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โดยใช้ ชุดฝึ กทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ข้นั พืน้ ฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
โรงเรียนบ้ านบุกะสั ง สํ านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาสระแก้วเขต 2
THE DEVELOPMENT OF SCIENCE PROCESS SKILLS BY USING ACTIVITY PACKAGES
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อ (1) สร้างชุ ดฝึ กทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ขั้นพื้นฐาน สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ให้มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เปรี ยบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ก่อนและหลังการใช้ชุดฝึ กทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้นั พื้นฐาน
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 จํานวน 30 คน
โรงเรี ยนบ้านบุกะสัง อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2550 เครื่ องมือ
ที่ใช้ในการวิจยั เป็ นชุดฝึ กทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ข้ นั พื้นฐาน จํานวน 8 ชุด แบบทดสอบวัด
ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้านทักษะกระบวนการทางวิ ทยาศาสตร์ ข้ ันพื้ นฐาน และนําผลการทํา
แบบทดสอบด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ นั พื้นฐาน มาเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
ผลการวิจยั สรุ ปได้วา่
1. ได้ชุดฝึ กทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ นั พื้นฐาน สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 1 จํานวน 8 ชุด มีประสิ ทธิภาพ 81.21/ 81.10
2. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรี ยนที่ได้รับการ
สอนโดยใช้ชุดฝึ กทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้นั พื้นฐานหลังเรี ยน สู งกว่าก่อนเรี ยน
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ABSTRACT
The objectives of this study were to (1) construct science process skills packages for
mathayomsuksa one students, and find out their efficiency based on the 80/80, standard, and (2) to
compare achievement in integrated science process skills of students before and after
studying.
The population used in this study included 30 mathayom suksa one students of
Bukasung school Sakaeo educational service area 2 . The data was collected during the second
semester of 2550 B.E. academic year. The instruments used in this study were the activity
package for developing integrated science process skills 8 remedial packages, the science
process skills test. The results were compared to find out the achievement in integrated science
process skills of students before and after studying.
The findings were as follows: (1) Eight of the science process skills packages of
mathayomsuksa one students had an efficiency level of 81.21 / 81.10 (2) Post –test scores of
science process skills of the students who were using the Science process skills packages were
significantly higher than those of the pre-test.
ความสํ าคัญของปัญหา
วิทยาศาสตร์ มีบทบาทสําคัญยิ่งในยุคปั จจุบนั และอนาคตเพราะวิทยาศาสตร์ เกี่ ยวข้องกับ
ชีวิตของทุกคน องค์ประกอบของวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ความรู ้และกระบวนการค้นคว้าหาความรู ้ ซึ่ ง
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จะนําไปสู่การแสวงหาความรู ้ ความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ได้มาด้วย
ความพยายามของมนุษย์ที่ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Process) การแก้ปัญหาโดยผ่าน
การสังเกต การสํารวจตรวจสอบ (Investigating) การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็ นระบบ การสื บค้นข้อมูล
ทําให้เกิดองค์ความรู ้เพิ่มพูนตลอดเวลา ความรู ้และกระบวนการดังกล่าว มีการถ่ายทอดต่อเนื่องเป็ น
เวลายาวนาน (กรมวิชาการ, 2544 : 1 – 2)นอกจากความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ แล้วยังต้องคํานึ งถึงทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซ่ ึ งหมายถึงความสามารถในการสังเกต (Observing) การลงความเห็น
จากข้อมูล (Inferring) การจําแนกประเภท (Classifying) การวัด (Measuring) การใช้ตวั เลข (Using
Number) การสื่ อความหมาย(Communicating) การพยากรณ์ (Predicting) ฯลฯ และความรู ้ทาง
วิทยาศาสตร์ ยงั ช่วยให้คนมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ การดูแลรักษาตลอดจนการ
พัฒนาสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากร ธรรมชาติ อย่างสมดุลและยัง่ ยืน (กรมวิชาการ, 2544 : 1 – 2)
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การจัด หลัก สู ต รวิ ท ยาศาสตร์ สํา หรั บ นัก เรี ย นทั้ง ปั จ จุ บ ัน และอนาคตจะต้อ งเน้น ให้
นักเรี ยนคิ ดเป็ น ทําเป็ น แก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ
การสื บเสาะ (ไพฑูรย์ สุ ขศรี งาม, 2537 : 26) การจัดการเรี ยนการสอนควรใช้รูปแบบวิธีการที่
หลากหลาย จัดการเรี ยนการสอนตามสภาพจริ ง การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง การเรี ยนรู ้ร่วมกัน การเรี ยนรู ้
จากธรรมชาติ การเรี ยนรู ้ จากการปฏิบตั ิ จริ งและการเรี ยนรู ้ แบบบูรณาการ ทั้งนี้ ตอ้ งพยายามนํา
กระบวนการจัดการกระบวนการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่ งแวดล้อม กระบวนการคิด และกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ไปสอดแทรกในการเรี ยนการสอนด้วย (กรมวิชาการ, 2544 : 6) ในส่ วนของ
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้มาตรา 24 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติพุทธศักราช 2542
ได้ร ะบุ ใ ห้ห น่ ว ยงานทางการศึ ก ษาดํา เนิ น การจัด เนื้ อ หาและกิ จ กรรม ให้ ผูเ้ รี ย นได้ฝึ กทัก ษะ
กระบวนการคิดการจัดการ การเผชิ ญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู ้มาใช้ เพื่อป้ องกันและ
แก้ปัญหา จัดกิ จกรรมให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ จากประสบการณ์ จ ริ ง ฝึ กการปฏิ บตั ิ ให้ทาํ ได้ คิดเป็ น
แก้ปัญหาเป็ น (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ, 2543 : 27) การจัดการเรี ยนการสอน
วิทยาศาสตร์ จึงควรจัดให้นักเรี ยนได้มีท้ งั ความรู ้ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซ่ ึ งเป็ น
ทักษะทางสติปัญญาที่นกั วิทยาศาสตร์ นาํ มาใช้ในการค้นคว้าสื บเสาะหาความรู ้และแก้ปัญหาต่างๆ
เพราะทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์คือเครื่ องมือในการนํามาซึ่งความเข้าใจเนื้อหาวิชาที่เรี ยน
(วรรณทิพา รอดแรงค้า, 2540 : 1)
จากสภาพโดยทั่ว ไปในปั จ จุ บ ัน การจัด การเรี ย นการสอนในระดับ มัธ ยมศึ ก ษาครู
ส่ วนใหญ่ ไม่ นิย มใช้กิ จกรรมและเทคนิ คการสอนที่ หลากหลายมาประกอบกิ จกรรมการเรี ย น
การสอน ในบางครั้ ง แม้เด็กไทยมีโอกาสเรี ยนวิทยาศาสตร์ แต่ไม่มีโอกาสได้ฝึก เพื่อให้เกิ ดการ
เรี ยนรู ้ แบบเสริ มสร้างปั ญญาอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ พอที่จะทําให้เกิ ดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ (สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2543 : 66) ครู ขาดความรู ้
ความเข้าใจและทักษะ ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน โรงเรี ยนส่ วนใหญ่มีสื่อเครื่ องมือ และ
อุปกรณ์การเรี ยนการสอนไม่เพียงพอ ล้าสมัย และไม่ได้มาตรฐาน ขาดแหล่งค้นคว้าที่เหมาะสม
ครู ขาดประสบการณ์ ขั้น การใช้ และผลิ ตสื่ อการสอนจากการรายงานผลการวิจยั ของสถาบัน
ส่ ง เสริ มวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ร่ ว มกับ นานาชาติ ไ ด้ร ายงานไว้ว่ า การเรี ยนการสอน
วิ ท ยาศาสตร์ ใ นโรงเรี ยนของประเทศไทยยัง ต้อ งมี ก ารปรั บ ปรุ ง ทั้ง ด้า นเนื้ อ หาความรู ้ แ ละ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (กรมวิชาการ, 2544 : 6)
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ดังนั้นการจัดการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์จึงจําเป็ นต้องให้ครู ผสู ้ อนฝึ กทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ และต้องการที่ จะให้นักเรี ยนมี คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเจตนารมณ์ ของ
หลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และสภาพ
การเรี ยนการสอนดังกล่าวข้างต้น ทําให้ผวู ้ ิจยั สนใจที่จะศึกษาการจัดกิจกรรมการเรี ยนการ
สอน เพื่อมุ่งเน้นให้นกั เรี ยนมีความรู ้ความเข้าใจในทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ข้ นั พื้นฐาน
เกี่ยวกับการสังเกต การวัด การจําแนกประเภท การคํานวณ การหาความสัมพันธ์ระหว่างมิติกบั มิติ
และมิติกบั เวลา การลงความคิดเห็นจากข้อมูลการ สื่ อความหมายข้อมูลและการพยากรณ์ให้มากขึ้น
โดยใช้ชุดฝึ กทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ข้ นั พื้นฐาน สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการพัฒนาให้นกั เรี ยนมีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ข้ นั พื้นฐานสู งขึ้น โดย
เลื อกเนื้ อหาในสาระที่ 2 เรื่ องสารและสมบัติของสาร เนื่ องจากปั จจุ บนั สิ นค้าในท้องตลาด มี
ส่ ว นประกอบของสารชนิ ด ต่ า งๆ มากมายไม่ ว่า จะเป็ นสารที่ ใ ช้ ในการบริ โ ภค อุ ป โภค เช่ น
เครื่ องสําอาง ล้วนแล้วมีท้ งั คุณประโยชน์และ โทษมหันต์ ดังข่าวจากสื่ อสารมวลชน โทรทัศน์ วิทยุ
ที่ มี อ ยู่ บ่ อ ย ๆ เกี่ ย วกับ การใช้ส ารเคมี แ ล้ว ประสบปั ญ หาต่ า งๆนา ๆ สาเหตุ เ นื่ อ งมาจากการ
รู ้เท่าไม่ถึงการณ์นนั่ เอง จึงทําให้ผวู ้ ิจยั มีความสนใจในสาระดังกล่าวและเพื่อให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้
และเกิ ด ทัก ษะอย่ า งถู ก ต้อ งในเรื่ องของสารและสมบัติ ข องสารเพื่ อ สามารถนํ า ไปใช้ ใ น
ชีวิตประจําวันได้เป็ นอย่างดี
คําสํ าคัญ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
โจทย์ วจิ ัย/ปัญหาวิจัย
ชุ ดฝึ กทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ข้ นั พื้นฐานมีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ 80/80
และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนที่ได้รับการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้ชุดฝึ กทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ข้ นั พื้นฐาน หลังเรี ยนสู งกว่า
ก่อนเรี ยนอย่างไร
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อสร้างชุดฝึ กทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ข้ นั พื้นฐาน สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยม
ศึกษาปี ที่ 1 ให้มีประสิ ทธิภาพไปตามเกณฑ์ 80/80
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2. เพื่อเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิ ทยาศาสตร์ ด้านทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ข้นั พื้นฐานก่อนและหลังการใช้ชุดฝึ กทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขั้นพื้นฐาน
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1โรงเรี ยน
บ้านบุกะสัง ตําบลหนองแวง อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2550 1
ห้องเรี ยน จํานวน 30 คน เนื่ องจากโรงเรี ยนมีนกั เรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 เพียงห้องเดียวและเป็ น
ชั้นเริ่ มต้นของการเรี ยนสาระวิทยาศาสตร์ ตามหลักสู ตรการศึ กษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544
ระดับมัธยมศึกษา ซึ่ งเหมาะสมต่อการปลูกฝังให้มีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ข้ นั พื้นฐาน
ผูว้ ิจยั จึงเลือกทําการวิจยั กับนักเรี ยนใน ชั้นนี้
2. เครื่ องมื อที่ใช้ในการวิจยั ชุ ดฝึ กทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ข้ นั พื้นฐานชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 ซึ่งประกอบด้วยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ นั พื้นฐานคือ ชุดที่ 1 ชุดฝึ ก
ทักษะการสังเกต ชุดที่ 2 ชุดฝึ กทักษะการวัด ชุดที่ 3 ชุดฝึ กทักษะการจําแนกประเภท ชุดที่ 4 ชุดฝึ ก
ทักษะการคํานวณ ชุดที่ 5 ชุดฝึ กทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างมิติกบั มิติ และมิติกบั เวลา ชุดที่
6 ชุดฝึ กทักษะการลงความคิดเห็นจากข้อมูล ชุดที่ 7 ชุดฝึ กทักษะการสื่ อความหมายข้อมูล และชุดที่
8 ชุดฝึ กทักษะการพยากรณ์ รวมเป็ นชุดฝึ กทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ นั พื้นฐาน จํานวน
8 ชุด แต่ละชุดเสนอเนื้ อหาจากง่ายไปหายากและมีกิจกรรมให้ฝึก มีการทดสอบในแต่ละเนื้ อหา
แนวคิ ด วัต ถุ ป ระสงค์ กิ จ กรรมสื่ อ บทสรุ ป ซึ่ ง เนื้ อ หาที่ นํา มาจัด ทํา ชุ ด ฝึ กเป็ นเนื้ อ หาในสาระ
วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 เรื่ องสารและสมบัติของสาร
3. การเก็บและรวบรวมข้อมูล ผูศ้ ึกษาจัดเตรี ยมชุดฝึ กทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ขั้น พื้ น ฐานในแต่ ล ะเล่ ม จํา นวน 8 เล่ ม พร้ อ มทั้ง อุ ป กรณ์ ที่ ต ้อ งใช้ใ นชุ ด ฝึ กแต่ ล ะชุ ด และ
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยปฏิบตั ิดงั นี้
3.1 ทดสอบก่อนเรี ยน (Pre – test)โดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ข้นั พื้นฐาน
3.2 จัดการเรี ยนรู ้ เรื่ องสารและสมบัติ ของสารโดยใช้ชุ ดฝึ กทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ข้ นั พื้นฐานตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นเป็ นเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2
ชัว่ โมง ตามตารางสอนของโรงเรี ยน โดยผูว้ ิจยั ดําเนินการสอนด้วยตนเอง
3.3 ทดสอบหลัง เรี ยน(Post-test)โดยใช้ แ บบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้า นทัก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ นั พื้นฐาน

6

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปี ที่ 3 ฉบับที่ 2 มิถุนายน – กันยายน 2552

4. วิธีวิเคราะห์ ขอ้ มูล วิเคราะห์ ขอ้ มูลจากแบบทดสอบก่ อนเรี ยนและหลังเรี ยน ในการ
ทดลองใช้กบั นักเรี ยน จํานวน 50 คน ดังนี้
4.1 วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อหาความยากง่ายและค่าอํานาจจําแนก
4.2 วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อหาความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบทั้งฉบับ
4.3 วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.4 เปรี ยบเทียบคะแนนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
5.1 ร้อยละ (Percentage)
5.2 ค่าเฉลี่ย (μ)
5.3 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)
ผลการวิจัย
1. ชุดฝึ กทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้นั พื้นฐาน มีประสิ ทธิภาพ 81.21/ 81.10
2. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่เรี ยนด้วยชุดฝึ กทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ข้ นั พื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนคิดเป็ นร้อยละ
10.96 ตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
อภิปรายผล
จากผลการวิ จ ัย ครั้ งนี้ พบว่ า การสร้ า งชุ ด ฝึ กทัก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์
ขั้นพื้นฐานสําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ได้ผลการวิเคราะห์และอภิปรายผลดังนี้
1. ประสิ ทธิ ภ าพของชุ ด ฝึ กทัก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ ข้ นั พื้ น ฐาน สําหรั บ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 จํานวน 8 ชุด พบว่า ชุดฝึ กทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ขั้นพื้นฐาน มีประสิ ทธิ ภาพ 81.21/ 81.10 นัน่ คือ ชุดฝึ กทักษะแต่ละชุด มีประสิ ทธิ ภาพมากกว่าร้อยละ
80 มีค่าเฉลี่ยของประสิ ทธิ ภาพจากจํานวนนักเรี ยนที่ทาํ แบบทดสอบท้ายชุดฝึ กทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ข้ นั พื้นฐานผ่านเกณฑ์ที่กาํ หนดคิดเป็ นร้อยละ 81.21 และเมื่อทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นหลัง เรี ย น ด้ว ยชุ ด ฝึ กทัก ษะ นัก เรี ย นทํา แบบทดสอบผ่า นเกณฑ์ที่ ก าํ หนดคิ ด เป็ น
ประสิ ทธิภาพร้อยละ 81.10 แสดงว่า ชุดฝึ กทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ นั พื้นฐาน สําหรับ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 มีประสิ ทธิ ภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาํ หนด เพราะการกําหนดเกณฑ์
80/80 เมื่อนําผลมาเทียบเกณฑ์ให้อยูใ่ นช่วง 80/80 + 5 % ถือว่าเป็ นไปตามเกณฑ์
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1.1 การสร้างชุดฝึ กทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ข้ นั พื้นฐาน สําหรับนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 ผูว้ ิจยั ได้นาํ แนวคิดทฤษฎีการเรี ยนรู ้ของ ธอร์ นไดค์ (Edward L Thorndike) คือ
การฝึ กทําบ่อยๆ และการคํานึ งถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล สร้างชุดฝึ กจากง่ายไปหายาก มาเป็ น
แนวทางและนําวิธีการสร้างชุดฝึ กที่ดีของฮาร์ เรส คือมีการฝึ กแก้ปัญหา ฝึ กทักษะต่างๆเพื่อเร้าให้
เกิดความสนใจ มาใช้นอกจากนี้ทางด้านเนื้อหาและกิจกรรมก็มีความสอดคล้องกันมีการฝึ กหลาย ๆ
อย่าง และนําหลักการสร้างชุดฝึ กที่ดีของ นิตยา ฤทธิ์โยธี ที่วา่ ต้องเหมาะสมกับวัย ไม่ใช้
เวลานานเกินไปน่าสนใจ เข้าใจง่าย ซึ่ งผูว้ ิจยั ยังนําจิตวิทยาการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ ของบรู
เนอร์ เพียเจต์และกาเย่ มาผสมผสานจัดกิจกรรมในชุดฝึ กแต่ละชุดเพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้และได้ใช้
สื่ อหลายชนิ ดอย่างเหมาะสม มี กิจกรรมที่ สัมพันธ์และความสอดคล้องกับเนื้ อหา และวัยของ
ผูเ้ รี ยน จัดกระบวนการเรี ยนรู ้ไม่เครี ยดโดยให้ผเู ้ รี ยนได้แสดงความสามารถและค้นพบด้วยตนเอง
และเกิ ดความมัน่ ใจ มีการทดลอง มีเอกสารประกอบ การศึกษาจากกรอบแนวคิดที่ครู จดั ทําขึ้น
มีการถามตอบที่น่าสนใจ ทําให้ผูเ้ รี ยนได้คน้ พบคําตอบด้วยตนเอง เป็ นการเรี ยนรู ้จากสิ่ งที่เป็ น
รู ปธรรมโดยเริ่ มให้เด็กได้รวบรวมข้อมูลและค้นคว้าหาความรู ้ จนสามารถมองเห็นความสัมพันธ์
และสรุ ปเป็ นองค์ความรู ้ ได้ด้วยตนเองทําให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ เข้าใจ มี ทกั ษะ กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ได้ดี มีความเข้าใจที่คงทน มีความสนุ กสนานขณะเรี ยนรู ้เพราะได้ลงมือปฏิบตั ิชุดฝึ ก
ทักษะกระบวนการทางวิ ทยาศาสตร์ ที่ ครู สร้ างขึ้ น เรื่ อง สารและสมบัติ ของสาร ที่ เกี่ ยวข้องใน
ชี วิตประจําวัน เมื่อสร้างชุ ดฝึ กทักษะแล้วได้นาํ ชุ ดฝึ กทักษะที่สร้างขึ้น เสนอคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิ พนธ์ และเสนอผูเ้ ชี่ ยวชาญเพื่อตรวจสอบ ความเหมาะสมของเนื้ อหา กิ จกรรม จุดประสงค์
แล้วนํามาปรั บปรุ งแก้ไขตามคําแนะนํา เมื่อผ่านการแก้ไขตามคําแนะนําของผูเ้ ชี่ ยวชาญแล้ว ชุดฝึ ก
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ข้ นั พื้นฐานที่สร้างขึ้นยังผ่านการทดลองใช้กบั นักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง
เพื่อนําข้อบกพร่ องที่พบมาปรับปรุ งแก้ไขทั้งในด้านภาษา กิจกรรม การเรี ยน เวลาในการทดลอง
เพื่อให้ชุดฝึ กทักษะมีความสมบูรณ์ จะเห็นได้ว่า การสร้างชุดฝึ กทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ขั้นพื้นฐานจัดทําอย่างเป็ นระบบ เป็ นขั้นตอนตามทฤษฎีของนักวิชาการ และผ่านการวิเคราะห์เนื้ อหา
มีวิธีการสอนที่หลากหลาย และเหมาะสม ได้ผ่านการตรวจสอบแก้ไข ปรับปรุ งหลายครั้ ง ทั้งจาก
ผูเ้ ชี่ ยวชาญ และนักเรี ยน ก่อนนําไปใช้กบั กลุ่มประชากรที่ตอ้ งการศึกษา จึงมีผลทําให้ชุดฝึ กทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ข้ นั พื้นฐานชุ ดนี้ มีประสิ ทธิ ภาพสู งกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ต้ งั ไว้ 80/80
คือมีประสิ ทธิ ภาพ 81.21/ 81.10 ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สมถวิล ขัดเกลา ที่สร้างชุดฝึ กทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สําหรั บนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 4 ให้มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน 75/75 ผลการวิจยั พบว่าชุดฝึ กทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สาํ หรับนักเรี ยนชั้น
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ประถมศึกษาปี ที่ 4 มีประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 91.33/83.33 แล จงศิริ วิวฒั น์เชาว์พนั ธ์ สร้างชุดฝึ กทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ข้ นั พื้นฐานในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ วิทยาศาสตร์ เมื่ อนําชุ ดฝึ กทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ นั พื้นฐานมาหาประสิ ทธิภาพอยูใ่ นเกณฑ์ 71.43 / 73.48 ซึ่งสู งกว่าเกณฑ์
ที่กาํ หนด คือ 70 / 70 และ จงรัก สุ วโจ (2546 : บทคัดย่อ) สร้างชุดกิจกรรมฝึ กทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 กลุ่มตัวอย่าง คือนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
โรงเรี ยนยอแซฟวิทยา อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ปี การศึกษา 2546 ผลการวิจยั พบว่าชุดกิจกรรมฝึ ก
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่สร้างขึ้นมีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 แสดงว่าการสร้างชุดฝึ ก
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ข้ นั พื้นฐานมี ประสิ ทธิ ภาพเมื่ อนํามาใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้แล้วทําให้การเรี ยนมีประสิ ทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงขึ้น
1.2 การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ในแต่ละชุ ดฝึ กทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ขั้นพื้นฐาน มีลกั ษณะการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ โดยผสมผสานหลายรู ปแบบ โดยยึดทฤษฎี การ
สอนของกาเย่ เช่ น เทคนิ คการสอน 9 ขั้น และยึดแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่ งชาติ พุทธศักราช 2542 มุ่งให้ผเู ้ รี ยนมีความสามารถและพัฒนาตนเองได้ฝึกทักษะ
กระบวนการคิด ให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ ง มีการสื บเสาะหาความรู ้โดยปฏิบตั ิการ
ทดลองค้น พบด้ว ยตนเอง เป็ นต้น ทั้ง นี้ ได้นํา รู ป แบบการสอน แต่ ล ะแบบมาประยุก ต์ใ ช้ใ ห้
เหมาะสมกับเนื้ อหาและผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวัง โดยเน้นให้นกั เรี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมเพื่อ
แสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง ครู เป็ นเพียงผูช้ ้ ีแนะเท่านั้น นักเรี ยนจึงมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นกัน
อย่างกว้างขวาง ซึ่ งสอดคล้องกับหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ต้องการให้
ผูเ้ รี ยนเกิ ดคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ มีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะ การคิ ด
การแก้ปั ญ หา และทัก ษะในการดํา รงชี วิ ต การจัด การเรี ย นการสอนที่ เ น้น ผูเ้ รี ย นเป็ นสํา คัญ
นอกจากนี้ชุดฝึ กทักษะนี้ยงั ได้จดั กิจกรรมการเรี ยน การสอนแบบร่ วมมือร่ วมใจซึ่ งนักเรี ยนจะมีการ
อภิปราย ซักถาม แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น การสรุ ป การแก้ปัญหาการศึกษาเนื้อหาที่สอดคล้องกับ
กิจกรรม ซึ่งวิธีการเรี ยนรู ้ ดังกล่าวนี้ ช่วยส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเป็ นผูค้ ิดอย่างมีวิจารณญาณ อย่างมีเหตุผล
รู ้จกั การทํางานร่ วมกันและยอมรับฟั งความคิดเห็นจากผูอ้ ื่น นักเรี ยนที่เกียจคร้าน ระบบกลุ่มจะช่วย
กระตุน้ ให้ปฏิบตั ิงาน ซึ่ งลักษณะความสัมพันธ์ดงั กล่าวส่ งผลให้เกิดการเรี ยนรู ้ ตามกระบวนการ
เรี ยนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ นักเรี ยนได้อภิ ปรายนําเสนอผลงาน หน้าชั้นเรี ยน ครู นักเรี ยนร่ วมกัน
อภิปราย เพื่อสรุ ปเนื้อหาในบทเรี ยน การสอนดังกล่าวทําให้ผเู ้ รี ยนมีประสบการณ์กว้างขวางมากขึ้น
อัน เป็ นผลให้ ป ระสบความสํ า เร็ จ ในการเรี ยนและส่ ง ผลให้ ชุ ด ฝึ กทัก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ข้ นั พื้นฐาน มีประสิ ทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ต้ งั ไว้
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1.3 การมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูเ้ รี ยน ขณะผูเ้ รี ยนทํากิจกรรมกลุ่ม ผูว้ ิจยั ได้กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยน
อยากเรี ยนรู ้ โดยการตั้งคําถามที่ง่าย ๆ เพื่อให้นักเรี ยนคิดอย่างหลากหลายตามประสบการณ์ของ
นักเรี ยนแต่ละคน ทําให้นักเรี ยนประสบผลสําเร็ จในการทํากิ จกรรม การเรี ยนรู ้และทํากิ จกรรม
นัก เรี ย นได้อ ภิ ป รายร่ ว มกัน มี ก ารช่ ว ยเหลื อ กัน ในการปฏิ บ ัติ กิ จ กรรม แบ่ ง หน้า ที่ กัน ขณะทํา
กิจกรรมกลุ่ม ทุกคนได้ทาํ หน้าที่ ทําให้ไม่เบื่อหน่ายในการเรี ยน ส่ งผลให้ชุดฝึ กทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ข้นั พื้นฐานที่สร้างขึ้น มีประสิ ทธิภาพสู งกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ต้ งั ไว้
1.4 เนื้ อหาที่คดั เลือกมาจัดทําเป็ นชุ ดฝึ กทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ขั้นพื้นฐาน เป็ นเนื้ อเรื่ องที่ เด็กสนใจ น่ าศึ กษาค้นคว้า เพราะเป็ นเรื่ องใกล้ตวั ในชี วิตประจําวัน
ที่นาํ มาประกอบในทักษะการสังเกต การวัด การจําแนกประเภท การสื่ อความหมายข้อมูล หรื อ
การพยากรณ์ นอกจากนี้ ยงั มีประโยชน์ต่อนักเรี ยนมาก ทําให้นักเรี ยนสนใจ กระตื อรื อร้ นที่จะ
เรี ยนรู ้ จึงทําให้ชุดฝึ กทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้นั พื้นฐาน ที่สร้างขึ้นมีประสิ ทธิภาพสูง
1.5 ชุดฝึ กทักษะทุกชุด มีประสิ ทธิ ภาพสู ง เนื่ องมาจากในการจัดกิจกรรมเน้น
การทดลองการปฏิบตั ิสืบค้นหาคําตอบด้วยตนเองเกี่ ยวกับสารเคมีที่ใช้ในชี วิตประจําวัน ซึ่ งเป็ น
เรื่ องใกล้ตวั ของผูเ้ รี ยนทําให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ และสนุ กสนานตื่นเต้นสนใจในกิ จกรรมเป็ น
อย่างดี
จากลักษณะของชุ ดฝึ กทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ข้ นั พื้นฐานที่ได้ผ่าน
การสร้างอย่างมีระบบระเบียบขั้นตอนตามแนวทางของนักวิชาการหลายท่าน มีการปรับปรุ งแก้ไข
ที่สมบูรณ์ ลักษณะของกิ จกรรมสนองต่อความต้องการของผูเ้ รี ยน บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
เนื้อหาที่เหมาะสมและมีประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยน ดังเหตุผลที่กล่าวมา จึงทําให้ชุดฝึ กทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ข้ นั พื้นฐานที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น มีประสิ ทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ต้ งั ไว้
2. การเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นด้ว ยชุ ด ฝึ กทัก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ข้ นั พื้นฐาน สําหรั บนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่1พบว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลัง
เรี ยนด้วยชุดฝึ กทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ นั พื้นฐานสู งกว่าก่อนเรี ยนเฉลี่ยร้อยละ 10.96
เป็ นไปตามสมมติ ฐ านที่ ต้ งั ไว้ ซึ่ ง สอดคล้อ งกับ ผลการวิ จ ัย ของ จงศิ ริ วิ ว ฒ
ั น์ เ ชาว์พ นั ธ์ (2549)
สร้ า งชุ ด ฝึ กทัก ษะกระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ ใ นกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ วิ ท ยาศาสตร์ สํา หรั บ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน นําคะแนนที่ได้จากการทดสอบมาคํานวณหา
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและหาค่าความแตกต่างโดยใช้สูตร t-test ผลการวิจยั สรุ ป
ได้ดงั นี้ ผลสัมฤทธิ์ ทางด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ข้ นั พื้นฐานของกลุ่มทดลอง และ
กลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่านักเรี ยนที่ได้รับการสอน
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โดยใช้ชุดฝึ กทักษะมีผลสัมฤทธิ์ ทางด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ข้ นั พื้นฐานสู งกว่า
นักเรี ยนที่ได้รับการสอนด้วยวิธีปกติ และสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ปราณี คล้ายหนองสรวง
(2547:บทคัด ย่ อ ) ที่ ไ ด้ท ํา การวิ จ ัย เรื่ อ ง การสร้ า งชุ ด ฝึ กทัก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์
ขั้นพื้นฐาน เรื่ อง กลไกมนุ ษย์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้ชุดฝึ ก
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรี ยนสู งกว่า
คะแนนเฉลี่ ย ก่ อนเรี ยน จากผลการวิ จ ัย ดัง กล่ าว แสดงว่ า การสร้ า งชุ ด ฝึ กทัก ษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ข้ นั พื้นฐาน สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่เน้นการปฏิบตั ิจริ ง การเรี ยนรู ้ดว้ ย
ตนเองเกี่ยวกับเรื่ องใกล้ตวั ในชีวิตประจําวัน เป็ นชุดฝึ กทักษะที่มีประสิ ทธิภาพ 81.21/ 81.10 และ
เมื่ อ ใช้ส อนนัก เรี ย นแล้ว เปรี ย บเที ย บผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น พบว่ า ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรี ยนหลังเรี ยนด้วยชุดฝึ กทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ข้ นั พื้นฐานสู งกว่าก่อนเรี ยน
โดยค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรี ยน เท่ากับ 13.36 และหลังเรี ยนเท่ากับ 24.33 ซึ่งมีความต่างเท่ากับ 10.96
ส่ วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานก่อนเรี ยนเท่ากับ 2.82 และหลังเรี ยนเท่ากับ 1.69 มีความต่างเท่ากับ 2.59
ข้ อเสนอแนะ
1. ครู ผูส้ อนสามารถนําชุ ดฝึ กทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ข้ นั พื้นฐาน สําหรั บ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนได้ เพราะผูว้ ิจยั ได้สร้าง
ชุดฝึ กทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ข้ นั พื้นฐาน ที่เกี่ยวกับเนื้ อหาตามหลักสู ตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3
2. ครู ผสู ้ อนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ควรสร้างชุดฝึ กทักษะวิทยาศาสตร์ เรื่ องอื่นๆ บ้าง
เพื่อใช้เป็ นกิ จกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นให้นักเรี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิจริ ง นักเรี ยนจะเกิ ดทักษะ
และมีความเข้าใจมากขึ้น และสามารถเป็ นการเรี ยนรู ้ที่ติดตัวแบบยัง่ ยืน
3. ผูบ้ ริ หารและผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ควรส่ งเสริ มให้ครู ผสู ้ อน ได้สร้างชุดฝึ ก
ทักษะกลุ่ มสาระวิทยาศาสตร์ ในเรื่ องอื่ นๆ เพราะการเรี ยนด้วยชุ ดฝึ กทักษะเป็ นการลงมื อปฏิ บตั ิ
กิ จกรรมจริ งและมี สื่อการสอนที่ หลากหลาย นักเรี ยนจะเกิ ดความสนใจ ช่ วยให้มีความเข้าใจใน
บทเรี ยนยิง่ ขึ้น
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ข้อเสนอแนะการวิจยั ครั้งต่อไป
1. ควรนําแนวการสร้ างชุ ดฝึ กทักษะกระบวนการทางวิ ทยาศาสตร์ ข้ นั พื้ นฐาน สําหรั บ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 สร้ างชุ ดฝึ กทักษะกลุ่ มสาระวิ ทยาศาสตร์ เรื่ องอื่ น ๆ ในระดับชั้น
อื่น ๆ บ้าง
2. ควรมีการศึกษาเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนระหว่างการใช้ชุดฝึ กทักษะกับวิธี
สอนแบบอื่นๆ ว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนแตกต่างกันหรื อไม่
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การศึกษาสภาพและปัญหาการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ การดําเนินงานวิชาการ
ของโรงเรียนเทศบาล จังหวัดสระบุรี สั งกัดองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน่
กรมส่ งเสริมการปกครองท้ องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
A STUDY OF STATES AND PROBLEMS IN USING INFORMATION TECHNOLOGY FOR
OPERATING ACADEMIC AFFAIRS OF MUNICIPALITY SCHOOLS IN SARABURI PROVINCE
UNDER LOCAL ADMINISTRATION ORGANIZATION OF THE DEPARTMENT OF
LOCAL ADMINISTRATION, MINISTRY OF INTERIOR
สมพร ประทุมมาลย์สุรางค์ เมรานนท์ และอนงค์ อนันตริ ยเวช
Somporn Prathummal, Surang Meranon, andAnong Anantariyavech
หลักสู ตรครุ ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

บทคัดย่ อ
การวิ จ ัย เรื่ อง การศึ ก ษาสภาพและปั ญ หาการใช้เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ เพื่ อ การ
ดํา เนิ นงานด้านวิ ชาการโรงเรี ยนเทศบาล จังหวัดสระบุ รี สังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบ
สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการดําเนินงานวิชาการ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านงานธุรการทาง
วิชาการ 2) ด้านการจัดกิจกรรมการสอน 3) ด้านงานส่ งเสริ มวิชาการ 4) ด้านงานกลุ่มประสบการณ์
5) ด้านงานวัดและประเมินผลการเรี ยน และเพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบปั ญหาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์และเครื อข่ายไอซีที 2) ด้านบุคลากร 3) ด้าน
บริ หารจัดการ 4) ด้านงบประมาณ 5) ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศร่ วมกันในหน่วยงานและ
องค์กร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ ครู โรงเรี ยนเทศบาล จังหวัดสระบุรี จํานวน 235 คน
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม ซึ่งมีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test แบบ
Independent)
ผลการวิจยั พบว่า
1. สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการดํา เนิ น งานวิชาการของครู โรงเรี ย น
เทศบาล จังหวัดสระบุรี โดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก
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2. ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการดําเนินงานวิชาการของครู โรงเรี ยนเทศบาล
จังหวัดสระบุรี โดยรวมและรายด้านพบว่า อยูใ่ นระดับปานกลาง ยกเว้น ด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศร่ วมกันในหน่วยงานและองค์กร มีปัญหาอยูใ่ นระดับมาก
3. การเปรี ยบเทียบสภาพและปั ญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการดําเนิ นงาน
วิชาการของครู โรงเรี ยนเทศบาล จังหวัดสระบุรี เมื่อจําแนกตามเพศ พบว่า
3.1.1 ครู โ รงเรี ย นเทศบาลที่ มี เ พศต่ า งกัน มี ส ภาพการใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศ
โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญ ยกเว้นด้านงานกลุ่มประสบการณ์ แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.1.2 ครู โรงเรี ยนเทศบาลที่มีเพศต่างกัน มีปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การดําเนินงานวิชาการ โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. การเปรี ยบเทียบสภาพและปั ญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการดําเนิ นงาน
วิชาการของครู โรงเรี ยนเทศบาล จังหวัดสระบุรี เมื่อจําแนกตามประเภทของเทศบาล พบว่า ครู
ที่โรงเรี ยนอยูเ่ ทศบาลต่างกัน โดยรวมและรายด้านมีสภาพและปั ญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการดําเนินงานวิชาการแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญ
ABSTRACT
The objectives of this research were 1) to study and to compare the states of using
information technology for operating academic affairs in the aspects of academic administration,
teaching and learning activity organization, academic promotion, experience fields, and
measurement and evaluation, and 2) to study and to compare problems in using information
technology in the aspects of software equipment and ICT network, personnel, management,
budget, and information technology usage of organizations. The sample of the study consisted of
235 municipality school teachers in Saraburi province. The instrument used to collect the data
was a set of questionnaires with a reliability level of 0.97. The statistics employed to analyze the
data were percentage, mean, standard deviation, and t-test for independent samples.
The findings of the study were as follows:
1. The states of using information technology for operating academic affairs of the
municipality school teachers in Saraburi Province were at a high level overall and in each aspect.
2. The problems in using information technology for operating academic affairs of the
municipality school teachers in Saraburi Province were at a moderate level overall and in each
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aspect, except for the aspect of information technology usage of the organizations in which the
problems were at a high level.
3. The comparison of states and problems in using information technology for
operating academic affairs of the municipality school teachers, classified according to genders,
showed that:
3.1 The states of using information technology of the municipality school teachers
with different genders were not different with statistic significance overall and in each aspect,
except for the aspect of experience fields in which the states were different at a statistically
significant level of 0.05
3.2 The municipality school teachers with different genders had different problems
in using information technology for operating academic affairs overall and in each aspect at a
statistically significant level of 0.05.
4. The comparison of the states and problems in using information technology for
operating academic affairs of municipality school teachers in Saraburi Province, classified
according to municipality types revealed that the teachers from different municipalities did not
have different states and problems in using information technology for operating academic affairs
with statistic significance overall and in each aspect.
