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บทบรรณาธกิาร 
 

 
 วารสารวิชาการ “ลานปญญา” ฉบับน้ี เปนฉบับท่ี 1 ของปท่ี 14 
ประจําเดือนมกราคม-มิถุนายน 2557 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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การศึกษากับการพัฒนาจริยธรรม*
 

 
รศ.ดร.สุรศักดิ์   หลาบมาลา**

 
 
คํานํา 
 คําจริยธรรมผมใช้ในความหมายรวมของศีลธรรม จริยธรรม หลักความถูกต้อง ความรู้สึกผิดชอบ 
หลักความถูกต้อง ความรู้สึกผิดชอบ หลักความประพฤติ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Moral จริยธรรมเป็นแนวคิด แนว
ปฏิบัติ และหลักความประพฤติของคนแต่ละยุคแต่ละสมัย ดังน้ันหลักการทางจริยธรรมจึงเกิดได้ ปรับเปล่ียนได้ และ
ตายได้ เมื่อ 50 กว่าปีมาแล้ว คนหนุ่มสาวเมื่อเดินข้ามถนนด้วยกัน จะเดินห่างกันประมาณ 1 เมตร แต่เด็กหนุ่มสาว
ปัจจุบันเวลาข้ามถนนเด็กหญิงจะรีบจับมือเด็กชายทันที การท่ีเราเห็นเด็กหนุ่มสาวกอดคอกันเดินตามถนนจึงเป็น
เร่ืองเกือบธรรมดา นอกจากน้ีแล้วสังคมเราก็ยอมรับสาวประเภทสอง ซ่ึงมีพฤติกรรมแตกต่างออกไปจากผู้ชาย และ
ผู้หญิงโดยทั่วไป 
 การเรียนการสอนจริยธรรมในโรงเรียนของไทยมีมานานแล้ว สอนเป็นวิชาอิสระมีหนังสืออ่านเพ่ิมเติม เช่น 
สมบัติของผู้ดี (กรมวิชาการ, 2549) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2504 ใช้สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา หนังสือเล่มน้ี
แบ่งเป็น 10 ภาค แต่ละภาคมีข้อปฏิบัติท้ังกาย จริยา วจีจริยา และมโนจริยา ดังน้ี 
  ภาคหน่ึง  ผู้ดี ย่อมรักษา ความเรียบร้อย 
  ภาคสอง  ผู้ดี ย่อมไม่ทําอุจาดลามก 
  ภาคสาม  ผู้ดี ย่อมมีสัมมาคารวะ 
  ภาคส่ี  ผู้ดี ย่อมมีกิริยา เป็นท่ีรัก 
  ภาคห้า  ผู้ดี ย่อมเป็นผู้มีสง่า 
  ภาคหก  ผู้ดี ย่อมปฏิบัติงานดี 
  ภาคเจ็ด  ผู้ดี ย่อมเป็นผู้ใจดี 
  ภาคแปด  ผู้ดี ย่อมไม่เห็นแก่ตัวฝ่ายเดียว 
  ภาคเก้า  ผู้ดี ย่อมรักษาความสุจริต ซ่ือตรง 
  ภาคสิบ  ผู้ดี ย่อมไม่ประพฤติช่ัว 
 ถ้าหากมีการวิจัยจริยธรรมของคนไทย โดยเฉพาะเด็กระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ใน พ.ศ. 2504 และวิจัย
อีกท่ีใน พ.ศ. 2554 เวลาผ่านไป 50 ปี เปรียบเทียบกันคงจะพบว่าจริยธรรมของคนไทยสมัยก่อนกับปัจจุบันห่างกัน 
50 ปี แตกต่างกันหรือไม่ ถ้าแตกต่างกันเราจะทําอย่างไรต่อไป 
 
ความฝันของดิวอ้ี 
 เด็กปัจจุบันต้องเผชิญกับทางเลือกของชีวิตหลายด้าน เช่น ด้านศาสนา ปฏิบัติตามคําสอนของศาสนาหรือ
ตามใจตนเอง ด้านการเมืองยึดในความมั่นคงของรัฐหรือผลประโยชน์ส่วนตน ด้านสังคมปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
เล่ียงกฎหมาย ด้านครอบครัวเลือกเป็นโสด มีครอบครัว มีภรรยา 1 คนหรือมากกว่า 1 คน ครอบครัวเดี่ยวหรือ
ครอบครัวขยาย มีคู่ครองเป็นเพศเดียวกันหรือต่างเพศ บทบาทของเพศ มีพฤติกรรมแบบเพศชาย เพศหญิง หรือสาว
ประเภทสองเป็นต้น นอกจากนี้แล้วส่ือมวลชนยังนําเสนอแบบพฤติกรรมหลากหลายอีกด้วย เด็กของเราจะเลือก
เดินทางไหน 
 ดิวอี้ (Dewey, 1909) ได้เขียนหนังสือ Moral Principles in Education มุ่งไปท่ีครูและนักการศึกษาใน
ปัญหาเรื่องบทบาทและความรับผิดชอบของสังคมในการจัดจริยศึกษา โดยเน้นความเข้มข้นของโปรแกรมจริยศึกษา 

                                            
 * บทความ 
** ข้าราชการบํานาญ 
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ดิวอ้ีช้ีให้เห็นว่า การจัดจริยศึกษาในสมัยน้ันมีความเข้าใจผิดอยู่ 2 ประการคือ (1) จริยศึกษาสามารถสอนเป็นวิชา
อิสระ แยกจากวิชาอื่น (2) จริยศึกษาเป็นหลักสูตรซ่อนเร้น เพราะความมีจริยธรรมจะเกิดขึ้นเองในขณะท่ีครู
พยายามรักษากฎระเบียบในห้องเรียน ต่อมามีนักการศึกษาอีกท่านหนึ่ง บลูม (Bloom, B) เน้นว่าการสอนให้เด็ก
ท่องจํากฎ จริยธรรมมีนัยสําคัญน้อย ดังนั้นจึงไม่ใคร่มีประสิทธิภาพ น่ันคือเด็กท่องได้ จําได้ แต่ไม่ใคร่ปฏิบัติตาม 
 ดิวอี้ เห็นว่าเด็กจะมีจริยธรรมสูงต้องสร้างนิสัยความมีมโนภาพรู้ถูกผิด และหลักการทางสังคม เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายน้ีโรงเรียนควรต้องใช้ทรัพยากรทุกอย่างท่ีมีอยู่ ได้แก่ (1) โรงเรียนต้องเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (2) 
วิธีการสอนต้องเป็นท้ังการเรียนและการปฏิบัติ เช่น มีช่ัวโมงทําความดี ช่วยเหลือสังคม เป็นต้น (3) หลักสูตรเป็น
หลักสูตรเพื่อการค้นคว้า ไม่ใช่ท่องจํา นั่นคือต้องพัฒนาความรอบรู้ทางสังคม การใช้พลังสังคมผลักดันการทําความดี 
และความสนใจในการช่วยเหลือสังคม หรือมีจิตอาสาเพื่อสาธารณะ เป็นต้น ส่ิงเหล่านี้เป็นวัตถุประสงค์สากล เป็น
ภาระงานของโรงเรียน ผู้เขียนเห็นว่างานด้านจริยธรรม เป็นทั้งภาระของโรงเรียน ครอบครัว ชุมชน และ
ประเทศชาติ และอาจจะต้องเป็นระดับโลก เพราะการท่องเท่ียวกว้างขวาง พฤติกรรมต่างๆ จากแหล่งภายนอก 
ชุมชน แพร่ขยายเข้ามามากขึ้นทุกวัน 
 การพัฒนาจริยธรรมในสังคมท่ีผ่านมา ปัจจุบันและอนาคตไม่เป็นไปตามท่ีดิวอ้ีได้ฝันไว้ กฎจริยธรรมน้ันมี
จริง ซ่ึงต้องกําหนดในรูปแบบของจิตวิทยา เพราะกฎเหล่าน้ีไม่สามารถแยกออกจากชีวิตประจําวันได้ ไม่สามารถ
แยกจากชีวิตการทํางาน การเดินทาง การเปล่ียนแปลงโครงสร้างของบุคคล และสังคมได้เรื่องเหล่าน้ีดิวอ้ีฝากไว้เป็น
มรดกให้นักการศึกษารุ่นหลังแก้ปัญหากันต่อไป 
 
การสอนจริยธรรมในอดีต 
 การสอนจริยธรรมเริ่มจากการคัดเลือกกว่าจริยธรรมใดน่าจะนํามาสอน โดยท่ัวไปจะเป็นความซ่ือสัตย์ 
ความกล้า บริการช่วยเหลือคนอื่น ความบริสุทธ์ิ ความจงรักภักดี ความเพียร เป็นต้น หนังสือท่ีใช้กันมักจะเป็น
หลักการจากศาสนาหรือนิทานจริยธรรม เช่น นิทานอีสป เป็นต้น แต่ระยะหลังสงครามโลกคร้ังท่ีสอง เป็นต้นมา ครู
สนใจในการสอนจริยธรรมแต่การสอนไม่ใคร่มีผลต่อการปฏิบัติตามหลักของจริยธรรมของเด็ก และของสังคมในวง
กว้าง รูปแบบการสอนจริยธรรมท่ีผ่านมามีดังน้ี (Forisha and Forisha, 1976)  
 1. หลักสูตรซ่อนเร้น เป็นวิธีสอนท่ีฝากจริยธรรมไว้กับครูโดยคิดว่าการท่ีครูกําหนดระเบียบและความ
เรียบร้อยในช้ันเรียนเป็นการเพียงพอ แล้วท่ีจะสร้างความมีจริยธรรมในตัวเด็ก วิธีน้ีอาจจะลืมไปว่าแนวความคิด
เกี่ยวกับจริยธรรมของครูแต่ละคนอาจจะต่างกัน และครูคงเน้นการสอนเน้ือหาวิชาเป็นอันดับแรก เพราะตน
รับผิดชอบโดยตรงแต่ผู้เดียว 
 2. หลักสูตรของสังคม ในแต่ละสังคมมีความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกันเก่ียวกับจริยธรรมท่ีควรถ่ายทอดไปสู่
เยาวชน เช่น ความซ่ือสัตย์ และความรับผิดชอบ เป็นต้น แต่ในทางปฏิบัตินักการศึกษาและบุคลากรในชุมชน หรือ
สังคมยังเห็นไม่ตรงกันว่าจริยธรรมใดควรจะนํามาสอน ย่ิงกว่าน้ันแล้วเมื่อลงไปในรายละเอียดเพ่ือการปฏิบัติ
ความเห็นย่ิงไม่สอดคล้องกันมากขึ้น ค่านิยมท่ีรู้จักกันแพร่หลายคือ กฎของลูกเสือ เช่น ความจงรักภักดี ความ
สะอาด ความเตรียมพร้อม ความกล้าหาญ และความสุภาพเรียบร้อย วิธีการน้ีเริ่มต้นใน ค.ศ. 1920 แท้จริง กฎต่างๆ 
มีมาตั้งแต่โบราณ เช่น Code of Hammurabi และข้อกําหนดของอัศวินของกษัตริย์อาร์เธอร์ เป็นต้น แต่ก็เส่ือม
ความนิยมไปตามกาลเวลา 
 3. ข้อกําหนดของผู้มีอํานาจ เช่น คณะกรรมการบริหารองค์กร หรือผู้บริหารชุมชนเป็นผู้กําหนด
หลักเกณฑ์ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติ เช่น ค.ศ. 1915 คณะกรรมการการศึกษาของสหรัฐอเมริกา รัฐหน่ึงได้กําหนด
แนวปฏิบัติสําหรับครูสตรีไว้ 11 รายการดังน้ี 
  1) ต้องไม่อยู่สองต่อสองกับผู้ชาย 
  2) ต้องอยู่บ้านตั้งแต่เวลา 2 ทุ่ม ถึง 6 โมงเช้า เว้นไว้แต่ปฏิบัติหน้าท่ีในโรงเรียน 
  3) ต้องไม่ไปน่ังเล่นในร้านไอศรีมในย่านธุรกิจ 
  4) ต้องไม่เดินทางออกนอกเขตตัวเมือง เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากประธานกรรมการการศึกษา 
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  5) ต้องไม่นั่งรถไปกับผู้ชาย นอกจากบิดาหรือพี่ชาย/น้องชายของตน 
  6) ต้องไม่สูบบุหรี่ 
  7) ต้องไม่แต่งตัวด้วยเส้ือผ้าฉูดฉาด 
  8) ต้องไม่ย้อมผม 
  9) ต้องใส่กระโปรงช้ันใน 2 ช้ัน 
  10) กระโปรงจะสูงเลยตาตุ่มเกิน 2 น้ิวไม่ได้ 
  11) ต้องรักษาห้องเรียนให้สะอาด เช่น กวาดพื้นทุกวัน ขัดพื้นห้องด้วยน้ําร้อนผสมสบู่สัปดาห์ละคร้ัง 
ทําสะอาดกระดานดําทุกวัน จุดไฟในเตาผิงจนอุ่นห้องเรียนเวลา 7 โมงเช้า 
  วิธีการน้ีมาจากความคิดท่ีว่า ถ้าสอนให้เด็กเคารพกฎของโรงเรียน เมื่อโตข้ึนเขาจะเป็นผู้ใหญ่ท่ีเคารพ
กฎหมายและสังคม น่ันคือรวมเอาจริยธรรมกับค่านิยมเข้าด้วยกัน ครูสอนจริยธรรมตามท่ีเขตการศึกษากําหนด แต่
วิธีการที่กําหนดให้ครูสตรีปฏิบัติได้รับการคัดค้านมากหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ปัจจุบันข้อห้ามเหล่าน้ีลดน้อยลงไป
มากแล้ว 
 4. การปรับตัวเข้ากับสังคม วิธีการน้ีจะไม่ใช้คําจริยธรรมหรือ moral แต่ใช้คํา mental health เป็นท่ี
นิยมกันแพร่หลายจนกระท่ัง ค.ศ. 1970 ปัญหาการตีความหมายและแนวปฏิบัติทางจริยธรรมไม่ต้องพูดถึง นัก
การศึกษาเน้นเร่ืองการพัฒนาเด็กให้เป็นสมาชิกท่ีปรับตัวได้ดีในสังคม การประพฤติผิดจะมองว่าเด็กต้องการความ
ช่วยเหลือจากนักวิชาชีพทางสมอง เช่น ผู้แนะแนว นักสังคมสงเคราะห์ และนักจิตวิทยาโรงเรียน เป็นต้น นัก
การศึกษาและนักจิตวิทยาวิจารณ์วิธีการน้ีมาก เพราะเห็นว่าเป็นการกําหนดแนวปฏิบัติให้เด็กแต่ละคนเป็นการ
ล่วงหน้า เอาใจใส่ความแตกต่างรายบุคคลน้อยย่ิงความรู้เกี่ยวกับสมองมากข้ึน จึงดูว่าวิธีน้ีเป็นวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์น้อยไป ย่ิงในสังคมท่ีมีหลากหลายวัฒนธรรมแล้ว แนวปฏิบัติบางประการอาจจะถูกต้องในวัฒนธรรม
หน่ึง แต่อาจจะไม่ถูกต้องในอีกวัฒนธรรมหน่ึงก็ได้ และส่ิงแวดล้อมแต่ละชุมชนอาจจะไม่เหมือนกันด้วย 
 
การพัฒนาจริยธรรม 
 เพียเจต์ และอินเฮลเดอร์ (Piaget and Inhelder, 1956) ให้ความเห็นว่าพฤติกรรมแรกๆ ของส่ิงมีชีวิต
เกิดจากการตอบสนองต่อส่ิงเร้า เช่น การดูดนม และรูปแบบการปฏิบัติท่ีส่งเสริมความก้าวหน้าและการปรับตัวซ่ึง
ก่อให้เกิดการปรับและรับเข้าเป็นพฤติกรรมของตน ปัจจัยท่ีนําไปสู่การปรับตัวและพัฒนาต่อไปมี 4 ประการคือ 
 1. การเติบโตของส่ิงมีชีวิต 
 2. ประสบการณ์เกิดจากการสัมผัสกับโลกภายนอก เด็กจะสังเกตและกระทําเพ่ือให้รู้ว่าส่ิงน้ันเกิดขึ้น
อย่างไร 
 3. ได้รับข้อมูลจากคนอ่ืนทางภาษา การกระทําเป็นตัวอย่างความสนใจ และการสอนโดยตรง 
 4. ปัจจัย 1-3 นํามาสู่ปัจจัยท่ี 4 เรียกว่า equilibration น่ันคือ การพัฒนาทางสติปัญญาเกิดจาก
พันธุกรรม ส่ิงแวดล้อม และวิธีการสร้างความรู้ใหม่ เช่น เด็กอนุบาลคนหน่ึง (เพ่ือนของเพียเจต์) บอกครูว่า เขารู้
แล้วว่า เลขโดดท่ีลงท้ายด้วย 0 หารด้วย 10, 5 และ 2 ได้ลงตัว เด็กคนนี้เติบโตไปเป็นนักคณิตศาสตร์ และอาจารย์
มหาวิทยาลัย 
  จากแนวความคิดข้างบน โคลเบอร์ก (Kohlberg, 1971) ได้พัฒนามาเป็น 6 ขั้นตอน ของการพัฒนา
จริยธรรม เรียกว่าโครงสร้างทางความคิด เป็นข้ันตอนอธิบายว่าคนคิดเกี่ยวกับความคิดของตนอย่างไร การเข้าถึง
ความคิดขั้นสูงต้องผ่านขั้นต่ํามาก่อน แต่ละคนจะพัฒนาช้าเร็วต่างกัน แต่ละคนอาจจะหยุดพัฒนาในขั้นใดก็ได้ และ
อายุเท่าไรก็ได้ คนในอเมริกาจะหยุดพัฒนาจริยธรรมเมื่ออายุ 25 ปี การพัฒนาท้ัง 6 ข้ันมีดังน้ี 
  A. The Preconventional Child จะมองว่าอะไรดีหรือไม่ดี ในแง่ของผลที่มีต่อร่างกาย เช่น ทําโทษ
หรือให้รางวัล หรือผู้ใหญ่ท่ีแข็งแรงกว่าที่กําหนด กฎ และบังคับใช้กฎ 
   ข้ันท่ี 1 Punishment and Obedience Orientation ผลท่ีเกิดกับร่างกายเป็นตัวกําหนดว่าดี
หรือไม่ดี โดยไม่มีค่านิยมหรือความหมายต่อความเป็นมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้อง 



วารสารวชิาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 14 ฉบบัท่ี 1 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 4 

   ขั้นท่ี 2 Instrumental relativist Orientation พฤติกรรมท่ีถูกคือพฤติกรรมท่ีสนองความ
ต้องการของตน และความต้องการของคนอ่ืนในบางโอกาส 
  B. The Conventional level หมายถึง การยอมปฏิบัติตามความคาดหวังและกฎของครอบครัว กลุ่ม
คน หรือประเทศถือว่าเป็นส่ิงท่ีถูกต้องในตัวมันเอง 
   ขั้นท่ี 3 Interpersonal concordance (good boy-nice girl) orientation ส่ิงท่ีดีคือถูกใจคน
อื่น และช่วยคนอื่น ได้รับการยอมรับโดยคนอื่น และหลีกเล่ียงความขัดแย้ง 
   ขั้นท่ี 4 Orientation toward authority (law and order) เช่ือฟังผู้มีอํานาจ มีกฎระเบียบ
เพื่อความเรียบร้อย และรักษาสถานะของตนเพื่อความเป็นระเบียบของสังคม 
  C. The Post conventional Level มีลักษณะการยึดถือในความเป็นอิสระของกฎทางจริยธรรม ซ่ึง
เป็นท่ียอมรับท่ัวไป และนํามาใช้อย่างเป็นอิสระจากฐานอํานาจของบุคคล หรือกลุ่มคน หรือตัวบุคคลโดยตรง 
   ขั้นที่ 5 Social contract-Orientation พฤติกรรมท่ีแสดงออก แสดงถึงความตระหนักใน
ความถูกต้อง และมาตรฐานอันเป็นท่ียอมรับของสังคมโดยรวม โดยตระหนักถึงค่านิยมส่วนบุคคล และกระบวนการ
ท่ีนําไปสู่ความเห็นเอกฉันท์ เน้นที่กฎระเบียบมากกว่าบุคคลน้ีคือ จริยธรรมของสังคมประชาธิปไตย 
   ขั้นท่ี 6 Universal ethical principle orientation ส่ิงท่ีถูกคือการตัดสินของสามัญสํานึก ตาม
หลักการทางจริยธรรมท่ีได้เลือกแล้วมีความครอบคลุม สอดคล้อง และเป็นสากล หลักการเหล่าน้ีเป็นนามธรรม และ
จริยธรรม เช่น Golden Rule ไม่ใช่รูปธรรม ส่ิงน้ีคือ หลักการของความยุติธรรม ความสัมพันธ์ และความเสมอภาค
ของสิทธิมนุษยชน และนับถือในศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ (dignity of mankind) 
 การสอนจริยธรรมตามหลักการของโคลเบอร์ก ครูต้องใช้วิธีอภิปรายและเล่นบท หรือละคร ครูเสนอเรื่องที่
เกี่ยวกับจริยธรรมให้เด็กพิจารณา แล้วถามคําถาม เช่น เด็กนักเรียนกลุ่มหนึ่งไปเท่ียวห้างสรรพสินค้า เด็กคนอื่นหยิบ
สินค้า 2-3 ช้ิน ใส่กระเป๋าของตน แล้วเดินออกไปจากห้าง โดยไม่ชําระเงิน แล้วครูถามเด็กว่า เธอเป็นคนหน่ึงในกลุ่ม 
เธอจะทําอย่างไร ถ้าเด็กพัฒนาถึงขั้นท่ี 3 ก็อาจจะตอบว่า สถานการณ์เช่นนี้ทําตามเพ่ือนก็ไม่เห็นจะเป็นไร การไม่
ทําตามเพ่ือนคือส่ิงท่ีผิด เด็กคนท่ีเล่นบทเจ้าของห้างจะมีความเห็นอย่างไรไม่พิจารณา 
 ผู้ใหญ่จํานวนไม่น้อยท่ีเห็นคนอื่นทําอะไรก็ทําตามโดยไม่พิจารณาความถูกผิดก็คือ การพัฒนาทาง
จริยธรรมมาเพียงถึงขั้นท่ี 3 เท่านั้น 
 
วิธีการของไครเดอร์ 
 ไดรเคอส์ (Dreikurs, 1964) ได้แนะนําวิธีการเข้าใจตนเองของเด็ก ครู ผู้ปกครอง และผู้เช่ียวชาญด้าน 
การแนะแนว เขาให้เหตุผลว่า ไม่มีใครรู้จักตนเองอย่างสมบูรณ์ เขารู้ว่าเขาต้องการอะไร ปรารถนาอะไร และต้ังใจ
จะทําอะไรท่ีสัมพันธ์กับสามัญสํานึกของเขา เขาไม่ตระหนักว่าทัศนต่อชีวิตของเขาเป็นอย่างไร ความตั้งใจจริงๆ ของ
เขาเป็นอย่างไร ทัศนคติของเขาต่อคนอ่ืนในสถานการณ์น้ันเป็นอย่างไร การขาดความรู้อันแท้จริงเกี่ยวกับตนเองจะ
นําไปสู่ทัศนท่ีเป็นอันตราย ทัศนเช่นน้ีมาจากการประเมินตนเองผิดๆ มนุษย์โดยท่ัวไปมีความรู้สึกตํ่าต้อย 
(inferiority feeling) เพราะเป็นมนุษย์ธรรมดา โดยเฉพาะมาจากประสบการณ์ในวัยเด็ก การรู้สึกต่ําต้อยกว่าคนอ่ืน
ทําให้ขาดความร่วมมือ ลดการกระทําสร้างสรรค์ ลดความสนใจในสังคมและความสามัคคีกัน กระตุ้นความรู้สึกกลัว
และความไม่ไว้วางใจ ส่วนความรู้สึกสามัคคี และความม่ันใจในตนเองนําไปสู่ความกล้าและการยอมรับ การรวมกลุ่ม
แล้วอภิปราย แนวความคิด ประเมินและตีความตนเอง และปัญหาที่เกิดจะทําให้มองเห็นจุดอ่อน และการตัดสินใจ
ผิดของตน และกระตุ้นให้เกิดทัศนคติใหม่ได้ ดังน้ันการประชุมกลุ่มของครู ผู้ปกครอง โดยมีนักแนะแนวหรือ
นักจิตวิทยาเป็นผู้นําการอภิปรายร่วมกลุ่มกันอภิปรายความยุ่งยากในความสัมพันธ์กับเด็ก และกับผู้ใหญ่ด้วยกัน ไคร
เกอร์ได้จัดทําคู่มือการประชุมกลุ่ม “Children : The Challenge” ซ่ึงมีประโยชน์ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ปกครองกับเด็ก เป็นการเริ่มต้นการพัฒนาจริยธรรมทางสังคม เมื่อความสนใจทางสังคมขยายกว้าง เด็กจะสามารถ
เข้ากับครอบครัวได้ดี เข้ากับโรงเรียนได้ เข้ากับชุมชนได้ และลดการทําอะไรเพื่อตนเองเท่าน้ันลง เมื่อเด็กเติบโตข้ึน
และสถานการณ์เอื้ออํานวยให้พัฒนาไปในทางท่ีดี เขาก็จะเข้ากับคนท่ัวไปได้ และพัฒนาระบบคุณธรรมในใจเขาได้
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ในท่ีสุด ข้อสําคัญคือการพัฒนาระบบคุณธรรมเริ่มท่ีบ้านคือพัฒนาความสัมพันธ์ในครอบครัว และความสัมพันธ์
ระหว่างครูกับศิษย์เป็นพื้นฐาน 
 เช่น เด็กชอบมาโรงเรียนสาย ครูอาจจะจัดกลุ่มเพ่ือน เด็ก ผู้ปกครอง ครูและเด็กร่วมกันประเมินและ
ศึกษาสถานการณ์ ครูรักษาความเยือกเย็น สุภาพ และหนักแน่น โดยเน้นว่าเรื่องน้ีเด็กเป็นผู้ตัดสินใจเอง มีทางเลือก
และนําทางเลือกไปปฏิบัติ เด็กพิจารณาประสบการณ์ของตนและคนอ่ืนๆ กระตุ้นให้เด็กคิดหาพฤติกรรมท่ีเหมาะสม
มาทดแทนพฤติกรรมเดิม ให้เด็กคิดเป็นตัวของตัวเอง ค้นพบโลกของตนเอง ความดิ้นรนท่ีจะทําตนเหนือคนอ่ืน 
เหนือเพื่อน ครูขัดแย้งกับเด็ก เด็กอยากชนะผู้ปกครองก็จะลดลง ครูต้องช่วยเด็กปรับตัวทางสังคม และฝึกเขาในการ
ดํารงชีวิตแบบประชาธิปไตย ครูต้องมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาบุคลิกภาพเด็ก เปล่ียน ปรับ พัฒนาหรือยึดติด
เป้าหมายและทัศนเดิมของเด็ก แล้วแต่ความเหมาะสมโดยการสนับสนุนของผู้ปกครอง เด็กควรได้รับการพัฒนา
ความเห็นใจ และความเข้าใจในโรงเรียนและชุมชน และตระหนักในความเป็นจริงของโลกในวงกว้าง เป็นการฝึก
ความสนใจในสังคมและพัฒนาจริยธรรม ชุมชน ครู เด็ก และผู้ปกครองเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนาจริยธรรมของ
เด็กและของตนเอง 
 
