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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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การสอนโดยใช้ Cognitive Load Theory * 
 

รศ.ดร.สุรศักดิ์   หลาบมาลา**
 

 
 อาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยมักจะบอกนักศึกษาว่าการเรียนในมหาวิทยาลัยไม่มีวิธีลัด ความคิดสําคัญมี
ความหมายและการมองเห็นความแตกต่างระหว่างส่ิงแตกต่างกัน มีความจําเป็นต่อทักษะการคิด วิเคราะห์ อาจารย์
มักจะมองหาแนวโน้มการสอนใหม่ ส่ือใหม่ เช่น คอมพิวเตอร์ อาจารย์ก็จะใช้ทันทีโดยมีความหวังว่าส่ิงเหล่าน้ีจะ
เปล่ียนนักศึกษา เปล่ียนรายวิชา และผลการสอนให้ดีขึ้น ในระยะท่ีเราก้าวเข้าสู่ศตวรรษท่ี 21 เรามักจะได้ยินว่า 
การสอนแบบบรรยายดั้งเดิมไม่มีประสิทธิภาพ และการใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตช่วยให้นักศึกษาเรียนได้ดีข้ึน ท้ัง
สองรายการมีท้ังส่วนดีและไม่ดี ถ้าหากการสอนเป็นไปตามตัวแปรเฉพาะก็มักจะออกมาดี แต่ตัวแปรท่ีพบจากการ
วิจัยเหล่าน้ีมักจะไม่ถูกนําเข้าห้องเรียน 
 
การสอนแบบบรรยาย 
 การสอนแบบบรรยายท่ีไม่ดีมักจะทําให้การเรียนและแรงจูงใจของนักศึกษาลดลง การสอนแบบบรรยายท่ี
ดีสามารถดลใจและมีผลเชิงบวกต่อผลการเรียนของนักศึกษา การสอนแบบบรรยายท่ีดีเร่ิมต้นจากนักศึกษามองเห็น
ความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาที่เรียนกับเป้าหมาย หรือความสนใจของนักศึกษา การสอนกระตุ้นให้นักศึกษาเช่ือมโยง
ส่ิงท่ีเรียนแล้ว เข้าใจแล้ว กับส่ิงท่ีกําลังเรียนในขณะน้ัน อาจารย์นําเสนอเนื้อหาในลักษณะท่ีแจ่มชัดและตรงจุด 
นักศึกษาไม่จําเป็นต้องคิดหรือตีความให้ยุ่งยากใจ เน้ือหาสาระที่นําเสนอแต่ละครั้งต้องเป็นส่วนย่อย หรือความคิด
ย่อยท่ีนักศึกษาสามารถเข้าใจและจําได้ แต่ต้องไม่สอนแบบซํ้าๆ เรื่องเดิม ผลการวิจัยพบว่าวิธีสอนดังกล่าวแล้วมี
ประโยชน์ต่อนักศึกษามาก 
 การที่อาจารย์รู้หลักการสอนแบบบรรยายท่ีดีมิได้หมายความว่าจะนําหลักการไปใช้ได้อย่างถูกต้อง และ
ก่อให้เกิดผลดีต่อนักศึกษาเสมอไป นักศึกษาท่ีน่ังในช้ันเรียนน้ันมักจะมีภูมิหลัง ความรู้เดิมเป้าหมายการเรียนและ
ความสนใจแตกต่างกัน อาจารย์ต้องหาวิธีการที่จะทําให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ตามหลักการข้างบนมากที่สุดเท่าท่ี
จะมากได้ ส่วนท่ีเหลืออาจจะต้องมีการสอนเสริมเข้าไปอีก อาจารย์บางท่านอาจจะมอบให้นักศึกษาไปค้นคว้าก่อน
เข้าห้องเรียน อาจารย์บางท่านใช้คอมพิวเตอร์ช่วยหรือทําให้ส่ิงท่ีสอนเด่นเป็นท่ีกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน แต่
เร่ิมต้นจริงๆ อาจารย์ต้องรู้จักจุดอ่อน จุดแข็ง และความรู้เดิมของนักศึกษาของตนก่อนทําการสอน 
 
การสอนโดยใช้เทคโนโลยี 
 การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการสอนขึ้นอยู่กับนิยามว่าเทคโนโลยีคืออะไร และใช้อย่างไร ดังน้ันการใช้
เทคโนโลยีในการสอนของอาจารย์แต่ละท่านจึงแตกต่างกัน ปัจจุบันนิยมใช้กัน 2 ประเภท คือ game/simulation-
based learning และ Web 2.0 technologies ท่ีผู้ใช้สามารถติดต่อกันได้ผ่านทาง internet ผู้ช่ืนชมการใช้
เทคโนโลยีกล่าวว่าวิธีน้ีช่วยให้ผลการเรียนของนักศึกษาดีขึ้นทําให้นักศึกษามีบทบาทสอนตนเองมากขึ้นและได้เรียน
เน้ือหามากขึ้น แต่ผลท่ีได้คงแตกต่างกันไปเป็นรายบุคคลและประเภทของเทคโนโลยี 
 ปัจจัยสําคัญท่ีทําให้นักศึกษาสนใจเรียนอยู่ท่ีการออกแบบหรือการวางแผนการใช้เทคโนโลยีมากกว่าตัว
เทคโนโลยีเอง เมื่อเกมส์และส่ิงแวดล้อมการเรียนรู้แบบดิจิตอลได้รับการพัฒนาตามหลักการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 
ผลการเรียนของนักศึกษาก็มีประสิทธิภาพด้วย แต่ก็มิได้หมายความว่าจะได้ผลดีกว่าเทคโนโลยีที่ด้อยสภาพกว่าแต่มี
แผนการสอนเดียวกัน เพราะปัจจัยท่ีทําให้เกิดการเรียนรู้เป็นตัวเดียวกัน เพราะส่ือเป็นพาหนะท่ีใช้ในการสอนแต่ไม่มี
อิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ซ่ึงก็เหมือนกับรถท่ีใช้เข็นอาหารเมื่อเราซ้ืออาหารในห้าง รถนั้นไม่มี

                                            
  * บทความ 
**

 ข้าราชการบํานาญ 
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ผลต่อการรับประทานอาหารของเรา ส่ือก็คือเคร่ืองมือท่ีทําให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ นักศึกษา และ
เน้ือหาในวิถีทางท่ีส่ิงอ่ืนทําไม่ได้ แต่เมื่อสารสนเทศเหล่าน้ีได้รับการนําเสนออย่างถูกวิธีผลการเรียนก็ดีขึ้น 
 เทคโนโลยีอาจจะเป็นปัจจัยถ่วงสําหรับนักศึกษาท่ีมีทักษะและความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยีท่ีใช้น้อย 
 
บทบาทของการรับรู้ 
 ส่ิงท่ีเช่ือมโยงระหว่างการสอนที่มีประสิทธิภาพกับเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพมีอยู่ 2 ประการ คือ 
 1. ส่ิงท่ีนักศึกษานําติดตัวมาเข้าห้องเรียน ได้แก่ เป้าหมาย ความสนใจ และความรู้เดิม 
 2. ความสามารถในการจัดการโอกาสการเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นกับเน้ือหาในขณะนี้เพื่อทุ่มเทความพยายามของ
สมองไปสู่หลักการสําคัญ 
 กรอบของแนวความคิด 2 ประการรวมกันในทางวิจัยการศึกษาเราเรียกว่า ทฤษฎีการเสริมปัญญาหรือ 
Cognitive Load Theory (CLT) George Miller (1956) กล่าวว่าสมองของเราสามารถจําข้อมูลได้ประมาณ 7  
2 เช่น จําหมายเลขโทรศัพท์ แต่ต้องแยกออกเป็นส่วนย่อย ส่วนละ 2, 3 หรือ 4 ช้ิน เช่น หมายเลยโทรศัพท์จะเขียน 
02-205-4645 ทําให้จําได้ง่ายขึ้น โดยจําทีละหน่วย (chunk) แล้วนํามาต่อกัน หน่วย (chunk, schema) เหล่านี้จะ
เข้าไปครอบครองความจําในการทํางาน (working memory) ของเรา แล้วจัดระบบสารสนเทศเหล่าน้ี เพ่ือไม่ให้สูญ
หาย รายงานการวิจัยล่าสุดกล่าวว่าขีดจํากัดบนของความจําระยะส้ัน (short-term memory) จะใกล้กับหน่วย
ข้อมูล 4 หน่วย หรือประมาณ 3.7 หน่วย เราจําความรู้เช่นเดียวกับวิธีท่ีเราจําหมายเลขโทรศัพท์ เราแบ่งความรู้
ออกเป็นหน่วยย่อย หรือเป็นโครงสร้างของงาน (task structure) ย่ิงเรามีความรู้เกี่ยวกับงาน สถานการณ์ หรือ
เน้ือหามากเพียงใด เราก็มีประสิทธิภาพและการปรับตัวในการจัดทําแผนที่หน่วยความรู้เหล่าน้ีเข้าเป็นหน่วยความจํา
ในสมอง (schemas) ซ่ึงเป็นตัวแทนเชิงนามธรรมของความรู้ของเรา ซ่ึงจะเป็นการบูรณาการแม่พิมพ์ (templates) 
เพื่อจัดระบบส่ิงท่ีคล้ายกันเข้าไว้ด้วยกัน เมื่อมีความรู้มากมีความหมายมาก schemas ก็จะมีมากขึ้นมีความแตกต่าง
และสามารถแปลรหัส (encoding) สารสนเทศเข้าเป็นหน่วยเดียว (single chunk) ซ่ึงแต่ละหน่วยของคนเก่งคน
เรียนใหม่จะมองเห็นเป็นหลายหน่วย (Feldon, 2010) 
 Cognitive load มีความหมายว่าเป็นหน่วยของความรู้ท่ีแยกจากกัน (chunk or schema) จัดกระทําใน 
working memory ของเราในขณะที่เราเรียนหรือทํางานบวกกับทรัพยากรจําเป็นในการจัดกระทําการปฏิสัมพันธ์ 
(interaction) ระหว่างหน่วยเหล่านี้ ซ่ึงจะต่างกันไปตามความรู้เดิมท่ีแต่ละคนมีอยู่ เมื่อ Cognitive load หรือ
ความรู้ท่ีเข้ามามีมากกว่าความสามารถของสมองที่จะจัดกระทําได้ ผู้เรียนก็จะเกิดความยุ่งยากนั่นคือ เรียนไม่ได้ 
แก้ปัญหาไม่ได้ ปัญหาอื่นๆ ก็ตามมา คือ 
 1. นักศึกษาจะหันกลับไปใช้วิธีเดิมท่ีเคยใช้มาหรือวิธีการท่ีใช้ความพยายามน้อยกว่าน่ันคือ ความรู้เก่าที่
ผิดพลาด หรือวิธีการที่ไม่ถูกต้องจะถูกนํามาใช้ เสริมเข้าไปกับความรู้ใหม่ท่ีเรียน 
 2. นักศึกษาจะหันไปทําส่ิงอื่นท่ีใช้ความพยายามน้อยกว่า หรือใช้วิธีหน่วงเหน่ียว หรือผัดวันประกันพรุ่ง 
หรือหันไปทําส่ิงอื่นท่ีง่ายกว่า เช่น ทําสะอาดโต๊ะ เอามือเกาหัว หรืองานใดๆ ท่ีทําได้โดยง่าย 
 ดังน้ันอาจารย์และนักศึกษาควรลดเป้าหมายลง โดยการแยกออกเป็นส่วนย่อยๆ ท่ีทําได้ง่าย แล้วเรียนที
ละส่วนจะทําให้ความซับซ้อนของงานลดลง และ cognitive load ลดลง ในระดับท่ีสามารถรับได้ในการเรียนแต่ละ
คร้ัง 
 
การใช้ cognitive load ในการสอน 
 เพื่อให้การสอนมีประสิทธิภาพ CLT ควรจัดลําดับความสําคัญของสารสนเทศตามประเภทของ cognitive 
load ท่ีดีคือ 
 1. Intrinsic load หมายถึง ความซับซ้อนของเน้ือหาท่ีเรียน ถ้าหน่วยความรู้น้ันมีองค์ประกอบมาก และ
องค์ประกอบเหล่าน้ันมีปฏิสัมพันธ์กันมากความซับซ้อนของเน้ือหาก็มากขึ้นด้วย 
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 2. Extranous load หมายถึง เน้ือหาวิชาท่ีเรียน ซ่ึงเข้าไปยึดครองช่องว่างใน working memory โดย
ไม่ได้ช่วยในการแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้าใจ 
 3. Germane load คือความพยายามท่ีใช้ในการสร้างร่างร้านในการสอน (instructional scaffolding) 
และการเรียนรู้หลักการท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้เน้ือหาต่อไป ในบริบทน้ีร่างร้านหมายถึงการสนับสนุนทางสติปัญญาต่อ
การเรียนท่ีอาจารย์ช่วยในระหว่างการสอน เหมือนกับร่างร้านในการก่อสร้าง เมื่องานเสร็จก็ถอนออกไป ร่างร้านใน
การสอนคือการช่วยให้นักศึกษาให้เรียนรู้จนกระท่ังสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง การสอนอย่างละเอียดบางทีก็ช่วย
ให้นักศึกษาเข้าใจ แต่สอนมากไปก็ทําให้เบื่อได้ การจัดกระทําข้อมูลท่ีครูให้มาเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ก็เป็น 
cognitive load  เหมือนกัน แต่ก็จําเป็นต่อการป้องกันมิให้เกิดการรับความรู้เข้ามามาก จนกระทั่งสมองไม่ไหว 
Germane load เป็นดาบสองคม ผู้สอนต้องพิจารณาใช้อย่างเหมาะสม 
 ด้วยหลักการ 3 ประการของ CLT ดังกล่าวแล้ว สรุปได้ว่า 
 1. อาจารย์สอนเน้ือหาแก่นกัศึกษาเหมาะกับระดับความรู้เดิม ดังน้ัน instrinsic load ของเน้ือหาจะไม่เข้า
ไปยึดครองสมอง working memory จนหมด 
 2. กําจัด extraneous load ให้นักศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเองดีท่ีสุด 
 3. ใช้ Germane load เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
 ในการสอนน้ันอาจารย์ต้องไม่ทําให้ load ท้ัง 3 ประการน้ันเข้ามามากเกินกว่า working memory ของ
นักศึกษาจะรับไหว วิธีการก็คือ ตรวจสอบความรู้เดิมของนักศึกษาก่อนจะใช้วิธีถามหรือทดสอบก่อนสอนก็ได้ ถ้า
นักศึกษายังขาดความรู้เดิมท่ีจําเป็นก็ต้องสอนเสียก่อน 
 ส่วน extraneous load ให้ขจัดออกไป ดังน้ันอะไรท่ีไม่เกี่ยวกับสาระสําคัญท่ีสอนก็ไม่ควรนํามาสอน เช่น 
การสอนหลักความโน้มถ่วงของโลก ก็ไม่จําเป็นต้องสอนว่าลูกแอปเปิ้ลหล่นลงบนหัวไอแซคนิวตันหรือไม่ อีกประการ
ก็คือสอนเน้ือหาโดยใช้แผนผังหรือไดอะแกรมประกอบเพื่อให้เข้าใจง่าย หรือขณะท่ีนักศึกษากําลังมองท่ีหนังสือ
อาจารย์ก็ไม่ควรอ่านออกเสียงดัง เพราะจะทําให้นักศึกษาเกิดความสับสนได้ 
 ส่วน Germane load เป็นเร่ืองซับซ้อน การช่วยสร้างความเข้าใจก็เป็นการเพิ่ม cognitive load ไปในตัว 
คนท่ีเร่ิมเรียนต้องการความช่วยเหลือแต่เมื่อรู้มากข้ึนแล้ว ความช่วยเหลือเดิมจะกลายเป็นตัวถ่วง จึงควรถอนออกไป 
เน่ืองจากนักศึกษามีระดับการเรียนรู้ไม่เท่ากัน ตัวช่วยคนหนึ่งอาจจะเป็นตัวถ่วงของอีกคนหน่ึงก็ได้ ดังน้ันการเรียน
รายบุคคลจึงเข้ามามีบทบาทตรงน้ี 
 
การปฏิบัติการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 
 ข้อสําคัญในการนํา CLT ไปใช้ในการสอน คือ (1) การวางแผนการสอนล่วงหน้า (advance planning) 
และ (2) การติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษาอย่างต่อเน่ือง (ongoing monitoring of students’ progress) 
จุดสําคัญของหลักการ CLT คือ การใช้ working memory ของนักศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือจะเข้าใจเน้ือหา
สาระท่ีสอน 
 ลําดับต่อไปก็คือให้นักศึกษาทราบวัตถุประสงค์ของรายวิชาและวัตถุประสงค์ของเนื้อหาท่ีสอนในแต่ละ
คาบการสอน ถ้าหากทําไม่ได้ก็ช่วยนักศึกษาไม่ได้ เมื่อกําหนดวัตถุประสงค์แล้วก็ต้องลําดับวัตถุประสงค์เพ่ือทําการ
สอนตามลําดับนั้น เช่น เราจะสอนวิธีทําและกระบวนการในลําดับเดียวกับการปฏิบัติท่ีนักศึกษาต้องกระทํา ถ้าหาก
เน้ือหาสาระไม่มีการเรียงลําดับหรือเกี่ยวพันกัน ให้เรียงลําดับจากง่ายไปหายาก เสร็จแล้วอาจารย์ต้องให้นักศึกษารู้
ส่ิงเหล่าน้ีล่วงหน้า ว่าจะเรียนอะไร เมื่อไร จะประเมินอย่างไร เป็นต้น 
 เมื่อนักศึกษามีความรู้ก่อนเข้าเรียนดี การใช้ working memory ก็จะไม่ล้นทําให้เกิดความเข้าใจในการ
เรียนได้ดีข้ึน ถ้าหากสอนการแก้ปัญหาก็ควรให้ตัวอย่างการแก้ปัญหา และเหตุผลของการปฏิบัติแต่ละขั้นตอน แล้ว
ให้ทําแบบฝึกหัดท่ีใช้วิธีการเดียวกัน แต่ทําไปแล้วบางส่วนให้นักศึกษาเติมเต็มส่วนท่ีเหลือ ปัญหาปลายเปิดท่ีซับซ้อน 
ไม่ควรให้เต็มท่ีเพราะนักศึกษาอาจจะท้ิงกลางงาน แล้วไม่กลับมาทําอีก อย่างไรก็ตาม การเรียนก็ต้องเน้น Practice 
Makes Perfect 
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 การสอนโดยใช้ CLT ผู้สอนต้องเอาใจใส่ในรายละเอียดหลายประการเกี่ยวกับนักศึกษา ความรู้ของพวก
เขาและเป้าหมายการสอนของอาจารย์ เมื่อผู้สอนใช้ความพยายาม เฝ้าสังเกตว่าอะไรใช้ได้ผลอะไรใช้แล้วไม่ได้ผล 
และปรับเปล่ียนให้ดีขึ้น การสอนก็จะมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน สมอง working memory ของอาจารย์ก็จะเปิดรับพร้อม
แก้ปัญหาการเรียนของนักศึกษา และความละเอียดอ่อนในการเพิ่มความรู้ในวิชาท่ีอาจารย์สอน 
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ความคิดเหน็ของเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตส่วนกลางท่ีมีต่อระบบสมรรถนะ 
ในการบริหารทรัพยากรบุคคล* 

The Attitude of Central Excise Department Staff Regarding the 
Effectiveness of Human Resource Management 

 
            นายชัยวัฒน์  ทองศรีเปล่ง** 

Mr. Chaiwat  Thongsripleng 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยเร่ืองน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ีกรมสรรพสามิตส่วนกลางท่ีมีต่อระบบ
สมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคล  รวมท้ังเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีต่อระบบสมรรถนะในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ของเจ้าหน้าท่ีกรมสรรพสามิตส่วนกลาง จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างคือ 
เจ้าหน้าท่ีกรมสรรพสามิตระดับปฏิบัติงาน จํานวน 269 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม แบบ 
มาตรประมาณค่า 5 ระดับ จํานวน 25 ข้อ สถิติท่ีใช้ ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความ
แตกต่างการหาค่าเฉล่ียโดยใช้ค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 ผลการวิจัยพบว่า เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตส่วนกลางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบสมรรถนะท่ีใช้ใน 
การบริหารทรัพยากรบุคคล ค่าเฉล่ียในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้าน 
การสรรหาและคัดเลือกบุคคล มีการกําหนดทักษะและความสามารถของตําแหน่งงานไว้อย่างชัดเจน ด้าน 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคล ได้แก่ การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง พิจารณา
ความต้องการฝึกอบรมของบุคลากร มีการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ การพัฒนาพนักงานได้แก่ มีการกําหนด
มาตรฐานการปฏิบัติงาน พร้อมท้ังกําหนดตัวช้ีวัด ประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนท่ีตั้งไว้ การวางแผน
ความก้าวหน้าทางอาชีพ ได้แก่ ระบบสมรรถนะกําหนดทักษะ คํานึงถึงด้านความก้าวหน้าทางอาชีพของบุคลากร 
วิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของบุคลากรในองค์กร การให้รางวัลและค่าตอบแทน ได้แก่ การเล่ือนเงินเดือนมีการ
พิจารณาจากผลสําเร็จของงานแบบมีตัวช้ีวัด และมีอัตราท่ีจูงใจ รวมท้ังผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความ
คิดเห็นท่ีมีต่อระบบสมรรถนะท่ีใช้ในการบริหารทัพยากรบุคคลของเจ้าหน้าท่ีกรมสรรพสามิตส่วนกลาง จําแนกตาม 
เพศ อายุการทํางาน และตําแหน่งงาน พบว่า มีความคิดเห็นเก่ียวกับระบบสมรรถนะท่ีใช้ในการบริหารทรัพยากร
บุคคล แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 พบว่า การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ควรมีการเผยแพร่
ข้อมูลอย่างทั่วถึง มีการกําหนดกระบวนการคัดเลือกเพื่อให้ได้บุคลากรท่ีเหมาะสมกับตําแหน่ง ด้านการพัฒนา ควรมี
การพัฒนาบุคลากรให้ตรงตามสายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคล ควรมีการกําหนดมาตรฐาน  
การปฏิบัติงานและจัดทําเป็นลายลักษณ์อักษร กําหนดแนวทางการเติบโตของบุคลากรอย่างชัดเจน ควรมีการ
กําหนดค่าตอบแทนให้แก่บุคลากรตามตําแหน่งหน้าท่ีงานและผลสําเร็จของงาน มีหลักเกณฑ์การให้รางวัลและ
ค่าตอบแทนของพนักงานในองค์กรอย่างชัดเจน 
 
Abstract 
 The objectives of this research were to study the opinions of the central excise 
department staff toward the effectiveness of human resource management and to compare this 
opinions given based on demographic characteristics. The sample group was 269 officers. The 
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instrument was a five scale rating  questionnaire with 25 items. The statistics for analysis were 
mean, standard deviation, t-test, and analysis of variance. 
 The results of the research indicated that the mean score of opinions toward the 
effectiveness of human resource management was determined medium level. Clear specification 
of skills and abilities for  positions were essential in the personnel recruitment and selection 
process. Personnel performance evaluations should be hand in hand with the continuous 
development of knowledge and skills, In the opinion of staff a consideration of the need for staff  
training was resource allocation. Development of staff should have clear operational standards, 
and objective measurement and assessment. Plans for occupational progress are a capacity-set- 
skills system, taking into consideration personnel occupational progress, and analyzing the 
strengths and weaknesses of personnel. Rewards and remuneration should be according to 
measurable accomplishments and be of an adequate rate. The comparison of the mean score of 
opinions classified by gender, experience, and position indicated that opinions were different at 
0.05 significance. For recruitment and selection opinions were that the department should 
publicize recruitment information better and should specify selection procedures for any 
positions. For staff development the should be specialized personnel training according to their 
work and there should be assessment guidelines, that should take into account the needs of 
staff for training, I personnel performance evaluation there, should be an operational standard 
and it should be in writing and should have objective measurement and assessment, criteria. 
Occupational progress  should  hare clear path ways and should set a benchmark required for 
the progress of staff, for rewards and remuneration  according to  position and accomplishment. 
 
ความนํา 
 แนวคิดเรื่องสมรรถนะ (competency) เป็นเรื่องท่ีกําลังได้รับความสนใจจากคนหลายระดับในองค์กร 
เพราะเป็นแนวคิดใหม่ท่ีเข้ามามีบทบาทต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล สมรรถนะเป็นแนวคิดทางจิตวิทยาที่เห็นว่า 
องค์ประกอบสําคัญท่ีทําให้บุคคลประสบความสําเร็จในการทํางานไม่ได้ขึ้นอยู่กับระดับสติปัญญาของบุคคลเท่าน้ัน 
แต่จะเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะอื่น ๆ ของบุคคล เช่น แรงจูงใจ อุปนิสัย ทัศนคติ หรือวุฒิภาวะทางอารมณ์ เป็นต้น  
แนวคิดเร่ืองสมรรถนะจึงมีความสําคัญอย่างย่ิงในกิจกรรมของการบริหารงานบุคคล นับตั้งแต่การคัดเลือกบุคคลเข้า
ทํางาน (recruitment) การฝึกอบรมและพัฒนา (training & development) การโยกย้ายตําแหน่งหน้าท่ี 
(rotation) การประเมินผลการปฏิบัติงาน (performance appraisal) และการบริหารผลตอบแทน 
(compensation) โดยแนวคิดเร่ืองสมรรถนะได้นําเข้ามาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลในระบบจําแนกตําแหน่ง
และค่าตอบแทนใหม่ ซ่ึงมีผลการศึกษาสนับสนุนว่า เมื่อนําโมเดลสมรรถนะ (competency model) มาใช้ใน
องค์กรแล้วจะช่วยให้การบริหารทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
 การบริหารทรัพยากรบุคคล มีส่วนสําคัญในการท่ีจะพัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้า มีบทบาทหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบเปล่ียนแปลงไปตามนโยบายขององค์กร ซ่ึงเริ่มตั้งแต่การคัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมกับแต่ละ
ตําแหน่งงานจึงมีความสําคัญเป็นอย่างย่ิง รวมท้ังการพัฒนาบุคคลากรท่ีมีอยู่ให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน จนถึง 
การประเมินผลงานของบุคลากรในองค์กร การรักษาพนักงานในส่วนค่าตอบแทนความก้าวหน้าในตําแหน่งงาน 
สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล การใช้ประโยชน์ให้ คุ้มค่าเก่ียวกับการวางแผนกําลังคน การออกแบบงาน  
การกําหนดตําแหน่งและตรวจสอบด้านทรัพยากรบุคคล ซ่ึงองค์กรบริหารเพ่ือให้ทรัพยากรบุคคลเกิดคุณค่าสูงสุด 
 กรมสรรพสามิต เป็นส่วนราชการท่ีทําหน้าท่ีจัดเก็บภาษีจากสินค้าและบริการซ่ึงมีเหตุผลสมควรท่ีจะต้อง
รับภาระภาษีสูงกว่าปกติ  มีวิสัยทัศน์เป็นองค์กรพลวัตเพื่อการจัดเก็บภาษีท่ีมีมาตรฐานสากล ปกป้องสังคมและ
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ส่ิงแวดล้อม มีเป้าประสงค์ท่ีจะเน้นคุณภาพการให้บริการ จึงเห็นความสําคัญของการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
โดยมุ่งหวังว่าบุคลากรท่ีดีมีคุณภาพจะรองรับการดําเนินงานของกรมสรรพสามิตได้ การบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีดีมี
ผลต่อการเปล่ียนแปลงองค์กรในทางที่ดี ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงความคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ีกรม
สรรพสามิตส่วนกลางท่ีมีต่อระบบสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อนําผลการวิจัยไปปรับปรุงและพัฒนา
รูปแบบการประเมินโดยระบบสมรรถนะให้มีความสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ีกรมสรรพสามิตส่วนกลางท่ีมีต่อระบบสมรรถนะในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีต่อระบบสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคลของเจ้าหน้าท่ีกรม
สรรพสามิตส่วนกลาง จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
 
สมมุติฐานการวิจัย 
 ความคิดเห็นท่ีมีต่อระบบสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคลของเจ้าหน้าท่ีกรมสรรพสามิตส่วนกลาง 
จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ แตกต่างกัน 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนโดยมีขั้นตอนตามลําดับ ดังน้ี  
 1. การศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยคร้ังน้ี 
 2. การจัดทําโครงสร้างของแบบสอบถาม ให้มีเน้ือหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของ   การวิจัยคร้ังน้ี 
แบบสอบถามมี 2 ส่วน คือ 
 2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา  
รายได้ต่อเดือน อายุการทํางาน และตําแหน่งงาน รวมท้ังหมดจํานวน 7 ข้อ 
 2.2 ระบบสรรถนะท่ีใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลประกอบด้วย การสรรหาและคัดเลือกบุคคล การ
พัฒนาพนักงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคล การวางแผนความก้าวหน้าทางอาชีพ การให้รางวัลและ
ค่าตอบแทน รวมท้ังหมดจํานวน 25 ข้อ 
 3. นําแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นให้อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้
ตรวจสอบความสอดคล้องของเน้ือหา กับวัตถุประสงค์ของการวิจัย เป็นการศึกษาความเท่ียงตรง (validity) ของ
แบบสอบถาม แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้คําถามชัดเจนสามารถส่ือความหมายได้ตรงประเด็นและเหมาะสม
ย่ิงขึ้น 
 4. นําแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จํานวน 30 คน  แล้วนํา
ข้อมูลดังกล่าวมาหาค่าความเช่ือมั่น (reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient)  ได้ค่าความเช่ือมั่น 0.9466 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บข้อมูล โดยขอความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ี
กรมสรรพสามิตระดับปฏิบัติงานโดยนําแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตัวอย่างกรอกข้อมูล จํานวน 269 คน และขอรับ
คืนแบบสอบถามด้วยตนเอง โดยเก็บแบบสอบถามในช่วงวันท่ี 1 – 31 มกราคม 2556 โดยวิธีการเก็บแบบสะดวก 
ได้รับแบบสอบถามคืนมาจํานวน 269 ชุด คิดเป็น ร้อยละ 100.00 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถาม จะนํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุด และนํามาลงรหัส  
ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป หาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test  F-test  
และ LSD ดังน้ี 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  โดยใช้ความถี่ และค่าร้อยละ (Percentage) 
 2. วิเคราะห์ความคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ีกรมสรรพสามิตส่วนกลางท่ีมีต่อระบบสมรรถนะท่ีใช้ในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลโดยใช้ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนความคิดเห็นท่ีมีต่อระบบสมรรถนะท่ีใช้ในการบริหารทรัพยากร
บุคคลของเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตส่วนกลาง จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ โดยใช้ t-test และ F-test 
 4. เปรียบเทียบพหุคูณ เพื่อทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของความคิดเห็นท่ีมีต่อระบบสมรรถนะท่ีใช้ใน 
การบริหารทรัพยากรบุคคลของเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตส่วนกลาง จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธี 
Least Significant Difference (LSD) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  เจ้าหน้าท่ีกรมสรรพสามิตส่วนกลางท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 68.77 อายุ 25 
- 39 ปี ร้อยละ 56.51 รองลงมา 40–54 ปี ร้อยละ 30.85 สถานภาพโสด ร้อยละ 63.94 รองลงมา สมรส ร้อยละ  
33.83 การศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 64.69 รองลงมาสูงกว่าปริญญาตรีร้อยละ 24.16 มีรายได้ต่อเดือน 10,000 – 
20,000 บาท ร้อยละ 57.62 รองลงมา 20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 20.07 อายุการทํางานน้อยกว่า 5 ปี ร้อยละ 
35.32 รองลงมา 5–10 ปี ร้อยละ 27.14 ตําแหน่ง นักวิชาการ ร้อยละ 42.01 รองลงมา เจ้าพนักงาน ร้อยละ 19.70 
 2. วิเคราะห์ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตส่วนกลางที่มีต่อระบบสมรรถนะท่ีใช้ในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
  เจ้าหน้าท่ีกรมสรรพสามิตส่วนกลางท่ีตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบสมรรถนะในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 3.23) 

 3. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนความคิดเห็นท่ีมีต่อระบบสมรรถนะท่ีใช้ในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของเจ้าหน้าท่ีกรมสรรพสามิตส่วนกลาง  จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนความคิดเห็นท่ีมีต่อระบบสมรรถนะท่ีใช้ในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของเจ้าหน้าท่ีกรมสรรพสามิตส่วนกลาง จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า เจ้าหน้าท่ีกรม
สรรพสามิตท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบสมรรถนะท่ีใช้ในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 และเจ้าหน้าท่ีกรมสรรพสามิต
ส่วนกลางที่มี เพศ อายุการทํางาน ตําแหน่งงาน ต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับระบบสมรรถนะท่ีใช้ในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยเร่ือง ความคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ีกรมสรรพสามิตส่วนกลางท่ีมีต่อระบบสมรรถนะในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ได้ข้อมูลที่ควรนํามาอภิปราย ดังน้ี 
  การวิเคราะห์ความคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ีกรมสรรพสามิต เจ้าหน้าท่ีกรมสรรพสามิตส่วนกลางมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับระบบสมรรถนะท่ีใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ผล 
การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดเห็นท่ีมีต่อระบบสมรรถนะท่ีใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล จําแนก
ตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า เจ้าหน้าท่ีกรมสรรพสามิตท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน ต่างกัน มี
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบสมรรถนะท่ีใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.01 และเจ้าหน้าท่ีกรมสรรพสามิตท่ีมี เพศ อายุการทํางาน ตําแหน่งงาน ต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับ
ระบบสมรรถนะท่ีใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 
 การสรรหาและคัดเลือกบุคคล เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตส่วนกลางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบสมรรถนะ
ท่ีใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีกรมสรรพสามิตมีความคิดเห็น
ในด้านมีการกําหนดทักษะและความสามารถที่จําเป็นของตําแหน่งงานสําคัญไว้อย่าง ชัดเจน อยู่ในระดับมาก ผล
การเปรียบเทียบ พบว่า เจ้าหน้าท่ีกรมสรรพสามิตท่ีมีตําแหน่งงานต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และเจ้าหน้าท่ีกรมสรรพสามิต เพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวม 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างท่ัวถึงใน
การรับสมัครหรือสรรหาบุคลากรเพื่อดํารงตําแหน่งต่างๆ มีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ังตามความรู้และ
ทักษะ มีการกําหนดกระบวนการคัดเลือก เพื่อให้ได้บุคลากรท่ีเหมาะสมกับตําแหน่งมีการทดสอบความรู้และทักษะ
ตามตําแหน่งงานท่ีกําหนดไว้ และมีการกําหนดทักษะและความสามารถท่ีจําเป็นของตําแหน่งงานสําคัญไว้อย่าง 
ชัดเจนซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ (2548) กล่าวถึง การนําสมรรถนะไปใช้ประโยชน์โดยการ
ระบุถึงรายละเอียดของพฤติกรรมท่ีกําหนดขึ้นจะสามารถนําไปใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ได้ในหลายมุมมอง  โดยพิจารณาจากพฤติกรรมท่ีกําหนดแยกตามระดับสมรรถนะ ซ่ึงกรอบหรือ
แนวทางคําถามท่ีชัดเจนย่อมจะทําให้ผู้สัมภาษณ์สามารถสรรหาคัดเลือกคนท่ีมีความสามารถและคุณสมบัติ
เหมาะสมกับตําแหน่งงานท่ีต้องการได้และสอดคล้องกับแนวคิดของ ศุภชัย ยาวะประภาษ(2546) กล่าวถึง การสรร
หาและคัดเลือกบุคคล (recruitment and selection) ซ่ึงหน่วยงานสามารถนําสมรรถนะของตําแหน่งท่ีต้องการ
สรรหาและคัดเลือกบุคคลไปทําเป็นแบบทดสอบหรือแบบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีคุณลักษณะท่ีดีมีความรู้
ทักษะความสามารถตลอดจนพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับตําแหน่งงานเพื่อให้ได้คนท่ีมีผลการปฏิบัติงานตรงตามที่
หน่วยงานต้องการอย่างแท้จริง 
 การพัฒนาพนักงานเจ้าหน้าท่ีกรมสรรพสามิตส่วนกลาง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบสมรรถนะท่ีใช้ใน
การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ผลการเปรียบเทียบพบว่า เจ้าหน้าท่ีกรมสรรพสามิต
เพศชาย และเพศหญิง อายุ รายได้ต่อเดือน ตําแหน่งงาน ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่าง
ต่อเน่ืองมีการประเมินทักษะของพนักงานเพ่ือนําไปสู่การพัฒนามีการพัฒนาบุคลากรตรงตามสายงาน มีการ
พิจารณาความต้องการฝึกอบรมของ บุคลากร เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะมีการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ
เพื่อการพัฒนาบุคลากรซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ (2548) กล่าวถึงมุมมองในการพัฒนา
พนักงานรายละเอียดของพฤติกรรมที่กําหนดขึ้นมานั้นจะเป็นพฤติกรรมท่ีคาดหวังและต้องการให้พนักงานแสดง
พฤติกรรมให้เห็นอย่างชัดเจนซ่ึงในความเป็นจริงแล้วพฤติกรรมท่ีพนักงานแสดงออกในปัจจุบันอาจไม่เป็นไปตามท่ี
คาดหวังแต่อาจจะแสดงพฤติกรรมได้มากหรือน้อยกว่าพฤติกรรมที่ต้องการและสอดคล้องกับแนวคิดของ ศุภชัย  
ยาวะประภาษ (2546) กล่าวถึงการพัฒนาพนักงาน (human resource development) เป็นการประเมินโดย
ระบบสมรรถนะซ่ึงสามารถนําไปใช้ให้ตรงกับความต้องการในการพัฒนาบุคลากรจากการหาช่องว่างระหว่าง
สมรรถนะท่ีต้องการในแต่ละตําแหน่งกับสมรรถนะท่ีเจ้าหน้าท่ีมีอยู่จริงและนําข้อมูลท่ีได้จากการประเมินสมรรถนะ
ไปใช้ในการออกแบบหลักสูตรต่างๆเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร 
 การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคล เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตส่วนกลาง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ระบบสมรรถนะท่ีใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ผลการเปรียบเทียบพบว่า 
เจ้าหน้าท่ีกรมสรรพสามิตเพศชาย และเพศหญิง อายุ ระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการกําหนดตัวช้ีวัดแสดงผลการปฎิบัติงานไว้
อย่างชัดเจนมีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน มีการประเมินการปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ี กําหนดเป็นคร้ัง
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คราวและจัดทําเป็นลายลักษณ์ อักษร มีการประเมินผลการปฎิบัติงานเป็นไปตามตัวช้ีวัดท่ีต้ังไว้มีการประเมินการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ี กําหนดเป็นคร้ังคราวและจัดทําเป็นลายลักษณ์ อักษรมีการกําหนดตัวช้ีวัดแสดงผลการ
ปฎิบัติงานไว้อย่างชัดเจนการประเมินสมรรถนะแสดงผลด้านพฤติกรรมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซ่ึงสอดคล้องกับ
แนวคิดของ อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ (2548) กล่าวถึงมุมมองในการประเมินผลประสิทธิภาพการปฏิบัติงานพฤติกรรมท่ี
กําหนดขึ้นอย่างชัดเจนจะเป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานในช่วงระยะเวลาท่ีกําหนดเป็นการลดปัญหา
การประเมินผลโดยใช้วิจารณญาณเพราะจะทําให้ผู้ประเมินระบุได้ว่าบุคคลน้ันแสดงพฤติกรรมตามท่ีกําหนดขึ้น
บ่อยครั้งแค่ไหนและสอดคล้องกับแนวคิดของ ศุภชัย  ยาวะประภาษ (2546) กล่าวถึงการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคคล (performance appraisal) ซ่ึงผู้บริหารหน่วยงานสามารถนําผลการประเมินสมรรถนะ competency 
gap ของเจ้าหน้าท่ีแต่ละคนมาใช้ให้สอดคล้องกับการประเมินผลการปฏิบัติงานซ่ึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงการพัฒนา
ตนเองตามแผนพัฒนารายบุคคลอันเป็นผลการปฏิบัติงานอย่างหน่ึงท่ีสามารถจะยืนยันความสําเร็จในผลงานท่ีทําว่า
เกิดจากความสามารถจริงมิใช่เกิดจากปัจจัยอื่นนอกจากนั้นผลการประเมินสมรรถนะยังแสดงผลด้านพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีน้ันๆด้วยเพื่อใช้ประกอบการประเมินประสิทธิผลต่อการทํางานในปัจจุบันและต่อการทํางาน
ในอนาคต 
 การวางแผนความก้าวหน้าทางอาชีพเจ้าหน้าท่ีกรมสรรพสามิตส่วนกลาง มีความคิดเห็นเก่ียวกับระบบ
สมรรถนะท่ีใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ผลการเปรียบเทียบพบว่า 
เจ้าหน้าท่ีกรมสรรพสามิตท่ีมี อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวมแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และเจ้าหน้าท่ีกรมสรรพสามิตท่ีมีอายุการทํางาน ตําแหน่งงาน ต่างกัน มีความ
คิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ระบบสมรรถนะ
กําหนดความสามารถท่ีจําเป็นสําหรับตําแหน่งเป้าหมายในอนาคตของเจ้าหน้าท่ีแต่ละคน  มีการวิเคราะห์จุดแข็ง
และจุดอ่อนของบุคลากรในองค์กรระบบสมรรถนะได้กําหนดแนวทางการเติบโตของบุคลากรอย่างชัดเจนระบบ
สมรรถนะคํานึงในด้านความก้าวหน้าทางอาชีพของบุคลากรอย่างชัดเจนระบบสมรรถนะได้กําหนดทักษะของ
เจ้าหน้าท่ีอย่างชัดเจนซ่ึงสอดคล้องกับมาตรฐานสมรรถนะของ วันทนา กอวัฒนสกุล (2543) กล่าวถึง การวางแผน
ความก้าวหน้า องค์กรควรมีการวางแผนให้พนักงานอย่างเหมาะสมท่ีสุด โดยพนักงานอาจได้รับการเล่ือนขั้นหรือการ
โยกย้ายตําแหน่งตามสมรรถนะที่ปฏิบัติงานได้เป็นผลสําเร็จท้ังน้ีทําโดยการทดสอบระดับสมรรถนะเพ่ือเปรียบเทียบ
กับสมรรถนะท่ีองค์การกําหนดเป็นมาตรฐาน เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานเห็นว่าการพัฒนาสมรรถนะเป็น
หนทางสู่ความสําเร็จของตนเองและสอดคล้องกับแนวคิดของ ศุภชัย  ยาวะประภาษ (2546) กล่าวถึงการวางแผน
ความก้าวหน้าทางอาชีพ (Career planning and succession plan) เกี่ยวกับระบบสมรรถนะทําให้หน่วยงาน
สามารถทราบจุดแข็งและจุดอ่อนของเจ้าหน้าท่ีท่ีมีอยู่และทราบถึงทักษะหรือความสามารถที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
บางตําแหน่ง และเป้าหมายในอนาคตของเจ้าหน้าท่ีแต่ละคนซ่ึงจะทําให้หน่วยงานสามารถวางแผนพัฒนาเพื่อเตรียม
บุคลากรให้พร้อมสําหรับตําแหน่งใหม่และรองรับสภาวการณ์การเปล่ียนแปลงต่างๆและนําไปสู่วิสัยทัศน์ท่ีกําหนดไว้ 
 การให้รางวัลและค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีกรมสรรพสามิตส่วนกลาง มีความคิดเห็นเก่ียวกับระบบ
สมรรถนะท่ีใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ผลการเปรียบเทียบพบว่า 
เจ้าหน้าท่ีกรมสรรพสามิตที่มี ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และเจ้าหน้าท่ีกรมสรรพสามิตท่ีมี อายุการทํางาน ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีค่าตอบแทนให้แก่บุคลากรตาม
ผลสําเร็จของงาน การเล่ือนขั้นเงินเดือนพิจารณาจากผลสําเร็จของงานแบบมีตัวช้ีวัดเงินเดือนและค่าจ้างมีอัตราท่ีจูง
ใจและสามารถรักษาบุคคากรให้อยู่กับองค์กรมีค่าตอบแทนให้แก่บุคลากรตามตําแหน่งหน้าท่ีงานมีหลักเกณฑ์การให้
รางวัลและค่าตอบแทนของพนักงานในองค์กรอย่างชัดเจนเงินเดือนและค่าจ้างมีอัตราท่ีจูงใจและสามารถรักษาบุค
คากรให้อยู่กับองค์กร ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ (2548) กล่าวถึง มุมมองในการจ่าย
ผลตอบแทนให้พนักงานผลจากการประเมินสมรรถนะของพนักงานจะนํามาใช้ในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนตาม
สมรรถนะท่ีได้รับการประเมินซ่ึงการจ่ายค่าตอบแทนมีท้ังการจ่ายตามสมรรถนะท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันโดยจะใช้ระบบ
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ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานประจําปีเป็นเคร่ืองมือในการพิจารณาค่าตอบแทน นอกจากน้ียังต้อง
พิจารณาไปถึงการจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงานจากศักยภาพหรือสมรรถนะท่ีจะเติบโตต่อไปในอนาคตตาม
แผนการพัฒนาความก้าวหน้าตามสายอาชีพซ่ึงจําเป็นต้องมีการประเมินศักยภาพว่าพนักงานคนนั้นๆมีสมรรถนะ
พร้อมจะเติบโตต่อไปได้หรือไม่และสอดคล้องกับแนวคิดของ ศุภชัย  ยาวะประภาษ (2546) กล่าวถึงการให้รางวัล
และค่าตอบแทน (reward and compensation) ซ่ึงการบริหารงานภาครัฐในแนวใหม่ได้นําระบบการให้รางวัลและ
ค่าตอบแทนมาใช้เพิ่มเติมจากการเล่ือนขั้นเงินเดือนอย่างเดียวเป็นการบริหารค่าตอบแทนท่ีสามารถช่วยเพ่ิม
แรงจูงใจให้เจ้าหน้าท่ีมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองและพัฒนางานมากข้ึนการนําระบบสมรรถนะมาใช้จะ
ช่วยให้การให้รางวัลและค่าตอบแทนแก่ผู้ท่ีมีสมรรถนะในการทํางานสูงจะได้รับค่าตอบแทนที่สูงกว่า บุคลากรจะเห็น
ความสําคัญในการพัฒนาตนเองให้สูงย่ิงขึ้นส่งผลให้สมรรถนะขององค์กรสูงขึ้นตามไปด้วยและมีความโปร่งใสเป็น
ธรรมมากยิ่งขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ีกรมสรรพสามิตส่วนกลางท่ีมีต่อระบบสมรรถนะใน 
การบริหารทรัพยากรบุคคล ข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยครั้งน้ีจะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ 
การบริหารงานทรัพยากรบุคคลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
 การสรรหาและคัดเลือกบุคคล ควรมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการคัดเลือก
บุคลากรให้ทราบกันอย่างท่ัวถึง หรือการรับสมัครสรรหาบุคลากรเพ่ือเข้ามาดํารงตําแหน่งต่าง ๆ ภายในองค์กร โดย
มีการติดประกาศให้บุคคลภายนอกได้รับรู้ และสามารถเข้ามาสมัครงานภายในองค์กรได้ เพื่อทําการสอบคัดเลือก 
บรรจุและแต่งตั้งให้ตรงตามความรู้ความสามารถ และควรมีการกําหนดกระบวนการในการคัดเลือกบุคลากรไว้อย่าง
ชัดเจน  โดยเฉพาะเพศ และอายุ เพื่อให้ได้บุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานได้เหมาะสมตรงตามตําแหน่งท่ีองค์กร
ต้องการ โดยมีการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะตามตําแหน่งงานท่ีกําหนดไว้ควรมีการกําหนดทักษะและ
ความสามารถท่ีจําเป็นของตําแหน่งงานสําคัญไว้อย่างชัดเจน 
 การพัฒนาพนักงาน ควรมีการพัฒนาบุคลากรให้ตรงตามสายงาน และเร่งพัฒนาความรู้ความสามารถของ
บุคลากรภายในองค์กรให้เป็นไปอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้การประเมินทักษะในการปฏิบัติงานของพนักงานนําไปสู่การ
พัฒนาท่ีดีขึ้นต่อไป และควรมีการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอเพ่ือรองรับการพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะ
เจ้าหน้าท่ีท่ีมีอายุการทํางาน และตําแหน่งงานนานควรได้รับการพิจารณาให้ได้รับการฝึกอบรมภายในองค์กรให้
ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อนํามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์สําหรับ
องค์กร 
 การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคล ควรมีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน พร้อมท้ังมีการ
กําหนดตัวช้ีวัดแสดงผลการปฎิบัติงานไว้อย่างชัดเจนโดยมีการประเมินการปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ี กําหนดเป็น
ครั้งคราวและจัดทําเป็นลายลักษณ์ อักษรและควรมีการประเมินผลการปฎิบัติงานให้เป็นไปตามตัวช้ีวัดท่ีตั้งไว้ พร้อม
ท้ังประเมินสมรรถนะแสดงผลด้านพฤติกรรมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีเพื่อทราบถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี
ภายในองค์กร ว่าเจ้าหน้าท่ีท่ีมีอายุการทํางานอยู่ในองค์กรนานควรมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
 การวางแผนความก้าวหน้าทางอาชีพควรดําเนินการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของบุคลากรภายใน
องค์กรเพื่อประเมินระบบสมรรถนะและกําหนดความสามารถท่ีจําเป็นสําหรับตําแหน่งงานและเป็นการเพิ่ม
เป้าหมายในอนาคตของเจ้าหน้าท่ีแต่ละคน ซ่ึงระบบสมรรถนะน้ันสามารถกําหนดแนวทางการเติบโตของบุคลากร 
และกําหนดทักษะได้อย่างชัดเจน แต่ต้องคํานึงถึงความก้าวหน้าทางอาชีพของบุคลากรเป็นหลัก 
 การให้รางวัลและค่าตอบแทนควรมีการกําหนดหลักเกณฑ์การให้รางวัลและค่าตอบแทนของพนักงานใน
องค์กรไว้อย่างชัดเจนในเร่ืองของกการเล่ือนขั้นเงินเดือนมีการพิจารณาจากผลสําเร็จของงานแบบใช้ตัวช้ีวัด  พร้อม
ท้ังมีการเพ่ิมค่าตอบแทนให้แก่บุคลากรตามผลสําเร็จของงานและตามตําแหน่งหน้าท่ีงานและอัตราเงินเดือนและ
ค่าจ้างควรมีอัตราท่ีจูงใจเพื่อที่จะสามารถรักษาบคุลากรให้อยู่กับองค์กรได้ยาวนาน 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาเกี่ยวกับทักษะและศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีกรมสรรพสามิตส่วนกลาง เพื่อนํา
ข้อมูลท่ีได้ไปใช้ในการกําหนดนโยบายและมาตรการเพ่ือรองรับผลท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
 2. ศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคของการประเมินสมรรถนะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรม
สรรพสามิตส่วนกลาง เพื่อนําผลท่ีได้ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงให้เกิดศักยภาพในการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 3. ควรศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลอื่นๆ เช่น พ้ืนฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสมรรถนะท่ีใช้ในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล หรือองค์กรอื่นๆ ว่ามีผลต่อการพัฒนาหรือไม่ 
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การให้บริการร้านคุ้มเงินวารีบําบัด ในทัศนะของลูกค้า* 
The Service in the  Kum-Ngoen Hydrotherapy Shop:  

A Customer’s Perspective. 
 
         นางสาวปุญญิศา  โสรัส**

 
Miss Punnyisa   Sorus 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่องน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการให้บริการร้านคุ้มเงินวารีบําบัด ในทัศนะของลูกค้า และ  
2) เพื่อเปรียบเทียบการให้บริการร้านคุ้มเงินวารีบําบัดในทัศนะของลูกค้า จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่าง
คือ ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการร้านคุ้มเงิน วารีบําบัด จํานวน 159 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มีค่า
ความเช่ือมั่น 0.895 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความ
แตกต่างของหาค่าเฉล่ียโดยใช้ค่าที  และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ลูกค้ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการร้านคุ้มเงินวารีบําบัด ค่าเฉล่ียความคิดเห็น
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากจํานวน 6 ด้าน คือผลิตภัณฑ์ 
ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย การส่งเสริมการตลาด ลักษณะทางกายภาพ และผู้ให้บริการ ส่วนด้านกระบวนการ มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อในแต่ละด้านพบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ มีบริการท่ีแตกต่างจาก
ท่ัวไป และใช้ผลิตภัณฑ์ทําจากวัสดุธรรมชาติ ด้านราคา มีการกําหนดราคาสําหรับสมาชิก และแพคเก็จอย่าง
เหมาะสมและชัดเจน ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย สามารถนัดเวลาใช้บริการได้ทางโทรศัพท์ สถานท่ีตั้งมีความ
สะดวกมีพ้ืนที่จอดรถเพียงพอ ด้านการส่งเสริมการตลาด มีเอกสารคู่มือแนะนําเกี่ยวกับการทําวารีบําบัด ให้ส่วนลด
ตามระยะเวลาการใช้บริการ (คูปอง) ด้านลักษณะทางกายภาพ การจัดอุปกรณ์เป็นระเบียบเรียบร้อยสะดวกต่อการ
หยิบใช้งาน บรรยากาศดี สดช่ืน มีแสงสว่างเพียงพอ สถานที่สะอาดเป็นส่วนตัว เป็นสัดส่วน และตกแต่งสวยงาม 
ด้านผู้ให้บริการ พนักงานมีความรู้เกี่ยวกับวารีบําบัด สามารถแนะนําลูกค้าได้ มนุษยสัมพันธ์ดี ย้ิมแย้มแจ่มใส  มี
ความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า และด้านกระบวนการ ระยะเวลาในการรอรับบริการมีความเหมาะสม 
สามารถนัดหมายล่วงหน้าโดยไม่ต้องรอนาน 2) ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนการให้บริการร้านคุ้มเงินวารี
บําบัด  พบว่า การให้บริการร้านคุ้มเงินวารีบําบัด มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อแยก
ตามเพศ อาชีพ และระยะเวลาการเป็นสมาชิก ส่วนการให้บริการตามปัญหาสุขภาพ พบว่าแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในด้านผลิตภัณฑ์ คือ มีบริการท่ีแตกต่างจากท่ัวไป ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 
สามารถนัดเวลาใช้บริการได้ทางโทรศัพท์ และมีการเสนอขายผ่านตัวแทนจําหน่าย 
 
Abstract 
 The objectives of this research were 1) to study the service of  Kum-Ngoen hydrotherapy 
shop form the perspective of customers and 2) to compare opinions given based on personal 
characteristics. The sample group consisted of 159 customers using the service. Questionnaires 
were used as a research tool with a 0.895 confidence level. Data were analyzed by frequency, 
percentage, mean, standard deviation, t-test, and analysis of variance. 
 The results of the research indicated that 1) customers had a high mean opinions toward 
the service of Kum-Ngoen hydrotherapy shop of which mean score was at high level. In term of 
aspects, the mean score of opinions given to 6 aspects including product, price, place, 
promotion, physical appearance, and service provider were at high level but was at median level 

                                            
 * บทความการค้นคว้าอิสระ 
**  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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when given to procedure aspect. Deepen into items of each aspects, the results found that mean 
score of opinions was at high level. Product aspect was such as differentiated services, choice of 
services meeting with demand, products from nature. Price aspect was such as special price for 
member, suitable package pricing, reasonable and clear price. Place aspect was such as selling by 
agents, enough parking lots, providing appointment through phone channel, and convenience in 
commutation. Promotion aspect was such as having manual for hydrotherapy, having coupon 
based on membership period, having gifts when buying in package. Physical appearance aspect 
was such as maintaining order in the shop and easiness of usage, having good atmosphere fresh 
air and enough light, sanitary, privacy and proportion, and beautiful decoration. Service provider 
aspect was such as having knowledge about hydrotherapy, ability to advice clients, having good 
posture and word together with service-mind, having good human relationship, understanding the 
demand of clients, and having enough service providers.  Procedure aspect was such as providing 
services according to queue, suitable waiting period for service, providing channel to make 
appointment beforehand without waiting too long. 2) The comparison of mean score of opinions 
toward the service indicated that service was different at 0.01 statistically significant level based 
on different gender, occupation, and membership. However, for service provided according to 
health problem, it was different at 0.05 statistically significant level. 
 
ความนํา 
 วารีบําบัดเป็นศาสตร์ท่ีนํามาประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพด้วยตนเองเพื่อลดอาการเจ็บป่วย ทําให้มี
สุขภาพแข็งแรงมีความสมดุลท้ังกาย ใจ จิต วิญญาณ การมีสุขภาพดีจึงเป็นส่ิงท่ีทุกคนปรารถนา เพราะไปหาซ้ือ
ไม่ได้ ถ้าอยากได้ต้องออกกําลังกาย โดยเฉพาะการดูแลสุขภาพด้วยตนเองเป็นหลักการของงานสาธารณสุขมูลฐานท่ี
มีมานานแล้วต้ังแต่ พ.ศ. 2520 ท่ีเน้นให้ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพด้วยตนเองเป็นเบื้องต้นเมื่อเกิดการเจ็บป่วย
และนํามาใช้ได้ทุกยุคทุกสมัย สมกับสุภาษิตไทยท่ีว่า อฺตาหิ อ.ตาโนนาโถ ตนเองเป็นท่ีพ่ึงแห่งตน ฉะน้ันการจะดูแล
สุขภาพด้วยตนเองจึงมีองค์ความรู้หลากหลายที่จะนํามาประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะการดูแลสุขภาพ
ตนเองด้วยวารีบําบัด หรือการใช้นํ้าในการบําบัดซ่ึงนํ้ามีคุณประโยชน์อย่างอเนกอนันต์ต่อสรรพส่ิงมีชีวิต ดังมีคํา
กล่าวของปราชญ์โบราณเคยกล่าวไว้ว่า สรรพส่ิงมีชีวิตมีต้นกําเนิดมาจากสายน้ํา เป็นเครื่องยืนยันได้ดีถึงความสําคัญ
ของสายนํ้าในอารยธรรมของมนุษยชาติ คุณสมบัติของน้ําซ่ึงนับว่ามีประโยชน์อย่างมหาศาลต่อสุขภาพมนุษย์ ก็คือ
การนํานํ้ามาใช้ในแง่ของการบําบัดรักษาโรคที่เรียกว่า Hydrotherapy หรือวารีบําบัดท่ีมีความเป็นมายาวนาน
เท่ากับประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติก็ว่าได้ องค์ความรู้ว่าด้วยวารีบําบัด จึงเป็นศาสตร์หน่ึงท่ีสามารถนํามาใช้ในการ
ดูแลสุขภาพได้ โดยการบําบัดรักษา เป็นการใช้สรรพคุณของนํ้ากับการออกกําลังกาย เพื่อบําบัดรักษาอาการปวด
นอกจากบําบัดรักษาอาการปวดแล้วยังมีสรรพคุณในการเสริมสร้างสุขภาพ เพราะการออกกําลังกายช่วยเสริมสร้าง
สุขภาพ และเป็นการสร้างสมดุลของร่างกายโดยอาศัยความร้อนและความเย็นของนํ้าท่ีมากระทบผิวกาย หรืออาจ
กล่าวได้อีกทางหน่ึงว่าเป็นการรักษาสุขภาพด้วยนํ้าท่ีมีอุณหภูมิร้อนและเย็น ทําให้เกิดความรู้สึกสบายและผ่อนคลาย
ตามมา (ประพันธ์ พงศ์คณิตตานนท์, 2550) 
 ปัจจุบันวารีบําบัดได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง ในแง่ของการเป็นทางเลือกหน่ึงในการเยียวยาตามวิถี
ธรรมชาติ ซ่ึงวิธีการบําบัดท่ีได้รับความนิยมค่อนข้างมากมีสองรูปแบบใหญ่ ๆ คือ วารีบําบัดในส่วนของการออก
กําลังกายใต้นํ้าและวารีบําบัดในส่วนของสปา ประโยชน์หลัก ๆ ท่ีจะได้จากวารีบําบัดคือ ช่วยกระตุ้นการไหลเวียน
ของโลหิตให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ช่วยในเร่ืองของการบรรเทาอาการอักเสบของกล้ามเน้ือและเน้ือเย่ือต่าง ๆ 
รวมท้ังเป็นวิธีการผ่อนคลายท้ังร่างกายและจิตใจซ่ึงได้ผลอย่างย่ิง นอกจากจะเป็นการบรรเทาอาการปวดเรื้อรังอย่าง
ได้ผลแล้ว ยังช่วยให้เกิดการผ่อนคลายอย่างลึกซ้ึงอีกด้วย 
 ความสับสนวุ่นวายและการแข่งขันกันเกือบจะทุกๆ ด้านในการดําเนินชีวิตเป็นสาเหตุสําคัญท่ีทําให้ผู้คนใน
ปัจจุบันเกิดความเครียดในร่างกายและจิตใจ ขาดการบําบัดดูแลและเป็นจุดเริ่มต้นของความเจ็บป่วย สปาเป็นหน่ึง
ในทางเลือกของคนที่รักและห่วงใยสุขภาพของตนเอง วิถีทางของสปาเป็นการใช้ธรรมชาติบําบัดเพื่อปรับสมดุลให้
ร่างกาย และผ่อนคลายความตงเครียด ซ่ึงเป็นวิธีท่ีหลายคนเลือกใช้แทนการบําบัดด้วยยารักษาโรค เพราะกระแส
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ความนิยมสปาส่งผลให้จํานวนผู้ใช้บริการเพ่ิมมากขึ้น ซ่ึงผู้ใช้บริการสปามีอยู่ทุกหนแห่งท่ัวโลก โดยไม่จํากัดเพศ วัย 
ระดับฐานะ เพราะใครๆ ต่างก็รักและห่วงใยสุขภาพของตนเอง ทุกคนต่างก็ปราถนาท่ีจะมีสุขภาพร่างกายและ
สุขภาพจิตใจท่ีแข็งแรงสมบูรณ์กันท้ังน้ัน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาแนวทางการให้บริการร้านคุ้มเงินวารีบําบัด
ในทัศนะของลูกค้า เพื่อนํามาพัฒนาการให้บริการท่ีหลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้มาก
ท่ีสุด และได้รับความปลอดภัยสูงสุด 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการให้บริการร้านคุ้มเงินวารีบําบัดในทัศนะของลูกค้า 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบการให้บริการร้านคุ้มเงินวารีบําบัดในทัศนะของลูกค้า จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล 
 
สมมุติฐานของการวิจัย 
 การให้บริการร้านคุ้มเงินวารีบําบัดในทัศนะของลูกค้า มีความแตกต่างกัน จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล 
 ขอบเขตของด้านประชากร ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มลูกค้าท่ีเข้ามาใช้บริการร้านคุ้มเงิน
วารีบําบัด โดยเฉล่ียระหว่างเดือนตุลาคม ถึงธันวาคม 2555 จํานวน 270 คน (ท่ีมา: จากบัญชีรายช่ือลูกค้าท่ีมาใช้
บริการของร้านคุ้มเงินวารีบําบัด) เลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 159 คน ตามตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ 
Krejcie and Morgan (1970, p.608) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ได้แก่ แบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นโดยมีข้ันตอนตามลําดับดังน้ี 
 1. ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 2. จัดทําโครงสร้างของแบบสอบถามให้มีเน้ือหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งน้ี โดยให้
แบบสอบถามมี 2 ส่วน คือ  
 2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา
อาชีพ รายได้ต่อเดือน ความถ่ีในการมาใช้บริการ ปัญหาสุขภาพ การเป็นสมาชิก จํานวน 9 ข้อ 
 2.2 การให้บริการร้านคุ้มเงินวารีบําบัด แบ่งออกเป็น 7 ด้าน คือ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัด
จําหน่าย การส่งเสริมการตลาด กระบวนการ ผู้ให้บริการ และลักษณะทางกายภาพ ลักษณะของแบบสอบถาม
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert) จํานวน 34 ข้อ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บข้อมูลโดยวิธีการสุ่มแบบง่าย โดยขอความร่วมมือจากกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีเป็นลูกค้าท่ีเข้ามาใช้บริการร้านคุ้มเงินวารีบําบัด โดยนําแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตัวอย่างกรอกข้อมูล  
จํานวน 159 คน และขอรับคืนแบบสอบถามด้วยตนเอง โดยเก็บแบบสอบถามในช่วงเดือน มกราคม 2556 ได้รับ
แบบสอบถามคืนมาจํานวน 159 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถาม จํานํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุด และลงรหัส
ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป หาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test, F-test และ LSD 
ดังน้ี 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ความถี่ และค่าร้อยละ (percentage) 
 2. วิเคราะห์การให้บริการร้านคุ้มเงินวารีบําบัดในทัศนะของลูกค้า โดยใช้ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) 
 3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนการให้บริการร้านคุ้มเงินวารีบําบัดในทัศนะของลูกค้า จําแนก
ตามข้อมูลส่วนบุคคล โดยใช้ t-test และ F-test 
 4. เปรียบเทียบพหุคูณ เพ่ือทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของเปรียบเทียบการให้บริการร้านคุ้มเงินวารีบําบัดใน
ทัศนะของลูกค้า จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธี Least Significant Difference (LSD) 
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สรุปผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ลูกค้าท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 81.76 อายุ 40-54 ปี ร้อยละ 47.17 
รองลงมา 25-39 ปี ร้อยละ 26.42 สถานภาพโสด ร้อยละ 59.12 รองลงมา สมรส ร้อยละ 26.42 การศึกษาปริญญา
ตรี  ร้อยละ 66.04 รองลงมา ตํ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 18.87 อาชีพลูกจ้าง/พนักงานบริษัท ร้อยละ 28.93 
รองลงมา ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 22.01 มีรายได้ต่อเดือน 20,001–30,000 บาท ร้อยละ 26.42 รองลงมา 
ตํ่ากว่า 10,000 บาท เท่ากับ มากกว่า 30,000 บาท ร้อยละ 25.16 ความถ่ีในการมาใช้บริการ 1 ครั้ง/สัปดาห์  
ร้อยละ 39.62 รองลงมา2-3 ครั้ง/สัปดาห์ ร้อยละ 35.85 ไม่มีปัญหาสุขภาพ ร้อยละ 67.30 และเป็นสมาชิก ร้อยละ 
66.04 
 2. การวิเคราะห์การให้บริการร้านคุ้มเงินวารีบําบัดในทัศนะของลูกค้า 
  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการร้านคุ้มเงินวารีบําบัดในทัศนะของลูกค้า ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
( X = 3.62) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 
  ผลิตภัณฑ์ ลูกค้า มีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  
อยู่ในระดับมาก ( X = 3.50-3.80) จํานวน 3 รายการ คือ 
  1. มีบริการที่แตกต่างจากท่ัวไป 
  2. ประเภทบริการให้เลือกตรงตามความต้องการ 
  3. มีผลิตภัณฑ์ท่ีใช้วัสดุและผลิตจากธรรมชาติ 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเพศหญิง อายุ 40–54 ปี ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี รายได้ต่อเดือน  
20,001-30,000 บาท และมากว่า 30,000 บาท ไม่มีปัญหาสุขภาพ 
  ราคา ลูกค้ามีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X  = 3.68) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่
ในระดับมาก ( X = 3.62-3.74) ทุกรายการ คือ 
  1. มีราคาพิเศษสําหรับสมาชิก 
  2. มีการกําหนดราคาแบบแพคเก็จท่ีเหมาะสม 
  3. การตั้งราคาเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ 
  4. มีการกําหนดราคาอย่างชัดเจน 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเพศหญิง อายุต่ํากว่า 25 ปี 25–39 ปี และ 40–54 ปี สถานภาพ โสด และสมรส 
ทุกกลุ่มระดับการศึกษา อาชีพ ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท และข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ รายได้ต่อเดือน ตํ่ากว่า 10,000 
บาท 10,000–20,000 และมากกว่า 30,000 บาท ความถี่ในการมาใช้บริการ มา 2–3 ครั้ง/สัปดาห์ และมากกว่า 3 
ครั้ง/สัปดาห์ มีปัญหาสุขภาพ และไม่มีปัญหาสุขภาพ เป็นสมาชิก 
  ช่องทางการจัดจําหน่าย ลูกค้า มีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X  = 3.85) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X  = 3.77-3.89) ทุกรายการ คือ 
  1. มีการเสนอขายผ่านตัวแทนจําหน่าย 
  2. มีพื้นท่ีจอดรถเพียงพอ 
  3. สามารถนัดเวลาใช้บริการได้ทางโทรศัพท์ 
  4. สถานท่ีต้ังมีความสะดวกในการเดินทาง 
  ซ่ึง มีค่าสอดคล้องกับเพศหญิง ทุกกลุ่มอายุ ทุกกลุ่มสถานภาพสมรส ทุกกลุ่มระดับการศึกษา ทุกกลุ่ม
อาชีพ ทุกกลุ่มรายได้ต่อเดือน ทุกกลุ่มความถ่ีในการมาใช้บริการ มีปัญหาสุขภาพ และไม่มีปัญหาสุขภาพ ท้ังท่ีเป็น
สมาชิกและไม่เป็นสมาชิก 
  การส่งเสริมการตลาด ลูกค้า มีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X  = 3.52) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X  = 3.53-3.62) จํานวน 3 รายการ คือ 
  1. มีเอกสารคู่มือแนะนําเกี่ยวกับการทําวารีบําบัด 
  2. มีการให้ส่วนลดตามระยะเวลาการใช้บริการ (คูปอง) 
  3. มีการแจกของแถมเมื่อซ้ือแพคเก็จ 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับอายุ 40–54 ปี อาชีพ ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ  
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  กระบวนการ ลูกค้า มีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.48) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X  = 3.50-3.53) จํานวน 3 รายการ คือ 
  1. มีการจัดลําดับการให้บริการก่อน-หลังตามคิว 
  2. ระยะเวลาในการรอรับบริการมีความเหมาะสม 
  3. มีระบบนัดหมายล่วงหน้าไม่ต้องรอนาน 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผู้ท่ีมี อายุ 40 – 54 ปี สถานภาพ โสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี และสูงกว่า
ปริญญาตรี ความถี่ในการมาใช้บริการ มากกว่า 3 ครั้ง/สัปดาห์ 
  ผู้ให้บริการ ลูกค้า มีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X  = 3.64) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X  = 3.50 - 3.77) ทุกรายการ คือ 
  1. พนักงานมีจํานวนเพียงพอต่อการให้บริการ 
  2. พนักงานมีความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า 
  3. พนักงานมีความรู้เก่ียวกับวารีบําบัด สามารถแนะนําลูกค้าได้ 
  4. พนักงานพูดจาไพเราะ สุภาพ เต็มใจ ให้บริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี ย้ิมแย้มแจ่มใส 
  5. พนักงานแต่งกายสุภาพ สะอาด และเหมาะสม 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเพศหญิง อายุตํ่ากว่า 25 ปี และ 25–39 ปี สถานภาพ โสด ระดับการศึกษา 
ปริญญาตรี อาชีพ นักเรียน/นักศึกษา ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท และข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ รายได้ต่อเดือน ต่ํากว่า 
10,000 บาท และมากกว่า 30,000 บาท ความถี่ในการมาใช้บริการ มา 2–3 ครั้ง/สัปดาห์ และมากกว่า 3 ครั้ง/
สัปดาห์ ไม่มีปัญหาสุขภาพ เป็นสมาชิก 
  ลักษณะทางกายภาพ ลูกค้า มีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X  = 3.78) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X  = 3.72-3.85) ทุกรายการ คือ 
  1. การจัดอุปกรณ์ภายในร้านเป็นระเบียบเรียบร้อยสะดวกต่อการหยิบใช้งาน 
  2. บรรยากาศดี สดช่ืน มีแสงสว่างเพียงพอ 
  3. จัดสถานท่ีเป็นสัดส่วน มีความเป็นส่วนตัว 
  4. สถานท่ีมีความสะอาด 
  5. สถานท่ีตกแต่งสวยงาม 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเพศหญิง อายุต่ํากว่า 25 ปี 25–39 ปี และ 40–54 ปี ทุกกลุ่มสถานภาพสมรส ทุก
กลุ่มระดับการศึกษา อาชีพ ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว และพ่อบ้าน/
แม่บ้าน ทุกกลุ่มรายได้ต่อเดือน ทุกกลุ่มความถ่ีในการมาใช้บริการ มีปัญหาสุขภาพ และไม่มีปัญหาสุขภาพ ท้ังท่ีเป็น
สมาชิกและไม่เป็นสมาชิก 
 3. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนการให้บริการร้านคุ้มเงินวารีบําบัดในทัศนะของลูกค้า จําแนก
ตามข้อมูลส่วนบุคคล 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนการให้บริการร้านคุ้มเงินวารีบําบัดในทัศนะของลูกค้า พบว่า 
ลูกค้าท่ีมีเพศ อาชีพ และการเป็นสมาชิก ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการร้านคุ้มเงินวารีบําบัด ใน
ภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และลูกค้าท่ีมีปัญหาสุขภาพ ต่างกัน มีความคิดเห็น ใน
ภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 
  ผลิตภัณฑ ์ 
  ลูกค้าท่ีมีสถานภาพการสมรสต่างกัน  มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ ผลิตภัณฑ์
ท่ีใช้มีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จัก 
  ลูกค้าท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ มีผลิตภัณฑ์ท่ี
ใช้วัสดุและผลิตจากธรรมชาติ 
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  ลูกค้าท่ีมีความถ่ีในการมาใช้บริการต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 
รายการ คือ 
  1. มีผลิตภัณฑ์ท่ีใช้วัสดุและผลิตจากธรรมชาติ 
  2. ประเภทบริการให้เลือกตรงตามความต้องการ 
  ลูกค้าท่ีมีปัญหาสุขภาพต่างกัน  มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ มีบริการท่ี
แตกต่างจากท่ัวไป 
  ลูกค้าท่ีมีการเป็นสมาชิกต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 3 รายการ คือ  
  1. ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้มีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จัก 
  2. มีผลิตภัณฑ์ท่ีใช้วัสดุและผลิตจากธรรมชาติ 
  3. ประเภทบริการให้เลือกตรงตามความต้องการ 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ 
  1. มีเคร่ืองมือท่ีทันสมัย 
  2. เครื่องมือมีคุณภาพและมีประโยชน์ชัดเจน 
  ราคา 
  ลูกค้าที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ มีการกําหนดราคา
อย่างชัดเจน 
  ลูกค้าท่ีมคีวามถี่ในการมาใช้บริการต่างกัน  มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ มี
ราคาพิเศษสําหรับสมาชิก 
  ลูกค้าท่ีมีการเป็นสมาชิกต่างกัน  มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ  
  1. มีการกําหนดราคาอย่างชัดเจน 
  2. การตั้งราคาเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ มีการกําหนดราคาแบบ
แพคเก็จท่ีเหมาะสม 
  ช่องทางการจัดจําหน่าย 
  ลูกค้าเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ สามารถ
นัดเวลาใช้บริการได้ทางโทรศัพท์ 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ 
  1. มีการเสนอขายผ่านตัวแทนจําหน่าย 
  2. มีพื้นท่ีจอดรถเพียงพอ 
  ลูกค้าท่ีมีปัญหาสุขภาพต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ 
  1. สามารถนัดเวลาใช้บริการได้ทางโทรศัพท์ 
  2. มีการเสนอขายผ่านตัวแทนจําหน่าย 
  การส่งเสริมการตลาด 
  ลูกค้าเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ 
  1. มีเอกสารคู่มือแนะนําเกี่ยวกับการทําวารีบําบัด 
  2. มีการแจกของแถมเมื่อซ้ือแพคเก็จ 
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  ลูกค้าท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ มีการแจกของ
แถมเมื่อซ้ือแพคเกจ็ 
  กระบวนการ 
  ลูกค้าเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ ระยะเวลา
ในการรอรับบริการมีความเหมาะสม 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ 
  1. มีระบบนัดหมายล่วงหน้าไม่ต้องรอนาน 
  2. จัดลําดับแต่ละประเภทการบริการให้ลูกค้าแต่ละรายได้เหมาะสม 
  ลูกค้าท่ีมีสถานภาพการสมรสต่างกัน  มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ จัดลําดับ
แต่ละประเภทการบริการให้ลูกค้าแต่ละรายได้เหมาะสม 
  ลูกค้าท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ 
  1. จัดลําดับแต่ละประเภทการบริการให้ลูกค้าแต่ละรายได้เหมาะสม 
  2. ขั้นตอนการให้บริการไม่ซับซ้อนยุ่งยาก 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ มีระบบนัดหมายล่วง  
หน้า ไม่ต้องรอนาน 
  ลูกค้าท่ีมีการเป็นสมาชิกต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ มี
ระบบนัดหมายล่วงน้าไม่ต้องรอนาน 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 3 รายการ คือ 
  1. ระยะเวลาในการรอรับบริการมีความเหมาะสม 
  2. มีการจัดลําดับการให้บริการก่อน-หลังตามคิว 
  3. จัดลําดับแต่ละประเภทการบริการให้ลูกค้าแต่ละรายได้เหมาะสม 
  ผู้ให้บริการ 
  ลูกค้าท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ 
  1. พนักงานแต่งกายสุภาพ สะอาด และเหมาะสม 
  2. พนักงานพูดจาไพเราะ สุภาพ เต็มใจให้บริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี ย้ิมแย้มแจ่มใส 
  ลูกค้าท่ีมีสถานภาพการสมรสต่างกัน  มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ พนักงาน
แต่งกายสุภาพ สะอาด และเหมาะสม 
  ลูกค้าท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ พนักงานแต่ง
กายสุภาพ สะอาด และเหมาะสม 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ 
  1. พนักงานพูดจาไพเราะ สุภาพ เต็มใจให้บริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี ย้ิมแย้มแจ่มใส 
  2. พนักงานมีความรู้เก่ียวกับวารีบําบัด สามารถแนะนําลูกค้าได้ 
  ลูกค้าท่ีมีการเป็นสมาชิกต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 4 รายการ คือ 
  1. พนักงานแต่งกายสุภาพ สะอดาและเหมาะสม 
  2. พนักงานพูดจาไพเราะ สุภาพ เต็มใจให้บริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี ย้ิมแย้มแจ่มใส 
  3. พนักงานมีความรู้เก่ียวก้ับวารีบําบัด สามารถแนะนําลูกค้าได้ 
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  4. พนักงานมีความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า 
  ลักษณะทางกายภาพ 
  ลูกค้าเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ 
บรรยากาศดี สดช่ืน มีแสงสว่างเพียงพอ 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ จัดสถานท่ีเป็นสัดส่วน มี
ความเป็นส่วนตัว 
  ลูกค้าท่ีมีการเป็นสมาชิกต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ 
บรรยากาศดี สดช่ืน มีแสงสว่างเพียงพอ 
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง การให้บริการร้านคุ้มเงินวารีบําบัด ในทัศนะของลูกค้า  สามารถนําผลการวิจัยมาอภิปราย
ผลได้ดังน้ี 
 1. จากผลวิจัย ลูกค้ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการร้านคุ้มเงินวารีบําบัด ในทัศนะของลูกค้า ใน
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ลูกค้ามีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก จํานวน 6 ด้าน 
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย การส่งเสริมการตลาด ผู้ให้บริการ และลักษณะทางกายภาพ และ
อยู่ในระดับปานกลาง จํานวน 1 ด้าน ได้แก่ กระบวนการ ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ นํ้าเย็น วารีวนิช (2551) 
ศึกษาเรื่อง ปัจจัยการตัดสินใจซื้อและการรับรู้เก่ียวกับสปาและนวดแผนไทยของผู้บริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
สุราษฎร์ธานี พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ใช้ตัดสินใจเลือกสถานบริการเพื่อสุขภาพในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ ด้าน
พนักงานและด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ในระดับมากได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จําหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด และด้านกระบวนการให้บริการ และผู้บริโภครับรู้ว่านวดแผนไทยไม่มีบริการนวด
หน้าและวารีบําบัด ในขณะท่ีสปามีสินค้าและบริการท่ีเกี่ยวกับสุขภาพทุกประเภท และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 
ธนิตศักดิ์  ประโลมรัมย์ (2550) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ สปาเพ่ือสุขภาพของบริษัทลําปางรักษ์
สมุนไพร จังหวัดลําปาง พบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาดผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดับมาก เรียงลําดับ คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านพนักงานผู้ให้บริการ ด้านราคา ด้านกระบวนการ ด้านสถานท่ี/ช่อง
ทางการจัดจําหน่าย และด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ  และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ อดิศักดิ์ 
โพธิกุล (2550) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้บริการสปาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบว่า 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้บริการสปาโดยรวมอยู่ในระดับมาก ไม่ว่าจะเป็นด้านบริการ ด้านบุคลากร ด้านสถานท่ี 
ด้านส่งเสริมการตลาด และด้านอื่นๆ สําหรับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้บริการสปาด้านบริการมากที่สุด ได้แก่ การ
ให้บริการลูกค้าด้วยความเสมอภาค ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสปาด้านบุคลากรมากท่ีสุด ได้แก่ 
พนักงานแต่งกายสะอาด เรียบร้อย มีบุคลิกดี ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการสปาด้านสถานท่ีมากท่ีสุดได้แก่ 
บรรยากาศภายในสปา ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการสปาด้านส่งเสริมการตลาดมากท่ีสุด ได้แก่ การเลือกใช้
บริการกับเพศ โดยท่ีเพศหญิงจะมีปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสปาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
มากว่าเพศชาย และการแสดงราคาท่ีชัดเจนของสถานท่ีบริการสปาเท่าน้ันท่ีมีผลทําให้ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกใช้
บริการสปาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย แตกต่างกัน 
 2.  จากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนการให้บริการร้านคุ้มเงินวารีบําบัด ในทัศนะของลูกค้า  
จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ลูกค้าท่ีมีเพศ อาชีพ การเป็นสมาชิก ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ให้บริการร้านคุ้มเงินวารีบําบัด ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และลูกค้าท่ีมีปัญหา
สุขภาพต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการร้านคุ้มเงินวารีบําบัด ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 นอกน้ันไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้านของการให้บริการร้านคุ้มเงินวารีบําบัด  ด้าน
ผลิตภัณฑ์ พบว่า ลูกค้าท่ีมี อาชีพ การเป็นสมาชิก และปัญหาสุขภาพ ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการ
ร้านคุ้มเงินวารีบําบัด แตกต่างกัน ด้านราคา และผู้ให้บริการ พบว่า ลูกค้าท่ีมีอาชีพ การเป็นสมาชิก และปัญหา
สุขภาพ ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการร้านคุ้มเงินวารีบําบัด แตกต่างกัน ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 
พบว่า ลูกค้าท่ีมี เพศ และหาปัญหาสุขภาพ ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการร้านคุ้มเงินวารีบําบัด 
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แตกต่างกัน ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ลูกค้าท่ีมี เพศ และอาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
การให้บริการร้านคุ้มเงินวารีบําบัด แตกต่างกัน ด้านกระบวนการ พบว่า ลูกค้าท่ีมี เพศ อาชีพ และการเป็นสมาชิก 
ต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการให้บริการร้านคุ้มเงินวารีบําบัด แตกต่างกัน และด้านลักษณะทางกายภาพ พบว่า 
ลูกค้าท่ีมี เพศ และการเป็นสมาชิก ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการร้านคุ้มเงินวารีบําบัด แตกต่างกัน  
ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยบางส่วนของ วสมน บุญรุ่ง (2550) ศึกษาเรื่อง ความต้องการใช้บริการธุรกิจสปาของ
ผู้ใช้บริการสปาในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า เพศมีความสัมพันธ์ต่อเวลาและความถี่ในการใช้บริการ อายุมี
ความสัมพันธ์ต่อประเภทของบริการและบริการเสริมในการให้บริการสปา ส่วนการศึกษามีความสัมพันธ์ต่อส่วน
ประสมการตลาด ทั้งพนักงานผู้ให้บริการ บรรยากาศของสถานท่ี การส่งเสริมการตลาด และช่องทางการรับข่าวสาร 
สําหรับอาชีพมีความสัมพันธ์ต่อผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกใช้บริการและวัตถุประสงค์ในการเลือกใช้บริการ ส่วน
รายได้ของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์ต่อบริการเสริมในการให้บริการสปา สําหรับราคาค่าบริการหลากหลายมี
ความสัมพันธ์ต่อความถ่ีในการใช้บริการ ราคาค่าบริการท่ีลดลงมีความสัมพันธ์ต่อประเภทของบริการสปา และ
รสนิยมของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์ต่อบริการเสริมท่ีใช้ควบคู่ในสถานบริการสปา 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยเร่ือง การให้บริการร้านคุ้มเงินวารีบําบัดในทัศนะของลูกค้า มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1. ผลิตภัณฑ์ ควรประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ให้มีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จัก ซ่ึงลูกค้าท่ีมีสถานภาพ โสด (3.57) 
มีความคิดเห็นว่าควรแนะนําผลิตภัณฑ์ท่ีใช้วัสดุและผลิตจากธรรมชาติให้ลูกค้าได้รู้จัก พบว่าลูกค้ากลุ่มอาชีพ 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ (3.86) มีความคิดเห็นในด้านควรมีบริการท่ีแตกต่างจากท่ัวไป ควรใช้เครื่องมือท่ี
ทันสมัย ควรมีเคร่ืองมือท่ีมีคุณภาพและสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างชัดเจน ควรมีโปรแกรมประเภทบริการให้ลูกค้า
สามารถเลือกได้ตรงตามความต้องการ ส่วนในด้านความถี่ในการมาใช้บริการน้ันพบว่าลูกค้าท่ีมามากกว่า 3 คร้ัง/
สัปดาห์ (3.70) มีความคิดเห็นในด้านผลิตภัณฑ์และวัสดุท่ีใช้ และประเภทการให้บริการ 
 2. ราคา ควรมีการกําหนดราคาอย่างชัดเจน ลูกค้าท่ีมีอาชีพ ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (3.89) ให้ความ
คิดเห็นว่าควรมีการตั้งราคาให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ และควรมีการกําหนดราคาแบบแพคเก็จท่ีเหมาะสม ให้ลูกค้า
สามารถเลือกได้ตามความต้องการ ลูกค้าที่มามากกว่า 3 ครั้ง/สัปดาห์ (4.03) มีความคิดเห็นในด้านควรมีราคาพิเศษ
สําหรับสมาชิก 
 3. ช่องทางการจัดจําหน่าย ลูกค้าเพศชาย (3.98) มีความคิดเห็นว่าควรบริหารงานภายในอย่างเป็นระบบ 
ลูกค้าท่ีไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ (3.95) มีความคิดเห็นว่าควรจัดให้มีการเสนอขายผ่านตัวแทนจําหน่าย ควรมี
หมายเลขโทรศัพท์เพื่อให้ลูกค้าสามารถนัดเวลาใช้บริการได้ทางโทรศัพท์ล่วงหน้า และควรมีพื้นท่ีจอดรถอย่าง
เพียงพอ  
 4. การส่งเสริมการตลาด ลูกค้าเพศหญิง (3.59) ให้ข้อเสนอแนะว่าควรมีการจัดทําเอกสารคู่มือแนะนํา
เกี่ยวกับการทําวารีบําบัด และลูกค้าท่ีมีอาชีพลูกจ้าง/พนักงานบริษัท (3.87)มีความคิดเห็นว่าควรมีการแจกของแถม
เมื่อลูกค้าซ้ือแพคเก็จทางร้าน 
 5. กระบวนการ ลูกค้าเพศหญิง (3.55) ให้ข้อเสนอแนะว่าควรมีระบบนัดหมายล่วงหน้าลูกค้าไม่ต้องรอ
นาน ควรมีการจัดลําดับการให้บริการก่อน-หลังตามคิว ลูกค้าท่ีมีอาชีพ นักเรียน/นักศึกษา (3.85) มีความคิดเห็น
ควรจัดลําดับแต่ละประเภทการบริการให้ลูกค้าแต่ละรายได้เหมาะสม ลูกค้าท่ีมีสถานภาพ โสด (3.57) มีความ
คิดเห็นว่าควรมีขั้นตอนการให้บริการ ไม่ซับซ้อนยุ่งยาก และควรใช้ระยะเวลาในการรอรับบริการมีความเหมาะสม 
 6. ผู้ให้บริการ ลูกค้าท่ีมีสถานภาพ โสด (3.65) ให้ข้อคิดเห็นว่าควรมีการอบรมพนักงานให้มีความรู้
เกี่ยวกับวารีบําบัด และสามารถแนะนําลูกค้าได้เป็นอย่างดี ลูกค้าท่ีมีอายุ 25–39 ปี (3.75) ควรให้พนักงานมีความ
เข้าใจในความต้องการของลูกค้า ควรจัดให้พนักงานแต่งกายสุภาพ สะอาด ลูกค้าท่ีมีอาชีพ นักเรียน/นักศึกษา 
(3.91)ให้ข้อคิดเห็นว่าพนักงานพูดจาควรมีการพูดจาท่ีไพเราะ สุภาพ เต็มใจให้บริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี ย้ิมแย้ม 
 7. ลักษณะทางกายภาพ ลูกค้าเพศหญิง (3.92) ให้ความเห็นว่าควรมีการจัดสถานท่ีอย่างเป็นสัดส่วน มี
ความเป็นส่วนตัวมากขึ้น ลูกค้าท่ีเป็นสมาชิก (3.95) ให้ข้อเสนอแนะว่าควรจัดสถานท่ีให้มีบรรยากาศดี สดช่ืน มีแสง
สว่างเพียงพอ เพ่ือให้ลูกค้าเกิดความประทับใจในการมาใช้บริการ 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการใช้บริการร้านคุ้มเงินวารีบําบัด เพื่อ
ทราบความต้องการของลูกค้าท่ีเข้ามาใช้บริการและนําผลท่ีได้มาพัฒนาปรับปรุงการให้บริการต่อไป จากผลการวิจัย
พบว่า ผลิตภัณฑ์ท่ีให้บริการลูกค้านั้นยังไม่เป็นท่ีรู้จักมากนัก 
 2. ควรศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการสปาหรือวารีบําบัด ในสถานบริการอ่ืนๆ  
ในด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และกระบวนการ ควรมีการจัดลําดับประเภทการให้บริการแก่ลูกค้าในแต่ละรายได้
เหมาะสม ด้านการส่งเสริมการตลาด ควรมีการศึกษาถึงการเป็นสมาชิกเพื่อรับส่วนลด 
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บทคัดย่อ 
 การวิ จัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการเพิ่มสมรรถภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ               
เพื่อการปฏิบัติงานของข้าราชการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร และ 2) เปรียบเทียบ            
การเพ่ิมสมรรถภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการปฏิบัติงานของข้าราชการ ท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคล        
ต่างกันอันได้แก่  เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้เฉล่ียต่อเดือน และชั้นยศ  ได้จากการ                       
สุ่มแบบตัวอย่างอย่างง่าย จํานวน 108 คน  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามชนิดมาตรฐาน ส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีและ            
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ข้าราชการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารมีการเพ่ิม
สมรรถภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในภาพรวม คะแนนเฉล่ีย อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า  ข้าราชการมีการเพ่ิมสมรรถภาพ โดยรวม คะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 2 ด้าน คือ ด้านการใช้โปรแกรม
สําเร็จรูป และด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และ 2) ผลการเปรียบเทียบการเพิ่มสมรรถภาพในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศกับการปฏิบัติงานของข้าราชการ จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ ในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า โดยข้าราชการท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส 
รายได้เฉล่ียต่อเดือน และช้ันยศ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้าราชการ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับที่ต่างกันมีการ
เพิ่มสมรรถภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงานของข้าราชการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศและพลังงานทหารไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
Abstract 
 This research aims 1) to study the use of information technology to enhance the 
performance of defense industry officials in the Energy Center,and 2) to compare the capacity in 
the use of information technology to the performance of government officials based on 
demographic information, including gender, age, educational level, marital status, average income 
per month and rank of the random sample of 108 officials. A questionnaire was used in this 
research. The data was analysed by percentage. arithmetic mean, standard deviation. t- test and 
one-way analysis of variance. 
 The results of this research showed that 1)the officials’ overall view on the their capacity 
when using IT had a high mean. Aspect analyses revealed that they had moderately increased 

                                            
 *  บทความการค้นคว้าอิสระ 
*  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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their capacity in IT use in the 4 aspects ranked in descending order of mean values were: the 
need for using computer devices, the need for using software application, the need for increasing 
efficiency in working, and the need for increasing ability when repairing and maintaining computer 
devices; the 2 aspects viewed to be high were 1) the need for using software application and 2) 
comparison of the increase in capacity in the use of IT with their work performance classified by 
demographic variables considered aspect by aspect revealed that there was a high increase in 
two aspects, namely their overall view on their capacity in using packaged program and 
computer had no different need across their personal variables at the level of statistical 
significance .05. 
 
