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บทคัดยอ                                 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของอาจารยในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ซ่ึงต้ังอยูเลขท่ี 
1 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในปการศึกษา 2549  
โดยจําแนกตามสถานภาพในการทํางานไดแก กลุมขาราชการพลเรือนสายวิชาการและกลุม
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการจํานวน 254 คน ผูวิจัยเลือกใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple 
Random Sampling) โดยใชการประมาณขนาดของกลุมตัวอยางตามตารางของ  เครจซ่ีและมอรแกน 
(Krejcie  and  Morgan) ซ่ึงจากตารางนี้จะไดจํานวนกลุมตัวอยาง 153 คน การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยไดแจกแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางจํานวน 153 ฉบับ และเพื่อปองกันความผิดพลาด ผูวิจัย
จึงแจกแบบสอบถามเพ่ิมอีก 20 ฉบับ รวมท้ังส้ิน 173 ฉบับ และเก็บคืนได 161 ฉบับ เคร่ืองมือท่ีใช
ในการวิจัยเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ศึกษาและเปรียบเทียบระดับความ 
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาจารยในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ   
จังหวัดปทุมธานี ซ่ึงการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษาในแตละดานในการปฏิบัติงานของอาจารย
ท้ังหมด 12 ดาน ไดแก ดานความสําเร็จในการทํางาน ดานการยอมรับนับถือ ดานลักษณะของงาน 
ท่ีปฏิบัติดานความรับผิดชอบ ดานความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ีการงานดานเงินเดือนและรายได  
ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาผูใตบังคับบัญชาและเพ่ือนรวมงานดานวิธีการปกครองบังคับ
บัญชาดานนโยบายและการบริหารดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ดานความม่ันคงในงาน และ     

 

 

1)  นักศึกษาหลักสูตรการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
2)  อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  
     ในพระบรมราชูปถัมภ 
3)  อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  
    ในพระบรมราชูปถัมภ 
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ดานสถานะทางอาชีพ  ซ่ึงแตละดานประกอบดวยคําถามดานละ 5 ขอ รวมทุกดานมีจํานวน 60 ขอ 
มีคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามท่ีไดจากการทดสอบกอนเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจริง Alpha 
เทากับ 0.9173 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย สวนความ
เบ่ียงเบนมาตรฐานและการทดสอบคาที (t-test แบบ Independent Sample) วิเคราะหขอมูลและสถิติ
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ  
 ผลการวิจัยสรุปไดวา 
 การวิเคราะหความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาจารย ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ในภาพรวมพบวา มีความพึงพอใจอยูใน
ระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ดานความสําเร็จ
ในการทํางาน ความพึงพอใจอยูในระดับมาก รองลงไปคือดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และดานการ
ยอมรับนับถือตามลําดับ  
 สวนดานท่ีมีความพึงพอใจนอยท่ีสุด 3 ดานไดแก ดานนโยบายและการบริหารมีความ 
พึงพอใจอยูในระดับปานกลาง นอยท่ีสุดถัดไปคือ ดานเงินเดือนและรายได และดานความกาวหนา
ในตําแหนงหนาท่ีการงาน ตามลําดับ    
 ในการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการพลเรือนสายวิชาการ และพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี โดยใชสถิติการทดสอบคาที (t–test แบบ 
Independent Sample) พบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมทุกๆ   ดานแลวไมมีความ
แตกตางกัน แตเม่ือพิจารณาลงไปในความพึงพอใจในแตละดานของการปฏิบัติงานพบวามีความ
แตกตางกันเพียง 2 ดานคือ ดานเงินเดือนและรายไดกับดานสถานะทางอาชีพ โดยขาราชการ
พลเรือนฝายวิชาการจะมีความพอใจมากกวาพนักงานของมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สวนในดาน
อ่ืนๆ ไดแก ดานความสําเร็จในการทํางาน ดานการยอมรับนับถือ ดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
ดานความรับผิดชอบดานความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ีการงาน ดานความสัมพันธกับ
ผูบังคับบัญชาผูใตบังคับบัญชาและเพ่ือนรวมงาน  ดานวิธีการปกครองบังคับบัญชา ดานนโยบาย
และการบริหาร ดานสภาพแวดลอมในการทํางานและดานความม่ันคงในงานพบวา ไมมี 
ความแตกตางกัน  

 
ABSTRACT 

 The purposes of this study were to study and to compare the level of satisfaction of personal 
towards the work of the personal in Valaya Alongkorn Rajabaht University under the Royal Patronage, 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ปที่ 1 ฉบับที่ 1  กุมภาพันธ – พฤษภาคม 2550 

3 

Pathum Thani, situated at 1 Pahonyothin Road, Klong Neung Subdistrict, Klong Luang District, Pathum 
Thani Province. The population was categoried into two groups, a total of 254, they were civil servants in 
academic affairs and employees in academic affairs. The sample included 153 personal selected by 
simple random sampling and by using Krejcie and Morgan Table. The instrument was a five-point Likert 
scale questionnaires were returned. This study aimed at studying 12 aspects of the work of the personal, 
they were (1) success in work, (2) acknowledgement, (3) type of work, (4) responsibility, (5) progress in 
work position, (6) salary and income, (7) relationship with superiors and colleagues, (8) governing, (9) 
policy and administration, (10) work environment, (11) work security and (12) status of profession. In 
each aspect, there were 5 items, then the questionnaire consisted of 60 items. The reliability of the 
questionnaire was 0.9173. The statistical analysis consisted of frequency, percentage, mean, standard 
deviation and t-test (independent sample)  

The results of the study were as follows:  
In the study of this level of satisfaction of the personal towards the work of the personal in 

Valaya Alongkorn Rajabaht University under the Royal Patronage as a whole, it was found that the 
satisfaction was at a medium level. Considering each aspect, ranging from a high level to a low level 
were success in work, type of work and acknowledgement. The three lowest level of satisfaction 
included policy and administration, salary and income and program in work position 

As for the comparison of the level of satisfaction of the civil servants in academic affairs and 
the employees in academic affairs in the university, it was found that there was no difference as a whole. 
Considering each aspect, there was difference in two aspects, they were salary and income and status of 
profession, in this area the level of satisfaction of the civil servants in academic affairs was higher than 
that of the employees in academic affairs. As for the remaining 10 aspects, there was  no difference. The 
ten aspects were (1) success in work, (2) acknowledgement, (3) type of work, (4) responsibility, (5) 
progress in work position, (6) relationship with superiors and colleagues, (7) government, (8) policy and 
administration, (9) work environment and (10) work security. 

 
ความสําคัญของปญหา 
 ความพึงพอใจในการทํางานน้ัน นับวามีคายิ่งสําหรับผูปฏิบัติงานทุกคน และเปนเร่ือง 
ท่ีผูบริหารควรใหความสนใจ และนํามาเปนองคประกอบในการวิเคราะห และปรับปรุงงานให
สามารถดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ ฉะนั้นผูบริหารทุกระดับช้ัน นอกจากจะมีหนาท่ีในการ
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คําสําคัญ 
 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 
โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 
 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาจารยในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ   
ในพระบรมราชูปถัมภ เปนอยางไร และแตกตางกันอยางไรตามสภาพการทํางาน 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาจารยในมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
วไลยอลงกรณ   ในพระบรมราชูปถัมภ   จังหวัดปทุมธานี   ในปการศึกษา 2549 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของอาจารยในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี โดยจําแนกตามสถานภาพในการทํางาน  
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคือ บุคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ีเปนอาจารยสอนอยูในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  ซ่ึงต้ังอยูเลขท่ี 1 ตําบลคลองหนึ่ง  อําเภอคลองหลวง  
จังหวัดปทุมธานี ในปการศึกษา 2549  ซ่ึงจําแนกเปนกลุมขาราชการพลเรือนสายวิชาการจํานวน  
112  คน  และกลุมพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการจํานวน  41  คน   
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 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนแบบสอบถามท่ีเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของอาจารย ในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี   
 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลคือ  คารอยละ  คาเฉล่ีย  คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  คาการ
ทดสอบคา t โดยใชคา t–test สําหรับกลุมตัวอยางสองกลุมท่ีเปนอิสระตอกัน (Independent Samples)  
 
ผลการวิจัย 

การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการพลเรือนสายวิชาการ และพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด
ปทุมธานีจากการใชแบบสอบถาม จํานวน 161 คน เปนเพศหญิงสวนใหญ มีจํานวน 100  คน คิดเปน
รอยละ 62.1 และรองลงไปคือ เพศชายมีจํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 37.9 จําแนกตามสถานภาพในการ
ทํางาน พบวามากท่ีสุดคือขาราชการพลเรือนสายวิชาการมีจํานวน 111 คน คิดเปนรอยละ 68.9  
มีอายุงานเฉล่ีย 16 ป 6 เดือน และพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการจํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 31.1 
อายุงานโดยเฉล่ีย 2 ป 7 เดือน จําแนกตามคณะวิชาท่ีสังกัดพบวาสวนใหญสังกัดอยูในคณะ 
วิทยาการจัดการมีจํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 32.3 และรองลงไปคือ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   
มีจํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 26.7 และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรจํานวน 24 คน คิดเปนรอย
ละ 14.9 ตามลําดับ ผลการศึกษามีดังนี้ 
 1.  ผลการศึกษาโดยรวมแตละดาน 

 ในการศึกษาความพึงพอใจในภาพรวมพบวา มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง  
คะแนนเฉล่ียเทากับ 3.47 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.62  เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานท่ีมี
ความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ดานความสําเร็จในการทํางานความพึงพอใจอยูในระดับมาก โดยมีคะแนน
เฉล่ียเทากับ 3.84 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.53 รองลงไปคือ ดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติความ 
พึงพอใจอยูในระดับมาก คะแนนเฉล่ียเทากับ 3.77 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.69 และ 
ดานการยอมรับนับถือความพึงพอใจอยูในระดับมากคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.66 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.58 ตามลําดับ   
 สวนดานท่ีมีความพึงพอใจนอยท่ีสุด 3 ดานไดแก ดานนโยบายและการบริหารความ 
พึงพอใจอยูในระดับปานกลาง คะแนนเฉล่ียเทากับ 3.11 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.85  
นอยท่ีสุดถัดไปคือ ดานเงินเดือนและรายได ความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง คะแนนเฉล่ีย
เทากับ 3.25  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.92   และดานความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ีการงาน
ความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง คะแนนเฉล่ียเทากับ 3.28 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.78  
ตามลําดับ    
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2.   ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตาง 
 ในการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

ขาราชการพลเรือนสายวิชาการ และพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
วไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี โดยใชสถิติการทดสอบคาที (t–test แบบ 
Independent) พบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมโดยรวมทุกๆ ดานแลวไมมี 
ความแตกตางกัน มีระดับนัยสําคัญเทากับ 0.715 โดยท่ีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของขาราชการ
พลเรือนสายวิชาการเทากับ 3.53 และคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของพนักงานมหาวิทยาลัย 
สายวิชาการเทากับ 3.32   
 เม่ือพิจารณาลงไปในความพึงพอใจในแตละดานของการปฏิบัติงานพบวาจะมีความ
แตกตางกันเพียง 2 ดาน คือ  ดานเงินเดือนและรายได  และสถานะทางอาชีพ โดยเม่ือใชสถิติการ
ทดสอบคาที (t–test แบบ Independent) พบวามีระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.011* โดยคะแนน
เฉล่ียของขาราชการพลเรือนสายวิชาการเทากับ 3.35  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.84 พนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการเทากับคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.02  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.04 และ
ความพึงพอใจในดานสถานะทางอาชีพพบวา มีระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.031* โดยคะแนน
เฉล่ียของขาราชการพลเรือนสายวิชาการเทากับ 3.67 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.68  และ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.48 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.86  
สวนในดานอ่ืนๆ พบวาไมมีความแตกตางกัน  
 
อภิปรายผล  
 จากผลการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาจารยในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี  พบวาแตกตางจากผลการศึกษาวิจัยของ
สุทัศน รงคเรือง (2540) ท่ีศึกษาเร่ืองการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการพลเรือนสามัญ ในสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ  เขตการศึกษา 5 ท่ีผลการวิจัยพบวา
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการพลเรือนสามัญในสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ  
เขตการศึกษา 5 อยูในระดับปานกลาง ปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการพลเรือนสามัญ  ในสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ เขตการศึกษา 5 มีเพียงลักษณะงาน
ท่ีปฏิบัติและการไดรับการยอมรับนับถือเทานั้น แตปจจัยมีผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เปน
ขาราชการพลเรือนสายวิชาการ และพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ นอกจากลักษณะงานท่ีปฏิบัติและการไดรับการยอมรับนับถือ
ปจจัยดานความสําเร็จในการทํางาน ดานความรับผิดชอบ ดานความม่ันคงในงาน และดานสถานะ
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 เปรียบเทียบกับผลการศึกษาวิจัยของะมีความพึงพอใจโดยรวมมากกวาพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการเปรียบเทียบกับผลการศึกษาวิจัยของมนตรี จุณณวัตต (2542) ท่ีศึกษาเร่ือง
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน  กรุงเทพมหานคร กลุมท่ี 4 ธนบุรี ผลการศึกษาพบวามีความแตกตางกันดานครูอาจารยใน
โรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษามีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 
ในขณะท่ีอาจารยในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก  
สวนการเล่ือนตําแหนงหรือเล่ือนข้ันเงินเดือนเปนกรณีพิเศษในโรงเรียนอยูในระดับนอย   
แตอาจารยในมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับปานกลาง  
แตสอดคลองกันในเร่ืองปฏิบัติตามหนาท่ีนโยบายสงเสริมใหอยูรวมงาน ทํางานดวยความสามัคคี  
การยอมรับนับถือ การใชวิชาความรูที่ไดศึกษามาชวยแกปญหาในการปฏิบัติงาน ความพอใจตอ
ผลงานของตน ผลงานสอดคลองกับนโยบายและวัตถุประสงคขององคกร มีความภูมิใจท่ีไดทํางาน
ในหนาท่ีนี้ และไดรับการยอมรับนับถือในการทํางานจากบุคคลท่ัวไป ในดานปจจัยเสริมแรงนั้น  
บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ในภาพรวมอยูในระดับปานกลางและระดับมาก   
 เปรียบเทียบกับผลการศึกษาวิจัยของ ปยะวดี สังขหนู (2542) ท่ีศึกษาเร่ืองความพึงพอใจ 
ในการทํางานของพนักงานบริษัทศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนองคกรเอกชน 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้จํานวน 350 คน ผลการวิจัยพบวามีความสอดคลองกันดาน
ความสําเร็จในการทํางาน  พนักงานสวนใหญมีความพึงพอใจที่ไดใชความรูและทักษะในการ
ปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถคิดเปนรอยละ 29.82 สําหรับการไดรับการยอมรับจากเพื่อน
รวมงานในการมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นในการทํางาน พนักงานสวนใหญมีความพึงพอใจ
คอนขางสูง  คิดเปนรอยละ 26.63 และลักษณะงานท่ีไดรับความกาวหนาในตําแหนงงาน มีความ 
พึงพอใจอยูในระดับสูง  คิดเปนรอยละ 25.61 ในดานนโยบายการบริหารของบริษัท พบวามีการวาง
ระเบียบในการทํางานและการแบงแยกสายการบังคับบัญชาตามหนาท่ีความรับผิดชอบไวอยาง
ชัดเจนและพนักงานมีความพึงพอใจอยูในระดับสูงมากคิดเปนรอยละ 27.72 นอกจากนั้น
สภาพแวดลอมในการทํางานของพนักงาน เชน เคร่ืองมือ เคร่ืองใช และส่ิงอํานวยความสะดวก
ตางๆ ในท่ีทํางานทําใหพนักงานมีความพอใจอยูในระดับสูง คิดเปนรอยละ 27.37 
 เปรียบเทียบกับผลการวิจัยของ พีระศักดิ์  หงสกุล  (2542) ไดทําการศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารนครหลวงไทย  จํากัด (มหาชน)  
ผลการวิจัยพบวาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารนครหลวงไทย จํากัด 
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ขอเสนอแนะ 

1.   ดานความสําเร็จในการทํางานพบวาบุคลากรในมหาวิทยาลัย ท่ีเปนขาราชการพลเรือน
สายวิชาการ มีความพอใจท่ีผลการปฏิบัติงานของตนเปนประโยชนตอสวนรวมมาก มากกวา
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ เพราะวาผูท่ีมีสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยนั้นจะมี
ความรูสึกวา ตนเองไมคอยมีความสําคัญในหนวยงาน ไมคอยไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานท่ี
สําคัญ ผูบริหารจึงควรสรางความตระหนักใหกับบุคลากรที่มีสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
ใหมีความตระหนักเสมอวา บุคลากรทุกคนมีคุณคาความสําคัญสําหรับองคกร เปนสวนท่ีจะนําพา
องคกรใหเจริญรุงเรืองหรือลมเหลวได ผูบริหารตองพยายามสรางหรือสงเสริมบรรยากาศให
บุคลากรรูสึกรักและผูกพันกับองคกรใหมาก ทําใหบุคลากรปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายดวย
ความสุข มีความเต็มใจและมีความรับผิดชอบ ทําใหบุคลากรรูสึกวาตนเองมีความสําคัญตอ
หนวยงาน หรือมหาวิทยาลัยไมสามารถขาดสวนหนึ่งสวนใดหรือใครคนใดคนหน่ึงได 

สวนความพอใจเร่ืองผลงานท่ีไดทําไมไดรับความพึงพอใจ และไมไดรับคําชมเชยจาก
เพื่อนรวมงานเปนสวนใหญ ท้ังขาราชการและพนักงานของมหาวิทยาลัย  ผูบังคับบัญชาควรมีการ
สงเสริมการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติดวยใจรัก และรับผิดชอบ สรางความสัมพันธ
สามัคคีในกลุม เม่ือใครปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมายสําเร็จควรใหการยกยองช่ืนชม มองเห็น
ความสําคัญของผูปฏิบัติงาน และผลงานท่ีได และผูบังคับบัญชาควรมอบหมายงานท่ีชัดเจนกําหนด
เปาหมายระยะเวลาในการทํางานใหเหมาะสมกับเนื้องาน และตามความรูความสามารถของใต
บังคับบัญชา จึงจะสงผลใหงานประสบความสําเร็จตามท่ีกําหนดไว  

2.   ดานการยอมรับนับถือนั้นพบวา อาจารยท้ังขาราชการพลเรือนสายวิชาการ และ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการมีความพอใจในเร่ือง การไดรับความไววางใจในการมอบหมาย
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ในเร่ืองอ่ืนๆของดานการยอมรับนับถือนั้นผูบริหารควรท่ีจะสงเสริมในเร่ือง การให
เพื่อนรวมงานยอมรับความรูความสามารถ ในการทํางานของเพ่ือนรวมงานดวยกัน รวมท้ังใหมีขอ
คําแนะนําในการปฏิบัติงานจากเพ่ือนรวมงานดวยกัน ผูบังคับบัญชาควรยอมรับผลการปฏิบัติงาน
ของผูอยูใตบังคับบัญชาอยางสมํ่าเสมอ คอยสงเสริมการใหอาจารยท่ีเปนพนักงานของมหาวิทยาลัย
ไดรับการยอมรับนับถือจากบุคคลภายนอก และผูบริหารควรใหความไววางใจในการมอบหมาย
งานพิเศษท่ีสําคัญใหผูใตบังคับบัญชาไปปฏิบัติ  
 3.  ดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติ พบวาบุคลากรในมหาวิทยาลัย ท่ีเปนขาราชการพลเรือน และ
พนักงานของมหาวิทยาลัย ตางก็มีความพึงพอใจทุกขอเหมือนกัน ตางก็รูสึกวางานท่ีไดรับมอบหมาย
เหมาะสมสอดคลองกับลักษณะความรูความสามารถของแตตน เปนงานท่ีมีโอกาสไดใชความคิดริเร่ิม
สรางสรรค  อีกท้ังปริมาณงานท่ีไดรับมอบหมายเหมาะสมกับเวลาท่ีกําหนด มีอิสระในการคิดและ
ตัดสินใจในการปฏิบัติงานท่ีทานไดรับมอบหมาย และเปนงานท่ีทาทายความรูความสามารถของ
บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ผูบริหารควรจัดใหมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติแบบนี้ตอไปเพื่อจูงใจใหบุคลากรทาํงาน
ตอไป  
 4.  ดานความรับผิดชอบ พบวาเร่ืองของการอุทิศเวลาทํางานจนสําเร็จตามกําหนดเวลานั้น
อาจารยท่ีเปนขาราชการจะมีความพอใจมากกวาอาจารยท่ีมีสถานภาพเปนพนักงานของมหาวิทยาลัย 
ดังนั้นผูบริหารควรสรางจิตสํานึก ใหบุคลากรท่ีมีสถานภาพเปนพนักงานของมหาวิทยาลัย ใหทํางาน
ดวยใจรัก  มีจิตวิญญาณของความเปนครูเปนผูให  เปนผูเสียสละ ท้ังนี้รวมถึงเร่ืองอ่ืนๆดวย เชนเร่ือง
การมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานใหม ๆ จากผูบังคับบัญชา ท้ังเร่ืองการไดมีสวนรวมในการ
วางแผนงานของหนวยงานหรือของมหาวิทยาลัยรวมท้ังมอบอํานาจการตัดสินใจและแกปญหาในงานท่ี
ไดรับมอบหมายอยางเต็มท่ี และตองคอยติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายตอ
ผูบังคับบัญชาอยางสม่ําเสมอ 
 5.  ดานความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ีการงาน โดยสวนใหญท้ังขาราชการพลเรือนสาย
วิชาการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการสวนใหญมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ผูบริหาร
ควรสงเสริมบุคลากรใหมีโอกาสไดศึกษาความรูเพิ่มเติมมีโอกาสไดศึกษาตอ และใหทุกคนไดมีโอกาส
เล่ือนข้ันเงินเดือนหรือไดรับเงินเปนกรณีพิเศษตามผลงานท่ีทําและสงเสริมใหมีโอกาสเล่ือนตําแหนง
หรือใหบุคลากรไดรับมอบหมายงานท่ีสูงข้ึนรวมท้ังไดรับความไววางใจจากผูบังคับบัญชาให
ปฏิบัติงานสําคัญอยางเหมาะสมและท่ัวถึง 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ปที่ 1 ฉบับที่ 1  กุมภาพันธ – พฤษภาคม 2550 

10 

 6.   ดานความพึงพอใจดานเงินเดือนและรายได พบวาขาราชการพลเรือนสายวิชาการจะมีความ
พึงพอใจมากกวาพนักงานของมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ผูบริหารควรสงเสริมใหบุคลกรไดรับเงินเดือน
ใหเพียงพอกับภาวะคาครองชีพหรือสงเสริมใหบุคลากรท่ีเปนพนักงานของมหาวิทยาลัยใหไดรับเงิน
พิเศษไดสิทธิคาเบี้ยเล้ียง พาหนะในการออกไปปฏิบัติงานไดรับเงินเดือนท่ีเหมาะสมกับระยะเวลา
ปฏิบัติงาน และความรูความสามารถ ไดรับประโยชนเกื้อกูลและสวัสดิการตางๆ มีเกณฑการจาย 
คาลวงเวลาท่ีมหาวิทยาลัยใหกับบุคลากร ใหมีความเหมาะสม 
 7. ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา และเพ่ือนรวมงานพบวา 
ท้ังขาราชการพลเรือนสายวิชาการ และพนักงานของมหาวิทยาลัยสายวิชาการจะมีความพึงพอใจ 
ในระดับปานกลางเหมือนกัน ผูบริหารควรสงเสริมใหบุคลกรในหนวยงานเดียวกัน และตางหนวยงาน
กันใหมีความสามัคคีกันใหมาก เชน จัดกิจกรรมสรางความสัมพันธในกลุมและระหวางกลุมสงเสริม 
ใหมีการการชวยเหลือซ่ึงกันและกันของเพื่อนรวมงาน และสรางบรรยากาศในการปฏิบัติงานใน
หนวยงานเปนไปอยางฉันมิตร ผูบริหารควรมีความเอาใจใสในเร่ืองตางๆ ของผูใตบังคับบัญชาใน
หนวยงาน ท้ังดูแลใหความชวยเหลือผูใตบังคับบัญชาตามความเหมาะสม 
 8.  ดานวิธีการปกครองบังคับบัญชา ผูบริหารควรสงเสริมใหผูใตบังคับบัญชาการมีวินัย  
มีสํานึกดี มีความรับผิดชอบ ใชเทคนิควิธีการบริหารปกครองท่ีเหมาะสมสอดคลองกับระเบียบและ
หลักเกณฑ  ยึดถือระเบียบและหลักเกณฑ มาใชเปนเคร่ืองมือในการปฏิบัติงานและเปนแบบอยาง 
ท่ีดีในการปฏิบัติตนตอผูอยูใตบังคับบัญชา และควรแสดงภาวะผูนําและมีวิธีการบริหารท่ีจะชวย
สงเสริมบรรยากาศท่ีดีในหนวยงาน 
 9.  นโยบายและการบริหาร ผูบริหารควรมีการจัดระบบงานเพื่อชวยใหเกิดความคลองตัวใน
การปฏิบัติงาน และใหผูอยูใตบังคับบัญชาไดมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย ระเบียบ ขอบังคับตางๆ 
ติดตามถึงการดําเนินงานเพื่อทราบถึงปญหาและอุปสรรคเปดโอกาสใหบุคลากรโดยเฉพาะพนักงาน
ของมหาวิทยาลัยสายวิชาการไดเสนอแนวทางแกปญหาและอุปสรรค และไดแสดงความคิดเห็นในการ
แกปญหา อุปสรรคตางๆ ของหนวยงาน และผูบริหารควรมีการมอบหมายงานใหผูใตบังคับบัญชาอยาง
เหมาะสมกับความรูความสามารถ และงานนั้นควรมีความชัดเจนและเขาใจงายท่ีจะนําไปปฏิบัติ 
 10.  สภาพแวดลอมในการทํางานผูบริหารควรท่ีจะปรับปรุง เร่ืองอาคารสถานท่ี หองน้ํา ใหมี
ความสะดวกและสะอาด จัดสภาพหองทํางานท่ีเปนสัดสวนและสะดวกตอการปฏิบัติงาน จัดใหมีวัสดุ 
อุปกรณ มีเอกสารตํารา เพื่อการศึกษาคนควาอางอิงอยางพอเพียงเพ่ือการปฏิบัติงานในการเรียนการ
สอนใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  รวมทั้งการจัดใหมีแสงวางท่ีเพียงพอ ไมมีเสียงดังรบกวนในขณะ
ปฏิบัติงานการเรียนการสอน และมีอากาศท่ีถายเทสะดวกปลอดโปรง เอ้ืออํานวยตอการทํางาน 
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11. ความม่ันคงในงาน ผูบริหารควรทําใหบุคลากรทั้งท่ีเปนขาราชการและพนักงานของ
มหาวิทยาลัย เกิดความรูสึกวางานท่ีทําในปจจุบันมีความม่ันคง ทําใหบุคลากรรูสึกวามหาวิทยาลัยมี
สัญญาการจางงานท่ีมีความยุติธรรมและเหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบหนวยงานราชการอ่ืนๆ หรือองคกร
เอกชน และจัดสวัสดิการการรักษาความปลอดภัยเพื่อใหบุคลากรทุกคนรูสึกวามีความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานและพยายามสรางความรูสึกอบอุนใจในการปฏิบัติงานใหกับบุคลากรที่มีสถานภาพเปน
พนักงานของมหาวิทยาลัย ใหมากกวาปจจุบัน 

12.   สถานะทางอาชีพ ผูบริหารควรสรางความรูสึกภาคภูมิใจใหกับอาจารยหรือบุคลากร ท่ีมี
สถานภาพเปนพนักงานของมหาวิทยาลัย ใหรูสึกวาไดปฏิบัติงานในตําแหนงท่ีชวยเสริมสรางใหมี
เกียรติและมีช่ือเสียง รวมท้ังไดรับการไววางใจและความเช่ือถือจากผูบังคับบัญชา ไดรับการสงเสริมให
เกิดความเช่ือใจและเช่ือถือในระหวางเพ่ือนรวมงานดวยกัน  สงเสริมใหบุคลากรทั้งท่ีเปนขาราชการ
และพนักงานของมีช่ือเสียงเปนท่ีรูจักของบุคคลท่ัวไป ทําใหรูสึกวามีเกียรติและภาคภูมิใจท่ีได
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สรางทักษะในเร่ืองการประสานงาน รูจักสรางความสัมพันธอันดีเม่ือไดรวม
ปฏิบัติงานกับหนวยงานอ่ืนท้ังในและนอกมหาวิทยาลัย 
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บทคัดยอ 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาบรรยากาศองคการภายในสถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษา ตามความคิดเห็นของอาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม-
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี  กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ไดแก อาจารยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี จํานวน 153 คน เคร่ืองมือท่ีใชใน
การวิจัยคร้ังนี้คือ แบบสอบถาม แบบมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 63 ขอ สถิติท่ีใชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย ( ) คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
ทดสอบสมมติฐานดวยคาความแปรปรวนทางเดียว (F-test) และเม่ือพบความแตกตางอยางมีระดับ

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงนํามาทดสอบความแตกตางรายคูดวยวิธี  Scheff′e-test  

Χ

ผลการวิจัยสรุปดังนี ้
1. บรรยากาศองคการในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

จังหวัดปทุมธานี ตามความคิดเห็นของอาจารย พบวา ระดับความความเห็นตอบรรยากาศองคการ 
ของอาจารยอยูในระดับปานกลาง  

2.  เปรียบเทียบความคิดเห็นของอาจารย เกี่ยวกับบรรยากาศองคการ ท่ีมีสถานภาพใน
การทํางาน ไดแก ขาราชการสายวิชาการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ หนวยงานท่ีสังกัด 
โดยไดกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังนี้ 

  2.1 ผลการเปรียบเทียบความความคิดเห็นตอบรรยากาศองคในภาพรวม เม่ือจําแนกตาม
สถานภาพการทํางาน พบวา ขาราชการสายวิชาการ กับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มีความคิดเห็น 
 

1)  นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ   
    ในพระบรมราชูปถัมภ    
2)  อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ   
    ในพระบรมราชูปถัมภ  
3)  อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ    
    ในพระบรมราชูปถัมภ      
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ท่ีไมตางกัน เม่ือเปรียบเทียบบรรยากาศองคการทั้ง 9 ดาน พบวา ขาราชการสายวิชาการ กับพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ ท่ีมีความคิดเห็นแตกตางกัน คือ ดานความภักดีตอองคการ 

2.2 ผลการเปรียบเทียบความความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการในภาพรวม เม่ือจําแนก
ตามหนวยงานที่สังกัด พบวา หนวยงานที่สังกัดตางกัน มีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการท่ีแตกตาง 
เม่ือเปรียบเทียบบรรยากาศองคการท้ัง 9 ดาน โดยจําแนกตามหนวยงานท่ีสังกัดพบวา หนวยงาน 
ท่ีสังกัดตางกัน ท่ีมีความคิดเห็นตอองคการท่ีแตกตางกัน ไดแก ดานโครงสรางองคการ ความเส่ียง/ 
ทาทายของงาน ความอบอุน และการสนับสนุน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

2.2.1 เม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการดานโครงสรางองคการ 
พบวาหนวยงานท่ีสังกัดตางกันมีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการดานโครงสรางองคการตางกัน 
ไดแก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กับคณะคุรุศาสตร และคณะครุศาสตร กับคณะวิทยาการจัดการ  

2.2.2 เม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการดานความเส่ียง/ทาทายของ
งาน พบวาหนวยงานที่สังกัดตางกัน มีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการ ดานความเส่ียง/ทาทายของ
งานตางกัน ไดแก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กับคณะคุรุศาสตร คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรกับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กับ 
คณะวิทยาการจัดการ     

2.2.3   เม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการ ดานความอบอุน พบวา
หนวยงานท่ีสังกัดตางกัน มีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการดานความอบอุนตางกันไดแก คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม กับคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
กับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรกับคณะวิทยาการจัดการ  

2.2.4 เม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการดานการสนับสนุน พบวา
หนวยงานท่ีสังกัดตางกัน มีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการดานการสนับสนุนตางกันไดแก  
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กับคณะวิทยาการจัดการ  

2.3  เม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการโดยภาพรวม พบวาหนวยงาน  
ท่ีสังกัดตางกัน มีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการโดยภาพรวมตางกันไดแก คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร กับคณะวิทยาการจัดการ  
 

ABSTRACT 
The purpose of this research was to study the organizational atmosphere within the tertiary 

education institutes according to the opinions of the teachers of Valaya Alongkorn Rajabhat University 
under the Royal Patronage, Pathum Thani. The sample included 153 teachers at Valaya Alongkorn 
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Rajabhat University. The instrument was a five-point rating scale questionnaire. The statistical analysis 

consisted of percentage, mean, standard deviation, F-test and scheffe′-test 
The results were as follows: 
1. The organizational atmosphere within Valaya Alongkorn Rajabhat University according to 

the teachers’ opinions was at a medium level. 
2. The comparison of the opinions of the teachers on organizational atmosphere  categorized 

by the status of the teachers (government officials in academic field or university  employees in academic 
field) and by the departments that the teachers were affiliated showed the  difference at the .05 level of 
significance as follows :  

2.1 When comparing the opinions towards the organizational atmosphere, categorized by 
the status of the teachers, it was found that there was no difference between the  opinions of the 
government officials and those of the university employees in the overall officials  and those of the 
university employees in the overall aspects. Considering each of the 9 aspects, it showed that only one 
aspect indicated the difference that was organization loyalty. 

2.2 When comparing the opinions towards the organizational atmosphere, categorized by 
the departments affiliated, it was found that there was difference between the teachers of different 
departments of faculties in the overall aspects. Considering each of the 9 aspects, it showed that 4 aspects 
indicated the difference, they were (1) the organization structure, (2) the risk or challenge of work, (3) the 
warmth of the atmosphere and (4) the support of the atmosphere. 

2.2.1 Upon comparing the opinions towards the organizational atmosphere in terms 
of the organization structure it was found that the teachers in different faculties had different opinions.  
They  were  the  teachers  in  the  Faculty  of  Industrial  Technology  against  those  in  the  Faculty  of  
Education  and  the  teachers  in  the  Faculty  of  Education  against  those  in  the  Faculty  of  General  
Management. 

2.2.2 Upon comparing the opinions towards the organizational atmosphere in  terms  
of  the  risk  or  challenge of work,  it  was  found  that  the  teachers  in  different  faculties  had  different  
opinions.  They  were  the  teacher: in  the  Faculty  of  Humanities  and  Social  Sciences  against  those 
in the Faculty of Education,  the  teachers  in  the  Faculty  of  Humanities  and  Social  Sciences  against 
those in the Faculty  of  Science and Technology,  and  the  teachers  in  the  Faculty  of  Humanities  and  
Social  Sciences  against  those  in  the  Faculty  of  General  Management. 
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2.2.3 Upon comparing the opinions towards the organizational atmosphere in  terms  
of  the warmth  of  the atmosphere,  it  was  found  the  teachers  in  different  faculties  had  different  
opinions.  They were  the  teachers in the Faculty of Industrial Technology  against  those  in  the  Faculty  
of  Humanities  and  Social  Sciences,  the  teachers  in  the  Faculty  of  Humanities  and  Social  
Sciences  against  those  in  the  Faculty  of  Science  and  Technology  and  the  teachers  in  the  Faculty 
of  Humanities  and  Social  Sciences against  those in the  Faculty  of  General  Management. 

2.2.4 Upon comparing  the opinions towards the organizational atmosphere in terms  
of  the  support  of  the  atmosphere, it was found  that  the  teachers  in  different  faculties  had  different  
opinions.  They  were the teachers in those in the Faculty of General  Management. 

2.3 When comparing the opinions towards the organizational atmosphere as a  whole,  it  
was  found  that  the  teachers  in  different  faculties  that  had  different  opinions  as  a  whole  were  the  
teachers  in  the  Faculty of  Humanities  and  Social  Sciences  against  those  in  the  Faculty  of  General  
Management. 
 

ความสําคัญของปญหา 
การท่ีองคการมีบรรยากาศท่ีดีจะชวยสนับสนุนใหเกิดแรงจูงใจและระดับการทํางานของ

บุคลากรใหดีข้ึน แตในทางตรงกันขาม หากบรรยากาศองคการท่ีไมดีจะทําใหระดับการทํางานของ
บุคลากรไมดีตามไปดวย นอกจากน้ีบรรยากาศองคการยังมีอิทธิพลทําใหองคการนั้นๆ ประสบ
ความสําเร็จตามเปาหมายหรือยับยั้งความสําเร็จขององคการได (ขนิษฐา กุลกฤษา, 2539 : 1) ดังนั้น
ภารกิจในการบริหารงานใหสําเร็จตามเปาหมายขององคการนั้น องคการหรือหนวยงานโดยเฉพาะ
ผูบริหารจะตองเสริมสรางบรรยากาศใหเอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติงาน เพื่อความม่ันคงและความอบอุน
ใหแกองคการในหนวยงาน เพราะบรรยากาศเปนเร่ืองงานเพื่อความอบอุนใหแกองคการในหนวยงาน 
เพราะบรรยากาศเปนเร่ืองราวเก่ียวกับการรับรูและความเขาใจของสมาชิกภายในองคการเกี่ยวกับ
สภาพแวดลอมและความเปนไปในองคการ (วุฒินันท วิมลศิลป, 2533 : 4) องคการแตละองคการจะให
ความรูสึกและบรรยากาศท่ีแตกตางกัน บางแหงจะคึกคักกระตือรือรนมีความรวมมือกันเปนอยางดี แต
บางแหงจะมีความเฉ่ือยชา ขาดความกระตือรือรน ทอแทในการทํางาน (สุธิดา รัตนวาณิชยพันธ, 2538 : 
3) และเนื่องจากบรรยากาศองคการเปนลักษณะแวดลอมในการทํางานท่ีบุคลากรในองคการสามารถ 
รูไดในลักษณะตางๆตอไปน้ี เชน โครงสรางองคการ กฎเกณฑ กระบวนการตางๆ ท่ีใชในองคการ
พฤติกรรมของบุคลากร เปนตน ซ่ึงลักษณะเหลานี้ จะกระทบตอการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคการ
ได ดังนั้นหากบุคลากรมีทัศนคติท่ีดีตอองคการไดรับความไววางใจ และเต็มใจในการทํางานของ
บุคลากร อันกอใหเกิดผลการปฏิบัติงานไปดวย แตในทางตรงกันขามหากบุคลากรไมพึงพอใจ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ไดดําเนินการ
ตามภารกิจท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติและแผนพัฒนาของสภามหาวิทยาลัย หนวยงานและบุคลากร
ตางๆ ตองดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมายมากท่ีสุด ไมวาจะเปนดานการจัดการศึกษาซ่ึงเปนการผลิต
บัณฑิตในสาขาวิชาตางๆ การวิจัยเพื่อการพัฒนา การบริการแกทองถ่ิน การสรางเสริมศิลปวัฒนธรรม 
ตลอดการสรางเสริมและพัฒนาครู (สารสนเทศ, 2549: 1) ดังนั้นการท่ีจะพัฒนามหาวิทยาลัย ใหมี
ประสิทธิภาพ มีความเจริญ และกาวหนา ทัดเทียมกับมหาวิทยาลัย ระดับแถวหนาของประเทศและ
ระดับสากลแลว ส่ิงท่ีตองควรคํานึงถึงก็คือบรรยากาศองคการ จากสภาพปญหา และการวิเคราะหปญหา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ดังกลาวท่ีเกิดข้ึนใน
หนวยงานนับต้ังแตเร่ิมต้ังมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
จนถึงปจจุบัน อาจช้ีใหเห็นถึงบรรยากาศองคการในหนวยงานมีสาเหตุมาจากส่ิงใด ส่ิงหนึ่ง  

จากประเด็นตางๆท่ีผูวิจัยไดเสนอตามลําดับนั้น ผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาบรรยากาศ
องคการ ภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ตามความคิดเห็นของอาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 9 ดาน1) โครงสรางองคการ 2) ความรับผิดชอบ  
3)  การใหรางวัล 4)  ความเส่ียง/ทาทายของงาน 5)  ความอบอุน 6)  การสนับสนุน7)  มาตรฐานงาน  
8)  ความขัดแยง 9)  ความจงรักภักดีตอองคการ โดยผูวิจัยมุงหวังวาการวิจัยในคร้ังนี้จะเปนประโยชน
ตอผูบริหารในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ในการท่ีจะ
นําไปเปนขอมูลพื้นฐาน สําหรับการปรับปรุงบรรยากาศองคการใหเปนท่ีเหมาะสม และพึงพอใจใน 
อาจารยในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ซ่ึงจะเปนผลดตีอ
บุคลากรที่จะเปนกําลังสําคัญของประเทศชาติตอไป 
 

โจทยวิจัย / ปญหาวิจัย 
อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ท่ีมี

สถานภาพในการทํางานตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศองคการ แตกตางกันหรือไม อยางไร 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
1. ศึกษาบรรยากาศองคการภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาตามความคิดเห็นของ

อาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
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2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม-
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี เกี่ยวกับบรรยากาศองคการในสถานศึกษา 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ผูวิจัยไดกําหนดประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้  ดังนี ้
1. ประชากร ไดแก อาจารยในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

จังหวัดปทุมธานี รวมท้ังส้ิน 254 คน 
2. กลุมตัวอยาง ไดแก อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

จังหวัดปทุมธานี จํานวน  153 คน โดยการเทียบสัดสวนกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากตารางสําเร็จรูป
ของ เครจซ่ี และมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970 : 608) แลวทําการแบงช้ันแบบบัญญัติไตรยางค
ตามหนวยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี จากน้ัน
ทําการสุมแบบงาย (Simple  Random  Sampling) 

เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามเก่ียวกับศึกษาบรรยากาศองคการ
ภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาตามความคิดเห็นของอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ใน
พระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี แบบสอบถามฉบับนี้  มีคุณภาพความเที่ยงตรงตามเนื้อหา
(Content Validity) โดยอาศัยผูเช่ียวชาญในการตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนื้อหา และคํานวณคาความ
เช่ือม่ัน (Reliability) โดยใชการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) 

การวิเคราะหขอมูล ใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติพื้นฐานคือ คารอยละ (Percentage) 
คาเฉล่ีย ( ) และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ สถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน ใชการ 
แจกแจง ที (t-test Independent) การวิเคราะห ความแปรปรวนทางเดียว F-test และ การทดสอบความ

แตกตางรายคูดวยวิธี Scheff′e - test  

X

 

ผลการวิจัย 
1. บรรยากาศองคการในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ความ

คิดเห็นของอาจารย พบวา ความความเห็นดวยตอบรรยากาศองคการของอาจารย โดยรวม อยูในระดับ
ปานกลาง โดยขาราชการสายวิชาการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มีความเห็นดวย อยูในระดบั
ปานกลาง  เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ี 9  ความภักดีตอองคการ มีความเห็นดวยสูงสุด โดย
อยูในระดับมาก ท้ังขาราชการสายวิชาการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มีระดับความเห็นดวย 
อยูในระดับมาก สวนดานท่ีมีความเห็นดวยต่ําท่ีสุด คือ ดานท่ี 3 การใหรางวัล มีความเห็นดวย ในระดับ
ปานกลาง โดยท้ังขาราชการสายวิชาการ และพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มีความเห็นดวย อยูใน
ระดับปานกลาง  
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2. เปรียบเทียบระหวางความคิดเห็นของอาจารย เกี่ยวกับบรรยากาศองคการ ซ่ึงประกอบดวย 
1) โครงสรางองคการ 2) ความรับผิดชอบ 3) การใหรางวัล 4) ความเส่ียง/ทาทายของงาน 5) ความอบอุน 
6) การสนับสนุน 7) มาตรฐานการปฏิบัติงาน 8) ความขัดแยง และ 9) ความจงรักภักดีตอองคการ ท่ีมี
สถานภาพในการทํางาน ไดแก ขาราชการสายวิชาการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ หนวยงาน
ท่ีสังกัด โดยการทดสอบดวยสถิติที แบบอิสระตอกัน และการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว  
สําหรับนัยสําคัญทางสถิติจะทําการทดสอบรายคูดวยวิธีการของวิธีของเชฟเฟ โดยกําหนดระดับ
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ไดผลดังนี้ 

 2.1 ผลการเปรียบเทียบความความคิดเห็นตอบรรยากาศองคในภาพรวม เม่ือจําแนกตาม
สถานภาพการทํางานพบวา ขาราชการสายวิชาการกับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มีความคิดเห็น
ท่ีไมตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 เม่ือเปรียบเทียบบรรยากาศองคการท้ัง 9 ดาน พบวา
ขาราชการสายวิชาการ กับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ท่ีมีความคิดเห็นแตกตางกัน คือ ความภักดี
ตอองคการ ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 

 2.2 ผลการเปรียบเทียบความความคิดเห็นตอบรรยากาศองคในภาพรวม เม่ือจําแนกตาม
หนวยงานท่ีสังกัดพบวา หนวยงานท่ีสังกัดตางกัน มีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการแตกตางท่ีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ .05 เม่ือเปรียบเทียบบรรยากาศองคการทั้ง 9 ดาน โดยจําแนกตามหนวยงานท่ีสังกัด 
พบวา หนวยงานท่ีสังกัดตางกันท่ีมีความคิดเห็นตอองคการที่แตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 
ไดแก ดานโครงสรางองคการ ความเส่ียง/ทาทายของงานความอบอุน และการสนับสนุน และไดทําการ
ทดสอบรายคูดวย วิธีการของวิธีของเชฟเฟโดยไดกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

  2.2.1  เม่ือเปรียบเทียบคุณภาพความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการ ดานโครงสราง
องคการ พบวา หนวยงานท่ีสังกัดตางกัน มีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการ ดานโครงสรางองคการ
ตางกัน  ไดแก  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกับคณะคุรุศาสตร  และคณะครุศาสตรกับคณะวิทยาการ
จัดการ  ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 

 2.2.2 เม่ือเปรียบเทียบคุณภาพความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการ ดานความเส่ียง/ 
ทาทายของงาน พบวา หนวยงานท่ีสังกัดตางกัน มีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการ ดานความเส่ียง/ 
ทาทายในงาน ตางกัน ไดแก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรกับคณะคุรุศาสตร คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตรกับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรกับคณะ
วิทยาการจัดการ ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 

 2.2.3 เม่ือเปรียบเทียบคุณภาพความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการ ดานความอบอุน
พบวา หนวยงานที่สังกัดตางกัน มีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการ ดานความอบอุนตางกัน ไดแก 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกับคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะมนุษยศาสตรและ
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 2.2.4 เม่ือเปรียบเทียบคุณภาพความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการดานการสนับสนุน
พบวา หนวยงานท่ีสังกัดตางกันมีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการดานการสนับสนุนตางกันไดแก 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กับคณะวิทยาการจัดการ ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 

 2.2.5 เม่ือเปรียบเทียบคุณภาพความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการโดยภาพรวม 
พบวา หนวยงานที่สังกัดตางกัน มีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการโดยภาพรวม ตางกัน ไดแก คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กับคณะวิทยาการจัดการ ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 
 
อภิปรายผล 

ความคิดเห็นของอาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เกี่ยวกับ
บรรยากาศองคการ ท้ัง 9 ดานโดยภาพรวม พบวา อาจารยท่ีมีสถานภาพในการทํางานท่ีเปนขาราชการ
สายวิชาการ และพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศองคการ 
ดานโครงสรางองคการ การใหรางวัล ความอบอุน การสนับสนุน มาตรฐานการปฏิบัติงาน และความ
ขัดแยง อยูในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ปยะพร สรอยทอง (2544 : 88) พบวา 
ขาราชการสํานักงาน ก.ค. มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศองคการในสํานักงาน ก.ค. โดยรวม ไดแก 
ดานความอบอุน ความขัดแยง ดานการสนับสนุน ดานโครงสรางองคการ ดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
และดานการใหรางวัล อยูในระดับปานกลาง เชนกัน และสอดคลองกับ เจนนารา สิทธิเหรียญชัย (2541: 
89) พบวาวิทยาลัยพยาบาลมีบุคลากรสวนใหญเปนอาจารยพยาบาล ซ่ึงสําเร็จการศึกษาจากหลาย
สถาบันมีความแตกตางดานคุณวุฒิ วัยวุฒิหรือตําแหนง ทําใหมีความหลากหลายในวัฒนธรรมกอนท่ีจะ
เขามาปฏิบัติงาน จึงทําใหความรูสึกอบอุนในองคการอยูในระดับปานกลาง 

ในดานโครงสรางองคการพบวา ความคิดเห็นของอาจารยท้ังท่ีมีสถานภาพในการทํางาน 
ท่ีเปนขาราชการสายวิชาการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ท่ีมีความคิดเห็น ดานโครงสราง
องคการอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคลองกับ ปยะพร สรอยทอง (2544 : 90) พบวาโครงสรางองคการ
ท่ีเอ้ือตอการการบริหารงานบุคคลของขาราชการครู ยังมีการแบงหนาท่ีความรับผิดชอบระหวางกอง
ตางๆ ไมชัดเจน ท้ังๆท่ีมีองคการกลางท่ีกําหนด กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑตาง ๆ ถือปฏิบัติ จึงอาจเปน
สาเหตุใหขาราชการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสรางองคการอยูในระดับปานกลาง 

ดานการใหรางวัล พบวา ความคิดเห็นของอาจารยท้ังท่ีมีสถานภาพในการทํางานท่ีเปน
ขาราชการสายวิชาการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ท่ีมีความคิดเห็น ดานการใหรางวัล อยูใน
ระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคลองกับ สุริยา ทวีกุล (2545 : 50)  พบวาบรรยากาศองคการในโรงพยาบาล
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ดานความอบอุน พบวา ความคิดเห็นของอาจารยท้ังท่ีมีสถานภาพในการทํางานท่ีเปน
ขาราชการสายวิชาการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ท่ีมีความคิดเห็น ดานความอบอุน อยูใน
ระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคลองกับ สุริยา ทวีกุล (2545 : 50) พบวา การรับรูเกี่ยวกับบรรยากาศองคการใน
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะหหลังไดรับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลในดานความอบอุน  
อยูในระดับปานกลาง เนื่องจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะหเปนองคการขนาดใหญบุคลากร 
มีความแตกตางกันในระดับดานการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน บทบาท การมีสวนรวม ความใหญ
จะทํางานตางคนตางทําจะรูสึกสนิทสนมเฉพาะหนวยงาน เม่ือมีภาระงานรวมกันมักจะขาดความ
รวมมือ ขาดความอบอุน ทําใหเกิดปญหาในการประสานงาน 

ดานการสนับสนุนพบวา ความคิดเห็นของอาจารยท้ังท่ีมีสถานภาพในการทํางานท่ีเปน
ขาราชการสายวิชาการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ท่ีมีความคิดเห็น ดานการสนับสนุน อยูใน
ระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคลองกับ สุริยา ทวีกุล (2545 : 53) พบวา ความตองการของบุคลากรสวนใหญ 
ยังไมสอดคลองกับนโยบายและแผนพัฒนาบุคลากรประกอบกับจํานวนโควตาของการพัฒนาความรู
บุคลากรมีไมเพียงพอกับปริมาณความตองการของบุคลากร จึงทําใหไมสามารถสนองความตองการใน
บางสวนได และผลการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากร พบวาบรรยากาศองคการดานการสนับสนุนอยู
ในระดับปานกลาง 

ดานมาตรฐานในการปฏิบัติงาน พบวา ความคิดเห็นของอาจารยท้ังท่ีมีสถานภาพในการ
ทํางานท่ีเปนขาราชการสายวิชาการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ท่ีมีความคิดเห็น ดาน
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน อยูในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคลองกับสแวนเบิรก (Swanberg, 1990)  
ท่ีกลาววา มาตรฐานการปฏิบัติงานในองคการควรมีความชัดเจน เหมาะสม มีการรับรูกันโดยท่ัว มีการ
ยอมรับเม่ือเกิดปญหาในการปฏิบัติงาน และมีการแสดงความคิดเห็นอยางเปดเผยตอการปฏิบัติงาน 
จะตองมีสวนรวมในการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและมีการพัฒนาใหทันสมัยอยูเสมอ 

ดานความขัดแยงพบวา ความคิดเห็นของอาจารยท้ังท่ีมีสถานภาพในการทํางานท่ีเปน
ขาราชการสายวิชาการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ท่ีมีความคิดเห็น ดานความขัดแยง อยูใน
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สําหรับบรรยากาศองคการ ดานความรับผิดชอบ ความเส่ียง/ทาทายของงาน และความภักดี
ตอองคการ ของอาจารยมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ท้ังนี้ในดานความภักดีตอองคการนั้น บุคลากร 
มีความภาคภูมิใจท่ีจะปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ซ่ึงมี
ฐานะเปนสถาบันท่ีใหความรู ความสามารถ แกเยาวชน บุคคลท่ีเปนกําลังสําคัญในการพัฒนา
ประเทศชาติตอไป ลักษณะงานจึงมีความเส่ียง/ทาทายตอความรูความสามารถตออาจารยในมหาวทิยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ สอดคลองกับ ปยะพร สรอยทอง (2544 : 91) พบวา 
บรรยากาศองคการดานความภักดีตอองคการ ดานความรับผิดชอบ และดานความเส่ียง ของขาราชการ 
ก.ค. มีความคิดเห็นอยูในระดับมากเชนกัน ดังเสตียร (Steers, 1977 : 46 - 56)  กลาววา  ความทาทายของ
งานเปนปจจัยหนึ่งท่ีมีอิทธิพลตอความผูกพัน และความภักดีตอองคการ โดยหากสมาชิกในองคการได
รับผิดชอบงานท่ีทาทายความสามารถ มีหนาท่ีความรับผิดชอบชัดเจนทําใหสมาชิกมีความผูกพันและ
ภักดีตอองคการสูง 

ดานความรับผิดชอบ พบวาความคิดเห็นของอาจารยท้ังขาราชการสายวิชาการและพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ อยูในระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับ ปยะพร สรอยทอง (2544 : 91) พบวาการที่
สํานักงาน ก.ค. ซ่ึงทําหนาท่ีดานการบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครู ตองดูแลขาราชการถึง  
5 แสนคนเศษ มีภาระหนาท่ีจะตองปฏิบัติเปนจํานวนมาก ซ่ึงลักษณะงานดังกลาวเปนความภาคภูมิใจ
ของบุคลากรท่ีจะไดปฏิบัติงานเพ่ือขาราชการครู ดังนั้นจึงมีความมุงม่ันท่ีจะรับผิดชอบงานท่ีไดรับ
มอบหมายจากหนวยงานอยางเต็มท่ี โดยไมนําเร่ืองอ่ืนๆเปนอุปสรรคในการปฏิบัติงานและมีความ
รับผิดชอบท่ีจะทํางานใหเสร็จตามกําหนด มีการประเมินผลและติดตามผลการปฏิบัติงานของตน 
อยูเสมอ เพื่อนํามาปรับปรุงและพัฒนาการทํางานใหมีประสิทธิภาพตอหนวยงาน สอดคลองกับ 
ลักษณาวดี  ใจเย็น (2537 : 107) กลาววา พนักงานท่ีไดมีโอกาสรับผิดชอบในงานของหนวยงานตรงตาม
ความสนใจและความถนัดของตน รวมถึงการท่ีผูบังคับบัญชามอบหมายอํานาจในการรับผิดชอบ 
เปนอยางดี ไมมีการตรวจสอบหรือควบคุมอยางใกลชิด จะทําใหพนักงานภาคภูมิใจท่ีไดรับมอบหมาย 

ดานความเส่ียง/ทาทายของงาน พบวามีความคิดเห็นของอาจารยท้ังท่ีมีสถานภาพในการ
ทํางานท่ีเปนขาราชการสายวิชาการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ อยูในระดับมาก  
ซ่ึงสอดคลองกับ ปยะพร สรอยทอง (2544 : 91) พบวาการปฏิบัติงานท่ีมีความเส่ียงตอความผิดพลาด 
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ดานความภักดีตอองคการ พบวา ความคิดเห็นของอาจารย ท้ังท่ีมีสถานภาพในการทํางาน 
ท่ีเปนขาราชการสายวิชาการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ อยูในระดับมากซ่ึงสอดคลองกับ 
เจริญ  จันทาจีน (2539 : 143) ซ่ึงพบวาบุคลากรในศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพมีความรูสึกวาตนเองเปน
สวนหน่ึงขององคการเปนสมาชิกท่ีมีคุณคาของกลุมหรือทีมงาน มีความสมานฉันทเปนอันหนึ่ง 
อันเดียวกันในระดับหนึ่ง 

 
ขอเสนอแนะ 

1.   ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
เพื่อใหการนําไปใชในการปรับปรุงบรรยากาศองคการภายในสถานศึกษา ระดับ 

อุดมศึกษาตามความคิดเห็นของอาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
จังหวัดปทุมธานี  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 

1.1 ควรมีการปรับปรุงและพัฒนาบรรยากาศองคการภายในสถานศึกษาระดับ 
อุดมศึกษาตามความคิดเห็นของอาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
จังหวัดปทุมธานี ท่ีมีความเห็นในระดับปานกลางใหดีข้ึน โดยเฉพาะดานการใหรางวัล และความ
เส่ียง/ทาทายของงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

1.2  ควรมีการประเมินบรรยากาศองคการเปนระยะ ๆ อยางสมํ่าเสมอ 
1.3 ควรมีการพัฒนาบรรยากาศองคการอยางตอเนื่อง เพื่อเปนแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็มศักยภาพและมีความสุข  
2.   ขอเสนอแนะในการทําวจิัยคร้ังตอไป 

2.1 ศึกษาบรรยากาศองคการในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ ในตัวแปรอ่ืน ๆ เพื่อนําพัฒนาการทํางาน และประโยชนในการปรับปรุงบรรยากาศองคการ
ในการทํางานใหเกิดความเหมาะสมมากท่ีสุด ซ่ึงจะสงผลใหผลสําเร็จของงานเปนไปตามเปาหมายของ
องคการตอไป 

2.2  ศึกษาบรรยากาศองคการกับพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารและผูปฏิบัติ 
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2.3 ศึกษาบรรยากาศองคการในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม-
ราชูปถัมภ ในสายงานอ่ืนๆ เชน บุคลากรที่เปนสายสนับสนุน 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้ มุงศึกษาปญหาเกี่ยวกับการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  และเพื่อเปรียบเทียบปญหาเกี่ยวกับการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคือครูผูสอนท่ี
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี  ปการศึกษา  2549  
จํานวน  351  คน  สุมตัวอยางโดยวิธีการสุมแบบแบงช้ันภูมิตามขนาดของสถานศึกษา  ประกอบดวย  
สถานศึกษาขนาดเล็ก  จํานวน  274  คน  และสถานศึกษาขนาดใหญจํานวน 77 คน  เคร่ืองมือท่ีใชในการ
วิจัยเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคาจํานวน 29 ขอ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  คือ  
คารอยละ  คาเฉล่ีย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคา t สําหรับกลุมตัวอยางสองกลุมท่ีเปน
อิสระตอกัน (t – test Independent)   
 ผลการวิจัยสรุปไดดังนี ้
  1.  การศึกษาปญหาเกี่ยวกับการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ตามความคิดเห็นของครูผูสอน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี ดยภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ ดานการวางแผน รองลงมาคือ ดาน
การตรวจสอบและประเมินผล และดานท่ีมีคาเฉล่ียต่ําสุดคือ ดานการปฏิบัติการตามแผน 

2.  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นครูผูสอนท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดเล็กและ
สถานศึกษาขนาดใหญ  เกี่ยวกับปญหาการดําเนินการประกันคุณภาพ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี  
การศึกษาปราจีนบุรี  รวมรายดานไมแตกตางกัน  เม่ือพิจารณาผลการเปรียบเทียบปญหาเกี่ยวกับการ 
 
1)  นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  
    ในพระบรมราชูปถัมภ 
2),3)อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 
    ในพระบรมราชูปถัมภ   
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ดําเนินการประกันคุณภาพ  ภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จําแนกตามขนาดของสถานศึกษาเปนรายดาน
พบวา สถานศึกษาขนาดเล็กและสถานศึกษาขนาดใหญ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาการดําเนินการ
ประกันคุณภาพ  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรีไมแตกตางกันทุกดาน  
 

ABSTRACT 
The purposes of this study were : (1) to study the problems in conduction quality 

assurance within the basic education institutes under the jurisdiction of the Prachin Buri Office of 
Educational Service Area, and (2) to compare those problems. The sample included 274 teachers 
from the small basic education institutes and 77 teachers from the large basic education institutes 
in the academic year 2005, a total of 351, selected by stratified random sampling. The instrument 
was a 29 items of five – point rating scale questionnaire. The statistical analysis consisted of 
percentage, mean, standard deviation and t-test (independent). 