วิธีการของโรเจอร์ 
 โรเจอร์จัดประชุมกลุ่มเช่นกันแต่ไม่นิยมใช้ผู้กํากับกลุ่ม เพราะเช่ือว่าในบรรยากาศท่ีไม่มีการกํากับมนุษย์
จะสามารถรู้ภายในใจของตนเอง จากตรงน้ีไปมนุษย์สามารถเลือกและพัฒนาค่านิยมของตนได้ ทางเลือกที่เขาเลือก
เป็นทิศทางท่ีมีประโยชน์ต่อเขาเอง ชุมชน และต่อมวลมนุษย์ ความคิดเช่นนี้มาจากความเช่ือท่ีว่า แกนกลาง 
ธรรมชาติของมนุษย์ ช้ันท่ีอยู่ล่างสุดของบุคลิกภาพ และฐานของธรรมชาติของความเป็นสัตว์ในตัวมนุษย์ (animal 
nature) มีสภาวะเป็นเชิงบวกโดยธรรมชาติ สามารถเข้าสังคมได้ มองไปข้างหน้ามีเหตุผลและอยู่บนฐานของความ
จริง (Rogers, 1969) เมื่อมนุษย์รู้จักตัวตนเองดีมีประสบการณ์ในฐานะส่ิงมีชีวิตก็จะมีพฤติกรรมท่ียกระดับตนเอง
และความสร้างสรรค์ทางสังคม การเลือกตัดสินใจจากความรู้สึกในแต่ละสถานการณ์ไม่ใช่เร่ืองง่าย มีความยุ่งยาก
และซับซ้อน และไม่มีอะไรมาค้ําประกันได้ว่าการตัดสินใจเช่นน้ันจะเกิดการพัฒนาตนเอง แต่ข้อผิดพลาดอาจจะ
แก้ไขได้โดยการประเมินสถานการณ์ กําหนดทางเลือกใหม่ ดําเนินชีวิตต่อไป และรับผิดชอบต่อผลท่ีจะตามมา 
 การท่ีมนุษย์จะมีลักษณะเช่นน้ันได้ ต้องเปิดใจกว้างต่อประสบการณ์ทุกอย่างของตน คนท่ีปิดบังตัวเองจาก
บางประสบการณ์ไม่รับรู้ความรู้สึกบางประการ หรือบิดเบือนข้อมูลท่ีตนรับรู้เพื่อลดความรู้สึกไม่สบายใจจะขาดฐาน
ท่ีมีคุณค่าในการตัดสินใจทางจริยธรรม 
 การท่ีมนุษย์จะพัฒนาการประเมินตนเองภายในด้วยสติปัญญาของตนเองได้น้ันต้องมีสภาพแวดล้อมท่ีไม่
เป็นภัย ปราศจากความกลัว หรือความเครียด สามารถสํารวจ ส่วนของประสบการณ์ท่ีปกปิดต่อตนเองได้ เมื่อ
ประสบการณ์ได้รับการบูรณาการมากขึ้น และรับเข้าไว้มากขึ้น การเข้าใจตนเองจะมีความล่ืนไหล ยืดหยุ่น เปิดกว้าง 
และมีคุณค่าไว้วางใจในตนเองมากข้ึน ดังน้ัน การพัฒนาจริยธรรมความต้องการส่วนบุคคลต้องดําเนินการไปด้วยดี 
ความตระหนักในประสบการณ์การเติบโตนําไปสู่การไว้ใจตนเอง การพัฒนาจริยธรรมตามมาและเป็นประโยชน์ต่อ
มวลมนุษย์ 
 ทฤษฎีค่านิยม (Theory of values) ของโรเจอร์มีจุดท่ีจะต้องทําความเข้าใจ 3 ประการคือ (1) ค่านิยม
ของมนุษย์เกิดจากการสัมผัสกับตัวตนทั้งหมด มิใช่เพียงแต่ความมีเหตุผลเท่านั้น ค่านิยมเกิดจากการรับรู้ และช่ัง
นํ้าหนักหลักฐานท้ังภายนอกและภายในตน เพื่อให้การตัดสินใจบนพ้ืนฐานของค่านิยมเหล่านี้มีความถูกต้อง แม้ว่า
บางคร้ังเขาจะอธิบายไม่ได้ก็ตาม (2) เกณฑ์ในการเลือกทางจริยธรรมเกิดจากการยกระดับตนเอง ทําให้ตนเป็นคนมี
อะไรมากกว่า สมบูรณ์กว่าและพัฒนามากกว่าเดิม สรุปก็คือแกนกลางเชิงบวกของธรรมชาติของมนุษย์ มีพ้ืนฐาน
ความสนใจในสังคม และการยกระดับตนเอง (self-enhancement) นําไปสู่ความเป็นมนุษย์สังคม และรักในความ
เป็นมนุษย์ (3) ค่านิยมท่ีต้องการและนําไปปฏิบัติโดยมนุษย์ท่ีทําหน้าท่ีมนุษย์ได้สมบูรณ์แล้ว จะมีความเป็นสากล ซ่ึง
สามารถนําไปสู่วิธีการท่ีจัดระบบปรับตัวและถูกต้องกับระบบของสังคม ในการเผชิญกับปัญหาค่านิยมอันซับซ้อนท่ี
เราพบเห็นกันทุกวัน 
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 ในส่วนของการศึกษาโรเจอร์ไม่ใช้คํา teach แต่ใช้คํา facilitation คือสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ บุคคลท่ี
ได้รับการศึกษาคือบุคคลที่เรียนรู้วิธีเรียน เรียนรู้การปรับตัวและการเปล่ียนแปลง และตระหนักว่าการค้นหาความรู้
คือ พื้นฐานของความมั่นคง ห้องเรียนต้องมีบรรยากาศนักเรียนเป็นศูนย์กลาง เรียนรู้โดยการปฏิบัติ นักเรียนเป็น
นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ท่ีควบคุมตนเองในระดับท่ีไม่ซับซ้อน ค้นหาคําตอบต่อปัญหาจริง ประสบการณ์ทั้งสุข
และทุกข์ในการค้นหาคําตอบ เด็กอาจจะไม่ได้ข้อมูลมาก แต่ได้รู้กระบวนการว่าข้อมูลเป็นจริงและไม่จริงอย่างไร 
ผลงานได้รับการยอมรับหรือปฏิเสธ น้ีแหละคือการท่ีเด็กได้เรียนรู้วิธีเรียน 
 ด้านจริยศึกษาโรเจอร์แนะนําให้จัดต้ังกลุ่มเปิดใจ หรือ Encounter group หมายถึงกลุ่มท่ีมีการสังสรรค์
กันอย่างเปิดใจไม่มีการปิดบังอําพรางความคิดหรือความรู้สึก กลุ่มหน่ึงมีประมาณ 10-15 คน มีผู้นํากลุ่ม 1 คน มี
โครงสร้างกลุ่มแบบหลวมๆ มีอิสรเสรีในการส่ือสาร ทําให้สมาชิกของกลุ่มรับรู้ ทดลองและปรับเปล่ียนทัศนผู้แพ้ 
เป็นพฤติกรรมท่ีนําไปสู่นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ และปรับตนเป็นคนใหม่ที่มีกําลังใจกําลังกายในการทํางาน
ต่อไป 
 วิธีการของโรเจอร์และไครเกอร์ สามารถนําไปใช้ในการพัฒนาจริยธรรมของเด็กโตและนักศึกษาได้ จะทํา
ให้เกิดความเข้าใจในจริยธรรมและแนวทางในการปฏิบัติมากและรู้จักตัวของตัวเองมากย่ิงขึ้น 
 
เรียนรู้จากนักพฤติกรรมศาสตร์ 
 ผลงานของนักพฤติกรรมศาสตร์ช้ีให้เราเห็นว่าเด็กเรียนรู้จริยธรรมจากปัจจัยเบื้องต้น 2 ประการ คือ (1) 
อิทธิพลของบุคคลตัวแบบ และ (2) ลําดับเวลาของการเสริมแรง ค่านิยมที่เด็กเรียนรู้จะอยู่ในขั้นท่ี 3-4 ของโคล
เบอร์ก เพราะเยาวชนส่วนมากของสังคมอเมริกาไม่พัฒนาไกลเกินขั้น 3-4 นี้ เร่ืองน้ีมีความสําคัญต่อการศึกษามาก 
 บุคคลตัวแบบ หมายถึง ใครก็ได้ท่ีเด็กเคารพนับถือ เช่น บิดา มารดา ครู อาจารย์ คนสําคัญในสังคม 
นักการเมือง นักแสดง เป็นต้น บุคคลเหล่าน้ีมักจะพูดเร่ืองจริยธรรมและพฤติกรรมท่ีถูกต้องเสมอ แต่ผลการวิจัยของ
นักพฤติกรรมศาสตร์ช้ีว่าเด็กจะเอาอย่างพฤติกรรมของบุคคลตัวแบบมากกว่าทําตามคําพูดของพวกเขา เช่น การ
ทดลองครั้งหน่ึง ผู้ใหญ่ทีทําหน้าท่ีเป็นตัวแบบของกลุ่มเด็กอนุบาลสอนเด็กให้เล่นเกมส์ และแนะนําว่าเมื่อเล่นเกมส์
แล้วให้หยิบขนมไปคนละช้ิน เพื่อเป็นรางวัล แต่ตัวแบบหยิบขนม 2 ช้ิน แล้วก็ออกจากห้องไป เด็กก็เลยเอาอย่าง
หยิบขนม 2 ช้ินกัน 
 ตําแหน่งหรือสถานะของตัวแบบมีอิทธิพลต่อเด็กต่างกัน บุคคลท่ีเป็นที่นับถือของสังคม มีช่ือเสียง ดารา
นักแสดง นักการเมือง มักจะให้คําแนะนําทางจริยธรรมแก่สังคม แต่เด็กและคนในสังคมจะทําตามพฤติกรรมจริงของ
บุคคลเหล่าน้ันมากกว่าคําแนะนําของพวกเขา ย่ิงบุคคลน้ันมีช่ือเสียงและฐานะสูงเท่าไรประชาชนจะเอาอย่าง
พฤติกรรมเขามากเท่าน้ัน พฤติกรรมที่ได้รับผลตอบแทน แม้จะไม่ดีก็จะเป็นท่ีจูงใจของเด็กมากกว่าพฤติกรรมท่ีดี
และไม่มีผลตอบแทน เช่น เด็กท่ีเห็นบิดามารดาขับรถเร็วหรือฝ่าไฟแดงบ่อย โตขึ้นก็จะเอาเป็นตัวอย่าง เด็กเรียนรู้
พฤติกรรมเช่นน้ีโดยไม่ต้องสอน เรียนรู้ได้ง่ายกว่าพฤติกรรมดีเสียอีก 
 การเสริมแรงมีประโยชน์มาในการสร้างพฤติกรรม การเสริมแรงมีท้ังบวกและลบ เช่น นกพิลาบของสกิน
เนอร์ เรียนรู้การเล่นปิงปองจากการเสริมแรงพฤติกรรมท่ีประสพผลสําเร็จ เด็กขยันเรียนเพราะได้เกรดดี ผู้ใหญ่
ทุ่มเทกับการทํางานเพราะเสริมแรงด้วยรายได้ ฐานะ หรืออํานาจ แต่การเสริมแรงก็เก่ียวกับอารมณ์เช่นกัน เด็กบาง
คนเกรดไม่เสริมแรงเขา เพราะการเรียนไม่มีความหมาย ไม่รู้จะเรียนไปทําไปหรือยากจนเกรดดีก็ช่วยอะไรไม่ได้เป็น
ต้น หรือประสบการณ์ท่ีผ่านมาเกรดไม่ทําให้เขาได้รับคําชมเชยหรือประโยชน์อื่นใด ดังนั้นการให้รางวัลในผลงานจึง
ต้องพิจารณาว่าเด็กต้องการรางวัลน้ันหรือไม่ หรือต้องการอะไรเป็นรางวัล 
 การพัฒนาการควบคุมตนเองและการปฏิบัติตามบรรทัดฐานของสังคมก็อยู่บนมาตรการเสริมแรงเช่นกัน 
แต่การเสริมแรงโดยตรงและมีประสิทธิภาพกระทําได้ยากมาก เช่น เด็กท่ีทําร้ายเพื่อนในห้องเรียน ครูจึงทําโทษด้วย
การตี เร่ืองกลับเป็นว่าครูแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวให้เด็กดู ในระยะต่อมาเด็กคนนั้นมีพฤติกรรมก้าวร้าวต่อเพ่ือนและ
เด็กอ่ืนมากย่ิงขึ้น เด็กท่ีเข้าสู่สังคม เช่น โรงเรียนตั้งแต่เยาว์วัยจะแสดงความสามารถในการควบคุมตนเองได้มากกว่า
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เด็กท่ีเข้าโรงเรียนเมื่ออายุมาก ดังน้ันการศึกษาเด็กเล็กและเด็กอนุบาลจึงเป็นส่ิงจําเป็น การเสริมแรงทางลบ เช่น 
การทําโทษหรือการไม่ให้ผลตอบแทนเมื่อทําดี มีผลในทางตรงข้ามค่อนข้างมาก จึงควรหลีกเล่ียง 
 ลําดับเวลาการให้รางวัลหรือเสริมแรงก็เช่นกัน เช่นการทดลองครูให้เด็กอ่านหนังสือท่ีโต๊ะของตนในห้องท่ี
มีของเล่นมาก เด็กท่ีลุกไปหยิบของเล่นแล้วถูกทําโทษทันทีจะไม่ลุกไปหยิบของเล่นอีก ส่วนเด็กท่ีคุณทําโทษ 2-3 
นาที ให้หลังจะยังไปหยิบของเล่นอีก ท้ังๆ ท่ีรู้ว่าครูจะทําโทษ ผลตอบแทนท่ีได้รับและการทําโทษท่ีมาล่าช้าจะทําให้
เด็กกล้าทําผิดอีกซํ้าๆ 
 ดังน้ันการให้ตัวแบบและการเสริมแรงจึงมีผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมจริยธรรมของเด็กในระยะยาวเป็น
อย่างดี แต่ปัญหาก็ตามมาเป็นปัญหาที่สังคมต้องช่วยกันแก้ไข ถ้าหากเราต้องการสร้างความมีจริยธรรมในสังคมของ
เรา ปัญหามีดังน้ี 
 1. ผู้ใหญ่ทุกระดับในสังคมของเราต้ังแต่ใกล้ชิดเด็กมากท่ีสุด จนกระท่ังคนดังในสังคม มิได้ทําตนเป็นตัว
แบบอย่างสมํ่าเสมอ ข้ออ้างท่ีว่าเด็กต้องรู้จักแยกแยะส่ิงดีและไม่ดี แล้วผู้ใหญ่สามารถแยกแยะส่ิงดีและไม่ดีนําไป
ปฏิบัติได้สม่ําเสมอหรือไม่ ตัวอย่างท่ีเด็กเห็นได้เป็นประจํา เช่น ขับรถเร็วเกิดกําหนด ทําผิดกฎจราจร หาวิธี
หลีกเล่ียงกฎหมาย ซ่ึงผู้ใหญ่ทําให้เด็กดูเป็นตัวแบบโดยไม่เจตนาทุกๆ วัน ดังน้ันผู้ใหญ่ในสังคมควรตรวจสอบ
พฤติกรรมของตัวเองก่อนมาตรวจสอบพฤติกรรมของเด็ก และไม่ควรอ้างว่าเด็กต้องสามารถแยกแยะผิดถูกได้ ท้ังๆ 
ท่ีผู้ใหญ่ยังแยกไม่ได้ 
 2. ผู้ใหญ่ปฏิบัติพฤติกรรมของตนมานาน จึงยากจะเปล่ียนนิสัยแม้จะรู้ว่าไม่ถูกต้อง แม้แต่เรื่องเล็กๆ เช่น
การจับปากกาดินสอเขียนหนังสือไม่ถูกต้องก็เปล่ียนไม่ได้ เช่นเคยขับรถผิดกฎจราจรก็ยังทําเป็นประจํา เช่นอ้างว่า
เห็นไฟแดงแต่ไม่เห็นตํารวจ หรือเจ้าหน้าท่ีบางคนก็ทําผิดกฎหมายให้ประชาชนเห็นเป็นแบบอย่างอีกด้วย 
 3. ครูและผู้ปกครองท่ัวไปสอนวิธีสอนจริยธรรม แต่ไม่มีการนิยามศัพท์จริยธรรมแต่ละตัว เพื่อนําไปสู่การ
ปฏิบัติที่ชัดแจ้ง เช่น ความรักระหว่างแม่กับลูกเป็นท่ียอมรับแต่การท่ีแม่ไปขโมยของในร้านค้าเพื่อหาเงินซ้ือนมให้ลูก
ไม่น่าจะถูกต้อง การเล้ียงลูกด้วยนมแม่ก็ได้รับการส่งเสริมอยู่แล้ว หรือเรื่องความกตัญญูจะตอบแทนกันอย่างไรและ
มากน้อยแค่ไหน เช่นถ้ามีใครมาด่าว่าผู้ปกครองเรา เราจะไปฆ่าเขาก็คงไม่ถูกต้องอีกเช่นกัน แนวปฏิบัติหรือ
ทางเลือกอยู่ตรงไหนต้องพิจารณากันต่อไป เราวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นคะแนนได้แต่วัดจริยธรรมเป็นคะแนน
ยังไม่มีใครทําได้ 
 
การทําความเข้าใจค่านิยม 
 เด็กปัจจุบันมีปัญหาที่จะต้องคิดมากในโลกแห่งความซับซ้อน เช่น เรียนจบการศึกษาแล้วจะไปทําอะไร จะ
สะสมทรัพย์สมบัติ หรือสร้างช่ือเสียง จะกลับไปช่วยภูมิลําเนาเดิมและน้องๆ หรือไม่ เป็นต้น จอห์น ดิวอี้ กล่าวไว้ว่า
เราไม่สอนจริยธรรมเท่าน้ันแต่มุ่งสร้างวิธีการเรียนรู้การเพ่ิมพูนสติปัญญา เข้าใจเนื้อหาวิชา ซ่ึงจะทําให้พฤติกรรมมี
ความถูกต้องสอดคล้องและเข้มข้นมากกว่าท่ีควรจะเป็น 
 ไซมอน (Simon et al, 1972) และคณะ ได้พัฒนา 7 ขั้นตอน กระบวนการเข้าใจค่านิยมโดยจัดไว้ใน 3 
หัวข้อหลัก (values clarification) 
 การเลือก (choosing) 
 1. ควรมองหาทางเลือกเมื่อพบปัญหา เช่น เพื่อนชวนให้ขโมยของในร้าน เรามีทางเลือกอย่างไรบ้าง เช่น 
หยิบของเข้ากระเป๋า แต่ไปจ่ายเงิน หยิบของเข้ากระเป๋าแต่ทําหล่นเสียก่อน เป็นต้น 
 2. คิดไปข้างหน้าว่าถ้าทําตามท่ีเลือกแล้วผลจะตามมาอย่างไร 
 3. ตัดสินใจเลือกเอง ไม่ต้องพึ่งความเห็นของคนอื่น ไม่ต้องมีใครมาช้ีชวน 
 ผลท่ีได้ (Prizing) 
 4. คิดถึงความชอบของตนและการประเมินตนเอง 
 5. เต็มใจที่จะยืนหยัดในทางเลือกต่อหน้าคนอ่ืน 
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 การปฏิบัติ (Acting) 
 6. ดําเนินการให้สอดคล้องกับทางเลือกและความชอบของตน 
 7. ดําเนินการตามวิธีการน้ีให้เป็นรูปแบบของชีวิต 
 ครูกระตุ้นให้เด็กคิดตาม 7 ข้ันตอน ด้วยตนเอง แต่มิได้ให้เด็กยอมในแนวคิดใดแนวคิดหน่ึงโดยเฉพาะเด็ก
ต้องเรียนรู้กระบวนการคิด ตระหนักในค่านิยมและความเช่ือของตน พิจารณาความสอดคล้องกับหลักการทาง
จริยธรรมอื่น และเป็นไปในทิศทางเดียวกับพฤติกรรมของตน 
 เพ่ือให้เด็กได้ตระหนักในค่านิยมของตน ครูควรให้เด็กคิดและอภิปรายกลุ่มในเร่ืองต่อไปนี้ ว่าคืออะไรมี
ขอบเขตแค่ไหน ความทะเยอทะยาน ความมีใจกว้าง ความสามารถ ความร่าเริง ความสะอาด ความกล้า การให้อภัย 
การช่วยเหลือ ความซ่ือสัตย์ ความมีมโนภาพ ความเป็นอิสระ สติปัญญา ความมีเหตุผล ความรัก ความเช่ือฟัง ความ
สุภาพ และการควบคุมตนเอง เป็นต้น 
 ความยุ่งยากก็คือแต่ละค่านิยมไม่มีการนิยามศัพท์ไว้ แนวปฏิบัติก็ไม่มีการกําหนดเป็นตัวอักษร เด็กต้องคิด
นิยามศัพท์ไว้ แนวปฏิบัติก็ไม่มีการกําหนดเป็นตัวอักษร เด็กต้องคิดนิยามศัพท์ของตนเอง หลายคนหลายความคิด 
เด็กมีสิทธ์ิเลือกความคิดอย่างเสรี จะเลือกความคิดไหนน้ันไม่ใช่เร่ืองง่าย เด็กต้องมีความสามารถในการคิดหาทาง
เลือกเพื่อการนําไปปฏิบัติ มีความสามารถหาเหตุผลสนับสนุนความเช่ือของตน เสร็จแล้วนําไปปฏิบัติตามความคิดท่ี
ยืนหยัดแล้ว มิใช่พูดอย่างทําอย่าง ประการสุดท้ายก็คือ การนําค่านิยมไปปฏิบัติน้ันไม่มีใครกําหนดวัตถุประสงค์และ
ระดับการปฏิบัติอย่างเหมาะสมไว้ แต่กระบวนการ 7 ขั้นตอนจะทําให้เด็กเข้าใจค่านิยม เข้าใจตนเองได้มากข้ึน 
แม้ว่าจะไม่มีข้อสรุปท่ีทุกคนเห็นชอบก็ตาม 
 องค์กรว่าด้วยสิทธิมนุษย์ชนแห่งสหประชาชาติ เน้นยํ้าในความเสมอภาคของความเป็นมนุษย์ เห็นว่าชีวิต
เป็นส่ิงท่ีมีค่าย่ิงค่านิยาม เช่นน้ีเป็นท่ียอมรับในระดับสากล แต่น่าจะอธิบายต่อไปว่า คนหรือกลุ่มคนท่ีเห็นชีวิตคนอ่ืน
เป็นเพียงวัตถุ เพื่อแสวงหารายได้ของเขา เช่น ฆาตกร ผู้ผลิตและผู้ค้าสารเสพติด ผู้ค้ามนุษย์ ผู้ผลิตและจําหน่ายยา
ปลอม เป็นต้น เราควรจะตีค่าความเป็นมนุษย์ของพวกเขาในระดับใด ควรจะยอมรับในความรํ่ารวยหรืออิทธิพลของ
เขาหรือไม่ 
 
การพัฒนาจริยธรรม 
 เร่ิมต้นจากครอบครัว ต่อมาที่โรงเรียนและจบลงที่ชุมชน และประเทศชาติ ถ้าหากหน่วยงานเหล่านี้ไม่เล่น
บทบาทที่ดีแล้วก็เป็นยากท่ีเราจะสร้างสังคมคุณธรรมขึ้นได้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทําเอกสารแจก
คุณแม่แรกคลอดนับว่าเป็นส่ิงท่ีดี ปัญหาก็คือคุณแม่จะอ่านและนําไปปฏิบัติมากน้อยแค่ไหน ชุมชนสนับสนุนคุณแม่
แค่ไหน เป็นต้น น่าจะมีหน่วยงานทางการศึกษาเพื่อชีวิตสําหรับคนไทยทุกคนทุกเวลา 
 ในส่วนของครูและผู้ดูแลเด็กต้องสร้างความไว้วางใจให้กับเด็กเป็นการเริ่มต้นชีวิตในโลกด้วยความสดใส 
(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552) ครูควรปฏิบัติต่อเด็กดังต่อไปนี้ 
 1. รักเด็กเป็นท่ีต้ัง (ไม่มีเง่ือนไข) 
 2. ไม่เลือกท่ีรักมักท่ีชัง 
 3. เข้าใจกระบวนการและการพัฒนาตามวัยของเด็กอย่างรอบด้าน 
 4. เข้าใจกระบวนการเรียนรู้ของเด็กในวัยน้ี 
 5. มีจินตนาการ และค้นหาหรือสร้างส่ือเรียนรู้ท่ีทําให้เด็กสนใจ สนุกและอยากรู้เพิ่มเติม 
 6. สนับสนุนเด็กให้แสดงความคิดเห็น ให้เด็กคิด ให้เด็กมีส่วนร่วม 
 7. เป็นแบบอย่างท่ีดี ไม่ตี ไม่เฆ่ียนเด็ก ไม่ก้าวร้าวทําร้ายทารุณ และไม่ละเมิดทางกาย ทางเพศ ทางวาจา
กับเด็ก 
 8. ช้ีชวนเด็กให้รู้จักตนเองและส่ิงแวดล้อมรอบตัว 
 9. เข้าใจความแตกต่างระหว่างเด็ก 
 10. สังเกตพฤติกรรมเด็กอย่างต่อเนื่อง 
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 11. สัมพันธ์และสร้างเครือข่ายกับพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้คนในชุมชน 
 12. คํานึง “ประโยชน์สูงสุด” ท่ีจะตกอยู่กับเด็กเป็นสําคัญ 
 นอกจากน้ีแล้ว เอกสารฉบับเดียวกันท่ียังได้กําหนดสมรรถนะด้านต่างๆ และพฤติกรรมบ่งช้ีไว้ด้วย เช่น 
 1. การเคล่ือนไหวและสุขภาวะทางกาย 
 2. พัฒนาการด้านสังคม 
 3. พัฒนาการด้านอารมณ์ 
 4. พัฒนาการด้านการคิดและสติปัญญา 
 5. พัฒนาการด้านภาษา 
 6. พัฒนาการด้านจริยธรรม (การมีวินัยในตนเองและความรู้ผิดชอบช่ัวดี) 
 7. พัฒนาการด้านการสร้างสรรค์ 
 การพัฒนาจริยธรรมของเด็กอนุบาลคงไม่เกินขั้นท่ี 3 ตามหลักของโคลเบอร์ก และอยู่ในช่วงเรียนรู้จาก
ธรรมชาติ และเลียนแบบผู้ใหญ่ตามหลักการของเพียเจต์ และอินเฮลเดอร์ ครู ผู้ปกครอง เด็กโตและชุมชน ต้องเป็น
เบ้าหลอมจริยธรรมของเด็กอนุบาล ดังน้ันครูและผู้ปกครองควรหาหนังสือนิทานจริยธรรมมาอ่านให้เด็กฟัง อ่าน
ด้วยกันกับเด็ก ถามคําถามเด็ก เล่นละครจริยธรรม จัดกิจกรรมด้านจริยธรรมท่ีเด็กอนุบาลทําได้ และต้องมีการ
เสริมแรงเสมอ ท้ังในระดับโรงเรียน บ้าน และชุมชน ครู ผู้ปกครอง และเด็กโตต้องเป็นตัวแบบทางจริยธรรมท่ีดี
อย่างเสมอต้นเสมอปลาย แล้วจบลงท่ีสังคมว่าจะมีตัวแบบที่ดีมากน้อยเพียงใด การพัฒนาจริยธรรมของเด็กเป็น
ภาระของโรงเรียน บ้าน ชุมชน ประเทศ และโลก อย่างสอดคล้องกันท้ังหลักการและการปฏิบัติ เด็กก็คือเด็ก ท้ังเด็ก
เล็ก เด็กวัยรุ่น รวมท้ังประชาชนท่ีมีการพัฒนาทางจริยธรรมไม่เกินระดับ 4 สมองของเขาพัฒนายังไม่เต็มท่ีจะให้เขา
ใช้พิจารณญาณแยกแยะ เอาเฉพาะส่ิงดีน้ันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยาก เด็กเรียนแบบพฤติกรรมผู้ใหญ่มากกว่าคําหวาน
ของพวกเขา เด็กจะมีจริยธรรมดีต้องพัฒนาในสังคมที่มีจริยธรรมดีเท่าน้ัน พฤติกรรมของเด็กก็คือภาพในกระจกเงา
ของพฤติกรรมผู้ใหญ่ในสังคม ทุกระดับช้ัน ทุกคนควรมีทัศนว่าเมื่อมีปัญหาเกิดข้ึนต้องรีบแก้ไขทันทีไม่มีคําว่า 
“เด๋ียว” ก็ได้ ผู้สนใจการสอนจริยธรรม ควรศึกษาโครงการ โตไปไม่โกงของกรุงเทพมหานคร 
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ความคิดเหน็ของผู้ต้องขังต่อการบริหารงานราชทัณฑ์ของเจ้าหน้าที่เรือนจํา 
จังหวัดนนทบุรี* 

Opinions of the prisoners on the administration procedures of  
the corrections officer in the Nonthaburi Provice 

 
               นายธัชพงศ์ กระตือหน**

 
Mr. Tuchapong Kraturhon  

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่องน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความคิดเห็นของผู้ต้องขังต่อการบริหารงานราชทัณฑ์ฝ่าย
จําแนกผู้ต้องขัง ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ ฝ่ายฝึกวิชาชีพ และฝ่ายทัณฑปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ีเรือนจําจังหวัด
นนทบุรี 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ต้องขังต่อการบริหารงานราชทัณฑ์ฝ่ายจําแนกผู้ต้องขัง ฝ่ายการศึกษา
และพัฒนาจิตใจ ฝ่ายฝึกวิชาชีพ และฝ่ายทัณฑปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เรือนจําจังหวัดนนทบุรี จําแนกตามสถานภาพ
ส่วนบุคคล ด้านอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่ถูกขังมาแล้ว ระยะเวลาที่ต้องถูกขัง ท้ังหมด และ
รายได้เฉล่ียต่อเดือนก่อนถูกขัง กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ต้องขังเรือนจําจังหวัดนนทบุรี จํานวน 335 คน เครื่องมือท่ีใช้ใน
การวิจัยเป็นแบบสอบถามได้ค่าความเชื่อมั่น 0.7359 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียโดยใช้ค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้ต้องขังมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานราชทัณฑ์ ฝ่ายจําแนกผู้ต้องขัง ฝ่าย
การศึกษาและพัฒนาจิตใจ ฝ่ายฝึกวิชาชีพ และฝ่ายทัณฑปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ีเรือนจํา จังหวัดนนทบุรี ในภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าฝ่ายจําแนกผู้ต้องขังเจ้าหน้าท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการ
จําแนกผู้ต้องขังและปฏิบัติหน้าท่ีเป็นข้าราชการท่ีดีของเรือนจํา  ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจมีการจัดฝึกอบรม
และพัฒนาจิตใจ และศีลธรรม ศึกษาเล่าเรียนตามความประสงค์ของผู้ต้องขัง ฝ่ายฝึกวิชาชีพเจ้าหน้าท่ีมีการจัดฝึก
วิชาชีพตามระบบท่ีเรือนจําจัดให้ ฝ่ายทัณฑปฏิบัติ มีการช้ีแจงการกระทําผิดต่าง ๆ อย่างละเอียดเพื่อประโยชน์แก่
ผู้ต้องขังเมื่อปฏิบัติดีหรือประพฤติดี 2) ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดเห็นของผู้ต้องขังต่อการ
บริหารงานราชทัณฑ์ของเจ้าหน้าท่ีเรือนจําจังหวัดนนทบุรี พบว่า ผู้ต้องขังที่มีอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
ต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ในฝ่ายจําแนกผู้ต้องขังมีการสอบประวัติ
อย่างละเอียดทําให้สามารถจําแนกผู้ต้องขังได้อย่างเหมาะสม ฝ่ายฝึกวิชาชีพเจ้าหน้าท่ีให้คําแนะนําวิชาชีพทําให้มี
ความเข้าใจเป็นอย่างดี ฝ่ายทัณฑปฏิบัติเจ้าหน้าท่ีมีการวางตนได้เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าท่ี 
 
Abstract 
 The objectives of this research were to: 1) to study the opinions of the prisoners on the 
administration procedures of correction officers in Nonthaburi Provincial Prison, 2) to compare the 
opinions of the prisonersbased on personal characteristics. Thesample include 335 prisoners in 
the prison of Nonthaburi Province. Questionnaires wereused as a research tool, reliability 0.7359. 
Data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and analysis of 
variance. 