ความนํา 
 เทคโนโลยีสารสนเทศกําลังเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจําวัน สังเกตได้จากการนําคอมพิวเตอร์            
ส่วนบุคคล มาใช้ในสํานักงาน การจัดทําระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ การใช้อุปกรณ์อํานวยความสะดวก                      
ท่ีประกอบด้วยช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ แสดงว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เพื่อการคํานวณและ               
เก็บข้อมูลได้แพร่ไปท่ัวทุกแห่ง เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสําคัญต่อการแข่งขันด้านธุรกิจ และการขยายตัวของ
บริษัทมีผลต่อการให้บริการขององค์การและหน่วยงาน และมีผลต่อการประกอบกิจในแต่ละวัน 
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิงเกิดขึ้น และเร่ิมเมื่อไม่นานมานี้เอง เมื่อราว พ.ศ. 2500 เทคโนโลยีสารสนเทศยัง
ไม่แพร่หลายนัก จะมีเพียงการใช้โทรศัพท์เพื่อการติดต่อส่ือสาร และเริ่มมีการนําคอมพิวเตอร์ มาช่วยประมวลผล
ข้อมูล งานด้านสารสนเทศอ่ืนๆ ส่วนใหญ่ยังคงเป็นงานภายในสํานักงานที่ยังไม่มีอุปกรณ์ และเครื่องมือด้าน
เทคโนโลยีมาช่วยงานเท่าใดนัก เมื่อมีการประดิษฐ์คิดค้นอุปกรณ์ช่วยงานสารสนเทศมากขึ้น เช่น เคร่ืองถ่ายสําเนา
เอกสาร เคร่ืองพิมพ์ดีดไฟฟ้า เคร่ืองโทรสาร และเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ เป็นต้น อาชีพของประชากรก็
ปรับเปล่ียนมาสู่งานด้านสารสนเทศมากขึ้น งานด้านสารสนเทศ มีแนวโน้มขยายตัวท่ีค่อนข้างสดใส เพราะ
เทคโนโลยีด้านน้ีได้รับการส่งเสริมสนับสนุนอย่างเต็มท่ี ด้วยการพัฒนาค้นคว้าวิจัยให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมา
ตอบสนองความต้องการของมนุษย์อยู่ตลอดเวลา 
 ในภาวะสังคมปัจจุบัน หลายส่ิงหลายอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวเป็นตัวช้ีบอกว่า ประเทศไทยกําลัง                    
ก้าวสู่ยุคสารสนเทศ สังคมสนใจให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และส่งเสริมการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์                        
มาประยุกต์งานต่างๆ มากขึ้น การบริหารธุรกิจของบริษัทห้างร้านต่างๆ ตลอดจนหน่วยงานของรัฐบาลและ
รัฐวิสาหกิจ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ในองค์กรด้วยการเก็บข้อมูล ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล แล้วนํา
ผลลัพธ์มาช่วยในการวางแผนและตัดสินใจด้วยความก้าวหน้าของ ไอทีและระบบการส่ือสารท่ีมีการเติบโตอย่าง
รวดเร็ว ประกอบกับการเกิดของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทําให้การดําเนินชีวิตของคนเริ่มเปล่ียนแปลงไป 
ตัวอย่างท่ีง่ายท่ีสุดได้แก่ การส่งจดหมายท่ีปัจจุบันมีการส่งในรูปแบบ Electronic mail อย่างแพร่หลายซ่ึงนอกจาก
จะมีต้นทุนท่ีตํ่ากว่าการส่งจดหมายแบบเดิมแล้ว ยังมีความรวดเร็วมากกว่าทําให้สามารถติดต่อกับผู้รับได้อย่าง
สะดวกสบายมากขึ้น 
 ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็นหน่วยงานท่ีดําเนินงานด้านพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้มีมาตรฐานและตรงความต้องการของหน่วยใช้โดยการปรับปรุงโครงสร้าง 
การบริหารจัดการ และโรงงานผลิต ให้มีประสิทธิภาพเป็นท่ียอมรับ และทัดเทียมกับนานาประเทศ สร้างกลไก
การตลาดให้สามารถรองรับการจําหน่ายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศท้ังในประเทศและส่งออก
ต่างประเทศ พัฒนาและผลักดันกฎหมายท่ีสนับสนุนกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพ่ือมุ่งไปสู่การพึ่งพาตนเอง  
รวมถึงพัฒนากิจการพลังงานทหารไปสู่การสะสมแหล่งพลังงานสํารองเพื่อสนับสนุนเหล่าทัพในยามวิกฤตและยาม
สงคราม พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์น้ํามันให้ได้มาตรฐานและเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์นํ้ามันท่ีมีอยู่ รวมท้ังเป็น
หน่วยงานหลักในการดําเนินการด้านพลังงานทดแทนและด้านสายวิทยาการพลังงานทหารของกระทรวงกลาโหม  
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ดังนั้นเพ่ือพัฒนาให้หน่วยงานมีมาตรฐาน จึงจําเป็นต้องเพ่ิมสมรรถภาพในด้านสําคัญ ๆ อาทิ เช่น ด้านความรู้ทาง
วิชาการ ด้านความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ของกําลังพล ด้านการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศ
ของหน่วย จึงจําเป็นต้องมีศูนย์ฝึกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพกําลังพล เพื่อจัดฝึกอบรมความรู้ทางวิชาการ และจัด
ฝึกอบรมความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศของหน่วย โดยการวาง
ระบบเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน 
 การดําเนินงานโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและ
พลังงานทหาร จะประสบผลสําเร็จได้น้ัน จําเป็นต้องเพ่ิมสมรรถภาพของข้าราชการท่ีปฏิบัติงานด้านข้อมูล
สารสนเทศให้สามารถประยุกต์ใช้ระบบของเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงคนเป็นปัจจัยสําคัญท่ีสุด
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งน้ีเนื่องจากเหตุผลท่ีว่าถึงแม้จะมีระบบใดสร้างอุปกรณ์เทคโนโลยีท่ีทันสมัย
สมบูรณ์แบบมีฐานข้อมูลท่ีคล้ายกันถูกกว่าสมบูรณ์กว่าแต่ถ้าปฏิบัติงานโดยขาดสมรรถภาพและองค์ความรู้ทักษะใน
การทํางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแล้ว การปฏิบัติงานย่อมขาดประสิทธิภาพและไม่เกิดประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีมีสมรรถภาพในการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้กําหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและยกระดับความรู้ในการประยุกต์ใช้ ICT เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานให้มี
ความเหมาะสมกับภารกิจของศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 
 จากเหตุผลและความสําคัญดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาความต้องการเพ่ิมสมรรถภาพ ในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงานของข้าราชการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร  
เพื่อนําข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการกําหนดแนวทางพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ตรงกับ
การเพ่ิมสมรรถภาพของข้าราชการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการเพิ่มสมรรถภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการปฎิบัติงานของข้าราชการศูนย์การ
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร  
 2. เพื่อเปรียบเทียบการเพ่ิมสมรรถภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการปฎิบัติงานของข้าราชการ
จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
 
สมมุติฐานของการวิจัย 
 การเพ่ิมสมรรถภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานของข้าราชการ จําแนก            
ตามลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกัน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาเรื่องการเพิ่มสมรรถภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฎิบัติงานของข้าราชการศูนย์
การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เพื่อที่จะกําหนดขอบเขตการศึกษาคร้ังนี้ให้ชัดเจนย่ิงขึ้น  
ผู้ศึกษาจึงได้กําหนดขอบเขตการศึกษาไว้ ดังน้ี 
 1. ขอบเขตด้านประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ข้าราชการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 
จํานวน 157 คน (ท่ีมา : ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และพลังงานทหาร เดือนตุลาคม 2555) 
 กลุ่มตัวอย่างได้จากตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan (1970, p.608) 
จํานวน 108 คน 
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 2. ขอบเขตด้านเนื้อหาหรือตัวแปรท่ีศึกษา 
  2.1 ตัวแปรอิสระ (independent variable) คือ ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพสมรส รายได้เฉล่ียต่อเดือน และช้ันยศ 
  2.2 ตัวแปรตาม (dependent variable) ได้แก่ การเพ่ิมสมรรถภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ    
เพื่อการปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ด้านการใช้โปรแกรมสําเร็จรูป ด้าน
การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และด้านความสามารถในการแก้ปัญหาและบํารุงรักษา
เครื่องคอมพิวเตอร์ 
 3. ระยะเวลาในการศึกษา 
  ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างเดือน ธันวาคม 2555 – เมษายน 2556 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ แบบสอบถามท่ีสรา้งข้ึนโดยมีขั้นตอนตามลําดับ ดังน้ี 
 1. การศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยคร้ังนี ้
 2. การจัดทําโครงสร้างของแบบสอบถาม ให้มีเน้ือหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งน้ี  
แบบสอบถามมี 2 ส่วน คือ 
  2.1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษาสถานภาพสมรส 
รายได้เฉล่ียต่อเดือน และช้ันยศ รวมจํานวน 6 ข้อ  
  2.2 การเพิ่มสมรรถภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงานแบ่งออกเป็น 4 ด้าน               
คือ ด้านการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ด้านการใช้โปรแกรมสําเร็จรูป ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน และด้านความสามารถในการแก้ปัญหาและบํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ลักษณะของแบบสอบถาม
เป็น มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของ ลิเคิร์ท (Likert) จํานวน 27 ข้อ 
 3. นําแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นให้อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้
ตรวจสอบความสอดคล้องของเน้ือหา กับวัตถุประสงค์ของการวิจัย เป็นการศึกษาความเท่ียงตรง (validity) ของ
แบบสอบถาม แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้คําถามชัดเจนสามารถส่ือความหมายได้ตรงประเด็นและเหมาะสม
ย่ิงขึ้น 
 4. นําแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จํานวน 30 คน แล้วนํา
ข้อมูลดังกล่าวมาหาค่าความเช่ือมั่น (reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเช่ือมั่น 0.9490 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้ วิ จัยจะดํา เนินการเก็บ ข้อมูล  โดยขอความร่วมมือจากข้าราชการ                        
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ด้วยวิธีตามสะดวก โดยนําแบบสอบถามไปแจก                     
ให้ก ลุ่มตัวอย่างกรอกข้อมูล จํานวน 108 คน และขอรับคืนแบบสอบถามด้วยตนเอง ได้แบบสอบถาม                        
คืนมา 108 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถาม จะนํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุดและนํามาลงรหัส
ประมวลผลข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป หาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, F-test 
และ LSD ดังน้ี 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ความถี่ และค่าร้อยละ (percentage) 
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 2. วิเคราะห์คุณภาพบริการนําจ่ายไปรษณีย์ในทัศนะของลูกค้า จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล โดยใช้
ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนคุณภาพบริการนําจ่ายไปรษณีย์ในทัศนะของลูกค้า จําแนกตาม
ลักษณะส่วนบุคคล โดยใช้ t-test และ F-test 
 4. เปรียบเทียบพหุคูณ เพื่อทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนคุณภาพบริการการนําจ่ายไปรษณีย์ของ
สํานักงานไปรษณีย์นครหลวงใต้ในทัศนะของลูกค้า จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธี Least Significant 
Difference (LSD) 
 
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. สถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ข้าราชการส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 57.4 อายุ 41–60 ปี ร้อยละ 41.7 รองลงมา 31–40 ปี  
ร้อยละ 39.8 ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ร้อยละ 51.9 รองลงมา สูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 20.4 สถานภาพ  
สมรส ร้อยละ 48.1 รองลงมา โสด ร้อยละ 44.4 รายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,000-20,000 บาท ร้อยละ 42.6  
รองลงมา 20,000–30,000 บาท ร้อยละ 25.9 ร้อยละ 10.2 ช้ันยศ พันตรี–พันเอก ร้อยละ 33.3 รองลงมา            
ร้อยตรี–ร้อยเอก ร้อยละ 29.6 
 2. ข้อมูลด้านการเพิ่มสมรรถภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน ในด้านต่างๆ 
  ข้าราชการ มีการเพิ่มสมรรถภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงาน ในภาพรวม          
อยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.49) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 
  ด้านการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
  ข้าราชการมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.44) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ            
พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.25-3.50) ทุกรายการ คือ 
  1. Printer (เคร่ืองพิมพ์) 
  2. เครื่องสแกนเนอร์ (scanner) 
  3. กล้องถ่ายรูป digital  
  4. Thumb Drive 
  5. LCD – Projector (เครื่องฉาย) 
  6. สามารถบันทึกและลบข้อมูลลงในแผ่น CD-ROM 
  7. สามารถบันทึกและลบข้อมูลลง  Thumb Drive 
  ซ่ึงสอดคล้องกับพนักงานเพศชาย อายุ 25-35 ปี รายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,000–20,000 บาท ช้ันยศ 
พันตรี–พันเอก 
  ด้านการใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 
  ข้าราชการมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.53) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ใน
ระดับมาก (  = 3.52– 3.63) ทุกรายการ คือ 
  1. Window (ME,XP,7)  
  2. Microsoft Word  
  3. Microsoft Excel  
  4. Microsoft PowerPoint 
  5. Microsoft Access  
  6. Photoshop (โปรแกรมแต่งภาพ) 
  7. WinZip (โปรแกรมย่อขนาดไฟล์) 
  8. Scan Virus (โปรแกรมสแกนไวรัส) 
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  ซ่ึงสอดคล้องกับพนักงานเพศชาย อายุ 25-35ปี และ 41–60 ปี ระดับการศึกษามัธยมศึกษา               
ตอนปลาย หรือ ปวช. และ อนุปริญญา หรือปวส. รายได้เฉล่ียต่อเดือนต่ํากว่า 10,000 และ 10,000-20,000 บาท         
ช้ันยศพันตรี – พันเอก 
  ด้านการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
  ข้าราชการมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ใน
ระดับมาก (  = 3.52 – 3.61) ทุกรายการ คือ 
  1. สามารถเลือกใช้ซอฟต์แวร์ได้เหมาะกับการปฏิบัติงาน 
  2. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
  3. สามารถเขียนโปรแกรมได้ 
  4. สามารถสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตได้ 
  5. สามารถใช้โปรแกรมในการติดต่อส่ือสารประกอบกับการปฏิบัติงาน (E-mail) 
  6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการนําเสนอได้ (ผลงาน,การบรรยายการปฏิบัติงาน) 
  7. สามารถประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ได้ 
  8. สามารถนําคอมพิวเตอร์มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ได้ 
  ซ่ึงสอดคล้องกับพนักงานเพศชาย อายุ 25-35 ปี และ 41 – 60 ปี  ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอน
ปลาย หรือ ปวช. และ อนุปริญญา หรือ ปวส.  รายได้เฉล่ียต่อเดือนต่ํากว่า 10,000 และ 10,000 - 20,000 บาท            
ช้ันยศพันตรี – พันเอก และลูกจ้าง พนักงานราชการ 
  ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาและบํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
  ข้าราชการมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
อยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.37- 3.46) ทุกรายการ คือ 
  1. สามารถเก็บ ดูแล รักษา อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ 
  2. สามารถเก็บ ดูแล รักษา อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกวิธี 
  3. สามารถป้องกันและกําจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ 
  4. สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคท่ีเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ 
  ซ่ึงสอดคล้องกับพนักงานเพศชาย อายุ 25-35 ปี และ 41–60 ปี ระดับการศึกษามัธยมศึกษา            
ตอนปลาย หรือ ปริญญาตรี รายได้เฉล่ียต่อเดือนต่ํากว่า 10,000 และ 10,000-20,000 บาท ช้ันยศจ่าสิบตรี-          
จ่าสิบเอก และ พันตรี-พันเอก 
 3. การเปรียบเทียบการเพิ่มสมรรถภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงาน ด้านต่าง ๆ 
ของลูกค้า จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล 
  ผลการเปรียบเทียบการเพิ่มสมรรถภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน สรุปได้
ดังน้ี 
  ด้านการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
  ข้าราชการที่มีสถานภาพสมรส ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ                  
ทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ               
การใช้ Tumb Drive 
  ด้านการใช้โปรแกรมสําเร็จรูป  
  ข้าราชการท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ                    
ด้านการใช้โปรแกรม Microsoft  Word 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ด้านการใช้โปรแกรม 
Photoshop (โปรแกรมแต่งภาพ) 
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  ข้าราชการที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ                  
ด้านการใช้โปรแกรม Microsoft  Access 
  และด้านการใช้โปรแกรม Photoshop (โปรแกรมแต่งภาพ)และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ            
ทางสถิติ ข้าราชการท่ีมีสถานภาพสมรส ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง             
สถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ                          
คือ Photoshop (โปรแกรมแต่งภาพ) 
  ข้าราชการท่ีมี ช้ันยศ ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ                      
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ 
Microsoft  Word 
  ด้านการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
  ข้าราชการที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ                
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการนําเสนอได้ (ผลงาน, การบรรยายการปฏิบัติงาน) 
  ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาและบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ 
  ข้าราชการที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ สามารถ
เก็บ ดูแล รักษา อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกวิธี 
 
การอภิปรายผล 
 การศึกษาเร่ือง เพิ่มสมรรถภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานของข้าราชการศูนย์การ
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ได้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้เฉล่ียต่อเดือน และช้ันยศในด้านการเพ่ิม
สมรรถภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน รวม 4 ด้าน คือ (1) ด้านการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
(2) ด้านการใช้โปรแกรมสําเร็จรูป (3) ด้านการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (4) ด้าน
ความสามารถในการแก้ปัญหาและบํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ควรนํามาอภิปรายผล ดังน้ี 
 1. การเพิ่มสมรรถภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานของข้าราชการศูนย์การ
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 
  ข้าราชการส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 57.4 อายุ 41–60 ปี ร้อยละ 41.7 ระดับการศึกษาปริญญาตรี  
ร้อยละ 51.9 สถานภาพ สมรส ร้อยละ 48.1 รายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,000-20,000 บาท ร้อยละ 42.6 ช้ันยศ พันตรี 
–พันเอก ร้อยละ 33.3 และมีความคิดเห็นเก่ียวกับการเพ่ิมสมรรถภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 
การปฏิบัติงาน ด้านต่าง ๆ โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.49) 
  ด้านการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จากการวิจัยพบว่า ข้าราชการให้ความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับ 
ปานกลาง คือ การใช้เคร่ืองสแกนเนอร์ (scanner) การใช้สามารถบันทึกและลบข้อมูลลง Thumb Drive การใช้ 
Printer (เครื่องพิมพ์) การใช้กล้องถ่ายรูป digital และการใช้ LCD – Projector (เครื่องฉาย) 
  ด้านการใช้โปรแกรมสําเร็จรูป จากการวิจัยพบว่า ข้าราชการให้ความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก  
การใช้โปรแกรม Microsoft Access การใช้โปรแกรม Window (ME,XP,7) การใช้โปรแกรม Microsoft Excel  
การใช้โปรแกรม Photoshop (โปรแกรมแต่งภาพ) และ Microsoft Word 
  ด้านการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจากการวิจัยพบว่า ข้าราชการ            
ให้ความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก คือ สามารถนําคอมพิวเตอร์มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ                   
ได้ สามารถประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ได้ สามารถใช้โปรแกรมในการติดต่อส่ือสารประกอบกับการปฏิบัติงาน (E-mail)  



วารสารวชิาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 13 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 31 

สามารถสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตได้ และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการนําเสนอได้ (ผลงาน, การบรรยายการ
ปฏิบัติงาน) 
  ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาและบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ จากการวิจัยพบว่า ข้าราชการให้
ความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง คือ สามารถเก็บ ดูแล รักษา อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ และสามารถแก้ปัญหา
ทางเทคนิคท่ีเกิดข้ึนกับอุปกรณ์ต่างๆ ได้ 
  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ รจเรข ปัญญาธีระ (2552) ศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
ของการใช้ระบบอินทราเน็ตเพื่อการส่ือสารในการปฏิบัติงานภายในองค์กรของ บริษัท ทีโอที จํากัด ผลการวิจัย
พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการใช้ระบบอินทราเน็ตเพื่อการส่ือสารภายในองค์กรของ 
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ฝ่ายขายและบริการลูกค้านครหลวงท่ี 3.1 ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการนําเสนอ และด้านประโยชน์ พนักงานมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ใน          
ระดับมาก เช่นเดียวกับ สิริกร วัฒนธัญญาการ (2552) ศึกษาเรื่อง การบริหารการจัดระบบสารสนเทศของ           
โรงเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 ผลการวิจัย พบว่า 
ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูต่อการบริหารการจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษาในภาพรวมและรายด้าน         
อยู่ในระดับมาก ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูในภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ              
ท่ีระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าการบริหารการจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษาทุกข้ันตอน                   
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและ                    
ครูต่อการบริหารการจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา ในภาพรวมจําแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่าระดับ                  
การปฏิบัติของผู้บริหารและครูมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่าการบริหารการจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษาทุกขั้นตอนมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ        
ท่ีระดับ 0.05 สําหรับปัญหาอุปสรรค พบว่าการนําข้อมูลไปใช้ต้องใช้ประกอบกับข้อมูลหลายแห่งซ่ึงโรงเรียน         
ไม่สามารถเข้าถึง บุคลากรท่ีรับผิดชอบมีเวลาไม่เพียงพอเพราะมีภาระงานอ่ืน ข้อเสนอแนะคือ ข้อมูลควรสามารถ
โยงใย และรับจากแหล่งอื่นท่ีเกี่ยวข้องได้โดยตรง ควรจัดบุคลากรท่ีรับผิดชอบให้มีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติงานโดย
ไม่กระทบต่อภาระงานอื่น เช่นเดียวกับ นิรุธ  ล้ิมตระกูล (2554) ศึกษาเร่ือง การพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเพิ่มสมรรถนะองค์การ: กรณีศึกษาธนาคารกสิกรไทยในเขต 45 ผลการศึกษาพบว่า 1. การพัฒนา
ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพ่ิมสมรรถนะขององค์การ กรณีศึกษาธนาคารกสิกรไทยในเขต 45 โดย
ภาพรวมมีการพัฒนาอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านซอฟแวร์ ด้าน
ฮาร์ดแวร์ ด้านข้อมูลและสารสนเทศ และด้านขั้นตอนวิธีการตามลําดับ ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือ ด้านพนักงาน  
2.พนักงานท่ีปฏิบัติงานภายในธนาคารกสิกรไทย ในเขต 45 ท่ีมีสถานภาพส่วนบุคคลต่างกัน มีความคิดเห็นต่อระดับ
การพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มสมรรถนะของธนาคารกสิกรไทย ในเขต 45 แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ สมเกียรติ  พงษ์จํานงค์ (2553, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงานสืบสวนของข้าราชการตํารวจฝ่ายปฏิบัติการข่าว 3,4 กองบังคับการ
ตํารวจสันติบาล 1 กองบัญชาการตํารวจสันติบาล ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การปฏิบัติงานสืบสวนหาข่าว ของข้าราชการตํารวจฝ่ายปฏิบัติการข่าว 3,4 กองบังคับการตํารวจสันติบาล 1 
กองบัญชาการตํารวจสันติบาล ในภาพรวมมีคะแนนเฉล่ีย อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ใน
ระดับมาก ทุกด้าน เรียงลําดับจากมากที่สุด คือ ด้านข่าวกรองของตํารวจ ด้านการสืบสวนในลักษณะท่ีเป็นสายลับ 
และด้านการเฝ้าตรวจ 
 2. การเปรียบเทียบการเพิ่มสมรรถภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย X  ของคะแนนการเพ่ิมสมรรถภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ        
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานจําแนกตามเพศ พบว่า เพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นโดยรวมและพิจารณา                 
เป็นรายข้อ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า เมื่อพิจารณาจําแนกตามอายุ ความ
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คิดเห็นโดยรวม ด้านการใช้โปรแกรมสําเร็จรูป ข้าราชการที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  
จํานวน 1 รายการ คือ ด้านการใช้โปรแกรม Microsoft  Word และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ด้านการใช้โปรแกรม Photoshop (โปรแกรมแต่งภาพ) เมื่อพิจารณาจําแนกตามอายุ 
ความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการใช้อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาและบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และด้านการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ข้าราชการที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม และพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาจําแนกตามระดับการศึกษาความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการใช้โปรแกรมสําเร็จรูป มีความคิดเห็นโดยรวม
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 จํานวน 2 รายการ คือ ด้านการใช้โปรแกรม Microsoft Access และด้านการใช้โปรแกรม Photoshop 
(โปรแกรมแต่งภาพ)และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาและบํารุงรักษา
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ สามารถเก็บ ดูแล รักษา อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกวิธี  ด้านการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  มีความคิดเห็นโดยรวม
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ี
ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการนําเสนอได้ (ผลงาน, การบรรยายการปฏิบัติงาน)  
ด้านการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มีความคิดเห็นโดยรวม และพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ  เมื่อพิจารณาจําแนกตามสถานภาพสมรส ความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
จํานวน 1 รายการ คือ การใช้ Tumb Drive ด้านการใช้โปรแกรมสําเร็จรูป มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.01  
จํานวน 1 รายการ คือ Photoshop (โปรแกรมแต่งภาพ) ด้านการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน และด้านความสามารถในการแก้ปัญหาและบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ข้าราชการท่ีมีสถานภาพสมรส 
ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม และพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  เมื่อ
พิจารณาจําแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน ความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ด้านการใช้โปรแกรมสําเร็จรูป ด้านการใช้คอมพิวเตอร์     
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และด้านความสามารถในการแก้ปัญหาและบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์  
มีความคิดเห็นโดยรวม และพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาจําแนก
ตามช้ันยศ ความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ด้านการ
ใช้โปรแกรมสําเร็จรูป มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ Microsoft Word ด้านการใช้อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ด้านการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และด้านความสามารถในการแก้ปัญหา
และบํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ มีความคิดเห็นโดยรวม และพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาเร่ือง การเพ่ิมสมรรถภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร รวม 4 ด้าน คือ ด้านการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ด้าน 
การใช้โปรแกรมสําเร็จรูป ด้านการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และด้านความสามารถใน
การแก้ปัญหาและบํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
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 ด้านการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เห็นควรเพ่ิมสมรรถภาพในด้านความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ ใน 
การนําเสนอได้ในระดับมากท่ีสุด 
 ด้านการใช้โปรแกรมสําเร็จรูป เห็นควรเพิ่มสมรรถภาพในการใช้โปรแกรม Access ซ่ึงระดับความ
ต้องการมากท่ีสุดระดับต่อไปเห็นควรเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้ Photoshop ระดับความต้องการมาก เห็นควร
เสนอความคิดเห็นต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาในการจัดอบรมเพ่ือเพิ่มสมรรถภาพในด้านต่างๆ ต้องพิจารณาจาก
หลักสูตรในแต่ละดับการศึกษาแต่งต่างกันไป 
 ด้านการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เห็นควรเพิ่มสมรรถภาพด้าน
ความสามารถสืบค้นจากอินเตอร์เน็ต ระดับความต้องการมากท่ีสุด ระดับต่อไปเห็นควรเพ่ิมสมรรถภาพด้าน
ความสามารถเลือกใช้ซอฟต์แวร์ได้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ความสามารถใช้โปรแกรมในการติดต่อส่ือสาร e-
mail สามารถประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ได้ ระดับวามต้องการมาก ระดับต่อไปเห็นควรเพ่ิมสมรรถภาพในเร่ือง
ความสามารถเขียนโปรแกรมได้ ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการนําเสนองานได้ ความสามารถนําคอมพิวเตอร์
มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ได้ระดับความต้องการปานกลาง 
 ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา และบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์  เห็นควรเพ่ิมสมรรถภาพในเรื่อง
ความสามารถป้องกัน และกําจัดไวรัสคอมพิวเตอร์สามารถเก็บดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธีซ่ึงระดับ
ความต้องการมากท่ีสุดระดับต่อไปเห็นควรเพ่ิมสมรรถภาพในเร่ืองความสามารถแก้ปัญหาทางเทคนิค ท่ีเกิดขึ้นกับ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ระดับความต้องการน้อย 
 
ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบปัญหาในด้านต่าง ๆ และความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในแต่ละ
หน่วยงานของข้าราชการทหาร เพื่อนําส่ิงท่ีพบมาปรับปรุงแก้ไขให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน 
 2. ควรมีการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบสมรรถภาพของข้าราชการทหาร แต่ละสังกัดเพื่อศึกษาสมรรถภาพท่ี
แตกต่างกันในด้านต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในแต่ละสายงานและนําส่ิงท่ีพบนํามาปรับปรุงแก้ไข
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในองค์กรทหารต่อไป 
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ความคิดเหน็ของลูกค้าเก่ียวกับคุณภาพบริการการนําจ่ายไปรษณีย์ 
ของสํานักงานไปรษณีย์นครหลวงใต้* 

 
                 นายมานพ สันธิโยธิน**

 
Mr. Manop Santhiyothin 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยเร่ืองน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความคิดเห็นของลูกค้าเกี่ยวกับคุณภาพบริการการนําจ่าย
ไปรษณีย์ของสํานักงานไปรษณีย์นครหลวงใต้ และ 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของลูกค้าเกี่ยวกับคุณภาพบริการ
การนําจ่ายไปรษณีย์ของสํานักงานไปรษณีย์นครหลวงใต้ จําแนกลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ 
ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน และประเภทการรับบริการ กลุ่มตัวอย่าง 384 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และ
การวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ลูกค้ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพบริการการนําจ่ายไปรษณีย์ของสํานักงาน
ไปรษณีย์นครหลวงใต้ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (3.63) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก จํานวน 
6 ด้าน เรียงตามลําดับ คือ ด้านการสร้างบริการให้เป็นรูปธรรม ด้านความสามารถ ด้านการติดต่อส่ือสาร ด้านความ
มีนํ้าใจ ด้านความมั่นคงปลอดภัย ด้านความน่าเช่ือถือและไว้วางใจ อยู่ในระดับปานกลาง จํานวน 2 ด้าน เรียง
ตามลําดับ คือ ด้านความเข้าใจและการสนองตอบลูกค้า ด้านการเข้าถึงลูกค้า 2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของลูกค้าเกี่ยวกับคุณภาพบริการการนําจ่ายของสํานักงานไปรษณีย์นครหลวงใต้ จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล 
พบว่า ลูกค้าท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพบริการการนําจ่ายไปรษณีย์ของ
สํานักงานไปรษณีย์นครหลวงใต้ ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านการเข้าถึงลูกค้า ผู้มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน และได้รับตามประเภทบริการต่างกัน มีความคิดเห็น
โดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ด้านความสามารถ ผู้ได้รับตามประเภทบริการ ต่างกัน มีความคิดเห็น
โดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ด้านความน่าเช่ือถือและไว้วางใจ ผู้มีอายุ และได้รับตามประเภท
บริการ ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ด้านความมั่นคงปลอดภัย ผู้ได้รับตาม
ประเภทบริการ ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และด้านการสร้างบริการให้
เป็นรูปธรรม ผู้มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน และได้รับตามประเภทบริการ ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
Abstract 
 The purposes of this research were 1) to study customers’ opinions about the quality of 
service in the delivery of post by the metropolitan postal bureau (south), and 2) to compare 
customers’ opinion about the quality of service in delivery of post by the metropolitan postal 
bureau (south) in terms of their demographic characteristics feature; genders, ages, occupations, 
educations of level, monthly income and types of service. The sample included 384 customers. 
Questionnaires were used as a research tool. Data were analyzed by use of frequency, 
percentage, mean, standard deviation, t-test and analysis of variance. 

                                            
 *  บทความการค้นคว้าอิสระ 
**  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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 The results indicated that: 1) customers had high overall opinion about the quality of 
service in the postal delivery service, metropolitan postal bureau (south) (mean of 3.63).; their 
opinion on the 6 aspects of service were also high, arranged in descending order were: 
concretization of service, ideal service to reality, capability, communication, cost effectiveness, 
security and safety, credibility; the 2 aspects assessed and found to be moderate, arranged in 
descending order were: understanding and responding to problems; 2) customers’ opinion about 
the quality of service in the delivery of post by the metropolitan postal (south) when they were 
classified by their demographic characteristics indicated that customers with different monthly 
income had significantly different overall opinion about the quality of service in the delivery of 
the post at .05; other demographic characteristics indicted that customers had significantly 
different overall opinions on capability and types of service at .05. 
 
ความนํา 
  จุดเริ่มต้นของการส่ือสารในสมัยก่อนน้ันเกิดจากการสร้างเส้นทางคมนาคม และเส้นทางการค้า โดยมี 
การติดต่อข่าวสารกันอย่างง่าย ท้ังผ่านทางพ่อค้า ใช้ม้าเร็ว จนถึงการจัดตั้งคนเร็วไว้ตามเมืองสําคัญ ก็ถือเป็น
พัฒนาการทางการส่งข่าวสารอย่างง่ายอีกช่องทางหนึ่งและเป็นเช่นน้ีเรื่อยมาจนถึงยุคสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น จน
มาถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรก ท่ีสนพระทัยใน 
การเขียนจดหมายโต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษ และทรงใช้การไปรษณีย์ในการติดต่อกับประมุขและบุคคลท้ังภายในและ
ภายนอกประเทศ นับเป็นกุศโลบายอันเฉียบแหลมในการเจริญสัมพันธไมตรีกับมิตรประเทศจนสามารถนํา 
รัฐนาวาสยามฝ่าฟันวิกฤต ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของเหล่าประเทศมหาอํานาจในสมัยน้ัน 
 ด้วยเหตุน้ี "กิจการไปรษณีย์ไทย" จึงถือกําเนิดในรูปแบบต่าง ๆ การจัดทําต๋ัวแสตมป์สําหรับการส่ง
หนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยครั้งแรก ซ่ึงถือเป็นการเริ่มต้นกิจการไปรษณีย์ภายในกรุงเทพฯ นับแต่น้ันเป็นต้นมา
ด้วยความสําคัญ และประโยชน์ของการส่งข่าวสารน้ีเอง ที่ทําให้รัฐบาลสยาม เตรียมการจัดตั้งกิจการไปรษณีย์ใน
กรุงเทพฯ นับเป็นการเข้าสู่ยุคของการไปรษณีย์อย่างแท้จริง ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ถือเป็นยุคแรกของการไปรษณีย์ไทย ด้วยการจัดต้ังกรมไปรษณีย์ในประเทศไทยและการผลิต "แสตมป์ชุด
โสฬส" แสตมป์ชุดแรกของประเทศ รวมไปถึงจัดพิมพ์ไปรษณียบัตรคร้ังแรก เพื่อรองรับกิจการไปรษณีย์ท่ีเกิดขึ้นใน
ขณะนั้นอีกด้วย กิจการไปรษณีย์ของคนไทยในยุคสมัยน้ันมีความมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาให้ดีย่ิงขึ้นอยู่เสมอ จึงได้
ดําเนินการจัดทําโครงการต่าง ๆ เพื่องานไปรษณีย์ในทุกด้าน ท้ังการเข้าร่วมกับกลุ่มสหภาพสากลไปรษณีย์ เพ่ือให้
สามารถขนส่งและแลกเปล่ียนไปรษณียภัณฑ์กับต่างประเทศได้และเพ่ือจัดเตรียมบุคลากรเข้าศึกษาและฝึกงานด้าน
ไปรษณีย์สําหรับเข้าทํางานในกรมไปรษณีย์อย่างมีประสิทธิภาพ ในเวลาต่อมาได้จัดตั้งโรงเรียนไปรษณีย์และ
คมนาคมขึ้น รวมไปถึงการขยายกิจการไปรษณีย์ ด้วยการจัดสร้างที่ทําการไปรษณีย์แห่งท่ี 2 อีกด้วย แม้ว่าเกิด
เหตุการณ์ร้ายแรง ใด ๆ ก็ตาม กรมไปรษณีย์ก็ไม่หยุดให้บริการแก่ประชาชน เพราะเล็งเห็นถึงความสําคัญของการ
ติดต่อส่ือสาร เช่นเดียวกับช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 กรมไปรษณีย์โทรเลขก็ไม่เคยหยุดทําการเช่นกัน จากการมีส่วน
ร่วมในการประชุมองค์การสากลระหว่างประเทศหลายครั้ง ทําให้มีการปรับเปล่ียนงานด้านองค์กรและด้านบริการ
อย่างต่อเน่ือง โดยกระทรวงโยธาธิการ ประกาศให้รวมกรมไปรษณีย์และกรมโทรเลขเข้าด้วยกัน เรียกว่า 
"กรมไปรษณีย์โทรเลข" เพื่อให้การบริหารราชการดําเนินไปอย่างสะดวกขึ้น การพัฒนางานไปรษณีย์ในยุคน้ัน อยู่
ภายใตก้ารควบคุมของกระทรวงโยธาธิการ ซ่ึงได้ดําเนินการทําหนังสือสัญญาเส้นทางขนส่งถุงไปรษณีย์ครอบคลุมทุก
เส้นทางคมนาคม เป็นการรองรับความสะดวก และรวดเร็วของการส่งไปรษณียภัณฑ์ได้อย่างท่ัวถึง กิจการส่ือสาร
ไทยนั้น ได้รับการพัฒนาและขยายบริการให้ครอบคลุมอย่างไม่หยุดย้ังและกว้างขวางมากท่ีสุดในช่วงรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เริ่มจากการเปิดที่ทําการไปรษณีย์โทรเลขครบ 18 มณฑลท่ัวประเทศ การ
ใช้รถยนต์ขนส่งไปรษณียภัณฑ์ และการเปิดเส้นทางขนส่งไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศในประเทศ 
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 เน่ืองจากกิจการของกรมไปรษณีย์โทรเลขในช่วงน้ันได้ขยายงานอย่างรวดเร็ว ทําให้ต้องย้ายจากตึกไปรสนี
ยาคารมารวมกับท่ีทําการไปรษณีย์แห่งที่ 2 และได้เปล่ียนช่ือเป็น "ท่ีทําการไปรษณีย์กลาง" ดังปรากฏจนถึงปัจจุบัน 
เมื่อเข้าสู่รอยต่อคร้ังสําคัญท่ีสุดในประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองระดับประเทศจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิ
ราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยน้ันกรมไปรษณีย์โทรเลขต้องเผชิญกับความเปล่ียนแปลงอีกหลายครั้ง โดยเฉพาะ
การแก้ไขปรับปรุงและตรากฎหมายขึ้นมาบังคับใช้หลายฉบับ รวมไปถึงการจัดส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกา 
เพื่อแยกงานด้านต่าง ๆ ท่ีเคยอยู่ภายใต้กรมไปรษณีย์โทรเลข มาจัดต้ังเป็นหน่วยงานเอกเทศ ความพยายามที่จะ
ปรับปรุงกิจการให้มีความคล่องตัวในระบบการบริหาร เพ่ือให้เกิดการบริการที่มีประสิทธิภาพ จนเกิดการพลิกโฉม
หน้าประวัติศาสตร์คร้ังสําคัญของกรมไปรษณีย์โทรเลข เมื่อมีประกาศใช้พระราชบัญญัติการส่ือสารแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. 2519 เพ่ือแยกงานระดับปฏิบัติการออกไป และจัดต้ังเป็นรัฐวิสาหกิจ นับเป็นจุดเร่ิมต้นของการเป็นรัฐวิสาหกิจ
ตั้งแต่น้ันเป็นต้นมา การดําเนินงานในรูปแบบรัฐวิสาหกิจภายใต้ช่ือ "การส่ือสารแห่งประเทศไทย" ยังคงสืบสาน
เจตนารมณ์ท่ีจะทําให้การติดต่อส่ือสารท้ังไปรษณีย์และโทรคมนาคมของไทย มีความเจริญพัฒนาก้าวไกล มีส่วน
เสริมสร้างเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของคนไทย โดยกรมไปรษณีย์โทรเลขยังคงมีสถานะเป็นหน่วยงานราชการท่ีทําหน้าท่ี
ด้านนโยบาย และบริหารคล่ืนความถ่ีวิทยุเช่นเดิม ติดต่อส่ือสารทั้งไปรษณีย์และโทรคมนาคมของไทย มีความเจริญ
พัฒนาก้าวไกล มีส่วนเสริมสร้างเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของคนไทย ตลอดระยะเวลา 25 ปี ของการส่ือสารแห่ง 
ประเทศไทย ภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคม กสท. ไม่เคยหยุดน่ิงต่อการพัฒนาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สร้าง
ระบบเช่ือมโยงเครือข่าย พัฒนาคุณภาพบริการส่ือสารท้ังด้านไปรษณีย์และโทรคมนาคม ดังคําขวัญที่ว่า "เครือข่าย
ท่ัวไทย โยงใยท่ัวโลก" 
 วันน้ีกิจการไปรษณีย์ได้ก้าวมาถึงจุดเปล่ียนท่ีสําคัญอีกช่วงหน่ึงคือการแปลงสภาพการส่ือสารแห่ง 
ประเทศไทย มาจัดต้ังเป็นบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด และ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) เป็นองค์กร
รัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เมื่อวันท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ. 2546 นับเป็นจุด
เปล่ียนท่ีสําคัญของประวัติศาสตร์การไปรษณีย์อีกครั้งหน่ึง ท่ีแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของพนักงานท่ีพร้อมรับการ
เปล่ียนแปลง และร่วมมือกันอย่างเต็มกําลังความสามารถ เพื่อการปฏิรูปกิจการไปรษณีย์ นําสู่บริการที่ตอบสนองทุก
ความต้องการของประชาชน เพื่อการเติบโตอย่างย่ังยืน มีรายได้ท่ีเล้ียงตัวเองได้ตลอดไป ปัจจุบัน บริษัท ไปรษณีย์
ไทย จํากัด มุ่งมั่นในการเป็นผู้นําธุรกิจไปรษณีย์และให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือตอบสนองทุกความต้องการของ
ธุรกิจและคนไทยในทุกระดับ ทุกพื้นท่ี ด้วยศักยภาพของเครือข่ายท่ีทําการไปรษณีย์กว่า 1,200 แห่ง และศูนย์
ไปรษณีย์ 13 แห่ง ท้ังในกรุงเทพฯ และภูมิภาค พร้อมด้วยบุคลากรท่ีชํานาญงาน ตลอดจนเครื่องมืออันทันสมัย และ 
การพัฒนาท่ีไม่หยุดนิ่ง เพื่อเช่ือมโยงเข้ากับเครือข่ายไปรษณีย์ท่ัวทุกมุมโลก กิจการไปรษณีย์จึงพร้อมเป็นผู้เช่ือมโยง
ท่ีดีท่ีสุด ด้วยบริการท่ีมีคุณภาพ ตอบสนองทุกความต้องการได้อย่างตรงจุด 
 ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาคุณภาพการให้บริการการนําจ่ายไปรษณีย์ของ
เจ้าหน้าท่ีนําจ่ายไปรษณีย์สังกัดสํานักงานไปรษณีย์นครหลวงใต้ ว่าอะไรเป็นปัจจัยและเหตุผลของผู้บริโภคท่ีทําให้
เกิดพฤติกรรมความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ ผลการศึกษาท่ีได้ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ สามารถนํามาใช้เป็น
แนวทาง และเป็นกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจนี้ หรือนํามาปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีมีอยู่แล้วให้ตรงต่อความ
ต้องการของผู้บริโภคได้มากข้ึน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของลูกค้าเกี่ยวกับคุณภาพบริการการนําจ่ายไปรษณีย์ของสํานักงานไปรษณีย์
นครหลวงใต้ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของลูกค้าเกี่ยวกับคุณภาพบริการการนําจ่ายไปรษณีย์ของสํานักงาน
ไปรษณีย์นครหลวงใต้ จําแนกลักษณะส่วนบุคคล 
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สมมุติฐานของการวิจัย 
 ลูกค้าท่ีมีลักษณะส่วนบุคคลแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพบริการการนําจ่ายไปรษณีย์ของ
สํานักงานไปรษณีย์นครหลวงใต้ แตกต่างกัน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาเรื่องความคิดเห็นของลูกค้าเกี่ยวกับคุณภาพบริการการนําจ่ายไปรษณีย์ของสํานักงานไปรษณีย์
นครหลวงใต้ เพื่อท่ีจะกําหนดขอบเขตการศึกษาครั้งน้ีให้ชัดเจนย่ิงขึ้น ผู้ศึกษาจึงได้กําหนดขอบเขตการศึกษาไว้ ดังนี้ 
 1. ขอบเขตด้านประชากร 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นลูกค้าผู้ใช้บริการท่ีได้รับการนําจ่ายส่ิงของส่งทางไปรษณีย์ของสํานักงาน
ไปรษณีย์นครหลวงใต้ จํานวนประมาณ 387,453 คน (ท่ีมา : ข้อมูลจากสํานักงานไปรษณีย์นครหลวงใต้ เดือน
พฤศจิกายน 2555) 
  กลุ่มตัวอย่างได้จากตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan (1970, p.608) 
จํานวน 384 คน 
 2. ขอบเขตด้านเนื้อหาหรือตัวแปรท่ีศึกษา 
  2.1 ตัวแปรอิสระ (independent variables) คือ ลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ 
ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน และประเภทการรับบริการ 
  2.2 ตัวแปรตาม (dependent variables) คือ ข้อมูลด้านคุณภาพบริการตามความคิดเห็นของลูกค้า
เก่ียวกับการนําจ่ายไปรษณีย์ของสํานักงานไปรษณีย์นครหลวงใต้ ประกอบด้วย การเข้าถึงลูกค้า การติดต่อส่ือสาร 
ความสามารถ ความมีนํ้าใจ ความน่าเช่ือถือและความไว้วางใจ ความเข้าใจและการสนองตอบลูกค้า ความมั่นคง
ปลอดภัย และการสร้างบริการให้เป็นรูปธรรมคุณภาพบริการ 
 3. ระยะเวลาในการศึกษา 
  ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างเดือน ธันวาคม 2555 – กุมภาพันธ์ 2556 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนโดยมีขั้นตอนตามลําดับ ดังน้ี 
 1. การศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยในคร้ังน้ี 
 2. การจัดทําโครงสร้างของแบบสอบถาม ให้มีเ น้ือหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยคร้ังน้ี 
แบบสอบถามมี 2 ส่วน คือ 
  2.1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
และประเภทการรับบริการ จํานวน 6 ข้อ 
  2.2 คุณภาพบริการการนําจ่ายไปรษณีย์ของสํานักงานไปรษณีย์นครหลวงใต้ ลักษณะของแบบสอบถาม 
เป็นแบบมาตรฐานส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิรท์ (Likert) จํานวน 25 ข้อ 
 3. นําแบบสอบถามท่ีได้สร้างข้ึนให้อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้
ตรวจสอบความสอดคล้องของเน้ือหา กับวัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นการศึกษาความเท่ียงตรง (validity) ของ
แบบสอบถาม แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้คําถามชัดเจน สามารถส่ือความหมายได้ตรงประเด็น และเหมาะสม
ย่ิงขึ้น 
 4. นําแบบสอบถามไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยจํานวน 30 คน แล้วนําข้อมูล
มาหาค่าความเช่ือมั่น (reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s 
Alpha Coefficient) ได้ค่าความเช่ือมั่น 0.803 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยการขอความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นลูกค้าผู้ใช้บริการนํา
จ่ายไปรษณีย์ของสํานักงานไปรษณีย์นครหลวงใต้ โดยนําแบบสอบถามไปแจกให้ลูกค้ากลุ่มตัวอย่างกรอก
แบบสอบถาม จํานวน 384 ฉบับ แล้วขอรับคืนด้วยตนเอง 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถาม จะนํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุดและนํามาลงรหัส
ประมวลผลข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป หาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, F-test 
และ LSD ดังน้ี 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ความถี่ และค่าร้อยละ (percentage) 
 2. วิเคราะห์คุณภาพบริการนําจ่ายไปรษณีย์ในทัศนะของลูกค้า จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล โดยใช้
ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนคุณภาพบริการนําจ่ายไปรษณีย์ในทัศนะของลูกค้า จําแนกตาม
ลักษณะส่วนบุคคล โดยใช้ t-test และ F-test 
 4. เปรียบเทียบพหุคูณ เพื่อทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนคุณภาพบริการการนําจ่ายไปรษณีย์ของ
สํานักงานไปรษณีย์นครหลวงใต้ในทัศนะของลูกค้า จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธี Least Significant 
Difference (LSD) 
 
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. สถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ลูกค้าท่ีตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง ร้อยละ 55.73 อายุ 25–35 ปี ร้อยละ 41.41 
รองลงมา อายุ 36–45 ปี ร้อยละ 26.30 อาชีพ พนักงานบริษัท/รับจ้าง ร้อยละ 39.58 รองลงมา ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 20.83 ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ร้อยละ 61.72 รองลงมา อนุปริญญา ร้อยละ 16.15 รายได้
เฉล่ียต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท ร้อยละ 42.71 รองลงมา 20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 21.61 ประเภท
การรับบริการ จดหมายลงทะเบียน ร้อยละ 34.64 รองลงมา พัสดุไปรษณีย์ ร้อยละ 26.04 
 2. ข้อมูลด้านคุณภาพบริการตามความคิดเห็นของลูกค้าเกี่ยวกับคุณภาพบริการการนําจ่ายไปรษณีย์
ของสํานักงานไปรษณีย์นครหลวงใต้ ด้านต่าง ๆ ของลูกค้า 
  ลูกค้าท่ีตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพบริการการนําจ่ายไปรษณีย์ของสํานักงาน
ไปรษณีย์นครหลวงใต้ ด้านต่าง ๆ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.63) เมื่อพิจารณาความคิดเห็นในแต่ละด้าน 
สรุปผล ดังน้ี 
  2.1 ด้านการเข้าถึงลูกค้า 
   ลูกค้ามีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.40) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
อยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.25–3.46) จํานวน 4 รายการ คือ 
   1. เจ้าหน้าท่ีแสดงความสุภาพในการนําจ่ายจดหมาย/ส่ิงของให้กับลูกค้าทุกคร้ัง 
   2. เจ้าหน้าท่ีสามารถนําจ่ายจดหมาย/ส่ิงของได้ถูกต้องตรงตามท่ีอยู่ของลูกค้าทุกครั้ง 
   3. ลูกค้าได้รับการนําจ่ายจดหมาย/ส่ิงของ ตรงตามเวลาทุกคร้ัง 
   4. ลูกค้าสามารถรับรู้และเข้าใจถึงวิธีการนําจ่ายได้ง่าย 
   ซ่ึงมี ค่าสอดคล้องกับลูกค้าท่ีมีอายุ 36-45 ปี อาชีพ พ่อบ้าน/แม่บ้าน ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา หรือต่ํากว่า ปริญญาตรี รายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001–30,000 บาท ประเภทการรับบริการ พัสดุ
ไปรษณีย์ 
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  2.2 ด้านการติดต่อส่ือสาร 
   ลูกค้ามีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.55) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ใน
ระดับมาก (  = 3.50 – 3.61) ท้ังหมดจํานวน 3 รายการ คือ 
   1. เจ้าหน้าท่ีสามารถอธิบายการนําจ่ายจดหมาย/ส่ิงของได้อย่างถูกต้อง 
   2. เจ้าหน้าท่ีมีมารยาทท่ีดี และกล่าว “สวัสดีครับ/ค่ะ” เป็นการทักทายลูกค้าทุกคร้ังท่ีให้บริการ 
   3. เจ้าหน้าท่ีใช้ภาษาท่ีพูดแล้วลูกค้าเข้าใจได้ง่าย 
   ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับ ลูกค้าท่ีมีอายุ 36-45 ปี มากกว่า 45 ปี อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว ระดับการศึกษา 
ปริญญาตรี รายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001–30,000 บาท มากกว่า 30,000 บาทข้ึนไป ประเภทการรับบริการ 
รับประกัน ส่ิงของขนาดใหญ่ (Logispost) จดหมายด่วนพิเศษ (EMS) 
  2.3 ด้านความสามารถ 
   ลูกค้ามีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.56) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ใน
ระดับมาก (  = 3.52 – 3.61) ท้ังหมดจํานวน 2 รายการ คือ 
   1. เจ้าหน้าท่ีมีความชํานาญ และเช่ียวชาญเก่ียวกับการนําจ่ายจดหมาย/ส่ิงของ 
   2. เจ้าหน้าท่ีมีความรอบรู้ และสามารถนําจ่ายจดหมาย/ส่ิงของได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อ
พิจารณาตามเพศ พบว่า มีค่าสอดคล้องกับ เพศชาย และเพศหญิง ซ่ึงมีความสอดคล้องกับ ลูกค้าท่ีมีอายุต่ํากว่า 25 
ปี มากกว่า 45 ปี อาชีพ นักเรียน/นักศึกษา ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจส่วนตัว พ่อบ้าน/แม่บ้าน ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา หรือต่ํากว่า ปริญญาตรี รายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท มากกว่า 30,000 บาทข้ึนไป 
ประเภทการรับบริการ พัสดุไปรษณีย์ ส่ิงของขนาดใหญ่ (Logispost) จดหมายด่วนพิเศษ (EMS) 
  2.4 ด้านความมีน้ําใจ 
   ลูกค้ามีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.55) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ใน
ระดับมาก (  = 3.61) จํานวน 1 รายการ คือ เจ้าหน้าท่ีมีมนุษยสัมพันธ์มีความเป็นกันเองกับลูกค้า 
   ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับ ลูกค้าท่ีมีอายุ 25 - 35 ปี 36 - 45 ปี อาชีพ นักเรียน/นักศึกษา ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ ระดับการศึกษา ประถมศึกษา หรือตํ่ากว่า สูงกว่าปริญญาตรี รายได้เฉล่ียต่อเดือน ตํ่ากว่า 10,000 บาท 
ประเภทการรับบริการ จดหมายธรรมดา พัสดุไปรษณีย์ ส่ิงของขนาดใหญ่ (Logispost)  
  2.5 ด้านความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ 
   ลูกค้ามีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ใน
ระดับมาก (  = 3.56 – 3.63) จํานวน 2 รายการ คือ 
   1. ลูกค้ามีความเช่ือมั่นในการนําจ่ายจดหมาย/ส่ิงของของเจ้าหน้าท่ี 
   2. ลูกค้ามีความเช่ือถือภาพลักษณ์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด ว่าสามารถให้บริการได้
มาตรฐาน และมีความรวดเร็ว 
   ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับ ลูกค้าท่ีมีระดับการศึกษา อนุปริญญา ปริญญาตรี รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
20,001 – 30,000 บาท ประเภทการรับบริการ ส่ิงของขนาดใหญ่ (Logispost)  
  2.6 ด้านความเข้าใจและการสนองตอบลูกค้า 
   ลูกค้ามีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.46) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
อยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.41 – 3.49) ท้ังหมดจํานวน 3 รายการ คือ 
   1. เจ้าหน้าท่ีมีการสอบถามความต้องการของลูกค้า และสามารถเข้าใจได้ว่าลูกค้ามีความต้องการ
ให้บริการนําจ่ายอย่างไร 
   2. เจ้าหน้าท่ีมีการตอบสนองความต้องการในการรับบริการนําจ่ายให้แก่ลูกค้า ได้อย่างรวดเร็ว  
และเป็นอย่างดีตรงตามความต้องการของลูกค้า 
   3. เจ้าหน้าท่ีสามารถแก้ปัญหาท่ีเกิดจากสาเหตุการนําจ่ายให้กับลูกค้าอย่างรวดเร็วตามท่ีลูกค้า
ต้องการ 
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   ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับ ลูกค้าที่มีอายุต่ํากว่า 25 ปี 25 - 35 ปี อาชีพ นักเรียน/นักศึกษา ธุรกิจ
ส่วนตัว พนักงานบริษัท/รับจ้าง ระดับการศึกษา มัธยมศึกษา อนุปริญญา สูงกว่าปริญญาตรี รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
ต่ํากว่า 10,000 บาท 10,000 – 20,000 บาท ประเภทการรับบริการ พัสดุไปรษณีย์ 
  2.7 ด้านความม่ันคงปลอดภัย  
   ลูกค้ามีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.55) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ใน
ระดับมาก (  = 3.54 – 3.56) ท้ังหมดจํานวน 2 รายการ คือ 
   1. ลูกค้ามีความเช่ือมั่นในเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการนําจ่ายว่าสามารถป้องกันจดหมาย/ส่ิงของ 
ให้ได้รับความปลอดภัยได้ 
   2. ลูกค้ามีความมั่นใจว่าจดหมาย/ส่ิงของท่ีได้รับน้ันปราศจากอันตราย และอยู่ในสภาพท่ีเรียบร้อย
ปลอดภัย 
   เมื่อพิจารณาตามเพศ พบว่า มีค่าสอดคล้องกับ เพศชาย และเพศหญิง ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับ ลูกค้า
ท่ีมีอายุต่ํากว่า 25 ปี 36 - 45 ปี มากกว่า 45 ปี อาชีพ นักเรียน/นักศึกษา พนักงานบริษัท/รับจ้าง ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจส่วนตัว พ่อบ้าน/แม่บ้าน ระดับการศึกษา ประถมศึกษา หรือต่ํากว่า มัธยมศึกษา อนุปริญญา 
ปริญญาตรี รายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่ํากว่า 10,000 บาท 20,001 – 30,000 บาท มากกว่า 30,000 บาทข้ึนไป 
ประเภทการรับบริการ จดหมายรับประกัน พัสดุไปรษณีย์ ส่ิงของขนาดใหญ่ (Logispost) จดหมายด่วนพิเศษ (EMS) 
  2.8 ด้านการสร้างบริการให้เป็นรูปธรรม 
   ลูกค้ามีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.60) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ใน
ระดับมาก (  = 3.52 – 3.72) ท้ังหมดจํานวน 4 รายการ คือ 
   1. กิจการไปรษณีย์ไทยมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจากอดีตสู่ปัจจุบัน 
   2. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด มีการปรับปรุงวิธีการนําจ่าย เจ้าหน้าท่ี และอุปกรณ์ให้ทันสมัยอยู่
เสมอเพื่ออํานวยความสะดวกแก่ลูกค้า 
   3. เจ้าหน้าท่ีมีการเตรียมยานพาหนะ ย่ามใส่จดหมาย และอุปกรณ์ พร้อมสําหรับการนําจ่าย
จดหมาย/ส่ิงของ ทุกคร้ัง 
   4. ลูกค้าสามารถคาดคะเน และประเมินคุณภาพการนําจ่ายจดหมาย/ส่ิงของ ของเจ้าหน้าท่ีได้ 
   ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับ ลูกค้าท่ีมีอายุตํ่ากว่า 25 ปี  25 - 35 ปี  36 - 45 ปี อาชีพ พนักงานบริษัท/
รับจ้าง ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ พ่อบ้าน/แม่บ้าน ระดับการศึกษา อนุปริญญา ปริญญาตรี รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
มากกว่า 30,000 บาทข้ึนไป ประเภทการรับบริการ จดหมายรับประกัน ส่ิงของขนาดใหญ่ (Logispost) จดหมาย
ด่วนพิเศษ (EMS) 
 3. การเปรียบเทียบข้อมูลด้านคุณภาพบริการตามความคิดเห็นของลูกค้าเก่ียวกับคุณภาพบริการการ
นําจ่ายไปรษณีย์ของสํานักงานไปรษณีย์นครหลวงใต้ ด้านต่าง ๆ ของลูกค้า จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล  
  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของลูกค้าเกี่ยวกับคุณภาพบริการการนําจ่ายของสํานักงานไปรษณีย์
นครหลวงใต้ สรุปได้ดังนี้ 
  3.1 ด้านการเข้าถึงลูกค้า 
   ลูกค้าท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมี เพศ อาชีพ ระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม 
และพิจารณาเป็นรายข้อ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
   ลูกค้าท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ เจ้าหน้าท่ีสามารถนํา
จ่ายจดหมาย/ส่ิงของ ได้ถูกต้องตรงตามท่ีอยู่ของลูกค้าทุกคร้ัง 
   ลูกค้าท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 3 รายการ 
คือ 
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   1. ลูกค้าได้รับการนําจ่ายจดหมาย/ส่ิงของ ตรงตามเวลาทุกครั้ง 
   2. เจ้าหน้าท่ีสามารถนําจ่ายจดหมาย/ส่ิงของ ได้ถูกต้องตรงตามท่ีอยู่ของลูกค้าทุกครั้ง 
   3. ลูกค้าสามารถรับรู้และเข้าใจถึงวิธีการนําจ่ายได้ง่าย 
   ลูกค้าท่ีมีประเภทการรับบริการต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 3 
รายการ คือ 
   1. ลูกค้าได้รับการนําจ่ายจดหมาย/ส่ิงของ ตรงตามเวลาทุกครั้ง 
   2. เจ้าหน้าท่ีสามารถนําจ่ายจดหมาย/ส่ิงของ ได้ถูกต้องตรงตามท่ีอยู่ของลูกค้าทุกครั้ง 
   3. ลูกค้าสามารถรับรู้และเข้าใจถึงวิธีการนําจ่ายได้ง่าย 
   และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ เจ้าหน้าท่ีแสดง
ความสุภาพในการนําจ่ายจดหมาย/ส่ิงของ ให้กับลูกค้าทุกครั้ง 
  3.2 ด้านการติดต่อส่ือสาร  
   ลูกค้าท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมี เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา ประเภทการรับบริการ แตกต่าง
กัน มีความคิดเห็นโดยรวม และพิจารณาเป็นรายข้อ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
   ลูกค้าท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ 
เจ้าหน้าท่ีสามารถอธิบายการนําจ่ายจดหมาย/ส่ิงของ ได้อย่างถูกต้อง 
  3.3 ด้านความสามารถ  
   ลูกค้าท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมี เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกัน 
มีความคิดเห็นโดยรวม และพิจารณาเป็นรายข้อ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
   ลูกค้าท่ีมีประเภทการรับบริการต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ท้ังหมดจํานวน 
2 รายการ คือ 
   1. เจ้าหน้าท่ีมีความชํานาญ และเช่ียวชาญเก่ียวกับการนําจ่ายจดหมาย/ส่ิงของ 
   2. เจ้าหน้าท่ีมีความรอบรู้ และสามารถนําจ่ายจดหมาย/ส่ิงของได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.4 ด้านความมีน้ําใจ  
   ลูกค้าท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมี เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา ประเภทการรับบริการ แตกต่าง
กัน มีความคิดเห็นโดยรวม และพิจารณาเป็นรายข้อ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
   ลูกค้าท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ 
เจ้าหน้าท่ีมีมนุษยสัมพันธ์มีความเป็นกันเองกับลูกค้า 
  3.5 ด้านความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ  
   ลูกค้าท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมี เพศ อาชีพ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม และพิจารณาเป็น
รายข้อ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
   ลูกค้าท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ เจ้าหน้าท่ี
มีความซ่ือสัตย์ สามารถเป็นท่ีพึ่งของลูกค้าได้ทุกครั้งท่ีเกดิปัญหา 
   ลูกค้าท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ ลูกค้ามี
ความเช่ือมั่นในการนําจ่ายจดหมาย/ส่ิงของ ของเจ้าหน้าท่ี 
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   ลูกค้าท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ 
ลูกค้ามีความเช่ือมั่นในการนําจ่ายจดหมาย/ส่ิงของ ของเจ้าหน้าท่ี 
   ลูกค้าท่ีมีประเภทการรับบริการต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 
รายการ คือ ลูกค้ามีความเช่ือถือภาพลักษณ์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด ว่าสามารถให้บริการได้มาตรฐาน และมี
ความรวดเร็ว แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ลูกค้ามีความเช่ือมั่นในการ
นําจ่ายจดหมาย/ส่ิงของ ของเจ้าหน้าท่ี 
  3.6 ด้านความเข้าใจและการสนองตอบลูกค้า  
   ลูกค้าท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมี เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน ประเภทการ
รับบริการ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม และพิจารณาเป็นรายข้อ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  3.7 ด้านความม่ันคงปลอดภัย  
   ลูกค้าท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมี เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกัน 
มีความคิดเห็นโดยรวม และพิจารณาเป็นรายข้อ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
   ลูกค้าท่ีมีประเภทการรับบริการต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 
รายการ คือ ลูกค้ามีความมั่นใจว่าจดหมาย/ส่ิงของ ท่ีได้รับนั้นปราศจากอันตราย และอยู่ในสภาพท่ีเรียบร้อย
ปลอดภัย 
  3.8 ด้านการสร้างบริการให้เป็นรูปธรรม 
   ลูกค้าท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมี เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีความคิดเห็น
โดยรวม และพิจารณาเป็นรายข้อ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
   ลูกค้าท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ 
คือ กิจการไปรษณีย์ไทยมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงให้ดีขึ้นอย่างต่อเน่ืองจากอดีตสู่ปัจจุบัน แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด มีการปรับปรุงวิธีการนําจ่าย 
เจ้าหน้าท่ี และอุปกรณ์ให้ทันสมัยอยู่เสมอเพื่ออํานวยความสะดวกแก่ลูกค้า 
   ลูกค้าท่ีมีประเภทการรับบริการต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 
รายการ คือ กิจการไปรษณีย์ไทยมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงให้ดีขึ้นอย่างต่อเน่ืองจากอดีตสู่ปัจจุบัน 
 
การอภิปรายผล 
 การวิจัยเร่ือง ความคิดเห็นของลูกค้าเกี่ยวกับคุณภาพบริการการนําจ่ายไปรษณีย์ของสํานักงานไปรษณีย์
นครหลวงใต้ ได้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ ระดับ
การศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน ประเภทการรับบริการ และคุณภาพบริการในความคิดเห็นของลูกค้าเก่ียวกับการนํา
จ่ายไปรษณีย์ของสํานักงานไปรษณีย์นครหลวงใต้ รวม 8 ด้าน คือ (1) ด้านการเข้าถึงลูกค้า (2) ด้านการ
ติดต่อส่ือสาร (3) ด้านความสามารถ (4) ด้านความมีนํ้าใจ (5) ด้านความน่าเช่ือถือและความไว้วางใจ (6) ด้านความ
เข้าใจและการสนองตอบลูกค้า (7) ด้านความมั่นคงปลอดภัย (8) ด้านการสร้างบริการให้เป็นรูปธรรม ควรนํามา
อภิปรายผล ดังน้ี 
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 1. ความคิดเห็นของลูกค้าเกี่ยวกับคุณภาพบริการการนําจ่ายไปรษณีย์ของสํานักงานไปรษณีย์นคร
หลวงใต้ 
  ลูกค้าท่ีตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง ร้อยละ 55.73  อายุ 25 – 35 ปี ร้อยละ 41.41 
อาชีพ พนักงานบริษัท/รับจ้าง ร้อยละ 39.58 ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ร้อยละ 61.72 รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
10,000 – 20,000 บาท ร้อยละ 42.71 ประเภทการรับบริการ จดหมายลงทะเบียน ร้อยละ 34.64 และมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพบริการการนําจ่ายไปรษณีย์ ด้านต่าง ๆ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
  ด้านการเข้าถึงลูกค้า จากการวิจัยพบว่า ลูกค้ามีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง คือ 
เจ้าหน้าท่ีแสดงความสุภาพในการนําจ่ายจดหมาย/ส่ิงของให้กับลูกค้าทุกคร้ัง เจ้าหน้าท่ีสามารถนําจ่ายจดหมาย/
ส่ิงของได้ถูกต้องตรงตามท่ีอยู่ของลูกค้าทุกครั้ง ลูกค้าได้รับการนําจ่ายจดหมาย/ส่ิงของ ตรงตามเวลาทุกครั้ง ลูกค้า
สามารถรับรู้และเข้าใจถึงวิธีการนําจ่ายได้ง่าย 
  ด้านความเข้าใจและการสนองตอบลูกค้า จากการวิจัยพบว่า ลูกค้ามีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง คือ เจ้าหน้าท่ีมีการสอบถามความต้องการของลูกค้า และสามารถเข้าใจได้ว่าลูกค้ามีความต้องการ
ให้บริการนําจ่ายอย่างไร เจ้าหน้าที่มีการตอบสนองความต้องการในการรับบริการนําจ่ายให้แก่ลูกค้า ได้อย่างรวดเร็ว  
และเป็นอย่างดีตรงตามความต้องการของลูกค้า  เจ้าหน้าท่ีสามารถแก้ปัญหาที่เกิดจากสาเหตุการนําจ่ายให้กับลูกค้า
อย่างรวดเร็วตามท่ีลูกค้าต้องการ 
  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ กานต์สินี ปิติวีรารัตน์ (2554) ได้ทําการศึกษาวิจัย เร่ือง คุณภาพการ
บริการ และกระบวนการให้บริการในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร พบว่า ในภาพรวมของการบริการ 
นักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจในระดับท่ีเฉย ๆ ถึงพอใจ ต่อสถานท่ี ส่ิงอํานวยความสะดวก เจ้าหน้าท่ีและพนักงาน 
การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ฯ การให้บริการข้อมูล/ข่าวสาร ถึงแม้ว่านักท่องเท่ียวแสดงความพึงพอใจต่อการ
บริการโดยรวมของพิพิธภัณฑ์ฯ แต่ยังมีข้อแนะนําให้ปรับปรุงการให้บริการในเร่ืองต่าง ๆ เช่น ความสะอาดของ
ห้องนํ้า มารยาทของเจ้าหน้าท่ี การให้ข้อมูลของเจ้าหน้าท่ี ความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ การจัดแสดง การนํา
เทคโนโลยีมาช่วยในการจัดแสดง การแนะนําเส้นทางการเดินสัญจรภายในพิพิธภัณฑ์ฯ ป้ายอธิบายความ และป้าย
บอกเลขอาคาร เป็นต้น 
  ด้านการติดต่อส่ือสาร จากการวิจัยพบว่า ลูกค้ามีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก คือ เจ้าหน้าท่ี
สามารถอธิบายการนําจ่ายจดหมาย/ส่ิงของได้อย่างถูกต้อง เจ้าหน้าท่ีมีมารยาทท่ีดี และกล่าว “สวัสดีครับ/ค่ะ” เป็น
การทักทายลูกค้าทุกครั้งท่ีให้บริการ เจ้าหน้าท่ีใช้ภาษาท่ีพูดแล้วลูกค้าเข้าใจได้ง่าย 
  ด้านความสามารถ จากการวิจัยพบว่า ลูกค้ามีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก คือ เจ้าหน้าท่ีมี
ความชํานาญ และเช่ียวชาญเกี่ยวกับการนําจ่ายจดหมาย/ส่ิงของ เจ้าหน้าที่มีความรอบรู้ และสามารถนําจ่าย
จดหมาย/ส่ิงของได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ด้านความมีนํ้าใจ จากการวิจัยพบว่า ลูกค้ามีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก คือ เจ้าหน้าท่ีมี
มนุษยสัมพันธ์มีความเป็นกันเองกับลูกค้า 
  ด้านความน่าเช่ือถือและความไว้วางใจ จากการวิจัยพบว่า ลูกค้ามีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
คือ ลูกค้ามีความเช่ือมั่นในการนําจ่ายจดหมาย/ส่ิงของของเจ้าหน้าที่  ลูกค้ามีความเช่ือถือภาพลักษณ์ของบริษัท 
ไปรษณีย์ไทย จํากัด ว่าสามารถให้บริการไดม้าตรฐาน และมีความรวดเร็ว 
  ด้านความมั่นคงปลอดภัย จากการวิจัยพบว่า ลูกค้ามีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก คือ ลูกค้ามี
ความเช่ือมั่นในเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการนําจ่ายว่าสามารถป้องกันจดหมาย/ส่ิงของ ให้ได้รับความปลอดภัยได้ 
ลูกค้ามีความมั่นใจว่าจดหมาย/ส่ิงของท่ีไดรั้บนั้นปราศจากอันตราย และอยู่ในสภาพท่ีเรียบร้อยปลอดภัย 
  ด้านการสร้างบริการให้เป็นรูปธรรม จากการวิจัยพบว่า ลูกค้ามีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
คือ กิจการไปรษณีย์ไทยมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงให้ดีขึ้นอย่างต่อเน่ืองจากอดีตสู่ปัจจุบัน บริษัท ไปรษณีย์ไทย 
จํากัด มีการปรับปรุงวิธีการนําจ่าย เจ้าหน้าท่ี และอุปกรณ์ให้ทันสมัยอยู่เสมอเพื่ออํานวยความสะดวกแก่ลูกค้า 
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เจ้าหน้าท่ีมีการเตรียมยานพาหนะ ย่ามใส่จดหมาย และอุปกรณ์ พร้อมสําหรับการนําจ่ายจดหมาย/ส่ิงของ ทุกครั้ง 
ลูกค้าสามารถคาดคะเน และประเมินคุณภาพการนําจ่ายจดหมาย/ส่ิงของ ของเจ้าหน้าท่ีได้ 
  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนทร สิงห์จันทร์ (2553) ได้ทําการศึกษาวิจัย เรื่อง คุณภาพการ
ให้บริการของศูนย์บริการรถยนต์นําเข้า บริษัท อีตั้น อิมปอร์ท จํากัด เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร พบว่า ลูกค้ามี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบท่ีส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของศูนย์บริการรถยนต์นําเข้า ในภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก ทุกด้าน เรียงลําดับจากมากท่ีสุด คือ ด้านความ
ปลอดภัย ด้านความเข้าใจลูกค้า ด้านความสามารถ ด้านความสุภาพ ความน่าเช่ือถือได้ (บริการ) และด้านการ
ตอบสนองความต้องการ เช่นเดียวกับ ประชา จิตวิทยากร (2552) ได้ทําการศึกษาวิจัย เรื่อง คุณภาพบริการใน
ทัศนะของลูกค้าท่ีมีต่อศูนย์บริการ บริษัท โตโยต้า บอด้ี เซอร์วิส จํากัด สาขาสุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
พบว่า คุณภาพบริการในทัศนะของลูกค้าท่ีมีต่อศูนย์บริการ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า มีทัศนะโดยรวมอยู่ในระดับมาก ท้ัง 4 ด้าน เรียงตามลําดับ คือ คุณภาพก่อนรับบริการ การสร้างความพึง
พอใจแก่ลูกค้าขณะรับบริการ และหลังการรับบริการ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า คุณภาพก่อนรับบริการ อยู่ใน
ระดับมาก จํานวน 4 รายการ 2 อันดับแรก คือ ภาพพจน์ ช่ือเสียงของศูนย์บริการ และการยอมรับในบริการของ
ศูนย์ขณะรับบริการ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ทุกรายการ 2 อันดับแรก คือ ความพิถีพิถัน
ขณะให้บริการ และความสะอาดสบายขณะใช้บริการ ด้านคุณภาพหลังการรับบริการอยู่ในระดับมาก ทุกรายการ 2 
อันดับแรก คือ ความสมบูรณ์ครบถ้วนของบริการ และการปฏิบัติตามคําร้องเรียนของลูกค้า สําหรับการสร้างความ
พึงพอใจแก่ลูกค้า อยู่ในระดับมาก ทุกรายการ 2 อันดับแรก คือ พนักงานอธิบายการให้บริการอย่างชัดเจน ความ
สะดวกด้านสถานที่ 
 2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของลูกค้า ด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับคุณภาพบริการการนําจ่ายไปรษณีย์
ของสํานักงานไปรษณีย์นครหลวงใต้ จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 
  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของลูกค้า ด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับคุณภาพบริการการนําจ่ายไปรษณีย์ของ
สํานักงานไปรษณีย์นครหลวงใต้ จําแนกตามเพศ พบว่า ด้านการเข้าถึงลูกค้า ด้านการติดต่อส่ือสาร ด้าน
ความสามารถ ด้านความมีน้ําใจ ด้านความน่าเช่ือถือและความไว้วางใจ ด้านความเข้าใจและการสนองตอบลูกค้า 
ด้านความมั่นคงปลอดภัย และด้านการสร้างบริการให้เป็นรูปธรรม โดยรวมและพิจารณาเป็นรายข้อ ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เมื่อพิจารณาจําแนกตามอายุ ความคิดเห็นโดยรวม ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการเข้าถึงลูกค้า มีความคิดเห็นโดยรวม 
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 จํานวน 1 รายการ ด้านความน่าเช่ือถือและความไว้วางใจ มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 
รายการ ด้านการติดต่อส่ือสาร ด้านความสามารถ ด้านความมีนํ้าใจ ด้านความเข้าใจและการสนองตอบลูกค้า ด้าน
ความมั่นคงปลอดภัย และด้านการสร้างบริการให้เป็นรูปธรรม มีความคิดเห็นโดยรวม และพิจารณาเป็นรายข้อ ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และเมื่อพิจารณาจําแนกตามอาชีพ พบว่า ความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการเข้าถึงลูกค้า ด้านการติดต่อส่ือสาร ด้าน
ความสามารถ ด้านความมีน้ําใจ ด้านความน่าเช่ือถือและความไว้วางใจ ด้านความเข้าใจและการสนองตอบลูกค้า 
ด้านความมั่นคงปลอดภัย และด้านการสร้างบริการให้เป็นรูปธรรม ลูกค้าท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม 
และพิจารณาเป็นรายข้อ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และเมื่อพิจารณาจําแนกตามระดับการศึกษา 
พบว่า ความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความ
น่าเช่ือถือและความไว้วางใจ ลูกค้าท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ ด้าน
การเข้าถึงลูกค้า ด้านการติดต่อส่ือสาร ด้านความสามารถ ด้านความมีนํ้าใจ ด้านความเข้าใจและการสนองตอบ
ลูกค้า ด้านความมั่นคงปลอดภัย และด้านการสร้างบริการให้เป็นรูปธรรม มีความคิดเห็นโดยรวม และพิจารณาเป็น
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รายข้อ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และเม่ือพิจารณาจําแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า ความ
คิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการเข้าถึง
ลูกค้า ลูกค้าท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 3 รายการ ด้านการ
ติดต่อส่ือสาร มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ ด้านความมีนํ้าใจ มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 จํานวน 1 รายการ ด้านความน่าเช่ือถือและความไว้วางใจ มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 
รายการ ด้านการสร้างบริการให้เป็นรูปธรรม ลูกค้าที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ ด้าน
ความสามารถ  ด้านความเข้าใจและการสนองตอบลูกค้า และด้านความมั่นคงปลอดภัย มีความคิดเห็นโดยรวม และ
พิจารณาเป็นรายข้อ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และเมื่อพิจารณาจําแนกตามประเภทการรับบริการ 
พบว่า ความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านการเข้าถึงลูกค้า มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 3 รายการ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ ด้านความสามารถ ลูกค้าท่ีมีประเภทการรับบริการต่างกัน มีความคิดเห็น
โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ท้ังหมดจํานวน 2 รายการ ด้านความน่าเช่ือถือและความไว้วางใจ มีความคิดเห็น
โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 
รายการ ด้านความมั่นคงปลอดภัย มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ ด้านการสร้าง
บริการให้เป็นรูปธรรม มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ ด้านการติดต่อส่ือสาร ด้าน
ความมีน้ําใจ และด้านความเข้าใจและการสนองตอบลูกค้า ลูกค้าท่ีมีประเภทการรับบริการต่างกัน มีความคิดเห็น
โดยรวม และพิจารณาเป็นรายข้อ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับรายงาน
การวิจัยของ สุนทร สิงห์จันทร์ (2553) ศึกษาเรื่อง คุณภาพการให้บริการของศูนย์บริการรถยนต์นําเข้า บริษัท อีตั้น 
อิมปอร์ท จํากัด เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า องค์ประกอบที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ
ของศูนย์บริการรถยนต์นําเข้า ของลูกค้า จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า เฉพาะลูกค้าท่ีมีอายุ ต่างกัน มี
ความคิดเห็นเก่ียวกับองค์ประกอบท่ีส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของศูนย์บริการรถยนต์นําเข้า ในภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความเข้าใจลูกค้า ผู้ที่มีอายุ
และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ
ด้านการตอบสนองความต้องการ ลูกค้าที่มีอาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 สอดคล้องกับรายงานการวิจัยของ วิทิต อินทร (2553) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการใช้บริการและ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อบริการของท่ีทําการไปรษณีย์ ในจังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษา พบว่า 
ผู้ใช้บริการที่มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจ ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความพึงพอใจที่มีต่อด้านสถานท่ีให้บริการและด้านเจ้าหน้าท่ีนําจ่าย มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ ส่วนด้านอื่น ๆ ท่ีเหลือ ความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน 
เมื่อเปรียบเทียบผู้ใช้บริการท่ีมีอาชีพต่างกัน พบว่ามีความพึงพอใจในภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็น
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รายด้าน พบว่า มีเพียง 1 ด้าน ท่ีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 คือ ด้านเจ้าหน้าที่
นําจ่าย นอกจากน้ียังพบว่าผู้ใช้บริการที่มี อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือนต่างกันมีความพึงพอใจ ท้ังใน
ภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 4) สําหรับข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้ ท่ีมีความถี่สูงสุด ได้แก่ เจ้าหน้าท่ี
นําจ่ายควรให้เวลาแก่เจ้าของบ้านมากข้ึนเพื่อให้ออกมารับไปรษณียภัณฑ์ได้ทัน จัดสถานท่ีจอดรถสําหรับผู้ใช้บริการ
ให้เพียงพอควรมีป้ายคอมพิวเตอร์อักษรวิ่ง เพื่อแนะนําบริการและข้อมูลข่าวสาร ควรเพิ่มพนักงานรับฝาก และควร
เพิ่มช่องบริการรับฝากให้เพียงพอกับจํานวนผู้ใช้บริการ สอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอื่น ๆ 
(2541, หน้า 89) กล่าวว่า การสร้างบริการให้เกิดคุณภาพเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ (satisfaction) มีลักษณะดังนี้ (1) 
การเข้าถึงลูกค้า (access) บริการที่ให้กับลูกค้าต้องอํานวยความสะดวกในด้านเวลาและสถานท่ีแก่ลูกค้าด้านเวลา 
คือ ไม่ให้ลูกค้าต้องคอยนาน ทําเลท่ีต้ังเหมาะสมเพื่อแสดงถึงความสามารถในการเข้าถึงลูกค้า (2) การติดต่อส่ือสาร 
(communication) มีการอธิบายอย่างถูกต้อง โดยใช้ภาษาท่ีลูกค้าเข้าใจง่าย (3) ความสามารถ (competence) 
บุคลากรท่ีให้บริการต้องมีความชํานาญ และมีความรู้ความสามารถในงาน (4) ความมีน้ําใจ (courtesy) บุคลากร
ต้องมีมนุษยสัมพันธ์ความเป็นกันเอง และความมีวิจารณญาณ (5) มีความน่าเช่ือถือ (creditability) บริษัทและ
บุคลากรต้องสามารถสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในบริการ โดยการเสนอบริการที่ดีท่ีสุดแก่ลูกค้า (6)  ความ
ไว้วางใจ (reliability) บริการท่ีให้กับลูกค้าต้องมีความสม่ําเสมอและถูกต้อง (7) การสนองตอบลูกค้า 
(responsiveness) พนักงานต้องให้บริการ และแก้ปัญหาให้ลูกค้าอย่างรวดเร็วตามท่ีลูกค้าต้องการ (8) ความ
ปลอดภัย (security) บริการท่ีให้ต้องปราศจากอันตราย ความเส่ียง และปัญหาต่าง ๆ (9) การสร้างบริการให้เป็น
รูปธรรม (tangible) บริการที่ลูกค้าได้รับจะทําให้เขาสามารถคาดคะเนถึงคุณภาพบริการดังกล่าวได้ (10) การเข้าใจ
และรู้จักลูกค้า (understanding and knowing customer) พนักงานต้องพยายามเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า
และให้ความสนใจตอบสนองความต้องการดังกล่าว 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของลูกค้าเก่ียวกับคุณภาพบริการการนําจ่ายไปรษณีย์ของสํานักงาน
ไปรษณีย์นครหลวงใต้ ได้ทําการศึกษา 8 ด้าน คือ ด้านการเข้าถึงลูกค้า ด้านการติดต่อส่ือสาร ด้านความสามารถ 
ด้านความมีนํ้าใจ ด้านความน่าเช่ือถือและความไว้วางใจ ด้านความเข้าใจและการสนองตอบลูกค้า ด้านความมั่นคง
ปลอดภัย และด้านการสร้างบริการให้เป็นรูปธรรม 
 ด้านการเข้าถึงลูกค้า เจ้าหน้าท่ีต้องสร้างคุณภาพการให้บริการด้วยการนําจ่ายจดหมาย/ส่ิงของ ตรงตาม
เวลาและถูกต้องตามท่ีอยู่ของลูกค้าทุกครั้ง ในการนําจ่ายแต่ละครั้งต้องปฏิบัติด้วยความสุภาพเรียบร้อย รวดเร็ว 
ลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาในการรอ และสามารถสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับลูกค้าถึงวิธีการนําจ่ายได้ง่าย 
 ด้านการติดต่อส่ือสาร เจ้าหน้าท่ีต้องมีมารยาทท่ีดี กล่าว “สวัสดีครับ/ค่ะ” เป็นการทักทายและแสดง
มิตรภาพท่ีดีต่อลูกค้า ใช้ภาษาท่ีพูดท่ีลูกค้าฟังแล้วเข้าใจได้ง่าย และเจ้าหน้าท่ีต้องสามารถอธิบายถึงวิธีการนําจ่าย
และรายละเอียดต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 
 ด้านความสามารถ เจ้าหน้าท่ีต้องมีความชํานาญ และเช่ียวชาญเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าท่ีของตนเอง ต้องมี
ความรอบรู้ในรายละเอยีดการนําจ่ายส่ิงของต่าง ๆ และสามารถนําจ่ายจดหมาย/ส่ิงของได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ด้านความมีนํ้าใจ เจ้าหน้าท่ีต้องเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี แสดงความมีนํ้าใจและความเป็นกันเองกับลูกค้า 
มีวิจารณญาณในการช้ีแจงเหตุผลให้กับลูกค้าได้เข้าใจหากมีปัญหาที่ต้องการทราบ 
 ด้านความน่าเช่ือถือและความไว้วางใจ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด ต้องสร้างภาพลักษณ์และความ
น่าเช่ือถือเกี่ยวกับมาตรฐาน และความรวดเร็วในการนําจ่ายจดหมาย/ส่ิงของ และต้องเสริมสร้างเจ้าหน้าท่ีให้มีความ
ซ่ือสัตย์ สามารถเป็นท่ีพึ่งของลูกค้าได้ทุกคร้ังท่ีเกิดปัญหา ทําให้ลูกค้าเกิดความเช่ือมั่น และความไว้วางใจต่อองค์กร 
และเจ้าหน้าท่ีขององค์กร 
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 ด้านความเข้าใจและการสนองตอบลูกค้า เจ้าหน้าท่ีต้องสามารถแก้ปัญหาท่ีเกิดจากสาเหตุการนําจ่าย
ให้กับลูกค้าด้วยความรวดเร็วตามท่ีลูกค้าต้องการ มีการสอบถามความต้องการของลูกค้าเป็นประจําสม่ําเสมอ และ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตรงตามความต้องการอย่างรวดเร็วเต็มไปด้วยประสิทธิภาพ 
 ด้านความมั่นคงปลอดภัย เจ้าหน้าท่ีต้องสร้างคุณภาพการนําจ่ายจดหมาย/ส่ิงของ ให้กับลูกค้าด้วยความ
มั่นคงปลอดภัย จดหมาย/ส่ิงของต้องได้รับการปฏิบัติตามมาตรฐานการให้บริการ ได้รับความคุ้มครองอย่างเป็น
ระบบ รวมท้ังการตรวจสอบดูแลเคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการนําจ่ายให้อยู่ในสภาพท่ีเรียบร้อย และเป็นมาตรฐาน 
 ด้านการสร้างบริการให้เป็นรูปธรรม บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด ต้องมีการปรับปรุงวิธีการนําจ่าย 
เจ้าหน้าท่ี และอุปกรณ์ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ สร้างคุณภาพบริการเพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับลูกค้า โดย
ลูกค้าต้องสามารถคาดคะเน และประเมินคุณภาพการนําจ่ายของเจ้าหน้าท่ีได้ โดยนําผลการประเมินของลูกค้า
กลับมาวิเคราะห์และพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพเห็นผลเป็นรูปธรรมให้ลูกค้ายอมรับในการปรับปรุง
เปล่ียนแปลงกิจการไปรษณีย์ไทย ให้ดีข้ึนอย่างต่อเนื่องจากอดีตสู่ปัจจุบัน 
 ผลจากการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคู่ ด้วยวิธี LSD พบว่า ลูกค้าที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน 
มีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพบริการนําจ่ายไปรษณีย์ต่างกัน กล่าวคือ ลูกค้าท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน มากกว่า 
30,000 บาทข้ึนไป มีความคิดเห็นต่างกับลูกค้าท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน ตํ่ากว่า 10,000 บาท จํานวนหลายด้าน 
แสดงให้เห็นว่าลูกค้าที่รายได้เฉล่ียต่อเดือนสูงมีความต้องการคุณภาพการให้บริการนําจ่ายไปรษณีย์สูงกว่าลูกค้าท่ีมี
รายได้เฉล่ียต่อเดือนน้อย ดังน้ัน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด จึงต้องกําหนดวิธีการและกระบวนการคัดเลือก
เจ้าหน้าท่ีนําจ่ายไปรษณีย์เพื่อให้บริการนําจ่ายไปรษณีย์กับกลุ่มลูกค้าท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีเป็นการวิจัยเฉพาะลูกค้าผู้ใช้บริการท่ีอยู่ในพื้นท่ีของสํานักงานไปรษณีย์ 
นครหลวงใต้ (กรุงเทพมหานคร บางส่วน และจังหวัดสมุทรปราการ) อาจจะทําให้การวิจัยไม่สามารถศึกษาถึงความ
ต้องการของลูกค้าผู้ใช้บริการท่ีอยู่ในกรุงเทพมหานคร ส่วนท่ีเหลือ และจังหวัดอ่ืน ๆ ได้ ดังน้ัน ผู้ท่ีจะศึกษาวิจัยใน
ครั้งต่อไป ควรวิจัยในพื้นท่ีอื่น ๆ เช่น พื้นที่ของสํานักงานไปรษณีย์นครหลวงเหนือ (กรุงเทพมหานคร ส่วนท่ีเหลือ 
จังหวัดนนทบุรี และปทุมธานี) สํานักงานไปรษณีย์เขต 1 – 10 (จังหวัดอ่ืน ยกเว้น จังหวัดสมุทรปราการ นนทบุรี 
และปทุมธานี) 
 2. ควรมีการศึกษาความต้องการของลูกค้าผู้ใช้บริการที่เป็นจุดจ่ายใหญ่ (จํานวนมาก) เช่น หน่วยงานธุรกิจ 
หน่วยงานของรัฐ อาคารชุด เป็นต้น เพื่อเป็นการสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม 
 
 

บรรณานุกรม 
 
กานต์สินี  ปิติวีรารัตน์. (2554). คุณภาพการบริการ และกระบวนการให้บริการในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
 พระนคร. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
ประชา จิตวิทยากร. (2552). คุณภาพบริการในทัศนะของลูกค้าท่ีมีตอ่ศูนย์บริการ บริษัท โตโยต้า บอดี้ 
 เซอร์วิส จํากัด สาขาสุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร. การค้นคว้าอิสระปริญญา 
 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี. 
วิทิต อินทร. (2553). พฤติกรรมการใช้บริการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อบริการของที่ทําการ 
 ไปรษณีย์ ในจังหวัดสมุทรปราการ. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 ธนบุรี. 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอ่ืน ๆ. (2541). การบริหารการตลาดยุคใหม่. กรุงเทพมหานคร: วิสิทธิ์พัฒนา. 
 



วารสารวชิาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 13 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 48

สุนทร สิงห์จันทร์. (2553). คุณภาพการให้บริการของศูนย์บริการรถยนต์นําเข้า บริษัท อีตั้น อิมปอร์ท จํากัด 
 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร. การค้นคว้าอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 ธนบุรี. 
Krejcie, R. V. and Morgan, E. W. (1970). Educational and psychological measurement. 
 New York: McGraw-Hill.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วารสารวชิาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 13 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 49 

การดําเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ภาคอุตสาหกรรม ในจังหวัดสมุทรสาคร* 
A study of the opinions of entrepreneurs in small and medium sized 

industrial enterprises (SME) in Samutsakhon 
 
              นางดวงธร คู่มาลา**

 
Mrs. Duangthorn Khumala 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่องน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ1) ศึกษาการดําเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ภาคอุตสาหกรรมใน
จังหวัดสมุทรสาคร 2) เปรียบเทียบการดําเนินธุรกิจ SMEs ภาคอุตสาหกรรม ของผู้ประกอบการ จําแนกตาม
ลักษณะประชากรศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 354 คน 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ได้ค่าความเช่ือมั่น 0.9741 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างของหาค่าเฉล่ียโดยใช้ค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการการดําเนินธุรกิจ SMEs ค่าเฉล่ีย            
ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย ด้านการตลาด พบว่า ขาดกลวิธีการเปิดตลาดใหม่ ความต้องการของตลาด                 
ไม่แน่นอน และกําลังซ้ือของผู้บริโภคลดลง ด้านการจัดการ ขาดความรู้ในการนําระบบสารสนเทศมาใช้ใน การ
บริหารองค์กร และขาดเครื่องมือ/อุปกรณ์ท่ีทันสมัย ด้านการเงิน ไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีได้ สถาบัน
การเงิน/ธนาคารไม่ปล่อยสินเช่ือ และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูง ด้านเทคโนลีการผลิต ขาดความรู้ความเข้าใจด้าน
เทคนิคการผลิต/การบริการ คุณภาพการผลิต/การบริการไม่ได้มาตรฐาน และต้นทุนการขนส่งสูง ด้านการส่งเสริม
จากหน่วยงานภาครัฐ ขาดการพิจารณาเรื่องระบบภาษี เช่น การลดข้ันตอนและวิธีการขอคืนภาษี เป็นต้น 2) ผลการ
เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนการดําเนินธุรกิจ SMEs จําแนกตาม เพศ อายุ รูปแบบกิจการ อายุของกิจการ 
จํานวนพนักงานท้ังหมด และจํานวนเงินลงทุน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.05 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการตลาด และด้านการเงิน พนักงานท่ีมีเพศต่างกัน มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ด้านเทคโนโลยีและการผลิต และด้านการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ พบว่า 
พนักงานท่ีมีจํานวนเงินลงทุนต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และด้านการ
จัดการ พบว่า พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 
Abstract 
 The objectives of this research were: 1) to study small and medium sized industrial 
enterprises (SME) in the Samutsakhon province, 2) compare SME industrial entrepreneurs 
classified by demographic characteristics. The sample was 354 industrial entrepreneurs in 
Samutsakhon. Questionnaires were used as the research tools with a certainty value of 0.9741. 
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’ opinion concerning SME 
industrial business, was considered to be at a low level. For example the marketing aspect, a lack 
of openings in new markets, uncertainty concerning market needs, and the decreased purchasing 
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power of consumers. Assessing management, a lack of information technology knowledge for 
organizational administration, and lack of modern instruments and equipment. From a financial 
perspective, inadequate billing of debtors, credit refusal from financial institutions and banks, and 
high interest rate loans. From the production technology aspect, a lack of production technology 
and service requirements, no standard of production, service and quality, a high cost of 
transportation. As to the state sector role, a lack of tax considerations, such as simplifying the 
procedures of tax refunds, etc. 2) comparing the mean score of opinion concerning industrial 
SMEs based on gender, age,  business pattern, operating period, partnerships, authorized capital, 
a difference at 0.05 statistically significant was found. Marketing and the financial aspect, the 
gender of entrepreneurs showed different opinions calculated at 0.01 statistically significant level. 
The production technology aspect and state sector involvement, the entrepreneurs having 
different levels of capitalization had different opinions at 0.01 statistically significant level. 
Concerning the management aspect, education level of entrepreneurs lead to different opinions 
calculated at 0.01 statistically significant level.   
 