The results of the research were as follows:  
1)  The problems in conducting quality assurance within the basic education institutes 

under the jurisdiction of the Prachin Buri Office of Educational Service Area as a whole were at a 
medium level. Considering each aspect, it was ranged from high level to low level as follows: 
planning, examining and evaluating, and conduction according to the plan. 

2)  The comparison of the teachers’ opinions in different school size towards the 
problems in conducting quality assurance within the basic education institutes as a whole showed 
that there was no significant difference. When considering the problems in quality assurance with 
in the basic education institutes categorized by school size in each aspect, it was found that there 
was no significant difference. 
 
ความสําคัญของปญหา 
 โลกปจจุบันเปนยุคโลกาภิวัฒนท่ีมีความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว จําเปนท่ีแตละประเทศตองเรียนรูท่ีจะปรับตัวใหทันกับการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยูตลอดเวลา  และเตรียมพรอมท่ีจะเผชิญความทาทายจากกระแสโลกดวยการ
เรงรัดพัฒนาคนใหเปนคนท่ีมีคุณภาพ  รูจักคิด  วิเคราะห  รูจักแกปญหามีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  
รูจักเรียนรูดวยตนเอง  สามารถปรับตัวใหทันกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน  มีจริยธรรมคุณธรรม รูจัก
พึ่งตนเอง  และสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  ปจจัยสําคัญท่ีจะสามารถพัฒนาคนให
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 อยางไรก็ตามในระยะเวลาท่ีผานมา  สถานศึกษาของรัฐและเอกชนไดพยายามท่ีจะพัฒนา
คุณภาพการศึกษามาโดยตลอด  แตยังมีเสียงสะทอนจากหนวยงานผูใชบัณฑิตผานทางการ
ประชุมสัมมนาและทางส่ือสารมวลชนวา  บัณฑิตท่ีหนวยงานรับเขาทํางานมีความรูความสามารถไม
เพียงพอท่ีจะปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายไดทันที  ตองใชเวลาเรียนรูและฝกฝนอีกระยะหนึ่ง    จึงจะ
สามารถปฏิบัติงานในหนาท่ีได  นอกจากนี้สถานศึกษายังตองเผชิญกับสภาพปญหาตางๆ ดังท่ีได
ประมวลมา  ดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 2543) 
 1.  การที่มีผูเรียนจํานวนมากข้ึน แตการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐไมไดเพิ่มข้ึน          
จึงเปนเร่ืองท่ีทาทายอยางยิ่งวา  สถานศึกษาจะมีวิธีการใชจายเงินอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ
ไดอยางไร  โดยท่ียังคงรักษาคุณภาพการศึกษาไวได 
 2.  สภาพสังคมเปลี่ยนอยางรวดเร็วจึงจําเปนตองปรับปรุงเนื้อหาและวิธีการสอนใหทัน
ตอการเปล่ียนแปลงของวิทยาการใหม ๆ ได 
 3.  ผูเรียนซ่ึงแตเดิมเปนกลุมไมใหญมากนักขยายเปนกลุมมวลชนมากขึ้น  การจัดการ
ศึกษาจะตองมีวิธีการท่ีสามารถตอบสนองได 
 4.  สังคมเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษามากข้ึน  ไมวาจะเปนเร่ืองของความ
รับผิดชอบดานคาใชจาย  และการจัดการศึกษา  การดําเนินการจึงตองเปนไปอยางเปดเผย  โปรงใส  
และตรวจสอบได 
 5.  การเปนสถานศึกษาในกํากับของรัฐ  ท้ังนี้ เพื่อความเปนอิสระคลองตัวในการ
ดําเนินการอันจะนําไปสูความเปนเลิศทางวิชาการ  มีผลทําใหสถานศึกษาทุกแหงตองปรับตัวและ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานใหเปนท่ียอมรับจึงจะสามารถแขงขันได 
 6.  การเปดเสรีทางการศึกษา  ในป ค.ศ.2005  ประเทศสมาชิกขององคการคาโลก (WTO)  
จะสามารถตั้งสถานศึกษาในประเทศอ่ืนได รวมถึงการรุกเขาตลาดของตางประเทศทําให
สถานศึกษาตองหันมาปรับปรุงคุณภาพของตนเอง เพื่อใหสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ 
 7.  แรงผลักดันจากความเปนนานาชาติ  การจัดการศึกษาของสถานศึกษาจําเปนตองแสวงหา
ความรวมมือทางวิชาการและแลกเปล่ียนเรียนรูกับสถานศึกษาอ่ืน  ซ่ึงสถานศึกษาท่ีจะทําความรวมมือ
กันไดจะตองไดรับการยอมรับดานคุณภาพมาตรฐานดวย  ถาสถานศึกษาใดยังดําเนินการจัดการศึกษา
ไมมีคุณภาพ ไมไดมาตรฐาน ก็จะไมไดรับการยอมรับจากสถานศึกษาในตางประเทศใหเขารวม
โครงการดวย 
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 จากสภาพปญหาและการเปล่ียนท่ีกําลังเผชิญอยู  ทําใหสถานศึกษาทุกแหงตองพิจารณา
ทบทวนการดําเนินการจัดการศึกษาของตนเองใหสามารถเผชิญกับสภาพปญหาและการเปล่ียนแปลงท่ี
ทาทายได  โดยจัดใหมีการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารและการจัดการ
เรียนการสอนตามปกติ  เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมีมาตรฐาน ตามเปาหมายอยางตอเนื่อง
ตลอดเวลา 
 นอกจากสถานการณและสภาพปญหาดังกลาวจะเปนแรงกระตุนใหเกิดการต่ืนตัวในเร่ือง
ของการประกันคุณภาพการศึกษาแลว  ปจจัยท่ีเปนตัวเรงท่ีสําคัญท่ีทําใหเกิดความสนใจเร่ืองการ
ประกันคุณภาพการศึกษาอยางกวางขวาง  ไดแก  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542  ซ่ึงมี
จุดมุงหมายและหลักการที่สําคัญในการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและเปนไปตามมาตรฐาน  เพื่อการ
พัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  ความรูและมีคุณธรรม  จริยธรรมใน
การดํารงชีวิต  สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  ในการจัดการศึกษาใหยึดหลัก  3  ประการ  
คือ  1) เปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน  2)ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  และ3)การ
พัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง  รวมทั้งมีการกําหนดมาตรฐานจัดระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา  ในสวนท่ีเกี่ยวของกับมาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ, 2542)  ไดบัญญัติไวในหมวด 6 มาตรา  47  วาใหมีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในและการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก  มาตรา 48 กําหนดใหหนวยงานตนสังกัด
และสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษา  และใหถือวาการประกันคุณภาพ
การศึกษาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง  ท้ังนี้การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตองมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด  หนวยงานท่ีเกี่ยวของและ
เปดเผยตอสาธารณชน  อันนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  และเพ่ือรองรับการ
ประกันคุณภาพภายนอก  มาตรา 49 กําหนดใหมีการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาทุกแหงอยาง
นอยหนึ่งคร้ังในทุกหาปนับต้ังแตการประเมินคร้ังสุดทาย  พรอมท้ังเสนอผลการประเมินตอหนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของและสาธารณชน  เพื่อปรับปรุงการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน
ตอไป  การประกันคุณภาพจึงถือไดวาเปนเคร่ืองมือสําคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาสูความเปนเลิศอยางตอเนื่อง  อันจะนําไปสูความมีมาตรฐานของการศึกษาไทยและเปนท่ี
ยอมรับในระดับสากลตอไป 
 การจัดการศึกษาและระบบการเรียนรูท่ีมีคุณภาพเปนหัวใจของการพัฒนาคนและพัฒนา
ประเทศในทุกดาน ประเทศตางๆท่ีคํานึงถึงความสําคัญของการศึกษาลวนใหความสําคัญกับการ
ประเมินผลซ่ึงเปนกลไกสําคัญในการตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาการประเมินผล
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โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 
 ครูผูสอนท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาดตางกัน  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหา    การ
ดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี   
แตกตางกัน   
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาปญหาเกี่ยวกับการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบปญหาเกี่ยวกับการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรีจําแนกตามขนาดของสถานศึกษา 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคือครูผูสอนท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี ปการศึกษา 2548 จํานวน 351 คน สุมตัวอยางโดยวิธีการสุม
แบบแบงช้ันตามขนาดของสถานศึกษาประกอบดวยสถานศึกษาขนาดเล็กจํานวน 274 คน และ
สถานศึกษาขนาดใหญจํานวน 77 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวน
ประมาณคาจํานวน 29 ขอ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คารอยละ คาเฉล่ีย คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน คาการทดสอบคา t สําหรับกลุมตัวอยางสองกลุมท่ีเปนอิสระตอกัน  (t–test Independent)   
 
ผลการวิจัย 
   1.  การศึกษาปญหาเกี่ยวกับการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐาน  ตามความคิดเห็นของครูผูสอน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี           
โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  เม่ือพิจารณาแตละดานสรุปผลไดดังนี้ 
 1.1  ดานการวางแผน  โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับปานกลางเรียงตามลําดับ
คะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก ขอ 1 มีการกําหนดเปาหมายการประกันคุณภาพการศึกษา  
ภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีชัดเจนในธรรมนูญสถานศึกษา ขอ  4  มีการกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานหรือวิธีปฏิบัติงานท่ีมีลักษณะเปนความคิดเชิงนามธรรมมาเปนรูปธรรมในทางปฏิบัติท่ี
ชัดเจน และขอ  6  มีการกําหนดงบประมาณท่ีจําเปนในการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมตางๆ  
รองลงมาคือ ขอ  2  มีการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการใหเปนไปตามเปาหมายหรือ
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 1.2  ดานการปฏิบัติการตามแผนโดยภาพรวมและรายขออยูในระดับปานกลางเรียง
ตามลําดับคะแนนเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก ขอ 4 จัดสรรงบประมาณส่ิงอํานวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน รองลงมา คือ ขอ 5 กํากับ ติดตาม นิเทศ และสงเสริมในการดําเนินงานตามแผนอยางมี
ประสิทธิภาพ และขอที่มีคาเฉล่ียตํ่าสุดคือ ขอ 1 มีการแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา ภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน   
 1.3  ดานการตรวจสอบและประเมินผล โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับปานกลาง  
เรียงตามลําดับคะแนนเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก ขอ 3 มีการเก็บรวบรวมขอมูลจากบุคลากรทุก
ทาน  เพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร และขอ 6 มีการประเมินของผูท่ีเกี่ยวของอยางตอเนื่อง  
เพ่ือตรวจสอบกระบวนการและผลการประเมิน รองลงมาคือ ขอ 8 นําผลการประเมินมาวิเคราะหเพื่อ
วางแผนและกําหนดเปนยุทธศาสตรสูความสําเร็จ และขอท่ีมีคาเฉล่ียต่ําสุดคือ ขอ 1 มีการประชุม
รวมกันกับผูท่ีเกี่ยวของเพื่อวางกรอบการประเมิน   
 1.4  ดานการปรับปรุงและพัฒนาโดยภาพรวมและรายขออยูในระดับปานกลาง  
เรียงตามลําดับคะแนนเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับแรกไดแก ขอ 2 วิเคราะหและสังเคราะหผลการประเมิน
จําแนกตามมาตรฐานและตัวช้ีวัด รองลงมาคือ ขอ 1 มีการรวบรวมผลการดําเนินงานและผลการประเมิน
ภายใน และขอท่ีมีคาเฉล่ียต่ําสุดคือ ขอ 4 จัดทํารายงานการประเมินตนเองอยางถูกตองและสมบูรณแบบ   
  2.  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นครูผูสอนท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดเล็กและ
สถานศึกษาขนาดใหญ เกี่ยวกับปญหาการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี รวมรายดานไมแตกตางกัน  เม่ือพิจารณาผลการเปรียบเทียบปญหา
เกี่ยวกับการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จําแนกตามขนาดของ
สถานศึกษาเปนรายดานพบวา สถานศึกษาขนาดเล็กและสถานศึกษาขนาดใหญ มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับปญหาการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ปราจีนบุรีไมแตกตางกันทุกดาน 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเร่ือง การศึกษาปญหาเกี่ยวกับการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี มีประเด็นในการอภิปรายดังนี้ 
 1.   การศึกษาปญหาเกี่ยวกับการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี ท่ีประกอบดวย 4 ดานคือ ดานการวางแผน การปฏิบัติ 
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 1.1  ดานการวางแผนการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี  มีปญหาการดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง  ซ่ึงแสดงใหเห็น
วาสถานศึกษาใหความสําคัญในการวางแผนท่ีจะเปนแนวทางในการจัดการศึกษาซ่ึงเปนไปตามท่ี
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  (2544)  กลาววา  สถานศึกษาข้ันพื้นฐานจะตองมีการจัดทํา
ธรรมนูญสถานศึกษาหรือแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา  ซ่ึงเปนขอตกลงรวมกันระหวาง
สถานศึกษากับผูเกี่ยวของ  ไดแก  ผูปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษา  ชุมชนและหนวยงานตนสังกัด  
เพ่ือใชเปนแผนแมบทสําหรับกําหนดทิศทางในการพัฒนาการศึกษาไปสูเปาหมายในระยะเวลาท่ี
กําหนด  ประกอบกับการจัดทําธรรมนูญสถานศึกษาหรือแผนพัฒนาการศึกษาและการจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําปเปนส่ิงท่ีสถานศึกษาดําเนินการเปนปกติอยูแลว  จึงทําใหการดําเนินงานแตละโครงการตรง
กับสภาพความเปนจริง  มีการดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง  ท่ีเปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากสถานศึกษา
อาจไมไดคํานึงถึงวงเงินท่ีสถานศึกษาจะไดรับจัดสรรในแตละป  รวมถึงความพอเพียงของงบประมาณ
และสภาพรายรับรายจายงบประมาณของสถานศึกษาซ่ึงเปนไปอยางจํากัด  และอีกประการหน่ึงการที่
สถานศึกษาไมไดจัดการอบรมหรือสงบุคลากรเขารับการอบรมอยางท่ัวถึงเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา  จึงทําใหไมมีความรูความเขาใจในการกําหนดวงเงินงบประมาณท่ีจะสอดคลองกับความเปน
จริงได  อยางไรก็ตามการดําเนินงานในข้ันตอนการวางแผนการดําเนินงานในภาพรวมก็มีความ
สอดคลองกับผลการวิจัยของชาติชาย  พิมพิไสย  (2543)  ท่ีพบวาการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา  โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง  โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ดานการวางแผนพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ 
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 1.2  ดานการตรวจสอบและประเมินผล  โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลางสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของชาติชาย  พิมพิไสย  (2543)  ท่ีพบวา  ปญหาท่ีสําคัญในการดําเนินงานประเมินคุณภาพ
การศึกษาของโงเรียนประถมศึกษา  คือการประเมินคุณภาพการศึกษา  ซ่ึงแสดงใหเห็นวาสถานศึกษา
ยังใหความสําคัญตอการตรวจสอบประเมินผลไมมากพอ  ผูบริหารและครูผูสอนยังขาดความรูและ
ทักษะในการตรวจสอบประเมินผล  ซ่ึงสอดคลองกับท่ีสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ  (2545)  
กลาวถึงสภาพปจจุบันในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิวา  สถานศึกษาสวนมากไมไดมีการประเมินผลและไมใชผลการประเมินเปน
สวนหน่ึงของการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมีการประเมินผลแตเปนการทําตามคําส่ัง
การของหนวยงานตนสังกัดไมไดเกิดจากความตั้งใจของสถานศึกษา 
 1.3  ดานการปรับปรุงและพัฒนา  โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  แสดงใหเห็นวา
สถานศึกษายังไมสามารถดําเนินงานไดเทาท่ีควร  ตามหลักเกณฑและวิธีการในการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ตามที่ไดอภิปรายไวในข้ันตอนการดําเนินการตามแผน  
นอกจากนี้การจัดระบบขอมูลสารสนเทศท่ีไมครบถวนและเพียงพอ  อาจจะเปนอุปสรรคตอการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและงานในภารกิจอ่ืนๆ ของสถานศึกษา  ซ่ึงจะทําใหการดําเนินงาน
มีประสิทธิภาพดอยลงไป  เพราะไมสามารถท่ีจะตอบสนองตอความตองการในการแกปญหาและการ
พัฒนางานได  ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  (2544)  กลาววา  ถาสถานศึกษานําผลท่ี
ไดจากการประเมินมาพัฒนาเปนขอมูลสารสนเทศท่ีสามารถใชไดสะดวกและรวดเร็ว  และเปนปจจุบัน
ก็จะเปนประโยชนตอการบริหารงานและประกอบการตัดสินใจในเร่ืองตาง ๆ รวมท้ังหนวยงาน
ภายนอกเขามาประเมิน  สถานศึกษาก็พรอมท่ีจะนําเสนอขอมูลและสารสนเทศท่ีผูประเมินตองการได
งายในทุก ๆ ดาน 
 1.4  ดานการปฏิบัติการตามแผน  โดยภาพรวมในข้ันตอนนี้มีปญหาการดําเนินงานอยูใน
ระดับปานกลาง  ท้ังนี้การที่สถานศึกษาไมสามารถจัดงบประมาณไดอยางเพียงพออาจจะเนื่องจาก
งบประมาณของสถานศึกษามีจํากัดและเปนงบประมาณท่ีกําหนดกรอบการใชจายอยางตายตัว  โดย
หนวยงานตนสังกัด  แตการจัดทําโครงการในแผนปฏิบัติการประจําปเกิดจากการกําหนดความตองการ
ของสถานศึกษา  สถานศึกษาจึงไมสามารถจัดงบประมาณใหแตละโครงการได  สําหรับการจัดทํา
สารสนเทศพ้ืนฐานของโรงเรียน  ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญสําหรับการดําเนินงานในทุกข้ันตอนในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  ท้ังการเตรียมการซึ่งจะตองทราบสภาพปจจุบันปญหาของ
สถานศึกษา  การดําเนินงานท่ีสถานศึกษาตองจัดทําแผนและดําเนินงานตามแผนเพื่อใหสนองความ
ตองการในการพัฒนาการศึกษา  รวมถึงการประเมินผลการดําเนินงานและรายงานผลการดําเนินงานตอ
ผูเกี่ยวของ  และการกํากับ  ติดตาม  นิเทศและสงเสริมในการดําเนินงานตามแผนอยางมีประสิทธิภาพ
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2.  ผลการเปรียบเทียบปญหาเกี่ยวกับการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี  โดยจําแนกตามขนาดของสถานศึกษา  พบวา  
ความเห็นของครูผูสอนท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดเล็กและสถานศึกษาขนาดใหญ  ถึงการศึกษา
ปญหาการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี  ไมแตกตาง
กัน  จึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีกําหนดไวและเม่ือนําผลการเปรียบเทียบระหวางสถานศึกษาขนาด
เล็กและสถานศึกษาขนาดใหญมาเทียบกันจะพบวา  สถานศึกษาขนาดเล็กมีปญหาเกี่ยวกับการ
ดําเนินการประกันคุณภาพมากกวาสถานศึกษาขนาดใหญทุกดาน  ซ่ึงแสดงใหเห็นวาขนาดของ
สถานศึกษาเปนปจจัยหนึ่งท่ีจะใหเห็นความพรอมในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา  
เนื่องจากสถานศึกษาขนาดเล็กมีจํานวนบุคลากรนอยจึงสามารถกระจายความรับผิดชอบการดําเนินงาน
ไปสูบุคลากรไดงายและรวดเร็วไมเปนภาระท่ีมากเกินไปสําหรับบุคลากรแตละคน  อยางไรก็ตาม  
จํานวนบุคลากรของสถานศึกษาก็ใชขอยกเวนท่ีจะไมตองดําเนินการ  เพราะการประกันคุณภาพ
การศึกษาเปนภารกิจของทุกสถานศึกษา  โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติไดกําหนดในมาตรา  8  
วา  (สํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติ, 2542)  ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษา  จัดใหมีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารที่สถานศึกษาจะตองดําเนินการอยางตอเนื่อง  สําหรับการตั้งคณะกรรมการเพื่อ
รับผิดชอบการประกันคุณภาพภายใน  ก็เปนสวนหนึ่งท่ีทุกสถานศึกษาตองจัดใหมีเพื่อเปนการ
ประสานการดําเนินงานใหบุคลากรสามารถดําเนินงานรวมกันอยางเปนระบบ  ซ่ึงประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  ระบบ  หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐานและปฐมวัย  กําหนดวา  (สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ, 2545)  ใหสถานศึกษาจัด
โครงสรางการบริหารจัดการท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา  จึงเห็นไดวาทุกสถานศึกษามีหนาท่ีจะตองดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาเชนเดียวกัน 
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ขอเสนอแนะ 
  1.  ในดานการวางแผนน้ันพบวาสถานศึกษามีปญหาในการดําเนินงานมากท่ีสุด  สถานศึกษา
จึงควรท่ีจะมีการพัฒนาและวางแผนใหครอบคลุมภารกิจของการปฏิบัติงาน  เชน  การจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  การกําหนดเปาหมายของการประกันคุณภาพ  โดยใหมีการดําเนินงานใหเปน
รูปธรรมท่ีชัดเจนใหมากข้ึน 
  2.    ในดานของการตรวจสอบและประเมินผล  พบวา  สถานศึกษายังมีปญหาในดานนี้มาก
รองลงมาจากดานการวางแผน  จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีสถานศึกษาควรจะมีการติดตามการดําเนินงาน
ในข้ันตอนนี้  เชน  ควรมีการปรับปรุงการประเมินผลการดําเนินงาน  โดยอาจจะมีการกําหนดกรอบการ
ประเมินท่ีชัดเจน  หรือแตงตั้งใหมีคณะกรรมการประเมินผลในระยะเวลาท่ีกําหนดก็ได 
  3.  ในดานการปรับปรุงและพัฒนาและดานการปฏิบัติตามแผนนั้น  สถานศึกษาก็ควรจะให
ความสําคัญดวยเชนกัน   ถึงแมวาจะมีปญหาในการดําเนินงานนอยกวาใน  2 ดานท่ีไดกลาวมาแลว  ซ่ึง
จะมองขามไปไมไดเลย  เชน  การรวบรวมผลการดําเนินงานการประชุมคณะกรรมการท่ีเกี่ยวของหรือ
การรายงานผลก็ตาม  ซ่ึงสถานศึกษาก็สมควรท่ีจะตองใหความสําคัญดวยเชนเดียวกัน 
  แตอยางไรก็ตาม  ปญหาเก่ียวกับการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี  จะประสบความสําเร็จไดนั้น  นาจะตองมี
จุดเร่ิมตนท่ีบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา  ตองมีความตระหนักถึงความจําเปนในการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาแลวรวมกันทํางานเปนทีม  โดยทุกคนมีสวนรวมในทุกข้ันตอนบนพื้นฐานของการมี
ขวัญและกําลังใจท่ีดี  มีกระบวนการนิเทศ  กํากับ  ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนและมีการ
จัดระบบขอมูลสารสนเทศไวอยางเปนระบบ  เพื่อรองรับการประเมินและตรวจสอบตอไป 
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ความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนเก่ียวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรยีนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา  

The Opinion of Student Guardian on Setting the Developing Students Activities of 
Secondary School in Pranakorn Sri Ayutthaya Province 

 
   1) วสันต  แคดี  2) ดร.ภิเษก จันทรเอี่ยม  3) ดร.ชลอ วงศแสวง 

1) Vasan   Caredee  2) Dr. Pisake  Juneam   3)Dr.Chalo wongsawang  

 
 

บทคัดยอ   
1.   ความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมและดานกิจกรรมความถนัด และ
ความสนใจของผูเรียน  ดานกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชนอยูในระดับมาก 

2.  เม่ือเปรียบเทียบตามเพศพบวา โดยภาพรวมและดานกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี  
ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชน แตกตางกันอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05  สวนดานกิจกรรม
ตามความถนัด และความสนใจของผูเรียนไมแตกตางกัน 

3.  เม่ือเปรียบเทียบตามระดับการศึกษาพบวา โดยภาพรวมและดานกิจกรรมตาม 
ความถนัด และความสนใจของผูเรียน  ดานกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชน  
ไมแตกตางกัน   

4.  เม่ือเปรียบเทียบตามเขตการศึกษาพบวา โดยภาพรวมและดานกิจกรรมความถนัด และ
ความสนใจของผูเรียน  ดานกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชน แตกตางกัน
อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05   

5. เม่ือเปรียบเทียบตามอาชีพปจจุบันของผูปกครองพบวา โดยภาพรวมและดานกิจกรรม
ความถนัด และความสนใจของผูเรียน ดานกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญ
ประโยชน แตกตางกันอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 

 
1)  นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  
    ในพระบรมราชูปถัมภ 
2),3) อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลย อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ      
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ABSTACT 
1.  The opinion of student  guardian level on setting the developing  students activities of  

secondary  school  as a whole and the all  aspects which consisted of  talent activity and  interest activity, 
boy scout/girl guide activity, youth red–cross activity community service activity were high.  

2.  Gender compared : The opinion of student guardian in student development activities  as a 
whole and the aspects of  boy scout/girl guide activity, youth red – cross activity, community service 
activity had significant difference at the .05 level  while  talent activity and  interest activity had non 
significant difference.    

3. The educational attainment compared :  The opinion of student  guardian in student 
development activities  as a whole and the aspect of  talent activity, interest activity and boy scout/girl,  
guide activity,   youth red – cross activity community service activity had non significant difference.     

4.  The educational area compared :  The opinion of student  guardian in student development 
activities  as a whole   and   aspects  of  talent activity,  interest activity and boy scout/girl  guide activity,  
youth red – cross activity community service activity had significant difference at the .05 level.    

5.  Occupation compared :  The opinion of student  guardian in student development activities  
as a whole   and  the each aspect of talent activity, interest activity and boy scout/girl, guide activity, 
youth red – cross activity community service activity had significant difference at the .05 level. 
 
ความสําคัญของปญหา 

การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนจะตองมีการพัฒนาและปรับปรุงใหเหมาะสม โดยมุงเนนให
กิจกรรมการพัฒนาผูเรียนของสถานศึกษา เปนกิจกรรมท่ีใหผูเรียนเปนผูปฏิบัติจริง โดยการศึกษา  
วิเคราะห วางแผน ปฏิบัติตามแผน การทํางานเปนกลุม และประเมินผล เพ่ือปรับปรุงพัฒนาอยาง
ตอเนื่องตามลักษณะความพรอม ความตองการ และความเปนไปไดในการปฏิบัติตามดุลยพินิจของ
สถานศึกษาและมีการกํากับดูแลอยางจริงจัง อยางไรก็ตาม กิจกรรมพัฒนาผูเรียนจะประสบความสําเร็จ
ไดอยางมีประสิทธิภาพหรือไมนั้น ผูบริหารโรงเรียนมีสวนสําคัญท่ีสุด เนื่องจากผูบริหารโรงเรียน
จะตองมีบทบาทหนาท่ีเกี่ยวพันกับการเสริมสรางส่ิงตาง ๆ ข้ึนในโรงเรียนในประเด็นตาง ๆ  ดังนี้  คือ  
การเสริมสรางความมีประสิทธิผลของโรงเรียนการเสริมสรางความเปนองคการวิชาชีพ  การเสริมสราง
การตัดสินใจรวมและการมีวิสัยทัศนรวม การเสริมสรางกลุมบริหารตนเอง การเสริมสรางการ
ติดตอส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ การเสริมสรางการจูงใจเพื่อการสรางสรรค การเสริมสรางความเปนผูนํา
แหงการเปล่ียนแปลง การเสริมสรางวัฒนธรรม การเสริมสรางบรรยากาศองคกร การเสริมสราง
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การบริหารงานหรือการใหบริการขององคกรทุกองคกร ยอมมีปญหาอุปสรรคหรือ
ขอบกพรองในการดําเนินการไมมากก็นอย ยิ่งเปนองคกรท่ีมีภารกิจมากเทาใดปญหาอุปสรรคหรือ
ขอบกพรองในการบริหารงานขององคกรยอมมีมากตามลําดับ  ในสวนของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็เชนกัน   นอกจากจะบริหารการจัดการศึกษาใหแกนักเรียนแลวยังมีการ
บริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามท่ีไดกลาวขางตน    ซ่ึงยอมมีปญหาและขอบกพรองในการบริหารงาน
บางประการ   ผูวิจัยในฐานะเปนผูบริหารโรงเรียนคนหนึ่งและกําลังศึกษาในสาขาการบริหารการศึกษา 
จึงเปนแรงจูงใจใหศึกษาการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ในความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนวาเปนอยางไร มีลักษณะใด ปญหาอุปสรรค 
รวมท้ังขอเสนอแนะ ท้ังนี้เพื่อเปนแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงแกไขการบริหารกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
 
นิยามศัพท 

1.  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  หมายถึง  กิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  
2544  วาดวยกิจกรรมนักเรียน  ซ่ึงกิจกรรมนักเรียน เชน ดานกิจกรรมตามความถนัด และความสนใจ
ของผูเรียน และดานกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชน   

2.  กิจกรรมตามความถนัด และความสนใจของผูเรียน  หมายถึง  กิจกรรมพัฒนาผูเรียนดาน
กิจกรรมนักเรียนท่ีเลือกจัดโดยมุงเนนการเติมเต็มความรู  ความชํานาญและประสบการณของผูเรียนให
กวางยิ่งข้ึน  เพื่อการคนพบความถนัด ความสนใจของตนเอง  และพัฒนาตนเองใหเต็มตามศักยภาพ  ใน
การวิจัยคร้ังนี้แบงเปน 

3.  กิจกรรมตามความสนใจของผูเรียน ซ่ึงประกอบดวยการจัดกิจกรรมเพื่อใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชนตอตนเอง การจัดกิจกรรมเพื่อใชเวลาวางใหเกิดประโยชนตอชุมชน การจัดกิจกรรมเพื่อใช
เวลาวางใหเกิดประโยชนตอประเทศชาติ  การจัดกิจกรรมเพื่อฝกความเปนผูนําท่ีดี การจัดกิจกรรมเพื่อ
ฝกความเปนผูตามท่ีดี และการจัดกิจกรรมเพื่อสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 

4.  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชน หมายถึง กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนดานกิจกรรมนักเรียนท่ีบังคับเลือก โดยมุงปลูกฝงระเบียบวินัย กฎเกณฑ เพ่ือการอยูรวมกันใน
สภาพชีวิตตาง ๆ นําไปสูพื้นฐานการทําประโยชนใหแกสังคมและวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ในการวิจัยคร้ังนี้แบงเปน 
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            5.  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  ซ่ึงประกอบดวย การจัดกิจกรรมเพ่ือใหผูเรียนพัฒนาทางกาย  
การจัดกิจกรรมเพื่อใหผูเรียนพัฒนาทางสติปญญา  การจัดกิจกรรมเพื่อใหผูเรียนพัฒนาจิตใจและ
ศีลธรรมเพื่อใหเปนพลเมืองท่ีดี  การจัดกิจกรรมเพื่อใหผูเรียนมีความรับผิดชอบ การจัดกิจกรรมเพื่อให
ผูเรียนผูเรียนชวยสรางสรรคสังคมใหกาวหนา การจัดกิจกรรมเพื่อใหผู เรียนสรางสรรคสังคม 
ใหกาวหนา การจัดกิจกรรมเพื่อใหผูเรียนสรางสรรคสังคมใหมีความสุข และการจัดกิจกรรมเพื่อความ
ม่ันคงของประเทศชาติ    
                6.  กิจกรรมยุวกาชาด ซ่ึงประกอบดวย การจัดกิจกรรมเพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับยุวกาชาด  การจัดกิจกรรมเพื่อใหผูเรียนมีสมรรถภาพท่ีดี สามารถนําความรูไปใชใหเปน
ประโยชนตอตนเองและผูอ่ืน การจัดกิจกรรมเพื่อใหผูเรียนบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสังคม  การ
จัดกิจกรรมเพื่อใหผูเรียนบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสังคม การจัดกิจกรรมเพื่อใหผูเรียนเห็นคุณคา
ในการอนุรักษส่ิงแวดลอม การจัดกิจกรรมเพ่ือใหผูเรียนมีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรม และการจัด
กิจกรรมเพ่ือใหผูเรียนสามารถอยูรวมกันกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข    
        7. กิจกรรมผูบําเพ็ญประโยชน ซ่ึงประกอบดวย การจัดกิจกรรมเพ่ือใหผูเรียนบําเพ็ญ
ประโยชน การจัดกิจกรรมเพื่อใหผู เรียนเปนพลเมืองดี การจัดกิจกรรมเพื่อใหผู เรียนมีความรู  
ความเขาใจ และภาคภูมิใจในวัฒนธรรมและมรดกของชาติ การจัดกิจกรรมเพื่อใหผูเรียนมีความรูและ
เขาใจในคุณคาของส่ิงแวดลอม การจัดกิจกรรมเพ่ือใหผูเรียนรูจักตนเองและผูอ่ืนโดยกระบวนการของ
ระบบหมู การจัดกิจกรรมเพ่ือใหผูเรียนมีสุขภาพดี มีสติปญญา และมีอารมณม่ันคง การจัดกิจกรรม
เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับประสบการณนานาชาติ การจัดกิจกรรมเพื่อใหผูเรียนได
เรียนรูเกี่ยวกับเทคโนโลยี มีทักษะและสามารถนําเทคโนโลยีมาใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม 

8.  โรงเรียน หมายถึง สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาใหกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตาม
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
 
โจทยวิจัย/ปญหา 

ความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนเก่ียวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยามีระดับความสําคัญเปนอยางไร และการ
เปรียบเทียบแตกตางกันตามปจจัยสวนบุคคลของผูปกครอง และเขตการศึกษาหรือไม 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนเกี่ยวกับการจัดกจิกรรมพัฒนาผูเรียน
ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
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2.  เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยาตามปจจัยสวน
บุคคลของผูปกครองและเขตการศึกษา 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1.  ประชากร ไดแก ผูปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขตการศึกษา 1 และเขตการศึกษา 2   จํานวน  26,841 คน   

2.  กลุมตัวอยางจํานวน 395 คน ใชการสุมตัวอยางแบบแบงช้ันภูมิ ตามเขตการศึกษา 
แลวนําบัญชีรายชื่อผูปกครองนักเรียนของแตละโรงเรียน ทําการสุมอยางงาย โดยการจับสลาก
รายช่ือใหครบตามจํานวนขนาดกลุมตัวอยาง 
 
ผลการวิจัย 

1.  ความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนเก่ียวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวม อยูในระดับมาก 

2.  เม่ือเปรียบเทียบตามเพศพบวา โดยภาพรวมและดานกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 
ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชน แตกตางกันอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 สวนดานกิจกรรม
ตามความถนัด และความสนใจของผูเรียน ไมแตกตางกัน 

3.  เม่ือเปรียบเทียบระดับการศึกษาพบวา โดยภาพรวมและดานกิจกรรมตามความถนัด และ
ความสนใจของผูเรียนดานกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชนไมแตกตางกัน   

4.  เม่ือเปรียบเทียบตามเขตการศึกษาพบวา โดยภาพรวมและดานกิจกรรมความถนัดและ
ความสนใจของผูเรียน  ดานกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชน แตกตางกัน
อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05   

5.  เม่ือเปรียบเทียบตามอาชีพปจจุบันพบวา โดยภาพรวมและดานกิจกรรมความถนัด และ
ความสนใจของผูเรียน ดานกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชนแตกตางกัน 
อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05   
 
อภิปรายผล 

1. ความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยูในระดับมากพบวา ดานกิจกรรม
ตามความสนใจของผูเรียน มีคาเฉล่ียสูงสุด อาจเนื่องจากผูปกครองนักเรียนใหระดับความคิดเห็น
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2.  การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา     
    2.1  เม่ือเปรียบเทียบตามเพศ  พบวา  โดยภาพรวมและดานกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 
ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชน  แตกตางกันอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05  สวนดานกิจกรรม
ตามความถนัด และความสนใจของผูเรียน ไมแตกตางกัน  พบวา  ผูปกครองนักเรียนท่ีเปนเพศหญิงให
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนสูงกวาผูปกครองนักเรียนท่ีเปนเพศชาย  อาจ
เนื่องจาก  กลุมตัวอยางผูปกครองนักเรียนท่ีเปนเพศหญิงมีจํานวนมาก ซ่ึงสวนใหญผูหญิงจะเปนผูทํา
หนาท่ีดูแลบุตรหลานของตนเอง โดยเฉพาะในเร่ืองของการศึกษาและพัฒนาการของเด็ก จะคอยติดตาม
และสอบถามเปนระยะ ๆ   และทางโรงเรียนไดมีการจัดกิจกรรมตามความสนใจของผูเรียน  กิจกรรม
สวนใหญจะสงเสริมการพัฒนาทางดานรางกาย จิตใจและเนนเร่ืองศีลธรรม เพ่ือใหเปนพลเมืองดีของ
สังคม  แตไมสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ทิพยวรรณ  สุวรรณ (2548)  ผลการวิจัยพบวา  ครูท่ีมีเพศ
ตางกันมีบทบาทเปนครูท่ีปรึกษากิจกรรมพัฒนาผูเรียนดานกิจกรรมนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  ใน
ภาพรวมไมแตกตางกัน  
                     2.2  เม่ือเปรียบเทียบตามระดับการศึกษา  พบวา  โดยภาพรวมและดานกิจกรรมตามความ
ถนัด และความสนใจของผูเรียน  ดานกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชน ไม
แตกตางกัน  อาจเนื่องจาก  ผูปกครองนักเรียนจะเนนการพัฒนาการในทุก ๆ ดานของเด็ก เชน ความคิด
สรางสรรค การใชเวลาใหเปนประโยชน  แตไมสอดคลองกับผลงานวิจัยของ สมคิด  ดีรัศมี (2520)  ซ่ึง
ไดศึกษาเปรียบเทียบเจตคติของครู และผูบริหารท่ีมีตอกิจกรรมนักเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษาของ
รัฐบาล เขตการศึกษา 12  ผลการวิจัยพบวา  ครูท่ีมีวุฒิตางกันมีเจตคติตอกิจกรรมไมตางกัน   

    2.3  เม่ือเปรียบเทียบตามเขตการศึกษา  พบวา  โดยภาพรวมและดานกิจกรรมความถนัด 
และความสนใจของผูเรียน  ดานกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชน แตกตาง
กันอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05  พบวา  ผูปกครองนักเรียนใหระดับความคิดเห็นเกี่ยวกบัการจดั
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนท้ังสองเขตการศึกษาใกลเคียงกันมาก อาจเนื่องจาก ดานกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชน  เปนกิจกรรมพ้ืนฐานท่ีทุกโรงเรียนตองมี สวนกิจกรรมตามความ
สนใจของผูเรียน แลวแตการกําหนดแนวทางนโยบายในการจัดกิจกรรมของผูบริหารสถานศึกษาของแต
ละโรงเรียน โดยสวนมากจะจัดกิจกรรมใหตรงกับความตองการของผูเรียน เพื่อเกิดการพัฒนาการในทุก 
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    2.4  เม่ือเปรียบเทียบตามอาชีพปจจุบัน  พบวา  โดยภาพรวมและดานกิจกรรมความถนัด 
และความสนใจของผูเรียน ดานกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชน แตกตางกัน
อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05  พบวา  ผูปกครองนักเรียนท่ีมีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  
ใหระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนสูงกวากลุมอ่ืน อาจเนื่องจากผูปกครอง
นักเรียนมีความรู ความเขาใจและเห็นความสําคัญเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพราะมีผล
ในทางท่ีดีโดยตรงตอการเรียนรูและการพัฒนาการในทุก ๆ ดานของบุตรหลานตนเอง  จึงทําใหการ
ส่ือสารเปนไปในทางท่ีดีและงายตอการขอความรวมมือในเร่ืองอ่ืน ๆ     

 
ขอเสนอแนะ 

1.  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
                      1)  เขตการศึกษา 1   
                           1.1)  ดานกิจกรรมตามความถนัด และความสนใจของผูเรียน ควรมีการจัดกิจกรรม
เพื่อฝกทักษะการวางแผนและการจัดการ  และใชเวลาวางใหเกิดประโยชนตอประเทศไทย   
                           1.2)  ดานกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชน  ควรมีการ
จัดกิจกรรมเพื่อใหผูเรียนสรางสรรคสังคมใหกาวหนา มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับยุวกาชาด 
มีสุขภาพดี มีสติปญญา และมีอารมณม่ันคง  
                      2)  เขตการศึกษา 2   
                           2.1)  ดานกิจกรรมตามความถนัด และความสนใจของผูเรียน  ควรมีการจัด
กิจกรรมเพื่อฝกทักษะการวางแผนและการจัดการ ใชเวลาวางใหเกิดประโยชนตอตนเอง   
                           2.2)  ดานกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชน  ควรมีการ
จัดกิจกรรมเพ่ือใหผูเรียนชวยสรางสรรคสังคมใหรักชาติ และรักความกาวหนา บําเพ็ญตนใหเปน
ประโยชนตอสังคม เขาใจบทบาทความรับผิดชอบและหนาท่ีของตนเองตอครอบครัว  

2.  ขอเสนอแนะท่ัวไป 
      2.1)  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาควรสนับสนุนการจัดอบรมครูท่ีปรึกษากิจกรรม

พัฒนาผูเรียนดานกิจกรรมนักเรียนทุกช้ันเรียน และมีการนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผล 
อยางตอเนื่อง 
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     2.2)  สงเสริมใหครูไดมีการแลกเปล่ียนประสบการณการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดาน
กิจกรรมนักเรียนท้ังภายในและภายนอกเขตพื้นท่ีการศึกษามากข้ึน สงเสริมใหผูบริหารโรงเรียน
และครูมีเจตคติท่ีดีและเห็นความสําคัญของการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดานกิจกรรมนักเรียนมาก
ข้ึน                           

3.  ขอเสนอแนะในการทําวจิัยคร้ังตอไป 
     3.1)  ควรมีการศึกษาสภาพปญหาและความตองการของครูและนักเรียนตอการจัด

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนในทุก ๆ ดาน 
                     3.2)  ควรมีการศึกษารูปแบบและแนวทางการจัดกิจรรมพัฒนาผูเรียนใหสอดคลองกับ
ความตองการในการพัฒนาศักยภาพนักเรียนแตละดาน   
                     3.3)  ควรมีการศึกษาความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนในเขตจังหวัดอ่ืน ๆ  
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บทคัดยอ 
1.  ระดับการรับรูการศึกษาวิชาชีพในเรือนจํา โดยภาพรวมและดานอาคารสถานท่ี ดานส่ือ

การเรียนการสอน และดานหลักสูตรและรูปแบบ การจัดการเรียนการสอน  อยูในระดับมาก  

2.  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับความตองการในการเขารับ
การศึกษาหลักสูตรวิชาชีพ  โดยภาพรวมและดานอายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพกอน
ตองโทษ และประเภทคดี  มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   

3.  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการศึกษาวิชาชีพกับหลักสูตรวิชาชีพใน
เรือนจํา  โดยภาพรวม  มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

4.  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางระดับการรับรูการศึกษาวิชาชีพในเรือนจํากับความ
ตองการในการเขารับการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพ โดยภาพรวมและดานอาคารสถานท่ี ดานส่ือการเรียน
การสอน ดานหลักสูตรและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน  ไมมีความสัมพันธ 
 

ABSTRACT 
1.  The level of acknowledge to want in attaining the vocational education programs of 

prisoners in Patumthani as a whole and the aspects of  location, educational media, course of study, 
format of  learn management were high level. 
 
 
1) นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  
   ในพระบรมราชูปถัมภ 
2),3) อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ    
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2.  Relationship between  personal factors (age, civil status, education, occupation and case 
type) and acknowledge level of want in attaining the vocational education programs of prisoners in 
Patumthani  had significant relationship at .05 level.   

3.  Relationship between motivation to attain the vocational education programs of prisoners 
in Patumthani and the acknowledge level as a whole had significant relationship at .05 level.    

4.  Relationship between the acknowledge  level which were location, educational media, 
course of study, format of learn management and acknowledge level of want in attaining the vocational 
education programs of  prisoners in Patumthani  had non significant relationship. 
 