ความสํ าคัญของปัญหา
ปั จจุ บนั เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามามีบทบาทในการปฏิ บตั ิ งานในโรงเรี ยนมากขึ้น
โดยเฉพาะการใช้คอมพิวเตอร์ เ ป็ นเครื่ องมื อในการดําเนิ นกิ จกรรมต่ าง ๆ รวมทั้งการสื่ อสาร
ประชาสัมพันธ์เข้ามามีบทบาทในทุกระดับการศึกษา จนอาจกล่าวได้ว่าคอมพิวเตอร์ เป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของโรงเรี ยนในประเทศไทย คําว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ มิได้หมายถึงเฉพาะคอมพิวเตอร์เท่านั้น
ดังจะเห็ นได้จาก เอกวิทย์ แก้วประเสริ ฐ (2545 : 338) ที่กล่าวว่า คําจํากัดความของคําว่า
เทคโนโลยีสารสนเทศคือการประยุกต์ใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ได้แก่ เครื่ องคอมพิวเตอร์
เครื่ องใช้สาํ นักงาน และอุปกรณ์โทรคมนาคม โดยที่คอมพิวเตอร์ เป็ นเครื่ องมือที่ช่วยในการจัดเก็บ
ประมวลข้อมูลให้เกิดสารสนเทศสําหรับผูใ้ ช้ ซึ่งสารสนเทศนั้นสามารถส่ งและแลกเปลี่ยนโดยผ่าน
ระบบเครื อข่ายโทรคมนาคม
พระราชบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 ในส่ วนที่จะเป็ นกรอบ
ในการพิจารณาจัดทํานโยบายพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษานั้นประกอบด้วยส่ วนหลัก
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คือส่ วนที่ว่าด้วยสิ ทธิ ของบุคคล แนวทางและเป้ าหมายของการจัดการศึกษาในภาพรวม
หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มาตรา 63 – มาตรา 69 อันเนื่องมาจากประสิ ทธิผลเพื่อให้การ
วางแผนกลยุทธ์ที่จะก่อให้เกิดประสิ ทธิผลตามศักยภาพของเทคโนโลยีตามความเป็ นไปได้ของการ
ลงทุ น และการประยุ ก ต์ ใ ช้ร วมทั้ง การลดช่ อ งว่ า งในสั ง คม การวางแผนจึ ง มี ก รอบชี้ นํา อัน
เนื่ องมาจากประสิ ทธิ ผลที่คาดหวัง 3 ประการ คือ ความเท่าเทียม (Equity) คุณภาพ (Quality)
ประสิ ทธิภาพ (Efficiency) (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542 : 30 – 31)
กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่ น ได้เ ล็งเห็ นความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่มีต่อการศึกษา จึงได้นาํ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นเข้ามาใช้พฒั นาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร จากแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ได้กล่าวถึงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโรงเรี ยน
ในชุ ม ชนและการพัฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลเพื่ อ การทํา งานภายใต้ว ัฒ นธรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(e-Culture) โดยมุ่งเน้นในการนํา ICT มาใช้ในการผลิตฐานความรู ้ สร้างสื่ อการเรี ยนการสอน
ครู และนักเรี ยนสามารถเข้าถึงแหล่งความรู ้ต่างๆ โดยผ่านทางอินเตอร์ เน็ต รวมถึงการนํา ICT มา
ใช้ในการบริ หารจัดการด้านการศึกษา ให้ทุกโรงเรี ยนมีมาตรฐานเดียวกันตลอดจนสร้างเครื อข่าย
การศึกษาระหว่างโรงเรี ยนในสังกัด และโรงเรี ยนอื่นๆ และการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสารขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จึงจําเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู ้
สามารถและความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ เหมาะสมกับภาระงานที่ รับผิดชอบ
เนื่ อ งจากบุ ค ลากรเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของระบบสารสนเทศระบบจะไม่ ส ามารถทํา งานได้ห ากขาด
บุคลากร และประสิ ทธิ ภาพของงานที่ออกมาจะดีเพียงใดนั้นขึ้นอยูก่ บั ความสามารถของบุคลากรที
มี ส่ ว นร่ ว มอยู่ใ นระบบในการพัฒ นาบุ ค ลากรให้มี ค วามรู ้ ค วามสามารถในการใช้เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งจะต้องกระทําอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรมีความพร้อมสําหรับการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ ว
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสนเทศในโรงเรี ยนนั้นจะต้องมีความเหมาะสม ความเป็ นไป
ได้ และให้เป็ นประโยชน์สูงสุ ด ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่จาํ เป็ น ในระบบการศึกษาอาจแบ่ง
ได้ออกเป็ น 2 ส่ วนคือ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริ หารจัดการ เช่น งบประมาณ ระบบการเงิน
ระบบบุคลากร พัสดุการลงทะเบียนเรี ยน การเก็บประวัติผลการเรี ยน การจัดตารางสอน ตลอดจน
ทํา ระบบเอกสารและงานห้อ งสมุ ด และ การใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่ อ การเรี ย นการสอน
สามารถดํา เนิ น การได้ท้ งั ส่ ว นของการเรี ย นแบบปกติ ที่เ น้น การศึ ก ษาในห้อ งเรี ย น และระบบ
การเรี ยนการสอนแบบผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางที่เน้นให้ผเู ้ รี ยนแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง (e-Learning)
ให้ผเู ้ รี ยนสามารถเรี ยนจากที่ใดหรื อเมื่อใดก็ได้ที่สามารถเข้าถึงเครื อข่ายได้ เช่น ระบบการเรี ยน
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การสอนผ่านเครื อข่าย มีโฮมเพจประจําวิชาผูเ้ รี ยนสามารถ ทําแบบฝึ กหัด ทํารายงาน
ผ่า นโฮมเพจของตน ใช้ร ะบบห้องสนทนาพูด คุ ย ในวิช าการ มี ก ระดานข่ า วในการโต้ตอบใน
วิชาการที่เรี ยน ใช้ระบบอีเมล์ในการส่ งคําถามคําตอบหรื อสื่ อสารต่าง ๆ หรื อใช้วิเคราะห์ผลการ
สอบ วิเคราะห์ขอ้ สอบ
จากรายงานสถิติขอ้ มูลการศึกษาท้องถิ่น โรงเรี ยนเทศบาลสังกัดองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นปี การศึกษา 2550 พบว่าปั ญหาส่ วนใหญ่จะมาจากการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ขาดความรู ้ความสมารถในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการไม่พฒั นาของบุคลากรครู ระบบ
บริ หารจัดการศึกษาจึ งขาดความคล่องตัว ระบบการกํากับติดตาม และสื บค้นข้อมูลสารสนเทศ
ไม่ทนั สมัย ไม่เป็ นปั จจุบนั ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างงานทั้ง 6 งานตามโครงสร้างการ
บริ หารงานโรงเรี ยนได้อย่างทันท่วงทีที่ตอ้ งการ จึงก่อให้เกิดความล่าช้าในการบริ หารจัดการงาน
ต่าง ๆ ซึ่ งจะทําให้เกิดผลกระทบในทางลบต่องานและชื่อเสี ยงของโรงเรี ยน เพราะไม่สามารถ
บริ หารจัดการศึกษาให้ทดั เทียมหรื อเท่าทันสังคมที่เปลี่ยนแปลงได้ จึงจําเป็ นต้องนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาช่วยในการดําเนินงานด้านวิชาการของครู โรงเรี ยนเทศบาล จังหวัดสระบุรี ซึ่งจะช่วย
ประกอบการตัดสิ นใจ เพื่อให้การตัดสิ นใจถูกต้อง รวดเร็ วและมี ประสิ ทธิ ภาพ และช่ วยเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพการทํางานตามภารกิจ เกิดการ บูรณาการและเอกภาพในระบบข้อมูล เกิดการพัฒนา
อย่างต่อเนื่ อง และลดความซํ้าซ้อนในการปฏิบตั ิงาน ครู นักเรี ยน ประชาชน และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ได้รับบริ การสะดวก รวดเร็ ว โปร่ งใส ตรวจสอบได้
ดังนั้นผูศ้ ึกษาในฐานะที่ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นโรงเรี ยนเทศบาล จังหวัดสระบุรี สังกัดองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย มีความสนใจที่จะ
ศึกษาถึงสภาพและปั ญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการดําเนิ นงานวิชาการของโรงเรี ยน
เทศบาล จัง หวัด สระบุ รี เพื่ อ ใช้เ ป็ นข้อ มู ล ที่ จ ะนํา ไปพัฒ นางานวิ ช าการของโรงเรี ย นให้ มี
ประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
คําสํ าคัญ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ งานวิชาการ โรงเรี ยนเทศบาลจังหวัดสระบุรี
โจทย์ วจิ ัย/ปัญหาวิจัย
1. โรงเรี ยนเทศบาล จังหวัดสระบุรีมีสภาพและปั ญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การดําเนินงานวิชาการของโรงเรี ยนเทศบาล จังหวัดสระบุรี อยูใ่ นระดับใด
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2. ครู โรงเรี ยนเทศบาล จังหวัดสระบุรี เพศชายและเพศหญิงมีสภาพและปั ญหาการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการดําเนินงานวิชาการของโรงเรี ยนเทศบาล จังหวัดสระบุรี อยูใ่ นระดับ
ใด
3. ครู โรงเรี ยนเทศบาล จังหวัดสระบุรี ที่อยูเ่ ทศบาลเมืองและเทศบาลตําบลมีสภาพและ
ปั ญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการดําเนินงานวิชาการของโรงเรี ยนเทศบาล อยูใ่ นระดับใด
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่ อศึ ก ษาความคิ ดเห็ นของครู ที่มีต่อสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
ดําเนินงานวิชาการของโรงเรี ยนเทศบาล จังหวัดสระบุรี
2. เพื่อศึ กษาความคิ ดเห็ นของครู ที่มีต่อปั ญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
ดําเนินงานวิชาการของโรงเรี ยนเทศบาล จังหวัดสระบุรี
3. เพื่อเปรี ยบเทียบสภาพและปั ญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการดําเนิ นงาน
วิชาการของโรงเรี ยนเทศบาล จังหวัดสระบุรี โดยจําแนกตาม เพศของครู
4. เพื่อเปรี ยบเทียบสภาพและปั ญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการดําเนิ นงาน
วิชาการของโรงเรี ยนเทศบาล จังหวัดสระบุรี โดยจําแนกตาม และประเภทของเทศบาล ได้แก่
เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ครู โรงเรี ยนเทศบาล จังหวัดสระบุรี สังกัด
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ปี การศึกษา
2551 จาก 4 เทศบาล 1 อบจ. จํานวน 21 โรงเรี ยน จํานวนประชากร 571 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในครั้งนี้ ได้แก่ ครู โรงเรี ยนเทศบาล จังหวัดสระบุรี สังกัดองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ปี การศึกษา 2551
จํานวน 235 คน โดยใช้ตารางของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) และคิดเป็ น ร้อยละ ตามขนาด
ของประชากรแต่ละโรงเรี ยน การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ (Systematic Sampling)
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถามที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น เพื่อศึกษาสภาพ
และปั ญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการดําเนินงานด้านวิชาการของครู โรงเรี ยนเทศบาล
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จั ง หวัด สระบุ รี สั ง กั ด องค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น กรมส่ ง เสริ มการปกครองท้ อ งถิ่ น
กระทรวงมหาดไทย แบ่งเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม
เป็ นลักษณะแบบสํารวจรายการ (checklist)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการดําเนินงานด้านวิชาการของโรงเรี ยนเทศบาล จังหวัดสระบุรี สังกัดองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น ลักษณะของแบบสอบถาม ใช้แบบมาตราส่ วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาปั ญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการดําเนิ นงานด้านวิชาการของโรงเรี ยนเทศบาล จังหวัดสระบุรี สังกัดองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น เป็ นลักษณะแบบมาตราส่ วนประมาณค่า ลักษณะของ
แบบสอบถาม ใช้แบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
3. การสร้างเครื่ องมือในการวิจยั
การสร้างเครื่ องที่ใช้ในการวิจยั ผูว้ ิจยั ดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
3.1 ศึกษาเอกสาร หนังสื อ ตํารา บทความ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
3.2 สร้ างแบบสอบถามให้ครอบคลุ มขอบเขตของงานวิชาการ แล้ว นําเสนอ
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบ ปรับปรุ ง แก้ไข และจัดพิมพ์
3.3 ตรวจสอบหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบสอบถามโดยเสนอเครื่ องมือ
ดังกล่าวให้กบั ผูท้ รงคุณวุฒิจาํ นวน 5 ท่าน ตรวจสอบความสอดคล้องของคําถาม โดยหาค่า (index
of congruency = IOC) ซึ่งแบบสอบถามชุดนี้ ได้ค่า IOC ตั้งแต่ .80 ขึ้นไป
3.4 ตรวจสอบหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามที่แก้ไขปรับปรุ ง
แล้วตามข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒิ 5 ท่าน ไปทดลองกับครู ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 50 คน
นําไปหาค่าความเชื่อมัน่ ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิ ทธิ์ อัลฟา
(α-Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .97
3.5 นําแบบสอบถามที่ผา่ นการตรวจสอบคุณภาพแล้ว มาตรวจสอบปรับปรุ งแก้ไข
ให้สมบูรณ์ แล้วไปเก็บข้อมูลจริ งกับกลุ่มตัวอย่าง
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการศึกษาสภาพและปั ญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการดําเนิ นงานด้าน
วิชาการในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยมีข้ นั ตอนดังนี้
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4.1 ขอหนังสื อจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ เพื่อขอความอนุ เคราะห์ในการเก็บข้อมูลไปยังผูอ้ าํ นวยการกองการศึกษาเทศบาล และ
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง
4.2 ผูว้ ิจยั แจกแบบสอบถามแก่กลุ่มตัวอย่างและเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตัวเอง ได้
แบบสอบถามทั้งสิ้ น 235 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 100
4.3 ตรวจสอบความถู ก ต้องและความสมบู รณ์ ของแบบสอบถาม เพื่ อนํา ไป
ดําเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลที่เก็บได้จากกลุ่มตัวอย่าง ผูว้ ิจยั ดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
5.1 นําแบบสอบถามที่ได้รับคืน มาตรวจสอบความสมบูรณ์
5.2 นําข้อมูลตอนที่ 1 และตอนที่ 2 มาหาค่าความถี่ และค่าร้อยละ
5.3 ข้อมูลตอนที่ 3 วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
6. สถิติที่ใช้ในการวิจยั
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล เป็ นสถิติพ้นื ฐาน ได้แก่
6.1 ความถี่ (Frequency)
6.2 ค่าร้อยละ (Percentage)
6.3 ค่าเฉลี่ย ( X ) Mean
6.4 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
6.5 ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่าง 2 กลุ่ม โดยใช้การทดสอบค่าที
(t – test แบบ Independent)
ผลการวิจัย
1. สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการดําเนิ นงานวิชาการของครู โรงเรี ยนเทศบาล
จังหวัดสระบุรี โดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก
2. ปั ญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการดําเนิ นงานวิชาการของครู โรงเรี ยนเทศบาล
จังหวัดสระบุรี โดยรวมและรายด้านพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้น ด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศร่ วมกันในหน่วยงานและองค์กร มีปัญหาอยูใ่ นระดับมาก
3. การเปรี ยบเทียบสภาพและปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการดําเนินงานวิชาการ
ของครู โรงเรี ยนเทศบาล จังหวัดสระบุรี เมื่อจําแนกตามเพศ พบว่า
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3.1.1 ครู โรงเรี ยนเทศบาลที่มีเพศต่างกัน มีสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวม
และรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญ ยกเว้นด้านงานกลุ่มประสบการณ์ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.1.2 ครู โรงเรี ยนเทศบาลที่มีเพศต่างกัน มีปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
ดําเนินงานวิชาการ โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. การเปรี ยบเทียบสภาพและปั ญหา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการดําเนิ นงาน
วิชาการของครู โรงเรี ยนเทศบาล จังหวัดสระบุรี เมื่อจําแนกตามประเภทของเทศบาล พบว่า
ครู ที่ โ รงเรี ย นอยู่เ ทศบาลต่ า งกัน โดยรวมและรายด้า นมี ส ภาพและปั ญ หาการใช้เ ทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการดําเนินงานวิชาการแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญ
อภิปรายผล
1. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการดําเนิ นงานวิชาการของโรงเรี ยนเทศบาล
จังหวัดสระบุรี โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก คืองานจัดกิจกรรมการสอน และงานวัดและประเมินผล
การเรี ยน ทั้งนี้อาจเนื่ องมาจาก งานจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนนั้นครู จาํ เป็ นต้องสื บค้นหาข้อมูล
ความรู ้กลุ่มสาระต่างๆ จากอินเตอร์ เน็ต ทําสื่ อการเรี ยนการสอน คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน E - book,
E - learning, PowerPoint จัดทําเอกสารการเรี ยนการสอน เช่น ใบความรู ้ ใบงาน จัดทําแผนการ
เรี ยนรู ้ จัดทําข้อสอบปลายภาคและปลายปี บันทึ กข้อสอบส่ วนกลางเพื่อประเมินผลการศึกษา
พิมพ์เอกสารต่างๆ บันทึกหารวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา ตรวจสอบความรู ้นกั เรี ยนเพื่อให้
ได้ขอ้ มูลพื้นฐานในการจัดทําแผนซ่ อมเสริ ม ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นงานที่จะต้องใช้คอมพิวเตอร์ ท้ งั สิ้ น
สอดคล้องกับอนุวงศ์ ประเสริ ฐศรี (2541) ศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์ในการบริ หารงานโรงเรี ยน
สังกัดสังฆมณฑลกรุ งเทพ พบว่า ส่ วนใหญ่นาํ คอมพิวเตอร์ มาใช้ในการพิมพ์เอกสารต่าง ๆ และ
การจัด ทํา บัน ทึ ก ข้อ มู ล สารสนเทศ สถิ ติ จัด ทํา บัญ ชี และทะเบี ย นต่ า ง ๆ และสอดคล้อ งกับ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (2547) มี แ ผนแม่ บท ICT เพื่อ การศึ ก ษาของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เป็ น
นโยบายเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มสู่ ก ารเป็ นสั ง คมสารสนเทศ และสั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู ้ ดัง นั้น
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึ กษาจึ งปรากฏในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542
หมวดที่ 9 เทคโนโลยี เ พื่ อ กาสรศึ ก ษา ตามมาตรา 63-69 และสอดคล้อ งกับ งานวิ จ ัย ของ
ธิดา อานทิพย์สุวรรณ (2540) ได้ศึกษาสภาพและปั ญหาการใช้คอมพิวเตอร์ ในโรงเรี ยนเอกชน
ประเภทสามัญศึกษา กรุ งเทพมหานคร พบว่า มีการนําคอมพิวเตอร์ มาใช้งานทั้ง 6 ด้าน คือ
งานวิชาการ งานบุคลากร งานกิ จการนักเรี ยน งานธุ รการ-การเงิ น งานอาคารสถานที่ และ
งานความสัมพันธ์กบั ชุมชน ดังนี้คือ สภาพการใช้คอมพิวเตอร์นาํ มาใช้จดั ทําและวิเคราะห์ขอ้ มูล
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ทะเบียนประวัติบุคคล สถิติบุคลากร พิมพ์รายงานการปฏิบตั ิงานกิจการนักเรี ยน รายงานการเงิน
และงานสารบรรณ บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างอาคารสถานที่ พิมพ์เอกสาร งานประชาสัมพันธ์
โรงเรี ยน และยังสอดคล้องกับปั ญญา ศรี แก้ว (2541)
ได้ศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์ ในการ
บริ หารงานของโรงเรี ยนเทศบาล พบว่า ส่ วนมากโรงเรี ยนจะใช้บริ หารงานธุ รการ-การเงิน และ
พัสดุมากที่สุด โดยใช้พิมพ์หนังสื อราชการ เอกสารและสิ่ งพิมพ์ งานวิชาการใช้พิมพ์ขอ้ สอบ งาน
บุคลากรใช้พิมพ์ประวัติบุคลากร งานวิชาการใช้ทาํ ทะเบียนการช่วยเหลือโครงการอาหารกลางวัน
เครื่ องเขียนแบบเรี ยน งานอาคารสถานที่ใช้ทาํ ประวัติการสร้างอาคารเรี ยน งานความสัมพันธ์กบั
ชุมชน ใช้ทาํ เอกสารประชาสัมพันธ์
2. ปั ญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการดําเนินงานวิชาการของโรงเรี ยนเทศบาล
จังหวัดสระบุรี โดยรวมพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่ งถือว่าเป็ นระดับที่ไม่ไม่น่าจะเป็ นปั ญหา
และเมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายด้า น ด้า นที่ มี ปั ญ หามากเป็ นอัน ดับ แรก คื อ ด้า นการใช้เ ทคโนโลยี