ความนํา 
 ภาวะทางการเมืองและเศรษฐกิจตกตํ่าเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง การท่ีกลุ่มเส้ือแดงออกมาทําการเรียกร้อง
ประชาธิปไตยเป็นระยะเวลายาวนาน หรือเร่ืองของภาวะค่าเงินบาทที่แข็งตัวอย่างต่อเน่ือง สาเหตุเหล่าน้ีเกือบทุก
สาขาท้ังกิจการขนาดใหญ่และขนาดเล็กล้วนได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นด้วยกันทั้งส้ิน 
 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small–Medium Enterprise : SMEs) โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม
ซ่ึงเป็นภาคการผลิตท่ีแท้จริงได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจเช่นเดียวกัน กลุ่ม SMEs ล้วนประสบปัญหาขาดสภาพ
คล่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ําทําให้อํานาจซื้อ และการบริโภคของประชาชนลดน้อยลงเป็นผลให้กิจการ SMEs ต้อง
ชะลอหรือลดการผลิต การจําหน่ายหรือปิดกิจการไปในท่ีสุด 
 สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (2552, หน้า 36) กล่าวว่ากลุ่มที่ได้รับผลกระทบมาก
ท่ีสุดคือ กลุ่ม SMEs ท่ีรับช่วงการผลิตจากกลุ่มอุตสาหกรรมสนับสนุน ซ่ึงเป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางท่ีใช้เทคโนโลยี
พึ่งพาจากต่างประเทศ เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ เป็นต้น ส่วนกลุ่ม SMEs ท่ีพึ่งพาตนเองได้และมักจะใช้ภูมิปัญญา
ไทยเป็นพ้ืนฐานมาจากครอบครัวจะสามารถดํารงธุรกิจอยู่ได้ เนื่องจากกลุ่มน้ี จะมีความคล่องตัวในเร่ืองการจัดการ 
เทคนิคการผลิต การจําหน่าย ซ่ึงจะมีความยืดหยุ่นในการปรับตัว เพื่อรับมือ กับภาวะวิกฤติเศรษฐกิจได้ดีกว่า กลุ่ม 
SMEs ท่ีรับช่วงการผลิตจากบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และขนาดกลาง อย่างไรก็ตามกลุ่ม SMEs โดยท่ัวไปก็ยัง
ได้รับผลกระทบจากอํานาจซื้อและการบริโภคท่ีน้อยลงของประชาชน และมีปัญหาคือสภาพคล่องทางการเงิน ท่ี
กระจายไปท่ัวระบบเศรษฐกิจ 
 อีคอนนิวส์ (2551,หน้า 433) กล่าวถึงปัญหาและอุปสรรคท่ีส่งผลต่อการดําเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ 
ซ่ึงส่วนใหญ่เห็นว่าปัญหาด้านการตลาดและการแข่งขันมีความสําคัญมากท่ีสุดรองลงมา ได้แก่ ปัญหาด้านการเงิน
และการบัญชี กฎระเบียบและนโยบายของรัฐ บุคลากรและแรงงาน การบริหารและการจัดการ และการผลิตและ
เทคโนโลยี ดังน้ี 
 1. ปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคด้านการตลาดและการแข่งขัน ซ่ึงผู้ประกอบการให้ความสําคัญเป็นอันดับแรก คือ 
ตลาดในประเทศหดตัว (กําลังซ้ือลดลง) รองลงมาคือ ถูกแข่งขันจากผู้ประกอบการรายใหม่และธุรกิจเดียวกันจาก
ต่างประเทศ 
 2. ปัจจัยท่ีเป็นปัญหาด้านการเงินและการบัญชี ซ่ึงผู้ประกอบการพบมาก ได้แก่ การท่ีธนาคารไม่ปล่อยกู้ 
เน่ืองจากขาดหลักทรัพย์คํ้าประกัน รองลงมาคือ การติดต่อกับสถาบันการเงินซ่ึงมีขั้นตอนยุ่งยาก และการทําบัญชีไม่
เป็นระบบ 
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 3. ปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคด้านกฎระเบียบและนโยบายของรัฐบาล ผู้ประกอบการเห็นว่า ระบบภาษีเงินได้นิติ
บุคคลท่ีเป็นระบบเดียวกันท้ังอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดย่อม ไม่เป็นธรรม เนื่องจากขีด
ความสามารถในการแข่งขันของ SMEs อยู่ในระดับต่ํากว่าผู้ประกอบการขนาดใหญ่อีก และฐานะทางการเงินก็อยู่ใน
ระดับที่อ่อนแอกว่า จึงควรได้รับการผ่อนปรนด้านภาษีเงินได้มากกว่าธุรกิจขนาดใหญ่ ส่วนนโยบายของรัฐท่ีเป็น
อุปสรรคสําคัญคือหน่วยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบมีมาก แต่ขาดความเป็นเอกภาพ ต่างคนต่างทํา 
 4. ปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคด้านบุคลากรและแรงงาน ได้แก่ การเคลื่อนย้ายแรงงานในระดับสูงและขาดแคลน
แรงงานทักษะ 
 5. ปัจจัยท่ีเป็นปัญหาต่อการบริหารจัดการคือ การบริหารงานแบบครอบครัวไม่เป็นระบบ เมื่อการแข่งขัน
ทวีความรุนแรงขึ้น ความสามารถในการตอบสนองต่อลูกค้าอยู่ในเกณฑ์ตํ่า ทําให้ธุรกิจประสบปัญหา 
 ดั้งน้ัน การดําเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs เป็นส่ิงท่ีผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ควรให้
ความสําคัญรวมท้ังจําเป็นต้องหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา และต้องทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะการ
ประกอบการ รวมท้ังปัญหาพื้นฐานท่ีผู้ประกอบการกําลังประสบอยู่ ทําให้ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาในเรื่อง
ปัญหาการดําเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ภาคอุตสาหกรรม โดยศึกษาจากผู้ประกอบการในจังหวัด
สมุทรสาคร มาเป็นกรณีศึกษาในงานวิจัยครั้งน้ี 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการดําเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ภาคอุตสาหกรรมใน จังหวัดสมุทรสาคร 
 2. เพื่อเปรียบเทียบการดําเนินธุรกิจ SMEs ภาคอุตสาหกรรม ของผู้ประกอบการ จําแนกตามข้อมูลส่วน
บุคคล 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การดําเนินธุรกิจ SMEs ภาคอุตสาหกรรมของผู้ประกอบการจําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลแตกต่างกัน 
 1. ประชากร คือ ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 4,751 คน (ท่ีมา : 
สํานักงานธุรกิจจังหวัดสมุทรสาคร เดือนมีนาคม 2556) 
 2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา ได้จากการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (simple random sampling) จากกลุ่ม
ประชากรโดยกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan (1970, p. 
608) ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 354 คน 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นแบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  
 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รูปแบบกิจการ อายุ
ของกิจการ จํานวนพนักงานท้ังหมด จํานวนเงินลงทุน จํานวน 7 ข้อ 
 ส่วนท่ี 2 การดําเนินธุรกิจของประกอบการ SMEs ภาคอุตสาหกรรมแบ่งออกเป็น 6 ด้าน คือ ด้าน
การตลาด  ด้านการจัดการ  ด้านการเงิน ด้านเทคโนโลยีการผลิต ด้านบุคลากร และด้านการส่งเสริมจากหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert) ท้ังหมด 
33 ข้อ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บข้อมูล โดยขอความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็น
ผู้ประกอบการ SMEs ภาคอุตสารหกรรมในจังหวัดสมุทรสาคร  โดยนําแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตัวอย่างกรอก
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ข้อมูล จํานวน 354 คน  ในช่วงวันท่ี 1 – 30 มิถุนายน 2556 โดยวิธีสะดวก และขอรับคืนแบบสอบถามด้วยตนเอง 
ได้รับแบบสอบถามคืนมาจํานวน 354 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถาม จะนํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุด และนํามาลงรหัส 
ประมวลผลข้อมูลโดยโปรแกรมสําเร็จรูป หาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, F-test และ  
LSD ดังน้ี 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ความถี่ และค่าร้อยละ (Percentage) 
 2. วิเคราะห์การดําเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาคร โดยใช้
ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนการดําเนินธุรกิจ SMEs ภาคอุตสาหกรรมของผู้ประกอบการ 
จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล โดยใช้ t-test และ F-test 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการดําเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ภาคอุตสาหกรรมใน จังหวัดสมุทรสาคร 
สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
 1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผู้ประกอบการท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 54.52 อายุ 30-40 ปี ร้อยละ 58.47  
รองลงมา อายุ 41-50 ปี ร้อยละ 25.14 ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ร้อยละ 50.00 รองลงมา ตํ่ากว่าปริญญาตรี 
ร้อยละ 39.55 รูปแบบกิจการ บริษัทจํากัด ร้อยละ 56.21 รองลงมา ห้างหุ้นส่วนจํากัด ร้อยละ 33.90 อายุของ
กิจการ 5–10 ปี ร้อยละ 47.46 รองลงมา 11–15 ปี ร้อยละ 25.71 จํานวนพนักงานท้ังหมด 50–100 คน ร้อยละ 
40.68 รองลงมาไม่เกิน 50 คน ร้อยละ 31.36 จํานวนเงินทุน 500,000-1,000,000 บาท ร้อยละ 60.73 รองลงมา 
1,000,001–1,500,000 บาท ร้อยละ 20.90 
 2. วิเคราะห์การดําเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ภาคอุตสาหกรรม ในจังหวัดสมุทรสาคร
ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจ SMEs ภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาคร ในภาพรวม 
อยู่ในระดับน้อย ( X = 3.66) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 
  ด้านการตลาด 
  ผู้ประกอบการ มีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับน้อย ( X = 3.79) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
อยู่ในระดับน้อย ( X = 3.75 – 3.84) ทุกรายการ คือ 
  1. ขาดกลวิธีการเปิดตลาดใหม่ 
  2. สินค้า/บริการราคาแพง 
  3. คู่แข่งตัดราคา 
  4. ความต้องการของตลาดไม่แน่นอน 
  5. กําลังซ้ือของผู้บริโภคลดลง 
  6. ผลิตภัณฑ์/บริการไม่หลากหลาย และไม่น่าสนใจ 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผู้ประกอบการเพศชาย และเพศหญิง อายุน้อยกว่า 30 ปี และ 30 – 40 ปี ระดับ
การศึกษา ต่ํากว่าปริญญาตรี และปริญญาตรี รูปแบบกิจการ ห้างหุ้นส่วนจํากัด และบริษัทจํากัด อายุของกิจการ 5 
– 10 ปี และมากกว่า 20 ปี ทุกกลุ่มจํานวนพนักงาน จํานวนเงินลงทุน 500,000 -1,000,000 บาท และมากกว่า 
1,500,000 บาท 
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  ด้านการจัดการ 
  ผู้ประกอบการ มีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับน้อย ( X = 3.69) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
อยู่ในระดับน้อย ( X = 3.60 – 3.77) ทุกรายการ คือ 
  1. ขาดความรู้ความสามารถในการบริหารงาน 
  2. ไม่มีประสบการณ์ในการทําธุรกิจ 
  3. ขาดความรู้ในการนําระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารองค์กร 
  4. วิสัยทัศน์ และเป้าหมายไม่ชัดเจน 
  5. ขาดเครื่องมือ/อุปกรณ์ท่ีทันสมัย 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผู้ประกอบการเพศชาย และเพศหญิง อายุน้อยกว่า 30 ปี และ 30 – 40 ปี ระดับ
การศึกษา ตํ่ากว่าปริญญาตรี และปริญญาตรี รูปแบบกิจการ บริษัทจํากัด อายุของกิจการ 5 – 10 ปี และมากกว่า 
20 ปี จํานวนพนักงานท้ังหมด 50 – 100 คน 151 – 200 คน และมากกว่า 200 คน จํานวนเงินลงทุน 500,000 -
1,000,000 บาท และมากกว่า 1,500,000 บาท 
  ด้านการเงิน 
  ผู้ประกอบการ มีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับน้อย ( X = 3.64) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
อยู่ในระดับน้อย ( X = 3.62 – 3.67) ทุกรายการ คือ 
  1. สถาบันการเงิน/ธนาคารไม่ปล่อยสินเช่ือ 
  2. เงินลงทุนเริ่มต้นไม่เพียงพอ 
  3. ไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีได้ 
  4. เงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอ 
  5. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูง 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผู้ประกอบการเพศชาย และเพศหญิง อายุน้อยกว่า 30 ปี และ 30 – 40 ปี ระดับ
การศึกษา ตํ่ากว่าปริญญาตรี และปริญญาตรี รูปแบบกิจการ บริษัทจํากัด อายุของกิจการ 5 – 10 ปี และมากกว่า 
20 ปี จํานวนพนักงานท้ังหมดไม่เกิน 50 คน 50 – 100 ตย 151 – 200 คน และมากกว่า 200 คน จํานวนเงินลงทุน 
500,000 -1,000,000 บาท 1,000,001 – 1,500,000 บาท และมากกว่า 1,500,000 บาท 
  ด้านเทคโนโลยีการผลิต 
  ผู้ประกอบการ มีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับน้อย ( X = 3.63) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
อยู่ในระดับน้อย ( X = 3.55 – 3.70) ทุกรายการ คือ 
  1. ขาดความรู้ความเข้าใจด้านการนําเทคโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในธุรกิจ 
  2. ขาดความรู้ความเข้าใจด้านเทคนิคการผลิต/การบริการ 
  3. เครื่องมือเครื่องจักรราคาแพง 
  4. ราคาวัตถุดิบสูง 
  5. ต้นทุนการขนส่งสูง 
  6. คุณภาพการผลิต/การบริการไม่ได้มาตรฐาน 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผู้ประกอบการเพศชาย อายุน้อยกว่า 30 ปี และ 30 – 40 ปี ระดับการศึกษา ตํ่า
กว่าปริญญาตรี และปริญญาตรี รูปแบบกิจการ บริษัทจํากัด อายุของกิจการ 5 – 10 ปี และมากกว่า 20 ปี จํานวน
พนักงานท้ังหมด 50 – 100 คน และมากกว่า 200 คน จํานวนเงินลงทุน 500,000 -1,000,000 บาท  
  ด้านบุคลากร 
  ผู้ประกอบการ มีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับน้อย ( X = 3.63) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
อยู่ในระดับน้อย ( X = 3.60 – 3.66) ทุกรายการ คือ 
  1. มีอัตราการเข้า – ออกของพนักงานสูง 
  2. ค่าจ้างแรงงานสูง 
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  3. พนักงานขาดทักษะ/ความรู้ในการทํางาน 
  4. พนักงานไม่มีความซ่ือสัตย์ 
  5. ขาดแคลนแรงงานท่ีมีความชํานาญเฉพาะด้าน 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผู้ประกอบการเพศชาย อายุน้อยกว่า 30 ปี และ 30 – 40 ปี ระดับการศึกษา ต่ํา
กว่าปริญญาตรี และปริญญาตรี รูปแบบกิจการ บริษัทจํากัด อายุของกิจการ 5 – 10 ปี และมากกว่า 20 ปี จํานวน
พนักงานท้ังหมด 50 – 100 คน และมากกว่า 200 คน จํานวนเงินลงทุน 500,000 -1,000,000 บาท 
  ด้านการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ 
  ผู้ประกอบการ มีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับน้อย ( X = 3.58) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
อยู่ในระดับน้อย ( X = 3.55 – 3.60) ทุกรายการ คือ 
  1. การพิจารณาเรื่องระบบภาษี เช่น การลดข้ันตอนและวิธีการขอคืนภาษี เป็นต้น 
  2. การสนับสนุนข้อมูลข่าวสารท่ีเพียงพอสําหรับการวิเคราะห์แนวทางการดําเนินธุรกิจ 
  3. การประชาสัมพันธ์มาตรการในการสนับสนุน SMEs ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
  4. การให้ข้อมูลข่าวสารท่ีทันสมัย 
  5. การให้คําปรึกษาแนะนําข้อมูลเพื่อปรับปรุงธุรกิจ 
  6. การส่งเสริมการลงทุนและการส่งออก 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผู้ประกอบการเพศชาย อายุน้อยกว่า 30 ปี และ 30–40 ปี ระดับการศึกษา ต่ํา
กว่าปริญญาตรี และปริญญาตรี รูปแบบกิจการ บริษัทจํากัด อายุของกิจการ 5 – 10 ปี และมากกว่า 20 ปี จํานวน
พนักงานท้ังหมด 50 – 100 คน 151 – 200 คน และมากกว่า 200 คน จํานวนเงินลงทุน 500,000 -1,000,000 
บาท และมากกว่า 1,500,000 บาท 
 3. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนการดําเนินธุรกิจ SMEs ภาคอุตสาหกรรม ของผู้ประกอบการ 
จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนการดําเนินธุรกิจ SMEs ภาคอุตสาหกรรม ในภาพรวม จําแนก
ตามเพศ  อายุ รูปแบบกิจการ อายุของกิจการ จํานวนพนักงานท้ังหมด จํานวนเงินลงทุนต่างกัน พบว่า แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณารายด้าน ดังน้ี 
  ด้านการตลาด 
  ผู้ประกอบการเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  
  ผู้ประกอบการที่มีอายุต่างกัน  มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05  
  ผู้ประกอบการที่มีระดับการศึกษาต่างกัน  มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  ผู้ประกอบการที่มีรูปแบบกิจการต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.05  
  ผู้ประกอบการที่มีอายุของกิจการต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  ผู้ประกอบการที่มีจํานวนพนักงานต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 
  ผู้ประกอบการท่ีมีจํานวนเงินลงทุนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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   ด้านการจัดการ 
  ผู้ประกอบการเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 
  ผู้ประกอบการท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญสถิติท่ีระดับ 0.05 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 
  ผู้ประกอบการที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ 0.01 
  ผู้ประกอบการท่ีมีรูปแบบกิจการต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  ผู้ประกอบการท่ีมีอายุของกิจการต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  ผู้ประกอบการที่มีจํานวนพนักงานต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 
  ผู้ประกอบการท่ีมีจํานวนเงินลงทุนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  ด้านการเงิน 
  ผู้ประกอบการเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
  ผู้ประกอบการที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 
  ผู้ประกอบการท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  ผู้ประกอบการท่ีมีรูปแบบกิจการต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  ผู้ประกอบการท่ีมีอายุของกิจการต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  ผู้ประกอบการที่มีจํานวนพนักงานต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 
  ผู้ประกอบการท่ีมีจํานวนเงินลงทุนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
  ด้านเทคโนโลยี และการผลิต 
  ผู้ประกอบการเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  ผู้ประกอบการที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 
  ผู้ประกอบการท่ีมีรูปแบบกิจการต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  ผู้ประกอบการท่ีมีอายุของกิจการต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  ผู้ประกอบการที่มีจํานวนพนักงานต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 
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  ผู้ประกอบการที่มีจํานวนเงินลงทุนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
  ด้านบุคลากร 
  ผู้ประกอบการเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   
  ผู้ประกอบการที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 
  ผู้ประกอบการท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
  ผู้ประกอบการที่มีรูปแบบกิจการต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
  ผู้ประกอบการที่มีอายุของกิจการต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  ผู้ประกอบการที่มีจํานวนพนักงานต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05  
  ผู้ประกอบการที่มีจํานวนเงินลงทุนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 
  ด้านการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ 
  ผู้ประกอบการเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05  
  ผู้ประกอบการที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
  ผู้ประกอบการท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 
  ผู้ประกอบการที่มีรูปแบบกิจการต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  ผู้ประกอบการที่มีอายุของกิจการต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  ผู้ประกอบการท่ีมีจํานวนพนักงานต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
  ผู้ประกอบการท่ีมีจํานวนเงินลงทุนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 
 
การอภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง การดําเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ภาคอุตสาหกรรมใน จังหวัดสมุทรสาคร ได้ข้อมูล
ท่ีควรนํามาอภิปรายผล ดังน้ี 
 1. การดําเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ภาคอุตสาหกรรม ในจังหวัดสมุทรสาคร 
  ผู้ประกอบการท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 54.52 อายุ 30-40 ปี ร้อยละ 58.47  
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 50.00 รูปแบบกิจการ บริษัทจํากัด ร้อยละ 56.21 อายุของกิจการ 5–10 ปี  
ร้อยละ 47.46 จํานวนพนักงานท้ังหมด 50–100 คน ร้อยละ 40.68 จํานวนเงินทุน 500,000 -1,000,000 บาท  
ร้อยละ 60.73 
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  ด้านการตลาด พบว่า ผู้ประกอบการ มีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับน้อย ( X = 3.79) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับน้อย 
  ด้านการจัดการ พบว่า ผู้ประกอบการ มีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับน้อย ( X = 3.69) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับน้อย  
  ด้านการเงิน พบว่า ผู้ประกอบการ มีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับน้อย ( X = 3.64) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับน้อย 
  ด้านเทคโนโลยีการผลิต พบว่า ผู้ประกอบการ มีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับน้อย ( X = 3.63) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับน้อย 
  ด้านบุคลากร พบว่า ผู้ประกอบการ มีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับน้อย ( X = 3.63) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับน้อย 
  ด้านการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ พบว่า ผู้ประกอบการ มีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับมาก 
( X = 3.58) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับน้อย 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับแนวคิดของ ดนัย เทียนพุฒิ  (2542) เกี่ยวกับปัญหาของ SMEs พบว่า ปัญหาด้าน
การตลาด เน่ืองจากผู้ประกอบการกลุ่มน้ียังเป็นผู้ประกอบการที่ผลิตเพื่อรองรับตลาดภายในประเทศ  ปัญหาเรื่อง
เงินทุนโดยเฉพาะในภาวะที่ผู้ประกอบการท้ังหมดขาดสภาพคล่อง อันมาจากบรรพบุรุษ และยังไม่พร้อมท่ีจะเข้ามา
ดําเนินการต่อ ทําให้ขาดความมุ่งมั่นท่ีจะศึกษาและพัฒนาตนเองในด้านการจัดการธุรกิจ ปัญหาเร่ืองแรงงาน 
เน่ืองจากแรงงานท่ีเข้าใน SMEs มักจะเป็นกลุ่มแรงงานท่ีไม่มีความมั่นใจในการทํางาน ทําให้ขาดแรงจูงใจท่ีจะ
ทํางานและส่งผลต่อเน่ืองที่ทําให้เกิดการหมุนเวียนของแรงงานสูง ปัญหาการบริหารการจัดการเนื่องจากท่ีผ่านมา
ผู้ประกอบการ SMEs ได้รับการถ่ายทอดธุรกิจมาจากบรรพบุรุษ และยังไม่พร้อมท่ีจะเข้ามาดําเนินการต่อ ทําให้ขาด
ความมุ่งมั่นท่ีจะศึกษาและพัฒนาตนเองในด้านการจัดการธุรกิจ และสอดคล้องกับแนวคิดของสถาบันพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (2552) พบว่า ปัญหาด้านการตลาด SMEs ส่วนใหญ่มักตอบสนองความต้องการ
ของตลาดท้องถิ่น หรือตลาดภายในประเทศ ซ่ึงยังขาดความรู้ความสามารถในด้านการตลาดในวงกว้าง โดยเฉพาะ
ตลาดต่างประเทศ ขณะเดียวกันความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคมขนส่งตลอดจนการเปิดเสรีทางการค้า ทําให้
วิสาหกิจขนาดใหญ่ รวมท้ังสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาแข่งขันกับสินค้าในท้องถิ่นหรือในประเทศท่ีผลิตโดยกลุ่ม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมากขึ้น ขาดแคลนเงินทุน SMEs มักประสบปัญหาการขอกู้เงินจากสถาบัน
การเงินเพื่อมาลงทุนหรือขยายการลงทุน หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียน ท้ังน้ีเน่ืองจากไม่มีการทําบัญชีอย่างเป็นระบบ 
และขาดหลักทรัพย์คํ้าประกันเงินกู้ ทําให้ต้องพึ่งพาเงินกู้นอกระบบ และต้องจ่ายดอกเบ้ียในอัตราที่สูง ปัญหาด้าน
แรงงาน แรงงานที่ทํางานใน SMEs จะมีปัญหาการเข้าออกสูง กล่าวคือ เมื่อมีฝีมือและมีความชํานาญงานมากขึ้น ก็
จะย้ายออกไปทํางานในโรงงานขนาดใหญ่ท่ีมีระบบและผลตอบแทนท่ีดีกว่า จึงทําให้คุณภาพของแรงงานไม่
สม่ําเสมอ การพัฒนาไม่ต่อเน่ือง ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพสินค้า ปัญหาข้อจํากัดด้าน
เทคโนโลยีการผลิตโดยท่ัวไป SMEs มักใช้เทคนิคการผลิตไม่ซับซ้อน เน่ืองจากการลงทุนต่ําและผู้ประกอบการ / 
พนักงานขาดความรู้พื้นฐานท่ีรองรับเทคนิควิชาท่ีทันสมัย จึงทําให้ขาดการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ตลอดจนการ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานท่ีดี ข้อจํากัดด้านการจัดการ SMEs มักขาดความรู้ในด้านการจัดการหรือการบริหารงานท่ีมี
ระบบ ใช้ประสบการณ์จากการเรียนรู้ โดยเรียนถูกเรียนผิดเป็นหลัก อาศัยบุคคลในครอบครัวหรือญาติพี่น้องมา
ช่วยงาน การบริหารลักษณะน้ีแม้จะมีข้อดีในเรื่องการดูแลท่ีท่ัวถึง (หากธุรกิจไม่ใหญ่นัก) แต่เมื่อกิจการเริ่มขยายตัว 
หากไม่ปรับปรุงการบริหารจัดการให้มีระบบก็จะเกิดปัญหาขึ้นได้  ปัญหาการเข้าถึงบริการการส่งเสริมของรัฐ SMEs 
จํานวนมากเป็นการจัดตั้งกิจการท่ีมีรูปแบบไม่เป็นทางการ เช่น ผลิตตามบ้าน ผลิตในลักษณะโรงงานห้องแถว เป็น
ต้น ไม่มีการจดทะเบียนโรงงาน ทะเบียนพาณิชย์หรือทะเบียนการค้า ดังน้ันกิจการโรงงานเหล่าน้ีจึงค่อนข้างปิด
ตัวเอง ในการเข้ามายุ่งเกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐ เน่ืองจากปฏิบัติไม่ค่อยถูกต้องเกี่ยวกับการเสียภาษี การรักษาสภาพ
ส่ิงแวดล้อม หรือรักษาความปลอดภัยท่ีกําหนดตามกฎหมาย นอกจากน้ีในเร่ืองการส่งเสริมการลงทุนก็เช่นเดียวกัน 
แม้ว่ารัฐจะได้ลดเง่ือนไขขนาดเงินทุนและการจ้างงานเพ่ือจูงใจให้ SMEs เสนอโครงการขอรับการส่งเสริมการลงทุน
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ให้มากข้ึน ปัญหาข้อจํากัดด้านบริการส่งเสริมพัฒนา องค์กรภาครัฐและเอกชนการส่งเสริมพัฒนา SMEs ท่ีผ่านมาได้
ดําเนินการโดยหน่วยงานของรัฐและเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรม
ส่งเสริมการส่งออก สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม บรรษัท
เงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตลอดจนสมาคมการค้าและ
อุตสาหกรรมต่าง ๆ เป็นต้น เน่ืองจากอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีจํานวนมาก และกระจายตัวอยู่ทั่วไป 
ประกอบกับข้อจํากัดของหน่วยงานดังกล่าว เช่น ในเร่ืองบุคลากร งบประมาณ จํานวนสํานักงานสาขาในภูมิภาค 
เป็นต้น การให้บริการส่งเสริมสนับสนุนด้านต่าง ๆ จึงไม่อาจสนองตอบโดยท่ัวถึงและเพียงพอ ปัญหาข้อจํากัดในการ
รับรู้ข่าวสารข้อมูล เน่ืองจากปัญหาและข้อจํากัดต่าง ๆ โดยท่ัวไปจึงค่อนข้างมีจุดอ่อนในการรับรู้ข่าวสารด้านต่าง ๆ 
เช่น นโยบายและมาตรการของรัฐ ข้อมูลข่าวสารด้านการตลาด ฯลฯ 
  จากข้อค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าก่อให้เกิดผลกระทบต่อ SMEs ซ่ึงปัญหาท่ีส่งผลกระทบเกิดจาก
วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมซ่ึงเป็นภาคการผลิตที่แท้จริงก็ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจ 
ประสบกับปัญหาขาดสภาพคล่องจากภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า ทําให้อํานาจการซื้อ การบริโภคของประชาชนลดน้อยลง 
เป็นผลให้กิจการ SMEs ต้องชะลอหรือลดการผลิต การจําหน่าย หรือถึงขั้นปิดกิจการไปในท่ีสุด 
 2. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนการดําเนินธุรกิจ SMEs ภาคอุตสาหกรรม ของผู้ประกอบการ 
จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนการดําเนินธุรกิจ SMEs ภาคอุตสาหกรรม ในภาพรวม จําแนก
ตามเพศ อายุ รูปแบบกิจการ อายุของกิจการ จํานวนพนักงานท้ังหมด จํานวนเงินลงทุน พบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณารายด้าน ดังน้ี 
  ด้านการตลาด ผู้ประกอบการท่ีมีเพศ อายุ รูปแบบกิจการ อายุของกิจการ จํานวนพนักงาน และ
จํานวนเงินลงทุนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 
ตามลําดับ 
  ด้านการจัดการ ผู้ประกอบการท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รูปแบบกิจการ อายุของกิจการ จํานวน
พนักงาน และจํานวนเงินลงทุนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
และ 0.05 ตามลําดับ 
  ด้านการเงิน ผู้ประกอบการท่ีมีเพศ อายุ รูปแบบกิจการ อายุของกิจการ และจํานวนพนักงาน ต่างกัน 
มีความคิดเห็น โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ 
  ด้านเทคโนโลยี และการผลิต ผู้ประกอบการที่มีเพศ อายุ รูปแบบกิจการ อายุของกิจการ จํานวน
พนักงาน และจํานวนเงินลงทุนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
และ 0.05 ตามลําดับ 
  ด้านบุคลากร ผู้ประกอบการที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รูปแบบกิจการ อายุของกิจการ และจํานวน
พนักงาน ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ 
  ด้านการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการที่มีเพศ ระดับการศึกษา รูปแบบกิจการ อายุของ
กิจการ และจํานวนเงินลงทุนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 
0.05 ตามลําดับ 
  ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สมทรัพย์  ไชยนิคม (2554) พบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ท่ีมี
ระยะเวลาในการดําเนินงาน และจํานวนทุนจดทะเบียนหรือทุนเริ่มต้นแตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมี
ความสามารถในการประกอบการแตกต่างกัน และที่มีจํานวนทุนจดทะเบียนหรือทุนเร่ิมต้นแตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีผลการดําเนินงานแตกต่างกัน 0.05 และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ประสิทธ์ิ จูวัฒน
สําราญ (2550) พบว่า ผู้ประกอบธุรกิจท่ีมีขนาดของธุรกิจแตกต่างกัน มีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
โดยรวม และด้านการผลิต/การดําเนินงานแตกต่างกัน ผู้ประกอบธุรกิจท่ีมีแหล่งท่ีมาของวัตถุดิบแตกต่างกัน มีการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ด้านการเงินแตกต่างกัน ผู้ประกอบธุรกิจท่ีมีประเภทกิจการแตกต่างกัน มีการ
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ปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารจัดการโดยรวม และด้านการผลิต/ดําเนินงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 แต่ผู้ประกอบธุรกิจท่ีมีระยะเวลาในการประกอบธุรกิจต่างกันมีการปฎิบัติดังกล่าวโดยรวมและเป็นรายด้านทุก
ด้านไม่ต่างกัน 
  จากผลงานวิจัยท่ีได้ แสดงว่า เพศ  การศึกษา และจํานวนเงินลงทุนท่ีแตกต่างกันมีความคิดเห็นในเรื่อง
ต่าง ๆ แตกต่างกัน ตามระดับระดับการศึกษา และเงินลงทุน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาเร่ือง การดําเนินธุรกิจ SMEs ภาคอุตสาหกรรม ในจังหวัดสมุทรสาคร มีข้อเสนอแนะดังน้ี 
 ด้านการตลาด ควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการให้หลากหลายและน่าสนใจ ปรับปรุงคุณภาพของสินค้า/
บริการให้มีราคามาตรฐาน สร้างกลยุทธ์ทางการตลาดและเปิดตลาดใหม่เพื่อไม่ให้คู่แข่งตัดราคา  ควรสํารวจกําลังซ้ือ
ของผู้บริโภคและความต้องการของตลาดอย่างต่อเน่ือง 
 ด้านการจัดการ ควรมีการฝึกอบรมความรู้ความสามารถในการบริหารงานของพนักงานในการนําระบบ
สารสนเทศมาใช้ในการบริหารองค์กร และจัดเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ท่ีทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน หาผู้มีประสบการณ์
ในการทําธุรกิจมาช่วยดําเนินงาน สร้างวิสัยทัศน์ และกําหนดเป้าหมายอย่างชัดเจน 
 ด้านการเงิน ควรหาเงินลงทุนเร่ิมต้นให้เพียงพอ พร้อมท้ังเงินทุนหมุนเวียน โดยอาศัยสถาบันการเงิน/
ธนาคาร และหาอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ท่ีไม่สูงมากนัก เพื่อนํามาลงทุน และควรมีการกําหนดการให้เครดิตกับลูกค้า เพ่ือ
ไม่ให้เกิดการเรียกเก็บเงินไม่ได้ 
 ด้านเทคโนโลยี และการผลิต ควรหาแหล่งวัตถุดิบ พร้อมท้ังเครื่องมือเคร่ืองจักรท่ีมีราคาไม่สูงจนเกินไป  
หาพนักงานท่ีมีความรู้ความเข้าใจด้านเทคนิคการผลิต/การบริการเพื่อให้มีคุณภาพการผลิต/การบริการเป็นไปตาม
มาตรฐาน และควรนําเทคโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในธุรกิจ 
 ด้านบุคลากร ควรมีการฝึกอบรมพนักงานให้มีทักษะ/ความรู้ในการทํางาน หาแรงงานที่มีความชํานาญ
เฉพาะด้านท่ีมีอัตราค่าจ้างแรงงานไม่สูงจนเกินไป เพื่อหลีกเล่ียงการเข้า – ออกของพนักงาน 
 ด้านการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐควรส่งเสริมการลงทุนและการส่งออกและทําการประชาสัมพันธ์
สนับสนุน SMEs ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และพิจารณาเร่ืองระบบภาษี เช่น การลดขั้นตอนและวิธีการขอคืนภาษ ี
เป็นต้น  ควรให้ข้อมูลข่าวสารท่ีทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เพื่อนําข้อมูลข่าวสารท่ีได้มาวิเคราะห์แนวทางการดําเนินธุรกิจ 
และควรมีเจ้าหน้าท่ีของรัฐคอยให้คําปรึกษาแนะนําข้อมูลเพื่อปรับปรุงธุรกิจ 
 
ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาความต้องการพัฒนาศักยภาพในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ในจังหวัดต่าง ๆ เพ่ือนําข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม 
 2. ควรมีการศึกษาการดําเนินกงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในแต่ละพื้นท่ี ซ่ึงในแต่ละพื้นท่ี
ก็ความแตกต่างกัน เช่น สภาพท้องถิ่น ลักษณะของธุรกิจ วัตถุดิบในการประกอบการ รวมท้ังพฤติกรรมการบริโภค 
และวัฒนธรรมท้องถิ่น เพราะทําให้สามารถพบปัญหาท่ีแท้จริง และแก้ปัญหาน้ันได้ตรงจุด และสามารถนําไปใช้ใน
การพัฒนาและแก้ไขให้เกิดประสิทธิ ภาพและประสิทธิผลต่อไป 
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การพัฒนาองค์การแหง่การเรียนรู้ของพนักงานฝ่ายขายและบริการผู้ประกอบการ
โทรคมนาคม บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)* 

Implementation of a learning organization in sales and service of 
telecom operators, TOT Public Company Limited 

 
         นางธัญนันท์ พงษา**

 
Mrs.Tanyanan Pongsa  

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่องน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ของพนักงานฝ่ายขาย และ
บริการผู้ประกอบการโทรคมนาคม บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 2) เปรียบเทียบการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้
ฝ่ายขายและบริการผู้ประกอบการโทรคมนาคม ของพนักงาน จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างคือ 
พนักงานฝ่ายขายและบริการผู้ประกอบการโทรคมนาคม บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) จํานวน 97 คน เครื่องมือท่ี
ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
ความแตกต่างการหาค่าเฉล่ียโดยใช้ค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ของฝ่ายขายและ
บริการผู้ประกอบการโทรคมนาคม บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน ได้แก่ ด้านแบบแผนความคิดอ่าน พบว่า พนักงานเห็นความสําคัญของงานท่ีปฏิบัติท่ีจะส่งผล กระทบต่อ
ความสําเร็จขององค์การ ด้านทักษะในการพัฒนาตน พบว่า พนักงานมีความมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาตนเอง ให้เป็นผู้รอบรู้
ในทุก ๆ ด้าน เพื่อนํามาใช้ในการทํางานให้มีประสิทธิภาพ และสนใจที่จะเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ เพื่อเพ่ิมพูนศักยภาพของ
ตนให้สูงข้ึนอยู่เสมอ ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วม พบว่า พนักงานเห็นถึงความจําเป็นในการมีกลยุทธ์นําทางเพ่ือการ
แข่งขัน ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม พบว่าพนักงานมีการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ซ่ึงกันและกัน ก่อให้เกิด
การเรียนรู้ใหม่ ๆ ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ พบว่า พนักงานสามารถมองเห็นได้ว่าการเติบโตหรือการตกตํ่าของ
เศรษฐกิจจะส่งผลต่อองค์การ 2) ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ พบว่า 
พนักงานท่ีมีสถานภาพการสมรสที่ต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันในด้านแบบแผนความคิดอ่าน อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และพนักงานท่ีมีเพศ และประสบการณ์การทํางานที่ต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันในด้าน
การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงพนักงานเห็นถึงความจําเป็นท่ีองค์การต้องมี KPI 
ประกอบการดําเนินงานในด้านต่าง ๆ และเข้าใจเป้าหมายของหน่วยงานและความสัมพันธ์กับ KPI ในงานเป็นอย่างดี 
และสามารถมองเห็นถึงการเช่ือมโยงของภารกิจขององค์การกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาล และด้านการเรียนรู้ร่วมกัน
เป็นทีม ต้องมีการแลกเปล่ียนความรู้เก่ียวกับการทํางานกับเพ่ือนร่วมงานเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการทํางาน
ร่วมกัน 
 
Abstract 
 The objectives of this research were: 1) to study the implementation of a learning 
organization for sales and service telecom operators, TOT Public Company Limited, and to 2) 
compare the implementation of the learning organization based on personal characteristics. The 
sample was 97 sales and service telecom operators. Questionnaires were used as a research tool. 

                                            
 *  บทความการค้นคว้าอิสระ 
** บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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Data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and analysis 
variance.    
 The results of the research indicated that 1) employees have overall high opinions on 
the implementation of a learning organization in sales and service telecom operators employees 
understand the importance of work practices affecting the success of the organization; regarding 
the objective of self development of skills, employees are committed to their own development 
advancement in the workplace to be come effective and are interested to learn new things to 
improve their potential. Concerning the objective of shared vision creation employees realizes 
the need to have a competition strategy; regarding the Objective of team leaning, employees 
share their knowledge and experiences with each other, contributes to new learning. With regard 
to the objective of systematic thinking employees can understand that the growth or decline of 
the economy will affect the organization; 2) comparisons of mean score on the development of 
the learning organizations found that employees with different marital status had significantiy 
different opinions in the field of conventional thinking at 0.05, and employees with different 
gender are of different opinions concerning creation of a shared vision at  the statistically 
significant level of 0.05 Employees understand the need for organizations to have a KPI 
operational aspects and understand the goals of the agency and KPI in relation to work very well 
and able to understand the link between the mission of the organization and the strategy of the 
government, and the objective of leaning as a requires sharing a working knowledge with co-
workers to support their participation in the collaboration. 
 
ความนํา 
 ในปัจจุบันโลกมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อันเนื่องมาจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและส่ิงแวดล้อม รวมถึงสภาพการแข่งขันกันอย่างรุนแรงทํา
ให้องค์การทุกแห่งต้องเผชิญท้ังความเส่ียงภัยท่ีสูงข้ึน และสร้างโอกาสท่ีดีมากขึ้น ผลจากกระแสโลกาภิวัฒน์ 
(globalization) เทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องและแนวโน้มทางสังคม องค์การแบบยุคคลาสสิก (classical organization) 
ในศตวรรษที่ 20 ไม่สามารถดําเนิน การได้ดีภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งน้ีเนื่องจาก
โครงสร้าง (structure) ระบบ (systems) การปฏิบัติ (practices) และวัฒนธรรม (culture) เป็นเหตุท่ีทําให้เกิด
ความล่าช้าและเป็นอุปสรรคทําให้ยากต่อการเปล่ียนแปลง ในปัจจุบันการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นมีมากมาย อาทิ การ
ปรับเปล่ียนโครงสร้างองค์การ  การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ  การออกนอกระบบ  การร่วมทุน  การรวมกิจการ  รวมท้ัง
การนําเทคนิคการจัดการใหม่ ๆ มาใช้ในองค์การ การเปล่ียนแปลงองค์การสามารถเกิดข้ึนได้ในหลายระดับ คือ ใน
ระดับบุคคล ระดับกลุ่ม หรือระดับองค์การ โดยอาจจะเป็นการเปล่ียนแปลงองค์การท้ังหมดหรือบางส่วนของ
องค์การ องค์การจึงต้องมีการพัฒนาเพื่อพร้อมรับความเปล่ียนแปลง ทุกองค์การได้มองเห็นถึงความจําเป็นต้อง
ปรับตัวตามสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียน แปลงเพื่อความอยู่รอดอย่างย่ังยืนและสามารถท่ีจะพัฒนาองค์การให้มี
ความก้าวหน้าได้อย่างต่อเน่ือง ดังน้ัน องค์การท้ังภาครัฐและเอกชนจึงให้ความสนใจกับการเปล่ียนแปลงรูปแบบการ
บริหารจัดการภายในองค์การของตนมากข้ึน องค์การจะมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับ
ประเภทของการเปล่ียนแปลง และความพร้อมขององค์การน้ัน การเปล่ียนแปลงรูปแบบการบริหารจึงเป็นปัจจัย
สําคัญท่ีสุดในการอยู่รอดขององค์การ  
  จากสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงในหลาย ๆ ด้าน ส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจด้านโทรคมนาคม  
โดยเฉพาะอย่างย่ิงนโยบายรัฐบาลกําหนดให้ประชาชนจะต้องเข้าถึงเทคโนโลยีและการส่ือสารได้ทุกระดับ นโยบาย
ให้รัฐวิสาหกิจต่าง ๆ เปล่ียนสถานะเป็นบริษัทมหาชน มีการกระจายหุ้นไปสู่นักลงทุนและประชาชนท่ัวไป การจัดตั้ง
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คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) เพ่ือทําหน้าท่ีดูแลและควบคุมการประกอบกิจการโทรคมนาคม  
ทําให้การแข่งขันในเร่ืองการให้บริการโทรคมนาคมทวีความรุนแรงย่ิงข้ึน จากกระแสการเปล่ียนแปลงและ
แนวนโยบายต่าง ๆ ของรัฐท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ได้ส่งผลกระทบต่อบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)  โดยตรง ซ่ึงจาก
เดิมเป็นผู้กํากับดูแลและผู้ให้บริการกลายเป็นเพียงผู้ประกอบการเท่าน้ัน ทําให้บริษัท ทีโอที จํากัด(มหาชน) ต้องเร่ง
ปรับเปล่ียนตนเอง โดยการปรับเปล่ียนยุทธศาสตร์ โครงสร้าง และกระบวนการบริหารงานภายในองค์กร เพ่ือให้เกิด
พลังในการขับเคล่ือนธุรกิจรองรับกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น แต่การบริหารงานยังยึดหลักระบบราชการมาก
เกินไปทําให้ไม่เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการตัดสินใจการกําหนดทิศทางองค์การ ขาดการกระจายอํานาจ
และการตัดสินใจลงสู่ระดับล่างอย่างเหมาะสม องค์การมีขนาดใหญ่ขาดความคล่องตัวในการบริหารงาน การ
ตอบสนองไม่ทันต่อการเปล่ียนแปลง วัฒนธรรมองค์การยังยึดติดกับรูปแบบประเพณี ทําให้กระบวนการทํางานมี
ความล่าช้า ปรับตัวไม่ค่อยทันต่อการเปล่ียนแปลง และบุคลากรส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยได้เรียนรู้และไม่เข้าใจถึงวิธีการ
เรียนรู้ท่ีหลากหลาย อีกท้ังยังมีวัฒนธรรมขององค์การแบบราชการ เป็นวัฒนธรรมท่ีเน้นความมีเสถียรภาพความ
มั่นคงและมุ่งเน้นภายในองค์การเป็นสําคัญ นโยบายด้านองค์การส่งเสริมให้มีการทํางานเป็นทีมและสร้างวัฒนธรรม
ในการแสดงความคิดเห็น แลกเปล่ียน เรียนรู้ในภาควิชาการ และประสบการณ์ รวมถึงการสอนงานเพื่อเป็นการ
ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับบุคลากรรุ่นใหม่ เพ่ือสืบทอดความรู้ การพัฒนาองค์การด้วยการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์โดยให้สมาชิกในองค์การได้มีความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดเวลาอันจะนําไปสู่การเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง โดยมีปัจจัยพ้ืนฐานก็คือ ความรู้ ที่ต้องมีการเรียนรู้กันอย่างต่อเน่ืองและเป็น
ระบบ โดยลักษณะการเรียนรู้ดังกล่าวองค์การจะต้องพัฒนาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงจะสามารถทําให้
องค์การมีสมาชิกท่ีมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา สมาชิกในองค์การมีการแลกเปล่ียนความรู้และสามารถถ่ายโอนความรู้
ไปยังสมาชิกอ่ืนในองค์การเพ่ือให้เกิดผลอย่างต่อเนื่อง และสามารถนําประสบการณ์และความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน
มาสร้างคุณค่าให้กับองค์การได้อย่างสร้างสรรค์ และย่ังยืน 
 เน่ืองจากปัจจุบันธุรกิจด้านโทรคมนาคมมีการแข่งขันกันสูงส่งผลกระทบโดยตรงต่อ บมจ. ทีโอที ถูกคู่แข่ง
แย่งลูกค้าไปเป็นจํานวนมาก ทําให้ต้องหาวิธีปรับปรุงเปล่ียนแปลงองค์การในด้านต่าง ๆ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ขีดความสามารถทางการแข่งขัน เพิ่มพูนความรู้หรือทุนทางปัญญาซ่ึงเป็นปัจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีทําให้องค์การมีความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน  ฝ่ายขายและบริการผู้ประกอบการโทรคมนาคม เป็นผู้ให้บริการโครงข่ายด้วยรูปแบบสินค้า
ท่ีทันสมัยและบริการที่ครบวงจร มุ่งเน้นงานขายและบริการอย่างชาญฉลาดพร้อมสร้างความสัมพันธ์ต่อลูกค้าองค์กร 
เปน็หลักประกันความมั่นคงด้านข้อมูลข่าวสาร ตลาดอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ท้ังด้านสายและไร้สาย และพัฒนาไปสู่
สังคมส่ือสารไร้สาย ทําหน้าท่ีด้านการขายและบริการสําหรับลูกค้าองค์กรอย่างครบวงจร มุ่งเน้นงานขายและบริการ
พร้อมสร้างความสัมพันธ์ต่อลูกค้าองค์กรเพื่อสร้างความพึงพอใจด้วยบริการท่ีเหนือความความหมายอย่างมีคุณค่า 
กระตุ้นให้ลูกค้าเพ่ิมการใช้บริการมากข้ึน แย่งส่วนแบ่งจากคู่แข่งให้มากข้ึน จึงต้องการศึกษาความคิดเห็นของ
พนักงานในด้านการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ เพื่อนําข้อมูลท่ีได้มาใช้ในการพัฒนาองค์การ ทําให้พนักงานมี
จิตใจพร้อมให้บริการ มีจิตสํานึกภักดีต่องค์การ มีความซ่ือสัตย์ มีความคิดสร้างสรรค์  องค์การที่ให้ความสําคัญกับ
การเรียนรู้ของบุคลากรและมีบุคลากรท่ีเรียนรู้ตลอดเวลาและเรียนรู้ร่วมกันจะเป็นองค์การท่ีรู้เท่าทันกับสถานการณ์
การเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีไม่อาจคาดเดาได้ และสามารถปรับตัวอยู่รอดและประสบความสําเร็จมากกว่าองค์การท่ีไม่
สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้ 
  ผู้วิจัยจึงซ่ึงปฎิบัตงานที่ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) มองเห็นความจําเป็นในการเตรียมความพร้อมให้กับ
บุคลากรขององค์การ สําหรับการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองอันนําไปสู่การสร้างนวัตกรรมการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และจะนําผลจากการศึกษาในครั้งนี้ไปนําเสนอผู้บริหารเพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้องค์การสามารถตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในเชิง
บูรณาการ ท้ังทางด้านองค์ความรู้ และการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และเพื่อให้
เป็นองค์การที่มีความทันสมัยก้าวทันการเปล่ียนแปลง รวมถึงการดําเนินการให้เป็นไปตามหลักของการบริหาร
พัฒนาองค์การในลักษณะองค์การแห่งการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสืบต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ของพนักงานฝ่ายขายและบริการผู้ประกอบการ
โทรคมนาคม บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)  
 2. เพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ฝ่ายขายและบริการผู้ประกอบการโทรคมนาคม  
ของพนักงาน จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 
สมมุติฐานของการวิจัย 
 การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ของพนักงานฝ่ายขายและบริการผู้ประกอบการโทรคมนาคม จําแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน 
 1. ประชากร คือ พนักงานฝ่ายขายและบริการผู้ประกอบการโทรคมนาคม บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)  
จํานวน 130 คน (ท่ีมา: ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล, 1 พฤษภาคม 2556) 
 2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา ได้จากการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (simple random sampling) จากกลุ่ม
ประชากรโดยกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan (1970, p. 
608) ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 97 คน 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ เป็นแบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  
 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา  
และประสบการณ์การทํางาน รวมท้ังหมดจํานวน 5 ข้อ 
 ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านทักษะใน 
การพัฒนาตน ด้านแบบแผนความคิดอ่าน ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วม ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม และด้านการ
คิดอย่างเป็นระบบ จํานวน 30 ข้อ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บข้อมูลโดยวิธีแบบสะดวก จากพนักงานท้ังหมด 130 คน 
ด้วยการขอความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่างพนักงานท่ีปฏิบัติงานพนักงานฝ่ายขายและบริการผู้ประกอบการ
โทรคมนาคม บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) จํานวน 97 คน และขอรับคืนแบบสอบถามด้วยตนเอง โดยเก็บในช่วง
วันท่ี 1 – 30 มิถุนายน 2556 ได้รับแบบสอบถามคืนมาจํานวน 97 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. วิเคราะห์การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ของพนักงานฝ่ายขายและบริการผู้ประกอบการโทรคมนาคม 
โดยใช้ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X )  ของคะแนนการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ของพนักงานฝ่ายขายและ
บริการผู้ประกอบการโทรคมนาคม จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล โดยใช้ t-test และ F-test 
 4. เปรียบเทียบพหุคูณ เพ่ือทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
พนักงานฝ่ายขายและบริการผู้ประกอบการโทรคมนาคม จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล จากผลการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนโดยวิธี Least Significant Difference (LSD) 
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สรุปผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 60.82 อายุ 25- 40 ปี ร้อยละ 59.79 รองลงมา  
41 - 55 ปี ร้อยละ 21.65 สถานภาพ โสด และสมรส ร้อยละ 47.42  รองลงมา หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ ร้อยละ 
5.15  ระดับการศึกษา ปริญญาตรี  ร้อยละ 78.00 รองลงมา สูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 17.53 ประสบการณ์การ
ทํางาน มากกว่า 10 ปี ร้อยละ 52.58 รองลงมา 5 – 10 ปี ร้อยละ 36.08 
 2. การวิเคราะห์การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ของพนักงานฝ่ายขายและบริการผู้ประกอบการ
โทรคมนาคม บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
  พนักงาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ของฝ่ายขายและบริการ
ผู้ประกอบการโทรคมนาคม บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.93) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน ดังน้ี 
  ด้านทักษะในการพัฒนาตน 
  พนักงาน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 
4.00) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.77 – 4.15) ทุกรายการ คือ  
  1. มุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รอบรู้ในทุก ๆ ด้าน เพื่อนํามาใช้ในการทํางานให้มีประสิทธิภาพ 
  2. สนใจท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของตนให้สูงขึ้นอยู่เสมอ 
  3. ใช้ข้อมูลท่ีเป็นข้อเท็จจริงประกอบการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจเกี่ยวกับการทํางาน 
  4. ใช้หลักการและกรอบแนวคิดหรือทฤษฎีสมัยใหม่มาปรับปรุง และ/หรือทดลองใช้ในการทํางาน
เพื่อให้เกิดความเช่ียวชาญ และความชํานาญในการทํางานเพิ่มขึ้น 
  5. สนใจเข้าร่วมอบรมเพิ่มพูนความรู้ความสามารถเกี่ยวกับสายงานท่ีทําอยู่ 
  6. ตลอดระยะเวลา 2 – 3 ปี ที่ผ่านมาผลการปฏิบัติงานมีพัฒนาการได้ตามมาตรฐาน KPI และดีขึ้น
อย่างเห็นได้ชัดเจน 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับพนักงาน เพศชาย และเพศหญิง อายุ 25 – 40 ปี 41 – 50 ปี และมากกว่า 55 ปี 
ทุกกลุ่มสถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี ประสบการณ์การทํางาน 5 – 10 ปี 
และมากกว่า 10 ปี 
  ด้านแบบแผนความคิดอ่าน 
  พนักงาน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 
4.01) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.93 – 4.08) ทุกรายการ คือ  
  1. เห็นความสําคัญของงานท่ีปฏิบัติท่ีจะส่งผลกระทบต่อความสําเร็จขององค์การ 
  2. การเปล่ียนแปลงมีความไม่แน่นอนสูงและจะส่งผลต่อผลการปฏิบัติงาน 
  3. นําข้อมูลส่วนต่าง ๆ ท่ีมีความเช่ือมโยงกันมาใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจในการทํางานเสมอ 
  4. มีกระบวนการคิดและการตัดสินใจ โดยพิจารณาจากข้อมูล ข่าวสารท่ีมีความสัมพันธ์และเช่ือมโยง
กัน 
  5. ให้ความสําคัญและมีความคิดสร้างสรรค์ในการทํางานจนเห็นผลเป็นความก้าวหน้าอย่างชัดเจน 
  6. แสวงหาและรวบรวมความคิดเห็นท่ีแตกต่าง เพ่ือให้เกิดความรอบคอบและรอบรู้ สําหรับการ
ตัดสินใจ 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับพนักงาน เพศชาย และเพศหญิง ทุกกลุ่มอายุ สถานภาพ โสด และสมรส ระดับ
การศึกษา ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี ทุกกลุ่มประสบการณ์การทํางาน 
  ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วม 
  พนักงาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 
3.97) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.89 – 4.09) ทุกรายการ คือ  



วารสารวชิาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 13 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 66

  1. เห็นถึงความจําเป็นในการมีกลยุทธ์นําทางเพื่อการแข่งขัน 
  2. เห็นถึงความจําเป็นในการท่ีหน่วยงานภายในต้องพ่ึงพาแลกเปล่ียนและร่วมมือกัน 
  3. เห็นถึงความจําเป็นที่องค์การต้องมี KPI ประกอบการดําเนินงานในด้านต่าง ๆ 
  4. ยอมรับได้ว่าองค์การจะถูกตรวจสอบโดยภาคประชาสังคมเพ่ิมมากข้ึน 
  5. ทราบและเข้าใจเป้าหมายของหน่วยงานและความสัมพันธ์กับ KPI ในงานเป็นอย่างดี 
  6. สามารถมองเห็นถึงการเช่ือมโยงของภารกิจขององค์การกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาล 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับพนักงาน เพศชาย และเพศหญิง ทุกกลุ่มอายุ สถานภาพ โสด และสมรส ทุกระดับ
การศึกษา ทุกกลุ่มประสบการณ์การทํางาน 
  ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 
  พนักงาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 
3.88) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.85 – 3.96) ทุกรายการ คือ  
  1. มีการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ซ่ึงกันและกัน ก่อให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ ๆ 
  2. มีการแลกเปล่ียนความรู้เกี่ยวกับการทํางานกับเพ่ือนร่วมงานเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการ
ทํางานร่วมกัน 
  3. เปิดใจต่อกันในการอภิปรายถึงปัญหาที่เกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน 
  4. หน่วยงานมีการสนับสนุนให้ทุกคนภายในองค์การมีการทํางานร่วมกันเป็นทีม 
  5. มีการแลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็น และทักษะการทํางานซ่ึงกันและกันอยู่เสมอ 
  6. มีส่วนร่วมในการทํางานและการแก้ไขปัญหาร่วมกันกับเพ่ือนร่วมงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
องค์การ 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับพนักงาน เพศชาย และเพศหญิง อายุ 25 – 40 ปี 41 – 50 ปี และมากกว่า 55 ปี 
สถานภาพ โสด และสมรส ระดับการศึกษา ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี ระดับการศึกษา ปริญญาตรี และสูง
กว่าปริญญาตรี 
  ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ 
  พนักงาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 
3.78) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.71 – 3.92) ทุกรายการ คือ 
  1. สามารถมองเห็นได้ว่าการเติบโตหรือการตกตํ่าของเศรษฐกิจจะส่งผลต่อองค์การ 
  2. สามารถมองเห็นได้ว่าการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ขององค์การเป็นเพียงการก้าวตามให้ทันเท่าน้ัน โดยมิ
อาจเป็นการก้าวนําได้ 
  3. มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างงานเพ่ือนร่วมงาน   ในหน่วยงานภายในอื่นๆ 
  4. คิดหาวิธีเช่ือมโยงส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานให้เกิดความชัดเจนอย่างเป็นระบบ 
  5. สามารถแก้ปัญหาการทํางานโดยพิจารณาท้ังภาพรวมและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
สามารถแก้ไขได้อย่างถูกต้อง 
  6. สามารถมองเห็นและเชื่อมโยงปัญหาในการทํางานได้อย่างเป็นขั้นตอน 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับพนักงาน เพศชาย และเพศหญิง อายุ 25 – 40 ปี 41 – 50 ปี และมากกว่า 55 ปี 
สถานภาพ โสด และสมรส ระดับการศึกษา ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี ทุกกลุ่มประสบการณ์การทํางาน 
 3. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ฝ่ายขายและบริการ
ผู้ประกอบการโทรคมนาคมของพนักงาน จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
  ด้านแบบแผนความคิดอ่าน 
  พนักงาน เพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 
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  พนักงานท่ีมีสถานภาพการสมรสต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05   
  ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วม 
  พนักงาน เพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
  พนักงานท่ีมีสถานภาพการสมรสต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  
  พนักงานท่ีมีประสบการณ์การทํางานต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 
  พนักงานท่ีมีสถานภาพการสมรสต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
  พนักงานท่ีมีประสบการณ์การทํางานต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ของพนักงานฝ่ายขายและบริการผู้ประกอบการ
โทรคมนาคม บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ได้ข้อมูลท่ีควรนํามาอภิปรายผล ดังน้ี 
 พนักงาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก และการ
เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้  
 ด้านทักษะในการพัฒนาตน พนักงาน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยรวม 
อยู่ในระดับมาก  
 ด้านแบบแผนความคิดอ่าน พนักงาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยรวม 
อยู่ในระดับมาก พนักงานท่ีมีเพศ อายุ ต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วม พนักงาน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยรวม 
อยู่ในระดับมาก พนักงานท่ีมีเพศ และสถานภาพสมรส แตกต่างมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05   
 ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม พนักงาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยรวม 
อยู่ในระดับมาก พนักงานท่ีมีสถานภาพสมรส และประสบการณ์การทํางานต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ พนักงาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยรวม 
อยู่ในระดับมาก  
 ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับแนวคิดของ Senge Peter (1990) เก่ียวกับแนวทางการพัฒนาไปสู่องค์การแห่งการ
เรียนรู้ ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การด้วยการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  หาก
มองในระยะยาวก็คือ การพัฒนาทุกมิติทุกบทบาท ภายใต้การมองโลกอย่างเป็นองค์รวมที่จะทําให้เกิดความคิดอย่าง
เป็นระบบในการเข้าใจปัญหาและการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ตามความเป็นจริง ซ่ึงเช่ือว่าหากสมาชิกขององค์การเข้าใจ
การเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ขององค์การ และสภาพแวดล้อมอย่างถ่องแท้แล้ว จะสามารถปฏิบัติการเชิงรุก (proactive) 
ท่ีจะป้องกันปัญหาอันอาจเกิดข้ึนในอนาคต  ซ่ึงจะต้องอาศัยปัจจัยที่สําคัญท่ีเรียกว่า “ทักษะ” หรือวินัย 5 ประการ 
(the fifth discipline) เป็นพื้นฐานหลักในการสร้างเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น  ประกอบด้วย ด้านทักษะ
ในการพัฒนาตน (personal mastery) พบว่า หากทุกคนในองค์การมีทักษะในการพัฒนาตนจะส่งผลให้องค์การ
ก้าวไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ได้ ด้านแบบแผนความคิดอ่าน (mental mode) พบว่า การพัฒนาด้านแบบแผน



วารสารวชิาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 13 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 68

ความคิดอ่านในองค์การจึงมีความสําคัญอย่างย่ิงต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของคนในองค์การ เพราะหากเปล่ียน
ความคิด ความเข้าใจของคนที่มีต่อโลก ต่อส่ิงอื่นๆ ให้ถูกต้องเหมาะสมได้ เขาก็จะมีพฤติกรรม มีการปฏิบัติท่ีถูกต้อง
ตามไปด้วย ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วม (building shared vision) พบว่า การทําให้ทุกคนมีส่วนร่วม ในการสร้าง
วิสัยทัศน์เพื่อให้เกิดความผูกพันกับองค์การ และสะท้อนวิสัยทัศน์ส่วนบุคคลของตนออกมา หลักในการสร้าง
วิสัยทัศน์ร่วม  ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (team learning) พบว่า การเรียนรู้เป็นทีมเป็นการเรียนรู้ร่วมกันของ
สมาชิกโดยอาศัย ความรู้ ความคิดของสมาชิกในกลุ่มมาแลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ
ของทีมให้เกิดขึ้น  การเรียนรู้เป็นทีมจะเกิดขึ้นต่อเมื่อมีการรวมพลังของสมาชิกให้ได้มีโอกาสเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ ร่วมกัน 
ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ (system thinking) พบว่า เปล่ียนจากการมองโลกแบบแยกส่วนมาเป็นการมอง
ภาพรวม 
 จากการศึกษาพบว่าผู้บริหารของ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ควรให้ความสําคัญกับพนักงานในทุก
ระดับบริหารงานด้วยความยุติธรรมเสมอภาค จัดกิจกรรมท่ีเป็นการส่งเสริมความรู้รักสามัคคี เพื่อสร้างบรรยากาศท่ี
เป็นมิตรเอ้ืออาทรต่อกันในกลุ่มผู้ร่วมงาน จัดสวัสดิการสําคัญและจําเป็นเพิ่มเติม จัดฝึกอบรมด้านการใช้เทคโนโลยี
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยและใช้ได้อย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน องค์การแห่งการเรียนรู้
เป็นกระบวนการที่จะเกิดข้ึนได้ด้วยพลังร่วมมือร่วมใจกัน และผู้บริหารพึงมีนโยบายที่เด่นชัดกับการส่งเสริมการ
เรียนรู้อย่างมีจุดหมาย ถือเป็นค่านิยมหลักขององค์การ การมีระบบฐานข้อมูลท่ีเอ้ือต่อการแบ่งปันข้อมูล มีการ
แจกจ่าย เผยแพร่แนวคิด แนวปฏิบัติ  มีระบบการวัดและประเมินผลท่ีเช่ือมข้อมูลกับการปฏิบัติสนับสนุนการเรียนรู้ 
แบบไม่เป็นทางการมากขึ้น มีส่ือเทคโนโลยีท่ีช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ด้านแบบแผนความคิดอ่าน  พนักงานมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 พบว่าควรมี
การนําข้อมูลในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกันมาใช้เช่ือมโยงกันสําหรับประกอบการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน และบริษัทฯ ควร
ให้ความสําคัญเกี่ยวกับการนําความคิดสร้างสรรค์มาใช้ในการทํางานให้เห็นผลอย่างชัดเจน และต้องมีการวางแผน
กระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง  และไม่ควรกําหนดเวลาในการเรียนรู้ ควรให้มีการพัฒนาในรูปแบบของพนักงาน
โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์และประสบการณ์ต่าง ๆ  เพื่อให้พนักงานเกิดแนวคิดภายหลังจากท่ีได้มีการเรียนรู้ 
 ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วม พนักงานมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 พบว่าควรมี
การแจ้งพนักงานให้ทราบถึงผลของความจําเป็นท่ีองค์การต้องมี KPI ประกอบการดําเนินงานในด้านต่าง ๆ  เพื่อให้
พนักงานทราบและเข้าใจเป้าหมายของหน่วยงานเป็นอย่างดี และควรให้พนักงานรับทราบถึงความจําเป็นในการมีกล
ยุทธ์เพื่อใช้ในการแข่งขัน สามารถมองเห็นถึงการเช่ือมโยงของภารกิจขององค์การกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาล และ
บริษัทฯ ควรมีการกําหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันเพื่อก่อให้เกิดความผูกพันกับองค์การ 
 ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม พนักงานมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 พบว่าควร
มีการแลกเปล่ียนความรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ในการทํางานกับเพื่อนร่วมงาน และควรสนับสนุนการมีส่วนร่วมใน
การทํางาน ควรมีการแลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็น และทักษะการทํางานซ่ึงกันและกันอย่างสม่ําเสมอ ซ่ึงบริษัทฯ 
ควรมีการให้พนักงานแลกเปล่ียนความคิดเห็นพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ โดยการแลกเปล่ียนข้อมูลและ
ประสบการณ์อย่างสม่ําเสมอและต่อเน่ือง 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของพนักงานบริษัท  ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
เพื่อนําผลท่ีได้มาวิเคราะห์และพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของพนักงานต่อไป 
 2. ควรศึกษาเก่ียวกับศักยภาพในการพัฒนาไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ของพนักงาน บริษัท  
ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
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ความคิดเหน็ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต่อผลของการเข้าสู่ระบบการรับรอง 
คุณภาพสํานักงานบัญชี ในเขตกลุ่มกรุงธนเหนือ* 

The Accounting Professions opinions of logging in the Quality 
Certificate Requirements of the Accounts Office System in North 

Krungdhon Group area 
 
                 นายรัฐพงศ์ กาพย์เกิด**

 
Mr. Rattapong Karpkurd 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่องน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต่อผลของการเข้าสู่
ระบบการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี ในเขตกลุ่มกรุงธนเหนือ  2) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีต่อผลของ
การเข้าสู่ระบบการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ในเขตกลุ่มกรุงธนเหนือ กรุงเทพมหานคร จํานวน 120 คน เครื่องมือท่ีใช้ใน
การวิจัยเป็นแบบสอบถาม ได้ค่าความเช่ือมั่น 0.9589 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีความคิดเห็นต่อผลของการเข้าสู่ระบบการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชีในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน มากท่ีสุดคือด้าน
การวัดผล การวิเคราะห์ และการปรับปรุง เช่นรายการระบบการรับรองคุณภาพ ทําให้สํานักงานบัญชีมีกระบวนการ
จัดเก็บข้อมูลท่ีดี ซ่ึงสามารถป้องกันความเสียหาย สูญเสีย และเส่ือมสภาพได้ และรายการสํานักงานบัญชีจะมีการ
เก็บสํารองข้อมูลท่ีอยู่ในรูปของส่ืออิเล็คทรอนิคส์เมื่อเข้าสู่ระบบการรับรองคุณภาพ 2) ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย
ของคะแนนความคิดเห็นท่ีมีต่อผลของการเข้าสู่ระบบการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ยกเว้นจําแนก
ตามเพศแตกต่างกันท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเฉพาะด้านกระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับลูกค้า  
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 เช่นรายการการ
ได้รับการรับรองคุณภาพจะทําให้สํานักงานบัญชีให้บริการลูกค้าตามท่ีสัญญาระบุอย่างครบถ้วน และรายการระบบ
การจัดเก็บข้อมูล จะมีความน่าเช่ือถือมากขึ้นเมื่อสํานักงานเข้าสู่ระบบการรับรองคุณภาพ และด้านการจัดการ
ทรัพยากรบุคคล ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีมีอายุและสถานภาพการสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เช่น รายการระบบการรับรองคุณภาพทําให้มีการกําหนดความรู้ความสามารถของ
แต่ละตําแหน่งอย่างชัดเจน และรายการการเข้าระบบการรับรองคุณภาพทําให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมอย่าง
สม่ําเสมอ 
 
Abstract 
 The objectives of this research were: 1) to study the accounting professionals’ opinions 
on logging in the Quality Certificate of the Accounts Office System in North Krungdhon Group 
area, 2) to compare opinions based on personal characteristics. The sample was 120 accounting 
professionals in the North Krungdhon Group area. The questionnaire used as the research tool, 

                                            
 *  บทความการค้นคว้าอิสระ 
**  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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had 0.9585 reliability coefficient. Data were analyzed by frequency, percentage,  mean,  standard 
deviation,  t-test,  and analysis of variance.    
 The results of the research indicated that 1) the opinions of the Accounting Professionals 
on logging for the Quality Certificate of the Accounts Office System were overall at a high level. 
Considered separately,  by aspect, all were at high level. The highest was Evaluation, Analysis 
and Improvement Aspect, such as Quality Certificate System gave the Accounts Office the 
excellent procedural practices for of doing Data storage to prevent damage, loss and 
deterioration; for Accounts Office are backup of Electronic Media Platform once the Quality 
Certificate System is implemented. 2) in terms of Demography, it was found that all were 
statistical by significant at differences 0.01, except gender which had the statistically significant at 
the 0.05 level. The objective of Customer Relational Practices, age and marital status have 
different opinions at statistically significant level of 0.05 The Quality Certificate led the Accounts 
Office to utilize the customer agreement in its entirety. Implementation of the Quality Certificate 
System and Objective of Human Resource Management varied with age and marital status at 
0.05.  
 
ความนํา 
 ในปัจจุบันธุรกิจสํานักงานบัญชี นับเป็นธุรกิจหน่ึงท่ีมีแนวโน้มท่ีดี เพราะนอกจากกิจการท่ีจดทะเบียนเป็น
นิติบุคคลทุก ๆ แห่งถูกกฎหมายกําหนดต้องมีหน้าท่ีจัดทําบัญชี (มาตรา 8 พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543) 
และต้องเสียภาษีเงินได้ให้ถูกต้องแล้ว ทิศทางของการจัดการยุคใหม่ยังให้ความสําคัญในเร่ืองของบัญชีเพื่อการ
จัดการ เพื่อนําข้อมูลทางบัญชี มาวิเคราะห์และพัฒนาธุรกิจ ประกอบกับกระแสของการจ้างบริการจากภายนอก
(outsourcing) ทําให้ธุรกิจสํานักงานบัญชีย่ิงมีแนวโน้มขยายตัวมากข้ึน 
 คุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจะต้องมีความรู้ความสามารถด้านบัญชีตามที่กฎหมายกําหนด เป็นผู้
ท่ีมีความซ่ือสัตย์ต่อวิชาชีพ ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด การประกอบธุรกิจสํานักงาน
บัญชีดําเนินการได้หลายรูปแบบ ท้ังโดยบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของ หรือดําเนินการโดยร่วมลงทุนกับบุคคลอื่น หรือ
เป็นกลุ่มคณะ การตัดสินใจเลือกดําเนินธุรกิจในรูปแบบใดนั้น ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการทําธุรกิจของเจ้าของ
กิจการ หากต้องการมีเพียงกิจการเล็ก ๆ อาจเลือกรูปแบบของบุคคลธรรมดา ถ้าต้องการให้กิจการค่อยเป็นค่อยไป
และต้องการแยกภาระภาษีออกจากกัน ก็ควรตั้งเป็นคณะบุคคล หรือต้องการให้กิจการดูน่าเช่ือถือเพราะวางแผนไว้
จะเติบโตแบบก้าวกระโดด อาจจะเร่ิมต้นในรปูแบบของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน หรือบริษัทจํากัด 
 คุณภาพการบริการของสํานักงานบัญชี เป็นปัจจัยหน่ึงในการเลือกซ้ือบริการของลูกค้า เน่ืองจากข้อมูลการ
บัญชีและรายงานทางการเงินท่ีสํานักงานบัญชีจัดทําให้ลูกค้าจะส่งผลต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจและการวางแผน
กลยุทธ์ท่ีจะสามารถสร้างความสําเร็จให้กับลูกค้าของสํานักงานบัญชี ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมท่ีมีเป็นจํานวนมาก ดังน้ันการบริหารจัดการเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของสํานักงานบัญชี จึงเป็นส่ิงจําเป็นท่ี
สํานักงานบัญชีต้องพยายามส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดข้ึนภายในสํานักงานบัญชีเพื่อศักยภาพในการแข่งขันด้าน
คุณภาพการบริการท่ีให้กับลูกค้าท้ังในและนอกประเทศ และท่ีสําคัญคือธุรกิจสํานักงานบัญชียังเป็นธุรกิจท่ีให้บริการ
ซ่ึงอยู่ภายใต้ข้อตกลงการเปิดเสรีทางการค้าบริการระหว่างประเทศขององค์การค้าโลก  นักธุรกิจของประเทศสมาชิก
องค์การค้าโลกสามารถเข้าร่วมลงทุนหรือเปิดสํานักงานบัญชีในประเทศไทยได้ และขณะเดียวกันนักธุรกิจของ
ประเทศไทยก็สามารถท่ีจะเข้าไปลงทุนหรือเปิดสํานักงานบัญชีในประเทศอื่นที่เป็นสมาชิกขององค์การค้าโลกได้
เช่นกัน จึงจําเป็นอย่างย่ิงท่ีสํานักงานบัญชีในประเทศไทยต้องยกระดับคุณภาพให้เป็นมาตรฐานสากล เพ่ือพร้อมเข้า
สู่การแข่งขันในระดับโลกต่อไป 
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 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จึงได้จัดทําโครงการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีขึ้น โดยใช้
ตัวช้ีวัดจากนโยบายและกระบวนการของสํานักงานบัญชี ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง หลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี พ.ศ.2550 ซ่ึงประกอบด้วย 1) ความรับผิดชอบของผู้บริหาร 2) 
ข้อกําหนดจรรยาบรรณของสํานักงานบัญชี 3) กระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับลูกค้าของสํานักงานบัญชี  4) การจัดการ
ทรัพยากรของสํานักงานบัญชี 5) การปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชี 6) การติดตามตรวจสอบของสํานักงานบัญชี 
และ 7) การจัดการเอกสารของสํานักงานบัญชี ข้อกําหนดดังกล่าวจะช่วยทําให้สํานักงานบัญชีมีแนวทางในการ
พัฒนาการให้บริการอย่างมีคุณภาพต่อไป โดยข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในปัจจุบันมี
สํานักงานบัญชีคุณภาพท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานจํานวน 22 สํานักงาน ส่วนกลาง 19 สํานักงาน และส่วนภูมิภาค 3 
สํานักงาน (กรมพัฒนาธุรกิจ, 2555, หน้า 20) 
 จากความสําคัญท่ีจะต้องมีการพัฒนาคุณภาพการบริการของสํานักงานบัญชี  จึงทําให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่
จะศึกษาในเรื่องความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต่อผลของการเข้าสู่ระบบการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี 
ในเขตกลุ่มกรุงธนเหนือ มาเป็นกรณีศึกษาในงานวิจัยครั้งน้ี  เพ่ือนําผลการวิจัยไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชี เพื่อนําไปสู่การพัฒนาและยกระดับคุณภาพสํานักงานบัญชีให้มี
มาตรฐานสากลและเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีตระหนักถึงความสําคัญของการได้รับการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชี รวมถึงกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาโครงการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชีในอนาคต  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต่อผลของการเข้าสู่ระบบการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชี ในเขตกลุ่มกรุงธนเหนือ  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีต่อผลของการเข้าสู่ระบบการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชี จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
 
สมมุติฐานของการวิจัย 
 ความคิดเห็นท่ีมีต่อผลของการเข้าสู่ระบบการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ แตกต่างกัน 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ แบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นโดยมข้ัีนตอนตามลําดับ ดังน้ี 
 1. การศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยครั้งน้ี 
 2. การจัดทําโครงสร้างของแบบสอบถาม ให้มีเนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยคร้ังน้ี  
แบบสอบถาม มี 2 ส่วน คือ 
 2.1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์วิชาชีพบัญชี สถานภาพของผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชี และความสนใจเข้าร่วมโครงการรับรอง
คุณภาพสํานักงานบัญชี รวมจํานวน 7 ข้อ 
 2.2 ความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต่อผลของการเข้าสู่ระบบการรับรองคุณสํานักงานบัญชี 
แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ  ด้านความรับผิดชอบของผู้บริหาร ด้านกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า ด้านการจัดการ
ทรัพยากรบุคคล และด้านการวัดผล การวิเคราะห์และการปรับปรุง ลักษณะของแบบสอบถามเป็น มาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert)  จํานวน 32 ข้อ 
 3. นําแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นให้อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้
ตรวจสอบความสอดคล้องของเน้ือหา กับวัตถุประสงค์ของการวิจัย เป็นการศึกษาความเท่ียงตรง (validity) ของ
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แบบสอบถาม แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้คําถามชัดเจนสามารถส่ือความหมายได้ตรงประเด็นและเหมาะสม
ย่ิงขึ้น 
 4. นําแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จํานวน 30 คน แล้วนํา
ข้อมูลดังกล่าวมาหาค่าความเช่ือมั่น (reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเช่ือมั่น 0.9589 
 
การรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยจะดําเนินการเก็บข้อมูล โดยขอความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชี ในเขตกลุ่มกรุงธนเหนือ กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีสะดวก โดยนําแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่ม
ตัวอย่างกรอกข้อมูล ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2556 จากเขตธนบุรี จํานวน 10 คน เขตคลองสาน จํานวน 15 คน 
เขตจอมทอง จํานวน 10 คน เขตบางกอกใหญ่ จํานวน 10 คน เขตบางอกน้อย จํานวน 25 คน เขตบางพลัด จํานวน 
30 คน เขตตล่ิงชัน จํานวน 10 คน และเขตทวีวัฒนา จํานวน 10 คน รวมจํานวนกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 120 คน และ
ขอรับคืนแบบสอบถามด้วยตนเอง ได้รับแบบสอบถามคืนมาจํานวน 120 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถาม จะนํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุด และนํามาลงรหัส  
ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป หาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, F-test  
และ LSD ดังน้ี 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ความถ่ี และค่าร้อยละ 
 2. วิเคราะห์ความคิดเห็นท่ีมีต่อการเข้าสู่ระบบการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของ ผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชี โดยใช้ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนความคิดเห็นท่ีมีต่อผลของการเข้าสู่ระบบการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชีของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ โดยใช้ t-test และ F-test 
 4. เปรียบเทียบพหุคูณ เพื่อทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนความคิดเห็นท่ีมีต่อผลของการเข้าสู่ระบบ
การรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธี Least 
Significant Difference (LSD) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 50.83 อายุ 30 - 40 ปี ร้อยละ 36.67 รองลงมา 
น้อยกว่า 30 ปี ร้อยละ 25.83 สถานภาพ สมรส ร้อยละ 60.83 รองลงมา โสด ร้อยละ 36.67 ระดับการศึกษา 
ปริญญาตรี ร้อยละ 65.83 รองลงมา สูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 32.50 ประสบการณ์วิชาชีพบัญชี น้อยกว่า 10 ปี 
ร้อยละ 39.17 รองลงมา 10 – 20 ปี ร้อยละ 30.83 สถานภาพของผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชี เจ้าของธุรกิจรับทํา
บัญชี ร้อยละ 45.00 รองลงมา พนักงานบัญชี ร้อยละ 31.67 ความสนใจเข้าร่วมโครงการรับรองคุณภาพสํานักงาน
บัญชีเข้าร่วม ร้อยละ 70.00  และไม่เข้าร่วม ร้อยละ 30.00 
 2. วิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต่อผลของการเข้าสู่ระบบการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชี ในเขตกลุ่มกรุงธนเหนือ 
  ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี มีความคิดเห็นต่อผลของการเข้าสู่ระบบการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี ใน
เขตกลุ่มกรุงธนเหนือ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.03) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 
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  ด้านความรับผิดชอบของผู้บริหาร 
  ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี มีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.03) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.52 – 4.23) ทุกรายการ 5 อันดับแรกได้แก่ 
  1. ระบบการรับรองคุณภาพ จะทําให้ผู้บริหารสํานักงานสามารถติดตามและตรวจสอบการดําเนินงาน
ภายในให้เป็นไปตามระบบคุณภาพท่ีกําหนด 
  2. ระบบการรับรองคุณภาพ ทําให้บุคคลากรในองค์กรตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนินการตาม
มาตรฐานบัญชี การจัดทําบัญชี จรรยาบรรณ ความต้องการของลูกค้า กฎระเบียบ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพบัญชี 
  3. ระบบการรับรองคุณภาพ ทําให้ผู้บริหารสํานักงานบัญชีมีการกําหนดนโยบายคุณภาพอย่างเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 
  4. ระบบการรับรองคุณภาพ ทําให้ผู้บริหารสํานักงานบัญชีมีแผนธุรกิจท่ีสอดคล้องกับนโยบายคุณภาพ
สํานักงาน 
  5. ระบบการรับรองคุณภาพ ทําให้ผู้บริหารสํานักงานบัญชีมีการทบทวนการบริหารงานอย่างสม่ําเสมอ 
และมีการเก็บบันทึกผลการทบทวน 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี เพศหญิง อายุน้อยกว่า 30 ปี และ 41 – 50 ปี สถานภาพ
การสมรส โสด และหม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ ประสบการณ์วิชาชีพบัญชี น้อยกว่า 10 ปี และ 21 – 30 ปี 
พนักงานบัญชี มีความสนใจเข้าร่วมโครงการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี 
  ด้านกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า 
  ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี มีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.99) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.68 – 4.37) ทุกรายการ 5 อันดับแรก ได้แก่  
  1. ระบบการจัดเก็บข้อมูล จะมีความน่าเช่ือถือมากขึ้น เมื่อสํานักงานเข้าสู่ระบบการรับรองคุณภาพ 
  2. การเข้าระบบรับรองคุณภาพ จะทําให้สํานักงานบัญชีมีลูกค้ามากข้ึน 
  3. การได้รับการรับรองคุณภาพ จะทําให้สํานักงานบัญชีให้บริการลูกค้าตามที่สัญญาระบุอย่างครบถ้วน 
  4. ลูกค้าของสํานักงานบัญชีจะเช่ือมั่นในการบริการจากการจัดทําสัญญาการให้บริการท่ีชัดเจน 
  5. การเข้าระบบการรับรองคุณภาพ จะทําให้สํานักงานบัญชีสามารถเพ่ิมอัตราค่าธรรมเนียมจากลูกค้า
ได้ 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผู้ประกอบวิชาชีพ เพศหญิง  อายุน้อยกว่า 30 ปี และ 30 – 40 ปี สถานภาพ 
การสมรส โสด และหม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ประสบการณ์วิชาชีพบัญชี น้อยกว่า 10 
ปี พนักงานบัญชี 
  ด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล 
  ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  มีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.85) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.58 – 4.35) จํานวน 6 รายการ 5 อันดับแรก ได้แก่ 
  1. การเข้าระบบการรับรองคุณภาพ ทําให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมอย่างสม่ําเสมอ 
  2. การเข้าระบบการรับรองคุณภาพ ทําให้สํานักงานบัญชีสามารถเพิ่มจํานวนผู้ทําบัญชีท่ีมีคุณสมบัติ
ตาม พ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ. 2543 และ พ.ร.บ.วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ได้มากขึ้น 
  3. ระบบการรับรองคุณภาพ ทําให้มีการกําหนดความรู้ความสามารถของแต่ละตําแหน่งอย่างชัดเจน 
  4. ระบบการรับรองคุณภาพ จะทําให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานท่ีทํางานและเกิดสภาพ
การทํางานที่ดีและปลอดภัย 
  5. ระบบการรับรองคุณภาพ ทําให้สํานักงานบัญชีสามารถควบคุมผู้ทําบัญชีภายนอกให้ปฏิบัติตาม
ข้อกําหนดท่ีเกี่ยวข้องและตามจรรยาบรรณได้มากขึ้น 
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  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี อายุ 30 – 40 ปี ระดับการศึกษา ปริญญาตรี เจ้าของ
ธุรกิจรับทําบัญชี 
  ด้านการวัดผล การวิเคราะห์และการปรับปรุง 
  ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี มีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.26) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 4.11 – 4.37) ทุกรายการ 5 อันดับแรก ได้แก่ 
  1. ระบบการรับรองคุณภาพ ทําให้สํานักงานบัญชีมี กระบวนการจัดเก็บข้อมูลท่ีดี ซ่ึงสามารถป้องกัน
ความเสียหาย สูญเสีย และเส่ือมสภาพได้ 
  2. สํานักงานบัญชีจะมีการเก็บสํารองข้อมูลท่ีอยู่ในรูปของส่ืออิเล็คทรอนิคส์ เมื่อเข้าสู่ระบบการรับรอง
คุณภาพ 
  3. ระบบการรับรองคุณภาพ ทําให้สํานักงานมีการติดตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับวิชาชีพบัญชีให้เป็น
ปัจจุบัน 
  4. ระบบการรับรองคุณภาพ ก่อให้เกิดกระบวนการในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงาน 
เพื่อให้ทราบถึงผลปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามแผนงานหรือไม่ 
  5. ทําให้สํานักงานมีระบบการปรับปรุงแก้ไขก่อนส่งมอบลูกค้าเมื่อได้รับการรับรองคุณภาพ 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี เพศหญิง อายุน้อยกว่า 30 ปี และ 30 – 40 ปี สถานภาพ
การสมรส โสด และหม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ ระดับการศึกษา ปริญญาตรี  ประสบการณ์วิชาชีพบัญชี น้อยกว่า 10 
ปี พนักงานบัญชีและเจ้าของธุรกิจรับทําบญัชี ไม่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี 
 3. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดเห็นท่ีมีต่อการเข้าสู่ระบบการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชีของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดเห็นท่ีมีต่อการเข้าสู่ระบบการรับรองคุณภาพสํานักงาน
บัญชี ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีความคิดเห็น
ต่อการเข้าสู่ระบบการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
และ 0.05 ผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชีที่มีอายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา ประสบการณ์วิชาชีพบัญชี 
สถานภาพของผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชี และความสนใจเข้าร่วมโครงการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีต่างกัน มี
ความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และจําแนกตามเพศ พบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 
  ด้านความรับผิดชอบของผู้บริหาร 
  ผู้ประกอบวิชาชีพเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 5 ข้อ 
  ผู้ประกอบวิชาชีพท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 7 ข้อ และท่ีระดับ 
0.05 จํานวน 1 ข้อ 
  ผู้ประกอบวิชาชีพท่ีมีสถานภาพการสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 5 
ข้อ และท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 ข้อ 
  ผู้ประกอบวิชาชีพท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 8 ข้อ  
  ผู้ประกอบวิชาชีพท่ีมีประสบการณ์วิชาชีพบัญชีต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม  แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
จํานวน 7 ข้อ และท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 ข้อ  
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  ผู้ประกอบวิชาชีพท่ีมีสถานภาพของผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชีต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม  
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 7 ข้อ และท่ีระดบั 0.05 จํานวน 1 ข้อ  
  ผู้ประกอบวิชาชีพท่ีมีความสนใจเข้าร่วมโครงการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีต่างกัน มีความคิดเห็น
โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 9 ข้อ  
  ด้านกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า 
  ผู้ประกอบวิชาชีพเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 3 ข้อ  
  ผู้ประกอบวิชาชีพที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 3 ข้อ และท่ีระดับ 
0.05 จํานวน 1 ข้อ  
  ผู้ประกอบวิชาชีพที่มีสถานภาพการสมรสต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 3 
ข้อ และท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 ข้อ 
  ผู้ประกอบวิชาชีพท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 4 ข้อ 
และท่ีระดับ 0.05 จํานวน 4 ข้อ 
  ผู้ประกอบวิชาชีพท่ีมีประสบการณ์วิชาชีพบัญชีต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
จํานวน 3 ข้อ และท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 ข้อ  
  ผู้ประกอบวิชาชีพท่ีมีสถานภาพของผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชีต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม  
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 5 ข้อ และท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 ข้อ 
  ผู้ประกอบวิชาชีพท่ีมีความสนใจเข้าร่วมโครงการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีต่างกัน มีความคิดเห็น 
โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 8 ข้อ 
  ด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล 
  ผู้ประกอบวิชาชีพเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 4 ข้อ  
  ผู้ประกอบวิชาชีพที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 3 ข้อ  
  ผู้ประกอบวิชาชีพที่มีสถานภาพการสมรสต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 3 
ข้อ และท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 ข้อ  
  ผู้ประกอบวิชาชีพท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 3 ข้อ  
  ผู้ประกอบวิชาชีพท่ีมีประสบการณ์วิชาชีพบัญชีต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 4 ข้อ 
และท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 ข้อ 
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  ผู้ประกอบวิชาชีพท่ีมีสถานภาพของผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชีต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 จํานวน 4 ข้อ และท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 ข้อ 
  ผู้ประกอบวิชาชีพท่ีมีความสนใจเข้าร่วมโครงการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีต่างกัน มีความคิดเห็น
โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 3 ข้อ และท่ีระดับ 0.05 จํานวน 3 ข้อ  
  ด้านการวัดผล การวิเคราะห์ และการปรับปรุง 
  ผู้ประกอบวิชาชีพเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวม  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 3 ข้อ และ
ท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 ข้อ  
  ผู้ประกอบวิชาชีพท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 8 ข้อ  
  ผู้ประกอบวิชาชีพท่ีมีสถานภาพการสมรสต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 6 
ข้อ และท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 ข้อ  
  ผู้ประกอบวิชาชีพท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 8 ข้อ  
  ผู้ประกอบวิชาชีพท่ีมีประสบการณ์วิชาชีพบัญชีต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
จํานวน 8 ข้อ 
  ผู้ประกอบวิชาชีพท่ีมีสถานภาพของผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชีต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม  
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 8 ข้อ 
  ผู้ประกอบวิชาชีพท่ีมีความสนใจเข้าร่วมโครงการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีต่างกัน มีความคิดเห็น 
โดยรวม  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 8 ข้อ  
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต่อผลของการเข้าสู่ระบบการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชี ในเขตกลุ่มกรุงธนเหนือ ซ่ึงได้ข้อมูลท่ีควรนํามาอภิปรายผล ดังน้ี 
 ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีความคิดเห็นต่อผลของการเข้าสู่ระบบการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี ในเขต
กลุ่มกรุงธนเหนือ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก และผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดเห็นท่ีมีต่อการ
เข้าสู่ระบบการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี ในเขตกลุ่มกรุงธนเหนือ พบว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี จําแนกตาม
เพศ มีความคิดเห็นในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจําแนก
ตามอายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา ประสบการณ์วิชาชีพบัญชี สถานภาพของผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชี 
และความสนใจเข้าร่วมโครงการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 
 ด้านความรับผิดชอบของผู้บริหาร ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก จากผล
การศึกษาพบว่า สํานักงานบัญชีมีการกําหนดนโยบายคุณภาพอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มีแผนธุรกิจท่ีสอดคล้องกับ
นโยบายคุณภาพของสํานักงาน และสามารถร่วมมือกับภาครัฐในด้านการกํากับดูแล การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ี
เป็นประโยชน์จากภาครัฐไปสู่ประชาชน มีการกําหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบของพนักงานเป็นลายลักษณ์อักษร
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ครอบคลุมทุกตําแหน่ง และสามารถจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอที่จะทําให้การดําเนินงานเป็นไปตามระบบคุณภาพ
ท่ีกําหนด บุคคลากรภายในองค์กรตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนินการตามมาตรฐานบัญชี การจัดทําบัญชี 
จรรยาบรรณ ความต้องการของลูกค้า กฎระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับวิชาชีพบัญชี และระบบการรับรอง
คุณภาพ ทําให้ผู้บริหารสํานักงานสามารถติดตามและตรวจสอบการดําเนินงานภายในให้เป็นไปตามระบบคุณภาพท่ี
กําหนด  มีการทบทวนการบริหารงานอย่างสม่ําเสมอ และมีการเก็บบันทึกผล ทําให้สํานักงานบัญชีสามารถส่งเสริม
ความพึงพอใจให้กับลูกค้า และเป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี มาตรฐานบัญชี และ
จรรยาบรรณ ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับแนวคิดของสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (2554) เกี่ยวกับมาตรฐาน
ระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO9000:2000 ในด้านความมุ่งมั่นของผู้บริหาร ซ่ึงผู้บริหารต้องแสดงความมุ่งมั่นใน
การพัฒนา ฯ และการนําระบบคุณภาพสํานักงานบัญชีไปปฏิบัติ รวมท้ังการปรับปรุงประสิทธิผลอย่างต่อเน่ือง โดย
ให้ความสําคัญในการดําเนินการตามมาตรฐานการบัญชีในด้านการจัดทําบัญชีและจรรยาบรรณ ตามความต้องการ
ของลูกค้า มีกฎระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับวิชาชีพบัญชี และสอดคล้องกับแนวคิดของ สกล เล่ียมประวัติ 
(2551) เกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 9001: ข้อกําหนดของระบบการบริหารงานคุณภาพ พบว่า หน้าท่ีรับผิดชอบของ
ผู้บริหาร(management responsibility) ผู้บริหารระดับสูงมีหน้าท่ีในการจัดทําการบริหารงานระบบการ
บริหารงานคุณภาพ โดยการกําหนดกลยุทธ์การบริหารงานในองค์กร ผู้บริหารระดับสูงจะต้องรู้ถึงความต้องการของ
ลูกค้า และทําให้เกิดความพึงพอใจโดยการกําหนดนโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ และการจัดระบบ
การบริหารงานคุณภาพ กําหนดอํานาจหน้าท่ีความรับผิดชอบและแต่งตั้ งตัวแทนฝ่ายบริหาร (Quality  
Management  Representative : QMR)  ตลอดจนมีการสื่อข้อมูลภายในองค์กรเพ่ือให้บุคลากรในองค์กรรับรู้
ข้อมูลข่าวสารในองค์กร และมีการทบทวนการบริหารงานเพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมเพียงพอของระบบเพื่อ
หาทางปรับปรุงระบบขององค์กรต่อไป 
 ด้านกระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับลูกค้า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก  จาก
ผลการศึกษาพบว่า  สํานักงานบัญชีท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ จะทําให้สํานักงานบัญชีสามารถให้บริการลูกค้าได้
ตามท่ีระบุในสัญญาได้อย่างครบถ้วน มีระบบการจัดเก็บข้อมูล ทําให้มีความน่าเช่ือถือมากขึ้น เมื่อสํานักงานเข้าสู่
ระบบการรับรองคุณภาพ  สํานักงานบัญชีจะปฏิบัติงานด้วยความเป็นอิสระไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลใด ๆ หรือปัจจัย
ภายนอกและภายใน มีความเป็นกลางในการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงาน ลูกค้าของสํานักงานบัญชีสามารถเช่ือมั่น
ในการบริการ จากการจัดทําสัญญาการให้บริการท่ีชัดเจน และทําให้ลูกค้าทราบถึงหลักเกณฑ์ในการคิด
ค่าธรรมเนียมและระยะเวลาในการจัดเก็บได้อย่างชัดเจน สําหรับการให้บริการทางด้านบัญชีในแต่ละประเภท  
สามารถเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมจากลูกค้าและทําให้สํานักงานบัญชีมีลูกค้าเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับแนวคิด
ของสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (2554) เก่ียวกับมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ 
ISO9000:2000 พบว่า ผู้บริหารระดับสูงต้องทําให้มั่นใจว่าความต้องการของลูกค้าได้ถูกนํามาพิจารณา  และกระทํา
ให้บรรลุผลโดยมุ่งหวังในอันท่ีจะส่งเสริมความพึงพอใจของลูกค้าและต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี  มาตรฐานการบัญชี  และจรรยาบรรณ ซ่ึงสํานักงานบัญชีต้องมีการจัดทําสัญญาที่ชัดเจน
และได้รับการยอมรับจากลูกค้า มีการกําหนดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม กําหนดระยะเวลาจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมท่ีชัดเจน พร้อมทั้งออกหลักฐานการรับเงินให้กับลูกค้าทุกคร้ัง 
 ด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก จาก
การศึกษาพบว่า  สํานักงานบัญชีท่ีเข้าระบบการรับรองคุณภาพเรียบร้อยแล้วน้ัน ทําให้สํานักงานบัญชีสามารถเพ่ิม
จํานวนผู้ทําบัญชีท่ีมีคุณสมบัติตาม พ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ. 2543 และ พ.ร.บ.วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ได้มากขึ้น และ
พนักงานได้รับการฝึกอบรมอย่างสม่ําเสมอ มีการกําหนดความรู้ความสามารถของแต่ละตําแหน่งอย่างชัดเจน มี
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการทํางานอย่างเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน สามารถควบคุมผู้ทําบัญชีภายนอกให้ปฏิบัติ
ตามข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้องและตามจรรยาบรรณได้มากข้ึน มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานท่ีทํางานและเกิด
สภาพการทํางานที่ดีและปลอดภัย ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับแนวคิดของสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(2554) เก่ียวกับการจัดการทรัพยากรของสํานักงานบัญชี พบว่า สํานักงานบัญชีต้องจัดหา และบํารุงรักษาเครื่องมือ
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อุปกรณ์ท่ีจําเป็นในการทําบัญชี เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการจัดระเบียบเรียบร้อยใน
สถานท่ีทํางาน  เพื่อก่อให้เกิดสภาพการทํางานที่ดี ปลอดภัย มีระเบียบเรียบร้อย อันจะนําไปสู่การเพ่ิมผลผลิตท่ี
สูงขึ้น และบุคลากรในสํานักงานบัญชีต้องมีความรู้ ความสามารถตามตําแหน่งหน้าท่ีงาน  ท้ังนี้รวมถึงบุคลากรจาก
ภายนอกสํานักงานบัญชีท่ีเข้ามาปฏิบัติงานกับสํานักงานบัญชี ต้องได้รับการฝึกอบรมเพ่ิมเติมตามสมควรและเป็นไป
ตามข้อกําหนดของกฎหมาย ผู้ทําบัญชีต้องมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และ
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 สํานักงานบัญชีต้องมีมาตรการในการควบคุมผู้ทําบัญชีนั้นให้ปฏิบัติตาม
ข้อกําหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับวิชาชีพบัญชี มาตรฐานการบัญชี และจรรยาบรรณ และสอดคล้องกับแนวคิด
ของ สกล เล่ียมประวัติ (2551) เกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 9001: ข้อกําหนดของระบบการบริหารงานคุณภาพ พบว่า 
การบริหารทรัพยากร (resource management) ซ่ึงรวมถึงทรัพยากรบุคลากรและโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภค  
ซ่ึงองค์กรต้องกําหนดและจัดสรรทรัพยากรท่ีจําเป็นข้ึนในระบบโดยการกําหนดความสามารถของบุคลากร ทําการ
ฝึกอบรม และสร้างจิตสํานึกของบุคลากรให้เกิดขึ้น ตลอดจนกําหนดจัดหา และบํารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น 
อาคาร สถานท่ี สาธารณูปโภค ฯลฯ และกําหนดดูแลสภาพแวดล้อมในการทํางานให้เหมาะสม เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์
หรือการบริการตามท่ีกําหนด 
 ด้านการวัดผล การวิเคราะห์และการปรับปรุง ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก จากการศึกษาพบว่า สํานักงานบัญชีท่ีเข้าสู่ระบบการรับรองคุณภาพสามารถวิเคราะห์สาเหตุ และกําหนด
แนวทางในการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการเก็บสํารองข้อมูลท่ีอยู่ในรูปของส่ืออิเล็คทรอนิคส์ มีระบบการ
ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลก่อนส่งมอบให้ลูกค้า ทําให้สํานักงานบัญชีมีกระบวนการจัดเก็บข้อมูลท่ีดี สามารถป้องกันความ
เสียหาย และเกิดความสูญเสีย และเส่ือมสภาพได้ สํานักงานบัญชีมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานมากข้ึน ก่อให้เกิด
การกํากับดูแลความคืบหน้าของงานที่ได้รับมอบหมายอย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ มีกระบวนการใน การ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงาน เพ่ือให้ทราบถึงผลปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามแผนงานหรือไม่ สามารถติดตาม
ข้อกําหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีให้เป็นปัจจุบัน ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับแนวคิดของสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (2554) เกี่ยวกับมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO9000:2000 พบว่า ผู้บริหาร
ควรมีความมุ่งมั่นท่ีจะดําเนินการให้เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายมาตรฐานการบัญชี  และจรรยาบรรณ  และ
ปรับปรุงประสิทธิผลของระบบคุณภาพอย่างต่อเน่ือง สํานักงานบัญชีต้องมีกระบวนการในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของตนเองตามช่วงเวลาที่เหมาะสม เพ่ือให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามแผนธุรกิจและ
ข้อกําหนดของกฎหมาย โดยการตรวจสอบน้ีจะกระทําโดยตนเองหรือบุคคลภายนอกก็ได้ หากพบปัญหาจากการ
ติดตาม  ตรวจสอบ สํานักงานบัญชีต้องดําเนินการวิเคราะห์หาสาเหตุและกําหนดแนวทางแก้ไข  เพื่อให้มั่นใจว่า
ปัญหาดังกล่าวจะไม่เกิดซํ้า และสอดคล้องกับแนวคิดของ สกล เล่ียมประวัติ (2551) เก่ียวกับมาตรฐาน ISO 9001: 
ข้อกําหนดของระบบการบริหารงานคุณภาพ พบว่า การวัดผล วิเคราะห์ และการปรับปรุง (measurement, 
analysis  and  improvement) เป็นการเฝ้าติดตามและตรวจวัดกระบวนการและผลิตภัณฑ์หรือบริการว่าสามารถ
ดําเนินการได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือผู้รับบริการได้หรือไม่ โดยผ่านกระบวนการบริหารงานคุณภาพ  ด้าน
การตรวจประเมินภายใน และมีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแสดงถึงความเหมาะสมและประสิทธิผลของระบบและมีการ
ปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง การป้องกันแก้ไขเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ต้องการ 
 จากข้อค้นพบดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีความคิดเห็นต่อผลของการเข้าสู่ระบบการ
รับรองคุณภาพสํานักงาน อยู่ในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบตามปัจจัยเพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับ
การศึกษา ประสบการณ์วิชาชีพบัญชี สถานภาพของผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชี และความสนใจเข้าร่วมโครงการ
รับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี พบว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีความเห็นต่อผลของการเข้าสู่ระบบการรับรอง
คุณภาพสํานักงานแตกต่างกัน แต่เมื่อเปรียบเทียบตามปัจจัย พบว่า ปัจจัยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ 
การรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีมีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีมีต่อการเข้าสู่ระบบ
การรับรองคุณภาพสํานักงาน มีความคิดเห็นต่อผลของการเข้าสู่ระบบการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีไม่แตกต่าง
กัน 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ด้านความรับผิดชอบของผู้บริหาร สํานักงานบัญชีควรเข้าสู่ระบบการรับรองคุณภาพ เน่ืองจากผู้บริหาร
สํานักงานบัญชีน้ันสามารถกําหนดนโยบายคุณภาพได้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมท้ังควรมีการจัดทํา
แผนธุรกิจให้สอดคล้องกับนโยบายคุณภาพสํานักงานฯ จะทําให้ สามารถติดตามและตรวจสอบการดําเนินงาน
ภายในให้เป็นไปตามระบบคุณภาพท่ีกําหนด พร้อมท้ังมีการเก็บบันทึกผลและยังสามารถทบทวนการบริหารงานได้
อย่างสม่ําเสมอ และสามารถร่วมมือกับภาครัฐในด้านการกํากับดูแลและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์
จากภาครัฐสู่ประชาชน ให้เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี มาตรฐานบัญชี และ
จรรยาบรรณ 
 2. ด้านกระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับลูกค้า สํานักงานบัญชีควรเข้าระบบการรับรองคุณภาพ เพราะจะทําให้
สามารถปฏิบัติงานด้วยความเป็นอิสระไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลใด ๆ หรือปัจจัยภายนอกและภายในของลูกค้า  ควรมี
ความเป็นกลางในการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงาน สามารถให้บริการลูกค้าตามท่ีสัญญาระบุอย่างครบถ้วน 
สํานักงานบัญชีมีความน่าเช่ือถือ และทําให้ลูกค้าเกิดความเช่ือมั่นในการให้บริการด้านการจัดทําบัญชีมากข้ึน เมื่อ
สํานักงานเข้าสู่ระบบการรับรองคุณภาพ ทําให้ลูกค้าสามารถทราบถึงหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียมและ
ระยะเวลาในการจัดเก็บอย่างชัดเจน สําหรับการให้บริการทางด้านบัญชีในแต่ละประเภท ทําให้สํานักงานบัญชีมี
ลูกค้ามากข้ึน 
 3. ด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล สํานักงานบัญชีควรเข้าสู่ระบบการรับรองคุณภาพ ซ่ึงจะทําให้สามารถ
ควบคุมผู้ทําบัญชีภายนอกให้ปฏิบัติตามข้อกําหนดและตามจรรยาบรรณได้มากขึ้น เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ในสถานท่ีทํางานและเกิดสภาพการทํางานท่ีดีมีความปลอดภัย การเข้าระบบการรับรองคุณภาพ ทําให้สํานักงาน
บัญชีสามารถเพิ่มจํานวนผู้ทําบัญชีท่ีมีคุณสมบัติตาม พ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ.2543 และ พ.ร.บ.วิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547
ได้มากขึ้น พนักงานได้รับการฝึกอบรมอย่างสม่ําเสมอ มีเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานเพียงพอและทํา
ให้สามารถลดต้นทุนในการดําเนินงานได้ 
 4. ด้านการวัดผล การวิเคราะห์ และการปรับปรุง สํานักงานบัญชีควรเข้าสู่ระบบการรับรองคุณภาพ 
เพื่อให้ทราบถึงผลปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามแผนงานหรือไม่ สามารถวิเคราะห์สาเหตุ และกําหนดแนวทางในการ
แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบการปรับปรุงแก้ไขก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า มีการเก็บสํารองข้อมูลท่ีอยู่ในรูป
ของส่ืออิเล็คทรอนิคส์ และทําให้สํานักงานบัญชีมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานมากขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาความคิดเห็นท่ีมีต่อการเข้าสู่ระบบการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี  ของผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชี  ด้านอ่ืนๆ เพื่อนําผลท่ีได้มาวิเคราะห์ปรับปรุงโดยเฉพาะในด้านการปรับปรุงด้านผลประกอบการขององค์การ
อย่างต่อเน่ือง 
 2. ศึกษาถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีกับความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสํานักงานบัญชี ท่ีมีต่อการเข้าสู่ระบบการรับรองคุณภาพสํานักงาน  มุ่งเน้นท่ีความมีประสิทธิผลของระบบ
บริหารคุณภาพขององค์การ 
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บทคัดย่อ 
           การวิจัยเรื่องน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อบริการให้เช่ารถแทรคเตอร์และ
รถแบคโฮ ของผู้ประกอบการ จังหวัดสมุทรปราการ 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อบริการให้เช่ารถ
แทรคเตอร์และรถแบคโฮ ของผู้ประกอบการ จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามลักษณะผู้ตอบแบบสอบถาม กลุ่ม
ตัวอย่างคือ ผู้ใช้บริการเช่ารถแทรคเตอร์และรถแบคโฮ ของผู้ประกอบการ จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 132 ราย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบความแตกต่างการหาค่าเฉล่ียโดยใช้ค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริการให้เช่ารถแทรคเตอร์และรถแบคโฮของ
ผู้ประกอบการ ค่าเฉล่ียความคิดเห็นในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ 
ได้แก่ รถแทรคเตอร์ รถแบคโฮ มีสภาพสมบูรณ์พร้อมให้บริการ มีหลายแบบตามลักษณะการใช้งาน มีอุปกรณ์พร้อม
สับเปล่ียนตามลักษณะการใช้งาน ด้านราคา ได้แก่ ราคาบริการคุ้มค่ากับสภาพและขนาดของงาน มีราคาพิเศษ
สําหรับลูกค้าประจํา และราคายืดหยุ่นต่อรองได้ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ได้แก่ ผู้ใช้บริการใช้เวลารอคอยน้อย 
และเวลาท่ีให้บริการเป็นเวลาท่ีสะดวกสําหรับผู้ใช้บริการ ด้านส่งเสริมการตลาด ได้แก่ มีการเผยแพร่ข่าวให้บริการ
ให้ลูกค้าได้ทราบหลายรูปแบบ ด้านพนักงานให้บริการ ได้แก่ พนักงานมีความซ่ือสัตย์ เช่ือถือได้ และพนักงานเต็มใจ
บริการ ย้ิมแย้มแจ่มใส ด้านส่ิงอํานวยความสะดวก ได้แก่ สํานักงานติดต่อใช้บริการอยู่ในทําเลท่ีตั้งท่ีติดต่อได้ง่าย 
สวยงาม สะอาด เป็นสัดส่วน 2) ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อบริการให้เช่ารถแทรค
เตอร์และรถแบคโฮ ของผู้ประกอบการ จําแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน มีความคิดเห็น
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 พบว่า ผู้ใช้บริการมีความแตกต่างกัน ด้านผลิตภัณฑ์ ราคาบริการ
คุ้มค่ากับสภาพและขดของงาน ราคายืดหยุ่นต่อรองได้ และมีราคาพิเศษสําหรับลูกค้าประจํา ด้านช่องทางการจัด
จําหน่าย มีการส่ือสารช้ีแจงขอบเขตและลักษณะงานบริการให้ผู้ใช้บริการทราบ สามารถติดต่อขอใช้บริการได้หลาย
ช่องทาง ด้านส่งเสริมการตลาด มีการบริการเพิ่มพิเศษบางอย่างโดยมีคิดราคา มีของแจกในโอกาสสําคัญ ด้าน
พนักงานให้บริการ พนักงานเต็มใจบริการ ย้ิมแย้มแจ่มใส มีความสุภาพอ่อนโยนมีบุคลิกภาพดี และมีความซ่ือสัตย์
เช่ือถือได้ ด้านกระบวยการให้บริการ มีการติดตามดูแลหลังให้บริการแล้ว 
  
Abstract 
 The objectives of this research were: 1) to study customers’ opinions on tractor and 
backhoe rental service provided by an entrepreneur in Samut Prakan, and 2) to compare their 
opinions toward services classified by demographic characteristics. The sample was 132 
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customers. Questionnaires were used as a research tool. Data were analyzed by frequency, 
percentage, mean, standard deviation, t-test, and analysis of variance. 
 The results of the research indicated that 1) mean score of overall opinions toward the 
tractor and backhoe rental service was high, including opinions on condition of the tractors and 
backhoe models and accessories; for price aspect, reasonable pricing suitable for task and size, 
special pricing for regular customers, and flexible  and negotiable pricing were high; considered 
high were distribution, opinions concerning less waiting time for service, and convenient service 
timing for customers; promotion aspect included high views on  providing various channels of 
information to customers; in terms of staff, regarded high were honesty, reliability, and service 
mind; for facilities, easily accessible office in beautiful setting were viewed highly; 2) the 
comparison of mean scores of opinions towards the tractor and backhoe rental service indicated 
that customers classified by gender, age, occupation, and monthly income had different opinions 
at 0.05 significant level on the product, price, job characteristics and size, special price for regular 
customers, and a flexible negotiable prices, distribution, clarification of job and service provided 
and channels for service contact, promotion of special service charges and having gifts for special 
occasions, staff aspect service mind, politeness, good personality, reliability, service procedure 
aspect, and after sales service.   
 