ความสําคัญของปญหา 

กรมราชทัณฑกําหนดใหเรือนจํา/ทัณฑสถานจัดการศึกษาวิชาชีพใหกับผูตองขังก็เพ่ือเปด
โอกาส  และเปนทางเลือกในการศึกษาใหกับผูตองขังท่ีมีรูปแบบหลากหลายใหทันตอการเปล่ียนแปลง
ทางวิทยาการตาง ๆ โดยกรมราชทัณฑไดประสานงานกับหนวยงาน ดังกลาวขางตน ซ่ึงนอกจากจะจัด
การศึกษาวิชาชีพตามหลักสูตรท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  โดยมีช่ัวโมงการเรียนการสอนท่ีกําหนดไว
เปนการเฉพาะประมาณ  250 - 300  ช่ัวโมงแลว  ยังมีการฝกอบรมวิชาชีพระยะส้ันใหแกผูตองขังใน
เรือนจํา โดยเฉพาะในสาขาวิชาชีพท่ีตลาดตองการ โดยรับสมัครและคัดเลือกผูตองขังใหเหมาะสมกับ 
อาชีพ อายุ ภูมิลําเนา สุขภาพรางกาย ประสบการณ โดยหนวยงานดังกลาวไดสนับสนุนดานหลักสูตร 
วิทยากรผูสอน วัสดุและอุปกรณการเรียนการสอน พรอมวัสดุฝกงานบางอยาง ท้ังนี้การจัดข้ึนอยูกับ
ผูเรียนท่ีสนใจ โดยเฉพาะผูตองขังท่ีใกลพนโทษ   

อยางไรก็ตามผูตองขังแตละคนตางมีสถานภาพและพื้นฐานทางสังคม  ภูมิภาควัฒนธรรม
ประเพณีทรัพยากร และสภาพแวดลอมท่ีตางกัน เม่ือผูตองขังเหลานั้นไดรับการปลอยตัวพนโทษก็จะ
กลับไปประกอบอาชีพในทองถ่ินของตน ดังนั้น การฝกวิชาชีพที่ถูกตองจําเปนท่ีจะตองพิจารณาถึง
สภาพแหงทองถ่ินและชุมชนท่ีพวกเขาอยูอาศัยเปนประการสําคัญ   กลาวคือ จะตองใหผูตองขังแตละ
คนเปนผูกําหนดการฝกวิชาชีพไดดวยตนเอง   โดยเรือนจําจะทําหนาท่ีเพียงเปนผูประสานงานและ
อํานวยความสะดวกกับหนวยงานตาง ๆ  ท้ังภาครัฐและเอกชนที่มีความชํานาญในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ  
เปนผูทําการฝกวิชาชีพ  ท้ังนี้เพื่อผูตองขังจะไดนําความรูจากการฝกวิชาชีพนั้นไปประกอบอาชีพเมื่อ
พนโทษไปแลวตามสภาพแวดลอม ทองถ่ิน และตามความตองการของตนเองอยางแทจริง  

การฝกวิชาชีพใหกับผูตองขัง  นอกจากจะใหผูตองขังสามารถกําหนดการฝกวิชาชีพไดดวย
ตนเอง และพิจารณาถึงสภาพทองถ่ินของผูตองขังแลว เรือนจํา/ทัณฑสถานจะตองทําการฝกวิชาชีพ
ใหกับผูตองขังในลักษณะการฝกวิชาชีพ เพื่อการมีงานทํา หรือการฝกวิชาชีพ เพื่อพัฒนาอาชีพ และควร
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นับแตอดีตจนถึงปจจุบัน การฝกวิชาชีพใหกับผูตองขัง เปนการดําเนินการของเรือนจําโดย
ลําพังโดยท่ีผูตองขังไมมีสวนรวมในการกําหนดวิชาชีพท่ีจะฝกฝนไดเอง นอกจากนี้ความสนใจและการ
เขารวมรับการศึกษาของผูตองขังแตละคนมีความแตกตางกัน  เนื่องจากยังพบวามีผูตองขังบางสวน
พยายามหลบเลี่ยงไมยอมเขารวมกิจกรรมหรือบางสวนเขารวมกิจกรรมแตมีทีทาเบ่ือหนายตอกิจกรรม
และบางสวนใหความสนใจเขารับการศึกษาอยางจริงใจ ในฐานะผูวิจัยเปนขาราชการราชทัณฑ   
ตลอดจนมีประสบการณเคยสังเกตการจัดการศึกษาวิชาชีพและการฝกวิชาชีพระยะส้ันใหกับผูตองขังมา
หลายเรือนจํา จึงเปนมูลเหตุใหเขามาศึกษาวามีปจจัยอะไรบางท่ีมีความสัมพันธกับความตองการในการ
เขารับการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพของผูตองขังในเรือนจําจังหวัดปทุมธานี ท้ังนี้เพื่อเปนแนวทาง 
ในการพิจารณาของเรือนจําตอการพัฒนา ปรับปรุงการศึกษาวิชาชีพอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
 
นิยามศัพท 

1.  อายุ  หมายถึง อายุของผูตองขังในปจจุบัน  วัดไดจากการตอบแบบสอบถาม  เปนคําถามท่ี
ผูวิจัยจัดทําข้ึน ใหผูตอบกรอกขอมูลตามขอเท็จจริง  

2.  สถานภาพการสมรส  หมายถึง สภาพการสมรสของผูตองขัง วัดไดจากการตอบ
แบบสอบถาม  เปนคําถามท่ีผูวิจัยจัดทําข้ึน ใหผูตอบเลือกตอบตามขอเท็จจริง แบงออกเปน โสด สมรส 
และหมาย/หยาราง 

3.  ระดับการศึกษา หมายถึง วุฒิการศึกษาสูงสุดของผูตองขัง วัดไดจากการตอบ
แบบสอบถาม เปนคําถามท่ีผูวิจัยจัดทําข้ึน ใหผูตอบเลือกตอบตามขอเท็จจริง แบงออกเปน   
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาหรือสูงกวา 

4.  อาชีพ หมายถึง อาชีพของผูตองขังกอนตองโทษ วัดไดจากการตอบแบบสอบถามเปน
คําถามท่ีผูวิจัยจัดทําข้ึนใหผูตอบเลือกตอบตามขอเท็จจริง แบงออกเปน ไมไดประกอบอาชีพเกษตรกร 
และรับจาง 

5.  การรับรูการศึกษาวิชาชีพในเรือนจํา หมายถึง ความสามารถทางสติปญญาท่ีแสดงออก 
โดยการทราบหรือไมทราบในขอเท็จจริง เชน ดานอาคารสถานท่ี  ดานส่ือการเรียนการสอน 
ดานหลักสูตรและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

6.  แรงจูงใจในการฝกวิชาชีพ หมายถึง ส่ิงท่ีผูตองขังคาดหวังวาจะไดรับจากการเขาฝก
วิชาชีพ เชน การเพิ่มความรู ทักษะ เจตคติในการทํางาน การยกระดับความเปนอยูใหดีข้ึน สงเสริม
ความสามารถในการประกอบอาชีพใหดีข้ึน และการไดรับสิทธิในการลดวันตองโทษ   
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7.  ความตองการในการเขารับการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพ  หมายถึง  การเลือกเรียนวิชาชีพ
หลักสูตรตาง ๆ ท่ีเรือนจําจัดใหหรือหลักสูตรอ่ืน ๆ ท่ีผูตองขังสามารถเลือกฝกวิชาชีพไดดวยตนเอง  
ในการวิจัยคร้ังนี้หมายถึง หลักสูตรกลุมวิชาชีพชาง และหลักสูตรวิชาชีพคอมพิวเตอร 

8.  คดีอุกฉกรรจ  หมายถึง  คดีสะเทือนขวัญหรือคดีท่ีประชาชนใหความสนใจที่ตองโทษ
สูงสุดจําคุก 10 ปข้ึนไป ถึงประหารชีวิต 

9.  คดีเกี่ยวกับทรัพย  หมายถึง  คดีเกี่ยวกับทรัพยสินของประชาชนท่ีถูกคนรายประทุษราย
เปนความผิดตามกฎหมายกําหนด เชน ลักทรัพย วิ่งราวทรัพย ปลนทรัพย   

 
โจทยวิจัย/ปญหา 

การรับรูการศึกษาวิชาชีพของผูตองขังในเรือนจํา  จังหวัดปทุมธานี มีระดับความสําคัญเปน
อยางไร และมีความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ประเภทคดี แรงจูงใจในการศึกษาวิชาชีพ และ
การรับรูการศึกษาวิชาชีพในเรือนจํา กับความตองการในการเขารับการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพหรือไม 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาระดับการรับรูการศึกษาวิชาชีพของผูตองขังในเรือนจํา  จังหวัดปทุมธานี 
2.  เพ่ือหาความสัมพันธปจจัยสวนบุคคล ประเภทคดี แรงจูงใจในการศึกษาวิชาชีพ และ

การรับรูการศึกษาวิชาชีพในเรือนจํา กับความตองการในการเขารับการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพ 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
1.  ประชากรไดแก  ผูตองขังท่ัวไปในเรือนจําจังหวัดปทุมธานี ท่ีผานการเขารับการศึกษา

วิชาชีพและกําลังศึกษาวิชาชีพในชวงเดือนกันยายน พ.ศ. 2549   จํานวน 1,823 คน 
2.  กลุมตัวอยางจํานวน 328 คน ใชการการสุมตัวอยางแบบมีระบบทุก ๆ คนท่ี 5 จากบัญชี

รายช่ือผูตองขังแตละกลุม   
 
ผลการวิจัย 

1.  ระดับการรับรูการศึกษาวิชาชีพของผูตองขังในเรือนจํา จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมและ
ดานอาคารสถานท่ี ดานส่ือการเรียนการสอน และดานหลักสูตรและรูปแบบ การจัดการเรียนการสอน  อยู
ในระดับมาก 

2.  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการศึกษาวิชาชีพกับความตองการในการ
เขารับการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพ  โดยภาพรวม  มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ปที่ 1 ฉบับที่ 1  กุมภาพันธ – พฤษภาคม 2550 

49 

3.  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับความตองการในการเขารับ
การศึกษาหลักสูตรวิชาชีพโดยภาพรวมและดานอายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพกอน
ตองโทษ และประเภทคดี  มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   

4.  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางระดับการรับรูการศึกษาวิชาชีพในเรือนจํากับความ
ตองการในการเขารับการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพ โดยภาพรวมและดานอาคารสถานท่ี ดานส่ือการเรียน
การสอน ดานหลักสูตรและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน  ไมมีความสัมพันธ 
 
อภิปรายผล 

1.  ระดับการรับรูการศึกษาวิชาชีพของผูตองขังในเรือนจํา จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวม 
และดานอาคารสถานท่ี ดานส่ือการเรียนการสอน และดานหลักสูตรและรูปแบบ การจัดการเรียนการ
สอน  อยูในระดับมาก  อาจเปนเพราะ  กรมราชทัณฑไดประสานงานกับหนวยงาน กรมการศึกษานอก
โรงเรียน กรมอาชีวศึกษา และสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานกลางและระดับภาค ในการจัดการศึกษา
วิชาชีพระยะส้ันใหแกผูตองขังในเรือนจํา โดยเฉพาะในสาขาวิชาท่ีตลาดตองการ และสนับสนุนดาน
หลักสูตร วิทยากรผูสอน วัสดุและอุปกรณการเรียนการสอน พรอมวัสดุฝกงานบางอยาง ท้ังนี้ข้ึนอยูกับ
ผูเรียนท่ีสนใจ  ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ สุวารี  รวบทองศรี (2533) ท่ีไดศึกษาการปฏิบัติงาน
ราชทัณฑในทศวรรษหนา ผลการวิจัยพบวา กรมราชทัณฑควรสรางภาพพจนและบทบาทใหเดนชัดข้ึน
เพ่ิมกิจกรรมท่ีจะเนนใหผูตองขังเขาใจและพัฒนาตนเองมากข้ึน กิจกรรมทุกประเภทท่ีปฏิบัติตอ
ผูตองขัง จะยังคงมีตอไป  แตจะพัฒนาไปในรูปของความเปนธรรมมีมนุษยธรรม  มุงเนนการบําบัด
แกไขดวยการบริหารดานเปาหมายท่ีจะมิให  ผูพนโทษหวนกลับมากระทําผิดซํ้าอีกนั้น  จะตองเนนการ
อบรมและการฝกวิชาชีพท่ีเหมาะสม  ใหการสงเคราะหอยางจริงจัง โดยเฉพาะการสงเคราะหและติดตาม
ผลหลังปลอยตัว ตองเนนการปฏิบัติเปนพิเศษ การฝกวิชาชีพภายในเรือนจําจะเปนไปตามความตองการ
ของตลาดแรงงาน  ในลักษณะงานอุตสาหกรรมเพ่ิมมากข้ึนดวย 

 2.  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับความตองการในการเขารับ
การศึกษาหลักสูตรวิชาชีพโดยภาพรวมและดานอายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพกอน
ตองโทษ และประเภทคดี  มีความสัมพันธกันอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05   
    1)  ดานอายุ พบวา ผูตองขังสวนใหญมีอายุนอยกวา 36 ป ซ่ึงเปนชวงอายุท่ียังไมเปน
ผูใหญเต็มท่ี เปนวัยกึ่งกลางระหวางวัยเด็กและวัยผูใหญ  มีการเปล่ียนแปลงตาง ๆ เกิดข้ึนทางรางกาย  
อารมณ  จิตใจและสังคม  จึงเกิดความตองการที่จะรูจักตนเองและส่ิงตาง ๆ รอบ ๆ ตัวเอง ชอบท่ีจะ
ทดลองทําใหมีการทดลองผิดทดลองถูก หากมีการคบหาสมาคมกับผูท่ีชอบกระทําผิดก็จะกระทําผิด
ตามไปดวย จนสุดทายทําใหตองเขามาอยูในเรือนจํา  ผลงานวิจัยของ จรูญ  ศิริรักษ (2548) ท่ีไดศึกษา
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    2)  ดานสถานภาพสมรส  กลุมตัวอยางสวนใหญมีสถานภาพโสด และสมรส  ท้ังนี้
เนื่องจากผูท่ีมีสถานภาพโสด เม่ือจะตัดสินใจทําอะไรมักจะกระทําโดยทันที ซ่ึงการกระทําบางอยาง
อาจจะไมถูกตองตามกฎหมาย ทําใหมีโอกาสกระทําความผิดไดงาย สวนกลุมตัวอยางท่ีสมรสแลวเม่ือ
จะกระทําส่ิงใดมักจะคิดถึงครอบครัว หรือมีครอบครัวเปนท่ีปรึกษาโอกาสในการกระทําความผิดจึงมี
นอย เพราะมีความเปนหวงครอบครัว ดังนั้น จึงทําใหกลุมตัวอยางสถานภาพโสด มีจํานวนมากกวากลุม
ตัวอยางท่ีสมรส  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ จรูญ  ศิริรักษ (2548)  ท่ีไดศึกษาปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอ
การเขารวมฝกวิชาชีพของผูตองขัง กลุมตัวอยางคือ ผูตองขังในเรือนจํากลางคลองเปรม ผลการวิจัย   
พบวา กลุมตัวอยางมีสถานภาพโสด  และเม่ือพิจารณาระดับการเขารวมฝกวิชาชีพในเรือนจําแลว พบวา 
ผูตองขังท่ีเปนโสด หมาย และแยกกันอยู มีรอยละของคนที่ตองการฝกวิชาชีพในเรือนจําประเภท
คอมพิวเตอรจํานวนสูงกวาผูตองขังท่ีสมรส  สามารถอธิบายไดวา ผูตองขังท่ีเปนโสด หมาย และ
แยกกันอยู เห็นวา ตนเองยังมีความสามารถในการเรียนรูวิชาชีพคอมพิวเตอรได และเม่ือไดรับการ
ปลอยตัวพนโทษแลวก็ยังสามารถศึกษาตอเพิ่มเติมไดอีก  สวนกลุมตัวอยางท่ีสมรสแลว คิดวาตนเอง 
คงไมมีความสามารถหรือมีเวลาเพียงพอในการเร่ิมตนเรียนวิชาชีพคอมพิวเตอร ท้ังนี้เนื่องจากภาระทาง
ครอบครัว  และเห็นวาการเรียนวิชาชีพประเภทชางตาง ๆ จะเหมาะสมสําหรับตน   

   3)  ดานระดับการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีการศึกษาระดับประถมศึกษา  
ซ่ึงปกติในวัยนี้เปนวัยท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือสูงกวา เปนวัยท่ีจะมีการพัฒนาทางจิต สังคม 
จะคํานึงถึงสภาพความแตกตางทางดานเอกลักษณ  มีพัฒนาการทางความรูอยูในข้ันพัฒนาสมองและ
เขาใจส่ิงท่ีเปนนามธรรม   มีการพัฒนาการทางจริยธรรม  คือ มีความเขาใจกฎเกณฑในลักษณะท่ีเกิด
จากขอตกลงซ่ึงกันและกัน และพรอมท่ีจะปฏิบัติตาม รวมถึงการใหความสนใจตออนาคตของตนเอง 
แตผลจากการวิจัยผูตองขังมีการศึกษาเพียงระดับประถมศึกษาทําใหพัฒนาการตาง  ๆ  ไมเปนไปตาม
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   4)  ดานอาชีพกอนตองโทษพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญประกอบอาชีพรับจาง  
ซ่ึงสอดคลองกับระดับการศึกษาของกลุมตัวอยางท่ีสวนใหญมีการศึกษาระดับประถมศึกษา กลาวคือ 
การศึกษาระดับประถมศึกษาเปนการระดับการศึกษาท่ีไมสามารถประกอบอาชีพอยางอ่ืนไดนอกจาก
อาชีพจับจางเทานั้น และเม่ือพิจารณาจากคาความแตกตางระหวางผูตองขังท่ีมีอาชีพกับผูตองขังท่ีไมมี
อาชีพกับหลักสูตรวิชาชีพท่ีตองการศึกษาแลว  พบวา ผูตองขังท่ีมีอาชีพมีรอยละของคนที่ตองการฝก
วิชาชีพคอมพิวเตอรจํานวนสูงกวากลุมตัวอยางท่ีมีมีอาชีพ ท้ังนี้เพราะ ผูตองขังท่ีมีอาชีพเห็นวา การ
ประกอบอาชีพสุจริตเทานั้นท่ีสามารถอยูในสังคมปกติได โดยเฉพาะอยางยิ่งการประกอบอาชีพ 
ท่ีสอดคลองกับตลาดแรงงาน เชน คอมพิวเตอร  เปนตน สวนผูตองขังท่ีไมมีอาชีพเห็นวาการประกอบ
อาชีพทุจริต เปนการเล้ียงชีพท่ีงายท่ีสุด โดยไมตองมีการลงทุนแตอยางใด ตนเองคงไมสามารถ
ประกอบอาชีพคอมพิวเตอรไดและวิชาชีพคอมพิวเตอรยากเกินไป  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ รัตนา  

พลับพลา (2533) ท่ีไดศึกษาทัศนคติท่ีมีตอการฝกอาชีพของผูตองขังในเรือนจําจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาท่ีมีภูมิหลังตางกัน ผลการวิจัยพบวา ผูตองขังยอมรับการฝกอาชีพแตไมเลือกวิชาชีพ
ท่ีจะฝก ซ่ึงแลวแตวิชาชีพท่ีเรือนจําจะจัดหาให  ท้ังนี้เนื่องจาก จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปนจังหวัดท่ีมี
โรงงานอุตสาหกรรมจํานวนมาก  ทําใหกลุมตัวอยางเห็นวา การประกอบอาชีพรับจางเปนลูกจางใน
โรงงานเหมาะสมสําหรับคนท่ีมีความรูต่ํา  
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    5)  ดานประเภทคดี พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญทําความผิดคดีเกี่ยวกับทรัพย สอดคลอง
กับงานวิจัยของ จรูญ  ศิริรักษ (2548) ท่ีไดศึกษาปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอการเขารวมฝกวิชาชีพของ
ผูตองขัง  กลุมตัวอยาง คือ ผูตองขังในเรือนจํากลางคลองเปรม ผลการวิจัยพบวา สวนใหญกลุมตัวอยาง
ทําความผิดในคดีเกี่ยวกับการชิงทรัพย แสดงใหเห็นวา การท่ีกลุมตัวอยางมีการศึกษาตํ่า ทําใหตอง
ประกอบอาชีพรับจาง ซ่ึงเปนอาชีพท่ีมีรายไดนอย ไมเพียงพอตอการดํารงชีพตอตนเองและครอบครัว 
จึงมีการกระทําผิดในคดีท่ีเกี่ยวกับทรัพย เชน  ชิงทรัพย วิ่งราวทรัพย และปลนทรัพย  เม่ือเปรียบเทียบ
กลุมตัวอยางท่ีมีคดีเกี่ยวกับทรัพยและคดีท่ีเกี่ยวกับชีวิตและรางกายแลวพบวา กลุมตัวอยางท่ีมีคดี
เกี่ยวกับทรัพยและคดีท่ีเกี่ยวกับชีวิตและรางกายมีรอยละของคนที่ตองการฝกวิชาชีพในหลักสูตรตาง ๆ 
ไมตางกัน ท้ังนี้เนื่องจาก กลุมตัวอยางท้ังสองกลุมเห็นวา การประกอบอาชีพทุจริตหรือผิดกฎหมาย
ตอไปในภายภาคหนา คงจะไมสามารถกระทําไดอีกแลว  เนื่องจากอายุแตละคนเขาสูวัยกลางคนแลว  
ซ่ึงหากกระทําผิดข้ึนอีกในคร้ังตอไป โอกาสที่จะกลับไปอยูกับครอบครัวคงจะไมมีอีกแลว   
กลุมตัวอยางท้ังสองกลุมจึงเลือกหลักสูตรท่ีจะฝกวิชาชีพตามความถนัดของตน  ดังนั้น  กลุมตัวอยาง 
จึงเลือกท่ีจะฝกวิชาชีพประเภทชางและคอมพิวเตอรในสัดสวนท่ีไมตางกัน   

3.  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการศึกษาวิชาชีพกับความตองการในการ
เขารับการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพ  โดยภาพรวม  มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
อาจเปนเพราะ กลุมตัวอยางท่ีมีระดับการศึกษามัธยมศึกษาหรือสูงกวา หรือคดีเกี่ยวกับทรัพย สวนใหญ
มีแรงจูงในการศึกษาวิชาชีพหลักสูตรคอมพิวเตอรมาก เม่ือเปรียบเทียบระหวางกลุมตัวอยางท่ีตองการ
เขารับการศึกษากลุมวิชาชีพชาง ซ่ึงทางกรมราชทัณฑไดดําเนินการฝกวิชาชีพใหกับผูตองขังในเรือนจํา
ในดานตาง ๆ อยางเหมาะสม กลุมตัวอยางท้ังสองจึงเลือกหลักสูตรท่ีจะฝกวิชาชีพตามความถนัดของ
ตน ดังนั้น แรงจูงใจในการฝกวิชาชีพของผูตองขังในเรือนจํา จึงมีผลตอความตองการศึกษาวิชาชีพ
หลักสูตรตาง ๆ  แตไมสอดคลองกับผลงานวิจัยของ จรูญ  ศิริรักษ (2548)  ท่ีไดศึกษาปจจัยสําคัญท่ีมีผล
ตอการเขารวมฝกวิชาชีพผูตองขัง กลุมตัวอยางคือ ผูตองขังในเรือนจํากลางคลองเปรม  ผลการวิจัย
พบวา  กลุมตัวอยางท้ังสองกลุม มีระดับการเขารวมฝกวิชาชีพในเรือนจําคอนขางใกลเคียงกัน 

4.  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางระดับการรับรูการศึกษาวิชาชีพในเรือนจํากับความ
ตองการในการเขารับการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพ โดยภาพรวมและดานอาคารสถานท่ี ดานส่ือการเรียน
การสอน ดานหลักสูตรและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ไมมีความสัมพันธ อาจเปนเพราะ  
กลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูเกี่ยวกับการฝกวิชาชีพในเรือนจํานอย เม่ือเปรียบเทียบกับกลุมตัวอยางท่ี
มีความรูเกี่ยวกับการฝกวิชาชีพในเรือนจํามาก พบวา กลุมตัวอยางท้ังสองกลุมมีความตองการฝกวิชาชีพ
หลักสูตรตาง ๆ ในสัดสวนท่ีไมแตกตางกัน   จึงทําใหผลการวิจัยไมมีความสัมพันธกัน  ท้ังนี้เพราะ 
ผูตองขังทั้งสองกลุม ยังไมทราบนโยบายของกรมราชทัณฑเกี่ยวกับการฝกวิชาชีพอยางดีพอ  อาจเปน
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ขอเสนอแนะ 

1.   ขอเสนอแนะท่ัวไป 
           1.1  ผลการวิจัยผูตองขังในเรือนจําสวนใหญมีอายุนอยกวา 36 ป ซ่ึงเปนชวงอายุท่ีอยู
ระหวางวัยรุนกับผูใหญ รวมท้ังมีการศึกษาเพียงระดับประถมศึกษา ประกอบอาชีพรับจางท่ีมีรายได 
ต่ํากวามาตรฐาน ดังนั้นรัฐบาลหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของจึงควรใหความสําคัญกับผูท่ีอายุอยูในชวงนี้  
โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดสวัสดิการดานตาง ๆ ใหอยางเพียงพอ เชน จัดใหมีสถานท่ีเลนกีฬาหรือออก
กําลังกายในชุมชนแออัดทุกชุมชนอยางท่ัวถึง เพื่อใหเยาวชนไดมีโอกาสเลนกีฬา จัดสรางโรงเรียนใน
ชุมชนแออัดโดยใหมีการเรียนการสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยไมเสียคาใชจายใด ๆ ท้ังส้ิน  
ถึงแมวาการสรางสถานท่ีเลนกีฬาและโรงเรียนในชุมชนแออัดจะใชงบประมาณจํานวนมาก แตเม่ือ
เปรียบเทียบกับคาใชจายในการปองกันและปราบปรามปญหาอาชญากรรมตาง ๆ แลว คงจะใช
งบประมาณท่ีแตกตางกันไมมาก นอกจากนี้ยังทําใหเยาวชนเปนกําลังสําคัญของชาติในอนาคต และควร
จัดต้ังสถาบันฝมือแรงงานในชุมชนแออัดทุกชุมชน เพื่อทําการฝกวิชาชีพระยะส้ันท่ีไมตองเปนลูกจาง
ของบริษัทใด  เพื่อใหทุกคนท่ีอยูในชุมชนไดฝกวิชาชีพระยะส้ันอยางท่ัวถึง  
     1.2  การประสานสรางเครือขาย ท้ังหนวยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อทําการฝกอบรม
วิชาชีพ ใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน โดยจัดใหมีหลักสูตรท่ีหลากหลาย สอดคลอง
กับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  เปนการจูงใจใหผูตองขังท่ีมีความ
ประพฤติดี มีความอุตสาหะในการศึกษาอบรมใหเขารับการฝกวิชาชีพ นอกจากนี้กรมราชทัณฑควรมี
ระบบการติดตามและประเมินผลความตองการรับบริการการศึกษาท้ังสายสามัญและอาชีพ ตลอดจน
ติดตามผูสําเร็จการศึกษาท่ีออกไปประกอบอาชีพ เม่ือพนโทษไปแลวอยางตอเนื่อง เพื่อนําไปพัฒนา
การศึกษาใหแกผูตองขังใหมีประสิทธิภาพตอไป 
                      1.3  จัดใหมีพัฒนาและอบรมครูผูสอนสายอาชีพอยางตอเนื่อง เพื่อชวยใหทิศทางของการ
จัดประสบการณการเรียนรูหรือกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม รวมท้ังการจัดทําหลักสูตรการ
เรียนการสอน และวัดประเมินผลการเรียนรูใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของสังคม ซ่ึงนอกจากจะ
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    1.4  ผูบัญชาการเรือนจํา ควรใหการสนับสนุนและชวยเหลือการจัดการศึกษาวิชาชีพ
สําหรับผูตองขังตามนโยบายของกรมราชทัณฑ อยางเครงครัดและเรงดวน ดวยการกําชับผูบังคับบัญชา
ระดับรองลงไปและเจาหนาที่อ่ืน ๆ ในบังคับบัญชา ใหเล็งเห็นถึงความสําคัญในการใหการศึกษากับ
ผูตองขัง พรอมท้ังปลูกฝงทัศนคติท่ีดีตอเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในทุกระดับวางานฝกวิชาชีพใหกับ
ผูตองขังไมใชเปนเพียงงานฝากช่ัวคราวเทานั้น ในทางตรงกันขามกลับเปนงานหลักท่ีมีความสําคัญยิ่ง
ตอเรือนจํา ตอกรมราชทัณฑ และตอประเทศชาติ 

2.  ขอเสนอแนะการทําวิจยัคร้ังตอไป 
    2.1  ในการวิจัยคร้ังตอไปอาจศึกษาปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีมีผลกระทบตอความตองการในการ
เขารับการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพของผูตองในเรือนจํา          

   2.2  การวิจัยคร้ังนี้ไดทําการศึกษาปจจัยท่ีสัมพันธกับความตองการในการเขารับ
การศึกษาหลักสูตรวิชาชีพของผูตองขังในเรือนจํา โดยมีกลุมตัวอยางเฉพาะในจังหวัดปทุมธานี
เทานั้น  ผูสนใจควรทําการศึกษาจากกลุมตัวอยางในพ้ืนท่ีท่ีแตกตางกัน เพื่อเปนการตรวจสอบผลที่
ไดจากการวิจัยวามีความสอดคลองกันหรือไม               
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บทคัดยอ  
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการมีสวนรวมกําหนดวิสัยทัศนของ

กรรมการสถานศึกษา ข้ันพื้นฐานของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว 
เขต 1  

ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษาจํานวน 1,332 คน 148 
โรงเรียน โดยแบงออกเปน 4 กลุม คือ ผูทรงคุณ/ผูแทนศาสนา จํานวน 444 คน ผูแทนองคกรสวน
ทองถ่ิน/ผูแทนองคกรชุมชน จํานวน 296 คน ผูแทนผูปกครอง/ผูแทนศิษยเกา จํานวน 296 คน ผูแทน
ครู/ผูบริหาร จํานวน 296 คน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ จํานวน 315 คน ประกอบดวย ผูทรง
คุณ/ผูแทนศาสนา จํานวน 105 คน ผูแทนองคกรสวนทองถ่ิน/ผูแทนองคกรชุมชน จํานวน 70 คน ผูแทน
ผูปกครอง/ผูแทนศิษยเกา จํานวน 70 คนผูแทนครู/ผูบริหาร จํานวน 70 คน และทําการสุมแบบแบงช้ัน 
(Stratified Sampling) ใหไดรายช่ือโรงเรียนในแตละอําเภอ  

เคร่ืองมือในการวิจัยใชเปนแบบสอบถามประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 37 ขอ สถิติท่ีใชใน
การวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติ การวิเคราะหความแปรปรวน แบบทางเดียว 
(One - way ANOVA)  

 
 

1) นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  
   ในพระบรมราชูปถัมภ  
2) อาจารยประจําหลกัสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ  
    ในพระบรมราชูปถัมภ   
3) อาจารยประจําหลกัสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ  
    ในพระบรมราชูปถัมภ   
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ผลการวิจัยพบวา  

1. กรรมการโรงเรียน (ผูทรงคุณ/ผูแทนศาสนา ผูแทนปกครององคกรสวนทองถ่ิน/ผูแทน
องคกรชุมชน ผูแทนผูปกครอง/ผูแทนศิษยเกา และผูแทนครู/ผูบริหาร) มีสวนรวมในการกําหนด
วิสัยทัศนของโรงเรียน ในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดาน ดานการมีสวนรวมในการคิด
ตัดสินใจ ดานการมีสวนรวมในการจัดทําวิสัยทัศน ดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน และดาน
การมีสวนรวมในการติดตามผล พบวา อยูในระดับมาก  

2. กรรมการโรงเรียนท่ีมีสถานภาพตําแหนงท่ีแตกตางกัน มีความคิดเห็นในการมีสวนรวม
กําหนดวิสัยทัศนตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และจากการวิเคราะหรายคู พบวา ผูทรง
คุณ/ผูแทนศาสนา กับ ผูแทนผูปกครอง/ผูแทนศิษยเกา มีความคิดเห็นในการมีสวนรวมกําหนด
วิสัยทัศนตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผูทรงคุณ/ผูแทนศาสนา กับ ผูแทนครู/ผูบริหาร 
มีความคิดเห็นในการมีสวนรวมกําหนดวิสัยทัศนตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผูแทน
องคกรสวนทองถ่ิน/ผูแทนองคกรชุมชน กับ ผูแทนผูปกครอง/ผูแทนศิษยเกา มีความคิดเห็นในการมี
สวนรวมกําหนดวิสัยทัศนตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผูแทนองคกรสวนทองถ่ิน/
ผูแทนองคกรชุมชน กับ ผูแทนครู/ผูบริหาร มีความคิดเห็นในการมีสวนรวมกําหนดวิสัยทัศนตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ ผูแทนผูปกครอง/ผูแทนศิษยเกา กับ ผูแทนครู/ผูบริหาร มี
ความคิดเห็นในการมีสวนรวมกําหนดวิสัยทัศนตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนคู  
ผูทรงคุณ/ผูแทนศาสนา กับ ผูแทนองคกรสวนทองถ่ิน/ผูแทนองคกรชุมชน มีความคิดเห็นในการมี 
สวนรวมกําหนดวิสัยทัศนไมตางกัน 
 

ABSTRACT  
The purposes of the study were : to compare the participation of the school board members 

categorized into 4 groups : the qualified/religious representatives, the local/community representatives, 
the guardian/alumni representatives and the teacher/administrator representatives.  

The population in this study consisted of 1,332 school board members from 148 schools. 
They were 444 qualified/religious representations, 296 local/community representatives, 296 
guardian/alumni representatives and 296 teacher/administrator representatives.  

The sample included 315 school board members. They were 105 qualified/religious 
representatives, 70 local/community representatives, 70 guardian/alumni representatives and 70 
teacher/administrator representatives, selected by Stratified Sampling random sampling.  
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The instrument was a 37 – item five – point rating scale questionnaire. The statistical analysis 
included mean, standard deviation and one - way ANOVA.  

The results of the study were as follows :  
1) As a whole, the school board members (qualified/religious representatives, local/ 

community representatives, guardian/alumni representatives and teacher/administrator representatives) 
had the participation in determining vision of the schools at a high level Considering each aspect, 
participation in decision making, participation in managing vision, participation in benefit and 
participation in a follow – up, it was found that they were at a high level.  

2) The school board members with different status had different opinions in the participation 
in determining vision at the .05 level of significance. From the comparison of each pair, it was found as 
follows : the qualified/religious representatives had different opinions in the participation in determining 
vision at the .05 level of significance from the guardian/alumni representatives, the qualified/religious 
representatives had different opinions in the participation in determining vision at the .05 level of 
significance from the teacher/administrator representatives, the local/community representatives had 
different opinions in the participation in determining vision at the .05 level of significance from the 
guardian/alumni representatives, the local/community representations had different opinions in the 
participation in determining vision at the .05 level of significance from the teacher/administrator 
representations, and the guardian/alumni representatives had different opinions in the participation in 
determining vision at the .05 level of significance from the teacher/administrator representatives. Only 
one pair the qualified/religious representatives and the local/community representatives, there was no 
significant difference.  
 
ความสําคัญของปญหา  

การจัดการศึกษาท่ีเปดโอกาสใหบุคคลมีสวนรวม นับเปนแนวคิดหลักท่ีเหมาะสม 
สอดคลองกับสถานการณปจจุบันและอนาคตของประเทศท่ีมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
เพราะเปนรูปแบบท่ีมีความยืดหยุน ถือความสามารถของบุคคลมากกวาสถานภาพในหนวยงาน  

อยางไรก็ตาม แมวาจะมีความพยายามท่ีจะใหชุมชนและโรงเรียนรวมมือกันในการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐาน แตในทางปฏิบัติชุมชนเห็นวา การจัดการศึกษาเปนหนาท่ีของทางโรงเรียน ทําให
การจัดการศึกษาในชุมชนไมสนองความตองการของชุมชนอยางแทจริง การมีสวนรวมของชุมชนและ
โรงเรียนในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงเปนเพียงนโยบายและแนวความคิดจาก หนวยเหนือ การท่ี
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โรงเรียนเปนสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา โดยยึดหลักวา การจัดการ
ศึกษาจะตองใหผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 
และถือวาผูเรียนสําคัญท่ีสุด ดังจะเห็นไดวาโรงเรียนประถมศึกษาเปนสวนหน่ึงของชุมชนท่ีมี
ความสัมพันธกันอยางใกลชิด ท่ีจะตองดําเนินการจัดกระบวนการศึกษาใหเหมาะสมกับผูเรียน โดยเนน
ความสําคัญท้ังความรู คุณธรรม ตลอดจนความสัมพันธของตนเองกับสังคม ไดแก ครอบครัว ชุมชน 
ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรูเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของสังคมไทยและระบบการเมือง  
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ, 2542 : 15) ชุมชนจึงมีสวนใหประสบการณท่ีเปนรากฐานทางขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรม และเจตคติ ใหแกผูเรียน  

จากแนวคิดดังกลาว ผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาการใหกรรมการสถานศึกษา ได เปนผูรวม
ในการกําหนดวิสัยทัศนของสถานศึกษา เพราะท่ีท่ีผานมา พบวาการกําหนดวิสัยทัศนเกิดจากผูบริหาร 
และกรรมการสถานศึกษา เปนผูเขามาใหความรวมมือ สนับสนุนแนวคิดของผูบริหารเปนสวนมาก  
จึงเปนผลใหการบริหารโดยท่ัวไปยังไมประสบความสําเร็จเทาท่ีควร  
 
โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย  

เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคของการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยตองการศึกษาเพื่อใหไดคําตอบใน
การตอบคําถามตอไปนี ้5  

1. กรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศนมากนอยเพยีงไร  
2. กรรมการสถานศึกษาท่ีมีสถานภาพทางตําแหนงตางกนัมีสวนรวมกาํหนดวิสัยทัศนท่ี

แตกตางกันหรือไม  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย  
1. เพื่อศึกษาการมีสวนรวมกําหนดวิสัยทัศนของกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน

ประถมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1  
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2. เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมกําหนดวิสัยทัศนของกรรมการสถานศึกษา ข้ันพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 จําแนกตามสถานภาพทางตําแหนง  
 
วิธีดําเนินการวิจัย  

ประชากรเปาหมายไดแก กรรมการสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาสระแกว เขต 1 จํานวน 148 โรงเรียน ในการกําหนดประชากร มีกรรมการสถานศึกษา  
โรงเรียนละ 9 คน ดังนั้น ประชากรสําหรับงานวิจัยคร้ังนี้คือจํานวนกรรมการสถานศึกษา ประกอบดวย
ผูทรงคุณ/ผูแทนศาสนา จํานวน 444 คน ผูแทนองคกรสวนทองถ่ิน/ผูแทนองคกรชุมชน จํานวน 296 คน 
ผูแทนผูปกครอง/ผูแทนศิษยเกา จํานวน 296 คน ผูแทนครู/ผูบริหาร จํานวน 296 คน  

กําหนดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane อางใน ประคอง กรรณสูต, 
2538 : 357) ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 315 คน ซ่ึงไดมาโดยการสุมอยางงาย (Simple random sampling) 
โดยใชอําเภอเปนระดับช้ัน ผูวิจัยกําหนดกลุมตัวอยางในแตละโรงเรียน โรงเรียนละ 9 คน ประกอบดวย 
ผูทรงคุณ 2 คน /ผูแทนศาสนา 1 คน/ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 1 คน/ผูแทนองคกรชุมชน 1 
คน/ผูแทนผูปกครอง 1 คน/ผูแทนศิษยเกา 1 คน/ผูแทนครู 1 คน/ผูบริหาร1 คน จํานวนทั้งหมด 35 
โรงเรียน และทําการสุมอยางงาย (Simple random sampling) ใหไดรายช่ือโรงเรียนในแตละอําเภอ โดย
กําหนดสัดสวน  

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยสรางข้ึนดวยตนเอง โดยผานการตรวจสอบจาก
ผูทรงคุณวุฒิ และความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ จํานวน 1 ฉบับ เปนแบบสอบถาม
กรรมการสถานศึกษา ในการมีสวนรวมกําหนดวิสัยทัศนของโรงเรียนประถมศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาสระแกว เขต 1 แบงเปน 2 ตอน คือ  

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ  
มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 6  

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามการมีสวนรวมของกรรมการสถานศึกษาในการกําหนดวิสัยทัศนของ
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 จํานวน 4 ดาน ไดแก ดานการมีสวนรวมใน
การตัดสินใจกําหนดวิสัยทัศนของโรงเรียน ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติดําเนินการกําหนด
วิสัยทัศนของโรงเรียน ดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชนกําหนดวิสัยทัศนของโรงเรียน ดาน
การมีสวนรวมในการติดตามผลกําหนดวิสัยทัศนของโรงเรียน  
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ผลการวิจัย  
กรรมการสถานศึกษา มีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศนของโรงเรียน ภาพรวมอยูในระดับ

มาก โดยท่ีดานการมีสวนรวมคิดตัดสินใจ ดานการมีสวนรวมจัดทําวิสัยทัศน ดานการมีสวนรวมรับ
ผลประโยชน และดานการมีสวนรวมติดตามผลอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดานพบวา  

ดานการมีสวนรวมคิดตัดสินใจ กรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน
ของโรงเรียน ดานการมีสวนรวมคิดตัดสินใจ อยูในระดับมาก โดยท่ีกรรมการสถานศึกษาไดมีสวนรวม
ในการนําเสนอความตองการ ความคาดหวังท่ีตองการใหโรงเรียน มีภาพในอนาคต มีคาเฉล่ียสูงสุด 
รองลงมากรรมการถานศึกษาไดมีสวนรวมวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกของโรงเรียนดานท่ีเปน
อุปสรรค และกรรมการสถานศึกษาไดมีสวนรวมวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในของโรงเรียนดานท่ีเปน
จุดออน มีคาเฉล่ียต่ําสุด  

ดานการมีสวนรวมจัดทําวิสัยทัศน กรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน
ของโรงเรียน ดานการมีสวนรวมในการจัดทําวิสัยทัศน อยูในระดับมาก โดยท่ีกรรมการสถานศึกษามี
สวนรวมเสนอวิสัยทัศนโรงเรียนมีคาเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ กรรมการสถานศึกษาไดมีสวนรวม
รับผิดชอบกําหนดทรัพยากร แหลงทรัพยากร เพื่อใชในการดําเนินกิจกรรมการกําหนดวิสัยทัศน มี
คาเฉล่ีย และกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมประชาสัมพันธถึงการดําเนินกิจกรรมการกําหนดวิสัยทัศน
ใหชุมชนไดทราบ มีคาเฉล่ียต่ําสุด  

ดานการมีสวนรวมรับผลประโยชน กรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการกําหนดวสัิยทัศน
ของโรงเรียนดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน อยูในระดับมาก โดยท่ีกรรมการสถานศึกษาได
มีสวนรวมรับผิดชอบผลที่เกิดข้ึนจากการกําหนดวิสัยทัศนของโรงเรียน มีคาเฉล่ียสูงสุด รองลงมา
กรรมการสถานศึกษายอมรับผลงานท่ีเกิดข้ึนจากวิสัยทัศนของโรงเรียน มีคาเฉล่ีย และกรรมการ
สถานศึกษามีสวนรวมสรุปผลการแกไขวิสัยทัศน มีคาเฉล่ียต่ําสุด  

ดานการมีสวนรวมติดตามผล กรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศนของ
โรงเรียนดานการมีสวนรวมในการติดตามผล อยูในระดับมาก โดยท่ีกรรมการสถานศึกษาไดมีสวนรวม
ในการประเมินความพึงพอใจวิสัยทัศนสถานศึกษา ของคณะกรรมการวิพากษวิสัยทัศน มีคาเฉล่ียสูงสุด 
รองลงมากรรมการสถานศึกษาไดมีสวนรวมในการจัดต้ังคณะกรรมการประเมินผลการการวิพากษ 
วิสัยทัศน มีคาเฉล่ีย และกรรมการสถานศึกษาไดมีสวนรวมในการออกแบบการประเมินวิสัยทัศนของ
โรงเรียน มีคาเฉล่ียต่ําสุด  

กรรมการสถานศึกษาระหวาง ผูแทนผูปกครอง/ศิษยเกา กับ ผูทรงคุณ/ผูแทนศาสนา  
มีความเห็นในการมีสวนรวมกําหนดวิสัยทัศนของโรงเรียนมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 กรรมการสถานศึกษาระหวาง ผูแทนผูปกครอง/ศิษยเกา กับ ผูแทนองคกรปกครอง
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อภิปรายผล  

กรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศนของโรงเรียน ภาพรวมอยูในระดับ
มาก เม่ือพิจารณารายดานของการมีสวนรวม พบวา อยูในระดับมากทุกดาน ท่ีเปนเชนนี้ อาจเปนเพราะ
ในปจจุบันกระแสการเปล่ียนแปลงในสวนของการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไข เพิ่มเติม 2545 ท่ีกําหนดใหประชาชน ชุมชน และทองถ่ินมีสวน
รวมในการจัดการศึกษามากข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับนโยบายของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ท่ีกําหนดใหชุมชน
มีสวนรวมในการจัดการศึกษาและพัฒนาการศึกษาอยางแทจริง จึงทําใหชุมชนและทองถ่ินมีโอกาสเขา
รวมกิจกรรมในโรงเรียนมากข้ึน และในปจจุบันโรงเรียนก็เปดกวางรับปญหา ความตองการของชุมชน 
และทองถ่ินวาตองการใหโรงเรียนกําหนดวิสัยทัศนในการจัดการศึกษาอยางไรใหสอดคลองกับสภาพ
ปญหาและความตองการของชุมน จึงทําใหโรงเรียนกับชุมชนมีปฏิสัมพันธท่ีดีตอกันมากข้ึน กรรมการ
สถานศึกษาของโรงเรียนจะคุนเคยและสนิทสนม กับคณะครู นักเรียน จึงทําใหการมีสวนรวมในการ
กําหนดวิสัยของกรรมการของโรงเรียนอยูในระดับมาก   

ดานการมีสวนรวมคิดตัดสินใจ กรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน
ของโรงเรียน ดานการมีสวนรวมคิดตัดสินใจ อยูในระดับมาก ท่ีเปนเชนนี้อาจเปนเพราะกรรมการ
สถานศึกษาใหความสําคัญในการมีสวนรวมกําหนดวิสัยทัศนของโรงเรียนและเห็นวาการกําหนด
วิสัยทัศนของโรงเรียนเปนเร่ืองสําคัญท่ีจะนําไปสูการปฏิบัติท่ีราบร่ืน (ประกอบ คุณารักษ, 2543 : 28) 
เพราะการมีสวนรวมคิดตัดสินใจเปนกรอบสําคัญในการบริหารจัดการและการดําเนินงานขององคการ 
ไมวาจะเปนระดับชาติหรือระดับทองถ่ิน ตางมีความจําเปนตองมีการคิดตัดสินใจเปนกรอบในการ
ทํางานดานตางๆ ท้ังส้ิน (สุเมศวร พรมมินทร, 2544 : 33) กลาววาคณะกรรมการสถานศึกษาให
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ดานการมีสวนรวมจัดทําวิสัยทัศน กรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน
ของโรงเรียน ดานการมีสวนรวมในการจัดทําวิสัยทัศน อยูในระดับมาก ท่ีเปนเชนนี้อาจเปนเพราะ 
กรรมการสถานศึกษาไดมีสวนรวมเสนอแนะความคิดเห็น และรวมกิจกรรมตางๆของโรงเรียนอยาง
สมํ่าเสมอจึงมีความคิดเห็นวาการมีสวนรวมจักทําวิสัยทัศนอยูในระดับมาก  

ดานการมีสวนรวมรับผลประโยชน กรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการกําหนดวสัิยทัศน
ของโรงเรียนดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน อยูในระดับมาก ท่ีเปนเชนนี้อาจเปนเพราะ
กรรมการสถานศึกษาเปนผูมีประสบการณมีความสามารถในการระดมทรัพยากร ไมวาจะเปน
งบประมาณหรือทรัพยากรที่มีในทองถ่ิน โดยเฉพาะสถานท่ีในชุมชนท่ีสามารถเปนแหลงเรียนรูใหกับ
นักเรียนใชเปนแหลงเรียนรูไดนั้น จึงงายตอการนําทรัพยากรที่มีอยูมาสนับสนุนในดานการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนในโรงเรียน ซ่ึงสอดคลองกับ วิชัย ราษฎรศิริ (2522 : 30) กลาววา  กรรมการ
โรงเรียนท่ีมีฐานะดีอาจชวยโรงเรียนดวยกําลงทรัพย ผูมีฐานะไมคอยดีอาจอุทิศกําลังกายชวยเหลือ
โรงเรียน ผูท่ีมีแหลงประกอบการดีอาจจัดสถานท่ีประกอบการของตนเปนแหลงเรียนรูใหนักเรียนได
ฝกปฏิบัติ จากท่ีกลาวมาจะเห็นไดวากรรมการสถานศึกษามีความมุงม่ัน ตั้งใจและเสียสละเพ่ือ
ประโยชนของสวนรวมทําใหงานท่ีไดรับมอบหมายหรือท่ีรับผิดชอบบรรลุเปาหมายตามท่ีตั้งไวทานจึง
มีความกลาท่ีจะมีสวนรวมรับผิดชอบผลที่เกิดข้ึนจากการกําหนดวิสัยนของโรงเรียน สําหรับการมีสวน
รวมสรุปผลการแกไขวิสัยทัศนมีคาเฉล่ียตํ่าสุด ท่ีเปนเชนนี้อาจเปนเพราะกรรมการสถานศึกษาสวน
ใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษาจึงขาดความมั่นใจในการแสดงความคิดเห็น การอภิปราย  
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ดานการมีสวนรวมติดตามผล กรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศนของ
โรงเรียนดานการมีสวนรวมในการติดตามผล อยูในระดับมาก ท่ีเปนเชนอาจเปนเพราะกรรมการ
สถานศึกษามีโอกาสวัดความพึงพอใจของคณะกรรมการสถนศึกษากอนรวมกันกําหนดวิสัยทัศน จึงมี
ความเห็นวามีสวนรวมในการประเมินความพึงพอใจวิสัยทัศนสถานศึกษาของคณะกรรมการวิพากษ
วิสัยทัศนมีคาเฉล่ียสูงสุด และกรรมการสถานศึกษาเห็นวาการมีสวนรวมในการออกแบบการประเมิน
วิสัยทัศนของโรงเรียนมีคาเฉล่ียตํ่าสุด ท่ีเปนเชนนี้อาจเปนเพราะวา กรรมการสถานศึกษาสวนใหญจบ
การศึกษาระดับประถมศึกษา จึงมีความไมม่ันใจและไมคุนเคยกับการออกแบบวิสัยทัศน การจัดทํา
เอกสาร เพราะกรรมการสถานศึกษาสวนใหญมีความชํานาญหรือมีความถนัดในการแสดงความคิดเห็น 
เปนผูเสนอแนะมากงานดานวิชาการ จึงมีความคิดเห็นวาการมีสวนรวมในการออกแบบการประเมินมี
คาเฉล่ียต่ําสุด  

ผลจากการวิเคราะหขอมูลคร้ังนี้ สนับสนุนสมมติฐานนั่นคือ กรรมการสถานศึกษาท่ีมี
สถานภาพตําแหนงท่ีแตกตางกัน มีความคิดเห็นในการมีสวนรวมกําหนดวิสัยทัศนตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และเม่ือวิเคราะหรายคู พบวา ผูทรงคุณวุฒิ/ผูแทนศาสนากับผูแทน
ผูปกครอง /ผูแทนศิษยเกา มีความคิดเห็นในการมีสวนรวมกําหนดวิสัยทัศนตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 ผูทรงคุณวุฒิ/ผูแทนศาสนา กับ ผูแทนครู/ผูบริหาร มีความคิดเห็นในการมีสวน
รวมกําหนดวิสัยทัศนตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน/
ผูแทนองคกรชุมชน กับ ผูแทนผูปกครอง/ผูแทนศิษยเกา มีความคิดเห็นในการมีสวนรวมกําหนด
วิสัยทัศนตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนองคกร
ชุมชนกับผูแทนครู/ผูบริหาร มีความคิดเห็นในการมีสวนรวมกําหนดวิสัยทัศนตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 และ ผูแทนผูปกครอง/ผูแทนศิษยเกา กับ ผูแทนครู/ผูบริหาร มีความคิดเห็นในการ
มีสวนรวมกําหนดวิสัยทัศนตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนคู ผูทรงคุณวุฒิ/ผูแทน
ศาสนา กับ ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน/ผูแทนองคกรชุมชน มีความคิดเห็นในการมีสวนรวม
กําหนดวิสัยทัศนไมแตกตางกัน  

เม่ือพิจารณาดูจากผลการวิเคราะหความแปรปรวนแลวพบวา กรรมการโรงเรียนท่ีมี
สถานภาพตําแหนงท่ีแตกตางกัน มีความคิดเห็นในการมีสวนรวมกําหนดวิสัยทัศนตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นั้น อาจเนื่องมาจาก กรรมการโรงเรียนยังไมรับรูถึงจุดมุงหมายของกลุม
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นอกจากนี้เม่ือพิจารณาถึงตัวแปรตน แลวพบวา มีความแตกตางกันในสถานภาพ ซ่ึง  
ศิริกาญจน โกสุมภ (2542 : 183) ไดอธิบายวา การทํากิจกรรมรวมกันระหวางโรงเรียนและชุมชนมี
ขอจํากัดอันทําใหการมีสวนรวมไมเต็มท่ี เนื่องมาจากความสัมพันธเชิงอํานาจท่ีไมเทาเทียมกัน โดยฝาย
หนึ่งรูสึกวาตนเองดอยอํานาจกวา หรือวาอีกฝายหนึ่งรูสึกวาตนเองมีทรัพยากรเชิงอํานาจดอยกวา เชน 
เปนผูมีความรูนอยกวา จึงไมปรารถนาจะเขามามีสวนรวมอยางเต็มท่ี ยิ่งไปกวานั้นการ มีสวนรวมนั้น
จะตองอาศัยการประสานงานกันทุกฝาย ปรีชา คัมภีรปกรณ (2540 : 124-125) กลาวไววา ความรวมมือ
ของบุคลากรในการสรางความสัมพันธกับชุมชนน้ัน บคลากรโรงเรียนทุกคนจะตองประสานงานกันทุก
ฝาย และนอกเหนือจากนั้นคือ จะตองดูองคประกอบความพรอมของโรงเรียนประกอบดวย เพราะวา
ความสัมพันธระหวางท้ังสองฝายจะเกิดข้ึนไมได หากความพรอมของชุมชนโดยเฉพาะความพรอมใน
ดานความคิดเห็นไมทําใหเกิดข้ึน 

นอกเหนือจากท่ีกลาวไปแลวนั้น เม่ือดูท่ีการวิเคราะหรายคู พบวา ผูแทนผูปกครอง/ศิษยเกา 
มีคาเฉล่ียนอยกวา ผูแทนครู ซ่ึงสอดคลองกับ สุวัฒน มุทธเมธา (2524 : 36-38) กลาวถึงอุปสรรคและ
ปญหาของความสัมพันธระหวางบานกับโรงเรียน วามีสาเหตุมาจาก ความสับสนของบทบาทในแตละ
ฝาย คือ ท้ังฝายโรงเรียนซ่ึงเดิมมุงรับผิดชอบการใหวิชาความรู และฝายผูปกครองซ่ึงมุงแตจะนําบุตร
หลานเขาเรียน จึงทําใหไมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาเทาท่ีควร เปนตน นอกจากนั้นมีความแตกตาง
ของการดําเนินงานโรงเรียน โดยครูในโรงเรียนตาง ๆ มีความเขาใจในเร่ืองการศึกษาตางกัน และ
สอดคลองกับ สุพิชญา ธีระกุล (2521 : 57 - 59) ท่ีกลาววา ผูปกครองมักมีทัศนคติดั้งเดิม และ
ประสบการณเกาๆ ท่ีเคยมีตอครูและสถานศึกษา โดยเปนลักษณะท่ีไมสงเสริมตอการใหความรวมมือ
กับสถานศึกษา เชน คิดวาการสอนน้ันเปนหนาท่ีของครู เปนตน ส่ิงเหลานี้เปนปจจัยทําใหผูปกครอง
ไมใหความรวมมือกับทางสถานศึกษา หรืออาจเกิดข้ึนมาจากทัศนะคติของครู ซ่ึง สุพิชญา กลาววา ครู
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ขอเสนอแนะ  

จากผลการวิจยัในคร้ัง ผูวิจยัคิดวาควรมีการกําหนดแนวทางใหการกําหนดวิสัยทัศนคร้ัง
ตอไป ดังน้ี  

1. ใหคณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการแกไขวิสัยทัศน  
2. ควรใหคณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมออกแบบการประเมินวสัิยทัศน  
3. ควรใหคณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการติดตามผลการกําหนดวิสัยทัศน  

 
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป  

1. ควรทําการวิจัยเกี่ยวกับบทบาทของกรรมการสถานศึกษาในการมีสวนรวมจัด
การศึกษาของโรงเรียนใหประสบความสําเร็จ  

2. เนื่องจากงานวิจัยนี้เปนการศึกษาขอมูลในชวงเวลาหน่ึง จึงนาจะมีการศึกษาขอมูลใน
ระยะยาวและตอเนื่องดวย  
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บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังนี้  มุงศึกษาถึงการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครนายก โดยผูวิจัยไดศึกษาข้ันตอนการเนินงานนิเทศภายใน
โรงเรียน 4 ข้ันตอน คือ 1) การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการของสถานศึกษา 2) การ
วางแผนการนิเทศ 3) การดําเนินการนิเทศ 4) การประเมินผลการนิเทศ และเพ่ือเปรียบเทียบการดําเนินงาน
นิเทศภายในโรงเรียน ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครนายก โดยจําแนก
ตามขนาดของสถานศึกษา กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแกขาราชการครู  จํานวน 244 คน ประกอบดวย
ขาราชการครูในสถานศึกษาขนาดใหญจํานวน 42 คน และขาราชการครูในสถานศึกษาขนาดเล็กจํานวน 
202 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 40 ขอมี
คาความเช่ือม่ัน 0.98 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และคาทดสอบ t–test สําหรับกลุมตัวอยางท่ีเปนอิสระตอกัน 
 ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 
 1.  สภาพการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษานครนายกโดยรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณารายดานพบวา ข้ันตอนการ
ดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน 4 ข้ันตอน อยูในระดับมากเชนเดียวกัน โดยเรียงลําดับจากมากไปหา
นอยไดดังนี้ ข้ันท่ี 3 การดําเนินการนิเทศ ข้ันท่ี 2 การวางแผนการนิเทศ ข้ันท่ี 1 การศึกษาสภาพปจจุบัน  
ปญหาและความตองการของสถานศึกษา และข้ันท่ี 4 การประเมินผลการนิเทศ  ตามลําดับ 
 

1)  นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  
    ในพระบรมราชูปถัมภ 
2),3)  อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  
    ในพระบรมราชูปถัมภ 
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 2.  ผลการเปรียบเทียบการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครนายก โดยจําแนกตามขนาดของสถานศึกษาพบวา  
การดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ตามข้ันตอนการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนท้ัง   
4  ข้ันตอน คือ การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการของสถานศึกษา การวางแผนการ
นิเทศ  การดําเนินการนิเทศ และการประเมินผลการนิเทศ ของสถานศึกษาขนาดใหญ และ
สถานศึกษาขนาดเล็ก ท้ังโดยรวมและรายดานนั้นไมแตกตางกัน 
 

ABSTRACT 
The purposes of this study were : (a) to study the procedure of implementing internal 

supervision in the basic education institutes under the jurisdiction of the Nakhon Nayok Office of 
Educational service Area which included (1) studying the current condition, problems and needs of the 
institutes, (2) planning the supervision, (3) conducting the supervision and (4) evaluating the supervision, 
and (b) to compare the implementation of internal supervision of the basic education institutes under the 
jurisdiction of the Nakhon Nayok Office of Educational Service Area, categorized by school size. 