                                            
 * บทความการค้นคว้าอิสระ 
** บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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 The results of the research indicated that 1) the mean score of the overall of opinions of 
the prisoners on the administration procedures of correction officers was at the medium level. 
When considering  each aspect considered  on the questionnaires it was found that for the 
classification the officers  had  the knowledge and experience to classify the prisoners and the 
officers were good public servants. On the education, mental and moral development aspects 
training was offered by officers following the prisoners placemat. On the vocational training, the 
training program was based on the department of correctives regulations. On  probation practice, 
probation practices were explained clearly by officers to the  benefit of  the probationary 
prisoners. 2) Comparisons of the mean score of the opinions of the prisoners on the 
administration of correction officersfound that the prisoners with different marital status and 
education level had different opinions at the statistical significance of 0.01. When considered by 
each aspect it was found that the officers of the prisoner classification division where a prisoner’s 
history was studied, was able to classify the prisoners appropriately, the officers in vocational 
training diversion  advised  suitable vocations to prisoners, the officers of probation practices 
division were the best regarded by prisoners. 
 
ความนํา 
 กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม เป็นหน่วยงานสุดท้ายในกระบวนการยุติธรรมอันประกอบไปด้วย ตํารวจ 
อัยการ ศาลและราชทัณฑ์ มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการควบคุมผู้ต้องขังให้เป็นไปตามคําพิพากษาของศาล ซ่ึงในการ
ปฏิบัติผู้ต้องขังของกรมราชทัณฑ์น้ัน มีลักษณะผสมผสานระหว่างใช้เรือนจําและทัณฑสถานเป็นสถานท่ีควบคุม
ผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพและมิให้ผู้ต้องขังแหกคุกหลบหนี และอยู่ในระเบียบวินัย กับการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัย
ของผู้ต้องขังให้เป็นบุคคลท่ีสามารถเข้ากับสังคมท่ัวไปได้เมื่อพ้นโทษภายใต้หลักกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และ
มาตรฐานข้ันต่ําขององค์การสหประชาชาติ โดยยึดหลักมนุษยธรรม และศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ ภารกิจดังกล่าวเป็น
หน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีเรือนจํา ซ่ึงนับว่าเป็นตัวจักรท่ีสําคัญย่ิงในการบริหารงาน และการปฏิบัติงานในการแก้ไขพัฒนา
พฤตินิสัยดังกระแสพระราชดํารัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ีได้พระราชทานแก่ นายประดิษฐ์ พานิชการ 
อธิบดีกรมราชทัณฑ์และคณะ เมื่อวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2516 ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน (กอบเกียรติ  
กสิวิวัฒน์, 2523, หน้า 10) ว่า 
 
  “งานราชทัณฑ์” นับตั้งแต่อธิบดีกรมราชทัณฑ์ลงไปจนถึงเจ้าหน้าที่ท้ังหมด 
  ต้องรับภาระหน้าท่ีอันหนักและเหน็ดเหนื่อยมาก ท้ังในสายตาคนท่ัวไปก็มอง 
  งานราชทัณฑ์ไปในทางท่ีไม่เป็นมงคลว่าเป็นงานตํ่าต้อย เป็นงานคุกงานตะราง 
  ทรงเห็นใจผู้ท่ีทํางานในกรมราชทัณฑ์ขอให้อธิบดีกรมราชทัณฑ์ และเจ้าหน้าท่ี 
  ทุกคนอย่าได้คิดท้อถอย ขอให้คิดว่างานราชทัณฑ์เป็นงานท่ีทําประโยชน์ให้แก่ 
  สังคม หากอบรมผู้ต้องขังให้ประพฤติตนดีขึ้นไม่ได้ พ้นโทษออกไปก็จะกลับไป 
  เป็นอันธพาลเป็นภัยต่อสังคมอีก ข้าราชการกรมราชทัณฑ์ควรจะภูมิใจ ถ้า 
  สามารถฝึกอบรมผู้ต้องขังให้เป็นพลเมืองดีได้ ขอให้ข้าราชการกรมราชทัณฑ์ 
  มีมานะอดทนพยายาม แก้ไข ให้ผู้ต้องขังเป็นคนดีฝึกหัดงานอาชีพสําหรับเป็น 
  เคร่ืองทํามาหากินโดยสุจริตได้ เมื่อพ้นโทษออกไปแล้วก็ควรจะติดตามดูแลด้วย 
  ว่าได้นําเอาวิชาชีพท่ีฝึกอบรมให้นั้นไปทํางานอะไรได้บ้าง” 
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 งานราชทัณฑ์ เป็นงานท่ีต้องการความเป็นวิชาชีพและเป็นงานท่ีต้องอาศัยทักษะหลายประการ เพื่อ
ควบคุมดูแลให้การช่วยเหลือแก่ผู้ต้องขัง เจ้าหน้าที่เรือนจําจะทํางานให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพดี จะต้องมีความ
พร้อม ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ความเข้าใจในหลักการและวิธีการทํางาน และต้องต้องยึดมั่นใน
ระเบียบวินัย มีคุณธรรม ไม่หมกมุ่นในอบายมุขต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างท่ีดีน่าเคารพ ศรัทธา เล่ือมใส 
และท่ีสําคัญต้องเป็นบุคคลท่ีมีความตั้งใจในอุดมการณ์ ทัศนคติ จริยธรรม และทักษะในการปฏิบัติงานในระดับท่ี
เหมาะสมด้วย 
               ปัญหาในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีเรือนจําท่ีมักพบบ่อย ได้แก่ การขาดความรับผิดชอบ ไม่เอาใจใส่
ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามระเบียบวินัย ไม่ตรงต่อเวลา ละเลยเวรยามละทิ้งหน้าท่ี ไม่ตรวจตราขณะปฏิบัติหน้าท่ีเวร
ยาม ดื่มสุราในขณะปฏิบัติหน้าที่ ขาดความยุติธรรมในการปกครองผู้ต้องขัง ขาดความเมตตากรุณา ลงโทษผู้ต้องขัง
เมื่อกระทําผิดวินัยโดยไม่คํานึงถึงกฎหมายและความเป็นมนุษย์ กล่าววาจาไม่สุภาพ หรือไม่ให้ความสะดวกแก่ผู้มา
ติดต่อราชการ ส่ิงเหล่าน้ีนับเป็นข้อบกพร่องอันเกี่ยวกับพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่เรือนจําท้ังส้ิน 
               กรมราชทัณฑ์ ได้ตระหนักถึงปัญหาและความสําคัญในเรื่องดังกล่าว โดยได้กําหนดไว้ในแผนทิศทางกรม
ราชทัณฑ์ในทศวรรษหน้าในภารกิจหลักเก่ียวกับการเสริมสร้างสมรรถนะในการบริหารราชทัณฑ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ คือ ให้มีการพัฒนาบุคลากร โดยเน้นคุณภาพทางจิตใจ จริยธรรม ความซ่ือสัตย์สุจริต และความมี
คุณธรรมในการบริหารงานราชทัณฑ์ต่อไป(กรมราชทัณฑ์, 2541, หน้า 47) 
               ด้วยเหตุน้ีผู้วิจัยในฐานะท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีเรือนจําในส่วนกลาง มีความสนใจที่จะทําการศึกษาความ
คิดเห็นของผู้ต้องขังว่ามีความคิดอย่างไร ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีเรือนจํา ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าท่ีและเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัย
ให้ผู้ต้องขังกลับตัวเป็นพลเมืองดีได้ถูกต้องและเหมาะสมต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ต้องขังต่อการบริหารงานราชทัณฑ์ของเจ้าหน้าท่ีเรือนจําจังหวัดนนทบุรี  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ต้องขังต่อการบริหารงานราชทัณฑ์ของเจ้าหน้าท่ีเรือนจําจังหวัด
นนทบุรี จําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 ความคิดเห็นของผู้ต้องขังต่อการบริหารงานราชทัณฑ์ของเจ้าหน้าที่เรือนจําจังหวัดนนทบุรี จําแนกตาม
สถานภาพส่วนบุคคลแตกต่างกัน 
 1. ประชากร คือ ผู้ต้องขังเรือนจําจังหวัดนนทบุรี จํานวนประมาณ 2,639 คน (ที่มา : เรือนจําจังหวัด
นนทบุรี เดือนตุลาคม 2556) 
 2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา ได้จากการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (simple random sampling) จากกลุ่ม
ประชากรโดยกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan (1970, p. 
608) ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 335 คน 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นแบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  
 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาท่ี
ถูกขังมาแล้ว ระยะเวลาท่ีถูกต้องขังท้ังหมด และรายได้เฉล่ียต่อเดือนก่อนถูกขัง 
 ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นของผู้ต้องขังต่อการบริหารงานราชทัณฑ์ของเจ้าหน้าท่ีเรือนจําจังหวัดนนทบุรี แบ่ง
ออกเป็น 4 ฝ่าย คือ 1) ฝ่ายจําแนกผู้ต้องขัง 2) ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ 3) ฝ่ายฝึกวิชาชีพ และ 4) ฝ่ายทัณฑ
ปฏิบัติ ลักษณะของแบบสอบถาม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert) จํานวน 26 ข้อ 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยการขอความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่างซ่ึงเป็น
ผู้ต้องขังของเรือนจําจังหวัดนนทบุรีโดยนําแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตัวอย่างกรอกข้อมูลด้วยวิธีตามสะดวกจํานวน 
335 ฉบับ แล้วขอรับคืนด้วยตนเอง ในช่วงวันท่ี 1 – 30 พฤศจิกายน 2556 ได้รับแบบสอบถามคืนมาจํานวน 335 
ชุด คิดเป็น ร้อยละ 100.00 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถาม จะนํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุด และนํามาลงรหัส 
ประมวลผลข้อมูลโดยโปรแกรมสําเร็จรูป หาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, F-test  และ  
LSD ดังน้ี 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ความถี่และค่าร้อยละ (percentage) 
 2. วิเคราะห์ความคิดเห็นต่อการบริหารงานราชทัณฑ์ของเจ้าหน้าท่ีเรือนจําจังหวัดนนทบุรีของผู้ต้องขัง
จําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล โดยใช้ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X )  ของคะแนนความคิดเห็นต่อการบริหารงานราชทัณฑ์ของผู้ต้องขังจําแนก
ตามสถานภาพส่วนบุคคล โดยใช้ t-test และ F-test 
 4. เปรียบเทียบพหุคูณ เพื่อทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนความคิดเห็นต่อการบริหารงานราชทัณฑ์
ของผู้ต้องขังจากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธี Least Significant Difference (LSD) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล 
  ผู้ต้องขังเรือนจําจังหวัดนนทบุรีท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ 25-40 ปี ร้อยละ 48.06 รองลงมา
ต่ํากว่า 25 ปี ร้อยละ 29.55 สถานภาพสมรส ร้อยละ 39.40 รองลงมาโสด ร้อยละ 36.12 ระดับการศึกษาต่ํากว่า
ปริญญาตรี ร้อยละ 77.91 รองลงมาสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 11.94 ระยะเวลาที่ถูกขังมาแล้วน้อยกว่า 3 ปี ร้อย
ละ 77.31 รองลงมา 3-5 ปี ร้อยละ 14.03 ระยะเวลาท่ีถูกขังมาแล้วท้ังหมด 3-5 ปี ร้อยละ 42.39 รองลงมาน้อย
กว่า 3 ปี ร้อยละ 38.21 รายได้เฉล่ียต่อเดือนก่อนถูกขัง 10,000-20,000 บาท ร้อยละ 52.84 รองลงมาน้อยกว่า 
10,000 บาท ร้อยละ 31.04 
 2. การวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ต้องขังต่อการบริหารงานราชทัณฑ์ของเจ้าหน้าท่ีเรือนจํา จังหวัด
นนทบุรี 
  ผู้ต้องขัง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานราชทัณฑ์ของเจ้าหน้าท่ีเรือนจําจังหวัดนนทบุรี ใน
ภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.40) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 
  ฝ่ายจําแนกผู้ต้องขัง 
  ผู้ต้องขัง มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.54) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 3.51-3.74) จํานวน 5 รายการ คือ 
  1. เจ้าหน้าท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการจําแนกผู้ต้องขัง 
  2. เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติหน้าท่ีเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการท่ีดีของเรือนจํา 
  3. ท่านพอใจต่อการปฏิบัติอย่างดีจากเจ้าหน้าท่ีในระหว่างการสอบประวัติและจําแนกลักษณะ 
  4. ท่านพอใจท่ีได้รับการปฐมนิเทศและต้อนรับ 
  5. ท่านพึงพอใจจําแนกลักษณะเข้าไปอยู่ในหน่วยงานและแดน 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผู้ต้องขังท่ีมีระยะเวลาท่ีถูกขังท้ังหมดน้อยกว่า 3 ปี 
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  ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ 
  ผู้ต้องขัง มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.56) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 3.50–3.93) จํานวน 5 รายการ คือ 
  1. การฝึกอบรมและพัฒนาจิตใจทําให้ทราบถึงบาปบุญคุณโทษดีขึ้น 
  2. การฝึกอบรมศีลธรรมช่วยให้รู้จักตนเองมากข้ึน 
  3. ท่านได้ศึกษาเล่าเรียนในวิชาการตรงกับความต้องการ 
  4. ท่านพอใจท่ีได้รับการพิจารณาจัดเข้ารับการศึกษาตามความประสงค์ 
  5. ความพึงพอใจในการจัดการเรียนสอนของฝ่ายการศึกษาฯ 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผู้ต้องขังท่ีอายุต่ํากว่า 25 ปี และอายุ 25 – 40 ปี สถานภาพโสด และสมรส 
ระยะเวลาท่ีถูกขังมาแล้วน้อยกว่า 3 ปี ระยะเวลาท่ีถูกขังท้ังหมด 3 – 5 ปี รายได้เฉล่ียต่อเดือนก่อนถูกขัง 10,000 – 
20,000 บาท 
  ฝ่ายฝึกวิชาชีพ 
  ผู้ต้องขัง มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.22) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่
ในระดับมาก ( X = 3.59) จํานวน 1 รายการ คือ ท่านพึงพอใจในการฝึกวิชาชีพตามระบบท่ีเรือนจําจัดให้ 
  เมื่อพิจารณาตามอายุพบว่า มีค่าสอดคล้องกับผู้ต้องขังท่ีอายุ 40 ปีขึ้นไป สถานภาพหม้าย/หย่าร้าง 
ระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี ระยะเวลาท่ีถูกขังมาแล้วน้อยกว่า 3 ปี 3–5 ปี และมากกว่า 5 ปี ระยะเวลาท่ีถูก
ขังท้ังหมดน้อยกว่า 3 ปี และมากกว่า 5 ปี ระยะเวลาท่ีถูกขังท้ังหมด 3–5 ปี 
  ฝ่ายทัณฑปฏิบัติ 
  ผู้ต้องขัง มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.27) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่
ในระดับปานกลาง ( X = 2.98–3.49) ทุกรายการ คือ 
  1. เจ้าหน้าท่ีช้ีแจงเร่ืองโทษของการกระทําผิดวินัยต่างๆ อย่างละเอียดเพื่อความเข้าใจดี 
  2. เจ้าหน้าท่ีวางตนเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าท่ี 
  3. เจ้าหน้าท่ีให้ความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีกับประโยชน์ท่ีจะได้รับเมื่อท่านปฏิบัติดีหรือประพฤติดี 
  4. ความไว้วางใจในเจ้าหน้าท่ีฝ่ายทัณฑปฏิบัติ 
  5. เจ้าหน้าท่ีมีส่วนช่วยให้ท่านได้รับโทษท่ีเหมาะสมกับความผิดของท่าน 
  6. เจ้าหน้าท่ีพยายามช่วยท่านให้ได้รับสิทธิต่าง ๆ ตามท่ีกระบวนการยุติธรรมกําหนดไว้ 
  เมื่อพิจารณาตามอายุพบว่า มีค่าสอดคล้องกับผู้ต้องขังท่ีอายุ 25–40 ปี สถานภาพโสด และสมรส 
รายได้เฉล่ียต่อเดือนก่อนถูกขัง 10,000–20,000 บาท 
 3. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดเห็นของผู้ต้องขังต่อการบริหารงานราชทัณฑ์ของ
เจ้าหน้าท่ีเรือนจําจังหวัดนนทบุรี จําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 
  ฝ่ายจําแนกผู้ต้องขัง  
  ผู้ต้องขังท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05   
  ผู้ต้องขังท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
  ผู้ต้องขังท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
  ผู้ต้องขังท่ีมีระยะเวลาท่ีถูกขังมาแล้วต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 
  ผู้ต้องขังท่ีมีระยะเวลาท่ีถูกขังท้ังหมดต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 
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  ผู้ต้องขังท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนก่อนถูกขังต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
  ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ 
  ผู้ต้องขังท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05  
  ผู้ต้องขังท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05  
  ผู้ต้องขังท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01และ 0.05 
  ผู้ต้องขังที่มีระยะเวลาท่ีถูกขังมาแล้วต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
  ผู้ต้องขังท่ีมีระยะเวลาท่ีถูกขังท้ังหมดต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 
  ผู้ต้องขังท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนก่อนถูกขังต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
  ฝ่ายฝึกวิชาชีพ 
  ผู้ต้องขังท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05  
  ผู้ต้องขังที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
  ผู้ต้องขังท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 
  ผู้ต้องขังท่ีมีระยะเวลาท่ีถูกขังมาแล้วต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 
  ผู้ต้องขังท่ีมีระยะเวลาท่ีถูกขังท้ังหมดต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
  ผู้ต้องขังท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนก่อนถูกขังต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
  ฝ่ายทัณฑปฏิบัติ 
  ผู้ต้องขังท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05  
  ผู้ต้องขังที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 
  ผู้ต้องขังท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 
  ผู้ต้องขังท่ีมีระยะเวลาท่ีถูกขังมาแล้วต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 
  ผู้ต้องขังท่ีมีระยะเวลาท่ีถูกขังท้ังหมดต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 
  ผู้ต้องขังท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนก่อนถูกขังต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
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อภิปรายผล  
 การวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของผู้ต้องขังต่อการบริหารงานราชทัณฑ์ของเจ้าหน้าท่ีเรือนจําจังหวัดนนทบุรี 
ได้ข้อมูลท่ีควรนํามาอภิปรายผล ดังนี้ 
 ผู้ต้องขังมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการบริหารงานราชทัณฑ์ของเจ้าหน้าท่ีเรือนจําจังหวัด
นนทบุรี ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง และการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนการบริหารงานราชทัณฑ์ของ
เจ้าหน้าท่ีเรือนจําจังหวัดนนทบุรี 
 ฝ่ายจําแนกผู้ต้องขัง ผู้ต้องขังมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานราชทัณฑ์ของเจ้าหน้าท่ีเรือนจําจังหวัด
นนทบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผู้ต้องขังท่ีมีระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือนก่อนถูกขังต่างกัน มีความคิดเห็น
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และผู้ต้องขังท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ ผู้ต้องขังมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานราชทัณฑ์ของเจ้าหน้าท่ี
เรือนจําจังหวัดนนทบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผู้ต้องขังท่ีมีอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาท่ีถูก
ขังมาแล้ว ระยะเวลาที่ถูกขังท้ังหมด รายได้เฉล่ียต่อเดือนก่อนถูกขังต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 ฝ่ายฝึกวิชาชีพ ผู้ต้องขังมีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานราชทัณฑ์ของเจ้าหน้าท่ีเรือนจําจังหวัด
นนทบุรี โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ผู้ต้องขังท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือนก่อนถูกขังต่างกัน มี
ความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 ฝ่ายทัณฑปฏิบัติ ผู้ต้องขังมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานราชทัณฑ์ของเจ้าหน้าท่ีเรือนจําจังหวัด
นนทบุรี โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ผู้ต้องขังท่ีมีอายุ ระดับการศึกษาระยะเวลาท่ีถูกขังมาแล้ว ระยะเวลาท่ีถูกขัง
ท้ังหมด รายได้เฉล่ียต่อเดือนก่อนถูกขังต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานราชทัณฑ์ของเจ้าหน้าที่เรือนจําจังหวัดนนทบุรี ในส่วน
ของผู้ต้องขังเจ้าหน้าท่ีเรือนจําจังหวัดนนทบุรี ได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามหลักทัณฑวิทยา เพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดให้เป็น
คนดี ตามนโยบายของกรมราชทัณฑ์ โดยทํางานประสานกับส่วนและฝ่ายต่างๆ ของเจ้าหน้าท่ีเรือนจําและองค์กรท่ี
เก่ียวข้องอื่นๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจหลักของกรมราชทัณฑ์และเพื่อความสงบสุขของสังคมโดยรวม 
ในแต่ละฝ่ายของส่วนพัฒนาผู้ต้องขังจะดําเนินงานตามภาระหน้าท่ีให้สอดคล้องกัน โดยทํางานเป็นข้ันตอนและรับ
ช่วงหรือเสริมกันเป็นแบบบูรณาการตามอํานาจ และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของจาตุรันต์  มุงคุณคําชาว (2552) 
เร่ืองความคิดเห็นของผู้ต้องขังเกี่ยวกับการบริหารจัดการการศึกษาในเรือนจํากลางอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี พบว่า
ผู้ต้องขังมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการการศึกษาในเรือนจํากลางอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี อยู่ในระดับ
ปานกลาง และผู้ต้องขังท่ีมีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นด้วยเก่ียวกับการบริหารจัดการการศึกษาในเรือนจํากลาง
อุดรธานี โดยรวม และเป็นรายด้านไม่แตกต่างกัน ส่วนผู้ต้องขังท่ีมีอายุ 41-50 ปี มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการการศึกษาในเรือนจํากลางอุดรธานี 1 ด้าน คือ ด้านส่ือ/อุปกรณ์มากกว่าผู้ต้องขังท่ีมีอายุ 31-40 ปี 
อายุ 18-30 ปี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 จากผลการศึกษาพบว่านโยบายเน้นหนักของเจ้าหน้าท่ีในเรือนจําจังหวัดนนทบุรีน้ันมุ่งหวังและพัฒนา
ปรับเปล่ียนวิธีคิด พฤติกรรมของผู้กระทําผิด โดยให้เรือนจําทุกแห่ง เป็นแหล่งพัฒนาจิตใจและฟ้ืนฟูพฤติกรรมท่ี
บกพร่องของผู้ต้องขัง ซ่ึงกรมราชทัณฑ์ได้มีภารกิจประการหน่ึงท่ีสําคัญ คือ การบริหารจัดการการศึกษาในเรือนจํา 
โดยกําหนดให้มีการจัดการศึกษาสายสามัญในทุกเรือนจํา เพื่อให้ผู้ต้องขังมีความรู้ เมื่อผู้ต้องขังได้รับการปล่อยตัว
สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ และสามารถใช้ชีวิตและมีงานทํา เพื่อลดจํานวนผู้ต้องขังท่ีกลับมากระทําผิดซํ้า 
รวมท้ังการปรับภาพลักษณ์ของผู้ต้องขังให้เป็นท่ียอมรับของสังคมมากขึ้น และในภาวการณ์ปัจจุบัน จํานวนผู้ต้องขัง
ท่ีอยู่ในความดูแลของกรมราชทัณฑ์ได้เพิ่มจํานวนมากข้ึน แม้ว่าภาครัฐจะเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวโดยการดําเนินการตามโครงการต่าง ๆ แต่ก็ไม่สามารถลดจํานวนผู้ต้องขังลงได้ตามวัตถุประสงค์ ซ่ึงจะเป็น
ประโยชน์และเป็นแนวทางในการพัฒนาการดําเนินงานของเจ้าหน้าท่ีเรือนจําจังหวัดนนทบุรีให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
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ข้อเสนอแนะ 
 ฝ่ายจําแนกผู้ต้องขัง  ผู้ต้องขังท่ีอายุ และระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 พบว่าเจ้าหน้าท่ีควรมีการปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการท่ีดี
ของเรือนจํา ต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการจําแนกผู้ต้องขัง มีการสอบประวัติผู้ต้องขังอย่างละเอียด 
ทําให้สามารถจําแนกผู้ต้องขังได้เหมาะสม ทําให้ผู้ต้องขังพอใจท่ีได้รับการปฐมนิเทศและต้อนรับ และพึงพอใจที่ได้
ถูกจําแนกลักษณะเข้าไปอยู่ในหน่วยงานและแดน เมื่อถูกจําแนกซํ้า ผลการจําแนกน้ันเป็นท่ีพึงพอใจ 
 ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ ผู้ต้องขังท่ีมีอายุ สถานภาพสมรส และระดับการศึกษาต่างกันมีความ
คิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 พบว่าควรให้ผู้ต้องขังรู้สึกพอใจท่ีได้รับการพิจารณาจัดเข้ารับ
การศึกษาตามความประสงค์ ควรมีการจัดให้ผู้ต้องขังได้ศึกษาเล่าเรียนในวิชาการตรงกับความต้องการ ให้ผู้ต้องขังมี
ความศรัทธาในเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการศึกษาฯ และพึงพอใจในการจัดการเรียนสอนของฝ่ายการศึกษาฯ เมื่อมีความสงสัย
ในวิชาที่เรียนผู้สอนต้องเต็มใจอธิบายและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ต้องขังได้เป็นอย่างดี ควรมีการฝึกอบรมและพัฒนา
จิตใจทําให้ทราบถึงบาปบุญคุณโทษดีขึ้น และฝึกอบรมศีลธรรมช่วยให้รู้จักตนเองมากข้ึน 
 ฝ่ายฝึกวิชาชีพ ผู้ต้องขังท่ีมีอาย และระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญท่ี
ระดับ 0.01 พบว่าเจ้าหน้าท่ีควรเสียสละและทุ่มเทกับการฝึกสอนเป็นอย่างดี ควรมีความพร้อมในการให้คําแนะนํา
วิชาชีพท่ีเลือกเรียนจนเกิดความเข้าใจเป็นอย่างดี และควรมีเคร่ืองอุปกรณ์ในการฝึกวิชาชีพอย่างเพียงพอ สร้าง
ความพึงพอใจในการฝึกวิชาชีพตามระบบท่ีเรือนจําจัดให้ โดยสามารถนําความรู้ท่ีได้รับการฝึกวิชาชีพไปประกอบ
อาชีพหลังพน้โทษได้ดี 
 ฝ่ายทัณฑปฏิบัติ ผู้ต้องขังท่ีมีอายุ และระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่
ระดับ 0.01 พบว่าเจ้าหน้าท่ีควรมีการวางตนให้เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าท่ี และควรเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถ 
อธิบายรายละเอียดให้ผู้ต้องขังเข้าใจได้เป็นอย่างดีเกี่ยวกับประโยชน์ท่ีจะได้รับเมื่อปฏิบัติตนดีหรือประพฤติดี และ
ควรมีการชี้แจงเร่ืองโทษของการกระทําผิดวินัยต่าง ๆ อย่างละเอียดเพ่ือความเข้าใจดี เพื่อช่วยท่านให้ได้รับสิทธิ
ต่างๆ ตามท่ีกระบวนการยุติธรรมกําหนดไว้ โดยมีส่วนช่วยให้ท่านได้รับโทษท่ีเหมาะสมกับความผิดของท่าน 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาคร้ังต่อไป 
 ควรศึกษาความคิดเห็นของผู้ต้องขังต่อการบริหารงานราชทัณฑ์ของเจ้าหน้าท่ีเรือนจําในจังหวัดอื่น เพ่ือนํา
ผลท่ีได้มาวิเคราะห์และพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการทํางานของเจ้าหน้าท่ีเรือนจําต่อไป 
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ความคิดเหน็ของผู้บริโภคที่มีต่อการเลือกซื้อสินค้าจากร้านคา้ปลีก 
อําเภอเมือง จังหวัดระยอง* 

The Opinion of Consumers About Selecting Goods from Retailers in 
Muang District, Rayong Province 

 
           นายประเสริฐ ดํารงสันติกุล**

 
Mr. Prasert Damrongsantikul 

 
บทคัดย่อ 
           การวิจัยเรื่องน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความคิดเห็นของผู้บริโภคท่ีมีต่อการเลือกซ้ือสินค้าจากร้านค้า
ปลีก อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริโภคท่ีมีต่อการเลือกซ้ือสินค้าจากร้านค้าปลีก 
อําเภอเมือง จังหวัดระยอง จําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างคือ ลูกค้าท่ีเข้ามาใช้บริการร้านค้าปลีก 
อําเภอเมือง จังหวัดระยอง จํานวน 169 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียโดยใช้ค่าที และการ
วิเคราะห์ค่าความแปรปรวน  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้บริโภคมีความคิดเห็นเก่ียวกับการเลือกซ้ือสินค้าจากร้านค้าปลีก อําเภอเมือง 
จังหวัดระยองในภาพรวมและรายด้าน พบว่าค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เช่น ด้านผลิตภัณฑ์ สินค้าดีมีคุณภาพและมี
หลากหลายประเภทหลายรูปแบบ ด้านราคา สินค้ามีราคาตํ่ากว่าร้านค้าท่ัวไป ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย มีเวลา
เปิด-ปิดท่ีเหมาะสม ด้านการส่งเสริมการขาย มีการจัดรายการลดราคาสินค้าประจําเดือน ด้านพนักงาน ผู้จําหน่าย
ดูแลเอาใจใส่ลูกค้าเป็นอย่างดี และด้านกระบวนการบริการ มีบริการส่งสินค้าถึงบ้าน และเช็คคุณภาพของสินค้า 2) 
ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดเห็นต่อการเลือกซ้ือสินค้าจากร้านค้าปลีกของผู้บริโภค ในภาพรวม 
จําแนกตามสถานภาพการสมรส และอาชีพ พบว่า มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้บริโภคท่ีมีสถานภาพการสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ด้านราคา คือสินค้าทุกชนิดมีป้ายบอกราคาอย่างชัดเจน และสามารถต่อรองราคาได้  
ผู้บริโภคที่มีอาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
ด้านกระบวนการ คือมีความรวดเร็วในการชําระเงิน และผู้บริโภคเพศชาย เพศหญิง มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ด้านพนักงาน คือผู้จําหน่ายบริการลูกค้ารวดเร็ว ทันใจ และให้คําแนะนําแก่ลูกค้า
เป็นอย่างดี 
 
Abstract 
 The objectives of this research were to: 1) study the opinion of consumers about 
selecting goods from retailers in Muang District, Rayong Province. 2) compare the opinion of 
consumers about selecting goods from retailers based on personal characteristics. The research 
subjet ware 169 consumers in Muang District, Rayong Province. Questionnaires were used as a 
research tool. Data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, 
and analysis of variance. 