ความนํา 
 ปัจจุบันการขยายตัวของเมืองเป็นไปอย่างรวดเร็ว สาเหตุใหญ่เน่ืองจากประชาชนในชนบทได้มีการย้ายถ่ิน
ฐานภูมิลําเนาเข้ามาอาศัยในเขตเมืองมากขึ้น เพื่อการทํามาหากินเล้ียงชีพ ท้ังน้ีเพราะในเขตเมืองมีการขยายตัวท้ัง
ด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การค้าขาย และบริการต่าง ๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว ทําให้เมืองเป็นแหล่งการหางานทํา 
จังหวัดสมุทรปราการ เป็นจังหวัดหน่ึงซ่ึงมีลักษณะดังกล่าวนี้ เมื่อประชาชนย้ายมาอาศัยในเมืองมากขึ้นส่งผลให้
พื้นท่ีเมืองและจํานวนประชากรในเขตเมืองเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อจํานวนประชากรเพ่ิมข้ึนความต้องการปัจจัยส่ี 
กล่าวคือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ท่ีอยู่อาศัย และยารักษาโรคก็เพ่ิมขึ้นด้วย โดยเฉพาะที่อยู่อาศัยซ่ึงมีความต้องการมาก
ขึ้นในรูปแบบต่างๆ เช่น หอพัก ทาวน์เฮ้าส์ บ้าน รวมถึงอาคารสถานท่ีประกอบธุรกิจ 
 สํานักงานก่อสร้างท่ีอยู่อาศัยและอาคารสถานท่ีต่างๆ น้ัน ส่วนท่ีสําคัญสําหรับงานก่อสร้างอย่างหน่ึงก็คือ 
การปรับปรุงพื้นท่ีให้มีความสวยงาม มั่นคง ป้องกันน้ําท่วม และอื่นๆ ผู้ลงทุนในธุรกิจรับเหมาปรับปรุงพื้นท่ีจะต้อง
ลงทุนในเครื่องมือ เครื่องจักรทุ่นแรง ได้แก่ รถแทรคเตอร์ รถแบคโฮ (Backhoe)  เป็นปัจจัยสําคัญท่ีจะเป็นการเร่ง
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ต่างๆ ให้แล้วเสร็จในเวลาอันส้ันและได้งานตรงตามมาตรฐาน การทํางานด้วยรถแทรค
เตอร์รถแบคโฮ เป็นการลดปัญหาการใช้แรงงานคน ซ่ึงก่อให้เกิดปัญหา การบริหารจัดการด้านแรงงาน และอ่ืนๆ ซ่ึง
อาจส่งผลทําให้การก่อสร้างต้องหยุดชะงักได้ ดังน้ันการใช้รถแทรคเตอร์ รถแบคโฮมาใช้แทนแรงงานคนจึงน่าจะ
ได้ผลมากกว่า โดยเฉพาะในงานบางงานท่ีแรงงานคนไม่มีความเหมาะสมหรือไม่มีความสามารถจะกระทําได้ 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงได้มีผู้ประกอบการให้เช่ารถแทรคเตอร์ และรถแบคโฮ สําหรับการปรับหน้าพื้นดิน
สําหรับการก่อสร้าง การขุด การตักดิน การลอกท่อ รางน้ํา เป็นต้น ธุรกิจให้เช่ารถแทรคเตอร์และรถแบคโฮ 
นอกจากจะมีเครื่องจักรเป็นเครื่องช่วยในการทํางานแล้ว ยังต้องประกอบด้วยองค์ประกอบการบริหารจัดการท่ีดีด้วย 
กล่าวคือ ต้องประกอบด้วยทรัพยากรบริการ 7M คือ บุคลากรผู้ให้บริการเงินทุน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรเคร่ืองมือ 
การบริหารจัดการธุรกิจบริการท่ีดี มีการตลาดจัดหาลูกค้าอย่างกว้างขวาง และกาลเวลาท่ีเหมาะสมในการให้บริการ 
เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างย่ิงธุรกิจบริการจะต้องสร้างความประทับใจ ความพึงพอใจ ความสะดวกรวดเร็ว ตรงต่อเวลา
ให้แก่ลูกค้าผู้รับบริการ 
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 ดังน้ันผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาถึง ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อบริการให้เช่ารถแทรคเตอร์และรถแบค
โฮของผู้ประกอบการ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อจะได้นําความรู้เสนอแนะผู้ประกอบการสําหรับการปรับปรุงธุรกิจให้
เช่ารถแทรคเตอร์และรถแบคโฮให้เป็นท่ีพอใจประทับใจลูกค้าผู้รับบริการมากย่ิงขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อบริการให้เช่ารถแทรคเตอร์และรถแบคโฮของผู้ประกอบการ 
จังหวัดสมุทรปราการ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อบริการให้เช่ารถแทรคเตอร์และรถแบคโฮของ
ผู้ประกอบการ จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามลักษณะผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อบริการให้เช่ารถแทรคเตอร์และรถแบคโฮของผู้ประกอบการ จังหวัด
สมุทรปราการ จําแนกตามลักษณะผู้ตอบแบบสอบถามแตกต่างกัน 
 1. ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ ผู้ใช้บริการเช่ารถแทรคเตอร์และรถแบคโฮ ของผู้ประกอบการ 
จังหวัดสมุทรปราการ ซ่ึงมีผู้ประกอบการให้เช่ารถแทรคเตอร์และรถแบคโฮ จํานวน 10 ราย (ท่ีมา: ข้อมูลทะเบียน
การค้า จังหวัดสมุทรปราการ เดือนธันวาคม 2555) คือ อําเภอเมือง 4 ราย อําเภอบางพลี 4 ราย อําเภอพระสมุทร
เจดีย์ 1 ราย และอําเภอบางบ่อ 1 ราย โดยเฉล่ียผู้เช่าประมาณ 10 รายต่อผู้ใช้เช่า 1 รายต่อเดือน รวมประมาณ
เดือนละ 100 ราย ทําการสํารวจ 2.2 เดือน เป็นจํานวนรวม 220 ราย 
 2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ ผู้ใช้บริการเช่ารถแทรคเตอร์และรถแบคโฮของผู้ประกอบการ 
จังหวัดสมุทรปราการ เลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (simple random sampling) และ
กําหนดกลุ่มตัวอย่างตามตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan (1970, p.608) ได้กลุ่ม
ตัวอย่างจํานวน 140 ราย 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ แบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นโดยมีขั้นตอนตามลําดับ ดังน้ี 
 1. ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 2. จัดทําโครงสร้างของแบบสอบถาม ให้มีเน้ือหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งน้ี ซ่ึงแบ่ง
ออกเป็น 2 ตอน ดังน้ี 
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส 
อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ซ่ึงลักษณะของคําถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check  list) จํานวน 6 ข้อ 
 ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อบริการให้เช่ารถแทรคเตอร์และรถแบคโฮของผู้ประกอบการ 
จังหวัดสมุทรปราการ ใน 7 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้าน
บุคลากร ด้านส่ิงอํานวยความสะดวกทางกายภาพ และด้านกระบวนการให้บริการ ลักษณะของแบบสอบถามเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert) จํานวน 28 ข้อ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนําแบบสอบถามไปมอบให้ผู้ประกอบการให้เช่ารถแทรคเตอร์และ
รถแบคโฮ ในจังหวัดสมุทรปราการ จํานน 10 ราย รายละ 14 ชุด รวม 140 ชุด เพื่อมอบให้ลูกค้าของตนได้กรอก
ข้อมูล โดยมอบแบบสอบถามให้ลูกค้าด้วยวิธีตามสะดวก จากน้ันผู้วิจัยขอรับคืนด้วยตนเองจากผู้ประกอบการ 10 
ราย ได้รับแบบสอบถามคืนมาจํานวน 132 ชุด คิดเป็นร้อยละ 98.60   
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถาม จะนํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของทุกชุดและนํามาลงรหัส  
ประมวลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ หาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t - test,  
F - test และ LSD ดังนี้ 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ความถี่และค่าร้อยละ 
 2. วิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อบริการให้เช่ารถแทรคเตอร์และรถแบคโฮของผู้ประกอบการ 
จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล โดยใช้ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อบริการให้เช่ารถแทรคเตอร์และ
รถแบคโฮของผู้ประกอบการ จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลโดยใช้ t - test และ            
F – test 
 4. เปรียบเทียบพหุคูณ เพื่อทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อบริการให้เช่า
รถแทรคเตอร์และรถแบคโฮของผู้ประกอบการ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นรายคู่จากผลการวิเคราะห์ความ 
แปรปรวน โดยใช้วิธี Least Significant Difference (LSD)   
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อบริการให้เช่ารถแทรคเตอร์และรถแบคโฮของผู้ประกอบการ จังหวัด
สมุทรปราการ สามารถสรุปได้ ดังน้ี 
 1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 64.39 อายุ 30–40 ปี ร้อยละ 43.18 รองลงมา 41 - 
50 ปี ร้อยละ 22.73 ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ร้อยละ 71.97 รองลงมา ตํ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 16.67  
สถานภาพสมรส ร้อยละ 54.55 รองลงมา โสด ร้อยละ 28.03 อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 32.58 รองลงมา รับจ้าง 
ร้อยละ 29.55 รายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,000–30,000 บาท ร้อยละ 46.21 รองลงมา 30,001–40,000 บาท  
ร้อยละ 32.00 
 2. การวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อบริการให้เช่ารถแทรคเตอร์และรถแบคโฮของ
ผู้ประกอบการ จังหวัดสมุทรปราการ 
  ผู้ใช้บริการ มีความความคิดเห็นเก่ียวกับการบริการให้เช่ารถแทรคเตอร์และรถแบคโฮของ
ผู้ประกอบการ จังหวัดสมุทรปราการ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.56) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 
  ด้านผลิตภัณฑ์ 
  ผู้ใช้บริการ มีความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.78) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ใน
ระดับมาก ( X = 3.73 – 4.01) จํานวน 3 รายการ คือ 
  1. รถแทรคเตอร์ รถแบคโฮ มีสภาพสมบูรณ์พร้อมให้บริการ 
  2. รถแทรคเตอร์ รถแบคโฮ มีหลายแบบตามลักษณะใช้งาน 
  3. มีอุปกรณ์พร้อมสับเปล่ียนตามลักษณะใช้งาน 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผู้ใช้บริการเพศชาย และเพศหญิง ทุกกลุ่มอายุ ทุกกลุ่มระดับการศึกษา ทุกกลุ่ม
สถานภาพสมรส ทุกกลุ่มอาชีพ กลุ่มรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
  ด้านราคาบริการ 
  ผู้ใช้บริการ มีความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.59) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 3.53–3.85) จํานวน 3 รายการ คือ 
  1. ราคาบริการคุ้มค่ากับสภาพและขนาดของงาน 
  2. มีราคาพิเศษสําหรับลูกค้าประจํา 
  3. ราคายืดหยุ่นต่อรองได้ 
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  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผู้ใช้บริการ เพศชาย อายุ 30 – 40 ปี ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ทุกกลุ่ม
สถานภาพสมรส อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ และพนักงานธุรกิจเอกชน รายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่ํากว่า 20,000 บาท  
20,000 – 30,000 บาท และ 30,001 – 40,000 บาท 
  ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 
  ผู้ใช้บริการ มีความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.47)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
อยู่ในระดับมาก ( X = 3.70 – 3.85) จํานวน 2 รายการ คือ 
  1. ผู้ใช้บริการใช้เวลารอคอยน้อย 
  2. เวลาท่ีให้บริการเป็นเวลาท่ีสะดวกสําหรับผู้ใช้บริการ 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผู้ใช้บริการ เพศชาย และเพศหญิง อายุ 30 – 40 ปี 41 – 50 ปี และมากกว่า 50 
ปี ทุกกลุ่มระดับการศึกษา ทุกกลุ่มสถานภาพสมรส อาชีพ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ พนักงานธุรกิจเอกชน รับจ้าง 
และธุรกิจส่วนตัว รายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่ํากว่า 20,000 บาท  20,000 – 30,000 บาท และ 30,001 – 40,000 บาท 
  ด้านส่งเสริมการตลาด 
  ผู้ใช้บริการ มีความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.39) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
อยู่ในระดับมาก ( X = 3.53) จํานวน 1รายการ คือ มีการเผยแพร่ข่าวให้บริการให้ลูกค้าได้ทราบหลายรูปแบบ 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผู้ใช้บริการ เพศหญิง อายุต่ํากว่า 30 ปี 30 – 40 ปี และ 41 – 50 ปี ระดับ
การศึกษา ตํ่ากว่าปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี สถานภาพ สมรส และหม้าย/หย่าร้าง อาชีพพนักงานธุรกิจ
เอกชน รับจ้าง และพ่อบ้าน/แม่บ้าน รายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่ํากว่า 20,000 บาท  และ 30,001 – 40,000 บาท 
  ด้านพนักงานให้บริการ 
  ผู้ใช้บริการ มีความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  ( X = 3.49) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
อยู่ในระดับมาก ( X = 3.61 – 3.92) จํานวน 2 รายการ คือ 
  1. พนักงานมีความซ่ือสัตย์ เช่ือถือได้ 
  2. พนักงานเต็มใจบริการ ย้ิมแย้มแจ่มใส 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผู้ใช้บริการท่ีอายุ ตํ่ากว่า 30 ปี ระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี และปริญญาตรี 
อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจส่วนตัว รายได้เฉล่ียต่อเดือนต่ํากว่า 20,000 บาท และ 20,000 – 30,000 
บาท 
  ด้านส่ิงอํานวยความสะดวก 
  ผู้ใช้บริการ มีความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.78) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 3.61 – 3.95) ทุกรายการ คือ 
  1. สํานักงานติดต่อใช้บริการอยู่ในทําเลท่ีต้ังที่ติดต่อได้ง่าย 
  2. สํานักงานติดต่อใช้บริการสวยงาม สะอาด เป็นสัดส่วน 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผู้ใช้บริการ เพศชาย และเพศหญิง ทุกกลุ่มอายุ ทุกกลุ่มระดับการศึกษา ทุกกลุ่ม
สถานภาพสมรส ทุกกลุ่มอาชีพ ทุกกลุ่มรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
  ด้านกระบวนการให้บริการ 
  ผู้ใช้บริการ มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.45) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่
ในระดับมาก ( X = 3.64 – 3.69) จํานวน 2 รายการ คือ 
  1. การติดต่อใช้บริการสะดวก มีระเบียบขั้นตอนไม่ซับซ้อน 
  2. มีการชี้แจงขอบเขตและลักษณะงานบริการ 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผู้ใช้บริการ เพศชาย อายุต่ํากว่า 30 ปี 30–40 ปี และมากกว่า 50 ปี ทุกกลุ่ม
ระดับการศึกษา ทุกกลุ่มสถานภาพสมรส อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ พนักงานธุรกิจเอกชน รับจ้าง และธุรกิจ
ส่วนตัว ทุกกลุ่มรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
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 3. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อบริการให้เช่ารถแทรคเตอร์และรถแบคโฮ
ของผู้ประกอบการ จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามลักษณะผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อบริการให้เช่ารถแทรคเตอร์และ
รถแบคโฮ ของผู้ประกอบการ จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามลักษณะผู้ตอบแบบสอบถาม  พบว่า ผู้ใช้บริการที่มี
เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการ
ใช้บริการเช่ารถแทรคเตอร์และรถแบคโฮ ในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน ดังน้ี 
  ด้านผลิตภัณฑ์ 
  ผู้ใช้บริการ ท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  ด้านราคาบริการ 
  ผู้ใช้บริการ เพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ ราคาเป็น
ธรรมเมื่อเปรียบเทียบกัยรายอื่นๆ 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ 
  1. ราคาบริการคุ้มค่ากับสภาพและขนาดของงาน 
  2. มีราคาพิเศษสําหรับลูกค้าประจํา 
  ผู้ใช้บริการ ท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือราคายืดหยุ่น
ต่อรองได้ 
  ผู้ใช้บริการ ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ  
ราคาเป็นธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับรายอื่นๆ 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ 
  1. ราคายืดหยุ่นต่อรองได้ 
  2. มีราคาพิเศษสําหรับลูกค้าประจํา 
  ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 
  ผู้ใช้บริการ เพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 3 รายการคือ 
  1. ผู้ใช้บริการใช้เวลารอคอยน้อย 
  2. เวลาที่ให้บริการเป็นเวลาท่ีสะดวกสําหรับผู้ใช้บริการ 
  3. มีการส่ือสารช้ีแจงขอบเขตและลักษณะงานบริการให้ผู้ใช้บริการทราบ 
  ผู้ใช้บริการ ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ  สามารถ
ติดต่อขอใช้บริการได้หลายช่องทาง 
  ผู้ใช้บริการ ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ  
ผู้ใช้บริการใช้เวลารอคอยน้อย 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ 
  1. มีการส่ือสารช้ีแจงขอบเขตและลักษณะงานบริการให้ผู้ใช้บริการทราบ 
  2. สามารถติดต่อขอใช้บริการได้หลายช่องทาง 
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  ด้านส่งเสริมการตลาด 
  ผู้ใช้บริการ ท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ มีการบริการ
เพิ่มพิเศษบางอย่างโดยไม่คิดราคา 
  ผู้ใช้บริการ ท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  ผู้ใช้บริการ ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ มี
ของแจกในโอกาสสําคัญ 
  ด้านพนักงานให้บริการ 
  ผู้บริโภค เพศชาย และ เพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ  
  1. พนักงานเต็มใจบริการ ย้ิมแย้มแจ่มใส 
  2. พนักงานทุ่มเทเวลาให้บริการอย่างเต็มท่ี 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ พนักงานมีความซ่ือสัตย์ 
เช่ือถือได้ 
  ผู้ใช้บริการ ท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ  พนักงาน
เต็มใจบริการย้ิมแย้มแจ่มใส 
  ผู้ใช้บริการ ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ 
  1. พนักงานเต็มใจบริการ ย้ิมแย้มแจ่มใส 
  2. พนักงานมีความสุภาพอ่อนโยน มีบุคลิกภาพดี 
  ด้านกระบวนการให้บริการ 
  ผู้บริโภค เพศชาย และ เพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 3 รายการ คือ  
  1. การติดต่อใช้บริการสะดวก มีระเบียบขั้นตอนไม่ซับซ้อน 
  2. มีการชี้แจงขอบเขตและลักษณะงานบริการ 
  3. การบริการทุกขั้นตอนมีการประสานเช่ือมโยงกับผู้ใช้บริการเป็นอย่างดี 
  ผู้ใช้บริการ ท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ การติดต่อใช้
บริการสะดวก มีระเบียบขั้นตอนไม่ซับซ้อน 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ มีการติดตามดูแลหลัง
ให้บริการแล้ว 
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยเร่ือง ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อบริการให้เช่ารถแทรคเตอร์และรถแบคโฮของผู้ประกอบการ 
จังหวัดสมุทรปราการ ได้ข้อมูลเก่ียวกับความคิดเห็นของผู้ใช้บริการประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ควรนํามาอภิปราย ดังนี้ 
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 1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 64.39 อายุ 30  
– 40 ปี ร้อยละ 43.18 ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ร้อยละ 71.97 สถานภาพสมรส ร้อยละ 54.55 อาชีพ ธุรกิจ
ส่วนตัว ร้อยละ 32.58 รายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,000 – 30,000 บาท ร้อยละ 46.21 
 2. การวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อบริการให้เช่ารถแทรคเตอร์และรถแบคโฮของ
ผู้ประกอบการ จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามด้านต่าง ๆ พบว่า ผู้ใช้บริการ มีความคิดเห็น โดยรวมและรายข้อ
อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ คือ รถแทรคเตอร์ รถแบคโฮ มีสภาพสมบูรณ์พร้อมให้บริการ รถแทรคเตอร์ 
รถแบคโฮ มีหลายแบบตามลักษณะใช้งาน มีอุปกรณ์พร้อมสับเปล่ียนตามลักษณะใช้งาน  ด้านราคาบริการ คือ 
ราคาบริการคุ้มค่ากับสภาพและขนาดของงาน  มีราคาพิเศษสําหรับลูกค้าประจํา ราคายืดหยุ่นต่อรองได้  ด้านส่ิง
อํานวยความสะดวก คือ สํานักงานติดต่อใช้บริการอยู่ในทําเลท่ีตั้งท่ีติดต่อได้ง่าย  สํานักงานติดต่อใช้บริการสวยงาม 
สะอาด เป็นสัดส่วน และผู้ใช้บริการมีความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ใน
ระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย คือ ผู้ใช้บริการใช้เวลารอคอยน้อย เวลาท่ีให้บริการเป็นเวลาที่
สะดวกสําหรับผู้ใช้บริการ ด้านส่งเสริมการตลาด คือ มีการเผยแพร่ข่าวให้บริการให้ลูกค้าได้ทราบหลายรูปแบบ  
ด้านพนักงานให้บริการ คือ พนักงานมีความซ่ือสัตย์ เช่ือถือได้  พนักงานเต็มใจบริการ ย้ิมแย้มแจ่มใส  ด้าน
กระบวนการให้บริการ คือ การติดต่อใช้บริการสะดวก มีระเบียบขั้นตอนไม่ซับซ้อน  มีการช้ีแจงขอบเขตและ
ลักษณะงานบริการ 
 3. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อบริการให้เช่ารถแทรคเตอร์และ
รถแบคโฮ ของผู้ประกอบการ จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามลักษณะผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ใช้บริการท่ีมี
เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ใช้บริการเช่ารถแทรคเตอร์และรถแบคโฮ ในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ใช้บริการท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน  ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ผู้ใช้บริการท่ีมีเพศ
ต่างกัน ด้านส่งเสริมการตลาด ผู้ใช้บริการท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 และด้านพนักงานให้บริการ ด้านกระบวนการให้บริการ ผู้ใช้บริการที่มีเพศ ต่างกัน มีความคิดเห็น
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ จุฑาทิพ  รัตนภานพ (2547) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของลูกค้า
ต่อบริการเช่ารถของห้างหุ้นส่วนจํากัด วินเนอร์ ร็อค จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ลูกค้าท่ีใช้บริการมีความพึงพอใจต่อ
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการท้ัง 7 ด้านในระดับมาก ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านการสร้างหลักฐานทาง
กายภาพ ตามลําดับ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัตนา  รัตนพรหม (2547) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในคุณภาพ
การบริการธุรกิจรถยนต์เช่าตามการรับรู้ของผู้บริโภคในเขตจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีลักษณะประชากร 
(เพศ อายุ รายได้ต่อเดือน อาชีพ และประเภทการใช้บริการ) แตกต่างกัน จะมีความพึงพอใจคุณภาพบริการธุรกิจ
รถยนต์เช่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และสอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler and Keller (2007) พบว่า 
การแสดงหรือการกระทําใด ๆ ท่ีหน่วยงานหน่ึงสามารถเสนอให้กับอีกหน่วยงานหน่ึง ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีจับต้องไม่ได้และ
เป็นเจ้าของไม่ได้ โดยอาจเกี่ยวพันหรืออาจจะไม่มีความเก่ียวพันกับผลิตภัณฑ์ท่ีจับต้องได้ก็ได้ และการให้บริการท่ี
เป็นท่ีพึงพอใจคือ ให้บริการที่เท่าเทียมกันของสมาชิกสังคมให้บริการในเวลาท่ีเหมาะสม ให้บริการโดยคํานึงถึง
ปริมาณความมากน้อย ให้บริการที่มีความสืบเน่ือง เพื่อท่ีจะเป็นบริการท่ีสมาชิกสังคมสามารถรับได้ทุกเมื่อท่ีต้องการ 
การให้บริการท่ีต้องได้รับการปรับปรุงให้ทันการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ ส่วนในด้านคุณภาพของงานบริการสอดคล้อง
กับแนวคิดของ Berry (1981) พบว่า ปัจจัยท่ีผู้รับบริการนั้นควรมี ความเช่ือถือได้ในคุณลักษณะหรือมาตรฐานการ
ให้บริการ  สามารถตอบสนองต่อความต้องการ สมรรถนะในการให้บริการอย่างรอบรู้ ถูกต้อง เหมาะสม และ
เช่ียวชาญรู้จริง มีการเข้าถึงง่าย การใช้บริการได้อย่างไม่ยุ่งยาก มีความสุภาพ เคารพนบนอบ ความอ่อนน้อมให้
เกียรติและมีมารยาทท่ีดีของผู้ให้บริการ มีความสามารถและสมบูรณ์ในการส่ือความและสัมพันธ์กับผู้รับบริการ ทํา
ให้ผู้รับบริการทราบ เข้าใจและได้รับคําตอบในข้อสงสัย หรือความไม่เข้าใจต่าง ๆ ได้อย่างกระจ่างชัด มีความเช่ือถือ
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ได้ ความมีเครดิตของผู้ให้บริการ มีความมั่นคงปลอดภัย อบอุ่นสบายใจของผู้รับบริการในขณะใช้บริการ มีความ
เข้าอกเข้าใจในตัวของผู้รับบริการ เอาใจผู้รับบริการมาใส่ใจตน ย้ิมแย้มแจ่มใส การย้ิมแย้มแจ่มใสเป็นเสน่ห์ท่ีน่ารัก
ท่ีสุดในการให้บริการ ถ้าหากประชาชนเห็นรอยย้ิมของเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการก็จะผ่อนคลายกังวลในเร่ืองต่าง ๆ ลง
พร้อมท่ีจะรับฟังและพร้อมร่วมมือ เต็มใจบริการ เป็นการแสดงออกถึงการต่ืนตัว กุลีกุจอ สบตาในขณะรับฟัง สนใจ
รับฟังปัญหา ตั้งอกต้ังใจพิจารณา ทํางานฉับไว เมื่อเต็มใจบริการแล้ว งานบริการต้องมีลักษณะฉับไว้ รวดเร็ว 
กล่าวคือ ผู้ให้บริการจะต้องทําอะไรด้วยความกระฉับกระเฉงว่องไว ไม่ปล่อยให้ผู้รับบริการต้องรอนานและต้อง
ให้บริการส้ินสุดในข้ันตอน  ปราศรัยไพเราะ ผู้ให้บริการต้องเป็นคนรู้กาลเทศะถึงแม้จะมีธรรมเนียมการปฏิบัติตาม
มาตรฐานต่อผู้รับบริการอยู่แล้ว คือ ทําตัวสุภาพเรียบร้อย ทําตามข้ันตอนท่ีกําหนด แต่ผู้ให้บริการจะต้องปฏิบัติกับ
ผู้รับบริการแต่ละคนให้แตกต่างกัน  มีความเอื้ออาทร ห่วงใย ดูแลรักษา ต้องให้เกิดความสะดวกสบายให้เกิดความ
อนุเคราะห์ เช่น เห็นคนแก่ เด็กเข้าแถวคอยยาวอาจช่วยลัดคิวให้  ไม่ปล่อยให้ใครลัดคิว หรือเอาเปรียบผู้อ่ืนใครมา
ก่อนได้ก่อน มาทีหลังได้หลัง อาจยกเว้นบางกรณีสําหรับบางคน เช่น ผู้ตกทุกข์เวทนา คนป่วย คนอ่อนแอบางราย 
รับฟัง ใช้ความพยายามรับฟัง ทําความเข้าใจและสรุปประเด็นปัญหาของผู้รับบริการ ใช้ความอดทนในการให้บริการ
และให้ความช่วยเหลือตามสภาพ การเอาใจใส่ติดตามเรื่องโดยเฉพาะกรณีท่ีมีปัญหา หรือผู้รับบริการต้องรอนาน ก็
ควรเข้าไปถามไถ่และติดตามจึงจะทําให้องค์กรประสบผลสําเร็จในธุรกิจ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยเร่ือง ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อบริการให้เช่ารถแทรคเตอร์และรถแบคโฮของ
ผู้ประกอบการ จังหวัดสมุทรปราการ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
 1. ด้านผลิตภัณฑ์ ควรมีการตรวจสอบสภาพรถแทรคเตอร์ รถแบคโฮ ให้มีสภาพสมบูรณ์ พร้อมให้บริการ 
และจัดเตรียมอุปกรณ์ของรถเพ่ือพร้อมสําหรับสับเปล่ียนตามลักษณะการใช้งาน 
 2. ด้านราคาบริการ ควรมีการต้ังราคาบริการให้คุ้มค่ากับสภาพและขนาดของงาน ราคาเป็นธรรมเมื่อ
เปรียบเทียบกับรายอ่ืนๆ มีการจัดโปรโมช่ันราคาพิเศษสําหรับลูกค้าประจํา ราคาควรมีความยืดหยุ่นสามารถต่อรอง
ได้ และราคาควรมีมาตรฐาน 
 3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ควรมีการจัดคิวเพื่อให้ผู้ใช้บริการใช้เวลารอคอยน้อย จัดเวลาท่ีให้บริการ
เป็นเวลาท่ีสะดวกสําหรับผู้ใช้บริการ ควรมีการส่ือสารช้ีแจงขอบเขตและลักษณะงานบริการให้ผู้ใช้บริการทราบ  
ควรจัดเจ้าหน้าท่ีให้ลูกค้าสามารถติดต่อขอใช้บริการได้หลายช่องทาง 
 4. ด้านส่งเสริมการตลาด ควรมีการบริการเพ่ิมพิเศษบางอย่างโดยไม่คิดราคาเพิ่ม และมีการแจกของให้
ลูกค้าในโอกาสสําคัญ และควรจัดให้มีการเผยแพร่ข่าวสารการให้บริการให้ลูกค้าได้ทราบหลายรูปแบบ เพื่อเพ่ิม
ยอดขายให้กับองค์กร 
 5. ด้านพนักงานให้บริการ ควรอบรมให้พนักงานเต็มใจบริการ ย้ิมแย้มแจ่มใส พนักงานควรมีความซ่ือสัตย์ 
เช่ือถือได้ พนักงานควรมีความสุภาพอ่อนโยน มีบุคลิกภาพดี และพนักงานทุกคนควรทุ่มเทเวลาให้บริการอย่างเต็มท่ี 
พนักงานควรมีความเข้าใจ และเรียนรู้ ผู้ใช้บริการอย่างต่อเน่ือง คอยให้คําแนะนําและเอาใจใส่ผู้ใช้บริการอย่าง
ต่อเน่ือง 
 6. ด้านส่ิงอํานวยความสะดวก สํานักงานควรอยู่ในทําเลท่ีลูกค้าสามารถติดต่อได้ง่าย โดยมีการจัด
สํานักงานให้สวยงาม สะอาด เป็นสัดส่วน เพื่อให้ลูกค้าประทับใจในการเข้ามารับบริการ 
 7. ด้านกระบวนการให้บริการ ควรมีการติดต่อขอใช้บริการได้สะดวก มีระเบียบข้ันตอนไม่ซับซ้อน มีการ
ช้ีแจงขอบเขตและลักษณะงานบริการ การบริการทุกขั้นตอนควรมีการประสานเช่ือมโยงกับผู้ใช้บริการเป็นอย่างดี  
ควรมีการติดตามดูแลหลังให้บริการแล้ว เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกประทับใจและพึงพอใจกับบริการ 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาคร้ังต่อไป  
 1. ควรศึกษาถึงความต้องการเช่ารถแทรคเตอร์และรถแบคโฮของผู้ใช้บริการ จังหวัดสมุทรปราการ และ
จังหวัดอื่น ๆ เพื่อนําผลท่ีได้มาวิเคราะห์ถึงความต้องการของผู้ใช้บริการ 
 2. ควรศึกษาถึงความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของผู้ประกอบการให้เช่ารถแทรคเตอร์ และรถ 
แบคโฮ ตามการรับรู้ของผู้ใช้บริการ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่องน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวต่อการพัฒนาการท่องเท่ียวตลาด
นํ้าวัดลําพญา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการพัฒนาการท่องเท่ียวตลาดน้ํา     
วัดลําพญา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ของนักท่องเท่ียว จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างคือ 
นักท่องเท่ียวท่ีไปท่องเท่ียวตลาดน้ําวัดลําพญา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จํานวน 302 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความ
แตกต่างการหาค่าเฉล่ียโดยใช้ค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) นักท่องเท่ียวมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเท่ียวตลาดนํ้าวัดลําพญา 
อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ค่าเฉล่ียความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เป็นรายด้าน คือ ด้านการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวตลาดนํ้าวัดลําพญา ได้แก่ การคงความเป็นธรรมชาติไว้ให้มากท่ีสุด ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวลักษณะ
ครอบครัวเพราะค่าใช้จ่ายตํ่า ให้มีกิจกรรมล่องเรือชมธรรมชาติ วิถีชีวิต มีให้เลือกได้หลายเส้นทาง รักษาบรรยากาศ
ความเป็นมิตรไมตรีจากคนในพ้ืนท่ี การพัฒนาตลาดท่องเท่ียว ได้แก่ ให้มีอาหาร เครื่องด่ืมและภาชนะที่สะอาด 
สินค้าหลากหลายมีคุณภาพ ราคายุติธรรม ให้มีร้านค้าหลากหลายเพียงพอให้บริการ เพิ่มกิจกรรมตามฤดูกาลเป็น
พิเศษ ให้มีป้ายบอกราคาสินค้าและบริการชัดเจน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ จัดให้มีท่ีน่ังพักผ่อนให้
เพียงพอ ห้องนํ้าสะอาด มีป้ายบอกระยะทางเป็นระยะชัดเจน มีถนนสะอาดในการเดินทาง การพัฒนาด้านองค์การ
และการบริการ ได้แก่ ส่งเสริมคนในพื้นท่ีให้มีจิตบริการและอนุรักษ์ ประชาสัมพันธ์ตลาดน้ํา ให้แพร่หลายและ
สม่ําเสมอ จัดเจ้าหน้าท่ีท่ีมีความรู้บริการข้อมูลแก่นักท่องเท่ียว 2) การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดเห็น
ต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวตลาดน้ําวัดลําพญา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จําแนกตามเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และจุดประสงค์ของการมาท่องเท่ียว พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในด้าน
ความเป็นมิตรไมตรีจากคนในพื้นท่ี กิจกรรมล่องเรือชมธรรมชาติ วิถีชีวิตท่ีมีให้เลือกหลายเส้นทาง การพัฒนาตลาด
นํ้าควรคงความเป็นธรรมชาติไว้ให้มากที่สุด ตลาดนํ้าวัดลําพญาเป็นแหล่งท่องเท่ียวลักษณะครอบครัวเพราะมี
ค่าใช้จ่ายต่ํา พ่อค้าแม่ค้าให้บริการประทับใจและมีไมตรี ต่อนักท่องเท่ียว การมีสินค้าหลากหลายให้บริการ มี
คุณภาพและราคายุติธรรม ความสะอาดของอาหาร เครื่องด่ืมและภาชนะ กิจกรรมพิเศษตามเทศกาล คุณภาพ
อากาศและน้ําในแม่นํ้า การรักษาความปลอดภัย มีท่ีจอดรถปลอดภัยและเพียงพอ มีเจ้าหน้าท่ีคอยให้ข้อมูล และ
การส่งเสริมคนในพื้นท่ีให้มีจิตสํานึกให้บริการและการอนุรักษ์ 
 
 
 

                                            
 *  บทความการค้นคว้าอิสระ 
**  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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Abstract 
 The objectives of this research were: 1) to study tourists’ opinions toward the 
development of tourism at Lam Phaya Temple Water Market, located in Banglane district in 
Nakhon Pathom province, and 2) to compare the opinions given based on demographic 
characteristics of each tourist. The Sample was 302 tourists in Lam Phaya Temple Water Market. 
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 overall mean score of opinions given toward 
the development of tourism at Lam Phaya Temple Water Market was at high. In terms of aspects, 
the first aspect was development of tourists attractions such as maintaining the nature, keeping 
the price low to attract family visits, having sailing activities to view nature, giving a warm and 
cozy atmosphere by the  locals. The second aspect was development of tourist market such as 
providing food and beverages in clean containers, having various quality products at a fair price, 
providing enough shops for tourists, adding more activities related to festivals, having a price 
label for every product. The third aspect was development of basic infrastructure such as 
providing enough seats for relaxing, having a hygiene toilets and clear guideposts, and having 
clean roads for traveling. The fourth aspect was development of organization and service such as 
encouraging service mind and conservation attitude among local people, publicizing the water 
market, providing educated staff to inform tourists. The comparison of mean score of opinions 
toward development of tourism at Lum Phaya temple water market classified by gender, age, 
educational level and purpose of traveling showed difference at 0.05 statistical significant level in 
the amiability of local people, sailing activities to view nature, various way of life, maintaining 
nature, keeping the price low to attract families, providing impressive service and hospitality to 
tourists by merchants, having various quality products with a fair price, providing food and 
beverages and   clean containers, adding more activities related to festivals, quality of air and 
water, safety, having enough parking lots, and providing educated staff to inform tourists. 
 
ความนํา 
 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมีบทบาทสําคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของไทยเป็นอย่างมาก อุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวก่อให้เกิดธุรกิจต่อเน่ืองอีกหลายประเภท ทําให้เกิดการลงทุนทางธุรกิจ การจ้างงานและสร้างอาชีพ เป็น
การกระจายรายได้ไปสู่ภูมิภาค ท้องถ่ิน ชุมชนต่าง ๆ 
 ปัจจัยบางประการท่ีส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
ได้แก่ การเกิดวิกฤตเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและขยายออกไปท่ัวโลก ส่งผลให้นักท่องเท่ียวจากต่างประเทศเข้ามา
ท่องเท่ียวในประเทศไทยมีจํานวนลดลง รัฐบาลได้ดําเนินการหลาย ๆ วิธีท่ีจะฟ้ืนเศรษฐกิจของประเทศ วิธีการหนึ่งที่
รัฐบาลคาดว่าจะเป็นปัจจัยทําให้เศรษฐกิจดีขึ้น ด้วยการส่งเสริมให้นักท่องเท่ียวชาวไทยเดินทางท่องเท่ียวในประเทศ
ให้เพิ่มมากขึ้นและกระจายไปท่ัวทุกจังหวัด ซ่ึงเห็นได้จากนโยบายของรัฐบาลโดยการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ได้
ส่งเสริมให้คนไทยท่องเท่ียวในประเทศให้เพิ่มมากข้ึน ซ่ึงจะเห็นได้จากการกําหนดวิสัยทัศน์ นโยบายและกลยุทธ์ได้
ชัดเจน ดังนี้ (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2552, หน้า 16) 
 วิสัยทัศน์ ส่งเสริมการท่องเท่ียวในประเทศไทย เน้นให้ประชาชนได้เดินทางท่องเท่ียว รู้จักท้องถิ่นหรือ
ประเทศของตนเองให้มากที่สุดก่อนท่ีจะเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ เช่น “คึกคักท่ัวหน้า ครึกครื้นท่ัวไทย” 
“เท่ียวไทยครึกคร้ืน เศรษฐกิจไทยคึกคัก” เป็นต้น 
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 นโยบาย ในการบริหารการตลาดท่องเที่ยวภายในประเทศ (domestic travel) จะมีการกําหนดจํานวน
นักท่องเท่ียวท่ีคาดว่าจะเดินทางท่องเท่ียวในแต่ละปี เพื่อเป็นเป้าหมายของการบริหารงานท่ีสามารถตรวจสอบ
ประเมินผลได้ว่าสัมฤทธิ์ผลหรือไม่ โดยอาศัยข้อมูลหลาย ๆ ด้านประกอบกัน เช่น สถิติการเดินทางท่องเท่ียวในอดีต 
แนวโน้มการขยายตัวทางการท่องเท่ียวในปัจจุบันและอนาคต แล้วใช้องค์ความรู้ทางสถิติกําหนดตัวเลขเป้าหมาย 
เป็นต้น 
 กลยุทธ์ ได้หาวิธีการท่ีใช้ปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงานและนโยบายท่ีได้กําหนดไว้ เช่น กลยุทธ์
การท่องเท่ียวในประเทศ ได้แก่ การเน้นการโฆษณาสู่กลุ่มผู้บริโภคผ่านส่ือมวลชนหลาย ๆ ชนิด เช่น อินเตอร์เน็ต 
โทรทัศน์ วิทยุและส่ิงพิมพ์ เป็นต้น  เพื่อรณรงค์สร้างกระแสและค่านิยมในการเดินทางท่องเท่ียวในประเทศ  สร้าง
ความเข้าใจและส่งเสริมการใช้บริการผ่านธุรกิจนําเท่ียว ส่งเสริมการเดินทางแลกเปล่ียนระหว่างภาค ส่งเสริมการ
เดินทางท่องเที่ยวทางรถยนต์ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้ท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการพัฒนาทางการตลาดท่องเท่ียวใน
ประเทศให้มากย่ิงข้ึน 
 ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรการท่องเท่ียวท้ังทางธรรมชาติและท่ี
มนุษย์สร้างขึ้น เช่น ป่าไม้ นํ้าตก ถ้ํา ชายหาดทะเล ปะการัง ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมไทย วิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ที่เรียบง่าย ความเป็นมิตรและมีนํ้าใจ เป็นต้น จนได้รับการกล่าวขานว่า “สยามเมืองย้ิม (Thailand of 
smile)”  เป็นมนต์เสน่ห์ท่ีดึงดูดและส่งเสริมให้คนไทยท่องเท่ียวในประเทศเป็นจํานวนมากขึ้น ๆ 
 ดังน้ัน การพัฒนาการท่องเท่ียวจะต้องมีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและส่ิงอํานวยความสะดวก ต่าง ๆ 
ในแหล่งท่องเท่ียว รวมท้ังการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีจิตสํานึกในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
และแหล่งท่องเท่ียว อันเป็นการยกระดับคุณภาพองค์ประกอบของการท่องเท่ียวในประเทศ 
 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษา ความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวต่อการพัฒนาการท่องเท่ียวตลาดนํ้าวัดลําพญา 
อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เพ่ือท่ีจะได้นําข้อมูลความคิดเห็นน้ันไปเป็นแนวทางพัฒนายกระดับการท่องเท่ียว
ตลาดนํ้าวัดลําพญา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ให้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีทรัพยากรการท่องเท่ียวตลาดนํ้าท่ี
สมบูรณ์และตอบสนองความต้องการของนักท่องเท่ียวตลาดนํ้าให้มากย่ิงข้ึน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวต่อการพัฒนาการท่องเท่ียวตลาดน้ําวัดลําพญา อําเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการพัฒนาการท่องเท่ียวท่ีวัดลําพญา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
ของนักท่องเท่ียว จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 ความคิดเห็นต่อการพัฒนาการท่องเท่ียวตลาดน้ําวัดลําพญา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ของ
นักท่องเท่ียวจําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกัน 
 1. ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี นักท่องเที่ยวท่ีไปท่องเที่ยวตลาดน้ําวัดลําพญา อําเภอ บางเลน 
จังหวัดนครปฐม ณ วันเสาร์และวันอาทิตย์ท่ี 1 และ 2 กันยายน 2555 จํานวนประมาณวันละ 700 คน รวม 2 วัน 
จํานวน 1,400 คน  
 2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา เป็นกลุ่มตัวอย่างด้วยการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) 
เลือกจากประชากร โดยกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan 
(1990, p.608) ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 302 คน 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ได้แก่ แบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นโดยมีข้ันตอนตามลําดับดังน้ี 
 1. ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 2. จัดทําโครงสร้างของแบบสอบถามให้มีเน้ือหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งน้ี โดยให้
แบบสอบถามมี 2 ส่วน คือ  
 2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส 
อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ลักษณะการเดินทางมาท่องเท่ียว จุดประสงค์ของการมาท่องเท่ียว จํานวน 8 ข้อ  
 2.2 ความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวต่อการพัฒนาตลาดนํ้าวัดลําพญา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
แบ่งเป็น การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวตลาดนํ้าวัดลําพญา  การพัฒนาตลาดการท่องเท่ียว การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และบริการ และการพัฒนาด้านองค์การและการบริการ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าของลิ
เคิร์ท (Likert) มี 5 ระดับ จํานวน 27 ข้อ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยการขอความร่วมมือจากนักท่องเท่ียว
ตลาดนํ้าวัดลําพญา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ณ วันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 1 และ 2 กันยายน 2555 จํานวน 
302 คน ซ่ึงเป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยนําแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีตามสะดวก (conveniene 
sampling) ได้รับคืนแบบสอบถามมาครบจํานวน คิดเป็นร้อยละ 100.00  
   
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถาม จํานํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุด และลงรหัส
ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป หาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test, F-test และ LSD 
ดังน้ี 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบสอบถาม โดยใช้ความถี่และร้อยละ 
 2. การวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อการพัฒนาตลาดน้ําวัดลําพญา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ของ
นักท่องเท่ียว จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล โดยใช้ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนความคิดเห็นต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวตลาดนํ้าวัดลําพญา 
อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ของนักท่องเท่ียว จําแนกตามลักษณะการส่วนบุคคลโดยใช้ t-test และ F-test  
 4. เปรียบเทียบพหุคูณเพื่อทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนความคิดเห็นต่อการพัฒนาการท่องเท่ียว
ตลาดนํ้าวัดลําพญา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ของนักท่องเท่ียว เป็นรายคู่จากผลการวิเคราะห์ความ
แปรปรวน โดยใช้วิธี Least Significant Difference (LSD) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล 
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 78.15 อายุ 50 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 36.75 รองลงมา 
41-50 ปี ร้อยละ 29.47 ระดับการศึกษา สูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 36.75 รองลงมา ตํ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 
33.77 สถานภาพ สมรส ร้อยละ 72.85 รองลงมา โสด ร้อยละ 23.84 อาชีพ พนักงานเอกชน ร้อยละ 37.75  
รองลงมา รับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 28.48 รายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่ํากว่า 20,000 บาท ร้อยละ 41.06   
รองลงมา 20,000–30,000 บาท ร้อยละ 37.75 ลักษณะการเดินทางมายังตลาดนํ้าวัดลําพญา รถยนต์ส่วนตัว ร้อย
ละ 41.72 รองลงมา รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 34.11 จุดประสงค์ของการมาท่องเที่ยวตลาดนํ้าวัดลําพญา น่ังเรือชม
ธรรมชาติ ร้อยละ 38.08 รองลงมา เพื่อพักผ่อนและรับประทานอาหาร ร้อยละ 37.09 
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 2. วิเคราะห์ความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวต่อการพัฒนาการท่องเท่ียวตลาดน้ําวัดลําพญา อําเภอบาง
เลน จังหวัดนครปฐม 
  นักท่องเท่ียวมีความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาการท่องเท่ียวตลาดน้ําวัดลําพญา อําเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สรุปได้ดังน้ี 
  การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวตลาดน้ําวัดลําพญา 
  นักท่องเที่ยว มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเท่ียวตลาดนํ้าวัดลําพญา อําเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.62) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.76 
– 4.25) จํานวน 4 รายการ คือ  
  1. การพัฒนาตลาดนํ้าควรคงความเป็นธรรมชาติไว้ให้มากท่ีสุด 
  2. ตลาดน้ําวัดลําพญาเป็นแหล่งท่องเท่ียวลักษณะครอบครัว เพราะค่าใช้จ่ายต่ํา 
  3. กิจกรรมล่องเรือชมธรรมชาติ วิถีชีวิต มีให้เลือกหลายเส้นทาง 
  4. บรรยากาศของความเป็นมิตรไมตรีจากคนในพ้ืนท่ี 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับนักท่องเท่ียว เพศชาย และเพศหญิง ทุกระดับอายุ ทุกระดับการศึกษา สถานภาพ
โสด และสมรส ทุกกลุ่มอาชีพ ทุกกลุ่มรายได้เฉล่ียต่อเดือนทุกกลุ่มการเดินทาง ทุกจุดประสงค์ของการมาท่องเท่ียว 
  การพัฒนาตลาดการท่องเท่ียว 
  นักท่องเที่ยว มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเท่ียวตลาดนํ้าวัดลําพญา อําเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.61) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.60 
– 4.14) จํานวน 5 รายการ คือ 
  1. อาหาร เครื่องด่ืม และภาชนะมีความสะอาด 
  2. สินค้าหลากหลาย มีคุณภาพ และราคายุติธรรม 
  3. มีร้านค้าหลากหลายและเพียงพอให้บริการ 
  4. เพิ่มกิจกรรมงานตามเทศกาลเป็นพิเศษ 
  5. มีป้ายบอกราคาสินค้า / บริการชัดเจน 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับนักท่องเท่ียว เพศชาย และเพศหญิง อายุต่ํากว่า 30 ปี 41 – 50 ปี และ 50 ปีขึ้น
ไป ทุกระดับการศึกษา ทุกสถานภาพการสมรส ทุกกลุ่มอาชีพ ทุกกลุ่มรายได้เฉล่ียต่อเดือน ลักษณะการเดินทางโดย
รถยนต์ส่วนตัว รถประจําทาง รถจักรยานยนต์ ทุกจุดประสงค์ของการมาท่องเที่ยว 
  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการ 
  นักท่องเที่ยว มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเท่ียวตลาดนํ้าวัดลําพญา อําเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม  โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.31)   เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก 
( X = 3.68 – 4.12) จํานวน 4 รายการ คือ 
  1. มีท่ีนั่งพักผ่อนเพียงพอสําหรับนักท่องเท่ียว 
  2. ห้องนํ้าสะอาดและเพียงพอ  
  3. มีป้ายบอกทางเป็นระยะ ๆ ชัดเจน 
  4. เส้นทางถนนมาตลาดนํ้าวัดลําพญาสะดวกแก่การเดินทาง 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับนักท่องเท่ียว เพศหญิง อายุต่ํากว่า 30 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี และสูงกว่า
ปริญญาตรี อาชีพรับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ รายได้เฉล่ียต่อเดือนต่ํากว่า 20,000 บาท ลักษณะการเดินทางโดยรถ
ประจําทาง 
  การพัฒนาด้านองค์การและการบริการ  
  นักท่องเที่ยว มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเท่ียวตลาดนํ้าวัดลําพญา อําเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม โดยรวม อยู่ในระดับมาก  ( X = 3.54) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 
3.51–4.09) จํานวน 3 รายการ คือ 
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  1. ส่งเสริมคนในพื้นท่ีให้มีจิตสํานึกให้บริการและอนุรักษ์ 
  2. ประชาสัมพันธ์ตลาดนํ้าให้เป็นท่ีรู้จัก แพร่หลายและทําต่อเน่ืองสม่ําเสมอ 
  3. จัดเจ้าหน้าท่ีท่ีมีความรู้คอยให้บริการข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับนักท่องเท่ียวท่ีอายุ 41 -50 ปี การศึกษาระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี สถานภาพสมรส 
อาชีพรับราชการ / รัฐวิสาหกิจ รายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,000–30,000 บาท ลักษณะการเดินทางโดยรถประจําทาง 
และทางเรือ จุดประสงค์ของการมาท่องเท่ียว เพื่อซ้ือสินค้าและเพื่อนั่งเรือชมธรรมชาติและวิถีชีวิตชาวบ้าน 
 3. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดเห็นต่อการพัฒนาการท่องเท่ียวตลาดน้ําวัดลําพญา 
อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ของนักท่องเที่ยว จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดเห็นต่อการพัฒนาการท่องเท่ียวตลาดนํ้าวัดลําพญา 
อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ของนักท่องเท่ียว จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า เฉพาะนักท่องเท่ียวที่
มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นในภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ดงัน้ี 
  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตลาดน้ําวัดลําพญา 
  นักท่องเท่ียวเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ 
คือ บรรยากาศของความเป็นมิตรไมตรีจากคนในพ้ืนท่ี 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ กิจกรรมล่องเรือชม
ธรรมชาติ วิถีชีวิต มีให้เลือกหลายเส้นทาง 
  นักท่องเท่ียวท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 4 รายการ คือ 
  1. การพัฒนาตลาดน้ําควรคงความเป็นธรรมชาติไว้ให้มากท่ีสุด 
  2. กิจกรรมล่องเรือชมธรรมชาติ วิถีชีวิต มีให้เลือกหลายเส้นทาง 
  3. บรรยากาศของความเป็นมิตรไมตรีจากคนในพ้ืนท่ี 
  4. ตลาดนํ้าวัดลําพญาเป็นแหล่งท่องเท่ียวลักษณะครอบครัว เพราะค่าใช้จ่ายต่ํา 
  นักท่องเท่ียวที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ 
ตลาดนํ้าวัดลําพญาเป็นแหล่งท่องเท่ียวลักษณะครอบครัว เพราะค่าใช้จ่ายต่ํา 
  นักท่องเท่ียวท่ีมีจุดประสงค์มาท่องเท่ียวต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ 
ตลาดนํ้าวัดลําพญาเป็นแหล่งท่องเท่ียวลักษณะครอบครัว เพราะค่าใช้จ่ายต่ํา 
  การพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว 
  นักท่องเท่ียวเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ พ่อค้า 
แม่ค้าให้บริการประทับใจและมีไมตรีต่อ นักท่องเท่ียว 
  นักท่องเท่ียวท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
เมื่อพิจารณาเปน็รายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ทุกรายการ คือ 
  1. มีร้านค้าหลากหลายและเพียงพอให้บริการ 
  2. สินค้าหลากหลาย มีคุณภาพ และราคายุติธรรม 
  3. อาหาร เคร่ืองดื่ม และภาชนะมีความสะอาด 
  4. พ่อค้า แม่ค้าให้บริการประทับใจและมีไมตรีต่อ นักท่องเท่ียว 
  5. มีป้ายบอกราคาสินค้า / บริการชัดเจน 
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  6. เพิ่มกิจกรรมงานตามเทศกาลเป็นพิเศษ 
  7. คุณภาพอากาศดีและนํ้าในแม่นํ้าสะอาด 
  นักท่องเท่ียวท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือเพิ่ม
กิจกรรมงานตามเทศกาลเป็นพิเศษ 
  นักท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพการสมรส  ต่างกัน  มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่าง มีนัยสําคัญ
ทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ  
คือ 
  1. อาหาร เครื่องด่ืม และภาชนะมีความสะอาด 
  2. เพิ่มกิจกรรมงานตามเทศกาลเป็นพิเศษ 
  นักท่องเท่ียวที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ 
  1. เพิ่มกิจกรรมงานตามเทศกาลเป็นพิเศษ 
  2. คุณภาพอากาศดีและนํ้าในแม่นํ้าสะอาด 
  นักท่องเท่ียวที่มีลักษณะการเดินทาง ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ 
มีป้ายบอกราคาสินค้า / บริการชัดเจน 
  นักท่องเท่ียวท่ีมีจุดประสงค์มาท่องเท่ียว ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 
รายการ คือ มีร้านค้าหลากหลายและเพียงพอให้บริการ 
  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการ 
  นักท่องเท่ียวท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01   
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 6 รายการ คือ 
  1. เส้นทางถนนมาตลาดนํ้าวัดลําพญาสะดวกแก่การเดินทาง 
  2. มีป้ายบอกทางเป็นระยะ ๆ ชัดเจน 
  3. มีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเท่ียว 
  4. มีท่ีจอดรถปลอดภัยและมีเพียงพอ 
  5. มีท่ีนั่งพักผ่อนเพียงพอสําหรับนักท่องเท่ียว 
  6. ห้องนํ้าสะอาด และเพียงพอ 
  นักท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพสมรส ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ  มี
เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเท่ียว 
  นักท่องเท่ียวที่มีลักษณะการเดินทาง ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ  
มีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเท่ียว 
  นักท่องเท่ียวท่ีมีจุดประสงค์มาท่องเท่ียว ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 
รายการ คือ การพัฒนาท่าเรือ เพื่อขึ้นลงเรือสะดวกสบาย 
  การพัฒนาด้านองค์การและการบริการ 
  นักท่องเท่ียวท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ทุกรายการ คือ 
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  1. ทําความสะอาดสถานที่อยู่ตลอดเวลา 
  2. ประชาสัมพันธ์ตลาดนํ้าให้เป็นท่ีรู้จัก แพร่หลายและทําต่อเน่ืองสม่ําเสมอ 
  3. จัดเจ้าหน้าท่ีท่ีมีความรู้คอยให้บริการข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว 
  4. จัดบริเวณร้านค้ามีความเป็นระเบียบ มีทางเดินเหมาะสม 
  5. ส่งเสริมคนในพื้นท่ีให้มีจิตสํานึกให้บริการและอนุรักษ์ 
  นักท่องเท่ียวท่ีมีระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ  
คือ ส่งเสริมคนในพื้นท่ีให้มีจิตสํานึกให้บริการและอนุรักษ์ 
  นักท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ส่งเสริมคนใน
พื้นท่ีให้มจิีตสํานึกให้บริการและอนุรักษ์ 
  นักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ  ทํา
ความสะอาดสถานที่อยู่ตลอดเวลา 
 
การอภิปรายผล 
 การวิจัยเร่ือง ความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวต่อการพัฒนาตลาดนํ้าวัดลําพญา อําเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม ซ่ึงได้ข้อมูลท่ีควรนํามาอภิปรายผล ดังน้ี 
 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวต่อการพัฒนาการท่องเท่ียวตลาดนํ้าวัดลําพญา อําเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม นักท่องเท่ียวมีความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาตลาดน้ําวัดลําพญา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านดังน้ี 
 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตลาดน้ําวัดลําพญา นักท่องเท่ียวมีความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาการท่องเท่ียว
ตลาดน้ําวัดลําพญา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยรวม อยู่ในระดับมาก ซ่ึงนักท่องเท่ียวมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับ การพัฒนาตลาดนํ้าควรคงความเป็นธรรมชาติไว้ให้มากท่ีสุด โดยท่ีตลาดน้ําวัดลําพญาเป็นแหล่งท่องเท่ียว
ลักษณะครอบครัว เพราะค่าใช้จ่ายตํ่า ส่วนกิจกรรมล่องเรือชมธรรมชาติ วิถีชีวิต มีให้เลือกหลายเส้นทาง พร้อมท้ัง
บรรยากาศของความเป็นมิตรไมตรีจากคนในพื้นท่ี อยู่ในระดับมาก และนักท่องเท่ียวเพศชายและเพศหญิง มีความ
คิดเห็นในด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวตลาดน้ํา โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
นักท่องเท่ียวท่ีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงมีค่า
สอดคล้องกับแนวคิดของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (2532) เกี่ยวกับแนวทางการ
พัฒนาการตลาดการท่องเท่ียว ในด้านการรปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียวให้มีความน่าสนใจและคงอยู่เป็นท่ีรู้จักแพร่หลาย 
พร้อมท้ังเสริมสร้างความน่าสนใจให้แก่นักท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวท่ีเดินทางมายังสถานท่ีท่องเท่ียวนั้นได้ชม
ความหลากหลายท้ังวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธณรม ความบันเทิง และสอดคล้องกับแนวคิดของ เศกสรรค์ ยุงวณิชย์ (2535) 
เก่ียวกับการส่งเสริมการจัดกิจกรรมประกอบการท่องเท่ียว เช่น การจัดกีฬาทางนํ้า กิจกรรมค่ายพักแรม
นักท่องเท่ียว และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สุรชัย บุญเจริญ (2546) ศึกษาเร่ือง การพัฒนาการท่องเท่ียวชุมชน
ตลาดน้ําวัดบางประมุงแบบย่ังยืน อําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ พบว่าสภาพบริบทชุมชนในอดีตมีการพ่ึงพา
และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในการดําเนินชีวิต ใช้แม่นํ้าลําคลองเป็นเส้นทางคมนาคมท่ีจะติดต่อค้าขาย
แลกเปล่ียนสินค้ากัน บริเวณชุมชนเหล่านี้ทําให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจและสังคมประเพณี วัฒนธรรม มีการ
เรียนรู้ทางภูมิปัญญา และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สุทธยา สมสุข (2552) ศึกษาเรื่อง คุณภาพบริการการ
ท่องเท่ียวของตลาดน้ําวัดบางนํ้าผ้ึง พบว่า นักท่องเท่ียวแต่ละคนมีความถ่ีในการเดินทางมายังตลาดน้ํา 2-3 ครั้ง 
เวลาท่ีใช้ในการเท่ียวชมโดยเฉล่ีย 2-3 ช่ัวโมงต่อคร้ัง จํานวนเงินท่ีใช้ในการท่องเท่ียวต่อครั้ง คือ 501-700 บาท ซ่ึง
กิจกรรมท่ีทําในการท่องเท่ียว คือ รับประทานอาหารในตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง การทดสอบสมมุติฐานจํานวน 3 ประเด็น 
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ดังน้ี ประเด็นแรก คือ คุณภาพบริการการท่องเท่ียวของตลาดน้ําบางน้ําผ้ึงอยู่ในระดับดีเท่าน้ัน ประเด็นท่ีสอง คือ
ข้อมูลส่วนตัวท้ังหมดของนักท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์น้อยมากกับคุณภาพบริการการท่องเที่ยว และประเด็นที่สาม 
คือ พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเที่ยวในเร่ือง ประเภทแหล่งท่องเท่ียวท่ีชอบ วิธีเดินทางมายังตลาดน้ํา ผู้ร่วม
เดินทางมากับนักท่องเท่ียว ความถ่ีในการเดินทางมายังตลาดนํ้า จํานวนเวลาท่ีใช้ไปในการท่องเท่ียงตลาดนํ้า และ
จํานวนเงินท่ีใช้ไปในการท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์น้อยมากกับคุณภาพการบริการการท่องเที่ยว 
 การพัฒนาตลาดการท่องเท่ียว นักท่องเท่ียวมีความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาการท่องเท่ียวตลาดนํ้าวัดลํา
พญา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยรวม อยู่ในระดับมาก ซ่ึงนักท่องเท่ียวมีความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านอาหาร 
เครื่องดื่ม และภาชนะมีความสะอาด มีสินค้าหลากหลาย มีคุณภาพ และราคายุติธรรม มีร้านค้าหลากหลายและ
เพียงพอให้บริการ  มีการเพ่ิมกิจกรรมงานตามเทศกาลเป็นพิเศษ และมีป้ายบอกราคาสินค้า / บริการชัดเจน อยู่ใน
ระดับมาก ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับแนวคิดของ วิวัฒน์ชัย บุญยภักดิ์ (2530) เก่ียวกับการส่งเสริมอาชีพ เพื่อรองรับกา
รทอ่งเท่ียว โดยมีการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร สินค้าหัตถกรรมพื้นเมือง จัดจําหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืมพร้อม
ท้ังบริการอ่ืน ๆ ไว้ให้แก่นักท่องเท่ียวอย่างเพียงพอ และสอดคล้องกับแนวคิดของ เศกสรรค์ ยุงวณิชย์ (2535) 
เก่ียวกับการยกระดับมาตรฐานร้านค้า ร้านอาหาร พร้อมท้ังคุณภาพ ราคาท่ียุติธรรม และสอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของ นักรบ เถียรอ่ํา (2552) ศึกษาเรื่อง การสร้างชุมชนเข้มแข็งจากการจัดการท่องเท่ียวตลาดนํ้า กรณีศึกษา: ตลาด
นํ้าบางนํ้าผ้ึง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  พบว่า กระบวนการสร้างชุมชนเข้มแข็งจากการจัดการ
ท่องเท่ียว จากการศึกษาพบว่า ตลาดนํ้าบางนํ้าผ้ึงได้สร้างรายได้เสริมให้กับชาวบ้าน การสร้างบรรทัดฐานของการ
พ่ึงพาอาศัยกัน การรวมกลุ่มอาชีพ / ธุรกิจ และการสะสมทุนและกระจายสวัสดิการ ตลอดจนกระบวนการการมี
ส่วนร่วมของชาวบ้านบางนํ้าผ้ึงเพื่อเสนอข้อคิดเห็น ความต้องการของตน และท่ีสําคัญเพื่อต่อรองผลประโยชน์จาก
รัฐบาลท้องถ่ิน รวมถึงชุมชนบางนํ้าผ้ึงได้สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชน การฟื้นฟู การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ
ส่ิงแวดล้อม และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สุทธยา สมสุข (2552) ศึกษาเรื่อง คุณภาพบริการการท่องเท่ียวของ
ตลาดน้ําวัดบางน้ําผ้ึง พบว่า การจัดกิจกรรมเพิ่มเติมตามเทศกาลต่าง ๆ ท่ีมีคุณภาพอยู่ในระดับดี ประเภทแหล่ง
ท่องเที่ยวท่ีนักท่องเที่ยวชอบมากท่ีสุด คือ แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ แหล่งข้อมูลท่ีทําให้นักท่องเท่ียวรู้จักตลาด
นํ้าบางนํ้าผ้ึง คือ ทราบจากเพ่ือน บุคคลในครอบครัวและญาติพี่น้อง เหตุที่ตัดสินใจมาเท่ียวเพราะการเดินทาง
สะดวก ซ่ึงส่วนใหญ่เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว และผู้ร่วมเดินทางมากับนักท่องเท่ียว  
 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการ นักท่องเท่ียวมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเท่ียว
ตลาดนํ้าวัดลําพญา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงนักท่องเที่ยวมีท่ีน่ังพักผ่อน
เพียงพอสําหรับนักท่องเท่ียว และห้องนํ้าสะอาดและเพียงพอ  มีป้ายบอกทางเป็นระยะ ๆ ชัดเจน เส้นทางถนนมา
ตลาดนํ้าวัดลําพญาสะดวกแก่การเดินทาง อยู่ในระดับมาก  และนักท่องเที่ยวท่ีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับแนวคิดของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (2532) เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการ เก่ียวกับระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ความพร้อมของบริการด้านต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับการท่องเท่ียว และสอดคล้องกับแนวคิด
ของ เศกสรรค์ ยุงวณิชย์ (2535) เก่ียวกับการปรับปรุงเส้นทางคมนาคม โดยเฉพาะรถยนต์ท่ีได้มาตรฐาน เพ่ืออํานวย
ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวได้อย่างสะดวกสบาย พร้อมท้ังมีการจัดระบบการจราจรได้อย่างเป็น
ระเบียบเรียบร้อย และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ มธุวรรณ พลวัน (2546)  ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความ
พึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อการจัดการด้านการท่องเท่ียว กรณีศึกษา  ตลาดนํ้า ท่าคา ตําบลท่าคา อําเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า ในภาพรวม นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในด้านคุณลักษณะทางกายภาพ 2 
เร่ือง คือ สภาพแวดล้อมท่ัวไปของแหล่งท่องเที่ยว ความสวยงาม และน่าสนใจอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นของ
ตลาดน้ํา และในด้านการบริการท่องเท่ียว 1 เรื่อง คือ อัธยาศัยของคนในท้องถิ่นชุมชน ส่วนการจัดการด้านการ
ท่องเท่ียวท่ีนักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ การจัดการท่องเท่ียวในด้านบริการการท่องเท่ียว 1 เร่ือง คือ 
ความเพียงพอและความสะดวกในการให้บริการด้านสาธารณูปโภค ได้แก่ ถังขยะและสุขาสาธารณะ ซ่ึงเป็นส่วนท่ี
ควรได้รับการปรับปรุง แก้ไข 
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 การพัฒนาด้านองค์การและการบริการ นักท่องเท่ียวมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเท่ียวตลาด
นํ้าวัดลําพญา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยรวม อยู่ในระดับมาก ส่งเสริมคนในพื้นท่ีให้มีจิตสํานึกให้บริการ
และอนุรักษ์ การประชาสัมพันธ์ตลาดนํ้าให้เป็นท่ีรู้จัก แพร่หลายและทําต่อเน่ืองสม่ําเสมอ  จัดเจ้าหน้าท่ีท่ีมีความรู้
คอยให้บริการข้อมูลแก่นักท่องเท่ียว อยู่ในระดับมาก และนักท่องเท่ียวท่ีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น
โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 นักท่องเท่ียวท่ีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สุรชัย บุญเจริญ (2546) ศึกษา
เรื่อง การพัฒนาการท่องเท่ียวชุมชนตลาดน้ําวัดบางประมุงแบบย่ังยืน อําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์  มีการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรในชุมชนให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการท่องเท่ียวและมีบทบาทสําคัญในการ
ดําเนินการ ต้ังแต่คิดวางแผนการดําเนินการ การตัดสินใจดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ และผลประโยชน์ความเป็นอยู่ วิถี
ชีวิตในชุมชนจะย่ังยืนไปถึงคนรุ่นลูก รุ่นหลาน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น ท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม พร้อมกันน้ียังสามารถจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของ พจนา บุญคุ้ม (2550 ) ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ตลาดนํ้าวัดกลางคูเวียง จังหวัด
นครปฐม พบว่า ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อตลาดนํ้าวัดกลางคูเวียงท้ังในด้านเป็นแหล่งสร้างงาน เป็น
สถานท่ีดึงดูดนักท่องเที่ยว จํานวนวันท่ีเปิดให้บริการ และการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
จุดเด่นของตลาดนํ้าวัดกลางคูเวียง ท้ังในด้านความเป็นธรรมชาติ บรรยากาศร่มเย็น แม่นํ้าใสสะอาด มีสัตว์นํ้าชุกชุม 
มีความสงบ และมีความเป็นมิตรของคนในพ้ืนท่ี โดยรวมอยู่ในระดับมาก สําหรับปัญหาและอุปสรรคของตลาดนํ้าวัด
กลางคูเวียง โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ปัญหาท่ีพบว่าอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ประชาชนขาดความรู้ในเรื่องการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ และขาดการประชาสัมพันธ์ โอกาสในการพัฒนาตลาดน้ําวัดกลางคูเวียงในเร่ืองการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเท่ียวและสถานที่ดึงดูดนักท่องเท่ียวอยู่ในระดับมาก ส่วนในเรื่องส่ิงอํานวยความสะดวก สินค้าและบริการ การ
บริหารจัดการและการตลาด กิจกรรมและการมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่ในระดับปานกลาง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ผลจากการศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวต่อการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวตลาดนํ้าวัดลําพญา 
อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม มีข้อเสนอแนะดังน้ี 
 1. การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวตลาดนํ้าวัดลําพญา ควรจัดกิจกรรมล่องเรือชมธรรมชิต วิถีชีวิตให้มีทางเลือก
หลายเส้นทาง ควรพยายามสร้างบรรยากาศของความเป็นมิตรไมตรีจากคนในพื้นท่ี ควรเพิ่มการพัฒนาตลาดน้ําให้
คงความเป็นธรรมชาติไว้ให้มากที่สุด ควรรักษาความเป็นตลาดน้ําวัดลําพญาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวของครอบครัว
เน่ืองจากมีค่าใช้จ่ายต่ํา ควรเพิ่มเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเท่ียวให้มากข้ึน ควรพัฒนาท่าเรือเพ่ือให้
การขึ้นลงเรือได้สะดวกสบายให้มากขึ้น 
 2. การพัฒนาตลาดการท่องเท่ียว ควรได้จัดช้ีแจงให้พ่อค้าแม่ค้าในตลาดน้ําวัดลําพญาได้สร้างความ
ประทับใจและมีไม่ตรีต่อนักท่องเท่ียวให้มากขึ้น ควรจัดให้มีร้านค้าให้มีความหลากหลายและเพียงพอให้บริการ ควร
จัดให้มีสินค้าหลากหลาย มีคุณภาพและมีราคายุติธรรม ควรมีการจัดเจ้าหน้าท่ีดูแลในเรื่องความสะอาดของอาหาร 
เคร่ืองด่ืมและภาชนะ ควรให้มีป้ายบอกราคาราคาสินค้าและบริการท่ีชัดเจน ควรเพ่ิมกิจกรรมงานตามเทศกาลเป็น
พิเศษให้มากย่ิงขึ้น และควรมีเจ้าหน้าท่ีดูแลคุณภาพอากาศและนํ้าในแม่นํ้า 
 3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการ ควรป้ายบอกทางเป็นระยะๆ ท่ีชัดเจน ตามเส้นทางถนนมาสู่
ตลาดนํ้าวัดลําพญา เพื่อให้ความสะดวกแก่นักท่องเท่ียว ควยจัดท่ีจอดรถให้มีเพียงพอและปลอดภัย ควรจัดท่ีน่ัง
พักผ่อนอย่างเพียงพอ ควรจัดห้องน้ําท่ีสะอาดและเพียงพอตลอดจนมีความปลอดภัย ควรเพิ่มเจ้าหน้าท่ีรักษาความ
ปลอดภัยให้แก่นักท่องเท่ียวให้มากขึ้น 
 4. การพัฒนาด้านองค์การและการบริการ ควรเพิ่มเจ้าหน้าที่ทําความสะอาดสถานท่ีอยู่ตลอดเวลา ควรจัด
ประชาสัมพันธ์ตลาดนํ้าวัดลําพญาให้เป็นท่ีรู้จักแพร่หลายผ่านส่ือหลายๆ ชนิด และให้มีความสม่ําเสมอต่อเนื่อง ควร
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จัดเจ้าหน้าท่ีท่ีมีความรู้คอยให้บริการข้อมูลแก่นักท่องเท่ียว ควรจัดระเบียบบริเวณร้านค้าให้มีทางเดินท่ีสะดวกสบาย
แก่นักท่องเท่ียว ควรส่งเสริมปลูกจิตสํานึกในด้านจิตบริการและการอนุรักษ์ให้แก่คนในพื้นท่ีให้มากย่ิงขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาความต้องการของนักท่องเท่ียวท่ีตัดสินใจมาท่องเท่ียวตลาดนํ้าวัดลําพญา อําเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม และตลาดนํ้าอื่นๆ 
 2. ควรศึกษาถึงคุณภาพของการพัฒนาการท่องเท่ียว เพ่ือรองรับการขยายตัวของนักท่องเท่ียวท่ีมา
ท่องเที่ยวตลาดน้ําวัดลําพญา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
 3. ควรศึกษาในด้านการพัฒนาและส่งเสริมตลาดการท่องเท่ียว รวมท้ังพัฒนาระบบเครือข่ายการคมนาคม
ขนส่งและส่ิงอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับการบริการท่องเท่ียวต่างๆ 
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ความคิดเห็นของนักลงทุนรายย่อยต่อการลงทนุในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
กรุงเทพมหานคร* 

Small Investors Opinions on Investing the Stock Exchange of Thailand 
 
               นางสาวพัชรี  คชาทอง**

 
Ms. Patchari  Kachathong 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่องน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักลงทุนรายย่อยต่อการลงทุนในตลาด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร  2)  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย ของนักลงทุนรายย่อย จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล    กลุ่มตัวอย่างคือ นักลงทุนรายย่อยท่ีไป   
ส่ังซ้ือขายหุ้นด้วยตนเองในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  กรุงเทพมหานคร จํานวน 132 คน เครื่องมือท่ีใช้ใน   
การวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถ่ี  ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบ   
ความแตกต่างการหาค่าเฉล่ียโดยใช้ค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) นักลงทุนรายย่อยมีความคิดเห็นต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย 
โดยรวม มีคะแนนเฉล่ียความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง   เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า คะแนนเฉล่ียความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากจํานวน 11 รายการ  3 อันดับแรกคือ  รีบขายเพื่อให้ได้กําไรต้องรักษาเงินสดไว้จํานวนหนึ่ง
เสมอ และลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ท่ีมั่นคง มีรายได้แน่นอน 2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการลงทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ของนักลงทุนรายย่อยจําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล พบว่า นักลงทุนท่ีมีอายุ  
อาชีพ  รายได้ต่อเดือน และประสบการณ์การลงทุน ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ง
ประเทศไทย แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักลงทุนที่มีอายุ 
อาชีพ รายได้ต่อเดือน และประสบการณ์ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการลงทุนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 14 รายการ 10 รายการ 8 
รายการ และ 7 รายการ ตามลําดับ นักลงทุนท้ัง 4 กลุ่ม มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 ตรงกัน จํานวน 2 รายการ คือ รายการรีบขายเพ่ือให้ได้กําไร และรายการไม่ทําตัวเป็นผู้เช่ียวชาญในการลงทุน
สําหรับนักลงทุนรายย่อยท่ีมี เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และวงเงินซ้ือขายหลักทรัพย์ต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ        
 
Abstract 
 The objectives of this research were: 1) to study the opinions of small investors on 
investment in the Stock Exchange of Thailand, and 2)  to compare opinions based on personal 
characteristics. The sample group consisted of 132 small investors who traded stocks themselves 
at the Stock Exchange Market. 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 mean score of overall opinions on investment 
on the Stock Exchange Market of Thailand was moderate. The results showed that the mean of 
11 items were at high level in which the highest three were “sell fast in order to make profits”, 

                                            
 *  บทความการค้นคว้าอิสระ 
**  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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“always retain some cash”, and “invest in the insured stock exchange market with a reliable 
income”. Opinions based on personal characteristics indicated that investors having different age, 
occupation, monthly income, and investment experience had different opinions at 0.05 statistical 
significant level on 14, 10, 8 aspects, and 7 aspects respectively. All 4 groups categorized by 
personal characteristics had different opinions at 0.05 level on the same 2 aspects, which were 
“sell fast in order to make profits” and “do act as if you are an expert”. Investors having different 
sex, marital status, educational level, and credit balance had no significant difference in their 
opinions. 
 
ความนํา 
 ความเจริญรุ่งเรืองและเติบโตทางเศรษฐกิจต้องอาศัยภาครัฐและเอกชนให้มีการลงทุนในประเทศ ซ่ึงต้อง
ใช้เงินทุนจํานวนมาก รัฐได้สนับสนุนการจัดหาเงินทุนท้ังในประเทศและจาก ต่างประเทศ แหล่งเงินทุน
ภายในประเทศท่ีสําคัญได้แก่ สถาบันการเงินต่างๆ ธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น ส่วนเงินทุนจากต่างประเทศก็ด้วยอาศัย
การกู้ยืม การจัด road show อันเป็นการจูงใจให้นักลงทุนต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศไทย สําหรับตลาดทุน
ในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 2 ตลาด คือ ตลาดแรกหรือตลาดหลักทรัพย์ออกใหม่ (primary on new issue 
market) เป็นตลาดท่ีมีการเสนอขายหลักทรัพย์เป็นครั้งแรกด้วยการจําหน่ายให้ประชาชน หรือนักลงทุนโดยตรง 
ด้วยวิธีการขายหุ้นสามัญ (common stock) หุ้นปุริมสิทธ์ิ (preferred stock) หุ้นกู้ (debenture stock) และ              
พันธบัตร (bond) ส่วนอีกตลาดเรียกว่า ตลาดรองหรือตลาดหลักทรัพย์ (secondary market on stock     
market) ซ่ึงรู้จักกันในหมู่นักลงทุนท่ัวไปว่า ตลาดหุ้น 
 ประชาชนท่ัวไป หรือนักลงทุนรายย่อยท่ีมีเงินออมสามารถนําเงินไปลงทุนในตลาด  หลักทรัพย์ โดยผ่าน
บริษัทนายหน้าค้าหลักทรัพย์ (broker) ด้วยการลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีตนสนใจ ซ่ึงจะทําให้ได้รับผลตอบแทนการ
ลงทุน (return on investment) ในรูปเงินปันผล (dividend) หรือในรูปของกําไรจากการขาย ซ่ึงเรียกกันว่า ส่วน
ต่างของราคา (capital gain) เมื่อราคาหลักทรัพย์ท่ีขายไปได้สูงกว่าราคาท่ีซ้ือมา อย่างไรก็ตามขณะเดียวกันหาก
ราคาหลักทรัพย์ท่ีขายไปต่ํากว่าราคาซื้อมาก็จะเกิดการขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์ (capital loss) ดังน้ันจึงเห็น
ได้ว่าการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์จึงมีความเส่ียง (risk) เพราะราคาของหลักทรัพย์น้ันขึ้นกับปัจจัยหลายๆอย่างเช่น 
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ภาวะเศรษฐกิจของโลก อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ อุปสงค์ของนักลงทุน เป็นต้น 
 นักลงทุน (investers) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ นักลงทุนท่ัวไปใน
ประเทศหรือนักลงทุนรายย่อย (individual investors) นักลงทุนสถาบันในประเทศ (institutional investors) 
และนักลงทุนต่างประเทศ (foreign investors) สําหรับนักลงทุนรายย่อยหาก ได้ลงทุนด้วยความรู้ ความเข้าใจ ก็
ย่อมสามารถสร้างผลกําไรและความมั่งคงให้กับตนเองและครอบครัวได้ ดังนั้นเมื่อเศรษฐกิจกําลังฟ้ืนตัว กระดานหุ้น
ในตลาดหลักทรัพย์มีแสงระยิบระยับ ย่ัวยวนเร้าใจนักลงทุนรายย่อย ซ่ึงถูกเปรียบเป็นแมลงเม่าบินเข้าหาแสงไฟใน
ฤดูฝน พากันโบยบิน เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์และมักจบชีวิตในเปลววงไฟ นั่นคือหมดตัวไปกับการปั่นหุ้น 
 การติดต่อข่าวสารสารสนเทศการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นการปั่นหุ้น การใช้ข้อมูลภายใน 
(insider) การสร้างข่าวลือ การแต่งบัญชี เป็นต้น เหล่าน้ีเป็นเร่ืองปกติในตลาดหลักทรัพย์ นักลงทุนรายย่อยจึงมักถูก
ดูหมิ่นว่าโง่เขลา ไม่มีความรู้ ไม่มีประสบการณ์ ไม่ทันเกม เป็นต้น ในขณะท่ีพวกฉ้อฉลได้รับการยกย่องว่าเป็นคน
เฉลียวฉลาด เช่ียวชาญการลงทุน การลงทุน จึงกลายเป็นการประสบความสําเร็จเพียงไม่กี่คนท่ีกอบโกยเงินของนัก
ลงทุนรายย่อย ยังมีปัญหาอีก มากมายล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อนักลงทุนรายย่อยท้ังส้ิน เพราะนักลงทุนรายย่อยมัก
เป็นกลุ่มท่ีเช่ือ กระแสข่าวลือ จึงไม่สามารถแก้เกมในตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหุ้นได้ 
 จากประเด็นดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นของนักลงทุนรายย่อยในการลงทุนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ว่าจะลงทุนอย่างไรในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็นแนวทางท่ีจะช่วย 
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นักลงทุนรายย่อยไม่เป็นแมลงเม่าท่ีง่ายเกินไปของตลาดหลักทรัพย์ สามารถลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้นและ
ตัดสินใจในการลงทุนได้ระดับหน่ึงอย่างมี ประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักลงทุนรายย่อยต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
กรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ของนักลงทุนรายย่อย 
จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 
 
สมมุติฐานการวิจัย 
 ความคิดเห็นต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของนักลงทุนรายย่อย จําแนกตามลักษณะ
ส่วนบุคคล แตกต่างกัน 
 การศึกษาวิจัยครั้งน้ีแบ่งออกได้ดังน้ี 
 1. ขอบเขตด้านประชากร 
  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาได้แก่ นักลงทุนรายย่อย ซ่ึงเป็นผู้ท่ีไปส่ังซ้ือขายหุ้นด้วยตนเองในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันท่ี 10–20 มีนาคม 2555 ประมาณ 200 คน เลือกเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้ตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan (1970, p.608) ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 
132 คน 
 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา แบ่งออกเป็น 
  2.1 ตัวแปรอิสระ (independent variable) ได้แก่ ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ลงทุน รายย่อย ได้แก่ 
เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ประสบการณ์การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์วงเงิน
ซ้ือขายหลักทรัพย์ 
  2.2 ตัวแปรตาม (dependent variable) ได้แก่ ความคิดเห็นของนักลงทุนรายย่อยต่อการลงทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 
 3. ขอบเขตด้านเวลา 
  ระยะเวลาในการวิจัยคร้ังน้ีตั้งแต่ มีนาคม 2555 ถึง กรกฎาคม 2555 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังน้ี 
 1. ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน 
ประสบการณ์การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ และ วงเงินซ้ือขายหลักทรัพย์ จํานวน 8 ข้อ 
 2. ความคิดเห็นของนักลงทุนรายย่อยต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 
จํานวน 21 ข้อ ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของ ลิเคิร์ท (Likert’s scale) 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การรวบรวมข้อมูลจากนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยนํา แบบสอบถามไปแจก
ให้กลุ่มตัวอย่างได้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 132 ฉบับและขอรับคืนด้วย ตนเอง ได้แบบสอบถาม คืนมา จํานวน 
132 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามจะนํามาตรวจความถูกต้องสมบูรณ์ของคําตอบทุกชุดและนํามาลง
รหัสประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป หาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  
t-test, F-test และ LSD ดังน้ี 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้ความถ่ี และค่าร้อยละ (percentage) 
 2. วิเคราะห์ความคิดเห็นต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครของนักลงทุน
รายย่อย จําแนกตาม ลักษณะส่วนบุคคล โดยใช้ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนความคิดเห็นต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
กรุงเทพมหานครของนักลงทุนรายย่อย จําแนกตาม ลักษณะส่วนบุคคลโดยใช้ t-test และ F-test 
 4. เปรียบเทียบพหุคูณเพื่อทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนความคิดเห็นต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานครของนักลงทุนรายย่อยจากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยใช้วิธีของ Least 
Significant Difference (LSD) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 68.90 อายุ 46-55 ปี ร้อยละ 65.90 รองลงมา 25-
35 ปี ร้อยละ 22.80 สถานภาพสมรส ร้อยละ 66.70 รองลงมาโสด ร้อยละ 28.00 ระดับ การศึกษา ปริญญาตรี 
ร้อยละ 53.00 รองลงมา มัธยมศึกษา/ต่ํากว่า ร้อยละ 22.70 อาชีพพนักงาน บริษัทห้างร้าน ร้อยละ 40.90 
รองลงมาประกอบธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 25.00 รายได้ต่อเดือน 20,000-40,000 บาท เท่ากับ มากกว่า 60,000 บาท 
ร้อยละ 31.80 รองลงมาตํ่ากว่า 20,000 บาท เท่ากับ 60,000 บาท ร้อยละ 18.20 ประสบการณ์การลงทุนในตลาด
หลักทรัพย์ น้อยกว่า 3 ปี ร้อยละ45.50 รองลงมา 3-5 ปี ร้อยละ 38.60 วงเงินซ้ือขายหลักทรัพย์ตํ่ากว่า 100,000 
บาท ร้อยละ 41.70 รองลงมา 100,001-500,000 บาท ร้อยละ 31.80 
 2. การวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ของนักลงทุน จําแนก
ตามลักษณะส่วนบุคคล 
  นักลงทุน มีความคิดเห็นต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยรวม อยู่ในระดับปาน
กลางกลาง ( X = 3.49) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมาก (3.51-3.84) จํานวน 11 รายการ 5 อันดับ
แรก คือ 
  1. รีบขายเพื่อให้ได้กําไร 
  2. ต้องรักษาเงินสดไว้จํานวนหนึ่งเสมอ 
  3. ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ท่ีมั่นคง มีรายได้แน่นอน 
  4. ซ้ือเฉพาะแต่หุ้นท่ีมีสภาพคล่องเท่าน้ัน 
  5. รอจังหวะอย่างอดทน ไม่ลงทุนเกินตัว 
 3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนความคิดเห็นต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศ
ไทย ของนักลงทุน จําแนกตาม ลักษณะส่วนบุคคล 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนความคิดเห็นต่อการลงทุนในตลาด หลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ของนักลงทุน จําแนกตาม ลักษณะส่วนบุคคล พบว่า นักลงทุนท่ีมี อายุ และรายได้ต่อเดือน ต่างกันมี
ความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยท่ีสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 นักลงทุนท่ีมี อาชีพ และประสบการณ์การ
ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ สรุปได้ดังน้ี 
  3.1 นักลงทุนท่ีมีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 
1 รายการ คือ การลงทุนตามแนวโน้มตลาด 
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   และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ 
   1. ขายหุ้นเพื่อตัดขาดทุนเมื่อจําเป็นเพื่อให้ขาดทุนน้อยท่ีสุด 
   2. ไม่ทําตัวเป็นผู้เช่ียวชาญในการลงทุน 
  3.2 นักลงทุนท่ีมีอายุต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 
10 รายการ คือ 
   1. การลงทุนต้องมีแผนและปฏิบัติตามแผนอย่างเคร่งครัด 
   2. การลงทุนตามแนวโน้มตลาด 
   3. ขายหุ้นเพื่อตัดขาดทุนเมื่อจําเป็นเพื่อให้ขาดทุนน้อยท่ีสุด 
   4. ไม่ลงทุนในตลาดหุ้นท่ีมีการซ้ือขายผันผวนสูง 
   5. ต้องวิเคราะห์ความผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นเสมอ 
   6. รู้และปฏิบัติตามกฎการกระจายการลงทุนซ้ือขายหุ้น 
   7. ไม่ซ้ือหุ้นแบบเก็งกําไรนอกจากมีเวลาติดตามหุ้นน้ันอย่างใกล้ชิด 
   8. ก่อนซ้ือหุ้นบริษัทใด ต้องศึกษาข้อมูลให้ลึกซ้ึงเสมอ 
   9. ไม่ทําตัวเป็นผู้เช่ียวชาญในการลงทุน 
   10. นักลงทุนต้องเตรียมตัวเตรียมใจรับความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ 
   และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 4 รายการ คือ 
   1. ซ้ือเฉพาะแต่หุ้นท่ีมีสภาพคล่องเท่าน้ัน 
   2. ซ้ือขายหุ้นบนพ้ืนฐานการตัดสินใจของตัวเองเท่าน้ัน 
   3. ไม่ซ้ือหุ้นท่ีมีลักษณะแตกต่างกันมากเกินไป 
   4. ประเมินผลวิธีการลงทุนของตนอยู่เสมอ 
  3.3 นักลงทุนท่ีมีสถานภาพสมรส ต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 จํานวน 1 รายการ คือขายหุ้นเพื่อตัดขาดทุนเมื่อจําเป็นเพ่ือให้ ขาดทุนน้อยท่ีสุด 
   และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ เรียนรู้วิธีการบริหาร
เงินทุนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
  3.4 นักลงทุนท่ีมีระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่าง มีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 
0.01 จํานวน 1 รายการ คือ ไม่รอโอกาสซ้ือหุ้นราคาต่ําสุดหรือขายหุ้น เมื่อราคาสูงสุดและ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ การตัดสินใจซื้อหุ้นบางครั้งต้องพึ่งข่าวลือวงใน 
  3.5 นักลงทุนท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็น แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
จํานวน คือ 
   1. การลงทุนต้องมีแผนและปฏิบัติตามแผนอย่างเคร่งครัด 
   2. ไม่ลงทุนในตลาดหุ้นท่ีมีการซ้ือขายผันผวนสูง 
   3. ต้องวิเคราะห์ความผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นเสมอ 
   4. ต้องรักษาเงินสดไว้จํานวนหน่ึงเสมอ 
   5. นักลงทุนต้องเตรียมตัวเตรียมใจรับความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคตได้  
   และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 5 รายการ คือ 
   1. ซ้ือเฉพาะแต่หุ้นท่ีมีสภาพคล่องเท่าน้ัน 
   2. การตัดสินใจซื้อหุ้นบางครั้งต้องพ่ึงข่าวลือวงใน 
   3. ก่อนซ้ือหุ้นบริษัทใดต้องศึกษาข้อมูลให้ลึกซ้ึงเสมอ 
   4. ไม่ซ้ือหุ้นท่ีมีลักษณะแตกต่างกันมากเกินไป 
   5. ไม่ทําตัวเป็นผู้เช่ียวชาญในการลงทุน 
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  3.6 นักลงทุนท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 จํานวน 4 รายการ คือ 
   1. การลงทุนตามแนวโน้มตลาด 
   2. ซ้ือเฉพาะแต่หุ้นท่ีมีสภาพคล่องเท่าน้ัน 
   3. ต้องวิเคราะห์ความผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นเสมอ 
   4. ไม่ทําตัวเป็นผู้เช่ียวชาญในการลงทุน 
   และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 4 รายการ คือ 
   1. การลงทุนต้องมีแผนและปฏิบัติตามแผนอย่างเคร่งครัด 
   2. รอจังหวะอย่างอดทน ไม่ลงทุนเกินตัว 
   3. ต้องรักษาเงินสดไว้จํานวนหนึ่งเสมอ 
   4. นักลงทุนต้องเตรียมตัวเตรียมใจรับความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตได้ 
  3.7 นักลงทุนท่ีมีประสบการณ์การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ต่างกันมีความคิดเห็น แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 3 รายการ คือ 
   1. ซ้ือเฉพาะแต่หุ้นท่ีมีสภาพคล่องเท่าน้ัน 
   2. ต้องรักษาเงินสดไว้จํานวนหนึ่งเสมอ 
   3. ไม่ทําตัวเป็นผู้เช่ียวชาญในการลงทุน 
   และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 4 รายการ คือ 
   1. การลงทุนตามแนวโน้มตลาด 
   2. ขายหุ้นเพื่อตัดขาดทุนเมื่อจําเป็นเพ่ือให้ขาดทุนน้อยท่ีสุด 
   3. ก่อนซ้ือหุ้นบริษัทใด ต้องศึกษาข้อมูลให้ลึกซ้ึงเสมอ 
   4. ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ท่ีมั่นคง มีรายได้แน่นอน 
  3.8 นักลงทุนที่มีวงเงินซ้ือขายหลักทรัพย์ ต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่าง มีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ 
   1. หุ้นเพื่อตัดขาดทุนเมื่อจําเป็นเพื่อให้ขาดทุนน้อยท่ีสุด 
   2. ไม่ลงทุนในตลาดหุ้นท่ีมีการซื้อขายผันผวนสูง 
   และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ'ท่ีระดับ 0.05 จํานวน 4 รายการ คือ 
   1. การลงทุนตามแนวโน้มตลาด 
   2. การตัดสินใจซ้ือหุ้นบางคร้ังต้องพ่ึงข่าวลือวงใน 
   3. ไม่ทําตัวเป็นผู้เช่ียวชาญในการลงทุน 
   4. นักลงทุนต้องเตรียมตัวเตรียมใจรับความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตได้ 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของนักลงทุนรายย่อยต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
กรุงเทพมหานคร ได้ผลการวิจัยท่ีสามารถนํามาอภิปรายผล ดังน้ี 
 1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 68.90 อายุ 46-55 ปีร้อยละ 65.90 ระดับการศึกษา 
ปริญญาตรี ร้อยละ 53.00 อาชีพพนักงานบริษัทห้างร้านร้อยละ 40.90 รายได้ต่อ เดือน 20,000 - 40,000 บาท  
เท่ากับมากกว่า 60,000 บาท ร้อยละ 31.80 ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัย ของ ชุรีพร สีสนิท (2553) ศึกษาเรื่อง 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม หุ้น ระยะยาวของลูกค้า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน
รวมแห่งหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ลูกค้าท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 40-
49 ปี ระดับการศึกษา ต่ํากว่า หรือ เทียบเท่า ปริญญาตรี รายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่ํากว่าหรือเท่ากับ 40,000 บาท 
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อาชีพ เจ้าของ กิจการ/ประกอบธุรกิจส่วนตัว/พนักงานบริษัทเอกชน และ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ  อิสรีย์  จุล
จิราภรณ์ (2550) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการบริษัทหลักทรัพย์ของนักลงทุนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลการศึกษา พบว่า นักลงทุนส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 40-49 ปี มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 50,000 บาท จากข้อมูล ดังกล่าวแสดงว่า ปัจจุบันการดําเนินธุรกิจของคน
ไทยมีการปรับเปล่ียนมากขึ้น ผู้หญิง ท่ีมีอายุ กลางคน อายุประมาณ 40-50 ปี มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน ค่อนข้างสูง 
ต่ํากว่า 40,000 บาท อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน หรือ ประกอบธุรกิจส่วนตัว ซ่ึงเปล่ียนภาพพจน์จากอดีตท่ีผู้หา
รายได้ให้กับ ครอบครัวส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย สําหรับอายุท่ีย่างเข้าสู่วัยกลางคน และ การศึกษาระดับปริญญาตรี ทํา 
ให้คนมีความคิดกว้างขึ้น จากประสบการณ์ ท่ีได้จากการเรียนและการทํางาน รวมท้ังรายได้ท่ีค่อนข้างสูง ทําให้ 
บุคคลมีความกล้าท่ีจะเส่ียงในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 2. วิเคราะห์ความคิดเห็นต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของนักลงทุน จําแนกตาม 
ลักษณะส่วนบุคคล 
  นักลงทุนมีความคิดเห็นต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  
( X = 3.49) พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมาก ( X = 3.51-3.84) จํานวน 11 รายการ อันดับแรก คือ 
  1. รีบขายเพื่อให้ได้กําไร 
  2. ต้องรักษาเงินสดไว้จํานวนหน่ึงเสมอ 
  3. ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ท่ีมั่นคง มีรายได้แน่นอน 
  4. ซ้ือเฉพาะแต่หุ้นท่ีมีสภาพคล่องเท่าน้ัน 
  5. รอจังหวะอย่างอดทน ไม่ลงทุนเกินตัว 
  ซ่ึงสอดคล้องกับ ผลการวิจัยของ วิญญ ดิษเจริญ (2551) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมของนัก ลงทุนในการ
เลือกลงทุนในหลักทรัพย์ในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่านักลงทุนส่วนใหญ่ มีวัตถุประสงค์ ท่ีสําคัญในการลงทุน คือ เพื่อ
ต้องการเก็งกําไร มีแหล่งเงินทุนท่ีนํามาลงทุน ในหลักทรัพย์ คือ เงิน ออม ปริมาณการซ้ือขายหลักทรัพย์แต่ละวันมี
ปริมาณการซ้ือขายหลักทรัพย์แต่ละวันโดยเฉล่ีย น้อย กว่า 50,000 บาท แหล่งข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจใน
การลงทุนในหลักทรัพย์ คือ การ แนะนําจากเจ้าหน้าท่ีการตลาด ของ บริษัทหลักทรัพย์ จากข้อมูลดังกล่าวแสดงว่าผู้
ลงทุนในตลาด หลักทรัพย์ต้องติดตามข้อมูล ข่าวสาร เกี่ยวกับดัชนีราคาหุ้น ของหลักทรัพย์ ตลอดเวลา ซ่ึงมีราคา 
หุ้นของหลักทรัพย์ ขึ้นลงอยู่เสมอ ดังน้ัน เมื่อหลักทรัพย์มีราคาหุ้นสูงขึ้นควรรีบขายเพื่อให้ได้กําไร และราคาหุ้น
ลดลง ควรพิจารณาว่า ถ้าซ้ือไว้จะสามารถทํากําไรได้ ก็ลงทุนซ้ือหุ้น ดังน้ันผู้เล่นหุ้น จําเป็นต้องมีเงินสดไว้จํานวน
หน่ึง เพื่อเตรียมซ้ือหุ้นท่ีเห็นว่า น่าจะทํากําไรได้ และข้อควรระลึก เสมอว่า ควรติดต่อเพื่อขอข้อมูลจากเจ้าหน้าที่
การตลาดของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อนําข้อมูลมาใช้ใน การพิจาณาตัดสินใจลงทุน ซ้ือหุ้นตลาดหลักทรัพย์ 
 3. เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของนัก ลงทุนระหว่างคู่
ด้วยวิธี LSD 
  พบว่า ความคิดเห็นของนักลงทุนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 
เป็นรายคน ดังน้ี  
  การตัดสินใจซ้ือหุ้นบางคร้ังต้องพึ่งข่าวลือในวงใน นักลงทุนระดับการศึกษา มัธยม/ตํ่ากว่า อนุปริญญา 
และปริญญาตรี มีความคิดเห็นท่ีแตกต่างจากผู้มีการศึกษาสูงกว่า 
  1. ปริญญาตรีท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 นักลงทุนท่ีเป็นพนักงานบริษัท ห้างร้าน มีความ 
คิดเห็นแตกต่างจากผู้เล่นหุ้นเป็นอาชีพและผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 นักลงทุน ท่ีมีวงเงินซ้ือ
ขายหลักทรัพย์มากกว่า 1 ล้านบาท มีความคิดเห็นท่ีแตกต่างจากผู้ท่ีมีวงเงินซ้ือขาย หลักทรัพย์ต่ํากว่า 100,000 
บาทและ 500,001-1 ล้านบาทท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 
  2. การลงทุนต้องมีแผนและปฏิบัติตามแผนอย่างเคร่งครัด ปรากฏว่านักลงทุนผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
มีความคิดเห็นแตกต่างจากพ่อบ้านแม่บ้าน และพ่อบ้านแม่บ้านมี ความคิดเห็นแตกต่างจากพนักงานบริษัท ห้างร้าน 
ข้าราชการรัฐวิสาหกิจท่ีระดับความมีนัยสําคัญ ทางสถิติท่ี 0.01 ตามลําดับ การซ้ือเฉพาะแต่ในท่ีมีสภาพคล่อง
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เท่าน้ัน นักลงทุนท่ีมีธุรกิจส่วนตัวมี ความคิดเห็นต่างจากผู้เล่นหุ้นเป็นอาชีพและผู้เล่นหุ้นเป็นอาชีพมีความคิดเห็น
แตกต่างจากพนักงาน บริษัทห้างร้าน พ่อบ้านแม่บ้านอยู่ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ผู้มีรายได้ต่อเดือนตํ่ากว่า 
20,000 บาทมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้มีรายได้มากกว่า 60,000 บาทที่ระดับความมีนัยสําคัญ 0.05 
  3. การซ้ือเฉพาะหุ้นที่มีสภาพคล่องเท่าน้ัน นักลงทุนท่ีประกอบธุรกิจ ส่วนตัวมีความคิดเห็นแตกต่าง
จากผู้เล่นหุ้นเป็นมืออาชีพ และผู้เล่นหุ้นเป็นมืออาชีพมีความคิดเห็น แตกต่างจากพนักงานบริษัทห้างร้าน และ
พ่อบ้านแม่บ้านท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ตามลําดับ นักลงทุนท่ีมีรายได้ต่อเดือนตํ่ากว่า 20,000 บาท มีความ
คิดเห็นแตกต่างจากผู้มีรายได้ 20,001-40,000 บาทท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01  และนักลงทุนท่ีมีประสบการณ์การ
ลงทุนน้อยกว่า 3 ปี มีความ คิดเห็นแตกต่างจากผู้ทีประสบการณ์การลงทุน 6-8 ปี และมากกว่า 8 ปี อย่างมี
นัยสําคัญท่ี 0.01 
  4. การไม่รอโอกาสซื้อหุ้นราคาต่ําสุดหรือขายหุ้นเมื่อราคาสูงสุด นักลงทุนท่ี มีระดับการศึกษา
อนุปริญญา มีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้มีการศึกษาปริญญาตรี ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 และผู้มีการศึกษา 
ปริญญาตรีแตกต่างจากผู้มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 
  5. ไม่ลงทุนในตลาดหุ้นท่ีมีการซ้ือขายผันผวนสูง นักลงทุนท่ีเป็นพนักงาน บริษัทห้างร้าน มีความ
คิดเห็นแตกต่างจาก ผู้เป็นพ่อบ้านแม่บ้านและผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวท่ีระดับ นัยสําคัญ 0.01 นักลงทุนท่ีมีวงเงินซ้ือ
ขายหลักทรัพย์ตํ่ากว่า 100,000 บาท มีความคิดเห็นแตกต่างกับ ผู้มีวงเงินซ้ือหลักทรัพย์ 100,001-500,000 บาท 
และมากกว่า 1 ล้านบาทท่ีระดับความมีนัยสําคัญ 0.01 
  6. ต้องวิเคราะห์ความผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นเสมอ นักลงทุนท่ีเป็นพนักงานของบริษัทห้างร้าน มีความ
คิดเห็นแตกต่างจาก ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ผู้เล่นหุ้นเป็นอาชีพและ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ท่ีระดับ
นัยสําคัญ 0.01 นักลงทุนท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,000-40,000 บาท มีความคิดเห็นต่างจากผู้มีรายได้มากกว่า 
60,000 บาท ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 ก่อนซ้ือหุ้นบริษัทใดต้องศึกษาข้อมูลให้ลึกซ้ึงเสมอ นักลงทุนที่เป็น ข้าราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 นักลงทุนท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,000-40,000 บาท มีความคิดเห็น
ต่างจากผู้มีรายได้มากกว่า 60,000 บาท ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 
  7. ก่อนซ้ือหุ้นบริษัทใดต้องศึกษาข้อมูลให้ลึกซ้ึงเสมอ นักลงทุนท่ีเป็น ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจมี
ความคิดเห็นแตกต่างจากผู้เล่นหุ้นเป็นอาชีพพนักงานบริษัทห้าง ร้าน และผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวท่ีระดับนัยสําคัญ 
0.05 นักลงทุนท่ีมีประสบการณ์การลงทุนน้อยกว่า 3 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้มีประสบการณ์การลงทุน 3-5 
ปีท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 
  8. การไม่ซ้ือหุ้นที่มีลักษณะแตกต่างกันมากเกินไป นักลงทุนท่ีเล่นหุ้นเป็นอาชีพมี ความคิดเห็นแตกต่าง
จากข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจและพ่อบ้านแม่บ้านท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 
  9. การท่ีต้องรักษาเงินสดไว้จํานวนหน่ึงเสมอ นักลงทุนท่ีเป็นข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจมีความคิดเห็น
แตกต่างจากผู้เล่นหุ้นเป็นอาชีพ ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 และข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ มีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้
ประกอบอาชีพส่วนตัว ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 นักลงทุนท่ีมี รายได้ต่อเดือน 20,000-40,000 บาทมีความคิดเห็น
แตกต่างจากผู้มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 60,000 บาท ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 นักลงทุนท่ีมีประสบการณ์การลงทุน
น้อยกว่า 3 ปีมีความคิดเห็น แตกต่างจากผู้มีประสบการณ์การลงทุน 6-8 ปี และมากกว่า 8 ปีท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 
  10. ไม่ทําตัวเป็นผู้เช่ียวชาญในการลงทุน นักลงทุนท่ีเป็นพนักงานบริษัทห้างร้านมี ความคิดเห็น
แตกต่างจาก ผู้เล่นหุ้นเป็นอาชีพ และข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 นักลงทุนท่ีมีรายได้ต่อเดือน
ตํ่ากว่า 20,000 บาท มีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้มีรายได้ต่อเดือน 40,001-60,000 บาทและมากกว่า 60,000 บาท 
ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 นักลงทุนท่ีมีประสบการณ์การ ลงทุนน้อยกว่า 3 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ท่ีมี
ประสบการณ์  3-5 ปี, 6-8 ปี และมากกว่า  8 ปีที่ ระดับนัยสําคัญ 0.01 นักลงทุนที่มีวงเงินซ้ือขายหลักทรัพย์ต่ํากว่า 
100,000 บาท มีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ท่ีมีวงเงินซ้ือขายหลักทรัพย์มากกว่า 1 ล้านบาท ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 
และนักลงทุน ท่ีมีวงเงินซ้ือขายหลักทรัพย์ต่ํากว่า 100,000 บาท มีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ท่ีมีวงเงินซ้ือขาย 
หลักทรัพย์ 100,000-500,000 บาท ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
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  11. นักลงทุนต้องเตรียมตัวพร้อมใจรับความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต นักลงทุนท่ีเป็นพนักงาน
บริษัทห้างร้าน มีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ท่ีประกอบธุรกิจส่วนตัวและผู้เล่นหุ้นเป็น อาชีพ ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 
และมีความคิดเห็นแตกต่างจากข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ และพ่อบ้าน แม่บ้านที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 นักลงทุนท่ีมี
รายได้ต่อเดือนมากกว่า 60,000 บาท มีความคิดเห็น แตกต่างจากผู้มีรายได้ต่อเดือนต่ํากว่า 20,001-40,000 และ 
40,001-60,000 บาท ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 นักลงทุนท่ีมีวงเงินซ้ือขายหลักทรัพย์ต่ํากว่า 100,000 บาท มีความ
คิดเห็นแตกต่างจากผู้ท่ีมี วงเงินซ้ือขายหลักทรัพย์ 100,000-500,000 และ 500,001-1 ล้านบาทท่ีระดับนัยสําคัญ 
0.05 
  12. การลงทุนตามแนวโน้มตลาด นักลงทุนท่ีมีรายได้ต่อเดือน 20,000-40,000 บาท มีความคิดเห็น
แตกต่างจากผู้มีรายได้ต่อเดือน 40,001-60,000 บาทที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 นักลงทุนท่ีมีประสบการณ์การลงทุน
น้อยกว่า 3 ปีมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้มีประสบการณ์การลงทุน 6-8 ปี  ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 และมีความ
คิดเห็นแตกต่างจากผู้มีประสบการณ์การลงทุนมากกว่า 8 ปี ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 นักลงทุนท่ีมีวงเงินซ้ือขาย
หลักทรัพย์ต่ํากว่า 100,000 บาท มีความคิดเห็น แตกต่างจากผู้มีวงเงินซ้ือขายหลักทรัพย์มากกว่า 1 ล้านบาท ท่ี
ระดับนัยสําคัญ 0.01 และนักลงทุนท่ีมี วงเงินซ้ือขายหลักทรัพย์ 100,000-500,000 บาท มีความคิดเห็นแตกต่าง
จากผู้ท่ีมีวงเงินซ้ือขาย หลักทรัพย์มากกว่า 1 ล้านบาท ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 
  13. การรอจังหวะอย่างอดทนไม่ลงทุนเกินตัว นักลงทุนท่ีมีรายได้ต่อเดือนตํ่ากว่า 20,000 บาท มีความ
คิดเห็นแตกต่างจากผู้มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 60,000 บาท ท่ีระดับ นัยสําคัญ 0.01 
  14. ขายหุ้นเพื่อตัดขาดทุนเมื่อจําเป็น เพื่อให้ขาดทุนน้อยท่ีสุด นักลงทุนท่ีมี ประสบการณ์การลงทุน 3-
5 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้มีประสบการณ์การลงทุนน้อยกว่า 3 ปี และมากกว่า 8 ปีท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 
นักลงทุนท่ีมีวงเงินซ้ือขายหลักทรัพย์ตํ่ากว่า 100,000 บาท มีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้มีวงเงินซ้ือขายหลักทรัพย์ 
100,001-500,000 บาทและ 500,001-1 ล้าน บาท ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 
  15. ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ท่ีมั่นคง มีรายได้แน่นอน นักลงทุนท่ีมี ประสบการณ์การลงทุนน้อยกว่า  
3 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้มีประสบการณ์การลงทุน 6-8 ปี และมากกว่า 8 ปีท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 
 
ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของนักลงทุนรายย่อยต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย 
กรุงเทพมหานคร มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
 1. การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นักลงทุนควรรอโอกาสซื้อหุ้น เมื่อราคาตํ่าสุด และให้ ขายหุ้นเมื่อราคา
เปล่ียนแปลงขึ้นสูงสุด 
 2. การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นักลงทุนต้องมีแผนการลงทุนและปฏิบัติตามแผนการ ลงทุนนั้นอย่าง
เคร่งครัด ไม่ลงทุนในตลาดหุ้นท่ีมีการซ้ือขายผันผวนสูง 
 3. นักลงทุนเมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้นจะต้องวิเคราะห์หาสาเหตุของความผิดพลาดน้ัน เสมอ เพื่อเป็น
บทเรียนในการลงทุนต่อไป 
 4. นักลงทุนต้องเตรียมตัว เตรียมใจรับความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนได้ตลอดเวลา ดังน้ันจึง ต้องรักษาเงินสดไว้
จํานวนหน่ึง เพื่อสํารองและเพื่อการลงทุนต่อไป เมื่อโอกาสอํานวย 
 5. นักลงทุนท่ีดีจะต้องศึกษาหาข้อมูลทางการตลาดแล้วลงทุนไปตามแนวโน้มทางการตลาดแล้วลงทุนไป
ตามแนวโน้มทางการ ตลาดน้ัน และเลือกซ้ือเฉพาะหุ้นท่ีมีสภาพคล่องเท่าน้ัน ซ่ึงจะเป็นการลดความเส่ียงภัย 
 6. นักลงทุนจะต้องทําตัวให้เป็นผู้รับข่าวสารรอบด้าน พร้อมรับฟังข้อมูลใหม่ ๆ ไม่ทํา ตัวเป็นผู้เช่ียวชาญ
ในการลงทุน เพราะอาจมีสภาพการณ์ใหม่ ๆ ท่ีไม่อาจคาดคิดเกิดขึ้นได้เสมอ 
 7. นักลงทุนต้องสามารถตัดสินใจเด็ดขาดในการขายหุ้น เพื่อตัดขาดทุนเมื่อถึงคราว จําเป็น ท้ังน้ีเพื่อให้
ขาดทุนน้อยท่ีสุด 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความเส่ียงในการซ้ือขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ 
 2. ควรมีการศึกษาการวิเคราะห์องค์ประกอบของหลักทรัพย์เพื่อการตัดสินใจลงทุน 
 3. ควรมีการศึกษาการเลือกใช้บริการตัวแทนการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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แรงจูงใจในการทํางานของพนักงาน บริษัท เหรียญทองทูล จํากัด* 
Employees Motivation in the Workplace at Rianthong Tool Co., Ltd. 