สารสนเทศร่ วมกันใน หน่ วยงานและองค์กร เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า มี การขาดการบํารุ ง
คอมพิวเตอร์ ขาดบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถในการซ่ อมแซมและบํารุ งรักษา ประกอบกับ
ระบบสารสนเทศของโรงเรี ย นมี ค วามซํ้า ซ้อนกัน และมี ง บประมาณไม่ เ พี ย งพอในการจัด ซื้ อ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ การขาดการจัดทําแนวทางในการตั้งเครื อข่ายสารสนเทศของโรงเรี ยนให้
เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขาดการใช้สารสนเทศร่ วมกันระหว่าง หน่วยงานต้นสังกัดองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น และกรมส่ งเสริ มการปกครอง และแต่ละองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจัดหา
ระบบกันเองทําให้ค่าใช้จ่ายสูง ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พันทิพย์
ภูติยา (2550) ได้ศึกษาสภาพ ปั ญหาและแนวทางการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาของบุคลากรในโรงเรี ยน สังกัดสํานักการศึกษาเทศบาลเมืองสกลนคร ผลการวิจยั พบว่า
ปั ญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของบุคลากรในโรงเรี ยน สังกัดสํานักการศึกษา
เทศบาลเมื อ งสกลนคร โดยรวมอยู่ใ นระดับ ปานกลาง และสอดคล้อ งกับ งานวิ จ ัย ของปั ญ ญา
ศรี แก้ว (2541) ได้ศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์ในการบริ หารงานของโรงเรี ยนเทศบาล พบว่า ปั ญหา
ในการใช้คอมพิวเตอร์ในการบริ หารงานคือ ขาดแคลนเครื่ องคอมพิวเตอร์ ขาดแคลนงบประมาณ
ในการพัฒนาบุคลากร และในการพัฒนาโปรแกรมขาดห้องเรี ยนคอมพิวเตอร์ ขาดหลักสู ตร
ขาดแบบเรี ยนและแบบฝึ กหัด และสอดคล้องกับงานวิจยั ของอนุวงศ์ ประเสริ ฐศรี (2541) ศึกษา
การใช้คอมพิวเตอร์ ในการบริ หารงานโรงเรี ยนสังกัดสังฆมณฑลกรุ งเทพ พบว่า ส่ วนใหญ่นํา
คอมพิวเตอร์ มาใช้ในการพิมพ์เอกสารต่าง ๆ และการจัดทําบันทึกข้อมูลสารสนเทศ สถิติ จัดทํา
บัญ ชี และทะเบี ย นต่ า ง ๆ ส่ ว นปั ญ หาการใช้ค อมพิ ว เตอร์ ใ นการบริ หารงาน คื อ เครื่ อง
คอมพิวเตอร์ และวัสดุอุปกรณ์มีไม่เพียงพอขาดบุคลากรที่ใช้และบํารุ งรักษาซ่อมแซมเครื่ อง
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คอมพิวเตอร์ และขาดแคลนงบประมาณ สอดคล้องกับ เครื อวัลย์ ขาวสะอาด (2543) ศึกษาการ
ใช้คอมพิวเตอร์ ในโรงเรี ยนปฏิรูปการศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุ พรรณบุรี
พบว่า สภาพการการใช้คอมพิวเตอร์ ในการบริ หารโรงเรี ย น ใช้บริ ห ารงานวิ ชาการมากที่ สุด
โดยใช้จดั ทําแผนงาน โครงการ ปฏิทินปฏิบตั ิงานวิชาการในโรงเรี ยน ใช้ในการสอนคอมพิวเตอร์
แก่ ครู และนักเรี ยนในโรงเรี ยน งานธุ รการและการเงิ นและพัสดุ ใช้พิมพ์หนังสื อราชการ งาน
บุคลากรใช้ทาํ แผนงาน โครงการงานบุคลากร งานกิ จการนักเรี ยนใช้จดั ทําแผนงาน โครงการ
บริ หารงานกิ จการนักเรี ยน งานความสัมพันธ์กบั ชุมชนใช้พิมพ์เอกสารงานประชาสัมพันธ์ งาน
อาคารสถานที่ ใ ช้พิมพ์เอกสารต่ าง ๆ ที่ เ กี่ ย วกับงานอาคารสถานที่ ปั ญหาการใช้คอมพิ วเตอร์
เครื่ องคอมพิวเตอร์ ไม่เพียงพอที่จะใช้ในการเรี ยนการสอนบุคลากรขาดความรู ้ ความสามารถใน
การใช้และดูแลเครื่ องคอมพิวเตอร์ ขาดงบประมาณในการซ่อมและบํารุ งรักษา
3. การเปรี ยบเทียบสภาพและปั ญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการดําเนิ นงาน
วิชาการของครู โรงเรี ยนเทศบาล จังหวัดสระบุรี
3.1 การเปรี ยบเทียบสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการดําเนิ นงานวิชาการ
ของครู โรงเรี ยนเทศบาล จังหวัดสระบุรี จําแนกตามเพศ พบว่า เพศต่างกัน มีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการดําเนินงานวิชาการไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ ซึ่ งไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
ที่ต้ งั ไว้ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ทุกด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญ ยกเว้นด้านงาน
กลุ่มประสบการณ์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.2 การเปรี ยบเทียบปั ญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการดําเนิ นงานวิชาการ
ของครู โรงเรี ยนเทศบาล จังหวัดสระบุรี จําแนกตามเพศ พบว่า ครู โรงเรี ยนเทศบาลที่มีเพศต่างกัน
มีปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการดําเนิ นงานวิชาการแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ และพบว่าเพศหญิงมีปัญหาการใช้มากกว่าเพศ
ชาย อาจเนื่ องมาจาก ครู เพศหญิงมีแนวโน้มและความสนใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษามากกว่าเพศชาย การพิมพ์งานเอกสารต่างๆ ส่ วนใหญ่จะเป็ นหน้าที่ของครู เพศหญิง ทําให้
การมองเห็นปัญหาของการใช้มากขึ้น
4. การเปรี ยบเทียบสภาพและปั ญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการดําเนิ นงาน
วิชาการของครู โรงเรี ยนเทศบาล จังหวัดสระบุรี
4.1 การเปรี ยบเทียบสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการดําเนิ นงานวิชาการ
ของครู โรงเรี ยนเทศบาล จังหวัดสระบุรี ที่อยูเ่ ทศบาลต่างกัน มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การดําเนินงานวิชาการแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญ ซึ่งไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
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4.2 การเปรี ยบเทียบปั ญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการดําเนินงานวิชาการของ
ครู โรงเรี ยนเทศบาล จังหวัดสระบุรี จําแนกตามประเภทของเทศบาล พบว่า ครู โรงเรี ยนเทศบาล
ที่ อ ยู่ เ ทศบาลต่ า งกั น มี ปั ญ หาการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การดํ า เนิ น งานวิ ช าการ
แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญ ซึ่งไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั
1. ควรพัฒนาด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศร่ วมกันใน หน่วยงานและองค์กร เพื่อให้
การใช้ส ารสนเทศร่ ว มกัน ระหว่ า ง หน่ ว ยงาน ต้น สั ง กัด องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น และ
กรมส่ งเสริ มการปกครอง ไม่เกิดปั ญหา
2. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้เกี่ยวกับการซ่อมแซมและบํารุ งรักษาคอมพิวเตอร์ ให้มาก
ขึ้น โดยส่ งเสริ มให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในกลุ่มสาระต่างๆ อาจมี
การอบรมให้ความรู ้แก่ครู ให้มากขึ้น
3. จัดทําระบบสารสนเทศไม่ให้ซ้ าํ ซ้อนกัน
4. สนับสนุ นและส่ งเสริ มงบประมาณให้กบั โรงเรี ยนเพื่อให้มีคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
เพียงพอต่อการใช้งาน
1. โรงเรี ยนควรให้ความสําคัญกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อการดําเนิ นงาน
วิชาการ ด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
3. ผูบ้ ริ หารระดับสู งจะต้องเร่ งให้ความรู ้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การปฏิบตั ิงานด้านต่างๆ ทุกด้านให้มากกว่าที่เป็ นอยู่ จึงจะทําให้ปัญหาต่างๆ ลดน้อยลง หรื อไม่มีเลย
ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาปั ญหาและความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ของบุคลากรในโรงเรี ยน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นๆ อีก และศึกษาทางด้านอุปกรณ์ ด้านบริ หารจัดการ ด้าน
บุคลากรเพื่อให้เกิดความเข้าใจและทราบถึงข้อเท็จจริ ง
2. ควรศึกษาวิจยั ถึงแนวโน้มและความเป็ นไปได้ของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ หรื อ
โปรแกรมสําเร็ จรู ปมาใช้กบั นักเรี ยนศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยนในจังหวัดสระบุรี
3. ควรศึ ก ษารู ป แบบการจัด การเรี ย นการสอนวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ ใ นโรงเรี ย นสั ง กัด
สํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่ารู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบใดที่จดั แล้วมีประสิ ทธิภาพสูงสุ ด
4. ควรมี ก ารวิ จ ัย เกี่ ย วกับ ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ระดับ ความสํา เร็ จ ในการใช้เ ทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการให้บริ การรถเกี่ ยวนวดข้าวใน
จังหวัดปทุมธานี กรณี ศึกษาอู่ยุทธนา การช่าง และเปรี ยบเทียบระดับคุณภาพการให้บริ การรถเกี่ยว
นวดข้าวของอู่ยุทธนา การช่ าง ในจังหวัดปทุ มธานี โดยจําแนกตามคุณลักษณะส่ วนบุคคลของ
กลุ่มผูใ้ ช้บริ การรถเกี่ยวนวดข้าว กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจํานวน 211 คน เครื่ องมือที่ใช้ คือ
แบบสอบถาม ซึ่ งผลการวัดค่าความเชื่ อมัน่ เท่ากับ 0.85 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีและการทดสอบอโนวา ที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการวิจยั พบว่า
1. ระดับคุณภาพการให้บริ การรถเกี่ยวนวดข้าวในจังหวัดปทุมธานี กรณี ศึกษาอู่ยุทธนา
การช่าง คุณภาพการให้บริ การ พบว่า ด้านความน่ าเชื่อถือ ด้านการตอบสนอง ด้านการเอาใจใส่
ด้านการรับรอง ด้านการสัมผัสได้ อยูใ่ นระดับดี
2. การเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของระดับ คุ ณ ภาพการให้บ ริ ก ารรถเกี่ ย วนวดข้า วในจัง หวัด
ปทุมธานี กรณี ศึกษายุทธนาการช่ าง จําแนก ตามเพศ ศาสนา ศาสนา และรายได้ต่อเดื อน พบว่า
ระดับคุณภาพโดยรวม ไม่มีความแตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณา ด้านการศึ กษา พบว่าคุณภาพการ
บริ การด้านการเอาใจใส่ มีความแตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 โดยมี จาํ นวน
4 คู่ ได้แก่ กลุ่มการศึกษาระดับ ป.6 - ม.3 มีระดับคุณภาพมากกว่า ปริ ญญาตรี กลุ่มการศึกษาระดับ
ม.4 - ม.6 มี ระดับคุ ณ ภาพมากกว่า ปริ ญญาตรี และกลุ่มการศึ กษาระดับ ปวช. - ปวส. มี ร ะดับ
คุณภาพมากกว่า กลุ่มการศึกษาตํ่ากว่าชั้นประถมศึกษาชั้นปี ที่ 6 และกลุ่มการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
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จําแนกตามกลุ่มของผูใ้ ช้บริ การรถเกี่ยวนวดข้าวในจังหวัดปทุมธานี ของอู่ยทุ ธนาการช่าง
พบว่า ระดับคุณภาพโดยรวมไม่มีความแตกต่าง แต่สําหรับรายด้านความน่ าเชื่ อถือพบว่ามีความ
แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ABSTRACT
The research aimed to study the quality level of the service business of rice threshing
machines in Pathumthani province, a case study of Yutthana Kanchang Garage, and to compare
the quality service level of rice threshing machine business of Yutthana Kanchang Garage in
Pathumthani province categorized by the service recipients. The sampling group was 211 service
recipients. The data instrument used was a questionnaire with its confidence level of 0.85.
The statistics used were percentage, mean, standard deviation, t-test, and ANOVA at 0.05
significance level.
The results of the service quality level of threshing rice machine business in
Pathumthani province, a case study of Yutthana Kanchang Garage were as follows :
1. For mechanic aspect : The service qualities consisted of reliability, need reciprocation,
attention, guarantee, and tactility, were all at a high level.
2. The comparison of the quality level of the rice threshing machine business in
Pathumthani, a case study of Yutthana Kanchang Garage categorized by gender, religion, and
income, found that there were no significant differences of overall quality at a level of 0.05.
However, when education level was considered, it revealed that Prathom 6 - Matthayom 3 had a
higher quality than the bachelor degree group, Matthayom 4-Matthayom 6 had a higher quality
than the bachelor degree group, and vocational certificate group had a higher quality than the
Prathom 6 group and bachelor degree group, with a significant difference level of 0.05. For the
bachelor degree group categorized by the service recipients of rice threshing machine services of
Yutthana Kanchang Garage showed that there was no difference in quality overall, however; there
was a significant difference in reliability at a level of 0.05.
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ความสํ าคัญของปัญหา
สื บ เนื่ อ งจากสั ง คมไทยเป็ นสั ง คมเกษตรกรรม ประชากรส่ ว นใหญ่ นิ ย มปลู ก ข้า ว
ข้าวจึงเป็ นปัจจัยพื้นฐานกําหนดลักษณะเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมไทย ซึ่ งคนไทยในอดีตนิ ยม
ปลูกข้าวเพื่อใช้รับประทานภายในครัวเรื อน แต่ในปั จจุบนั ข้าวเป็ นพืชทางเศรษฐกิ จของประเทศ
ไทยซึ่ งมีการส่ งออกเพื่อนําเงินตราต่างประเทศเข้าประเทศให้มากที่สุด จึงได้มีการพัฒนาพันธุ์ขา้ ว
และนําเทคโนโลยีมาช่วยในการทํานา เพื่อเพิ่มผลผลิตและสามารถอํานวยความสะดวกให้กบั ชาว
เกษตรกร เช่น การใช้เครื่ องจักรกลเป็ นเครื่ องมือเตรี ยมดิน การพัฒนาปุ๋ ยเคมีบาํ รุ งรั กษาข้าวกล้า
ใช้ส ารเคมี ป ราบศัต รู พื ช และเครื่ อ งจัก รกลป้ องกัน ศัต รู ข ้า วและวัช พื ช การทดนํ้าด้ว ยระบบ
ชลประทานสมัย ใหม่ การส่ งเสริ มการทํานานอกฤดู ก าล(นาปรั ง) และการใช้รถเกี่ ยวนวดข้าว
โดยการศึกษาครั้งนี้จะศึกษาเกี่ยวกับการใช้บริ การรถเกี่ยวนวดข้าวในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งในจังหวัด
ปทุ มธานี มีพ้ืนที่ ท้ งั หมด 953,660 ไร่ ข้าวจึ งถื อว่าเป็ นพืชทางเศรษฐกิ จ ที่ มีผูเ้ พาะปลูก ข้าวเป็ น
จํานวนมาก
ปั จจุบนั ชาวนานิยมใช้บริ การรถเกี่ยวนวดข้าวเป็ นส่ วนใหญ่ เนื่ องจากรถเกี่ยวนวดข้าวถือ
ว่าเป็ นเทคโนโลยีแบบใหม่ที่ถูกปรับเปลี่ยนให้เข้ากับการทํานา (ทํานาหว่าน) เพราะรถเกี่ยวนวด
ข้าวสามารถลดระยะเวลาและขั้นตอนรวมถึงค่าใช้จ่ายเมื่อเปรี ยบเทียบกับการใช้แรงงานคนและการ
ทํางานได้สะดวกรวดเร็ วที่พร้อมจะเก็บเกี่ยวได้ทนั ทีที่ขา้ วสุ กเต็มที่แล้วรถเกี่ยวนวดข้าวสามารถเก็บ
เกี่ยวได้ประมาณ 40-50 ไร่ ต่อวัน ทําให้ความต้องการใช้รถเกี่ยวนวดข้าวเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นชาวนาที่
ทําการเพาะปลูกข้าวหลายไร่ ก็สามารถช่วยทุ่นแรงแทนแรงคนในวิธีการใช้เคียวเกี่ยวข้าวและรถรู ด
ซึ่งอาจจะไม่ทนั ใจเท่ากับการใช้รถเกี่ยวนวดข้าวในขั้นเดียวที่ทาํ เบ็ดเสร็ จได้ท้ งั สองขั้นตอนดังกล่าว
นี้ ซึ่ งการเข้ามาทําหน้าที่รูดข้าวของรถเกี่ยวนวดข้าวนี้ ทาํ ให้รถรู ดซึ่ งที่มีใช้อยูก่ ่อนหน้านี้ ลดลงและ
หายไปในที่สุด ชาวนาเพียงรอจ่ายค่าเกี่ยวข้าวและค่าแรงสําหรับคนงานที่มากับรถเกี่ยวนั้น จึงทําให้
ในช่ ว งการเก็ บ เกี่ ย วที่ ทุ ก ๆบ้า นหัน มาใช้ร ถเกี่ ย วนวดข้า วกัน ส่ ว นใหญ่ ค่ า ใช้จ่ า ยในการเกี่ ย ว
ประมาณไร่ ละ 450 บาท เก็บเกี่ยวเสร็ จชาวนาจะนําข้าวใส่ รถบรรทุกเพื่อนําไปขายที่โรงสี หรื อ
สหกรณ์การเกษตรได้ทนั ที ซึ่ งรู ปแบบและวิธีเหล่านี้ เป็ นสิ่ งที่พฒั นามาจากความเจริ ญก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั จะเห็นได้ว่าการทํานาจะมีเครื่ องมือเครื่ องใช้ต่างๆ
เพื่ออํานวยความสะดวกในการปลูกข้าวนั้นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ทุ่นแรงงานและเวลาของชาวนา
ได้มากทําให้ลูกหลานชาวนานั้นไม่ตอ้ งเข้ามาช่ วยงานในนามากนักสามารถไปประกอบอาชี พ
รั บ จ้า งต่ า งๆได้ ส่ ว นชาวนาซึ่ งอาจใช้เ วลาว่ า งในการทํา นาไปทํา การเลี้ ย งปลา เป็ ด ไก่ ดู แ ล
ครอบครัว ปลูกผักสวนครัว เป็ นต้น
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ปั ญหาของผูท้ ี่ใช้บริ การรถเกี่ยวนวดข้าว คือผูใ้ ช้บริ การไม่สามารถวางแผนการเกี่ยวข้าว
ได้แน่ นอนขึ้นอยู่กบั สภาพแวดล้อม เช่น ฝนตก ผูใ้ ช้บริ การจึงต้องแสวงหารถเกี่ยวนวดข้าวให้ทนั
ในระยะที่ขา้ วสุ กแต่ชาวนาบางรายไม่สามารถหารถเกี่ยวนวดข้าวได้ทนั ดังนั้นต้องใช้บริ การเกี่ยว
นวดข้าวนอกจังหวัดซึ่ งจะมีค่าบริ การสู งกว่าในจังหวัดปทุมธานี ชาวนาไม่มีเงินจ่ายค่าจ้างรถเกี่ยว
ข้าวต้องรอให้ขายข้าวเปลือก ผูร้ ับจ้างไม่มาตามที่ตกลงกันไว้ ซึ่ งจํานวนผูป้ ระกอบการที่รับจ้าง
เกี่ยวนวดข้าวในจังหวัดปทุมธานีมีเพียง ประมาณ 42 รายเท่านั้น (สุ รชัย มะลิ, 2549) เป็ นจํานวน
น้อยมากเมื่อเทียบกับจํานวนชาวนาที่ทาํ การปลูกข้าว จึงทําให้ผปู ้ ระกอบการรถเกี่ยวนวดข้าวนั้น
คิดค่าเกี่ยวนวดข้าวในราคาที่สูงและไม่ใส่ เกี่ยวกับคุณภาพการให้บริ การ ด้วยเหตุน้ ีชาวนาส่ วนใหญ่
จึงต้องการซื้ อรถเกี่ยวนวดข้าวเป็ นของตนเองเพื่อลดปั ญหาที่เกิ ดขึ้นและไว้ใช้ในการเก็บเกี่ ยวใน
พื้นที่เพาะปลูกและยังสามารถรับจ้างเกี่ยวนวดข้าวในบริ เวณพื้นที่ใกล้เคียงได้อีกด้วย
คําสํ าคัญ
คุณภาพการให้บริ การรถเกี่ยวนวดข้าว ชาวนา
โจทย์ วจิ ัย/ปัญหาวิจัย
คุณภาพการให้บริ การรถเกี่ยวนวดข้าวในจังหวัดปทุมธานี กรณี ศึกษา อู่ยุทธนาการช่าง
แตกต่างกันตามปัจจัยส่ วนบุคคล และกลุ่มผูใ้ ช้บริ การรถเกี่ยวนวดข้าว อย่างไร
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการให้บริ การของอู่ยทุ ธนา การช่าง ในจังหวัดปทุมธานี
2. เพื่อเปรี ยบเที ย บระดับคุ ณภาพการให้บริ การรถเกี่ ยวนวดข้าวในจังหวัด ปทุมธานี
กรณี ศึกษา อู่ยุทธนาการช่ าง จําแนกตามประเภทผูใ้ ช้บริ การที่เคยใช้บริ การรถเกี่ยวนวดข้าวของ
สถานประกอบการนอกเหนื อจากอู่ยทุ ธนาการช่างและผูใ้ ช้บริ การรถเกี่ยวนวดข้าวเฉพาะอู่ยทุ ธนา
การช่าง
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใช้ในการศึ กษา ได้แก่ ผูใ้ ช้บริ การรถเกี่ ยวนวดข้าวในจังหวัดปทุมธานี
ที่เป็ นลูกค้าของอู่ยทุ ธนา การช่าง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 - 2550 จํานวน 446 คน
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
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เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ที่ผา่ นการพิจารณาจากผูเ้ ชี่ยวชาญ 3
ท่าน โดยครอบคลุมวัตถุประสงค์ที่ศึกษา จํานวน 1 ชุดแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนดังนี้
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามที่เกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ๆไปของผูต้ อบแบบสอบถามประกอบด้วย
คําถามที่เกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ศาสนา ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน ลูกค้าเคย
ใช้บริ การรถเกี่ ยวนวดข้าว และลูก ค้าไม่ เคยใช้บริ การรถเกี่ ยวนวดข้าวนอกเหนื อจากอู่ ยุทธนา
การช่าง
ส่ วนที่ 2 เป็ นคําถามเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริ การของอู่ยทุ ธนา การช่าง ประกอบด้วย
คําถาม 25 ข้อ โดยผูต้ อบจะเป็ นผูป้ ระเมินความรู ้สึกหรื อทัศนคติของตนเองต่อข้อคําถามแต่ละข้อ
โดยมีระดับคุณภาพการให้บริ การ ทั้งหมด 5 ระดับ
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยผูว้ ิจยั ดําเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังต่อไปนี้
3.1 การตรวจสอบข้อมู ล ผูว้ ิ จ ัย นํา แบบสอบถามที่ ร วบรวมได้ม าตรวจสอบความ
ถูกต้อง และความสมบูรณ์ของข้อมูล
3.2 การลงรหัสข้อมูล ผูว้ ิจยั นําแบบสอบถามที่ตรวจสอบข้อมูลแล้วมากําหนดใส่ รหัส
3.3 การวิเคราะห์ ผูว้ ิจยั ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ
ผลการวิจัย
ผลการศึ ก ษาคุ ณ ภาพการให้บ ริ ก ารรถเกี่ ย วนวดข้า วในจัง หวัด ปทุ ม ธานี กรณี ศึ ก ษา
อู่ยทุ ธนา การช่าง สามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลของกลุ่มผูใ้ ช้บริ การที่เคยใช้บริ การนอกเหนื อจากอู่ยทุ ธนาการช่าง
พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย อายุอยู่ระหว่าง 38 - 47 ปี นับถือศาสนาพุทธ ระดับการศึกษาตํ่ากว่า
ประถมศึกษาชั้นปี ที่ 6 และรายได้ต่อเดือนอยูร่ ะหว่าง 10,001 - 15,000 บาท
ปั จจัยส่ วนบุคคลของกลุ่มผูใ้ ช้บริ การเฉพาะอู่ยทุ ธนา การช่างเพียงรายเดียว พบว่า ส่ วน
ใหญ่ เป็ นเพศชาย อายุ อ ยู่ร ะหว่ า ง 38 - 47 ปี นับ ถื อ ศาสนาพุ ท ธ ระดับ การศึ ก ษาอยู่ร ะหว่ า ง
ป.6 - ม.3 และรายได้ต่อเดือนอยูร่ ะหว่าง 20,001 - 25,000 บาท
2. วิเคราะห์ระดับคุณภาพการให้บริ การรถเกี่ยวนวดข้าวในจังหวัดปทุมธานี กรณี ศึกษา
อู่ ยุ ท ธนา การช่ า ง ของกลุ่ ม ผู ้ใ ช้ บ ริ การทั้ง 2 กลุ่ ม ได้แ ก่ กลุ่ ม ผู ้ใ ช้ บ ริ การที่ เ คยใช้ บ ริ การ
นอกเหนื อ จากอู่ ยุ ท ธนาการช่ า งและกลุ่ ม ผูใ้ ช้บ ริ ก ารเฉพาะอู่ ยุ ท ธนา การช่ า งเพี ย งรายเดี ย ว
คุณภาพการให้บริ การ ประกอบด้วย ด้านความน่ าเชื่ อถื อ ด้านการตอบสนอง ด้านการเอาใจใส่
ด้านการรับรอง ด้านการสัมผัสได้ อยูใ่ นระดับดี
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4. การเปรี ยบเที ยบความแตกต่างของระดับคุ ณภาพการให้บริ การรถเกี่ ยวนวดข้าวใน
จังหวัดปทุมธานี กรณี ศึกษาอู่ยุทธนา การช่ าง จําแนก ตามเพศ อายุ ศาสนา และรายได้ต่อเดื อน
พบว่ า ระดั บ คุ ณ ภาพโดยรวม ไม่ มี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งนั ย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05
แต่เมื่อพิจารณา ระดับการศึ กษา พบว่าผูใ้ ช้บริ การมีความคิดเห็ นว่าการบริ การด้านการเอาใจใส่
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีจาํ นวน 4 คู่ ได้แก่ กลุ่มการศึกษา
ระดับ ป.6 - ม.3 มีระดับคุณภาพมากกว่า ปริ ญญาตรี กลุ่มการศึกษาระดับ ม.4 - ม.6 มีระดับคุณภาพ
มากกว่าปริ ญญาตรี และกลุ่มการศึกษา ระดับ ปวช. - ปวส.มีระดับคุณภาพมากกว่า กลุ่มการศึกษา
ตํ่า กว่ า ชั้น ประถมศึ ก ษาชั้น ปี ที่ 6 และ กลุ่ ม การศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี จํา แนกตามกลุ่ ม ของ
ผูใ้ ช้บริ การรถเกี่ยวนวดข้าวในจังหวัดปทุมธานี ของอู่ยทุ ธนา การช่าง พบว่า ระดับคุณภาพโดยรวม
ไม่มีความแตกต่าง แต่สาํ หรับรายด้านความน่าเชื่อถือพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
อภิปรายผล
จากสรุ ปผลการวิจยั คุณภาพการให้บริ การรถเกี่ยวนวดข้าวในจังหวัดปทุมธานี กรณี ศึกษา
อู่ยทุ ธนา การช่าง มีประเด็นที่น่าสนใจและนํามาอภิปรายผล ดังนี้
1. ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ร ถ เ กี่ ย ว น ว ด ข้ า ว ใ น จั ง ห วั ด ป ทุ ม ธ า นี ก ร ณี ศึ ก ษ า
อู่ยทุ ธนาการช่าง เกี่ยวกับคุณภาพการให้บริ การ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนอง ด้านการเอา
ใจใส่ ด้า นการรั บ รอง ด้า นการสัม ผัส ได้ อยู่ใ นระดับ ดี โดยที่ ก ลุ่ ม ผูใ้ ช้บ ริ ก ารที่ เ คยใช้บ ริ ก าร
นอกเหนื อจากอู่ยุทธนาการช่ าง มีความคิดเห็ นว่าคุณภาพการให้บริ การด้านการเอาใจใส่ ได้เป็ น
อันดับแรก รองลงมา ความน่ าเชื่ อถื อ และด้านการสัมผัสได้ ด้านการรั บรองเป็ นอันดับสุ ดท้าย
ส่ ว นผูใ้ ช้บ ริ ก ารรถเกี่ ย วนวดข้า วเฉพาะอู่ ยุท ธนาการช่ า ง เพี ย งรายเดี ย วได้ใ ห้ค ะแนนคุ ณ ภาพ
การให้บริ การด้านความน่ าเชื่ อถือเป็ นอันดับแรก รองลงมา ด้านการเอาใจใส่ ด้านการสัมผัสได้
ด้านการรับรอง และด้านการตอบสนอง เป็ นอันดับสุ ดท้าย ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ อุมาพร
สุ พรรณพงศ์ (2548) ได้ศึกษาคุณภาพการให้บริ การของศูนย์เครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในจังหวัด
ปทุมธานี และเปรี ยบเทียบระดับคุณภาพการบริ การของศูนย์เครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในจังหวัด
ปทุมธานี ผลการวิจยั พบว่า ระดับคุณภาพการให้บริ การ โดยภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านความ
ไว้วางใจ ด้านความรั บผิดชอบ ด้านความสามารถ ด้านการเข้าถึ งได้ ด้านความสุ ภาพ ด้านการ
ติดต่อสื่ อสาร ด้านความน่ าเชื่อถือ ด้านความปลอดภัย ด้านการเข้าใจและการรู ้จกั ลูกค้า ด้านสิ่ งที่
สามารถสัมผัสได้อยู่ในระดับสู งที่สุด การเปรี ยบเทียบคุณภาพการให้บริ การของทั้ง 3 เครื อข่าย
ให้บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ปรากฏว่า AIS มีระดับคุณภาพการให้บริ การอยูใ่ นระดับสูง
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รองลงมาคือ DTAC และ TRUE MOVE เล็กน้อย ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ
นพรั ต น์ ศรี ส วัส ดิ์ (2547) ได้ศึ ก ษาเรื่ อ ง ความคาดหวัง และการรั บรู ้ คุณ ภาพการบริ ก ารบนเรื อ
โดยสารคลองแสนแสบ ผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้บริ การเรื อโดยสารคลองแสนแสบมีความคาดหวัง
และการรับรู ้ต่อคุณภาพการบริ การ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน ได้แก่ ด้านการบริ การ
ทัว่ ไป ด้านอัตราค่าบริ การ ด้านสถานที่ให้บริ การ ด้านบุคลากร และด้านความปลอดภัยยกเว้นอัตรา
ค่าบริ การ ผูใ้ ช้บริ การมีการรับรู ้อยู่ในระดับมาก ความแตกต่างของคุณภาพการบริ การเรื อโดยสาร
คลองแสนแสบตามการรั บรู ้ จ ริ งของผูใ้ ช้บริ ก ารโดยรวม พบว่า ผูใ้ ช้บริ การรู ้ สึก ประทับ ใจต่ อ
คุณภาพการบริ การ ในด้านการบริ การทัว่ ไป ด้านอัตราค่าบริ การ และด้านความปลอดภัย ความพึง
พอใจของผูใ้ ช้บริ การ พบว่าความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
2. การเปรี ยบเทียบความแตกต่างระดับคุณภาพการให้บริ การรถเกี่ยวนวดข้าวในจังหวัด
ปทุมธานี กรณี ศึกษาอู่ยทุ ธนาการช่าง จําแนกตามเพศของผูใ้ ช้บริ การ พบว่าระดับคุณภาพโดยรวม
ไม่มีความแตกต่างกัน โดย เพศชาย ได้ให้คะแนนคุณภาพการให้บริ การด้านการเอาใจใส่ เป็ นอันดับ
แรก รองลงมาได้แก่ ด้านความน่าเชื่อถือและด้านการสัมผัสได้ ส่ วนด้านการตอบสนองเป็ นอันดับ
สุ ดท้าย เพศหญิง พบว่า ได้ให้คะแนนคุณภาพการให้บริ การด้านความน่ าเชื่ อถือเป็ นอันดับแรก
รองลงมา ได้แก่ ด้านการสัมผัสได้ ส่ วนด้านการตอบสนองเป็ นอันดับสุ ดท้าย การเปรี ยบเทียบความ
แตกต่ างระดับคุ ณ ภาพการให้บริ การรถเกี่ ย วนวดข้า วในจัง หวัด ปทุ มธานี กรณี ศึก ษาอู่ยุทธนา
การช่ าง จําแนกตามด้านอายุ ด้านศาสนา และรายได้ต่อเดื อน พบว่าระดับคุณภาพโดยรวมไม่มี
ความแตกต่างกัน แต่ ด้านระดับการศึ กษา และกลุ่ มของผูใ้ ช้บริ การรถเกี่ ยวนวดข้าวในจังหวัด
ปทุมธานี ทั้ง 2 กลุ่มนั้นมีความแตกต่างกัน ทางด้าน ความเอาใจใส่ และความน่ าเชื่ อถือตามลําดับ
ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ สุ รชัย มะลิ (2549) ได้ศึกษาเรื่ องคุณภาพการให้บริ การของบริ ษทั
ระบบขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) ผลการวิจยั พบว่า
การเปรี ยบเทียบระดับมีคุณภาพการให้บริ การของบริ ษทั ระบบขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ
จํากัด (มหาชน) ตามปั จจัยส่ วนบุคคลพบว่า
1. ผู โ้ ดยสารที่ มี เ พศต่ า งกัน และสถานภาพการสมรสต่ า งกัน เห็ น ว่ า ระดับ คุ ณ ภาพ
การให้บริ การโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
2. ผูโ้ ดยสารที่ มี อ ายุ ต่ า งกัน เห็ น ว่ า ระดับ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ การ ด้า นความเชื่ อ ถื อ
ด้านความไว้วางใจ และด้านการสร้างบริ การให้เป็ นที่รู้จกั แตกต่างกัน
3. ผูโ้ ดยสารที่ มีระดับการศึ กษาและอาชี พต่างกันเห็ นว่าระดับคุณภาพการให้บริ การ
ด้านการเข้าถึงลูกค้า และด้านการเข้าใจและรู ้จกั ลูกค้าแตกต่างกัน
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4. ผู ้โ ดยสารที่ มี ร ายได้ ต่ อ เดื อ นต่ า งกั น เห็ น ว่ า ระดั บ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ การด้ า น
การติดต่อสื่ อสารแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ข้ อเสนอแนะ
จากการวิจยั ครั้งนี้ ผุว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช้
1) จากผลการวิจยั พบว่า คุณภาพการให้บริ การรถเกี่ยวนวดข้าวในจังหวัดปทุมธานี
กรณี ศึ ก ษาอู่ ยุท ธนาการช่ า ง สํา หรั บ กลุ่ ม ผูใ้ ช้เ คยบริ ก ารนอกเหนื อ จากอู่ ยุท ธนาการช่ า ง และ
ผูใ้ ช้บริ การเฉพาะอู่ยุทธนา การช่ าง เพียงรายเดี ยว ด้านการรั บรอง มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด ทางอู่ยุทธนา
การช่ างจึงควรเน้น และปรับปรุ ง ดังนี้ มีการอบรมพนักงานแต่งกายสุ ภาพเรี ยบร้อยเหมาะสมกับ
การปฏิบตั ิงานให้ดูสะอาด และมารยาทในการให้บริ การที่ ดี และด้านการตอบสนอง มีการวาง
แผนการทํางานให้พนักงานทราบล่วงหน้าในการไปปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้อม
อบรมฝึ กทักษะการซ่อมและดูแลรักษาเครื่ องยนต์เบื้องต้นให้พนักงานขับรถ
2) จากผลการวิจยั พบว่า คุณภาพการให้บริ การรถเกี่ยวนวดข้าวในจังหวัดปทุมธานี
กรณี ศึกษาอู่ยุทธนา การช่ าง สําหรับกลุ่มผูใ้ ช้เคยบริ การนอกเหนื อจากอู่ยุทธนา การช่ าง พบว่า
ด้านการเอาใจใส่ มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด ได้แก่ มี การแจ้งระยะในการบริ การให้ลูกค้าทราบที่แน่ นอน
และมีการแจ้งล่วงหน้าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล พนักงานสามารถให้ขอ้ มูล ความรู ้กบั ลูกค้าได้
อย่างชัดเจน และส่ วนผูใ้ ช้บริ การเฉพาะอู่ยุทธนา การช่าง เพียงรายเดียว พบว่าด้านความน่ าเชื่อถือ
สู งสุ ด ได้แก่ พนักงานมี ความพร้ อมในการทํางาน พนักงานปฏิ บตั ิตามคํามัน่ สัญญาที่ให้ไว้กับ
ผู ้ใ ช้ บ ริ การเสมอ พนั ก งานมี ค วามชํา นาญและทัก ษะในการทํา งาน ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของ
สถานประกอบการ การบริ การไม่ ผิ ด พลาดและถู ก ต้อ ง ดัง นั้ นควรจะรั ก ษามาตรฐานและ
เพิ่มความเอาใจใส่ ผใู ้ ช้บริ การให้เพิ่มมากขึ้นโดยมีทางเลือกที่ดีและสามารถแก้ไขเฉพาะให้กบั ลูกค้า
มีความพึงพอใจมากที่สุดรวมถึงฝึ กอบรมให้พนักงานมีความชํานาญมากขึ้นด้านการบริ การและ
เครื่ องยนต์ของรถเกี่ยวนวดข้าว
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในการส่ งเสริ มการทําวิจยั
ในชั้นเรี ยนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรี อยุธยาและเพื่อ
เปรี ยบเที ยบบทบาทของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ในการส่ งเสริ มการทําวิจยั ในชั้นเรี ยนจําแนกตามขนาด
สถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา
กลุ่ มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึ กษาเป็ นผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนของสถานศึ กษาขั้นพื้ นฐาน สั งกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรี อยุธยาจํานวนทั้งสิ้ น 201 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ผลการวิจยั พบว่า
1.ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมีบทบาทในการส่ งเสริ มการทําวิจยั ในชั้นเรี ยน ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาพระนครศรี อยุธยาโดยภาพรวมและรายด้านคือด้านการกําหนด
นโยบายเกี่ยวกับการวิจยั ในชั้นเรี ยน ด้านการสนับสนุ นการทําวิจยั ในชั้นเรี ยนของครู ในด้านอุปกรณ์
สิ่ งอํานวยความสะดวก ด้านการวางระบบกระตุ ้นกํากับติ ดตามดู แลช่ วยเหลื อ ด้านการส่ งเสริ ม
บรรยากาศให้เกิ ดการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ด้านการสังเคราะห์ ผลการวิจยั ของรายงานวิจยั ของครู ใน
โรงเรี ยน ด้านการจัดกิจกรรมเผยแพร่ ผลงานวิจยั ทั้งในและนอกโรงเรี ยน ด้านการยกย่องให้กาํ ลังใจสิ่ ง

36

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปี ที่ 3 ฉบับที่ 2 มิถุนายน – กันยายน 2552

ตอบแทนเป็ นแรงเสริ มการทําวิจยั ในชั้นเรี ยน ด้านการวางระบบฐานข้อมูลงานวิจยั ในชั้นเรี ยนทุกด้าน
อยูใ่ นระดับมาก
2.การเปรี ยบเที ยบบทบาทของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ในการส่ งเสริ มการทําวิจยั ในชั้นเรี ยน
จําแนกตามขนาดสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษาโดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนยั สําคัญ
ABSTRACT
The purpose of this study was to study the roles of school administrators
responsible for the promotion of action research in primary schools under the jurisdiction
of the Phranakhon Si Ayutthaya office of Educational Service Area, and alas to compare the
roles of school administrators in the promotion of action research, categorized by school
size and educational area.
The sample of the shrty consisted 201 school administrators responsible for the
promotion of action research in primary school under the jurisdiction of the Phranakhon
Si Ayutthaya office of Educational Service Area. The instrument used was a questionnaire.
The data was analyzed byusing frequency, percentage, mean, standard deviation and t – test
(independent).
The results of the study were as follows.
1.The school administrators responsible for the promotion of action research in
primary school under the jurisdiction of the Phranakhon Si Ayutthaya office of
Educational Service Area as a whole and in all aspects of salting up classroom research
policy, supporting classroom research facilities, not word admirating classroom researchers
,sintering classroom research results, promoting classroom research results both inside and
outside of school, setting up database system for classroom research, promoting
environment for exchange learning, and setting up systems for follow up as well as
helping classroom researchers were at a high level.
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2.Comparing the school administrators responsible cor the promotion of action
research in primary school under the jurisdiction of the Phranakhon Si Ayutthaya office
of Educational Service Area as a whole and in all aspects which were categorized by
school size and educational area thercalt shat that then was no significant difference.
ความสํ าคัญของปัญหา
การพัฒนาโรงเรี ยนจําเป็ นต้องอาศัยข้อมูลมาเป็ นฐานในการตัดสิ นใจ การทําวิจยั เป็ น
กระบวนการที่ทาํ ให้ได้ขอ้ มูลที่มีคุณภาพ สามารถนําไปใช้ในการวางแผนพัฒนาโรงเรี ยนได้อย่าง
ถู ก ทิ ศ ทาง ครู จึ ง เป็ นนัก วิ จ ัย ในโรงเรี ย นที่ มี บ ทบาทสํา คัญ เป็ นผูท้ าํ วิ จ ัย เพื่ อ นํา ความรู ้ ไ ป สู่
ข้อความรู ้ใหม่ ๆ ที่มีคุณภาพ และเป็ นข้อสารสนเทศในการพัฒนาโรงเรี ยนให้โรงเรี ยนเป็ นแหล่ง
เรี ยนรู ้เป็ นบ่อเกิดของผลผลิตที่ดี ๆสู่ สังคม สําหรับครู หน้าที่หลักคือการการสอน สอนอย่างไร
ให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ ที่เป็ นรู ปธรรม และเป็ นคนดี ของสังคม การคิดพัฒนาหาวิธีสอนเหล่านี้
ทําให้ครู ตอ้ งวิจยั (สุ วิมล ว่องวาณิ ช ,2545 : 1-5 )
การวิจยั เป็ นเครื่ องมือสําคัญของการทํางานอย่างมืออาชีพ เพราะเป็ นกระบวนการทํางาน
ที่ ส ามารถจะดํา เนิ น งานได้อ ย่า งเป็ นระบบมี ผลที่ น่ าเชื่ อถื อ(สํานักงานคณะกรรมการการศึ กษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ,2546 :47) คําว่าการวิจยั ดูเหมือนจะเป็ นคําที่สร้างความรู ้สึกว่าเป็ น
เรื่ องยากครู ไม่สามารถทําได้ มักสื่ อความหมายว่าเป็ นเรื่ องที่ยากเกินศักยภาพ อีกทั้งจะเป็ นภาระที่
หนักเกินไปสําหรับครู จึงมีคาํ ถามจากครู ว่า ครู จะทําการวิจยั ได้หรื อ และถ้าทําแล้วได้ประโยชน์อะไร
และถ้าทําแล้วจะเกิ ดประโยชน์อย่างไร(กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิ การ,2542:2 อ้างใน ผ่องพรรณ
ตรัยมงคลกูล, 2543:2)
แต่โดยสภาพความเป็ นจริ งแล้ว การวิจยั โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจยั ในชั้นเรี ยนนั้นไม่ใช่
สิ่ ง แปลกแยกไปจากบทบาทหน้า ที่ ที่ ค รู ป ฏิ บ ัติ อ ยู่ ครู เ องเป็ นบุ ค คลที่ ท าํ การวิ จ ัย ในชั้น เรี ย น
ตลอดเวลาเนื่ องจากการจัดการเรี ยนการสอนผูว้ ิจยั ก็คือ ครู ผสู ้ อนการที่ครู ทาํ การวิจยั ในชั้นเรี ยนจะ
เป็ นการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรี ยนการสอน(กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ,2542:3)
โรงเรี ยนเป็ นสถาบันการศึกษา ที่มีบทบาทต่อการพัฒนาคนให้เป็ นผูม้ ีความรู ้ความคิด
มีบุคลิกลักษณะ และพฤติกรรมที่ดีงาม โดยเฉพาะโรงเรี ยนประถมศึกษาซึ่ งถื อว่าเป็ นโรงเรี ยน
ของชุ ม ชนและเป็ นศูน ย์ก ลางการพัฒนาชุ ม ชนที่ ก ระจายอยู่ทวั่ ประเทศ การบริ หารโรงเรี ย น
โดยเฉพาะผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเป็ นบุคคลที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาในทุกๆ ด้านของโรงเรี ยน
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เพราะผู ้บ ริ หารเป็ นผูน้ ํา ที่ มี อ ํา นาจในการตัด สิ น ใจ(สํา นั ก งานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ,2540 : 8)
ผูบ้ ริ หารจึงเป็ นบุคคลหนึ่ ง ที่มีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
สอนของครู การส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้ครู เปลี่ยนพฤติกรรมการสอนโดยใช้เทคนิ คการทําวิจยั
ในชั้นเรี ยนเป็ นเรื่ องสําคัญและส่ งผลดีโดยตรงต่อผูเ้ รี ยน เพราะการวิจยั ในชั้นเรี ยนเป็ นเครื่ องมือที่
ใช้ในการพัฒนาการเรี ยนการสอน ให้เกิดผลดีต่อการพัฒนาผูเ้ รี ยนทุกๆด้านและส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนมี
คุณภาพ
จากข้อมูลดังกล่าว ผูว้ ิจยั จึงสนใจศึกษาบทบาทของผูบ้ ริ หารในการส่ งเสริ มวิจยั ในชั้น
เรี ยนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรี อยุธยา เพื่อนํา
ข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็ นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งให้การสนับสนุ น
ส่ งเสริ มการทํ า วิ จ ั ย ในชั้ นเรี ยนของโรงเรี ยนในสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา
พระนครศรี อยุธยา ต่อไป
คําสํ าคัญ
การส่ งเสริ มการทําวิจยั ในชั้นเรี ยน
โจทย์ วจิ ัย/ปัญหาวิจัย
บทบาทของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในการส่ งเสริ มการทําวิจยั ในชั้นเรี ยนแตกต่างกันตามขนาด
ของสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา หรื อไม่อย่างไร
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึ กษาบทบาทของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในการส่ งเสริ มการทําวิจยั ในชั้นเรี ยน
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรี อยุธยา
2. เพื่อเปรี ยบเทียบบทบาทของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ในการส่ งเสริ มการทําวิจยั ในชั้นเรี ยน
จําแนกตามขนาดสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา
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วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในการส่ งเสริ มการวิจยั
ในชั้นเรี ยนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรี อยุธยา ผูว้ ิจยั
ได้ดาํ เนินการศึกษาค้นคว้าตามหัวข้อต่อไปนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ได้แก่ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรี อยุธยา ปี การศึกษา 2550 จํานวนทั้งสิ้ น 401 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ผบู ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาพระนครศรี อยุธยา ปี การศึกษา 2550 รวมทั้งสิ้ น 201 คน ซึ่ งได้มาโดยใช้สูตรของ ทาโร