                                            
 * บทความการค้นคว้าอิสระ 
** บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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 The results of the research indicated that 1) the mean score of overall and each aspects 
were at high level. Details of high level score were aspect of product, the retailers had good 
quality products and a variety of goods to buy. On the aspect of Price, the retailers had lower 
price products than superstore. On the aspect of Place, the retailers had appropriate service 
time. On the aspect of Promotion on the goods retailers had monthly sale promotion. On the 
aspect of Sales force of sales, people provides good customer care. On the aspect of Service 
Process, home delivery and monitoring of goods quality. 2) The result of the overall mean score 
comparison by marital status and by occupation of opinions of consumers to buy from retailers 
have the difference of statistically significance at 0.01 level. When consider each aspects found 
that the consumers had different marital status has the difference of statistically significance at 
0.01 level in manifest price tag on goods and price negotiability on price aspect and found that 
consumers had different occupation and salary have the difference of statistically significance at 
0.01 in fast payment on the service process aspect. And opinions of consumers had different 
gender have a difference of statistically significance at 0.05 level in fast service and have advised 
the products to customers as well on the Sales force aspect.  
 
ความนํา 
 ธุรกิจการค้าปลีกในประเทศไทยนับว่าอยู่ในช่วงเริ่มต้นและมีโอกาสในการเติบโตอีกมาก โดยมูลค่าท่ีขาย
ผ่านช่องทางธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (modem trade) เพียงร้อยละ 30 และธุรกิจค้าปลีกแบบด้ังเดิม (traditional 
trade) ถึงร้อยละ 70 ร้านค้าปลีก นับว่ามีบทบาทสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจอย่างมาก นับตั้งแต่บทบาทในการ
กระจายสินค้าจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคคนสุดท้าย เป็นแหล่งการจ้างงานและแหล่งสร้างรายได้ท่ีสําคัญ ท้ังยังมี
บทบาทเกื้อหนุนอุตสาหกรรมด้วยการสร้างอุปสงค์สินค้าส่วนเพ่ิมเติมโดยผ่านกระบวนการบริหารสินค้าคงคลังของ
ร้านค้าปลีกท้ังระบบ เพื่อสร้างหลักประกันด้านการค้าส่ง การบริการลูกค้า และบทบาทการให้สินเช่ือแก่ลูกค้า 
นอกจากน้ีร้านค้าปลีกยังมีบทบาทสนับสนุนโครงข่ายสัมพันธ์ระหว่างผู้คนระดับครอบครัว จนถึงระดับประชาคมท้ัง
ภาคเมืองและชนบท ถือว่ามีบาทบาทในการสร้างเศรษฐกิจและสังคม (social capital) ท่ีถือเป็นพื้นฐานความ
แข็งแกร่งของประเทศ การพัฒนาทางเศรษฐกิจและธุรกิจของโลกปัจจุบันเป็นไปอย่างรวดเร็วทําให้รูปแบบและ
โครงสร้างธุรกิจค้าปลีกแบบด้ังเดิมเปล่ียนแปลงอย่างมากมาย(ผ่องพรรณ สุวรรณรัตน์, 2551) 
 ดังนั้นผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกในจังหวัดระยองได้เห็นความสําคัญในการดําเนินธุรกิจ จึง มีความสนใจ
ท่ีจะศึกษาถึงการพัฒนาปัจจัยหลายด้าน โดยเฉพาะปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดอันเป็นส่วนสําคัญ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ตรงจุด ส่วนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดน้ัน
ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย เน่ืองจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นคนในพ้ืนท่ี
อําเภอเมืองและพ้ืนท่ีใกล้กัน ผู้ประกอบการธุรกิจร้านค้าปลีก  จึงต้องมีการพัฒนาปรับปรุงสินค้าเพิ่มคุณภาพ เพ่ือ
สร้างความแตกต่าง รวมท้ังการวางแผนการตลาดของตัวสินค้าเพื่อสร้างความได้เปรียบให้เหนือคู่แข่ง เน่ืองจากการ
แข่งขันธุรกิจร้านค้าปลีกค้าส่งค่อนข้างรุนแรง จึงส่งผลกระทบโดยตรงในด้านรายได้และยอดขายจากการประกอบ
ธุรกิจท่ีลดลงไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายท่ีได้วางแผนไว้ 
 จากปัญหาดังกล่าว ผู้ศึกษาซ่ึงเป็นผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีก จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงความคิดเห็นของ
ผู้บริโภคท่ีมีต่อการเลือกซ้ือสินค้าจากร้านค้าปลีก อําเภอเมือง จังหวัดระยอง เพื่อนําข้อมูลจากการศึกษามาใช้เป็น
แนวทางในการกําหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจ เพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ความสามารถในการทํากําไรและเพ่ิมยอดขายของ
ผู้ประกอบการ รวมไปถึงการแข่งขันของธุรกิจท่ีรุนแรงให้สามารถปรับตัวและอยู่รอดต่อไปได้ในปัจจุบัน 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
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 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้บริโภคท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินค้าจากร้านค้าปลีก อําเภอเมือง จังหวัด
ระยอง 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการเลือกซ้ือสินค้าจากร้านค้าปลีก ของผู้บริโภค จําแนกตามสถานภาพ
ส่วนบุคคล 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันมีความคิดเห็นในการเลือกซ้ือสินค้าจากร้านค้าปลีก อําเภอเมือง จังหวัด
ระยองแตกต่างกัน 
   ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ ผู้บริโภคท่ีมาใช้บริการร้านค้าปลีก อําเภอเมือง จังหวัดระยอง จํานวน 
93,601 คน (ข้อมูลจากกรมการปกครอง เมื่อส้ินเดือนธันวาคม พ.ศ. 2555) เลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 384 คน 
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้จากตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan (1970, p. 608)      
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ เป็นแบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน จํานวน 6 ข้อ 
 ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นของผู้บริโภคท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้า จํานวน 6 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์  
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านพนักงาน และด้านกระบวนการบริการ  
ลักษณะของแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของ ลิเคิร์ท (Likert)  จํานวน 25 ข้อ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 การรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีบังเอิญ ด้วยการขอความร่วมมือจาก
ร้านค้าปลีก และผู้บริโภคท่ีมาใช้บริการร้านค้าปลีก อําเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยนําแบบสอบถามแจกให้กลุ่ม
ตัวอย่างตอบข้อมูล จํานวน 384 ชุด ระหว่างวันท่ี 1 สิงหาคมถึงวันท่ี 30 กันยายน 2556 ได้รับแบบสอบถามคืนมา
จํานวน 384 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถาม จะนํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุด และนํามาลงรหัส 
ประมวลผลข้อมูลโดยโปรแกรมสําเร็จรูป หาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ียส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, F-test และ  
LSD ดังน้ี 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้ความถี่ และค่าร้อยละ (percentage) 
 2. วิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริโภคท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินค้าจากร้านค้าปลีก อําเภอเมือง จังหวัด
ระยอง โดยใช้ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X )  ของคะแนนความคิดเห็นท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินค้าจากร้านค้าปลีก  
อําเภอเมือง จังหวัดระยอง ของผู้บริโภค จําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลโดยใช้ t-test และ F-test 
 4. เปรียบเทียบพหุคูณ เพื่อทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนความคิดเห็นท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินค้าจาก
ร้านค้าปลีก อําเภอเมือง จังหวัดระยองของผู้บริโภค จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยใช้วิธีของ Least 
Significant Difference (LSD) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของผู้บริโภคท่ีมีต่อการเลือกซ้ือสินค้าจากร้านค้าปลีก อําเภอเมือง 
จังหวัดระยอง สามารถสรุปได้ ดังน้ี 
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 1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 61.20 อายุ 30-40 ปี ร้อยละ 54.17 รองลงมา 
41-50 ปี ร้อยละ 22.40 สถานภาพการสมรส โสด ร้อยละ 45.83 รองลงมา สมรส ร้อยละ 45.05  ระดับการศึกษา  
ปริญญาตรี ร้อยละ 49.22 รองลงมา ตํ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 30.73 อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน/รับจ้าง ร้อยละ 
40.63 รองลงมา ประกอบธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 24.22 รายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001–30,000 บาท ร้อยละ 33.85  
รองลงมา 10,000–20,000 บาท ร้อยละ 32.81 
 2. การวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริโภคท่ีมีต่อการเลือกซ้ือสินค้าจากร้านค้าปลีก  อําเภอเมือง 
จังหวัดระยอง 
  ผู้บริโภคมีความคิดเห็นเก่ียวกับการเลือกซ้ือสินค้าจากร้านค้าปลีก อําเภอเมือง จังหวัดระยอง ใน
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.98) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 
  ด้านผลิตภัณฑ์ 
  ผู้บริโภค มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.07) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 3.95-4.14) ทุกรายการ คือ  
  1. มีสินค้าหลากหลายประเภท หลายรูปแบบ 
  2. สินค้ามีคุณภาพดี ไม่หมดอายุการใช้งาน 
  3. มีสินค้าหลากหลายตราย่ีห้อให้เลือก 
  4. การจัดวางสินค้าแยกเป็นหมวดหมู่ 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผู้บริโภคเพศชาย และเพศหญิง อายุต่ํากว่า 30 ปี 30-40 ปี 41-50 ปี และ 50 ปี
ข้ึนไป สถานภาพโสด สมรส และหม้าย/หย่าร้าง ระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญา
ตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/รับจ้าง ราชการ/รัฐวิสาหกิจ ประกอบธุรกิจส่วนตัว และนักเรียน/นักศึกษา รายได้
เฉล่ียต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท 10,000-20,000 บาท 20,001-30,000 บาท และ 30,000 บาทขึ้นไป 
  ด้านราคา 
  ผู้บริโภค มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.92) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 3.79-4.01) ทุกรายการ คือ 
  1. มีราคาให้เลือกท่ีหลากหลายระดับ 
  2. สินค้าทุกชนิดมีป้ายบอกราคาไว้ชัดเจน 
  3. สามารถต่อรองราคาได้ 
  4. คุณภาพของสินค้าเหมาะสมกับราคา 
  5. สินค้าราคาต่ํากว่าร้านค้าท่ัวไป 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผู้บริโภคเพศชาย และเพศหญิง อายุ 30–40 ปี 41–50 ปี และ 50 ปีข้ึนไป 
สถานภาพ โสด และสมรส หาย/หย่าร้าง ระดับการศึกษา ตํ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี 
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/รับจ้าง ราชการ/รัฐวิสาหกิจ และนักเรียน/นักศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน น้อยกว่า 
10,000 บาท 10,000–20,000 บาท และ 20,001–30,000 บาท 
  ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 
  ผู้บริโภค มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.04) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 3.98-4.10) ทุกรายการ คือ 
  1. ร้านต้ังอยู่ในทําเลท่ีเหมาะสม สะดวกต่อการใช้บริการ 
  2. สามารถโทรส่ังสินค้าทางโทรศัพท์ได้ 
  3. รูปแบบการจัดวางสินค้าสวยงาม 
  4. เวลาเปิด – ปิดร้านมีความเหมาะสม 
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  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผู้บริโภคเพศชาย และเพศหญิง อายุตํ่ากว่า 30 ปี 30-40 ปี 41-50 ปี และ 50 ปี
ขึ้นไป สถานภาพโสด และสมรส ระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี และ สูงกว่าปริญญาตรี อาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน/รับจ้าง ราชการ/รัฐวิสาหกิจ ประกอบธุรกิจส่วนตัว และนักเรียน/นักศึกษา รายได้เฉล่ียต่อ
เดือนน้อยกว่า 10,000 บาท 10,000-20,000 บาท และ 20,001-30,000 บาท 
  ด้านการส่งเสริมการขาย 
  ผู้บริโภค มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.04) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 3.97–4.12) ทุกรายการ คือ 
  1. มีการรับประกันสินค้า หากชํารุดเสียหาย 
  2. มีการลดราคาสินค้าประจําเดือนหรือประจําวัน 
  3. มีการแจกสินค้าตัวอย่าง 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผู้บริโภคเพศชาย และเพศหญิง อายุตํ่ากว่า 30 ปี 30–40 ปี 41–50 ปี และ 50 ปี
ขึ้นไป สถานภาพโสด และสมรส ระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี และ สูงกว่าปริญญาตรี อาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน/รับจ้าง ราชการ/รัฐวิสาหกิจ ประกอบธุรกิจส่วนตัว และนักเรียน/นักศึกษา รายได้เฉล่ียต่อ
เดือน น้อยกว่า 10,000 บาท 10,000–20,000 บาท 20,001–30,000 บาท และ 30,000 บาทข้ึนไป 
  ด้านพนักงาน 
  ผู้บริโภค มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.88) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 3.85–3.91) ทุกรายการ คือ 
  1. ผู้จําหน่ายให้บริการลูกค้าด้วยความสุภาพ ย้ิมแย้ม 
  2. ผู้จําหน่ายมีความรู้ความสามารถเก่ียวกับสินค้าท่ีขายเป็นอย่างดี 
  3. ผู้จําหน่ายบริการลูกค้ารวดเร็ว ทันใจ 
  4. ผู้จําหน่ายดูแลเอาใจใส่ลูกค้า 
  5. ผู้จําหน่ายให้คําแนะนํา และเข้าใจความต้องการของลูกค้า 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผู้บริโภคเพศชาย และเพศหญิง อายุ 30–40 ปี 41–50 ปี และ 50 ปีขึ้นไป 
สถานภาพโสด และสมรส ระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี อาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน/รับจ้าง ราชการ/รัฐวิสาหกิจ และนักเรียน/นักศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท 
10,000–20,000 บาท และ 20,001–30,000 บาท  
  ด้านกระบวนการบริการ 
  ผู้บริโภค มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.92) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 3.85–3.98) ทุกรายการ คือ 
  1. มีการตรวจเช็คคุณภาพของสินค้าขณะขายแก่ลูกค้า 
  2. ความรวดเร็วในการชําระเงิน 
  3. มีบริการส่งสินค้าถึงบ้าน 
  4. ลูกค้าซ้ือสินค้าได้อย่างรวดเร็ว ทันใจ 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผู้บริโภคเพศชาย และเพศหญิง อายุต่ํากว่า 30 ปี 30–40 ปี 41–50 ปี และ 50 ปี
ขึ้นไป สถานภาพโสด สมรส และหม้าย/หย่าร้าง ระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญา
ตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/รับจ้าง ราชการ/รัฐวิสาหกิจ ประกอบธุรกิจส่วนตัว และนักเรียน/นักศึกษา รายได้
เฉล่ียต่อเดือน น้อยกว่า 10,000 บาท 10,000–20,000 บาท และ 20,001–30,000 บาท  
 3. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดเห็นต่อการเลือกซ้ือสินค้าจากร้านค้าปลีกของผู้บริโภค
จําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดเห็นต่อการเลือก
ซ้ือสินค้าจากร้านค้าปลีกของผู้บริโภคจําแนกตามอายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความ
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คิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกซ้ือสินค้าจากร้านค้าปลีก ไม่แตกต่างกัน ผู้บริโภคท่ีมีสถานภาพการสมรสและอาชีพต่างกัน 
มีความคิดเห็นเก่ียวกับการเลือกซ้ือสินค้าจากร้านค้าปลีกแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ
ผู้บริโภคท่ีมีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกซ้ือสินค้าจากร้านค้าปลีกแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 
  ด้านผลิตภัณฑ์ 
  ผู้บริโภคเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ การ
จัดวางสินค้าแยกเป็นหมวดหมู่ 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 3 รายการ คือ 
  1. สินค้ามีคุณภาพดี ไม่หมดอายุการใช้งาน 
  2. มีสินค้าหลากหลายประเภท หลายรูปแบบ 
  3. มีสินค้าหลากหลายตราย่ีห้อให้เลือก 
  ผู้บริโภคท่ีมีสถานภาพการสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ การจัดวางสินค้าแยกเป็นหมวดหมู่ 
  ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพต่างกันมีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 3 รายการ คือ 
  1. มีสินค้าหลากหลายประเภท หลายรูปแบบ 
  2. มีสินค้าหลากหลายตราย่ีห้อให้เลือก 
  3. การจัดวางสินค้าแยกเป็นหมวดหมู่ 
  ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกันมีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ  
  1. สินค้ามีคุณภาพดี ไม่หมดอายุการใช้งาน 
  2. มีสินค้าหลากหลายประเภท หลายรูปแบบ 
  ด้านราคา 
  ผู้บริโภคเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ 
  1. สินค้าทุกชนิดมีป้ายบอกราคาไว้ชัดเจน 
  2. มีราคาให้เลือกท่ีหลากหลายระดับ 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ 
  1. สินค้าราคาต่ํากว่าร้านค้าท่ัวไป 
  2. คุณภาพของสินค้าเหมาะสมกับราคา 
  ผู้บริโภคท่ีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ สามารถต่อรองราคาได้ 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ 
  1. สินค้าราคาต่ํากว่าร้านค้าท่ัวไป 
  2. คุณภาพของสินค้าเหมาะสมกับราคา 
  ผู้บริโภคท่ีมีสถานภาพการสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ 
คือ 
  1. สินค้าทุกชนิดมีป้ายบอกราคาไว้ชัดเจน 
  2. สามารถต่อรองราคาได้ 
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  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ มีราคาให้เลือกท่ี
หลากหลายระดับ 
  ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 3 รายการ คือ 
  1. คุณภาพของสินค้าเหมาะสมกับราคา 
  2. มีราคาให้เลือกท่ีหลากหลายระดับ 
  3. สามารถต่อรองราคาได้ 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ  
  1. สินค้าราคาตํ่ากว่าร้านค้าท่ัวไป 
  2. สินค้าทุกชนิดมีป้ายบอกราคาไว้ชัดเจน 
  ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ  สามารถต่อรองราคาได้ 
  ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 
  ผู้บริโภคเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ เวลาเปิด – ปิดร้านมีความเหมาะสม 
  ผู้บริโภคท่ีมีสถานภาพการสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ 
คือ 
  1. สามารถโทรส่ังสินค้าทางโทรศัพท์ได้ 
  2. ร้านตั้งอยู่ในทําเลท่ีเหมาะสม สะดวกต่อการใช้บริการ 
  ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 3 รายการ คือ 
  1. สามารถโทรส่ังสินค้าทางโทรศัพท์ได้ 
  2. ร้านตั้งอยู่ในทําเลท่ีเหมาะสม สะดวกต่อการใช้บริการ 
  3. รูปแบบการจัดวางสินค้าสวยงาม 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ เวลาเปิด – ปิด ร้านมี
ความเหมาะสม 
  ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือสามารถโทรส่ังสินค้าทางโทรศัพท์ได้ 
  ด้านการส่งเสริมการขาย 
  ผู้บริโภคเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ มี 
การแจกสินค้าตัวอย่าง 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ 
  1. มีการลดราคาสินค้าประจําเดือนหรือประจําวัน 
  2. มีการรับประกันสินค้า หากชํารุดเสียหาย 
  ผู้บริโภคท่ีมีสถานภาพการสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 3 รายการ 
คือ 
  1. มีการลดราคาสินค้าประจําเดือนหรือประจําวัน 
  2. มีการรับประกันสินค้า หากชํารุดเสียหาย 
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  3. มีการแจกสินค้าตัวอย่าง 
  ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ 
  1. มีการลดราคาสินค้าประจําเดือนหรือประจําวัน 
  2. มีการรับประกันสินค้า หากชํารุดเสียหาย 
  ด้านพนักงาน 
  ผู้บริโภคเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ 
ผู้จําหน่ายให้บริการลูกค้าด้วยความสุภาพ ย้ิมแย้ม 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ผู้จําหน่ายมีความรู้
ความสามารถเก่ียวกับสินค้าท่ีขายเป็นอย่างดี 
  ผู้บริโภคท่ีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ผู้จําหน่ายบริการลูกค้ารวดเร็วทันใจ 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ผู้จําหน่ายดูแลเอาใจใส่
ลูกค้า 
  ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ 
  1. ผู้จําหน่ายให้บริการลูกค้าด้วยความสุภาพ ย้ิมแย้ม 
  2. ผู้จําหน่ายมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับสินค้าท่ีขายเป็นอย่างดี 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ  
  1. ผู้จําหน่ายบริการลูกค้ารวดเร็ว ทันใจ 
  2. ผู้จําหน่ายให้คําแนะนํา และเข้าใจความต้องการของลูกค้า 
  ด้านกระบวนการบริการ 
  ผู้บริโภคท่ีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ มีบริการส่งสินค้าถึงบ้าน  
  ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ ความรวดเร็ว
ในการชําระเงิน 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ มีการตรวจเช็คคุณภาพ
ของสินค้าขณะขายแก่ลูกค้า 
  ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ 
คือ ความรวดเร็วในการชําระเงิน 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ  
  1. มีการตรวจเช็คคุณภาพของสินค้าขณะขายแก่ลูกค้า 
  2. มีบริการส่งสินค้าถึงบ้าน 
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของผู้บริโภคท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินค้าจากร้านค้าปลีก อําเภอเมือง จังหวัด
ระยอง ได้ข้อมูลท่ีควรนํามาอภิปราย ดังน้ี 



วารสารวชิาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 14 ฉบบัท่ี 1 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 28