 
              ว่าท่ีร้อยตรีธีระ  ทองสพัก**

 
 Acting Sub.Lt.. Teera  Thongsapak 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่องน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาแรงจูงใจในการทํางานของพนักงาน บริษัท เหรียญทองทูล 
จํากัด และ 2) เปรียบเทียบแรงจูงใจในการทํางานของพนักงาน จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน จําแนก
ตามลักษณะประชากรศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างจํานวน 99 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างการหาค่าเฉล่ียโดยใช้ค่าที 
และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) แรงจูงใจในการทํางานของพนักงานบริษัทเหรียญทองทูลจํากัดในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง (3.33) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทั้ง 6 ด้าน คือ ด้านความสําเร็จของ
งาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้า และ
ด้านโอกาสในการเติบโต 2) ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการทํางานของพนักงาน จําแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์ พบว่า พนักงานท่ีมีสภาพสมรสต่างกัน มีแรงจูงใจในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านความสําเร็จของงาน พนักงานท่ีระดับการศึกษาต่างกัน มีแรงจูงใจ
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ พนักงานท่ีระดับการศึกษา
ต่างกัน รายได้เฉล่ียต่อเดือน และตําแหน่งต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ 0.01 ด้านความ
รับผิดชอบ พนักงานท่ีมีตําแหน่งต่างกัน มีแรงจูงใจโดยรวมต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ซ่ึงจาก
การวิจัยผู้วิจัยได้นําไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการบริหารงานเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ โดย
ในด้านความสําเร็จของงาน บริษัทควรให้ความสําคัญต่อการวางแผนงานก่อนเริ่มปฏิบัติงาน และมีการติดตามผล
เป็นประจํา เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรค ในการทํางาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ บริษัทควรมีแนวทาง
และนโยบายอย่างชัดเจน สําหรับการกล่าวยกย่อง ชมเชย หรือให้รางวัลกับพนักงานในกรณีท่ีปฏิบัติงานได้สําเร็จ
ตามเป้าหมายท่ีวางไว้ และควรมีการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชาให้มาก ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 
บริษัทควรกําหนดนโยบายท่ีชัดเจน และเป็นธรรม เพื่อกระตุ้นให้พนักงานรู้สึกอยากทํางาน ด้านความรับผิดชอบ 
ควรให้อิสระในการทํางานโดยยึดผลของงาน และกําหนดนโยบายกํากับ ด้านความก้าวหน้า บริษัทควรจัดให้มีการ
สัมมนา หรือการฝึกอบรม เพื่อความรู้ความสามารถของพนักงานให้ทันต่อโลกท่ีเปล่ียนแปลงไปในปัจจุบัน ส่งผลให้
งานท่ีทํามีประสิทธิภาพ ด้านโอกาสในการเติบโต ผู้บังคับบัญชาต้องมีความยุติธรรมในการพิจารณาขึ้นเงินเดือน 
และเป้ายอดขายประจําปี โดยให้ยึดหลักตามเขตที่ขาย และความสามารถในการทํางาน ให้ขยัน ทํางานได้ถูกต้อง 
เรียบร้อย รวดเร็ว คนนั้นมีโอกาสได้เล่ือนขั้น และขึ้นเงินเดือนมากข้ึน 
 
Abstract 
 The research studies the motivation of employees at the workplace of Rianthong Tool 
Co., Ltd. And analysed it using demographic information, 99 person answered a questionnaire.  
Data were analyzed using frequency, percentage, mean and standard deviation. t test, f-test. 

                                            
 *  บทความการค้นคว้าอิสระ 
**  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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 The results showed that: 1) the overall motivation of the employees in the workplace is 
moderate (3.33) in six aspects, i.e. completion: achievement, recognition, work itself, 
responsibility, advancement, and growth;  2)employees showed that their motivation based on 
personal characteristics of different marital status, motivation was statistically significant at the 
0.01 level; aspect analyzed reveal  found that: the employees with different levels of education 
had different motivation at the statistically significant level of 0.05, regarding work itself; the 
employees having different levels of education, monthly income and position had different 
motivation at the statistically significant level of 0.05 and 0.01, respectively ;  employees in 
different levels of positions had different motivation at the statistically significant level of 0.05. 
The  research, results ware used as the basis data for the development and improvement of 
quality management. The research showed a need for companies to focus on planning before 
commencing  work and monitoring regularly to create the barriers of work for solving problems 
and keeping pace. Concerning company’s, the company should have clear guidelines and 
policies for praising and rewarding  employees for operational success and having a good 
relationship between employees and management. section and should make employees feel 
motivated by establishing clear and fair policies.  Responsibility for worked should be enhanced 
as well as , the freedom to work under the company’s policy and governance. Degrading 
advancement, the company should arrange  meetings or seminars to developed the employees 
knowledge and skills to keep pace with world change and be up to date and efficient.  
Concerning growth, the management must be fair in determining salary increases and annual 
sales targets based on sale location and work efficiency, diligence, accuracy, neatness,  and 
speed. work efficiently to be successful and rewarded with a higher salary. 
 
ความนํา 
 ปัจจุบันการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก และสภาพแวดล้อมภายในมี การเปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็ว อันเนื่องมาจากสภาพเศรษฐกิจ ความผันผวนทางการเมือง การเปล่ียนแปลงทางสังคม รวมถึง
สภาพแวดล้อมในการทํางานท่ีเปล่ียนแปลงไป จึงส่งผลให้องค์กรต่าง ๆ ต้องมีการปรับเปล่ียนนโยบาย รูปแบบการ
บริหาร โครงสร้างองค์การ เพื่อให้สอดคล้องและทันต่อสถานการณ์การเปล่ียนแปลง การปรับเปล่ียนดังกล่าวส่งผล
โดยตรงต่อบุคลากรผู้ปฏิบัติงานท่ีจําเป็นต้องปรับตัวให้สามารถปฏิบัติงานภายใต้นโยบาย และการบริหารท่ี
เปล่ียนแปลงไป ซ่ึงบางคร้ังการเปล่ียนแปลงดังกล่าวก็ส่งผลในด้านบวกและด้านลบ  ผลท่ีมีต่อองค์การในด้านบวก
คือ องค์การมีการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีความกระตือรือร้นในการทํางาน มีเป้าหมายใน
การทํางานร่วมกัน แต่บางครั้งการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วเกินไปนี้อาจส่งผลในด้านลบคือ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานจะ
ทํางานโดยที่ไม่ได้ผูกพันต่อองค์การ ความพึงพอใจในการทํางานจะลดลงไปเร่ือยๆ ซ่ึงถ้ามีโอกาสที่ดีกว่าบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานอาจจะลาออกจากงานเพ่ือไปทํางานท่ีมีโอกาสก้าวหน้าท้ังในด้านการทํางาน เงินเดือน การยอมรับ 
รวมถึงสังคมท่ีดีกว่า 
 การท่ีองค์การต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ เอกชน สถาบันอุดมศึกษา จะสามารถรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ
ให้อยู่กับองค์การ จําเป็นท่ีจะต้องสร้างแรงจูงใจรวมถึงการสร้างความผูกพันในองค์การ ซ่ึงผลดังกล่าวจะส่งผลให้คน
และงานจะเอื้อประโยชน์ต่อกัน เพราะคนเป็นผู้สร้างงาน ในขณะที่งานเป็นส่ิงท่ีใช้ควบคุมพฤติกรรมของคนให้
สอดคล้องกันในการทํางานร่วมกัน ซ่ึงจากความสัมพันธ์ดังกล่าวจะเห็นได้ว่าหากบุคลากรในองค์การได้รับการจูงใจ
ในการทํางานให้เขาเหล่าน้ันได้บรรลุถึงความต้องการของตนแล้วก็จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทํางานและ
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ประสิทธิผลโดยรวมขององค์การ รวมถึงสามารถนําการจูงใจดังกล่าวมาสร้างความผูกพันในองค์การให้กับคนใน
องค์การ 
 จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยเลือกท่ีจะศึกษา แรงจูงใจในการทํางานของพนักงาน บริษัท เหรียญทองทูล 
จํากัด เพื่อท่ีจะสามารถนําทฤษฏีต่าง ๆ มาใช้ในการเสริมสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์การ ซ่ึงถือ
ได้ว่าเป็นส่ิงยึดเหนี่ยวที่จะทําให้บุคลากร มีความรัก ความพึงพอใจท่ีจะร่วมงานกับองค์การต่อไป เน่ืองจากมี
พนักงาน เข้า - ออกงานอยู่บ่อยๆ ทําให้ ผลงานขององค์การขาดความต่อเนื่อง เน่ืองจากพนักงานท่ีเข้ามาใหม่ ยังไม่
มีความรู้ ความชํานาญ และความเข้าใจเก่ียวกับองค์การดีพอ จะต้องทําการฝึกอบรม และเรียนรู้ระบบงานของ
องค์การ การวิจัยครั้งน้ีทําให้สามารถท่ีจะนําข้อมูลต่างๆ ท่ีได้มาปรับปรุงและพัฒนาในกระบวนการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ ซ่ึงจะช่วยทําให้บุคลากรเกิดขวัญกําลังใจ ความจงรักภักดีต่อองค์การ และทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการทํางานของพนักงาน บริษัท เหรียญทองทูล จํากัด 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบแรงจูงใจในการทํางานของพนักงาน จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นการศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทํางานของพนักงาน บริษัท เหรียญทองทูล จํากัด  
มีขอบเขตการวิจัยดังนี้ 
 1. ขอบเขตของด้านประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ พนักงาน บริษัท เหรียญทองทูล จํากัด 
จํานวน 118 คน (ท่ีมา: ข้อมูลของบริษัท เหรียญทองทูล จํากัด, มกราคม 2556) เลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 99 
คน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้จากตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan (1970, p.608) 
 2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
  2.1 ตัวแปรอิสระ (independent variables) คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย 
   - เพศ 
   - อายุ 
   - สถานภาพสมรส 
   - อายุการทํางาน 
   - ระดับการศึกษา 
   - รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
   - ตําแหน่งงาน 
  2.2 ตัวแปรตาม (dependent variables) คือ แรงจูงใจในการทํางานของพนักงาน แบ่งออกเป็น 6 
ด้านคือ  
   - ความสําเร็จของงาน (achievement) 
   - การได้รับการยอมรับนับถือ (recognition) 
   - ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ (work itself) 
   - ความรับผิดชอบ (responsibility) 
   - ความก้าวหน้า (advancement) 
   - โอกาสในการเติบโต (growth) 
 3. ระยะเวลาในการศึกษา 
  ระยะเวลาในการวิจัยคร้ังน้ี ระหว่างเดือนมกราคม -  มีนาคม 2556 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ แบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นโดยมีขั้นตอนตามลําดับ ดังน้ี 
 1. การศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยคร้ังน้ี 
 2. การจัดทําโครงสร้างของแบบสอบถามให้มี เ น้ือหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยคร้ังน้ี  
แบบสอบถามมี 2 ส่วน คือ 
  2.1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส อายุการทํางาน 
ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน และตําแหน่งงาน จํานวน 7 ข้อ 
  2.2 แรงจูงใจในการการทํางานของพนักงาน แบ่งออกเป็น 6 ด้าน คือ ความสําเร็จของงาน 
(achievement) การได้รับการยอมรับนับถือ (recognition) ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ (work itself) ความ
รับผิดชอบ (responsibility) ความก้าวหน้า (advancement) โอกาสในการเติบโต (growth)  โดยใช้ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert) จํานวน 24 ข้อ 
 3. นําแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นให้อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้
ตรวจสอบความสอดคล้องของเน้ือหา กับวัตถุประสงค์ของการวิจัย เป็นการศึกษาความเท่ียงตรง (validity) ของ
แบบสอบถาม แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้คําถามชัดเจนสามารถส่ือความหมายได้ตรงประเด็นและเหมาะสม
ย่ิงขึ้น 
 4. นําแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จํานวน 20 คน แล้วนํา
ข้อมูลดังกล่าวมาหาค่าความเช่ือมั่น (reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเช่ือมั่น .7921 
 
วิธีการรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยจะดําเนินการเก็บข้อมูล โดยขอความร่วมมือจากพนักงาน บริษัท เหรียญ
ทองทูล จํากัด ด้วยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย โดยนําแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตัวอย่างกรอกข้อมูล จํานวน 99 คน 
และขอรับคืนแบบสอบถามด้วยตนเอง 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถาม จะนํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุด และนํามาลงรหัส  
ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป หาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, F-test, LSD 
และ rxy ดังน้ี 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ความถ่ี และค่าร้อยละ (percentage) 
 2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับการทํางานของพนักงาน โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
เพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient : rxy) 
 3. วิเคราะห์แรงจูงใจในการทํางานของพนักงาน โดยใช้ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
 4. เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X )  ของคะแนนแรงจูงใจในการทํางานของพนักงาน จําแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์ โดยใช้ t-test และ  F-test 
 5. เปรียบเทียบพหุคูณ เพื่อทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนแรงจูงใจในการทํางานของพนักงาน จากผล
การวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธี Least Significant Difference (LSD) 
 
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 88.89 มีอายุ ในระหว่าง 30-40 ปี ร้อยละ 43.43 มี
สถานภาพสมรส ร้อยละ 54.55 มีอายุการทํางาน 11-15 ปี ร้อยละ 33.33 มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาหรือ
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เทียบเท่า ร้อยละ 64.65 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,000 - 20,000 บาท ร้อยละ 64.65 มีตําแหน่งพนักงานระดับ
ปฏิบัติการ ร้อยละ 63.64 รองลงมา พนักงานขับรถ ร้อยละ 13.13 
 2. วิเคราะห์แรงจูงใจในการทํางานของพนักงาน แบ่งออกเป็น 6 ด้าน โดยจําแนกตามลักษณะส่วน
บุคคล 
  แรงจูงใจในการทํางานของพนักงานบริษัทเหรียญทองทูลจํากัดในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 
3.33) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านดังน้ี 
  ด้านความสําเร็จของงาน (achievement) แรงจูงใจในการทํางานของพนักงานบริษัทเหรียญทองทูล
จํากัดในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 3.42) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 
3.04) 2 ข้อ ดังน้ี 
  1. งานท่ีทําต้องใช้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
  2. การประสานงานแต่ละแผนกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  นอกน้ันอยู่ในระดับมาก 
  เมื่อพิจารณาตามเพศพบว่า มีค่าสอดคล้องกับพนักงานท้ังเพศชายและเพศหญิง ยกเว้นแรงจูงใจใน
ข้อความพึงพอใจเมื่อทํางานสําเร็จท่ีอยู่ในระดับมาก และเฉพาะเพศชายที่มีแรงจูงใจในข้อวัสดุอุปกรณ์ที่ดี และ
เพียงพอ มีผลต่อประสิทธิภาพการทํางาน 
  ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ (recognition) แรงจูงใจในการทํางานของพนักงานบริษัทเหรียญ
ทองทูลจํากัดในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 3.46) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง 
( X  = 3.20 - 3.34) 3 ข้อ ดังนี้ 
  1. ความพึงพอใจเมื่อเพื่อนร่วมงานมาขอคําปรึกษา 
  2. ผู้บังคับบัญชาให้ความเป็นกันเองในการทํางาน 
  3. ความพึงพอใจเมื่อได้รับการยอมรับจากผู้ใต้บังคับบัญชา 
  ส่วนทางด้านความพึงพอใจเมื่อได้รับการยกย่องชมเชยจากผู้บังคับบัญชามีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก 
( X  = 3.99) 
  เมื่อพิจารณาตามเพศพบว่า มีค่าสอดคล้องกับพนักงานเพศชาย  
  ด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ (work itself) แรงจูงใจในการทํางานของพนักงานบริษัทเหรียญทอง
ทูลจํากัดในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 3.22) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 
2.69 – 3.26) 3 ข้อ ดังน้ี 
  1. งานท่ีทําท้าทายความสามารถ 
  2. งานท่ีทําน่าสนใจ 
  3. งานท่ีทําเป็นงานท่ีมีเกียรติ 
  ส่วนทางด้านงานท่ีทํามีความสําคัญต่อหน่วยงานมีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.51) 
  เมื่อพิจารณาตามเพศพบว่า มีค่าสอดคล้องกับพนักงานเพศชาย ยกเว้นแรงจูงใจทางด้านงานท่ีทํา
น่าสนใจท่ีอยู่ในระดับปานกลาง 
  ด้านความรับผิดชอบ (responsibility) แรงจูงใจในการทํางานของพนักงานบริษัทเหรียญทองทูลจํากัด
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 3.20) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 2.69–
3.26) 2 ข้อ ดังน้ี 
  1. งานท่ีทํามีลักษณะต้องทําแต่ต้นจนสําเร็จ 
  2. ความพึงพอใจท่ีเกิดจากการได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานใหม่ๆ 
  ส่วนการทํางานได้อย่างอิสระ และการมีอํานาจตัดสินใจและรับผิดชอบในงานได้เต็มท่ี อยู่ในระดับมาก 
  เมื่อพิจารณาตามเพศพบว่า มีค่าสอดคล้องกับพนักงานเพศชายและเพศหญิง ยกเว้นการทํางานได้อย่าง
อิสระของเพศหญิงท่ีมีแรงจูงใจอยู่ในระดับปานกลาง 
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  ด้านความก้าวหน้า (advancement) แรงจูงใจในการทํางานของพนักงานบริษัทเหรียญทองทูลจํากัด
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 3.47) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 3.08) 1 
ข้อ คือ การได้รับการฝึกอบรมเพ่ือความก้าวหน้าในการทํางาน 
  นอกน้ันอยู่ในระดับมาก ท้ังด้านการสนับสนุนส่งเสริมให้มีทักษะ ความชํานาญในการทํางานมากข้ึน, 
โอกาสการก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานมีผลต่อการทํางาน และความมั่นคงในการทํางานมีผลต่อประสิทธิภาพการ
ทํางาน 
  เมื่อพิจารณาตามเพศพบว่า มีค่าสอดคล้องกับพนักงานเพศชายและเพศหญิง ยกเว้นโอกาสการ
ก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานมีผลต่อการทํางานของเพศหญิงท่ีมีแรงจูงใจอยู่ในระดับปานกลาง 
  ด้านโอกาสในการเติบโต (growth) แรงจูงใจในการทํางานของพนักงานบริษัทเหรียญทองทูลจํากัดใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 3.22) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 3.10–
3.22) 2 ข้อ ดังน้ี 
  ผู้บังคับบัญชามีความยุติธรรมในการบริหารงานและการประเมินผลงาน 
  รายได้/ค่าจ้าง มีความเหมาะสมกับความสามารถ 
  ส่วนด้านมีโอกาสได้เล่ือนตําแหน่งหน้าท่ีการงานสูงขึ้น เมื่องานท่ีรับผิดชอบประสบความสําเร็จอยู่ใน
ระดับน้อย และด้านความพึงพอใจเมื่อได้รับการปรับขึ้นเงินเดือนเป็นประจําทุกปีอยู่ในระดับมาก 
  เมื่อพิจารณาตามเพศพบว่า มีค่าสอดคล้องกับพนักงานเพศชายและเพศหญิง  
  จากตาราง 4.3  แรงจูงใจในการทํางานของพนักงานบริษัทเหรียญทองทูลจํากัดในภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( X  = 3.33) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านดังน้ี 
  ด้านความสําเร็จของงาน (achievement) แรงจูงใจในการทํางานของพนักงานบริษัทเหรียญทองทูล
จํากัดในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 3.42) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 
3.04) 2 ข้อ ดังน้ี 
  1. งานท่ีทําต้องใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
  2. การประสานงานแต่ละแผนกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  นอกนั้นอยู่ในระดับมาก 
  ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ (recognition) แรงจูงใจในการทํางานของพนักงานบริษัทเหรียญ
ทองทูลจํากัดในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 3.46) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง 
( X  = 3.20-3.34) 3 ข้อ ดังน้ี 
  1. ความพึงพอใจเมื่อเพื่อนร่วมงานมาขอคําปรึกษา 
  2. ผู้บังคับบัญชาให้ความเป็นกันเองในการทํางาน 
  3. ความพึงพอใจเมื่อได้รับการยอมรับจากผู้ใต้บังคับบัญชา 
  ส่วนทางด้านความพึงพอใจเมื่อได้รับการยกย่องชมเชยจากผู้บังคับบัญชามีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก 
( X = 3.99) 
  ด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ (work itself) แรงจูงใจในการทํางานของพนักงานบริษัทเหรียญทอง
ทูลจํากัดในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.22) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 
2.69 – 3.26) 3 ข้อ ดังน้ี 
  1. งานท่ีทําท้าทายความสามารถ 
  2. งานท่ีทําน่าสนใจ 
  3. งานท่ีทําเป็นงานท่ีมีเกียรติ 
  ส่วนทางด้านงานท่ีทํามีความสําคัญต่อหน่วยงานมีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก ( X = 3.51) 
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  ด้านความรับผิดชอบ (responsibility) แรงจูงใจในการทํางานของพนักงานบริษัทเหรียญทองทูล
จํากัดในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 3.20) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 
2.69 – 3.26) 2 ข้อ ดังน้ี 
  1. งานท่ีทํามีลักษณะต้องทําแต่ต้นจนสําเร็จ 
  2. ความพึงพอใจท่ีเกิดจากการได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานใหม่ ๆ 
  ส่วนการทํางานได้อย่างอิสระ และการมีอํานาจตัดสินใจและรับผิดชอบในงานได้เต็มท่ี อยู่ในระดับมาก 
  ด้านความก้าวหน้า (advancement) แรงจูงใจในการทํางานของพนักงานบริษัทเหรียญทองทูลจํากัด
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 3.47) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 3.08) 1 
ข้อ คือ การได้รับการฝึกอบรมเพ่ือความก้าวหน้าในการทํางาน  
  นอกนั้นอยู่ในระดับมาก ท้ังด้านการสนับสนุนส่งเสริมให้มีทักษะ ความชํานาญในการทํางานมากขึ้น, 
โอกาสการก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานมีผลต่อการทํางาน และความมั่นคงในการทํางานมีผลต่อประสิทธิภาพ 
การทํางาน 
  ด้านโอกาสในการเติบโต (growth) แรงจูงใจในการทํางานของพนักงานบริษัทเหรียญทองทูลจํากัดใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.22) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.10–3.22)  
2 ข้อ ดังน้ี 
  1. ผู้บังคับบัญชามีความยุติธรรมในการบริหารงานและการประเมินผลงาน 
  2. รายได้/ค่าจ้าง มีความเหมาะสมกับความสามารถ 
  ส่วนด้านมีโอกาสได้เล่ือนตําแหน่งหน้าท่ีการงานสูงขึ้น เมื่องานท่ีรับผิดชอบประสบความสําเร็จอยู่ใน
ระดับน้อย และด้านความพึงพอใจเมื่อได้รับการปรับขึ้นเงินเดือนเป็นประจําทุกปีอยู่ในระดับมาก 
 ส่วนท่ี 3 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของแรงจูงใจในการทํางานของพนักงาน แบ่งออกเป็น 6 ด้าน คือ ด้าน
ความสําเร็จของงาน (achievement)  ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ (recognition) ด้านลักษณะของงานท่ี
ปฏิบัติ (work itself) ด้านความรับผิดชอบ (responsibility) ด้านความก้าวหน้า (advancement) และด้านโอกาส
ในการเติบโต (growth) จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 
 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนระดับแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานที่มีเพศต่างกัน พบว่า 
แรงจูงใจท่ีมีผลต่อการทํางานจําแนกตามเพศ ในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาราย
ด้าน ดังน้ี 
 ด้านความสําเร็จของงาน (achievement) พนักงานเพศชาย และเพศหญิงมีแรงจูงใจโดยรวม ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.1 
จํานวน 1 รายการ คือ วัสดุ อุปกรณ์ท่ีดีและเพียงพอ มีผลต่อประสิทธิภาพการทํางาน นอกนั้นไม่แตกต่าง 
 ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ (recognition) พนักงานเพศชาย และเพศหญิงมีแรงจูงใจโดยรวม ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติในทุก
ข้อ  
 ด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ (work itself) พนักงานเพศชาย และเพศหญิงมีแรงจูงใจโดยรวม ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.1 
จํานวน 1 รายการ คือ งานท่ีทําท้าทายความสามารถ นอกน้ันไม่แตกต่าง 
 ด้านความรับผิดชอบ (responsibility) พนักงานเพศชาย และเพศหญิงมีแรงจูงใจโดยรวม ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.1 จํานวน 1 
รายการ คือ การทํางานได้อย่างอิสระ นอกน้ันไม่แตกต่าง 
 ด้านความก้าวหน้า (advancement) พนักงานเพศชาย และเพศหญิงมีแรงจูงใจโดยรวม ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.1 จํานวน 1 
รายการ คือความมั่นคงในการทํางานมีผลต่อประสิทธิภาพการทํางาน 
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 ด้านโอกาสในการเติบโต (growth) พนักงานเพศชาย และเพศหญิงมีแรงจูงใจโดยรวม ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติในทุกข้อ 
 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนระดับแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานท่ีมีระดับอายุต่างกัน 
พบว่า แรงจูงใจท่ีมีผลต่อการทํางานจําแนกตามระดับอายุ ในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณารายด้าน ดังน้ี 
 ด้านความสําเร็จของงาน (achievement) พนักงานท่ีมีอายุต่างกันมีแรงจูงใจโดยรวม ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติในทุกข้อ 
 ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ (recognition) พนักงานท่ีมีอายุต่างกันมีแรงจูงใจโดยรวม ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จํานวน 1 
ข้อ คือ ผู้บังคับบัญชาให้ความเป็นกันเองในการทํางาน นอกนั้นไม่แตกต่างกัน 
 ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ (work itself) พนักงานท่ีมีอายุต่างกันมีแรงจูงใจโดยรวม ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติในทุกข้อ 
 ด้านความรับผิดชอบ (responsibility) พนักงานท่ีมีอายุต่างกันมีแรงจูงใจโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติในทุกข้อ 
 ด้านความก้าวหน้า (advancement) พนักงานท่ีมีอายุต่างกันมีแรงจูงใจโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติในทุกข้อ 
 ด้านโอกาสในการเติบโต (growth) พนักงานที่มีอายุต่างกันมีแรงจูงใจโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติในทุกข้อ 
 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคู่ด้วยวิธี Least Significant Different (LSD) พบว่า แรงจูงใจ
ของพนักงานท่ีมรีายได้แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  เป็นรายคู่ดังน้ี 
 1. ผู้บังคับบัญชาให้ความเป็นกันเองในการทํางาน พนักงานท่ีมีอายุ 41 – 50 ปี มีแรงจูงใจท่ีแตกต่าง
กับพนักงานที่มีอายุ 30 – 40 ปี 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนระดับแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานท่ีมีสถานภาพการ
สมรสต่างกัน พบว่า แรงจูงใจท่ีมีผลต่อการทํางานจําแนกตามสถานภาพการสมรส ในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณารายด้าน ดังนี้ 
  ด้านความสําเร็จของงาน (achievement) พนักงานท่ีมีสถานภาพโสดและสมรสมีแรงจูงใจโดยรวม 
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 
0.01 จํานวน 1 รายการ คือ วัสดุ อุปกรณ์ท่ีดีและเพียงพอ มีผลต่อประสิทธิภาพการทํางาน นอกน้ันไม่แตกต่าง 
  ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ (recognition) พนักงานที่มีสถานภาพโสดและสมรสมีแรงจูงใจ
โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติในทุกข้อ 
  ด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ (work itself) พนักงานท่ีมีสถานภาพโสดและสมรสมีแรงจูงใจโดยรวม 
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติใน
ทุกข้อ 
  ด้านความรับผิดชอบ (responsibility) พนักงานท่ีมีสถานภาพโสดและสมรสมีแรงจูงใจโดยรวม ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติในทุก
ข้อ 
  ด้านความก้าวหน้า (advancement) พนักงานท่ีมีสถานภาพโสดและสมรสมีแรงจูงใจโดยรวม ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 
จํานวน 2 รายการ คือโอกาสการก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานมีผลต่อการทํางาน และความม่ันคงในการทํางานมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการทํางาน 
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  ด้านโอกาสในการเติบโต (growth) พนักงานท่ีมีสถานภาพโสดและสมรสมีแรงจูงใจโดยรวม ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติในทุก
ข้อ 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนระดับแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานท่ีมีอายุการทํางาน
ต่างกัน พบว่า แรงจูงใจท่ีมีผลต่อการทํางานจําแนกตามอายุการทํางานต่างกัน ในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณารายด้าน ดังน้ี 
  ด้านความสําเร็จของงาน (achievement) พนักงานท่ีมีอายุการทํางานต่างกัน มีแรงจูงใจโดยรวม ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติในทุก
ข้อ 
  ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ (recognition) พนักงานท่ีมีอายุการทํางานต่างกัน มีแรงจูงใจ
โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.05 จํานวน 1 ข้อ คือ ผู้บังคับบัญชาให้ความเป็นกันเองในการทํางาน นอกน้ันไม่แตกต่างกัน  
  ด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ (work itself) พนักงานท่ีมีอายุการทํางานต่างกัน มีแรงจูงใจโดยรวม 
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติใน
ทุกข้อ 
  ด้านความรับผิดชอบ (responsibility) พนักงานท่ีมีอายุการทํางานต่างกัน มีแรงจูงใจโดยรวม ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
จํานวน 1 ข้อ คือ มีอํานาจตัดสินใจและรับผิดชอบในงาน ได้เต็มท่ี นอกนั้นไม่แตกต่างกัน 
  ด้านความก้าวหน้า (advancement) พนักงานท่ีมีอายุการทํางานต่างกัน มีแรงจูงใจโดยรวม ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 
จํานวน 1 ข้อ คือ โอกาสการก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีผลต่อการทํางาน นอกน้ันไม่แตกต่างกัน 
  ด้านโอกาสในการเติบโต (growth) พนักงานท่ีมีอายุการทํางานต่างกัน มีแรงจูงใจโดยรวม ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จํานวน 2 
ข้อ คือ ผู้บังคับบัญชามีความยุติธรรมในการบริหารงานและการประเมินผลงาน และความพึงพอใจเมื่อได้รับการปรับ
ขึ้นเงินเดือนเป็นประจําทุกปี นอกนั้นไม่แตกต่างกัน 
  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคู่ด้วยวิธี Least Significant Different (LSD) พบว่า 
แรงจูงใจของพนักงานท่ีมีพนักงานท่ีมีอายุการทํางานต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ 0.01 เป็น
รายคู่ดังนี้ 
  1. ผู้บังคับบัญชาให้ความเป็นกันเองในการทํางาน พนักงานที่มีอายุการทํางานมากกว่า 15 ปี มี
แรงจูงใจท่ีแตกต่างกับพนักงานท่ีมีอายุ 5 - 10 ปี และ 11 – 15 ปี 
  2. มีอํานาจตัดสินใจและรับผิดชอบในงาน ได้เต็มท่ี พนักงานท่ีมีอายุการทํางานตํ่ากว่า 5 ปี มีแรงจูงใจ
ท่ีแตกต่างกับพนักงานท่ีมีอายุ 11 – 15 ปี และ มากกว่า 15 ปี 
  3. โอกาสการก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานมีผลต่อการทํางาน พนักงานท่ีมีอายุการทํางาน 11 – 15 ปี มี
แรงจูงใจท่ีแตกต่างกับพนักงานท่ีมีอายุต่ํากว่า 5 ปี, 11 – 15 ปี และ มากกว่า 15 ปี  
  4. ผู้บังคับบัญชามีความยุติธรรมในการบริหารงานและการประเมินผลงาน ตํ่ากว่า 5 ปี มีแรงจูงใจที่
แตกต่างกับพนักงานท่ีมีอายุ 11 – 15 ปี และพนักงานท่ีมีอายุการทํางานมากกว่า 15 ปี มีแรงจูงใจท่ีแตกต่างกับ
พนักงานท่ีมีอายุ 11 – 15 ปี 
  5. ความพึงพอใจเมื่อได้รับการปรับข้ึนเงินเดือนเป็นประจําทุกปี พนักงานท่ีมีอายุการทํางาน 11 – 15 
ปี มีแรงจูงใจท่ีแตกต่างกับพนักงานท่ีมีอายุต่ํากว่า 5 ปี และ มากกว่า 15 ปี 
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  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนระดับแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานท่ีมีวุฒิการศึกษา
ต่างกัน พบว่า แรงจูงใจท่ีมีผลต่อการทํางานจําแนกตามวุฒิการศึกษาในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ เมื่อพิจารณารายด้าน ดังน้ี 
  ด้านความสําเร็จของงาน (achievement) พนักงานท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีแรงจูงใจโดยรวม 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.05 จํานวน 1 ข้อ คือ วัสดุ อุปกรณ์ท่ีดีและเพียงพอ มีผลต่อประสิทธิภาพการทํางาน นอกนั้นไม่แตกต่าง 
  ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ (recognition) พนักงานท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีแรงจูงใจโดยรวม 
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
จํานวน 1 ข้อ คือ ความพึงพอใจเมื่อได้รับการยอมรับจากผู้ใต้บังคับบัญชา นอกน้ันไม่แตกต่างกัน  
  ด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ (work itself) พนักงานท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีแรงจูงใจโดยรวม 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.05 จํานวน 2 ข้อ คือ งานท่ีทําท้าทายความสามารถ และงานท่ีทํามีความสําคัญต่อหน่วยงาน นอกน้ันไม่
แตกต่างกัน 
  ด้านความรับผิดชอบ (responsibility) พนักงานท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีแรงจูงใจโดยรวม ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติในทุก
ข้อ 
  ด้านความก้าวหน้า (advancement) พนักงานท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีแรงจูงใจโดยรวม ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติในทุก
ข้อ 
  ด้านโอกาสในการเติบโต (growth) พนักงานที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีแรงจูงใจโดยรวม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
จํานวน 1 ข้อ คือ ความพึงพอใจเมื่อได้รับการปรับขึ้นเงินเดือนเป็นประจําทุกปี นอกนั้นไม่แตกต่างกัน 
  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคู่ด้วยวิธี Least Significant Different (LSD) พบว่า 
แรงจูงใจของพนักงานท่ีมีพนักงานท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ 0.01 เป็น
รายคู่ดังน้ี 
  1. วัสดุ อุปกรณ์ท่ีดีและเพียงพอ มีผลต่อประสิทธิภาพการทํางานพนักงานท่ีมีระดับการศึกษาต่ํากว่า
มัธยมศึกษามีแรงจูงใจท่ีแตกต่างกับพนักงานท่ีมีวุฒิมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 
  2. ความพึงพอใจเมื่อได้รับการยอมรับจากผู้ใต้บังคับบัญชา พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาระดับปริญญา
ตรีมีแรงจูงใจท่ีแตกต่างกับพนักงานท่ีมีวุฒิต่ํากว่ามัธยมศึกษา และมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 
  3. งานท่ีทําท้าทายความสามารถ พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาต่ํากว่ามัธยมศึกษามีแรงจูงใจท่ีแตกต่าง
กับพนักงานท่ีมีวุฒิปริญญาตรี 
  4. งานท่ีทํามีความสําคัญต่อหน่วยงาน พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีมีแรงจูงใจท่ี
แตกต่างกับพนักงานท่ีมีวุฒิตํ่ากว่ามัธยมศึกษา และมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 
  5. ความพึงพอใจเมื่อได้รับการปรับข้ึนเงินเดือนเป็นประจําทุกปี พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาต่ํากว่า
มัธยมศึกษามีแรงจูงใจท่ีแตกต่างกับพนักงานท่ีมีวุฒิมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนระดับแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานท่ีมีระดับรายได้
ต่างกัน พบว่า แรงจูงใจท่ีมีผลต่อการทํางานจําแนกตามระดับรายได้ ในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ เมื่อพิจารณารายด้าน ดังน้ี 
  ด้านความสําเร็จของงาน (achievement) พนักงานท่ีมีระดับรายได้ต่างกัน มีแรงจูงใจโดยรวมไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 ข้อ 
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คือ ความพึงพอใจเมื่อทํางานสําเร็จ และวัสดุ อุปกรณ์ท่ีดีและเพียงพอ มีผลต่อประสิทธิภาพการทํางาน นอกน้ันไม่
แตกต่าง 
  ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ (recognition) พนักงานท่ีมีระดับรายได้ต่างกัน มีแรงจูงใจโดยรวม
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ เมื่อพิจารณาเปน็รายข้อ พบว่า ทุกข้อไม่แตกต่างกัน 
  ด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ (work itself) พนักงานท่ีมีระดับรายได้ต่างกัน มีแรงจูงใจโดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 
จํานวน 2 ข้อ คือ งานท่ีทําน่าสนใจ และงานท่ีทํามีความสําคัญต่อหน่วยงาน นอกน้ันไม่แตกต่าง 
  ด้านความรับผิดชอบ (responsibility) พนักงานท่ีมีระดับรายได้ต่างกัน มีแรงจูงใจโดยรวมไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 ข้อ 
คือ งานท่ีทํามีลักษณะต้องทําแต่ต้นจนสําเร็จ และความพึงพอใจท่ีเกิดจากการได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงาน
ใหม่ๆ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 ข้อ คือ มีอํานาจตัดสินใจและรับผิดชอบในงานได้เต็มท่ี 
นอกน้ันไม่แตกต่าง 
  ด้านความก้าวหน้า (advancement) พนักงานท่ีมีระดับรายได้ต่างกัน มีแรงจูงใจโดยรวมไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันในทุกข้อ 
  ด้านโอกาสในการเติบโต (growth) พนักงานท่ีมีระดับรายได้ต่างกัน มีแรงจูงใจโดยรวมไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีแรงจูงใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 ข้อ 
คือ ผู้บังคับบัญชามีความยุติธรรมในการบริหารงานและการประเมินผลงาน นอกน้ันไม่แตกต่าง 
  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคู่ด้วยวิธี Least Significant Different (LSD) พบว่า 
แรงจูงใจของพนักงานท่ีมีพนักงานท่ีมีรายไดต้่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ 0.01 เป็นรายคู่ดังน้ี 
  1. ความพึงพอใจเมื่อทํางานสําเร็จ พนักงานท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท มี
แรงจูงใจท่ีแตกต่างกับพนักงานท่ีมีรายได้ ตํ่ากว่า 10,000 บาท 
  2. วัสดุ อุปกรณ์ท่ีดีและเพียงพอ มีผลต่อประสิทธิภาพการทํางาน พนักงานท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
10,000 – 20,000 บาท มีแรงจูงใจท่ีแตกต่างกับพนักงานท่ีมีรายได้ ต่ํากว่า 10,000 บาท 
  3. งานที่ทําน่าสนใจ พนักงานท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน ตํ่ากว่า 10,000 บาท มีแรงจูงใจท่ีแตกต่างกับ
พนักงานท่ีมีรายได้ 10,000 – 20,000 บาท 
  4. งานท่ีทํามีความสําคัญต่อหน่วยงาน  พนักงานท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท มี
แรงจูงใจท่ีแตกต่างกับพนักงานท่ีมีรายได้ 10,000 – 20,000 บาท 
  5. งานท่ีทํามีลักษณะต้องทําแต่ต้นจนสําเร็จ  พนักงานท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท 
มีแรงจูงใจท่ีแตกต่างกับพนักงานท่ีมีรายได้ ต่ํากว่า 10,000 บาท 
  6. มีอํานาจตัดสินใจและรับผิดชอบในงาน ได้เต็มท่ี พนักงานท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่ํากว่า 10,000 
บาท มีแรงจูงใจท่ีแตกต่างกับพนักงานท่ีมีรายได้ 10,000 – 20,000 บาท และ 20,001 – 30,000 บาท 
  7. ความพึงพอใจที่เกิดจากการได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานใหม่ ๆ พนักงานท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อ
เดือน ต่ํากว่า 10,000 บาท มีแรงจูงใจท่ีแตกต่างกับพนักงานที่มีรายได้ 10,000 – 20,000 บาท และ 20,001 – 
30,000 บาท 
  8. ผู้บังคับบัญชามีความยุติธรรมในการบริหารงานและการประเมินผลงาน พนักงานท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อ
เดือน ต่ํากว่า 10,000 บาท มีแรงจูงใจท่ีแตกต่างกับพนักงานท่ีมีรายได้ 10,000 – 20,000 บาท พนักงานท่ีมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท มีแรงจูงใจท่ีแตกต่างกับพนักงานท่ีมีรายได้ 10,000 – 20,000 บาท 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานท่ีมีตําแหน่งงานต่างกัน พบว่า 
ความพึงพอใจท่ีมีผลต่อการทํางานในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี้ 
  ด้านความสําเร็จของงาน (achievement) พนักงานท่ีมีระดับรายได้ต่างกัน มีแรงจูงใจโดยรวมไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 และ 0.01 
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ตามลําดับ จํานวน 2 ข้อ คือ งานที่ทําต้องใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และวัสดุ อุปกรณ์ท่ีดีและเพียงพอ มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการทํางาน นอกนั้นไม่แตกต่าง 
  ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ (recognition) พนักงานที่มีระดับรายได้ต่างกัน มีแรงจูงใจโดยรวม
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 และ 0.01 
ตามลําดับ จํานวน 1 ข้อ คือ ความพึงพอใจเมื่อได้รับการยอมรับจากผู้ใต้บังคับบัญชา นอกน้ันไม่แตกต่างกัน 
  ด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ (work itself) พนักงานท่ีมีระดับรายได้ต่างกัน มีแรงจูงใจโดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 
จํานวน 2 ข้อ คือ งานท่ีทําน่าสนใจ และงานท่ีทํามีความสําคัญต่อหน่วยงาน นอกนั้นไม่แตกต่าง 
  ด้านความรับผิดชอบ (responsibility) พนักงานท่ีมีระดับรายได้ต่างกัน มีแรงจูงใจโดยรวมแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 จํานวน 
1 ข้อ คือ งานท่ีทํามลัีกษณะต้องทําแต่ต้นจนสําเร็จ นอกน้ันไม่แตกต่าง 
  ด้านความก้าวหน้า (advancement) พนักงานท่ีมีระดับรายได้ต่างกัน มีแรงจูงใจโดยรวมไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 ข้อ คือ 
โอกาสการก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานมีผลต่อการทํางาน นอกน้ันไม่แตกต่าง 
  ด้านโอกาสในการเติบโต (growth) พนักงานท่ีมีระดับรายได้ต่างกัน มีแรงจูงใจโดยรวมไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีแรงจูงใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 ข้อ 
คือ รายได้/ค่าจ้าง มีความเหมาะสมกับความสามารถ นอกนั้นไม่แตกต่าง 
  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคู่ด้วยวิธี Least Significant Different (LSD) พบว่า 
แรงจูงใจของพนักงานที่มีพนักงานท่ีมีตําแหน่งงานต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ 0.01 เป็นราย
คู่ดังน้ี 
  1. งานท่ีทําต้องใช้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ พนักงานท่ีเป็นพนักงานขายมีแรงจูงใจท่ีแตกต่างกับ
พนักงานระดับปฏิบัติงาน และคนขับรถ 
  2. วัสดุ อุปกรณ์ท่ีดีและเพียงพอ มีผลต่อประสิทธิภาพการทํางาน พนักงานท่ีเป็นพนักงานระดับ
ปฏิบัติงาน มีแรงจูงใจท่ีแตกต่างกับพนักงานธุรการ และพนักงานขาย 
  3. ความพึงพอใจเมื่อได้รับการยอมรับจากผู้ใต้บังคับบัญชา พนักงานท่ีเป็นพนักงานธุรการ มีแรงจูงใจท่ี
แตกต่างกับพนักงานระดับปฏิบัติงาน และคนขับรถ และ พนักงานขายกับพนักงานระดับปฏิบัติงาน 
  4. งานท่ีทําน่าสนใจ พนักงานท่ีเป็นพนักงานธุรการ มีแรงจูงใจท่ีแตกต่างกับพนักงานระดับปฏิบัติงาน 
และคนขับรถ และ พนักงานขายมีแรงจูงใจท่ีแตกต่างกับพนักงานระดับปฏิบัติงาน กับพนักงานขับรถ 
  5. งานท่ีทํามีความสําคัญต่อหน่วยงาน พนักงานท่ีเป็นพนักงานธุรการ มีแรงจูงใจท่ีแตกต่างกับพนักงาน
ระดับปฏิบัติงาน และคนขับรถ และ พนักงานขายมีแรงจูงใจท่ีแตกต่างกับพนักงานระดับปฏิบัติงาน กับพนักงานขับ
รถ 
  6. งานท่ีทํามีลักษณะต้องทําแต่ต้นจนสําเร็จ พนักงานขายมีแรงจูงใจท่ีแตกต่างกับพนักงานธุรการ และ
พนักงานระดับปฏิบัติงาน กับ พนักงานขับรถมีแรงจูงใจท่ีแตกต่างกับพนักงานธุรการ 
  7. โอกาสการก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานมีผลต่อการทํางาน พนักงานระดับปฏิบัติงานมีแรงจูงใจท่ี
แตกต่างกับพนักงานธุรการ และพนักงานขับรถมีแรงจูงใจท่ีแตกต่างกับพนักงานธุรการ 
  8. รายได้/ค่าจ้าง มีความเหมาะสมกับความสามารถ พนักงานขายมีแรงจูงใจท่ีแตกต่างกับพนักงาน
ธุรการ และพนักงานระดับปฏิบัติงาน 
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยเร่ืองแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานบริษัท เหรียญทองทูล จํากัด ได้ผลการวิจัยที่สามารถ
นํามาอภิปรายผลดังน้ี 
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 1. วิเคราะห์แรงจูงใจในการทํางานของพนักงาน จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 
  แรงจูงใจในการทํางานของพนักงานบริษัทเหรียญทองทูลจํากัดในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 
3.41) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 3.31 
และ 3.49) ซ่ึงสอดคล้องกับ วันเพ็ญ จําคํา (2554) ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการทํางานของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท 
เอ็นโอเค พรีซิช่ัน คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จํากัด ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีระดับแรงจูงใจใน
การทํางานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
 2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของแรงจูงใจในการทํางานของพนักงาน แบ่งออกเป็น 6 ด้าน คือ ด้าน
ความสําเร็จของงาน (achievement)  ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ (recognition) ด้านลักษณะของงานท่ี
ปฏิบัติ (work itself) ด้านความรับผิดชอบ (responsibility) ด้านความก้าวหน้า (advancement) และด้านโอกาส
ในการเติบโต (growth) จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 
  จากการวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ของแรงจูงใจในการทํางานของพนักงาน แบ่งออกเป็น 6 ด้าน คือ  
ด้านความสําเร็จของงาน (achievement)  ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ (recognition) ด้านลักษณะของงานท่ี
ปฏิบัติ (work itself) ด้านความรับผิดชอบ (responsibility) ด้านความก้าวหน้า (advancement) และด้านโอกาส
ในการเติบโต (growth) จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล ในภาพรวมของทั้ง 6 ด้านแล้ว 
  แรงจูงใจในการทํางานของพนักงานบริษัทเหรียญทองทูลจํากัดในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 
3.33) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านดังน้ี 
  ด้านความสําเร็จของงาน (achievement) แรงจูงใจในการทํางานของพนักงานบริษัทเหรียญทองทูล
จํากัดในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ มณฑล รอยตระกูล (2546) ได้ศึกษาเรื่อง
แรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงานของสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา ผลการศึกษาพบว่า 1. ระดับการปฏิบัติงานของ
สรรพากรพื้นท่ีสาขาอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าระดับการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ 
งานบริหารงานท่ัวไป งานรับชําระและคืนภาษี และงานสํารวจและเร่งรัดภาษีอากรค้าง 2. ระดับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า สรรพากรพื้นท่ีสาขามีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
มากเกือบทุกด้าน ได้แก่ ความสําเร็จของงาน การได้รับการยอมรับนับถือ ลักษณะของงาน ความรับผิดชอบ 
นโยบายและการบริหาร การปกครองบังคับบัญชาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สภาพการทํางาน และความม่ันคงใน
งาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ (recognition) แรงจูงใจในการทํางานของพนักงานบริษัทเหรียญทองทูลจํากัด
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  สอดคล้องกับงานวิจัยของวันเพ็ญ จําคํา (2554, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจ
ในการทํางานของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท เอ็นโอเค พรีซิช่ัน คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จํากัด การวิจัยเรื่องน้ี มี
วัตถุประสงค์  เพื่อศึกษา 1) แรงจูงใจในการทํางานของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท เอ็นโอเค พรีซิช่ัน คอมโพเนนท์ 
(ประเทศไทย) จํากัด และ 2 ) เปรียบเทียบแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานฝ่ายผลิตของบริษัท จําแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคลผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการทํางานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแยกรายปัจจัย 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับแรงจูงใจตามปัจจัยจูงใจในทุกด้าน อยู่ในระดับปานกลาง ด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ 
(work itself) แรงจูงใจในการทํางานของพนักงานบริษัทเหรียญทองทูลจํากัดในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิวิไล  กุลทรัพย์ศุทรา (2552) การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เอ. เอส. แอสโซซิเอท เอนยิเนียร่ิง (1964) จํากัด โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็น 
พนักงานบริษัท เอ. เอส. แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) จํากัด จํานวน 105 คน  ผลวิจัยพบว่า พนักงานบริษัท 
เอ. เอส. แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) จํากัด มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
ด้านความรับผิดชอบ (responsibility) แรงจูงใจในการทํางานของพนักงานบริษัทเหรียญทองทูลจํากัดในภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับวันเพ็ญ จําคํา (2554) ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการทํางานของพนักงานฝ่ายผลิต 
บริษัท เอ็นโอเค พรีซิช่ัน คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จํากัด จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมี
อายุต่างกัน มีระดับแรงจูงใจโดยรวมไม่แตกต่างกัน  ด้านความก้าวหน้า (advancement) แรงจูงใจในการทํางาน
ของพนักงานบริษัทเหรียญทองทูลจํากัดในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  อาทิตยา  เจียรนัยศิลาวงศ์ (2553, 
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บทคัดย่อ)  ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการทํางานของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท เอบีซี จํากัด การวิจัยเร่ืองนี้ มี
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงระดับของ แรงกระตุ้นท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานฝ่ายผลิต จาก
การศึกษา พบว่า  พนักงานมีแรงกระตุ้นเพื่อการแสวงหาอยู่ในระดับปานกลาง ด้านโอกาสในการเติบโต (growth) 
แรงจูงใจในการทํางานของพนักงานบริษัทเหรียญทองทูลจํากัดในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ อา
ทิตยา เจียรนัยศิลาวงศ์ (2553, บทคัดย่อ)  ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการทํางานของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท  เอบีซี 
จํากัด การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงระดับของแรงกระตุ้นที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการทํางานของ
พนักงานฝ่ายผลิต จากการศึกษา พบว่า พนักงานมีแรงกระตุ้นเพื่อการแสวงหาอยู่ในระดับปานกลาง 
 3. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของแรงจูงใจในการทํางานของพนักงาน จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 
  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของแรงจูงใจในการทํางานของพนักงาน แบ่งออกเป็น 6 ด้าน คือ  ด้าน
ความสําเร็จของงาน (achievement)  ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ (recognition) ด้านลักษณะของงานท่ี
ปฏิบัติ (work itself) ด้านความรับผิดชอบ (responsibility) ด้านความก้าวหน้า (advancement) และด้านโอกาส
ในการเติบโต (growth) จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 
  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนระดับแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานท่ีมีเพศต่างกัน พบว่า 
แรงจูงใจที่มีผลต่อการทํางานจําแนกตามเพศ ในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนระดับแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานท่ีเพศต่างกัน มีระดับ
อายุต่างกัน อายุการทํางานต่างกัน วุฒิการศึกษาต่างกันระดับรายได้ต่างกันตําแหน่งงานต่างกัน พบว่า แรงจูงใจท่ีมี
ผลต่อการทํางานจําแนก ในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  สอดคล้องกับวันเพ็ญ จําคํา (2554) 
ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการทํางานของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท เอ็นโอเค พรีซิช่ัน คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) 
จํากัด จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุต่างกัน มีระดับแรงจูงใจโดยรวมท้ังด้านปัจจัยจูงใจ
และปัจจัยสุขอนามัย ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับภัทรา โภคะสุนทรางกูล (2552) ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจกับผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท พีพี จํากัด จากผลการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันไม่มีผลให้ระดับ
ปัจจัยจูงใจแตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับ อาทิตยา เจียรนัยศิลาวงศ์ (2553)  ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการทํางาน
ของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท เอบีซี จํากัด จากการศึกษา พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ได้แก่ ระดับ
การศึกษา และรายได้ต่อเดือนมีระดับแรงกระตุ้นเพื่อการแสวงหาแตกต่างกัน ในขณะท่ี เพศ อายุ สถานภาพการ
สมรส และอายุงาน มีระดับแรงกระตุ้นเพื่อการแสวงหาไม่แตกต่างกัน ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ได้แก่ อายุ 
และรายได้ต่อเดือน มีระดับแรงกระตุ้นเพื่อข้อผูกมัดแตกต่างกัน ในขณะที่ปัจจัยส่วนบุคคลอ่ืน มีระดับแรงกระตุ้น
เพื่อข้อผูกมัดไม่แตกต่างกัน ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกัน ได้แก่ รายได้ต่อเดือน มีระดับแรงกระตุ้นเพื่อการเรียนรู้
ไม่แตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการทํางานของพนักงาน บริษัท เหรียญทองทูล จํากัด  ข้อมูลท่ีได้จากการ
วิจัยครั้งน้ีจะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการบริหารงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ ท้ังยังช่วย
กระตุ้นให้บุคลากรมีพฤติกรรมการทํางานไปในทางท่ีองค์กรต้องการ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
 ด้านความสําเร็จของงาน (achievement) บริษัทควรให้ความสําคัญต่อการวางแผนงานก่อนเริ่ม
ปฏิบัติงาน เช่น วางแผนกําลังคน เคร่ืองมือ  และส่ิงอํานวยความสะดวกต่าง ๆ รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัยใน
การทํางาน เป็นต้น และมีการติดตามผลเป็นประจํา อาจเป็นในรูปการประชุมประจําสัปดาห์ หรือประจําเดือน เพ่ือ
รับทราบปัญหาและอุปสรรคในการทํางาน และให้มีการแก้ไขให้ทันต่อเหตุการณ์ ร่วมกันแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึน ผู้บริหาร
ควรมีวิสัยทัศน์ที่เปิดกว้าง ยอมรับความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา หากข้อเสนอแนะมีประโยชน์ต่อ และเมื่อปัญหา
น้ันสามารถแก้ไขได้ด้วยข้อเสนอแนะของตนเองก็จะเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ 
 ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ (recognition) บริษัทควรมีแนวทางและนโยบายอย่างชัดเจน สําหรับ
การกล่าวยกย่อง ชมเชย หรือให้รางวัลกับพนักงานในกรณีท่ีปฏิบัติงานได้สําเร็จตาม เป้าหมายท่ีวางไว้และเปิด
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โอกาสให้พนักงานได้ แสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชาควรสร้างความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา
ให้มากขึ้น เช่น ควรมีการจัดกิจกรรมเพ่ือกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานแต่ละแผนก เช่น วันปีใหม่ 
ตรุษจีน วันพ่อ วันแม่ ฯลฯ เพื่อให้พนักงานทุกแผนกได้มีโอกาสรู้จักกันมากกว่าการทํางาน ซ่ึงจะเป็นส่วนช่วยให้มี
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน 
  ด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ (work itself) บริษัทต้องพยายามให้พนักงานรู้สึกว่าอยากทํางานทุก
วัน โดยบริษัทต้องพยามยามช้ีให้เห็นว่าพนักงานท่ีต้ังใจทํางานเพ่ือบริษัทจะได้ผลตอบแทนอย่างไร โดยต้องมีการ
กําหนดนโยบายอย่างชัดเจน โดยให้ความสําคัญกับทุกตําแหน่งงาน ในส่วนของพนักงานขาย ถ้าสามารถทํายอดขาย
ได้ตามเป้าหมายท่ีบริษัทกําหนด ก็จะได้โบนัสเพ่ิม เช่น กําหนดยอดขายไว้ท่ี 2,000,000 บาท ก็จะได้โบนัสเพ่ิม 
5,000 บาท ในส่วนพนักงานระดับปฏิบัติการ และพนักงานธุรการ  และพนักงานขับรถ ถ้าคนใดไม่เคยสาย ไม่เคย
ลา และสามารถปฏิบัติงานได้ยอดเย่ียมท่ีสุด ก็จะได้เป็นพนักงานดีเด่นประจําเดือน ได้รับโบนัสเพ่ิม 1,000 บาท 
เป็นต้น 
  ด้านความรับผิดชอบ (responsibility) ควรให้อิสระในการการทํางานโดยยึดผลงานท่ีได้เป็นหลัก ให้
พนักงานได้มีโอกาสคิด และตัดสินใจ แล้ววางแผนการทํางานร่วมกัน และการประสานงานระหว่างแผนกต่าง ๆ และ
สุดท้ายจึงประเมินว่าสามารถทําได้ตรงตามท่ีส่ังและทันเวลาหรือไม่ 
  ด้านความก้าวหน้า (advancement) บริษัทควรจัดให้มีการสัมมนา หรือการฝึกอบรมเพ่ือความรู้
ความสามารถของพนักงาน ให้พนักงานได้มีความรู้ ความสามารถ ให้ทันต่อโลกท่ีเปล่ียนแปลงไปในปัจจุบัน ส่งผลให้
งานท่ีทํามีประสิทธิภาพ และมีโอกาสก้าวหน้าในการทํางาน เช่น กฎหมายท่ัวไปสําหรับประชาชน อบรม
ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ 
  ด้านโอกาสในการเติบโต (Growth) ผู้บังคับบัญชาต้องมีความยุติธรรมในการพิจารณา ขึ้นเงินเดือน 
และเป้ายอดขายประจําปี โดยให้ยึดหลักตามเขตที่ขาย และความสามารถในการทํางาน ให้ขยัน ทํางานได้ถูกต้อง 
เรียบร้อย รวดเร็ว คนนั้นมีสิทธิได้ขึ้นเงินเดือนมากกว่า และได้ตําแหน่งพนักงานดีเด่น 
 
ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ข้อมูลการวิจัยคร้ังน้ี ฝ่ายบริหารสามารถนําข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพการบริหารงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ ท้ังยังช่วยกระตุ้นให้บุคลากรมีพฤติกรรมการทํางานไปในทางท่ีองค์กร
ต้องการ 
 2. จากข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยครั้งน้ี สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการสร้างเสริมแรงจูงใจให้ตรงกับ
ความต้องการของบุคลากร ซ่ึงจะเป็นการสร้างความพึงพอใจ ความมีคุณค่าให้เท่าบุคคลากร ทําให้บุคคลากรมี
แรงจูงใจ ส่งผลให้ปฏิบัติงานให้กับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. ในการวิจัยคร้ังต่อไปบุคลากรควรมีการเปรียบเทียบกับพนักงานขาย บริษัทจําหน่ายเครื่องมือก่อสร้าง 
(Hardware) อื่น ๆ เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบริษัท เหรียญ
ทองทูล จํากัด ว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ 
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การเลือกใช้บริการของลูกค้าในการจัดงานแสดงสนิค้าที่มีต่อ 
บริษัท พี.เค.ออร์กะไนซ์เซอร์ จํากัด* 

Customer Service Selection at an Exhibition Organized by  
PK Ltd. an Events Organizer 

 
          นางกุลจิรา บุษรากรศิริวิช**

 
Mrs. Kuljira Bussarakornsirivit 

  
บทคัดย่อ 
 การวิจัยเร่ืองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการเลือกใช้บริการของลูกค้าในการจัดงานแสดงสินค้าท่ีมีต่อ
บริษัท พี.เค.ออร์กะไนซ์เซอร์ จํากัด 2) เปรียบเทียบการเลือกใช้บริการในการจัดงานแสดงสินค้า ของลูกค้า จําแนก
ตามลักษณะประชากรศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างคือ ลูกค้าท่ีเลือกใช้บริการของบริษัท พี.เค.ออร์กะไนซ์เซอร์ จํากัด 
จํานวน 132 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างการหาค่าเฉล่ียโดยใช้ค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 ผลการวิจัย พบว่า 1) ลูกค้ามีความคิดเห็นเก่ียวกับการเลือกใช้บริการในการจัดงานแสดงสินค้าท่ีมีต่อ
บริษัท พี.เค.ออร์กะไนซ์เซอร์ จํากัด  ค่าเฉล่ียความคิดเห็นในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ มีบริการแก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างการจัดแสดงสินค้า ด้านราคาค่าบริการ คือราคาค่าบริการ
คุ้มค่าในการจัดงาน วิธีการชําระเงินมีหลายรูปแบบ เช่น เช็ค เงินสด และราคาค่าบริการถูกกว่าผู้จัดงานรายอ่ืน 
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย มีการจัดบูทได้อย่างสวยงามสะดุดตา พร้อมท้ังป้ายช่ือร้านค้าติดให้ทุกบูทมีการ
ประชาสัมพันธ์ในการจัดงานแต่ละครั้งด้วยส่ืออิเลคโทรนิค เช่น mail line fax  มีพนักงานขายตรงไปแจกแปลนงาน
แจ้งข่าวสารตามงานต่างๆ ด้านการส่งเสริมการตลาด มีการให้บริการโต๊ะ เก้าอ้ี สําหรับผู้ใช้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
เพิ่ม มีส่วนลดเมื่อชําระล่วงหน้าด้วยเงินสด และส่วนลดพิเศษสําหรับผู้ใช้บริการต่อเน่ือง ด้านพนักงาน พนักงาน
ประสานงานให้ความสะดวกได้อย่างรดวเร็วในการเข้ามาใช้บริการ และคอยช่วยเหลือแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ พร้อมท้ังดูแลเอาใจใส่ติดตามงานอย่างสม่ําเสมอ ด้านกระบวนการให้บริการ มีการตรวจตรา และ
ควบคุมดูแลความปลอดภัยในงานได้อย่างเหมาะสม รูปแบบการจัดกิจกรรมภายในงานมีความน่าสนใจ มีวงดนตรี 
และกิจกรรมภายในห้างฯ พร้อมท้ังบริการการแฟฟรี ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ สถานท่ีสะอดา อากาศถ่ายเท
สะดวก มีความเป็นระเบียบ แสงสว่างเพียงพอ 2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีต่อการเลือกใช้บริการในการ
จัดงานแสดงสินค้า บริษัท พี.เค.ออร์กะไนซ์เซอร์ จํากัด ของลูกค้า จําแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน พบว่า มี
ความแตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ในด้านของการมีพนักงานประสานงานให้ความสะดวกได้อย่าง
รวดเร็วในการเข้ามาใช้บริการ และพนักงานดูแลเอาใจใส่ติดตามงานสม่ําเสมอ 
  
Abstract 
 The objectives of this research were 1) to study the selection of P.K Company Limited 
from the perspective of organizers and 2) to compare the customer’s opinions at the Trade Fair 
classified by demographic characteristics. The sample group consisted of 132 customers using the 
service of P.K. Events Company Limited. Questionnaires were used as a research tool. Data were 
analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and analysis of  variance.  

                                            
 *  บทความการค้นคว้าอิสระ 
**  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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 The results of the research indicated that 1) customers had a high mean opinion towards 
the Trade Fair and toward the P.K Events Company.  Assessing the cost aspect customers thought 
the cost was appropriate to the arrangement.  The cost was cheaper than other event organizers. 
Layout and distribution, exhibition booths were beautifully decorated with shop name tag. 
Publicity the trade fair was advertised   on electronic media such as e-mail, line, facsimile, and 
with direct distribution of the exhibition plan.  Sales promotion, tables and chairs were provided 
for users free of charge, discount for paying with cash in advance and special discounts for loyal 
users.  Service staffs were efficient and solved problems effectively. Service procedure: 
appropriate inspection and safety controls, interesting activities with a band, free coffee. The 
physical environment, clean and good atmosphere, neat arrangement and well light. 2) 
customers had significantly different opinions at 0.05 when classified by income per month 
concerning  serviced staff being fast and helpful with effectively problems solving. 
 
ความนํา 
 ในปัจจุบันธุรกิจจัดงานแสดงสินค้า เป็นกลุ่มเศรษฐกิจท่ีเป็นกลไกหลักสําคัญในการขับเคล่ือนการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญของประเทศ ในแต่ละปีประเทศไทยมีการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติกว่า 100 
งาน สร้างรายได้ทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศไม่น้อย เช่น งานแสดงสินค้า OTOP งานเฟอร์นิเจอร์ งานมอเตอร์ 
EXPO ฯลฯ ในการแข่งขันสําหรับธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า เน่ืองจากข้อจํากัดด้านพื้นท่ี และการไม่ได้เป็นแหล่ง
วัตถุดิบหรือผลิตสินค้า แต่จากข้อมูลปัจจุบัน ท่ีธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าของประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลกได้รับ
ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ ทําให้จํานวนผู้เข้าร่วมงานท่ีจัดขึ้นลดลงอย่างมาก ท้ังผู้แสดงสินค้า (Exhibitor) และผู้
เข้าชมงาน (Visitor) แต่ธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทยกลับได้รับผลกระทบไม่มาก และมีแนวโน้มดีขึ้น
เป็นลําดับ 
 ปัจจัยท่ีทําให้ประเทศไทยมีการจัดงานแสดงสินค้าเพิ่มมากขึ้น เพราะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐท่ีเห็น
ความสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ในการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทยนั้น และมีสถานท่ีอํานวย
ความสะดวกในการจัดแสดงสินค้า เช่น อิมแพค อารีนาเมืองทองธานี ไบเทคบางนา รวมถึงศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริ
กิต แล้วแต่ประเภทของงานท่ีใช้จัดแสดงสินค้าซ่ึงรวมถึงมีส่ิงอํานวยความสะดวก ซ่ึงเหมาะแก่การเลือกจัดงานใน
สถานท่ีดังกล่าว 
 บทบาทของงานออร์กาไนเซอร์ ก็เหมือนการขายฝัน ช่วงแรกต้องสร้างจินตภาพให้ธุรกิจท่ีเป็นลูกค้าเห็น
ภาพในจินตนาการก่อนว่า จะทําอะไร จะใช้งบเท่าไหร่ และผลท่ีออกมาเป็นแบบไหน แต่ ออร์กาไนเซอร์ ไม่ใช่ผู้
กําหนดจุดประสงค์ของงาน ธุรกิจท่ีเป็นลูกค้า ต้องเป็นคนบอกความต้องการว่า จะให้ ออร์กาไนเซอร์ น้ัน ๆ จัดงาน
น้ีไปทําไม บทบาทของออร์กาไนเซอร์ คือ ดําเนินกิจกรรมให้สอดรับกับความต้องการของลูกค้า โดยการต้องทําให้
เขารู้สึกว่ามีประสบการณ์ร่วมเกิดความชอบท่ีสําคัญคือ ความเข้าใจตรงกัน ข้อสําคัญส่ิงท่ีนําเสนอไปต้องลงมือทํา
อย่างเป็น รูปธรรมตามสัญญาให้ได้ ทุกครั้งของการประชุมเพ่ือกําหนดวัตถุประสงค์ในการดําเนินกิจกรรมการตลาด 
จึงควรจะมีผู้ท่ีมีอํานาจในการตัดสินใจ รวมถึงผู้ท่ีจะนําความคิดน้ันไปสร้างกิจกรรมข้ึนมาอยู่ร่วมด้วยเสมอ เพราะ
มิฉะน้ันแล้วก็จะเกิดความผิดพลาดในการส่ือสาร และเสียเวลาแก้ไขงานท่ีนําเสนอไปโดยเปล่าประโยชน์ในการ
ประชุมคร้ังแรก บุคคลากรฝ่ายออร์กาไนเซอร์ ควรจะเป็นผู้ท่ีรับฟังอย่างต้ังใจ แม้ว่าในระหว่างนั้นจะคิดงานออกมา
ได้ทันที ก็ควรจะบันทึกไว้ และหาข้อมูลเพิ่ม เพื่อนําเสนอในโอกาสต่อไป ซ่ึงส่วนใหญ่ลูกค้าจะให้เวลาคิดงาน
ประมาณ 5-7 วันทําการรูปแบบในการจัดกิจกรรมการตลาดน้ันมีมากมาย เช่น การจัดงานเปิดตัวสินค้า, การจัด
นิทรรศการ, การประชาสัมพันธ์ หรือแม้แต่กิจกรรมท่ีมุ่งเป้าในการเพ่ิมยอดขายสินค้า แต่ท้ังน้ีลูกค้าจะต้องเป็นผู้
กําหนดโจทย์ ว่าจัดกิจกรรมน้ีจัดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ใด และควรเป็นเพียงเรื่องเดียว เพื่อที่จะทําให้กิจกรรมน้ันมี
ความโดดเด่น 
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 บุคคลากรในการทํางาน ออร์กาไนเซอร์นั้น หลัก ๆ ควรมีอย่างน้อย 5 ตําแหน่ง คือ 
 1. Business Development หรือ Sale Director ตําแหน่งน้ีมีบทบาทสําคัญในการหาลูกค้า ซ่ึง
จําเป็นต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ มีสายสัมพันธ์ท่ีดีท้ังลึกและกว้าง เพราะต้องอาศัยความเช่ียวชาญด้านการดําเนิน
ธุรกิจ การเจรจาต่อรอง ฯลฯ 
 2. AE (Account Executive) เป็นผู้ดูแลและบริหารจัดการลูกค้า ท้ังในส่วนของงบประมาณ ประสานงาน
กับฝ่ายความคิดสร้างสรรค์ 
 3. Creative ฝ่ายน้ีจะเป็นส่วนคิดงานว่ากิจกรรมการตลาดควรจะมี Concept หรือแนวคิดหลักอย่างไร 
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หรือไม่ ? ซ่ึงควรจะเข้าร่วมรับฟัง “ความต้องการของลูกค้า” เพราะจะต้องเป็น
ผู้นําเสนองาน คนเป็นครีเอทีฟท่ีดี ควรจะมีไหวพริบ ปฏิภาณที่ดีเลิศ สามารถหาเหตุผลมาจูงใจ และโน้มน้าวให้
ลูกค้าซ้ืองานของตนเองได้ 
 4. Producer ฝ่ายน้ีจะเป็นผู้ลงมือจัดทํากิจกรรม หรือคัดเลือกองค์กรภายนอกเข้ามารับช่วงงาน (Out 
Source)  และดูแลรายละเอียดต่าง ๆ ของงานท่ีเกิดขึ้น 
 5. Designer ส่วนน้ีจะเป็นการออกแบบ งานศิลปะ หรือผลิตส่ือท่ีเก่ียวข้องในกิจกรรม 
 สําหรับ บริษัท ออร์กาไนเซอร์ ขนาดเล็กน้ัน บางตําแหน่งอาจจะเป็นคน ๆ เดียวกันก็ได้ เช่น เป็นท้ัง AE 
และ Creative ซ่ึงต้องคิดและนําเสนองาน กับลูกค้าอยู่ตลอดเวลา สําหรับส่วนงานท่ีเหลือ บริษัท ออร์กาไนเซอร์ 
สามารถจัดจ้างบริษัทฯ ภายนอกเข้ามาสนับสนุนได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น การจัดแสดงแสงสีเสียง 
หาพริตต้ี หรืองานก่อสร้างบู๊ท, ป้ายประชาสัมพันธ์ท่ีเก่ียวข้อง โดยปกติแล้ว บริษัท ออร์กาไนเซอร์ จะไม่รับต้ังช่ือแบ
รนด์ หรือออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้กับลูกค้า เน่ืองจากไม่ใช่งานท่ีถนัด การเลือกใช้บริการของบริษัทฯ เหล่าน้ี ผู้ว่าจ้าง
จึงต้องเข้าใจ ความเช่ียวชาญ ก่อนว่า บริษัทตัวแทนโฆษณาแบบไหนมีทักษะด้านใด เคยมีผลงานมาก่อนหรือไม่  
อย่างไรก็ตาม บริษัท ออร์กาไนเซอร์ท่ีมีวิธีการดําเนินกิจกรรมการตลาดท่ีดี ก็ย่ิงสามารถสร้างภาพพจน์ท่ีดีให้เกิดกับ
แบรนด์ได้การนําเสนองานของ บริษัท ออร์กาไนเซอร์  หลังจากรับบรีฟจากลูกค้าแล้ว เมื่อถึงวันท่ีต้องนําเสนองาน 
จะต้องเริ่มต้นด้วยการทบทวน วัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพ่ือตรวจสอบว่ามีความเข้าใจตรงกันหรือไม่  สามารถ
เริ่มต้นด้วย คําถาม ซ่ึงควรจะมีเทคนิคให้ลูกค้า “เห็นด้วย” อยู่เสมอ จากนั้นจึงอธิบายลักษณะงานท่ีออกแบบมา 
หากเป็นไปได้ควรจัดทําเป็นพรีเซ็นเตช่ันให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด เพื่อให้ลูกค้าเห็นภาพ และเข้าใจ
ชัดเจนมากขึ้น Creative หรือผู้นําเสนอแผนกิจกรรมการตลาดน้ีจึงต้องมีบุคลิกภาพท่ีดี น่าเช่ือถือ กล้าประสานตา 
นํ้าเสียงชัดเจน และมีภาษากายอย่างเหมาะสม 
 การเลือกใช้บริการของลูกค้าในการจัดงานแสดงสินค้าท่ีมีต่อบริษัท พี.เค.ออร์กะไนซ์เซอร์ จํากัด  เป็น
ปัจจัยหนึ่งในการเลือกใช้บริการของลูกค้า เน่ืองจากบริษัท พี.เค.ออร์กะไนซ์เซอร์ จํากัด  เป็นบริษัทท่ีเพิ่งเร่ิมเข้าสู่
ธุรกิจน้ี  จึงทําให้ส่งผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าท่ีจะเลือกใช้บริการ  การวางแผนกลยุทธ์ท่ีจะสามารถสร้างความพึง
พอใจให้กับลูกค้า  ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีมีเป็นจํานวนมาก ดังน้ันการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับคุณภาพการบริการ จึงเป็นส่ิงจําเป็นที่ต้องพยายามส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดข้ึนเพื่อศักยภาพในการ
แข่งขันด้านคุณภาพการบริการท่ีให้กับลูกค้า และท่ีสําคัญคือธุรกิจจัดงานแสดงสินค้ายังเป็นธุรกิจที่ ในประเทศไทย
ต้องยกระดับคุณภาพให้เป็นมาตรฐานสากล เพื่อพร้อมเข้าสู่การแข่งขันในระดับโลกต่อไป 
 จากความสําคัญท่ีจะต้องมีการพัฒนาคุณภาพการบริการของบริษัท พี.เค.ออร์กะไนซ์เซอร์ จํากัด จึงทําให้
ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาในเรื่องการเลือกใช้บริการของลูกค้าในการจัดงานแสดงสินค้าท่ีมีต่อบริษัท พี.เค.ออร์กะ
ไนซ์เซอร์ จํากัด  มาเป็นกรณีศึกษาในงานวิจัยคร้ังน้ีเพื่อนําผลการวิจัยไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงานของบริษัท  พี.เค.ออร์กะไนซ์เซอร์ จํากัด  เพื่อนําไปสู่การพัฒนาและยกระดับคุณภาพบริษัท  พี.เค.ออร์
กะไนซ์เซอร์ จํากัด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มีมาตรฐานสากลในอนาคต 
 
 
 



วารสารวชิาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 13 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 133 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการเลือกใช้บริการของลูกค้าในการจัดงานแสดงสินค้าท่ีมีต่อบริษัท พี.เค.ออร์กะไนซ์เซอร์ 
จํากัด 
 2. เพื่อเปรียบเทียบการเลือกใช้บริการในการจัดงานแสดงสินค้า ของลูกค้า จําแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์ 
 
สมมุติฐานของการวิจัย 
 การเลือกใช้บริการของลูกค้าในการจัดงานแสดงสินค้าท่ีมีต่อบริษัท พี.เค.ออร์กะไนซ์เซอร์ จํากัด จําแนก
ตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
 ขอบเขตของด้านประชากร ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ ลูกค้าท่ีเลือกใช้บริการในการจัดงานแสดง
สินค้าของบริษัท  พี.เค.ออร์กะไนซ์เซอร์ จํากัด ณ เดอะมอลล์ โคราช จํานวน 200 คน (ที่มา: ข้อมูล บริษัท พี.เค.
ออร์กะไนซ์เซอร์ จํากัด เดือน มีนาคม 2556)  
 กลุ่มตัวอย่าง คือ ลูกค้าท่ีเลือกใช้บริการของลูกค้าในการจัดงานแสดงสินค้าที่มีต่อบริษัท พี.เค.ออร์กะไนซ์
เซอร์ จํากัด ณ เดอะมอลล์ โคราช เลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 132 คน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้จากตาราง
กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan (1970, p.608) 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ีได้แก่ แบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นโดยมีขั้นตอนตามลําดับดังน้ี 
 1. ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 2. จัดทําโครงสร้างของแบบสอบถามให้มีเน้ือหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยคร้ังน้ี โดยให้
แบบสอบถามมี 2 ส่วน คือ  
 2.1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 
รายได้เฉล่ียต่อเดือน และ ลักษณะของกิจการ รวมจํานวน 6 ข้อ 
 2.2 การเลือกใช้บริการของลูกค้าในการจัดงานแสดงสินค้า แบ่งออกเป็น 7 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคาค่าบริการ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงาน ด้านกระบวนการ
ให้บริการ และด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับตามวิธีการประมาณค่าของลิเคิร์ท (Likert) จํานวน 28 ข้อ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยจะดําเนินการเก็บข้อมูล โดยขอความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นลูกค้าท่ีใช้
บริการของบริษัท  พี.เค.ออร์กะไนซ์เซอร์ จํากัด ในการจัดงานแสดงสินค้า ณ เดอะมอลล์ โคราช ด้วยวิธีสะดวก โดย
นําแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตัวอย่างกรอกข้อมูล จํานวน 132 คน และขอรับคืนแบบสอบถามด้วยตนเอง ได้รับ
แบบสอบถามคืนมาจํานวน 132 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม จํานํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุด และลงรหัส
ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป หาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, F-test และ LSD 
ดังน้ี 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ความถี่ และค่าร้อยละ (percentage) 
 2. วิเคราะห์การเลือกใช้บริการในการจัดงานแสดงสินค้า โดยใช้ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(SD) 
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 3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนความคิดเห็นท่ีมีต่อการเลือกใช้บริการในการจัดงานแสดงสินค้า 
ของลูกค้า จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ โดยใช้ t-test และ F-test 
 4. เปรียบเทียบพหุคูณ เพื่อทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนความคิดเห็นท่ีมีต่อการเลือกใช้บริการในการ
จัดงานแสดงสินค้า ของลูกค้า จากผลการวิเคราะห์ความ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. สถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ลูกค้าท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 71.21 อายุ 30-40 ปี ร้อยละ 58.33  
รองลงมา 41–50 ปี ร้อยละ 34.09 และน้อยท่ีสุดมากกว่า 50 ปี ร้อยละ 3.03 สถานภาพโสด ร้อยละ 55.30  
รองลงมา สมรส ร้อยละ  36.36 และน้อยท่ีสุด หม้าย/หย่าร้าง ร้อยละ 8.33 การศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ  
65.91 รองลงมาตํ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 25.00 และน้อยที่สุด สูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 9.09  มีรายได้เฉล่ียต่อ
เดือน 30,001–40,000 บาท ร้อยละ 35.61 รองลงมามากกว่า 40,000 บาท ร้อยละ 32.58 และน้อยท่ีสุดตํ่ากว่า 
20,000 บาท ร้อยละ 6.06 ลักษณะของกิจการ เส้ือผ้า เคร่ืองแต่งกาย ชุดช้ันใน ร้อยละ 28.79 รองลงมา  
เคร่ืองหนัง เครื่องประดับ ประดับยนต์ ร้อยละ 21.29 และน้อยที่สุด อื่นๆ ได้แก่ รูปภาพ CD หนังสือ เครื่องสําอางค์ 
และของเล่นเด็ก ร้อยละ 4.55 
 2. การเลือกใช้บริการของลูกค้าในการจัดงานแสดงสินค้าท่ีมีต่อบริษัทพี.เค.ออร์กะไนซ์เซอร์ จํากัด 
  ลูกค้าท่ีตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกใช้บริการของลูกค้าในการจัดงานแสดงสินค้า
ท่ีมีต่อบริษัท พี.เค.ออร์กะไนซ์เซอร์ จํากัด ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( = 3.73) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า 
  ด้านผลิตภัณฑ์ ลูกค้ามีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X  = 3.82) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  
พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.64–3.96) ทุกรายการ คือ 
  1. ระยะเวลาในการจัดงานแสดงสินค้ามีความเหมาะสม 
  2. ช่ือเสียงของบริษัทเป็นท่ีรู้จักและได้รับการยอมรับ 
  3. รูปแบบการจัดงานได้มาตรฐานวัสดุมีความทนทาน แข็งแรง 
  4. บริการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างจัดแสดงสินค้า 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับลูกค้าเพศชาย และเพศหญิง อายุน้อยกว่า 30 ปี 30–40 ปี และ 41–50 ปี ทุก
กลุ่มสถานภาพสมรส ทุกกลุ่มระดับการศึกษา ทุกกลุ่มรายได้เฉล่ียต่อเดือน ทุกกลุ่มลักษณะของกิจการ 
  ด้านราคาค่าบริการ ลูกค้ามีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.01) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ  พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.96–4.06) ทุกรายการ คือ 
  1. วิธีการชําระเงินมีหลายช่องทาง เช่น เช็ค เงินสด 
  2. ราคาค่าบริการถูกกว่าผู้จัดงานรายอื่น   
  3. มีการกําหนดราคาอย่างเหมาะสม 
  4. ราคาค่าบริการคุ้มค่าในการจัดงาน 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับลูกค้าเพศชาย และเพศหญิง อายุ 30 – 40 ปี 41 – 50 ปี และมากกว่า 50 ปี ทุก
กลุ่มอายุ ทุกกลุ่มระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,000 – 30,000 บาท 30,001 – 40,000 บาท และ
มากกว่า 40,000 บาท ทุกกลุ่มลักษณะของกิจการ 
  ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ลูกค้ามีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.70) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.61–4.02) จํานวน 3 รายการ คือ 
  1. มีร้านค้าและสินค้าหลากหลายในการจัดงาน 
  2. การจัดบูทมีความสวยงามสะดุดตา และมีป้ายช่ือร้านค้าติดให้ทุกบูท 
  3. มีการประชาสัมพันธ์ในการจัดงานแต่ละคร้ังด้วยส่ืออิเลคโทรนิค เช่น mail line fax 
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  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับลูกค้าเพศชาย และเพศหญิง อายุ 30–40 ปี และ 41–50 ปี สถานภาพโสด และ
สมรส ระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี และปริญญาตรี รายได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001–40,000 บาท และมากกว่า 
40,000 บาท ลักษณะของกิจการเส้ือผ้า เคร่ืองแต่งกาย ชุดช้ันใน 
  ด้านการส่งเสริมการตลาด ลูกค้ามีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 3.47) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X  = 3.83) จํานวน 1 รายการ คือ มีการให้บริการโต๊ะ เก้าอี้ สําหรับ
ผู้ใช้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพ่ิม 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับลูกค้าเพศชาย และเพศหญิง อายุน้อยกว่า 30 ปี 30–40 ปี และ 41–50 ปี 
สถานภาพ โสด และสมรส ทุกกลุ่มระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,000–30,000 บาท 30,001–40,000 
บาท และมากกว่า 40,000 บาท ลักษณะของกิจการเส้ือผ้า เคร่ืองแต่งกาย ชุดช้ันใน เคร่ืองหนัง เครื่องประดับ 
ประดับยนต์ สมุนไพร สินค้า OTOP และอ่ืนๆ 
  ด้านพนักงาน ลูกค้ามีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X  = 3.58) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  
พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X  = 3.58–3.66) จํานวน 3 รายการ คือ   
  1. พนักงานช่วยเหลือแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. มีพนักงานประสานงานให้ความสะดวกได้อย่างรวดเร็วในการเข้ามาให้บริการ 
  3. สามารถติดต่อส่ือสารกับพนักงานได้สะดวก 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับลูกค้าเพศชาย และเพศหญิง อายุน้อยกว่า 30 ปี 30–40 ปี และ 41–50 ปี 
สถานภาพ โสด ระดับการศึกษา ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี รายได้เฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 40,000 บาท 
ลักษณะของกิจการเฟอร์นิเจอร์ ของใช้ภายในบ้าน ครัวเรือน 
  ด้านกระบวนการให้บริการ ลูกค้ามีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.56) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X  = 3.60–3.80) จํานวน 3 รายการ คือ   
  1. รูปแบบการจัดกิจกรรมภายในงานมีความน่าสนใจ มีวงดนตรี และกิจกรรมภายในห้างฯ 
  2. มีขั้นตอนการให้บริการเพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก 
  3. การตรวจตรา ควบคุมดูแลความปลอดภัยในงานดีเหมาะสม 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับลูกค้าเพศชาย และเพศหญิง ทุกกลุ่มอายุ ทุกกลุ่มสถานภาพสมรส ทุกกลุ่มระดับ
การศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,000–30,000 บาท และ 30,001–40,000 บาท ลักษณะของกิจการ ร้านอาหาร 
เครื่องดื่ม ของฝาก เส้ือผ้า เครื่องแต่งกาย ชุดช้ันใน เฟอร์นิเจอร์ ของใช้ภายในบ้าน ครัวเรือน เครื่องหนัง 
เครื่องประดับ ประดับยนต์ และอื่น ๆ 
  ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ลูกค้ามีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.96) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.92–3.98) ทุกรายการ  คือ   
  1. สถานท่ีสะอาด อากาศถ่ายเทสะดวก มีความเป็นระเบียบ แสงสว่างเพียงพอ 
  2. มีการจัดรูปแบบของงานในภาพรวมท่ีเหมาะสม 
  3. ห้องนํ้าสะอาด มีท่ีจอดรถสะดวกและเพียงพอ 
  4. อุปกรณ์ตกแต่งร้านค้าต่างๆ มีความทันสมัย และมีคุณภาพ 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับลูกค้าเพศชาย และเพศหญิง ทุกกลุ่มอายุ ทุกกลุ่มสถานภาพสมรส ทุกกลุ่มระดับ
การศึกษา ทุกกลุ่มรายได้เฉล่ียต่อเดือน ทุกกลุ่มลักษณะของกิจการ 
 3. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความคิดเห็นท่ีมีต่อการเลือกใช้บริการในการจัดงานแสดงสินค้า บริษัท  
พี.เค.ออร์กะไนซ์เซอร์ จํากัด ของลูกค้า จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์  
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียการเลือกใช้บริการในการจัดงานแสดงสินค้าท่ีมีต่อบริษัท พี.เค.ออร์กะไนซ์
เซอร์ จํากัด ของลูกค้า ในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณารายด้าน ดังน้ี 
 
 



วารสารวชิาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 13 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 136 

  ด้านผลิตภัณฑ์  
  ลูกค้าท่ีมีลักษณะของกิจการต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ บริการ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างจัดแสดงสินค้า 
  ด้านราคาค่าบริการ  
  ลูกค้าท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ราคาค่าบริการคุ้มค่าใน 
การจัดงาน 
  ลูกค้าท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ 
  1. ราคาค่าบริการคุ้มค่าในการจัดงาน 
  2. วิธีการชําระเงินมีหลายช่องทาง เช่น เช็ค เงินสด 
  ลูกค้าที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ  
  1. วิธีการชําระเงินมีหลายช่องทาง เช่น เช็ค เงินสด 
  2. ราคาค่าบริการถูกกว่าผู้จัดงานรายอื่น   
  ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 
  ลูกค้าท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ การจัดบูทมีความสวยงาม
สะดุดตา และมีป้ายช่ือร้านค้าติดให้ทุกบูท 
  ลูกค้าท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ การจัดบูทมี
ความสวยงามสะดุดตา และมีป้ายช่ือร้านค้าติดให้ทุกบูท 
  ลูกค้าที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ มีพนักงาน
ขายตรงเพื่อไปแจกแปลนงานแจ้งข่าวสารโดยตรงตามงานต่าง ๆ 
  ลูกค้าท่ีมีลักษณะของกิจการต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ การจัดบูท
มีความสวยงามสะดุดตา และมีป้ายช่ือร้านค้าติดให้ทุกบูท 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ มีการประชาสัมพันธ์ ใน
การจัดงานแต่ละ ครั้งด้วยส่ืออิเลคโทรนิค เช่น mail line fax 
  ด้านการส่งเสริมการตลาด  
  ลูกค้าที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ มีการ
ให้บริการโต๊ะ เก้าอี้ สําหรับผู้ใช้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพ่ิม 
  ลูกค้าท่ีมีลักษณะของกิจการต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ 
  1. มีส่วนลดเมื่อชําระล่วงหน้าด้วยเงินสด 
  2. มีส่วนลดพิเศษผู้ใช้บริการต่อเน่ือง 
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  ด้านพนักงาน 
  ลูกค้าท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ 
คือ 
  1. มีพนักงานประสานงานให้ความสะดวกได้อย่างรวดเร็วในการเข้ามาให้บริการ 
  2. พนักงานดูแลเอาใจใส่ติดตามงานสม่ําเสมอ 
  ลูกค้าท่ีมีลักษณะของกิจการต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ พนักงาน
ช่วยเหลือแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ด้านกระบวนการให้บริการ  
  ลูกค้าท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ มีการบริการ
กาแฟฟรี 
  ลูกค้าท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ รูปแบบ
การจัดกิจกรรมภายในงานมีความน่าสนใจ มีวงดนตรี และกิจกรรมภายในห้างฯ 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ การตรวจตรา 
ควบคุมดูแลความปลอดภัยในงานดีเหมาะสม 
  ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 
  ลูกค้าท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ สถานท่ี
สะอาด อากาศถ่ายเทสะดวก มีความเป็นระเบียบ แสงสว่างเพียงพอ 
 
การอภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง การเลือกใช้บริการของลูกค้าในการจัดงานแสดงสินค้าท่ีมีต่อบริษัท พี.เค.ออร์กะไนซ์เซอร์ 
จํากัด ได้ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อ
เดือน และลักษณะของกิจการ พบว่า การเลือกใช้บริการของลูกค้าในการจัดงานแสดงสินค้าท่ีมีต่อบริษัท พี.เค.ออร์
กะไนซ์เซอร์ จํากัด รวม 7 ด้าน คือ (1) ด้านผลิตภัณฑ์ (2) ด้านราคาค่าบริการ (3) ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (4) 
ด้านการส่งเสริมการตลาด (5) ด้านพนักงาน (6) ด้านกระบวนการให้บริการ (7) ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ควร
นํามาอภิปรายผล ดังน้ี 
 1. การเลือกใช้บริการของลูกค้าในการจัดงานแสดงสินค้าท่ีมีต่อบริษัท พี.เค.ออร์กะไนซ์เซอร์ จํากัด 
  ลูกค้าท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 71.21 อายุ 30-40 ปี ร้อยละ 58.33  
สถานภาพโสด ร้อยละ 55.30 การศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 65.91 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001–40,000 
บาท ร้อยละ 35.61 ลักษณะของกิจการ เส้ือผ้า เคร่ืองแต่งกาย ชุดช้ันใน ร้อยละ 28.79 
  ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ลูกค้ามีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ระยะเวลาในการจัดงาน
แสดงสินค้ามีความเหมาะสม ช่ือเสียงของบริษัทเป็นท่ีรู้จักและได้รับการยอมรับ รูปแบบการจัดงานได้มาตรฐานวัสดุ
มีความทนทาน แข็งแรง และบริการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างจัดแสดงสินค้า 
  ด้านราคาค่าบริการ พบว่า ลูกค้ามีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ วิธีการชําระเงินมีหลาย
ช่องทาง เช่น เช็ค เงินสด ราคาค่าบริการถูกกว่าผู้จัดงานรายอ่ืน มีการกําหนดราคาอย่างเหมาะสม และราคา
ค่าบริการคุ้มค่าในการจัดงาน 
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  ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย พบว่า ลูกค้ามีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก ได้แก่ มีร้านค้าและ
สินค้าหลากหลายในการจัดงาน การจัดบูทมีความสวยงามสะดุดตา และมีป้ายช่ือร้านค้าติดให้ทุกบูท และมีการ
ประชาสัมพันธ์ในการจัดงานแต่ละครั้งด้วยส่ืออิเลคโทรนิค เช่น mail line fax 
  ด้านการส่งเสริมการตลาด  พบว่า ลูกค้ามีความคิดเห็นโดยรวม  อยู่ในระดับปานกลาง มีการให้บริการ
โต๊ะ เก้าอี้ สําหรับผู้ใช้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 
  ด้านพนักงาน  พบว่า ลูกค้ามีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ พนักงานช่วยเหลือแก้ปัญหา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีพนักงานประสานงานให้ความสะดวกได้อย่างรวดเร็วในการเข้ามาให้บริการ สามารถ
ติดต่อส่ือสารกับพนักงานได้สะดวก 
  ด้านกระบวนการให้บริการ พบว่า ลูกค้ามีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ รูปแบบการจัด
กิจกรรมภายในงานมีความน่าสนใจ มีวงดนตรี และกิจกรรมภายในห้างฯ มีขั้นตอนการให้บริการเพื่อให้ผู้ใช้บริการ
ได้รับความสะดวก การตรวจตรา ควบคุมดูแลความปลอดภัยในงานดีเหมาะสม 
  ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ พบว่า ลูกค้ามีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ สถานท่ี
สะอาด อากาศถ่ายเทสะดวก มีความเป็นระเบียบ แสงสว่างเพียงพอ มีการจัดรูปแบบของงานในภาพรวมท่ีเหมาะสม  
ห้องนํ้าสะอาด มีท่ีจอดรถสะดวกและเพียงพอ อุปกรณ์ตกแต่งร้านค้าต่างๆ มีความทันสมัย และมีคุณภาพ 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สุภาภรณ์ พุ่มเรือง (2550) ศึกษาเร่ือง ศึกษาเปรียบเทียบกลยุทธ์
การตลาดการให้บริการด้านการจัดงาน พบว่า  ด้านกลยุทธ์ทางการตลาดพบว่า ทางด้านบริการ บริษัทฯ พยายาม
ผลักดันบริการใหม่ ๆ ออกสู่ตลาด โดยเน้นเทคโนโลยีมาพัฒนาการบริการ ทางด้านช่องทางการจัดจําหน่ายใช้การ
กระจายครอบคลุมท่ัวประเทศ จัดจําหน่ายผ่านการตลาดทางตรง ผ่านทาง เว็บไซท์ ทางด้านการส่งเสริมการตลาด 
ใช้การออกแคมเปญ ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ การสร้างความภักดีในตราสินค้า ผ่านโฆษณา และการประชาสัมพันธ์ 
โดยการทํากิจกรรมเพ่ือสังคม ทางด้านบุคคล ได้พัฒนาให้พนักงานเป็นท่ีปรึกษาของผู้รับบริการมากกว่าการถาม
ตอบ ทางด้านประสิทธิภาพ มีการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพในการให้บริการอย่างสม่ําเสมอ โดยการศึกษาครั้งน้ี
พบว่า กลยุทธ์การตลาดด้านบริการมุ่งให้บริการท่ีมีคุณภาพ ครบวงจร ความคิดสร้างสรรค์ ในกิจกรรมการตลาด 
และส่งมอบงานตรงเวลา  ด้านราคาใช้การตั้งราคาสูงหรือต่ําตามระดับของบริการ ด้านการจัดจําหน่ายใช้กลยุทธ์
ปากต่อปาก การขายตรง และผ่านเว็บไซต์บริษัท ด้านการส่งเสริมการตลาดใช้การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า 
การประชาสัมพันธ์อย่างต่อเน่ือง และการเสนอส่วนลด 
 2. การเปรียบเทียบการเลือกใช้บริการของลูกค้าในการจัดงานแสดงสินค้าท่ีมีต่อบริษัท พี.เค. 
ออร์กะไนซ์เซอร์ จํากัด จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
  ผลการเปรียบเทียบการเลือกใช้บริการของลูกค้าในการจัดงานแสดงสินค้า ด้านต่างๆ ด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคาค่าบริการ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงาน  ด้านกระบวนการ
ให้บริการ ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ เมื่อพิจารณาโดยรวมพบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  เมื่อ
พิจารณาตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และลักษณะของกิจการ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ และพิจารณาตามลักษณะของกิจการต่างกัน ในด้านของการส่งเสริมการตลาด พบว่า ลูกค้ามีความคิดเห็น
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน ในด้านของพนักงานพบว่า ลูกค้า
มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ปฏิภาณ อมร
ภาณุพันธ์  (2553) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ 
กรณีศึกษากลุ่มผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานแสดงสินค้าของขวัญและงานแสดงสินค้าของใช้ในบ้าน พบว่า   
ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานแสดงสินค้า Big & Bih 2010 ส่วนใหญ่ได้เข้าร่วมงาน Bangkok International Gift 
Fair (BIG) เป็น บริษัท จํากัด มีรูปแบบธุรกิจโดยเป็น ผู้ผลิต มีประเภทสินค้าจัดแสดงงานโดยสินค้าประเภท
ของขวัญ ของท่ีระลึก ของตกแต่งบ้านและงานหัตถกรรม โดยจะแนะนําให้ผู้ประกอบการรายอื่น ๆ เข้าร่วมงาน
แสดงสินค้าในคร้ังถัดไป และต้องการใช้ผู้จัดงานติดต่อทางอีเมล์เพื่อแจ้งให้ทราบหากมีงานแสดงสินค้าอีก ระดับ
ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วมงานแสดงสินค้า พบว่า ส่ิงท่ีมองเห็นในการบริการ 
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ความเช่ือถือได้ การตอบสนอง และการรับประกัน อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ส่วนการเอาใจใส่ อยู่ในระดับ
ความพึงพอใจปานกลาง  ระดับความต้องการเกี่ยวกับด้านส่วนประสมการตลาดบริการของงานแสดงสินค้า พบว่า 
ด้านกายภาพ อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริม
การตลาด ด้านพนักงานท่ีบริการ และด้านกระบวนการดําเนินการ อยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยส่วนบุคคล และ
คุณภาพการบริการต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านผู้ประกอบการที่มีประเภทของงานแสดงสินค้าแตกต่างกัน มี
ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการด้านความเช่ือถือได้ และการรับประกันแตกต่างกัน ผู้ประกอบการท่ีมีรูปแบบ
ธุรกิจแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในคุณภาพการบริการด้านส่ิงท่ีมองเห็นในการบริการแตกต่างกัน ผู้ประกอบการท่ี
มีประเภทสินค้าจัดแสดงงานแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในคุณภาพการบริการด้านความเช่ือถือได้ การตอบสนอง 
การรับประกัน และการเอาใจใส่แตกต่างกัน ผู้ประกอบการท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มีความพึงพอใจใน
คุณภาพบริการด้านส่ิงท่ีมองเห็นในการบริการ ความเช่ือถือได้ การตอบสนอง การรับประกัน และการเอาใจใส่
แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาเรื่อง การเลือกใช้บริการของลูกค้าในการจัดงานแสดงสินค้าท่ีมีต่อบริษัท พี.เค.ออร์กะไนซ์
เซอร์ จํากัด ได้ทําการศึกษา 7 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคาค่าบริการ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงาน ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ พบว่า 
 ด้านผลิตภัณฑ์ จากการศึกษาพบว่าลูกค้าท่ีมีลักษณะของกิจการต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างในด้าน
ของการให้บริการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างจัดแสดงสินค้า บริษัทฯ ควรให้ความสําคัญในด้านของการให้บริการแก่
ลูกค้ามากขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับคู่แข่งรายอ่ืน ๆ 
 ด้านราคาค่าบริการ จากการศึกษาพบว่าลูกค้าท่ีมีอายุ ระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างใน
ด้านของ ราคาค่าบริการคุ้มค่าในการจัดงาน และวิธีการชําระเงินมีหลายรูปแบบ เช่น เช็ค เงินสด และราคา
ค่าบริการถูกว่าผู้จัดงานรายอ่ืน บริษัทฯ ควรทําการสํารวจความต้องการของลูกค้าเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือนําผลท่ีได้มา
ปรับปรุงวิธีการทํางานให้มีความหลากหลายมากข้ึน 
 ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย จากการศึกษาพบว่าลูกค้าท่ีมีอายุ สถานภาพสมรส และลักษณะของกิจการ
ต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างในด้านการจัดบูทควรมีความสวยงามสะดุดตา และมีป้ายช่ือร้านค้าติดให้ทุกบูทอย่าง
สมบูรณ์  และควรมีการประชาสัมพันธ์ในการจัดงานแต่ละครั้งด้วยส่ืออิเลคโทรนิค เช่น mail line fax เพ่ิมมากขึ้น 
พร้อมท้ังควรเพิ่มจํานวนพนักงานขายตรงเพื่อไปแจกแปลนงานแจ้งข่าวสารโดยตรงตามงานต่าง ๆ เพ่ือแจ้งให้ลูกค้า
ทราบล่วงหน้า 
 ด้านการส่งเสริมการตลาด จากการศึกษาพบว่า ควรมีการให้บริการโต๊ะ เก้าอี้ สําหรับผู้ใช้บริการโดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย พร้อมท้ังควรมีส่วนลดเมื่อชําระล่วงหน้าด้วยเงินสด และส่วนลดพิเศษผู้ใช้บริการต่อเน่ือง เพื่อเป็น
ทางเลือกให้ลูกค้า 
 ด้านพนักงาน จากการศึกษาพบว่าลูกค้าท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน และลักษณะของกิจการต่างกันมีความ
คิดเห็นแตกต่างกันในด้านการให้ความช่วยเหลือและการแก้ปัญหาของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พนักงานคอย
ประสานงานให้ความสะดวกได้อย่างรดวเร็วในการเข้ามาใช้บริการ พร้อมท้ังดูแลเอาใจใส่ติดตามงานอย่างสม่ําเสมอ 
บริษัทฯ ควรรักษาระดับคุณภาพการให้บริการให้ดีย่ีงขึ้น 
 ด้านกระบวนการการให้บริการ จากการศึกษาพบว่าลูกค้าท่ีมีระดับการศึกษา และรายได้เฉล่ียต่อเดือน
ต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันในด้านการตรวจตราควบคุมดูแลความปลอดภัยในงานได้อย่างเหมาะสม มีบริการ
การแฟฟรี และรูปแบบการจัดกิจกรรมภายในงานควรมีความน่าสนใจ มีวงดนตรี และกิจกรรมภายในห้างฯ บริษัทฯ 
ควรพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเน่ือง 
 ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ จากการศึกษาพบว่าลูกค้าท่ีมีสถานภาพการสมรสต่างกัน มีความคิดเห็น
แตกต่างกันในด้านของสถานที่สะอาด อากาศถ่ายเทสะดวก มีความเป็นระเบียบ แสงสว่างเพียงพอ บริษัท พี.เค. 
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ออร์กะไนซ์เซอร์ จํากัด บริษัทควรปรับปรุงสถานท่ี อุปกรณ์ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ สร้างคุณภาพบริการเพื่อ
อํานวยความสะดวกให้กับลูกค้า 
 
ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบปัญหาในด้านต่าง ๆ และการเลือกใช้บริการของลูกค้าในการจัดงานแสดง
สินค้าท่ีมีต่อบริษัท พี.เค.ออร์กะไนซ์เซอร์ จํากัด เพื่อนําส่ิงท่ีพบมาปรับปรุงแก้ไขให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดใน 
การปฏิบัติงาน 
 2. ควรมีการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบการเลือกใช้บริการของลูกค้าในการจัดงานแสดงสินค้าท่ีมีต่อบริษัท  
พี.เค.ออร์กะไนซ์เซอร์ จํากัด เพื่อศึกษาท่ีแตกต่างกันในด้านต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในแต่ละสาย
งานและนําส่ิงท่ีพบนํามาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในธุรกิจน้ีต่อไป 
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ทรรศนะของเจ้าหน้าทีส่ํานักงานสรรพากรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 22 
ต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล* 

An Assesment of Government of Officers towards the Principles of 
Good Governance in Revenue Area 22 

 
        นางสาววรรณวีร์  กัญจนาวงศ์**

 
Miss Wannavee  Gunjanawong 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่องน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาทรรศนะของเจ้าหน้าท่ี สํานักงานสรรพากรพื้น ท่ี
กรุงเทพมหานคร 22 ต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล  และ 2) เปรียบเทียบทรรศนะของเจ้าหน้าท่ี สํานักงาน
สรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 22 ต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์  
กลุ่มตัวอย่างจํานวน 159 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างการหาค่าเฉล่ียโดยใช้ค่าที และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวน LSD 
 ผลการวิจัยพบว่า เจ้าหน้าท่ีมีทรรศนะเก่ียวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ในทุกด้าน โดยด้านหลักนิติธรรม มี 3 รายการคือการสนับสนุนให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติตาม กฎระเบียบ ข้อบังคับ
ของสํานักงาน, กฎ ระเบียบ ข้อบังคับมีความทันสมัย และสอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน และการใช้อํานาจของ 
ผู้บริหารสํานักงาน โปร่งใสและตรวจสอบได้ ส่วนในด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความโปร่งใส และด้านหลักการมี
ส่วนร่วมอยู่ในระดับมากทุกข้อ 2) ผลการเปรียบเทียบทรรศนะของเจ้าหน้าที่ สํานักงานสรรพากรพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร 22  ต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลจําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่าทางด้านเพศ, 
อายุ และระดับการศึกษาท่ีต่างกัน ในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  สําหรับทางด้านหลักความ
โปร่งใส และด้านความรับผิดชอบ มีทรรศนะเกี่ยวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ส่วนด้านหลักนิติธรรม เจ้าหน้าท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีทรรศนะเกี่ยวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิ
บาลโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ การใช้อํานาจของ ผู้บริหารสํานักงาน โปร่งใสและตรวจสอบ
ได้ และการ สนับสนุนให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติตาม กฎระเบียบ ข้อบังคับของสํานักงาน 
 
Abstract 
 The research objective of this 1) study was to assess the attitudes of officers in Revenue 
Area 22 towards the  principles of good governance. and  2) compare the attitudes towards the 
principles good governance of Officers in Area Revenue Office 22 based on demographic 
information The sample was 159 people, a questionnaires was used as the research tool.  Data 
were analyzed  using  frequency, percentage, average. standard deviation.   T test (t-test,F-test) 
and analysis of variance, LSD. 
 The study found that attitudes towards the principles good governance held by officers 
was at a high level. The principles of good governance being viewed as, 1)Support fellow officers 

                                            
 * บทความการค้นคว้าอิสระ 
** บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการท่ัวไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 



วารสารวชิาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 13 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 142 

to follow the rules in office, 2) rules and regulations that are up to date  are 3)Executive power is 
used in a transparent and accountable manner. Analyzing the attitudes towards  the principles of 
good governance of government officers in Area Revenue Office 22 on demographic 
characteristics. indicated  that the gender, age and educational level were all not significant 
indicators of attitudes held.  However Officers of a different educational level indicated different 
attitudes overall at 0.05 significant level.   
 
ความนํา 
 ปัจจุบันการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก และสภาพแวดล้อมภายในมี การเปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็ว อันเน่ืองมาจากสภาพเศรษฐกิจ ความผันผวนทางการเมือง การเปล่ียนแปลงทางสังคม รวมถึง
สภาพแวดล้อมในการทํางานที่เปล่ียนแปลงไป จึงส่งผลให้องค์กรต่าง ๆ ต้องมีการปรับเปล่ียนนโยบาย รูปแบบการ
บริหาร โครงสร้างองค์การ เพื่อให้สอดคล้องและทันต่อสถานการณ์การเปล่ียนแปลง การปรับเปล่ียนดังกล่าวส่งผล
โดยตรงต่อบุคลากรผู้ปฏิบัติงานท่ีจําเป็นต้องปรับตัวให้สามารถปฏิบัติงานภายใต้นโยบาย และการบริหารท่ี
เปล่ียนแปลงไป ซ่ึงบางคร้ังการเปล่ียนแปลงดังกล่าวก็ส่งผลในด้านบวกและด้านลบ ผลท่ีมีต่อองค์การในด้านบวกคือ  
องค์การมีการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีความกระตือรือร้นในการทํางาน มีเป้าหมายในการ
ทํางานร่วมกัน แต่บางครั้งการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วเกินไปนี้อาจส่งผลในด้านลบคือ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานจะทํางาน
โดยท่ีไม่ได้ผูกพันต่อองค์การ ความพึงพอใจในการทํางานจะลดลงไปเรื่อยๆ ซ่ึงถ้ามีโอกาสท่ีดีกว่าบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานอาจจะลาออกจากงานเพ่ือไปทํางานที่มีโอกาสก้าวหน้าท้ังในด้านการทํางาน เงินเดือน การยอมรับ 
รวมถึงสังคมท่ีดีกว่า 
 การท่ีองค์การต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ เอกชน สถาบันอุดมศึกษา จะสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ
ให้อยู่กับองค์การ จําเป็นท่ีจะต้องสร้างแรงจูงใจรวมถึงการสร้างความผูกพันในองค์การ ซ่ึงผลดังกล่าวจะส่งผลให้คน
และงานจะเอ้ือประโยชน์ต่อกัน เพราะคนเป็นผู้สร้างงาน ในขณะท่ีงานเป็นส่ิงท่ีใช้ควบคุมพฤติกรรมของคนให้
สอดคล้องกันในการทํางานร่วมกัน ซ่ึงจากความสัมพันธ์ดังกล่าวจะเห็นได้ว่าหากบุคลากรในองค์การได้รับการจูงใจ
ในการทํางานให้เขาเหล่าน้ันได้บรรลุถึงความต้องการของตนแล้วก็จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทํางานและ
ประสิทธิผลโดยรวมขององค์การ รวมถึงสามารถนําการจูงใจดังกล่าวมาสร้างความผูกพันในองค์การให้กับคนใน
องค์การ 
 จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยเลือกท่ีจะศึกษา แรงจูงใจในการทํางานของพนักงาน บริษัท เหรียญทองทูล 
จํากัด เพื่อท่ีจะสามารถนําทฤษฏีต่าง ๆ มาใช้ในการเสริมสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์การ ซ่ึงถือ
ได้ว่าเป็นส่ิงยึดเหนี่ยวที่จะทําให้บุคลากร มีความรัก ความพึงพอใจท่ีจะร่วมงานกับองค์การต่อไป เน่ืองจากมี
พนักงาน เข้า - ออกงานอยู่บ่อย ๆ ทําให้ ผลงานขององค์การขาดความต่อเน่ือง เน่ืองจากพนักงานท่ีเข้ามาใหม่ ยัง
ไม่มีความรู้ ความชํานาญ และความเข้าใจเกี่ยวกับองค์การดีพอ จะต้องทําการฝึกอบรม และเรียนรู้ระบบงานของ
องค์การ การวิจัยครั้งน้ีทําให้สามารถท่ีจะนําข้อมูลต่าง ๆ ท่ีได้มาปรับปรุงและพัฒนาในกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ซ่ึงจะช่วยทําให้บุคลากรเกิดขวัญกําลังใจ ความจงรักภักดีต่อองค์การ และทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการทํางานของพนักงาน บริษัท เหรียญทองทูล จํากัด 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบแรงจูงใจในการทํางานของพนักงาน จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นการศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทํางานของพนักงาน บริษัท เหรียญทองทูล จํากัด  
มีขอบเขตการวิจัยดังน้ี 
 1. ขอบเขตของด้านประชากร ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ พนักงาน บริษัท เหรียญทองทูล จํากัด 
จํานวน 118 คน (ท่ีมา: ข้อมูลของบริษัท เหรียญทองทูล จํากัด, มกราคม 2556) เลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 99 
คน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้จากตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan (1970, p.608) 
 2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
  2.1 ตัวแปรอิสระ (independent variables) คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย 
   - เพศ 
   - อายุ 
   - สถานภาพสมรส 
   - อายุการทํางาน 
   - ระดับการศึกษา 
   - รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
   - ตําแหน่งงาน 
  2.2 ตัวแปรตาม (dependent variables) คือ แรงจูงใจในการทํางานของพนักงาน แบ่งออกเป็น 6 
ด้านคือ 
   - ความสําเร็จของงาน (achievement) 
   - การได้รับการยอมรับนับถือ (recognition) 
   - ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ (work itself) 
   - ความรับผิดชอบ (responsibility) 
   - ความก้าวหน้า (advancement) 
   - โอกาสในการเติบโต (growth) 
 3. ขอบเขตด้านเวลา 
  ระยะเวลาในการวิจัยครั้งน้ี ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2556 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนโดยมีขั้นตอนตามลําดับ ดังน้ี  
 1. การศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยคร้ังน้ี 
 2. การจัดทําโครงสร้างของแบบสอบถาม ให้มีเ น้ือหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยคร้ังน้ี 
แบบสอบถามมี 2 ส่วน คือ 
  2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส 
รายได้เฉล่ียต่อเดือน อายุการทํางาน  และตําแหน่งงาน รวมจํานวน 7 ข้อ 
  2.2 ทรรศนะของเจ้าหน้าท่ี สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 22 ต่อการบริหารตามหลัก 
ธรรมาภิบาล ประกอบด้วย ด้านนิติธรรม ด้านคุณธรรม ด้านความโปร่งใส ด้านการมีส่วนร่วม ด้านความรับผิดชอบ 
และด้านความคุ้มค่า ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของ ลิเคิร์ท (Likert)  
จํานวน 30 ข้อ 
 3. นําแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นให้อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้
ตรวจสอบความสอดคล้องของเน้ือหา กับวัตถุประสงค์ของการวิจัย เป็นการศึกษาความเท่ียงตรง (validity) ของ
แบบสอบถาม แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้คําถามชัดเจนสามารถส่ือความหมายได้ตรงประเด็นและเหมาะสม
ย่ิงขึ้น 



วารสารวชิาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 13 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 144 

 4. นําแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จํานวน 30 คน แล้วนํา
ข้อมูลดังกล่าวมาหาค่าความเช่ือมั่น (reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบัค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเช่ือมั่น 0.9716 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยจะดําเนินการเก็บข้อมูล โดยขอความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างช่ัวคราว สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 22 ด้วยวิธีสะดวก โดยนํา
แบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตัวอย่างกรอกข้อมูล จํานวน 159 คน และขอรับคืนแบบสอบถามด้วยตนเอง 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถาม จะนํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุด และนํามาลงรหัส  
ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป หาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, F-test, และ 
LSD ดังน้ี 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ความถี่ และค่าร้อยละ   (percentage) 
 2. วิเคราะห์ทรรศนะของเจ้าหน้าท่ี สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 22 ต่อการบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยใช้ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนความคิดเห็นในทรรศนะของเจ้าหน้าที่ สํานักงานสรรพากรพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร 22 ต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ โดยใช้ t-test และ 
F-test 
 4. เปรียบเทียบพหุคูณ เพื่อทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนความคิดเห็นในทรรศนะของเจ้าหน้าที่ 
สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 22 ต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล จากผลการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนโดยวิธี Least Significant Difference (LSD) 
 
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. สถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 84.28 มีอายุในระหว่าง 25-39 ปี ร้อยละ 69.18 มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 74.84 สถานภาพเป็นโสด ร้อยละ 66.00 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,000 - 
20,000 บาท ร้อยละ 70.40 มีอายุการทํางาน 11-15 ปี ร้อยละ 34.59 และมีตําแหน่งนักตรวจสอบภาษี ร้อยละ 
42.14 
 2. วิเคราะห์ทรรศนะของเจ้าหน้าที่ สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 22 ต่อการบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาล จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 
  เจ้าหน้าท่ีมีทรรศนะเกี่ยวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 
3.675) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านดังน้ี 
  ด้านนิติธรรม เจ้าหน้าท่ีมีทรรศนะเก่ียวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
( X = 3.60) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมาก ( X = 3.52–3.80) 3 รายการ ดังน้ี 
  1. การสนับสนุนให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติตาม กฎระเบียบ ข้อบังคับของสํานักฯ  
  2. กฎ ระเบียบ ข้อบังคับมีความทันสมัย และสอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน  
  3. การใช้อํานาจของ ผู้บริหารสํานักฯ โปร่งใสและตรวจสอบได้  
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเจ้าหน้าท่ีชายท้ังเพศชายและเพศหญิง ในทุกช่วงอายุ มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
และสูงกว่าปริญญาตรี สถานภาพสมรสแล้ว และโสด ในทุกระดับรายได้ ไม่ว่าจะทํางานมานานเพียงใด ในตําแหน่ง
หน้าท่ีสรรพากร, นักวิชาการสรรพากร หรือนักตรวจสอบภาษี 
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  ด้านคุณธรรม เจ้าหน้าท่ีมีทรรศนะเกี่ยวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
( X  = 3.60) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.53–3.66) ในทุกข้อ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกรายการ ดังน้ี 
  1. คํานึงถึงประโยชน์ของทุกฝ่าย ไม่เลือกปฏิบัติ  
  2. ส่งเสริมความซ่ือสัตย์สุจริต และยุติธรรม  
  3. ส่งเสริมความขยัน ประหยัด และยึดมั่นสัมมาอาชีพ  
  4. เอาใจใส่ดูแลสร้างขวัญกําลังใจบุคลากรในสํานักฯ อย่างเป็นธรรม 
  5. ส่งเสริมให้มีความเมตตาอารีต่อกัน 
  ซ่ึงมค่ีาสอดคล้องกับเจ้าหน้าท่ีชายท้ังเพศชายและเพศหญิง ในทุกช่วงอายุ มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
และสูงกว่าปริญญาตรี สถานภาพสมรสแล้ว และโสด ในทุกระดับรายได้ ไม่ว่า จะทํางานมานานเพียงใด ในตําแหน่ง
เจ้าหน้าท่ีสรรพากร, นักวิชาการสรรพากร หรือนักตรวจสอบภาษี 
  ด้านความโปร่งใส เจ้าหน้าท่ีมีทรรศนะเกี่ยวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ( X = 3.70) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมาก ( X = 3.60–3.77) ในทุกรายการ ดังน้ี 
  1. บริหารงานด้วยความโปร่งใสและเปิดเผย  
  2. จัดระบบการติดตามตรวจสอบงาน ด้านต่างๆ 
  3. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา 
  4. ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ตรงกับความเป็นจริง พร้อมเปิดเผยแก่
บุคคลท่ัวไป 
  5. ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ตลอดเวลา 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเจ้าหน้าท่ีชายท้ังเพศชายและเพศหญิง ในทุกช่วงอายุ มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
และสูงกว่าปริญญาตรี สถานภาพสมรสแล้ว และโสด ในทุกระดับรายได้ ไม่ว่าจะทํางานมานานเพียงใด ในตําแหน่ง
เจ้าหน้าท่ีสรรพากร, นักวิชาการสรรพากร หรือนักตรวจสอบภาษี 
  ด้านการมีส่วนร่วม เจ้าหน้าท่ีมีทรรศนะเก่ียวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ( X = 3.66) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X  = 3.60–3.74) ทุกรายการ ดังน้ี 
  1. เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและการวางแผนจัดการ 
  2. รับฟังความคิดเห็นไปใช้ปรับปรุงการทํางาน และนําความคิดเห็นไปใช้ปรับปรุงการทํางาน 
  3. เปิดโอกาสให้บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในปัญหาที่สําคัญ 
  4. เปิดโอกาสให้บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประเมินผลการดําเนินงานของสํานักฯ 
  5. ประสานงานและทํางานเป็นทีมภายในสํานักฯ หรือสํานักฯ อื่นท่ีเกี่ยวข้องเสมอ 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเจ้าหน้าท่ีชายท้ังเพศชายและเพศหญิง ในทุกช่วงอายุ มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
และสูงกว่าปริญญาตรี สถานภาพสมรสแล้ว และโสด ในทุกระดับรายได้ ไม่ว่าจะทํางานมานานเพียงใด ในตําแหน่ง
เจ้าหน้าท่ีสรรพากร, นักวิชาการสรรพากร หรือนักตรวจสอบภาษี 
  ด้านความรับผิดชอบ เจ้าหน้าท่ีมีทรรศนะเกี่ยวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 3.79) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.67–3.87) ทุกรายการ ดังนี้ 
  1. ยอมรับผลท่ีเกิดจากการตัดสินใจและการกระทําท้ังผลดีผลเสียและสามารถอธิบายเหตุผลในการ
กระทําน้ันได้ 
  2. ดําเนินการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องตามรายงานผลการตรวจสอบและผลการประเมินจากฝ่าย
ตรวจสอบอย่างจริงจัง 
  3. จัดโครงสร้างองค์กรการบริหารงานระบุภารกิจและวัตถุประสงค์ชัดเจน 
  4. มีความมุ่งมั่นในการทํางานให้ประสบความสําเร็จโดยไม่ทอดทิ้งหรือละท้ิงงาน 
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  5. ปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด ถูกต้อง ครบถ้วน และทัน
กําหนดเวลา 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเจ้าหน้าท่ีชายท้ังเพศชายและเพศหญิง ในทุกช่วงอายุ มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
และสูงกว่าปริญญาตรี สถานภาพสมรสแล้ว และโสด ในทุกระดับรายได้ ไม่ว่าจะทํางานมานานเพียงใด ในตําแหน่ง
เจ้าหน้าท่ีสรรพากร, นักวิชาการสรรพากร หรือนักตรวจสอบภาษี 
  ด้านความคุ้มค่า เจ้าหน้าท่ีมีทรรศนะเกี่ยวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
( X  = 3.70) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X  = 3.63–3.78) ทุกรายการ ดังน้ี 
  1. จัดให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ตรงกับความต้องการ และสะดวกต่อ
การใช้งาน 
  2. ควบคุมบุคลากรให้ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  3. ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นคุณภาพและผลของงานเป็นสําคัญ 
  4. จัดบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าท่ีโดยคํานึงถึงความถนัด ความสนใจ และความสามารถของแต่ละบุคคล 
  5. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ สามารถพัฒนาตนเองและพัฒนางานได้
อย่างต่อเน่ือง 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเจ้าหน้าท่ีชายท้ังเพศชายและเพศหญิง ในทุกช่วงอายุ มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
และสูงกว่าปริญญาตรี สถานภาพสมรสแล้ว และโสด ในทุกระดับรายได้ ไม่ว่าจะทํางานมานานเพียงใด ในตําแหน่
เจ้าหน้าท่ีสรรพากร, นักวิชาการสรรพากร หรือนักตรวจสอบภาษี 
 3. การเปรียบเทียบทรรศนะของเจ้าหน้าท่ี สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 ต่อการ
บริหารตามหลักธรรมาภิบาลจําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า 
  ผลการเปรียบเทียบทรรศนะของเจ้าหน้าท่ี สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 22 ท่ีมีผลต่อการ
บริหารตามหลักธรรมาภิบาล จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล พบว่า 
  เจ้าหน้าท่ีชาย และเจ้าหน้าท่ีหญิง พบว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับทรรศนะท่ีมีผลต่อการบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาลของเจ้าหน้าท่ีจําแนกตามเพศ ในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่าในทุกด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และเจ้าหน้าท่ีท่ีมีอายุต่างกันในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติในทุกด้าน 
  เจ้าหน้าท่ีที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ สําหรับ
ทางด้านความโปร่งใส และด้านความรับผิดชอบ มีทรรศนะเก่ียวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ส่วนด้านนิติธรรม เจ้าหน้าท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีทรรศนะเกี่ยวกับการบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาลโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ การใช้อํานาจของ ผู้บริหารสํานักฯ โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ และการสนับสนุนให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติตาม กฎระเบียบ ข้อบังคับของสํานักฯ 
  ด้านคุณธรรม เจ้าหน้าท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีทรรศนะเกี่ยวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ เอาใจใส่ ดูแล สร้างขวัญกําลังใจ บุคลากรในสํานักฯ อย่างเป็นธรรม 
  ด้านการมีส่วนร่วม เจ้าหน้าท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีทรรศนะเก่ียวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิ
บาลโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ เปิดโอกาสให้บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจในปัญหาที่สําคัญ 
  ด้านความคุ้มค่า เจ้าหน้าท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีทรรศนะเกี่ยวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิ
บาลโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ 
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  1. ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นคุณภาพและผลของงานเป็นสําคัญ 
  2. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ สามารถพัฒนาตนเองและพัฒนางานได้
อย่างต่อเน่ือง 
  เจ้าหน้าท่ีที่มีรายได้ต่างกันในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และเมื่อ
พิจารณารายด้าน ดังน้ี 
  ด้านนิติธรรม เจ้าหน้าท่ีท่ีมีรายได้ต่างกัน มีทรรศนะเกี่ยวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล โดยรวม
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05  จํานวน 1 รายการ คือ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับมีความเป็นธรรมและเป็นท่ียอมรับของทุกคน 
  ด้านคุณธรรม เจ้าหน้าท่ีท่ีมีรายได้ต่างกัน มีทรรศนะเกี่ยวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล โดยรวม
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01  จํานวน 1 รายการ คือ คํานึงถึงประโยชน์ของทุกฝ่ายไม่เลือกปฏิบัติ 
  ด้านความโปร่งใส เจ้าหน้าท่ีที่มีรายได้ต่างกัน มีทรรศนะเกี่ยวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01  จํานวน 2 รายการ คือ  
  1. จัดระบบการติดตามตรวจสอบงานด้านต่าง ๆ 
  2. ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ตลอดเวลา 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
อย่างตรงไปตรงมา 
  ด้านการมีส่วนร่วม เจ้าหน้าท่ีท่ีมีรายได้ต่างกัน มีทรรศนะเกี่ยวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01  จํานวน 1 รายการ คือ เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและการวางแผนจัดการ 
  ด้านความรับผิดชอบ เจ้าหน้าท่ีท่ีมีรายได้ต่างกัน มีทรรศนะเกี่ยวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 จํานวน 3 รายการ คือ 
  1. จัดโครงสร้างองค์กรการบริหารงานระบุภารกิจและวัตถุประสงค์ชัดเจน 
  2. มีความมุ่งมั่นในการทํางานให้ประสบความสําเร็จโดยไม่ทอดทิ้งหรือละท้ิงงาน 
  3. ปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ถูกต้อง ครบถ้วน และทัน
กําหนดเวลา 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ดําเนินการแก้ไข
ปรับปรุงข้อบกพร่องตามรายงานผลการตรวจสอบและผลการประเมินจากฝ่ายตรวจสอบอย่างจริงจัง 
  ด้านความคุ้มค่า เจ้าหน้าที่ท่ีมีรายได้ต่างกัน มีทรรศนะเก่ียวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05  จํานวน 4 รายการ 
  1. จัดให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ตรงกับความต้องการ และสะดวกต่อ
การใช้งาน 
  2. จัดบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ โดยคํานึงถึงความถนัด ความสนใจ และความสามารถของแต่ละบุคคล 
  3. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ สามารถพัฒนาตนเองและพัฒนางานได้
อย่างต่อเน่ือง 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ ควบคุมบุคลากรให้ใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัดและให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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  เจ้าหน้าท่ีท่ีมีอายุการทํางานต่างกัน พบว่า ทรรศนะเก่ียวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ
เจ้าหน้าท่ีท่ีมีอายุการทํางานต่างกันในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และเมื่อพิจารณารายด้าน 
ดังน้ี 
  ด้านนิติธรรม ด้านคุณธรรม ด้านความโปร่งใส ด้านการมีส่วนร่วม และด้านความคุ้มค่า มีทรรศนะ
เกี่ยวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  ด้านความรับผิดชอบ เจ้าหน้าท่ีท่ีมีอายุการทํางานต่างกัน มีทรรศนะเกี่ยวกับการบริหารตามหลัก 
ธรรมาภิบาล โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  จํานวน 2 รายการ คือ 
  1. ยอมรับผลท่ีเกิดจากการตัดสินใจและการกระทําท้ังผลดีผลเสียและสามารถอธิบายเหตุผลในการ
กระทําน้ันได้ 
  2. จัดโครงสร้างองค์กรการบริหารงานระบุภารกิจและวัตถุประสงค์ชัดเจน 
  เจ้าหน้าที่ท่ีมีตําแหน่งงานต่างกัน พบว่า ทรรศนะเก่ียวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ
เจ้าหน้าท่ีท่ีมีตําแหน่งงานต่างกันในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ สําหรับทางด้านนิติธรรม ด้าน
คุณธรรม ด้านความโปร่งใส ด้านการมีส่วนร่วม และด้านความคุ้มค่า มีทรรศนะเกี่ยวกับการบริหารตามหลัก 
ธรรมาภิบาลไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  ส่วนด้านความรับผิดชอบ เจ้าหน้าท่ีท่ีมีตําแหน่งงานต่างกัน มีทรรศนะเกี่ยวกับการบริหารตามหลักธรร
มาภิบาล โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 3 รายการ คือ 
  1. ยอมรับผลท่ีเกิดจากการตัดสินใจและการกระทําท้ังผลดีผลเสียและสามารถอธิบายเหตุผลในการ
กระทําน้ันได้ 
  2. ดําเนินการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องตามรายงานผลการตรวจสอบและผลการประเมินจากฝ่าย
ตรวจสอบอย่างจริงจัง 
  3. จัดโครงสร้างองค์กรการบริหารงานระบุภารกิจและวัตถุประสงค์ชัดเจน 
  ด้านความคุ้มค่า เจ้าหน้าท่ีท่ีมีตําแหน่งงานต่างกัน มีทรรศนะเกี่ยวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
และ 0.05 จํานวน 2 รายการ ดังน้ี 
  1. จัดให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ตรงกับความต้องการ และสะดวกต่อ
การใช้งาน 
  2. ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นคุณภาพและผลของงานเป็นสําคัญ 
 
การอภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง ทรรศนะของเจ้าหน้าท่ี สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 ต่อการบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาลได้ผลการวิจัยท่ีสามารถนํามาอภิปรายผลดังน้ี 
 1. วิเคราะห์การบริหารตามหลักธรรมภิบาลที่มีผลต่อทรรศนะของเจ้าหน้าท่ีสํานักงานสรรพากรพื้นท่ี 
กรุงเทพมหานคร 22 ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.68) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมาก ( X  
= 3.60–3.79) ในทุกด้าน ดังน้ี ด้านหลักนิติธรรม ( X = 3.60) ด้านหลักคุณธรรม ( X  = 3.60) ด้านหลักความ
โปร่งใส ( X = 3.70) ด้านหลักการมีส่วนร่วม ( X = 3.66) ด้านความรับผิดชอบ ( X = 3.79) และด้านหลักความ
คุ้มค่า ( X = 3.70) ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ จิณณภักด์ิ  ศรีศิลารักษ์ (2553) ศึกษาเร่ือง การบริหารที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลในทรรศนะของพนักงาน ผลการวิจัยพบว่า พนักงานมีความ
คิดเห็นเก่ียวกับการบริหารที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในภาพรวมมีคะแนน
เฉล่ีย อยู่ในระดับมาก  และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ตฤณกร ภูริฐานชาติ (2553) ศึกษาเร่ือง กระบวนการการ
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บริหารท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบผลิตภัณฑ์การเกษตร ของบริษัทตรวจสอบคุณภาพสินค้า 
ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการการบริหารที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบผลิตภัณฑ์การเกษตรในทัศนะของ
พนักงาน ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก  และสอดคล้องกับผลการวิจัยของสุพจน์  เจริญขํา (2554, บทคัดย่อ) ศึกษา
เร่ือง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตําบลปางมะค่า อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัด
กําแพงเพชร ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีทัศนะต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน
ตําบลปางมะค่า อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของพระคณพศ กิตฺติสาโร (2554) ศึกษาเรื่อง  
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลตามหลักธรรมาภิบาล : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตําบล ในเขต
อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า พนักงานขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอบางกรวยมี
ความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 2. การเปรียบเทียบทรรศนะของเจ้าหน้าท่ี สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 22  ต่อการบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาลจําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า 
  ผลการเปรียบเทียบทรรศนะของเจ้าหน้าท่ี สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 22  ท่ีมีผลต่อ
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล พบว่า  
  เจ้าหน้าท่ีชาย และเจ้าหน้าท่ีหญิง พบว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับทรรศนะท่ีมีผลต่อการบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาลของเจ้าหน้าท่ีท่ีเพศต่างกัน และระดับการศึกษาต่างกัน ในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าในทุกด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และเจ้าหน้าท่ีท่ีมีอายุต่างกันใน
ภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติในทุกด้าน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพจน์  เจริญขํา (2554) 
ศึกษาเรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตําบลปางมะค่า อําเภอขาณุวรลักษบุรี 
จังหวัดกําแพงเพชร ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนท่ีมีเพศต่างกัน และระดับการศึกษาต่างกัน มีทัศนะโดยภาพรวมไม่
แตกต่างกัน  และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของตฤณกร ภูริฐานชาติ (2553) ศึกษาเรื่อง กระบวนการการบริหารท่ีมี
ผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบผลิตภัณฑ์การเกษตร ของบริษัทตรวจสอบคุณภาพสินค้า ผลการวิจัย
พบว่า พนักงานท่ีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ตําแหน่งงาน และรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มี
ความคิดเห็นในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  เจ้าหน้าท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีทรรศนะเกี่ยวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลโดยรวมแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 จํานวน 2 รายการ คือ การใช้อํานาจของ ผู้บริหารสํานักฯ โปร่งใสและตรวจสอบได้ และการ สนับสนุนให้
เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติตาม กฎระเบียบ ข้อบังคับของสํานักฯ 
  เจ้าหน้าท่ีท่ีมีอายุการทํางานต่างกัน พบว่า ทรรศนะเกี่ยวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ
เจ้าหน้าท่ีที่มีอายุการทํางานต่างกันในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  
  เจ้าหน้าท่ีท่ีมีตําแหน่งงานต่างกัน พบว่า ทรรศนะเกี่ยวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ
เจ้าหน้าท่ีท่ีมีตําแหน่งงานต่างกันในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ สําหรับทางด้านนิติธรรม  ด้าน
คุณธรรม  ด้านความโปร่งใส ด้านการมีส่วนร่วม และด้านความคุ้มค่า มีทรรศนะเกี่ยวกับการบริหารตามหลักธรร
มาภิบาลไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคล้องกับงานวิจัยของตฤณกร ภูริฐานชาติ (2553) ศึกษาเรื่อง 
กระบวนการการบริหารท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบผลิตภัณฑ์การเกษตร ของบริษัทตรวจสอบ
คุณภาพสินค้า ผลการวิจัยพบว่า พนักงานท่ีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ตําแหน่งงาน และรายได้
เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยเรื่อง ทรรศนะของเจ้าหน้าท่ี สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 22 ต่อการบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาล อยู่ในระดับมาก ดังน้ัน ผู้บริหารควรพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงาน เพื่อสร้างทรรศนะท่ีดี
ให้แก่เจ้าหน้าท่ี เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังน้ี 
 1. ด้านนิติธรรม เจ้าหน้าท่ีท่ีมีรายได้ต่างกัน มีทรรศนะเก่ียวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล โดยรวม
อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับมาก แต่ควรมีการปรับปรุงในเรื่องของกฎระเบียบ 
ข้อบังคับท่ีมีความเป็นธรรม และเป็นท่ียอมรับ โดยยึดหลักความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ควรจัดอบรมเจ้าหน้าท่ีเรื่อง
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ทุกปี 
 2. ด้านคุณธรรม เจ้าหน้าท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีทรรศนะเกี่ยวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับมาก แต่ควรทําแบบสอบถาม เกี่ยวกับความ
ต้องการของเจ้าหน้าท่ี ในเร่ืองสวัสดิการ เป็นการสร้างความพึงพอใจให้กับเจ้าหน้าท่ีและแสดงถึงการเอาใจใส่จาก
ผู้บริหาร 
 3. ด้านความโปร่งใส เจ้าหน้าท่ีท่ีมีรายได้ต่างกัน มีทรรศนะเก่ียวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับมาก แต่ควรมีการปรับปรุง หรือจัดระบบการ
ติดตาม หรือตรวจสอบผลงานได้ตลอดเวลา โดยสามารถตรวจสอบได้ท้ังจากบุคคลากรภายในท่ีอยู่ในระดับตําแหน่ง
หัวหน้างาน หรือระดับเดียวกัน หรือแม้กระท่ังประชาชนท่ัวไปด้วย 
 4. ด้านการมีส่วนร่วม เจ้าหน้าท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีทรรศนะเก่ียวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิ
บาล โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับมาก แต่ควรให้โอกาสเจ้าหน้าท่ี มีส่วนร่วม
ในการลงมติเร่ืองต่าง ๆ ตามปัญหาท่ีเกิดขึ้น โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและการ
วางแผนจัดการ เพื่อนํามาประยุกต์เมื่อมีนโยบายท่ีเหมาะสมกับเร่ืองท่ีเคยแสดงความคิดเห็นไว้  เพื่อนําไปใช้ในการ
ปรับปรุงจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 5. ด้านความรับผิดชอบ เจ้าหน้าท่ีท่ีมีรายได้ต่างกัน มีทรรศนะเกี่ยวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับมาก แต่ควรมีการมอบหมายให้ปฏิบัติงาน เป็น
ลายลักษณ์อักษร เพื่อสะดวกในการติดตามงานว่าเป็นงานของใคร และควรมีการกําหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ตั้งเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ในการทํางานของแต่ละตําแหน่งให้ชัดเจน โดยการจัดทําเป็นเอกสารคู่มือ
ประกอบการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถทํางานได้ตรงตามเป้าหมายท่ีองค์กรตั้งไว้ 
 6. ด้านความคุ้มค่า เจ้าหน้าท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีทรรศนะเกี่ยวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับมาก แต่ควรทํางานให้ทันเวลาหรือเสร็จก่อนเวลา
แต่มีคุณภาพไม่ต้องมองว่าทํางานตามขั้นตอน ต้องไม่ขัดกับระเบียบด้วย สนับสนุนให้เจ้าหน้าท่ีในด้านการศึกษาต่อ 
โดยการเพิ่มจํานวนทุนการศึกษาเพ่ิมสาขาที่ให้ทุนการศึกษา และควรมีการวางระบบสารสนเทศท่ีถูกต้อง ครบถ้วน 
ข้อมูลในมือเป็นปัจจุบัน ตรงตามความต้องการและสะดวกต่อการใช้งาน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจ หรือความเหมาะสมของงานในความรับผิดชอบกับตําแหน่งหน้าที่ 
และผลตอบแทนท่ีได้รับ 
 2. ควรศึกษาเปรียบเทียบกับหน่วยงานของภาครัฐในหน่วยงานอ่ืนด้วย เช่น สรรพากรพ้ืนท่ีอื่น หรือ
สํานักงานเขต 
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ความคิดเหน็ของลูกค้าในการเลือกใช้บริการเงินฝากสลากออมทรัพย์ของธนาคารเพือ่
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เขตอําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ* 
Customer’s Opinion about the range of choice for the savings deposit 

at the Bank for Agriculture and Agricultural Co-operatives.(BAAC),  
Bang-Bo District, Samut Praka 

 
           นายเจณกิจ  แสงจ่ัน**

 
Mr. Chenkit Sangjan 

 
บทคัดย่อ 
                การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความคิดเห็นของลูกค้าในการเลือกใช้บริการเงินฝากสลาก
ออมทรัพย์ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เขตอําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ  
2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของลูกค้าในการเลือกใช้บริการเงินฝากสลากออมทรัพย์ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ของผู้ใช้บริการ จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 191 คน 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
การทดสอบความแตกต่างการหาค่าเฉล่ียโดยใช้ค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน แอลเอสดี 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ความคิดเห็นของลูกค้าในการเลือกใช้บริการเงินฝากสลากออมทรัพย์ ในภาพรวมอยู่
ในระดับมากทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านผลิตภัณฑ์ ความคิดเห็นของลูกค้าในการเลือกใช้บริการเงิน
ฝากสลากออมทรัพย์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2 รายการ คือ เห็นด้วยกับการที่ธนาคารเปิดสลากออมทรัพย์ 3 ปีต่อ
คร้ัง และรูปแบบบัตรสลากออมทรัพย์มีลวดลายท่ีสวยงามในเก็บไว้สะสม ด้านราคา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกรายการ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกรายการ ด้านการส่งเสริมการขาย โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกรายการ ด้านบุคลากรให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกรายการ ด้านลักษณะทางกายภาพ โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกรายการ ด้านกระบวนการให้บริการโดยรวมอยู่ในระดับมาก   เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกรายการ 2) ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความคิดเห็นของลูกค้าในการเลือกใช้
บริการเงินฝากสลากออมทรัพย์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เขตอําเภอบางบ่อจังหวัด
สมุทรปราการ จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ ในภาพรวมพบว่า ลูกค้าท่ีมีลักษณะบุคคลแตกต่างกัน เพศ
แตกต่างกัน อายุแตกต่างกัน และสถานภาพแตกต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน ลูกค้าท่ีมีอาชีพ
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ลูกค้าท่ีมีรายได้แตกต่างกัน 
มีความคิดเห็นในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 
Abstract 
  The purposes of this research were 1) to study customers’ opinion concerning the range 
of choice for savings deposits at the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC) 
Bang-Bo District, Samut Prakan; 2) to compare the customers’ choice of savings deposits in the 
Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC) usins their demographic characteristics. 

                                            
 *  บทความการค้นคว้าอิสระ 
**  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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191 persons were surveyed by questionnaire. Data were analyzed using frequency, percentage, 
mean and standard deviation. T test, and analysis of variance, overall. 
 The results were 1) customers’ opinions about the ranges of choice for savings deposits 
was at a high level; 2 aspects of customer’s opinion at the high level were: agree with bank to 
deposit 3 times a year and  beautiful patterns on savings bank lottry for collection; 2) opinions 
about the range of choice savings deposit at the Bank for Agriculture and Agricultural Co-
Operations (BAAC) Bang-Bo District, Samut Prakan compared by using customer’s on demographic 
characteristics indicated that customers did not have significant by different overall opinions at 
.05. Howerer, customers having different occupations had a different opinion at 0.01 level 
significance and customers having different income had different opinion’s at the 0.01 level of 
significance.   
  
ความนํา 
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นหน่ึงในธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ จากท้ังหมด  
8 ธนาคาร ซ่ึงอยู่ภายใต้การกํากับของกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ก่อต้ังขึ้นเมื่อวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2509 โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะช่วยเหลือเกษตรกรชาว
ไทยให้หลุดพ้นจากความยากจน และการถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้านายทุนท้ังหลายรวมท้ังความตั้งใจท่ีจะ
ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของชาวบ้านให้ดีย่ิงขึ้น 
 ในสภาวะปัจจุบันวิกฤติการณ์สภาพส่ิงแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นโดยไม่คาดการไว้หรือ
ผลผลิตเกษตรที่ตกตํ่า ทําให้เกษตรกรลูกค้าบางรายต้องขาดทุนล้มละลาย และบางรายกู้หน้ีนอกระบบมาลงทุน เพ่ือ
เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรลูกค้า ธนาคารจึงมีการระดมทุนเพื่อเป็นการรักษาระดับเงินทุนให้เพียงพอต่อการ
ดําเนินงาน การรับฝากเงินจากประชาชนเป็นกลวิธีขั้นพื้นฐานของธนาคาร ในการระดมเงินทุน เนื่องจากเป็นวิธีท่ี
ประหยัดต้นทุนดําเนนิงานมากกว่าวิธีอื่น มีระเบียบวิธีการและกฎหมายรองรับธุรกรรมท่ีชัดเจน 
 สลากออมทรัพย์เป็นผลิตภัณฑ์เงินฝากประเภทหน่ึงซ่ึงกําหนดระยะเวลารับฝากและอัตราผลตอบแทนท่ี
แน่นอน เป็นการสร้างทางเลือกให้กับลูกค้าและประชาชนท่ัวไป โดยคุณสมบัติในด้านการให้ผลตอบแทนแก่ผู้ฝาก 
นอกจากดอกเบี้ยที่สูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์แล้ว ยังมีผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบของเงินรางวัลพิเศษจากการ
จับหมายเลขประจําสลาก โดยมีมูลค่าเงินรางวัลลดหล่ันกันไปตามลําดับ ตามเง่ือนไขของสลากแต่ละชุดที่ออกมาใน
แต่ละคราว 
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เร่ิมรับฝากเงินสลากออมทรัพย์  คร้ังแรกเมื่อปี 
พ.ศ. 2540 โดยแบ่งกระจายการเปิดรับฝากจากทุกสาขา ซ่ึงมีการกําหนดจํานวนสลากออกเป็นหน่วย มูลค่าสลาก
ต่อหน่วย ระยะเวลาการรับฝาก อัตราดอกเบ้ียเมื่อครบกําหนดการไถ่ถอน มูลค่าเงินรางวัล จํานวนคร้ังการจับรางวัล 
ตลอดจนเง่ือนไขของสลากแต่ละชุดท่ีธนาคารออกมา ปัจจุบันเงินฝากสลากออมทรัพย์มีอยู่ 2 ประเภท คือ สลาก
ออมทรัพย์ทวีสิน และบัตรเพิ่มทรัพย์ 
 การตัดสินใจเลือกใช้บริการเงินฝาก มีความสําคัญต่อธนาคารหลายประการ โดยเฉพาะในด้านการระดม
ทุนท่ีจะส่งผลต่อความมั่นคงและฐานะทางการเงินของธนาคารเป็นตัวกําหนดทิศทางแผนธุรกิจของธนาคารในการ
จัดสรรเงินทุนเพื่อขับเคล่ือนธุรกิจของธนาคารตามพันธกิจหลัก และเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลตามบทบาท
ในฐานะของรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง สภาพคล่องที่เหมาะสมจะช่วยให้การสนับสนุนเงินทุนในการประอบ
อาชีพแก่ลูกค้าเกษตรกร ซ่ึงเป็นประชากรส่วนใหญ่ในประเทศให้มีเพียงพอ และช่วยยกระดับรายได้และความ
เป็นอยู่ให้ดีขึ้น 
 การตัดสินใจการเลือกใช้บริการเงินฝากสลากออมทรัพย์ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) เขตอําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ จึงเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจเป็นอย่างมากโดยการวิจัยน้ีจะ
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สํารวจเก็บข้อมูลจากลูกค้าท่ีมาใช้บริการเงินฝากสลากออมทรัพย์การศึกษาน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการให้บริการลูกค้า
และปรับปรุงผลิตภัณฑ์เงินฝากของธนาคารเพื่อให้ผู้บริหารธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ การวางแผนและปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาด พัฒนาผลิตภัณฑ์การให้บริการ การ
กําหนดช่องทางการจําหน่าย และการส่งเสริมทางการตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด ตลอดจนผู้สนใจ ได้นําไปใช้พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่น ๆ ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของลูกค้าในการเลือกใช้บริการเงินฝากสลากออมทรัพย์ของธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เขตอําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ  
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของลูกค้าในการเลือกใช้บริการเงินฝากสลากออมทรัพย์ของธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ของผู้ใช้บริการ จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
 
สมมุติฐานของการวิจัย 
 ความคิดเห็นของลูกค้าในการเลือกใช้บริการเงินฝากสลากออมทรัพย์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ของผู้ใช้บริการ จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกนั 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ในการศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของลูกค้าในการเลือกใช้บริการเงินฝากสลากออมทรัพย์ของธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เขตอําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ผู้ศึกษาได้กําหนดขอบเขตใน
การศึกษาไว้ ดังน้ี 
 1. ขอบเขตด้านประชากร 
  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยเป็นผู้ใช้บริการเงินฝากออมทรัพย์ ในเขตอําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 
ซ่ึงมีจํานวนท้ังส้ิน 381 คน (ท่ีมา : ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เขตอําเภอบางบ่อ 
จังหวัดสมุทรปราการ เดือนกันยายน 2555 รอบของการเปิดขายครั้งสุดท้ายในปี 2555) เลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างโดย
การสุ่มตัวอย่าง อย่างง่าย (simple random sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 191 คน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้
จากตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan (1970 , p. 608)  
 2. ขอบเขตด้านเนื้อหาหรือตัวแปรที่ศึกษา 
  2.1 ตัวแปรอิสระ (independent variabies) ได้แก่ ลักษณะประชากรศาสตร์  ประกอบด้วย เพศ 
อายุ อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือนและสถานภาพสมรส 
  2.2 ตัวแปรตาม (dependent variables) ได้แก่การตัดสินใจเลือกใช้บริการเงินฝากสลากออมทรัพย์ 
ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากรผู้
ให้บริการ ด้านกระบวนการให้บริการ และลักษณะทางกายภาพ 
 3. ขอบเขตด้านเวลา 
  ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย ระหว่างเดือน มกราคม ถึง มีนาคม 2556 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ประยุกต์แนวคิดทฤษฏีส่วนประสมทางการตลาดของ อดุลย์ จาตุรงคกุล และ 
คณะ (2543) มาใช้ในการกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังน้ี 
 
 
 



วารสารวชิาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 13 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 155 

  ตัวแปรตาม           ตัวแปรอิสระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาในครั้งน้ี ได้แก่ แบบสอบถามท่ีสร้างขึ้น โดยมีขั้นตอนตามลําดับ ดังน้ี 
 1. การศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 2. การจัดทําโครงสร้างของแบบสอบถาม ให้มีเ น้ือหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยคร้ังน้ี
แบบสอบถาม มี 2 ส่วนคือ 
  ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของลูกค้าธนาคาร ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน และสถานภาพ
สมรส 
  ส่วนท่ี 2 การตัดสินใจเลือกใช้บริการเงินฝากสลากออมทรัพย์ จํานวน 7 ด้าน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา 
ช่องทางการจัดจําหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากรผู้ให้บริการ กระบวนการให้บริการ และลักษณะทาง
กายภาพ 
  ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของ ลิเคิร์ท (Likert scale) จํานวน 
21 ข้อ 
 3. นําแบบสอบถามที่สร้างข้ึน ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ของมหาวิทยาลัย  ราชภัฏธนบุรี ได้
ตรวจสอบความสอดคล้องของเน้ือหา กับจุดประสงค์ของการวิจัย เป็นการศึกษาความเท่ียงตรง (validity) ของ
แบบสอบถาม แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้คําถามชัดเจนสามารถส่ือความหมายได้ตรงประเด็นและเหมาะสม
ย่ิงขึ้น 
 4. นําแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างในเขตอําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ท่ีไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัย จํานวน 30 คนแล้วนําข้อมูลมาหาค่าความเช่ือมั่น (reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้สูตร
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Allpha Coefficient) ได้ค่าความเช่ือมั่น 0.8693 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการขอความร่วมมือจากลูกค้ากลุ่มตัวอย่างท่ีเข้ามาใช้บริการเงิน
ฝากสลากออมทรัพย์ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เขตอําเภอบางบ่อ จังหวัด
สมุทรปราการ โดยการเลือกสุ่มอย่างง่าย ด้วยวิธีการจับสลากแบบไม่ใส่คืน จํานวน 191 ราย และส่งแบบสอบถาม
ด้วยจดหมายตอบรับให้ลูกค้าส่งคืน เพื่อนํามาวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 
 
 

ลักษณะด้านประชากรศาสตร ์
 
 เพศ 
 อายุ 
 อาชีพ 
 รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
 สถานภาพสมรส 

ความคิดเห็นของลูกค้าในการเลือกใช้บริการเงินฝาก
สลากออมทรัพย์ 

 
 ด้านผลิตภัณฑ์ 
 ด้านราคา 
 ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 
 ด้านการส่งเสริมการตลาด 
 ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ 
 ด้านกระบวนการให้บริการ 
 ด้านลักษณะทางกายภาพ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 เมื่อทําการเก็บรวบรวมเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้ทําการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของการตอบ
แบบสอบถามและลงรหัส (Coding) แล้วนํามาประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรม สําเร็จรูปคํานวณค่าสถิติ ความถ่ี 
ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test, F-test, และ LSD ดังน้ี 
 1. การวิเคราะห์สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ความถี่ (frequency) และค่าร้อยละ 
(percentage) 
 2. วิเคราะห์การตัดสินใจเลือกใช้บริการเงินฝากสลากออมทรัพย์ของผู้ใช้บริการ โดยใช้ค่าเฉล่ีย ( X ) และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนการตัดสินใจเลือกใช้บริการเงินฝากสลากออมทรัพย์ของ
ผู้ใช้บริการ จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ โดยใช้ t-test และ F-test 
 4. เปรียบเทียบพหุคูณ เพื่อทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนการตัดสินใจเลือกใช้บริการเงินฝากสลาก
ออมทรัพย์ของผู้ใช้บริการ จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธี Least Significant Difference (LSD) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 55.50  มีอายุ ในระหว่าง 30 – 40 ปี ร้อยละ 
32.98 มีอาชีพพนักงานบริษัท/รับจ้าง ร้อยละ 35.60 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,000 - 20,000 บาท ร้อยละ 34.03  
ส่วนใหญ่สถานภาพสมรสแล้ว ร้อยละ 56.00  
 2. วิเคราะห์ความคิดเห็นของลูกค้าในการเลือกใช้บริการเงินฝากสลากออมทรัพย์ของธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เขตอําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามลักษณะส่วน
บุคคล 
  ความคิดเห็นของลูกค้าในการเลือกใช้บริการเงินฝากสลากออมทรัพย์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  
= 4.14) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านดังน้ี 
  ด้านผลิตภัณฑ์ ความคิดเห็นของลูกค้าในการเลือกใช้บริการเงินฝากสลากออมทรัพย์ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( X  = 4.38) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.03 – 4.23)  2 รายการ ดังนี้ 
  1. เห็นด้วยกับการท่ีธนาคารเปิดสลากออมทรัพย์ 3 ปีต่อคร้ัง 
  2. รูปแบบบัตรสลากออมทรัพย์มีลวดลายที่สวยงามในเก็บไว้สะสมนอกน้ันอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  ซ่ึง มีค่าสอดคล้องกับลูกค้าทั้งเพศชายและเพศหญิง ในทุกระดับอายุ ทุกอาชีพ ยกเว้นพนักงานบริษัท/
รับจ้าง ในทุกระดับรายได้ ยกเว้นลูกค้าท่ีมีรายได้ต่ํากว่า 10,000 บาท  ในทุกสถานภาพ ยกเว้นลูกค้าท่ีเป็นหม้าย/
หย่า 
  ด้านราคา ความคิดเห็นของลูกค้าในการเลือกใช้บริการเงินฝากสลากออมทรัพย์ โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ( X = 4.11) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.03–4.19) ทุกรายการ ดังน้ี 
  1. ราคาในการรับฝากต่อหน่วยของสลากมีความเหมาะสม 
  2. ค่าธรรมเนียมถอนก่อนกําหนด-ต่างสํานักงานมีความเหมาะสม 
  3. อัตราดอกเบี้ยท่ีได้รับในแต่ละหน่วยของการรับฝาก ผู้ฝากมีความพอใจ 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับลูกค้าท้ังเพศชายและเพศหญิง ในทุกช่วงอายุ ทุกอาชีพ ทุกระดับรายได้ และทุก
สถานภาพ 
  ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ความคิดเห็นของลูกค้าในการเลือกใช้บริการเงินฝากสลากออมทรัพย์ 
โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.15) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.07–4.24)  ทุก
รายการ ดังน้ี 
  1. ทําเลท่ีตั้งของธนาคารอยู่ใกล้และสะดวกต่อการเดินทาง 
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  2. ช่องบริการด้านรับฝาก-ถอนและโต๊ะบริการมีเพียงพอ 
  3. ป้ายแสดงประเภทการให้บริการชัดเจนมองเห็นได้ง่าย 
  4. แบบฟอร์มและอุปกรณ์การให้บริการมีเพียงพอ 
  5. มีท่ีจอดรถเพียงพอ 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับลูกค้าท้ังเพศชายและเพศหญิง ในทุกช่วงอายุ ทุกอาชีพ ทุกระดับรายได้ และทุก
สถานภาพ 
  ด้านการส่งเสริมการขาย ความคิดเห็นของลูกค้าในการเลือกใช้บริการเงินฝากสลากออมทรัพย์ 
โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.00) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X  = 3.79–4.10) ทุก
รายการ ดังน้ี 
  1. มีกิจกรรมส่งเสริมการขายมีป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ในธนาคารและชุมชนใกล้เคียง 
  2. มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือต่าง ๆ 
  3. มีของชําร่วย ท่ีระลึก เมื่อฝากครบจํานวนท่ีธนาคารกําหนด 
  4. มีการเผยแพร่ข้อมูลทางแผ่นพับเพ่ือแจกให้ลูกค้า 
  5. ธนาคารมีการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้าของธนาคารชัดเจน ครบถ้วน และเข้าใจง่าย 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับลูกค้าท้ังเพศชายและเพศหญิง ในทุกช่วงอายุ ทุกอาชีพ ทุกระดับรายได้ และทุก
สถานภาพ 
  ด้านบุคลากรให้บริการ ความคิดเห็นของลูกค้าในการเลือกใช้บริการเงินฝากสลากออมทรัพย์ โดยรวม 
อยู่ในระดับมาก ( X = 4.19) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 4.11–4.24) ทุกรายการ 
ดังน้ี 
  1. พนักงานให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม 
  2. พนักงานมีการเอาใจใส่ กระตือรือร้นในการให้ข้อมูล 
  3. พนักงานมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
  4. จํานวนพนักงานมีเพียงพอกับการให้บริการ 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับลูกค้าท้ังเพศชายและเพศหญิง ในทุกช่วงอายุ ทุกอาชีพ  ทุกระดับรายได้ และทุก
สถานภาพ 
  ด้านลักษณะทางกายภาพ ความคิดเห็นของลูกค้าในการเลือกใช้บริการเงินฝากสลากออมทรัพย์ 
โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.09) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.05–4.13) ทุก
รายการ ดังน้ี 
  1. มีส่ิงอํานวยความสะดวกขณะรอรับบริการเพียงพอ เช่น เก้าอ้ี น้ําดื่ม หนังสือพิมพ์ 
  2. ความทันสมัยของเคร่ืองมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการบริการ 
  3. มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาดภายใน-นอกอาคาร 
  4. มีความปลอดภัยของสถานท่ี และ ท่ีจอดรถ 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับลูกค้าท้ังเพศชายและเพศหญิง ในทุกช่วงอายุ ทุกอาชีพ  ทุกระดับรายได้ และทุก
สถานภาพ 
  ด้านกระบวนการให้บริการ ความคิดเห็นของลูกค้าในการเลือกใช้บริการเงินฝากสลากออมทรัพย์ 
โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.10) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.04–4.19)  ทุก
รายการ ดังน้ี 
  1. การบริการที่ประทับใจและถูกต้อง 
  2. ระยะเวลาในการรอรับบริการสะดวก รวดเร็ว 
  3. ขั้นตอนในการใช้บริการของลูกค้าไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
  4. มีการจัดลําดับขั้นตอนในการให้บริการอย่างเหมาะสม 
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  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับลูกค้าทั้งเพศชายและเพศหญิง ในทุกช่วงอายุ ทุกอาชีพ  ทุกระดับรายได้ และทุก
สถานภาพ 
 3. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความคิดเห็นของลูกค้าในการเลือกใช้บริการเงินฝากสลากออมทรัพย์
ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เขตอําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ จําแนก
ตามลักษณะส่วนบุคคล  
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความคิดเห็นของลูกค้าในการเลือกใช้บริการเงินฝากสลากออมทรัพย์
ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เขตอําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตาม
ลักษณะส่วนบุคคลในภาพรวม พบว่า ลูกค้าท่ีมีท่ีมีลักษณะบุคคลแตกต่างกันมีความคิดเห็นในภาพรวมไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณารายด้าน ดังนี้ 
  ความคิดเห็นของลูกค้าท่ีมีอายุแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 เป็นรายคู่
ดังน้ี 
  1. มีสิทธ์ิได้รับเงินรางวัล 20 ล้านบาท และรางวัลอื่นๆ ลูกค้าท่ีมีอายุ 41 – 50 ปี มีความคิดเห็น
แตกต่างกับลูกค้าที่มีอายุ น้อยกว่า 30 ปี ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 และอายุ 30 – 40 ปี ท่ีระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05 
  2. ใช้เป็นหลักทรัพย์คํ้าประกันการขอสินเช่ือ ลูกค้าท่ีมีอายุ 41 – 50 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกับ
ลูกค้าท่ีมีอายุ น้อยกว่า 30 ปี ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 และลูกค้าท่ีมีมากกว่า 50 ปี มีความคิดเห็นแตกต่าง
กับลูกค้าท่ีมีอายุ น้อยกว่า 30 ปี ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
  3. มีของชําร่วย ท่ีระลึก เมื่อฝากครบจํานวนท่ีธนาคารกําหนด ลูกค้าที่อายุน้อยกว่า 30 ปี มีความ
คิดเห็นแตกต่างกับลูกค้าท่ีมีอายุมากกว่า 50 ปี ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05, ลูกค้าท่ีมีอายุ 30 – 40 ปี มีความ
คิดเห็นแตกต่างกับลูกค้าท่ีมีอายุมากกว่า 50 ปี ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 และลูกค้าท่ีมีอายุ 41 – 50 ปี มี
ความคิดเห็นแตกต่างกับลูกค้าท่ีมีอายุมากกว่า 50 ปี ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 
  4. การบริการท่ีประทับใจและถูกต้อง  ลูกค้าท่ีมีอายุ 41 – 50 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกับลูกค้าท่ีมี
อายุมากกว่า 50 ปี ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
  5. มีการจัดลําดับขั้นตอนในการให้บริการอย่างเหมาะสม ลูกค้าท่ีอายุน้อยกว่า 30 ปี มีความคิดเห็น
แตกต่างกับลูกค้าที่มีอายุมากกว่า 50 ปี ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05, ลูกค้าท่ีมีอายุ 30 – 40 ปี มีความคิดเห็น
แตกต่างกับลูกค้าที่มีอายุมากกว่า 50 ปี ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และลูกค้าท่ีมีอายุ 41 – 50 ปี มีความ
คิดเห็นแตกต่างกับลูกค้าท่ีมีอายุมากกว่า 50 ปี ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 
  ความคิดเห็นของลูกค้าท่ีมีอาชีพแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  และ 0.01เป็นราย
คู่ดังน้ี 
  มีสิทธ์ิได้รับเงินรางวัล 20 ล้านบาท และรางวัลอ่ืนๆ ลูกค้าที่เป็นพนักงานบริษัท/รับจ้างมีความคิดเห็น
แตกต่างกับลูกค้าที่เป็นนักเรียนนักศึกษาอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01, ลูกค้าท่ีเป็นพนักงานบริษัท/รับจ้างมีความ
คิดเห็นแตกต่างกับลูกค้าท่ีเป็นเจ้าของกิจการ/อาชีพอิสระ อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 และลูกค้าท่ีเป็น
ข้าราชการ/พนักงานมีความคิดเห็นแตกต่างกับลูกค้าที่เป็นนักเรียนนักศึกษาอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 
  ใช้เป็นหลักทรัพย์คํ้าประกันการขอสินเช่ือ ลูกค้าท่ีเป็นพนักงานบริษัท/รับจ้างมีความคิดเห็นแตกต่าง
กับลูกค้าท่ีเป็นนักเรียนนักศึกษาอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01, แตกต่างกับลูกค้าที่เป็นเจ้าของกิจการ/อาชีพอิสระ 
อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 และแตกต่างกับลูกค้าท่ีเป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05  ลูกค้าท่ีมี
อาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐ มีความคิดเห็นแตกต่างกับลูกค้าท่ีเป็นนักเรียนนักศึกษาอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01, 
แตกต่างกับลูกค้าท่ีเป็นเจ้าของกิจการ/อาชีพอิสระ อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 และแตกต่างกับลูกค้าท่ีเป็น
พ่อบ้าน/แม่บ้าน อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05  ลูกค้าท่ีเป็นเกษตรกรมีความคิดเห็นแตกต่างกับลูกค้าท่ีเป็นนักเรียน
นักศึกษาอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
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  ช่องบริการด้านรับฝาก-ถอนและโต๊ะบริการมีเพียงพอ ลูกค้าท่ีเป็นนักเรียนนักศึกษามีความคิดเห็น
แตกต่างกับพ่อบ้าน/แม่บ้านอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 และแตกต่างกับลูกค้าท่ีเป็นเกษตรกรอย่างมีนัยสําคัญท่ี
ระดับ 0.01  ลูกค้าท่ีเป็นพนักงานบริษัท/รับจ้างมีความคิดเห็นแตกต่างกับลูกค้าท่ีเป็นเจ้าของกิจการ/อาชีพอิสระ 
อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 และแตกต่างกับลูกค้าท่ีเป็นเกษตรกร อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01  
  ป้ายแสดงประเภทการให้บริการชัดเจนมองเห็นได้ง่าย ลูกค้าท่ีเป็นนักเรียนนักศึกษามีความคิดเห็น
แตกต่างกับพ่อบ้าน/แม่บ้านอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 และแตกต่างกับลูกค้าท่ีเป็นเกษตรกรอย่างมีนัยสําคัญท่ี
ระดับ 0.01 ลูกค้าท่ีเป็นพนักงานบริษัท/รับจ้างมีความคิดเห็นแตกต่างกับพ่อบ้าน/แม่บ้านอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 
0.01 และแตกต่างกับลูกค้าท่ีเป็นเกษตรกรอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01  ลูกค้าท่ีเป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐมี
ความคิดเห็นแตกต่างกับพ่อบ้าน/แม่บ้านอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 และแตกต่างกับลูกค้าที่เป็นเกษตรกรอย่างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 และลูกค้าท่ีเป็นเจ้าของกิจการ/อาชีพอิสระ มีความคิดเห็นแตกต่างกับพ่อบ้าน/แม่บ้านอย่าง
มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 และแตกต่างกับลูกค้าท่ีเป็นเกษตรกรอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 
  แบบฟอร์มและอุปกรณ์การให้บริการมีเพียงพอ ลูกค้าที่เป็นนักเรียนนักศึกษามีความคิดเห็นแตกต่างกับ
ลูกค้าท่ีเป็นเกษตรกรอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05  ลูกค้าท่ีเป็นพนักงานบริษัท/รับจ้างมีความคิดเห็นแตกต่างกับ
พ่อบ้าน/แม่บ้านอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 และแตกต่างกับลูกค้าท่ีเป็นเกษตรกรอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01  
ลูกค้าที่เป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐมีความคิดเห็นแตกต่างกับลูกค้าท่ีเป็นเกษตรกรอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 
และลูกค้าท่ีเป็นเจ้าของกิจการ/อาชีพอิสระ มีความคิดเห็นแตกต่างกับลูกค้าท่ีเป็นเกษตรกรอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 
0.01 
  มีกิจกรรมส่งเสริมการขายมีป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ในธนาคารและชุมชนใกล้เคียง ลูกค้าท่ีเป็น
นักเรียนนักศึกษามีความคิดเห็นแตกต่างกับลูกค้าท่ีเป็นเกษตรกรอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 ลูกค้าท่ีเป็นพนักงาน
บริษัท/รับจ้างมีความคิดเห็นแตกต่างกับเจ้าของกิจการ/อาชีพอิสระอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 และแตกต่างกับ
ลูกค้าท่ีเป็นเกษตรกรอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 ลูกค้าท่ีมีอาชีพข้าราชการ/พนักงานมีความคิดเห็นแตกต่างกับ
ลูกค้าท่ีเป็นเกษตรกรอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 
  มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือต่าง ๆ ลูกค้าที่เป็นนักเรียนนักศึกษามีความคิดเห็นแตกต่างกับ
ลูกค้าท่ีเป็นเกษตรกรอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 ลูกค้าท่ีเป็นพนักงานบริษัท/รับจ้างมีความคิดเห็นแตกต่างกับ
พ่อบ้าน/แม่บ้านอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 และแตกต่างกับลูกค้าท่ีเป็นเกษตรกรอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 
ลูกค้าท่ีมีอาชีพข้าราชการ/พนักงานมีความคิดเห็นแตกต่างกับลูกค้าท่ีเป็นเกษตรกรอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 
  มีของชําร่วย ท่ีระลึก เมื่อฝากครบจํานวนท่ีธนาคารกําหนด ลูกค้าท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัท/รับจ้าง มี
ความคิดเห็นแตกต่างกับ ลูกค้าท่ีเป็นเจ้าของกิจการ/อาชีพอิสระอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 แตกต่างกับลูกค้าท่ี
เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05  และแตกต่างกับลูกค้าท่ีเป็นเกษตรกรอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 
0.01 
  มีการเผยแพร่ข้อมูลทางแผ่นพับเพ่ือแจกให้ลูกค้า ลูกค้าท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัท/รับจ้าง มีความ
คิดเห็นแตกต่างกับลูกค้าท่ีเป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 ลูกค้าท่ีเป็นเจ้าของกิจการ/
อาชีพอิสระอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 แตกต่างกับลูกค้าที่เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 
และแตกต่างกับลูกค้าท่ีเป็นเกษตรกรอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 
  ธนาคารมีการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้าของธนาคารชัดเจน ครบถ้วน และเข้าใจง่าย ลูกค้าท่ีมีอาชีพ
พนักงานบริษัท/รับจ้าง มีความคิดเห็นแตกต่างกับ ลูกค้าท่ีเป็นเจ้าของกิจการ/อาชีพอิสระอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 
0.01 และแตกต่างกับลูกค้าท่ีเป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05  
  พนักงานให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม ลูกค้าท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัท/รับจ้าง มีความคิดเห็น
แตกต่างกับ ลูกค้าท่ีเป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 แตกต่างกับ ลูกค้าท่ีเป็นเจ้าของ
กิจการ/อาชีพอิสระอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 แตกต่างกับลูกค้าท่ีเป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 
0.05 และแตกต่างกับลูกค้าท่ีเป็นเกษตรกรอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 
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  พนักงานมีการเอาใจใส่ กระตือรือร้นในการให้ข้อมูล ลูกค้าท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัท/รับจ้าง มีความ
คิดเห็นแตกต่างกับ ลูกค้าท่ีเป็นนักเรียนนักศึกษาอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 แตกต่างกับลูกค้าท่ีเป็นเจ้าของ
กิจการ/อาชีพอิสระอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01  แตกต่างกับลูกค้าท่ีเป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 
0.01  และแตกต่างกับลูกค้าท่ีเป็นเกษตรกรอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05  ลูกค้าท่ีมีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐ มี
ความเห็นแตกต่างกับแตกต่างกับลูกค้าท่ีเป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 
  พนักงานมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ลูกค้าท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัท/รับจ้าง มีความ
คิดเห็นแตกต่างกับ ลูกค้าท่ีเป็นเจ้าของกิจการ/อาชีพอิสระอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 แตกต่างกับลูกค้าที่เป็น
พ่อบ้าน/แม่บ้าน อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 และแตกต่างกับลูกค้าท่ีเป็นเกษตรกรอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 
  จํานวนพนักงานมีเพียงพอกับการให้บริการ ลูกค้าท่ีเป็นนักเรียน/นักศึกษา มีความคิดเห็นแตกต่างกับ
ลูกค้าที่เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 และแตกต่างกับลูกค้าท่ีเป็นเกษตรกรอย่างมีนัยสําคัญท่ี
ระดับ 0.05 ลูกค้าท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัท/รับจ้าง มีความคิดเห็นแตกต่างกับ ลูกค้าท่ีเป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐ/
อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 แตกต่างกับลูกค้าท่ีเป็นเจ้าของกิจการ/อาชีพอิสระอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05  
แตกต่างกับลูกค้าท่ีเป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 และแตกต่างกับลูกค้าท่ีเป็นเกษตรกรอย่างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 
  มีส่ิงอํานวยความสะดวกขณะรอรับบริการเพียงพอ เช่น เก้าอี้ นํ้าดื่ม หนังสือพิมพ์ ลูกค้าท่ีเป็น
นักเรียน/นักศึกษา มีความคิดเห็นแตกต่างกับลูกค้าท่ีเป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐ อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 มี
ความคิดเห็นแตกต่างกับลูกค้าท่ีเป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 และแตกต่างกับลูกค้าท่ีเป็น
เกษตรกรอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 และลูกค้าท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัท/รับจ้าง มีความคิดเห็นแตกต่างกับ ลูกค้า
ท่ีเป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐ อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 แตกต่างกับลูกค้าท่ีเป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน อย่างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 และแตกต่างกับลูกค้าท่ีเป็นเกษตรกรอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01  
  ความทันสมัยของเครื่องมือ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการบริการ ลูกค้าท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัท/รับจ้าง มีความ
คิดเห็นแตกต่างกับ ลูกค้าท่ีเป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐ อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 แตกต่างกับลูกค้าท่ีเป็น
เจ้าของกิจการ/อาชีพอิสระ อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 
  มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาดภายใน-นอกอาคาร ลูกค้าท่ีเป็นนักเรียน/นักศึกษามีความ
คิดเห็นแตกต่างกับ ลูกค้าท่ีเป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐ อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 ลูกค้าท่ีมีอาชีพพนักงาน
บริษัท/รับจ้าง มีความคิดเห็นแตกต่างกับ ลูกค้าท่ีเป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐ อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 ลูกค้าท่ี
เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน มีความคิดเห็นแตกต่างกับ ลูกค้าท่ีเป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐ อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 
  มีความปลอดภัยของสถานท่ี และท่ีจอดรถ ลูกค้าท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัท/รับจ้าง มีความคิดเห็น
แตกต่างกับ ลูกค้าท่ีเป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐ อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 แตกต่างกับลูกค้าท่ีเป็นพ่อบ้าน/
แม่บ้าน อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 และแตกต่างกับลูกค้าท่ีเป็นเกษตรกร อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 
  ระยะเวลาในการรอรับบริการสะดวก รวดเร็ว ลูกค้าท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัท/รับจ้าง มีความคิดเห็น
แตกต่างกับ ลูกค้าท่ีเป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐ อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 แตกต่างกับลูกค้าท่ีเป็นเจ้าของ
กิจการ/อาชีพอิสระ อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 แตกต่างกับลูกค้าท่ีเป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 
0.01 และแตกต่างกับลูกค้าท่ีเป็นเกษตรกร อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 
  มีการจัดลําดับขั้นตอนในการให้บริการอย่างเหมาะสม ลูกค้าท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัท/รับจ้าง มีความ
คิดเห็น แตกต่างกับลูกค้าท่ีเป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 และแตกต่างกับลูกค้าท่ีเป็น
เกษตรกร อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 
  ความคิดเห็นของลูกค้าท่ีมีรายได้แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  และ 0.01เป็นราย
คู่ดังน้ี 
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  1. เห็นด้วยกับการที่ธนาคารเปิดสลากออมทรัพย์ 3 ปีต่อคร้ัง ลูกค้าท่ีมีรายได้ตํ่ากว่า 10,000 บาท มี
ความคิดเห็นแตกต่างกับลูกค้าท่ีมีรายได้ 10,000 – 20,000 บาท และ 20,001 – 30,000 บาท อย่างมีนัยสําคัญท่ี
ระดับ 0.01 
  2. รูปแบบบัตรสลากออมทรัพย์มีลวดลายท่ีสวยงามในเก็บไว้สะสม ลูกค้าท่ีมีรายได้ต่ํากว่า 10,000 
บาท มีความคิดเห็นแตกต่างกับลูกค้าท่ีมีรายได้ 10,000 – 20,000 บาท และ 20,001 – 30,000 บาท อย่างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 และมีความคิดเห็นแตกต่างกับลูกค้าท่ีมีรายได้ มากกว่า 30,000 บาท อย่างมีนัยสําคัญท่ี
ระดับ 0.05   
  3. อัตราดอกเบี้ยท่ีได้รับในแต่ละหน่วยของการรับฝาก ผู้ฝากมีความพอใจ ลูกค้าท่ีมีรายได้ตํ่ากว่า 
10,000 บาท มีความคิดเห็นแตกต่างกับลูกค้าท่ีมีรายได้ 10,000 – 20,000 บาท และ 20,001 – 30,000 บาท และ 
มากกว่า 30,000 บาท อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05   
  4. ทําเลท่ีต้ังของธนาคารอยู่ใกล้และสะดวกต่อการเดินทาง  ลูกค้าที่มีรายได้ตํ่ากว่า 10,000 บาท มี
ความคิดเห็นแตกต่างกับลูกค้าท่ีมีรายได้ 10,000 – 20,000 บาท อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ  0.01 และมีความคิดเห็น
แตกต่างกับลูกค้าท่ีมีรายได้ 20,001 – 30,000 บาท และมากกว่า 30,000 บาท อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 
  5. ช่องบริการด้านรับฝาก-ถอนและโต๊ะบริการมีเพียงพอ  ลูกค้าท่ีมีรายได้ตํ่ากว่า 10,000 บาท มีความ
คิดเห็นแตกต่างกับลูกค้าที่มีรายได้ 10,000 – 20,000 บาท อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 และมีความคิดเห็น
แตกต่างกับลูกค้าท่ีมีรายได้ มากกว่า 30,000 บาท อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
  6. ป้ายแสดงประเภทการให้บริการชัดเจนมองเห็นได้ง่าย ลูกค้าท่ีมีรายได้ตํ่ากว่า 10,000 บาท มีความ
คิดเห็นแตกต่างกับลูกค้าที่มีรายได้ 10,000 – 20,000 บาท อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01และ มีความคิดเห็น
แตกต่างกับลูกค้าท่ีมีรายได้ 20,001 – 30,000 บาท อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 และลูกค้าท่ีมีระดับรายได้
มากกว่า 30,000 บาท มีความคิดเห็นแตกต่างกับลูกค้าท่ีมีรายได้ 10,000 – 20,000 บาท อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 
0.05 
  7. มีท่ีจอดรถเพียงพอ ลูกค้าท่ีมีรายได้ตํ่ากว่า 10,000 บาท มีความคิดเห็นแตกต่างกับลูกค้าที่มีรายได้ 
10,000 – 20,000 บาท อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ  0.01 และมีความคิดเห็นแตกต่างกับลูกค้าที่มีรายได้ 20,001 – 
30,000 บาท และมากกว่า 30,000 บาท อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 
  8. มีกิจกรรมส่งเสริมการขายมีป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ในธนาคารและชุมชนใกล้เคียง  ลูกค้าท่ีมี
รายได้ต่ํากว่า 10,000 บาท มีความคิดเห็นแตกต่างกับลูกค้าท่ีมีรายได้ 10,000 – 20,000 บาท อย่างมีนัยสําคัญท่ี
ระดับ  0.01 และมีความคิดเห็นแตกต่างกับลูกค้าท่ีมีรายได้ มากกว่า 30,000 บาท อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 
  9. มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือต่าง ๆ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 ลูกค้าท่ีมี
รายได้ต่ํากว่า 10,000 บาท มีความคิดเห็นแตกต่างกับลูกค้าท่ีมีรายได้ 10,000 – 20,000 บาท อย่างมีนัยสําคัญท่ี
ระดับ 0.01 และมีความคิดเห็นแตกต่างกับลูกค้าท่ีมีรายได้ 20,001 – 30,000 บาท อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 
  10. มีการเผยแพร่ข้อมูลทางแผ่นพับเพื่อแจกให้ลูกค้า ลูกค้าท่ีมีรายได้ตํ่ากว่า 10,000 บาท มีความ
คิดเห็นแตกต่างกับลูกค้าท่ีมีรายได้ 10,000 – 20,000 บาท อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ  0.01 และมีความคิดเห็น
แตกต่างกับลูกค้าท่ีมีรายได้ 20,001 – 30,000 บาท และมากกว่า 30,000 บาท อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 
  11. ความทันสมัยของเครื่องมือ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการบริการ ลูกค้าท่ีมีรายได้ตํ่ากว่า 10,000 บาท มี
ความคิดเห็นแตกต่างกับลูกค้าท่ีมีรายได้ 10,000 – 20,000 บาท อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ  0.01 และมีความคิดเห็น
แตกต่างกับลูกค้าท่ีมีรายได้ 20,001 – 30,000 บาท และมากกว่า 30,000 บาท อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 
  12. มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาดภายใน-นอกอาคาร ลูกค้าท่ีมีรายได้ต่ํากว่า 10,000 
บาท มีความคิดเห็นแตกต่างกับลูกค้าท่ีมีรายได้ 10,000 – 20,000 บาท 20,001 – 30,000 บาทและมากกว่า 
30,000 บาทอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 
  13. มีความปลอดภัยของสถานท่ี และท่ีจอดรถ ลูกค้าท่ีมีรายได้ต่ํากว่า 10,000 บาท มีความคิดเห็น
แตกต่างกับลูกค้าท่ีมีรายได้ 10,000–20,000 บาท และ 20,001–30,000 บาทอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
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  ความคิดเห็นของลูกค้าท่ีมีสถานภาพแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ   0.05  และ 0.01  
เป็นรายคู่ดังน้ี 
  1. ราคาในการรับฝากต่อหน่วยของสลากมีความเหมาะสม ลูกค้าท่ีมีสถานภาพสมรส มีความคิดเห็น
แตกต่างกับลูกค้าท่ีเป็นโสดอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  
  2. ค่าธรรมเนียมถอนก่อนกําหนด-ต่างสํานักงานมีความเหมาะสม ลูกค้าท่ีมีสถานภาพสมรส มีความ
คิดเห็นแตกต่างกับลูกค้าท่ีเป็นโสดอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  3. จํานวนพนักงานมีเพียงพอกับการให้บริการ ลูกค้าท่ีมีสถานภาพโสด มีความคิดเห็นแตกต่างกับลูกค้า
ท่ีเป็นหม้าย/หย่าอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
  4. การบริการที่ประทับใจและถูกต้อง ลูกค้าท่ีมีสถานภาพโสด มีความคิดเห็นแตกต่างกับลูกค้าท่ีสมรส
แล้วอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 
การอภิปรายผล 
 การศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของลูกค้าในการเลือกใช้บริการเงินฝากสลากออมทรัพย์ของธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  (ธ.ก.ส.)  เขตอําเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ ได้นํามาอภิปรายผลดังน้ี 
 1. วิเคราะห์ความคิดเห็นของลูกค้าในการเลือกใช้บริการเงินฝากสลากออมทรัพย์ของธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เขตอําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 
ความคิดเห็นของลูกค้าในการเลือกใช้บริการเงินฝากสลากออมทรัพย์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.14) ซ่ึง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อรุณชัย บุญเช้ือ (2552, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาวังเหนือ อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาวังเหนือ 
อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ ถนัด วันมณี (2553, บทคัดย่อ) 
ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการบริการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา
สะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการบริการของธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร สาขาสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากทุกด้าน 
และยังสอดคล้องกับ อํานาจ  สกุลสัญชาติไทย (2552, บทคัดย่อ) ศึกษาเร่ืองการให้บริการในทัศนะของผู้ใช้บริการ 
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ในห้างสรรพสินค้า จังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการมีทัศนะ
เกี่ยวกับการให้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านดังน้ี ลูกค้ามีความคิดเห็นด้านผลิตภัณฑ์  
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.38) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 4.03–4.23 
ตามลําดับ) ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อรุณชัย  บุญเช้ือ (2552, บทคัดย่อ) ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของผู้ใช้ 
บริการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาวังเหนือ อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง ผลการศึกษา
พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ลูกค้ามีความพึงพอใจโดยเฉล่ียรวมในระดับมาก ด้านราคา ความคิดเห็นของลูกค้าในการ
เลือกใช้บริการเงินฝากสลากออมทรัพย์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.11) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
อยู่ในระดับมาก ( X = 4.03–4.19 ตามลําดับ) ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อรุณชัย  บุญเช้ือ (2552, บทคัดย่อ) 
ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาวังเหนือ อําเภอวัง
เหนือ จังหวัดลําปาง ผลการศึกษาพบว่า ด้านราคาลูกค้ามีความพึงพอใจโดยเฉล่ียรวมในระดับมาก ด้านช่องทางการ
จัดจําหน่าย ความคิดเห็นของลูกค้าในการเลือกใช้บริการเงินฝากสลากออมทรัพย์ โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 
4.15) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.07–4.24 ตามลําดับ) ซ่ึงสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ อรุณชัย  บุญเช้ือ (2552, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาวังเหนือ อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง ผลการศึกษาพบว่า ด้านช่องทาง
การจัดจําหน่ายลูกค้ามีความพึงพอใจโดยเฉล่ียรวมในระดับมาก ด้านการส่งเสริมการขาย ความคิดเห็นของลูกค้าใน
การเลือกใช้บริการเงินฝากสลากออมทรัพย์ โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.00) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
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พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X  = 3.79–4.10 ตามลําดับ) ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อรุณชัย บุญเช้ือ (2552, 
บทคัดย่อ) ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาวังเหนือ 
อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง ผลการศึกษาพบว่า ด้านการส่งเสริมการขายลูกค้ามีความพึงพอใจโดยเฉล่ียรวมใน
ระดับมาก ด้านบุคลากรให้บริการ ความคิดเห็นของลูกค้าในการเลือกใช้บริการเงินฝากสลากออมทรัพย์ โดยรวม อยู่
ในระดับมาก ( X  = 4.19) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.11–4.24 ตามลําดับ) ซ่ึง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อรุณชัย บุญเช้ือ (2552, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาวังเหนือ อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง ผลการศึกษาพบว่า ด้านผู้
ให้บริการ ลูกค้ามีความพึงพอใจโดยเฉล่ียรวมในระดับมาก ด้านลักษณะทางกายภาพ ความคิดเห็นของลูกค้าในการ
เลือกใช้บริการเงินฝากสลากออมทรัพย์ โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.09) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.05–4.13 ตามลําดับ) ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อรุณชัย  บุญเช้ือ (2552, บทคัดย่อ) 
ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาวังเหนือ อําเภอวัง
เหนือ จังหวัดลําปาง ผลการศึกษาพบว่า ด้านสภาพแวดล้อมของการบริการลูกค้ามีความพึงพอใจโดยเฉล่ียรวมใน
ระดบัมาก ด้านกระบวนการให้บริการ ความคิดเห็นของลูกค้าในการเลือกใช้บริการเงินฝากสลากออมทรัพย์ โดยรวม 
อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.10) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.04 – 4.19 ตามลําดับ)  
ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อรุณชัย  บุญเช้ือ (2552, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการ
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาวังเหนือ อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง ผลการศึกษาพบว่า 
ด้านกระบวนการ ลูกค้ามีความพึงพอใจโดยเฉล่ียรวมในระดับมาก 
 2. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความคิดเห็นของลูกค้าในการเลือกใช้บริการเงินฝากสลากออมทรัพย์ของ
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เขตอําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตาม
ลักษณะส่วนบุคคล 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความคิดเห็นของลูกค้าในการเลือกใช้บริการเงินฝากสลากออมทรัพย์
ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เขตอําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตาม
ลักษณะส่วนบุคคลในภาพรวม พบว่า ลูกค้าท่ีมีท่ีมีลักษณะบุคคลแตกต่างกันมีความคิดเห็นในภาพรวมไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของอํานาจ  สกุลสัญชาติไทย (2552, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง
การให้บริการในทัศนะของผู้ใช้บริการ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ในห้างสรรพสินค้า จังหวัดสมุทรปราการ 
ผลการเปรียบเทียบการให้บริการของ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ในห้างสรรพสินค้า จังหวัดสมุทรปราการ ใน
ทัศนะของผู้ใช้บริการ จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ผู้ใช้บริการท่ีมีลักษณะประชากรศาสตร์ต่างกัน มี
ทัศนะเก่ียวกับการให้บริการในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยเรื่องความคิดเห็นของลูกค้าในการเลือกใช้บริการเงินฝากสลากออมทรัพย์ของธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เขตอําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยครั้งน้ีจะ
เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนา และวางแผนกลยุทธ์ในให้บริการเงินฝากสลากออมทรัพย์ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังน้ี 
 1. ด้านผลิตภัณฑ์ ควรให้ความสําคัญเก่ียวกับสลากออมทรัพย์ว่ามีสิทธิ์ถูกรางวัลแน่นอน แสดงบุคคลท่ีถูก
รางวัลให้ลูกค้าท่ีมาใช้บริการเงินฝากสลากออมทรัพย์ได้เห็นบ้างเพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นใจในตัวสลากออมทรัพย์
และด้านสินเช่ือควรให้คําแนะนําแก่ลูกค้าว่าสามารถนําสลากออมทรัพย์มาทําการกู้ด้วยใช้สลากออมทรัพย์เป็น
หลักทรัพย์คํ้าประกันได้ให้แก่ลูกค้าเสมอ 
 2. ด้านราคา ควรให้คํานึงถึงการให้อัตราดอกเบี้ยท่ีเป็นธรรม เช่น ผู้ท่ีฝากเงินสลากออมทรัพย์ต้องการ
ถอนก่อนกําหนดควรมีการแบ่งดอกเบ้ียตามระยะเวลา 1 ปีขึ้นควรได้ดอกเบี้ยเท่าไร 2 ปีได้ครึ่งหน่ึงขอดอกเบ้ียถ้า
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ครบ 3 ปีจึงได้ดอกเบี้ยเต็มจํานวนและให้มีการถอนสลากออมทรัพย์ได้ทุกสาขาพร้อมดอกเบี้ยท่ีเต็มจํานวนในการ
ฝาก 
 3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ควรหาท่ีจําหน่ายท่ีแหล่งชุมชนหรือย่านธุรกิจโดยธนาคารอาจมีการ
ให้บริการเคล่ือนท่ี เช่น Modile Car ออกให้บริการหรือเปิดบูธในวัดหยุดตามชุมชนต่าง ๆ ท้ังน้ี เพื่อเพ่ิมช่อง
ทางการให้บริการอย่างท่ัวถึง 
 4. ด้านส่งเสริมการตลาด ควรใช้กลยุทธ์การขายสลากออมทรัพย์โดยมีการแจกของท่ีระลึกในการซ้ือสลาก
ออมทรัพย์ โดยกําหนดการฝากแต่ละครั้งว่าควรแจกของท่ีระลึก เช่น ฝาก 500 - 9,500 บาท ได้ปากกา 10,000 – 
99,500 บาท ได้แก้วนํ้า เป็นต้น และควรเจาะกลุ่มไปตามสถานท่ีโรงเรียนสถานท่ีศึกษาเพ่ือท่ีจะได้กลุ่มเป้าหมาย
ตามท่ีต้องการและมีโอกาสในการขายสลากออมทรัพย์ได้สูง 
 5. ด้านบุคลากรให้บริการ ควรเพิ่มความรู้และอบรมพนักงานทุกสายงานในการเตรียมตัวเปิดรับฝากสลาก
ออมทรัพย์ทุกครั้ง เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้และให้พนักงานมีจิตใจรักในการให้บริการ การดูแลเอาใจใส่
ลูกค้า รวมถึงการให้ข้อมูลเป็นประโยชน์แกลูกค้า 
 6. ด้านลักษณะทางกายภาพ ควรมีการจัดโต๊ะเก้าอี้เพ่ิมเฉพาะผู้ฝากสลากออมทรัพย์และพร้อมแบบฟอร์ม
ปากกาให้เพียงพอกับลูกค้า 
 7. ด้านกระบวนการให้บริการ ควรเพิ่มช่องทางพิเศษสําหรับลูกค้าเงินฝากสลากออมทรัพย์เพ่ือจะไม่ได้ไป
รวมกับผู้ท่ีมาใช้บริการอื่นของธนาคารและลดระยะเวลาในการให้บริการเปิดสลากออมทรัพย์ 
 
ขอ้เสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรทําการศึกษาการผลิตภัณฑ์ทางการเงินชนิดอื่นๆ ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร เพื่อจะได้รับทราบความคิดเห็นของผู้ใช้บริการของลูกค้าในภาพรวมท้ังหมด และเป็นประโยชน์ในการ
สร้างกลยุทธ์ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ทางการเงินท้ังหมดของธนาคาร 
 2. การค้นคว้าอิสระคร้ังน้ีได้ศึกษาความคิดเห็นของลูกค้าในการเลือกบริการเงินฝากสลากออมทรัพย์ของ
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เขตอําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการเท่าน้ัน ซ่ึงมีปัจจัย
แวดล้อมท่ีแตกต่างของผู้ใช้บริการของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคอ่ืนเพ่ือให้
ได้ภาพรวมของเงินฝากสลากออมทรัพย์ ทําให้ได้ประโยชน์ในการวางแผนกําหนดกลยุทธ์ของธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตรมากย่ิงข้ึน ดังน้ัน ควรทําการวิจัยสืบเน่ืองถึงพฤติกรรมหรือความพึงพอใจในการเลือกบริการ
เงินฝากสลากออมทรัพย์ของผู้ใช้บริการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในภูมิภาคอ่ืนด้วย 
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ความคิดเหน็ที่มีต่อการจัดการของผู้เข้าร่วมโครงการการแข่งขันขับร้อง 5 ภูมิภาค 
ครั้งที่ 34 ประจําปี 2555 ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย* 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่องน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัดการของผู้เข้าร่วมโครงการการแข่งขันขับ
ร้อง 5 ภูมิภาค คร้ังท่ี 34 ประจําปี 2555 ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  และเพื่อเปรียบเทียบความ
คิดเห็นท่ีมีต่อการจัดการของผู้เข้าร่วมโครงการการแข่งขันขับร้อง 5 ภูมิภาค ของผู้เข้าร่วมแข่งขันขับร้องจําแนกตาม
สถานภาพส่วนบุคคล  กลุ่มตัวอย่างคือ คือ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันขับร้อง 5 ภูมิภาค ครั้งท่ี 34 ประจําปี  2555  ทาง
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยท่ีมีคะแนนผ่านเข้าสู่รอบที่สอง จํานวน 183 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถาม วิ เคราะห์ข้อมูล โดยใช้ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉ ล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การทดสอบ 
ค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 ผลการวิจัยพบว่า ผู้เข้าร่วมแข่งขัน มีความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัดการของผู้เข้าร่วมโครงการการแข่งขันขับ
ร้อง 5 ภูมิภาค คร้ังท่ี 34 ประจําปี 2555 ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก จํานวน 4 ด้าน เรียงตามลําดับ คือ ด้านคน ด้านเงิน ด้านการจัดการ 
และด้านการตลาด อยู่ในระดับปานกลาง จํานวน 1 ด้าน คือ ด้านวัสดุอุปกรณ์ เปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีต่อ 
การจัดการของผู้เข้าร่วมโครงการการแข่งขันขับร้อง 5 ภูมิภาค  ของผู้เข้าร่วมแข่งขันขับร้องจําแนกตามสถานภาพ
ส่วนบุคคล พบว่า ผู้เข้าแข่งขันท่ีมี ระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัดการของ
ผู้เข้าร่วมโครงการการแข่งขันขับร้อง 5 ภูมิภาค แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 
Abstract 
 This research studied the participants assessment of the management of the 34th 5 
Zone-Singing Competition 2012, broadcast on the National Broadcasting Services of Thailand 
(NBT) and compared the participant's opinions based on demographic information. The sample 
group was 183 participants, the research tool was a questionnaire with responses analyzed using 
frequency, percentage, mean, standard deviation, test value, and analysis of variance. 
 The results showed that over all participants’ opinion of the management of the 34th 5 
Zone-Singing Competition 2012, broadcast on the National Broadcasting Services of Thailand 
(NBT) project was at a high level. Considered as 4 aspects found at the high level for personnel, 
money, management, and marketing. One aspect found at the medium level was materials. 
Comparing participants’ opinions of the management of the competition based on demographic 

                                            
 *  บทความการค้นคว้าอิสระ 
**  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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information, the result showed that different educational levels of the participants showed 
differences in opinions statistically significant at the 0.05 level. 
 