The sample included 42 teachers in large schools and 202 teachers in small schools,      a total 
of 244. The instrument was 40 items of a five – point rating scale questionnaire with  a reliability of 0.98. 
The statistical analysis consisted of percentage, mean, standard deviation and t–test (independent). 

The results of the study were as follows : 
1)  The condition of implementing internal supervision in the basic education institutes under 

the jurisdiction of the Nakhon Nayok Office of Educational Service Area as a whole was at a high level. 
Considering each aspect, et was found that they were at a high level Ranging from high level to low level 
were as follows : conducting the supervision, planning the supervision, studying the current condition, 
problems and needs of the institutes and evaluating the supervision. 

2)  The comparison of implementing internal supervision the basic education institutes under 
the jurisdiction of the Nakhon Nayok Office of Educational Service Area, categorized by school size, 
according to the four aspects, as a whole and each aspect showed that there was no significant difference. 

 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
                แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ระยะท่ี 9 (พ.ศ. 2545 –2548)  ไดกําหนดให “คน”  
เปนศูนยกลางหรือเปนหัวใจท่ีสําคัญตอการพัฒนาประเทศเพราะมีความเช่ือวา คุณภาพของคนเปน
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การศึกษามีความสําคัญในการเพิ่มศักยภาพของคน  ใหเปนทรัพยากรที่ทรงคุณคา มีพลังและ
ความสามารถในการผลิต  ดํารงชีวิตอยางมีคุณธรรม  สรางสรรคสังคมใหม่ันคงและสงบสุข (ดิลก  
บุญเรืองรอด, 2537) ปจจุบันสภาพเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทยไดพัฒนาเปล่ียนแปลงอยาง
รวดเร็ว ความเจริญ กาวหนาดานเทคโนโลยี  เขามามีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิตของประชาชนใน
ประเทศอยางตอเนื่อง จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองยกระดับการศึกษา และพัฒนาความรูพื้นฐานของ
ประชาชนใหสูงข้ึน เพ่ือเพิ่มพูนความรู ความสามารถ ทักษะ ตลอดจนเจตคติ ใหสามารถปรับตัว และ
ดําเนินชีวิตอยางเหมาะสม ทามกลางพลวัตรของความเปล่ียนแปลง (กรมวิชาการ, 2535)  รัฐบาลจึงเรง
ดําเนินการยกระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานของประชาชนใหสูงข้ึนโดยเร็ว  พรอมท้ังประกาศนโยบายวา
ดวยการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยมีหลักการ ดังนี้ (กอ สวัสดิพาณิชย, 2533) 

1. การศึกษาข้ันพื้นฐานเปนสิทธ์ิ และหนาท่ีท่ีประชาชนไทยทุกคนตองมี และตองไดรับ
โดยไมจํากัดเพศ วัย ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ภูมิลําเนา ความเช่ือทางศาสนาหรือขอจํากัดอ่ืนใด 

2. รัฐมีหนาท่ีสนับสนุนวิถีทางในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหมีคุณภาพกวางขวาง  
ท่ัวถึงเปนธรรม และใหเห็นเปนการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิต 

การดําเนินงานของโรงเรียนประถมศึกษา จะบรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตรหรือไมนั้น  
ยอมข้ึนอยูกับการพัฒนากระบวนการสําคัญของโรงเรียนไปพรอมกัน  ซ่ึงไดแก  กระบวนการบริหาร  
กระบวนการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา โดยเฉพาะกระบวนการนิเทศการศึกษา  
นับวามีความสําคัญยิ่ง เพราะเปนกระบวนการท่ีสงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการสอนของครู
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  การนิเทศการศึกษาเปนกระบวนการหนึ่ง  ท่ีจะนํากระบวนการบริหาร
จัดการศึกษา ไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การนิเทศภายนอกอาจทําไดไมท่ัวถึง  และสอดคลองกับ
สภาพปญหาและความตองการของโรงเรียน  ประกอบกับแนวทางการจัดการศึกษาปรับเปล่ียนไป 
จากเดิม  หากโรงเรียนไดทําความเขาใจแนวทางการบริหารจัดการศึกษาท่ีชัดเจน ยอมจะสงผลตอ
คุณภาพของเด็ก  ท่ีอยูในวัยการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางท่ัวถึง (สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี, 
2547)   

การนิเทศภายในโรงเรียน  เปนการนิเทศโดยบุคลากรภายในโรงเรียนเอง  ผูนิเทศอาจไดแก  
ผูบริหาร หัวหนาหมวดวิชา ครูผูชํานาญการ ครูผูนิเทศ ครูผูรวมนิเทศ และหัวหนาฝายตางๆ ท่ีโรงเรียน
คัดเลือกหรือแตงต้ังข้ึน การนิเทศภายในโรงเรียนท่ีจะทําใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้น จะตองกระทํา
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1. พัฒนาคน การนิเทศการศึกษาเปนการใหคําแนะนําชวยเหลือ  เม่ือนิเทศแลวบุคลากรใน
หนวยงานไดรับความรู และมีความสามารถในการปฏิบัติงานมากข้ึน 

2. พัฒนางาน การนิเทศการศึกษาเปนการสรางสรรควิธีทํางาน ใหมีประสิทธิภาพข้ึน 
3. ประสานสัมพันธ  การนิเทศการศึกษาเปนการสรางความรวมมือ สรางความเขาใจในการ

ทํางานรวมกัน 
4. การสรางขวัญและกําลังใจ  การนิเทศการศึกษาเปนการสรางความม่ันใจ ความสบายใจ

และมีกําลังใจในการทํางาน 
การนิเทศภายในโรงเรียน เปนกระบวนการที่จะชวยใหการจัดการเรียนการสอนของครู  

มีประสิทธิภาพ  และสงผลใหผูเรียนมีคุณภาพตามเกณฑท่ีกําหนด  แตปรากฏวาสภาพการปฏิบัติจริง
ของการนิเทศภายในโรงเรียน จากผลการวิจัยเกี่ยวกับการนิเทศภายในโรงเรียนทุกระดับพบวา มีการ
ปฏิบัติกันนอยมาก  เนื่องจากบุคลากรภายในโรงเรียนยังขาดความรู  เกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา และ
ประการสําคัญคือ  ขาดบุคลากรท่ีมีความสามารถในการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน (สงัด  
อุทรานันท , 2530)  ซ่ึงสอดคลองกับปญหาในการการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครนายก  ซ่ึงพบวาปญหาสวนใหญเกิดจากการขาดการนิเทศ
ภายในหนวยงาน  ท่ีสถานศึกษาละเลยไมใหความสนใจจัดกิจกรรมการนิเทศ  จึงประสบปญหาท่ีสําคัญ  
คือ  บุคลากรไมไดรับการพัฒนาเทาท่ีควร  เพราะแตละคนจะทํางานในสวนท่ีรับผิดชอบ ตามความรู
ความสามารถและความเคยชินของตน  โอกาสที่บุคลากรในสถานศึกษาจะไดรับการพัฒนาจึงมีนอย   
ทําใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรนอยลง  (สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครนายก, 
2547)  และจากการรายงานของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  (2540)  พบวาปญหา
ดังกลาวเกิดจากผูบริหารสถานศึกษาและครูผูทําหนาท่ีนิเทศภายในโรงเรียน  ประมาณรอยละ 50 ไมมี
ประสบการณดานการนิเทศ บุคลากรเหลานี้สวนใหญปฏิบัติงานนิเทศโดยตําแหนง หรือไดรับการ
คัดเลือกใหทําหนาท่ีนิเทศ เนื่องจากมีความสามารถเฉพาะทางเปนพิเศษและมีขอคนพบวา ผูใหการ
นิเทศสวนใหญ ไมสามารถติดตามประเมินผลการนิเทศไดอยางตอเนื่อง ขาดผูเช่ียวชาญและ
ผูรับผิดชอบดานการนิเทศ นอกจากปญหาดังกลาวแลว ยังมีรายงานวาปญหาที่สําคัญอีกเร่ืองหน่ึงคือ   
ผูท่ีเกี่ยวของกับการนิเทศภายในโรงเรียนมีความเขาใจในการปฏิบัติงานไมตรงกัน จึงกอใหเกิดปญหา
การนิเทศภายในโรงเรียนข้ึน (วัฒนา สุวิทยพันธุ, 2537) 
 จากท่ีกลาวมาจะเห็นวา  การดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน  ถือเปนหัวใจของการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  เปนกระบวนการท่ีชวยใหการจัดกิจกรรมภายในสถานศึกษา  ดําเนินไปอยางมี
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โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 
 สถานศึกษาท่ีมีขนาดตางกัน  จะมีข้ันตอนในการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน
แตกตางกัน 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษานครนายก   

2.  เพื่อเปรียบเทียบการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครนายก  โดยจําแนกตามขนาดของสถานศึกษา  
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคือ  ขาราชการครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษานครนายกจํานวน 244 คน ประกอบดวยขาราชการครูในสถานศึกษาขนาดใหญจํานวน  
42 คน และขาราชการครูในสถานศึกษาขนาดเล็กจํานวน 202 คน 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามแบบมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ ท่ีผูวิจัยสราง
ข้ึนเอง จํานวน 2 ตอน   
 ตอนท่ี 1  เปนแบบสอบถามขอมูลสวนตัวของกลุมตัวอยาง 
 ตอนท่ี 2  เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ในสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครนายก ซ่ึงไดกําหนดข้ันตอนการนิเทศภายในโรงเรียน  4  
ข้ันตอนคือ การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการของสถานศึกษา การวางแผนการนิเทศ  
การดําเนินการนิเทศ และการประเมินผลการนิเทศ จํานวน 40 ขอ 
 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คารอยละ คาเฉล่ีย คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาการ
ทดสอบคา t โดยใชคา t–test สําหรับกลุมตัวอยางสองกลุมท่ีเปนอิสระตอกัน (Independent Samples) 
โดยมีการสรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และขอเสนอแนะ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
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ผลการวิจัย 
1.  สภาพการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษานครนายกโดยรวม  อยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณารายดานพบวา ข้ันตอนการ
ดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน 4 ข้ันตอน อยูในระดับมากทุกข้ันตอนโดยเรียงลําดับจากมากไปหา
นอยได ดังนี้ ข้ันท่ี 3 การดําเนินการนิเทศ ข้ันท่ี 2 การวางแผนการนิเทศ ข้ันท่ี 1 การศึกษาสภาพปจจุบัน  
ปญหาและความตองการ และข้ันท่ี 4 การประเมินผลการนิเทศ  ตามลําดับ 

2.  ผลการเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครนายก โดยจําแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบวาการ
ดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ตามข้ันตอนการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนทั้ง 4 ข้ันตอน ของ
สถานศึกษาขนาดใหญ และสถานศึกษาขนาดเล็ก ท้ังโดยรวมและรายข้ันตอนนั้นไมแตกตางกัน 
 
อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาเร่ือง การดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครนายก  มีประเด็นท่ีจะอภิปรายผล  ดังน้ี 
 1.  การดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน  ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษานครนายก  เกี่ยวกับข้ันตอนการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน 4 ข้ันตอน คือ  
การศึกษาสภาพปจจุบัน  ปญหาและความตองการของสถานศึกษา  การวางแผนการนิเทศ การดําเนนิการ
นิเทศ  และการประเมินผลการนิเทศโดยรวม อยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาในปจจุบัน  
หนวยงานตนสังกัดท่ีเกี่ยวของท้ังในระดับกระทรวงและในระดับจังหวัดไดใหความสําคัญกับการนิเทศ
ภายในโรงเรียน โดยมีการจัดทําเอกสารเผยแพร  จัดใหมีการประชุมสัมมนาผูผูบริหารสถานศึกษา   
ครูวิชาการและครูผูสอน เกี่ยวกับกระบวนการนิเทศภายในทําใหผูบริหารสถานศึกษา ครูวิชาการและ
ครูผูสอนมีความเขาใจและมีการปฏิบัติงานตามกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนมากข้ึน เปนผลให
ระดับการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนอยูในระดับมาก  และอีกประการหนึ่งอาจเปนเพราะวาผูท่ีทํา
หนาท่ีนิเทศภายในของสถานศึกษาตางๆ สวนใหญจะเปนกลุมบุคคลหลักของสถานศึกษา อันไดแก  
ผูบริหารสถานศึกษา ผูชวยผูบริหาร หัวหนาหมวดวิชา หรือครูวิชาการของสถานศึกษา ซ่ึงจะเปน
ผูรับผิดชอบโดยตรงและเปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญ ท่ีจะผลักดันใหการดําเนินงานนิเทศในโรงเรียน
บรรลุผล  โดยมุงม่ันท่ีจะใชกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน  เปนเคร่ืองมือสําคัญอยางหนึ่ง ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  นอกจากนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช  2542  ไดกําหนด
แนวทางการปฏิรูประบบบริหารและการจัดการศึกษา  การปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา  การ
ประกันคุณภาพการศึกษา สงผลใหหนวยงานตนสังกัดไดมีนโยบายและยุทธศาสตรในการพัฒนาท่ี
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 เม่ือพิจารณาเปนรายข้ันตอนพบวา ในทุกข้ันตอนมีการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนอยู
ในระดับมากทุกข้ันตอน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยได ดังนี้คือ ข้ันท่ี 3 การดําเนินการนิเทศ ข้ันท่ี  
2  การวางแผนการนิเทศ ข้ันท่ี 1 การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการของสถานศึกษาและ
ข้ันท่ี 4 การประเมินผลการนิเทศ ตามลําดับ ซ่ึงในแตละข้ันตอนสามารถสรุปได  ดังนี้ 
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 ข้ันท่ี  3  การดําเนินการนิเทศพบวา ขาราชการครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษานครนายก  มีความเห็นวาสถานศึกษามีการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน   
ในข้ันตอนอยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา ในปจจุบันผูบริหารสถานศึกษาไดใหความสําคัญของ
การนิเทศภายในโรงเรียนวาเปนส่ิงจําเปนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกอบกับเปนนโยบายของ
หนวยงานตนสังกัดในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ท่ีไดมีการติดตามดูแลอยางใกลชิด จึงทําใหผูบริหาร
สถานศึกษาและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบงานนิเทศของสถานศึกษาจะตองรูและเขาใจบทบาทหนาท่ีและ
แนวทางในการปฏิบัติงาน เพ่ือประสานการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนใหเกิดประสิทธิภาพ   
ตามนโยบายของหนวยงานตนสังกัด จึงทําใหเกิดการต่ืนตัวและมีการปฏิบัติในข้ันตอนนี้มาก   
อีกประการหนึ่งคือ  ในการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนท่ีจะตอบสนองตอวัตถุประสงคของการ
นิเทศนั้น ผูบริหารสถานศึกษาจะตองมีการดําเนินงานท่ีหลากหลาย เชน การประชุมช้ีแจงใหครูทุกคน
ไดรูและเขาใจในบทบาทหนาท่ีของตนเอง  ตองมีการประสานและสงเสริมใหครูมีกรทํางานเปนทีม  
รูจักการใชกระบวนกรกลุมในการปฏิบัติงานใหมากข้ึน มีการจัดทํารายละเอียดในการนิเทศติดตาม
ชวยเหลือ การรายงานผลและประสานสัมพันธเพื่อสรางขวัญและกําลังใจแกครูในสถานศึกษา เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนโดยใชนวัตกรรมและส่ือตางๆ โดยผูบริหารสถานศึกษาจะตองมีการกํากับ  
ติดตามใหมีการดําเนินงานอยางตอเนื่อง จึงมีผลทําใหขาราชการครูท่ีมีความเห็นวาสถานศึกษามีการ
ดําเนินงานในข้ันตอนนี้อยูในระดับมากและเม่ือพิจารณาเปนรายขอยอยในข้ันตอนนี้พบวา ทุกขอมีการ
ดําเนินงานอยูในระดับมากเชนเดียวกัน โดยขอท่ีมีความคิดเห็นเฉล่ียในระดับมากท่ีสุดคือ ขอ 4  
สถานศึกษาสงเสริมใหครูมีการทํางานเปนทีม และรูจักการใชกระบวนการกลุมในการปฏิบัติงาน  
รองลงมาคือขอ 1 สถานศึกษาประชุมช้ีแจงใหครูทุกคนรูและเขาใจบทบาทหนาท่ีของผูนิเทศและผูรับ
การนิเทศ 
 ข้ันท่ี 2 การวางแผนการนิเทศพบวา ขาราชการครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษานครนายก  มีความเห็นวาสถานศึกษามีการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน 
ในข้ันตอนนี้อยูในระดับมากเชนเดียวกัน  ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากในปจจุบัน  สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
นครนายก ไดมีการประชุมผูบริหารสถานศึกษาเปนประจําทุกเดือน  เพื่อใหผูบริหารสถานศึกษาไดรับ
ทราบขอราชการและนโยบายของหนวยงานตนสังกัด และมีการนําไปวางแผนดําเนินงานในระดับ
สถานศึกษา  เพื่อใหมีความสอดคลองกัน ผูบริหารสถานศึกษาจึงตองมีการนําขอมูลขาวสารและความ
เคล่ือนไหวทางการศึกษาไปแจงใหขาราชการครูไดรับทราบ  จึงตองมีการประชุมช้ีแจง และใหบุคลากร
ในสถานศึกษาไดแสดงความคิดเห็น  มีการวางแผนในการทํางาน  พิจารณากําหนดแนวทางการจัดทํา
โครงการและปฏิทินในการปฏิบัติงาน  การจัดต้ังงบประมาณ  การจัดทําส่ือและเคร่ืองมือท่ีจะใชในการ
นิเทศอยางเหมาะสม  จึงทําใหขาราชการครูในสถานศึกษาไดมีสวนรวมในการวางแผนการนิเทศภายใน

 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ปที่ 1 ฉบับที่ 1  กุมภาพันธ – พฤษภาคม 2550 

75 

 ข้ันท่ี 1 กรศึกษาสถานภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการพบวา ขาราชการครูใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครนายก มีความเห็นวาสถานศึกษามีการ
ดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนในข้ันตอนนี้อยูในระดับมากเชนเดียวกัน ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา  
ในข้ันตอนการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการของสถานศึกษานั้นผูบริหารสถานศึกษา
จะตองมีการดําเนินงานอยางเปนข้ันตอนและเปนระบบ  มีการประสานงานภายในองคกรอยาง
สมํ่าเสมอและตอเนื่อง มีการแจงนโยบายที่ชัดเจน แตงต้ังคณะทํางาน กําหนดกรอบ แผนงาน ตัวบงช้ี  
จุดเดนและจุดพัฒนาของสถานศึกษา โดยมีการประสานความรวมมือกับทุกคนในหนวยงานใหรวมมือ
กันดําเนินงาน ซ่ึงจะทําใหการดําเนินงานในข้ันตอนนี้สําเร็จลงได จึงทําใหการดําเนินงานในข้ันตอนนี้
อยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายขอยอยในข้ันตอนนี้พบวา ทุกขอมีการดําเนินงานอยูในระดับ
มากเชนเดียวกัน โดยขอท่ีมีความคิดเห็นเฉล่ียอยูในระดับมากท่ีสุดคือ ขอ 7 สถานศึกษาจัดเก็บขอมูล
อยางเปนระบบและเปนปจจุบัน รองลงมาคือ ขอ 1 สถานศึกษามีการตางต้ังคณะกรรมการศึกษาสภาพ
ปจจุบัน ปญหา และความตองการ ในการนิเทศภายในโรงเรียน 
 ข้ันท่ี 4 การประเมินผลการนิเทศ  พบวา  ขาราชการครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครนายก มีความเห็นวาสถานศึกษามีการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน
ในข้ันตอนนี้อยูในระดับมากเชนเดียวกัน ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาในปจจุบันพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ ไดกําหนดใหสถานศึกษาตองมีการรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อให
แตละสถานศึกษาไดนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาปรับปรุงตอไป ทําใหครูเกิดความตระหนักวา  
ในข้ันตอนการประเมินการนิเทศน้ี จะกอใหเกิดการปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนาตนเองได 
มากข้ึนจึงทําใหสถานศึกษามีการดําเนินงานในข้ันตอนนี้อยูในระดับมากและเม่ือพิจารณาเปนราย 
ขอยอยในข้ันตอนนี้พบวา  ทุกขอมีการดําเนินงานอยูในระดับมากเชนเดียวกัน ยกเวนขอ 7 มีการ
ดําเนินงานอยูในระดับปานกลางเพียงขอเดียว  คือ  มีการประเมินผลไดครอบคลุมท้ังดานปจจัย ดาน
กระบวนการและดานผลผลิต  ซ่ึงอาจเปนเพราะวา ในการประเมินผลการดําเนินงานนั้น บางคร้ัง
สถานศึกษายังมีรูปแบบที่ไมชัดเจน สวนใหญจะใชวิธีการประเมินผลดวยการสังเกตหรือตอบ
แบบสอบถาม  จึงอาจทําใหขอมูลท่ีไดไมครอบคลุม และขอท่ีมีความคิดเห็นเฉล่ียในระดับมากท่ีสุด  
คือ ขอ 3 และขอ 10 คือในการประเมินผลการนิเทศในโรงเรียนนั้น จะพิจารณาจากความสําเร็จ  ของการ
ปฏิบัติงานในหนาท่ีของครูและสถานศึกษามีการนําขอมูลท่ีไดจากกรประเมินไปใชในการปรับปรุง
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2.  ผลการเปรียบเทียบการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครนายก โดยจําแนกตามขนาดของสถานศึกษา  พบวาการดําเนินงาน
นิเทศภายในโรงเรียน  ตามข้ันตอนการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนท้ัง 4 ข้ันตอน คือ การศึกษา
สภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการของสถานศึกษา  การวางแผนการนิเทศ  การดําเนินการนิเทศ  
และการประเมินผลการนิเทศ  ของสถานศึกษาขนาดใหญ  และสถานศึกษาขนาดเล็กไมแตกตางกัน    
ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีกําหนดไว  ท้ังนี้อาจเปนเพราะในปจจุบันหนวยงานตนสังกัด ไดมีการ
กําหนดนโยบายใหผูบริหารสถานศึกษาตองมีการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนและมีการดําเนินงาน
อยางตอเนื่อง มีการประชุมใหความรูในเร่ืองของข้ันตอนการนิเทศภายในโรงเรียนไดอยางครบถวน  
ถูกตองตามข้ันตอน  สงผลใหสถานศึกษาขนาดใหญและสถานศึกษาขนาดเล็ก  มีการดําเนินงานนิเทศ
ภายในโรงเรียนไมแตกตางกัน  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของมานพ  พูลทรัพย  (2544)  ไดทําวิจัยเร่ือง
การศึกษาปญหาการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานประถมศึกษาอําเภอ
เขาสมิง  จังหวัดตราด  ผลการวิจัยพบวา  ปญหาการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา  
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเขาสมิง  จังหวัดตราด ระหวางความคิดเห็นของผูบริหาร
โรงเรียนขนาดเล็กกับผูบริหารโรงเรียนขนาดกลางไมแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของนิเวศน  
คิดยาว  (2542)  ทําการวิจัยเร่ืองความตองการการนิเทศภายในโรงเรียนของครูผูสอนเกี่ยวกับงานวิชาการ
ภายในโรงเรียนขยายโอกาส  ทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร  
ผลการวิจัยพบวา  ครูผูสอนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน
ประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร  ท่ีสอนอยูในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ  มีความตองการการนิเทศ
ภายในโรงเรียนไมแตกตางกัน และสอดคลองกับ สมดี  เพียรการคา (2541) ไดทําวิจัยเร่ือง  
ความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมในกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน  กับประสิทธิภาพการสอน
ของครู  ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอางทอง ผลการวิจัยพบวา  
ครูในโรงเรียนขนาดเล็ก  โรงเรียนขนาดกลาง  และโรงเรียนขนาดใหญ  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมี
สวนรวมในกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนไมแตกตางกัน  ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีกําหนดไว  
ท้ังนี้อาจเปนเพราะในปจจุบัน หนวยงานตนสังกัด  ไดมีการกําหนดนโยบายใหผูบริหารสถานศึกษา  
ตองมีการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน และใหมีการดําเนินงานอยางตอเนื่อง มีการประชุมใหความรู  
ในเร่ืองของข้ันตอนการนิเทศภายในโรงเรียน ทําใหผูบริหารสถานศึกษาขนาดใหญ  และขนาดเล็ก  
สามารถปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรียนไดอยางครบถวน ถูกตองตามข้ันตอน สงผลใหสถานศึกษา
ขนาดใหญ และสถานศึกษาขนาดเล็ก มีการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนไมแตกตางกัน 
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ขอเสนอแนะ 
 1.  ในข้ันตอนการศึกษาสภาพปจจุบัน  ปญหาและความตองการของสถานศึกษา  ข้ันตอน
การวางแผนการนิเทศ  ข้ันตอนการดําเนินการนิเทศ  และข้ันตอนการประเมิลผลการนิเทศน้ัน  
สถานศึกษาขนาดใหญมีการดําเนินงานไดดีกวาสถานศึกษาขนาดเล็ก  ซ่ึงอาจจะเปนเพราะวา
สถานศึกษาขนาดใหญมีความพรอมในทุกๆ ดานตอการดําเนินงานในการนิเทศภายในโรงเรียนมากกวา
สถานศึกษาขนาดเล็ก  ดวยเหตุผลนี้ผูบริหารในสถานศึกษาขนาดเล็กจึงจําเปนตองดําเนินการใหภายใน
สถานศึกษาของตนไดมีการปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียนใหมากข้ึนกวาท่ีเปนอยูปจจุบัน โดยเฉพาะ
ใน 3 ข้ันตอนท่ีไดกลาวมาในตอนตน  มีการจัดทําแผนงานดานการนิเทศภายในโรงเรียนท่ีชัดเจน  
สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรในโรงเรียนไดมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อให
บุคลากรทุกคนไดเห็นถึงความสําคัญของการนิเทศภายในและดําเนินการอยางตอเนื่องเปนระบบ 
 2.  ในข้ันตอนการวางแผนการนิเทศนั้น  พบวา  สถานศึกษาขนาดเล็กมีการดําเนินงานได
ดีกวาสถานศึกษาขนาดใหญ  ซ่ึงอาจเปนเพราะวาในสถานศึกษาขนาดเล็กนั้นบุคลากรในสถานศึกษาจะ
มีความใกลชิดและเปนกันเอง มากกวาบุคลากรในสถานศึกษาขนาดใหญ  จึงทําใหข้ันตอนในการ
ประเมินผลการนิเทศเปนไปดวยดี บุคลากรมีความรวมมือกันและปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ  ดวยเหตนุี ้ 
ผูบริหารในสถานศึกษาขนาดใหญ  จึงควรท่ีจะมีการติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานนิเทศในแต
ละกิจกรรม  เพื่อนําผลการประเมินไปปรับปรุงแกไขขอบกพรองท่ีคนพบ นอกจากนี้ ผูบริหาร
สถานศึกษาควรจะใหความสนใจในการกํากับ  ติดตามผลการดําเนินงานอยางจริงจัง โดยมีการ
ประเมินผลในทุกข้ันตอนของการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนดวย 
  อยางไรก็ตาม  เพื่อใหการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนท้ังในสถานศึกษาขนาด
ใหญและสถานศึกษาขนาดเล็ก  เปนไปดวยความเรียบรอย  มีประสิทธิภาพและบังเกิดผลดีตอกรจัด
การศึกษา  ผูบริหารสถานศึกษาจะตองเปนกลไกสําคัญ  ท่ีคอยกระตุนใหมีการดําเนินงานนิเทศภายใน
โรงเรียน  ตามข้ันตอนการนิเทศภายในโรงเรียนท้ัง 4 ข้ันตอน อยางตอเนื่องและเปนระบบ ตลอดจนให
ความสําคัญตอบุคลากรในสถานศึกษา ใหมีสวนรวมในการนิเทศภายในโรงเรียนใหมากข้ึน 
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บทคัดยอ  
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเพื่อเปรียบเทียบสภาพปจจุบัน ปญหา และความ

ตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของเจาหนาท่ีดานบริหารงานบุคคล ในเขตนิคมอุตสาหกรรมน
วนคร จังหวัดปทุมธานี ตามปจจัยสวนบุคคล  กลุมตัวอยางคือ เจาหนาที่ดานบริหารงานบุคคล ในเขต
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร  จํานวน 249 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
และวิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาที (t-test) และคาเอฟ (F-test) 

ผลการวิจัยพบวา 
 1.  สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของเจาหนาท่ีดานบริหารงานบุคคล ในเขตนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร เกี่ยวกับฮารดแวร  พบวา สวนใหญ มีระบบสารสนเทศใช 8 ปข้ึนไป  
ใชคอมพิวเตอรขนาด PC รุน PENTIUM 4 โดยมีใช จํานวน 3 เคร่ือง มีอุปกรณท่ีใชในการตอพวงคือ 
PRINTER แบบ DOT MATRIX 
 2.  สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของเจาหนาท่ีดานบริหารงานบุคคล ในเขตนิคม 
อุตสาหกรรมนวนคร เกี่ยวกับ SOFTWARE พบวา ใชโปรแกรมสําเร็จรูป MS-WORD รอยละ 81.90  ใช
โปรแกรม VISUAL BASIC  พัฒนาระบบที่ทําข้ึนใชเองรอยละ 7.20 ระบบฐานขอมูลใชโปรแกรม 
FOXPRO SOFTWARE  รอยละ 26.10 ซอฟทแวรท่ีใชสนับสนุนการประชุมทางไกล คือระบบ 
PERFECT TABLE PLAN รอยละ 15.40 และในสวนของ SOFTWARE ท่ีใชสนับสนุนการทํางาน
รวมกัน ไดแก OFFICE CALENDER FOR MS OUTLOOK รอยละ 30.10 
 
1)  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ    
2) อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ   
   ในพระบรมราชูปถัมภ  
3) อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ   
ในพระบรมราชูปถัมภ    
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3.  สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของเจาหนาท่ีดานบริหารงานบุคคล ในเขตนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร เกี่ยวกับ NETWORK พบวา เคร่ืองคอมพิวเตอรสามารถติดตอส่ือสารไดตาม
ระบบ LAN ระบบ INTERNET ระบบ INTRANET และระบบ EXTRANET ระบบงานมีการสงผาน
ขอมูลผานระบบเครือขาย โดยใชระบบ LAN 
 4.   ปญหาในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของเจาหนาท่ีดานบริหารงานบุคคล ในเขตนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร  สูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก  อันดับท่ี 1  ดานพีเพิลแวร  เจาหนาท่ีมีปญหาอยูใน
ระดับปานกลาง  อันดับท่ี 2 ดานซอฟทแวร เจาหนาท่ีมีปญหาอยูในระดับปานกลาง และอันดับท่ี  3  
ดานฮารดแวร เจาหนาท่ีมีปญหาอยูในระดับนอย 
 5.  ความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของเจาหนาท่ีดานบริหารงานบุคคล ใน
เขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร สูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก  อันดับ 1 คือ  ดานฮารดแวร  อันดับ 2 คือ  ดาน
ซอฟทแวร และอันดับ 3  คือ  ดานพีเพิลแวร  ซ่ึงทั้งสามดานเจาหนาท่ีมีความตองการในระดับปานกลาง  

6. ผลการเปรียบเทียบปญหาและความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของเจาหนาท่ีดาน
บริหารบุคคลในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร เปรียบเทียบตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ  วุฒิ
การศึกษา  ระยะเวลาในการทํางานของเจาหนาท่ีสวนบุคคล  ประวัติการเคยไดรับการศึกษา/ฝกอบรม
เกี่ยวกับงานบริหารบุคคลและคอมพิวเตอร  พบวา เจาหนาท่ีสวนบุคคลท่ีมีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน 
มีปญหาและความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีไมแตกตางกัน   

 
ABSTACT 

 The objectives of  research were to study and compare the current situation, problem and 
information technology  required by human resource officer in company around Navanakorm Industrial 
Zone, Pathumthani  Province.  The sample were 249  respondents from human resource officer  in 
Navanakorm Industrial Zone.  The  questionnaire was used  to collect the concerned data.  The statistics 
used to analyze data were average, standard deviation, t-test and f-test.  

Research conclusion as followes : 
1. The Information Technology situation of human resource officer in Navanakorm 

Industrial Zone in term of hardware most of them have been used IT system for over then 8 years with 3 
PC computers Pentium 4  model and  the dot matrix printer. 

2. Information technology situation of human resource officer in Navanakorm Industrial 
Zone in term of software the Ms-Word  was used in their daily work. Windows XP was the most popular 
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program. FoxPro ws used to be created database program. Perfect Table Plan  was used for supporting 
far away conference.  The software-supported cooperative work was officer Calendar for Ms-Outlook. 

3. Information technology situation of human resource officer in Navanakorm Industrial 
Zone in term of network  linked by LAN, INTERNET, INTRANET and EXTRANET working 
information was transferred through LAN system. 

4. The problem in using Information technology situation of human resource officer in 
Navanakorm Industrial Zone :  the most three highest  problems were  Peopleware,  Softwareware  with 
the moderate  level  and  Hardwareware  with the low level. 

5. The requirement of Information technology of human resource fficer in Navanakorm 
Industrial Zone:  the most three highest requirement were Hardware, Software and Peopleware  with  the 
moderate level. 

6. The result of comparing the problems and requirements of using Information technology  
of  human  resource officer in Navanakorm Industrial Zone by personnel data which were gender, age, 
qualification, work experience in human resource management and computer training background were 
found that  the problems and requirements of information technology  were not significantly difference. 
 
ความสําคัญของปญหา 

จากการพิจารณาสถานการณ และการพัฒนาเทคโนโลยีดานสารสนเทศของประเทศ  
ท้ังดานขอมูล ระบบเครือขายขอมูล และการใชงานขอมูลท่ีเกิดข้ึน  จะเห็นไดวาความตองการในการ
ประมวลผลขอมูลมีความจําเปนมากข้ึนเร่ือย ๆ ท้ังนี้เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน การลดความ
สูญเสียท่ีจะเกิดข้ึนในการดําเนินการ เราจึงควรวางแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี การประมวลผลใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ท่ีประกอบดวยระบบคอมพิวเตอร การประยุกตในการใชงาน และนําระบบ
เครือขายสารสนเทศเขามาใชในงานบุคคล 

หนวยงานดานบริหารงานบุคคลเปนหนวยงานหนึ่งท่ีมีความสําคัญตอองคกรทุกองคกรไม
วาองคกรจะเล็กหรือใหญ  จะตองคัดเลือกบุคลากรท่ีมีคุณภาพ อีกทั้งจะตองมีการคํานวณ และพิจารณา
ในเร่ืองของอัตราคาจาง หากทําการคํานวณ หรือพิจารณาอัตราคาจางผิดพลาด อาจกอใหเกิดปญหาตาง 
ๆ ตามมาอีกมากมาย  เชน  การกอกลุมประทวงอัตราคาจางท่ีไมเปนธรรม     

จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาคนควาในหัวขอ “ศึกษาสภาพ
ปจจุบัน ปญหา และความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ของเจาหนาท่ี ดานบริหารงานบุคคล 
ในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร” เพื่อพิจารณานําระบบสารสนเทศเขามาประยุกตใชในองคกรใหเกิด
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คําสําคัญ 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ   การบริหารงานบุคคล     นิคมอุตสาหกรรมนวนคร 
 
โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 

ปญหาและความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของเจาหนาท่ีดานบริหารงาน
บุคคล ในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร แตกตางกันตามปจจัยสวนบุคคลอยางไร 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของเจาหนาท่ีดานบริหารงานบุคคล ในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 

2.   เพื่อเปรียบเทียบปญหา และความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ
เจาหนาท่ีดานบริหารงานบุคคล ในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนครตามปจจัยสวนบุคคล 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1.ประชากร ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดจาก เจาหนาท่ีดานบริหารงานบุคคล ใน
เขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี จํานวน 658 คน  

2. กลุมตัวอยางในการวิจัย ไดจาก การสุมตัวอยางเจาหนาท่ีดานบริหารงาน บุคคล ใน
เขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี ตามทฤษฎีของทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1973 : 
125 อางถึงใน ยุทธพงษ กัยวรรณ, 2543 : 79) ท่ีแสดงขนาดของกลุมตัวอยาง และตองการทําใหเกิด
ความคลาดเคล่ือนของการสุมรอยละ 5 หรือเปน จํานวน 249 คน 

3. เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้ เปนแบบสอบถามเจาหนาท่ีดาน
บริหารงานบุคคล ในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี 

4. การวิเคราะหขอมูล  1) ศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศโดยใชคารอยละ และความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2) เปรียบเทียบสภาพปจจุบัน 
ปญหา และความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทาง
เดียว One-Way ANOVA ใชสถิติ t-Test สําหรับกลุมตัวอยาง 2 กลุม และใช F-Test สําหรับกลุม
ตัวอยางต้ังแต 3 กลุมข้ึนไป 
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ผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยสภาพปจจุบัน  ปญหา  และความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของเจาหนาท่ีดานบริหารงานบุคคล ในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร สรุปผลไดดังนี้ 
1. สถานภาพสวนบุคคลของเจาหนาท่ีดานบริหารงานบุคคล ในเขตนิคมอุตสาหกรรม 

นวนคร สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 61.40 เพศชาย คิดเปนรอยละ 38.60 มีอายุระหวาง  
25 – 30  ป คิดเปนรอยละ 38.60 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  คิดเปนรอยละ 87.60 ทํางานมานาน  
4 – 6 ป และ 8 ปข้ึนไปเทากันคือ คิดเปนรอยละ 22.50 สวนใหญ เคยไดรับการศึกษา/ฝกอบรมงาน
บริหารบุคคล คิดเปนรอยละ 81.10  โดยไดจากการปฏิบัติงานจริง คิดเปนรอยละ  59.40    และเคยไดรับ
การศึกษา/ฝกอบรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร  คิดเปนรอยละ 97.20   

2. สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของเจาหนาท่ีดานบริหารงานบุคคล ในเขตนิคม 
อุตสาหกรรมนวนคร เกี่ยวกับ HARDWARE พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ มีระบบสารสนเทศใช   
8 ปข้ึนไป  คิดเปนรอยละ 32 ใชคอมพิวเตอรขนาด  PC  คิดเปนรอยละ 98.40 และมีเคร่ืองคอมพิวเตอรที่
ใชในการปฏิบัติงานจํานวน 3 เคร่ือง คิดเปนรอยละ 26.50 สวนใหญใชเคร่ืองคอมพิวเตอร  
รุน PENTIUM 4 คิดเปนรอยละ 88.00 และรอยละ 100.00 มีอุปกรณท่ีใชในการตอพวงคือ PRINTER  
และสวนใหญใชเคร่ือง PRINTER แบบ DOT MATRIX  คิดเปนรอยละ 66.70  

3. สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของเจาหนาท่ีดานบริหารงานบุคคล ในเขตนิคม 
อุตสาหกรรมนวนคร เกี่ยวกับ SOFTWARE พบวา กลุมตัวอยางใชโปรแกรมสําเร็จรูป คิดเปน 
รอยละ 100.00 และ ใชโปรแกรมท่ีพัฒนาขึ้นเอง คิดเปนรอยละ 22.90 โปรแกรมสําเร็จรูปท่ีใช  คือ
โปรแกรม MS-WORD คิดเปนรอยละ 81.90 โปรแกรมที่ใชในการพัฒนาระบบท่ีทําข้ึนใชเอง คือ
โปรแกรม VISUAL BASIC คิดเปนรอยละ 7.20  และสวนใหญใชโปรแกรม WINDOWS XP  คิดเปน
รอยละ 76.70 ระบบฐานขอมูลท่ีใชคือโปรแกรมFOXPRO คิดเปนรอยละ 26.10 และ SOFTWARE ท่ีใช
สนับสนุนการประชุมทางไกล คือระบบ PERFECT TABLE PLAN คิดเปนรอยละ 15.40 ในสวนของ 
SOFTWARE ท่ีใชสนับสนุนการทํางานรวมกัน ไดแก OFFICE CALENDER FOR MS OUTLOOK  
คิดเปนรอยละ 30.10  

4. สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของเจาหนาท่ีดานบริหารงานบุคคล ในเขตนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร เกี่ยวกับ NETWORK  พบวา เคร่ืองคอมพิวเตอรสามารถติดตอส่ือสารไดตาม
ระบบตางๆ  ดังนี้ ระบบ  LAN คิดเปนรอยละ 96.80 ระบบงานมีการสงผานขอมูลผานระบบเครือขาย  
คิดเปนรอยละ 81.10 มีการสงเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส เชน EDI คิดเปนรอยละ 71.90 ระบบเครือขาย
ท่ีใชติดตอภายในหนวยงานปจจุบัน ไดแก ระบบ LAN คิดเปนรอยละ 95.20   
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อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยเร่ือง  การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศของเจาหนาท่ีดานบริหารงานบุคคล ในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร นํามาอภิปราย
ผลการวิจัยไดดังตอไปนี้ 

  1. ปญหาในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ของเจาหนาท่ีดานบริหารงานบุคคล ในเขต
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ไดผลตามรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1.1 ดานพีเพิลแวร จากการวิจัยคร้ังนี้พบวา ส่ิงท่ีเปนปญหามากท่ีสุด คือ เจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงาน ขาดความสนใจท่ีจะศึกษาคนควาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงาน ขาดความรู ความสามารถในการแกไขปญหา เฉพาะหนาท่ีเกิดข้ึนกับอุปกรณฮารดแวร 
และหนวยงานมีการฝกอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานไมเพียงพอ   

1.2 ดานซอฟตแวร  จากการวิจัยคร้ังนี้พบวา ส่ิงท่ีเปนปญหามากท่ีสุดของดาน
ซอฟตแวร คือหนวยงานขาดการปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมจัดการระบบฐานขอมูล ทําใหขอมูล
ท่ีไดจากการทํางานอาจมีขอมูลที่ไมสมบูรณ หรือไมสอดคลองตอความตองการ อีกท้ังเม่ือเกิดความ
ผิดพลาดในการทํางาน ยังไมสามารถแกไขปญหาไดอยางทันถวงที เปนผลทําใหใชเวลาในการ
ทํางานมากกวาหนวยงานท่ีมีความทันสมัยในเร่ืองของซอฟตแวร 

1.3 ดานฮารดแวร จากการวิจัยคร้ังนี้พบวา ส่ิงท่ีเปนปญหามากท่ีสุดของดาน
ฮารดแวร คืออุปกรณท่ีใชในการทํางานขาดการปรับปรุงใหทันสมัย จึงเกิดความลาชาในการทํางาน 
อีกท้ังเคร่ืองคอมพิวเตอรบางสวนมีการประมวลผลต่ํา จึงทําใหผลของงานออกไมทันตอความ
ตองการของผูท่ีตองการใชงาน  

  2. ความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ของเจาหนาท่ีดานบริหารงานบุคคล ในเขตนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร ซ่ึงไดผลตามรายละเอียดดังตอไปนี้ 

2.1 ดานฮารดแวร เปนดานท่ีเจาหนาท่ีดานบริหารงานบุคคล ในเขตนิคมอุตสาหกรรม 
นวนคร มีความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับปานกลาง ส่ิงท่ีเปนความตองการมากท่ีสุด 
ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศดานฮารดแวรคือ เคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีมีความสามารถประมวลสูง  
ตองการอุปกรณตอพวงเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีมีความรวดเร็วในการทํางาน และตองการอุปกรณท่ีใชใน
การทํางานท่ีมีการปรับปรุงใหทันสมัย  

2.2 ดานซอฟทแวร เปนดานท่ีเจาหนาท่ีดานบริหารงานบุคคล ในเขตนิคมอุตสาหกรรม 
นวนคร มีความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับปานกลาง  ส่ิงท่ีเปนความตองการมากท่ีสุด 
ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศดานซอฟทแวร คือ ตองการใหหนวยงานมีการปรับปรุงและพัฒนา
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2.3 ดานพีเพิลแวร เปนดานท่ีเจาหนาท่ีดานบริหารงานบุคคล ในเขตนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร มีความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับปานส่ิงท่ีเปนความตองการมาก
ท่ีสุดในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศดานพีเพิลแวร คือ  มีความตองการใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน มี
ความรู ความสามารถในการแกไขปญหา เฉพาะหนา ท่ีเกิดข้ึนกับอุปกรณฮารดแวร  มีความตองการให
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานมีจํานวนเพิ่มข้ึน และมีความตองการใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน มีความรู 
ความสามารถในการใชงานระบบเครือขาย 

  3. การเปรียบเทียบปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ของเจาหนาท่ีดานบริหารบุคคล ในเขต
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ในดานฮารดแวร ซอฟแวร พีเพิลแวร เน็ตเวิรคและดานอ่ืน ๆ เม่ือจําแนกตาม
ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ระยะเวลาในการทํางานของเจาหนาท่ีสวนบุคคล  
ประวัติการเคยไดรับการศึกษา/ฝกอบรมเกี่ยวกับงานบริหารบุคคลและคอมพิวเตอร มีรายละเอียดดังนี้ 

3.1 เพศ ท่ีแตกตางกัน ไมมีผลใหปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน 
3.2 ชวงอายุท่ีแตกตางกัน ไมมีผลใหปญหาการใชเทคโนโลยสีารสนเทศแตกตางกัน   
3.3 ระดับการศึกษาที่แตกตางกัน ไมมีผลใหปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

แตกตางกัน 
3.4 ระยะเวลาการปฏิบัติงานท่ีแตกตางกัน ไมมีผลใหปญหาการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศแตกตางกัน 
3.5 การไดรับการศึกษา/อบรมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ไมมีผลใหปญหาการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน 
3.6 การไดรับการศึกษา/อบรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ไมมีผลใหปญหาการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศแตกตางกัน  
4. การเปรียบเทียบความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ของเจาหนาท่ีดานบริหารบุคคล ใน

เขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ในดานฮารดแวร  ซอฟแวร พีเพิลแวร เน็ตเวิรค และดานอ่ืน ๆ เม่ือจาํแนก
ตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ  วุฒิการศึกษา ระยะเวลาในการทํางานของเจาหนาที่สวนบุคคล 
ประวัติการเคยไดรับการศึกษา/ฝกอบรมเกี่ยวกับงานบริหารบุคคลและคอมพิวเตอร มีรายละเอียดดังนี้ 

4.1 เพศ ท่ีแตกตางกัน ไมมีผลใหความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน   
4.2 ชวงอายุท่ีแตกตางกัน ไมมีผลใหความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน 
4.3 ระดับการศึกษาที่แตกตางกัน ไมมีผลใหความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

แตกตางกัน 
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4.4 ระยะเวลาการปฏิบัติงานท่ีแตกตางกัน ไมมีผลใหความตองการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศแตกตางกัน 

4.5 การไดรับการศึกษา/อบรมเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล ไมมีผลใหความตองการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน 

4.6 การไดรับการศึกษา/อบรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ไมมีผลใหความตองการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน 

 
ขอเสนอแนะ 
 1. ผูบริหารควรใหความสําคัญในการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในการ
ปฏิบัติงาน เชน การกําหนดงบประมาณเพื่อการปรับปรุงฮารดแวร ซอฟทแวร ใหมีความทันสมัย 
ควรจัดใหมีการอบรมพนักงานท่ีเกี่ยวของในเร่ืองของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหเกดิความ
รวดเร็วในการทํางาน และอาจเกิดขอผิดพลาดในการทํางานนอยลง 
 2. ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศควรที่จะมีการพัฒนาพรอม ๆ กัน ทุกดาน 
ท้ังดานฮารดแวร ซอฟตแวร พีเพิลแวร และดานเน็ตเวิรค เพื่อลดปญหาท่ีจะเกิดข้ึน 

3. ควรศึกษาปญหาการใชและความตองการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลุมพนักงาน
ระดับผูบริหาร 

4. ควรศึกษาขอมูลการเปรียบเทียบปญหาการใชและความตองการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศระหวางพนักงานระดับผูบริหารกับพนักงานระดับปฏิบัติการ 

5. ควรศึกษาปจจัยท่ีเปนอุปสรรคและปจจัยท่ีสนับสนุนของปญหาและความตองการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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บทคัดยอ  
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการใหบริการสินเช่ือโครงการธนาคาร

ประชาชน และเปรียบเทียบระดับคุณภาพการใหบริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน ตามปจจัย
สวนบุคคล ไดแก อายุ อาชีพ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน ศูนยธุรกิจสินเชื่อ
และบริการ กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาจํานวน 390 คน เคร่ืองมือท่ีใช คือ แบบสอบถาม ซ่ึงผลการวัด
คาความเช่ือม่ันเทากับ 0.98 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย คาความเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การทดสอบคาทีแบบเปนอิสระตอกัน และการทดสอบคาเอฟ  

ผลการวิจัยพบวา 
1.  ระดับคุณภาพการใหบริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน โดยภาพรวมและ 

รายดาน ไดแก  ความเชื่อถือและไววางใจ การตอบสนองอยางรวดเร็ว การรับประกัน ความเอาใจใส
ลูกคา และส่ิงท่ีสัมผัสได อยูในระดับสูง   

2.  การเปรียบเทียบคุณภาพการใหบริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน  
2.1 เม่ือเปรียบเทียบตามศูนยธุรกิจและบริการพบวา โดยภาพรวมและดานความเช่ือถือ

และไววางใจดานการตอบสนองอยางรวดเร็ว ดานการรับประกัน และดานความเอาใจใสลูกคา 
ไมแตกตางกัน สวนดานส่ิงท่ีสัมผัสได แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
                      2.2  เม่ือเปรียบเทียบตามอายุของผูใชบริการ  พบวา  โดยภาพรวมและดานความเช่ือถือ
และไววางใจ ดานการตอบสนองอยางรวดเร็ว ดานการรับประกัน ดานความเอาใจใสลูกคา และดานส่ิง
ท่ีสัมผัสได แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

1)  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ    
2)  อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ   
   ในพระบรมราชูปถัมภ  
3) อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ   
    ในพระบรมราชูปถัมภ   
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2.3  เม่ือเปรียบเทียบตามอาชีพของผูใชบริการพบวา โดยภาพรวมและดานการตอบสนอง
อยางรวดเร็ว ดานความเอาใจใสลูกคา และดานส่ิงท่ีสัมผัสได แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 สวนดานความเช่ือถือและไววางใจ และดานการรับประกันไมแตกตางกัน     
                     2.4  เม่ือเปรียบเทียบตามสถานภาพการสมรสของผูใชบริการพบวา โดยภาพรวมและดาน
ความเช่ือถือและไววางใจ ดานการตอบสนองอยางรวดเร็ว ดานการรับประกัน ดานความเอาใจใสลูกคา 
และดานส่ิงท่ีสัมผัสได  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
                  2.5  เม่ือเปรียบเทียบตามระดับการศึกษาของผูใชบริการพบวา โดยภาพรวมและดานความ
เช่ือถือและไววางใจ ดานการตอบสนองอยางรวดเร็ว ดานการรับประกัน ดานความเอาใจใสลูกคา และ
ดานส่ิงท่ีสัมผัสได  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
                  2.6  เม่ือเปรียบเทียบตามรายไดตอเดือนของผูใชบริการพบวา โดยภาพรวมและดานความ
เช่ือถือและไววางใจ ดานการตอบสนองอยางรวดเร็ว ดานการรับประกัน และดานความเอาใจใสลูกคา 
ไมแตกตางกัน   
 

ABSTACT 
The purpose of this research was to study the service quality level of the people bankloan 

project and  to compare the service quality level of the people bank by age, occupation, civil status, 
educational attainment, income, loan business and service center.  The sample of this study was 390 
respondents.  The questionnaire with reliability of 0.98 was used to collect data.   