 1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 61.20 อายุ 30-40 ปี ร้อยละ 
54.17 สถานภาพการสมรส โสด ร้อยละ 45.83 ระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 49.22 อาชีพ พนักงาน
บริษัทเอกชน/รับจ้าง ร้อยละ 40.63 รายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001–30,000 บาท ร้อยละ 32.81 
 2. การวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริโภคท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินค้าจากร้านค้าปลีก อําเภอเมือง จังหวัด
ระยองพบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกซ้ือสินค้าจากร้านค้าปลีก อําเภอเมือง จังหวัดระยองในภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.98) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 
  ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภค มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.07) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าอยู่ในระดับมาก ( X = 3.95–4.14) 
  ด้านราคา  ผู้บริโภค มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.92) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
อยู่ในระดับมาก ( X = 3.79–4.01) 
  ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ผู้บริโภคมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.04) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก ( X = 3.98–4.10) 
  ด้านการส่งเสริมการขาย ผู้บริโภคมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.04) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.97–4.12) 
  ด้านพนักงาน ผู้บริโภคมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.88) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.85–3.91) 
  ด้านกระบวนการบริการ ผู้บริโภคมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.92) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.85–3.98) 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และศุภร เสรีรัตน์ (2546) พบว่า ส่วนประสม
การตลาด (marketing mix) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย สินค้า บริการ ความคิด สถานท่ี องค์กรหรือบุคคล 
ผลิตภัณฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์ (utility) มีคุณค่า (value) ในสายตาของลูกค้า จึงมีผลทําให้ผลิตภัณฑ์สามารถขาย
ได้ ราคา (price) เป็นคุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน เป็นต้นทุน (cost) ของลูกค้า ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่าง
คุณค่า (value) ผลิตภัณฑ์กับราคา (price) ผลิตภัณฑ์น้ันถ้าคุณค่าสูงกว่าราคา เขาก็ตัดสินใจซ้ือ ช่องทางการจัด
จําหน่าย (place)เป็นโครงสร้างของช่องทาง ใช้เพ่ือเคล่ือนย้ายผลิตภัณฑ์และบริการ จากองค์กรไปยังตลาด ส่วน
กิจกรรมท่ีช่วยในการกระจายสินค้าประกอบด้วย การขนส่ง การคลังสินค้า และการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง การจัด
จําหน่าย การส่งเสริมการตลาด (promotion) เป็นการติดต่อส่ือสารระหว่างผู้ขายและผู้ซ้ือ เพื่อสร้างทัศนคติและ
พฤติกรรมการซ้ือ การติดต่อส่ือสารโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกค้า ผลิตภัณฑ์ คู่แข่งขัน บุคคลหรือ
พนักงาน (people) ในธุรกิจบริการ เราสามารถสร้างความแตกต่างในการบริการลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจ
สูงสุด และความแตกต่างจากคู่แข่งขันได้ ควรมีการพัฒนาศักยภาพของผู้ให้บริการท่ีดี กระบวนการให้บริการ 
(process) ในการให้บริการผู้ให้บริการควรมีวิธีการหรือกระบวนการให้บริการท่ีแตกต่าง หรือให้ผู้รับบริการรับรู้เพ่ือ
จะให้บริการได้อย่างราบร่ืน เพราะเน่ืองจากว่าการให้บริการมีข้อจํากัดท่ีไม่สามารถให้บริการได้พร้อมกันคร้ังละ
มากๆ ดังน้ัน การสร้างกระบวนการในการรับบริการ จะทําให้ผู้ให้บริการสามารถจัดการกับความต้องการของ
ผู้รับบริการในคราวละมากๆ ได้ 
 3. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดเห็นต่อการเลือกซ้ือสินค้าจากร้านค้าปลีกของผู้บริโภค
จําแนกตามเพศพบว่า ผู้บริโภคท่ีมีสถานภาพการสมรส และอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกซ้ือสินค้า
จากร้านค้าปลีกแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และผู้บริโภคท่ีมีเพศต่างกัน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการเลือกซ้ือสินค้าจากร้านค้าปลีกแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน ดังน้ี 
  ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีเพศ อาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
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  ด้านราคา พบว่าผู้บริโภคท่ีมีเพศ สถานภาพการสมรส อาชีพต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวมแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 
  ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย พบว่าผู้บริโภคที่มีสถานภาพการสมรส อาชีพต่างกัน มีความคิดเห็น
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.01 
  ด้านการส่งเสริมการขาย พบว่าผู้บริโภคท่ีมีเพศ สถานภาพการสมรส อาชีพต่างกัน มีความคิดเห็น
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
  ด้านพนักงาน พบว่าผู้บริโภคท่ีมีเพศ อาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 
  ด้านกระบวนการบริการ พบว่าผู้บริโภคที่มีอาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับงานวิจัยของ ผ่องพรรณ  สุวรรณรัตน์ (2551) ศึกษาเรื่อง การศึกษาส่วนประสม
ทางการตลาดของร้านค้าปลีกในเขตเทศบาลเมืองพะเยา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา พบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็น
ต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของร้านค้าปลีกในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา อยู่ในระดับสําคัญมากท่ีสุด สําหรับ
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านการสร้าง และนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ด้าน
กระบวนการจัดการ อยู่ในระดับสําคัญมาก และด้านบุคคลหรือพนักงาน อยู่ในระดับสําคัญน้อย ผลการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียวเพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อปัจจัยด้านส่วนประสมตามอายุ พบว่า 
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ 
ด้านกระบวนการจัดการ มีระดับความคิดเห็นไม่แตกต่าง ส่วนด้านราคา ด้านบุคคลหรือพนักงาน มีระดับความ
คิดเห็นแตกต่าง  ส่วนระดับการศึกษา พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านส่งเสริม
ดารตลาด ด้านบุคคลหรือพนักงาน ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการจัดการ มี
ระดับความคิดเห็นแตกต่าง สําหรับอาชีพ พบว่า ด้านราคา ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านส่งเสริมการตลาด มีระดับ
ความคิดเห็นแตกต่าง และด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านบุคคลหรือพนักงาน ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะ
ทางกายภาพ มีระดับความคิดเห็นไม่แตกต่าง และรายได้ต่อเดือน พบว่า ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 
ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคลหรือพนักงาน ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ
จัดการ มีระดับความคิดเห็นแตกต่างกัน 
  จากผลการวิจัยพบว่า เพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกซ้ือสินค้าจากร้านค้าปลีก แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ซ่ึงการกําหนดกลยุทธ์การตลาดของร้านค้าปลีกขนาดเล็ก จากเรื่องของ
ปัจจัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานท่ีจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด สามารถนํามา
สร้างกลยุทธ์ทางการตลาดให้กับร้านค้าปลีกขนาดเล็กเพื่อใช้ในการแข่งขันของธุรกิจค้าปลีกขนาดเล็กได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยความคิดเห็นของผู้บริโภคท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินค้าจากร้านค้าปลีก อําเภอเมือง จังหวัด
ระยอง ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
 ด้านผลิตภัณฑ์ ควรมีการจัดหาสินค้าดีมีคุณภาพ ไม่หมดอายุการใช้งานและเป็นสินค้าท่ีมีความ
หลากหลายมาจําหน่ายให้แก่ผู้บริโภค โดยมีการจัดวางสินค้าแยกเป็นหมวดหมู่เพ่ือความสะดวกและง่ายต่อการเลือก
ซ้ือของผู้บริโภค 
 ด้านราคา ควรเน้นสินค้าราคาต่ํากว่าร้านค้าท่ัวไปแต่มีคุณภาพเหมาะสมกับราคา พร้อมท้ังสินค้าทุกชนิด
ควรมีการติดป้ายราคาไว้อย่างชัดเจน โดยมีหลากหลายราคา หลากหลายยี่ห้อเพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกได้ตามความ
ต้องการ และยังสามารถต่อรองราคาได้ 



วารสารวชิาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 14 ฉบบัท่ี 1 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 30

 ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ร้านค้าตั้งอยู่ในทําเลท่ีเหมาะสม สะดวกและง่ายต่อการมาใช้บริการ  มี
บริการโทรส่ังสินค้าทางโทรศัพท์โดยบริการจัดส่งให้ถึงบ้านในระแวกใกล้เคียง พร้อมท้ังมีการจัดวางสินค้าในร้านไว้
อย่างสวยงาม มีเวลาเปิด–ปิดร้านติดไว้อย่างชัดเจน 
 ด้านการส่งเสริมการขาย ควรมีการจัดรายการลดราคาสินค้าประจําเดือนหรือประจําวันอย่างต่อเนื่อง และ
มีการแจกสินค้าตัวอย่างให้ผู้บริโภคได้นําไปทดลองใช้เพ่ือท่ีลูกค้าจะกลับมาซ้ือสินค้าตัวท่ีได้ทดลองใช้ รับประกัน
สินค้า หากชํารุดเสียหาย 
 ด้านพนักงาน ผู้จําหน่ายควรให้บรกิารลูกค้าด้วยความสุภาพ ย้ิมแย้ม มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับสินค้า
ท่ีขายเป็นอย่างดี สามารถให้คําแนะนํา ให้ลูกค้าเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์น้ันๆ ได้เป็นอย่างดี และให้บริการลูกค้าด้วย
ความรวดเร็ว ทันใจ คอยดูแลเอาใจใส่ลูกค้าเป็นอย่างดี 
 ด้านกระบวนการบริการ ทางร้านควรมีการตรวจเช็คคุณภาพของสินค้าในระหว่างขายให้แก่ลูกค้า ลูกค้า
สามารถซ้ือสินค้าได้อย่างรวดเร็ว ทันใจและมีความรวดเร็วในการชําระเงิน 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาคร้ังต่อไป  
 ควรศึกษาระดับความต้องการของผู้ใช้บริการร้านค้าปลีกในจังหวัดอื่นๆ และศึกษาถึงคุณลักษณะของการ
ให้บริการของค้าปลีกในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือนําผลการวิจัยท่ีได้ไปปรับปรุงการให้บริการแก่ผู้บริโภคในด้าน
ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพอใจสูงสุด 
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แนวคิดของผู้ประกอบการต่อการบริหารจัดการตลาดนํ้าบางน้ําผ้ึง 
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ* 

Managing Concept of the Entrepreneur of Bangnampheung Floating 
Market at Phra Pradaeng District Samut Prakan Province 

 
              นางสาวสิริจิราภัทร  สุวรมงคล**

 
Miss.Sirichiraphat Suworamongkol 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยเร่ืองน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความคิดเห็นของผู้ประกอบการต่อการบริหารจัดการตลาดน้ํา    
บางน้ําผ้ึง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ประกอบการต่อการบริหาร
จัดการตลาดนํ้าบางน้ําผ้ึง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างคือ       
ผู้ประกอบธุรกิจในตลาดนํ้าบางน้ําผ้ึง จํานวน 169 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ได้ค่าความเช่ือมั่น 
0.9428 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ียโดยใช้ค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการการบริหารจัดการตลาดน้ําบางนํ้าผ้ึงใน
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปน้อย คือ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านกระบวนการในการบริการ ด้านบุคลากร ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านราคา และด้านลักษณะทางกายภาพ                  
2) ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความคิดเห็นของผู้ประกอบการต่อการบริหารจัดการตลาดนํ้าบางน้ําผ้ึง จําแนกตาม    
เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ พบว่า ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ประกอบการที่มีระดับ
การศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการตลาดนํ้าบางนํ้าผ้ึง แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 และผู้ประกอบการที่มีประเภทของสินค้า/บริการต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการตลาด
นํ้าบางน้ําผ้ึงแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
Abstract 
 The objectives of this research were 1) to study managing concept of the entrepreneur 
of Bangnampheung Floating Market at Phra Pradaeng District Samut Prakan Province. 2) to 
compare managing concept of the entrepreneur of Bangnampheung Floating Market based on 
personal characteristics. The sample included 169 entrepreneurs at Bangnampheung Floating 
Market. The questionnaire was used as a research tool, reliability 0.9428. Data were analyzed by 
frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and analysis of variance.  
 The results of the research indicated that 1) the mean score of overall managing 
concept of the entrepreneur of Bangnampheung Floating Market is at high level. When 
considered the mean score of each aspects by descending there are the goods distribution 
aspect, product aspect, service process aspect, personnel aspect, promotion aspect, price aspect 
and found that physical market aspect has the mean score at medium level. 2) The comparison 
of the mean score of the managing concept of the entrepreneur Bangnampheung Floating Market 
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classified by gender, age, education-level, salary and product/service type found that have not 
the difference of the statistical significance. When considered each aspects found that the 
different education-level has the difference of statistical significance at 0.01 level. When 
considered the entrepreneur who had a different product/service has the difference of statistical 
significance at 0.05 level.  
 
ความนํา 
 ตลาดนํ้าบางน้ําผ้ึงมีแนวความคิดมาจากตลาดน้ําซ่ึงเป็นวิถีชาวบ้านท่ีมีมาประมาณ 40 กว่าปีท่ีผ่านมา ใน
สมัยก่อนการคมนาคมจะใช้การสัญจรทางนํ้าเป็นเส้นทางสําคัญ เน่ืองจากสภาพพ้ืนท่ีเป็นท่ีราบลุ่มริมแม่นํ้า
เจ้าพระยา มีลําคลองอยู่ท่ัวไป ซ่ึงแต่ละคลองเช่ือมต่อกับแม่นํ้าเจ้าพระยา ในอดีตชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทําสวน
ผลไม้ ดินจะมีความอุดมสมบูรณ์มาก นํ้าบริบูรณ์ดี ทําให้มีผลผลิตออกมาจํานวนมาก เช่นมะม่วง มะพร้าว หมาก 
กล้วย มะนาว เป็นต้น ชาวบ้านจึงได้รวมตัวกันนําสินค้าใส่เรือมาจําหน่ายท่ีปากคลองทําให้เกิดเป็นตลาดน้ําขึ้น 
 ตําบลบางน้ําผ้ึง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มีรูปร่างคล้ายกระเพาะหมูหรือแอกวัว หรือ
เรียกว่า คุ้งกระเพาะหมู ซ่ึงตั้งอยู่บริเวณปากแม่นํ้าเจ้าพระยา ซ่ึงพื้นท่ีกระเพาะหมูน้ี ถูกยกให้เป็นพื้นท่ีสีเขียว ท่ีเป็น
ปอดของกรุงเทพมหานคร เดิมทีในอดีตพื้นท่ีแห่งน้ีเป็นท่ีรู้จักในนามของ “บางกระเจ้า” พื้นท่ีกระเพราะหมู
ประกอบด้วย 6 ตําบล ได้แก่ บางยอ บางกระเจ้า บางกอบัว บางกระสอบ บางนํ้าผ้ึง และทรงคะนอง เป็นพื้นท่ี
เกษตรกรรมท่ามกลางความเจริญเติบโตของกรุงเทพมหานคร ยังคงความสมบูรณ์ตามรูปแบบสวนเกษตรด้ังเดิมท่ีมี
อยู่เพียงผืนเดียวและเป็นผืนสุดท้ายท่ีอยู่ใกล้กรุงเทพมหานครมากท่ีสุด คณะรัฐมนตรีมีมติให้อนุรักษ์เป็นพื้นท่ีสีเขียว
บริเวณน้ีจึงเป็นแหล่งผลิตอากาศบริสุทธิ์ให้กับประชาชนในเขตจังหวัดสมุทรปราการและกรุงเทพมหานคร ช่วยกรอง
ฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศท่ีเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมจํานวนมาก 
 ตลาดน้ําบางนํ้าผ้ึงเกิดจากแนวคิดขององค์การบริหารส่วนตําบลบางน้ําผ้ึง และประชาชนในพื้นที่มี
ความเห็นพ้องต้องกันว่า ต้องการทําตลาดน้ําขึ้นมาเพื่อจําหน่ายผลิตผลทางการเกษตร โดยนําเอาความคิดดังกล่าว
เข้าสู่ท่ีประชุมประชาคมตําบล ได้รับการตอบรับและขยายกรอบการดําเนินงานให้กว้างขึ้นในลักษณะศูนย์จําหน่าย
สินค้าของชุมชน ตลาดนํ้าบางนํ้าผ้ึง จัดตั้งขึ้นวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 และเปิดเป็นทางการวันท่ี 6 มีนาคม 
2547 เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วิถีชุมชนและวิถีชาวบ้าน ท่ีมีมาแต่โบราณกาลบ่งบอกถึงเสน่ห์ของท้องถิ่นท่ีสะท้อน
ความเป็นมาของเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทยโบราณ 
 ตลาดนํ้าบางนํ้าผ้ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ของจังหวัดสมุทรปราการ รูปแบบการท่องเที่ยวของชุมชน
บางน้ําผ้ึงประกอบด้วย 2 ส่วนหลักๆ คือ ตลาดนํ้า และกิจกรรมการท่องเท่ียวแบบโฮมสเตย์ ซ่ึงรูปแบบการจัดการ
ท่องเท่ียวของตําบลบางน้ําผ้ึงน้ันจะให้บริการนักท่องเท่ียวในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 14.00 น. 
เท่าน้ันและอาจจะมีวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีเป็นวันหยุดยาวต่อจากช่วงเสาร์-อาทิตย์  เน่ืองจากว่าในวันปกติคนในชุมชน
จะประกอบอาชีพตามปกติ ซ่ึงถือเป็นงานประจํา ส่วนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวน้ันถือเป็นอาชีพเสริมท่ี
สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์และสนับสนุนให้ชาวบ้านมีรายได้จากการนําผลผลิต
ในท้องถ่ินของตนเองมาจําหน่ายเพ่ือสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านท้องถ่ิน  และก่อให้เกิดการสร้างงานภายในชุมชน
ส่งผลทําให้ชุมชนเข้มแข็งมากขึ้น นับเป็นตลาดใกล้กรุงเทพท่ีมีสินค้าหลากหลายท้ังของกินของใช้ของฝากนานาชนิด 
จัดเป็นซุ้มให้มีทางเดินยาวกว่า 2 กิโลเมตร ขนานไปกับคลองซอยสายเล็กๆ ท่ีแตกแขนงจากแม่นํ้าเจ้าพระยา เข้ามา
ในพื้นท่ีท่ีทําการเกษตรของชาวบ้านในชุมชน 
  เสน่ห์ตลาดน้ําท่ีน่ีคือ วิถีชีวิตชาวบ้านริมคลอง ส่วนใหญ่เป็นชาวไทย เช้ือสายมอญ นํ้าในคลองยังสะอาด 
มีของพื้นบ้านอร่อยๆ ท่ีชาวบ้านทํามาขายเอง พ่อค้าแม่ค้าหน้าตาย้ิมแย้มแจ่มใส ซ่ึงถือว่าเป็นตลาดน้ําเพ่ือสุขภาพ
อีกแห่งหนึ่ง เพราะไม่ว่าใครได้มาเท่ียวท่ีตลาดนํ้าบางนํ้าผ้ึง นอกจากจะได้สัมผัสวิธีชีวิตริมนํ้าของชาวพระประแดง
แล้ว ยังได้สัมผัสกับกิจกรรมท้ังในเรื่องของสุขภาพกายและสุขภาพใจอีกด้วย เพราะว่าพ่อค้า แม่ค้าท่ีน่ีนอกจากจะ
เอาใจใส่เรื่องของคุณภาพของสินค้าแล้ว ยังคงไว้ซ่ึงภูมิปัญญาไทยๆ มีเรือพายขายก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยํา ขนมจีนน้ํายา 
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หอยทอดในถาดขนมครก ขนมใส่ไส้ มีกลุ่มแม่บ้านสตรีทําขนมทองหยอด เม็ดขนุน ฝอยทอง การทํากะละแม 
นอกจากนี้ก็มีผลไม้จากสวนท่ีมีอยู่ท่ัวไปสองฝ่ังคลอง ผลไม้ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของบางน้ําผ้ึงคือ มะม่วงน้ําดอกไม้ และ
ยังมีไม้ดอกไม้ประดับ สินค้าหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ เช่น ดอกไม้ประดิษฐ์ ไข่เค็มดินสอพอง เป็นต้น มีกิจกรรมให้
ได้ร่วมทํามากมาย ไม่ว่าจะเป็นการปั่นจักรยานท่องเท่ียว พายเรือชมตลาดนํ้า ดูพิพิธภัณฑ์ของเก่า น่ังเรือชมหิ่งห้อย 
หรือวัดวาอารามเก่าแก่ท่ีมีอายุตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ส่วนมากนักท่องเท่ียวจะรู้จักบางน้ําผ้ึงในนามของ
ตลาดนํ้าบางนํ้าผ้ึง  
 แนวคิดของผู้ประกอบการต่อการบริหารจัดการตลาดน้ําบางนํ้าผ้ึง อําเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจ เพราะการบริหารจัดการตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง มีการจัดต้ังในรูปแบบงานบริหารกิจการ
ตลาดนํ้าบางน้ําผ้ึง มีประธาน รองประธานและคณะทํางาน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบางนํ้าผ้ึงโฮมสเตย์ มีการดําเนินการ
เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีการประชุมผู้จําหน่ายสินค้าภายในตลาดน้ําบางนํ้าผ้ึงเดือนละ 2 คร้ัง จะเน้นการใช้
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า มีการปลูกต้นไม้เพิ่ม การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ห้ามใช้โฟม พยายามใช้วัสดุ
ในท้องถิ่นแทน เช่น กระทงใบตองสด กระทงใบตองแห้ง เป็นต้น จากการจัดการท่ีมีการพัฒนาจึงทําให้ตลาดบาง
นํ้าผ้ึงเป็นท่ีรู้จักและได้รับรางวัลต่างๆ  
  รางวัลที่ได้รับเก่ียวกับการจัดการท่องเท่ียวของชุมชน  
 1. รางวัลอุตสาหกรรมท่องเท่ียวไทยปี พ.ศ.2550 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาสมหามงคล  
 2. รางวัล นวัตกรรมท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 9 เร่ืองโครงการ ตลาดนํ้าบางน้ําผ้ึง วิถีชุมชนสู่
เศรษฐกิจพอเพียง  
 3. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็นเป็นสุข ดีเด่นระดับจังหวัดสมุทรปราการ ผู้นําอาสาดีเด่น ระดับ
จังหวัด  
 4. รางวัลอุตสาหกรรมท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 8 ประจําปี พ.ศ.2553 ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภท
แหล่งท่องเท่ียวชุมชน   
 ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาแนวคิดของผู้ประกอบการต่อการบริหารจัดการตลาดน้ําบางนํ้าผ้ึง อําเภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการว่า ผู้ประกอบการมีทัศนะต่อรูปแบบการจัดการอย่างไร ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านส่ิงอํานวยความสะดวก และด้าน
กระบวนการ เพื่อใช้เป็นแนวทางสําหรับผู้ประกอบการตัดสินใจท่ีจะเข้ามาดําเนินธุรกิจ  ท้ังยังสามารถนําความรู้ท่ี
ได้รับจากการศึกษาไปใช้ประโยชน์ เพื่อปรับปรุงรูปแบบการบริหารจัดการ และใช้ในการอ้างอิงต่าง ๆ เพ่ือประกอบ
ความรู้ความเข้าใจให้เป็นรูปธรรมมากย่ิงขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาแนวคิดของผู้ประกอบการต่อการบริหารจัดการตลาดนํ้าบางน้ําผ้ึง อําเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบแนวคิดของผู้ประกอบการต่อการบริหารจัดการตลาดนํ้าบางน้ําผ้ึง อําเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 แนวคิดของผู้ประกอบการต่อการบริหารจัดการตลาดน้ําบางนํ้าผ้ึง อําเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลแตกต่างกัน 
 1. ประชากร 
  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาในครั้งน้ี คือ กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจในตลาดนํ้าบางน้ําผ้ึง จํานวน 299 คน 
(องค์การบริหารส่วนตําบลบางนํ้าผ้ึง จังหวัดสมุทรปราการ, 2556) 
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 2. กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเลือกจากผู้ประกอบธุรกิจในตลาดนํ้าบางน้ําผ้ึง ขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้
จากตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie และ Morgan (1970, p. 608) โดยการเลือกตัวอย่างแบบง่าย 
(simple random sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 169 คน 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ แบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นโดยมีข้ันตอนตามลําดับดังน้ี  
 1. การศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยครั้งน้ี 
 2. การจัดทําโครงสร้างของแบบสอบถามให้มีเนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้ง น้ี   
แบบสอบถามมี 2 ส่วนคือ 
  ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อ
เดือน และประเภทของสินค้า/บริการ จํานวน 5 ข้อ 
  ส่วนท่ี 2 แนวคิดของผู้ประกอบการต่อการบริหารจัดการตลาดนํ้าบางน้ําผ้ึง อําเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ แบ่งออกเป็น 7 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริม
การตลาด ด้านกระบวนการในการบริการ ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านบุคลากร ลักษณะของแบบสอบถาม 
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert scale) จํานวน 27 ข้อ 
 3. นําแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนให้อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้
ตรวจสอบความสอดคล้องของเน้ือหากับวัตถุประสงค์ของการวิจัย เป็นการศึกษาความเท่ียงตรง (validity)  ของ
แบบสอบถาม แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้คําถามชัดเจนสามารถส่ือความหมายได้ตรงประเด็นและเหมาะสม
ย่ิงขึ้น 
 4. นําแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จํานวน 30 คน แล้วนํา
ข้อมูลดังกล่าวมาหาค่าความเช่ือมั่น (reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบัค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเช่ือมั่น 0.9428 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยการขอความร่วมมือจากผู้ประกอบธุรกิจใน
ตลาดนํ้าบางนํ้าผ้ึง โดยนําแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตัวอย่างกรอกข้อมูล จํานวน 169 ฉบับ ด้วยวิธีสะดวก 
(convenience sampling) แล้วขอรับคืนด้วยตนเอง โดยเก็บแบบสอบถามในช่วงวันท่ี 1-15 กันยายน 2556 ได้รับ
แบบสอบถามคืนมาจํานวน 169 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้ทําการตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของการตอบ
แบบสอบถามทุกชุด และนํามาลงรหัส (coding) แล้วนํามาประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป หาความถ่ี 
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test, F-test และ LSD ดังน้ี 
 1. วิ เคราะห์ ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  โดยหาความ ถ่ี  (frequency) และค่าร้อยละ 
(percentage) 
 2. วิเคราะห์แนวคิดของผู้ประกอบการต่อการบริหารจัดการตลาดนํ้าบางน้ําผ้ึง อําเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ โดยหาค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนแนวคิดของผู้ประกอบการต่อการบริหารจัดการตลาดน้ํา 
บางน้ําผ้ึง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล โดยใช้ t-test และ F-test 
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 4. เปรียบเทียบพหุคูณ เพื่อทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนแนวคิดของผู้ประกอบการต่อการบริหาร
จัดการตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธีของ 
Least Significant Difference (LSD) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 63.31 อายุน้อยกว่า 30 ปี ร้อยละ 39.64 รองลงมา 
30-40 ปี ร้อยละ 29.59 ระดับการศึกษา มัธยมศึกษา/ต่ํากว่า ร้อยละ 39.05 รองลงมา ปริญญาตรี ร้อยละ 36.09 
รายได้เฉล่ียต่อเดือน 5,000-10,000 บาท ร้อยละ 34.32 รองลงมา มากกว่า 15,000 บาท ร้อยละ 26.04 
 2. วิเคราะห์แนวคิดของผู้ประกอบการต่อการบริหารจัดการตลาดนํ้าบางนํ้าผึ้ง อําเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ 
  ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง อําเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.76) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 
  ด้านผลิตภัณฑ์ 
  ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการตลาดนํ้าบางน้ําผ้ึงโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 
3.86) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก ( X = 3.74 – 4.02) ทุกรายการ คือ  
  1. สินค้าและบริการมีความหลากหลายให้เลือก 
  2. กิจกรรมบริการเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น (พายเรือ ขี่จักรยาน พักแรม มุมศิลปะ เป็นต้น) 
  3. สินค้าและบริการมีความเป็นเอกลักษณ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  4. สินค้าและบริการได้มาจากวัตถุดิบในท้องถิ่นภูมิปัญาท้องถิ่น     
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผู้ประกอบการ เพศชาย และเพศหญิง อายุน้อยกว่า 30 ปี 30–40 ปี 41–50 ปี 
และมากกว่า 50 ปี ระดับการศึกษา มัธยมศึกษา/ตํ่ากว่า ปวช./ปวส. และปริญญาตรี รายได้เฉล่ียต่อเดือน ตํ่ากว่า 
5,00 บาท 5,000–10,000 บาท 10,001–15,000 บาท และมากกว่า 15,000 บาท ประเภทของสินค้า/บริการ 
สินค้าประเภทอาหาร และบริการต่างๆ 
  ด้านราคา 
  ผู้ประกอบการ มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการตลาดน้ําบางนํ้าผ้ึงโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 
3.69) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก ( X = 3.64 – 3.77) ทุกรายการ คือ  
  1. สินค้าและบริการราคายุติธรรม 
  2. ราคาต่อรองได้ 
  3. ค่าเช่าสถานท่ีเหมาะสม 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผู้ประกอบการ เพศชาย และเพศหญิง อายุน้อยกว่า 30 ปี 30–40 ปี 41–50 ปี 
และมากกว่า 50 ปี ระดับการศึกษา มัธยมศึกษา/ต่ํากว่า ปวช./ปวส. และปริญญาตรี รายได้เฉล่ียต่อเดือน 5,000–
10,000 บาท 10,001–15,000 บาท และมากกว่า 15,000 บาท ประเภทของสินค้า/บริการ สินค้าประเภทอาหาร 
สินค้าประเภทเคร่ืองใช้ และบริการต่างๆ 
  ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 
  ผู้ประกอบการ มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการตลาดน้ําบางนํ้าผ้ึงโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 
3.87) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก ( X = 3.86 - 3.89) ทุกรายการ คือ 
  1. ความสะดวกในการเดินทางมาขายสินค้า/ บริการท่ีตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง 
  2. จัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคโดยตรง 
  3. จัดสินค้าหรือบริการตรงกับความต้องการของผู้บริโภค 
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  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผู้ประกอบการ เพศชาย และเพศหญิง อายุน้อยกว่า 30 ปี 30 – 40 ปี 41 – 50 ปี 
และมากกว่า 50 ปี ระดับการศึกษา มัธยมศึกษา/ต่ํากว่า ปวช./ปวส. และปริญญาตรี รายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่ํากว่า 
5,00 บาท 5,000 – 10,000 บาท 10,001 – 15,000 บาท และมากกว่า 15,000 บาท ประเภทของสินค้า/บริการ 
สินค้าประเภทอาหาร สินค้าประเภทเคร่ืองใช้ และบริการต่างๆ 
  ด้านการส่งเสริมการตลาด 
  ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการตลาดนํ้าบางนํ้าผ้ึงโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 
3.75) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก ( X = 3.75 - 3.99) จํานวน 3 รายการ คือ  
  1. การจัดกิจกรรมเพิ่มเติมเป็นพิเศษในเทศกาลต่างๆ (ปีใหม่ สงกรานต์ ลอยกระทง เป็นต้น)        
  2. การให้ข่าวและประชาสัมพันธ์ในส่ือต่างๆ แก่นักท่องเท่ียว 
  3. กิจกรรมท่ีทุกคนในครอบครัวทําร่วมกันได้ 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผู้ประกอบการเพศชาย และเพศหญิง อายุน้อยกว่า 30 ปี 30 – 40 ปี และ
มากกว่า 50 ปี ระดับการศึกษา ปวช./ปวส. และปริญญาตรี รายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่ํากว่า 5,00 บาท 10,001 – 
15,000 บาท และมากกว่า 15,000 บาท ประเภทของสินค้า/บริการ สินค้าประเภท 
  ด้านกระบวนการในการบริการ 
  ผู้ประกอบการ มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการตลาดนํ้าบางนํ้าผ้ึงโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 
3.85) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก ( X = 3.69 - 3.97) ทุกรายการ คือ  
  1. กระบวนการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเท่ียว     
  2. ความสะดวกรวดเร็ว และถูกต้องในการให้บริการต่างๆ        
  3. บริการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของตลาดนํ้าบางน้ําผ้ึงต่อผู้ใช้บริการ 
  4. ทางเดินภายในตลาดน้ําบางน้ําผ้ึงกว้างขวางสะดวกสบาย  
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผู้ประกอบการ เพศหญิง อายุน้อยกว่า 30 ปี 30 – 40 ปี 41 – 50 ปี และมากกว่า 
50 ปี ระดับการศึกษา มัธยมศึกษา/ตํ่ากว่า ปวช./ปวส. และปริญญาตรี รายได้เฉล่ียต่อเดือน ตํ่ากว่า 5,00 บาท 
5,000 – 10,000 บาท 10,001 – 15,000 บาท และมากกว่า 15,000 บาท ประเภทของสินค้า/บริการ สินค้า
ประเภทอาหาร สินค้าประเภทเครื่องใช้ และบริการต่างๆ 
  ด้านลักษณะทางกายภาพ 
  ผู้ประกอบการ มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการตลาดนํ้าบางน้ําผ้ึงโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
( X = 3.42) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก ( X = 3.52 - 3.54) จํานวน 2 รายการ คือ 
  1. ความสะอาดของน้ําและสภาพแวดล้อม 
  2. ท่ีจอดรถเพียงพอและปลอดภัย 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผู้ประกอบการ อายุน้อยกว่า 30 ปี และ 30–40 ปี รายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่ํากว่า 
5,00 บาท และ 5,000–10,000 บาท 
  ด้านบุคลากร 
  ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการตลาดนํ้าบางนํ้าผ้ึงโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 
3.84) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก ( X = 3.78 - 3.93) ทุกรายการ คือ  
  1. บุคลากรของตลาดนํ้าบางน้ําผ้ึงมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ 
  2. เจ้าหน้าท่ีอบต. มีความรู้ มีมนุษยสัมพันธ์มีความเป็นกันเอง ส่ือสารได้อย่างถูกต้อง 
  3. บุคลากรรองรับการบริการลูกค้าเพียงพอ 
  4. การพัฒนาบุคลากรของตลาดนํ้าบางนํ้าผ้ึงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผู้ประกอบการ เพศชาย และเพศหญิง อายุน้อยกว่า 30 ปี 30 – 40 ปี 41 – 50 ปี 
และมากกว่า 50 ปี ระดับการศึกษา มัธยมศึกษา/ต่ํากว่า ปวช./ปวส. และปริญญาตรี รายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่ํากว่า 
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5,00 บาท 5,000 – 10,000 บาท 10,001 – 15,000 บาท และมากกว่า 15,000 บาท ประเภทของสินค้า/บริการ 
สินค้าประเภทอาหาร สินค้าประเภทเครื่องใช้ และบริการต่างๆ 
 3. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนแนวคิดของผู้ประกอบการต่อการบริหารจัดการตลาดนํ้าบาง
น้ําผึ้ง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล 
  ด้านราคา 
  ผู้ประกอบการท่ีอายุต่างกันมีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ค่าเช่าสถานท่ีเหมาะสม 
  ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 
  ผู้ประกอบการท่ีอายุต่างกันมีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ จัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์
จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคโดยตรง 
  ผู้ประกอบการท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ความ
สะดวกในการเดินทางมาขายสินค้า/ บริการที่ตลาดนํ้าบางนํ้าผ้ึง 
  ด้านการส่งเสริมการตลาด  
  ผู้ประกอบการท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ การจัด
กิจกรรมเพ่ิมเติมเป็นพิเศษในเทศกาลต่างๆ (ปีใหม่ สงกรานต์ ลอยกระทง เป็นต้น)  
  ผู้ประกอบการท่ีมีประเภทของสินค้า/บริการต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 
รายการ คือ 
  1. การส่งเสริมการขาย เช่น การลดราคา การแจกของแถม 
  2. กิจกรรมท่ีทุกคนในครอบครัวทําร่วมกันได้ 
  ด้านกระบวนการในการบริการ 
  ผู้ประกอบการเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ  
  1. ทางเดินภายในตลาดน้ําบางน้ําผ้ึงกว้างขวางสะดวกสบาย  
  2. บริการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของตลาดนํ้าบางนํ้าผ้ึงต่อผู้ใช้บริการ 
  ผู้ประกอบการที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ บริการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของตลาดน้ําบางน้ําผ้ึงต่อผู้ใช้บริการ 
  ด้านลักษณะทางกายภาพ 
  ผู้ประกอบการเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ความสะอาด
ของนํ้าและสภาพแวดล้อม 
  ผู้ประกอบการท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ 
  1. ห้องนํ้าสะอาด สะดวกและปลอดภัย 
  2. จุดพักผ่อนของลูกค้าเพียงพอ 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ 
  1. ถังขยะเพียงพอ 
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  2. ท่ีจอดรถเพียงพอและปลอดภัย 
  ผู้ประกอบการที่มีประเภทของสินค้า/บริการต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 
รายการ คือ ความสะอาดของนํ้าและสภาพแวดล้อม 
  ด้านบุคลากร  
  ผู้ประกอบการที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ บุคลากร
รองรับการบริการลูกค้าเพียงพอ 
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยเร่ือง แนวคิดของผู้ประกอบการต่อการบริหารจัดการตลาดนํ้าบางนํ้าผ้ึง อําเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ ได้ข้อมูลท่ีควรนํามาอภิปรายผล ดังน้ี 
 1. แนวคิดของผู้ประกอบการต่อการบริหารจัดการตลาดน้ําบางนํ้าผึ้ง อําเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ 
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 63.31 อายุน้อยกว่า 30 ปี ร้อยละ 39.64 ระดับ
การศึกษา มัธยมศึกษา/ตํ่ากว่า ร้อยละ 39.05 รายได้เฉล่ียต่อเดือน 5,000 – 10,000 บาท ร้อยละ 34.32 และ
ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการตลาดนํ้าบางนํ้าผ้ึงในภาพรวม อยู่ในระดับมาก  
  ด้านผลิตภัณฑ์  ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการใน
การบริการ และด้านบุคลากร ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการตลาดนํ้าบางน้ําผ้ึงโดยรวมและ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก  
  ด้านลักษณะทางกายภาพ ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการตลาดนํ้าบางน้ําผ้ึง
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก 
 2. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนแนวคิดของผู้ประกอบการต่อการบริหารจัดการตลาดน้ําบาง
น้ําผึ้ง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล 
  ผลการเปรียบเทียบแนวคิดของผู้ประกอบการต่อการบริการจัดการตลาดนํ้าบางนํ้าผ้ึง ด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการในการบริการ ด้านลักษณะทาง
กายภาพ และด้านพนักงานในภาพรวมพบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาตามระดับ
การศึกษาด้านลักษณะทางกายภาพพบว่าผู้ประกอบการมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 และประเภทของสินค้า/บริการ ด้านการส่งเสริมการตลาดพบว่าผู้ประกอบการมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สุทธยา  สมสุข (2552) ศึกษาเรื่อง คุณภาพ
บริการการท่องเท่ียวของตลาดน้ําบางน้ําผ้ึงพบว่าความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อคุณภาพบริการการท่องเที่ยว
ของตลาดนํ้าบางนํ้าผ้ึงอยู่ในระดับดีทุกด้าน ยกเว้นด้านการส่งเสริมการตลาดที่มีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลางทุก
เรื่อง ยกเว้นเรื่องการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมตามเทศกาลต่างๆ ท่ีมีคุณภาพอยู่ในระดับดี ประเภทแหล่งท่องเท่ียวท่ี
นักท่องเท่ียวชอบมากท่ีสุด คือ แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ แหล่งข้อมูลท่ีนักท่องเท่ียวรู้จักตลาดนํ้าบางน้ําผ้ึงคือ 
ทราบจากเพ่ือน บุคคลในครอบครัว และญาติพี่น้อง เหตุผลที่ตัดสินใจเดินทางมาเที่ยวเพราะการเดินทางสะดวก ซ่ึง
ส่วนใหญ่เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวและผู้ร่วมเดินทางมากับนักท่องเท่ียว คือ บุคคลในครอบครัว กิจกรรมที่ทําใน
การท่องเท่ียว คือ รับประทานอาหารในตลาดน้ําบางนํ้าผ้ึง 
  ในด้านส่วนประสมการตลาดบริการของตลาดนํ้าบางนํ้าผ้ึง ประกอบด้วยสินค้าและบริการได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์ (product) ประเภทอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีมีจําหน่ายมากมาย ประกอบด้วย อาหารคาว เครื่องดื่ม ขนม 
ผัก ผลไม้ อาทิเช่น ข้าว ก๋วยเตี๋ยว เคร่ืองด่ืมนํ้าสมุนไพร ขนมไทย ผักสด เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้ ส่วนมาก
เป็นผลิตภัณฑ์จากโครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) อาทิเช่น ของใช้ เครื่องจักรสาน เคร่ืองประดับ ต้นไม้ 
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เป็นต้น การบริการและกิจกรรม อาทิเช่น บริการนวด บริการนําเท่ียว บริการน่ังรถม้า กิจกรรมปั่นจักรยาน พายเรือ 
ศิลปะ เป็นต้น ราคา (price) ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ราคาของใช้ ราคาการบริการและกิจกรรมต่างๆ ใน
ตลาดนํ้าบางน้ําผ้ึง ช่องทางการจัดจําหน่าย (place) ของตลาดน้ําบางน้ําผ้ึงจะมีการเช่ือมสัมพันธ์กับผู้อํานวยความ
สะดวกในด้านต่างๆ เพื่อช่วยให้สามารถกระจายสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทั่วถึง การส่งเสริม
การตลาด (promotion) เป็นการส่ือสารเพ่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลอง หรือการซ้ือสินค้า 
หรือบริการ และเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ให้กับตลาดน้ําบางนํ้าผ้ึง กระบวนการในการบริการ (process) แก่ลูกค้า การ
ส่งมอบสินค้าหรือบริการท่ีรวดเร็ว ถูกต้อง เอาใจใส่ลูกค้า ส่งมอบคุณค่าท่ีดีท่ีสุดให้กับลูกค้า เช่น การให้ข้อมูลการ
ท่องเท่ียว หรือการเข้าพักโฮมสเตย์  เป็นต้น ลักษณะทางกายภาพ (physical evidence) เป็นส่ิงอํานวยความ
สะดวก เช่น สถานท่ีจอดรถ ห้องนํ้า สถานท่ีน่ังพักระหว่างท่องเท่ียว เป็นต้น บุคลากร (people) เป็นพนักงานและ
เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลบางนํ้าผ้ึงท่ีให้บริการแก่นักท่องเท่ียวและผู้ขายสินค้าและบริการในแต่ละ
ร้านค้า 
  จากการศึกษาพบว่า การตลาดเป็นกระบวนการทางธุรกิจท่ีนําเสนอสินค้า และบริการไปสู่ผู้บริโภคทํา
ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลได้รับส่ิงของท่ีต้องการ โดยอาศัยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณค่าขึ้นมาแล้วนําไปทําการ
แลกเปล่ียนกับบุคคลอื่น ในส่วนของตลาดนํ้าบางน้ําผ้ึง มีท้ังสินค้า เช่น ส่ิงของเครื่องใช้ เป็นสินค้าที่มีบริการ
ประกอบอยู่ด้วย เช่น ศิลปะในสวน สินค้าและบริการ เช่น ธุรกิจขายอาหาร บริการท่ีมีสินค้าเป็นส่วนประกอบ เช่น 
โฮมสเตย์ บริการเพียงอย่างเดียว เช่น บริการนวด เป็นต้น ปัจจัยสําคัญท่ีต้องวิเคราะห์และกําหนดให้ชัดเจนท่ีจะมี
ผลต่อความสําเร็จ หรือความล้มเหลวทางการตลาด น่ันก็คือ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย และการ
ส่งเสริมการตลาด ภายใต้สภาวะแวดล้อมทางสังคมหลากหลายรูปแบบและพฤติกรรมการบริโภคแต่ละชุมชนท่ี
แตกต่างกันก็จะเป็นผลให้กระบวนการหรือกิจกรรมทางการตลาดในแต่ละพื้นท่ี แต่ละเขต จําเป็นต้องได้รับการปรับ
สภาพให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กรธุรกิจ รวมถึงต้องสอดคล้องกับ
วัฒนธรรมของชุมชนหรือสังคมน้ันๆ อีกด้วย 
 