ยามาเน ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 % (อ้างใน อรสา โกศลานันทกุล, 2549 : 158)การสุ่ มแบบแบ่ง
ชั้นภูมิ (Stratified random sampling )
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถามที่ผวู ้ ิจยั
สร้างขึ้นเองโดยแบ่งออกเป็ น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1
แบบสอบถามเกี่ ยวกับข้อมูลส่ วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นแบบ
เลือกตอบเกี่ยวกับขนาดของสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในการส่ งเสริ ม
การทําวิจยั ในชั้นเรี ยนซึ่งสร้างตามแนวคิดของสุ วิมล ว่องวาณิ ช (2545 : 78 ) มีลกั ษณะเป็ นแบบ
มาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งออกเป็ น 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert Scales)
ได้แก่ มีบทบาทในการส่ งเสริ มการทําวิจยั น้อยที่สุด มีบทบาทในการส่ งเสริ มการทําวิจยั น้อย มี
บทบาทในการส่ งเสริ มการทําวิจยั ปานกลาง มีบทบาทในการส่ งเสริ มการทําวิจยั มากและมีบทบาท
ในการส่ งเสริ มการทําวิจยั มากที่สุด
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บข้อมูลครั้งนี้ ดาํ เนิ นการโดยผูว้ ิจยั ได้ขอหนังสื อเพื่อขออนุ ญาตและขอความ
อนุ เ คราะห์ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จากบัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย ถึ ง ผูอ้ าํ นวยการสํา นัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาพระนครศรี อยุธยา เขต 1 และเขต 2 โดยขอความร่ วมมือจากผูต้ อบแบบสอบถามให้
กรอกข้อมูลโดยดําเนิ นการผ่านผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรี อยุธยา เขต 1
และเขต 2 เป็ นผูม้ อบแบบสอบถามแก่ ผูบ้ ริ ห ารเป็ นผูต้ อบแบบสอบถาม และเก็ บ รวบรวม
แบบสอบถาม ผูว้ ิ จ ัย ประสานงานขอรั บ แบบสอบถามคื น หลัง จากส่ ง แบบสอบถามไปแล้ว 1
สัปดาห์ ปรากฏว่าได้แบบสอบถามคืนทั้งสิ้ น 201 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 100
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4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล เมื่อนําแบบสอบถามที่รับกลับคืนดําเนิ นการตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของแบบสอบถามพร้อมนํามาวิเคราะห์โดยวิธีทางสถิตติ โดย การจัดกระทําข้อมูลของ
แบบสอบถามที่ ได้รับคืนมาจัดกระทําโดย การแสดงผลการศึกษาข้อมูลทัว่ ไปให้รหัสตัวแปรที่
ต้องการศึกษาคือ ผูบ้ ริ หาร แยกตามขนาดของโรงเรี ยน และที่ต้ งั สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผูว้ ิจยั ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป สถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
4.1 ค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
4.2 สถิติที่ใช้ทดสอบสมมุติฐาน ระหว่างคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มอย่าง
ค่า t – test สําหรับกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นอิสระต่อกัน
ผลการวิจัย
ผลการวิ จ ัย บทบาทของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในการส่ งเสริ มการทําวิ จ ัยในชั้นเรี ยน ของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรี อยุธยาสรุ ปได้ดงั นี้
1. ผลการศึ กษาบทบาทของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในการส่ งเสริ มการทําวิจยั ในชั้นเรี ยนของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรี อยุธยาโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก โดยด้านการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการวิจยั ในชั้นเรี ยน มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด รองลงมา คือ การยกย่อง
ให้กาํ ลังใจสิ่ งตอบแทนเป็ นแรงเสริ มการทําวิจยั ในชั้นเรี ยน การวางระบบฐานข้อมูลงานวิจยั ในชั้นเรี ยน
ของโรงเรี ยน การสนับสนุนการทําวิจยั ในชั้นเรี ยนของครู ในด้านอุปกรณ์ สิ่ งอํานวยความสะดวก การ
วางระบบกระตุ ้นกํากับติ ดตามดู แลช่ วยเหลื อ การจัดกิ จกรรมเผยแพร่ ผลงานวิจ ัยทั้งในและนอก
โรงเรี ยน การสังเคราะห์ผลการวิจยั ของรายงานวิจยั ของครู ในโรงเรี ยนตามลําดับ และด้านการส่ งเสริ ม
บรรยากาศให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
2. เมื่อเปรี ยบเทียบบทบาทของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในการส่ งเสริ มการทําวิจยั ในชั้นเรี ยน
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรี อยุธยา จําแนกตาม
ขนาดโรงเรี ยนและพื้นที่ต้ งั ของโรงเรี ยน โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
อภิปรายผล
จากผลการศึกษาบทบาทของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในการส่ งเสริ มการทําวิจยั ในชั้นเรี ยนของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรี อยุธยา มีประเด็นที่น่าสนใจ
และนํามาอภิปรายได้ดงั นี้
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1. จากผลการศึกษาบทบาทของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในการส่ งเสริ มการทําวิจยั ในชั้นเรี ยน
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรี อยุธยาโดยภาพรวม
และรายด้าน 8 ด้าน อยู่ในระดับดี ทั้งนี้ เนื่ องมาจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตราและมาตรา 30 ได้กาํ หนดให้สถานศึกษาและ
หน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องส่ งเสริ มสนับสนุ นให้ผูส้ อนใช้การวิจยั เป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการเรี ยนรู ้
ดังนั้นผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนจึงให้ความสําคัญต่อการวิจยั ในชั้นเรี ยน และมีการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการ
วิจยั ในชั้นเรี ยนไว้เป็ นนโยบายหนึ่ งของโรงเรี ยนซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ต้องจิตร โสมะภีร์
(2546) พบว่าผูบ้ ริ หารมีบทบาทในการส่ งเสริ มการทําวิจยั 5 ด้าน คือ ด้านการส่ งเสริ มให้ความรู ้
เกี่ ยวกับการวิ จ ัยในชั้นเรี ยน ในด้านอุ ปกรณ์ สิ่ งอํานวยความสะดวกอยู่ในระดับดี ทั้งนี้ เนื่ องจาก
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนปฏิบตั ิตามนโยบายในการสนับสนุนการวิจยั ในชั้นเรี ยนให้ครู ได้ใช้การวิจยั เป็ นส่ วน
หนึ่ งของการจัดการเรี ยนการสอน ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ วันเพ็ญ แก้วสําราญ (2546 :
35) ที่ได้พบว่าการทําวิจยั ในชั้นเรี ยนให้ประสบผลสําเร็ จนั้นจะต้องได้รับการสนับสนุนเป็ นอย่างดี
จากผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนโดยมีงบประมาณ สิ่ งอํานวยความสะดวกในการทําวิจยั อย่าง ครบครัน
ด้านการวางระบบกระตุน้ กํากับติดตามดูแลช่วยเหลือ อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ เนื่ องจากผูบ้ ริ หารเห็น
ความจําเป็ นจะต้องมีความรับผิดชอบต่อครู ในการส่ งเสริ มการวิจยั ในการให้การนิ เทศเกี่ยวกับการ
วิจยั แก่ ครู ต้องมีการจัดระบบเอาใจใส่ ครู ในการทําวิจยั รวมทั้งมี การเชิ ญวิทยากรผูม้ ี ความรู ้ มา
บรรยายให้ความรู ้เกี่ ยวกับการทําวิจยั อีก ทั้งเปิ ดโอกาสให้ครู คน้ คว้าหาความรู ้ได้ดว้ ยตนเองจาก
แหล่งความรู ้ต่าง ๆ เช่นหนังสื อ วารสาร อินเตอร์เน็ต เพื่อให้ครู ทาํ การสอนได้ดีซ่ ึ งสอดคล้องกับคํา
กล่าวของ กมล ภู่ประเสริ ฐ (2544 : 85 ) ได้กล่าวถึงการส่ งเสริ มการวิจยั ในชั้นเรี ยนของผูบ้ ริ หาร
ไว้ว่าในการพัฒนาความสามารถของบุคคลากรในการวิจยั สามารถทําได้โดยการจัดหาหนังสื อ
เอกสารต่างๆ ให้บุคลากรศึกษา หรื อจัดประชุมปฏิบตั ิการ ส่ งบุคลากรไปอบรม นอกจากนี้ อาจ
เชิ ญวิทยากรมาฝึ กการวิจยั ก็ได้เพื่อเป็ นการกระตุน้ ความสนใจของบุคคลากรในโรงเรี ยน และยัง
สอดคล้อ งกับ ผลการวิ จ ัย ของ เกี ย รติ ศ ัก ดิ์ ชิ ณ วงศ์ (2546)ที่ ไ ด้ศึ ก ษาสภาพและปั ญ หาที่ ค รู
ประถมศึกษาพบในการวิจยั ในชั้นเรี ยนของโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอพระ
แสง จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานีที่พบว่า ครู ส่วนใหญ่จะศึกษาหลักการวิจยั ด้วยตนเองและอบรมระยะสั้น
สําหรับแหล่งที่ครู ศึกษาส่ วนใหญ่ได้แก่ วารสารและอินเตอร์ เน็ต ด้านการส่ งเสริ มบรรยากาศให้
เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ เนื่ องจากผูบ้ ริ หารเข้ามามีบทบาทในการส่ งเสริ ม
การสร้างบรรยากาศการวิจยั มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ เพลินพิศ ดาศักดิ์ (2546) ได้
ศึกษาบทบาทในการส่ งเสริ มการทําวิจยั ในชั้นเรี ยนของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึ กษา สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ผลการศึกษาพบว่าผูบ้ ริ หาร
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โรงเรี ยนมีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับปานกลาง ในการประชุมสัมมนาเพื่อเผยแพร่ ผลงานการ
วิจยั ในชั้นเรี ยน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการวิจยั ระหว่างเพื่อนครู แสดงให้เห็นว่าการสร้าง
บรรยากาศให้เกิ ดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในการวิจยั ในชั้นเรี ยนของผูบ้ ริ หารมีความสําคัญ ดังนั้น
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนควรตะหนัก และเห็นคุณค่าและหาแนวทางในการสร้างบรรยากาศในการวิจยั ใน
ชั้นเรี ยนเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพนักเรี ยน โดยใช้กระบวนการวิจยั ในชั้นเรี ยน สอดคล้องกับ
พรพิมาน วงษ์ปัตตา (2546) ได้ศึกษา ปั จจัยเชิ งสาเหตุที่ส่งผลต่อการ ทําวิจยั ในชั้นเรี ยนของครู
ระดับมัธยม สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 9 ผลการศึกษาพบว่า การดําเนินการวิจยั ในชั้น
เรี ยนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพจําเป็ นต้องอาศัยความร่ วมมือจากเพื่อนร่ วมงาน ผูบ้ ริ หาร และที่ปรึ กษา
ซึ่ งเป็ นส่ ว นสํา คัญ และเป็ นส่ ว นหนึ่ งของการบรรยากาศในการทํา วิ จ ัย ในชั้น เรี ย น ด้า นการ
สังเคราะห์ผลการวิจยั ของรายงานวิจยั ของครู ในโรงเรี ยน อยูใ่ นระดับมาก นําข้อสรุ ปที่ได้จากการ
สังเคราะห์งานวิจยั ในชั้นเรี ยนของครู มาบันทึกไว้อย่างเป็ นระบบ เพื่อประโยชน์ต่อการนําข้อมูลไป
ใช้ต่อไปซึ่งสอดคล้องกับ สุ วิมล ว่องวานิช (2545)ที่ได้กล่าวไว้ว่า ครู ไม่ได้ทาํ วิจยั ในชั้นเรี ยนเพียง
เรื่ องเดียวแล้วยุติ งานวิจยั ของครู จะเกิดขึ้นตลอดเวลา ผลการวิจยั ในชั้นเรี ยนของครู เกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ปั ญหาวิจยั ที่ทาํ วิจยั ในแต่ละภาคเรี ยน มี หลายเรื่ อง การสังคราะห์รายงานการวิจยั ในชั้น
เรี ยน จึงทําให้ได้องค์ความรู ้ที่มีประโยชน์ต่อการนําไปใช้ในการพัฒนาการเรี ยนการสอน ด้านการ
จัดกิจกรรมเผยแพร่ ผลงานวิจยั ทั้งในและนอกโรงเรี ยน อยู่ใน ระดับมาก ทั้งนี้ มาจากผูบ้ ริ หารมี
การส่ ง เสริ ม การจัด กิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ร ะหว่า งครู ที่ มี ผ ลงานวิ จ ัย ในชั้น เรี ย นกับ ครู ใ น
โรงเรี ยน และนอกโรงเรี ยนสนับสนุ นและส่ งผลงานการวิจยั ใน ชั้นเรี ยนของครู เข้าประกวดกับ
หน่ วยงานอื่นที่จดั ขึ้นเผยแพร่ ผลงานวิจยั ในชั้นเรี ยนของครู ซึ่ งสอดคล้องงานวิจยั ของอนันต์ ยิ่ง
นอก (2544) ได้ศึกษาเรื่ องการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนที่มีผลต่อการส่ งเสริ มการวิจยั ในชั้น
เรี ยน สังกัดสํานักการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสี มา ผลการวิจยั พบว่ามีการปฏิบตั ิ ในระดับ
มาก คือ การให้ความสําคัญกับการวิจยั ในชั้นเรี ยน การสนับสนุ นและเผยแพร่ งานวิจยั ในชั้น
เรี ยน ด้านการยกย่องให้กาํ ลังใจสิ่ งตอบแทนเป็ นแรงเสริ มการทําวิจยั ในชั้นเรี ยนอยู่ในระดับมาก
ทั้งนี้ เนื่ องมาจาก ผูบ้ ริ หารใช้ผลงานวิจยั ในชั้นเรี ยนเป็ นองค์ประกอบสําคัญในการพิจารณาความดี
ความชอบ ให้การยกย่องหรื อให้รางวัลแก่ครู ผทู ้ าํ ผลงานวิจยั และการใช้แรงจูงใจในการทํางานของ
บุ คคลากรที่ ส่งผลต่อความสําเร็ จของงานเป็ นอย่างดี ซ่ ึ งสอดคล้องงานวิจยั ของอนันต์ ยิ่งนอก
(2544) ได้ศึกษาเรื่ องการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนที่มีผลต่อการส่ งเสริ มการวิจยั ในชั้นเรี ยน
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสี มาผลการวิจยั พบว่ามีการปฏิบตั ิในระดับมาก
ได้แก่ การยกย่องชมเชยครู ผูม้ ีผลงานการวิจยั ในชั้นเรี ยนในที่ ประชุ มหรื อในหน่ วยงานหรื อใน
หน่ ว ยงานอื่ น มี่ เ กี่ ย วข้อ ง การสนั บ สนุ น ให้ ค รู ผู ้ท ํา การวิ จ ัย ในชั้น เรี ยนเป็ นผู ้แ ทนเข้า ร่ วม
ประชุมสัมมนาด้านการ
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วิจยั เพื่อปรับปรุ งการเรี ยนการสอน และเปิ ดโอกาสให้ครู ที่มีผลงานการวิจยั ในชั้นเรี ยนได้
ลาศึกษาต่อ ด้านการวางระบบฐานข้อมูลงานวิจยั ในชั้นเรี ยนของโรงเรี ยน อยูใ่ น ระดับมาก ทั้งนี้
เนื่ องมาจาก ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมีการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลในการวิจยั ใน ชั้นเรี ยนมีการนํา
ข้อมูลงานวิจยั ในชั้นเรี ยนเป็ นข้อมูลสารสนเทศของโรงเรี ยนเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้
นําข้อมูล
งานวิจยั ในชั้นเรี ยนเป็ นข้อมูลสารสนเทศของโรงเรี ยน ซึ่ งสอดคล้องกับ สุ วิมล ว่องวานิ ช (2545)
ที่ได้กล่าวโดยสรุ ปว่าในการพัฒนาโรงเรี ยนต้องอาศัยฐานข้อมูลการวิจยั เป็ นกระบวนการที่ทาํ ให้ได้
ข้อมูลที่มีคุณภาพ สามารถใช้ในการวางแผนพัฒนาโรงเรี ยนได้อย่างถูกทิศทาง โรงเรี ยนต้องมี
ฐานข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ วสามารถเรี ยกใช้ได้ทนั ที และในการออกแบบระบบฐานข้อมูลเพื่อ
บริ หารจัดการนั้น
2. จะต้องอาศัยการวิจยั ปฏิบตั ิการแบบทัว่ ทั้งโรงเรี ยน จําแนกตามขนาดโรงเรี ยนและเขต
พื้นที่การศึกษาไม่แตกต่างกัน ซึ่ งไม่เป็ นไปตามสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้ จําแนกตามเขตพื้นที่การศึกษา
พบว่า ไม่แตกต่างกัน
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการทําวิจยั
1.1 ควรส่ งเสริ มบรรยากาศให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในการทําวิจยั ในชั้นเรี ยน โดย
ให้ครู ได้เข้าร่ วมประชุมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ดา้ นการทําวิจยั ในชั้นเรี ยนร่ วมกันอย่างต่อเนื่ อง จัดทํา
วารสาร จดหมายข่าวหรื อเอกสารเกี่ยวกับการทําวิจยั ในชั้นเรี ยนแจกครู อย่างทัว่ ถึง
1.2 ควรจะมีการสังเคราะห์ผลการวิจยั ในชั้นเรี ยนของครู มีการนําผลงานผลการวิจยั
ในชั้นเรี ยนไปวางแผนพัฒนาการเรี ยนการสอนและนําผลการวิจยั ในชั้นเรี ยนที่ ศึกษาประเด็น
เดียวกันมาจัดเป็ นหมวดหมู่อย่างเป็ นระบบ เพื่อประโยชน์ต่อการนําข้อมูลไปใช้ใช้ต่อไป
1.3 ควรจัดกิจกรรมเผยแพร่ ผลงานการวิจยั ในชั้นเรี ยนระหว่างเพื่อนครู ท้ งั ในและ
นอกโรงเรี ยน สนับสนุนและส่ งผลงานการวิจยั ในชั้นเรี ยนเข้าประกวดกับหน่วยงานอื่นที่จดั ขึ้นให้
มากหรื ออาจเผยแพร่ ผลงานวิจยั ในชั้นในวารสารต่างๆ และจัดนิ ทรรศการแสดงผลงานวิจยั ในชั้น
เรี ยนจัดกิจกรรมให้ขวัญและกําลังใจ ให้รางวัล
1.4 ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการทําวิจยั
1.5 ควรจัดหาแหล่งเรี ยนรู ้ดา้ นการวิจยั ในชั้นเรี ยน สําหรับค้นคว้าและอ้างอิงใน
การทําวิจยั ในชั้นเรี ยนเพื่อให้ครู ได้ศึกษาตลอดปี
2. ข้อเสนอแนะสําหรับงานวิจยั ครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาถึงข้อจํากัดในการแก้ปัญหาการทําวิจยั ในชั้นเรี ยนของครู ผสู ้ อน
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เพื่อให้หลายฝ่ ายที่เกี่ยวข้องเข้าใจขีดจํากัดในการแก้ปัญหาการทําวิจยั ในชั้นเรี ยนของครู ผสู ้ อนและ
ร่ วมกันผลักดันนโยบายในการแก้ปัญหา
2.2 ควรศึกษาเป็ นรายกรณี ในสภาพที่ดาํ เนินการวิจยั ในชั้นเรี ยนที่ประสบผลสําเร็ จ
2.3 ควรศึกษาถึงการมีส่วนร่ วมในกระบวนการวิจยั ในชั้นเรี ยนของครู ผสู ้ อนเพื่อเป็ น
การสร้างเสริ มกระบวนการกลุ่ม การทํางานร่ วมกันเป็ นทีม
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ความคุ้มค่ าของการลงทุนในโครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงปุ๋ ยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความคุม้ ค่าของการลงทุนในโครงการหนึ่ งอําเภอ
หนึ่ ง โรงปุ๋ ยภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการวิ จ ัย คื อ แบบสอบถามข้อ มู ล ทาง
ด้านการเงินของโรงงานหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงปุ๋ ย ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มเกษตรกรที่มีปริ มาณการผลิต
100 ตัน/ปี ขึ้นไป มีระยะเวลาการคืนทุน 1 ปี 6 เดือน อัตราผลตอบแทนถัว่ เฉลี่ยเท่ากับร้อยละ
63.60 มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของโครงการเท่ากับ 2,415,120.85 บาท ดัชนีการทํากําไร หรื ออัตราส่ วน
ผลตอบแทนต่อต้นทุนโครงการเท่ากับ 1.31 และอัตราผลตอบแทนภายในโครงการเท่ากับร้อยละ
67 สําหรับกลุ่มเกษตรกรที่มีปริ มาณการผลิต 51-100 ตัน/ปี ผลการวิจยั พบว่าระยะเวลาการคืนทุน
มี ม ากกว่ า 10 ปี อัต ราผลตอบแทนอัต ราถัว เฉลี่ ย เท่ า กับ ร้ อ ยละ -1.76 มู ล ค่ า ปั จ จุ บ ัน สุ ท ธิ ข อง
โครงการเท่ากับ -435,307.07 บาท ดัชนี การทํากําไรหรื ออัตราส่ วนผลตอบแทนต่อต้นทุนโครงการ
เท่ากับ 0.90 อัตราผลตอบแทนภายในโครงการเท่ากับร้อยละ -3 และกลุ่มเกษตรกรที่มีปริ มาณการ
ผลิต 0-50 ตัน/ปี ระยะเวลาการคืนทุนมากกว่า 10 ปี ผลตอบแทนอัตราถัวเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ -9.17
มู ล ค่ า ปั จ จุ บ ัน สุ ท ธิ ข องโครงการเท่ า กับ -756,926.06 บาท ดัช นี ก ารทํา กํา ไร หรื อ อัต ราส่ ว น
ผลตอบแทนต่อต้นทุนโครงการเท่ากับ 0.65 และอัตราผลตอบแทนภายในโครงการมีผลตอบแทน
ทางการเงินสุ ทธิที่มีค่าน้อยมากทําให้ไม่สามารถประมวลค่าได้
ดังนั้นสรุ ปได้วา่ หากกลุ่มเกษตรกรผลิตปุ๋ ยในปริ มาณ 100 ตัน/ปี ขึ้นไป จะมีความคุม้ ค่าใน
การลงทุนของโครงการหนึ่ งอําเภอหนึ่ งโรงปุ๋ ยภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อมากกว่าการผลิตปุ๋ ยใน
ปริ มาณ 51-100 ตัน/ปี และ 0-50 ตัน/ปี ตามลําดับ
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ABSTRACT
The objective of this research was to analyse the investment’s return from the One
District One Fertilizer Plant Project in the Northeast. Questionnaires were applied as a tool in this
research for collecting financial data of fertilizer plants. The results showed that the group of
agriculturists at the production volume of over 100 tons/year would have 1.6 years of payback
period while the average rate of return was 63.60 percent; the net present value equaled
2,415,120.85 baht; the profitability index or benefit-cost ratio was 1.31, and the internal rate of
return was 67 percent. For the group of agriculturists at the production volume of 51-100
tons/year, it was found that the payback period would be over 10 years, with a -1.76 percent
average rate of return and the net present value at -435,307.07 baht. The profitability index or
benefit-cost ratio equaled to 0.90, and the internal rate of return was -3 percent. For the group of
agriculturists at the production volume of 0-50 tons/year, the payback period would be more than
10 years, with the average of return at -9.17 percent. The net present value was -756,926.06 baht,
with profitability index or benefit-cost ratio of 0.65 However, the internal rate of return was too
small to be calculated.