The statistical data used in analyzing were percentage, arithmetic mean, standard deviation,  t - 
test : independent and F – test. 

The finding were as follows : 
1.  The of service quality level of the people bank loan project as a whole and the each aspect 

of reliability, responsiveness, assurance, empathy and tangibles at were high level.  
2.  Comparing the service quality level of the people bank loan project :                      

 2.1 Loan business and service center compared :  The service quality of the people bank 
loan project as a whole and the each aspect of responsiveness, assurance and empathy customer had non 
significant difference while tangibles customer had significant difference at the .05 level.     

2.2 Age compared :  The service quality of the people bank loan project as a whole 
and the each aspect of reliability, responsiveness, assurance, empathy and tangibles customer had 
significant difference at the .05 level. 
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2.3 Occupation compared :  The service quality of the people bank loan project as a 
whole and the each aspect of responsiveness, empathy and tangibles customer had significant 
difference at the .05 level while reliability and assurance customer had non significant difference. 

2.4 Civil status compared :  The service quality of the people bank loan project as a 
whole and the each aspect of reliability, responsiveness, assurance, empathy and tangibles 
customer had significant difference at the .05 level.   

2.5 Educational attainment compared :  The service quality of the people bank loan 
project as a whole and the each aspect of reliability, responsiveness, assurance, empathy and 
tangibles customer had significant difference at the .05 level.                        

2.6 Income compared : The service quality of the people bank loan project as a 
whole and the each aspect of reliability, responsiveness, assurance, empathy and tangibles 
customer had non significant difference.                        
 
ความสําคัญของปญหา 

ป พ.ศ. 2540  ประเทศไทยประสบกับปญหาวิกฤตการณทางเศรษฐกิจอยางรุนแรง สาเหตุ 
มาจากภาวะความผันผวนทางการเงิน  การออนตัวลงของคาเงินบาท  การขาดสภาพคลองและขาด
เสถียรภาพของระบบการเงิน  การประกาศระงับการดําเนินงานของสถาบันการเงิน รวม 58 แหง รวมถึง
ปญหาดานธุรกิจอสังหาริมทรัพย  ปญหาดังกลาวท่ีประเทศไทยประสบในขณะน้ันเรียกกันท่ัวไปวา  
“ภาวะฟองสบูแตก” รัฐบาลจําเปนตองขอความชวยเหลือทางการเงินจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ 
(IMF)  และในการดําเนินการตามเง่ือนไขของ IMF รัฐบาลจําเปนตองปรับเพิ่มอัตราภาษีมูลคาเพิ่ม  
รวมท้ังการปรับลดงบประมาณของรัฐ เปนตน สงผลกระทบตอการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศไทยเปนอยางมาก โดยเฉพาะภาคธุรกิจเอกชน ท้ังในดานการผลิตการคาและการจางแรงงาน
ลดลง ซ่ึงปญหาทางเศรษฐกิจในคร้ังนั้นไดสงผลกระทบใหเกิดปญหาในดานตาง ๆ ท้ังดานเศรษฐกิจ
การเมืองและสภาพสังคมของไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาทางดานเศรษฐกิจตกอยูในภาวะถดถอยอยาง
ตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน กิจการหลายแหงตาง ๆ พากันลดขนาดของกิจการลงและมีจํานวนไมนอยท่ี
ตองปดกิจการไปเน่ืองจากประสบกับปญหาการขาดสภาพคลองอยางรุนแรง  ประกอบกับการท่ีธนาคาร
พาณิชยมีความเขมงวดในการปลอยสินเช่ือเขาสูภาคธุรกิจ สงผลตอการจางงานของประชากรในภาค
แรงงานประชาชนจํานวนมากตองประสบปญหาการวางงาน สภาพการตกงานสงผลใหประชาชนท่ัวไป
มีรายไดและกําลังซ้ือลดลง กอใหเกิดผลกระทบทางสังคมตามมา เชน ปญหาความยากจนของประชาชน
ผูมีรายไดนอย การกูหนี้ยืมสิน การลักขโมย ภาวะความเครียด ปญหาดังกลาวกลายเปนปญหาทางสังคม
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รัฐบาลไดใหความสําคัญตอการแกไขปญหาทางเศรษฐกิจดังกลาวท่ีประชาชนประสบอยู 
โดยไดดําเนินการหาวิธีการบรรเทาความเดือดรอน และนํานโยบายตาง ๆ ท่ีจะนําประเทศไทยพนจาก
วิกฤตเศรษฐกิจมาใช เพื่อใหเศรษฐกิจขยายตัว โดยกระตุนการฟนฟูทางเศรษฐกิจจากรากฐานของ
ประชาชน เพื่อแกไขปญหาความยากจนนําไปสูการสรางงาน สรางรายไดเพื่อลดคาใชจายใหกับ
ประชาชน จนไดมีหลายโครงการเกิดข้ึนไมวาจะเปนโครงการพักชําระหนี้ภาคเกษตรกองทุนหมูบาน 
และชุมชนเมือง โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค และอีกหลายโครงการ รวมถึงโครงการธนาคาร
ประชาชน 

โครงการธนาคารประชาชนเปนหนึ่งในนโยบายเรงดวนของรัฐบาล  โดยมีวัตถุประสงค 
เพื่อมุงเนนท่ีจะเปดโอกาสใหประชาชนท่ีเปนผูประกอบการรายยอย และประชาชนท่ีวางงานทุกคน ซ่ึง
ไมมีหลักทรัพยในการยื่นขอกูเงินจากสถาบันการเงิน ไดมีโอกาสที่จะมีเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
สามารถใชบริการทางการเงินไดอยางเทาเทียม สงเสริมใหเกิดการกระจายโอกาส การเขาถึงแรงงาน
ใหกับผูมีรายไดนอยแกประชาชนท่ัวไป ท่ีประกอบอาชีพอิสระรายยอย เพื่อสรางทางเลือก ลดการพึง่พา
แหลงเงินกูนอกระบบ ซ่ึงทําใหประชาชนมีโอกาสในการสรางรายไดดวยตนเอง รัฐบาลไดมอบหมาย
ภารกิจโครงการธนาคารประชาชนดังกลาว ใหอยูภายใตความรับผิดชอบ การดําเนินงานของธนาคาร
ออมสิน และไดจัดต้ังโครงการธนาคารประชาชนข้ึนเม่ือวันท่ี 25 มิถุนายน พ.ศ.  2544 

ธนาคารออมสินในฐานะท่ีเปนผูดําเนินโครงการ ไดมีการจัดใหบริการทางการเงินพรอมท้ัง
กําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขในการบริการโครงการธนาคารประชาชน ท่ีตอบสนองความตองการของ
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ปจจุบันจํานวนผูใชบริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน มีจํานวนมากกวาผูใชบริการ
สินเช่ือประเภทอ่ืน ๆ ของธนาคารออมสินท่ีเปดใหบริการในปจจุบัน  ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงสนใจศึกษา
คุณภาพการใหบริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน ท้ังนี้ เพ่ือใชเปนขอมูลในการเสนอแนะและ
เปนแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการบริการใหตรงกับความตองการของผูใชบริการ ท้ังยังเปนการ
สรางความประทับใจและเพิ่มความพึงพอใจของผูใชบริการ โดยมุงหวังใหบริการของธนาคารออมสิน
เปนบริการ ท่ีกอใหเกิดประโยชนตอชุมชนและสังคมสวนรวมสมกับเปนธนาคารของประชาชน เพ่ือ
ประชาชนอยางแทจริงตอไป 
 
คําสําคัญ                                                    
 2การใหบริการสินเช่ือ  ธนาคารประชาชน  
 
โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 
                 1. คุณภาพการใหบริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน มีระดับความสําคัญเปน
อยางไร 
                 2.  การเปรียบเทียบระดับคุณภาพการใหบริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน 
แตกตางกันตามปจจัยสวนบุคคล และศูนยธุรกิจสินเช่ือและบริการหรือไม  
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการใหบริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน 1.  
2.  เพื่อเปรียบเทียบระดับคุณภาพการใหบริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชนตาม

ปจจัยสวนบุคคล และศูนยธุรกิจสินเช่ือและบริการ  
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1.  ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูมาใชบริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชนของ
ศูนยธุรกิจสินเช่ือและบริการศิริราช และบางแค จํานวน 15 สาขา จํานวน 15,083 คน 
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2.  กลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้ ไดจากการใชวิ ธีคํานวณตามสูตรของทาโร  
ยามาเน (Taro Yamane อางใน ประคอง กรรณสูต, 2542 : 10) ท่ีระดับความคลาดเคล่ือน .05 โดยใช
วิธีการสุมตัวอยางแบบมีระบบ (Systematic Random Sampling) โดยสุมจากผูมาใชบริการทุก ๆ คนท่ี 5 
ท่ีเขามาชําระคืนเงินกูสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ในเวลาราชการ ตั้งแตเวลา 8.30 น. – 15.30 น. 
จนครบจํานวน ไดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 390 คน   
 
ผลการวิจัย 

1.  คุณภาพการใหบริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน โดยภาพรวมและดานความ
เช่ือถือและไววางใจ การตอบสนองอยางรวดเร็ว การรับประกัน ความเอาใจใสลูกคา และส่ิงท่ีสัมผัสได 
อยูในระดับสูง   

2.  การเปรียบเทียบคุณภาพการใหบริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน      
2.1  เม่ือเปรียบเทียบตามศูนยธุรกิจและบริการพบวา  ผูใชบริการศูนยธุรกิจสินเช่ือและ

บริการศิริราช  มีระดับคุณภาพการใหบริการสูงกวาผูใชบริการศูนยธุรกิจสินเช่ือและบริการบางแค  
โดยภาพรวมและดานความเชื่อถือและไววางใจ ดานการตอบสนองอยางรวดเร็ว ดานการรับประกัน 
และดานความเอาใจใสลูกคา  ผูใชบริการศูนยธุรกิจและบริการตางกันมีระดับคุณภาพการใหบริการ  
ไมแตกตางกัน  สวนดานส่ิงท่ีสัมผัสได แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
                     2.2  เม่ือเปรียบเทียบตามอายุของผูใชบริการพบวา  ผูใชบริการที่มีอายุมากกวา 40 ป มีระดบั
คุณภาพการใหบริการสูงกวากลุมอ่ืน โดยภาพรวมและดานความเช่ือถือและไววางใจ ดานการ
ตอบสนองอยางรวดเร็ว ดานการรับประกัน ดานความเอาใจใสลูกคา และดานส่ิงท่ีสัมผัสได ผูใชบริการ
ท่ีมีอายุตางกันมีระดับคุณภาพการใหบริการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
                     2.3  เม่ือเปรียบเทียบตามอาชีพของผูใชบริการ  พบวา  ผูใชบริการที่มีอาชีพเจาของกิจการ/
คาขาย  มีระดับคุณภาพการใหบริการสูงกวากลุมอ่ืน โดยภาพรวมและดานการตอบสนองอยางรวดเร็ว 
ดานความเอาใจใสลูกคา และดานส่ิงท่ีสัมผัสได ผูใชบริการที่มีอาชีพตางกันมีระดับคุณภาพการ
ใหบริการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  สวนดานความเช่ือถือและไววางใจ และ
ดานการรับประกัน ไมแตกตางกัน     
                     2.4  เม่ือเปรียบเทียบตามสถานภาพการสมรสของผูใชบริการ  พบวา  ผูใชบริการที่มี
สถานภาพหมาย/หยา  มีระดับคุณภาพการใหบริการสูงกวากลุมอ่ืน โดยภาพรวมและดาน                
ความเช่ือถือและไววางใจ ดานการตอบสนองอยางรวดเร็ว ดานการรับประกัน ดานความเอาใจใสลูกคา 
และดานส่ิงท่ีสัมผัสได  ผูใชบริการท่ีมีสถานภาพการสมรสตางกันมีระดับคุณภาพการใหบริการ 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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                  2.5  เม่ือเปรียบเทียบตามระดับการศึกษาของผูใชบริการ  พบวา  ผูใชบริการท่ีมีระดับ
การศึกษาอนุปริญญา/ปวส.  มีระดับคุณภาพการใหบริการสูงกวากลุมอ่ืน โดยภาพรวมและดานความ
เช่ือถือและไววางใจ ดานการตอบสนองอยางรวดเร็ว ดานการรับประกัน ดานความเอาใจใสลูกคา และ
ดานส่ิงท่ีสัมผัสได ผูใชบริการท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีระดับคุณภาพการใหบริการแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
                  2.6  เม่ือเปรียบเทียบตามรายไดตอเดือนของผูใชบริการ  พบวา  ผูใชบริการที่มีรายไดตอ
เดือน 10,000 – 20,000 บาท มีระดับคุณภาพการใหบริการสูงกวากลุมอ่ืน  โดยภาพรวมและดานความ
เช่ือถือและไววางใจ ดานการตอบสนองอยางรวดเร็ว ดานการรับประกัน และดานความเอาใจใสลูกคา 
ผูใชบริการที่มีรายไดตอเดือนตางกันมีระดับคุณภาพการใหบริการ ไมแตกตางกัน   
                                        
อภิปรายผล 

1.  คุณภาพการใหบริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน โดยภาพรวมและดานความ
เช่ือถือและไววางใจ การตอบสนองอยางรวดเร็ว การรับประกัน ความเอาใจใสลูกคา และส่ิงท่ีสัมผัสได 
อยูในระดับสูง  จะเห็นวา ศูนยธุรกิจสินเช่ือและบริการศิริราช และบางแค ระดับคุณภาพการใหบริการ
ในดานส่ิงท่ีสัมผัสได มีคาเฉล่ียสูงสุด  โดยเฉพาะในเร่ืองของการแตงกายของพนักงานท่ีมีความ
เหมาะสม  อาจเปนเพราะวา  ธนาคารไดมีการปรับปรุงการใหบริการในรูปแบบใหม เพ่ือใหทัดเทียม
มาตรฐานของธนาคารอ่ืน ไมวาจะเปนการจัดสถานท่ีภายในสํานักงาน รวมทั้งการแตงกายของพนักงาน 
เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการทํางาน ชวยอํานวยสะดวกรวดเร็วตอการมาใชบริการของประชาชน 
สามารถแขงขันกับธนาคารอื่นได  ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ไพรัตน  นาคะปา (2545)  ซ่ึงได
ศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการตอสินเช่ือธนาคารประชาชน  ผลการศึกษาพบวา  กลุมตัวอยาง 
มีความพึงพอใจตอการใหบริการสินเช่ือธนาคารประชาชนในดานตาง ๆ โดยรวมอยูในระดับมาก และ 
มีความพึงพอใจดานพนักงานเจาหนาท่ี และการตอนรับอยูในระดับมากท่ีสุด  ผลงานวิจัยของ เสาวนิต  
ปทุมวัฒน (2545)  ซ่ึงไดศึกษาการประเมินคุณภาพการบริการตามความคิดเห็นของลูกคาธนาคาร
ประชาชน  ผลการศึกษาพบวา การบริการของธนาคารประชาชน ตามความคิดเห็นของลูกคา ไดแก ดาน
ลักษณะภายนอก ดานความนาเช่ือถือ ดานการตอบสนองอยางรวดเร็ว ดานความม่ันใจในการใหบริการ  
ดานการเขาถึงจิตใจลูกคา และอัตราคาบริการ ลูกคาธนาคารเห็นวามีคุณภาพมากทุกดาน และ
ผลงานวิจัยของอณุวัฎ  บรรลุทางธรรม (2545)  ซ่ึงไดศึกษาคุณภาพการใชบริการรถไฟฟา (BTS) ของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ระดับคุณภาพการใหบริการรถไฟฟา (BTS) 
ทางดานความเช่ือถือ ความเขาใจลูกคา ส่ิงท่ีมองเห็นและสัมผัสได และการตอบสนองตอลูกคา อยูใน
ระดับสูง 
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2.  เม่ือเปรียบเทียบตามศูนยธุรกิจสินเช่ือและบริการพบวา  ผูใชบริการศูนยธุรกิจสินเช่ือและ
บริการศิริราช ใหระดับความสําคัญของคุณภาพการใหบริการสูงกวาผูใชบริการศูนยธุรกิจสินเช่ือและ
บริการบางแค โดยภาพรวมและดานความเช่ือถือและไววางใจ ดานการตอบสนองอยางรวดเร็ว ดานการ
รับประกัน และดานความเอาใจใสลูกคา  ผูใชบริการศูนยธุรกิจและบริการตางกันมีระดับคุณภาพการ
ใหบริการไมแตกตางกัน สวนดานส่ิงท่ีสัมผัสได แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 อาจ
เปนเพราะวา  ศูนยธุรกิจสินเช่ือและบริการศิริราช ไดมีการสรางอาคารและปรับปรุงสถานท่ีใหม 
โดยเฉพาะภายในสํานักงานมีการจัดรูปแบบใหมเพื่อใหเกิดความคลองตัวและอํานวยความสะดวกสบาย
ใหประชาชนท่ีเขามาใชบริการเกิดความประทับใจในการเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของ สิริกัญญา  อวมอ่ิมคํา (2549)  ซ่ึงไดศึกษาคุณภาพการใหบริการของธนาคารออมสิน 
ภาคนครหลวง 2  ผลการศึกษาพบวา  เม่ือเปรียบเทียบตามหนวยงานพบวา โดยภาพรวมและรายดาน 
ไดแก ดานความรูความชํานาญ อัธยาศัยไมตรี การเขาถึงบริการ การเขาใจ/รูจักลูกคาจริง ส่ิงสัมผัสได/
บริการที่เปนรูปธรรม ความปลอดภัย การตอบสนอง และความเช่ือถือไดไมแตกตางกัน สวนดานความ
ไววางใจ การติดตอส่ือสารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   

3.  เม่ือเปรียบเทียบตามอายุของผูใชบริการพบวา ผูใชบริการที่มีอายุมากกวา 40 ป ใหระดับ
ความสําคัญของคุณภาพการใหบริการสูงกวากลุมอ่ืน โดยภาพรวมและดานความเช่ือถือและไววางใจ 
ดานการตอบสนองอยางรวดเร็ว ดานการรับประกัน ดานความเอาใจใสลูกคา และดานส่ิงท่ีสัมผัสได 
ผูใชบริการท่ีมีอายุตางกันมีระดับคุณภาพการใหบริการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05  อาจเปนเพราะวา พนักงานใหความเอาใจใสดูแลเปนพิเศษต้ังแตเร่ิมเขามาใชบริการ โดยการแนะนํา
ขอมูลพรอมท้ังช้ีแจงรายละเอียดตาง ๆ จนส้ินสุดข้ันตอนการใหบริการ ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัย
ของ พิมพชนก  ศันสนีย (2540)  ซ่ึงไดศึกษาปจจัยกําหนดคุณภาพของการบริการตามการรับรูของ
ผูบริโภคในจังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา ผูบริโภคที่มีลักษณะทางประชากรดานอายุท่ีตางกัน 
ใหความสําคัญตอปจจัยกําหนดคุณภาพการบริการในระดับท่ีแตกตางกัน แตไมสอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของ ไพรัตน  นาคะปา (2545)  ผลการศึกษาพบวา ผูใชบริการสินเช่ือธนาคารประชาชนท่ีมี
อายุตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการสินเช่ือธนาคารประชาชนไมแตกตางกัน  และผลงานวิจัย
ของ นิลวรรณ  ช่ืนจินดา (2546)  ซ่ึงไดศึกษาความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอสวนบริการธนาคารออมสิน 
สาขาวงเวียนสระแกว อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ผลการศึกษาพบวา ลูกคาท่ีมีอายุตางกันมีความ 
พึงพอใจไมแตกตางกัน    

4.  เม่ือเปรียบเทียบตามอาชีพของผูใชบริการพบวา ผูใชบริการที่มีอาชีพเจาของกิจการ/คาขาย  
ใหระดับความสําคัญของคุณภาพการใหบริการสูงกวากลุมอ่ืน โดยภาพรวมและดานการตอบสนอง
อยางรวดเร็ว ดานความเอาใจใสลูกคา และดานส่ิงท่ีสัมผัสได ผูใชบริการท่ีมีอาชีพตางกันมีระดับ
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5.  เม่ือเปรียบเทียบตามสถานภาพการสมรสของผูใชบริการพบวา ผูใชบริการท่ีมีสถานภาพ
หมาย/หยา  ใหระดับความสําคัญของคุณภาพการใหบริการสูงกวากลุมอ่ืน โดยภาพรวมและดานความ
เช่ือถือและไววางใจ ดานการตอบสนองอยางรวดเร็ว ดานการรับประกัน ดานความเอาใจใสลูกคา และ
ดานส่ิงท่ีสัมผัสได  ผูใชบริการที่มีสถานภาพการสมรสตางกันมีระดับคุณภาพการใหบริการแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  อาจเปนเพราะวา กลุมตัวอยางมีจํานวนนอย การใหบริการจึง
ท่ัวถึง และมีความเช่ือม่ันในการรับประกันของธนาคาร แตไมสอดคลองกับผลงานวิจัยของสมัย บัวแกว 
(2548)  ซ่ึงไดศึกษาความพึงพอใจของผูประกันตนตอการใหบริการทางการแพทยของโรงพยาบาล
เจาพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจ
ของผูประกันตน และเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูประกันตน ผลการศึกษาพบวา  เม่ือเปรียบเทียบ
ตามสถานภาพการสมรส พบวา โดยภาพรวมและรายดาน ผูรับบริการมีความพึงพอใจไมแตกตางกัน 
และผลงานวิจัยของ  สิริกัญญา  อวมอ่ิมคํา (2549) ผลการศึกษาพบวา เม่ือเปรียบเทียบตามสถานภาพการ
สมรส  พบวา โดยภาพรวมและรายดาน ไดแก ดานความรูความชํานาญ อัธยาศัยไมตรี ความไววางใจ 
การเขาถึงบริการ การติดตอส่ือสาร การเขาใจ/รูจักลูกคาจริง ส่ิงสัมผัสได/บริการท่ีเปนรูปธรรม ความ
ปลอดภัย การตอบสนอง และความเช่ือถือไดไมแตกตางกัน 

6.  เม่ือเปรียบเทียบตามระดับการศึกษาของผูใชบริการพบวา ผูใชบริการที่มีระดับการศึกษา
อนุปริญญา/ปวส.  ใหระดับความสําคัญของคุณภาพการใหบริการสูงกวากลุมอ่ืน โดยภาพรวมและดาน
ความเช่ือถือและไววางใจ ดานการตอบสนองอยางรวดเร็ว ดานการรับประกัน ดานความเอาใจใสลูกคา 
และดานส่ิงท่ีสัมผัสได  ผูใชบริการที่มีระดับการศึกษาตางกันมีระดับคุณภาพการใหบริการแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 อาจเปนเพราะวา ผูใชบริการที่มีระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. 
หรือทางสายอาชีพ สวนมากประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว หรืออาชีพอิสระ  ซ่ึงสวนมากพนักงานจะ
คุนเคยและจดจําลูกคาของธนาคารได เม่ือสอบถามขอมูลจะใหรายละเอียดไดอยางชัดเจน ซ่ึงสอดคลอง
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7.  เม่ือเปรียบเทียบตามรายไดตอเดือนของผูใชบริการพบวา ผูใชบริการที่มีรายไดตอเดือน 
10,000 – 20,000 บาท ใหระดับความสําคัญของคุณภาพการใหบริการสูงกวากลุมอ่ืน โดยภาพรวมและ
ดานความเช่ือถือและไววางใจ ดานการตอบสนองอยางรวดเร็ว ดานการรับประกัน และดานความเอาใจ
ใสลูกคา ผูใชบริการท่ีมีรายไดตอเดือนตางกันมีระดับคุณภาพการใหบริการไมแตกตางกัน อาจเปน
เพราะวา ประชาชนสวนใหญใหเกณฑมาตรฐานของธนาคารทัดเทียมกัน แตจะเนนท่ีการใหบริการและ
มีหลักประกันความมั่นคงและความปลอดภัยเปนหลัก โดยเฉพาะธนาคารท่ีรัฐบาลเปนประกัน
ประชาชนจะมีความเช่ือม่ันมากกวาธนาคารพาณิชยอ่ืน ๆ  ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของอณุวัฎ  
บรรลุทางธรรม (2545) ผลการศึกษาพบวา ผูใชบริการท่ีรายไดท่ีแตกตางกันรับรูเร่ืองคุณภาพการ
ใหบริการไมแตกตางกัน และผลงานวิจัยของ นิลวรรณ  ช่ืนจินดา (2546) ผลการศึกษาพบวา ผูใชบริการ
ท่ีมีรายไดตางกันมีความพึงพอใจไมแตกตางกัน แตไมสอดคลองกับผลงานวิจัยของ สมัย บัวแกว 
(2548)  ผลการศึกษาพบวา  เม่ือเปรียบเทียบตามรายไดตอเดือน โดยภาพรวมและรายดาน ผูรับบริการ 
มีความพึงพอใจไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ยกเวน ดานการสรางความเช่ือม่ัน
และดานส่ิงท่ีจับตองได ผูรับบริการมีความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
ขอเสนอแนะ 

1.  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจยัไปใช 
จากผลการวิจัยพบวา คุณภาพการใหบริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน ท้ังโดย

ภาพรวมและรายดาน  อยูในระดับสูง  แตจะเห็นวา ศูนยธุรกิจสินเชื่อและบริการศิริราชและบางแค 
คุณภาพการใหบริการในดานส่ิงท่ีสัมผัสได มีคาเฉล่ียตํ่าท่ีสุด ดังนั้น ธนาคารจึงควรดําเนินการเนนและ
ปรับปรุงการใหบริการแกลูกคาใหรวดเร็วข้ึน เชน ในเร่ืองของพื้นท่ีในการใหบริการ ทําเลที่ตั้งของ
สาขา การแตงกายของพนักงาน ขอความในนิติกรรมสัญญาใหมีความชัดเจน ปายบอกจุดใหบริการให
มองเห็นไดอยางชัดเจน สถานท่ีและส่ิงอํานวยความสะดวกระหวางรอรับบริการ เชน การจัดมุมผอน
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2. ขอเสนอแนะในการทําวจิัยคร้ังตอไป 
                        2.1  การวิจัยคร้ังนี้มุงเนนการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง ซ่ึงเปนลูกคาของธนาคารมาใช
บริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน ทําใหไดขอมูลในมิติของลูกคา ท่ีเปนผูรับบริการเพียงดาน
เดียวเทานั้น  ดังนั้นในการวิจัยคร้ังตอไปควรมีการศึกษาระดับความคิดเห็นคุณภาพการใหบริการใน
ทรรศนะของเจาหนาท่ีสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน ซ่ึงเปนผูใหบริการอีกดานหน่ึงดวย จะชวย
ใหทราบขอมูลในมิติท่ีกวางและครอบคลุมยิ่งข้ึน 
                        2.2  การวิจัยคร้ังนี้มุงศึกษาผูมาใชบริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชนของศูนย
ธุรกิจสินเช่ือและบริการศิริราช และบางแคเทานั้น เพ่ือใหทราบความตองการของลูกคาครอบคลุมทุก
พื้นท่ีควรทําการศึกษาในเขตและภูมิภาคอื่น ๆ จะทําใหทราบขอมูลท่ีเปนประโยชนเพิ่มข้ึนตอผูบริหาร 
เพื่อนําไปปรับปรุงการดําเนินงานใหดีข้ึน 
                        2.3  ในการวิจัยคร้ังตอไปอาจทําการศึกษาสินเช่ือธุรกิจอ่ืนของธนาคารออมสิน เชน 
สินเชื่อธุรกิจหองแถว สินเชื่อเคหะ สินเชื่อสวัสดิการ เปนตน  
                        2.4  เนื่องจากกลุมตัวอยางลูกคาธนาคารที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดระบุปญหาและอุปสรรค 
ตลอดจนสาเหตุแหงปญหาในการใหบริการของธนาคารไวเพ่ิมเติม ดังนั้น ควรมีการศึกษาในดาน
ปญหาและอุปสรรค รวมท้ังสาเหตุแหงปญหาน้ัน ๆ อันเกิดจากการดําเนินงานใหบริการของธนาคาร
ประชาชนอยางตอเนื่อง เพ่ือใชเปนขอมูลสําหรับการวางแผนปรับปรุงการดําเนินงานใหบริการเปนท่ี
พึงพอใจและสามารถสนองตอบตอความตองการของลูกคาตอไป  
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บทคัดยอ  
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของลูกคา ตอ

การใหบริการหลังการขายของศูนยบริการรถยนตฮอนดาในเขตภาคกลางตามท่ีตั้งศูนย กลุมตัวอยางท่ี
ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ลูกคาท่ีนํารถยนตฮอนดาทุกรุนมาเขารับบริการจํานวน 384 คน เคร่ืองมือท่ีใช
ในการวิจัยคร้ังนี้เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกคาตอการใหบริการหลังการขาย ซ่ึงมี
คาความเช่ือม่ันเทากับ 0.96 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และคาเอฟ  

ผลการวิจัยพบวา  
1. ระดับความพึงพอใจของลูกคาท่ีโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ดานท่ีมีคาเฉล่ียระดับ

ความพึงพอใจสูงสุดสามอันดับแรกไดแกดาน ความเขาใจและรูจักลูกคาอยูในระดับมาก ดานความ
ปลอดภัยอยูในระดับมาก และดานความนาเชื่อถืออยูในระดับปานกลาง สวนดานท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุดสาม
อันดับไดแก การเขาถึงลูกคาอยูในระดับปานกลาง ความสามารถของบุคลากรอยูในระดับปานกลาง 
และดานความมีน้ําใจของบุคลากรอยูในระดับปานกลาง  

2. การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของลูกคาโดยภาพรวมและดานการเขาถึงลูกคา การ
ติดตอส่ือสาร ความสามารถของบุคลากร ความมีน้ําใจของบุคลากร ความนาเช่ือถือ ความไววางใจ การ
ตอบสนองลูกคา ความปลอดภัย ความเขาใจลูกคา การเขาใจและรูจักลูกคา พบวาไมมีความ 

 
1) นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  
    ในพระบรมราชูปถัมภ  
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แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ยกเวนดานความนาเช่ือถือ มีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
ABSTRACT 

The purposes of this research were to study the level and compare the customer satisfaction  
in after sale service of Honda Service center in the middle part. The samples of this research consisted of 
384 customers. The questionnaire with the reliability of 0.96 was used to collect data. The statistics used 
to analyze the data were percentage mean standard deviation and F - test.  

The Results of the study were :  
1. The level of customer satisfaction as a whole was the moderate while the aspects which 

highest three means were understanding & knowing the customer, security with high level and the aspect 
of credibility with the moderate level. For the lowest means were the aspect of accessibility, competence 
and courtesy with the level of moderate.  

2. The comparison of the level of customer satisfaction as a whole and all aspects found that 
there were no significant difference at .05 except the aspect of credibility which there was the significant 
difference at .05.  

3. Market mix factors and other factors as a whole and each aspect were high with the highest 
mean was the product factor and the lowest mean was the promotion factor.  

4. There were no significant relationship between market mix factor and other factors in 
purchasing face keep up product in Amphur Bangpain Ayutthaya Province at the level of .05  
 
ความสําคัญของปญหา  

ในปจจุบันไดมีตัวแทนจําหนายรถยนตยี่หอตางๆ ไดเร่ิมใหความสําคัญกับการบริการหลัง
การขายมากข้ึน เพ่ือเพิ่มศักยภาพใหธุรกิจสามารถเปนท่ียอมรับของผูใชบริการไดรับความพึงพอใจ
สูงสุด ดังนั้นบริษัทรถยนตเกือบทุกแหงจึงใหความสําคัญกับงานบริการหลังการขายโดยเนนดาน
คุณภาพการบริการ การโฆษณา การแขงขันดานราคา ดานการเงิน ซ่ึงกลยุทธตางๆ เหลานี้จะสามารถ
ใชไดบางโอกาส ถาในระยะยาวการสรางภาพพจนท่ีดีของสินคาหรือการสรางความเช่ือถือในยี่หอ จะ
เปนจุดท่ีสําคัญท่ีลูกคาจะบอกตอกันถึงคุณภาพและส่ิงท่ีดีของบริษัท  

ภายใตระบบการผลิตสมัยใหม และการเอาใจใสอยางจริงจัง ของผูบริหารธุรกิจทุกระดับ 
รวมท้ังวิศวกรประจําโรงงาน และชางเทคนิคทุกคน จึงมีการปรับปรุงคุณภาพ ตั้งแตการวิจัยและพัฒนา
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ไมเพียงแตอุตสาหกรรมผลิตสินคาท่ีมีความสําคัญเทานั้น อุตสาหกรรมบริการก็มี
ความสําคัญมากเชนกัน จากขอมูลทางสถิติของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ไดมีการแสดงใหเห็นวาสัดสวน 
ของอุตสาหกรรมบริการมีจํานวนสูงถึง 70 เปอรเซ็นตของงานท้ังหมด สวนของประเทศญ่ีปุน  
งานบริการก็มีสัดสวนทางเศรษฐกิจประมาณ 60 เปอรเซ็นตของผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ จะเห็น
ไดวางานบริการมีความสําคัญมากทางเศรษฐกิจ ตอความมั่นคงและความมั่งค่ังของประเทศ  

การบริการหลังการขาย (After Sale Service) นับไดวาเปนจุดท่ีสําคัญมากประการหน่ึงท่ีมี
สวนชวยเสริมสรางความเช่ือม่ันและความพึงพอใจใหกับลูกคาในโครงการอันมีสวนกระตุนใหเกิด
ความภักดีในตรายี่หอ (Brand Loyalty) ข้ึนกับบริษัทไดดังนั้นผูประกอบการจึงเร่ิมใหความสนใจและ
ใหบริการดานตางๆ ในโครงการท่ีอยูอาศัยเพิ่มมากข้ึน รวมทั้งส่ิงอํานวยความสะดวก (Facilities) และ
การใหบริการหลังการขาย ท้ังนี้เพราะการแขงขันในดานอ่ืนๆ เชน ในดานลักษณะตัวของสินคา 
(Product Feature) ในดานราคา (Price) การโฆษณา (Advertising) การลดแลกแจกแถม (Sale Promotion) 
รวมท้ังสวนผสมทางดานการตลาดอ่ืนๆ (Marketing Mix) หรือแมกระท่ังกลยุทธทางดานการเงิน 
สําหรับในบริษัทใหญ ๆ นั้นมักจะมีการบริหารและพัฒนาจนเกิดความแตกตางกันนอย เชน มีการ
พัฒนาการออกแบบบานใหสวยงามไมแพกัน ราคาบานมีความแตกตางกันนอยมากเนื่องจากกลไกตลาด
ควบคุมและการบริหารทางดานการเงินก็สามารถหาแหลงเงินทุนท่ีจะนํามาใชในการดําเนินกิจการใหมี
ตนทุนท่ีต่ําไดเชนกันโดยเฉพาะบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

สําหรับธุรกิจประเภทรถยนตในปจจุบันมีการแขงขันสูง ท้ังทางดานคุณภาพและราคาที่มี
ความเหมาะสม บริการของพนักงานขาย การสงเสริมการขาย นอกจากนี้ยังมีปจจัยสภาพแวดลอมท่ีมีผล
ตอความตองการของลูกคาคือ สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจดานของรายไดของลูกคา สภาพแวดลอมทาง
ธรรมชาติ สภาพแวดลอมทางการเมือง สภาพแวดลอมทางวัฒนธรรม อีกท้ังยังมีการนําเทคโนโลยีมาใช
ในการพัฒนาธุรกิจ เพื่อจูงใจลูกคาท่ีเขามาใชบริการไดเกิดความรูสึกแปลกใหมและพบกับบรรยากาศ
ใหมๆ เนื่องจากตลาดในปจจุบันถูกกําหนดดวยความตองการของลูกคาเปนสําคัญ โดยจะนําผล
การศึกษามาชวยปรับปรุงและพัฒนาของศูนยบริการรถยนตฮอนดาในเขตภาคกลางเพ่ือตอบสนองความ
พึงพอใจของผูใชบริการ พรอมท้ังการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานตอไป 
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โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย  
ผูเขารับบริการมีความพึงพอใจในการใหบริการของศูนยบริการรถยนตฮอนดาในแตละ

ดานและโดยภาพรวมแตกตางกันตามพืน้ท่ีตั้งของศูนยบริการ  
 
วัตถุประสงคของการวิจัย  

1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของลูกคาตอการใหบริการหลังการขายของศูนยบริการ
รถยนตฮอนดาในเขตภาคกลาง  

2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของลูกคาในการใหบริการหลังการขายตาม
ศูนยบริการรถยนตฮอนดาในเขตภาคกลาง จําแนกตามท่ีตั้งศูนย  
 
วิธีดําเนินการวิจัย  

ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ไดแก กลุมลูกคาท่ีซ้ือรถยนตฮอนดาและเขามาใชบริการหลัง
การขายกับศูนยบริการรถยนตฮอนดาในเขตภาคกลาง ในชวงเดือนกันยายน – พฤศจิกายน พ.ศ. 2549  

ขนาดของกลุมตัวอยาง คํานวณโดยใชสูตรของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane อางถึงใน บุญ
ธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ , 2540 : 71) โดยคํานวณจากผูมาใชบริการหลังการขายกับศูนยบริการรถยนต
ฮอนดาในเขตภาคกลาง ในชวงเดือนกันยายน – พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 จํานวน 11 แหง โดยทําการสุม
ตัวอยางมาจํานวน 3 แหง คือ บริษัทสระบุรี ฮอนดาคารส จํากัด บริษัท จ.เจริญชัย ฮอนดาคารส (อยุธยา) 
จํากัด บริษัท อางทอง ฮอนดาคารส จํากัด โดยกําหนดคาความคลาดเคล่ือนของการสุมตัวอยางท่ี 0.05 
จํานวน 9,110 คน เฉล่ียเดือนละ 829 คน โดยกําหนดคาความคลาดเคล่ือนของการสุมตัวอยาง ไดกลุม
ตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ จํานวน 384 คน  

ทําการสุมตัวอยางอยางมีระบบ (Systematic Random Sampling) จากผูมาใชบริการ
ศูนยบริการรถยนตฮอนดาในเขตภาคกลาง ทุก ๆ คนท่ี 3 ในแตละวันในชวงเดือนมกราคม 2550  

เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้ แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี ้ 
ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบดวย 

เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได  
ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกคาในการบริการหลังการขาย ตาม

ขอบขายงานท้ัง 10 ดาน คือ การเขาถึงลูกคา การติดตอส่ือสาร ความสามารถของบุคลากร ความมีน้ําใจ
ของบุคลากร ความนาเช่ือถือ ความไววางใจ การตอบสนองลูกคา ความปลอดภัย   
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ความเขาใจลูกคา การเขาใจและรูจักลูกคา มีลักษณะเปนมาตราประมาณคา (Rating Scale) 
ชนิด 5 ระดับเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึน โดยไดดําเนินการตามข้ันตอน 
ดังนี้  

1. ผูวิจัยไดทําการศึกษารายละเอียดโดยรวบรวมขอมูลจากเอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
เพื่อทําความเขาใจในโครงสรางของเน้ือหา และครอบคลุมความผูกพันตอองคการและนํามาสรางเปน
รางแบบสอบถาม  

2. นํารางแบบสอบถาม ใหอาจารยท่ีปรึกษาตรวจสอบความถูกตองครบถวนของเนื้อหา 
(Validity)  

3. การหาความเที่ยงตรงของเคร่ืองมือ  
3.1 นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลวใหผูเช่ียวชาญ 3 ทานพิจารณา

ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา  
3.2 นําแบบสอบถามท่ีผูเช่ียวชาญตรวจสอบแลวมาหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of 

objective congruency : IOC) โดยคัดเลือกเฉพาะขอคําถามท่ีมีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.5 ข้ึนไป 
สวนขอท่ีมีคา IOC ต่ํากวา 0.5 นํามาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ  

การหาความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือ  
1. ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีผานการทดสอบความเท่ียงตรงแลวไปทดลองใช (Pre-test) กับ

บุคลากรที่ไมไดใชเปนกลุมตัวอยางจํานวน 30 ราย  
2. หาความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม เกี่ยวกับปจจัยความพึงพอใจโดยใชวิธีหา

คาสัมประสิทธ์ิ (α Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ไดคาความเช่ือม่ัน 0.96  
การเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาคร้ังนี ้มีข้ันตอนในการดําเนินการดังนี้  
1. ผูวิจัยทําเร่ืองขอหนังสือขอความอนุเคราะหแจกแบบสอบถามจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณถึงผูจัดการ บริษัท จ.เจริญชัย ฮอนดาคารส (อยุธยา) จํากัด ผูจัดการบริษัท อางทอง 
ฮอนดาคารส จํากัด ผูจัดการบริษัท สระบุรี ฮอนดาคารส จํากัด เพื่อขออนุญาตแจกแบบสอบถามให
ลูกคาท่ีมาใชบริการหลังการขายกับศูนยบริการรถยนตฮอนดาท้ัง 3 แหง  

2. ผูศึกษาไดเก็บรวบรวมแบบสอบถามที่ผูมาใชบริการหลังการขายของศูนยบริการรถยนต
ฮอนดาท้ัง 3 แหง เพื่อดําเนินการตอไป  

การวิเคราะหขอมูล  
นําแบบสอบถามท่ีไดรับจากกลุมตัวอยางมาวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทาง

สถิติตามข้ันตอน ดังนี้  
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1. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามแตละฉบับ ท่ีไดรับกลับคืนมาและใสหมายเลข
ในแบบสอบถาม  

2. จัดทํารหัสขอมูลของตัวแปรในแบบสอบถามแตละตัว  
3. กรอกขอมูลตามรหัสลงโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ  
4. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลและแกไขขอผิดพลาดท่ีเกิดจากการกรอกขอมูล  
5. วิเคราะห  
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  
การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ตามข้ันตอนการ

วิเคราะหขอมูลดังนี้  
1. การวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) โดยใชคาสถิติพื้นฐาน ไดคา

รอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
2. สถิติท่ีใชทดสอบสมมติฐาน การเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกคาในการใหบริการ

ของศูนยบริการรถยนตฮอนดาในเขตภาคกลางในดานตาง ๆ จําแนกตามปจจัยท่ีตั้งของศูนยบริการ
รถยนตฮอนดาโดยใชคาสถิติ F-test และเม่ือพบความแตกตางจะเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูโดยวิธีการ 
LSD (Least Significant Difference)  
 
ผลการวิจัย  

จากผลการวิจัยพบวาผูรับบริการท่ีศูนยบริการรถยนตฮอนดาในเขตภาคกลางในภาพรวม
สวนใหญเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง คิดเปนรอยละ 51.4 และมีอายุมากท่ีสุดอยูระหวาง 36 – 40 
ป คิดเปนรอยละ 50 การศึกษาสวนใหญจบปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 48.96 ผูมารับบริการสวน
ใหญมีอาชีพเปนพนักงานบริษัท คิดเปนรอยละ 28.95 และมีรายไดเฉล่ียมากท่ีสุดระหวาง 10,001 – 
20,000 บาท คิดเปนรอยละ 33.85  

ระดับความพึงพอใจของลูกคาท่ีเขามาใชบริการยังศูนยบริการในบริษัท จ.เจริญชัย 
ฮอนดาคารส (อยุธยา) จํากัด ในการบริการ 10 ดาน โดยภาพรวมอยูในระดับความพึงพอใจปาน
กลาง ( = 3.29, S.D. = .97) และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวามีความพึงพอใจอยูในระดับปาน
กลางเกือบทุกดาน ยกเวนดานความไววางใจ ความปลอดภัย ความเขาใจลูกคาและการเขาใจและ
รูจักลูกคามีความพึงพอใจมาก ( = 3.59, S.D.= .82) และมีความพึงพอใจนอยท่ีสุดในดานการ
เขาถึงลูกคา ( = 2.95, S.D. = 1.15)  

X

X

X

และเม่ือนําระดับความพึงพอใจของลูกคาท่ีเขามาใชบริการตามขอบขายงานในการ
บริการ 10 ดาน ไดแก การเขาถึงลูกคา การติดตอส่ือสาร ความสามารถของบุคลากร ความมีน้ําใจ
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ระดับความพึงพอใจของลูกคาท่ีเขามาใชบริการยังศูนยบริการรถยนตบริษัท จ.เจริญชัย 
ฮอนดาคารส (อยุธยา) จํากัด ตอความนาเช่ือถือโดยภาพรวม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 กับศูนยบริการรถยนตฮอนดาบริษัทสระบุรี ฮอนดาคารส จํากัดและบริษัท 
อางทอง ฮอนดาคารส จํากัด โดยลูกคาท่ีเขามาใชบริการยังศูนยบริการบริษัทสระบุรี ฮอนดาคารส 
จํากัด ( = 2.80) รองลงมาเปนศูนยบริการ บริษัท จ.เจริญชัย ฮอนดาคารส (อยุธยา) จํากัด  
( = 2.65) และลูกคามีความพึงพอใจนอยท่ีสุดกับศูนยบริการ บริษัท อางทอง ฮอนดาคารส จํากัด 
( = 2.32) สวนลูกคาท่ีเขามาใชบริการยังศูนยบริการรถยนตฮอนดาบริษัท จ.เจริญชัย ฮอนดาคารส 
(อยุธยา) จํากัด มีระดับความพึงพอใจไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

X

X

X

 
อภิปรายผล  

ผลการวิจัยการศึกษาความพึงพอใจของลูกคาในการบริการหลังการขายของศูนยบริการ
รถยนตฮอนดาในเขตภาคกลาง มีประเด็นท่ีจะนํามาอภิปรายดังนี้  

1. ระดับความพึงพอใจของลูกคาท่ีเขามาใชบริการหลังการขายกับศูนยบริการรถยนต
ฮอนดาในเขตภาคกลางในภาพรวมตอดานการเขาถึงลูกคาพบวาอยูในระดับปานกลาง และเม่ือ
พิจารณาเปนรายขอพบวาข้ันตอนการใหบริการของระบบงานตางๆ รวดเร็วอยูในระดับปานกลาง 
รองลงมาไดแก การอํานวยความสะดวกตาง ๆ ในดานสถานท่ีติดตอ และบุคลากรใหการบริการ
อยางสะดวกและรวดเร็ว ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ฐาปณี ขําคม (2548) ไดทําการศึกษาเร่ือง
คุณภาพการใหบริการรับจอดรถในหางสรรพสินคาเซ็นทรัล พบวาคุณภาพการใหบริการรับจอดรถ
ไดรับความเช่ือถือและไววางใจ การตอบสนองอยางรวดเร็ว และความเอาใจใสลูกคา การ
รับประกัน และส่ิงท่ีสัมผัสได  

2. ระดับความพึงพอใจของลูกคาท่ีเขามาใชบริการยังศูนยบริการในภาพรวมในดานการ
ติดตอส่ังการโดยรวมพบวาอยูในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาบุคลากรบอก
ใหทราบถึงรายละเอียดของสินคาและบริการตางๆท่ีถูกตอง ชัดเจน อยูในระดับมาก และพนักงาน
ใชภาษาในการส่ือสารท่ีลูกคาเขาใจ   
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3. ระดับความพึงพอใจของลูกคาท่ีเขามาใชบริการยังศูนยบริการในภาพรวมในดาน
ความสามารถของบุคลากรพบวาอยูในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาพนักงานมี
ความสามารถในการใชเคร่ืองมืออุปกรณและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการใหบริการ อยูในระดับ
ปานกลาง รองลงมาไดแก พนักงานมีขีดความสามารถทําตามคํารองขอของผูใชบริการได และ
พนักงานสามารถใหความเขาใจไดเปนอยางดีในการตอบคําถามของผูใชบริการ  

4. ระดับความพึงพอใจของลูกคาท่ีเขามาใชบริการยังศูนยบริการในภาพรวมในดาน
ความมีน้ําใจของบุคลากรพบวาอยูในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาพนักงาน
พูดจาสุภาพออนโยน และมีกริยาวาจาสุภาพ อยูในระดับปานกลาง และพนักงานมีบุคลิกดี ทาทาง
นาประทับใจ และพนักงานมีมนุษยสัมพันธ ท่ีดี  

5. ระดับความพึงพอใจของลูกคาท่ีเขามาใชบริการยังศูนยบริการในภาพรวมในดาน
ความนาเช่ือถือพบวาอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาพนักงานสามารถใหบริการ
ตรงตอเวลา อยูในระดับมาก และพนักงานแตงกายสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย และพนักงาน
นําเสนอขอมูลท่ีถูกตองเสมอ  

6. ระดับความพึงพอใจของลูกคาท่ีเขามาใชบริการยังศูนยบริการในภาพรวมในดาน
ความไววางใจพบวาอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาพนักงานมีความซ่ือสัตยตอ
ลูกคา อยูในระดับมาก พนักงานมีอัธยาศรัยดีและเปนกันเอง และพนักงานรักษาความลับของลูกคา  

7. ระดับความพึงพอใจของลูกคาท่ีเขามาใชบริการยังศูนยบริการในภาพรวมในดานการ
ตอบสนองลูกคาพบวาอยูในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาพนักงานใหความ
สนใจกับลูกคาท่ีเขามาใชบริการ อยูในระดับมาก รองลงมาไดแกพนักงานมีความเขาใจความ
ตองการของลูกคา และพนักงานสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาได ซ่ึงสอดคลองกับ  
ชนิกานต อรุณรัศมี (2548) ไดศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของลูกคาตอคุณภาพการ
ใหบริการของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตสํานักธุรกิจ ตลาดส่ีมุมเมือง -รังสิต 
ตามเขตท่ีตั้งธนาคาร พบวา ผูใชบริการในเขตปทุมธานีดานใต เห็นวาระดับคุณภาพการใหบริการ
สูงกวาผูใชบริการธนาคารในเขตปทุมธานีดานเหนือ ดานการตอบสนองตอลูกคา  

8. ระดับความพึงพอใจของลูกคาท่ีเขามาใชบริการยังศูนยบริการในภาพรวมในดาน
ความปลอดภัยพบวาอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาลูกคารูสึกปลอดภัยเม่ือใช
บริการ อยูในระดับมาก และพนักงานรักษาความลับของลูกคาได  

9. ระดับความพึงพอใจของลูกคาท่ีเขามาใชบริการยังศูนยบริการในภาพรวมในดาน
ความเขาใจลูกคาพบวาอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาพนักงานสามารถตอบ
คําถามของลูกคาไดถูกตอง อยูในระดับมาก และพนักงานสามารถใหความชวยเหลือกับลูกคาได  
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10. ระดับความพึงพอใจของลูกคาท่ีเขามาใชบริการยังศูนยบริการในภาพรวมในดานการ
เขาใจและรูจักลูกคาพบวาอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาพนักงานใหคําแนะนํา
การใหบริการกับลูกคาเปนอยางดี อยูในระดับมาก และพนักงานเขาใจถึงปญหาของลูกคาได 
อยางชัดเจน  
 
ขอเสนอแนะ  

ขอเสนอแนะท่ัวไป  
จากการศึกษาวิจัยคร้ังนี ้ มีขอเสนอแนะเก่ียวกับระดับความพึงพอใจของลูกคาท่ีเขามารับ

บริการหลังการขายดังนี้คือ  
1. ดานการเขาถึงลูกคา ซ่ึงจากการศึกษาพบวาระดับความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 

ดังนั้นบริษัทฯ จะตองใหการบริการ การอํานวยความสะดวกตางๆ ในดานสถานท่ีติดตอและ
บุคลากรควรใหการบริการอยางสะดวกและรวดเร็ว  

2. ดานการติดตอส่ือสาร ซ่ึงจากการศึกษาพบวาอยูในระดับปานกลาง ดังนั้นบริษัทฯจึง
ควรบอกใหบุคลากรอธิบายถึงรายละเอียดของสินคาและบริการตางๆท่ีถูกตอง ชัดเจน และควร
พนักงานใชภาษาในการส่ือสารท่ีลูกคาเขาใจ  

3. ดานความสามารถของบุคลากร ซ่ึงจากการศึกษาพบวาอยูในระดับปานกลาง ดังนั้น
บริษัทฯจึงควรอบรมใหพนักงานมีความชํานาญและความสามารถในการใชเคร่ืองมืออุปกรณและ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการใหบริการ  

4. ดานความมีน้ําใจของบุคลากร ซ่ึงจากการศึกษาพบวาอยูในระดับปานกลาง พนักงาน
ของบริษัทฯ จะตองพูดจาสุภาพออนโยน และมีกริยาวาจาสุภาพ และพนักงานควรมีบุคลิกดี ทาทาง
นาประทับใจ และพนักงานควรมีมนุษยสัมพันธ ท่ีดีกับผูมารับบริการ  

5. ดานความนาเช่ือถือ ซ่ึงจากการศึกษาพบวาอยูในระดับมาก พนักงานสามารถ
ใหบริการตรงตอเวลา และพนักงานควรแตงกายสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย และพนักงานควร
นําเสนอขอมูลท่ีถูกตองเสมอ  

6. ดานความไววางใจ ซ่ึงจากการศึกษาพบวาอยูในระดับมาก พนักงานจะตองมีความ
ซ่ือสัตยตอลูกคา และมีอัธยาศรัยดีและเปนกันเองกับลูกคา และพนักงานควรรักษาความลับของ
ลูกคา  

7. ดานการตอบสนองลูกคา ซ่ึงจากการศึกษาพบวาอยูในระดับปานกลาง และเม่ือ
พิจารณาบริษัทควรเนนใหพนักงานใหความสนใจกับลูกคาท่ีเขามาใชบริการ และพนักงานมีความ
เขาใจถึงความตองการของลูกคา และสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาได 
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8. ดานความปลอดภัย ซ่ึงจากการศึกษาพบวาอยูในระดับมาก บริษัทฯ ตองใหความรูสึก
ปลอดภัยกับลูกคาเม่ือเขามาใชบริการได  

9. ดานความเขาใจลูกคา ซ่ึงจากการศึกษาพบวาอยูในระดับมาก พนักงานตองตอบคําถาม
ของลูกคาไดถูกตอง ตองรูวาลูกคาตองการอะไร และพนักงานสามารถใหความชวยเหลือกับลูกคา
ได  

10. ดานการเขาใจและรูจักลูกคา ซ่ึงจากการศึกษาพบวาอยูในระดับมาก พนักงานควรให
คําแนะนําการใหบริการกับลูกคาเปนอยางดี และพนักงานจะตองเขาใจถึงปญหาของลูกคาไดอยาง
ชัดเจน  

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจยั  
เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการใชบริการในแตละเขตพื้นท่ี เพื่อนําขอมูลมาพัฒนาปรับปรุง

ในแตละสาขาไดอยางเหมาะสม  
1. ควรศึกษาปญหา อุปสรรค และพฤติกรรมการใชบริการหลังการขายของศูนยบริการ

รถยนตฮอนดาในเขตภาคกลาง ของแตละบริษัท เพื่อนําขอมูลมาพัฒนาปรับปรุงในแตละสาขาได
อยางเหมาะสม  

2. ควรศึกษาระดับความพึงพอใจในการใหบริการหลังการขายของศูนยบริการรถยนต
ฮอนดาในเขตภาคกลาง การใหบริการของพนักงานขายในแตละบริษัท และทําวิจัยสํารวจส่ิงท่ีลูกคา
คาดหวังจะไดรับจากการเขามารับบริการหลังการขาย  
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บทคัดยอ  
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยในการซ้ือรองเทานักเรียนอนุบาลเอกชน 

ในจังหวัดปทุมธานี กลุมตัวอยางท่ีทําการวิจัย ไดแก ผูปกครองนักเรียนช้ันอนุบาลโรงเรียนเอกชน 
ในจังหวัดปทุมธานี จํานวน 390 คน เคร่ืองมือท่ีใช คือ แบบสอบถาม ซ่ึงผลการวัดคาความเช่ือม่ัน
เทากับ 0.87 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย และสถิติทดสอบคา 
ไค - สแควร (Chi - Square) 

ผลการวิจัยพบวา 
1.  ระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาดในการซ้ือรองเทานักเรียนอนุบาล

เอกชน ในจังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมและรายดาน ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัด
จําหนาย อยูในระดับมาก  สวนการสงเสริมการตลาด อยูในระดับปานกลาง  

2.  ระดับความสําคัญของปจจัยอ่ืน ๆ  ในการซ้ือรองเทานักเรียนอนุบาลเอกชน ในจังหวัด
ปทุมธานี โดยภาพรวมและรายดาน ไดแก เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคมและวัฒนธรรม อยูในระดับ
มาก  

3.  การวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยสวนประสมการตลาดกับการซ้ือรองเทานักเรียน
อนุบาลเอกชน โดยภาพรวมและรายดาน  พบวา  ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการ
สงเสริมการตลาด มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   

 
 
 
 
 

1)  นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ    
   ในพระบรมราชูปถัมภ    
2) อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ   
   ในพระบรมราชูปถัมภ  
3)  
   
อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ   
ในพระบรมราชูปถัมภ   
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4.  การวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยอ่ืน ๆ กับการซ้ือรองเทานักเรียนอนุบาลเอกชน
โดยภาพรวมและรายดาน  พบวา  เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคมและวัฒนธรรม  มีความสัมพันธกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05    

 
ABSTACT 

The purpose of this research was to study the factor relating to shoe buying for Kindergarten 
student in Patumthani.  Samples of this study consisted of 390 respondents.  Questionnaires on deciding 
have reliability level of 0.87.  Statistical data used in analyzing data were percentage, mean and chi - 
square.     