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย  
 ด้านราคา จากการศึกษาพบว่าผู้ประกอบการที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกันในเรื่องของอัตราค่า
เช่าสถานท่ีควรมีการตั้งราคาอย่างเหมาะสม ไม่แพงจนเกินไป ซ่ึงผู้ประกอบการสามารถเช่าสถานท่ีในการจําหน่าย
สินค้าและบริการได้อย่างพึงพอใจ 
 ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย จากการศึกษาพบว่าผู้ประกอบการท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่าง
กันในเรื่องของการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคโดยตรง ควรมีการกําหนดร้านค้าท่ีนําสินค้ามา
จําหน่ายอย่างชัดเจนและแยกเป็นหมวดหมู่ และผู้ประกอบการที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่างกันใน
เร่ืองของความสะดวกในการเดินทางมาขายสินค้า/ บริการที่ตลาดนํ้าบางน้ําผ้ึง เส้นทางการจราจรควรมีการพัฒนา
อย่างต่อเน่ือง 
 ด้านการส่งเสริมการตลาด จากการศึกษาพบว่าผู้ประกอบการที่มีระดับการศึกษา ต่างกันมีความคิดเห็น
แตกต่างกันในเร่ืองของการจัดกิจกรรมเพ่ิมเติมเป็นพิเศษในเทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ลอยกระทง เป็นต้น 
เพ่ือสร้างแรงดึงดูดให้ผู้บริโภคเข้ามาซ้ือสินค้าในตลาดน้ําอย่างต่อเน่ือง และผู้บริโภคท่ีมีประเภทของสินค้า/บริการ
ต่างกันมีความคิดเห็นในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ในเร่ืองของการส่งเสริมการขาย เช่น 
การลดราคา การแจกของแถม และควรมีการจัดกิจกรรมท่ีทุกคนในครอบครัวทําร่วมกันได้ในตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง 
 ด้านกระบวนการในการบริการ จากการศึกษาพบว่าผู้ประกอบการท่ีมีเพศ ระดับการศึกษาต่างกัน มี
ความคิดเห็นแตกต่างกันในเรื่องของทางเดินภายในตลาดนํ้าบางนํ้าผ้ึงกว้างขวางสะดวกสบายสามารถเดินจับจ่ายซ้ือ
สินค้าได้อย่างปลอดภัย และการให้บริการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของตลาดนํ้าบางน้ําผ้ึงต่อผู้ใช้บริการ ทําให้ส่ือถึง
ผู้บริโภคได้อย่างชัดเจน 
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 ด้านลักษณะทางกายภาพ จากการศึกษาพบว่าผู้ประกอบการท่ีมีเพศ ประเภทของสินค้า/บริการต่างกันมี
ความคิดเห็นแตกต่างกันในเรื่องของความสะอาดของน้ําและสภาพแวดล้อม ควรมีการยกระดับคุณภาพทางน้ํา 
ผู้ประกอบการที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 ในเร่ืองของความสะอาดของห้องนํ้า ความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินจับจ่ายสินค้า มีถังขยะตามจุด
ต่างๆ มีท่ีจอดรถเพียงพอและปลอดภัยสําหรับผู้มาใช้บริการ และมีจุดมุมสําหรับให้ผู้บริโภคสามารถพักผ่อนโดยทาง
ผู้รับผิดชอบโครงการตลาดนํ้าได้มีการจัดเตรียมไว้สําหรับรองรับผู้บริโภคอย่างเพียงพอ 
 ด้านบุคลากร จากการศึกษาพบว่าผู้ประกอบการท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกันใน
เรื่องของบุคลากรควรมีการจัดเจ้าหน้าท่ีไว้สําหรับรองรับการให้บริการลูกค้าที่เข้ามาเดินชมหรือซ้ือสินค้าในตลาดน้ํา
บางน้ําผ้ึงอย่างเพียงพอ 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาคุณภาพการให้บริการการท่องเที่ยวของตลาดน้ําบางนํ้าผ้ึง อําเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ เพื่อนําผลท่ีได้มาวิเคราะห์และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง
ต่อไป 
 2. ควรศึกษาเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง อําเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ และตลาดนํ้าแห่งอื่น เพื่อนําผลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตลาดนํ้าต่อไป 
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ความคิดเหน็ด้านสวัสดิการของพนักงานอุตสาหกรรมโรงฟอกหนังขนาดเล็ก 
กิโลเมตรที่ 30 ถนนสุขุมวิท จังหวัดสมุทรปราการ* 

Opinions on Welfare of Employees of Small Tannery Industry at 
30km.th Sukumvit Road Samut Prakan Province 

 
                   นางบงกช สุธาธร**

 
Mrs. Bongkot Sutathon 

  
บทคัดย่อ 
 การวิจัยเร่ืองน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นด้านสวัสดิการของพนักงานอุตสาหกรรม           
โรงฟอกหนังขนาดเล็ก กิโลเมตรท่ี 30 ถนนสุขุมวิท จังหวัดสมุทรปราการ 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นด้าน
สวัสดิการของพนักงานอุตสาหกรรมโรงฟอกหนังขนาดเล็ก กิโลเมตรท่ี 30 ถนนสุขุมวิท จังหวัดสมุทรปราการ 
จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงฟอกหนังขนาดเล็ก กิโลเมตรที่ 30 
จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 254 ราย เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถ่ี  
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียโดยใช้ค่าที และการวิเคราะห์
ความแปรปรวน 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) พนักงานมีความคิดเห็นเก่ียวกับสวัสดิการของอุตสาหกรรมโรงฟอกหนังขนาดเล็ก 
กิโลเมตรท่ี 30 ถนนสุขุมวิท จังหวัดสมุทรปราการ มีความคิดเห็นในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง   
เรียงลําดับจากมากไปน้อย คือ สวัสดิการด้านวันลาหยุด สวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย สวัสดิการด้านสันทนาการ 
สวัสดิการด้านความมั่นคงและความปลอดภัย สวัสดิการด้านเศรษฐกิจ และสวัสดิการด้านการศึกษา 2) ผลการ
เปรียบเทียบค่าเฉล่ียความคิดเห็นด้านสวัสดิการของพนักงานอุตสาหกรรมโรงฟอกหนังขนาดเล็ก กิโลเมตรท่ี 30 
จําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพการสมรส และรายได้ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
และจําแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า พนักงานท่ีมีเพศ ต่างกันมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสวัสดิการแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
Abstract 
 The objectives of this research were 1) to study the opinions on welfare of employees of 
small tannery industry at 30km.th Sukumvit Road Samut Prakan Province. 2) to compare opinions 
on welfare of employees of small tannery industry based on personal characteristics. The sample 
included 254 employees of small tannery industry. Questionnaires were used as a research tool. 
Data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and analysis of 
variance.  
 The results of the research indicated that 1) the mean score of opinions on welfare of 
employees was at medium level. When considered by the means score of each aspects from 
high to low score level are vacation welfare, healthcare welfare, recreation welfare, safety and 
security welfare, economic welfare and education welfare respectively. 2) Comparisons of the 
mean score of opinions on welfare of employees by gender, age, marital-status and salary have 

                                            
 * บทความการค้นคว้าอิสระ 
** บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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the difference of statistical significance at 0.01 level and opinions on welfare of employees by 
education have not the difference of statistical significance. When considered each aspect found 
that the employees have the different gender have the difference of statistical significance at 
0.05 level. On the safety and security aspect about the safety work publications when considered 
by marital status found that have the difference of statistical significance at 0.05 level.   
 