ความนํา 
 ในโลกยุคปัจจุบันเป็นยุคข่าวสารไร้พรมแดนหรือยุคโลกาภิวัตน์ท่ีมีการเคล่ีอนไหวตลอดเวลา  บรรดาส่ิง
ต่าง ๆ ก็มีการแข่งขันสูง ผู้บริหารองค์กรต่าง ๆ ก็ต้องพัฒนาองค์กรด้านการบริหารจัดการ ซ่ึงประชาชนท่ัวไปต่างก็
เสาะแสวงหาซึ่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสนองความต้องการของตนเองจากส่ือ มีหลายประเภท นับตั้งแต่ส่ือบุคคลที่บอก
กล่าวแบบปากต่อปาก ส่ือสารกลุ่มซ่ึงเป็นรูปแบบการส่ือสารท่ีกว้างขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงส่ือสารมวลชน ซ่ึงสามารถ
กระจายข่าวสารข้อมูลไปยังประชาชนได้อย่างไม่มีขอบเขตจํากัด 
 ความบันเทิงนับว่าเป็นส่ิงท่ีทุกคนต้องการเพราะความบันเทิงทําให้เกิดความสุข ความเพลิดเพลินสนอง
ความต้องการทางอารมณ์ของมนุษย์ ช่วยให้ผ่อนคลายความเครียดจากภารกิจต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน รวมท้ังทําให้
จิตใจได้พักผ่อนโดยไม่ต้องออกไปแสวงหาจากนอกบ้าน เพราะสื่อโทรทัศน์เป็นส่ือมวลชนท่ีเข้าถึงวิถีชีวิตของผู้คน
ได้มากท่ีสุด เป็นท้ังแหล่งข้อมูลข่าวสาร และ แหล่งบันเทิงท่ีทําการถ่ายทอดผ่านท้ังภาพ เสียง สีสัน ตลอดจนเทคนิค
ต่าง ๆ ท่ีทําให้ผู้ชมเกิดการ เรียนรู้รวมท้ังเกิดความบันเทิงในขณะเดียวกัน และกล่าวได้ว่าถ้าเรียนรู้จากความบันเทิง
ก็จะย่ิงมี ประสิทธิผลสูง ปัญหาจึงอยู่ท่ีนักสร้างสรรค์รายการบันเทิงจะต้องตระหนักและหากลยุทธ์ในการ นําเสนอ
รายการประเภทบันเทิงคดีสู่สาธารณชน 
 ถ้าพิจารณาภาพรวมเกี่ยวกับหน้าท่ีของส่ือโทรทัศน์ หน้าท่ีสําคัญอย่างหน่ึงของส่ือโทรทัศน์ในฐานะ
ส่ือสารมวลชน คือ การเสนอความบันเทิง การเอื้ออํานวยความสุขให้แก่ประชาชน ในรูปแบบของการนําเสนอท่ี
หลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนผู้รับชมบริบทต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องไม่ว่าจะเป็นความเช่ือ  
วัฒนธรรม ประเพณี กฎหมาย ฯลฯ 
 รายการบันเทิง เป็นรายการท่ีสร้างรายได้หลักให้แก่สถานีโทรทัศน์โดยท่ีรายการประเภท บันเทิงคดีจะมี
ความหลากหลายแตกต่างกันไปข้ึนอยู่กับกลุ่มผู้รับชม เช่น ถ้าเป็นกลุ่มคนทํางาน ผู้หญิง ผู้สูงอายุ อาจเป็นรายการ
บันเทิงคดีประเภทละคร การแสดงดนตรี นาฏศิลป์ หรือรายการ สาระบันเทิง แนวสุขภาพ  หรือแนวเกี่ยวกับการใช้
ชีวิตอย่างมีคุณค่า ฯลฯ แต่ถ้าเป็นกลุ่มหนุ่มสาว ก็จะเป็นรายการประเภทเกมโชว์ รายการประกวดร้องเพลง รวมท้ัง
รายการประเภทแฟช่ันโชว์ รายการประเภทการแข่งขันต่างๆ ท่ีเหมาะสมกับวัย และพัฒนาของเด็ก ฯลฯ รายการ
บันเทิงจึงกลายเป็น พื้นท่ีหลักของส่ือโทรทัศน์ และมีแนวโน้มท่ีจะแข่งขันกันสูงย่ิงขึ้นในระบบโทรทัศน์เชิงพาณิชย์ 
 การผลิตรายการโทรทัศน์ในปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูง ผู้ผลิตรายการต่างก็พยายามจะหากลยุทธ์ต่าง ๆ  
เพื่อดึงดูดผู้ชมให้ติดตามรับชมรายการและเข้าร่วมกิจกรรมกับรายการให้มากย่ิงข้ึน ซ่ึงการแข่งขันหรือการประกวด
ขับร้องเพลงก็เช่นเดียวกัน นอกจากจะดึงดูดความสนใจให้เกิดขึ้นกับผู้ชมแล้ว ผู้ผลิตยังพยามยามหาวิธีท่ีจะทําให้ผู้
เข้าแข่งขันหรือผู้เข้าประกวดสนใจเข้าร่วมรายการน้ัน ๆ ให้มากขึ้น เพื่อท่ีจะหาศิลปินหน้าใหม่ประดับวงการ  ทําให้
เกิดความนิยมในหมู่เยาวชนและเกิดการแข่งขันกันในเชิงพาณิชย์มากข้ึน 
 ผู้วิจัยเห็นว่า การศึกษาคร้ังนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากเน่ืองจากการแข่งขันขับร้อง 5 ภูมิภาค เป็น 
การแข่งขันท่ีมีความพิเศษอยู่หลายประการ เช่น เป็นการแข่งขันขับร้องเพลงท่ีมีประวัติการจัดยาวนานและสามารถ
จัดการแข่งขันได้ต่อเน่ืองถึง 34 คร้ัง เป็นการแข่งขันขับร้องเพลงที่มีการถ่ายทอดสดผ่าน TGN ไป 177 ประเทศใน 
6 ทวีปท่ัวโลก เป็นการแข่งขันขับร้องเพลงที่ริเริ่มการนําทีมงานออกไปเปิดรับสมัครคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันยังท่ัวทุก
ภูมิภาคของประเทศ เพื่อเปิดโอกาสและอํานวยความสะดวกให้เยาวชนและผู้สนใจได้แสดงความความสามารถด้วย
การเข้าร่วมการแข่งขันกันอย่างท่ัวถึง โดยท่ีผู้เข้าร่วมประกวดและเมื่อได้รับรางวัลจากาการแข่งขันดังกล่าว จะได้
ร่วมงานกับวงดนตรีวาทินี และ เป็นนักร้องประจํารายการเพลงเงินล้าน ซ่ึงจะได้เข้าร่วมงานกับบริษัทดนตรีวาทินีอีก
ทางหน่ีงด้วย และโครงการแข่งขันขับร้องน้ียังมุ่งส่งเสริมให้เยาวชนมีทักษะและพัฒนาการขับร้องเพลงได้อย่าง
ถูกต้องและมีมาตรฐานตามหลักวิชาการ สามารถนําไปประกอบกิจการด้านการสอนขับร้องเพลงเพ่ือสร้างอาชีพเป็น
ครูสอนร้องเพลงได้อีกทางหน่ึงด้วย  เป็นต้น และผู้วิจัยยังเป็นคณะกรรมการการคัดเลือกนักร้องการแข่งขันขับร้อง 



วารสารวชิาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 13 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 167 

5 ภูมิภาคและดําเนินรายการเพลงเงินล้าน  ผู้วิจัยจึงสนใจนําเร่ืองน้ีมาทําการศึกษา เพื่อนําองค์ความรู้และนําไป
ประยุกต์ในการทํารายการให้มีความเหมาะสมย่ิงขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัดการของผู้เข้าร่วมโครงการการแข่งขันขับร้อง 5 ภูมิภาค คร้ังท่ี 34 
ประจําปี 2555 ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัดการของผู้เข้าร่วมโครงการการแข่งขันขับร้อง 5 ภูมิภาค  
ของผู้เข้าร่วมแข่งขันขับร้องจําแนกตาม  สถานภาพส่วนบุคคล   
 
สมมุติฐานการวิจัย 
 ความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัดการของผู้เข้าร่วมโครงการการแข่งขันขับร้อง 5 ภูมิภาค คร้ังท่ี 34 ประจําปี 
2555 ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลแตกต่างกัน 
 1. ประชากร 
  ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันขับร้อง 5 ภูมิภาค ครั้งที่ 34 ประจําปี 2555 ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทยท่ีมีคะแนนผ่านเข้าสู่รอบท่ีสอง จํานวนท้ังส้ิน 343 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี  เป็นนักร้องผู้เข้าร่วมโครงการการแข่งขันขับร้อง ท่ีเลือเป็นกุล่ม
ตัวอย่างซ่ึงได้มาจาการเปิดตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan และโดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่ง
ช้ัน (Stratified random sampling) ซ่ึงจําแนกได้ กลุ่มตัวอย่าง 183 คน 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ แบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นซ่ึงมีความเช่ือมั่น 0.89 แบบสอบถาม แบ่ง
ออกเป็น 2 ตอน คือ 
 1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้เฉล่ียต่อเดือน ภูมิลําเนาเดิม ประเภทท่ีท่านเลือกแข่งขันในครั้งนี้ท่านเข้าร่วมการแข่งขันขับร้อง 5 ภูมิภาคท่ี
ศูนย์การแข่งขันขับร้องจังหวัดใด ท่านเลือกเข้าร่วมโครงการการแข่งขันขับร้อง 5 ภูมิภาคเพราะเหตุใด 
 2. ความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัดการของผู้เข้าแข่งขันท่ีมีต่อโครงการการแข่งขันขับร้อง 5 ภูมิภาค ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของ ลิเคิร์ท (Likert) 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บข้อมูล ขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมโครงการการแข่งขันขับ
ร้อง 5 ภูมิภาค ท่ีมีคะแนนผ่านเข้าสู่รอบ 2 จํานวน 183 คน โดยวิธีการแจกแบบสะดวก และขอรับคืนด้วยตนเอง 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยหาความถ่ี และค่าร้อยละ 
 2. วิเคราะห์ความคิดเห็นคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการการแข่งขันขับร้อง 5 ภูมิภาค ครั้งท่ี 34 ประจําปี 
2555 ท่ีมีต่อการจัดการ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
 3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการการแข่งขันขับร้อง 5 ภูมิภาค คร้ังท่ี  
34 ประจําปี 2555 ท่ีมีต่อการจัดการทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 
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สรุปผลการวิจัย 
 1. สถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 55.70 อายุ 30–40 ปี ร้อยละ 45.40 รองลงมา 41-
50 ปี ร้อยละ 27.30 และน้อยท่ีสุด มากกว่า 50 ปี ร้อยละ 8.70 สถานภาพโสด ร้อยละ 45.40 รองลงมา สมรส 
ร้อยละ 44.80  และน้อยที่สุด หย่าร้าง/หม้าย 9.80 
  ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ร้อยละ 42.10 รองลงมา ต่ํากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 29.00 และน้อยท่ีสุด
สูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 11.50 อาชีพ นักร้องอาชีพ ร้อยละ 36.1 รองลงมา นักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 30.60  
และน้อยท่ีสุด ครู/อาจารย์ ร้อยละ 7.70 รายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001–50,000 บาท ร้อยละ 69.40 รองลงมา 
5,001–10,000 บาทข้ึนไป ร้อยละ 16.40 และน้อยท่ีสุด ต่ํากว่า 50,0001–100,000 บาท  ร้อยละ 6.50 ภูมิลําเนา 
ต่างจังหวัด ร้อยละ 72.70 และน้อยท่ีสุด กรุงเทพมหานคร 27.30 ประเภทท่ีท่านเลือกแข่งขันในคร้ังน้ี ประเภท
เพลงไทยสากล ร้อยละ 45.40 รองลงมา ประเภทเพลงไทยลูกทุ่ง ร้อยละ 44.80 และน้อยที่สุด ประเภทเพลงสากล  
ร้อยละ 9.80 ท่านเข้าร่วมการแข่งขันขับร้อง 5 ภูมิภาค ท่ีศูนย์การแข่งขันขับร้องจังหวัดใด เชียงใหม่ ร้อยละ  43.20 
รองลงมา สงขลา ร้อยละ 20.20 และน้อยท่ีสุด ขอนแก่น ร้อยละ 13.70 ท่านเลือกเข้าร่วมโครงการการแข่งขันขับ
ร้อง 5 ภูมิภาค เพราะเหตุใด เพื่อรางวัล ร้อยละ 34.40 รองลงมา ต้องการเป็นนักร้อง ร้อยละ 27.30 และน้อยท่ีสุด 
ต้องการมีช่ือเสียง ร้อยละ 16.40 
 2. ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการการแข่งขันขับร้อง 5 ภูมิภาค ครั้งที่ 34 ประจําปี 2555 ท่ีมีต่อ 
การจัดการ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
  ผู้เข้าร่วมโครงการการแข่งขันขับร้อง 5 ภูมิภาค มีความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดากร ด้านต่าง ๆ ของ
ผู้จัดการแข่งขัน ในภาพรวมอยู่นะดับดี เมื่อพิจารณาด้านต่างๆ สรุปผลดังน้ี 
  2.1 ด้านคน ผู้เข้าแข่งขันมีความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.18) เมื่อพิจารณาเป็น รายข้อ 
พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 4.00 – 4.34) ทุกรายการ 
  2.2 ด้านเงิน ผู้เข้าแข่งขันมีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก ( X = 3.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
อยู่ในระดับมาก ( X = 3.60 – 4.12) 
  2.3 ด้านการจัดการ ผู้เข้าแข่งขันมีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก ( X = 3.90) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.98 – 4.28) 
  2.4 ด้านการตลาด ผู้เข้าแข่งขันมีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก ( X = 3.82) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.98 – 4.17) 
  2.5 ด้านวัสดุอุปกรณ์ ผู้เข้าร่วมแข่งขันมีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.25) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.86 – 2.93) 
 3. การเปรียบเทียบความคิดเห็น ค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการการแข่งขัน
ขับร้อง 5 ภูมิภาค คร้ังท่ี 34 ประจําปี 2555 ท่ีมีต่อการจัดการทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จําแนก
ตามสถานภาพ 
  3.1 ด้านคน 
   ผู้เข้าร่วมแข่งขันเพศชาย และเพศหญิง พบว่า ค่าเฉล่ียความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
   3.1.1 ด้านคน ด้านเงิน ด้านการจัดการ ด้านการตลาด และด้านวัสดุอุปกรณ์ ผู้เข้าร่วมแข่งขันเพศ
ชาย และเพศหญิงมีความคิดเห็นโดยรวมและพิจารณาเป็นรายข้อ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  3.2 ด้านการจัดการ ผู้เข้าร่วมแข่งขันท่ีมีอายุต่างกัน โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ 
คือ 
   3.2.1 เมื่อท่านได้รับรางวัล ยินดีมาร่วมงานกับวงดนตรีวาทินี 



วารสารวชิาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 13 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 169 

   3.2.2 การถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง ประเทศไทย 
   นอกน้ันไม่แตกต่างกัน 
  3.3 ด้านวัสดุอุปกรณ์ ผู้เข้าร่วมแข่งขันท่ีมีอายุต่างกัน โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  3.4 ด้านเงิน และด้านการตลาด ผู้เข้าร่วมแข่งขันท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม และพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัดการของผู้เข้าร่วมโครงการการแข่งขันขับร้อง 5 ภูมิภาค 
ครั้งท่ี 34 ประจําปี 2555 ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ดังน้ี 
 1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 55.70 อายุ 30–40 ปี ร้อยละ 45.40 สถานภาพ
โสด ร้อยละ 45.40 ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ร้อยละ 42.10 อาชีพ นักร้องอาชีพ ร้อยละ 36.1 รายได้เฉล่ียต่อ
เดือน 10,001–50,000 บาท ร้อยละ 69.40 ภูมิลําเนา ต่างจังหวัด ร้อยละ 72.70 ประเภทท่ีท่านเลือกแข่งขันในคร้ัง
น้ี ประเภทเพลงไทยสากล ร้อยละ 45.40 ท่านเข้าร่วมการแข่งขันขับร้อง 5 ภูมิภาค ท่ีศูนย์การแข่งขันขับร้องจังหวัด
ใด เชียงใหม่ ร้อยละ 43.20 ท่านเลือกเข้าร่วมโครงการการแข่งขันขับร้อง 5 ภูมิภาค เพราะเหตุใด เพื่อรางวัล  
ร้อยละ 34.40 ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ อริย์พล จารุณาคร (2551) ศึกษาเร่ือง ทัศนคติและความพึง
พอใจของผู้เข้าแข่งขันประจําปี 2551 ต่อการแข่งขันขับร้อง 5 ภูมิภาค ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
กรณีศึกษา : การแข่งขันขับร้อง 5 ภูมิภาค คร้ังท่ี 30 ประจําปี 2551 พบว่า อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ของผู้เข้า
แข่งขันท่ีแตกต่างกันมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อการแข่งขันขับร้อง 5 ภูมิภาค แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติ 
ท่ีระดับ 0.05 เพศ อายุ ของผู้เข้าแข่งขันท่ีแตกต่างกันมีค่าเฉล่ียทัศนคติต่อการแข่งขันขับร้อง 5 ภูมิภาคแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05, ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของผู้เข้าแข่งขันขับร้อง 5 ภูมิภาค กับ 
ทัศนคติของผู้เข้าแข่งขันขับร้อง 5 ภูมิภาค เมื่อทดสอบสมมติฐานด้วย Paired Samples Correlations พบว่า มี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 2. การเปรียบเทียบความคิดเห็น ของผู้เข้าร่วมโครงการการแข่งขันขับร้อง 5 ภูมิภาค  คร้ังท่ี  34 ประจําปี 
2555 ท่ีมีต่อการจัดการทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 
  ผลการเปรียบเทียบ ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการการแข่งขันขับร้อง 5 ภูมิภาค คร้ังท่ี 34 
ประจําปี 2555 ท่ีมีต่อการจัดการทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในทัศนะของผู้เข้าร่วมแข่งขัน ท่ีแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 เป็นรายคู่ ความเหมาะสมของวิทยากร ในภาพรวม ผู้เข้าร่วม
แข่งขันท่ีมีอายุน้อยกว่า 30 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกับผู้เข้าร่วมแข่งขันท่ีมีอายุ 30 - 40 ปี ท่ีระดับความมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.012 เมื่อท่านได้รับรางวัล ยินดีมาร่วมงานกับวงดนตรีวาทินี  ผู้เข้าร่วมแข่งขันท่ีมีอายุน้อยกว่า 
30 ปี  มีความคิดเห็นแตกต่างกับผู้เข้าร่วมแข่งขันท่ีมีอายุ 30 - 40 ปี  อายุ 41 – 50 ปี และ มากกว่า 50 ปีขึ้นไป  
ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 STAFF ของโรงเรียนดนตรีวาทินีเพียงพอ ผู้เข้าร่วมแข่งขันท่ีมีสถานภาพ
สมรส มีความคิดเห็นแตกต่างกับผู้เข้าร่วมแข่งขันท่ีมีสถานภาพหย่าร้าง/หม้าย ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 
0.01  ค่าตอบแทนสําหรับการถ่ายทอดแต่ละครั้ง ผู้เข้าร่วมแข่งขันท่ีมีระดับการศึกษา มัธยมศึกษาหรือตํ่ากว่า มี
ความคิดเห็นแตกต่างกับผู้เข้าร่วมแข่งขันท่ีมีระดับการศึกษา ต่ํากว่าปริญญาตรี และปริญญาตรี ที่ระดับความมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.01ทางโครงการการแข่งขันขับร้องให้อิสระในการคัดเลือกบทเพลง ผู้เข้าร่วมแข่งขันท่ีมีระดับ
การศึกษา มัธยมศึกษาหรือตํ่ากว่า มีความคิดเห็นแตกต่างกับผู้เข้าร่วมแข่งขันที่มีระดับการศึกษา ต่ํากว่าปริญญาตรี 
และปริญญาตรี  ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  โครงการการแข่งขันขับร้องมีความพร้อมต่อการจัดแข่งขัน  
ผู้เข้าร่วมแข่งขันท่ีมีระดับการศึกษา มัธยมศึกษาหรือตํ่ากว่า มีความคิดเห็นแตกต่างกับผู้เข้าร่วมแข่งขันท่ีมีระดับ
การศึกษา ตํ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ในรายการ
เพลงเงินล้าน  โครงการการแข่งขันขับร้องมีความโด่ดเด่น ผู้เข้าร่วมแข่งขันท่ีมีระดับการศึกษา มัธยมศึกษาหรือตํ่า
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กว่า  มีความคิดเห็นแตกต่างกับผู้เข้าร่วมแข่งขันที่มีระดับการศึกษา ต่ํากว่าปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี  
ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ความเหมาะสมของสถานที่คัดนักร้อง มีความคิดเห็นแตกต่างกับผู้เข้าร่วม
แข่งขันท่ีมีระดับการศึกษา ตํ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี  ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 
0.05  โรงเรียนดนตรีวาทินี มอบทุนศึกษา หลักสูตรเพ่ิมเติมมีความคิดเห็นแตกต่างกับผู้เข้าร่วมแข่งขันท่ีมีระดับ
การศึกษา ตํ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี  ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 รายการ
เพลงเงินล้าน เชิญชวนร่วมโครงการฯ หลักสูตรเพิ่มเติมมีความคิดเห็นแตกต่างกับผู้เข้าร่วมแข่งขันท่ีมีระดับ
การศึกษา ต่ํากว่าปริญญาตรี และปริญญาตรี ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ท่านได้ความรู้ แนวคิด ทักษะ
และประสบการณ์ใหม่ๆ จากโครงการนี้ มีความคิดเห็นแตกต่างกับผู้เข้าร่วมแข่งขันท่ีมีระดับการศึกษา ตํ่ากว่า
ปริญญาตรี และปริญญาตรี ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ท่านสามารถนําส่ิงท่ีได้รับจากโครงการน้ีไปใช้ใน
การเรียน การสอน การปฏิบัติงาน ซ่ึงนํามาซ่ึงความภาคภูมิใจ และ ช่ือเสียง มีความคิดเห็นแตกต่างกับผู้เข้าร่วม
แข่งขันท่ีมีระดับการศึกษา ต่ํากว่าปริญญาตรี และปริญญาตรี ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ท่านคิดว่า
พิธีกรดําเนินรายการเหมาะสม ผู้เข้าร่วมแข่งขันท่ีมีอาชีพนักเรียน / นักศึกษา มีความคิดเห็นแตกต่างกับผู้เข้าร่วม
แข่งขันท่ีมีอาชีพ พนักงานบริษัท และนักร้องอาชีพ  ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 STAFF ของโรงเรียน
ดนตรีวาทินีเพียงพอ ผู้เข้าร่วมแข่งขันท่ีมีอาชีพนักเรียน / นักศึกษา มีความคิดเห็นแตกต่างกับผู้เข้าร่วมแข่งขันท่ีมี
อาชีพ พนักงานบริษัท ครู/อาจารย์ และนักร้องอาชีพ ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ความเหมาะสมของ
วิทยากร ในภาพรวม ผู้เข้าร่วมแข่งขันท่ีมีอาชีพนักเรียน / นักศึกษา มีความคิดเห็นแตกต่างกับผู้เข้าร่วมแข่งขันท่ีมี
อาชีพ พนักงานบริษัท และนักร้องอาชีพ ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ท่านคิดว่าเงินรางวัลค่าตอบแทน
เหมาะสม  ผู้เข้าร่วมแข่งขันท่ีมีอาชีพนักเรียน / นักศึกษา มีความคิดเห็นแตกต่างกับผู้เข้าร่วมแข่งขันที่มีอาชีพ 
พนักงานบริษัท และนักร้องอาชีพ ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ทุนในการบริหารจัดการโครงการแข่งขัน   
ขับร้องฯ เพียงพอ  มีความคิดเห็นแตกต่างกับผู้เข้าร่วมแข่งขันท่ีมีอาชีพนักเรียน / นักศึกษา มีความคิดเห็นแตกต่าง
กับผู้เข้าร่วมแข่งขันท่ีมีอาชีพ นักร้องอาชีพ  ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ค่าตอบแทนสําหรับการ
ถ่ายทอดแต่ละครั้ง มีความคิดเห็นแตกต่างกับผู้เข้าร่วมแข่งขันท่ีมีอาชีพนักเรียน / นักศึกษา มีความคิดเห็นแตกต่าง
กับผู้เข้าร่วมแข่งขันท่ีมีอาชีพ พนักงานบริษัท และนักร้องอาชีพ  ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01  เจ้าหน้าท่ี
กองประกวดมีศักยภาพเพียงพอ ผู้เข้าร่วมแข่งขันท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน ตํ่ากว่า 5,000 บาท มีความคิดเห็น
แตกต่างกับผู้เข้าร่วมแข่งขันท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 5,001 – 10,000 บาท  10,001 – 50,000 บาท และ  50,001 
-100,000  ขึ้นไป ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โครงการการแข่งขันขับร้องมีความพร้อมต่อการจัดแข่งขัน  
ผู้เข้าร่วมแข่งขันท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน ตํ่ากว่า 5,000 บาท มีความคิดเห็นแตกต่างกับผู้เข้าร่วมแข่งขันที่มีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 5,001 – 10,000 บาท 10,001 – 50,000 บาท และ 50,001 -100,000 ขึ้นไป ที่ระดับความมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ท่านคิดว่าพิธีกรดําเนินรายการเหมาะสม ผู้เข้าร่วมแข่งขันท่ีมีภูมิลําเนากรุงเทพมหานคร  มี
ความคิดเห็นแตกต่างกับผู้เข้าร่วมแข่งขันท่ีมีภูมิลําเนาต่างจังหวัด ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
คณะกรรมการในการตัดสินแต่ละรอบ ผู้เข้าร่วมแข่งขันท่ีมีภูมิลําเนากรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นแตกต่างกับ
ผู้เข้าร่วมแข่งขันท่ีมีภูมิลําเนาต่างจังหวัด  ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ท่านคิดว่าเงินรางวัล ค่าตอบแทน
เหมาะสม ผู้เข้าร่วมแข่งขันท่ีมีภูมิลําเนากรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นแตกต่างกับผู้เข้าร่วมแข่งขันท่ีมีภูมิลําเนา
ต่างจังหวัด  ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ทางโครงการการแข่งขันขับร้องให้อิสระในการคัดเลือกบทเพลง 
ผู้เข้าร่วมแข่งขันท่ีมีภูมิลําเนากรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นแตกต่างกับผู้เข้าร่วมแข่งขันท่ีมีภูมิลําเนาต่างจังหวัด  
ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โรงเรียนดนตรีวาทินีมอบทุนศึกษาหลักสูตรเพ่ิมเติมผู้เข้าร่วมแข่งขันท่ีมี
ภูมิลําเนากรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นแตกต่างกับผู้เข้าร่วมแข่งขันท่ีมีภูมิลําเนาต่างจังหวัด ท่ีระดับความมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ท่านได้ความรู้ แนวคิด ทักษะและประสบการณ์ใหม่ๆ จากโครงการน้ี ผู้เข้าร่วมแข่งขันท่ีมี
ภูมิลําเนากรุงเทพมหานคร  มีความคิดเห็นแตกต่างกับผู้เข้าร่วมแข่งขันท่ีมีภูมิลําเนาต่างจังหวัด ท่ีระดับความมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 STAFF ของโรงเรียนดนตรีวาทินีเพียงพอ ผู้เข้าร่วมแข่งขันท่ีมีประเภทที่ท่านเลือกแข่งขันใน
ครั้งนี้ เพลงไทยสากล มีความคิดเห็นแตกต่างกับผู้เข้าร่วมแข่งขันท่ีมีประเภท เพลงไทยลูกทุ่ง และเพลงสากล ท่ี
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ระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 การดูแลเอาใจใส่ของเจ้าหน้าท่ีกองประกวด ผู้เข้าร่วมแข่งขันท่ีมีประเภทท่ี
ท่านเลือกแข่งขันในครั้งน้ี เพลงไทยสากล มีความคิดเห็นแตกต่างกับผู้เข้าร่วมแข่งขันท่ีมีประเภท เพลงไทยลูกทุ่ง  
และ เพลงสากล ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ท่านคิดว่าพิธีกรดําเนินรายการเหมาะสม ผู้เข้าร่วมแข่งขันท่ี
มีศูนย์การแข่งขันขับร้องขอนแก่น มีความคิดเห็นแตกต่างกับผู้เข้าร่วมแข่งขันท่ีศูนย์การแข่งขันขับร้อง เชียงใหม่ 
และสงขลา ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 STAFF ของโรงเรียนดนตรีวาทินีเพียงพอ  ผู้เข้าร่วมแข่งขันท่ีมี
ศูนย์การแข่งขันขับร้องกรุงเทพมหานคร  มีความคิดเห็นแตกต่างกับผู้เข้าร่วมแข่งขันท่ีศูนย์การแข่งขันขับร้อง 
ขอนแก่น เชียงใหม่ และสงขลา ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  โครงการการแข่งขันขับร้องมีความพร้อมต่อ
การจัดแข่งขัน ผู้เข้าร่วมแข่งขันท่ีมีศูนย์การแข่งขันขับร้องกรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นแตกต่างกับผู้เข้าร่วม
แข่งขันที่ศูนย์การแข่งขันขับร้อง ขอนแก่น และสงขลา ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ในรายการเพลงเงิน
ล้าน และ โครงการการแข่งขันขับร้องมีความโด่ดเด่นผู้เข้าร่วมแข่งขันท่ีมีศูนย์การแข่งขันขับร้องกรุงเทพมหานคร  มี
ความคิดเห็นแตกต่างกับผู้เข้าร่วมแข่งขันท่ีศูนย์การแข่งขันขับร้อง ขอนแก่น และสงขลา ท่ีระดับความมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05 การถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ผู้เข้าร่วมแข่งขันท่ีมีศูนย์การแข่งขันขับร้อง
กรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นแตกต่างกับผู้เข้าร่วมแข่งขันท่ีศูนย์การแข่งขันขับร้อง เชียงใหม่ ท่ีระดับความมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ท่านสามารถนําส่ิงท่ีได้รับจากโครงการนี้ไปใช้ในการเรียน การสอน การปฏิบัติงาน ซ่ึงนํามา
ซ่ึงความภาคภูมิใจ และ ช่ือเสียง ผู้เข้าร่วมแข่งขันท่ีมีศูนย์การแข่งขันขับร้องกรุงเทพมหานคร  มีความคิดเห็น
แตกต่างกับผู้เข้าร่วมแข่งขันท่ีศูนย์การแข่งขันขับร้อง ขอนแก่น และสงขลา ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  
ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับรายงานการวิจัยของ ปรียาธร มาดาเมนทร์ (2539) ศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทของ
ส่ือมวลชนเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นนักร้องของยุวชนผู้เข้าประกวดร้องเพลง ยุวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศ
ไทยปี 2536-2537  ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ส่ือมวลชนมีบทบาทอย่างมากในการให้ข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ร้องเพลง คือ 1. ช่วยให้เด็กและผู้ปกครองมีทัศนะคติท่ีดีต่อเพลง ต่ออาชีพนักร้อง และต่อโครงการประกวดร้อง
เพลงฯ 2. เด็กเรียนรู้เก่ียวกับศิลปินในฐานะตัวแบบ รวมท้ังเรียนรู้ว่าการเป็นนักเรียนน้ันจะเป็นวิธีหน่ึงท่ีทําให้ตัว
แบบได้รับ "รางวัล" ในรูปแบบต่างๆ ท่ีพบมากได้แก่ เรื่องความมีช่ือเสียง การยกย่องยอมรับจากผู้อื่นและเงินทอง
ของรางวัล เมื่อเด็กเปิดรับส่ือและเกิดการเรียนรู้ทางสังคมเก่ียวกับรางวัลต่างๆ ท่ีนักร้องได้รับ เด็กจะเปิดรับส่ือท่ี
เก่ียวข้องเท่าท่ีมี เพื่อหาข้อมูลเก่ียวกับการร้องเพลง และสังเกตคุณลักษณะของตัวแบบทางการร้องเพลงของเด็ก 
ข้อมูลต่างๆท่ีเด็กได้เรียนรู้จากตัวแบบท่ีถูกนําเสนอผ่านทางส่ือมวลชนได้แก่ 1. ตัวแบบให้การเรียนรู้เกี่ยวกับการขับ
ร้องเพลง 2. ตัวแบบให้การเรียนรู้เกี่ยวกับลีล่าท่าทางประกอบการร้อง 3. ตัวแบบให้การเรียนรู้เก่ียวกับการแต่งกาย 
รวมทั้ง 4. ตัวแบบให้การเรียนรู้เกี่ยวกับการเลือกเพลงเพื่อใช้ในการประกวดด้วย เมื่อรับข้อมูลเหล่าน้ีแล้ว เด็กจะ
สังเกตจดจํา บันทึกข้อมูลต่างๆ เอาไว้ และเด็กสามารถนําเอาการเรียนรู้ดังกล่าวเหล่าน้ันออกมาใช้ในการขับร้อง
เพลงของตนเองในทางใดทางหน่ึงหรือหลายๆ ทาง ท้ังน้ี ข้ึนอยู่กับความสามารถและทักษะเฉพาะตัวของเด็กเป็น
ปัจจัยท่ีสําคัญท่ีสุด กระบวนการท่ีเด็กมีการเปิดรับส่ือ สังเกต และเก็บบันทึกเอาข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องเอาไว้เพ่ือ
นํามาใช้ในการกระทําให้เหมือนตัวแบบ ก็คือการเลียนแบบศิลปินนักร้องน่ันเอง กล่าวโดยสรุป คือบทบาทที่สําคัญ
ท่ีสุดของส่ือมวลชนท่ีมีต่อการเรียนรู้เก่ียวกับความเป็นนักร้องของยุวชนกลุ่มศึกษาคือ การนําเสนอภาพเกี่ยวกับตัว
แบบและรางวัลต่างๆ ท่ีตัวแบบได้รับ ทําให้เด็กเรียนรู้คุณประโยชน์ของการร้องเพลง และพยายามด้วยวิธีการต่างๆ 
ท่ีจะร้องเพลงให้ได้ดี ท่ีสุด จนสามารถเข้าสู่โครงการประกวดร้องเพลงฯ และได้รับรางวัลในรูปแบบต่างๆ    
สอดคล้องกับรายงานการวิจัยของ นวลพรรณ แจ่มรังษี (2549) ศึกษาวิจัยเร่ือง การถ่ายโยงและแฟนของรายการ 
Academy Fantasia  ผลการวิจัยพบว่า รายการ Academy Fantasia มีการถ่ายทอดจากทวีปหน่ึง มาสู่ทวีปหน่ึง
และมาสู่อีกทวีปหน่ึงอย่างต่อเน่ือง คือ จาก Pop Idol มาเป็น American Idol มาเป็น La Academia มาสู่ 
AcademyFantasia ในประเทศไทย โดยยังคงรากฐานของรูปแบบรายการเดิมไว้ และปรับเปล่ียนเพียงบางส่วน
เพื่อให้เหมาะสมและเข้ากับวัฒนธรรมไทยให้มากท่ีสุด โดยไม่ไป ทําลาย โครงสร้างเดิมลักษณะของแฟนรายการนั้น
แบ่ง ออกเป็น 4 ลักษณะ คือ แฟนแบบคนเดียว แฟนแบบกลุ่มแฟนผู้หลงใหล เพียงลําพัง และแฟนผู้คล่ังไคล้ จาก
ลักษณะดังกล่าวสามารถ นํามาเป็นเกณฑ์ ในการแบ่งประเภทของแฟนรายการ Academy Fantasia ได้เป็น 3 
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ประเภท ได้แก่ แฟนแท้ แฟนปานกลาง และแฟนธรรมดาซ่ึงแฟนแต่ละประเภทมีลักษณะท่ีแตกต่างกัน ออกไป ดังนี้
แฟนแท้ พบว่า เกิดข้ึนได้ใน 2 ลักษณะ แฟนผู้หลงใหลแต่เพียง ลําพัง แฟนกลุ่ม ผู้คล่ังไคล้ซ่ึงแฟนกลุ่มน้ีมีลักษณะ
การตอบสนอง ท่ีแตกต่างกันออกไป ประกอบด้วย ลักษณะ การตอบสนอง แบบ Reaction เมื่อผู้เข้าแข่งขันที่
ตนเองชื่นชอบต้องออกการจากแข่งขันจะ ร้องไห้ ในทันที ลักษณะการตอบสนองแบบ Respond โดยการส่ง SMS 
เข้าไป โวยวาย ต่อว่า และมี Feedback โดยการอธิบายตัวเค้ากับตนเอง หลงใหล ช่ืนชอบ เมื่อรู้สึกพึงพอใจ และ
ผิดหวังหงุดหงิด เมื่อไม่เป็นไปตามความคิดของตนเอง จนนําไปสู่การต่อต้าน แฟนปานกลาง พบว่า ส่วนใหญ่ จะพบ
ในลักษณะการ เป็นแฟนแบบกลุ่ม และเป็นแฟนท่ีติดตามชมรายการ รู้สึกเสียใจ ผิดหวัง ซึมเศร้า ลักษณะการ
ตอบสนองไม่รุนแรงเท่ากับแฟนแท้ มีการรวมตัวกันและสลายตัวในทันทีท่ี ผู้เข้าแข่งขัน ท่ีตนเองช่ืนชอบน้ันออกจาก
การแข่งขัน และจะกลับมารวมกันอีกครั้งเมื่อผู้เข้าแข่งขัน ท่ีตนเองชื่นชอบได้กลับเข้ามาในเกมส์การแข่งขันอีกครั้ง
หรือเมื่อผู้เข้าแข่งขันที่ตนเองช่ืนชอบน้ันไปเปิดตัวตามสถานท่ีต่างๆ แฟนธรรมดา พบว่า ส่วนใหญ่จะพบในลักษณะ
แฟนแบบคนเดียว เป็นแฟนท่ีติดตามชมรายการ เลือกรับชมรายการสืบเนื่องมาจากอิทธิพบภายนอก หรือเพียง 
เพราะ ต้องผ่อนคลายความตึงเครียดจากการทํางาน และเพ่ือความบันเทิงสนุกสนานเท่านั้น แฟนกลุ่ม น้ี จะไม่ชอบ
การแอบมองดูผู้อื่น เน่ืองจากมองว่าเป็นเรื่องท่ีไม่เหมาะสม 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยเร่ือง ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการการแข่งขันขับร้อง 5 ภูมิภาค ครั้งที่ 34 ประจําปี 
2555 ท่ีมีต่อการจัดการทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในทัศนะของผู้เข้าร่วมแข่งขัน ได้ทําการศึกษา 4 
ด้าน คือ ด้านคน ด้านเงิน ด้านการจัดการ และด้านการตลาด 
 1. ด้านคน ควรพัฒนาเกี่ยวกับความเหมาะสมของวิทยากร ในภาพรวม STAFF ของโรงเรียนดนตรีวาทินี
เพียงพอ ท่านคิดว่าพิธีกรดําเนินรายการเหมาะสม และให้สามารถปฏิบัติได้ง่ายมากขึ้น และควรกําหนดวัตถุประสงค์
ของการแข่งขันขับร้อง 5 ภูมิภาค ครั้งท่ี 34 ประจําปี 2555 ที่มีต่อการจัดการทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศ
ไทยให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย 
 2. ด้านเงิน ควรพัฒนาเกี่ยวกับค่าตอบแทนสําหรับการถ่ายทอดแต่ละครั้ง ท่านคิดว่าเงินรางวัล
ค่าตอบแทนเหมาะสม ทุนในการบริหารจัดการโครงการแข่งขันขับร้องฯ เพียงพอค่าตอบแทนสําหรับการถ่ายทอด
แต่ละครั้ง  และทําให้สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายไว้ได้ 
 3. ด้านการจัดการ ควรพัฒนาปรับปรุงเกี่ยวกับ เมื่อท่านได้รับรางวัล ยินดีมาร่วมงานกับวงดนตรีวาทินี  
ทางโครงการการแข่งขันขับร้องให้อิสระในการคัดเลือกบทเพลง  โครงการการแข่งขันขับร้องมีความพร้อมต่อการจัด
แข่งขัน  ในรายการเพลงเงินล้าน และโครงการการแข่งขันขับร้องมีความโด่ดเด่น ความเหมาะสมของสถานท่ีคัด
นักร้อง ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นในการบริหารงาน 
 4. ด้านการตลาด ควรพัฒนาปรับปรุงเกี่ยวกับรายการเพลงเงินล้าน เชิญชวนร่วมโครงการฯ ท่านได้ความรู้ 
แนวคิด ทักษะและประสบการณ์ใหม่ๆ จากโครงการน้ี ท่านสามารถนําส่ิงท่ีได้รับจากโครงการนี้ไป พัฒนาระบบงาน
ให้มีประสิทธิภาพเห็นผลเป็นรูปธรรมให้ผู้เข้าแข่งขันยอมรับในการปรับปรุงเปล่ียนแปลง ให้ดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง ซ่ึง
นํามาซึ่งความภาคภูมิใจ และช่ือเสียง 
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การตัดสินใจเลือกใช้บริการของผู้โดยสารสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่องน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการตัดสินใจเลือกใช้บริการของผู้โดยสารสายการบินบางกอก
แอร์เวย์ส  เส้นทางเชียงใหม่ - กรุงเทพ 2) เปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใช้บริการของผู้โดยสารสายการบินบางกอก
แอร์เวสย์ เส้นทางเชียงใหม่ - กรุงเทพ จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ใช้บริการของผู้โดยสารสาย
การบินบางกอกแอร์เวย์ส ณ เส้นทางเชียงใหม่ - กรุงเทพ จํานวน 375 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถามท่ีมีค่าความเช่ือมั่น 0.91 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบความแตกต่างการหาค่าเฉล่ียโดยใช้ค่าที และการวิเคราะหค์วามแปรปรวน 
 ผลการวิจัย พบว่า 1) ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการของสายการบิน
บางกอกแอร์เวย์ส เส้นทางเชียงใหม่ - กรุงเทพ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
การบริการ ผู้ใช้บริการมีความมั่นใจในความปลอดภัยสําหรับการเดินทาง ด้านราคา ผู้ใช้บริการเห็นว่า อัตราค่า
โดยสารมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับบริการท่ีได้รับ และมีอัตราค่าบัตรโดยสารท่ีชัดเจน ด้านช่องทางการจัด
จําหน่าย สามารถสํารองท่ีน่ังได้ทาง www.bangkokair.com และผ่านตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศ ด้านการส่งเสริม
การตลาด มีการนําคะแนน Flyer bonus มาแลกตั๋วเคร่ืองบิน และธุระพันธมิตรอ่ืน ๆ ด้านกระบวนการบริการ มี
การให้บริการผู้โดยสารทุกรายอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม ถูกต้องและรวดเร็ว ด้านลักษณะทางกายภาพ เคาน์เตอร์เช็คอิน
มีจํานวนเพียงพอต่อการให้บริการ ด้านบุคลากร พนักงานต้อนรับภาคพื้นดิน และบนเคร่ือง ให้บริการด้วยความเต็ม
ใจ 2) ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เส้นทางเชียงใหม่ - 
กรุงเทพ ของผู้ใช้บริการ จําแนกตามช่วงเวลาการเดินทางต่างกัน พบว่า ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในด้านการบริการ มีความตรงต่อเวลา ในการบริการแต่ละเท่ียวบิน มีให้เลือก
เดินทางหลายช่วงเวลา ท่ีน่ังมีความสะดวกสบาย ด้านกระบวนการบริการ ในด้านความปลอดภัยของสัมภาระ และ
บริการรับจองบัตรโดยสารล่วงหน้า 
 
Abstract 
 The objectives of this research were: 1) to study factors affecting airline selection by 
passengers of Bangkok Airways Public Company limited on the Chiang Mai – Bangkok route. 2) 
compare factors affecting the airline selection based on personal characteristics. The sample 
included 375 passengers of Bangkok Airways on the Chiang Mai – Bangkok route. The research 
tool was a questionnaire with the reliability of 0.91. Data were analyzed by frequency, 
percentage, mean, standard deviation, t-test, and analysis of variance. 
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 The results of the research indicated that: 1) the overall mean score of factors affecting 
the airline selection of passengers was at high level. When questioned about service, the 
customers expressed their confidence in the travel security. Concerning airfare, passengers agreed 
that it was very reasonable in view of  the quality of service provided. Besides, the ticket was 
easy to read and understand. Concerning distribution channels, the customers felt that they were 
convenient as they could reserve seats through “www.bangkokair.com” and through distributors 
nationwide. Regarding the promotion Flyer Bonus, they felt it that was convenient to redeem 
Flyer bonus points for a free flight or as a business partner’s gift. Regarding the service process, 
passengers thought service was quick and precise. When asked about the appearance, the 
respondents responded that the number of check-in counters was sufficient. About personnel 
services, the customers thought that services at the airport and on airplane were helpful. 2) 
Comparison of the means of the customers on Chiang Mai-Bangkok route classified by different 
flight times in using Bangkok Airways revealed that they were significantly different at 0.05 in their 
opinions on service punctuality on each flight, a variety of flight times, comfortable seats, service 
procedures, baggage safety, and advance reservation service. 
 
ความนํา 
 จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญทางภาคเหนือของประเทศไทย และเป็นเมือง
ท่องเท่ียวท่ีสําคัญของท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศ ซ่ึงมีความพร้อมในหลายๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นโรงแรมท่ีพัก  
แหล่งท่องเท่ียว ส่ิงอํานวยความสะดวก การค้าการลงทุน ดังน้ันรัฐบาลจึงมีนโยบายให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลาง
การขนส่งทางอากาศของภาคเหนือในภูมิภาคเอเชีย เน่ืองจากเล็งเห็นถึงศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่ท่ีมีจุดเด่นใน
ด้านเป็นเมืองศิลปวัฒนธรรม มีขนบธรรมเนียมประเพณี และประวัติศาสตร์อันยาวนาน ประกอบกับที่ตั้งทาง
ภูมิศาสตร์  ซ่ึงเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านในภูมิภาคนี้ และอีกหน่ึงปัจจัยท่ีสนับสนุนการเป็น
ศูนย์กลางทางการบินของจังหวัดเชียงใหม่ในปัจจุบันก็คือ นโยบายการเปิดน่านฟ้าเสรีภายในประเทศซ่ึงมีผลบังคับใช้
เมื่อปี พ.ศ. 2545 ผลจากนโยบายการเปิดน่านฟ้าเสรีทําให้สายการบินของบริษัทเอกชนสามารถที่จะใช้เส้นทางบิน
เส้นทางเดียวกับการบินไทย ซ่ึงเป็นสายการบินแห่งชาติได้ ส่งผลให้ธุรกิจการบินภายในประเทศน้ันแตกต่างจากใน
อดีตท่ีการบินไทยนั้นผูกขาดเส้นทางบินหลักท่ีเป็นเส้นทางในการติดต่อกับเมืองสําคัญๆ ภายในประเทศ เช่น  
เชียงใหม่ อุดรธานี ภูเก็ต เป็นต้น ซ่ึงมีผู้ใช้บริการเป็นจํานวนมาก ส่วนสายการบินเอกชนรายอื่นสามารถบินได้
เฉพาะบนเส้นทางท่ีไม่ใช่เส้นทางเดียวกับการบินไทยซ่ึงเป็นเส้นทางท่ีมีจํานวนผู้โดยสารน้อย  
  อุตสาหกรรมการบินในประเทศมีหลากหลายสายการบินทําให้มีรายได้เข้ามาในประเทศเป็นจํานวนมาก 
และในปัจจุบันอุตสาหกรรมการบินเป็นอีกทางเลือกหน่ึงในการคมนาคมท่ีได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในกลุ่ม
นักท่องเท่ียวและนักธุรกิจ อันเนื่องมาจากมีความสะดวก สบายและประหยัดเวลาในการเดินทางซ่ึงทําให้ธุรกิจการ
บินเติบโตขึ้น โดยเป็นส่วนสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเท่ียวของประเทศไทย ธุรกิจด้านอุตสาหกรรมการ
บินในปัจจุบันน้ีมีการเติบโตอย่างรวดเร็วจึงทําให้มีการแข่งขันอย่างสูง ซ่ึงในอดีตประเทศไทยมีบริษัทท่ีดําเนินงาน
ทางด้านการเดินทางโดยทางอากาศเพียงแห่งเดียว คือ บริษัท เดินอากาศไทย จํากัดซ่ึงต่อมาได้เปล่ียนเป็นบริษัท 
การบินไทย จํากัด ในขณะท่ีมีจํานวนผู้โดยสารมากขึ้นเรื่อยๆ จึงนํามาซ่ึงการแข่งขันในธุรกิจการเดินทางทางอากาศ 
การเปิดเสรีทางการบินถือเป็นการสร้างโอกาสให้แก่สายการบินในประเทศไทยได้สามารถพัฒนาศักยภาพในการ
แข่งขันและขยายตลาดบริการในระดับภูมิภาค จึงทําให้มีสายการบินภายในประเทศหลายสาย   
 ด้วยเหตุน้ีผู้วิจัยในฐานะท่ีเป็นผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายพนักงานภาคพ้ืนประจําท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่  
จึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เส้นทางเชียงใหม่ – กรุงเทพ  
เน่ืองจากจังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภาคเหนือ และเป็นเส้นทางท่ีมีนักท่องเท่ียวเดินทางเป็น



วารสารวชิาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 13 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 176 

จํานวนมาก การหาแนวทางเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงระบบการขนส่ง การให้บริการ การส่งเสริมการตลาด และ
พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้โดยสารเพื่อท่ีจะให้ผู้โดยสารเกิดความประทับใจและกลับมาใช้
บริการอีกจึงเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจอย่างย่ิง 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกใช้บริการของผู้โดยสารสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส  เส้นทางเชียงใหม่ – 
กรุงเทพ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใช้บริการของผู้โดยสารสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เส้นทาง
เชียงใหม่ - กรุงเทพ ในทัศนะของผู้ใช้บริการจําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 
 
สมมุติฐานของการวิจัย 
 การตัดสินใจเลือกใช้บริการของผู้โดยสารสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เส้นทางเชียงใหม่ - กรุงเทพ ใน
ทัศนะของผู้ใช้บริการจําแนกตามลักษณะส่วนบุคคลแตกต่างกัน 
 1. ขอบเขตของด้านประชากร ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ ผู้ใช้บริการของผู้โดยสารสายการบิน
บางกอกแอร์เวย์ส ณ เส้นทางเชียงใหม่ - กรุงเทพ จํานวนประมาณ 14,000 คน (ท่ีมา: จากสถิติของผู้ใช้บริการสาย
การบินบางกอกแอร์เวย์ส โดยเฉล่ียต่อเดือน ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม 2555) 
 2. กลุ่มตัวอย่าง ได้จากการสุ่มตัวอย่าง อย่างง่าย (simple random sampling) จากกลุ่มประชากร โดย
กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan (1970, p.608) ได้กลุ่ม
ตัวอย่างจํานวน 375 คน 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ได้แก่ แบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นโดยมีข้ันตอนตามลําดับดังน้ี 
 1. ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 2. จัดทําโครงสร้างของแบบสอบถามให้มีเน้ือหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยคร้ังนี้ โดยให้
แบบสอบถามมี 2 ส่วน คือ 
  2.1 ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
วัตถุประสงค์ในการเดินทาง ความถ่ีในการใช้บริการ และช่วงเวลาที่ใช้บริการ จํานวน 8 ข้อ 
  2.2 การตัดสินใจเลือกให้บริการสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เส้นทาง เชียงใหม่ - กรุงเทพ แบ่ง
ออกเป็น 7 ด้าน คือ ด้านการบริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านกระบวนการบริการ ด้าน 
การส่งเสริมการตลาด และด้านลักษณะทางกายภาพ ลักษณะของแบบสอบถาม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5  
ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert) จํานวน 36 ข้อ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 การรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยการขอความร่วมมือจาก ผู้ใช้บริการสายการ
บินบางกอกแอร์เวย์ส  เส้นทางเชียงใหม่ - กรุงเทพ  โดยนําแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตัวอย่างกรอกข้อมูล จํานวน 
375 ฉบับ แล้วขอรับคืนด้วยตนเอง ได้รับแบบสอบถามคืนโดยเก็บแบบสอบถามช่วงวันท่ี 15  มิถุนายน  2556  ถึง
วันท่ี 14 กรกฎาคม 2556 โดยวิธีการเก็บแบบสะดวก ได้รับแบบสอบถามคืนมา 375 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม จํานํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุด และลงรหัส
ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป หาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, F-test และ LSD 
ดังน้ี 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ความถี่และค่าร้อยละ (percentage) 
 2. วิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เส้นทางชียงใหม่ – 
กรุงเทพ ในทัศนะของผู้ใช้บริการจําแนกตามลักษณะส่วนบุคคลโดยใช้ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(SD) 
 3. เปรียบเทียบค่าค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบิน
บางกอกแอร์เวย์สเส้นทางเชียงใหม่ - กรุงเทพ ในทัศนะของผู้ใช้บริการจําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล โดยใช้ t-test 
และ F-test 
 4. เปรียบเทียบพหุคูณ เพื่อทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
สายการบินบางกอกแอร์เวย์สเส้นทางเชียงใหม่ – กรุงเทพ ในทัศนะของผู้ใช้บริการจําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล
จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยใช้ Least Significant Difference (LSD) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผู้ใช้บริการท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 64.27 อายุ 21-40 ปี ร้อยละ 57.07 
รองลงมา 41-60 ปี ร้อยละ 37.336 ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ร้อยละ 71.20 รองลงมา ต่ํากว่าปริญญาตรี  
ร้อยละ 12.80 อาชีพ ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท ร้อยละ 32.27 รองลงมา นักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 31.20 รายได้
เฉล่ียต่อเดือน 10,000–20,000 บาท ร้อยละ 37.07 รองลงมา 20,001–30,000 บาท ร้อยละ 36.80 วัตถุประสงค์
ของการเดินทาง ท่องเท่ียว ร้อยละ 59.20 รองลงมา ประชุมหรือสัมมนา ร้อยละ 25.07 ใช้บริการเฉล่ียปีละ 1–2 
ครั้งต่อปี ร้อยละ 45.87 รองลงมา 3–4 คร้ังต่อปี ร้อยละ 36.00 ช่วงเวลาท่ีเลือกเดินทาง ไม่แน่นอน ร้อยละ 64.80  
รองลงมา ช่วงวันหยุดเสาร์–อาทิตย์ ร้อยละ 17.87 
 2. การตัดสินใจเลือกใช้บริการของผู้โดยสารสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เส้นทางเชียงใหม่–กรุงเทพ 
  ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส 
เส้นทางเชียงใหม่ – กรุงเทพ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.82) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 
  ด้านการบริการ 
  ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.87) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ใน
ระดับมาก ( X = 3.61 – 4.21) จํานวน 7 รายการ คือ  
  1. ความมั่นใจในความปลอดภัยในการเดินทาง 
  2. คุณภาพและรสชาติอาหารและเคร่ืองดื่มท่ีให้บริการ ณ ห้องรับรองเชียงใหม่ 
  3. ความปลอดภัยของสัมภาระ 
  4. คุณภาพและรสชาติอาหารและเคร่ืองดื่มท่ีให้บริการบนเคร่ืองบิน 
  5. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการเดินทาง 
  6. ท่ีน่ังบนเครื่องบินมีความสะดวกสบาย 
  7. ตารางการบินมีให้เลือกเดินทางหลากหลายช่วงเวลา 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผู้ใช้บริการ เพศชาย และเพศหญิง อายุ 21 – 40 ปี และ 41 – 60 ปี ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี อาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย และลูกจ้าง/พนักงานบริษัท รายได้เฉล่ียต่อ
เดือน 20,001 – 30,000 บาท วัตถุประสงค์การเดินทางเพ่ือการท่องเท่ียว การใช้บริการเฉล่ียปีละ 3 – 4 คร้ังต่อปี 
ช่วงเวลาการเดินทาง วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และไม่แน่นอน 
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  ด้านราคา 
  ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.89) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ใน
ระดับมาก ( X = 3.84 – 3.96) ทุกรายการ คือ 
  1. อัตราค่าโดยสารมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับการบริการที่ได้รับ 
  2. มีรายการแสดงอัตราค่าบัตรโดยสารชัดเจน 
  3. ความเหมาะสมของค่าโดยสารเมื่อเทียบกับ สายการบินอื่น 
  4. ความเหมาะสมของราคาของท่ีระลึกท่ีจําหน่ายบนเครื่องบิน 
  5. ความคงท่ีของราคาค่าโดยสาร 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผู้ใช้บริการ เพศชาย และเพศหญิง ทุกกลุ่มอายุ ทุกกลุ่มระดับการศึกษา ทุกกลุ่ม
อาชีพ ทุกกลุ่มรายได้เฉล่ียต่อเดือน ทุกกลุ่มวัตถุประสงค์ของการเดินทาง ทุกกลุ่มการใช้บริการเฉล่ียปีละ ทุกกลุ่ม
ช่วงเวลาการเดินทาง  
  ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 
  ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.85) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ใน
ระดับมาก ( X = 3.72 – 3.93)  ทุกรายการ คือ 
  1. สามารถสํารองท่ีน่ังได้ทาง www.bangkokair.com 
  2. สามารถสํารองท่ีน่ังผ่านตัวแทนจําหน่ายท่ัวประเทศ 
  3. ศูนย์การบริการของสายการบินบางกอกแอร์เวย์สตั้งอยู่ในย่านชุมชน การคมนาคมสะดวก 
  4. สามารถสํารองท่ีน่ังได้ทางโทรศัพท์ 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผู้ใช้บริการ เพศชาย และเพศหญิง อายุตํ่ากว่า 20 ปี 21 – 40 ปี และ 41 -60 ปี 
ทุกกลุ่มระดับการศึกษา ทุกกลุ่มอาชีพ ทุกกลุ่มรายได้เฉล่ียต่อเดือน ทุกกลุ่มวัตถุประสงค์ของการเดินทาง ทุกกลุ่ม
การใช้บริการเฉล่ียปีละ ทุกกลุ่มช่วงเวลาการเดินทาง  
  ด้านการส่งเสริมการตลาด 
  ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.81) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ใน
ระดับมาก ( X = 3.77 – 3.83) ทุกรายการ คือ 
  1. การนําคะแนน Flyerbonus มาแลกตั๋วเครื่องบินและธุรพันธมิตรอื่นๆ 
  2. การให้ราคาพิเศษสําหรับการเดินทางในช่วง   Low season 
  3. การให้ราคาพิเศษสําหรับการเดินทางเป็นหมู่คณะ 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผู้ใช้บริการ เพศชาย และเพศหญิง  ทุกกลุ่มอายุ ทุกกลุ่มระดับการศึกษา ทุกกลุ่ม
อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาท 10,000 – 20,000 บาท 20,001 – 30,000 บาท และ 30,001 – 
40,000 บาท ทุกกลุ่มวัตถุประสงค์ของการเดินทาง ทุกกลุ่มการใช้บริการเฉล่ียปีละ ช่วงเวลาการเดินทาง วันเวลา
ราชการ วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และไม่แน่นอน 
  ด้านกระบวนการบริการ 
  ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.84) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ใน
ระดับมาก ( X = 3.79 – 3.86)  ทุกรายการ คือ 
  1. มีการให้บริการผู้โดยสารทุกรายท่ัวถึงและเท่าเทียมกัน 
  2. มีให้บริการด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว 
  3. มีการให้บริการรับจองบัตรโดยสารล่วงหน้า 
  4. ความปลอดภัยของสัมภาระ 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผู้ใช้บริการ เพศชาย และเพศหญิง  ทุกกลุ่มอายุ ทุกกลุ่มระดับการศึกษา ทุกกลุ่ม
อาชีพ ทุกกลุ่มรายได้เฉล่ียต่อเดือน ทุกกลุ่มวัตถุประสงค์ของการเดินทาง ทุกกลุ่มการใช้บริการเฉล่ียปีละ ทุกกลุ่ม
ช่วงเวลาการเดินทาง 
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  ด้านลักษณะทางกายภาพ 
  ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.23) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
อยู่ในระดับมาก ( X = 3.56)  จํานวน 1 รายการ คือ เคาน์เตอร์เช็คอินมีจํานวนเพียงพอต่อการให้บริการ 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผู้ใช้บริการ เพศชาย และเพศหญิง อายุ 21–40 ปี และ 41–60 ปี ระดับการศึกษา
ตํ่ากว่าปริญญาตรี และปริญญาตรี อาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย และลูกจ้าง/พนักงานบริษัท รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
20,001 – 30,000 บาท วัตถุประสงค์ของการเดินทางเพ่ือท่องเท่ียว และกลับภูมิลําเนา การใช้บริการเฉล่ียปีละ 3 – 
4 ครั้งต่อปี ช่วงเวลาการเดินทาง ไม่แน่นอน 
  ด้านบุคลากร 
  ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.29) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ใน
ระดับมาก ( X = 4.19 – 4.42)  ทุกรายการ คือ 
  1. พนักงานแต่งกายสภาพ สะอาด มีบุคลิกท่ีดี 
  2. การให้บริการของพนักงานต้อนรับภาคพ้ืนดิน 
  3. การให้บริการของพนักงานบนเครื่องบิน 
  4. พนักงานมีความเต็มใจที่จะให้บริการ 
  5. พนักงานสามารถให้คําแนะนําเก่ียวกับบริการได้เป็นอย่างดี 
  6. ความสามารถทางด้านภาษา 
  7. พนักงานมีความชํานาญให้บริการอย่างรวดเร็ว 
  8. การให้บริการของพนักงานห้องรับรอง 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผู้ใช้บริการ เพศชาย และเพศหญิง อายุต่ํากว่า 20 ปี 21 – 40 ปี และ 41 – 60 ปี 
ระดับการศึกษามัธยมศึกษาหรือตํ่ากว่า ปละปริญญาตรี อาชีพนักเรียน/นักศึกษา ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท และ
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ตํ่ากว่า 10,000 บาท 10,000 – 20,000 บาท 20,001 – 
30,000 บาท และ 40,001 – 50,000 บาท วัตถุประสงค์ของการเดินทางเพ่ือติดต่อธุรกิจ ประชุมหรือสัมมนา และ
ท่องเท่ียว การใช้บริการเฉล่ียปีละ 1 – 2 คร้ังต่อปี และ 5 – 6 คร้ังต่อปี ช่วงเวลาการเดินทาง วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ 
และไม่แน่นอน 
 3. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส  
เส้นทางเชียงใหม่ - กรุงเทพ ของผู้ใช้บริการ จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส  
เส้นทางเชียงใหม่ - กรุงเทพ ของผู้ใช้บริการ พบว่า ผู้ใช้บริการที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อ
เดือน วัตถุประสงค์การเดินทาง ต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินบางกอกแอร์
เวย์ส ในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และผู้ใช้บริการท่ีมี การใช้บริการ ช่วงเวลาการเดินทาง 
ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ในภาพรวม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 
  ด้านการบริการ  
  ผู้ใช้บริการท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 4 รายการ 
คือ 
  1. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการเดินทาง 
  2. ความตรงต่อเวลาในการบริการแต่ละเท่ียวบิน 
  3. ตารางการบินมีให้เลือกเดินทางหลากหลายช่วงเวลา 
  4. ท่ีน่ังบนเครื่องบินมีความสะดวกสบาย 
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  ผู้ใช้บริการท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือท่ีนั่งบน
เคร่ืองบินมีความสะดวกสบาย 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ 
  1. ความตรงต่อเวลาในการบริการแต่ละเท่ียวบิน 
  2. ตารางการบินมีให้เลือกเดินทางหลากหลายช่วงเวลา 
  ผู้ใช้บริการท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 3 รายการ 
คือ 
  1. ความมั่นใจในความปลอดภัยในการเดินทาง 
  2. ตารางการบินมีให้เลือกเดินทางหลากหลายช่วงเวลา 
  3. ท่ีนั่งบนเคร่ืองบินมีความสะดวกสบาย 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ความตรงต่อเวลาในการ
บริการแต่ละเท่ียวบิน 
  ผู้ใช้บริการท่ีมีวัตถุประสงค์ของการเดินทางต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 
รายการ คือ ที่น่ังบนเคร่ืองบินมีความสะดวกสบาย 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ความตรงต่อเวลาในการ
บริการแต่ละเท่ียวบิน 
  ผู้ใช้บริการที่มีการใช้บริการต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ 
คุณภาพและรสชาติอาหารและเคร่ืองดื่มที่ให้บริการบนเครื่องบิน 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 4 รายการ คือ  
  1. ความตรงต่อเวลาในการบริการแต่ละเท่ียวบิน 
  2. ตารางการบินมีให้เลือกเดินทางหลากหลายช่วงเวลา 
  3. ท่ีนั่งบนเคร่ืองบินมีความสะดวกสบาย 
  4. คุณภาพและรสชาติอาหารและเครื่องด่ืมท่ีให้บริการ ณ ห้องรับรองเชียงใหม่ 
  ผู้ใช้บริการท่ีมีช่วงเวลาการเดินทางต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ 
  1. ตารางการบินมีให้เลือกเดินทางหลากหลายช่วงเวลา 
  2. ท่ีนั่งบนเคร่ืองบินมีความสะดวกสบาย 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ  
  1. ความตรงต่อเวลาในการบริการแต่ละเท่ียวบิน 
  2. คุณภาพและรสชาติอาหารและเครื่องด่ืมท่ีให้บริการบนเครื่องบิน 
  ด้านราคา  
  ผู้ใช้บริการท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ 
คือ มีรายการแสดงอัตราค่าบัตรโดยสารชัดเจน 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ความคงที่ของราคาค่า
โดยสาร 



วารสารวชิาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 13 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 181 

  ผู้ใช้บริการท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 
รายการ คือ ความเหมาะสมของราคาของท่ีระลึกท่ีจําหน่ายบนเครื่องบิน 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ความเหมาะสมของค่า
โดยสารเมื่อเทียบกับ สายการบินอ่ืน 
  ผู้ใช้บริการท่ีมีการใช้บริการต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 4 รายการ คือ 
  1. ความเหมาะสมของค่าโดยสารเมื่อเทียบกับ สายการบินอ่ืน 
  2. ความคงที่ของราคาค่าโดยสาร 
  3. มีรายการแสดงอัตราค่าบัตรโดยสารชัดเจน 
  4. ความเหมาะสมของราคาของท่ีระลึกท่ีจําหน่ายบนเครื่องบิน 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ อัตราค่าโดยสารมีความ
เหมาะสมเมื่อเทียบกับการบริการที่ได้รับ 
  ผู้ใช้บริการท่ีมีช่วงเวลาการเดินทางต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 4 รายการ 
คือ 
  1. ความเหมาะสมของค่าโดยสารเมื่อเทียบกับ สายการบินอ่ืน 
  2. ความคงที่ของราคาค่าโดยสาร 
  3. มีรายการแสดงอัตราค่าบัตรโดยสารชัดเจน 
  4. ความเหมาะสมของราคาของท่ีระลึกท่ีจําหน่ายบนเครื่องบิน 
  ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย  
  ผู้ใช้บริการท่ีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ สามารถสํารองท่ีน่ังได้
ทางโทรศัพท์ 
  ผู้ใช้บริการท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 
รายการ คือ ศูนย์การบริการของสายการบินบางกอกแอร์เวย์สตั้งอยู่ในย่านชุมชน การคมนาคมสะดวก 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ สามารถสํารองท่ีน่ังได้
ทางโทรศัพท์ 
  ผู้ใช้บริการท่ีมีวัตถุประสงค์ของการเดินทางต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 
รายการ คือ 
  1. ศูนย์การบริการของสายการบินบางกอกแอร์เวย์สตั้งอยู่ในย่านชุมชน การคมนาคมสะดวก 
  2. สามารถสํารองที่น่ังได้ทาง www.bangkokair.com 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ สามารถสํารองท่ีน่ังได้
ทางโทรศัพท์ 
  ผู้ใช้บริการที่มีการใช้บริการต่างกัน  มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ 
  1. สามารถสํารองที่น่ังได้ทาง www.bangkokair.com 
  2. สามารถสํารองที่น่ังผ่านตัวแทนจําหน่ายท่ัวประเทศ 
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  ผู้ใช้บริการท่ีมีช่วงเวลาการเดินทางต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ ศูนย์
การบรกิารของสายการบินบางกอกแอร์เวย์สต้ังอยู่ในย่านชุมชน การคมนาคมสะดวก 
  ด้านการส่งเสริมการตลาด  
  ผู้ใช้บริการท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ 
คือ การให้ราคาพิเศษสําหรับการเดินทางในช่วง Low season 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ 
  1. การนําคะแนน Flyerbonus มาแลกตั๋วเครื่องบินและธุรพันธมิตรอื่นๆ 
  2. การให้ราคาพิเศษสําหรับการเดินทางเป็นหมู่คณะ 
  ผู้ใช้บริการท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ 
  1. การนําคะแนน Flyerbonus มาแลกตั๋วเครื่องบินและธุรพันธมิตรอื่น ๆ 
  2. การให้ราคาพิเศษสําหรับการเดินทางเป็นหมู่คณะ 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ การให้ราคาพิเศษ
สําหรับการเดินทางในช่วง Low season 
  ผู้ใช้บริการท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 2 
รายการ คือ 
  1. การให้ราคาพิเศษสําหรับการเดินทางในช่วง Low season 
  2. การนําคะแนน Flyerbonus มาแลกตั๋วเครื่องบินและธุรพันธมิตรอื่นๆ 
  ผู้ใช้บริการท่ีมีช่วงเวลาการเดินทางต่างกัน  มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 3 
รายการ คือ 
  1. การให้ราคาพิเศษสําหรับการเดินทางในช่วง Low season 
  2. การนําคะแนน Flyerbonus มาแลกตั๋วเครื่องบินและธุรพันธมิตร 
  ด้านกระบวนการบริการ 
  ผู้ใช้บริการท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ 
คือ มีให้บริการด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ 
  1. มีการให้บริการผู้โดยสารทุกรายท่ัวถึงและเท่าเทียมกัน 
  2. มีการให้บริการรับจองบัตรโดยสารล่วงหน้า 
  ผู้ใช้บริการท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ มีการ
ให้บริการผู้โดยสาร ทุกรายท่ัวถึงและเท่าเทียมกัน 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ 
  1. มีให้บริการด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว 
  2. มีการให้บริการรับจองบัตรโดยสารล่วงหน้า 
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  ผู้ใช้บริการท่ีมีช่วงเวลาการเดินทางต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ 
คือ มีการให้บริการรับจองบัตรโดยสารล่วงหน้า 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ความปลอดภัยของ
สัมภาระ 
  ด้านลักษณะทางกายภาพ 
  ผู้ใช้บริการเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ พื้นท่ี
ให้บริการของสายการบินบางกอกแอร์เวย์สมีป้ายสัญลักษณ์บอกทิศทางชัดเจน 
  ผู้ใช้บริการท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ  
  1. เคาน์เตอร์เช็คอินมีจํานวนเพียงพอต่อการให้บริการ 
  2. มีการแบ่งพื้นท่ีของห้องรับรองผู้โดยสารเป็นสัดส่วน 
  ผู้ใช้บริการท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 
รายการ คือ  
  1. เคาน์เตอร์เช็คอินมีจํานวนเพียงพอต่อการให้บริการ 
  2. มีการแบ่งพื้นท่ีของห้องรับรองผู้โดยสารเป็นสัดส่วน 
  ผู้ใช้บริการท่ีมีการใช้บริการต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ 
  1. มีการจัดท่ีน่ังในห้องรับรองสําหรับผู้โดยสารอย่างเพียงพอ 
  2. พื้นท่ีให้บริการของสายการบินบางกอกแอร์เวย์สมีป้ายสัญลักษณ์บอกทิศทางชัดเจน 
  ผู้ใช้บริการท่ีมีช่วงเวลาการเดินทางต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ  
เคาน์เตอร์เช็คอินมีจํานวนเพียงพอต่อการให้บริการ 
  ด้านบุคลากร 
  ผู้ใช้บริการท่ีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ 
  1. การให้บริการของพนักงานต้อนรับภาคพ้ืนดิน 
  2. ความสามารถทางด้านภาษา 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ 
  1. การให้บริการของพนักงานห้องรับรอง 
  2. พนักงานมีความชํานาญให้บริการอย่างรวดเร็ว 
  ผู้ใช้บริการท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ 
คือ พนักงานมีความชํานาญให้บริการอย่างรวดเร็ว  
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 3 รายการ คือ 
  1. การให้บริการของพนักงานต้อนรับภาคพ้ืนดิน 
  2. การให้บริการของพนักงานบนเครื่องบนิ 
  3. ความสามารถทางด้านภาษา 
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  ผู้ใช้บริการท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ 
พนักงานสามารถให้คําแนะนําเก่ียวกับบริการได้เป็นอย่างดี 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ 
  1. พนักงานมีความชํานาญให้บริการอย่างรวดเร็ว 
  2. พนักงานแต่งกายสภาพ สะอาด มีบุคลิกที่ดี 
  ผู้ใช้บริการท่ีมีวัตถุประสงค์ของการเดินทางต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 
รายการ คือ พนักงานแต่งกายสภาพ สะอาด มีบุคลิกท่ีดี 
  ผู้ใช้บริการท่ีมีการใช้บริการต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 3 รายการ คือ   
  1. การให้บริการของพนักงานต้อนรับภาคพื้นดิน 
  2. พนักงานมีความเต็มใจท่ีจะให้บริการ 
  3. พนักงานแต่งกายสภาพ สะอาด มีบุคลิกที่ดี 
  ผู้ใช้บริการท่ีมีช่วงเวลาการเดินทางต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 3 รายการ คือ 
  1. ความสามารถทางด้านภาษา 
  2. พนักงานมีความชํานาญให้บริการอย่างรวดเร็ว 
  3. พนักงานสามารถให้คําแนะนําเกี่ยวกับบริการได้เป็นอย่างดี 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ พนักงานแต่งกายสภาพ 
สะอาด มีบุคลิกท่ีดี 
 
การอภิปรายผล 
 การวิจัยเร่ือง การตัดสินใจเลือกใช้บริการของผู้โดยสารสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เส้นทางเชียงใหม่-
กรุงเทพ ได้ข้อมูลที่ควรนํามาอภิปรายผล ดังนี้ 
 1. การตัดสินใจเลือกใชบ้ริการของผู้โดยสารสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เส้นทางเชียงใหม่–กรุงเทพ 
  ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส 
เส้นทางเชียงใหม่ – กรุงเทพ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.82) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 
  ด้านการบริการ ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.87) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.61 – 4.21) 
  ด้านราคา ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.89) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.84 – 3.96)   
  ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.85) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.72 – 3.93)   
  ด้านกระบวนการบริการ  ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.84) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.79 – 3.86)   
  ด้านลักษณะทางกายภาพ ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.23) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.56)   
  ด้านบุคลากร ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.29) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 4.19 – 4.42) 
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  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ กัญญา จันทร์เลน (2550) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการสายการบินภายในประเทศในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย พบว่า พฤติกรรมการใช้บริการ
สายการบินภายในประเทศส่วนใหญ่ใช้บริการสายการบิน 2–3 เดือนต่อครั้ง และสายการบินไทยเป็นสายการบินท่ี
ได้รับความนิยมมากท่ีสุดเพราะเห็นว่ามีความปลอดภัย ส่วนเหตุผลท่ีเลือกใช้สายการบิน คือ มีราคาถูก รองลงมา มี
ความปลอดภัย  จุดประสงค์ของการเดินทาง เพ่ือการท่องเท่ียว และปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสาย
การบินภายในประเทศ จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจในระดับมากเท่ากัน
ท้ังปัจจัยด้านบริการ (ผลิตภัณฑ์) ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาด ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านกระบวนการและปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของบริษัท และสอดคล้องกับแนวคิด
ของ ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ (2547) เก่ียวกับส่วนประสมการตลาดบริการ (7P’s) พบว่า กลยุทธ์การตลาด
สําหรับธุรกิจบริการ (marketing mix 7 P’s) มีผลต่อการตัดสินใจเลือกของผู้บริโภค ประกอบด้วยปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ (product)  ปัจจัยด้านราคา (price) ปัจจัยด้านการจัดจําหน่าย (place) ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด 
(promotion)  ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ(process) ปัจจัยด้านบุคลากรผู้ให้บริการ (people) ปัจจัยด้านการ
สร้างและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (physical and presentation) โดยส่วนประกอบทุกตัวมีความเกี่ยวพัน
กันและเท่าเทียมกันขึ้นอยู่กับผู้บริหารจะวางกลยุทธ์โดยเน้นนํ้าหนักท่ีปัจจัยใดมากกว่าเพื่อให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของตลาดเป้าหมาย 
  จากข้อค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้บริการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินบางกอกอร์เวย์ส 
เส้นทางเชียงใหม่ – กรุงเทพ พบว่า การใช้บริการของผู้โดยสารสายการบินจะเดินทางประมาณ 3 – 4 ครั้งต่อเดือน 
ส่วนใหญ่เดินทางในช่วงวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ เพราะเป็นวันสุดท้ายของการทํางานในรอบสัปดาห์ และมี
วัตถุประสงค์ในการเดินทาง เพ่ือการท่องเท่ียว และผู้ใช้บริการจะให้ความสําคัญกับการให้บริการของสายการบิน ใน
เร่ืองของขนาดของเครื่องบิน ความพอเพียงของจํานวนเท่ียวบินต่อวัน ความนุ่มนวลระหว่างขึ้นลง การจัดเวลาการ
บินท่ีเหมาะสม ความเหมาะสมของระยะเวลาการเดินทาง ความรวดเร็วความทันสมัยในการให้บริการ ความ
ปลอดภัยในการเดินทาง ความปลอดภัยของเคร่ืองบิน และความสะดวกสบาย ระดับการให้บริการของพนักงาน
ต้อนรับและอุปกรณ์อํานวยความสะดวกในห้องโดยสาร ผู้โดยสายจะใช้ในการใช้พิจารณาในการตัดสินใจใช้บริการ 
 2. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส  
เส้นทางเชียงใหม่ - กรุงเทพ ของผู้ใช้บรกิาร จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส  
เส้นทางเชียงใหม่ - กรุงเทพ ของผู้ใช้บริการ พบว่า ผู้ใช้บริการท่ีมี การใช้บริการ ช่วงเวลาการเดินทาง ต่างกัน มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 
  ด้านการบริการ ผู้ใช้บริการท่ีมีระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน การใช้บริการต่างกัน มีความ
คิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 
  ด้านราคา ผู้ใช้บริการท่ีมีระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน การใช้บริการ ช่วงเวลาการเดินทาง 
ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 
  ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ผู้ใช้บริการท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน  มีความคิดเห็น โดยรวม 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 
  ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ใช้บริการท่ีมีระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ช่วงเวลาการ
เดินทาง ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 
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  ด้านกระบวนการบริการ ผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษา อาชีพ ช่วงเวลาการเดินทาง ต่างกัน มีความ
คิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 
  ด้านลักษณะทางกายภาพ ผู้ใช้บริการท่ีมี รายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถติิท่ีระดับ 0.05 
  ด้านบุคลากร ผู้ใช้บริการที่อายุ ระดับการศึกษา ต่างกัน  มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
และ 0.05 
  ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วรลักษณ์ พลสยม และปุณญนัศ ยศกันโท (2551) การศึกษาเร่ือง
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสายการบินนกแอร์  พบว่า ผู้โดยสารท่ีมีเพศแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการใช้
บริการสายการบินนกแอร์แตกต่างกัน ผู้โดยสารท่ีมีอายุแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการสายการบินนก
แอร์แตกต่างกัน ผู้โดยสารท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการสายการบินนกแอร์แตกต่างกัน 
ผู้โดยสารท่ีมีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการสายการบินนกแอร์แตกต่างกัน ผู้โดยสารท่ีมี
ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการสายการบินนกแอร์แตกต่างกัน ผู้โดยสารท่ีมีจํานวนครั้ง
ของการใช้บริการแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการสายการบินนกแอร์แตกต่างกัน 
  จากผลงานวิจัยที่ได้ แสดงว่า อายุท่ีแตกต่างกัน คือ การมีวุฒิภาวะเพิ่มข้ึน และระดับการศึกษาท่ี
ต่างกัน หมายถึง การมีความรู้เพ่ิมข้ึน รายได้เฉล่ียต่อเดือน คือ การมีรายได้เพ่ิมมากขึ้น อาชีพ คือ  การมีอาชีพท่ี
แตกต่างกัน ช่วงเวลาการเดินทาง คือ การใช้เวลาเดินทางท่ีต่างกัน ทําให้ผู้ใช้บริการมีปัจจัยในการตัดสินใจเลือกใช้
บริการสายการบินบางกอกแอร์เวย์แตกต่างกัน  
 
ข้อเสนอแนะ  
 จากการศึกษาเร่ือง การตัดสินใจเลือกใช้บริการของผู้โดยสารสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เส้นทาง
เชียงใหม่ - กรุงเทพ ได้ข้อเสนอแนะดังน้ี 
 ด้านการบริการ จากการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน การใช้บริการโดยเฉล่ียต่างกัน มี
ความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ในด้านของการรักษาความตรงต่อเวลาในการ
บริการแต่ละเท่ียวบิน พร้อมท้ังมีการกําหนดตารางการบินมีให้เลือกเดินทางหลากหลายช่วงเวลาท่ีชัดเจน ควรมีการ
ปรับปรุงคุณภาพท่ีน่ังบนเคร่ืองบินมีความสะดวกสบาย คุณภาพและรสชาติอาหารและเครื่องด่ืมท่ีให้บริการบน
เคร่ืองบนิ และคุณภาพและรสชาติอาหารและเครื่องดื่มที่ให้บริการ ณ ห้องรับรองเชียงใหม่ 
 ด้านราคา จากการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน การใช้บริการโดยเฉล่ีย และช่วงเวลาท่ี
เลือกเดินทางต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ซ่ึงควรมีการสํารวจอัตราค่า
โดยสารมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับการบริการที่ได้รับ ตามความเหมาะสมของค่าโดยสารเมื่อเทียบกับ สายการบิน
อื่น และควรกําหนดความคงท่ีของราคาค่าโดยสาร พร้อมท้ังมีรายการแสดงอัตราค่าบัตรโดยสารชัดเจน และความ
เหมาะสมของราคาของท่ีระลึกท่ีจําหน่ายบนเครื่องบิน 
 ด้านการส่งเสริมทางการตลาด จากการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน การใช้บริการโดย
เฉล่ีย และช่วงเวลาที่เลือกเดินทางต่างกัน ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ซ่ึง
ควรมีการให้ราคาพิเศษสําหรับการเดินทางในช่วง Low season และการให้ราคาพิเศษสําหรับการเดินทางเป็นหมู่
คณะ 
 ด้านกระบวนการบริการ จากการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการท่ีมีระดับการศึกษา อาชีพ และช่วงเวลาท่ีเลือก
เดินทางต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซ่ึงควรมีการให้บริการรับจองบัตรโดยสาร
ล่วงหน้า และควรปรับปรุงคุณภาพด้านความปลอดภัยของสัมภาระ 
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  ด้านลักษณะทางกายภาพ จากการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความ
คิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ซ่ึงควรมีการจัดเคาน์เตอร์เช็คอินให้มีจํานวนเพียงพอต่อ
ผู้ใช้บริการ และต้องมีการจัดท่ีน่ังในห้องรับรองสําหรับผู้โดยสารอย่างเพียงพอ ปรับปรุงพื้นท่ีการให้บริการของสาย
การบินบางกอกแอร์เวย์สโดยมีการติดป้ายสัญลักษณ์บอกทิศทางชัดเจนเพ่ือความสะดวกของผู้ใช้บริการ 
  ด้านบุคลากร จากการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงควรรักษาระดับการให้บริการของพนักงานต้อนรับภาคพื้นดิน และ
พนักงานบนเคร่ืองบิน พนักงานมีการแต่งกายสุภาพ สะอาด มีบุคลิกท่ีดี มีความเต็มใจท่ีจะให้บริการ และมีความรู้
ความสามารถทางด้านภาษา มีความชํานาญในการให้บริการอย่างรวดเร็ว สามารถให้คําแนะนําเกี่ยวกับบริการได้
เป็นอย่างดี 
 
ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของผู้โดยสารสายการบินอ่ืน ๆ เพ่ือนําผลท่ี
ได้มาพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการต่อไป 
 2. ควรศึกษาถึงคุณภาพด้านการให้บริการและองค์ประกอบต่าง ๆ  ท่ีมีผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการของผู้โดยสารสายการบินต่าง ๆ เพื่อนําข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์และพัฒนาคุณภาพการให้บริการ และเกิดความ
พึงพอใจกับผู้ใช้บริการ 
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Opinions of Tourists on Service of Peace Garden Home Stay, Located in 
Pak Tho, Ratchaburi Province, Using Thai Home Stay Standard 

 
                 นางสาวปิยาภรณ์  มั่นทน**

 
Miss Piyaporn Munthon 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการให้บริการของสวน
สันติภาพ โฮมสเตย์ อําเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ตามมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของ
นักท่องเที่ยวต่อการให้บริการของสวนสันติภาพโฮมสเตย์ อําเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ตามมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย 
จําแนกตามลักษณะผู้ตอบแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ ได้แก่ นักท่องเท่ียวท่ีมาใช้บริการของสวนสันติภาพโฮมส
เตย์ อําเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี จํานวน 86 คน เคร่ืองมือท่ีใช้คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ คือ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียโดยใช้ค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทาง
เดียว 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) นักท่องเท่ียวมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการของสวนสันติภาพโฮมสเตย์                 
ตามมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยในภาพรวมคะแนนเฉล่ียความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า             
มีความคิดเห็นโดยรวมแต่ละด้าน อยู่ในระดับมาก เรียงลําดับคะแนนเฉล่ียจากมากที่สุด คือ ด้านท่ีพัก บ้านพักมี
ความมั่นคงแข็งแรง อากาศถ่ายเทสะดวก เคร่ืองนอนต้องสะอาด มีห้องน้ํา และห้องส้วมท่ีสะอาด และมีการดูแล
สภาพแวดล้อมบริเวณรอบๆ บ้าน ด้านกิจกรรมท่องเท่ียว มีการต้อนรับด้วยความย้ิมแย้ม แจ่มใสและอบอุ่น มี
กิจกรรมท่องเท่ียว และบันเทิงภายในรอบๆ บริเวณท่ีพัก ด้านการจัดการ ควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับบ้านพัก รายการ
อาหาร ค่าบริการต่างๆ และข้อมูลกิจกรรมท่องเท่ียวภายในท่ีพักให้นักท่องเท่ียวได้ทราบก่อนเข้าพัก ด้านความ
ปลอดภัย ดูแลความปลอดภัย ให้นักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาพัก และเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลให้
นักท่องเท่ียว รวมถึงการส่ือสารและประสานงาน ระหว่างเจ้าของบ้านกับเจ้าหน้าท่ีด้านต่างๆ เมื่อเกิดเหตุร้าย ด้าน
อาหารและโภชนาการ จัดเตรียมอาหารที่ปรุงมาอย่างพิถีพิถัน อุปกรณ์ท่ีใช้ในครัว สะอาด ปลอดภัย ครัวอยู่ใน
สภาพที่สะอาดไม่มีกล่ิน มีนํ้าด่ืม และนํ้าใช้ท่ีสะอาด และมีร้านอาหารอื่นๆ ไว้คอยบริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด 
มีส่วนลดให้กับนักท่องเท่ียวท่ีมาใช้บริการ สามารถค้นหาข้อมูลได้จากอินเทอร์เน็ต มีแผ่นพับและส่ือโฆษณาเกี่ยวกับ
ท่ีพักเพ่ืออธิบายรายละเอียดต่างๆ รวมถึงกิจกรรมท่องเท่ียว และแหล่งท่องเท่ียวใกล้ ๆ ท่ีพัก 2) การเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการให้บริการของสวนสันติภาพโฮมสเตย์ ตามมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย จําแนกตาม
ลักษณะผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่านักท่องเที่ยวท่ีมีข้อมูลส่วนบุคคลต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวมไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
นักท่องเท่ียวท่ีจําแนกตามเพศ อายุ และสถานภาพสมรส ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมต่อมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย 
ด้านความปลอดภัย การเตือนเกี่ยวกับรักษาทรัพย์สินส่วนตัว ด้านการจัดการ ผู้นําเท่ียวควรมีความพร้อมในการให้
ข้อมูลท่องเที่ยว ด้านกิจกรรมท่องเที่ยว ต้อนรับนักท่องเท่ียวด้วยความย้ิมแย้ม แจ่มใส และพาเท่ียวชมรอบ ๆ ท่ีพัก 
ด้านมูลค่าเพิ่ม มีส่วนลดให้กับนักท่องเท่ียว 
 

                                            
 *  บทความการค้นคว้าอิสระ 
**  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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Abstract 
 The objectives of this research were: 1) to study opinions of tourists concering the Peace 
Garden Home Stay, located in Pak Tho, Ratchaburi province, using the Thai Home Stay Standard, 
and 2) to compare opinions based on characteristics of the respondents. The sample group 
included 86 tourists using the service of the Peace Garden Home Stay. Questionnaires were used 
as the research tools. Data were analyzed by percentage, mean, standard deviation, t-test, and 
analysis of variance. 
 The results of the research indicated that 1) tourists had overall opinions of the service 
of the Peace Garden Home Stay at a high level. With  regard to different aspects, the overall 
opinions given to each aspect was at high level, ranked in descending order were as follows : 
room aspect – airy, clean bed, clean bathroom, and care of the surrounding environment of the 
home stay, tourism activities aspect- effusive, smiling and warm welcome, having tourist activities 
and entertainment in the home stay area, management aspect- using carefully detailed service 
for the home stay, food lists, service charges and fees, and checking in, on security aspect – 
providing security and first aids planning for the tourist, communication and cooperation systems 
between guests and staff in case of emergency, on food and nutrition aspect – meticulous 
cooking, hygienic and safe cooking appliances, clean and odorless kitchen, clean water, and 
shops provided, and the promotion aspect – having discounts for tourists, provision of internet 
service, and  information dissemination about the Peace Garden  Home Stay to explain details 
through brochures and ads; 2) opinions of tourists based on characteristics of respondents 
indicated that tourist with different demographical characteristics  had no significant differences in 
their overall opinion.  But, tourists of different sex, age, and marital status were significantly 
different at .05 in their opinions toward the Thai Home Stay standard in the aspects of security-- 
warning about belongings, of management aspect--information from guides, of the tourist 
activities aspect--effusive, smiling and warm welcome and having tour guides around the home 
stay, and of the value added aspect--having discount for tourists. 
 