The finding were as follows : 
1.  The important level of marketing mixed factors to shoe buying for Kindergarten student of 

consumers as a whole and the aspects of product, price and place were high level while promotion were 
moderate level. 

2.  The important level of other factors to shoe buying for Kindergarten student of consumers 
as a whole and the aspects of economic, technology, social and cultural were high level. 

3.  Relationship analysis between important marketing mixed factors to shoe buying for 
Kindergarten student of consumers found that as a whole and the aspect of product, price, place and 
promotion had significant relationship at .05 level.  

4. Relationship analysis between important other factors to shoe buying for Kindergarten 
student of consumers found that as a whole and the aspect of economic, technology social and cultural 
had significant relationship at .05 level.  
    
ความสําคัญของปญหา 

มนุษยเปนทรัพยากรที่มีคาสูงสุดในโลก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย จึงตองดําเนินการใหมี
ประสิทธิผล เพื่อพัฒนาสังคมและพัฒนาโลก  การศึกษามีบทบาทสําคัญอยางมากในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย การจัดการศึกษาในปจจุบันมีการกําหนดแนวทางใหการศึกษาในระดับพื้นฐานมุง
สรางนิสัยท่ีดี มากกวาจะเนนความเปนเปนเลิศในวิทยาการเหมือนการศึกษาในระดับเฉพาะท่ีสูงข้ึน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับกอนประถมศึกษา ปจจุบันนี้ ผูปกครองยอมรับ
ความสําคัญของการเรียนระดับอนุบาลมากยิ่งข้ึน ครอบครัวโรงเรียน รวมท้ังบุคคลในชุมชน ตางก็มี
ความเขาใจและใหความรวมมือในการสงเสริมเด็กอยางสอดคลองกัน เม่ือเด็กเขาไปรับการศึกษาใน

 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ปที่ 1 ฉบับที่ 1  กุมภาพันธ – พฤษภาคม 2550 

111 

จากขอมูลและเหตุผลดังกลาว จึงทําใหผูวิจัยสนใจศึกษา ปจจัยในการซ้ือรองเทานักเรียน
อนุบาลเอกชน ในจังหวัดปทุมธานี เพื่อนําขอมูลมาใชเปนแนวทางสําหรับผูผลิตหรือตัวแทนจําหนาย 
ทําใหทราบปจจัยใดท่ีผูปกครองนักเรียนใหความสําคัญมากท่ีสุดในการเลือกซ้ือรองเทานักเรียนอนุบาล
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คําสําคัญ                                                    

การซ้ือรองเทา    นักเรียนอนบุาลเอกชน     
 
โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 

ปจจัยสวนประสมการตลาดและปจจัยอ่ืน ๆ มีความสัมพันธกับการซ้ือรองเทานักเรียน
อนุบาลเอกชน ในจังหวัดปทุมธานีหรือไม  
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1.  เพ่ือศึกษาระดับความสําคัญของปจจัยในการซ้ือรองเทานักเรียนอนุบาลเอกชน ใน
จังหวัดปทุมธานี  

2.  เพ่ือหาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมการตลาดและปจจัยอ่ืน ๆ กับการซ้ือ
รองเทานักเรียนอนุบาลเอกชน ในจังหวัดปทุมธานี 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1.  ประชากร  ไดแก  ผูปกครองนักเรียนช้ันอนุบาลโรงเรียนเอกชน ในจังหวัดปทุมธานี
จํานวน 12,265 คน    

2.  กลุมตัวอยาง  
2.1 ขนาดกลุมตัวอยาง  ในการศึกษาคร้ังนี้ไดมาจากการใชวิธีคํานวณตามสูตรของ 

ทาโร  ยามาเน (Taro  Yamane อางใน ประคอง  กรรณสูต, 2542 : 10) ท่ีระดับความคลาดเคล่ือน .05 โดย
ใชการสุมตัวอยางแบบมีระบบ (Systematic) จากผูปกครองของนักเรียนอนุบาลเอกชนทุก ๆ คนท่ี 3 และ
เฉพาะท่ีซ้ือรองเทาพีเอส. จูเนียร บาจา หรือปอบทีนเทานั้น จนครบจํานวนท่ีตองการไดจํานวน 388  คน 
และผูวิจัยเลือกขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 390 คน 
 
ผลการวิจัย 

1.  ปจจัยสวนประสมการตลาดมีความสําคัญกับการซ้ือรองเทานักเรียนอนุบาลเอกชน 
ในจังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมและรายดาน ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย อยูใน
ระดับมาก  สวนการสงเสริมการตลาด อยูในระดับปานกลาง  
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2.  ปจจัยอ่ืน ๆ  มีความสําคัญกับการซ้ือรองเทานักเรียนอนุบาลเอกชน ในจังหวัดปทุมธานี 
โดยภาพรวมและรายดาน ไดแก เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคมและวัฒนธรรม อยูในระดับมาก  

3.  วิเคราะหความสัมพันธของปจจัยสวนประสมการตลาดกับการซ้ือรองเทานักเรียนอนุบาล
เอกชน โดยภาพรวมและรายดานพบวา ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริม
การตลาด มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   

4.  วิเคราะหความสัมพันธของปจจัยอ่ืน ๆ กับการซ้ือรองเทานักเรียนอนุบาลเอกชน 
โดยภาพรวมและรายดาน  พบวา  เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคมและวัฒนธรรม  มีความสัมพันธกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
  
อภิปรายผล 

1.  ปจจัยสวนประสมการตลาดมีความสําคัญตอการซ้ือรองเทานักเรียนอนุบาลเอกชน 
ในจังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมและรายดาน ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย อยูใน
ระดับมาก  สวนการสงเสริมการตลาด อยูในระดับปานกลาง  จะเห็นวา  ดานผลิตภัณฑ มีคาเฉล่ียสูงสุด 
ผูซ้ือใหระดับความสําคัญสูงสุด คือ รองเทาตราบาจา และรองลงมาไดแก รองเทาตราพีเอส. จูเนียร  อาจ
เปนเพราะวา  ตราสินคาท้ังสองมีคุณภาพและความคงทนในการใชงาน รองเทาตราบาจา ผูซ้ือสวนใหญ
จะมีความเช่ือถือในช่ือเสียงของตราสินคามายาวนาน สวนตราพีเอส. จูเนียร  ผูซ้ือจะนิยมซ้ือมากกวา 
เพราะจะเนนรองเทาสําหรับเด็กนักเรียนอนุบาลโดยเฉพาะ และมีความหลากหลายของรูปแบบ
ผลิตภัณฑใหเลือก ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ พัชรา  วนิชพิสิฐพันธ (2544)  ไดศึกษาปจจัยสวน
บุคคลกับสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพของผูบริโภค 
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวา ผูบริโภคใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑ เปนอันดับ
แรก โดยใหระดับความสําคัญมาก โดยเห็นวาผลิตภัณฑควรมีคุณภาพดี ระบุวันหมดอายุไว มีบรรจุ
ภัณฑคุณภาพดี ปลอดภัย มีเคร่ืองหมาย “อย.” มีฉลากผลิตภัณฑกํากับ และมีรายละเอียดกํากับสินคา 
ปจจัยสําคัญอันดับท่ีสองคือ ปจจัยดานสถานท่ีหรือชองทางการจัดจําหนาย มีระดับความสําคัญมาก 
โดยผูบริโภคตองการใหรานคามีท่ีจอดรถสะดวก ปจจัยอันดับท่ีสามคือ ปจจัยดานราคา มีระดับ
ความสําคัญมากเชนกัน ซ่ึงผูบริโภคชอบซ้ือสินคาในราคาท่ีสมเหตุสมผล และมีปายราคากําหนดไว 
สวนปจจัยสําคัญอันดับสุดทาย คือ ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดมีระดับความสําคัญปานกลาง 
ผูบริโภคพอใจกับการขายโดยใชพนักงานขายมากท่ีสุด  ผลงานวิจัยของ อัษฎา  ปาริฉัตตกุล (2544)  ซ่ึง
ไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กพิเศษของลูกคาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
ผลการศึกษาพบวา  ลูกคามีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือเหล็กกลาไรสนิม โดย
ภาพรวม อยูในระดับมาก โดยลูกคาใหความสําคัญดานราคาเปนอันดับแรก รองลงมาไดแก ดาน
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2.  ปจจัยอ่ืน ๆ  มีความสําคัญตอการซ้ือรองเทานักเรียนอนุบาลเอกชน ในจังหวัดปทุมธานี 
โดยภาพรวมและรายดาน ไดแก เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคมและวัฒนธรรม อยูในระดับมาก  จะเห็นวา  
ดานเทคโนโลยี มีคาเฉล่ียสูงสุด  อาจเปนเพราะวา ผูซ้ือจะเนนเร่ืองการนําเทคโนโลยีมาใชชวยให
ผลิตภัณฑมีความคงทนถาวร การพัฒนารูปแบบสีสันผลิตภัณฑท่ีทันสมัย การพัฒนาวัสดุท่ีใชในการ
ผลิตท่ีทันสมัยชวยใหผูซ้ือสะดุดตา ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ พรรณนุช  นาขวา (2538)  ผล
การศึกษาพบวา ปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือรถยนตนั่งขนาดเล็กของผูบริโภค 
โดยผูบริโภคใหความสําคัญในระดับมากตอปจจัยภายนอกอื่น ๆ  ผลงานวิจัยของ สุรศักดิ์  หลาวเพ็ชร 
(2547)  ศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชรถยก (โฟรคลิฟท) ของโรงงานอุตสาหกรรมใน
เขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร  ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ ของผูริเร่ิมเสนอความ
คิดเห็นท่ีจะซ้ือรถยก (โฟรคลิฟท) เปนคนแรก คือ ผูปฏิบัติงาน และหัวหนางาน ผูใหขอมูลแนะนํามาก
ท่ีสุดเกี่ยวกับการซ้ือรถยก (โฟรคลิฟท) คือ พนักงานขาย ผูตัดสินใจเลือกยี่หอในการซ้ือรถยก (โฟร
คลิฟท) คือ ผูบริหาร ผูตัดสินใจเลือกสถานท่ีซ้ือหรือตัวแทนจําหนายในการซ้ือรถยก (โฟรคลิฟท) คือ 
ผูบริหาร ปจจุบันบริษัทเลือกใชรถยก (โฟรคิลฟท) ยี่หอโตโยตา และขนาดของรถยก (โฟรคลิฟท) ท่ีใช
ในโรงงานมีขนาดเล็กไมเกิน 2.0 ตัน โรงงานอุตสาหกรรม ในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ให
ความสําคัญกับปจจัยนอกอ่ืน ๆ โดยเฉล่ียอยูในระดับมากทุกปจจัย  และผลงานวิจัยของ วัชระ  ตาล
บํารุง (2549)  ผลการศึกษาพบวา ปจจัยอ่ืน ๆ  มีความสําคัญกับการซ้ือนิตยสารของผูบริโภค ในจังหวัด
ปทุมธานี โดยภาพรวมและรายดาน ไดแก ดานเศรษฐกิจ  ดานเทคโนโลยี ดานสังคมและวัฒนธรรม อยู
ในระดับมาก 

3.  วิเคราะหความสัมพันธของปจจัยสวนประสมการตลาดกับการซ้ือรองเทานักเรียนอนุบาล
เอกชน โดยภาพรวมและรายดาน  พบวา  ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริม
การตลาด มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  อาจเปนเพราะวา ในการเลือกซ้ือ
รองเทานักเรียน ผูซ้ือจะเนนเร่ืองของคุณภาพ ความมีช่ือเสียง มีความหลากหลายของรูปแบบใหเลือก 
ราคามีความยุติธรรมเหมาะสมกับคุณภาพ มีการรับประกันหลังการขาย สถานท่ีจําหนายมีความสะดวก 
มีความปลอดภัย มีการประชาสัมพันธผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในเร่ืองของใหใหสวนลดราคา 
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4.  วิเคราะหความสัมพันธของปจจัยอ่ืน ๆ กับการซ้ือรองเทานักเรียนอนุบาลเอกชนโดย
ภาพรวมและรายดาน  พบวา  เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคมและวัฒนธรรม  มีความสัมพันธกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  อาจเปนเพราะวา  การพัฒนาผลิตภัณฑในรูปแบบใหม ๆ การใชวัสดุท่ี
คงทนใชงานไดนาน รายรับ - รายจายของผูซ้ือ และความนิยมในการซ้ือชุดนักเรียนใหกับบุตรหลาน
ของตนเม่ือเปดภาคเรียนใหม ซ่ึงสอดคลองกับจงรัก  วงษทิพย  (2548) ไดศึกษา  ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดและปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีมีความสัมพันธตอการตัดสินใจของผูปกครองในการเลือกโรงเรียนอนุบาล
ใหกับบุตรหลานในจังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานเศรษฐกิจ มีความสัมพันธตอการ
ตัดสินใจของผูปกครองในการเลือกโรงเรียนอนุบาลใหกับบุตรหลาน ในจังหวัดปทุมธานี อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และผลงานวิจัยของวัชระ ตาลบํารุง (2549) ผลการศึกษาพบวา จากการ 
วิ เคราะหความสัมพันธของปจจัยอ่ืน ๆ กับการซ้ือนิตยสาร โดยภาพรวมและรายดานพบวา  
ดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและวัฒนธรรม มีความสัมพันธกัน                          
                         
ขอเสนอแนะ 

1.  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจยัไปใช 
     จากผลการวิจัยเร่ือง ปจจัยในการซ้ือรองเทานักเรียนอนุบาลเอกชน ในจังหวัดปทุมธานี 

ผูวิจัยไดเห็นประเด็นสําคัญท่ีควรจะนํามาเสนอแนะในงานวิจัย  ท้ังโดยภาพรวมและการเลือกซ้ือ
รองเทานักเรียนอนุบาลท้ังสามตราสินคา ซ่ึงจะเห็นวาดานการสงเสริมการตลาด มีคาเฉล่ียตํ่าท่ีสุด 
ดังนั้น ควรใหความสําคัญและปรับปรุงเกี่ยวกับการโฆษณาและประชาสัมพันธใหมีอยางตอเนื่อง มีการ
ใหสวนลดดานราคา มีพนักงานบริการคอยใหคําแนะนําเกี่ยวกับผลิตภัณฑ และควรใหความสําคัญ
เกี่ยวกับการรับประกันสินคาหลังการขาย 

2.  ขอเสนอแนะในการทําวจิัยคร้ังตอไป                              
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                      2.1  ในการวิจัยคร้ังตอไปควรมีการขยายขอบเขตการศึกษาของกลุมประชากรในเร่ืองการ
วิจัยใหกวางข้ึน อาจศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือรองเทานักเรียนอนุบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร
หรือจังหวัดอ่ืน เพื่อใหทราบถึงผลของการศึกษาในกลุมประชากรท่ีกวางขวางตอไป 
                      2.2  ควรศึกษาพฤติกรรมการซ้ือรองเทาประเภทอ่ืน ๆ เชน รองเทากีฬา รองเทาสุภาพบุรุษ 
รองเทาสุภาพสตรี รองเทาแฟช่ัน เพื่อเปนการเปรียบเทียบพฤติกรรมในการเลือกซ้ือรองเทาแตละ
ประเภทวามีความแตกตางกันหรือไม   
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บทคัดยอ  
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมการตลาดกับ

การเลือกใชบริการธุรกิจดําน้ําของผูใชบริการ กลุมตัวอยางท่ีทําการวิจัย ไดแก ผูใชบริการธุรกิจดําน้ํา 
ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 289 คน เคร่ืองมือที่ใช คือ แบบสอบถาม ซ่ึงผลการวัดคาความเช่ือม่ัน
เทากับ 0.94 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย และสถิติทดสอบคาไค - สแควร 
(Chi - Square) 

ผลการวิจัยพบวา 
1.  ระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาดในการเลือกใชบริการธุรกิจดําน้ําของ

ผูใชบริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ (บริการ) ดานราคา 
ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานการมีสวนรวมในบริการ ดานกระบวนการ
ใหบริการ และดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ อยูในระดับปานกลาง  

2.  การวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยสวนประสมการตลาดกับการเลือกใชบริการธุรกิจดํา
น้ําของผูใชบริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดาน  พบวา  ดานผลิตภัณฑ (บริการ) 
ดานราคา ดานการสงเสริมการตลาด ดานการมีสวนรวมในบริการ ดานกระบวนการใหบริการ และดาน
ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ ไมมีความสัมพันธกัน สวนชองทางการจัดจําหนายมีความสัมพันธกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
 
 
 
 
 

1)  น
ใ
ักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ   

   นพระบรมราชูปถัมภ    
2) อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ   
   ในพระบรมราชูปถัมภ  
3) อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ   
ในพระบรมราชูปถัมภ         
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ABSTACT 
The purpose of this research was to study the relationship between marketing mixed factors 

with selecting scuba diving business of consumers in Bangkok.  Samples of this study consisted of 289 
respondents.  Questionnaires on deciding have reliability level of 0.94.  Statistics used in analyzing data 
were percentage, mean and Chi - Square.     

The finding were as follows : 
1.  The important level of marketing mixed factors with selecting scuba diving business of 

consumers in Bangkok as a whole and the aspects of product (service), price, place, promotion, 
participants, process and physical Evidence were moderate level. 

2.  Relationship analysis between important marketing mixed factors with selecting Scuba 
diving business of consumers in Bangkok found that as a whole and each aspect of  product (service), 
price, promotion, participants, process and physical evidence had non significant relationship while place 
had the significant relationship were .05 level.  
 
ความสําคัญของปญหา 

ปจจุบันประเทศไทย มีแหลงทองเที่ยวทางทะเล ท่ีมีช่ือเสียงไปท่ัวโลก ในดานความสวยงาม
ใตทะเลไมแพประเทศอ่ืน ๆ  อีกท้ังภูมิประเทศ ตั้งอยูในทําเลท่ีเหมาะสมกับการดําน้ํา นักทองเท่ียว
สามารถทองเท่ียว และดําน้ําไดตลอดป เนื่องจากมีสองฝงทะเล คือ อันดามัน และอาวไทยตามฤดูกาล 
ท้ังสภาพน้ําทะเล ก็ไมเย็นจัดเหมือนในเขตอ่ืน ๆ ดวย 

แหลงทองเที่ยวดําน้ําในเมืองไทย มีฤดูทองเท่ียวท่ีแตกตางกัน คือ ในระหวางปลายเดือน
พฤศจิกายนถึงเมษายน เปนฤดูทองเท่ียวแถบอันดามัน เชน หมูเกาะสิมิลัน หมูเกาะสุรินทร หมูเกาะพีพี 
และหมูเกาะตะรุเตา รวมท้ังแถบตะวันออก คือ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด สวนชวงเดือนมีนาคม 
ถึงพฤศจิกายน เปนชวงฤดูทองเท่ียว ฝงอาวไทย เชน เกาะเตา นางยวน ในชวงเดือนมีนาคมเปนชวงท่ีดี
ท่ีสุดสําหรับนักทองเท่ียว และนักดําน้ํา ท่ีสามารถทองเท่ียวไดท้ัง 3 ภูมิภาค 

การดําน้ํา สามารถแบงไดเปน 2 ประเภท คือ    
1.  แบบสกินไดฟวิ่ง (Skin diving) เปนการดําท่ีผิวน้ํา หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา  

สนอเกิลล่ิง (Snorkeling) การดําท่ีผิวน้ําเปนการหายใจใตน้ํา เม่ืออยูท่ีระดับความลึกประมาณ 15 ฟุต  
โดยใชอุปกรณ เพียง 3–4 อยาง เชน หนากากดําน้ํา ทอหายใจ ชูชีพ และตีนกบ ท่ีสําคัญคือ สําหรับคนท่ี
วายน้ําไมเปน เพียงแคสวมใสอุปกรณเหลานั้น ก็สามารถดําน้ําชมปะการังไดอยางปลอดภัย   
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2.  แบบสคูบาไดฟวิ่ง (Scuba  diving)  เปนการดําลงไปใตน้ํา หรือเรียกวาการดําน้ําลึก 
อยูท่ีความลึกประมาณ 30 ฟุต ตองใชอุปกรณดําน้ําครบชุด เชน หนากากดําน้ํา ทอหายใจ ชุดดําน้ํา  
อุปกรณหายใจใตน้ํา ถังอากาศ ตะกั่ว และตีนกบ เปนตน  

การดําน้ําในเมืองไทยพ่ึงจะไดรับความนิยมเม่ือไมกี่ปท่ีผานมาเนื่องจากปจจัย 4 – 5 อยาง คือ 
ประการท่ี 1  ในสมัยกอนอุปกรณดําน้ําแตละช้ินเปนสินคานําเขาจากตางประเทศ จึงทําให

ราคาสูง ดังนั้น ผูท่ีสามารถเลนกีฬาประเภทนี้ได จึงตองมีฐานะดีพอสมควร   
ประการท่ี 2  ในสมัยกอนคาใชจายในการเรียนดําน้ํา และการเขารับการฝกอบรม มีราคา

เร่ิมตนคอนขางสูงมาก เม่ือเทียบกับปจจุบันราคาไมถึง 10,000 บาท 
ประการท่ี 3 ในสมัยกอนการดําน้ําเปนกีฬาท่ีตองใชทักษะความชํานาญสูง อีกท้ังยังมีกฎท่ี

ตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด โดยผูท่ีจะมาเปนครูฝก (Instructor) ไดนั้นจะตองเปนผูท่ีมีใบ
ประกาศนียบัตรรับรองจากองคการดําน้ําสากล และเมืองไทยเรายังขาดครูฝก ท่ีมีคุณวุฒิดังกลาวอยูมาก 
จึงทําใหมีผูสนในกีฬาประเภทนี้ มีไมมากนัก  

ประการท่ี 4  ในสมัยกอนการดําน้ําเปนกีฬาท่ีสามารถหาซ้ือ และซอมแซมอุปกรณไดยาก
จะตองไปท่ีศูนยจําหนายโดยเฉพาะ จึงสามารถหาซ้ืออุปกรณ  หรือนําอุปกรณไปตรวจเช็คสภาพได 

ประการท่ี 5  การดําน้ําเปนกีฬาท่ีตองใชเวลาในการไปทัวรดําน้ํา ในแตละคร้ังประมาณ  
3 - 10 วัน และตองไปเปนหมูคณะ จึงทําใหนักทองเท่ียวหลายทาน ไมมีโอกาสไปดําน้ําไดบอยนัก 
เนื่องจากติดภารกิจเร่ืองงาน  หรือเวลาวาง 

ปจจุบันมีการทําธุรกิจดําน้ํากันมากข้ึน โดยมีการจัดต้ัง ชมรม โรงเรียน  หรือศูนยฝกดําน้ําซ่ึง
มีชาวตางประเทศ และคนไทยท่ีมีประกาศนียบัตร สามารถเปดรานเพื่อทําการขายอุปกรณดําน้ํา รับสอน
ดําน้ํา  และจัดทัวรดํานํ้าไดอยางเสรี ทําใหมีผูท่ีสนใจในกีฬาดําน้ําเพิ่มมากข้ึนเร่ือย  ๆ               

งานวิจัยนี้ เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมการตลาดกับการเลือกใชบริการ
ธุรกิจดําน้ําของผูใชบริการ ซ่ึงถือวาเปนกลไกท่ีสําคัญในการทําธุรกิจ  เปนประโยชนแกผูท่ีสนใจทํา
ธุรกิจดําน้ํา  จะไดนําสรุปผลการวิจัยนี้ ไปเปนแนวทางในการปรับปรุง กลยุทธทางการตลาดให
เหมาะสมต อไป   เปนการศึกษากรณี   ในเขตกรุ ง เทพมหานคร  ซ่ึ ง มีสถาบัน  ศูนย ฝ ก 
ดําน้ํา  สมาคม ชมรม หรือรานดําน้ํา จํานวนมาก ท้ังนี้เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐ ท่ีมีการ
สงเสริมกิจกรรมการทองเท่ียว  การอนุรักษใตทะเล   และยังเปนการสรางคานิยมของเยาวชน ในการ
ชวยกันอนุรักษมรดกลํ้าคาใตทะเลไทยใหคงอยูตลอดไป 
 
คําสําคัญ 

สวนประสมการตลาด  ธุรกิจดําน้ํา 
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โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 
1. ปจจัยสวนประสมการตลาดกับการเลือกใชบริการธุรกิจดําน้ําของผูใชบริการ ในเขต

กรุงเทพมหานคร มีระดับความสําคัญเปนอยางไร 
2.  ปจจัยสวนประสมการตลาดมีความสัมพันธกับการใชบริการธุรกิจดําน้ําของ

ผูใชบริการ ในเขตกรุงเทพมหานครหรือไม  
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาดในการเลือกใชบริการ
ธุรกิจดําน้ําของผูใชบริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมการตลาดกับการใชบริการธุรกิจ 
ดําน้ําของผูใชบริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1.  กลุมตัวอยาง ไดจากการใชวิธีคํานวณตามสูตรของ ทาโร  ยามาเน (Tara Yamane อางใน 
ประคอง  กรรณสูต, 2542 : 10) ท่ีระดับความคลาดเคล่ือน .05  โดยใชการสุมตัวอยางแบบมีระบบ 
(Systematic) โดยสุมตัวอยางทุก ๆ คนท่ี 5 ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549  ไดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 
289 คน จากประชากรในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผูใชบริการธุรกิจดําน้ํา ในเขตกรุงเทพมหานคร ท้ังหมด 19 
ราน จํานวน 1,036 คน 

2.  เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความสัมพันธสวนประสม
การตลาดกับการเลือกใชบริการธุรกิจดําน้ําของผูใชบริการ 

3. การวิเคราะหขอมูล  มีดังนี้ 1) การหาระดับความสําคัญปจจัยสวนประสมการตลาดในการ
เลือกใชบริการธุรกิจดําน้ําของผูใชบริการใชคารอยละ   คาเฉล่ียหรือมัชฉิมเลขคณิต  และสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 2) การวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยสวนประสมการตลาดกับการเลือกใชบริการธุรกิจดํา
น้ําของผูใชบริการ ใชคาสถิติไค - สแควร (Chi - Square) 

 

ผลการวิจัย 
1.  ระดับความสําคัญปจจัยสวนประสมการตลาดในการเลือกใชบริการธุรกิจดําน้ําของ

ผูใชบริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดาน ไดแก ผลิตภัณฑ (บริการ) ราคา  
ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด การมีสวนรวมในบริการ กระบวนการใหบริการ และ
ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ อยูในระดับปานกลาง  
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2.  การวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยสวนประสมการตลาดกับการเลือกใชบริการธุรกิจดํา
น้ําของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดานพบวา ผลิตภัณฑ (บริการ) ราคา 
การสงเสริมการตลาด การมีสวนรวมในบริการ กระบวนการใหบริการ และส่ิงแวดลอมทางกายภาพ  
ไมมีความสัมพันธกัน สวนการจัดจําหนาย มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
 
อภิปรายผล 

1.  ระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาดกับการเลือกใชบริการธุรกิจดําน้ําของ
ผูใชบริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดาน ไดแก ผลิตภัณฑ (บริการ) ราคา ชอง
ทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด การมีสวนรวมในบริการ กระบวนการใหบริการ และ
ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ อยูในระดับปานกลาง  จะเห็นวา กลุมตัวอยางใหระดับความสําคัญดานราคา
สูงสุด  อาจเปนเพราะวา กลุมตัวอยางเลือกใชบริการทัวรดําน้ํามีจํานวนมาก และมีปจจัยสวนบุคคลท่ี
แตกตางกัน จึงจําเปนตองใชเงินใหคุมคากับการเลือกใชบริการ ซ่ึงแสดงวาผูใชบริการยังเนนเร่ืองของ
ราคาท่ีมีใหเลือกหลายแบบ เชน ราคาท่ัวไป ราคารวมทริปดําน้ํา การกําหนดราคาท่ีชัดเจนในแตละ
รายการ และราคามีความเหมาะสมกับการบริการ ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของสุทธิญา เกิดสิน 
(2548)  ซ่ึงไดศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องพิมพของผูบริโภคในศูนยการคาจังหวัด
ปทุมธานี พบวา ปจจัยดานสวนประสมการตลาด ท่ีมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองพิมพ ของ
ผูบริโภคในรานจําหนายเคร่ืองพิมพในศูนยการคาเซียรรังสิต และฟวเจอรพารครังสิต เปนดังนี้ ปจจัย
ดานผลิตภัณฑของเครื่องพิมพ ท่ีมีความสําคัญท่ีสุด คือ สีสัน ความละเอียด ความคมชัด และความเปน
ธรรมชาติ ประเด็นท่ีสําคัญรองลงมาคือ เสียงและความนาเช่ือถือของสินคา สวนปจจัยดานราคาของ
เคร่ืองพิมพ ท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุด  คือ ราคาขายท่ีเหมาะสม และประเด็นสําคัญรองลงมา คือ มีหลาย
ระดับราคาตามคุณภาพ สวนปจจัยดานสถานท่ีจําหนายท่ีสําคัญท่ีสุดคือ มีผลิตภัณฑท่ีมีจําหนายใน
ทองตลาดอยูตลอดเวลา และประเด็นท่ีสําคัญรองลงมาคือ มีรานใหเลือกซ้ือมาก เพ่ือการเปรียบเทียบ  
สวนปจจัยดานรูปแบบ การสงเสริมการตลาดของเครื่องพิมพ ที่มีความสําคัญท่ีสุดคือ มีการรับประกัน 
และบริการหลังการขายจากผูจําหนาย รองลงมาคือ การใหบริการของพนักงาน    

2.  การวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยสวนประสมการตลาดกับการเลือกใชบริการธุรกิจดํา
น้ําของผูใชบริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดานพบวา  ผลิตภัณฑ (บริการ) ราคา 
การสงเสริมการตลาด การมีสวนรวมในบริการ กระบวนการใหบริการ และส่ิงแวดลอมทางกายภาพ  
ไมมีความสัมพันธกัน สวนชองทางการจัดจําหนาย มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05  อาจเปนเพราะวา  การเลือกใชบริการธุรกิจดําน้ําผูใชบริการจะใหความสําคัญในเร่ืองสถานบริการที่
มีช่ือเสียง นาเช่ือถือ ความปลอดภัย สถานท่ีกวางขวาง มีส่ิงแวดลอมและบรรยากาศดี สถานบริการอยู
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ขอเสนอแนะ 

1.  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
     จากผลการวิจัยเร่ือง ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมการตลาดกับการเลือกใช

บริการธุรกิจดําน้ําของผูใชบริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดเห็นประเด็นสําคัญท่ีควรจะนํามา
เสนอแนะในงานวิจัย  คือ ดานการมีสวนรวมในบริการ โดยภาพรวมในการเลือกใชบริการธุรกิจดําน้ํา
ของผูใชบริการทั้งสามกลุม มีคาเฉล่ียตํ่าท่ีสุด ดังนั้น ควรใหความสําคัญและปรับปรุงเกี่ยวกับการมี
โอกาสแสดงความคิดเห็นตอการใชบริการ มีการจัดทําทะเบียนประวัติผูรับบริการดําน้ํา พนักงานให
การดูแลเอาใจใสอยางท่ัวถึง โดยเฉพาะการไดรับขาวสารขอมูลเกี่ยวกับการบริการอยางสมํ่าเสมอ 
ดังนั้น ควรมีการติดตอลูกคาเปนระยะอยางตอเนื่อง  ฉะนั้นควรคํานึงถึงปจจัยดังกลาวเพ่ือนําไป
ปรับปรุง หรือพัฒนากลยุทธทางการตลาดใหธุรกิจดานนี้เกิดสภาพคลองในการดําเนินงานตอไป 

      เม่ือพิจารณาในแตละดาน ผูวิจัยขอเสนอแนะ เพ่ือใหปรับปรุงกลยุทธทางการตลาด 
ในแตละดานใหมีประสิทธิภาพมากเพิ่มข้ึน ดังนี้ 

      1.  ดานผลิตภัณฑ (บริการ)  ควรเนนและปรับปรุงเกี่ยวกับมีใบรับรองแสดงมาตรฐานเปน
บัตรดําน้ําหรือ (c-card)        

      2.  ดานราคา  ควรเนนและปรับปรุงเกี่ยวกับราคาเหมาะสมกับการบริการ 
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      3.  ดานการจัดจําหนาย  ควรเนนและปรับปรุงเกี่ยวกับสถานบริการที่อยูใกลบาน ท่ีทํางาน 
      4.  ดานการสงเสริมการตลาด ควรเนนและปรับปรุงเกี่ยวกับมีการโฆษณาทาง

หนังสือพิมพ วารสาร โปสเตอร แผนพับ 
      5.  ดานการมีสวนรวมในบริการ ควรเนนและปรับปรุงเกี่ยวกับการไดรับขาวสารขอมูล

เกี่ยวกับการบริการอยางสม่ําเสมอ 
      6.  ดานกระบวนการใหบริการ ควรเนนและปรับปรุงเกี่ยวกับมีระบบการตรวจสุขภาพ

ผูใชบริการเพ่ือความปลอดภัย 
      7.  ดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ ควรเนนและปรับปรุงเกี่ยวกับการมีหองรับแขก 

หองสอนดําน้ํา หองโชวอุปกรณดําน้ํา สุขาสะอาดสวยงาม 
2.  ขอเสนอแนะในการทําวจิัยคร้ังตอไป 
     2.1  การวิจัยคร้ังนี้ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมการตลาดกับ

การเลือกใชบริการธุรกิจดําน้ําของผูใชบริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยมีตัวแปรตน ไดแก ปจจัย
สวนประสมการตลาด คือ ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด การมีสวนรวม
ในบริการ กระบวนการใหบริการ และส่ิงแวดลอมทางกายภาพ หากทําการศึกษาตัวแปรอ่ืน ๆ ท่ีมีผลตอ
ธุรกิจดําน้ํา จะสงผลตอการตอบสนองตามความตองการของกลุมเปาหมายเพิ่มข้ึน  

     2.2  ควรศึกษาเชิงคุณภาพเกี่ยวกับกลยุทธการวางแผนธุรกิจใหสอดคลองกับความตองการ
ของผูใชบริการ 

     2.3  ในการวิจัยคร้ังตอไปควรมีการขยายขอบเขตการศึกษาของกลุมประชากรในเร่ืองการ
วิจัยใหกวางข้ึน อาจศึกษาพฤติกรรมการเลือกใชบริการธุรกิจดําน้ําในตางจังหวัด เพ่ือใหทราบถึงผล
ของการศึกษาในกลุมประชากรที่กวางขวางตอไป 
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บทคัดยอ  
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมการตลาด

และปจจัยอ่ืน ๆ กับการซ้ือหินแกรนิต ในจังหวัดนนทบุรี กลุมตัวอยางท่ีทําการวิจัย ไดแก ผูบริโภค 
ที่ซ้ือหินแกรนิต ในจังหวัดนนทบุรี จํานวน 270 คน เคร่ืองมือท่ีใช คือ แบบสอบถาม ซ่ึงผลการวัดคา
ความเช่ือม่ันเทากับ 0.87 สถิติ ท่ีใชในการวิ เคราะหขอมูล ไดแก  คารอยละ คาเฉล่ีย และคา 
ไค-สแควร  

ผลการวิจัยพบวา 
1.  ระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาดในการซ้ือหินแกรนิตของผูบริโภคใน

จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมและรายดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย 
และดานการสงเสริมการตลาด อยูในระดับปานกลาง  

2.  ระดับความสําคัญของปจจัยอ่ืน ๆ  ในการซ้ือหินแกรนิตของผูบริโภค ในจังหวัดนนทบุรี 
โดยภาพรวมและรายดาน ไดแก ดานเศรษฐกิจ ดานการเมือง และดานเทคโนโลยี อยูในระดับมาก สวน
ดานวัฒนธรรม อยูในระดับปานกลาง               

3.  การวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยสวนประสมการตลาดกับการซ้ือหินแกรนิตโดย
ภาพรวมและรายดาน  พบวา  ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดาน 
การสงเสริมการตลาด ไมมีความสัมพันธกัน 
 
1)  นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ   
   ในพระบรมราชูปถัมภ    
2) อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  
  ในพระบรมราชูปถัมภ  
3) อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ   
ในพระบรมราชูปถัมภ        
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4.  การวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยอ่ืน ๆ กับการซ้ือหินแกรนิต โดยภาพรวมพบวา 
มีความสําคัญกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และรายดาน พบวา ดานวัฒนธรรม ดานเศรษฐกิจ 
ดานการเมือง และดานเทคโนโลยี  ไมมีความสัมพันธกัน  
 

ABSTACT 
The purpose of this research was to study the relationship between marketing mixed factors 

and other factors to granite purchasing of consumers in Nonthaburi.  Samples of this study consisted of 
270 respondents.  Questionnaires on deciding have reliability level of 0.87.  Statistics used in analyzing 
data were percentage, mean and chi - square.     

The finding were as follows :  
1.  The important level of marketing mixed factors to granite purchasing of consumers as a 

whole and the aspects of product, price, place and promotion were moderate level. 
2.  The important level of other factors to granite purchasing of consumers as a whole and the 

aspects of economic, political and technology at high level while cultural were moderate level. 
3.  Relationship analysis between important of marketing mixed factors to granite purchasing 

of consumers found that as a whole and the aspect of product, price, place and promotion had non 
significant relationship. 

4.  Relationship analysis between important of other factors to granite purchasing of 
consumers found that as a whole had significant relationship at .05 level and the aspect of cultural, 
economic, political and technology had non significant relationship.   
 
ความสําคัญของปญหา 

หินแกรนิตเปนทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีสวยงาม  มีความคงทนแข็งแรงมาก สามารถหาได
จากแหลงผลิตพื้นท่ีในหลายจังหวัดของประเทศไทย เชน ตาก ราชบุรี และฉะเชิงเทรา เปนตน   
นอกจากนี้ยังมีแหลงผลิตอ่ืน ๆ ท่ีสามารถหาไดในอีกหลายประเทศท่ัวโลก หินแกรนิตเปนวัสดุตกแตง
ท่ีมีความสวยงาม หรูหรา แข็งแรง ทนทาน มีอายุการใชงานท่ียาวนาน ใหความรูสึกท่ีเปนธรรมชาต ิและ
มีราคาไมสูงจนเกินไป เม่ือเทียบกับวัสดุอ่ืน เชน ไม กระเบ้ือง เซรามิก หรือวัสดุท่ีทํามาจากปูนซีเมนต 
จึงทําใหผลิตภัณฑที่ทํามาจากหินแกรนิต ถูกนําไปใชแทนวัสดุกอสรางอ่ืน ๆ หลายประเภท เชน ใชทํา
พื้น ทําผนัง ทําเคานเตอรครัว หรือหองน้ํา จากความนิยมตาง ๆ เหลานี้ จึงทําใหผูบริโภคหันมาใช
ผลิตภัณฑ  ที่ทํามาจากหินแกรนิตตกแตงแทนวัสดุอ่ืน ๆ กันอยางแพรหลาย 
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ปจจุบันผลิตภัณฑท่ีทําจากหินแกรนิตไดรับความนิยมจากผูบริโภค เพื่อนําไปใชใน  
การกอสราง ไมวาจะเปนงานตกแตงท่ีอยูอาศัย อาคารบานเรือน อาคารพาณิชย โรงพยาบาล โรงแรม 
หางสรรพสินคา หรือแมแตตามสถานท่ีราชการตาง ๆ นอกจากนี้ยังสามารถนําผลิตภัณฑจาก
หินแกรนิตไปใชเปนวัสดุท่ีตกแตงอยูภายในอาคาร เชน โตะทานอาหาร โตะรับแขก โตะประชุม   และ
ช้ันวางของ เปนตน 

จังหวัดนนทบุรีเปนจังหวัดท่ีอยูติดกับกรุงเทพมหานคร ทําใหความเจริญของเมืองหลวง 
ขยายตัวเขามาสูจังหวัดนนทบุรีอยางรวดเร็ว ปจจุบันมีประชากรอาศัยอยูในหมูบานจัดสรร และใน
แหลงชุมชนตาง ๆ กันอยางหนาแนนมากข้ึน จังหวัดนนทบุรี แบงเปน 6 อําเภอ คือ อําเภอเมือง  อําเภอ
ปากเกร็ด  อําเภอบางบัวทอง  อําเภอบางกรวย  อําเภอไทรนอย  และอําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรีเปน
หนึ่งใน 5 จังหวัดปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร (ปทุมธานี นครปฐม  สมุทรปราการ สมุทรสาคร และ
นนทบุรี) เนื่องจากนนทบุรี เปนจังหวัดท่ีถือไดวาเปนเมืองใหมท่ีมีถนนเชื่อมตอจากกรุงเทพมหานคร 
และจังหวัดใกลเคียง เปนเมืองท่ีมีความเจริญเติบโตของธุรกิจอยางตอเนื่อง  ท้ังนี้เปนการรองรับการ
ขยายตัวของกรุงเทพมหานคร สังเกตไดจากมีการขยายตัวในดานถนนหนทาง เชน มีการขยายเสนทาง 
คือ ถนนพระราม 5 ถนนวงแหวนสาธร มีการขยายตัวของการกอสรางอาคารพาณิชย อาคารสํานักงาน 
คอนโดมิเนียม หมูบานจัดสรรโครงการใหญ ๆ หลายโครงการ ซ่ึงสงผลใหความตองการในการบริโภค
หินแกรนิต เพื่อใชในการกอสรางท่ีอยูอาศัย  และส่ิงปลูกสราง เปนท่ีตองการของตลาดเปนจํานวนมาก 

จากการขยายตัวในดานตาง ๆ เหลานี้ สงผลใหการกอสราง มีการขยายตัวอยางตอเนื่องตาม
ไปดวย เห็นไดจากการที่ทางภาครัฐ ไดมีการสงเสริมในดานเศรษฐกิจ และการบริการโครงสรางพื้นฐาน
ของท้ังประเทศ โดยไดกระจายอํานาจไปยังเขตภูมิภาค และจังหวัดตาง ๆ รวมทั้งปริมณฑล อยางท่ัวถึง 
และในสวนภาคเอกชน ไดมีโอกาสขยายงานในดานการกอสราง ไมวาจะเปนท่ีอยูอาศัย อาคาร
บานเรือน อาคารพาณิชย โรงพยาบาล โรงแรม และหางสรรพสินคา เปนตน  จึงมีผลทําใหผูบริโภค มี
ความความนิยม และมีความตองการนําผลิตภัณฑท่ีทํามาจากหินแกรนิตมาใชงานมากยิ่งข้ึน   

เม่ือความตองการของผูบริโภคเพิ่มมากข้ึน จึงทําใหหินแกรนิต กลายเปนวัสดุท่ีใชใน  
การตกแตงท่ีอยูอาศัยท่ีผูบริโภคใหความสนใจกันมาก และทําใหเกิดการแขงขันกันอยางรุนแรงในดาน
การตลาด เชน ในสวนของผลิตภัณฑ การบริการ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การโฆษณา ซ่ึงแตละที่ก็
ไดพยายามพัฒนาคุณภาพในดานตาง ๆ เพื่อนําเสนอแกผูบริโภค ใหมีทาง เลือกเพิ่มมากข้ึน หินแกรนิต
ในปจจุบัน สามารถแบงตามแหลงผลิตไดเปน 2 ประเภท คือ หินแกรนิตในประเทศ และหินแกรนิต
นําเขาจากตางประเทศ โดยมีใหเลือกหลายเฉดสี หลายขนาด ตามความตองการผูบริโภค                

ดังนั้น จึงตองคํานึงถึงปจจัยพื้นฐานตาง ๆ มาเปนตัวประกอบในการตัดสินใจซ้ือ และตอง
นํามาประกอบกัน เพื่อท่ีจะไดนําขอมูล ในการตัดสินใจซ้ือท่ีถูกตองมากท่ีสุด 
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คําสําคัญ                                                    
สวนประสมการตลาด  หินแกรนิต 

 
โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 

1. ปจจัยสวนประสมการตลาดและปจจัยอ่ืน ๆ กับการซ้ือหินแกรนิตของผูบริโภคใน
จังหวัดนนทบุรี มีระดับความสําคัญเปนอยางไร 

2.  ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยสวนประสมการตลาดและปจจัยอ่ืน ๆ มีความสัมพันธกับการ
ซ้ือหินแกรนิตของผูบริโภค ในจังหวัดนนทบุรีหรือไม  
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาระดับความสําคัญปจจัยสวนประสมการตลาดและปจจัยอ่ืน ๆ ในการซ้ือ
หินแกรนิตของผูบริโภค ในจังหวัดนนทบุรี         

2.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ปจจัยสวนประสมการตลาดและ
ปจจัยอ่ืน ๆ กับการซ้ือหินแกรนิตของผูบริโภค ในจังหวัดนนทบุรี 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1.  ประชากรในการวิจัยคือ ผูบริโภคท่ีซ้ือหินแกรนิตในจังหวัดนนทบุรีจํานวน 18 ราน 
จํานวน 834 คน 

2.  กลุมตัวอยาง 
     2.1  ขนาดกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดจากการใชวิธีคํานวณตามสูตรของ 

ทาโร  ยามาเน (Tara  Yamane อางใน ประคอง  กรรณสูต, 2542 : 10) ท่ีระดับความคลาดเคล่ือน .05 ได
ขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 270 คน 

    2.2  การสุมตัวอยาง  ใชการสุมตัวอยางแบบมีระบบ (Systematic) โดยสุมตัวอยางทุก ๆคน
ท่ี 5 ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549 

3. เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางปจจัย
สวนประสมการตลาดและปจจัยอ่ืน ๆ กับการซ้ือหินแกรนิตของผูบริโภค 

4. การวิเคราะหขอมูล  มีดังนี้ 1) การหาระดับความสําคัญปจจัยสวนประสมการตลาดและ
ปจจัยอ่ืน ๆ กับการซ้ือหินแกรนิตของผูบริโภคใชคารอยละ   คาเฉล่ียหรือมัชฉิมเลขคณิต  และสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 2) การวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยสวนประสมการตลาดและปจจัยอ่ืน ๆ กับ
การซ้ือหินแกรนิตของผูบริโภค ใชคาสถิติไค - สแควร (Chi - Square) 
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ผลการวิจัย 
1.  ระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาดกับการซ้ือหินแกรนิตของผูบริโภคใน

จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมและดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการ
สงเสริมการตลาด อยูในระดับปานกลาง  

2.  ระดับความสําคัญของปจจัยอ่ืน ๆ กับการซ้ือหินแกรนิตของผูบริโภค ในจังหวัดนนทบุรี 
โดยภาพรวมและดานเศรษฐกิจ ดานการเมือง และดานเทคโนโลยี อยูในระดับมาก สวนดานวัฒนธรรม 
อยูในระดับปานกลาง 

3.  การวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยสวนประสมการตลาดกับการซ้ือหินแกรนิตโดย
ภาพรวมและรายดานพบวา ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริม
การตลาด  ไมมีความสัมพันธกัน 

4.  การวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยอ่ืน ๆ กับการซ้ือหินแกรนิต โดยภาพรวมพบวา   
มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  สวนดานวัฒนธรรม ดานเศรษฐกิจ ดานการเมือง 
และดานเทคโนโลยี  ไมมีความสัมพันธกัน  
 