ความนํา 
 ปัจจุบันธุรกิจอุตสาหกรรมในประเทศไทย ได้จัดให้มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบ ต่าง ๆ อย่าง
กว้างขวาง และนับว่าจะมีความสําคัญมากย่ิงข้ึน โดยนายจ้างตามสถานประกอบการหรือในองค์กรต่าง ๆ ได้จ่าย
ค่าจ้างให้แก่พนักงานในรูปของ “เงิน” โดยถือว่าเป็นค่าตอบแทนในการทํางาน ท้ังนี้โดยขึ้นอยู่กับความรู้ 
ความสามารถ ลักษณะของงาน ความยากง่ายของงาน ขอบข่ายความรับผิดชอบหรืออื่น ๆ มาเป็นหลักเกณฑ์ ส่วน
สวัสดิการเป็นส่ิงท่ีนายจ้างให้แก่ลูกจ้างนอกเหนือไปจากค่าจ้างและเงินเดือน แต่ถือว่าเป็นส่วนของค่าตอบแทน ซ่ึง
ควรจะเป็นตัวเงินหรือส่ิงอื่น ๆ ท่ีไม่ใช่เงินก็ได้ อีกท้ังแนวคิดในเร่ืองการจ่ายสวัสดิการน้ีอาจมีผลผูกพันกันทางด้าน
การปฏิบัติงานหรือผลงานของพนักงาน หรืออาจจะไม่เกี่ยวพันกับผลการปฏิบัติงานก็ได้ ฉะน้ันจึงเป็นเรื่องยากท่ีจะ
กําหนดมาตรฐานในการจัดสวัสดิการในสถานประกอบการหรือองค์กรต่าง ๆ การกําเนิดของการจ่ายค่าตอบแทนใน
รูปของสวัสดิการมีมาตั้งแต่สมัยปฏิวัติอุตสาหกรรมแล้ว และเริ่มมีเพิ่มมากข้ึนในระหว่างสงครามโลกครั้งท่ี 2 และ
ภายหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 ในสหรัฐอเมริกาเอง ในช่วงปี ค.ศ. 1920 รัฐบาลได้เข้าไปมีบทบาทบังคับให้บริษัท 
สถานประกอบการต่าง ๆ จัดสวัสดิการท่ีจําเป็นบางอย่างให้พนักงานและรัฐบาลเองก็ให้ความช่วยเหลือและร่วม
รับผิดชอบด้วย  
 ปัญหาในเรื่องสวัสดิการพนักงานเป็นส่ิงสําคัญ กฎหมายได้กําหนดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานใน
สถานประกอบการ เพื่อเป็นตัวแทนของพนักงานในการประชุมหารือกับฝ่ายนายจ้างเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิการภายใน
สถานประกอบการเพ่ือก่อให้เกิดความเข้าใจกันระหว่างนายจ้างและพนักงาน ซ่ึงนําไปสู่แรงงานสัมพันธ์อันดีและ
ก่อให้เกิดความสงบสุขในสถานประกอบการ กล่าวได้ว่าสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กันอย่างมาก 
ถ้าสถานประกอบการใดมีสวัสดิการที่เหมาะสมโอกาสท่ีจะเกิดข้อพิพาทแรงงานก็จะมีน้อย ในขณะท่ีสถาน
ประกอบการท่ีไม่มีการจัดสวัสดิการท่ีเหมาะสมให้กับพนักงาน โอกาสในการเกิดข้อพิพาทแรงงานก็จะมีสูง และ
ก่อให้เกิดปัญหาแรงงานสัมพันธ์ในสถานประกอบการ การป้องกันมิให้เกิดผลในทางลบก็คือ การสร้างสวัสดิการให้
เกิดความพึงพอใจสูงสุด ซ่ึงจะช่วยลดปัญหาสวัสดิการในสถานประกอบการได้ 
 การจัดสวัสดิการให้แก่พนักงานในสถานประกอบการ โดยเฉพาะภาคธุรกิจเอกชนนับว่ามีความสําคัญ เป็น
การเสริมสร้างความพึงพอใจให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ทั้งน้ีเพราะการจัดสวัสดิการหมายถึง
รูปแบบการจ่ายผลตอบแทนในการทํางานทางอ้อมให้แก่พนักงาน โดยท่ีนายจ้างมีความคาดหวังถึงการเพิ่มผลผลิต
และสร้างความจงรักภักดีของพนักงานต่อองค์กร และรูปแบบสวัสดิการท่ีดีจะก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตใน
การทํางานที่ดี ดังนั้นในการจัดสวัสดิการจึงเป็นผลตอบแทนในการปฏิบัติงาน อันเป็นส่วนท่ีนอกเหนือจากเงินเดือน 
ได้แก่ การอนุญาตให้ลาเพื่อศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม การลาหยุดเน่ืองจากเจ็บป่วยโดยได้รับเงินเดือนเต็มจํานวน การ
ได้รับโบนัส ค่ารักษาพยาบาล บําเหน็จบํานาญ ค่าพาหนะในการเดินทาง และค่าล่วงเวลา เป็นต้น 
 ดังน้ันผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาถึง ความคิดเห็นด้านสวัสดิการของพนักงานอุตสาหกรรมโรงฟอกหนัง
ขนาดเล็ก กิโลเมตรท่ี 30 ถนนสุขุมวิท จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อต้องการท่ีจะทราบว่าพนักงานมีความคิดเห็นต่อ
สวัสดิการอย่างไร และสวัสดิการท่ีได้รับอยู่เพียงพอและตรงกับความต้องการของพนักงานมากน้อยเพียงใด ซ่ึง
ผลการวิจัยคร้ังนี้จะได้ข้อมูลซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการจัดสวัสดิการของโรงงานฟอกหนัง กม.30 ให้มีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงขึ้น และเพื่อหาแนวทางในการกําหนดนโยบายและจัดดําเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการให้เหมาะสม สอดคล้องกับ
ความพึงพอใจของพนักงาน เพ่ือให้พนักงานมีขวัญกําลังใจและมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน พนักงานก็จะมีการ
ย้ายงานหรือลาออกลดน้อยลง องค์กรก็จะได้ประโยชน์จากการปฏิบัติงานของพนักงาน 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นด้านสวัสดิการของพนักงานอุตสาหกรรมโรงฟอกหนังขนาดเล็ก กิโลเมตรท่ี 30 
ถนนสุขุมวิท จังหวัดสมุทรปราการ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นด้านสวัสดิการของพนักงานอุตสาหกรรมโรงฟอกหนังขนาดเล็ก กิโลเมตร
ท่ี 30 ถนนสุขุมวิท จังหวัดสมุทรปราการ  จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 ความคิดเห็นด้านสวัสดิการของพนักงานอุตสาหกรรมโรงฟอกหนังขนาดเล็ก กิโลเมตรท่ี 30 ถนนสุขุมวิท 
จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน 
 1. ประชากร คือ พนักงานท่ีปฏิบัติงานอยู่ในโรงฟอกหนังขนาดเล็ก กิโลเมตรท่ี 30 จังหวัดสมุทรปราการ 
จํานวน 30 โรง (ท่ีมา: ข้อมูลทะเบียนการค้าจังหวัดสมุทรปราการ เดือน มีนาคม 2556) มีพนักงานรวมท้ังหมด  
750 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา ได้จากการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (simple random sampling) จาก
กลุ่มประชากรโดยกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan 
(1970, p. 608) ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 254 คน 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ เป็นแบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับ
การศึกษา และรายได้เฉล่ียต่อเดือน  
 ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นด้านสวัสดิการของพนักงานอุตสาหกรรมโรงฟอกหนังขนาดเล็ก กิโลเมตรท่ี 30 
ได้แก่ สวัสดิการด้านเศรษฐกิจ สวัสดิการด้านความมั่นคงและความปลอดภัย สวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย  
สวัสดิการด้านวันลาหยุด สวัสดิการด้านการศึกษา และสวัสดิการด้านสันทนาการ ลักษณะของแบบสอบถามเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert) จํานวน 30 ข้อ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยนําแบบสอบถามไปแจกให้พนักงานท่ีปฏิบัติงาน
อยู่ในโรงฟอกหนังขนาดเล็ก กิโลเมตรท่ี 30 จังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีตามสะดวก จํานวน 254 ชุด จากนั้นผู้วิจัย
ขอรับคืนด้วยตนเอง โดยเก็บแบบสอบถามช่วงวันท่ี 1 – 15 กันยายน 2556 ได้รับแบบสอบถามคืนมาจํานวน 254 
ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถาม จะนํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุด และนํามาลงรหัส 
ประมวลผลข้อมูลโดยโปรแกรมสําเร็จรูป หาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, F-test  และ  
LSD ดังน้ี 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ความถี่และค่าร้อยละ (percentage) 
 2. วิเคราะห์ความคิดเห็นด้านสวัสดิการของพนักงานอุตสาหกรรมโรงฟอกหนังขนาดเล็ก กิโลเมตร         
ท่ี 30 จังหวัดสมุทรปราการ โดยใช้ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนความคิดเห็นด้านสวัสดิการของพนักงานอุตสาหกรรม โรงฟอก
หนังขนาดเล็ก กิโลเมตรท่ี 30 จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลโดยใช้ t-test และ F–test 
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 4. เปรียบเทียบพหุคูณ เพื่อทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนความคิดเห็นด้านสวัสดิการของพนักงาน
อุตสาหกรรมโรงฟอกหนังขนาดเล็ก กิโลเมตรที่ 30 จังหวัดสมุทรปราการ เป็นรายคู่จากผลการวิเคราะห์ความ 
แปรปรวน  โดยใช้วิธี Least Significant Difference (LSD) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล 
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 53.94 อายุ 30-40 ปี ร้อยละ 45.67 รองลงมา 41 
– 50 ปี ร้อยละ 37.40 สถานภาพการสมรส สมรส ร้อยละ 61.02 รองลงมา โสด ร้อยละ 22.44 ระดับการศึกษา  
ม.6/ปวช./ปวส. ร้อยละ 55.51 รองลงมา มัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 23.23 รายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,000 – 
15,000 บาท ร้อยละ 54.33 รองลงมา 15,001–20,000 บาท ร้อยละ 24.02 
 2. การวิเคราะห์ความคิดเห็นด้านสวัสดิการของพนักงานอุตสาหกรรมโรงฟอกหนังขนาดเล็ก กิโลเมตร
ท่ี 30 ถนนสุขุมวิท จังหวัดสมทุรปราการ จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
  พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสวัสดิการของอุตสาหกรรมโรงฟอกหนังขนาดเล็ก กิโลเมตรท่ี 30 ถนน
สุขุมวิท จังหวัดสมุทรปราการ ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.17) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 
  สวัสดิการด้านเศรษฐกิจ 
  พนักงาน มีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.93) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.56 – 3.24) ทุกรายการ คือ  
  1. ความเหมาะสมของเคร่ืองแบบพนักงานและระเบียบการแต่งกายของบริษัทท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน 
  2. การเพ่ิมค่าจ้างประจําปี 
  3. ความเหมาะสมของเบี้ยเล้ียงกรณีออกไปปฏิบัติงานนอกบริษัท 
  4. ความเหมาะสมของการให้ทุนการศึกษาบุตรท่ีได้รับในปัจจุบัน 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับพนักงานเพศชาย อายุตํ่ากว่า 30 ปี และ 30 – 40 ปี สถานภาพ โสด และสมรส 
ระดับการศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น รายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,000 – 15,000 บาท 
  สวัสดิการด้านความม่ันคงและความปลอดภัย 
  พนักงาน มีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.22) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.98 – 3.36) ทุกรายการ คือ  
  1. ความเหมาะสมของเงินช่วยเหลือกรณีพนักงานหรือบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต 
  2. ความท่ัวถึงของการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน 
  3. การจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล 
  4. เงินช่วยเหลือค่าครองชีพเพิ่มตามภาวะเศรษฐกิจ 
  5. บริษัทจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพเพื่อให้พนักงานมีเงินออมสะสมเมื่อออกจากงาน 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับพนักงานเพศหญิง อายุ 41 – 50 ปี สถานภาพ สมรส และหม้าย/หย่าร้าง ระดับ
การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และ ม.6/ปวช./ปวส. รายได้เฉล่ียต่อเดือน ตํ่ากว่า 10,000 บาท 
10,000 – 15,000 บาท และ 15,001 – 20,000 บาท 
  สวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย 
  พนักงานมีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.38) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
อยู่ในระดับมาก ( X = 4.22) จํานวน 1 รายการ คือ มีจุดบริการนํ้าด่ืมอย่างเพียงพอ 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับพนักงาน อายุ 30  - 40 ปี และ 41 – 50 ปี สถานภาพ สมรส และหม้าย/หย่าร้าง 
ระดับการศึกษา ประถมศึกษา และ ม.6/ปวช./ปวส. รายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,000 – 15,000 บาท และ 15,001 – 
20,000 บาท 
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  สวัสดิการด้านวันลาหยุด 
  พนักงาน มีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.45) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
อยู่ในระดับมาก ( X = 3.54) จํานวน 2 รายการ คือ  
  1. ความเหมาะสมของวันลากิจบริษัทให้ลาติดต่อได้ไม่เกิน 3 วันทํางาน 
  2. บริษัทให้ท่านมีวันลาป่วยได้ในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับพนักงานเพศหญิง สถานภาพ สมรส รายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,000 – 15,000 บาท  
  สวัสดิการด้านการศึกษา 
  พนักงาน มีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.78) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.83 – 2.93) จํานวน 3 รายการ คือ  
  1. บริษัทมีการจัดหนังสือ วารสาร และส่ือส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ ไว้บริการพนักงานอย่างทั่วถึง 
  2. การฝึกอบรมภายนอกที่บริษัทจัดข้ึนในแต่ละ คร้ัง สามารถนํามาใช้ปฏิบัติงานได้ดี 
  3. มีการจัดฝึกอบรมทักษะการทํางานให้พนักงาน 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับพนักงานเพศชาย และเพศหญิง อายุ 30-40 ปี 41-50 ปี และมากกว่า 50 ปี 
สถานภาพ สมรส และหม้าย/หย่าร้าง ระดับการศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
ต่ํากว่า 10,000 บาท 10,000–15,000 บาท และ 15,001–20,000 บาท 
  สวัสดิการสันทนาการ 
  พนักงาน มีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.25) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.21 – 3.33) ทุกรายการ คือ  
  1. ความเพียงพอและความเหมาะสมในการจัดสถานท่ีพักผ่อนให้กับพนักงาน 
  2. ท่านมีส่วนร่วมในการจัดงานเล้ียงของบริษัท งานกีฬาสีและกิจกรรมในโอกาสพิเศษ 
  3. การจัดนําเท่ียวประจําปีของบริษัท ช่วยส่งเสริมขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
  4. การเปิดเพลงและโทรทัศน์ให้พนักงานได้รับฟังและรับชมช่วงรับประทานอาหารกลางวัน 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับพนักงานเพศหญิง อายุ 30 – 40 ปี และ 41 – 50 ปี ทุกสถานภาพการสมรส ทุก
ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,000 – 15,000 บาท และ 15,001 – 20,000 บาท 
 3. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดเห็นด้านสวัสดิการของพนักงานอุตสาหกรรมโรงฟอก
หนังขนาดเล็ก กิโลเมตรท่ี 30 ถนนสุขุมวิท จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
  สวัสดิการด้านเศรษฐกิจ 
  พนักงานเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ 
  1. การเพ่ิมค่าจ้างประจําปี 
  2. ความเหมาะสมของเครื่องแบบพนักงานและระเบียบการแต่งกายของบริษัทท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ 
  1. ความเหมาะสมของการให้ทุนการศึกษาบุตรท่ีได้รับในปัจจุบัน 
  2. ความเหมาะสมของเบี้ยเล้ียงกรณีออกไปปฏิบัติงานนอกบริษัท 
  พนักงานท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวนทุกรายการ คือ 
  1. การเพ่ิมค่าจ้างประจําปี 
  2. ความเหมาะสมของเครื่องแบบพนักงานและระเบียบการแต่งกายของบริษัทท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน 
  3. ความเหมาะสมของการให้ทุนการศึกษาบุตรท่ีได้รับในปัจจุบัน 
  4. ความเหมาะสมของเบี้ยเล้ียงกรณีออกไปปฏิบัติงานนอกบริษัท 
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  พนักงานท่ีมีสถานภาพการสมรสต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ 
คือ ความเหมาะสมของเบี้ยเล้ียงกรณีออกไปปฏิบัติงานนอกบริษัท 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ 
  1. การเพ่ิมค่าจ้างประจําปี 
  2. ความเหมาะสมของเคร่ืองแบบพนักงานและระเบียบการแต่งกายของบริษัทท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน 
  พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ การเพ่ิม
ค่าจ้างประจําปี 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ความเหมาะสมของการ
ให้ทุนการศึกษาบุตรท่ีได้รับในปัจจุบัน 
  พนักงานท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 3 รายการ 
คือ 
  1. การเพ่ิมค่าจ้างประจําปี 
  2. ความเหมาะสมของเคร่ืองแบบพนักงานและระเบียบการแต่งกายของบริษัทท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน 
  3. ความเหมาะสมของเบี้ยเล้ียงกรณีออกไปปฏิบัติงานนอกบริษัท 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ความเหมาะสมของการ
ให้ทุนการศึกษาบุตรท่ีได้รับในปัจจุบัน 
  สวัสดิการด้านความม่ันคงและความปลอดภัย 
  พนักงานเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ 
ความท่ัวถึงของการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ การจัดให้มีอุปกรณ์
ป้องกันด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล 
  พนักงานท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 4 รายการ คือ  
  1. บริษัทจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพเพื่อให้พนักงานมีเงินออมสะสมเมื่อออกจากงาน 
  2. เงินช่วยเหลือค่าครองชีพเพ่ิมตามภาวะเศรษฐกิจ 
  3. ความเหมาะสมของเงินช่วยเหลือกรณีพนักงานหรือบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต 
  4. การจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ความท่ัวถึงของการ
ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับความปลอดภัยในการทํางาน 
  พนักงานท่ีมีสถานภาพการสมรสต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ 
คือ  
  1. เงินช่วยเหลือค่าครองชีพเพ่ิมตามภาวะเศรษฐกิจ 
  2. ความท่ัวถึงของการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ  
  1. ความเหมาะสมของเงินช่วยเหลือกรณีพนักงานหรือบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต 
  2. การจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล 
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  พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ 
คือ  
  1. ความท่ัวถึงของการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับความปลอดภัยในการทํางาน 
  2. การจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล 
  พนักงานท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 4 รายการ 
คือ  
  1. บริษัทจัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพเพื่อให้พนักงานมีเงินออมสะสมเม่ือออกจากงาน 
  2. เงินช่วยเหลือค่าครองชีพเพิ่มตามภาวะเศรษฐกิจ 
  3. ความท่ัวถึงของการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน 
  4. การจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ความเหมาะสมของเงิน
ช่วยเหลือกรณีพนักงานหรือบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต 
  สวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย 
  พนักงานเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ  
  1. การให้บริการตรวจสุขภาพประจําปี 
  2. การคุ้มครองการประกันอุบัติเหตุตามหลักเกณฑ์ท่ีบริษัทกําหนดมีความเหมาะสมต่อสภาวการณ์ใน
ปัจจุบัน 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ความเหมาะสมของ
อัตราค่ารักษาพยาบาลตามระเบียบของบริษัท 
  พนักงานท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 3 รายการ คือ  
  1. การให้บริการตรวจสุขภาพประจําปี 
  2. การคุ้มครองการประกันอุบัติเหตุตามหลักเกณฑ์ท่ีบริษัทกําหนดมีความเหมาะสมต่อสภาวการณ์ใน
ปัจจุบัน 
  3. ความเหมาะสมของอัตราค่ารักษาพยาบาลตามระเบียบของบริษัท 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ การจัดห้องนํ้า ห้องส้วม 
สําหรับพนักงานอย่างเพียงพอและถูกสุขลักษณะ 
  พนักงานท่ีมีสถานภาพการสมรสต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ 
คือ  
  1. การให้บริการตรวจสุขภาพประจําปี 
  2. การคุ้มครองการประกันอุบัติเหตุตามหลักเกณฑ์ท่ีบริษัทกําหนดมีความเหมาะสมต่อสภาวการณ์ใน
ปัจจุบัน 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ มีจุดบริการนํ้าด่ืมอย่าง
เพียงพอ 
  พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ 
คือ  
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  1. การคุ้มครองการประกันอุบัติเหตุตามหลักเกณฑ์ท่ีบริษัทกําหนดมีความเหมาะสมต่อสภาวการณ์ใน
ปัจจุบัน 
  2. ความเหมาะสมของอัตราค่ารักษาพยาบาลตามระเบียบของบริษัท 
  พนักงานท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ 
คือ  
  1. การคุ้มครองการประกันอุบัติเหตุตามหลักเกณฑ์ท่ีบริษัทกําหนดมีความเหมาะสมต่อสภาวการณ์ใน
ปัจจุบัน 
  2. มีจุดบริการนํ้าดื่มอย่างเพียงพอ 
  สวัสดิการด้านวันลาหยุด 
  พนักงานเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ บริษัทให้ท่าน
มีวันลาป่วยได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม 
  พนักงานท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 3 รายการ คือ  
  1. วันหยุดพักผ่อนประจําปี วันหยุดประจําสัปดาห์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ มีความเหมาะสม 
  2. จํานวนวันหยุดพักผ่อนประจําปีท่ีได้รับขึ้นอยู่กับอายุงาน และสามารถสะสมได้ในปีถัดไป 
  3. บริษัทให้ท่านมีวันลาป่วยได้ในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
  พนักงานท่ีมีสถานภาพการสมรสต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ 
คือ ความเหมาะสมของวันลากิจบริษัทให้ลาติดต่อได้ไม่เกิน 3 วันทํางาน 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ 
  1. จํานวนวันหยุดพักผ่อนประจําปีท่ีได้รับขึ้นอยู่กับอายุงาน และสามารถสะสมได้ในปีถัดไป 
  2. บริษัทให้ท่านมีวันลาป่วยได้ในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
  พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ 
คือ 
  1. วันหยุดพักผ่อนประจําปี วนัหยุดประจําสัปดาห์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ มีความเหมาะสม 
  2. จํานวนวันหยุดพักผ่อนประจําปีท่ีได้รับขึ้นอยู่กับอายุงาน และสามารถสะสมได้ในปีถัดไป 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ 
  1. ความเหมาะสมของวันลากิจบริษัทให้ลาติดต่อได้ไม่เกิน 3 วันทํางาน 
  2. บริษัทให้ท่านมีวันลาป่วยได้ในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
  พนักงานท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 4 รายการ 
คือ 
  1. วันหยุดพักผ่อนประจําปี วันหยุดประจําสัปดาห์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ มีความเหมาะสม 
  2. จํานวนวันหยุดพักผ่อนประจําปีท่ีได้รับขึ้นอยู่กับอายุงาน และสามารถสะสมได้ในปีถัดไป 
  3. ความเหมาะสมของวันลากิจบริษัทให้ลาติดต่อได้ไม่เกิน 3 วันทํางาน 
  4. บริษัทให้ท่านมีวันลาป่วยได้ในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
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  สวัสดิการด้านการศึกษา 
  พนักงานท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ การฝึกอบรมภายนอก
ท่ีบริษัทจัดขึ้นในแต่ละครั้ง สามารถนํามาใช้ปฏิบัติงานได้ดี 
  พนักงานท่ีมีสถานภาพการสมรสต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ 
คือ มีการจัดฝึกอบรมทักษะการทํางานให้พนักงาน 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ การส่งเสริมการลา
ศึกษาต่อท้ังในและนอกเวลา 
  พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ การ
ส่งเสริมการลาศึกษาต่อทั้งในและนอกเวลา  
  พนักงานท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 3 รายการ 
คือ 
  1. การส่งเสริมการลาศึกษาต่อท้ังในและนอกเวลา 
  2. มีการจัดฝึกอบรมทักษะการทํางานให้พนักงาน 
  3. การฝึกอบรมภายนอกที่บริษัทจัดข้ึนในแต่ละ คร้ัง สามารถนํามาใช้ปฏิบัติงานได้ดี 
  สวัสดิการด้านสันทนาการ 
  พนักงานเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ 
  1. การเปิดเพลงและโทรทัศน์ให้พนักงานได้รับฟังและรับชมช่วงรับประทานอาหารกลางวัน 
  2. ท่านมีส่วนร่วมในการจัดงานเล้ียงของบริษัท งานกีฬาสีและกิจกรรมในโอกาสพิเศษ 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ 
  1. การจัดนําเท่ียวประจําปีของบริษัท ช่วยส่งเสริมขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
  2. ความเพียงพอและความเหมาะสมในการจัดสถานท่ีพักผ่อนให้กับพนักงาน 
  พนักงานท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 3 รายการ คือ 
  1. การจัดนําเท่ียวประจําปีของบริษัท ช่วยส่งเสริมขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
  2. ความเพียงพอและความเหมาะสมในการจัดสถานท่ีพักผ่อนให้กับพนักงาน 
  3. ท่านมีส่วนร่วมในการจัดงานเล้ียงของบริษัท งานกีฬาสีและกิจกรรมในโอกาสพิเศษ 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ การเปิดเพลงและ
โทรทัศน์ให้พนักงานได้รับฟังและรับชมช่วงรับประทานอาหารกลางวัน 
  พนักงานท่ีมีสถานภาพการสมรสต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ การ
เปิดเพลงและโทรทัศน์ให้พนักงานได้รับฟังและรับชมช่วงรับประทานอาหารกลางวัน 
  พนักงานท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ 
คือ 
  1. การเปิดเพลงและโทรทัศน์ให้พนักงานได้รับฟังและรับชมช่วงรับประทานอาหารกลางวัน 
  2. ท่านมีส่วนร่วมในการจัดงานเล้ียงของบริษัท งานกีฬาสีและกิจกรรมในโอกาสพิเศษ 
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อภิปรายผล 
 การวิจัยเร่ือง ความคิดเห็นด้านสวัสดิการของพนักงานอุตสาหกรรมโรงฟอกหนังขนาดเล็ก กิโลเมตรท่ี 30 
ถนนสุขุมวิท จังหวัดสมุทรปราการ ได้ข้อมูลที่ควรนํามาอภิปรายผล ดังนี้ 
 พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสวัสดิการของอุตสาหกรรมโรงฟอกหนังขนาดเล็ก กิโลเมตรท่ี 30 ถนน
สุขุมวิท จังหวัดสมุทรปราการ ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.17) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 
 สวัสดิการด้านเศรษฐกิจ พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสวัสดิการของอุตสาหกรรมโรงฟอกหนังขนาด
เล็ก กิโลเมตรท่ี 30 โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง พนักงานท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพการสมรส และรายได้เฉล่ียต่อ
เดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  
 สวัสดิการด้านความม่ันคงและความปลอดภัย พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสวัสดิการของ
อุตสาหกรรมโรงฟอกหนังขนาดเล็ก กิโลเมตรท่ี 30 โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง พนักงานท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพ
การสมรส ระดับการศึกษา และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 
 สวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสวัสดิการของอุตสาหกรรมโรงฟอกหนัง
ขนาดเล็ก กิโลเมตรท่ี 30 โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง พนักงานท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับ
การศึกษา และรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 สวัสดิการด้านวันลาหยุด พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสวัสดิการของอุตสาหกรรมโรงฟอกหนังขนาด
เล็ก กิโลเมตรท่ี 30 โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง พนักงานท่ีมี อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา และ
รายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 
 สวัสดิการด้านการศึกษา พนักงานมีความคิดเห็นเก่ียวกับสวัสดิการของอุตสาหกรรมโรงฟอกหนังขนาด
เล็ก กิโลเมตรท่ี 30 โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง พนักงานท่ีมี สถานภาพการสมรส  และรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 สวัสดิการสันทนาการ พนักงานมีความคิดเห็นเก่ียวกับสวัสดิการของอุตสาหกรรมโรงฟอกหนังขนาดเล็ก 
กิโลเมตรที่ 30 โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง พนักงานท่ีมีเพศ อายุ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่างกัน มีความ
คิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  
 ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับแนวคิดของ สุรางค์รัตน์ วศินารมณ์ (2552) ศึกษาเกี่ยวกับสวัสดิการท่ีว่าบริการหรือ
กิจกรรมใดๆ ท่ีจัดขึ้นโดยหน่วยงานหรือโดยนายจ้าง ลูกจ ้าง กลุ่มอาสาสมัครท่ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ลูกจ้างได้รับความ
สะดวกสบาย มีความมั่นคงและปลอดภัย รวมท้ังมีการกินดีอยู่ดีเพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดี และยังหมายถึงค่าตอบแทน
ต่างๆ (fringe benefits) นอกเหนือจากค่าจ้างท่ีลูกจ้างได้รับในฐานะที่เป็นสมาชิกขององค์กร เพ่ือเสริมสร้างความ
เป็นอยู่ รวมถึงการให้ความมั่นคงในชีวิตการทํางาน ได้แบ่งสวัสดิการออกเป็น 4 ประเภท คือ สวัสดิการทางด้าน
เศรษฐกิจ เป็นสวัสดิการท่ีสามารถตีค่าเป็นรูปตัวเงิน เช่น โบนัส ค่านายหน้า ค่าอาหาร ค่าตําแหน่ง ค่าครองชีพ ค่า
ทํางานกะ ค่าเบี้ยขยัน ค่านํ้ามันรถ ค่ารถ ค่าเดินทาง เป็นต้น สวัสดิการทางด้านสังคม เป็นสวัสดิการท่ีเกี่ยวกับส่ิง
อํานวยความสะดวก การบํารุงขวัญกําลังใจของพนักงาน เช่น วันหยุดตามประเพณี วันหยุดพักผ่อนประจําปี วันลา
ป่วย วันลาคลอด วันลาบวช วันลาแต่งงาน วันลาไปทํากิจธุระ เป็นต้น  สวัสดิการทางด้านความมั่นคงในชีวิต เป็น
สวัสดิการท่ีจัดขึ้นสําหรับการป้องกันความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้น ซ่ึงอาจส่งผลต่อความไม่มั่นคงในชีวิต เช่น การ
รักษาพยาบาล ผลประโยชน์ตอบแทนเมื่อเกษียณอายุ เงินบําเหน็จ บํานาญ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิตหมู่ 
ผลประโยชน์ประเภทเงินกู้ยืมต่างๆ เป็นต้น สวัสดิการทางด้านช่วยเหลือเกื้อกูล เป็นสวัสดิการท่ีจัดไว้เพื่ออํานวย
ความสะดวกและส่งเสริมความงอกงามในชีวิต เช่น รถรับส่ง ลาเพื่อการศึกษา ทุนการศึกษา ฝึกอบรม ทุนการศึกษา
บุตร นันทนาการ ห้องสมุด ห้องอาหาร ชุดทํางาน รางวัลอายุการทํางาน ตรวจร่างกายประจําปี เงินช่วยเหลือต่างๆ 
เช่น กรณีพนักงาน สามี ภรรยา บุตรเสียชีวิต เงินช่วยคลอดบุตร เงินช่วยงานแต่งงาน เงินช่วยอุปสมบท เงินช่วย
เย่ียมไข้ เงินช่วยค่าโทรศัพท์ รถประจําตําแหน่ง เป็นต้น และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ มยุรา จันทร์แจ่มศรี 
(2553) ศึกษาเรื่อง สวัสดิการพนักงานของบริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน) พบว่า พนักงานเห็นด้วยต่อสวัสดิการ
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พนักงานของบริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน) ด้านสุขภาพอนามัย ด้านความมั่นคงและความปลอดภัย ด้านวันลา
หยุด ด้านการศึกษา และด้านเศรษฐกิจ ทั้งโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐาน
เกี่ยวกับความคิดเห็นต่อสวัสดิการพนักงานของบริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน) ท่ีมีต่อสวัสดิการด้านต่าง ๆ จําแนก
ตามตัวแปรด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา และระดับงาน พบว่า พนักงานที่มีช่วงอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
สวัสดิการด้านความมั่นคงและความปลอดภัยแตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญ .05 และระหว่างตัวแปรด้านระดับ
การศึกษาโดยภาพรวม เมื่อทดสอบรายด้าน พบว่า พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสวัสดิการ
ด้านวันลาหยุด แตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญ .05 
 จากการศึกษาพบว่า สวัสดิการเป็นส่ิงตอบแทนที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน ซ่ึงหน่วยงานเป็นผู้จัดให้แก่
พนักงาน มีความมุ่งหมายเพื่อเป็นส่ิงอํานวยความสะดวก ความม่ันคง ความปลอดภัย รวมถึงการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพ สวัสดิการอาจให้เป็นเงินหรือให้เป็นบริการ ความสะดวกต่าง ๆ ก็ได้แต่จะต้องเป็นพิเศษ เพิ่มเติมจาก
เงินเดือนหรือค่าจ้างปกติ สวัสดิการท่ีหน่วยงานให้เก่ียวกับสุขภาพ ความปลอดภัยและความสะดวกสบายต่าง ๆ 
การศึกษาหรือข่าวสาร ประกอบความรู้ ความมั่นคงในทางการเงิน การพักผ่อน หรือสันทนาการ ท้ังน้ีเพื่อเป็น
ส่ิงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญหรือกําลังใจท่ีดี เพ่ือจะได้ใช้กําลังกาย กําลังใจ และสติปัญญาความสามารถของตนใน
การปฏิบัติงานอย่างเต็มท่ี ไม่ต้องวิตกกังวลต่อปัญหาท้ังส่วนตัวและครอบครัว ทําให้มีความพอใจในงาน มีความรัก
งานและตั้งใจท่ีจะทํางานนั้นให้นานท่ีสุด 
 
ข้อเสนอแนะ 
 สวัสดิการด้านเศรษฐกิจ ควรมีการเพิ่มค่าจ้างประจําปีให้กับพนักงานตามกฎหมายแรงงาน และมีการ
กําหนดเบี้ยเล้ียงให้กับพนักงานกรณีท่ีต้องออกไปปฏิบัติงานภายนอกบริษัทให้มีความเหมาะสมมากย่ิงขึ้น และควรมี
การแจกชุดฟอร์มให้แก่พนักงานในแต่ละปี มีระเบียบข้อบังคับในเร่ืองการแต่งกายของพนักงานท่ีชัดเจน มี 
การจัดสรรแลกําหนดขอบเขตเก่ียวกับการให้ทุนการศึกษาบุตรที่ได้รับในปัจจุบันให้มีความเหมาะสมมากย่ิงขึ้น 
 สวัสดิการด้านความมั่นคงและความปลอดภัย พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 พบว่าบริษัทควรมีการจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพเพื่อให้พนักงานมีเงินออมสะสม
เมื่อออกจากงาน และมีเงินช่วยเหลือค่าครองชีพเพิ่มตามภาวะเศรษฐกิจ และเงินช่วยเหลือกรณีพนักงานหรือบุคคล
ในครอบครัวเสียชีวิตเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน และควรมีการติดประกาศหรือประชาสัมพันธ์ในเร่ืองเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในการทํางานให้พนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพ่ือความปลอดภัยในสุขภาพอนามัย พร้อมท้ังจัด
ให้มีอุปกรณ์ป้องกันด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล 
 สวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย พนักงานมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 พบว่า 
บริษัทควรมีสวัสดิการให้พนักงานในการตรวจสุขภาพประจําปีทุกๆ ปี และมีการกําหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลตาม
ระเบียบของบริษัทอย่างเหมาะสมและชัดเจนให้พนักงานสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้สําหรับครอบครัว มีการ
จัดทําประกันอุบัติเหตุให้แก่พนักงาน และกําหนดคุ้มครองตามหลักเกณฑ์ มีการจัดห้องนํ้า ห้องส้วม สําหรับ
พนักงานอย่างเพียงพอและถูกสุขลักษณะ พร้อมท้ังจุดบริการน้ําด่ืมอย่างเพียงพอให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงาน
กําหนด 
 สวัสดิการด้านวันลาหยุด พนักงานท่ีมีสถานภาพการสมรส และรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกันมีความคิดเห็น
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 พบว่าควรมีการกําหนดวันหยุดพักผ่อนประจําปี วันหยุดประจําสัปดาห์ 
และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม ส่วนในด้านของหยุดพักผ่อนประจําปีท่ีได้รับควรข้ึนอยู่กับอายุ
การทํางานของพนักงาน และควรท่ีจะสามารถสะสมได้ในปีถัดไป ส่วนในด้านของวันลากิจบริษัทควรมีการกําหนดให้
ลาติดต่อได้ไม่เกิน 3 วันทํางาน และวันลาป่วยสามารถลาได้ภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม ตามกฎหมายแรงงาน 
 สวัสดิการด้านการศึกษา พนักงานท่ีมีสถานภาพการสมรส และรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกันมีความคิดเห็น
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 พบว่า ควรมีการส่งเสริมการลาศึกษาต่อท้ังในและนอกเวลาให้แก่พนักงาน
ได้เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ มีการจัดฝึกอบรมทักษะการทํางานให้พนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน มี
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การส่งเสริมและจัดฝึกอบรมภายนอกให้กับพนักงานท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านเพ่ือให้พนักงานสามารถนํามาส่ิงท่ี
ได้เรียนรู้มาใช้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทมีการจัดหนังสือ วารสาร และส่ือส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ ไว้บริการ
พนักงานอย่างท่ัวถึงให้พนักงานอ่านตอนพัก 
 สวัสดิการด้านสันทนาการ พนักงานมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 ควรมีการจัด
สถานท่ีพักผ่อนให้กับพนักงานในช่วงพักอย่างเพียงพอและเหมาะสม มีการเปิดเพลง และโทรทัศน์ให้พนักงานได้รับ
ฟังและรับชมช่วงรับประทานอาหารกลางวัน ในแต่ละปีควรมีการจัดสวัสดิการของบริษัทประจําปี เช่น ให้พนักงาน
ได้รวมกลุ่มกันไปสันทนาการต่างจังหวัด เพื่อเป็นการส่งเสริมขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน หรือมีการจัดงาน
เล้ียงประจําปีของบริษัท งานกีฬาสีและกิจกรรมในโอกาสพิเศษโดยให้พนักงานทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อม
เพรียงกัน 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีต่อความพึงพอใจในสวัสดิการที่ได้รับของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม 
เพื่อนําผลท่ีได้มาวิเคราะห์และพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของพนักงานต่อไป 
 2. ควรศึกษาเกี่ยวกับความต้องการและปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของพนักงานด้านสวัสดิการของ
พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดใหญ่ เพื่อนําผลท่ีได้มากําหนดเป็นพ้ืนฐานสําหรับองค์กรธุรกิจ 
และสามารถนํามาใช้ในการจัดระบบสวัสดิการในองค์กรต่อไป 
 
 
 

บรรณานุกรม 
 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม. (2546). ความก้าวหน้าของอุตสาหกรรม. กรุงเทพมหานคร: กระทรวงอุตสาหกรรม. 
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน. (2551). กฎหมายสวัสดิการแรงงาน. กรุงเทพมหานคร: กรมสวัสดิการและ 
 คุ้มครองแรงงาน. 
________ . (2552). กฎหมายสวัสดิการแรงงาน. กรุงเทพมหานคร: ทิชช่ิงเอ็ท. 
ประชุม รอดประเสริฐ. (2548). นโยบายและการวางแผนขององค์กร. ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
ปราชญา กล้าผจัญ และพอตา บุตรสุทธิวงศ์. (2550). การบริหารทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพมหานคร: ก.พล 
 การพิมพ์.  
ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์. (2542). การบริหารทางวิชาการ. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ. 
วัลลภ  ลําพาย. (2547). เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
สุดาศิริ เฮงพูลธนา. (2546). กฎหมายแรงงานและอุตสาหกรรม. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
สุรพล ปธานวนิช. (2542). การบริหารงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฎ 
 วไลยอลงกรณ์. 
สุรางค์รัตน์ วศินารมณ์. (2552). สวัสดิการในองค์กร แนวคิดและวิธีการบริหาร. กรุงเทพมหานคร: เม็ดทราย 
 พร้ินต้ิง. 
เสนาะ ติเยาว์. (2545). การบริหารงานบุคคล. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
อุทัย หิรัญโต. (2543). หลักการบริหารงานบุคคล. กรุงเทพมหานคร: โอ.เอส.พร้ินติ้ง เฮ้าส์. 
 