ความนํา 
 จังหวัดราชบุรีมีความสําคัญหลายประการ ท้ังในเร่ืองประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม สถานท่ีท่องเท่ียว
ตามธรรมชาติ การดํารงชีวิตโดยวิถีชีวิตแบบไทย ๆ จังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดท่ีมีความสําคัญในภูมิภาคตะวันตกของ
ประเทศไทย โดยเป็นศูนย์กลางในด้านอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรและการปศุสัตว์ของประเทศ รวมท้ังเป็น
ศูนย์กลางในด้านพลังงานของประเทศปัจจุบันเมืองราชบุรี เป็นศูนย์กลางด้านการปกครอง เศรษฐกิจ และการ
คมนาคมในภูมิภาคเป็นดินแดนแห่งวัฒนธรรมลุ่มนํ้าแม่กลอง และสายหมอกแห่งขุนเขาตะนาวศรี เป็นเมืองท่ีเต็มไป
ด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีท่ีหลากหลาย ท่ีผสมผสานและอยู่ร่วมกันได้อย่าง
กลมกลืนและลงตัว ราชบุรีมีสถานท่ีและกิจกรรมท่องเท่ียวต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจมากมาย ท้ังโบราณสถาน โบราณวัตถุ
และอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติท่ีงดงาม รวมท้ังอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร จึงเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ี
สําคัญเมืองหนึ่งของภูมิภาค จังหวัดราชบุรีมีเน้ือท่ีประมาณ 5,196.462 ตารางกิโลเมตร มีแม่นํ้าแม่กลองเป็นแม่นํ้า
สายหลัก  สภาพภูมิประเทศแบ่งได้เป็น 4 ลักษณะ คือ พื้นท่ีภูเขาสูง บริเวณชายแดนด้านตะวันตกติดกับสหภาพ
พม่าและด้านใต้ติดกับจังหวัดเพชรบุรี พื้นท่ีราบสูงและท่ีเนินตอนลาดบริเวณถัดจาก  แนวเทือกเขามาทางด้าน
ตะวันออก จนถึงตอนกลางของจังหวัดมีแมนํ้่าภาชี และลําห้วยสาขาเป็นสายนํ้าหลัก ท่ีราบลุ่มสองฝ่ังแม่นํ้า แม่กลอง
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และด้านตะวันออกของจังหวัด  ท่ีราบลุ่มตํ่า บริเวณตอนปลายของแม่นํ้าแม่กลองท่ีเช่ือมต่อกับจังหวัดสมุทรสงคราม  
อยู่สูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลางเพียง 1-2 เมตร  
 แนวโน้มการท่องเท่ียวมีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองและสามารถสร้างรายได้หลักให้กับประเทศหรือพื้นท่ีท่ี
รองรับนักท่องเท่ียว ทําให้เกิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนถึงการสร้างระบบกลไกทางการตลาด เพื่อให้เกิด
การสนองตอบต่อความต้องการของนักท่องเท่ียวและเจ้าของทรัพยากร ในขณะท่ีการท่องเท่ียวได้พัฒนา และเกิด
การขยายตัวค่อนข้างสูง การท่องเท่ียวเองกลับสร้างผลกระทบด้านลบท้ังเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
ส่ิงแวดล้อม ด้วยเหตุนี้จึงได้เกิดการค้นหารูปแบบของการท่องเที่ยว กล่าวคือการท่องเท่ียวควรมีทิศทางในการ
ตัดสินใจพัฒนา และการจัดการอย่างย่ังยืน รวมถึงการเช่ือมโยงระหว่างเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และส่ิงแวดล้อม
เข้าด้วยกัน 
 การมีวิถีชีวิตท่ีเรียบง่ายแบบสังคมชนบท เป็นจุดขายท่ีสําคัญ ท่ีนักท่องเท่ียวให้ความสนใจ การจัดกิจกรรม 
ท่ีพักสัมผัส วัฒนธรรมชนบท จึงเป็นส่ิงอํานวยความสะดวกให้กับนักท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวชุมชน โฮมสเตย์ใน
ประเทศไทยเป็นรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีมีกระแสความนิยม มาจากการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ และกําลังแพร่หลาย โดย
ได้รับความสนใจจากชุมชนต่าง ๆ จํานวนมาก เพื่อเข้ามามีส่วนร่วม ในการท่องเท่ียวโฮมสเตย์จะต้องไม่ทําลาย หรือ
เปล่ียนแปลงวิถีชีวิตด้ังเดิมของชุมชนน้ัน ๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิง ชุมชนต้องตระหนักว่า รายได้จากการท่องเท่ียวเป็น
เพียงรายได้เสริมจากอาชีพหลักของชุมชนเท่าน้ัน ส่วนในด้านนักท่องเที่ยว จะต้องมีความเข้าใจว่า โฮมสเตย์เป็น 
การท่องเที่ยวท่ีเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชนกับนักท่องเท่ียว จึงจะถือว่าบรรลุเป้าหมายของ
โฮมสเตย์ 
 จากท่ีกล่าวไว้ข้างต้น ผู้ศึกษาได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการศึกษาถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชนบท และ
โฮมสเตย์เป็นวิธีการนําเสนอการท่องเท่ียวอีกรูปแบบหนึ่ง และเพ่ือการพัฒนาการบริหารจัดการการท่องเที่ยวใน
รูปแบบโฮมสเตย์ให้สมบูรณ์แบบมากย่ิงขึ้น การให้บริการตามมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย จําเป็นต้องเรียนรู้และเข้าใจ
วิธีการให้บริการที่พักอย่างมีคุณภาพ สะดวก สะอาด ตลอดจนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
นักท่องเท่ียว เพื่อให้เจ้าของบ้านพักโฮมสเตย์ได้ทราบถึงแนวทางการให้บริการต่อนักท่องเท่ียวท่ีมาใช้บริการ ซ่ึงจะ
นําไปสู่การบริการท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเท่ียวต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวต่อการให้บริการของสวนสันติภาพโฮมสเตย์ อําเภอปากท่อ 
จังหวัดราชบุรี ตามมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวต่อการให้บริการของสวนสันติภาพโฮมสเตย์ อําเภอ 
ปากท่อ จังหวัดราชบุรีตามมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ในทัศนะของนักท่องเท่ียว จําแนกตามลักษณะผู้ตอบ
แบบสอบถาม 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 ความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวต่อการให้บริการของสวนสันติภาพโฮมสเตย์ อําเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
ตามมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย จําแนกตามลักษณะผู้ตอบแบบสอบถาม มีความแตกต่างกัน 
 1. ประชากร 
  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาน้ีคือ นักท่องเท่ียวท่ีมาใช้บริการของสวนสันติภาพโฮมสเตย์อําเภอปากท่อ 
จังหวัดราชบุรี จํานวน 110 คน (ท่ีมา : ข้อมูลจํานวนนักท่องเท่ียวท่ีเข้าพักของสวนสันตภิาพโฮมสเตย์ ปี 2555) 
 2. กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างเลือกจากประชากรเป็นกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางกําหนดขนาด กลุ่มตัวอย่างของ Krejcie 
and Morgan (1970, p.608) ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 86 คน 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ แบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นโดยมีขั้นตอน ดังน้ี 
 1. การศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยคร้ังน้ี 
 2. การจัดทําโครงสร้างของแบบสอบถามให้มีเนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยคร้ังน้ี 
แบบสอบถามมี 2 ส่วน คือ 
  ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส 
รายได้เฉล่ียต่อเดือน จํานวนครั้งท่ีเข้าพัก และลักษณะการมาท่องเท่ียวซ่ึงลักษณะของคําถามเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (check list) จํานวน 8 ข้อ 
  ส่วนท่ี 2 การให้บริการตามมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย แบ่งออกเป็น 7 ด้าน ได้แก่ ด้านท่ีพัก ด้านอาหาร
และโภชนาการ ด้านความปลอดภัย ด้านการจัดการ ด้านกิจกรรมท่องเท่ียว ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้าน
มูลค่าเพ่ิม ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert ) จํานวน 35  
ข้อ 
 3. นําแบบสอบถามท่ีได้สร้างข้ึนให้อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้
ตรวจสอบความถูกต้อง และความสอดคล้องของเน้ือหากับวัตถุประสงค์ของการวิจัย เป็นการศึกษาความเท่ียงตรง 
(validity) ของแบบสอบถาม แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้คําถามชัดเจน สามารถส่ือความหมายได้ตรงประเด็น 
และเหมาะสมย่ิงขึ้น 
 4. นําแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จํานวน 30 คน แล้วนํา
ข้อมูลมาหาค่าความเช่ือมั่น (reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบัค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.9017 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยสุ่มตัวอย่างด้วยวิธี โควต้า และวิธี
สะดวก โดยนําแบบสอบถาม ถามนักท่องเท่ียวท่ีมาใช้บริการสวนสันติภาพโฮมสเตย์ ระหว่างเดือนกันยายน-เดือน
ธันวาคม จากห้องพักละ 1 คน รวมจํานวน 86 คน ได้แบบสอบถามคืนมา 86 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถาม นํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุด และนํามาลงรหัส 
ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป หาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, F-test และ 
LSD ดังน้ี 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ความถี่และค่าร้อยละ (percentage) 
 2. วิเคราะห์ความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวต่อการให้บริการของสวนสันติภาพโฮมสเตย์ อําเภอปากท่อ 
จังหวัดราชบุรีตามมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยจําแนกตามลักษณะผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ค่าเฉล่ีย ( ) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( ) ของคะแนนความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวต่อการให้บริการของสวนสันติภาพ
โฮมสเตย์ อําเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรีตามมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย เมื่อจําแนกตามลักษณะผู้ตอบแบบสอบถาม 
โดยใช้ t-test และ F-test 
 4. เปรียบเทียบพหูคูณเพื่อทดสอบค่าเฉล่ีย ( ) ของคะแนนความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวต่อการ
ให้บริการของสวนสันติภาพโฮมสเตย์ อําเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรีตามมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย เมื่อจําแนกตาม
ลักษณะผู้ตอบแบบสอบถาม จากผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวน โดยวิธี  LSD (Least  Significant  Difference) 
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สรุปผลการวิจัย 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 54.70 อายุ 30-40 ปี ร้อยละ 40.70 รองลงมา 41-
50 ปี ร้อยละ 26.70 ระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 43.00 รองลงมา ต่ํากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 29.10 อาชีพ
พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท ร้อยละ 40.70 รองลงมา ธุรกิจส่วนตัว/ครอบครัว, นักเรียน/นักศึกษา และเกษียณ/ว่างงาน 
ร้อยละ 15.10 สถานภาพโสด ร้อยละ 44.20 รองลงมา สมรส ร้อยละ 40.70 รายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,000-30,000 
บาท ร้อยละ 75.60 รองลงมาตํ่ากว่า 10,000 บาท ร้อยละ 12.80 จํานวนครั้งท่ีเข้าพักคร้ังท่ี 2 ร้อยละ 51.20 
รองลงมาเข้าพักคร้ังแรก ร้อยละ 26.70 ลักษณะการมาท่องเท่ียวมาพักเป็นครอบครัว ร้อยละ 46.50 รองลงมา มา
พักเป็นคู่ ร้อยละ 33.70 
 2. วิเคราะห์ความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวต่อการให้บริการของสวนสันติภาพโฮมสเตย์ อําเภอปากท่อ 
จังหวัดราชบุรีตามมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย 
  นักท่องเท่ียวมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการของสวนสันติภาพโฮมสเตย์ตามมาตรฐานโฮมสเตย์
ไทย ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.61) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 
  ด้านที่พัก นักท่องเท่ียวมีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.74) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่าอยู่ในระดับมาก ( X = 3.50-4.00) ทุกรายการ คือ 
  1. บ้านพักมีความมั่นคงแข็งแรง มีอากาศถ่ายเทสะดวก แสงสว่างส่องถึง ไม่มีกล่ินอับ หลังคาสามารถ
กันลมกันฝนได้ 
  2. เครื่องนอนต่าง ๆ ภายในห้องพักจัดให้อย่างเป็นระเบียบ สะอาด ปลอดภัย  
  3. จัดแต่งสภาพแวดล้อมรอบ ๆ บริเวณบ้านพัก ให้มีบรรยากาศ สดช่ืน 
  4. มีห้องน้ํา ห้องส้วม ท่ีสะดวก และสะอาด 
  5. มีความปลอดภัยจากแมลงท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ภายในห้องพัก 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเพศหญิง อายุ 30-40 ปี และ มากกว่า 50 ปี ระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี 
และระดับปริญญาตรี อาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ, พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท และเกษียณ/ว่างงาน สถานภาพสมรส 
รายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,000-30,000 บาท จํานวนครั้งท่ีเข้าพัก เข้าพักครั้งแรก และครั้งท่ี 2 ลักษณะการมา
ท่องเท่ียว มาพักคนเดียว และมาพักเป็นหมู่คณะ 
  ด้านอาหารและโภชนาการ นักท่องเท่ียวมีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.60) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมาก ( X = 3.52-3.71) จํานวน 4 รายการ คือ 
  1. มีร้านอาหารอ่ืน ๆ ใกล้ ๆ ในชุมชน ไว้คอยบริการนักท่องเท่ียว 
  2. จัดเตรียมอาหารอย่างพิถีพิถัน สะอาด และถูกหลักโภชนาการ 
  3. ห้องครัวอยู่ในสภาพที่สะอาด ไม่มีกล่ินเหม็น 
  4. ภาชนะ และอุปกรณ์ที่ใช้สะอาดถูกสุขลักษณะ 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผู้ท่ีมีอายุน้อยกว่า 30 ปี, 30-40 ปี และมากกว่า 50 ปี ทุกระดับการศึกษา อาชีพ
พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท และเกษียณ/ว่างงาน สถานภาพโสด รายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,000-30,000 บาท จํานวนครั้ง
ท่ีเข้าพัก ครั้งท่ี 2 และ 3 ครั้งข้ึนไป ลักษณะการมาท่องเท่ียว มาพักคนเดียว, มาพักเป็นคู่ และมาพักเป็นครอบครัว  
  ด้านความปลอดภัย นักท่องเท่ียวมีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.61) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมาก ( X = 3.51-3.91) จํานวน 3 รายการ คือ 
  1. มีปฐมพยาบาลเบื้องต้น เมื่อนักท่องเที่ยวเจ็บป่วยหรือมีอุบัติเหตุต่าง ๆ 
  2. มีการจัดเวรยามดูแลความปลอดภัย ให้นักท่องเที่ยว 
  3. ความม่ันใจในการส่ือสารและประสานงาน ระหว่างเจ้าของบ้านกับเจ้าหน้าท่ีด้านต่าง ๆ เมื่อเกิด
เหตุร้ายหรือในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวเจ็บป่วย 
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  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเพศชาย อายุมากกว่า 50 ปี ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี อาชีพ พนักงาน/
ลูกจ้างบริษัท และเกษียณ/ว่างงาน สถานภาพหม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ รายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,000-30,000 
บาท จํานวนครั้งท่ีเข้าพัก ครั้งที่ 2 ลักษณะการมาท่องเท่ียว มาพักเป็นคู่ 
  ด้านการจัดการ นักท่องเท่ียวมีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.67) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมาก ( X = 3.58-3.86) จํานวน 4 รายการ คือ 
  1. ผู้นําเท่ียวหรือมัคคุเทศก์ มีความพร้อมในการ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมท่องเท่ียวต่าง ๆ ให้กับ
นักท่องเท่ียว 
  2. มีระบบการจองล่วงหน้า และการลงทะเบียนเพื่อทราบข้อมูลเก่ียวกับนักท่องเท่ียว 
  3. มีข้อมูลกิจกรรมท่องเท่ียวต่าง ๆ ให้นักท่องเท่ียวได้ทราบก่อนตัดสินใจเข้าพัก 
  4. มีรายละเอียดเก่ียวกับค่าบริการต่าง ๆ ให้นักท่องเท่ียวได้ทราบ เช่น ค่าที่พัก, ค่าอาหาร เป็นต้น 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเพศชาย อายุน้อยกว่า 30 ปี และ 41-50 ปี ระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี 
และปริญญาตรี อาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ และนักเรียน/นักศึกษา สถานภาพสมรส รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
10,000-30,000 บาท จํานวนครั้งท่ีเข้าพักคร้ังแรก ลักษณะการมาท่องเท่ียวมาพักเป็นครอบครัว 
  ด้านกิจกรรมท่องเที่ยว นักท่องเท่ียวมีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.68) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมาก ( X = 3.52-3.88) จํานวน 5 รายการ คือ 
  1. มีการต้อนรับด้วยความย้ิมแย้ม แจ่มใสและอบอุ่น เมื่อนักท่องเท่ียวเดินทางมาถึง 
  2. มีกิจกรรมท่องเท่ียวภายในรอบ ๆ บริเวณท่ีพัก เช่น ขี่จักรยาน ตกปลา เล่นนํ้าในแหล่งนํ้าธรรมชาติ 
เป็นต้น 
  3. มีกิจกรรมบันเทิง ให้นักท่องเท่ียวภายในท่ีพัก 
  4. พานักท่องเท่ียว ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านในชุมชนใกล้ ๆ บริเวณท่ีพัก 
  5. เจ้าของบ้านมีการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม แหล่งท่องเท่ียวตามธรรมชาติรอบ ๆ ชุมชน 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเพศหญิง อายุ 30-40 ปี อาชีพพนักงาน/ลูกจ้างบริษัท สถานภาพสมรส รายได้ฉ
ล่ียต่อเดือน 10,000-30,000 บาท จํานวนครั้งท่ีเข้าพักคร้ังแรก ลักษณะการมาท่องเท่ียว มาพักเป็นคู่ 
  ด้านการส่งเสริมการตลาด นักท่องเท่ียวมีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.59) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมาก ( X = 3.76-3.87) จํานวน 2 รายการ คือ 
  1. มีส่วนลดให้กับนักท่องเท่ียวท่ีมาใช้บริการ 
  2. นักท่องเท่ียวสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับท่ีพัก ได้จากอินเตอร์เน็ต 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเพศชาย อายุน้อยกว่า 30 ปี, 30-40 ปี และ 41-50 ปี ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 
และสูงกว่าปริญญาตรี อาชีพพนักงาน/ลูกจ้างบริษัท, ธุรกิจส่วนตัว/ครอบครัว และนักเรียน/นักศึกษา สถานภาพ
สมรส รายได้ต่อเดือน ต่ํากว่า 10,000  บาท และ10,000-30,000 บาท จํานวนคร้ังท่ีเข้าพัก เข้าพักครั้งแรก และ 3 
ครั้งข้ึนไป ลักษณะการมาท่องเท่ียว แบบมาพักคนเดียวและมาพักเป็นคู่ 
  ด้านมูลค่าเพิ่ม นักท่องเท่ียวมีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.12) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.07-3.20) ทุกรายการ คือ 
  1. มีการนําผลผลิตทางการเกษตร ภายในท่ีพักมาจัดจําหน่าย 
  2. มีชาวบ้านในชุมชนนําผลผลิตมาให้นักท่องเท่ียวได้เลือกซ้ือ 
  3. มีร้านขายของที่ระลึกของชุมชนใกล้ ๆ ท่ีพัก 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเพศชายและเพศหญิง ทุกช่วงอายุ ทุกระดับการศึกษา ทุกสถานภาพสมรส         
ทุกรายได้เฉล่ียต่อเดือน ทุกจํานวนครั้งท่ีเข้าพัก ทุกลักษณะการมาท่องเท่ียว 
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 3. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนน ความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวต่อการให้บริการของ สวน
สันติภาพโฮมสเตย์ อําเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ตามมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย จําแนกตามลักษณะผู้ตอบ
แบบสอบถาม 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนน ความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวต่อการให้บริการของ สวน
สันติภาพโฮมสเตย์ อําเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ตามมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย จําแนกตามลักษณะผู้ตอบ
แบบสอบถาม พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีข้อมูลส่วนบุคคลต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี้ 
  ด้านที่พัก ด้านอาหารและโภชนาการ และด้านมูลค่าเพิ่ม นักท่องเท่ียวท่ีจําแนกตามลักษณะผู้ตอบ
แบบสอบถามต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  ด้านความปลอดภัย นักท่องเท่ียวเพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 
รายการ คือ มีการเตือนนักท่องเท่ียวเกี่ยวกับการรักษาทรัพย์สินส่วนตัว 
  ด้านการจัดการ นักท่องเท่ียวเพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 
รายการ คือ ผู้นําเท่ียวหรือมัคคุเทศก์ มีความพร้อมในการ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมท่องเท่ียวต่าง ๆ ให้กับ
นักท่องเท่ียว 
  นักท่องเท่ียวท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 จํานวน  1 รายการ คือ มีการต้อนรับด้วย
ความย้ิมแย้ม แจ่มใสและอบอุ่น เมื่อนักท่องเท่ียวเดินทางมาถึง 
  นักท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ      
ท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ 
คือ ผู้นําเท่ียวหรือมัคคุเทศก์ มีความพร้อมในการ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมท่องเท่ียวต่าง ๆ ให้กับนักท่องเท่ียว 
  นักท่องเท่ียวท่ีมีจํานวนคร้ังท่ีเข้าพักต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ผู้นํา
เท่ียวหรือมัคคุเทศก์ มีความพร้อมในการ ให้ข้อมูลเก่ียวกับกิจกรรมท่องเท่ียวต่าง ๆ ให้กับนักท่องเท่ียว 
  นักท่องเท่ียวท่ีมีลักษณะการมาท่องเท่ียวต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ 
ผู้นําเท่ียวหรือมัคคุเทศก์ มีความพร้อมในการ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมท่องเท่ียวต่าง ๆ ให้กับนักท่องเท่ียว 
  ด้านกิจกรรมท่องเท่ียว นักท่องเท่ียวท่ีมีอายุ และสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 
0.05 จํานวน 1 รายการ คือ มีการต้อนรับด้วยความย้ิมแย้ม แจ่มใสและอบอุ่น เมื่อนักท่องเท่ียวเดินทางมาถึง 
  นักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05จํานวน 1 รายการ คือ                
มีกิจกรรมการให้นักท่องเท่ียว สามารถเดินเที่ยวชมผลผลิตทางการเกษตรต่าง ๆ ท่ีเจ้าของบ้านปลูกไว้ 
  ด้านการส่งเสริมการตลาด นักท่องเที่ยวท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จํานวน 1 รายการ คือ มีส่วนลดให้กับนักท่องเท่ียวท่ีมาใช้บริการ 
  นักท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ               
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ มีส่วนลด
ให้กับนักท่องเท่ียวท่ีมาใช้บริการ 
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  นักท่องเท่ียวที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ 
คือ มีส่ือโฆษณาเกี่ยวกับท่ีพัก ให้นักท่องเท่ียวได้รับทราบ หลายส่ือ 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวต่อการให้บริการของสวนสันติภาพโฮมสเตย์ อําเภอปากท่อ 
จังหวัดราชบุรี ตามมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ได้ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักท่องเท่ียว เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส รายได้เฉล่ียต่อเดือน จํานวนครั้งท่ีเข้าพัก และลักษณะการมาท่องเท่ียวได้
ผลการวิจัยท่ีสามารถนํามาอภิปรายผลดังนี้ 
 1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 54.70 อายุ 30-40 ปี ร้อยละ 40.70 ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 43.00 อาชีพพนักงาน/ลูกจ้างบริษัท ร้อยละ 40.70 สถานภาพโสด ร้อยละ 44.20 
รายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,000-30,000 บาท ร้อยละ 75.60 จํานวนคร้ังท่ีเข้าพักคร้ังท่ี 2 ร้อยละ 51.20 และลักษณะ
การมาท่องเท่ียวมาพักเป็นครอบครัว ร้อยละ 46.50 ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ จันทิมา อภิวิสุทธิรักษ์  และ
ปรียาพร ดิสสะมาน (2552) ศึกษาเรื่องพฤติกรรม และปัจจัยด้านการท่องเท่ียว ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
บ้านพักโฮมสเตย์ ตลาดนํ้าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ของนักท่องเท่ียวชาวไทย ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 
นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางเข้าพักโฮมสเตย์ ตลาดนํ้าอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ
ระหว่าง 26-45 ปี ส่วนใหญ่สถานภาพโสดประกอบอาชีพพนักงานเอกชน มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 บาทขึ้นไป 
และการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่เดินทางมาพักโฮมสเตย์ ตลาดน้ําอัมพวามากับครอบครัว เดินทางมา
พักเป็นคร้ังท่ี 2 สนใจแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ ต้องการท่องเท่ียวเองโดยไม่มีคนคอยติดตาม มีจุดม่ง
หมายเพ่ือการพักผ่อน และได้รับข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวโปรแกรมโฮมสเตย์ตลาดนํ้าอัมพวา จังหวัด
สมุทรสงครามจากส่ือส่ิงพิมพ์ต่างๆ 
 2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวต่อการให้บริการของสวนสันติภาพโฮมสเตย์ อําเภอ
ปากท่อ จังหวัดราชบุรี ตามมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย จําแนกตามด้านต่าง ๆ พบว่า ด้านท่ีพัก ด้านกิจกรรมท่องเท่ียว 
ด้านการจัดการ ด้านความปลอดภัย ด้านอาหารและโภชนาการ และด้านการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับมาก 
( X =3.74, 3.68, 3.67, 3.61, 3.60 และ 3.59 ตามลําดับ) ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ศุภจิต สนิทวงศ์ ณ 
อยุธยา (2550) ศึกษาเรื่อง ความคาดหวัง และความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อการบริการของโฮมสเตย์ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง การศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการบริการโฮมสเตย์ของนักท่องเท่ียว
ชาวไทยพบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์บริการ ด้านราคา ด้านสถานท่ี ด้านกระบวนให้บริการ และด้านส่ิงแวดล้อมทาง
กายภาพ อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านบุคลากร นักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด แต่มีความคาดหวังไว้
ก่อนไปท่องเท่ียวเพียงระดับมาก อย่างไรก็ตาม ด้านการส่งเสริมการตลาด นักท่องเท่ียว มีความคาดหวังและความ
พึงพอใจในระดับปานกลาง การบริการของโฮมสเตย์ใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จึงควรเน้นให้ความสําคัญ
กับ ด้านการส่งเสริมการตลาดมากท่ีสุด เพราะเป็นจุดอ่อนของบริการโฮมสเตย์ใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
เน่ืองจากพบว่าเกิดช่องว่างระหว่างระดับความคาดหวัง และความพึงพอใจในปัจจัยดังกล่าวมากท่ีสุด จึงควร
ปรับปรุงในประเด็น การมีเว็บไซต์แนะนําท่ีพัก และบริการรวมถึงการติดต่อจองห้องพักผ่านอินเทอร์เน็ตได้ เป็น
ลําดับสําคัญ 
 3. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนน ความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวต่อการให้บริการของสวน
สันติภาพโฮมสเตย์ อําเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรีตามมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย จําแนกตามลักษณะผู้ตอบ
แบบสอบถาม พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีข้อมูลส่วนบุคคลต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวมไม่ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีพัก ด้านอาหารและโภชนาการ และด้านมูลค่าเพิ่ม 
นักท่องเท่ียวท่ีจําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ              
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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  ด้านความปลอดภัย นักท่องเท่ียวท่ีมีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
  ด้านการจัดการ นักท่องเท่ียวท่ีมีเพศต่างกัน จํานวนครั้งท่ีเข้าพักต่างกัน และลักษณะการมาท่องเที่ยว
ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05  
  นักท่องเที่ยวท่ีมีอายุต่างกัน และสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05  
  ด้านกิจกรรมท่องเท่ียว นักท่องเท่ียวท่ีมีอายุ สถานภาพสมรสต่างกัน และรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มี
ความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05  
  ด้านการส่งเสริมการตลาด นักท่องเท่ียวท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน และอาชีพต่างกันมีความคิดเห็น
โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
ท่ีระดับ 0.05 
  นักท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  
  ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วิภาดา พิศดู (2551) ศึกษาเรื่องความคาดหวังและการรับรู้จริงของ
การให้บริการการท่องเท่ียวแบบโฮมสเตย์ : กรณีศึกษา หาดส้มแป้น จ.ระนอง การศึกษาเรื่อง ความคาดหวังและ
การรับรู้จริงของการให้บริการการท่องเท่ียวแบบโฮมสเตย์ หาดส้มแป้น จ.ระนอง ผลการเปรียบเทียบความคาดหวัง
และการรับรู้จริงของนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวโฮมสเตย์ หาดส้มแป้น จ.ระนอง พบว่า นักท่องเท่ียวมีระดับ
ความคาดหวังสูงกว่าการรับรู้จริงในทุกด้าน ซ่ึงมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 แสดงให้เห็นว่า 
นักท่องเท่ียวไม่พึงพอใจต่อการท่องเท่ียวโฮมสเตย์ หาดส้มแป้น จ.ระนอง และสอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler 
and Armstrong (2002) ได้อธิบายถึงความพึงพอใจว่า ความพึงพอใจนั้นเป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นเมื่อลูกค้าได้รับสินค้าหรือ
บริการแล้ว และมีความสัมพันธ์กับความคาดหวัง ของลูกค้าก่อนท่ีจะได้รับสินค้าหรือบริการน้ัน ๆ โดยท่ีถ้าสินค้า
หรือบริการท่ีลูกค้าได้รับต่ํากว่าความคาดหวังก็จะทําให้เกิดความไม่พึงพอใจ และถ้าสินค้าหรือบริการท่ีลูกค้าได้รับ
ตรงกับความคาดหวังลูกค้าก็จะเกิดความพึงพอใจ และถ้าสินค้าหรือบริการท่ีลูกค้าได้รับมากกว่าความคาดหวังก็จะ
ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจมากข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย  
 จากผลการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวต่อการให้บริการของสวนสันติภาพโฮมสเตย์ อําเภอ
ปากท่อ จังหวัดราชบุรี ตามมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
 ด้านท่ีพัก ควรดูแลบ้านพักมีความมั่นคง อากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มีกล่ินอับ เครื่องนอนต่าง ๆ ต้องสะอาด 
มีการเปล่ียนผ้าปูท่ีนอน และอุปกรณ์สําหรับการนอนทุกครั้งเมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามาพัก มีห้องนํ้า และห้องส้วมท่ี
สะอาด รวมถึงมีการดูแลสภาพแวดล้อมบริเวณรอบ ๆ บ้านอยู่เสมอ 
 ด้านอาหารและโภชนาการ จัดเตรียมอาหารท่ีปรุงมาอย่างพิถีพิถัน และใส่ภาชนะท่ีใช้สะอาด ปลอดภัย 
ครัวอยู่ในสภาพท่ีสะอาดไม่มีกล่ินเหม็น อุปกรณ์ท่ีใช้ในครัวสะอาดถูกสุขลักษณะ มีนํ้าด่ืม และนํ้าใช้ท่ีสะอาด และมี
ร้านอาหารอื่น ๆ ไว้คอยบริการนักท่องเท่ียว 
 ด้านความปลอดภัย มีการเตือนนักท่องเท่ียวเก่ียวกับการรักษาทรัพย์สินส่วนตัว รวมถึงดูแลความปลอดภัย
ให้นักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาพัก และเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้นักท่องเที่ยว มีการดูแลและ
ซ่อมแซมล็อกต่าง ๆ ในท่ีพักเพ่ือความปลอดภัยอยู่เสมอ รวมถึงการส่ือสารและประสานงาน ระหว่างเจ้าของบ้านกับ
เจ้าหน้าท่ีด้านต่าง ๆ เมื่อเกิดเหตุร้ายหรือในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวเจ็บป่วย 
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 ด้านการจัดการ เจ้าของท่ีพักควรจัดหาผู้นําเท่ียวหรือมัคคุเทศก์ ท่ีมีความพร้อมในการให้ข้อมูลเก่ียวกับ
กิจกรรมท่องเที่ยวต่าง ๆ ให้กับนักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาพัก รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับบ้านพักแบบต่าง ๆ รวมท้ัง
รายการอาหาร ค่าบริการต่าง ๆ และข้อมูลกิจกรรมท่องเท่ียวภายในท่ีพัก ให้นักท่องเท่ียวได้ทราบก่อนเข้าพัก 
 ด้านกิจกรรมท่องเท่ียว เจ้าของท่ีพักรวมถึงพนักงานภายในท่ีพัก มีการต้อนรับด้วยความย้ิมแย้ม แจ่มใส
และอบอุ่น เมื่อนักท่องเท่ียวเดินทางมาถึง มีกิจกรรมการให้นักท่องเที่ยว สามารถเดินเท่ียวชมผลผลิตทางการเกษตร
ต่าง ๆ ที่เจ้าของบ้านปลูกไว้ รวมถึงกิจกรรมท่องเท่ียวและบันเทิงภายในรอบ ๆ บริเวณท่ีพัก เช่น ขี่จักรยาน ตกปลา 
เล่นนํ้าในแหล่งนํ้าธรรมชาติ เป็นต้น 
 ด้านการส่งเสริมการตลาด มีส่วนลดให้กับนักท่องเท่ียวท่ีมาใช้บริการ นักท่องเท่ียวสามารถค้นหาข้อมูล
เกี่ยวกับท่ีพัก ได้จากอินเตอร์เน็ต มีแผ่นพับและส่ือโฆษณาเก่ียวกับท่ีพักเพ่ืออธิบายรายละเอียดต่าง ๆ ในท่ีพัก 
รวมถึงกิจกรรมท่องเท่ียว และแหล่งท่องเท่ียวใกล้ ๆ ท่ีพัก 
 ด้านมูลค่าเพิ่ม ภายในท่ีพักควรมีการนําผลผลิตทางการเกษตรมาจัดจําหน่าย รวมถึงผลผลิตของชาวบ้าน
ในชุมชน มาให้นักท่องเท่ียวได้เลือกซ้ือ และมีร้านขายของท่ีระลึกของชุมชนใกล้ ๆ ท่ีพัก 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรทําการศึกษาการให้บริการของโฮมสเตย์ หรือท่ีพักอื่น ๆ สําหรับการมาท่องเท่ียวและพักผ่อนจาก
จังหวัดใกล้เคียง ซ่ึงจะทําให้ได้รับข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ในการให้บริการ 
 2. ควรศึกษาถึงปัญหา และอุปสรรคของในให้บริการ ของผู้ประกอบกิจการโฮมสเตย์เพื่อจะได้รับทราบถึง
ปัญหาต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางให้กับบุคคลากรท่ีเกี่ยวข้อง นําไปเป็นแนวทางในการส่งเสริม และแก้ไขต่อไป 
 3. ควรศึกษาถึงคุณภาพในการให้บริการในด้านความความหวังก่อนการใช้บริการกับสภาพความเป็นจริง
ของบริการท่ีได้รับ ซ่ึงจะทําให้ได้ข้อมูลในการนําไปปรับปรุงด้านการบริการ 
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ความคิดเหน็ของพนักงานสายงานระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) สํานกังานใหญ่ ต่อระบบการประเมิน 360 องศา* 

Opinions of Transmission Line Employees, Electricity Generating 
Authority of Thailand (EGAT) Headquarters, on 360 Degree 

Performance Appraisal System 
 
                นางพรหมศิริ น่ิมผ้ึง**

 
Mrs. Promsiri Nimphueng  

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยเร่ืองน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความคิดเห็นของพนักงานสายงานระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) สํานักงานใหญ่ ต่อระบบการประเมิน 360 องศา 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อระบบการ
ประเมิน 360 องศา ของพนักงาน จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สํานักงานใหญ่ จํานวน 152 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ได้ค่า
ความเช่ือมั่น 0.9557 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความ
แตกต่างหาค่าเฉล่ียโดยใช้ค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) พนักงานมีความคิดเห็นต่อระบบการประเมิน 360 องศา ค่าเฉล่ียความคิดเห็น ใน
ภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก จํานวน 1 ด้าน คือ ความรู้ความ
เข้าใจในระบบการประเมินผล พนักงานทราบความหมายและวัตถุประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ 
360 องศา และมีความคาดหวังในการปฏิบัติงานให้สําเร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด และอยู่ในระดับปานกลางจํานวน 
4 ด้าน ได้แก่ ความเหมาะสมของเคร่ืองมือ มีการช้ีแจงผลการปฏิบัติงานตามช้ินงานจาก  ผู้ประเมิน และเปิดโอกาส
ให้พนักงานสามารถช้ีแจงเหตุผลการปฏิบัติงานได้ ประโยชน์ของการประเมินผล 360 องศา การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานช่วยให้พนักงานปฏิบัติงานมีระเบียบวินัยด้วยความรอบคอบ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ความคิดเห็นต่อผู้ประเมิน ผู้บริหารต้องเป็นผู้มีความรู้ความชํานาญเป็นอย่างดี และควรให้คําช้ีแจงแก่พนักงานเมื่อมี
ปัญหาในการทํางาน  การนําผลการประเมินการปฏิบัติงานมาใช้ มีการนําจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องของพนักงานมา
ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนน
ความคิดเห็นต่อระบบการประเมิน 360 องศา ของพนักงาน จําแนกตาม อายุ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และรายได้
เฉล่ียต่อเดือน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าความรู้
ความเข้าใจในระบบการประเมินผล พนักงานที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ท่ีระดับ 0.05 ด้านวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้พนักงานมีความมุ่งมั่นและผูกพันกับการเรียนรู้ มีการ
เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับเกณฑ์มาตรฐานกับผลการปฏิบัติงาน   
 
Abstract 
 The objectives of this research were: 1) to study the opinions of transmission line 
employees, Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) Headquarters, on 360 degree 
performance appraisal system, and 2) to compare opinions of transmission line employees based 
on personal characteristics. The sample was 152 EGAT employees. The questionnaire with the 

                                            
 *  บทความการค้นคว้าอิสระ 
**  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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reliability of .96 was used as a research tool. Data were analyzed by frequency, percentage, 
mean, standard deviation, t-test, and analysis variance.    
 The results of the research indicated that 1) employees’ overall opinions on 360 degree 
performance appraisal system were moderate. The employees understood the meaning and 
purpose of 360 degrees performance appraisal system and expected to fulfill their work within 
the timeline, and they had moderate opinions concerning the four aspects, namely the suitability 
of the instruments--detailed piece by piece appraisal information about their work performance, 
and giving an opportunity to the employees to clarify their work results, about assessment 
benefits of 360 degree performance appraisal—leading to meticulousness and efficiency in their 
work, about the assessors—the administrators  had to be able to help the employees solve their 
problem, implement assessment result by using feedback to improve staff work and  in staff 
developments; 2) comparisons of overall mean score of the opinions of the employees classified 
by age, work duration and income per month found differences at the significant level of 0.01. 
Aspect analysis found that understanding of the performance appraisal system of  employees 
having different average monthly income was significantly different at the 0.05 l; and (3) 360 
degree appraisal requires employees to have determination and engagement with learning to 
align  performance with  performance standards. 
 
ความนํา 
 ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยพื้นฐานท่ีมีความสําคัญต่อความสําเร็จขององค์กร ซ่ึงแต่ละองค์กรเมื่อมีการ
คัดเลือกบุคคลเข้ามาทํางาน จะต้องมีขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานว่าบุคคลน้ันมีความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน หรือเหมาะสมกับตําแหน่งน้ันมากน้อยเพียงใด รวมถึงการวิเคราะห์และประมวลผลเพ่ือนําไปสู่การจ่าย
ผลตอบแทน  การปรับเงินเดือนประจําปี การเล่ือนตําแหน่ง และการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน
ของบุคลากร ดังน้ันองค์กรควรหาวิธีการเพื่อพัฒนาการวัดหรือประเมินผลการปฏิบัติงานในรูปแบบใหม่ที่มี
ประสิทธิภาพ และเหมาะสมท่ีสุด ทรัพยากรมนุษย์มีบทบาทอย่างมากต่อการพัฒนาบุคลากร และเป็นกุญแจสําคัญที่
นําไปสู่ความสําเร็จ ดังนั้นการมีบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ ความชํานาญในวิชาชีพและมีความรักความศรัทธา
ในองค์กรของตนย่อมมั่นใจได้ว่าหน่วยงานจะประสบความสําเร็จ การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการที่เก่ียวข้อง
กับตัวบุคคล เริ่มตั้งแต่การสํารวจความต้องการ อัตรากําลัง การสรรหา การคัดเลือก การบรรจุ แต่งตั้งหรือการจ้าง 
การพัฒนาฝึกอบรม การประเมินผล การปฏิบัติงาน และการกําหนดค่าตอบแทน การประเมินผลการปฏิบัติงานซ่ึง
เป็นข้ันตอนสําคัญ 
 การพัฒนาบุคลากรเป็นกระบวนการท่ีจัดทําขึ้นเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยตรงเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ 
ทักษะการปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพจะส่งผลให้ผลผลิตขององค์กรเพ่ิมขึ้น ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย 
และองค์กรมีความมั่นคงทางธุรกิจ สามารถแข่งขันกับธุรกิจอื่นได้  การพัฒนาบุคลากรท่ีสําคัญได้แก่ การฝึกอบรม 
สัมมนา การศึกษาเพ่ิมเติม ตลอดจนการปฏิบัติงานจริง องค์กรจะต้องกําหนดวัตถุประสงค์หรือแนวทางการพัฒนา
บุคลากรอย่างชัดเจน กําหนดขอบเขตของการพัฒนาและระยะเวลา รวมท้ังการกําหนดแนวทางการประเมินผลการ
พัฒนาบุคลากรไว้ด้วย ปัจจุบันผู้บริหารได้เล็งเห็นว่างานฝึกอบรมเป็นส่ิงสําคัญในการดําเนินงาน และควรมีการ
พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ทักษะ เจตคติท่ีดี  มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพท่ีเหมาะสม ทําให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 การพัฒนาการดําเนินงานขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายและประสบความสําเร็จได้นั้น  ภายในองค์กรควร
จะต้องมีการตรวจสอบผลการดําเนินงานหรือประเมินผลงานการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อนําผลไปปรับปรุง
แก้ไขการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย ปัจจุบันการประเมินผลองค์กรกําลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในองค์กร
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ต่าง ๆ ท้ังหน่วยงานภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน องค์กรหลายแห่งถือว่าเป็นหลักการหรือแนวคิดทางการ
จัดการที่ใหม่และค่อนข้างท่ีจะตามกระแสนิยม การประเมินผลองค์กรเป็นแนวคิดท่ีมีมานานแล้ว และถือเป็นหน่ึงใน
หน้าท่ีทางการจัดการของผู้บริหาร ในอดีตผู้บริหารได้ละเลยความสําคัญของการประเมินผลองค์กร ผู้บริหารส่วน
ใหญ่เน้นแต่ในด้านการวางแผน การปรับองค์กร และภาวะผู้นํามากกว่า  จนกระทั่งไม่ก่ีปีท่ีผ่านมาการประเมินผลการ
ดําเนินงานองค์กรเริ่มสร้างความนิยมข้ึน โดยเร่ิมจากสหรัฐอเมริกาซ่ึงทางรัฐบาลกลางได้ออกกฎหมายฉบับหน่ึง คือ 
Government  Performance  Review  Act (GPRA) ท่ีกําหนดว่าหน่วยราชการทุกแห่งจะต้องมีการจัดทําแผนกล
ยุทธ์และการประเมินผลองค์กร สําหรับประเทศไทย กระทรวงการคลังก็ได้เข้มงวดกับรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ในการ
จัดทําการประเมินผลองค์กร จึงทําให้เกิดความต่ืนตัวในด้านการประเมินผลองค์กรในรัฐวิสาหกิจ 
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสาขาพลังงานขนาดใหญ่ ประเภท
สาธารณูปโภค มีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการผลิตกระแสไฟฟ้าส่งถึงลูกค้าโดยตรง มีผู้ปฏิบัติงาน 22,900 คน 
ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานสังกัดท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ  ปัจจุบัน กฟผ. ได้ออกข้อกําหนด กฟผ. ท่ี 
109/2549  ว่าด้วยการประเมินผลบุคคล  ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการประเมิน
สมรรถนะความสามารถ ซ่ึงเป็นเครื่องมือทางการบริหารท่ีจะทําให้ผู้บังคับบัญชาได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงาน 
สมรรถนะความสามารถของแต่ละบุคคล โดยผู้บังคับบัญชานําผลการประเมินผลไปใช้ประกอบการพิจารณาเรื่องการ
ข้ึนเงินเดือนประจําปี การย้ายพนักงาน การสับเปล่ียนหมุนเวียน การเล่ือนระดับ และการแต่งต้ังตําแหน่งหรือหน้าท่ี
บังคับบัญชา ข้อกําหนดดังกล่าวได้กําหนดวิธีปฏิบัติสําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยท่ีผู้บังคับบัญชาได้
มอบหมายและตกลงกับผู้ปฏิบัติงาน เปรียบเทียบตัวช้ีวัดความสําเร็จและเกณฑ์ระดับผลงานท่ีได้กําหนดไว้ ให้ใช้กับ
ผู้ปฏิบัติงานระดับ 1 – 12  และใช้การประเมินผลแบบ 90 องศา หลักเกณฑ์ดังกล่าวแตกต่างจากการประเมินผล
การปฏิบัติงานแบบเดิม ซ่ึงกําหนดหัวข้อประเมินไว้เป็นมาตรฐานเดียวกันเรียกว่า “แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน”  
มีปัจจัยหลักในการประเมิน 4 ปัจจัย ได้แก่ ผลงาน ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน พฤติกรรมในการทํางาน 
และการปฏิบัติตามระเบียบแบบแผน  วิธีการประเมินให้ผู้บังคับบัญชาเลือกใช้การประเมินแบบ  90  องศา  การประเมินแบบ  
180 องศา หรือการประเมินแบบ 360 องศา ได้ตามความเหมาะสม 
 ผู้วิจัยซ่ึงปฏิบัติงานอยู่ท่ี กฟผ. มีความสนใจศึกษาความคิดเห็นของพนักงานสายงานระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สํานักงานใหญ่  ต่อระบบการประเมิน 360 องศา เพื่อนําผลที่ได้ใช้เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานของพนักงาน และเพ่ือประโยชน์โดยตรงต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ใช้เป็นข้อมูลสําหรับ
การตัดสินใจในการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับองค์กร ตลอดจนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ปฏิบัติงานให้เกิด
ความสําเร็จตามจุดมุ่งหมายขององค์กรต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของพนักงานสายงานระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
สํานักงานใหญ่ ต่อระบบการประเมิน 360 องศา 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อระบบการประเมิน 360 องศา ของพนักงาน จําแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์ 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 ความคิดเห็นต่อระบบการประเมิน 360 องศา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ของพนักงาน 
จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกัน 
 1. ประชากร คือ พนักงานสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สํานักงานใหญ่  
จํานวน 250 คน (ท่ีมา : ฝ่ายบุคคล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.), เมษายน 2556) 
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 2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา ได้จากการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (simple random sampling) จาก
กลุ่มประชากรโดยกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan 
(1970, p. 608) ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 152 คน 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ เป็นแบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่งงาน
ระยะเวลาปฏิบัติงาน และรายได้เฉล่ียต่อเดือน จํานวน 6 ข้อ 
 ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นต่อระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ 360 องศา จํานวน 5 ด้าน ได้แก่  
ความรู้ความเข้าใจในระบบการประเมินผล ความคิดเห็นต่อผู้ประเมิน การนําผลการประเมินผลการปฏิบัติงานมาใช้ 
ความเหมาะสมของเครื่องมือ และประโยชน์ของการประเมินผล 360 องศา ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert) จํานวน 25 ข้อ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยจะดําเนินการเก็บข้อมูล โดยขอความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นพนักงาน
สายงานระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สํานักงานใหญ่ ด้วยวิธีสะดวกโดยนําแบบสอบถามไป
แจกให้กลุ่มตัวอย่างกรอกข้อมูล จํานวน 152 คน และ ขอรับคืนแบบสอบถามด้วยตนเอง โดยเก็บในช่วงวันท่ี 1- 15 
กรกฎาคม 2556 ได้รับแบบสอบถามคืนมาจํานวน 152 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. วิเคราะห์ความคิดเห็นต่อระบบการประเมิน 360 องศา ของพนักงานสายงานระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) โดยใช้ค่าเฉล่ีย ( X ) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนความคิดเห็นต่อระบบการประเมิน 360 องศา ของพนักงาน 
จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ โดยใช้  t-test  และ  F-test 
 4. เปรียบเทียบพหุคูณ เพื่อทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนความคิดเห็นต่อระบบการประเมิน 360 
องศา ของพนักงาน จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธี Least 
Significant Difference (LSD) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของพนักงานสายงานระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) สํานักงานใหญ่ ต่อระบบการประเมิน 360 องศา สามารถสรุปได้ ดังน้ี 
 1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  พนักงานท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 53.29 อายุมากกว่า 50 ปี ร้อยละ 34.87   
รองลงมา 30 – 40 ปี ร้อยละ 25.66 ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ร้อยละ 55.26 รองลงมา ต่ํากว่าปริญญาตรี  
ร้อยละ 40.13 ตําแหน่งงาน พนักงานระดับ 1 - 5 ร้อยละ 44.74 รองลงมา ระดับ 6 – 7 ร้อยละ 39.47 ระยะเวลา
การปฏิบัติงาน มากกว่า 10 ปี ร้อยละ 56.58 รองลงมา 6 – 10 ปี ร้อยละ 15.13 รายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,000 – 
30,000 บาท ร้อยละ 41.45 รองลงมา มากกว่า 50,000 บาท ร้อยละ 39.47 
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 2. ความคิดเห็นของพนักงานสายงานระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  สํานักงาน
ใหญ่ ต่อระบบ การประเมิน 360 องศา 
  พนักงานมีความคิดเห็นต่อระบบการประเมิน 360 องศา ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) สํานักงานใหญ่ ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.38) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 
  ความรู้ความเข้าใจในระบบการประเมินผล พนักงาน มีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 
3.68) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.53 – 3.80)  ทุกรายการ คือ  
  1. มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้พนักงานมีความมุ่งมั่นและผูกพันกับการเรียนรู้ 
  2. มีความคาดหวังในการปฏิบัติงานให้สําเร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
  3. ทําให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงความถนัดและมอบหมายงานให้ตรงกับความรู้ความสามารถของ
พนักงาน 
  4. มีการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับเกณฑ์มาตรฐานกับผลการปฏิบัติงาน 
  5. พนักงานทราบความหมายและวัตถุประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ 360 องศา 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับพนักงานเพศหญิง อายุน้อยกว่า 30 ปี และ 41 – 50 ปี ระดับการศึกษาปริญญา
ตรี ตําแหน่งงานระดับ 6 – 7 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน น้อยกว่า 3 ปี 3 – 5 ปี และ 6- 10 ปี รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
30,001 – 50,000 บาท 
  ความคิดเห็นต่อผู้ประเมิน พนักงานมีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.39) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.55) จํานวน 1 รายการ คือ ได้รับคําช้ีแนะจากผู้บริหารเมื่อมี
ปัญหาในการทํางาน 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับพนักงานเพศชาย อายุ 41 – 50 ปี ระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี ตําแหน่ง
งานระดับ 1 – 5 และระดับ 8 ขึ้นไป 
  การนําผลการประเมินการปฏิบัติงานมาใช้ พนักงาน มีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง 
( X = 3.27) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.19 – 3.40) ทุกรายการคือ 
  1. ช่วยในการตัดสินใจพิจารณาการให้ผลตอบแทนแก่บุคลากรได้อย่างเหมาะสม 
  2. สามารถใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. มีการนําผลการประเมินมาใช้ในการแต่งต้ัง โยกย้าย สับเปล่ียน ผู้ปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสมกับ
งาน 
  4. มีการนําผลการประเมินมาใช้เพื่อปรับปรุงระบบการทํางาน 
  5. มีการนําจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องของพนักงานมาปรับปรุงแก้ไข 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับพนักงานเพศชาย และเพศหญิง  อายุ 30 – 40 ปี, 41 – 50 ปี และมากกว่า 50 ปี 
ระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี และปริญญาตรี ทุกตําแหน่งงาน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน มากกว่า 10 ปี รายได้
เฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 50,000 บาท 
  ความเหมาะสมของเคร่ืองมือ พนักงานมีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.42) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.50 – 3.63) จํานวน 3 รายการ คือ 
  1. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ 360 องศา มีความเหมาะสมท่ีจะใช้กับองค์กร 
  2. แบบฟอร์มเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ 360 องศา น้ันเข้าใจง่าย 
  3. การประเมินช่วยเสริมสร้างบรรยากาศในการปฏิบัติงาน และศักยภาพโดยรวมขององค์กร 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับพนักงานท่ีอายุ 30 – 40 ปี และ 41 – 50 ปี ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ตําแหน่ง
งานระดับ 1 – 5 และ ระดับ 6 – 7 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 6 – 10 ปี รายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,000 – 30,000 
บาท 
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  ประโยชน์ของการประเมินผล 360 องศา พนักงานมีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง 
( X = 3.39) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.52) จํานวน 1 รายการ คือ การประเมินผล
การปฏิบัติงานช่วยให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบมากขึ้น 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับพนักงานเพศหญิง  
 3. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดเห็นต่อระบบการประเมิน 360 องศา ของพนักงาน 
จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดเห็นต่อระบบการประเมิน 360 องศา ของพนักงาน ใน
ภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และตําแหน่งงาน พบว่า ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และจําแนกตามอายุ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และรายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 
  ความรู้ความเข้าใจในระบบการประเมินผล 
  พนักงานเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ พนักงาน
ทราบความหมายและวัตถุประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ 360 องศา 
  พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ พนักงาน
ทราบความหมายและวัตถุประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบตัิงานแบบ 360 องศา 
  พนักงานท่ีมีตําแหน่งงานต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ มี
ความคาดหวังในการปฏิบัติงานให้สําเร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 
  พนักงานท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 3 รายการ 
คือ 
  1. พนักงานทราบความหมายและวัตถุประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ 360 องศา 
  2. มีการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับเกณฑ์มาตรฐานกับผลการปฏิบัติงาน 
  3. มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้พนักงานมีความมุ่งมั่นและผูกพันกับการเรียนรู้ 
  ความคิดเห็นต่อผู้ประเมิน 
  พนักงานเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ ผู้
ประเมินมีความรู้ความชํานาญในระดับสูง 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ผู้ประเมินมีความ
ยุติธรรมในการประเมิน 
  พนักงานที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ ผู้ประเมิน
มีการประชุม ช้ีแจงวิธีการประเมินให้พนักงานทราบ 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 3 รายการ คือ 
  1. ผู้ประเมินมีความยุติธรรมในการประเมิน 
  2. ผู้ประเมินมีความรู้ความชํานาญในระดับสูง 
  3. ได้รับคําช้ีแนะจากผู้บริหารเมื่อมีปัญหาในการทํางาน 
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  พนักงานท่ีมีระยะเวลาการปฏิบัติงานต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 4 
รายการ คือ  
  1. ผู้ประเมินมีความยุติธรรมในการประเมิน 
  2. ผู้ประเมินมีความรู้ความชํานาญในระดับสูง 
  3. ผู้ประเมินมีการประชุม ช้ีแจงวิธีการประเมินให้พนักงานทราบ 
  4. ผู้ประเมินมีการกําหนดเกณฑ์ประเมินร่วมกับพนักงาน 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ได้รับคําช้ีแนะจาก
ผู้บริหารเมื่อมีปัญหาในการทํางาน 
  พนักงานที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ 
คือ ผู้ประเมินมีความรู้ความชํานาญในระดับสูง 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 3 รายการ คือ 
  1. ผู้ประเมินมีความยุติธรรมในการประเมิน 
  2. ผู้ประเมินมีการประชุม ช้ีแจงวิธีการประเมินให้พนักงานทราบ 
  3. ผู้ประเมินมีการกําหนดเกณฑ์ประเมินร่วมกับพนักงาน 
  การนําผลการประเมินการปฏิบัติงานมาใช้  
  พนักงานท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ 
  1. มีการนําผลการประเมินมาใช้ในการแต่งต้ัง โยกย้าย สับเปล่ียน ผู้ปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสมกับ
งาน 
  2. มีการนําผลการประเมินมาใช้เพื่อปรับปรุงระบบการทํางาน 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ช่วยในการตัดสินใจ
พิจารณาการให้ผลตอบแทนแก่บุคลากรได้อย่างเหมาะสม 
  พนักงานท่ีมีระยะเวลาการปฏิบัติงานต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 
รายการ คือ 
  1. มีการนําผลการประเมินมาใช้ในการแต่งต้ัง โยกย้าย สับเปล่ียน ผู้ปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสมกับ
งาน 
  2. มีการนําผลการประเมินมาใช้เพื่อปรับปรุงระบบการทํางาน 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 3 รายการ คือ 
  1. ช่วยในการตัดสินใจพิจารณาการให้ผลตอบแทนแก่บุคลากรได้อย่างเหมาะสม 
  2. มีการนําจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องของพนักงานมาปรับปรุงแก้ไข 
  3. สามารถใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  พนักงานที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ 
คือ มีการนําผลการประเมินมาใช้ในการแต่งตั้ง โยกย้าย สับเปล่ียน ผู้ปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสมกับงาน 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ 
  1. ช่วยในการตัดสินใจพิจารณาการให้ผลตอบแทนแก่บุคลากรได้อย่างเหมาะสม 
  2.  มีการนําจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องของพนักงานมาปรับปรุงแก้ไข 
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  ความเหมาะสมของเครื่องมือ 
  พนักงานเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ  แบบฟอร์ม
เพื่อประเมินผลการปฏิบัตงิานแบบ 360 องศา น้ันเข้าใจง่าย 
  พนักงานที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 3 รายการ คือ  
  1. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ 360 องศา มีความเหมาะสมท่ีจะใช้กับองค์กร 
  2. แบบฟอร์มเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ 360 องศา น้ันเข้าใจง่าย 
  3. พนักงานมีโอกาสในการช้ีแจงเหตุผลการปฏิบัติงาน 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ มีการช้ีแจงผลการ
ปฏิบัติงานตามช้ินงานจากผู้ประเมิน 
  พนักงานท่ีมีระยะเวลาการปฏิบัติงานต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 2 
รายการ คือ 
  1. มีการช้ีแจงผลการปฏิบัติงานตามช้ินงานจากผู้ประเมิน 
  2. พนักงานมีโอกาสในการช้ีแจงเหตุผลการปฏิบัติงาน 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ 
  1. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ 360 องศา มีความเหมาะสมท่ีจะใช้กับองค์กร 
  2. แบบฟอร์มเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ 360 องศา น้ันเข้าใจง่าย 
  พนักงานท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 4 รายการ 
คือ 
  1. การประเมินช่วยเสริมสร้างบรรยากาศในการปฏิบัติงาน และศักยภาพโดยรวมขององค์กร 
  2. แบบฟอร์มเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ 360 องศา นั้นเข้าใจง่าย 
  3. มีการช้ีแจงผลการปฏิบัติงานตามช้ินงานจากผู้ประเมิน 
  4. พนักงานมีโอกาสในการช้ีแจงเหตุผลการปฏิบัติงาน 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงานแบบ 360 องศา มีความเหมาะสมท่ีจะใช้กับองค์กร 
  ประโยชน์ของการประเมินผล 360 องศา 
  พนักงานที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานได้รับความเป็นธรรมในการพิจารณาความดีความชอบ 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 4 รายการ คือ  
  1. การประเมินผลการปฏิบัติงานทําให้พนักงานปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถมากขึ้น 
  2. การประเมินผลการปฏบิัติงานช่วยให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบมากขึ้น 
  3. สามารถใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้ดีข้ึน 
  4. ผลการประเมินจะทําให้พนักงานมีระเบียบวินัยมากขึ้น 
  พนักงานท่ีมีระยะเวลาการปฏิบัติงานต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 3 
รายการ คือ 
  1. การประเมินผลการปฏิบัติงานทําให้พนักงานปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถมากขึ้น 
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  2. สามารถใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น 
  3. ผลการประเมินจะทําให้พนักงานมีระเบียบวินัยมากข้ึน 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ  
  1. การประเมินผลการปฏิบัติงานช่วยให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบมากขึ้น 
  2. การประเมินผลการปฏิบัติงานได้รับความเป็นธรรมในการพิจารณาความดีความชอบ 
  พนักงานที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกรายการ คือ 
  1. การประเมินผลการปฏิบัติงานทําให้พนักงานปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถมากขึ้น 
  2. การประเมินผลการปฏิบัติงานช่วยให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบมากขึ้น 
  3. การประเมินผลการปฏิบัติงานได้รับความเป็นธรรมในการพิจารณาความดีความชอบ 
  4. สามารถใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น 
  5. ผลการประเมินจะทําให้พนักงานมีระเบียบวินัยมากข้ึน 
 
การอภิปรายผล 
 การศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของพนักงานสายงานระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
สํานักงานใหญ่ ต่อระบบการประเมิน 360 องศา ได้ข้อมูลท่ีควรนํามาอภิปรายผล ดังน้ี 
 1. ความคิดเห็นของพนักงานสายงานระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สํานักงาน
ใหญ่ ต่อระบบการประเมิน 360 องศา   
  พนักงานที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 53.29  อายุมากกว่า 50  ปี ร้อยละ 34.87  
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 55.26  ตําแหน่งงาน พนักงานระดับ 1 - 5 ร้อยละ 44.74 ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน มากกว่า 10 ปี ร้อยละ 56.58 รายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,000 – 30,000 บาท ร้อยละ 41.45  
  พนักงานมีความคิดเห็นต่อระบบการประเมิน 360 องศา ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) สํานักงานใหญ่ ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี้ 
  ความรู้ความเข้าใจในระบบการประเมินผล พนักงาน มีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับมาก  
  ความคิดเห็นต่อผู้ประเมิน  พนักงานมีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง  
  การนําผลการประเมินการปฏิบัติงานมาใช้ พนักงาน มีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง  
  ความเหมาะสมของเครื่องมือ พนักงานมีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง  
  ประโยชน์ของการประเมินผล 360 องศา พนักงานมีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง  
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ รัตนา  เครือพึ่ง (2550) ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของบุคลากร
คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ 360 องศา พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความหมาย วัตถุประสงค์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แบบ 360 องศา ในระดับปานกลาง และวัตถุประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ 360 องศา ตรงกับ
ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ เพ่ือปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน เกณฑ์ที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่นํามาใช้ในการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ 360 องศา คือ การสังเกตการทํางานของผู้ถูกประเมิน  
และปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการประเมินแบบ 360 องศา มากที่สุด คือ ผู้ประเมินไม่ได้สัมผัสการทํางานและไม่ทราบ
พฤติกรรมของผู้ถูกประเมินอย่างแท้จริง อีกท้ังยังเห็นว่าคุณสมบัติของผู้ประเมินท่ีดีท่ีสุด  คือ เป็นผู้ท่ีเห็นการ
ปฏิบัติงานและพฤติกรรมของผู้ถูกประเมิน 
  ระดับความคิดเห็นด้านวัตถุประสงค์โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ผลลัพธ์ท่ีได้จากการประเมินแบบ 
360 องศา จะเป็นข้อมูลท่ีบ่งช้ีว่าบุคลากรสมควรที่จะได้รับการฝึกอบรมและการพัฒนาในทิศทางและรูปแบบใด 
ด้านประโยชน์มีความคิดเห็น คือ การประเมินแบบ 360 องศา ทําให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาจากผลสะท้อนของคน
อ่ืน และด้านภาพรวม คือ บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อื่น ด้านวัตถุประสงค์และ
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ประโยชน์ของการประเมินแบบ 360 องศา กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับความคิดเห็นท่ีแตกต่างจากค่าเฉล่ีย
รวม ได้แก่ กลุ่มท่ีมีวุฒิการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี อายุงานน้อยกว่า 1 ปี 
  จากข้อค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ปัญหาที่ส่วนใหญ่ท่ีพบ คือ การท่ีผู้ประเมินไม่ได้สัมผัสการทํางาน
และทราบพฤติกรรมของผู้ถูกประเมินอย่างแท้จริง และหากจะนําระบบประเมินแบบ 360 องศา มาใช้  ควรมีการ
ช้ีแจงให้ผู้ประเมินเข้าใจระบบเสียก่อนโดยการจัดอบรมให้ความรู้ และควรปรับปรุงรูปแบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และวิธีการประเมินผลให้มีมาตรฐาน รวมท้ังควรกําหนดเกณฑ์การประเมินท่ีเช่ือถือได้  แบบฟอร์มท่ีใช้
ควรส้ันรัดกุมและควรมีคณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 2. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดเห็นต่อระบบการประเมิน 360 องศา ของพนักงาน 
จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดเห็นต่อระบบการประเมิน 360 องศา ของพนักงาน ใน
ภาพรวม จําแนกตามอายุ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และรายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01  
  ความรู้ความเข้าใจในระบบการประเมินผล พนักงานท่ีมีตําแหน่งงาน รายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่างกัน มี
ความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  ความคิดเห็นต่อผู้ประเมิน พนักงานเพศ อายุ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน รายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มี
ความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 
  การนําผลการประเมินการปฏิบัติงานมาใช้ พนักงานที่มีอายุ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน รายได้เฉล่ียต่อ
เดือนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
  ความเหมาะสมของเคร่ืองมือ พนักงานท่ีมีอายุ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน รายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มี
ความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
  ประโยชน์ของการประเมินผล 360 องศา พนักงานท่ีมีอายุ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน รายได้เฉล่ียต่อ
เดือนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกตา่งกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผลการวิจัยของ กิ่งกาญจน์  ศิริบุญโกศัย (2554) ศึกษาเรื่อง ความรู้ความเข้าใจ  
ทัศนคติต่อระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ 360 องศา และความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
โรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึงในเขตห้วยขวาง พบว่า อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่งงาน และระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกันมีผลต่อระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ 360 องศา ท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ความรู้ความเข้าใจต่อระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ 360 องศา ท่ีแตกต่างกันมี
ทัศนคติต่อระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ 360 องศา แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
และทัศนคติของพนักงานต่อระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ 360 องศา มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงาน ไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของ สุมารินทร์ รงคะศิริ (2550) ศึกษาเรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ 360 องศาของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดยะลา – ปัตตานี พบว่า พนักงานที่มีเพศต่างกันให้ความสําคัญต่อทัศนคติต่อการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ 360 องศา ไม่ต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ และพนักงานท่ีมีอายุ อายุการทํางาน และ
ระดับการศึกษาที่ต่างกันให้ความสําคัญต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ 360 องศา ต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ี 0.05 
  จากผลงานวิจัยท่ีได้ แสดงว่า พนักงานท่ีมีอายุ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ี
แตกต่างกัน ทําให้พนักงานมีความคิดเห็นเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.01 
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ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของพนักงานสายงานระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) สํานักงานใหญ่ ต่อระบบการประเมิน 360 องศา มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 ความรู้ความเข้าใจในระบบการประเมินผล ผู้บริหารควรทําความเข้าใจกับพนักงานเพ่ือให้รับทราบถึง
วัตถุประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ360 องศา เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้ตามระยะเวลา
ท่ีกําหนด มีการพิจารณาเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับเกณฑ์มาตรฐานร่วมกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
เพื่อสร้างขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเพ่ิมขึ้น 
 ความคิดเห็นต่อผู้ประเมิน ควรมีการขอความร่วมมือผู้ประเมินให้มีความยุติธรรมในการประเมิน ซ่ึงต้อง
เป็นผู้มีความรู้ความชํานาญเป็นอย่างดีเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมีการประชุมพนักงานช้ีแจงวิธีการ
ประเมินให้พนักงานทราบ ผู้บริหารควรให้คําช้ีแจงแก่พนักงานเมื่อมีปัญหาในการทํางาน เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อ
การปฏิบัติงาน 
 การนําผลการประเมินการปฏิบัติงานมาใช้ การประเมินสามารถนํามาใช้เพื่อทําให้ทราบข้อบกพร่องของ
พนักงาน สามารถนํามาปรับปรุงระบบแก้ไขและพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ
นํามาใช้ในการพิจารณาแต่งต้ัง โยกย้าย สับเปล่ียน ผู้ปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสมกับงาน และพิจารณา
ผลตอบแทนแก่บุคลากรได้อย่างเหมาะสม 
 ความเหมาะสมของเครื่องมือ ควรมีการช้ีแจงผลการปฏิบัติงานตามช้ินงานจากผู้ประเมิน และเปิดโอกาส
ให้พนักงานสามารถช้ีแจงเหตุผลการปฏิบัติงานได้ เพราะว่าการประเมินผลมีส่วนช่วยเสริมสร้างบรรยากาศในการ
ปฏิบัติงาน และศักยภาพโดยรวมขององค์กรได้เป็นอย่างดี 
 ประโยชน์ของการประเมินผล 360 องศา การประเมินผลการปฏิบัติงานทําให้พนักงานมีระเบียบวินัย มี
ความรอบคอบ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การประเมินผลการปฏิบัติงานควรให้พนักงานได้รับความ
เป็นธรรมในการพิจารณาความดีความชอบอย่างเสมอต้นเสมอปลาย 
 
ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาความรู้ความเข้าใจของพนักงานต่อระบบการประเมิน 360 องศา ของพนักงาน  เพื่อนํา
ผลท่ีได้มาใช้เป็นข้อมูลและเป็นประโยชน์ต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์กร 
 2. ควรมีการศึกษาความคิดเห็นของพนักงานต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ 360 องศา ใน
หน่วยงานอ่ืนๆ เพื่อทราบถึงปัญหาด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน และสามารถนําข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์หา
ข้อบกพร่องและนํามาพัฒนาปรับปรุงให้สอดคล้องกับวิธีการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหนา้ที่สหกรณ์ออมทรัพย ์
ในเขตจังหวดันนทบุรี* 

Enhancing the Work Performance of Savings Cooperatives Employees 
in Nonthaburi Province 

 
        นางสาวกัญรัตน์  สุนทรตุล**

 
Miss. Khanyarat Sonthonthum 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่องน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออม
ทรัพย์ในเขตจังหวัดนนทบุรี 2) เปรียบเทียบการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ 
จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างคือ เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ในเขตจังหวัดนนทบุรี จํานวน 165 คน 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบความแตกต่างการหาค่าเฉล่ียโดยใช้ค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดนนทบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก จํานวน 2 ด้าน โดยมีค่าเฉล่ียตามลําดับ ด้านหน้าท่ีความรับผิดชอบ พบว่า การ
มอบหมายงานมีความชัดเจน ด้านนโยบาย ข้อบังคับและระเบียบ พบว่า สหกรณ์ควรมีการพัฒนาปรับปรุงระเบียบท่ี
ใช้ปฏิบัติงานให้ครอบคลุมและเหมาะสมกับธุรกิจ พร้อมแจ้งนโยบาย/เป้าหมายให้ทราบทุกปี และอยู่ในระดับปาน
กลาง จํานวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการสร้างความผูกพันบุคลากรต่อสหกรณ์ พบว่าเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์สามารถถ่ายทอด
ประสบการณ์ ความชํานาญให้เพื่อนร่วมงานได้อย่างชัดเจน ด้านเคร่ืองมือ อุปกรณ์และเทคโนโลยี พบว่า ควรมี
อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอพร้อมใช้งาน และด้านสวัสดิการและความมั่นคง พบว่า สหกรณ์เป็นองค์กรท่ีมี
ความมั่นคง 2) ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนการเพ่ิมประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์
ออมทรัพย์  จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่าเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ท่ีมีเพศต่างกันมีความคิดเห็นใน
ภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ จําแนกตาม อายุ รายได้เฉล่ียต่อเดือน และระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน 
พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เกี่ยวกับสหกรณ์ควรมีการพัฒนาความรู้เจ้าหน้าท่ีด้าน
สารสนเทศ การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มความชํานาญและรองรับเทคโนโลยีท่ีมีการ
เปล่ียนแปลง และคู่มือ วิธีขั้นตอนการปฏิบัติงานควรมีความชัดเจน เพื่อสามารถตอบสนองนโยบายการดําเนินงาน
สหกรณ์ ควรยกย่องชมเชยและเล่ือนตําแหน่งตามความรู้ ความสามารถ จําแนกตามระดับการศึกษา พบว่า 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เกี่ยวกับสหกรณ์ ควรมีแผนเส้นทางความก้าวหน้าและกําหนดกิจกรรมท่ี
มีผลต่อความผาสุกและความพึงพอใจและแรงจูงใจ 
 
Abstract 
 The objectives of this research were: 1) to study the enhancement of work performance 
of the savings cooperatives employees in Nonthaburi province, and 2) to compare employee 
working performance enhancement based on personal characteristics. The sample was 165 
employees of savings cooperatives in Nonthaburi province. Questionnaires were used as a 

                                            
 *  บทความการค้นคว้าอิสระ 
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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 overall mean score of employee work 
performance enhancement was moderate. When each aspect was considered separately, it was 
found that two aspects were at high level, i.e., the aspect of responsibility and the aspect of 
policy, rules and regulations; the three aspects found to be moderate were (1) internal 
organizational relationship, (2) materials, tools and technological knowledge, and (3) welfare and 
insurance. 2) comparison of the mean score results by personal factors found that the 
employees’ gender had no significant difference. However, age, income per month, and length of 
service were significant statistical factors at the level 0.01. On the issues of information 
technology development requirement, the employees felt that new tools or materials should be 
used to support technological change, that cooperatives should develop and improve their 
regulations in their work, and have a clear handbook and operation manual to support 
employees in their work.  Moreover, education background was found to be another significant 
factor on the topic of the Cooperatives should set career paths and activities or workshops that 
affect the employees’ wellness, satisfaction and motivation, the difference was at .05.  
 
ความนํา 
 จากกระแสการเปล่ียนแปลงของโลกในปัจจุบันท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทําให้ปัจจัยต่างๆ ซ่ึงเป็น
สภาพแวดล้อมขององค์กร อันได้แก่ ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี คู่แข่งขัน รวมถึงความ
ต้องการอันหลากหลาย และความแปรผันของลูกค้าท่ีเปล่ียนแปลงตามสภาวการณ์ อย่างรวดเร็ว  ส่งผลให้องค์กร 
ต้องพร้อมท่ีจะปรับเปล่ียนการดําเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป และเพื่อเป็น
การเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ใน ปี พ.ศ. 
2558 ของกลุ่มประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จํานวน 10 ประเทศ  ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย 
บรูไน ฟิลิปปินส์ ลาว พม่า เวียดนาม กัมพูชา และ ประเทศไทย ซ่ึงมุ่งหวังให้ประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนขยาย
เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกันเพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดโลก โดยจะมีการเคล่ือนย้ายเสรี ใน 4 ด้าน คือ  
สินค้า บริการ การลงทุนและเงินทุน และแรงงานฝีมือ สมาชิก 10 ประเทศ ประชากรประมาณ 600 ล้านคน 
(มากกว่าสหภาพยุโรป 27 ประเทศ และอเมริกาเหนือ 3 ประเทศ) และมีผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ (GDP)  
ของอาเซียนรวมมากกว่า 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐ จึงถือเป็นเศรษฐกิจท่ีให้และมีความสําคัญมากส่วนหนึ่งของโลก
การเปิด AEC ในปี พ.ศ.2558 แน่นอนว่า ทุกกลุ่มฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน องค์กร
ธุรกิจ รวมท้ังสหกรณ์ซ่ึงเป็นองค์กรธุรกิจองค์กรหนึ่งย่อมได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงในครั้งน้ีอย่าง
หลีกเล่ียงไม่ได้ ประกอบกับการเผชิญกับปัจจัยเส่ียง ในหลายๆ ด้านอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของ
สหกรณ์ เช่นเดียวกัน 
 สหกรณ์นับว่าเป็นองค์กรที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ท้ังน้ี
เน่ืองจากสหกรณ์มีธุรกิจท่ีสําคัญหลายอย่าง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการผลิตและการดํารงชีวิต อาทิเช่น ธุรกิจการเงิน 
(การให้เงินกู้แก่สมาชิก การรับฝากเงินจากสมาชิก) ธุรกิจการขายหรือการรวบรวมผลผลิตของสมาชิกมาจัดการขาย 
ธุรกิจการซ้ือ หรือจัดหาส่ิงของท่ีจําเป็นมาบริการแก่สมาชิก ธุรกิจการบริการและการบํารุงท่ีดิน การส่งเสริม 
การเกษตร การฝึกอบรม และเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาชนบท ประเทศต่าง ๆ ท้ังท่ีพัฒนาแล้วและกําลังพัฒนาได้
ให้การยอมรับและใช้สหกรณ์เป็นเคร่ืองมือสําคัญในการพัฒนา สหกรณ์จัดเป็นองค์กรธุรกิจที่บริหารงานโดยยึดหลัก
ของการช่วยเหลือซ่ึงกันภายใต้หลักการสหกรณ์ โดยสมาชิกทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน ผลประกอบการที่ได้กําไรก็
นํามาจัดสรรแบ่งปันให้กับสมาชิกอย่างยุติธรรม ซ่ึงผู้ท่ีมีบทบาทสําคัญในการขับเคล่ือนให้สหกรณ์สามารถ
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เจริญก้าวหน้าและพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็วน้ัน ประกอบด้วยบุคคล 3 ฝ่าย คือ สมาชิก คณะกรรมการดําเนินการ
และฝ่ายจัดการของสหกรณ์ โดยเฉพาะฝ่ายจัดการหรือเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ ซ่ึงเป็นฝ่ายท่ีรับนโยบายของ
คณะกรรมการดําเนินการมาขับเคล่ือนถือว่าเป็นฝ่ายท่ีมีความสําคัญเป็นอย่างย่ิง ปัจจุบันการรับรู้หน้าท่ีและ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์บางส่วน ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการทํางาน 
รวมท้ังยังขาดความชํานาญในหน้าท่ีความรับผิดชอบ ในการให้บริการแก่สมาชิกของสหกรณ์ และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง เมื่อเปรียบเทียบกับการให้บริการกับองค์กรธุรกิจอื่น โดยเฉพาะในเรื่องการให้บริการแก่สมาชิกให้มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับกระแสเทคโนโลยีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา อาจได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน การ
จะดําเนินงานให้ประสบความสําเร็จจะสําเร็จมิได้หากสหกรณ์ปราศจากทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีความรู้ ความสามารถ 
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และพร้อมปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สหกรณ์ 
 จากปัญหาข้างต้นดังกล่าวมีความสําคัญต่อการดําเนินงานของสหกรณ์ในจังหวัดนนทบุรี ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีมี
ความเจริญทางเศรษฐกิจและมีการเปล่ียนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็ว และเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานและ
เตรียมพร้อมต่อการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอันมีผลสืบเน่ืองจากการเปิดการค้าเสรีในกลุ่มประเทศ
อาเซียน (AEC) ในปี พ.ศ.2558 ดังน้ันประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ จึงเกี่ยวข้องโดยตรงต่อ
การดําเนินงานของสหกรณ์  การให้บริการแก่สมาชิกสหกรณ์ เพื่อให้เป็นท่ีพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์ ผู้วิจัยซ่ึง
ปฏิบัติงานอยู่ในสํานักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี กรมส่งเสริมสหกรณ์ ซ่ึงมีหน้าที่หลักในการแนะนําส่งเสริมและ
กํากับดูแลสหกรณ์ทุกประเภทมีความสนใจท่ีจะศึกษาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ในเขตจังหวัด
นนทบุรี เพื่อได้ทราบข้อมูลต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์
ในเขตจังหวัดนนทบุรีและผู้บริหารของสหกรณ์สามารถนําไปใช้ในการปรับปรุงงานด้านการบริหารงาน เพื่อให้
เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ในเขตจังหวัดนนทบุรี 
 2. เพื่อเปรียบเทียบการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ จําแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
แตกต่างกัน 
 1. ประชากร คือ เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ในเขตจังหวัดนนทบุรี จํานวน 284 คน (ท่ีมา : สํานักงาน
สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี พฤษภาคม 2556) 
 2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา ได้จากการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (simple random sampling) จาก
กลุ่มประชากรโดยกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan 
(1970, p. 608) ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 165 คน 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นแบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  
 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน และ
ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน จํานวน 5 ข้อ 
 ส่วนท่ี 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ในเขตจังหวัดนนทบุรี แบ่ง
ออกเป็น 5 ด้าน คือ ด้านนโยบาย ข้อบังคับและระเบียบ ด้านเครื่องมือ อุปกรณ์และเทคโนโลยี ด้านหน้าท่ีความ
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รับผิดชอบ ด้านการสร้างความผูกพันบุคลากรต่อสหกรณ์ และด้านสวัสดิการและความมั่นคง ลักษณะของ
แบบสอบถาม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของ ลิเคิร์ท (Likert) จํานวน 30 ข้อ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวม ด้วยการขอความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่าง จาก
เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ในเขตจังหวัดนนทบุรี โดยนําแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตัวอย่างกรอกข้อมูล จํานวน 
284 ฉบับแล้วขอรับคืนด้วยตัวเอง ในระหว่างวันท่ี 1 – 30 มิถุนายน 2556 โดยวิธีสะดวก ได้รับแบบสอบถามคืนมา
จํานวน 284 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถาม จะนํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุด และนํามาลงรหัส 
ประมวลผลข้อมูลโดยโปรแกรมสําเร็จรูป หาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, F-test  และ  
LSD ดังน้ี 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ความถี่และค่าร้อยละ (percentage) 
 2. วิเคราะห์การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าเหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยใช้ค่าเฉล่ีย ( ) 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( ) ของการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ 
จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล โดยใช้ t-test และ F-test  
 4. เปรียบเทียบพหุคูณเพื่อทดสอบค่าเฉล่ีย ( ) ของคะแนนการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธี Least Significant Difference (LSD) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ในเขตจังหวัด
นนทบุรีสามารถสรุปได้ ดังนี้ 
 1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 75.76 อายุ 40 ปีข้ึน
ไป ร้อยละ 55.76 รองลงมา 36–40 ปี ร้อยละ 26.67 ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ร้อยละ 64.85 รองลงมา สูงกว่า
ปริญญาตรี ร้อยละ 20.61 รายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,000 – 25,000 บาท ร้อยละ 44.85 รองลงมา 35,000 บาทข้ึน
ไป ร้อยละ 29.09 ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน 15 ปีข้ึนไป ร้อยละ 50.30 รองลงมา 8–15 ปี ร้อยละ 31.52 
 2. การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ในเขตจังหวัดนนทบุรี 
  พนักงานท่ีตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2000  ของ
บริษัทโปรเฟสช่ันนัลคอมพิวเตอร์ จํากัด ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.08) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
ดังน้ี 
  เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ มีความคิดเห็นเก่ียวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ในเขตจังหวัด
นนทบุรีในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.47) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 
  ด้านนโยบาย ข้อบังคับและระเบียบ 
  เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ มีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( = 3.67) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก (  = 3.61 – 3.79) จํานวน 4 รายการ คือ 
  1. สหกรณ์มีการพัฒนาและปรับปรุงระเบียบหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง 
  2. มีความรู้ ความเข้าใจ ในข้อบังคับและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 
  3. ระเบียบ ท่ีใช้ปฏิบัติงานมีความครอบคลุมและเหมาะสมกับธุรกิจท่ีสหกรณ์ดําเนินงาน 
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  4. นโยบาย/เป้าหมายในการดําเนินงานของสหกรณ์ในแต่ละปี 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ เพศหญิง ระดับการศึกษาปริญญาตรี 
  ด้านเครื่องมือ อุปกรณ์และเทคโนโลยี 
  เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ มีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.32) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( = 3.59) จํานวน 1 รายการ คือ อุปกรณ์ ในการปฏิบัติงาน เพียงพอ พร้อมใช้
งาน 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ เพศหญิง ระดับการศึกษาปริญญาตรี และสูงกว่า
ปริญญาตรี รายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,000 – 25,000 บาท 
  ด้านหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
  เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ มีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( = 3.71) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( = 3.60 – 3.85) ทุกรายการ คือ 
  1. สามารถปฏิบัติได้ตามระยะเวลาที่กําหนด 
  2. งานท่ีปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานของสหกรณ์ 
  3. งานท่ีทําอยู่มีความเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ และความถนัด 
  4. คําส่ังมอบหมายงานท่ีปฏิบัติอยู่ มีความชัดเจน สามารถใช้ปฏิบัติงานได้จริง 
  5. งานท่ีรับผิดชอบมีความน่าสนใจ ท้าทายความสามารถ 
  6. การติดต่อประสานงานภายในสหกรณ์เป็นไปอย่างเหมาะสม 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ เพศหญิง อายุ 40 ปีขึ้นไป  ระดับการศึกษาปริญญา
ตรี และสูงกว่าปริญญาตรี รายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,000 – 25,000 บาท 25,001 – 35,000 บาท และ 35,000 บาท
ข้ึนไป ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน 8 – 15 ปี และ 15 ปีขึ้นไป 
  ด้านการสร้างความผูกพันบุคลากรต่อสหกรณ์ 
  เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ มีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.37) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.63) จํานวน 1 รายการ คือ สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ ความ
ชํานาญการปฏิบัติงานแก่เพื่อนร่วมงานได้อย่างชัดเจน 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ เพศชาย และเพศหญิง  ระดับการศึกษาต่ํากว่า
ปริญญาตรี และปริญญาตรี รายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,000 – 25,000 บาท ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน 8 – 15 ปี 
  ด้านสวัสดิการและความม่ันคง 
  เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ มีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.29) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.51) จํานวน 1 รายการ คือ สหกรณ์ท่ีปฏิบัติงานอยู่เป็นองค์กรท่ีมีความ
มั่นคง 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ท่ีอายุ 40 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษาปริญญาตรี 
 3. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 
ออมทรัพย์ จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 
ออมทรัพย์ ในภาพรวม จําแนกตามเพศ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  จําแนกตามอายุ รายได้
เฉล่ียต่อเดือน ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จําแนกระดับ
การศึกษา พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 
  ด้านนโยบาย ข้อบังคับและระเบียบ 
  เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ เพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 
รายการ คือ 
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  1. นโยบาย/เป้าหมายในการดําเนินงานของสหกรณ์ในแต่ละปี 
  2. สหกรณ์มีการพัฒนาและปรับปรุงระเบียบหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง 
  เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ท่ีมีอายุต่างกัน  มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 
รายการ คือ  
  1. นโยบาย/เป้าหมายในการดําเนินงานของสหกรณ์ในแต่ละปี 
  2. มีความรู้ ความเข้าใจ ในข้อบังคับและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ระเบียบ ท่ีใช้ปฏิบัติงาน
มีความครอบคลุมและเหมาะสมกับธุรกิจท่ีสหกรณ์ดําเนินงาน 
  เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
จํานวน 4 รายการ คือ 
  1. นโยบาย/เป้าหมายในการดําเนินงานของสหกรณ์ในแต่ละปี 
  2. สหกรณ์มีการพัฒนาและปรับปรุงระเบียบหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง 
  3. มีความรู้ ความเข้าใจ ในข้อบังคับและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 
  4. ระเบียบ ท่ีใช้ปฏิบัติงานมีความครอบคลุมและเหมาะสมกับธุรกิจท่ีสหกรณ์ดําเนินงาน 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ วิธีและข้ันตอนทํางาน
สามารถตอบสนองนโยบายการดําเนินงานสหกรณ์ 
  เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ท่ีมีระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
จํานวน 3 รายการ คือ 
  1. นโยบาย/เป้าหมายในการดําเนินงานของสหกรณ์ในแต่ละปี 
  2. มีความรู้ ความเข้าใจ ในข้อบังคับและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 
  3. ระเบียบ ท่ีใช้ปฏิบัติงานมีความครอบคลุมและเหมาะสมกับธุรกิจท่ีสหกรณ์ดําเนินงาน 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ 
  1. สหกรณ์มีการพัฒนาและปรับปรุงระเบียบหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง 
  2. วิธีและขั้นตอนทํางานสามารถตอบสนองนโยบายการดําเนินงานสหกรณ์ 
  ด้านเคร่ืองมือ อุปกรณ์และเทคโนโลยี 
  เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ เพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 
รายการ คือ 
  1. มีความชํานาญและมีทักษะในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
  2. สหกรณ์มีการพัฒนาความรู้เจ้าหน้าท่ีด้านสารสนเทศเพื่อรองรับเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลง 
  เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 4 
รายการ คือ   
  1. มีความชํานาญและมีทักษะในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
  2. สหกรณ์มีการใช้เทคโนโลยี และวิทยากรสมัยใหม่ เข้ามาใช้จัดเก็บข้อมูล 
  3. สหกรณ์มีการแลกเปล่ียนความรู้เทคโนโลยีกับสหกรณ์อื่น ๆ 
  4. ระบบจัดเก็บงานมีความเป็นระบบ สามารถใช้ประโยชน์ได้ทันทีท่ีต้องการ 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ 
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  1. คู่มือในการปฏิบัติงานมีความชัดเจน 
  2. สหกรณ์มีการพัฒนาความรู้เจ้าหน้าท่ีด้านสารสนเทศเพื่อรองรับเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลง 
  เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 
รายการ คือ ระบบจัดเก็บงานมีความเป็นระบบ สามารถใช้ประโยชน์ได้ทันทีท่ีต้องการ 
  เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 
รายการ คือ 
  1. สหกรณ์มีการแลกเปล่ียนความรู้เทคโนโลยีกับสหกรณ์อ่ืน ๆ 
  2. ระบบจัดเก็บงานมีความเป็นระบบ สามารถใช้ประโยชน์ได้ทันทีท่ีต้องการ 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ 
  1. สหกรณ์มีการใช้เทคโนโลยี และวิทยากรสมัยใหม่ เข้ามาใช้จัดเก็บข้อมูล 
  2. สหกรณ์มีการพัฒนาความรู้เจ้าหน้าท่ีด้านสารสนเทศเพื่อรองรับเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลง 
  เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ท่ีมีระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
จํานวน 2 รายการ คือ   
  1.  คู่มือในการปฏิบัติงานมีความชัดเจน 
  2. สหกรณ์มีการแลกเปล่ียนความรู้เทคโนโลยีกับสหกรณ์อ่ืน ๆ 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ 
  1. สหกรณ์มีการพัฒนาความรู้เจ้าหน้าท่ีด้านสารสนเทศเพื่อรองรับเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลง 
  2. ระบบจัดเก็บงานมีความเป็นระบบ สามารถใช้ประโยชน์ได้ทันทีท่ีต้องการ 
  ด้านหน้าท่ีความรับผิดชอบ  
  เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 
รายการ คือ การติดต่อประสานงานภายในสหกรณ์เป็นไปอย่างเหมาะสม 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ 
  1. งานท่ีปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานของสหกรณ์. 
  2. สามารถปฏิบัติได้ตามระยะเวลาที่กําหนด 
  เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน  มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
จํานวน 2 รายการ คือ 
  1. คําส่ังมอบหมายงานท่ีปฏิบัติอยู่ มีความชัดเจน สามารถใช้ปฏิบัติงานได้จริง 
  2. งานท่ีทําอยู่มีความเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ และความถนัด 
  เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
จํานวน 5 รายการ คือ   
  1. งานท่ีปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานของสหกรณ์. 
  2. คําส่ังมอบหมายงานท่ีปฏิบัติอยู่ มีความชัดเจน สามารถใช้ปฏิบัติงานได้จริง 
  3. งานท่ีทําอยู่มีความเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ และความถนัด 
  4. สามารถปฏิบัติได้ตามระยะเวลาที่กําหนด 
  5. งานท่ีรับผิดชอบมีความน่าสนใจ ท้าทายความสามารถ 
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  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ การติดต่อประสานงาน
ภายในสหกรณ์เป็นไปอย่างเหมาะสม 
  เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ท่ีมีระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 จํานวน 3 รายการ คือ   
  1. คําส่ังมอบหมายงานที่ปฏิบัติอยู่ มีความชัดเจน สามารถใช้ปฏิบัติงานได้จริง 
  2. งานท่ีทําอยู่มีความเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ และความถนัด 
  3. การติดต่อประสานงานภายในสหกรณ์เป็นไปอย่างเหมาะสม 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ งานท่ีปฏิบัติเป็นไปตาม
ระเบียบและหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานของสหกรณ์ 
  ด้านการสร้างความผูกพันบุคลากรต่อสหกรณ์ 
  เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ท่ีมีอายุต่างกัน  มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 4 
รายการ คือ  
  1. สหกรณ์มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรอย่างจริงจัง 
  2. สหกรณ์มีกิจกรรมท่ีมีผลต่อความผาสุก ความพึงพอใจและและแรงจูงใจ 
  3. สหกรณ์มีแผนเส้นทางความก้าวหน้า 
  4. สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ ความชํานาญการปฏิบัติงานแก่เพื่อนร่วมงานได้อย่างชัดเจน 
  เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
จํานวน 1รายการ คือ สหกรณ์มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรอย่างจริงจัง 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ 
  1. สหกรณ์มีกิจกรรมท่ีมีผลต่อความผาสุก ความพึงพอใจและและแรงจูงใจ 
  2. สหกรณ์มีแผนเส้นทางความก้าวหน้า 
  เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
จํานวน 1รายการ คือ สหกรณ์มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรอย่างจริงจัง 
  และแตกต่างกันอย่างมนัียสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ 
  1. สหกรณ์มีกิจกรรมท่ีมีผลต่อความผาสุก ความพึงพอใจและและแรงจูงใจ 
  2. สหกรณ์มีแผนเส้นทางความก้าวหน้า 
  เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
ทุกรายการ คือ 
  1. สหกรณ์มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรอย่างจริงจัง 
  2. สหกรณ์มีกิจกรรมท่ีมีผลต่อความผาสุก ความพึงพอใจและและแรงจูงใจ 
  3. สหกรณ์มีแผนเส้นทางความก้าวหน้า 
  4. สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ ความชํานาญการปฏิบัติงานแก่เพื่อนร่วมงานได้อย่างชัดเจน 
  5 .การเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานได้รับการยอมรับและนําไปปรับปรุงงาน 
  เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ท่ีมีระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
จํานวน 3 รายการ คือ 
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  1. สหกรณ์มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรอย่างจริงจัง 
  2. สหกรณ์มีกิจกรรมท่ีมีผลต่อความผาสุก ความพึงพอใจและและแรงจูงใจ 
  3. สหกรณ์มีแผนเส้นทางความก้าวหน้า 
  ด้านสวัสดิการและความม่ันคง 
  เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ เพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
จํานวน 1 รายการ คือ สหกรณ์จัดสวัสดิการและให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่สหกรณ์อย่างเพียงพอ 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 3 รายการ คือ 
  1. สหกรณ์ที่ปฏิบัติงานอยู่เป็นองค์กรท่ีมีความมั่นคง 
  2. ได้รับการยกย่องชมเชยและได้รับการเล่ือนตําแหน่งเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ 
  3. เวลาหยุดพักระหว่างการทํางานมีความเหมาะสม 
  เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีอายุต่างกัน  มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 3 
รายการ คือ  
  1. สหกรณ์จัดสวัสดิการและให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์อย่างเพียงพอ 
  2. ได้รับการยกย่องชมเชยและได้รับการเล่ือนตําแหน่งเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ 
  3. สหกรณ์มีบําเหน็จรางวัลการปฏิบัติงานท่ีได้มาตรฐาน 
  เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน  มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
จํานวน 1 รายการ คือ งานในหน้าท่ีท่ีปฏิบัติอยู่เป็นงานท่ีไม่เส่ียงต่อความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพ 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ สหกรณ์ที่ปฏิบัติงานอยู่
เป็นองค์กรท่ีมีความมั่นคง 
  เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
จํานวน 5 รายการ คือ 
  1. สหกรณ์จัดสวัสดิการและให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์อย่างเพียงพอ 
  2. งานในหน้าที่ท่ีปฏิบัติอยู่เป็นงานที่ไม่เส่ียงต่อความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพ 
  3. ค่าจ้างท่ีได้รับเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ 
  4. ได้รับการยกย่องชมเชยและได้รับการเล่ือนตําแหนง่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ 
  5. สหกรณ์มีบําเหน็จรางวัลการปฏิบัติงานท่ีได้มาตรฐาน 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ เวลาหยุดพักระหว่างการ
ทํางานมีความเหมาะสม 
  เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ท่ีมีระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 
2 รายการ คือ 
  1. ได้รับการยกย่องชมเชยและได้รับการเล่ือนตําแหน่งเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ 
  2. เวลาหยุดพักระหว่างการทํางานมีความเหมาะสม 
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยเร่ือง การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ในเขตจังหวัดนนทบุรี  
ได้ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน และระยะเวลาท่ี
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ปฏิบัติงาน พบว่า การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ ท่ีควรนํามาอภิปรายผลมี
ดังน้ี 
 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ในเขตจังหวัดนนทบุรี 
  เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 75.67 อายุ 40 ปีข้ึน
ไป ร้อยละ 55.76 การศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 64.85 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,000 – 25,000 บาท ร้อยละ  
44.85 ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน 15 ปีขึ้นไป ร้อยละ 50.30 และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ในเขตจังหวัดนนทบุรี ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง 
  ด้านนโยบาย ข้อบังคับและระเบียบ เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ มีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับ
มาก ( = 3.67) 
  ด้านเคร่ืองมือ อุปกรณ์และเทคโนโลยี เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ มีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ใน
ระดับปานกลาง ( = 3.32) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( = 3.59) 
  ด้านหน้าท่ีความรับผิดชอบ เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ มีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับมาก 
( = 3.71) 
  ด้านการสร้างความผูกพันบุคลากรต่อสหกรณ์ เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ มีความคิดเห็น โดยรวม อยู่
ในระดับปานกลาง ( = 3.37) 
  ด้านสวัสดิการและความมั่นคง เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ มีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับปาน
กลาง ( = 3.29) 
  ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ประเสริฐศักดิ์  สุประภาส (2552) ผลการวิจัยพบว่า พนักงานส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง มีการศึกษาระดับปริญญาตรี อายุงานประมาณ 11 – 15 ปี ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน อยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานในองค์การ มีท้ังปัจจัยท่ีจับต้องได้ 
และจับต้องไม่ได้อีกมากมาย เช่น การให้ความสําคัญ  ความเข้าใจอันดี เป็นต้น ดังนั้น  องค์การควรสร้างแรงจูงใจ 
เพื่อให้พนักงานเกิดความพึงพอใจ  ซ่ึงเป็นเรื่องสําคัญ กล่าวอย่างกว้าง ๆ คือ ความพึงพอใจของพนักงานก็คือ สภาพ
ทางใจ หรือความรู้สึกท่ีสะท้อนให้เห็นถึงการทํางานของพนักงาน เช่น อารมณ์ ความกระตือรือร้น ความต้ังใจ  ความ
เป็นเจ้าของงาน เป็นต้น ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงาน เกิดความสําเร็จในงาน เกิดความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค์ รวมท้ังยังก่อให้เกิดการรักษาวินัยในองค์การอีกด้วย 
  จากข้อค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพในการทํางาน อย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีปัจจัยต่าง ๆ 
มากมายในองค์การ แต่ส่ิงสําคัญก็คือตัวแปรท่ีเราป้อนเข้าไปในกระบวนการเหล่านั้น จึงกล่าวได้ว่า ประสิทธิภาพใน
การทํางานเปรียบเหมือนผลลัพธ์ท่ีได้ออกมา จะขึ้นอยู่กับลักษณะของบุคคลซ่ึงเปรียบเหมือนส่ิงท่ีเราป้อนเข้าไป โดย
ลักษณะเฉพาะตัวกล่าวคือ ลักษณะทางชีวสังคม บุคลิกภาพ ค่านิยมและทัศนคติ และความสามารถส่วนบุคคล 
 2. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออม
ทรัพย์ จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออม
ทรัพย์  ท่ีมีเพศต่างกัน พบว่า มีความคิดเห็นในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  เจ้าหน้าท่ีท่ีมีอายุ 
รายได้เฉล่ียต่อเดือน ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานต่างกัน พบว่า มีความคิดเห็นในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และเจ้าหน้าท่ีท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน พบว่า มีความคิดเห็นในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 
  ด้านนโยบาย ข้อบังคับและระเบียบ เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ท่ีมีอายุ รายได้เฉล่ียต่อเดือน และ
ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
  ด้านเคร่ืองมือ อุปกรณ์และเทคโนโลยี เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ท่ีมีอายุ และระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน
ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
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  ด้านหน้าท่ีความรับผิดชอบ เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
และระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 
0.05 ตามลําดับ 
  ด้านการสร้างความผูกพันบุคลากรต่อสหกรณ์ เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา 
รายได้เฉล่ียต่อเดือน และระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.01 
  ด้านสวัสดิการและความมั่นคง เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ท่ีมีเพศ อายุ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ 
  ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ประเสริฐศักด์ิ  สุประภาส  (2552) ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านอายุ
งานท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในบางด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 ท้ังนี้ เนื่องจากลักษณะงานท่ีปฏิบัติอยู่เป็นงานท่ีต้องอาศัยความรู้ในเร่ืองของกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิบัติ ซ่ึงจะต้องมีความละเอียดแม่นยําในการปฏิบัติงานเป็นสําคัญ ดังนั้น จึงต้องอาศัยความรู้และทักษะรวมท้ัง
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน จึงส่งผลให้พนักงานท่ีมีอายุงานมาก ปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพมากกว่าพนักงานท่ี
มีอายุงานน้อย ปัจจัยด้านการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในบาง
ด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เนื่องจากเมื่อองค์การเปิด โอกาสให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติงานในเรื่องต่าง ๆ แล้วน้ัน  จะทําให้พนักงานเกิดความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงและมีความสําคัญต่อ
องค์การซ่ึงจะทําให้พนักงานมีความกระตือรือร้น และขวนขวายท่ีจะทําให้งานนั้นให้สําเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย ดังน้ัน  
พนักงานท่ีมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานมาก จะปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพมากกว่าพนักงานท่ีมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานน้อย สําหรับปัจจัยด้านเพศ ค่าตอบแทน คุณวุฒิการศึกษา และการนําความรู้ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมไป
ใช้ในการปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  จากผลงานวิจัยท่ีได้ แสดงว่า อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน และระยะเวลาปฏิบัติงานท่ี
ต่างกัน ทําให้มีความคิดเห็นในเร่ืองต่าง ๆ แตกต่างกัน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ผู้บริหารควร
มีการวางนโยบายและให้ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง ท้ังพนักงานใหม่และพนักงานเดิมเพื่อเป็น
การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและคุณภาพ รวมถึงการจัดทํานโยบายทรัพยากรมนุษย์ (human resource policy) ท่ีจะ
ใช้ในหน่วยงาน โดยเน้นการพัฒนา “คน” ให้เป็นศูนย์กลางหรือทรัพยากรที่มีค่าโดยอาจกําหนดไว้ในแผนกลยุทธ์
ของหน่วยงานการเสริมสร้างวัฒนธรรมใหม่ให้กับพนักงานภายในองค์การ เช่น การสร้างจิตสํานึกให้รู้สึกว่าตนเอง
เป็นส่วนหน่ึงขององค์การ การสร้างความผูกพัน การเปิดรับฟังความคิดเห็นในเร่ืองต่าง ๆ การทํางานด้วยความ
ซ่ือสัตย์ ความกระตือรือร้นความมีคุณธรรมและจริยธรรม และการมุ่งเน้นผลลัพธ์ เป็นต้น รวมถึงการส่งเสริมระบบ
การทํางานเป็นทีม (team building) การพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรให้มีนิสัยใฝ่รู้ การปรับปรุงระบบงานให้ง่ายขึ้น
และส้ันลง โดยนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาเร่ือง การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ ในเขตจังหวัด
นนทบุรี มีข้อเสนอแนะดังน้ี 
 ด้านนโยบาย ข้อบังคับและระเบียบ จากข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยคร้ังน้ีสหกรณ์ควรมีการจัดประชุม
เจ้าหน้าท่ีเพื่อแจ้งนโยบาย/เป้าหมายในการดําเนินงานของสหกรณ์ทุกปี และพัฒนาปรับปรุงระเบียบ หลักเกณฑ์  
สอดคล้องกับนโยบายการดําเนินงานของสหกรณ์ 
 ด้านเครื่องมือ อุปกรณ์และเทคโนโลยี สหกรณ์ควรมีการจัดทําคู่มือวิธีและข้ันตอนทํางานท่ีใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้ชัดเจนมากย่ิงขึ้น และควรจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีเกี่ยวกับสารสนเทศ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีมีความ
ชํานาญ มีทักษะในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีวิทยากรสมัยใหม่ สามารถนํามาใช้จัดเก็บข้อมูลให้เป็น
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ระบบและใช้ประโยชน์ได้ทันทีท่ีต้องการ รวมท้ังมีการแลกเปล่ียนความรู้เทคโนโลยีกับสหกรณ์อ่ืน ๆ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและรองรับเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลง 
 ด้านหน้าที่ความรับผิดชอบ สหกรณ์ควรดําเนินการทบทวนคําส่ังมอบหมายหน้าท่ีการปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับระเบียบท่ีปรับปรุง และควรมีการสับเปล่ียนหมุนเวียนเจ้าหน้าท่ีเพ่ือลดความจําเจกับงาน ไม่ทําให้เกิด
ความเบื่อหน่าย และยังเป็นประโยชน์ในด้านการตรวจสอบการทํางานซึ่งกันและกัน และพนักงานสามารถทํางาน
ทดแทนกันได้เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน 
 ด้านการสร้างความผูกพันบุคลากรต่อสหกรณ์ สหกรณ์ควรมีการกําหนดแผนเส้นทางความก้าวหน้า 
(Carrier parth) หรืออาจปรับเพิ่มเงินเดือน/ค่าตอบแทน รวมท้ังกิจกรรรมสร้างความผาสุก เพื่อสร้างความพึงพอใจ
และแรงจูงใจแก่เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ในการปฏิบัติงาน  มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานอย่างจริงจัง  
เช่น ส่งเจ้าหน้าท่ีอบรมตามหลักสูตรท่ีทางราชการและเอกชนจัดข้ึน รวมท้ังผู้บริหารควรรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงาน โดยเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าท่ีได้มีอิสระในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
 ด้านสวัสดิการและความม่ันคง สหกรณ์ควรมีการกําหนดรางวัลการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน เพื่อเป็น
ผลตอบแทนแก่เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานได้ตามปริมาณและเป้าหมายท่ีกําหนด ทั้งยังเป็นการสร้างงานเพิ่มและพัฒนา
ธุรกิจ 
 
ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาปัจจัยท่ีสําคัญต่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อการบรรลุผลสําเร็จของ
การดําเนินงาน และนําส่ิงท่ีพบมาปรับปรุงแก้ไขให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน 
 2. ควรมีการศึกษาปัจจัยด้านการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน และแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
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