อภิปรายผล 

1.  ระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาดกับการซ้ือหินแกรนิตของผูบริโภคใน
จังหวัดนนทบุรีโดยภาพรวมและรายดานไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริม
การตลาด อยูในระดับปานกลาง จะเห็นวา  ผลิตภัณฑ  มีคาเฉล่ียสูงสุด  อาจเปนเพราะวา  หินแกรนิตใช
งานไดทุกสถานท่ี ทําใหสถานท่ีโองโถง สวยงาม สามารถตกแตงไดงาย รวมท้ังอายุการใชงาน รูปลักษณ
มีสีตาง ๆ ใหเลือก สินคามีหลายขนาดใหใชตามความเหมาะสมของการใชงาน และการรับประกันใน
คุณภาพสินคา  แตไมสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ธนัชพร  ทินนโชติ (2547)  ซ่ึงไดศึกษาปจจัยท่ีมี
ความสัมพันธตอการตัดสินใจซ้ือกาซหุงตมของประชาชน ในจังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาพบวา กลุม
ตัวอยางใหระดับความสําคัญดานการตลาดตอการตัดสินใจซ้ือกาซหุงตมของประชาชน ในจังหวัด
ปทุมธานี ในระดับมากทุกปจจัย โดยมีคาเฉล่ียรวมเทากับ 3.97 เรียงลําดับความสําคัญจากมากไปนอย 
ดังนี้ 1)  ปจจัยดานผลิตภัณฑ  2)  ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 3)  ปจจัยดานราคา 4)  ปจจัยดานการ
สงเสริมการตลาด  และผลงานวิจัยของ จันทนา  เตวิยะ (2548)  ซ่ึงไดศึกษาเร่ือง ความสัมพันธระหวาง
สวนประสมการตลาดและปจจัยอ่ืน ๆ กับการซ้ือกาแฟสําเร็จรูปพรอมดื่มของผูบริโภค ผลการศึกษา
พบวา  ปจจัยสวนประสมการตลาดกับการตัดสินใจซ้ือกาแฟสําเร็จรูปพรอมดื่มของผูบริโภค  
โดยภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก  
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2. ระดับความสําคัญของปจจัยอ่ืน ๆ  กับการซ้ือหินแกรนิตของผูบริโภค ในจังหวัดนนทบุรี 
โดยภาพรวมและดานเศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี อยูในระดับมาก สวนวัฒนธรรม อยูในระดับ
ปานกลาง  จะเห็นวา  ดานเทคโนโลยี  มีคาเฉล่ียสูงสุด  อาจเปนเพราะวา  การนําเทคโนโลยีมาใชทําให
กระบวนการผลิตงายข้ึน สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางกวางขวาง เชน การมี
ผลิตภัณฑจากหินแกรนิตใหเลือกหลากหลาย สินคาผลิตทันความตองการของลูกคา เทคโนโลยีสมัยใหม
ทําใหหินแกรนิตมีราคาถูกลง ไดหินแกรนิตท่ีมีคุณภาพสูงข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ จันทนา  
เตวิยะ (2548) ผลการศึกษาพบวา ปจจัยอ่ืนๆ กับการซ้ือกาแฟสําเร็จรูปพรอมดื่ม โดยภาพรวม และราย
ดาน อยูในระดับมาก ยกเวน ดานกฎหมายและการเมือง ดานสังคมและวัฒนธรรมอยูในระดับปานกลาง  
และผลงานวิจัยของ ชํานาญ  เจนพานิชย (2549)  ซ่ึงไดศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอการซ้ือบาน
จัดสรร ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบวา  ปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอการซ้ือบานจัดสรร 
โดยภาพรวมและดานสังคม ดานจิตวิทยาอยูในระดับมาก วนดานวัฒนธรรมอยูในระดับปานกลาง      

3.  การวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยสวนประสมการตลาดกับการซ้ือหินแกรนิตโดย
ภาพรวมและรายดาน  พบวา ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริม
การตลาด  ไมมีความสัมพันธกัน อาจเปนเพราะวา ในการตัดสินใจซ้ือหินแกรนิต ผูบริโภคจะพิจารณา  
ชนิดของหินแกรนิต สีสันตาง ๆ ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพ ทําเลที่ตั้งของรานสะดวกในการ
เดินทางไปซ้ือสินคาการจัดตัวอยางใหดูสะดุดตางายตอการตัดสินใจมี พนักงานไวคอยใหคําแนะนํา
ปรึกษา และประชาสัมพันธกันอยางตอเนื่อง  ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ วีระชาติ  เจริญนนทสิทธ์ิ 
(2548)  ซ่ึงไดศึกษาเร่ือง ปจจัยในการตัดสินใจซ้ือสมสายน้ําผ้ึงของผูบริโภค ในจังหวัดปทุมธานี   
ผลการศึกษาพบวา  เม่ือวิเคราะหความสัมพันธระหวางความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาดกับ
ตราสินคาสมสายนํ้าผ้ึง  เห็นวา  ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสงเสริมการตลาด ไมมีความสัมพันธกัน  
สวนดานชองทางการจัดจําหนาย มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แต 
ไมสอดคลองกับผลงานของวัชระ  ตาลบํารุง (2549) ซ่ึงไดศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสม
การตลาดและปจจัยอ่ืน ๆ กับการซ้ือนิตยสารของผูบริโภคในจังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาพบวา เม่ือ
วิเคราะหความสัมพันธของปจจัยสวนประสมการตลาดกับการซ้ือนิตยสาร โดยภาพรวมและรายดาน เห็น
วา ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด มีความสัมพันธกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  สวนดานราคา ไมมีความสัมพันธกัน 

4.  การวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยอ่ืน ๆ กับการซ้ือหินแกรนิต โดยภาพรวมพบวา  
มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  สวนดานวัฒนธรรม ดานเศรษฐกิจ ดานการเมือง 
และดานเทคโนโลยี  ไมมีความสัมพันธกัน  อาจเปนเพราะวา  การตัดสินใจซ้ือหินแกรนิตของผูบริโภค 
ข้ึนอยูกับความจําเปนในการนําไปใชงาน เชน อาจจะนําไปตกแตงภายในบาน ซ่ึงใชหินแกรนิตใน
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ขอเสนอแนะ 

1.  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
จากผลการวิจัยเร่ือง ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมการตลาดและปจจัยอ่ืน ๆ 

กับการซ้ือหินแกรนิตของผูบริโภค ในจังหวัดนนทบุรี ผูวิจัยขอเสนอแนะคือ ดานชองทางการจัด
จําหนาย โดยภาพรวมมีคาเฉล่ียต่ําท่ีสุด ดังนั้นควรใหความสําคัญและปรับปรุงเกี่ยวกับการมีสาขา
ใหเลือกซ้ือ ความสะดวกในการเดินทางไปซ้ือสินคาท่ีราน การจัดตัวอยางใหดูเพื่องายตอการ
ตัดสินใจ สถานที่จอดรถสะดวกสบาย การตกแตงภายในราน และเวลาการเปด–ปดของรานคา  
แตเพื่อใหทราบรายละเอียดเชิงลึกของปจจัยแตละดานมากข้ึน ควรเนนและดําเนินการปรับปรุงดังนี้ 
                       1.1  ผูบริโภคท่ีซ้ือหินแกรนิตผลิตในประเทศเนนและใหความสําคัญในแตละดาน 
ซ่ึงมีคาเฉล่ียต่ําท่ีสุดดังนี้ ในดานผลิตภัณฑควรใหความสําคัญเกี่ยวกับตราสินคา ในดานราคาควร
ใหความสําคัญเกี่ยวกับสามารถชําระเงินไดดวยเงินสดหรือบัตรเครดิตได ในดานชองทางการจัด
จําหนาย  ควรใหความสําคัญเกี่ยวกับการตกแตงภายในมีระเบียบ สะอาด และทันสมัย ในดานการ
สงเสริมการตลาด  ควรใหความสําคัญเกี่ยวกับมีการโฆษณาจากส่ือตาง ๆ เชน วิทยุ ปายโฆษณา  
ในดานวัฒนธรรม  ควรใหความสําคัญเกี่ยวกับมีคานิยมในการใชหินแกรนิตเปนวัสดุท่ีใชตกแตง
บาน  ในดานเศรษฐกิจ  ควรใหความสําคัญเกี่ยวกับหินแกรนิตมีราคาแพงแตก็คุมคาเม่ือคํานึงถึง
ความสวยทันสมัย ในดานการเมืองควรใหความสําคัญเกี่ยวกับมีกฎหมายคุมครองผูบริโภคทําใหได
ใชหินแกรนิตท่ีมีคุณภาพ และมีกฎหมายคุมครองผูบริโภค ชวยใหมีความม่ันใจในการสรางความ
เปนธรรมแกผูบริโภค และในดานเทคโนโลยี  ควรใหความสําคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม ทํา
ใหหินแกรนิตมีคุณภาพสูงข้ึน  
                       1.2  ผูบริโภคที่ซ้ือหินแกรนิตนําเขาจากตางประเทศเนนและใหความสําคัญในแตละดานท่ี
มีคาเฉล่ียตํ่าท่ีสุด ดังนี้  ในดานผลิตภัณฑ  ควรใหความสําคัญเกี่ยวกับตราสินคา ในดานราคา  ควรให
ความสําคัญเกี่ยวกับสามารถชําระเงินไดดวยเงินสดหรือบัตรเครดิตได ในดานชองทางการจัดจําหนาย  
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2.  ขอเสนอแนะในการทําวจิัยคร้ังตอไป 
                     2.1  การวิจัยคร้ังนี้ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมการตลาดกับ
ปจจัยอ่ืน ๆ  โดยมีตัวแปรตน ไดแก ปจจัยสวนประสมการตลาด คือ ผลิตภัณฑ ราคา ชองทาง การจัด
จําหนาย และการสงเสริมการตลาด ปจจัยอ่ืน ๆ คือ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี หาก
ทําการศึกษาตัวแปรตนเพิ่มเติม จะสงผลตอการตอบสนองตามความตองการของกลุมเปาหมายเพิ่มข้ึน  
                     2.2  การศึกษาคร้ังตอไป ควรทําการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมการตลาด
และปจจัยอ่ืน ๆ กับการซ้ือหินแกรนิตในเขตจังหวัดอ่ืน ๆ  เชน สระบุรี เพื่อจะไดทราบถึงความสัมพันธ
ระหวางปจจัยสวนประสมการตลาดและปจจัยอ่ืน ๆ กับการซ้ือหินแกรนิตของผูบริโภค วามีความ
แตกตางจากจังหวัดนนทบุรีอยางไร 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงคของการวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรท่ีไดรับการสอนแบบสืบสวนสอบสวนกับการสอนแบบปกติ 
 กลุมตัวอยาง 60 คน ท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียน 
แยมสอาดรังสิต ท่ีกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2549 โดยเลือกใชการสุมอยางงาย  
หองเรียนละ 30 คนคือ กลุมทดลองเรียนโดยใชการสอนแบบสืบสวนสอบสวนและกลุมควบคุมเรียน
โดยใชการสอนแบบปกติ เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรไดคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.88 และแผนการจัดการเรียนรูกลุมทดลอง 11 แผน กลุมควบคุม  
11 แผน สถิติท่ีใชในการวิเคราะหคือ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใชการทดสอบคาที  (t-test) 

ผลการวิจัยสรุปไดวา 
 1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  3  กอนการ
ทดลอง  ในกลุมทดลอง  และกลุมควบคุมไมแตกตาง 
 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  3  ในกลุม
ทดลอง  หลังไดรับการสอนแบบสืบสวนสอบสวน  มีคะแนนเฉล่ียสูงกวากอนไดรับการสอนแบบ
สืบสวนสอบสวน  อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี  .05 

3.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  3  ในกลุม
ควบคุม  หลังจากไดรับการสอนแบบปกติ มีคะแนนเฉล่ียสูงกวากอนไดรับการสอนแบบปกติอยาง
มีระดับนยัสําคัญทางสถิติท่ี  .05 
 
1)  นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ   
    ในพระบรมราชูปถัมภ    
2),3)  อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ   
    ในพระบรมราชูปถัมภ 
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 4.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 หลังจาก
ไดรับการสอนแบบสืบสวนสอบสวน มีคะแนนเฉล่ียสูงกวาหลังจากไดรับการสอนแบบปกติอยาง 
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 
 

ABSTRACT 
 The research objective was the comparative of mathematics achievement teaching between the 
inquiry method and the regular method. 
 The samples were the 60 students, 30 students per class From Prathom Suksa Three at 
Yamsaard Rangsit School in the second semester of academic year 2006. The Simple Random Sample 
was used to select samples. The experimental group learned by the inquiry method and the control group 
leamed by the regular method. The research instruments are as follows : (1) The  achievemental test in 
learning mathematics. (The validity of the achievement test is 0.88) and (2) The lesson plans (11 lesson 
plans for the experimental group and 11 lesson plans for the control group). 
 The statistics used in this research are mean, standard deviation and t-test. 
 The results of  this study are as follows : 

(1) The pretest score of mathematics achievement for experimental group and control group do 
not difference. 

(2) The posttest score of the experimental group is higher than that of  the pretest and the  level 
of significance .05. 

(3) The posttest score of the control group is higher than that of the pretest at the level of 
significance .05. 

(4) The posttest score of the experimental group is higher than that of the control group at the 
level of significance .05. 
 
ความสําคัญของปญหา 
 ความเจริญกาวหนาทางวิทยาการดานตางๆ ของโลกยุคโลกาภิวัตนมีผลตอการเปล่ียนแปลง
ทางสังคมและเศรษฐกิจของทุกประเทศรวมท้ังประเทศไทย (กรมวิชาการ, 2544 : 1) กระทรวงศึกษาธิการ
จึงมีนโยบายท่ีจะดําเนินการปฏิรูปการศึกษาใหสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540  และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  โดยมุงท่ีจะ
พัฒนาประเทศไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรูอันเปนเง่ือนไขสําคัญท่ีจะนําไปสูระบบเศรษฐกิจบน
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 การจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาถือวาเปนการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีประชาชนท่ัวไปพึง
ไดรับ โดยรัฐจะตองใหการสนับสนุนสงเสริมและพัฒนาเยาวชนของชาติใหเปนผูท่ีมีความสมบูรณท้ัง
รางกาย  จิตใจ  และสติปญญาเพ่ือประโยชนในการพัฒนาประเทศชาติ  การศึกษาในระดับประถมศึกษา 
จึงเปนการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีสําคัญท่ีชวยสรางคุณภาพของประชาชนในชาติ  โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
จัดการเรียนการสอนในกลุมทักษะคณิตศาสตร  ถือเปนเคร่ืองมือการเรียนรู  (กรมวิชาการ, 2534  : 12)  
และมีบทบาทสําคัญในการพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพพรอมท่ีจะดําเนินชีวิตในสังคมอนาคต โดยสราง
ใหนักเรียนมีความรูพื้นฐาน มีทักษะสามารถใชความรูความสามารถ  ในการคิดแกปญหาอยางมีเหตุผล  
สามารถส่ือสารกับบุคคลอ่ืน  รวมท้ังทํางานและแกปญหารวม  กับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ  
ตลอดจนสามารถนําไปใชเปนเคร่ืองมือในการเรียนรูวิชาอ่ืนๆ  ไดดวย  (กรมวิชาการ, 2542 : 3) 
 วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีมีความสําคัญกับนักเรียนทุกคน  ซ่ึงสามารถนําความรูทางวิชา
คณิตศาสตรไปใชใหเปนประโยชนในชีวิตประจําวัน  และเปนพื้นฐานในการเรียนวิชาคณิตศาสตรใน
ระดับสูงตอไป  และวิชาคณิตศาสตรยังชวยพัฒนาศักยภาพของแตละบุคคลใหเปนคนท่ีสมบูรณ  ชวย
เสริมสรางความมีเหตุผล  ความเปนคนชางคิด  ชางริเร่ิมสรางสรรค  มีระบบระเบียบในการคิด  มีการ
วางแผนในการทํางาน  มีความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมายและมีความสามารถในการแกปญหา  
(สมาคมคณิตศาสตรแหงประเทศไทย , 2548 : 1) 
 แมวาวิชาคณิตศาสตรจะมีความสําคัญมากก็ตาม แตในปจจุบันการเรียนการสอน
คณิตศาสตรในโรงเรียนประถมศึกษา  และมัธยมศึกษายังไมประสบความสําเร็จเทาท่ีควร ดังจะเห็นได
จากรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ  ปการศึกษา  2546  พบวาวิชาคณิตศาสตรในระดับ
ประถมศึกษาปท่ี  6  มัธยมศึกษาปท่ี  3  มัธยมศึกษาปท่ี  6  ไดคะแนนเฉลี่ย  41.70  34.90  และ  33.99  
ตามลําดับ  มีคุณภาพอยูในระดับพอใชของประเทศ  ท้ังนี้เนื่องมาจากการจัดการเรียนการสอนของครู 
การฝกทักษะท่ีตองฝกฝน และขาดเทคนิคการสอนท่ีนาสนใจ  (สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี 
เขต 2, 2547 : 24-26)  และจากขอมูลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับเขตการศึกษา ปการศึกษา  2548  
พบวาวิชาคณิตศาสตรก็ยังมีผลสัมฤทธ์ิผานเกณฑข้ันต่ําอยูในระดับประถมศึกษาปท่ี  3  และ
ประถมศึกษาปท่ี  6  ไดคะแนนเฉล่ียรอยละ  65.07  และ  61.80  ตามลําดับ  จะเห็นวาผลสัมฤทธ์ิมีการ
พัฒนาผานเกณฑรอยละ 50 จริงแตก็ยังอยูในระดับพอใชเทานั้น (สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธาน ี
เขต 2,  2549 : 77-78) 
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 จากสภาพปญหาดังกลาว  การสอนคณิตศาสตรจึงจําเปนตองมีการเปล่ียนแปลงไป  เพื่อ
สามารถพัฒนาศักยภาพทางสมองในการคิด การใหเหตุผล ตลอดจนการรูจักแกปญหาใหสูงข้ึน  เพราะ
ผูคนในยุคขอมูลขาวสารจําเปนตองเปนผูมีศักยภาพสมองสูงจึงจะสามารถดํารงชีวิตอยูใน 
สังคมไดอยางมีประสิทธภาพ  (ดวงเดือน  ออนนวม, 2538 : 51)  ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนท่ีดี  
ครูผูสอนควรจัดการสอนโดยมีนักเรียนเปนศูนยกลาง  คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  นักเรียนมี
ความเขาใจและรูจักใชเหตุผลมากกวาการทองจํา  นักเรียนมีโอกาสรวมกิจกรรมและสงเสริมการเรียน
การสอนสามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองคนหาวิธีใหมๆ  ครูมีหนาท่ีคอยแนะนํานักเรียนใหรูจัก
หาเหตุผลและแสวงหาความรูอยูเสมอ  (สิริพร  ทิพยคง, 2538 : 1)  นักเรียนไดลงมือกระทําดวยตนเอง        
ทําใหนักเรียนไดรับประสบการณตรงจนสามารถสรุปความรูเองได  ซ่ึงจะเปนสวนหนึ่งท่ีจะชวยให
นักเรียนเกิดนโนมติตามหลักการเรียนรูของบูรเนอร  (Bruner, 1960 : 32) ผูเรียนก็ตองฝกฝนใหเปน
บุคคลแหงการเรียนรู  ซ่ึงแหลงท่ีมาของการเรียนรูนั้นมาจากหนังสือ  เอกสาร ส่ือ  เทคโนโลยี   ของจริง  
ประสบการณตรง  และส่ิงเราตางๆ  อยางหลากหลายตามสภาพความเหมาะสมและความเปนไปไดของ
แตละบุคคล  (วัฒนาพร  ระงับทุกข, 2541 : 2) วิธีหนึ่งท่ีจะชวยใหการเรียนการสอน     มีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน  สามารถใหเด็กรูจักคิด  แกปญหา  ศึกษาหาความรูดวยตนเองและมีความคิดสรางสรรคไดนั้นคือ 
การสอนแบบสืบสวนสอบสวนเพราะเปนวิธีสอนท่ีเนนการพัฒนาความสามารถในการแกปญหาดวย
วิธีการทางความคิด  หาเหตุผลจนคนพบความรูหรือแนวทางแกปญหาท่ีถูกตองดวยตนเอง  โดยครูตั้ง
คําถามประเภทกระตุนใหนักเรียนใชความคิดหาวิธีแกปญหาไดเอง  และสามารถนําการแกปญหานั้นมา
ใชประโยชนในชีวิตประจําวัน  (กรมวิชาการ, 2540 : 15)  ดังนั้นครูจึงตองมีกลยุทธในการใชคําถาม  
เพื่อใหนักเรียนสามารถสํารวจและคนพบแนวคิดทางคณิตศาสตร 
 การสอนแบบสืบสวนสอบสวน เปนการสอนท่ีมุงสงเสริมใหผูเรียนคิดเพื่อคนควาหาความรู
ดวยตนเองอยางเปนข้ันตอน ตลอดจนสงเสริมใหนักเรียนรูจักกระบวนการคิด โดยใหนักเรียนคนพบ
ความรูดวยตนเอง  อีกท้ังใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน  ท้ังการสังเกต  การอธิบาย  
การพยากรณและทดลอง  และสามารถนําความรูไปใชได  โดยการใชคําถามนําไปสูคําตอบท่ีตองการ  
(สิริลักษณ  วงศเพชร, 2542 : 13)  การสอนแบบสืบสวนสอบสวนนี้การใชคําถามจึงมีความสําคัญอยาง
มาก  (ยุพิน  พิพิธกุล, 2524 : 82)  อาจกลาวไดวาหัวใจการเรียนการสอนแบบสืบสวนสอบสวนก็คือการ
ใชคําถามท่ีเหมาะสมนั่นเอง (สุจิตรา โอสถอภิรักษ, 2538 : 5 อางอิงจาก  Clark, 1995 : 506)  ครูผูสอน
จะตองใชคําถามประเภทยั่วยุ  สรางสถานการณตางๆ  ตลอดจนจัดกิจกรรมการเรียนรูกระตุนใหผูเรียน
เกิดความสงสัยอยากรูและตองแกปญหาดวยตนเอง  (กรมวิชาการ, 2540 : 19)  รวมอภิปรายเพื่อนําไปสู
การเรียนรูหรือผูเรียนจะเรียนรูโดยการคนหาคําตอบท่ีเตรียมไวในกิจกรรมการเรียนรู  ซ่ึงการจัด
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 การจัดการเรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตรแบบสรางทักษะกระบวนการคิดแบบสืบสวน
สอบสวนเปนการนําไปใชใหเขากับสถานการณจริงในปจจุบันและอนาคต ท่ีสามารถโยงใยไปถึงการ
นําความคิดท่ีเปนเหตุผลสัมพันธกับข้ันตอนการแกปญหาได (สุวิทย  มูลคํา, 2547 : 21;           อางอิงถึง  
อุษณีย  โพธิสุข, 2544)  มาชวยการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  ดังจะเห็นไดจาก
การศึกษางานวิจัยท้ังภายในประเทศและตางประเทศเก่ียวกับการสอนแบบสืบสวนสอบสวนพบวา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตรและวิชาตางๆ  นักเรียนสูงกวากลุมนักเรียนท่ีเรียนจากการ
สอนตามปกติท่ีปฏิบัติกันอยูโดยท่ัวไป  (Norval, 1970 : 95-102 ; Davis, 1979 : 4164-A ; บุญชม  ศรี
สะอาด, 2537 : 74 ; สิริลักษณ  วงศเพชร, 2542 : 200 ; ลัดดา  เพียรประสพ, 2545 : 100) 
 ดังนั้น  เพื่อเปนการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรใหมีผลสัมฤทธ์ิตามท่ี
ตั้งเปาหมายไว  และเพ่ือเปนการแกปญหาที่ผูเรียนประสบในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร  
เร่ืองเงิน  ซ่ึงเปนเนื้อหาท่ีมีความสําคัญและมีความสัมพันธกับการดําเนินชีวิตสําหรับนักเรียนท่ีจะตอง
นําไปใชในชีวิตประจําวัน  ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะแกปญหาและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
เนนกระบวนการคิดแบบสืบสวนสอบสวนมาศึกษาในคร้ังนี้ 
 
โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 
 1.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  3  กลุมทดลองและกลุมควบคุมมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตรกอนการทดลองไมแตกตางกัน 
 2.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  3  กลุมทดลองหลังจากไดรับการสอนแบบสืบสวน
สอบสวนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากอนไดรับการสอนแบบสืบสวนสอบสวน 
 3.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 กลุมควบคุมหลังจากไดรับการสอนแบบปกติมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงกวากอนไดรับการสอนแบบปกติ 
 4.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 หลังจากท่ีไดรับการสอนวิชาคณิตศาสตรโดยใชแบบ 
การสอนสืบสวนสอบสวนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวานักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบปกติ 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร กอนการสอนแบบสืบสวน
สอบสวนกับการสอนแบบปกติ 
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 2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร กอนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  3  ท่ีไดรับการสอนแบบสืบสวนสอบสวน 
 3.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร กอนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  3  ท่ีไดรับการสอนแบบปกติ 
 4. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  หลังการสอนแบบสืบสวน
สอบสวนกับการสอนแบบปกติ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1.  ประชากรที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนแยมสอาดรังสิต  
อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2549 จํานวน 7 หองเรียน มีนักเรียน 205  คน 

2.  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย  เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 รงเรียนแยมสอาดรังสิต  
อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2549 จํานวน 2 หอง แบงเปนกลุมทดลอง  
จํานวน 30 คน และกลุมควบคุมจํานวน 30 คน โดยวิธีการดังนี้ 

 2.1  สุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยการจับสลากมา2 หองจาก 7 หอง 
ซ่ึงนักเรียนแตละหองมีผลการเรียนไมแตกตางกัน เนื่องจากจัดนักเรียนคละตามความสามารถ 

 2.2  จับสลากจากหองเรียน 2 หอง เปน 2 กลุม  เพื่อใหเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
3. เนื้อหาที่ใชในการทดลองคร้ังนี้ ไดมาจากการศึกษาหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 

2544 คูมือครูแบบเรียนวิชาคณิตศาสตร ภาคเรียนท่ี 2 เร่ืองเงิน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ของ สสวท.  
กระทรวงศึกษาธิการ   

4.  ระยะเวลาในการทดลองสอนกลุมทดลองและกลุมควบคุม ใชเวลาในการทดลอง 13 
ช่ัวโมง ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2549 

5.  เคร่ืองมือท่ีใชในการทดลองประกอบดวย 
5.1  แผนการสอนรายคาบวิชาคณิตศาสตร  เร่ืองเงิน ใชสําหรับกลุมควบคุมท่ีไดรับการ

สอนตามแบบปกติ   
5.2  แผนการสอนรายคาบวิชาคณิตศาสตร  เร่ืองเงิน ใชสําหรับกลุมทดลองท่ีไดรับการ

สอนแบบสืบสวนสอบสวน 
5.3  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 

  
การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติวิเคราะหขอมูล ดังตอไปนี้ 
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 1.  คะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร  กอนและหลังเรียนของ
กลุมตัวอยางประชากรทั้ง 2 กลุมคือ กลุมทดลอง และกลุมควบคุม ผูวิจัยวิเคราะหหาคาเฉล่ีย ( ) และ
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

X

 2. เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนการทดลองของ
กลุมควบคุมกับกลุมทดลอง t-test  (Independent) 
 3. เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลัง
เรียนของแตละกลุม  ผูวิจัยทดสอบหาคาที  t-test  (dependent) 
 4. เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนระหวาง
กลุมทดลองท่ีไดรับการสอนแบบสืบสวนสอบสวนกับกลุมควบคุมท่ีไดรับการสอนแบบปกติ ผูวิจัย
ทดสอบหาคา  t-test  (Independent) 
 
ผลการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง เงิน  
ช้ันประถมศึกษาปท่ี  3  ท่ีไดรับการสอนแบบสืบสวนสอบสวนกับการสอนแบบปกติ สรุปผลการวิจัย
ตามลําดับดังตอไปนี้ 
 1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 กอนการ
ทดลองในกลุมทดลอง และกลุมควบคุมไมแตกตางกัน 
 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนในกลุมทดลอง หลังไดรับการสอน
แบบสืบสวนสอบสวนมีคาคะแนนเฉล่ียสูงกวากอนไดรับการสอนแบบสืบสวนสอบสวน อยางมีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติท่ี  .05 

 3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนในกลุมควบคุมหลังไดรับการสอน
แบบปกติมีคาคะแนนเฉล่ียสูงกวากอนไดรับการสอนแบบปกติ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 4.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 หลังจาก
ไดรับการสอนแบบสืบสวนสอบสวน มีคะแนนเฉล่ียสูงกวา หลังจากการสอนแบบปกติ อยางมีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาวิจัยเร่ืองการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ืองเงิน  
ช้ันประถมศึกษาปท่ี  3  ท่ีไดรับการสอนแบบสืบสวนสอบสวนกับการสอนแบบปกติ ผูวิจัยมีประเด็นท่ี
นาสนใจและควรนํามาอภิปรายดังนี้ 
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 1.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  3  ในกลุมทดลอง  หลังจากไดรับการสอนแบบสืบสวน
สอบสวนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรสูงกวากอนไดรับการสอนแบบสืบสวนสอบสวน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว  ท้ังนี้เนื่องจากกิจกรรมการสอน
มุงเนนใหผูเรียนคิดแกปญหาโดยคนหาคําตอบอยางเปนกระบวนการ มีข้ันตอน มีเหตุผลดวยตนเอง  
ทําใหนักเรียนรูจักคนหาความรูและแกปญหาในการเรียนการสอนอยางมีระบบ แสดงวา การสอนแบบ
สืบสวนสอบสวนเปนการสอนท่ีใหดวยตนเองและสามารถเช่ือมโยงความรูไปใชในชีวิตประจําวันได
สอดคลองกับคํากลาวของนาตยา  ภัทรแสงไทย  (2525) ไดใหกลาววาการสืบสวนสอบสวนไววา การ
สอนแบบสืบสวนสอบสวนเปนกระบวนการแสวงหาแนวทางการแกปญหาอยางมีเหตุผลและ
สอดคลองกับคํากลาวของกรมวิชาการ (2540 : 19) 
ไดกลาววาการสอบแบบสืบสวนสอบสวนในวิชาคณิตศาสตรวาเปนวิธีสอนท่ีเนนการพัฒนา
ความสามารถในการแกปญหาดวยวิธีการทางความคิดในการหาเหตุผลจนคนพบความรูหรือแนวทาง
แกปญหาท่ีถูกตองดวยตนเองและสามารถนําการแกปญหานั้นมาใชประโยชนในชีวิต 
ประจําวัน 
 2.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  3  ในกลุมควบคุมหลังจากไดรับการสอนแบบปกติมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากอนไดรับการสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05  ซ่ึง
เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว  ท้ังนี้เนื่องจากหลังจากไดรับการสอนนักเรียนมีความรู  ความสามารถ
ดีกวากอนไดรับการสอนแสดงวาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นผูวิจัยดําเนินการจัดเปนลําดับ
ข้ันตอนทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและมีความสนใจการเรียนทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูในวิชา
คณิตศาสตร  ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีของกานเย  คือวิธีการหรือกระบวนการใดๆ นั้น ไมใชส่ิงสําคัญ  
หนาท่ีของผูสอนก็คือการนําเขาสูลําดับข้ันของงานท่ีเหมาะสมและตองแนใจวาผูเรียนตองเกิด
สมรรถภาพท่ีตองการ 
 3.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  3  หลังจากท่ีไดรับการสอนวิชาคณิตศาสตรโดยใชแบบการ
สอนแบบสืบสวนสอบสวน  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรสูงกวานักเรียนท่ีไดรับการสอน
แบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05  ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว  แสดงวาวิธีการสอน
โดยใชรูปแบบการสอนแบบสืบสวนสอบสวนสามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
ของนักเรียนใหสูงกวาการสอนแบบปกติ  ท้ังนี้เพราะการสอนแบบสืบสวนสอบสวนในแตละข้ันตอน
การสอนจะสอดคลองกับคําถามท่ีใชกระตุนในการเรียนการสอนเพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรูทางการ
คิด  ความสนใจท่ีจะหาคําตอบ  ซ่ึงสอดคลองกับคํากลาวของ 
กรมวิชาการ (2540 : 19)  วาการสอนแบบสืบสวนสอบสวนในวิชาคณิตศาสตรวาเปนวิธีสอนท่ีเนนการ
พัฒนาความสามารถในการแกปญหาดวยวิธีการทางความคิดหาเหตุผลจนคนพบคําตอบหรือแนวทาง
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ขอเสนอแนะ 
 1.  ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช 
  1.1  กอนทําการเรียนการสอนแบบสืบสวนสอบสวน  ครูควรชี้แจงและแนะนาํ
รูปแบบการเรียนการสอนใหแกนักเรียนเขาใจวิธีการสอน 
  1.2  ควรมีการศึกษาถึงปญหาของการเรียนการสอน เพื่อที่จะไดนํามาเลือกใช
ใหเหมาะสมกับเนื้อหาท่ีจะสอน 
  1.3  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสืบสวนสอบสวนใหประสบ
ผลสําเร็จ  ครูผู สอนตองมีความสามารถในการควบคุมดูแลกิจกรรมการเรียนการสอนใน
หองเรียน การควบคุมเวลา และการใชสื่อตางๆ ในการสอน การสังเกตความแตกตางระหวาง
บุคคลในหองเรียน รวมทั้งการใหคําแนะนําและชวยเหลือนักเรียนใหเกิดการเรียนรู ดังนั้น
ประสบการณความสามารถในการแกไขปญหาและไหวพริบของครูผูสอนจึงมีความจําเปน
อยางยิ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหประสบความสําเร็จ  
 2.   ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
  2.1  ควรศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรโดยใชแบบการสอน
สืบสวนสอบสวนในระดับช้ันอ่ืนๆ  หรือในรายวิชาอ่ืนๆ 
  2.2  ควรจะมีการศึกษาการใชส่ือการสอนมาใชรวมกับกระบวนการสอนแบบ
สืบสวนสอบสวน 
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บทคัดยอ  
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการใหบริการของรถไฟฟามหานคร

สายเฉลิมรัชมงคล และเปรียบเทียบระดับคุณภาพการใหบริการของรถไฟฟามหานครสายเฉลิมรัชมงคล 
ตามปจจัยสวนบุคคล และสถานีท่ีใชบริการ กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาจํานวน 400 คน เคร่ืองมือที่
ใช คือ แบบสอบถาม ซ่ึงผลการวัดคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.99  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 
คารอยละ คาเฉล่ีย คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาทีแบบเปนอิสระตอกัน และการทดสอบ
คาเอฟท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

ผลการวิจัยพบวา 
1.  ระดับคุณภาพการใหบริการของรถไฟฟามหานครสายเฉลิมรัชมงคล โดยภาพรวมและราย

ดาน ไดแก ลักษณะท่ีสัมผัสได การตอบสนองลูกคา ความนาเช่ือถือ ความปลอดภัย ความสะดวก การ
ติดตอส่ือสาร การเขาใจลูกคา ความสามารถ ความสุภาพและเปนมิตร อยูในระดับสูง สวนความ
ไววางใจ อยูในระดับปานกลาง  

2.  การเปรียบเทียบคุณภาพการใหบริการของรถไฟฟามหานครสายเฉลิมรัชมงคล  
                      2.1  เม่ือเปรียบเทียบตามเพศ  พบวา  โดยภาพรวมและรายดาน ไดแก ความไววางใจ 
ลักษณะท่ีสัมผัสได ความนาเชื่อถือ ความปลอดภัย ความสะดวก การติดตอส่ือสาร การเขาใจลูกคาและ
ความสามารถ  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05  สวนการตอบสนองลูกคา  
การเขาใจลูกคา และความสุภาพและเปนมิตร ไมแตกตางกัน   
 
 
 
                      

1)  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ   
   ในพระบรมราชูปถัมภ    
2),3) อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 
   ในพระบรมราชูปถัมภ  
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2.2  เม่ือเปรียบเทียบตามอายุ  พบวา  โดยภาพรวมและรายดาน ไดแก ความนาเช่ือถือ 
ความปลอดภัย ความสะดวก การติดตอส่ือสาร และความสามารถ  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 สวนความไววางใจ ลักษณะท่ีสัมผัสได การตอบสนองลูกคา การเขาใจลูกคา ความสุภาพ
และเปนมิตร ไมแตกตางกัน            
                      2.3  เม่ือเปรียบเทียบตามอาชีพ  พบวา  โดยภาพรวมและรายดาน ไดแก ความไววางใจ 
ลักษณะท่ีสัมผัสได การตอบสนองลูกคา ความนาเช่ือถือ ความปลอดภัย ความสะดวก การติดตอส่ือสาร 
การเขาใจลูกคา และความสามารถ  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  สวนความสุภาพ
และเปนมิตร ไมแตกตางกัน            
                      2.4  เม่ือเปรียบเทียบตามระดับการศึกษา  พบวา  โดยภาพรวมและรายดาน ไดแก 
ความไววางใจ ลักษณะท่ีสัมผัสได  ความนาเช่ือถือ ความปลอดภัย การติดตอส่ือสาร การเขาใจลูกคา 
ความสุภาพและเปนมิตรไมแตกตางกัน สวนการตอบสนองลูกคา ความสะดวก และความสามารถ 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
                     2.5  เม่ือเปรียบเทียบตามรายไดตอเดือน พบวา  โดยภาพรวมและรายดาน ไดแก ลักษณะท่ี
สัมผัสได การตอบสนองลูกคา ความนาเช่ือถือ ความปลอดภัย ความสะดวก การติดตอส่ือสาร การเขาใจ
ลูกคา ความสามารถ ความสุภาพและเปนมิตร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
สวนความไววางใจ ไมแตกตางกัน            
                    2.6  เม่ือเปรียบเทียบตามสถานีท่ีใชบริการ  พบวา  โดยภาพรวมและรายดาน ไดแก ความ
ไววางใจ ลักษณะท่ีสัมผัสได การตอบสนองลูกคา ความนาเช่ือถือ ความปลอดภัย ความสะดวก  
การติดตอส่ือสาร การเขาใจลูกคา ความสามารถ ความสุภาพและเปนมิตร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05   
          

ABSTACT                    
The purpose of this research was to study the service quality level of metropolitan rapid transit 

Chaloem Ratchamongkhon Line and to compare the service quality level of metropolitanrapid transit 
Chaloem Ratchamongkhon Line by gender, age, occupation, educational attainment, income and station.  
The sample of this study was 400 respondents.  The questionnaire with reliability of 0.99 was used to 
collect data.  The statistical data used in analyzing were percentage, arithmetic mean, standard deviation,  
t - test : independent and F – test. 

The finding were as follows : 
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1. The service quality level of metropolitan rapid transit Chaloem Ratchamongkhon Line as a 
whole and the each aspect of tangibles, responsiveness, credibility, security, expedience, communication, 
understanding customer, competence and courtesy were at high level while reliability moderate level. 

2. Comparing the service quality level of metropolitan rapid transit Chaloem 
Ratchamongkhon Line : 
                          2.1 Gender compared : The service quality of metropolitan rapid transit Chaloem 
Ratchamongkhon Line as a whole and the each aspect of reliability, tangibles, credibility, security, 
expedience, communication, understanding customer and competence customer had significant 
difference at the .05 level while responsiveness and courtesy customer had non significant difference. 
                         2.2 Age compared : The service quality of metropolitan rapid transit Chaloem 
Ratchamongkhon Line  as a whole and the each aspect of credibility, expedience, communication and 
competence customer had significant difference at the .05 level while reliability, tangibles, 
responsiveness, understanding customer and courtesy customer had non significant difference. 

2.3 Occupation compared : The service quality of metropolitan rapid transit Chaloem 
Ratchamongkhon Line as a whole and the each aspect of reliability, tangibles, responsiveness, credibility, 
security, expedience, communication, understanding customer andcompetence customer had significant 
difference at the .05 level while courtesy customer had non significant difference. 

2.4 Educational attainment compared :  The service quality of metropolitan rapid transit 
Chaloem Ratchamongkhon Line as a whole and the each aspect of reliability, tangibles, credibility, 
security, communication, understanding customer and courtesy customer had non significant difference 
while responsiveness, expedience and competence customer had significant difference at the .05 level. 

2.5 Income compared : The service quality of metropolitan rapid transit Chaloem 
Ratchamongkhon Line as a whole and the each aspect of reliability, tangibles, responsiveness, credibility, 
security, expedience, communication, understanding customer, competence and  courtesy customer had 
non significant difference.  

2.6 Station compared : The service quality of metropolitan rapid transit Chaloem 
Ratchamongkhon Line as a whole and the each aspect of reliability, tangibles, responsiveness, credibility, 
security, expedience, communication, understanding customer, competence, and courtesy customer had 
significant difference at the .05 level.  
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ความสําคัญของปญหา 
                 ปจจุบันปญหาจราจรติดขัดในกรุงเทพมหานคร  เปนปญหาท่ีรัฐบาลใหความสําคัญและหา
มาตรการตาง ๆ เพื่อแกไขอยางเรงดวน  เนื่องจากปญหาดังกลาว สงผลกระทบตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
สังคม และส่ิงแวดลอมตาง ๆ ของประเทศอยางมาก นอกจากนี้แลว ยังสงผลกระทบตอการดําเนิน
ชีวิตประจําวันของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ท่ีกําลังประสบอยูทุกวัน โดยสาเหตุสําคัญหลัก ๆ 
ไดแก การเพ่ิมข้ึนของจํานวนประชากรท่ีอาศัยอยูในกรุงเทพมหานครและประชาชนมีการใชรถยนต
สวนบุคคลเปนจํานวนมาก เนื่องจากไมไดรับความสะดวกจากการเดินทาง โดยใชบริการของรถโดยสาร
สาธารณะประจําทาง จนเปนสาเหตุใหการจราจรในปจจุบันยิ่งติดขัดมากยิ่งข้ึน   

การแกปญหาโดยวิธีดังกลาวไมประสบผลสําเร็จนัก ภาพการจราจรติดขัดยังคงปรากฏใหเหน็
อยูตามถนนเกือบทุกสาย  เพราะส่ิงกอสรางและมาตรการตาง ๆ เหลานี้ สามารถแกไขปญหาจราจรได
เพียงระดับหนึ่งเทานั้น ปจจัยสําคัญอยูท่ีปริมาณรถยนตท่ีมีจํานวนเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ ทุกปในขณะท่ีพื้นท่ี
ถนนยังคงเทาเดิม ถึงแมจะมีการขยายออกไปแลวหลายเสนทาง แตก็ยังไมเพียงพอกับปริมาณรถยนตท่ี
เพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง  รัฐบาลประเทศเยอรมันนีไดสงผูเช่ียวชาญมาศึกษาสํารวจวางแผนแมบทสําหรับ
การจราจรการขนสงในกรุงเทพมหานคร และเสนอแนวทางการแกไขปญหาการจราจรของ
กรุงเทพมหานคร ดวยการพัฒนาระบบขนสงมวลชนขนาดใหญ โดยเฉพาะอยางยิ่งการนําระบบ
รถไฟฟาขนสงมวลชนมาใหบริการแกประชาชน ซ่ึงสามารถแกไขปญหาการจราจรติดขัดอยางไดผล
มาแลวในตางประเทศ และคาดวาระบบรถไฟฟาขนสงมวลชน จะชวยแกปญหาไดสัมฤทธ์ิผลอยาง
ยั่งยืนกับประเทศไทยในระยะยาว                                                                                                       

รถไฟฟามหานคร เปนบริการรถไฟฟาใตดินสายแรกของประเทศไทย มีระยะทางรวม 20 กม. 
ชวง หัวลําโพง-ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์-บางซ่ือ จํานวน  18  สถานีแตละสถานีหางกันประมาณ 
2 กม. เสนทางท่ีฝงอยูใตดินลึก 20 กม. นั้น อยูใตผิวถนนไดรับการออกแบบ และกอสรางดวย
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยในระดับสากลมีความปลอดภัยสูง ไมกอใหเกิดมลภาวะตอส่ิงแวดลอมสามารถรับ 
- สง ผูโดยสารได 40,000 คนตอช่ัวโมงตอทิศทาง มีความเร็วสูงสุดเฉล่ีย 80 กม. ตอช่ัวโมง ในชวง
ช่ัวโมงเรงดวน จะเขาสถานี 2 - 4 นาทีตอขบวน สวนในชวงปกติ 4 - 6 นาที ตอขบวน และเนื่องจาก
โครงการฯ ดังกลาวยังไมมีช่ือเฉพาะ การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย จึงไดมีหนังสือกราบ
บังคมทูลขอพระราชทานชื่อโครงการ ซ่ึงสํานักราชเลขาธิการพระบรมมหาราชวัง ไดนําความกราบ
บังคมทูลพระกรุณาทราบฝาละอองธุลีพระบาท และทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม 
พระราชทานช่ือเสนทางรถไฟฟามหานครระยะแรกวา “ เฉลิมรัชมงคล ” มีความหมายวางานเฉลิมฉลอง
ความเปนมงคลแหงความเปนพระราชา และตอมาในวันท่ี 3 กรกฎาคม 2547 พระบาทสมเด็จ 
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 สําหรับในอนาคตการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย ไดรับมอบหมายจากรัฐบาล
ใหดําเนินงานโครงการสวนตอขยายและสายใหม เปนระยะทาง 91 กม. ซ่ึงขณะนี้อยูระหวางการเรงรัด
ดําเนินงานโครงการตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อใหบริการประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ไดอยางครอบคลุมท่ัวถึง หากประชาชนในกรุงเทพมหานครหันมาใหความสําคัญในการที่จะรวมกัน
แกไขปญหาจราจรติดขัด โดยการใชบริการรถไฟฟามหานครสายเฉลิมรัชมงคล ซ่ึงเปนระบบขนสง
มวลชนท่ีมีความทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และมีส่ิงอํานวยความสะดวกภายในสถานีบริการแตละแหง
อยางครบครัน โดยเฉพาะระบบความปลอดภัยท่ีไดรับการยืนยันจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของวามีความ
ปลอดภัยสูงและอัตราคาโดยสารท่ีไมสูงเกินไป เม่ือเทียบกับการเดินทางโดยเลือกวิธีอ่ืน ปญหาจราจร
ติดขัดในกรุงเทพมหานครก็จะลดลง     

ดวยเหตุนี้ จึงทําใหผูวิจัยเล็งเห็นความสําคัญคุณภาพในการใหบริการของรถไฟฟา 
มหานครสายเฉลิมรัชมงคลแกผูท่ีมาใชบริการ อีกท้ังยังเปนทางเลือกใหมในการเดินทางของคน
กรุงเทพมหานคร สําหรับอนาคตอันใกลนี้ ก็กําลังมีโครงการการขยายเสนทางสวนตอขยายและสาย
ใหม เพ่ิมข้ึนอีกหลายสาย  จึงทําการศึกษาถึงคุณภาพการใหบริการของรถไฟฟามหานครสายเฉลิมรัช
มงคล เพื่อท่ีจะใชขอมูลจากการวิจัยในการเสนอแนะและปรับปรุงแกไขการบริการใหตรงกับความ
ตองการ อาทิเชน ทางดานสถานท่ี ข้ันตอนการใหบริการ รวมถึงการใหบริการของบุคลากรท่ีสอดคลอง
เหมาะสมกับความตองการของผูท่ีมาใชบริการ เพื่อใหเกิดความประทับใจในการเดินทางและกลับมาใช
บริการรถไฟฟามหานครสายเฉลิมรัชมงคลอีก 
 
คําสําคัญ                                                    

คุณภาพการใหบริการ   
 
โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 
                 1. คุณภาพการใหบริการของรถไฟฟามหานครสายเฉลิมรัชมงคล มีระดับความสําคัญ
เปนอยางไร 
                 2.  การเปรียบเทียบระดับคุณภาพการใหบริการของรถไฟฟามหานครสายเฉลิมรัชมงคล 
แตกตางกันตามปจจัยสวนบุคคล และสถานีท่ีใชบริการหรือไม  
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วัตถุประสงคการวิจัย 
1.  เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการใหบริการของรถไฟฟามหานครสายเฉลิมรัชมงคล 
2.  เพื่อเปรียบเทียบระดับคุณภาพการใหบริการของรถไฟฟามหานครสายเฉลิมรัชมงคล 

ตามปจจัยสวนบุคคล และสถานีท่ีใชบริการ  
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1.  ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูโดยสารท่ีใชบริการรถไฟฟามหานครสายเฉลิม 
รัชมงคล จํานวน 18 สถานี เฉล่ียตอเดือนเทากับ 5,308,600 คน  

2.  กลุมตัวอยาง 
     2.1  ขนาดกลุมตัวอยาง ในการศึกษาคร้ังนี้ ไดจากการใชวิธีคํานวณตามสูตรของ 

ทาโร  ยามาเน (Taro Yamane อางในประคอง กรรณสูต, 2542 : 10) ท่ีระดับความคลาดเคล่ือน .05 
ไดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 399  คน และผูวิจัยเลือกขนาดกลุมตัวอยางจํานวน  400 คน 
                     2.2  การสุมตัวอยางใชวิธีการสุมตัวอยางแบบมีระบบ (Systematic) จากผูใชบริการ
รถไฟฟามหานครสายเฉลิมรัชมงคลจํานวน 3 สถานี ไดแก พหลโยธิน เพชรบุรี และสามยาน โดย
เก็บขอมูลทุกคนท่ี 10 ของแตละขบวน เก็บขอมูลชวงเชา 15 คน ชวงบาย 15 คน รวม 30 คนตอวัน  
จนครบจํานวน ใชเวลาเก็บขอมูลในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2549  
 
ผลการวิจัย 

1.  คุณภาพการใหบริการของรถไฟฟามหานครสายเฉลิมรัชมงคล โดยภาพรวมและดาน
ลักษณะท่ีสัมผัสได ดานการตอบสนองลูกคา ดานความนาเช่ือถือ ดานความปลอดภัย ดานความสะดวก 
ดานการติดตอส่ือสาร ดานการเขาใจลูกคา ดานความสามารถ ดานความสุภาพและเปนมิตร อยูใน
ระดับสูง สวนดานความไววางใจ อยูในระดับปานกลาง  

2.  การเปรียบเทียบคุณภาพการใหบริการของรถไฟฟามหานครสายเฉลิมรัชมงคล   
                        2.1  เม่ือเปรียบเทียบตามเพศพบวา โดยภาพรวมและรายดาน ไดแก ดานความไววางใจ 
ดานลักษณะท่ีสัมผัสได  ดานความนาเช่ือถือ ดานความปลอดภัย ดานความสะดวก ดานการ
ติดตอส่ือสาร ดานการเขาใจลูกคา และดานความสามารถ  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05  สวนดานการตอบสนองลูกคา ดานการเขาใจลูกคา และดานความสุภาพและเปนมิตร ไมแตกตางกัน 
                      2.2  เม่ือเปรียบเทียบตามอายุพบวา โดยภาพรวมและรายดาน ไดแก ดานความนาเช่ือถือ 
ดานความปลอดภัย ดานความสะดวก ดานการติดตอส่ือสาร และดานความสามารถ  แตกตางกันอยางมี
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                      2.3  เม่ือเปรียบเทียบตามอาชีพพบวา โดยภาพรวมและรายดาน ไดแก ดานความไววางใจ 
ดานลักษณะท่ีสัมผัสได ดานการตอบสนองลูกคา ดานความนาเช่ือถือ ดานความปลอดภัย ดานความ
สะดวก ดานการติดตอส่ือสาร ดานการเขาใจลูกคา และดานความสามารถ  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05  สวนความสุภาพและเปนมิตร ไมแตกตางกัน            
                      2.4  เม่ือเปรียบเทียบตามระดับการศึกษาพบวา โดยภาพรวมและรายดาน ไดแก ดานความ
ไววางใจ ดานลักษณะท่ีสัมผัสได  ดานความนาเช่ือถือ ดานความปลอดภัย ดานการติดตอส่ือสาร ดาน
การเขาใจลูกคา ดานความสุภาพและเปนมิตร  ไมแตกตางกัน  สวนดานการตอบสนองลูกคา ดานความ
สะดวก และดานความสามารถ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
                      2.5  เม่ือเปรียบเทียบตามรายไดตอเดือนพบวา โดยภาพรวมและรายดาน ไดแก ดานลักษณะ
ท่ีสัมผัสได ดานการตอบสนองลูกคา ดานความนาเช่ือถือ ดานความปลอดภัย ดานความสะดวก ดานการ
ติดตอส่ือสาร ดานการเขาใจลูกคา ดานความสามารถ ดานความสุภาพและเปนมิตร แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  สวนดานความไววางใจ ไมแตกตางกัน            
                      2.6  เม่ือเปรียบเทียบตามสถานีท่ีใชบริการพบวา โดยภาพรวมและรายดาน ไดแก ดานความ
ไววางใจ ดานลักษณะท่ีสัมผัสได ดานการตอบสนองลูกคา ดานความนาเช่ือถือ ดานความปลอดภัย 
ดานความสะดวก ดานการติดตอส่ือสาร ดานการเขาใจลูกคา ดานความสามารถ ดานความสุภาพและ
เปนมิตร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05                                       
   
อภิปรายผล 

1.  คุณภาพการใหบริการของรถไฟฟามหานครสายเฉลิมรัชมงคล โดยภาพรวมและดาน
ลักษณะท่ีสัมผัสได การตอบสนองลูกคา ความนาเช่ือถือ ความปลอดภัย ความสะดวก การติดตอส่ือสาร 
การเขาใจลูกคา ความสามารถ ความสุภาพและเปนมิตร อยูในระดับสูง สวนความไววางใจ อยูในระดับ
ปานกลาง  จะเห็นวา ดานความนาเช่ือถือ มีคาเฉล่ียสูงสุด  อาจเปนเพราะวา  รถไฟฟาสามารถใหบริการ
ในการเดินทางไดตรงตอเวลา มีความสะดวกและรวดเร็ว สามารถวางแผนการเดินทางไดตามที่ตองการ 
ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของวนิดา  ไทยเอ้ือ (2544)  ซ่ึงไดศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีเปนตัวกําหนดการ
ตัดสินใจใชบริการรถไฟฟาบีทีเอสของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา  
การบริการที่ไดรับในดานตาง ๆ สวนใหญอยูในระดับดี   ฉะนั้นจึงไมมีความจําเปนตองขยายเวลา
ใหบริการอีก แตควรมีการขยายจํานวนสถานีบริการเพิ่มข้ึนเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูใชบริการ 
ดังนั้นกลุมตัวอยางไมมีปญหาในการใชบริการรถไฟฟาบีทีเอสผลวิจัยของอนุวัฎ บรรลุทางธรรม  
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2.  เม่ือเปรียบเทียบตามเพศพบวา  โดยภาพรวมและรายดาน ไดแก ความไววางใจลักษณะท่ี
สัมผัสได ความนาเช่ือถือ ความปลอดภัย ความสะดวก การติดตอส่ือสาร การเขาใจลูกคาและ
ความสามารถ  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  สวนการตอบสนองลูกคา การเขาใจ
ลูกคา และความสุภาพและเปนมิตรไมแตกตางกัน จะเห็นวาผูใชบริการที่เปนเพศชาย มีระดับคุณภาพ
การใหบริการสูงกวาเพศหญิง โดยเฉพาะดานความนาเช่ือถือ  อาจเปนเพราะวา กลุมตัวอยางท่ีเปนเพศ
ชายสวนมากทํางานพนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานบริษัท การทํางานท่ีรีบเรง ตองแขงกับเวลา ทําใหมา
ใชบริการมากกวากลุมตัวอยางท่ีเปนเพศหญิง และการใชบริการรถไฟฟาชวยใหประหยัดเวลาในการ
เดินทาง ประหยัดคาใชจายมากกวาการใชรถยนตสวนตัวเปนพาหนะในการเดินทาง โดยเฉพาะราคา
น้ํามันท่ีมีแนวโนมสูงข้ึนเร่ือย ๆ ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ จิตรลดา  เทวีทิวารักษ (2549)  ซ่ึงได
ศึกษาเร่ืองคุณภาพการใหบริการของสายการบินเอเชียนา ผลการศึกษาพบวา เม่ือเปรียบเทียบตามเพศ  
พบวาโดยภาพรวมและรายดาน ไดแก ดานการเขาถึงลูกคา ดานความสามารถ ดานความนาเชื่อถือ ดาน
ความไววางใจ และดานการตอบสนองลูกคา  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนดาน
การติดตอส่ือสาร ดานความมีน้ําใจ ดานความปลอดภัย ดานการสรางบริการใหเปนท่ีรูจัก ดานการเขาใจ
และรูจักลูกคา ไมแตกตางกัน แตไมสอดคลองกับผลงานวิจัยของ อนุวัฎ  บรรลุทางธรรม  (2545)  
ผลการศึกษาพบวา  ผูใชบริการท่ีมีเพศ ท่ีแตกตางกัน มีความคาดหวัง และการรับรูเร่ืองคุณภาพการ
ใหบริการไมแตกตางกัน  