 
 
 



วารสารวชิาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 14 ฉบบัท่ี 1 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 54

ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการบริษัท ลอว์เพาเวอร์ จํากัด อําเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ* 

Satisfaciton of Clients toward Service of Law Power Company, Located 
in Meung District, Samutprakarn Province 

 
          นายนัฏทีธร  จักรแก้ว**

 
Mr. Nuttheethorn Chakrkaew 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ บริษัท ลอว์เพาเวอร์ จํากัด อําเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรปราการ และ 2) เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบริษัท ลอว์เพาเวอร์ จํากัด จําแนก
ตามสถานภาพส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ใช้บริการ บริษัท ลอว์เพาเวอร์จํากัด จํานวน 123 คน เครื่องมือท่ีใช้ใน            
การวิจัยเป็นแบบสอบถามได้ค่าความเช่ือมั่น 0.8501 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียโดยใช้สถิติทดสอบที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของบริษัท ลอว์เพาเวอร์ จํากัด                   
ด้านสภาพแวดล้อมในการให้บริการ ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านกระบวนการในการให้บริการ และด้านเจ้าหน้าท่ี             
ท่ีให้บริการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านกระบวนการในการให้บริการ 
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับมาก ด้านสภาพแวดล้อมในการให้บริการ ด้านการประชาสัมพันธ์และ                 
ด้านเจ้าหน้าท่ีท่ีให้บริการผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 2) ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจ          
ของผู้ใช้บริการ บริษัท ลอว์เพาเวอร์ จํากัด พบว่าผู้ใช้บริการท่ีมีเพศ สถานภาพสมรส และรายได้เฉล่ียต่อเดือน
ต่างกัน มีความพึงพอใจโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนผู้ใช้บริการท่ีมีอายุ              
ระดับการศึกษา และอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจโดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า                   
ด้านสภาพแวดล้อมในการให้บริการ ผู้ใช้บริการที่มีเพศ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อ                     
การให้บริการแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านกระบวนการ                 
ในการให้บริการ ผู้ใช้บริการท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการแตกต่างกันอย่าง                      
มีนัย สํา คัญทางสถิ ติ  .05  ด้ านเ จ้าหน้า ท่ี ท่ี ให้บริการ ผู้ ใ ช้บ ริการ ท่ีมีอาชีพต่างกันมีความพึ งพอใจต่อ                                 
การให้บริการแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
Abstract 
 The objectives of this research were firstle to: 1) study satisfaction of clients toward the 
service of Law Power company which located in Meung district of Samutprakarn province and 2) 
compare the satisfaction of clients toward the service of Law Power company classified by 
personal status. Sample group included 123 clients of the company. Questionnaires were used as 
a research tool receiving 0.8501 confidence level. Statistic measurement used were frequency, 
percentage, mean, standard deviation, t-test, and variance analysis.  
 The results of the research indicated that: 1) overall satisfaction of clients was in median 
level for areas of environment, information, service process, and staff. Examining in each area, 

                                            
 * บทความการคันคว้าอิสระ 
** บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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clients had high level of satisfaction for service process however had medium level for 
environment, information, and staff. 2) the comparison of clients’ satisfaction indicated that 
clients with different gender, marital status, and monthly income had satisfaction differently at 
.05 statistical significant level. Moreover, the comparison indicated no difference in satisfaction for 
clients with different age, educational lever, and occupation. Comparing in each area, clients with 
different gender and monthly income had satisfaction in environment issue differently at .05 
significant level. Clients with different marital status had satisfaction in information and process 
issue differently at .05 significant level. Clients with different occupation had satisfaction in staff 
issue differently at .05 significant level. 
 
ความนํา 
 ทนายความมีบทบาทสําคัญในกระบวนการยุติธรรม และมีลักษณะเป็นสายงานวิชาชีพท่ีมีความเป็นอิสระ
ทางกฎหมาย เป็นสถาบันทนายความ และเป็นสถาบันหน่ึงท่ีได้รับการยอมรับว่า วิชาชีพทนายความเป็นวิชาชีพท่ีมี
เกียรติเป็นส่วนสําคัญในกระบวนการยุตธิรรม สามารถเป็นท่ีพึ่งของประชาชน เป็นผู้ใช้กฎหมายท่ีอยู่เคียงข้างใกล้ชิด
กับประชาชน และช่วยเหลือขจัดปัญหาให้แก่ประชาชนหรือในส่วนผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมาย หรือว่าจะเป็นใน
ด้านการว่าต่างแก้ต่างการดําเนิน การต่าง ๆ อันเกี่ยวกับกระบวนพิจารณาในศาล รวมไปถึงการให้คําปรึกษา 
คําแนะนําด้านกฎหมาย ทนายความจึงต้องเป็นผู้ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานด้วยการยึด หลักคุณธรรม จริยธรรม เป็น
ส่ิงสําคัญในการประกอบวิชาชีพทนายความพร้อมกันน้ันจะต้องมีความรับผิดชอบอย่างสูง มีความไว้วางใจจากสังคม
และมีจรรยามรรยาทอันดีงาม เพื่อเป็นการนําไปสู่ความเช่ือถือและศรัทธา ดังน้ันวิชาชีพทนายความจึงเป็นท่ีต้องการ
ของสังคม เน่ืองจากการดําเนินธุรกิจหลายแบบ ต้องมีการควบคุมโดยรัฐบาลในรูปแบบของกฎหมาย และ
พระราชบัญญัติต่าง ๆ จึงทําให้การดําเนินธุรกิจมีความจําเป็น ต้องอาศัยทนายความ เพ่ือให้คําปรึกษาเก่ียวกับการ
ประกอบธุรกิจ ส่งผลให้การประกอบวิชาชีพทนายความจําเป็นต้องได้รับการควบคุมดูแลเป็นอย่างดีจากสภา
ทนายความในทุกด้านท่ีเกี่ยวข้องกับ เรื่องคดี การประกอบอาชีพทนายความจะต้องเป็นไปตามกฎข้อบังคับของสภา
ทนายความ หรือแม้ แต่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมของไทย ก็ได้ตระหนักถึงความสําคัญของทนายความใน
ฐานะ เป็นสายงานวิชาชีพทางกฎหมายด้วยเช่นกัน ซ่ึงในการประกอบวิชาชีพทนายความน้ัน ทนายความมีหน้าท่ีอัน
สําคัญอยู่ 2 ประการ คือประการแรก คือ ให้ความช่วยเหลือลูกความตามกฎหมาย และประการท่ีสองเพ่ือผดุงความ
ยุติธรรม ท้ังสองประการน้ีเป็นหน้าท่ีท่ีสําคัญต่อกระบวนการยุติธรรม 
 ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ บริษัท ลอว์เพาเวอร์ จํากัด อําเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ ท่ีดําเนินธุรกิจเป็นสถาบันทนายความ ให้คําปรึกษาผู้ท่ีประสบปัญหาเก่ียวกับกฎหมายหรือ
เร่ืองคดีความต่าง ๆ เพ่ือนําผลการศึกษามาเป็นข้อมูล ในการพัฒนาการบริการ และปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล ในการปฏิบัติงานขององค์การยิ่งขึ้น ท้ังยังเป็นประโยชน์ต่อผู้ท่ีมารับบริการด้วย 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบริษัท ลอว์เพาเวอร์ จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ  
 2. เพื่อเปรียบเทียบ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบริษัท ลอว์เพาเวอร์ จํากัด จําแนกตามสถานภาพส่วน
บุคคล 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบริษัท ลอว์เพาเวอร์ จํากัด จําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล แตกต่างกัน 
 1. ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ผู้รับบริการท่ีมาติดต่อใช้บริการของ บริษัท ลอว์เพาเวอร์ จํากัด 
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2556 ได้จํานวน
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ประชากรท้ังหมด 180 คน (ข้อมูล: บริษัท ลอว์เพาเวอร์จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ณ วันท่ี 1 
มกราคม 2557) 
 2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา เป็นกลุ่มตัวอย่างด้วยการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) 
เลือกจากประชากร โดยกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan 
(1990, p.608) ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 123 คน  
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ได้แก่ แบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นโดยมีข้ันตอนตามลําดับดังน้ี 
 1. การศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยครั้งน้ี 
 2. การจัดทําโครงสร้าง ของแบบสอบถาม ให้มีเ น้ือหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ 
แบบสอบถามมี 2 ส่วนคือ 
  2.1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ีย
ต่อเดือน 
  2.2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบริษัท ลอว์เพาเวอร์จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ แบ่ง
ออกเป็น 4 ด้านได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมในการให้บริการ ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านกระบวนการบริการ ด้าน
เจ้าหน้าท่ีบริการ ลักษณะของแบบสอบถาม เป็นมาตราส่วนประมาณ 5 ค่าระดับของลิเคอร์ท (Likert) จํานวน 25 
ข้อ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยการขอความร่วมมือจาก กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้รับบริการท่ีมา
ติดต่อใช้บริการของบริษัท ลอว์เพาเวอร์จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยนําแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้วิธีตามสะดวก กรอกข้อมูล แบบสอบถาม จํานวน  123 ชุด แล้วรอรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง 
โดยเก็บแบบสอบถามในช่วงวันท่ี 1 – 31 มีนาคม 2557 ได้รับแบบสอบถามคืนมาจํานวน 123 ชุด คิดเป็นร้อยละ 
100.00 
   
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถาม จํานํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุด และลงรหัส
ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป หาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test ,  F-test และ 
LSD ดังน้ี 
 1. วิเคราะห์ข้อมูล สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ ค่าความถี่  และ ค่าร้อยละ ( 
percentage ) 
 2. วิเคราะห์ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ บริษัท ลอว์เพาเวอร์จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
โดยใช้ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนน ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ บริษัท ลอว์เพาเวอร์จํากัด อําเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรปราการ ของผู้มาใช้บริการ จําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล โดยใช้ t-test และ F-test 
 4. เปรียบเทียบพหุคูณ เพื่อทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนน ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ บริษัท ลอว์
เพาเวอร์จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ของผู้รับบริการ จําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล จากผลการ
วิเคราะห์ ความแปรปรวน โดยใช้วิธีของ Least Significant Difference ( LSD ) 
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สรุปผลการวิจัย 
 1. สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผู้ใช้บริการที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 52.85 อายุ 30– 40 ปี ร้อยละ 40.65 
รองลงมา 41 – 50 ปี  ร้อยละ 37.40 ระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 45.53 รองลงมาตํ่ากว่าปริญญาตรี ร้อย
ละ 33.33 สถานภาพ สมรส ร้อยละ 56.91 รองลงมา โสดร้อยละ 25.20 อาชีพ เจ้าของธุรกิจ/ค้าขาย ร้อยละ 
41.46 รองลงมารับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 30.89 รายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท ร้อยละ 39.84 
รองลงมา 20,001 - 30,000 บาท ร้อยละ 39.02 
 2. การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบริษัท ลอว์เพาเวอร์ จํากัด อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ จําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล   
  ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการบริษัท ลอว์เพาเวอร์ จํากัด อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.27)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 
  ด้านสภาพแวดล้อมในการให้บริการ 
  ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.12) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.83 – 3.34) ทุกรายการ คือ  
  1. สถานท่ีสภาพแวดล้อมสะอาด 
  2. การเดินทางมาติดต่อได้ง่ายและสะดวก   
  3. มีสถานที่จอดรถอย่างเพียงพอสําหรับผู้มาขอรับบริการ 
  4. มีจุดบริการน้ําดื่มท่ีสะอาดให้ 
  5. มีท่ีนั่งพักรออย่างเพียงพอ 
  6. มีสถานที่กรอกเอกสาร 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผู้ใช้บริการเพศหญิง ทุกกลุ่มอายุ ทุกกลุ่มสถานภาพ ระดับการศึกษาตํ่ากว่า
ปริญญาตรี และปริญญาตรี อาชีพเจ้าของธุรกิจ/ค้าขาย รายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท และ 20,001 
– 30,000 บาท 
  ด้านการประชาสัมพันธ์ 
  ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.29) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.11 – 3.39) ทุกรายการ คือ  
  1. มีข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการให้บริการ 
  2. ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอัตราค่าธรรมเนียม 
  3. มีข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ การให้บริการด้านใดบ้าง 
  4. ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ การจัดเตรียมเอกสารใดบ้าง 
  5. มีข่าวสารท่ีมีประโยชน์ต่อผู้มาติดต่อ 
  6. ข้อมูลประชาสัมพันธ์เก่ียวกับระยะเวลาในการให้บริการ 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผู้ใช้บริการเพศหญิง อายุ 30 – 40 ปี และ 41 – 50 ปี สถานภาพสมรส และ
หม้าย/หย่าร้าง ทุกกลุ่มระดับการศึกษา อาชีพเจ้าของธุรกิจ/ค้าขาย และรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ รายได้เฉล่ียต่อ
เดือน 10,000 – 20,000 บาท  
  ด้านกระบวนการบริการ 
  ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.54) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ใน
ระดับมาก ( X = 3.56 – 4.04) จํานวน 3 รายการ คือ 
  1. มีความชัดเจนของเอกสาร 
  2. นําเทคโนโลยีมาช่วยในการให้บริการ 
  3. มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีพร้อมอํานวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการ 
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  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผู้ใช้บริการเพศชาย ระดับการศึกษาปริญญาตรี 
  ด้านเจ้าหน้าที่บริการ 
  ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.12) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.79 – 3.35) ทุกรายการ คือ 
  1. การบริการสําเร็จได้ตามกําหนดเวลา   
  2. เจ้าหน้าท่ีบริการมีความเป็นมิตร 
  3. เจ้าหน้าท่ีบริการมีจํานวนเพียงพอ 
  4. ให้บริการมีความซ่ือสัตย์สุจริต 
  5. เจ้าหน้าท่ีมีประสบการณ์ 
  6. เจ้าหน้าท่ีให้คําแนะนําขั้นตอน 
  7. การต้อนรับด้วยอัธยาศัยท่ีดี 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผู้ใช้บริการเพศหญิง อายุ 30-40 ปี และ 41-50 ปี ทุกกลุ่มสถานภาพ ทุกกลุ่ม
ระดับการศึกษา อาชีพเจ้าของธุรกิจ/ค้าขาย และรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ รายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,000-20,000 บาท 
และ 20,001–30,000 บาท 
 3. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบริษัท ลอว์เพาเวอร์ จํากัด 
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล   
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบริษัท ลอว์เพาเวอร์ จํากัด อําเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรปราการ ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาตาม อายุ  
ระดับการศึกษา อาชีพ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ พิจารณาตามสถานภาพ พบว่าแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และพิจารณาตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 
  ด้านสภาพแวดล้อมในการให้บริการ 
  ผู้ใช้บริการเพศชาย และเพศหญิง มีความพึงพอใจโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ 
สถานที่สภาพแวดล้อมสะอาด 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ 
  1. การเดินทางมาติดต่อได้ง่ายและสะดวก   
  2. มีสถานท่ีกรอกเอกสาร 
  ผู้ใช้บริการท่ีมีสถานภาพต่างกัน มีความพึงพอใจโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ มีท่ีน่ังพักรออ
ย่างเพียงพอ 
  ผู้ใช้บริการท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ การ
เดินทางมาติดต่อไดง่้ายและสะดวก 
  ผู้ใช้บริการที่มีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ 
  1. มีจุดบริการนํ้าด่ืมท่ีสะอาดให้ 
  2. มีสถานท่ีจอดรถอย่างเพียงพอสําหรับผู้มาขอรับบริการ 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือสถานท่ีสภาพแวดล้อม
สะอาด 
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  ด้านการประชาสัมพันธ์ 
  ผู้ใช้บริการเพศชาย และเพศหญิง มีความพึงพอใจโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 3 รายการ คือ 
  1. มีข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ การให้บริการด้านใดบ้าง 
  2. ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ การจัดเตรียมเอกสารใดบ้าง 
  3. มีข่าวสารท่ีมีประโยชน์ต่อผู้มาติดต่อ 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ 
  1. ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอัตราค่าธรรมเนียม 
  2. ข้อมูลประชาสัมพันธ์เก่ียวกับระยะเวลาในการให้บริการ 
  ผู้ใช้บริการท่ีมีสถานภาพต่างกัน มีความพึงพอใจโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือมี
ข่าวสารที่มีประโยชน์ต่อผู้มาติดต่อ 
  ผู้ใช้บริการท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ 
  1. ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ การจัดเตรียมเอกสารใดบ้าง 
  2. มีข่าวสารท่ีมีประโยชน์ต่อผู้มาติดต่อ 
  ด้านกระบวนการบริการ 
  ผู้ใช้บริการเพศชาย และเพศหญิง มีความพึงพอใจโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ อัตรา
ค่าธรรมเนียมมีความเหมาะสม 
  ผู้ใช้บริการท่ีมีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ  
  1. มีความชัดเจนของเอกสาร 
  2. การกําหนดขั้นตอนการให้บริการมีความเหมาะสมไม่ล่าช้า 
  ผู้ใช้บริการท่ีมีสถานภาพต่างกัน มีความพึงพอใจโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 3 รายการ คือ  
  1. มีความชัดเจนของเอกสาร 
  2. มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีพร้อมอํานวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการ 
  3. การกําหนดขั้นตอนการให้บริการมีความเหมาะสมไม่ล่าช้า 
  ผู้ใช้บริการท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ มีป้ายบอก
ข้ันตอนในการให้บริการ 
  ผู้ใช้บริการท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ อัตรา
ค่าธรรมเนียมมีความเหมาะสม 
  ด้านเจ้าหน้าท่ีบริการ 
  ผู้ใช้บริการเพศชาย และเพศหญิง มีความพึงพอใจโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ เจ้าหน้าท่ี
บริการมีจํานวนเพียงพอ 
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  ผู้ใช้บริการท่ีมีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ เจ้าหน้าท่ีมี
ประสบการณ์ 
  ผู้ใช้บริการท่ีมีสถานภาพต่างกัน มีความพึงพอใจโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือเจ้าหน้าท่ี
บริการมีจํานวนเพียงพอ 
  ผู้ใช้บริการท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ การ
ต้อนรับดว้ยอัธยาศัยท่ีดี 
  ผู้ใช้บริการที่มีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 3 รายการ คือ 
  1. เจ้าหน้าท่ีมีประสบการณ์ 
  2. เจ้าหน้าท่ีบริการมีความเป็นมิตร 
  3. เจ้าหน้าท่ีบริการมีจํานวนเพียงพอ 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือการต้อนรับด้วยอัธยาศัย
ท่ีดี 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบริษัท ลอว์เพาเวอร์จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
ได้ข้อมูลท่ีควรนํามาอภิปรายผล ดงัน้ี 
 1. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบริษัท ลอว์เพาเวอร์จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า
ผู้ใช้บริการท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 52.85 อายุ 30– 40 ปี ร้อยละ 40.65 ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 45.53 สถานภาพ สมรส ร้อยละ 56.91 อาชีพ เจ้าของธุรกิจ/ค้าขาย ร้อยละ 41.46 
รายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท ร้อยละ 39.84 ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของบริษัท 
ลอว์เพาเวอร์ จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า อยู่ในระดับมาก จํานวน 1 ด้าน คือด้านกระบวนการบริการ ( X = 3.54) และอยู่ในระดับปานกลาง จํานวน 3 
ด้าน โดยมีค่าเฉล่ียตามลําดับคือ ด้านการประชาสัมพันธ์ ( X = 3.29) ด้านสภาพแวดล้อมในการให้บริการ ( X = 
3.12) และด้านเจ้าหน้าท่ีบริการ ( X = 3.12) มีค่าสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ กนกอร ทองคง ( 2554  ) ศึกษา
เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตําบลกําแพงแสน อําเภอกําแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม พบว่า ระดับความพึงพอใจที่มีต่อ การให้บริการองค์การบริหารส่วนตําบลกําแพงแสน อําเภอ
กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก จํานวน 2 
ด้าน คือ ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ และด้านกระบวนการให้บริการอยู่ ในระดับปานกลาง คือ ด้านระบบการ
ให้บริการ ปัจจัยการให้บริการในภาพรวมกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการองค์การบริหารส่วนตําบล
กําแพงแสน ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ี ตั้งไว้ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 2. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบริษัท ลอว์เพาเวอร์ จํากัด อําเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรปราการ ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาตาม อายุ  
ระดับการศึกษา อาชีพ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ พิจารณาตามสถานภาพ พบว่าแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และพิจารณาตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 
  ด้านสภาพแวดล้อมในการให้บริการ ผู้ใช้บริการท่ีมีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจโดยรวม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
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  ด้านการประชาสัมพันธ์ ผู้ใช้บริการท่ีมีเพศ สถานภาพ อาชีพ ต่างกัน มีความพึงพอใจโดยรวม 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 
  ด้านกระบวนการบริการ ผู้ใช้บริการท่ีมีสถานภาพต่างกัน มีความพึงพอใจโดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  ด้านเจ้าหน้าท่ีบริการ ผู้ใช้บริการท่ีมี อาชีพ ต่างกัน มีความพึงพอใจโดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับแนวคิดของ จรัส สุวรรณมาลา (2540) พบว่า การบริการที่ประทับใจเป็นบริการท่ี
ผู้รับบริการเกิดความรู้บางอย่างกับส่ิงท่ีได้รับจากการบริการ จนเป็นความรู้สึกพึงพอใจที่ได้รับการบริการ ทําให้
ผู้รับบริการเกิดความรู้สึกท่ีดี เกิดความสุขกาย สบายใจ ช่ืนชอบ ช่ืนชม อยากกลับมารับบริการอีก และผู้ให้บริการ
ควรรับรู้ถึงความประทับใจของผู้เข้ามารับบริการเป็นคร้ังแรก ความรู้สึกของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกัน ซ่ึงความ
ประทับใจเกิดจากอารมณ์ ความรู้สึกของบุคคลน้ัน ซ่ึงผู้ให้บริการจะต้องคํานึงถึงสภาพแวดล้อมในการให้บริการ ไม่
ควรส่งผลกระทบกับความรู้สึก และอารมณ์ของผู้รับบริการ การประชาสัมพันธ์ ต้องมีการกระจายข้อมูลข่าวสาร 
เก่ียวกับขั้นตอน วิธีการในการขอรับบริการให้ผู้รับบริการทราบ กระบวนการบริการ มีการกําหนดขั้นตอน และ
วิธีการต่างๆ ท่ีจะต้องดําเนินการเพื่อให้บริการแก่ผู้รับบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส 
เจ้าหน้าท่ีบริการ ต้องมีพฤติกรรมและวิธีการให้บริการด้วยความชํานาญเพ่ือสร้างการบริการให้เกิดความประทับใจ
แก่ผู้รับบริการ และสอดคล้องกับ 
  จากข้อค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้บริการที่มีสถานภาพต่างกัน มีความพึงพอใจในด้านการ
ประชาสัมพันธ์ และกระบวนการบริการแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 โดยท่ี
ผู้ใช้บริการที่มีสถานภาพโสดมีความพึงพอใจมากกว่าผู้ใช้บริการท่ีมีสถานภาพสมรส และหม้าย/หย่าร้าง และ
ผู้ใช้บริการที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความพึงพอใจในด้านสภาพแวดล้อมในการให้บริการ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยท่ีผู้ใช้บริการที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน10,000 – 15,000 บาทมากกว่า 20,000 
บาท มีความพึงพอใจด้านสภาพแวดล้อมในการให้บริการดีกว่าผู้ใช้บริการที่มีรายได้ 20,001 – 30,000 บาท และ
ผู้ใช้บริการที่มีอาชีพเกษตรกรมีความพึงพอใจมากกว่าเจ้าของธุรกิจเนื่องจากเจ้าของธุรกิจเร่ืองเยอะ 
 
ข้อเสนอแนะ  
 จากการวิจัยพบว่าผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบริษัท ลอว์เพาเวอร์จํากัด อําเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ ได้ข้อเสนอแนะดังน้ี 
 ด้านสภาพแวดล้อมในการให้บริการ จากข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยคร้ังน้ี ควรมีการจัดสถานท่ีให้สะอาด  ควร
มีถังขยะตั้งหน้าสํานักงาน และปลูกต้นไม้ ดอกไม้ให้ดูสวยงาม พร้อมท้ังจัดโต๊ะและเก้าอ้ีไว้รองรับให้ผู้ใช้บริการใช้
สําหรับกรอกเอกสาร น่ังเขียนได้อย่างสบาย รวมท้ังจัดเตรียมสถานท่ีจอดรถไว้อย่างเพียงพอ สถานท่ีตั้งสามารถ
เดินทางมาติดต่อได้ง่ายและสะดวก 
 ด้านการประชาสัมพันธ์ จากข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยครั้งนี้ ควรมีการประชาสัมพันธ์การจัดเตรียมเอกสาร
ต่างๆ และป้ายบ่งช้ีให้เห็นว่าอะไรอยู่ตรงไหน พร้อมท้ังแจ้งข่าวสารท่ีมีประโยชน์ รวมท้ังแจ้งระยะเวลาในการ
ให้บริการกับผู้มาใช้บริการได้รับทราบ รวมท้ังค่าธรรมเนียมเก่ียวกับประกาศทรัพย์(เงิน) ความแพ่ง ค่าธรรมเนียม
ศาล โดยการทําโฟร์ชาร์ทและติดประกาศให้ลูกค้าได้เห็นอย่างชัดเจน 
 ด้านกระบวนการบริการ จากข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยคร้ังน้ี ควรมีการจัดทําชาร์ทขั้นตอนการติดต่องาน มี
เอกสารแบ่งเป็นบล็อคๆ อย่างชัดเจน และกําหนดข้ันตอนในการให้บริการอย่างเหมาะสม หากผู้ใช้บริการไม่เข้าใจ
สามารถดูเอกสารจะเข้าใจมากขึ้น รวมท้ังจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการ รวมท้ัง
การกําหนดอัตราค่าธรรมเนียม และควรมีการเพิ่มการให้บริการด้านสรรพากร โดยมีการกําหนดข้ันตอนการ
ให้บริการอย่างเหมาะสมไม่ล่าช้า 
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 ด้านเจ้าหน้าท่ีบริการ จากข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยครั้งน้ี ควรมีการจัดเจ้าหน้าท่ีท่ีมีประสบการณ์ไว้รองรับ
การให้บริการด้วยความเป็นมิตร และมีจํานวนท่ีเพียงพอ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสําคัญเราจะละเลยไม่ได้ควรหาพนักงานท่ีเป็น
คนไทยมาคอยต้อนรับผู้ใช้บริการ และเจ้าหน้าท่ีต้องมีความรู้สามารถแนะนํารายละเอียดให้ผู้ใช้บริการได้ เพื่อให้
ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ และควรหาทนายฝึกหัดมาเพื่อคอยให้บริการลูกค้า 
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