3.  เม่ือเปรียบเทียบตามอายุพบวา โดยภาพรวมและรายดานไดแก ความนาเช่ือถือความ
ปลอดภัย ความสะดวก การติดตอส่ือสาร และความสามารถ  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 สวนความไววางใจ ลักษณะท่ีสัมผัสได การตอบสนองลูกคา การเขาใจลูกคา ความสุภาพและ
เปนมิตร ไมแตกตางกัน  จะเห็นวา  ผูใชบริการที่มีอายุมากกวา 35 ป มีระดับคุณภาพการใหบริการสูง
กวากลุมอ่ืน  อาจเปนเพราะวา  ผูใชบริการกลุมนี้สวนมากมีสถานภาพสมรสแลว จะเนนเร่ืองของความ
ปลอดภัยในการเดินทาง  ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ จิตรลดา  เทวีทิวารักษ (2549)  ผลการศึกษา
พบวา  เม่ือเปรียบเทียบตามอายุ  พบวา  โดยภาพรวมและรายดาน ไดแก ดานการเขาถึงลูกคา  ดาน

 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ปที่ 1 ฉบับที่ 1  กุมภาพันธ – พฤษภาคม 2550 

151 

4.  เม่ือเปรียบเทียบตามอาชีพพบวา โดยภาพรวมและรายดาน ไดแก ความไววางใจลักษณะท่ี
สัมผัสได การตอบสนองลูกคา ความนาเช่ือถือ ความปลอดภัย ความสะดวก การติดตอส่ือสาร การเขาใจ
ลูกคา และความสามารถ  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  สวนความสุภาพและ 
เปนมิตรไมแตกตางกัน จะเห็นวาผูใชบริการที่มีอาชีพขาราชการ มีระดับคุณภาพการใหบริการสูงกวา
กลุมอ่ืน อาจเปนเพราะวา เปนกลุมท่ีตองเดินทางใหถึงจุดหมายปลายทางใหเร็วท่ีสุด ตามเวลาท่ีกําหนด
ในการเขาทํางาน ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ อนุวัฎ บรรลุทางธรรม (2545) ผลการศึกษาพบวา  
ผูใชบริการที่มีอาชีพ ท่ีแตกตางกัน มีความคาดหวัง และการรับรูเร่ืองคุณภาพการใหบริการแตกตางกัน  
ผลงานวิจัยของ จุฑารัตน ประดับเพ็ชร (2548)  ผลการศึกษาพบวา  เม่ือจําแนกตามอาชีพ โดยภาพรวม
และรายดานกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นดานคุณภาพการใหบริการในงานผูปวยนอก แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แตไมสอดคลองกับผลงานวิจัยของ สิริกัญญา อวมอ่ิมคํา (2549) ไดศึกษา
คุณภาพการใหบริการของธนาคารออมสิน ภาคนครหลวง 2 ผลการศึกษาพบวา เม่ือเปรียบเทียบตาม
ระดับอาชีพ โดยภาพรวมและรายดาน ไดแก ดานความไววางใจ การเขาถึงบริการการติดตอส่ือสาร ส่ิง
สัมผัสได/บริการที่เปนรูปธรรม ความปลอดภัย และการตอบสนองไมแตกตางกัน สวนดานความรูความ
ชํานาญ อัธยาศัยไมตรี การเขาใจ/รูจักลูกคาจริง และความเช่ือถือได  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 

     5.  เม่ือเปรียบเทียบตามระดับการศึกษาพบวา โดยภาพรวมและรายดานไดแก ความ
ไววางใจ ลักษณะที่สัมผัสได  ความนาเช่ือถือ ความปลอดภัย การติดตอส่ือสาร การเขาใจลูกคา ความ
สุภาพและเปนมิตร  ไมแตกตางกัน  สวนการตอบสนองลูกคา ความสะดวก และความสามารถ แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  จะเห็นวา  ผูใชบริการท่ีมีระดับการศึกษามัธยมศึกษา/ปวช.  
มีระดับคุณภาพการใหบริการสูงกวากลุมอ่ืน  อาจเปนเพราะวา  ผูใชบริการสวนมากเปนกลุมนักเรียน/
นักศึกษา ซ่ึงชอบเรียนรูความทันสมัยของเทคโนโลยี และตองเขาหองเรียนใหทันเวลาที่กําหนด   
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 6.  เม่ือเปรียบเทียบตามรายไดตอเดือนพบวา  โดยภาพรวมและรายดาน ไดแก ลักษณะท่ี
สัมผัสได การตอบสนองลูกคา ความนาเช่ือถือ ความปลอดภัย ความสะดวก การติดตอส่ือสาร การเขาใจ
ลูกคา ความสามารถ ความสุภาพและเปนมิตร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  สวน
ความไววางใจ ไมแตกตางกัน  จะเห็นวา  ผูใชบริการท่ีมีรายไดตอเดือนตํ่ากวา 10,000 บาท มีระดับ
คุณภาพการใหบริการสูงกวากลุมอ่ืน  อาจเปนเพราะวา  ผูใชบริการกลุมนี้อาจไมใชผูมาใชบริการ
ประจํา แตจะเลือกใชบริการรถไฟฟาในบางโอกาส  ซ่ึงเนนดานความสะดวก โดยเฉพาะข้ันตอนการใช
บริการท่ีรวดเร็ว ความสามารถในการรองรับจํานวนผูใชบริการเพียงพอตอความตองการ และสถานีมี
จุดเช่ือมตอไปยังบริการขนสงมวลชนอ่ืนท่ีสะดวกตอการเดินทาง  ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ สิริ
กัญญา  อวมอ่ิมคํา (2549)  ผลการศึกษาพบวา  เม่ือเปรียบเทียบตามรายไดตอเดือน  โดยภาพรวมและราย
ดาน ไดแก ดานความรูความชํานาญ อัธยาศัยไมตรี  ความไววางใจ การเขาถึงบริการ การติดตอส่ือสาร 
การเขาใจ/รูจักลูกคาจริง ส่ิงสัมผัสได/บริการท่ีเปนรูปธรรม ความปลอดภัย การตอบสนอง และความ
เช่ือถือได  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  แตไมสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ซ่ึง
สอดคลองกับผลงานวิจัยของ อนุวัฎ  บรรลุทางธรรม  (2545)  ผลการศึกษาพบวา  ผูใชบริการที่มีรายได
ตอเดือนท่ีแตกตางกัน มีความคาดหวัง และการรับรูเร่ืองคุณภาพการใหบริการไมแตกตางกัน 
ผลงานวิจัยของ จุฑารัตน  ประดับเพ็ชร (2548)  ผลการศึกษาพบวา  เม่ือพิจารณาตามรายได โดย
ภาพรวม กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการในงานผูปวยนอก ไมแตกตางกัน แตเม่ือ
พิจารณาตามรายดาน พบวา ดานความม่ันใจในบริการมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05  และผลงานวิจัยของ จิตรลดา  เทวีทิวารักษ (2549)  ผลการศึกษาพบวา เม่ือเปรียบเทียบตาม
รายไดตอเดือน โดยภาพรวมและรายดาน ไดแก ดานการเขาถึงลูกคา ดานการติดตอส่ือสาร ดานความ
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7.  เม่ือเปรียบเทียบตามสถานีที่ใชบริการพบวา โดยภาพรวมและรายดานไดแก ความ
ไววางใจ ลักษณะท่ีสัมผัสได การตอบสนองลูกคา ความนาเช่ือถือ ความปลอดภัย ความสะดวก การ
ติดตอส่ือสาร การเขาใจลูกคา ความสามารถ ความสุภาพและเปนมิตร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05  จะเห็นวา  สถานีท่ีมีผูใชบริการมาก มีระดับคุณภาพการใหบริการสูงกวาสถานีอ่ืน  
อาจเปนเพราะวา  กลุมตัวอยางมีจํานวนมาก สวนมากเปนผูมาใชบริการประจํา เนื่องจากการเดินทางไป 
– มาท่ีสถานีมีความสะดวก งายตอการไปใชบริการนอกจากนี้ ไดมีการปรับพื้นท่ีจอดรถสําหรับ
ผูโดยสาร มีจุดเช่ือมตอกับระบบขนสงมวลชนอ่ืน มีท่ีจอดรถแท็กซ่ี และท่ีจอดรถตูใหผูโดยสาร
สามารถเดินสัญจรไดสะดวกมากข้ึน  ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ สิริกัญญา  อวมอ่ิมคํา (2549)  ผล
การศึกษาพบวา  เม่ือเปรียบเทียบตามหนวยงาน โดยภาพรวมและรายดาน ไดแก ดานความรูความ
ชํานาญ อัธยาศัยไมตรี การเขาถึงบริการ การเขาใจ/รูจักลูกคาจริง ส่ิงสัมผัสได/บริการท่ีเปนรูปธรรม 
ความปลอดภัย การตอบสนอง และความเช่ือถือได ไมแตกตางกัน  สวนดานความไววางใจ การ
ติดตอส่ือสาร  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  แตไมสอดคลองกับผลงานวิจัยของ 
จิตรลดา  เทวีทิวารักษ (2549)   เม่ือเปรียบเทียบตามช้ันผูโดยสาร  พบวา โดยภาพรวมและรายดาน  
ไดแก ดานการเขาถึงลูกคา ดานการติดตอส่ือสาร ดานความสามารถ ดานความมีน้ําใจ ดานความ
นาเช่ือถือ ดานความไววางใจ ดานการตอบสนองลูกคา ดานความปลอดภัย ดานการสรางบริการใหเปน
ท่ีรูจัก ดานการเขาใจและรูจักลูกคา ไมแตกตางกัน                                  
             
ขอเสนอแนะ 

1.  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
1.1  สถานีท่ีมีผูใชบริการมาก  ควรเนนและใหความสําคัญในดานความไววางใจ  

ขอพนักงานสามารถใหบริการดวยความถูกตองและไววางใจได  ดานลักษณะท่ีสัมผัสได  ควรเนน
และใหความสําคัญขอมีพนักงานประจําแตละจุดเพ่ือใหบริการอยางเพียงพอ  ดานการตอบสนอง
ลูกคา  ควรเนนและใหความสําคัญขอพนักงานมีความพรอมในการใหบริการตลอดเวลา  ดานความ
นาเช่ือถือ  ควรเนนและใหความสําคัญขอรถไฟฟามีความนาเช่ือถือในคุณภาพของการใหบริการใน
การเดินทาง  ดานความปลอดภัย  ควรเนนและใหความสําคัญขอมีอุปกรณในการรักษา ความ
ปลอดภัยภายในสถานี  ดานความสะดวก  ควรเนนและใหความสําคัญขอทําเลที่ตั้งของแตละสถานี
มีความสะดวกตอการใชบริการ  ดานการติดตอส่ือสาร  ควรเนนและใหความสําคัญขอผูใชบริการ
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1.2  สถานีท่ีมีผูใชบริการปานกลาง  ควรเนนและใหความสําคัญในดานความไววางใจ
ขออัตราคาโดยสารมีความถูกตอง แมนยํา และไววางใจได  ดานลักษณะท่ีสัมผัสได  ควรเนนและ
ใหความสําคัญขอมีพนักงานประจําแตละจุดเพื่อใหบริการอยางเพียงพอ  ดานการตอบสนองลูกคา 
ควรเนนและใหความสําคัญขอพนักงานใหบริการแกผูใชบริการดวยความรวดเร็ว  ดานความ
นาเช่ือถือ  ควรเนนและใหความสําคัญขอจํานวนรถไฟฟาท่ีใหบริการมีความเหมาะสมและเพียงพอ
กับผูใชบริการ  ดานความปลอดภัย  ควรเนนและใหความสําคัญขอภายในสถานีมีการออกแบบ
ระบบการรักษาความปลอดภัยแกผูใชบริการ  ดานความสะดวก  ควรเนนและใหความสําคัญขอ
ทําเลท่ีตั้งของแตละสถานีมีความสะดวกตอการใชบริการ  ดานการติดตอส่ือสาร  ควรเนนและให
ความสําคัญขอแจงขอมูลการใหบริการและขาวสารแกผูใชบริการอยางชัดเจนเหมาะสม  ดานความ
เขาใจลูกคา  ควรเนนและใหความสําคัญขอมีการปรับปรุงการใหบริการเพื่อใหตรงกับความ
ตองการอยูเสมอ  ดานความสามารถ  ควรเนนและใหความสําคัญขอพนักงานสามารถใหคําแนะนํา
และชวยเหลือไดเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน  ดานความสุภาพและเปนมิตร  ควรเนนและใหความสําคัญขอ
พนักงานใหบริการอยางเปนกันเองแกผูใชบริการ 

1.3  สถานีท่ีมีผูใชบริการนอย  ควรเนนและใหความสําคัญในดานความไววางใจขอ
พนักงานสามารถใหบริการดวยความถูกตองและไววางใจได  ดานลักษณะท่ีสัมผัสได  ควรเนนและ
ใหความสําคัญขอมีส่ิงอํานวยความสะดวกภายในสถานีอยางเพียงพอและเหมาะสม  ดานการ
ตอบสนองลูกคา ควรเนนและใหความสําคัญขอพนักงานพรอมท่ีจะชวยเหลือและแกไขปญหาได
เปนอยางดี  ดานความนาเช่ือถือ  ควรเนนและใหความสําคัญขอจํานวนรถไฟฟาท่ีใหบริการมีความ
เหมาะสมและเพียงพอกับผูใชบริการ  ดานความปลอดภัย  ควรเนนและใหความสําคัญขอภายใน
ขบวนรถมีอุปกรณรักษาความปลอดภัยท่ีเพียงพอเหมาะสม  ดานความสะดวก  ควรเนนและให
ความสําคัญขอทําเลที่ตั้งของแตละสถานีมีความสะดวกตอการใชบริการ  ดานการติดตอส่ือสาร  
ควรเนนและใหความสําคัญขอผูใชบริการติดตอขอทราบขอมูลหรือรองเรียนขอผิดพลาดไดอยาง
สะดวก  ดานความเขาใจลูกคา  ควรเนนและใหความสําคัญขอพนักงานเขาใจถึงความตองการของ
ผูใชบริการไดอยางถูกตอง  ดานความสามารถ  ควรเนนและใหความสําคัญขอพนักงานสามารถ
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จะเห็นวา สถานีใหบริการทั้ง 3 สถานี ไดแก สถานีท่ีมีผูใชบริการมาก สถานีท่ีมี
ผูใชบริการปานกลาง และสถานีท่ีมีผูใชบริการนอย ควรเนนปจจัยดานความไววางใจ  ในภาพรวมมี
คาเฉล่ียตํ่าท่ีสุด ดังนั้น ควรใหความสําคัญและปรับปรุงเกี่ยวกับพนักงานสามารถใหบริการดวย
ความถูกตองและไววางใจได อัตราคาโดยสาร มีความถูกตอง แมนยํา พนักงานสามารถสรางความ
ม่ันใจในการใหบริการแกผูใชบริการ ระบบการจัดเก็บคาโดยสาร ทันสมัย ถูกตองแมนยํา และ
ระยะเวลาการปลอยรถไฟฟาแตละขบวนมีความเหมาะสมและตรงตอเวลา ผูวิจัยจึงใครเสนอแนะ
ส่ิงท่ีไดคนพบจากการวิจัยคร้ังนี้ เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ใหบริการตอไป อันจะเปนประโยชนตอท้ังผูประกอบการและผูใชบริการ  

2.  ขอเสนอแนะในการทําวจิัยคร้ังตอไป 
2.1 ควรศึกษาคุณภาพการใหบริการในลักษณะเปรียบเทียบ อาจทดสอบโดยสอบถาม

ลูกคากอนใชบริการ และสอบถามคุณภาพการใหบริการภายหลังจากรับบริการเรียบรอยแลว 
2.2 ควรทําการศึกษาทัศนคติของประชาชนท่ัว ๆ ไปตอการใชบริการรถไฟฟา 

มหานครสายเฉลิมรัชมงคล ในประเด็นเกี่ยวกับการแกไขปญหาจราจร และตอส่ิงแวดลอมตาง ๆ  
2.3  ควรมีการศึกษาคุณภาพการใหบริการโดยเปรียบเทียบระหวางรถไฟฟามหานคร

สายเฉลิมรัชมงคลกับรถไฟฟาระบบขนสงมวลชนอ่ืน ๆ เพื่อวัดระดับคุณภาพการใหบริการใน 
การตอบสนองท่ีมีตอการใชบริการรถไฟฟามหานครสายเฉลิมรัชมงคลของผูโดยสาร 

2.4  ควรทําการศึกษากลยุทธทางการตลาดของบริษัทวามีการดําเนนิการในลักษณะใด 
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บทคัดยอ   
  การวิจัยคร้ังนี้  มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสาเหตุและผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดจากการ 
สักรางกายของผูตองขังเรือนจํากลางลพบุรี โดยศึกษาจากกลุมตัวอยาง ผูตองขังชายในเรือนจํากลาง
ลพบุรี ท่ีมีรอยสักอยูบนรางกายเห็นไดชัดเจนจํานวน 22 คน ซ่ึงเปนผูกระทําผิดทางอาญา โดยไมจํากัด
คดีท่ีกระทําผิด เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก การสังเกต และศึกษาจากเอกสาร 
ตรวจสอบความชัดเจนถูกตองสมบูรณ ของขอมูลแบบสามเสา ดานขอมูลและวิเคราะหขอมูลโดยการ
วิเคราะหเนื้อหาแบบสรางขอสรุปโดยการจําแนกชนิดขอมูลตามกรอบการวิจัย 

ผลการวิจัยท่ีสําคัญสรุปไดดังนี้ 
 1. สาเหตุการสักรางกายเกิดจาก  1) ความประทับใจท่ีไดพบเห็นรูปรอยสัก มีความสวย  
ดูแลวสะดุดตา เปนแฟชั่นอยางหน่ึงในกลุมผูตองขัง จึงเลียนแบบอยางกันเพื่อใหเขากับกลุมเพ่ือนท่ีสัก
รางกาย   2)  อิทธิพลกลุมเพื่อนมีสวนกระตุนปลุกเรา ใหเกิดการสักรางกาย นอกจากนี้การสักรางกาย
เกิดจากสาเหตุ  การกระทําผิดซํ้าและเขามาตองโทษในเรือนจําหลายคร้ัง  3) การถูกประทับตราจาก
สังคมวาเปนคนข้ีคุก   เปนตัวกระตุนใหสักรางกายดวย  
  2. วัตถุประสงคในการสักรางกาย เพื่อความสวยงาม เพื่อประชดชีวิต และเพื่อเตือนความจํา ไม
มีความเช่ือดานไสยศาสตร รูปสัญลักษณท่ีสัก นิยมสักรูปมังกร รูปโมเดิรน สักขอความ    โดยสวนมาก
ไมสามารถใหความหมายรูปท่ีสักไวตามรางกายได 

3. ผลกระทบท่ีเกิดจากการสัก 1) ดานรางกายโดยเฉพาะการใชเข็มสักท่ีไมสะอาด หรือใชเข็ม
รวมกับผูอ่ืน อาจติดโรคผิวหนังหรือโรคเอดสได และเนื้อตัวเลอะเทอะ 2) ดานจิตใจ สักแลวสบายใจ 
 

1)  นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสงัคมศาสตรเพื่อการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ  
    ในพระพรมราชูปถัมภ 
2) อาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาสังคมศาสตรเพือ่การพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
   วไลยลงกรณ ในพระพรมราชูปถัมภ 
3) อาจารยพเิศษ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
   วไลยลงกรณ ในพระพรมราชูปถัมภ 
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หายเครียด ไดรูปสวยตามตองการ คนอ่ืนมองแลวนาเกรงขาม แตจะถูกตอวาจากบิดามารดา ญาติพี่นอง 
และภรรยา 3)  ดานสังคม สังคมไมยอมรับ ตีตราวาเปนคนข้ีคุก เกเรไมนาคบหา ไมนาเช่ือถือ ไมรับ 
เขาทํางาน ทําใหเกิดปญหาตอการดํารงชีพอาจกระทําผิดซํ้าได และเปนท่ีเพงเล็งของตํารวจ 
 

ABSTRACT 
The purpose of the research was to study the causes and social effect from the tattoo  on the  

body parts of the  prisoners of  Lop Buri  Central  Prison.  The samples of  the  study were  22  male 
prisoners in Lop Buri  Central  Prison with  the explicit tattoos on  their  bodies who were the criminal  
prisoners with  unlimited  cases  of  conducting  crimes  The  data were  collected by  an  intensive 
interview,  an observation  and  a study  from  documents, an  accurate  and  completed  data  of  triangle 
and  analyzed by  content analysis  based on organizing  a  summary  classified  by  the  types  of  data 
according  to the  research  framework. 

The crucial results of the   research   could  be  conclusion  as follows: 
 1. The causes of the tattooing was risen from the prisoners   1)  impression of  their beauty   and 
to catch the eye as  the fashionable trend among the prisoners  groups. Thy , thus, imitated this trend in 
order to make the friends with the tattoos accept  them  2) the influence  of their friends stimulated and 
aroused them to tattoo on their parts of  bodies . Besides, the causes of  the  tattooing was risen from  the 
committing repeated crimes, to be put in the prison  for  several times  3) and to be stamped  as  the 
disgust  prisoners  from  society were the  catalysts that  elicited  their  tattooing. 

2. The  aims  of  tattooing  were  beautification,  sarcasm  of  life  and  recall  memory  without  
the  belief  of  magical  art. The popular symbols tattooing were  dragons, modern  models and  
messages.  Most prisoners could not explained the meanings of the tattoos on  the parts  of  bodies. 

3. The  effects  from  tattooing  were  1)  physical  effects  particular  with  using  dirty  syringes  
or  using  syringes  with  other  people  which  led  them  to  be  skin  disease  , AIDS  and  dirty  bodies   
2) mental  effects :  the  prisoners  felt  comfortable  and  relaxed  for  owning  the  beautiful  tattoos  as  
they  wanted .  Further move ,  they  looked  powerful  for otter  people , but  were  blamed  from  their  
parents , wives  and  relatives  3)  social  effects : they were  unaccepted , stamped as  the  dreadful  and  
roguish prisoners  whom  no  one  believed  and  accepted  to  work  with . This  caused  their  living  
problems  that  led  them  to  repeat  committing  crimes  and . to be in the police’s  sight.   
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ความสําคัญของปญหา 
 กรมราชทัณฑมีผูตองขังถูกคุมขังอยูท่ีเรือนจําและทัณฑสถานท่ัวประเทศจํานวน 166,760  คน 
ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2547 (กรมราชทัณฑ, 2547 : 65) เรือนจํากลางลพบุรี มีอํานาจการ
ควบคุมผูตองขังชาย  และผูตองขังหญิง กําหนดโทษไมเกิน 20 ป มียอดผูตองขังชาย 1,575 คน  
ผูตองขังหญิง 427 คน รวมยอดผูตองขังท้ังส้ิน 2,002 คน ผูวิจัยไดสํารวจผูตองขังชายท้ังหมดปรากฏวา
มีผูตองขังท่ีมีรอยสักตามรางกาย และไมมีรอยตามสักรางกาย  ดังรายละเอียดดังนี้ ผูตองขังชายท่ีมีรอย
สักจํานวน 1,009 คน ผูตองขังชายท่ีไมมีรอยสักจํานวน 566 คน ในจํานวนผูตองขังชายท่ีมีรอยสักตาม
รางกายปรากฏวาตองโทษคร้ังแรกจํานวน 788 คน และตองโทษคร้ังท่ีสองข้ึนไปจํานวน 221 คน  
(ยอด ณ วันท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547) 
 การสักรางกายในยุคนี้ ภายใตความหวงใยจากสังคม ในเร่ืองการติดโรครายโดยเฉพาะ 
โรคเอดสท่ีกําลังระบาดอยู  อีกท้ังหากเบ่ือหนายรอยสักข้ึนมา  ก็ยากท่ีจะลบออก ท่ีสําคัญจะตองดูวา
การสักตามรางกายน้ันถูกตองกับกาลเทศะ และสอดคลองกับยุคสมัยหรือไม การสักแบบนี้มีผลกระทบ 
ตออนาคตในการทํางานเพราะ เม่ือมีรอยสักสังคมจะมองคน ๆ นั้น ในแงลบเสียเปนสวนใหญ ซ่ึงมีผล
กับสังคมหนาท่ีการงาน และความเช่ือถือของคนท่ีอยูรอบขาง สังคมไทยมักมีทัศนคติท่ีมองผูพนโทษ
วาเปนคนข้ีคุก นารังเกียจและมักจะไมยอมรับ ถึงแมวาผูนั้นจะชดใชความผิดท่ีไดกระทําครบตามคํา
พิพากษาของศาลแลวก็ตาม การไมยอมรับทําใหการดํารงชีวิต  ของผูพนโทษไดรับความลําบากอยูแลว 
ยิ่งมีรูปรอยสัญลักษณการสักตามรางกายที่ ปรากฏใหเห็นชัดเจนติดตัวไปจนตลอดชีวิต ทําใหหางาน 
ทําไดยาก  เปนท่ีรังเกียจเม่ือประชาชนท่ัวไป ไดพบเห็นยอมจะกอใหเกิดความบีบค้ัน มีความกดดันให 
ผูนั้นไป กระทําผิดซํ้า  
 
คําสําคัญ 

ผลกระทบทางสังคม   การสักรางกาย ผูตองขัง   เรือนจํากลางลพบุรี 
 
โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย  
 1.  สาเหตุ ในการตัดสินใจสักรางกายของผูตองขังเรือนจํากลางลพบุรีคืออะไร 
 2.  วัตถุประสงคการสักรางกาย   การใหความหมายรูปสัญลักษณท่ีสักตามรางกายของ
ผูตองขังเรือนจํากลางลพบุรี เปนอยางไร 

 3. การสักตามรางกาย  มีผลกระทบตอผูตองขัง เรือนจํากลางลพบุรี ท้ังในดานรางกาย   
ดานจิตใจ  และสังคมอยางไร 
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วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสาเหตุในการตัดสินใจ สักรางกายของผูตองขังเรือนจํากลางลพบุรี 
 2. เพื่อศึกษาวัตถุประสงคในการสัก  การใหความหมายรูปสัญลักษณการสักรางกายของ
ผูตองขังเรือนจํากลางลพบุรี 
 3. เพื่อศึกษาผลกระทบดานรางกาย ดานจิตใจ และดานสังคมที่เกิดจากการสักรางกายของ
ผูตองขังเรือนจํากลางลพบุรี 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อสรางความเขาใจ ตอปรากฏการณทางสังคมที่เกิดข้ึน 
ในกลุมผูตองขังท่ีสักรางกาย ประชากรที่ศึกษาคือ ผูตองขังชายท่ีอยูในเรือนจํากลางลพบุรี โดยศึกษา
จากกลุมตัวอยางท่ีมีรอยสักบนรางกายท่ีเห็นไดชัดเจนจํานวน 22 คน เปนผูตองขังท่ีกระทําผิดตองโทษ 
2 -3 คร้ังข้ึนไป อายุระหวาง 20-31 ป และเปนผูกระทําผิดคดีอาญาโดยไมจํากัดคดีท่ีกระทําผิด  
เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณ แบบเจาะลึก การสังเกต และศึกษาจากเอกสารตรวจสอบ 
ความชัดเจนถูกตองสมบูรณ ของขอมูลแบบสามเสา ดานขอมูล และวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะห
เนื้อหาแบบสรางขอสรุปโดยการจําแนกชนิดขอมูลตามกรอบการวิจัย 
      สาเหตุ      
  
 
            
                                                                                  

                                         การสัก                                   ผลกระทบ            

           
 

 
 
 
 
 

กรอบแนวคิดการวิจยั สาเหตุและผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดจากการสักรางกายของผูตองขัง            

- บุคลิกภาพ 
- คุณคาแหงตน 

2. แรงกระตุนภายนอกตัวบุคคล     
-  สถานภาพ/บทบาท 

-  การคาดหวังในบทบาท 

-  การถูกประทับตรา 

-  อิทธิพลกลุม 

- การกระทําผิดซ้ํา    

  วัตถุประสงค 
   รูปสัญลักษณ 
   ความหมาย 

ผลท่ีเกิดจากการสัก 
- ผลทางรางกาย 

- ผลทางจิตใจ 

- ผลทางสังคม 

- การเลียนแบบ 

- การติดตอสื่อสาร 

- การเรียนรู  

1. แรงกระตุนในตัวบุคคล   
 - ความเช่ือ 
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ผลการวิจัย 
 1. ขอมูลท่ัวไป 
     กลุมตัวอยางท่ีศึกษา 22 ราย เปนผูตองขังมีรอยสักที่ตองโทษ 2-3 คร้ังข้ึนไป อายุระหวาง   
20–31 ป สวนใหญมีภูมิลําเนาอยูท่ีจังหวัดลพบุรี จบการศึกษาระดับประถมศึกษา สภาพครอบครัวของ
กลุมตัวอยางอยูในครอบครัวท่ีบิดามารดาหยารางกัน หรือฝายใดฝายหนึ่งเสียชีวิต หรืออาศัยญาติพี่นอง
และภรรยาอยู อาชีพกอนตองโทษมีอาชีพรับจางใชแรงงานท่ัวไป กลุมตัวอยางสวนมาก ตองโทษคดี
ยาเสพติดใหโทษ  และคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย   
   2. สาเหตุแรงกระตุนในตัวบุคคลท่ีรับการสักรางกาย 
  การศึกษากลุมตัวอยางผูตองขังท่ีสักรางกายจํานวน 22 คน ใหขอมูลสาเหตุท่ีสักรางกาย ดังนี้ 
 2.1  มีความเช่ือวาการสักรางกาย ดูแลวสวยประทับใจ เทดี เปนแฟช่ันในกลุมวัยรุนจึงสัก
ตามแบบเพื่อน สักแลวจะไดเขากลุมเปนพวกเดียวกัน เปนท่ีนิยมของผูตองขังท่ีมีรอยสัก และกลุม
ตัวอยางไมมีความเช่ือดานไสยศาสตร  
 2.2  การเรียนรูและประสบการณจากการสักรางกาย กลุมตัวอยางท่ีสักรางกายสวนมาก 
เรียนรูประสบการณรับการสักรางกาย ภายในเรือนจํา เปนสวนใหญ 
 2.3  การส่ือสารและการเลียนแบบเพื่อสักรางกาย กลุมตัวอยางท่ีสักรางกายสวนมาก 
ติดตอส่ือสารและเลียนแบบการสักรางกาย จากเพ่ือนและ จากหนังสือเปนรูปแบบ   
 2.4   การใหคุณคาตนเอง จากกลุมตัวอยางท่ีสักตามรางกาย สวนมากจะใหคุณคาตัวตนต่ํา 
มองวาตัวตนไมมีอนาคต ญาติพี่นองไมสนใจ จึง ประชดชีวิตโดยการสักรางกาย  
 3. สาเหตุแรงกระตุนภายนอกตัวบุคคล 
 กลุมตัวอยางผูตองขังสักรางกายใหขอมูลถึงสาเหตุแรงกระตุนภายนอก  ดังนี้ 
 3.1  สถานภาพและบทบาทกลุมตัวอยางผูตองขังสักรางกายท่ีเขามาอยูในเรือนจําจะ
รวมกันเปนกลุมผูตองขัง  ถือวาเปนสมาชิกสวนหนึ่งของสังคม ผูตองขังมีสถานภาพและบทบาท
คลายคลึงกัน  จะมีพฤติกรรมทําตามเลียนแบบอยางกัน โดยจะมีผูนําและผูตามในกลุมจะใหความ
ชวยเหลือเกื้อกูลกัน ฉะนั้นการสักรางกายถือวาเปนวัฒนธรรมเฉพาะในสังคมผูตองขัง ท่ีนิยมชอบสัก
และทําตามแบบอยาง    
 3.2  ความคาดหวังในบทบาทของกลุมตัวอยางท่ีสักรางกาย ก็เพ่ือใหเหมือนเพื่อน จะได
เปนท่ียอมรับในกลุมเพื่อน ๆ เปนพวกเดียวกัน  
  3.3  อิทธิพลกลุมมีสวนกระตุนใหมีพฤติกรรมในการสักรางกายตาม เพ่ือจะไดเปนท่ี
ยอมรับจากกลุมเพื่อน  
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 3.4  กลุมตัวอยางท่ีสักรางกายสวนมาก  ใหขอมูลวา กระทําผิดซํ้าและถูกประทับตราจาก
สังคมภายนอกมีสวนใหรับการสักรางกาย     
 4. วัตถุประสงคการสักรางกาย  จากกลุมตัวอยางผูตองขังสักรางกาย ใหเหตุผลการสัก 2 – 3   
เหตุผล ดังนี้เพื่อความสวยงาม เพื่อประชดชีวิต เพื่อเตือนความจํา  เพื่อแสดงความเปนสมาชิกในกลุม  
 5. รูปสัญลักษณท่ีสัก  กลุมตัวอยางผูตองขังสักรางกายสักรูปรอยสักตาง ๆ ไวตามรางกาย
หลายรูปในแตละคน สวนใหญเปนรูปรอยสัก ดังนี้ รูปมังกร รูปโมเดิรน สักขอความ ช่ือคน รูปปศาจ   
รูปไมเล้ือย รูปงู รูปกราฟฟก สักอักขระ รูปดอกไม รูปปลาคารพ รูปนกอินทรี รูปลวดหนาม รูปใย 
แมงมุม รูปเสือ รูปผูหญิง และรูปเซียน เปนตน   
 6. การใหความหมายรูปรอยสักท่ีสักไวตามรางกาย  กลุมตัวอยางท่ีสักรางกายสวนมาก 
ไมสามารถใหความหมายรูปรอยที่สักไว ตามรางกายได  
 7. ผลกระทบท่ีเกิดจากการสัก 
 7.1  กลุมตัวอยางสวนมาก ใหขอมูลวา ผลกระทบดานรางกาย  จะมีอาการบวมแดงอักเสบ
บริเวณผิวหนังรอยท่ีสัก สักรางกายเสร็จแลว  หามเอาสบูฟอกตรงรอยสักทําใหติดเช้ือโรค หรือ
เปนปรวททําใหเปนแผลเปน หรือเปนหนองได  การใชเข็มไมสะอาดใชเข็มรวมกัน อาจทําใหเกิด
โรคติดตอไดท้ังโรคผิวหนัง โรคเอดส  และเนื้อตัวเลอะเทอะ มองดูแลวไมสะอาด  
 7.2  กลุมตัวอยางสวนมาก ใหขอมูลวา  ผลกระทบดานจิตใจ เม่ือไดรับการสักแลวสบายใจ 
หายเครียดไดรูปสวย ๆ ตามท่ีตองการ สักแลวเหมือนกับเพื่อนเปนท่ียอบรับ  คนอ่ืนมองดูแลวนาเกรง
ขาม ทําใหมีความเชื่อม่ันในตนเอง บุคคลภายในครอบครัว เชน บิดา มารดา ญาติพี่นอง ภรรยาจะ 
ไมชอบ ตอวา ทําใหไมสบายใจ   
  7.3  กลุมตัวอยางสวนมากใหขอมูลวา ผลกระทบทางดานสังคม  คือประชาชนท่ัวไปและ
สังคมไมยอมรับ  มีปฎิกิริยาเปนพวก ข้ีคุก   ข้ีตะราง พวกเกเร ไมนาคบหา เปนบุคคลท่ีไมนาเช่ือถือ  
ไปสมัครงานตามโรงงาน บริษัท หางราน หรืองานราชการจะไมรับเขาทํางาน ทําใหการดํารงชีพลําบาก  
และเปนที่เพงเล็งของตํารวจ   
 

อภิปรายผล       
 1. ภูมิหลังของกลุมตัวอยาง  ผลจากการวิจัยกลุมตัวอยางพบวา มีการศึกษานอย ความสัมพันธ
ในครอบครัวไมดีนัก  บิดามารดาตายจากไป หยาราง แยกทางกันอยู บิดามารดาตางคนตางไปมี
ครอบครัวใหม  ทําใหอีกฝายหนึ่งตองเล้ียงดูบุตรตามลําพัง  หรือบิดามารดาอยูรวมกัน แตไมมีเวลาดูแล
บุตร ตองออกหางานทําเพื่อใหไดเงินมาเล้ียงชีพ  ซ่ึงมักจะมีชีวิตท่ียากลําบากไมสามารถเล้ียงดูบุตรได
เต็มท่ี  มีผลใหกลุมตัวอยางไดรับอิทธิพลที่ไมดีจากสภาพแวดลอมภายนอก การขาดบิดามารดา หรือไม
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  2. สาเหตุแรงกระตุนในตัวบุคคลในการสักรางกาย กลุมตัวอยางสวนมากเกิดพฤติกรรม
กระบวนการเรียนรู เร่ิมจากภายในตัวบุคคล  จากการสังเกตจากตัวแบบซ่ึงสามารถถายทอดท้ังความคิด  
การแสดงออกไดพรอม ๆ  กัน  ตัวแบบนี้ทําหนาที่สงเสริมการเกิดพฤติกรรม โดยตัวแบบนั้นอาจเปน
บุคคลจริง หรือตัวแบบท่ีเปนสัญลักษณท่ีส่ือออกมาในรูปตาง ๆ ในสังคม ผูตองขังยอมประกอบดวย
ความเช่ือท่ีสมาชิกในสังคมยึดถือหรือใชเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ซ่ึงหมายถึงยอมรับหรือยึด
ม่ันในปรากฏการณ  ความคิด  การกระทําหรือการปฏิบัติอยางหนึ่งวาเปนส่ิงท่ีถูกตอง ซ่ึงความเช่ือใน
สังคมตาง ๆ  อาจเหมือนกันหรือแตกตางกัน จากกลุมตัวอยางมีความเช่ือตอการสัก วาดูแลวสวย เท ดี 
ทําใหชอบและเปนแฟช่ันในกลุมวัยรุน  สักแลวทําใหเขากับกลุมเพื่อนไดและเปนท่ียอมรับ จึงสักตาม
แบบอยางกันภายในเรือนจํา  จากพฤติกรรมท่ีกลุมผูตองขังชอบสักรางกาย เกิดจากความเช่ือ  ไดมาจาก
ประสบการณท่ีไดเรียนรูมาจากภายนอกเรือนจําและภายในเรือนจํา   การติดตอส่ือสารกับเพื่อนผูตองขัง
ท่ีสักรางกาย  การไดมีโอกาสปฏิสังสรรคกับกลุมเพื่อนผูตองขังท่ีสักรางกาย  ยอมทําใหเกิดการ
แลกเปล่ียนขอมูลระหวางกัน  ยิ่งสัดสวนความใกลชิดและความถ่ีในการติดตอมีมากเทาไรเกิดการ
เลียนแบบไดมาก   เมื่อเกิดการเลียนแบบบุคคลอ่ืนทําใหเกิดความเช่ือไปตามบุคคลท่ีถือเปนแบบอยาง
นั้น  เม่ือสมาชิกผูตองขังท่ีเขารวมอยูจํานวนมากเห็นแบบอยางการสักรางกายเปนประจําทุก ๆ วัน  ถือ
เปนวัฒนธรรมอยางหนึ่งคูกับเรือนจํา เห็นการสักรางกายเปนเร่ืองปกติ โดยไมคํานึงถึงความผิดวินัย
ของทางเรือนจํา    นอกจากนี้การใหคุณคาแหงตนผูตองขังท่ีสักรางกายจะเปนไปในลักษณะเห็นคุณคา
แหงตนในระดับต่ํา  เนื่องจากประสบความผิดหวังหรือลมเหลวในชีวิต จะมีทัศนะเชิงลบไวในจิตสํานึก 
ในรูปของความลมเหลว และมักจะกาวไปสูความลมเหลวในชีวิตจริงๆ  มีแนวโนมท่ียอมให
ส่ิงแวดลอมภายนอกควบคุม เปนผูกําหนดความลมเหลวในชีวิต นําไปสูการประชดชีวิตและสักรางกาย  
 3. สาเหตุแรงกระตุนภายนอกใหรับการสักรางกาย  ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางท่ีสักรางกาย
สวนมาก  เขามาจําคุกในเรือนจําหลาย ๆ คร้ัง จะยอมรับสถานภาพและบทบาทการเปนผูตองขังอยาง
เต็มใจ  ยิ่งสังคมมองวาผูตองขังท่ีถูกจําคุกในเรือนจําหลาย ๆ คร้ัง เปนผูเบ่ียงเบน ซ่ึงมาตรฐานท่ีใช
ตัดสินใจหรือพิจารณาความเบ่ียงเบน โดยท่ัวไปอาศัยบรรทัดฐานทางสังคมเปนกลไกในการควบคุมทาง
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 4. วัตถุประสงคในการสัก  ผลวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนมากสักเพ่ือความสวยงามของรอยสัก 
ตามสายตาของผูสักเองเปนสําคัญ และถือวาเปนความมุงหมายหลักของผูสักอยางหน่ึง ความงามใน
ทรรศนะของตัวผูสักจัดวามีความสําคัญสําหรับตัวผูสักเปนอันมาก ท้ังนี้เพราะเหตุวารูปรอยสักลงไป
บนผิวหนังนั้น แมผูอ่ืนจะเห็นวาไมสวยงามก็ตาม แตตัวผูสักเห็นวามีความงาม มีความวิจิตรพิสดาร 
สรางความพอใจ ภูมิใจ แกตัวผูสักเปนอันมาก ความรูสึกลุมหลงในรูปรอยท่ีสักของตนเองนี้ จัดวาเปน
ภาวะทางจิตอยางหน่ึง ประเภทรักตนเอง หลงความงามตนเอง  หรือในการสักเพื่อเตือนความจํา  และใน
กรณีญาติพี่นองไมมาเยี่ยม  เกิดความเครียด จึงประชดชีวิตโดยการสักตามรางกาย  เปนการขาดความยั้ง
คิดเม่ือมีปญหาไมหาวิธีแกไขปญหาในทางท่ีถูกท่ีควร ไมมีการวางแผนในอนาคต  มองชีวิตไปใน
ลักษณะ อยูไปวัน ๆ  มองโลกในลักษณะนี้ทําใหตองวนเวียนเขาออกเรือนจํา  เปนเหตุใหสังคมไม
ยอมรับ จากผลวิจัยเกี่ยวกับวัตถุประสงคการสักรางกายผูตองขังสอดคลองกับผลงานวิจัย พิมพรรณ  
รัตนวิเชียร  (2541) วิทยานิพนธเร่ืองปจจัยท่ีเกี่ยวของกับรอยสักของผูตองขัง   
 5. การใหความหมายรูปสัญลักษณท่ีสักรางกาย  ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางท่ีสักไวตาม
รางกายไมสามารถใหความหมายรูปท่ีสักไวตามรางกายได แสดงวาไมมีความรูในเร่ืองดังกลาว การสัก
ก็สักตามใจชอบ  ไมมีแบบสักท่ีแนนอนตายตัวในคุก คิดอะไรก็สักอยางนั้น ใครอยากไดรูปอะไรจะสัก
ตรงไหนก็บอกคนสักไป จายเปนส่ิงของ  เห็นเพื่อนสักก็เลียนแบบตามเพ่ือใหเขากับกลุมเพื่อนจะได
เปนพวกเดียวกัน ไมมีความเช่ือทางดานไสยศาสตร    ดังนั้นรูปสัญลักษณท่ีสักจึงมีอิทธิพลไปถึงสภาพ
จิตใจ และพฤติกรรมของผูสักเฉพาะกลุมผูตองขังภายในเรือนจํา และตนเองเทานั้น อาจจะมีบางที่การ
สักรางกายทําใหตนเองมีความม่ันใจ คนอ่ืนมองดูแลวนาเกรงขาม ไมมีใครมายุงเกี่ยวขณะท่ีถูกคุมอยูใน
เรือนจํา  แตถาเปนสังคมภายนอกเมื่อพนโทษออกไปมีรอยสักเต็มตัว ประชาชนท่ัวไปมีปฏิกิริยาในทาง
ลบ ไมเช่ือถือ ไมคบหาสมาคมดวย  ทําใหตองแยกตัวออกมา ไปเขากลุมพวกท่ีประพฤติไมดี ก็อาจหวน
ไปกระทําผิดซํ้าอีก                                                                                                                                                                                
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   6. ผลกระทบท่ีเกิดจากการสักรางกาย  
  6.1  ผลทางดานรางกาย  ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางท่ีสักรางกายสวนมาก รับรูวา เม่ือสัก
รางกายแลวจะเกิดผลตอรางกาย แตก็ยังรับการสักรางกาย เพราะการสักรางกายข้ึนอยูกับจิตใจของแตละ
บุคคล กลุมตัวอยางมีใจชอบ  ไมกลัวเจ็บตามรางกาย ไมกลัวโรคติดตอทางผิวหนังหรือโรคเอดส  แสดง
วากลุมตัวอยางไดพบเห็น เกิดการเรียนรูวิธีการสักรางกาย จากกลุมเพื่อนๆ ผูตองขัง เชน นําเข็มสักไป
รนไฟกอนจะนํามาสัก  หรือนําเข็มสักไปแชในน้ํารอนกอนจะนํามาสัก เปนตน และเม่ือรับการสัก
รางกายแลวไมมีอะไรเกิดข้ึน จึงเลียนแบบสักรางกายใหเหมือนกัน ตามความเช่ือที่ตนเองยึดถือคือเห็น
แลวประทับใจความสวยงามในรูปรอยสัก  สักแลวจะเท  เปนแฟชั่นในกลุมวัยรุน   นอกจากนี้ส่ิงเรา
ภายนอก เชน สภาพแวดลอมภายในเรือนจํา  กลุมเพื่อนผูตองขัง  การถูกประทับตรา วาเปนพวกข้ีคุกข้ี
ตะราง  หรือกระทําผิดซํ้า  ก็จะมีปริมาณรอยสักเพิ่มมากข้ึน เพราะเกิดความเคยชินตอการสักรางกาย 
เม่ือรับการสักบอยๆ จะไมรูสึกเจ็บและ ความกลัวในเร่ืองโรคติดตอจะลดนอยลง                                                           
  6.2  ผลทางดานจิตใจ ผลวิจัยพบวา  กลุมตัวอยางท่ีสักรางกายสวนมาก ทําอะไรลงไปโดย
ไมคิด ใครครวญใหรอบคอบเสียกอน   ไมคิดถึงอนาคตของตนเอง และไมสนใจคนรอบขางวาจะคิด
อยางไร ทําใหสภาพจิตใจและบุคลิกภาพ รูสึกหงุดหงิดงาย กาวราว ชอบแสดงถึงความเกง เปนผูนํา 
อยากมีพรรคพวกบริวาร  ใหเพื่อนๆ ยอมรับ หรือบางคร้ังจะทําตามแบบอยางเพื่อนๆ เพื่อจะไดเขากลุม
เพื่อนได  รวมท้ังไมยอมรับกฎระเบียบของคนโดยรวม ท้ังท่ีรูวาการลักลอบสักรางกายภายในเรือนจํา 
เปนการกระทําผิดวินัย ก็ยังฝาฝนกฎระเบียบ  ซ่ึงสอดคลองกับขอสรุป (กลุมงานพัฒนาระบบการพัฒนา
พฤตินิสัย ,2548 : 12) ในเร่ืองบุคลิกภาพของผูกระทําผิดพบวา 1) บุคลิกภาพของผูกระทําความผิดจะมี
การเฉยเมยไมสนใจตอส่ิงรอบตัว คนรอบขาง แมแตคนใกลตัว 2) อารมณและจิตใจมีความแปรปรวน 
(Emotion  Immaturity) จะมีจิตใจวูวาม ใจรอน ไมมีความเปนผูใหญ ขาดความสุขุม  ไมใครครวญใหดี  
ตรงขามมีความรูสึกหงุดหงิดงาย กาวราว ชอบหาเร่ือง หรือเร่ืองเพียงเล็กนอยก็ทําใหเปนเร่ืองสําคัญ
ใหญโต จนกระท่ังเกิดการกระทําความผิดข้ึน    
 6.3  ผลทางดานสังคมท่ีมีตอผูสักรางกาย ผลวิจัยพบวา กลุมตัวอยางท่ีสักรางกายสวนมาก 
เปนกลุมท่ีกระทําผิดซํ้า ชีวิตจะวนเวียนเขาออกเรือนจํา เม่ือพนโทษออกไปขางนอกไดไปสัมผัสการใช
ชีวิตสังคมภายนอก ไดพบปะพูดคุยกับคนท่ัวไป ตลอดจนการไปหางานทํา ไดเรียนรูวา สังคมภายนอก
มีปฏิกิริยาอยางไร กับคนท่ีเคยกระทําผิดและติดคุกมาหลายรอบ  จะเห็นวาสังคมไมยอมรับไปสมัคร
ทํางานก็ยาก   เทากับเปนการผลักดัน   ใหกลุมตัวอยางท่ีสักรางกายไปกระทําผิดซํ้า ดังนั้นปฏิกิริยา
โตตอบทางสังคมท่ีมี ตอพฤติกรรมการเบ่ียงเบนของกลุมตัวอยางท่ีรับการสักรางกาย  เม่ือนําทฤษฎีการ
ประทับตรา และการพิจารณาความเบ่ียงเบนมาพิจารณามีอยู 3 ระดับ  คือ  1) ระดับสังคมท่ัว ๆ ไป 
อันประกอบไปดวยกลุมตาง ๆ  มากมาย   ท่ีมีตอผูตองขังท่ีสักตามรางกายไปในทางท่ีไมดี  มีปฏิกิริยา
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ขอเสนอแนะ    
 1  มาตรการปองกัน 
 1.1  รณรงคประชาสัมพันธ ทุกรูปแบบ ใหผูตองขัง ตระหนักผลเสียของการมีรอยสัก
ตามรางกายท้ังในดานจิตใจ  ดานรางกาย ผลตอการดํารงชีวิตในสังคมภายนอก และออกกฎระเบียบ
ขอบังคับเรือนจํากําหนดโทษของการสักรางกายและประโยชนท่ีจะไดรับภายในเรือนจํา ไวให
ชัดเจน เชน การเยี่ยมญาติหรือติดตอกับบุคคลภายนอก  การเล่ือนช้ัน  การลดวันตองโทษ  การพัก
การลงโทษ และการแตงต้ังใหเปนผูชวยเหลือเจาพนักงาน เปนตน 
 1.3  การจัดทําทะเบียนประวัติ และการจําแนกลักษณะผูตองขังเขาใหม ใหจัดทํา
รูปพรรณสัณฐานใหละเอียด พรอมถายรูปทุกสวนตามเนื้อตัวรางกายไวใหหมด เพื่อใชในการ
ตรวจสอบรอยสักตามรางกายผูตองขัง และกําหนดใหมีการตรวจสอบและติดตามผลรอยสักตาม
รางกายผูตองขังทุก 1 เดือนทุกคน หากพบรอยสักใหสอบสวนลงโทษทางวินัยตอไป 
 1.4  ควรมีมาตรการควบคุม ตรวจคนอยางเขมงวด ท้ังบริเวณท่ีเปนจุดอับ และสถานท่ี
บริเวณผูตองขังแอบลักลอบสักรางกาย  กําชับเจาหนาท่ีตรวจตราสมํ่าเสมอ ตลอดจนเจาหนาท่ีหรือ
ผูตองขังนําวัสดุอุปกรณในการสักเขามาภายในเรือนจํา ใหลงโทษวินัยอยางจริงจัง 
  1.5  คัดเลือกผูตองขังท่ีมีความเช่ียวชาญในการสักรางกาย สงเขาฝกวิชาชีพ ชางแกะสลัก     
ชางเขียนแบบ   เพื่อดึงความสามารถท่ีผูตองขังท่ีมีอยูออกมาใชประโยชน เปนการเปล่ียนวิกฤตเปน
โอกาส เพื่อท่ีทําใหมีความรูติดตัวเม่ือพนโทษออกไปจะไดนําวิชาความรูไปประกอบอาชีพ
ภายนอกได 
 2  ขอเสนอแนะเชิงแกไข 
      จัดโครงการ/กิจกรรมใหผูตองขังไดรับการผอนคลายความตึงเครียด และใชเวลาวางให
เปนประโยชน เชน   จัดกิจกรรมกลุมเชิญผูท่ีไดรับผลเสียจากการสักรางกายมาพูดคุยช้ีแนะให
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 3  ขอเสนอแนะในการวิจัยตอ 
     3.1  ควรศึกษาการปรับตัวผูตองขังท่ีสักรางกายเต็มตัว เม่ือปลอยตัวออกสูสังคมภายนอก 
                 3.2   ควรศึกษา ถึง ผลกระทบทางสังคม ญาติและบุคคลภายในครอบครัวของผูตองขัง 
ท่ีสักรางกาย 
                3.3  ควรศึกษาวารอยสักมีความสัมพันธเกี่ยวของหรือไมกับการประกอบอาชญากรรม
ของผูตองขัง 
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