It can be concluded that the group of agriculturists at the production volume of over
100 tons/year would receive a higher return of investment from the One District One Fertilizer
Plant Project in the Northeast than the groups at the production volumes of 51-100 tons/year and
0-50 tons/year, respectively.
ความสํ าคัญของปัญหา
ประเทศไทยนั บ เป็ นประเทศเกษตรกรรรมโดยข้อ มู ล จากกรมป่ าไม้ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ได้ทาํ การสํารวจการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรของประเทศไทย
ระดับ ประเทศปี 2549 พบว่ า พื้ น ที่ ท้ ัง หมด 320,696,888 ไร่ เป็ นพื้ น ที่ ท าํ การเกษตรกรรมถึ ง
130,292,717 ไร่
เนื้ อที่ที่ถือครองเพื่อทําการเกษตรในปั จจุบนั พบว่าประมาณร้อยละ 53 เป็ นพื้นที่ที่มีความ
อุดมสมบูรณ์ต่าํ มาก มีปริ มาณอินทรี ยวัตถุในดินน้อยกว่าร้อยละ 1.5 นอกจากนี้ พ้ืนที่โดยทัว่ ไปขาด
ธาตุอาหารหลักของพืช เช่น ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส ขาดค่อนข้างรุ นแรง ส่ วนธาตุโพแทสเซียม
ขาดในระดับปานกลาง แต่จะรุ นแรงในดินภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ จากปัญหา
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ความเสื่ อมโทรมของทรัพยากรดินส่ งผลให้ผลผลิตต่อไร่ ต่าํ ดังนั้นเกษตรกรมีความจําเป็ นอย่างยิ่ง
ในการปรับปรุ งดินให้มีศกั ยภาพในการผลิตสูงขึ้น (สุ ริยา สาสนรักกิจ และคณะ, 2549 : 12-13)
ปุ๋ ยเป็ นปั จ จัย สํา คัญ ในการผลิ ต ผลิ ต ผลทางการเกษตร โดยจากรายงานสํา นัก งาน
เศรษฐกิ จการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบว่าปริ มาณการนําเข้าปุ๋ ยเคมี สูงขึ้น อย่าง
ต่ อ เนื่ อ งใน ทุ ก ๆ ปี โดยในปี 2545 มี ป ริ ม าณการนํา เข้า 22,112.20 ล้า นบาท และในปี 2551
มีปริ มาณการนําเข้าที่เพิ่มขึ้นถึง 78,944.40 ล้านบาท ซึ่ งจากปริ มาณการนําเข้าปุ๋ ยเคมีที่สูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง จึงมีการผลักดัน “เกษตรอินทรี ย”์ ขึ้นเป็ นวาระแห่ งชาติ เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนระบบการ
ผลิ ตที่ พ่ ึ งพาการใช้ปุ๋ยเคมี แ ละสารเคมี น้อยลงและหันมาผลิ ตปุ๋ ยอิ น ทรี ย ใ์ ช้เ องภายในประเทศ
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยคํานึงถึงมิติของอาหารปลอดภัย มิติความปลอดภัยของเกษตรกร มิติ
ของการประหยัด ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ ป็ นเงิ น ตราต่ า งประเทศ มิ ติ แ ห่ ง การฟื้ นฟู นิ เ วศของดิ น และ
ทรัพยากรธรรมชาติ และมิติแห่งการสํานึกต่อผูบ้ ริ โภคของตัวเกษตรกรทุกๆ คน
กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (วท.) สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
แห่ ง ประเทศไทย (วว.) ซึ่ ง เป็ นหน่ ว ยงานที่ ป ระสบผลสํา เร็ จ ในการวิ จ ัย พัฒ นาและถ่ า ยทอด
เทคโนโลยีโรงงานต้นแบบผลิตปุ๋ ยอินทรี ยต์ ้ งั แต่ปี 2544 เพื่อเป็ นการตอบสนองนโยบายเร่ งด่วน
ของรัฐบาล ในการแก้ไขปั ญหาความยากจน โดยการสร้างอาชีพและเสริ มรายได้ให้แก่ประชาชนใน
ชุมชน รวมทั้งส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้แก่เกษตรกร เพื่อให้เป็ นแหล่งผลิตปุ๋ ยอินทรี ยท์ ี่มีคุณภาพ
สําหรับชุมชนและเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ทางวิชาการอย่างถูกต้อง โดยเน้นการใช้วตั ถุดิบที่มีอยูใ่ นชุมชน
เป็ นวัตถุดิบหลักในการนํามาผลิตเป็ นปุ๋ ยอินทรี ย ์ (สุ ริยา สาสนรักกิจ และคณะ, 2549 : 29-30)
ปี งบประมาณ 2549-2551 กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (วท.) สถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ งประเทศไทย (วว.) ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ดาํ เนินการจัดตั้ง
โรงงานผลิตปุ๋ ยอินทรี ยภ์ ายใต้โครงการหนึ่ งอําเภอหนึ่ งโรงปุ๋ ย เป็ นหนึ่ งในแผนการหลักของวาระ
แห่ งชาติเกษตรอินทรี ย ์ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ขั้นตอนการดําเนิ นงานของ วว. เริ่ มจาก
การสํารวจพื้นที่และคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้ อมในด้านต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ของ วว.
ตลอดจนการจัดสร้างโรงงานต้นแบบผลิตปุ๋ ยอินทรี ยข์ นาด 6x12 จํานวน 2 อาคาร พร้อมซองหมัก
และลานตาก ด้วยงบประมาณ 550,000 บาท ติดตั้งเครื่ องจักรจํานวน 6 เครื่ อง งบประมาณ 250,000
บาท พร้อมกับการฝึ กอบรมเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ ยอินทรี ยแ์ ก่กลุ่มเกษตรกร (สุ ริยา สาสนรักกิจ และ
คณะ, 2549 : 30-33)
โดยในปี 2549 ได้ส่งเสริ มและสนับสนุ นให้กบั กลุ่มเกษตรกรจํานวน 48 กลุ่ม ปี 2550
จํานวน 72 กลุ่ม และปี 2551 จํานวน 55 กลุ่ม ปั จจุบนั สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ ง
ประเทศไทย (วว.) ได้ดาํ เนินโครงการดังกล่าวเสร็ จสิ้ นแล้ว ผลปรากฏว่ามีกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับ
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การสนับสนุ นทั้งสิ้ น 175 กลุ่มทัว่ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ โดยเป็ นไปตามเป้ าหมายที่รัฐบาลได้
กําหนด จากจุดนี้ ทาํ ให้ผวู ้ ิจยั เล็งเห็นว่าควรมีการศึกษาความคุม้ ค่าของการลงทุนในโครงการหนึ่ ง
อําเภอหนึ่งโรงปุ๋ ยภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ตั้งแต่ปี 2549-2551 เพื่อให้ทราบผลการดําเนินงานของ
โครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงปุ๋ ยที่ผา่ นมา
ดังนั้น เพื่อให้ทราบผลการดําเนิ นงานของโครงการ จําเป็ นอย่างยิ่งที่ตอ้ งมีการศึกษา
ความคุม้ ค่าของการลงทุนในโครงการหนึ่ งอําเภอหนึ่ งโรงปุ๋ ยภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อที่เข้าร่ วม
โครงการ โดยทําการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการดําเนิ นงานในด้านการบริ หารจัดการ เช่น
การผลิต การเงิน เป็ นต้น เพื่อเป็ นกรณี ศึกษาให้กบั กลุ่มเกษตรกรอื่นๆ ที่เข้าร่ วมโครงการ ได้นาํ มา
ประยุกต์ใช้การบริ หารจัดการโรงงานหนึ่ งอําเภอหนึ่งโรงปุ๋ ยที่อยูภ่ ายในโครงการให้มีประสิ ทธิ ผล
มากยิง่ ขึ้นต่อไป
คําสํ าคัญ
ความคุม้ ค่าของการลงทุน ปุ๋ ย โครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงปุ๋ ย
โจทย์ วจิ ัย/ปัญหาวิจัย
ปริ มาณการผลิตปุ๋ ยแตกต่างกันมีความคุม้ ค่าของการลงทุนในโครงการหนึ่ งอําเภอหนึ่ ง
โรงปุ๋ ยภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือที่แตกต่างกันอย่างไร
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาความคุม้ ค่าของการลงทุนในโครงการหนึ่ งอําเภอหนึ่งโรงปุ๋ ยภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
ด้านการเงิน
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความคุ ้ม ค่ า ของการลงทุ น ในโครงการหนึ่ งอํา เภอหนึ่ งโรงปุ๋ ย
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือด้านการเงินจําแนกตามปริ มาณการผลิตปุ๋ ย
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากร ได้แก่ ประธานกลุ่มโรงงานหนึ่ งอําเภอหนึ่ งโรงปุ๋ ยภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
จํานวน 119 กลุ่ม ภายใต้การดูแลของสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ งประเทศไทย
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประธานกลุ่มโรงงานหนึ่ งอําเภอหนึ่ งโรงปุ๋ ยภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
โดยการสุ่ มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi - Stage Sampling)
ขั้นตอนที่ 1 กําหนดประชากร จํานวน 119 กลุ่ม จําแนกตามปริ มาณการผลิตได้ 3 ระดับ คือ
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ระดับที่ 1 ปริ มาณการผลิตปุ๋ ย 100 ตัน/ปี ขึ้นไป
จํานวน 5 กลุ่ม
ระดับที่ 2 ปริ มาณการผลิตปุ๋ ย 51-100 ตัน/ปี
จํานวน 31 กลุ่ม
ระดับที่ 3 ปริ มาณการผลิตปุ๋ ย 0-50 ตัน/ปี
จํานวน 83 กลุ่ม
ขั้น ตอนที่ 2 นํา ข้อ มู ล ในแต่ ล ะระดับ มาทํา การคํา นวณสู ต ร ทาโร ยามาเน (Taro
Yamane) (Taro Yamane, 1973 : 887)
วิธีการคํานวณ
N
n
=
1+N(e)2
โดย n หมายถึง ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N หมายถึง ขนาดของประชากร
e หมายถึง ความคลาดเคลื่อนของการสุ่ มตัวอย่างที่ 0.05
ระดับที่ 1 ปริ มาณการผลิตปุ๋ ย 100 ตัน/ปี ขึ้นไป จํานวน 5 กลุ่มสามารถคํานวณสู ตรทาโร ยามาเน
(Taro Yamane) ได้ดงั นี้
5
n =
1+5(0.05)2
5
=
1.0125
=
5 กลุ่ม
ระดับที่ 2 ปริ มาณการผลิตปุ๋ ย 51-100 ตัน/ปี จํานวน 31 กลุ่มสามารถคํานวณสู ตรทาโร
ยามาเน (Taro Yamane) ได้ดงั นี้
31
n =
1+31(0.05)2
31
=
1.0775
=
29 กลุ่ม
ระดับที่ 3 ปริ มาณการผลิตปุ๋ ย 0-50 ตัน/ปี จํานวน 83 กลุ่ม สามารถคํานวณสู ตรทาโร ยามาเน
(Taro Yamane) ได้ดงั นี้
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83
1+83(0.05)2
83
=
1.2075
=
69 กลุ่ม
ขั้นตอนที่ 3 ได้จาํ นวนกลุ่มตัวอย่าง คือ
ระดับที่ 1 ปริ มาณการผลิตปุ๋ ย 100 ตัน/ปี ขึ้นไป
จํานวน 5 กลุ่ม
ระดับที่ 2 ปริ มาณการผลิตปุ๋ ย 51-100 ตัน/ปี
จํานวน 29 กลุ่ม
จํานวน 69 กลุ่ม
ระดับที่ 3 ปริ มาณการผลิตปุ๋ ย 0-50 ตัน/ปี
รวมทั้งสิ้ น
103 กลุ่ม
ขั้นตอนที่ 4 ทําการสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยจะเลือกกลุ่ม
เกษตรกรที่สามารถให้ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถามโดยวัดจากความร่ วมมื อของกลุ่ม
เกษตรกรที่ มีต่อสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งประเทศไทยจากที่ ผ่านมาจํานวน
103 กลุ่ม
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาความ
คุ ม้ ค่ า ของการลงทุ น ในโครงการหนึ่ ง อํา เภอหนึ่ ง โรงปุ๋ ย โดยลัก ษณะของแบบสอบถาม แบ่ ง
ออกเป็ น 2 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่ วมโครงการหนึ่ งอําเภอ
หนึ่งโรงปุ๋ ย ได้แก่ ชื่อกลุ่ม ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ตําแหน่งภายในโรงงาน ปี ที่ได้รับการสนับสนุน และปริ มาณ
การผลิตปุ๋ ย
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลการเงินของกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่ วมโครงการหนึ่งอําเภอ
หนึ่งโรงปุ๋ ยรวม 5 ด้าน คือ ระยะเวลาการคืนทุน อัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ย มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิของ
โครงการ ดัชนีการทํากําไร อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบเปิ ด
การสร้างแบบสอบถาม
ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม ดังนี้
1. ทําการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องและนํามาสร้างเป็ นร่ าง
แบบสอบถาม
2. นําร่ างแบบสอบถามให้ผทู ้ รงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหา และ
ปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ องของแบบสอบถามตามที่ผทู ้ รงคุณวุฒิแนะนํา
n

=
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3. การหาความเที่ยงตรง (Validity)
3.1 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้วให้ผทู ้ รงคุณวุฒิพิจารณาตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของเนื้อหา
3.2 ผูว้ ิจยั นําแบบสอบถามที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นไปเสนอผูท้ รงคุณวุฒิ 3 ท่าน เพื่อทําการ
ตรวจสอบความถูกต้องเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยใช้ IOC (Index of Congruency)
ตามสู ตรของ โรวิเนลลี่ และเฮมเบิลตัน (Rovinelli and Hambleton, 1977 : 34-37 อ้างอิงใน พวง
รัตน์ ทวีรัตน์, 2543 : 117) ของคําถามในแต่ละข้อว่าตรงตามจุดมุ่งหมายของการวิจยั ครั้งนี้หรื อไม่
จากการตรวจสอบได้ค่า IOC เท่ากับ 1.00 โดยไม่ตอ้ งทําการปรับปรุ งแก้ไข
3.3 การหาค่าความเชื่อมัน่ ของเครื่ องมือ (Reliability)
3.3.1 นําแบบสอบถามไปทดสอบใช้ (Try out) กับกลุ่มประชากรที่มีลกั ษณะ
คล้ายกับกลุ่มตัวอย่างที่ทาํ การศึกษา จํานวน 30 กลุ่ม เพื่อหาความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม
3.3.2 หาค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยใช้เทคนิ ค
การวัดซํ้า (Test/Retest) เป็ นการนําแบบสอบถามไปวัดกลุ่มประชากรเดียวกันซํ้า 2 ครั้ง (กัลยา วานิ ชย์บญั ชา,
2545 : 448)
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้มีข้นั ตอนการดําเนินการดังนี้
1. นําส่ งแบบสอบถามให้กลุ่มเกษตรกรที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 103 กลุ่ม เพื่อขอ
ความร่ วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
2. ผูว้ ิจยั รวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับคืน ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม เพื่อ
ดําเนินการตามขั้นตอนการวิจยั ต่อไป
การวิเคราะห์ขอ้ มูลผูว้ ิจยั ได้นาํ แบบสอบถามที่ได้รับคืนทั้งหมดมาวิเคราะห์ โดยใช้วิธี
ทางสถิติ ซึ่งมีข้ นั ตอนดังนี้
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบับที่ได้รับคืนมา
2. แบบสอบถามส่ ว นที่ 1 วิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล เกี่ ย วกับ ปริ มาณการผลิ ต ปุ๋ ยของผู ้ต อบ
แบบสอบถามคํานวณความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage)
3. แบบสอบถามส่ วนที่ 2 วิเคราะห์ขอ้ มูลทางด้านการเงิน ระยะเวลาการคืนทุน อัตรา
ผลตอบแทนถัวเฉลี่ย มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของโครงการ ดัชนี การทํากําไร และอัตราผลตอบแทนภายใน
โครงการ และคํานวณค่าเฉลี่ย (Means) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และ F-test
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ผลการวิจัย
ตารางค่าเฉลี่ยผลการศึกษาความคุม้ ค่าของการลงทุนในโครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงปุ๋ ย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อัตรา
ปริ มาณการผลิต ระยะเวลา
อัตรา
มูลค่าปัจจุบนั
ดัชนีการ
(ตัน)
คืนทุน ผลตอบแทน
สุ ทธิของ
ทํากําไร ผลตอบแทน
ภายใน
(ปี )
ถัวเฉลี่ย
โครงการ
โครงการ
(%)
(บาท)
(%)
100 ตัน/ปี ขึ้นไป
1.6
63.60
2,415,120.85
1.31
67
51-100 ตัน/ปี
(1.76)
(435,307.07)
0.90
(3)
> 10
0-50 ตัน/ปี
(9.17)
(756,926.06)
0.65
N/A
> 10
หมายเหตุ - ระยะเวลาคืนทุน > 10 ปี คํานวณจากตลอดอายุโครงการ 10 ปี
- N/A ผลตอบแทนทางการเงินสุ ทธิมีผลตอบแทนที่นอ้ ยมาก

กลุ่มเกษตรกรที่มีปริ มาณการผลิต 100 ตัน/ปี ขึ้นไป
ระยะเวลาการคืนทุน สามารถคืนทุนได้ภายใน 1 ปี 6 เดือน ถือได้ว่าเป็ นโครงการที่มี
ระยะเวลาคืนทุนที่เร็ ว อัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ย เท่ากับร้อยละ 63.60 เป็ นการเปรี ยบเทียบระหว่าง
กําไรสุ ทธิ ถวั เฉลี่ยและเงินลงทุนถัวเฉลี่ย ผลที่ได้จากการวิจยั แสดงให้เห็นว่าหากมีการลงทุนใน
โครงการทุก 100 บาท จะได้รับผลกําไร 63.60 บาท ซึ่ งถือว่าเป็ นโครงการที่น่าลงทุน โดยตามปกติ
จะอยูร่ ะหว่าง 20 ถึง 30 % ยอมรับได้ แต่ถา้ ตํ่ากว่าก็ปฏิเสธ (ประสิ ทธิ์ ตงยิง่ ศิริ, 2542 : 126) มูลค่า
ปั จจุบนั สุ ทธิ ของโครงการ มีมูลค่า 2,415,120.85 บาท โครงการมีผลเป็ นบวกแสดงให้เห็นว่ามูลค่า
ของรายได้สุทธิ ในอนาคตเมื่อคิดลดเป็ นค่าปั จจุบนั แล้วนอกจากการลงทุนนั้นจะได้ผลตอบแทน
จากการใช้ทุนหรื ออัตราดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ 12 แล้วจะยังคงมีมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด
สุ ทธิอีก 2,415,120.85 บาท ดัชนีการทํากําไร หรื ออัตราส่ วนผลตอบแทนต่อต้นทุนโครงการ เท่ากับ
1.31 ซึ่ งหมายถึงว่าหากมีการนําเงินมาลงทุน 1 ล้านบาท จะได้รับผลตอบแทนถึง 1.31 ล้านบาท
ถื อ ได้ว่ า โครงการมี ผ ลตอบแทนรายรั บ มากกว่ า รายจ่ า ยที่ เ สี ย ไปจากการลงทุ น ในโครงการ
(มาตรฐานที่กาํ หนดไว้เท่ากับ 1 หรื อมากกว่า 1) และอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ เท่ากับ
ร้ อยละ 67 โดยทําการคิ ดลดที่ ร้อยละ 7 (อัตราดอกเบี้ยของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร มีผลบังคับวันที่ 6 มีนาคม 2552) สําหรับลูกค้าที่เป็ นกลุ่มเกษตรกร กองทุนหมู่บา้ นหรื อ
ชุมชนชั้นดี
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(Minimum Loan Rate MLR ร้อยละ 5 และบวกอัตราความเสี่ ยงร้อยละ 0-2) ส่ วนอัตราคิดลด
ร้อยละ 12 (อัตราผลตอบแทนทางการเงิน กรณี องค์กรของรัฐเป็ นผูล้ งทุน เกณฑ์การพิจารณาในการ
ยอมรั บ อัต ราผลตอบแทนของโครงการเท่ า กัน หรื อ สู ง กว่ า อัต ราดอกเบี้ ย ในท้อ งตลาด อัต รา
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ อัตราผลตอบแทนของโครงการสูงกว่าอัตราร้อยละ 9-12 แล้วแต่ลกั ษณะ
ของโครงการ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการวิเคราะห์โครงการของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) จากผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเป็ นโครงการมีผลตอบแทน
ที่มากกว่าอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดตามเกณฑ์การยอมรั บโครงการตามอัตราผลตอบแทนทาง
การเงิน และสู งกว่าอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ สามารถสรุ ปได้ว่ามีความคุม้ ค่าต่อการลงทุน
เป็ นอย่างมากสําหรับกลุ่มที่มีปริ มาณการผลิตปุ๋ ย 100 ตัน/ปี ขึ้นไป
กลุ่มเกษตรกรที่มีปริ มาณการผลิต 51-100 ตัน/ปี
ผลการวิจยั พบว่าไม่มีความคุม้ ค่าของการลงทุนในโครงการในทุกด้านๆ ไม่ว่าจะเป็ น
ระยะเวลาการคืนทุน ที่มากกว่า 10 ปี ผลตอบแทนอัตราถัวเฉลี่ยมีค่าติดลบ คือ ร้อยละ -1.76 มูลค่า
ปั จจุบนั สุ ทธิ ของโครงการ มีมูลค่า -435,307.07 บาท โครงการมีผลเป็ นลบ ดัชนี การทํากําไร หรื อ
อัตราส่ วนผลตอบแทนต่อต้นทุนโครงการ มีค่า 0.90 ซึ่งน้อยกว่า 1 ตามมาตรฐานที่กาํ หนดไว้ อัตรา
ผลตอบแทนภายในโครงการ มีค่าร้อยละ -3 ฉะนั้นจึงสรุ ปได้ว่ากลุ่มเกษตรกรที่มีปริ มาณการผลิต
51-100 ตัน/ปี ไม่มีความคุม้ ค่าของการลงทุนทางด้านการเงิน
กลุ่มเกษตรกรที่มีปริ มาณการผลิต 0-50 ตัน/ปี
ผลการวิจยั พบว่าไม่มีความคุม้ ค่าของการลงทุนในโครงการในทุกด้านๆ ไม่ว่าจะเป็ น
ระยะเวลาการคืนทุน ที่มากกว่า 10 ปี ผลตอบแทนอัตราถัวเฉลี่ยมีค่าติดลบคือ ร้อยละ -9.17 มูลค่า
ปัจจุบนั สุ ทธิของโครงการมีมูลค่า -756,926.06 บาท ที่มีผลเป็ นลบ ดัชนีการทํากําไร หรื ออัตราส่ วน
ผลตอบแทนต่อต้นทุนโครงการ มีค่า 0.65 ซึ่ งน้อยกว่า 1 ตามมาตรฐานที่กาํ หนดไว้ และอัตรา
ผลตอบแทนภายในโครงการ มีผลตอบแทนทางการเงินสุ ทธิที่นอ้ ยมากจนไม่สามารถประเมินค่าได้
(N/A) ฉะนั้นจึงสรุ ปได้ว่ากลุ่มเกษตรกรที่มีปริ มาณการผลิต 0-50 ตัน/ปี ไม่มีความคุม้ ค่าของการ
ลงทุนทางด้านการเงิน
อภิปรายผล
จากผลการวิจยั พบว่ากลุ่มเกษตรกรที่มีปริ มาณการผลิตปุ๋ ย 100 ตัน/ปี ขึ้นไป มีระยะเวลา
การคืนทุน โดยสามารถคืนทุนได้ภายใน 1 ปี 6 เดือน อัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยร้อยละ 63.60 มูลค่า
ปั จจุ บนั สุ ทธิ ของโครงการ 2,415,120.85 บาท ดัชนี การทํากําไร หรื ออัตราส่ วนผลตอบแทนต่ อ
ต้นทุนโครงการ เท่ากับ 1.31 และอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ เท่ากับร้อยละ 67สอดคล้อง
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กับการศึกษาของ ศักดิ์ สิ ทธิ์ พลคะชา (2547) ได้ศึกษาความเป็ นไปได้โครงการผลิตปุ๋ ย
ชี วภาพ ของ บริ ษทั ดินอุดม จํากัด พบว่า ที่ต้ งั โครงการ สิ่ งปลูกสร้างและเครื่ องจักรอุปกรณ์
ตลอดจนขบวนการผลิตมีความเหมาะสมและเพียงพอสําหรับการดําเนิ นการผลิตได้อย่างต่อเนื่ อง
และไม่มีปัญหาด้านการจัดหาวัตถุดิบ ด้านการบริ หารกิจการได้มีการวางแผนนโยบายทั้งโครงสร้าง
การบริ หารภายในและกําลังคนให้ดาํ เนิ นงานไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ด้านการเงินพบว่ากิจการมี
ระยะคืนทุน 1.89 ปี มีอตั ราผลตอบแทนของโครงการเท่ากับร้อยละ 30.87 สู งกว่าต้นทุนทางการเงิน
ทั้งดอกเบี้ยเงินกูร้ ะยะสั้นและดอกเบี้ยเงินกูร้ ะยะยาว รวมทั้งผลตอบแทนการลงทุนในส่ วนผูถ้ ือหุ น้
ตลอดระยะเวลาโครงการเท่ากับร้อยละ 44.62 สู งกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําเฉลี่ยของธนาคาร
พาณิ ชย์ และมีมูลค่าปัจจุบนั สุ ทธิเท่ากับ 3.92 ล้านบาท จากการศึกษาทั้งหมดจะเห็นได้วา่ โครงการมี
ความเป็ นไปได้ในการลงทุนและให้ผลตอบแทนคุม้ ค่า และยังสอดคล้องกับการศึกษาอื่นๆ อาทิ
ปานทิพย์ สาระกิจ (2549) การศึกษาความเป็ นไปได้ในการลงทุนธุ รกิจจําหน่ ายสิ นค้า
หนึ่ งตําบล หนึ่ งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในตําบลปากนํ้าโพ อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ มีความ
เป็ นไปได้ในการลงทุน โดยมีระยะเวลาโครงการ 5 ปี จะมีความคุม้ ค่าในการลงทุน คือ มีระยะเวลา
คืนทุนเท่ากับ 2 ปี 234 วัน มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ที่อตั ราคิดลด 8% เท่ากับ 947,316 บาท และอัตราคิด
ผลตอบแทนของโครงการเท่ากับร้อยละ 32.05
ตุสิตา นิ พนธ์เจริ ญศรี (2551) โครงการลงทุนในธุรกิจห้องพักให้เช่า ในซอยสุ ขมุ วิท 1
มีระยะเวลาคืนทุน 7 ปี 5 เดือน 10 วัน ซึ่งเร็ วกว่าอายุโครงการ มีมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ เท่ากับ
2,927,903.18 บาท ให้อตั ราผลตอบแทน ภายในโครงการ (IRR) เท่ากับร้อยละ 15.99 และมีอตั รา
ผลตอบแทนต่อต้นทุนเท่ากับ 1.36 เท่า ดังนั้น โครงการนี้ จึงเหมาะสมที่จะลงทุน เนื่องจากมีค่า
ประเมินทางการเงินในทางบวก
จุ ม พล ดํา ริ พ าณิ ช ย์ (2551) การศึ ก ษาต้น ทุ น และผลตอบแทนของโครงการธุ ร กิ จ
อะพาร์ ตเม้นต์ ใช้หลักเกณฑ์ทางการเงินเป็ นตัวชี้วดั ความคุม้ ค่าในการลงทุน พบว่า มูลค่าปั จจุบนั
สุ ทธิ (Net Present Value : NPV) มีค่าเท่ากับ 3,884,007 บาท ซึ่ งมีค่าเป็ นบวก และมีความมากกว่า
ศูนย์ อัตราส่ วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit-Cost Ratio: BCR) มีค่าเท่ากับ 1.175 เท่า ซึ่ งมีค่า
มากกว่า 1อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of Return : IRR) มีค่าเท่ากับร้อยละ 10
ซึ่งมีค่ามากกว่าอัตราส่ วนลดของโครงการซึ่งเท่ากับร้อยละ 8.1042 และระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 9 ปี
6 เดือน 24 วัน ซึ่งน้อยกว่าระยะเวลาโครงการคือ 25 ปี จะเห็นได้ว่าตัวชี้วดั ทุกตัวแสดงให้เห็นว่า
โครงการธุรกิจอพาร์ตเม้นต์สมควรลงทุน เพราะมีความคุม้ ค่าในการลงทุน
จารุ วรรณ์ สมทราย (2546 ) การศึกษาความเป็ นไปได้ในการลงทุนธุรกิจจําหน่ายปลาตูใ้ น
เขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าโครงการธุรกิจจําหน่ายปลาสวยงามใช้เงินทุนเริ่ มต้น
112,695 บาท มีกาํ ไรสุ ทธิในปี แรกเท่ากับ 81,541 บาท มีระยะเวลาคืนทุน 1 ปี 73 วัน มูลค่าปัจจุบนั
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สุ ทธิ ณ อัตราคิดลดร้อยละ 12 เท่ากับ 226,740 บาท และอัตราผลตอบแทนของโครงการ
ร้อยละ 51.48 โดยสรุ ปเมื่อศึกษาด้านการจัดการ ด้านการตลาด และด้านการเงิน พบว่า ธุ รกิจการ
จําหน่ ายปลาสวยงาม เป็ นโครงการที่สามารถยอมรับได้ ดังนั้น จึงยอมรับสมมุติฐานที่ว่ามีความ
เป็ นไปได้ในการลงทุนธุรกิจจําหน่ายปลาสวยงามในเขตอําเภอ จังหวัดเชียงใหม่
ส่ วนผลการวิจยั กลุ่มเกษตรกรที่มีปริ มาณการผลิต 51-100 ตัน/ปี และ 0-50 ตัน/ปี พบว่า
ไม่มีความคุม้ ค่าของการลงทุนในโครงการในทุกด้านๆ ไม่ว่าจะเป็ นระยะเวลาการคืนทุนที่มากกว่า
10 ปี อัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยร้อยละ -1.76 และ -9.17 ตามลําดับ อัตราผลตอบแทนสุ ทธิ ของ
โครงการที่มีผลเป็ นลบ -435,307.07 บาท และ -756,926.06 บาท ตามลําดับ ดัชนี การทํากําไรหรื อ
อัตราส่ วนผลตอบแทนต่อต้นทุนโครงการน้อยกว่า 1 เท่ากับ 0.90 และ 0.65 ตามลําดับ และอัตรา
ผลตอบแทนภายในโครงการร้อยละ -3 และไม่สามารถหาค่าได้เนื่ องจากผลตอบแทนทางการเงิน
สุ ทธิ มีผลตอบแทนที่น้อยมากจนไม่สามารถประมวลค่าได้ (N/A ) สอดคล้องกับการศึกษาของ
จุ ฑ ามาศ สุ ข สวัส ดิ์ (2548) ได้ ศึ ก ษาการวิ เ คราะห์ ต ้น ทุ น และผลตอบแทนโครงการหอ
ศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ โดยแบ่งเป็ นสองส่ วน ส่ วนแรกผูศ้ ึกษาได้ทาํ การวิเคราะห์ตน้ ทุน
ทั้งหมดและผลตอบแทนทั้งหมด โดย NPV ที่ได้มีค่าเท่ากับ -115,062,203.27 ซึ่ งมีค่าน้อยกว่า 0
และ B/C Ratio ที่ได้มีค่าเท่ากับ 0.04 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 1 และส่ วนที่สองผูศ้ ึกษาได้ทาํ การวิเคราะห์
เฉพาะต้นทุนจากการดําเนินงานกับผลตอบแทนทั้งหมด โดย NPV ที่ได้มีค่าเท่ากับ -15,062,203.27
ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0 และ B/C Ratio ที่ได้มีค่าเท่ากับ 0.25 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 1 เช่นกัน สรุ ปได้ว่าในเรื่ อง
ผลตอบแทนทางการเงินให้ผลไม่คุม้ ค่ากับการลงทุนทั้งหมดและการลงทุนในการบริ หาร แต่เมื่อ
มองผลตอบแทนทางอ้อมแล้วถือว่าให้ผลตอบแทนคุม้ ค่า ดังนี้ 1. เกิดความพอใจหรื อความ
ภาคภูมิใจของสถานที่เที่ยวของคนในท้องถิ่น 2. เกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมและความเป็ นชาว
เชียงใหม่ 3. เป็ นสถานที่ให้ความรู ้ เผยแพร่ และให้ขอ้ มูลทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของ
เมืองเชียงใหม่ 4. เป็ นสถานที่ที่ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สนใจด้านวัฒนธรรม 5. ช่วยให้การ
ท่องเที่ยวไทยเจริ ญเติบโต เนื่องจากการท่องเที่ยวเติบโตได้ดว้ ยทุนทางวัฒนธรรม โดยนักท่องเที่ยว
มีแนวโน้มที่จะชื่นชอบสถานที่ท่องเที่ยวที่เปี่ ยมด้วยวัฒนธรรมที่อลังการและมีความเป็ นเอกลักษณ์
และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ นคร ไชยวงศ์ศกั ดา (2546) การศึกษาความเป็ นไปได้
ในการลงทุนหอพักสตรี เอกชนหน้าสถาบันราชภัฏเชียงราย สมมติฐานการยอมรับโครงการที่อตั รา
ผลตอบแทนการลงทุนมากกว่าร้อยละ 7 โดยสามารถสรุ ปผลด้านการเงินพบว่า การลงทุนหอพัก
สตรี เอกชนหน้าสถาบันราชภัฏเชี ยงรายต้องใช้เงิ นทุนจํานวน 5,500,000 บาท ซึ่ งประกอบด้วย
ส่ วนของทุน 4,500,000 บาท และส่ วนของหนี้ สิน 1,000,000 บาท มีจุดคุม้ ทุน 11 ปี 5 เดือน 19 วัน
มูลค่าปัจจุบนั สุ ทธิ -216,214 บาท ณ อัตราคิดลดร้อยละ 7 โดยโครงการให้ผลตอบซื้อ
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ลดประมาณร้อยละ 6.52 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ว่ามีความเป็ นไปได้ในการลงทุนหอพักสตรี
เอกชนหน้าสถาบันราชภัฏเชียงราย
และยัง สอดคล้อ งกั บ การศึ ก ษาของ กฤษฎา เหล่ า วิ ช ารั ต น์ (2546) การศึ ก ษา
ความเป็ นไปได้ของโครงการสวนสัตว์อุบลราชธานี โดยจะเริ่ มโครงการปี 2546 ระยะเวลาก่อสร้าง
3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546-2548 และระยะเวลาประเมินผลการดําเนิ นงาน 10 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 25492558 การศึกษาทางด้านการเงิน ผลการวิเคราะห์ NPV มีค่า -99.98 , B/C Ratio มีค่า 0.03 และ ROA
มีค่าติดลบเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2549 เป็ นจํานวน -10.90% จนถึงปี 2558 เป็ นจํานวน -131.64% ซึ่ งแสดง
ให้เห็ นว่าโครงการไม่ มีความเหมาะสม สรุ ปการศึ ก ษาความเป็ นไปได้ของโครงการสวนสัตว์
อุบลราชธานีทางด้านการเงินนั้น แสดงผลออกมาแล้วปรากฏว่าไม่คุม้ ค่าการลงทุน แต่ถา้ ลงทุนแล้ว
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการสวนสัตว์อุบลราชธานี เป็ นการบริ หารธุ รกิจการศึกษาระบบเปิ ด
การวิเคราะห์ ผลตอบแทนโครงการที่เป็ นตัวเงิ นอาจไม่ได้มากนัก แต่ผลทางด้านการศึกษาและ
พัฒนาด้านจิตใจ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของชีวิตอาจได้มหาศาล ซึ่ งไม่อาจคํานวณออกมาเป็ นตัว
เงินได้ แต่อย่างใดก็ตามเมื่อพิจารณาถึงปั จจัยหลายๆ ด้านแล้วโครงการสวนสัตว์อุบลราชธานี จะ
ได้ผลต่อสังคม และประเทศชาติ
ข้ อเสนอแนะ
1. จากการวิจยั พบว่ากลุ่มเกษตรกรมีการจําหน่ายปุ๋ ยในราคาที่ต่าํ กว่าต้นทุน ทําให้กลุ่ม
เกษตรกรมีผลประกอบการขาดทุน ดังนั้นกลุ่มต้องมีความรู ้ความสามารถในการคํานวณต้นทุนของ
ปุ๋ ยที่เกิดขึ้นจริ ง เพื่อที่กลุ่มจะได้ต้ งั ราคาขายปุ๋ ยได้อย่างถูกต้อง โดยวิธีการคํานวณต้นทุนการผลิต
ปุ๋ ยสามารถทําได้ดงั นี้
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ตารางการคํานวณต้นทุนการผลิตปุ๋ ยสูตร 10-5-5
วัตถุดิบ
ราคาซื้อ
ราคาบาท
(บาท)
ต่อกิโลกรัม
แม่ปุ๋ยสู ตร 0-0-60
800
16
แม่ปุ๋ยสู ตร 18-46-0
800
16
แม่ปุ๋ยสู ตร 46-0-0
800
16
ปุ๋ ยอินทรี ย ์
3
รวมต้นทุน-วัตถุดิบ
รวมต้นทุน-ค่าแรงงาน
รวมต้นทุน-ค่าใช้จ่ายในการผลิต
- ค่าถุงนอก/ใน
- ค่าไฟฟ้ า
- ค่านํ้า
- ค่าซ่อมบํารุ ง
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่านํ้ามัน ค่าด้ายเย็บกระสอบปุ๋ ย
รวมต้นทุนการผลิตปุ๋ ย 10-5-5/กระสอบ

จํานวน
กิโลกรัม
2.5
2.5
5
40
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ราคาบาท
ต่อกิโลกรัม
40
40
80
120
280
40
26

346

ส่ วนการตั้งราคาขายให้ทางกลุ่มพิจารณาว่าคู่แข่งขันของกลุ่ มคือใคร เช่ น ปุ๋ ยเคมี ที่
จําหน่ ายตามท้องตลาด และทําการบวกกําไรเป็ นเปอร์ เซ็นต์จากต้นทุนของปุ๋ ยสู ตรนั้นๆ เช่ น 30
เปอร์ เซ็นต์ ให้นาํ ราคาต้นทุนคูณด้วยเปอร์ เซ็นต์ที่ตอ้ งการ 346x30 เปอร์ เซ็นต์ = 104 บาท
นํา 346+104 = 450 บาท สรุ ปได้ว่าราคาขายปุ๋ ยสู ตร 10-5-5 เป็ นจํานวนเงิน 450 บาท/กระสอบ
เป็ นต้น
2. จากการวิจยั พบว่ากลุ่มมีค่าใช้จ่ายบางส่ วนที่เกิ ดขึ้นระหว่างการดําเนิ นงานผลิตปุ๋ ย
เป็ นจํานวนตัวเลขที่สูงมาก คือ ค่าแรงงานในการผลิตปุ๋ ย โดยกลุ่มมีการจ่ายค่าแรงงานที่สูงเกิ น
ความจํา เป็ นหากเปรี ย บเที ย บกับ กลุ่ ม อื่ น ๆ จากข้อ มู ลการวิจ ัย พบว่า กลุ่ ม เกษตรกรที่ มี ก ารจ่ า ย
ค่าแรงงานเป็ นรายวันจะประสบปั ญหาขาดทุนเป็ นส่ วนใหญ่ เนื่องจากไม่ได้มีการกําหนดชิ้นงานที่
จะต้องทําในแต่ละวัน และบางวันมีจาํ นวนคนมากกว่าปริ มาณงานที่ทาํ เป็ นต้น แต่กลุ่มที่มีการจ้าง
ค่าแรงงานเป็ นแบบเหมาจ่ายจะประสบปั ญหาเรื่ องการขาดทุนน้อยกว่า ฉะนั้นการจ่ายค่าแรงงาน
ควรมีการจ่ายเป็ นแบบเหมาจ่ายหรื อหากจะมีการจ้างค่าแรงงานเป็ นรายวันควรมีการกําหนดชิ้นงาน
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ที่จะได้รับและจํานวนคนที่ตอ้ งปฏิบตั ิงานอย่างชัดเจน เพื่อกลุ่มจะได้ลดต้นทุนในส่ วนดังกล่าวที่
เกิดขึ้นได้
3. จากการวิ จ ัย พบว่ า งบประมาณสนั บ สนุ น ที่ ก ลุ่ ม เกษตรกรได้จ ากสถาบัน วิ จ ัย
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งประเทศไทย (วว.) โดยที่ไม่ตอ้ งชดใช้คืน ทําให้กลุ่มเกษตรกร
ไม่ให้ความสําคัญในการดําเนิ นงานให้ประสบความสําเร็ จ ฉะนั้นสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีแห่ งประเทศไทย (วว.) ที่ให้การสนับสนุนกลุ่มควรมีการคัดเลือกกลุ่มที่มีศกั ยภาพและมี
ความพร้อมตรงตามวัตถุประสงค์ที่กาํ หนด เพื่อที่โครงการต่างๆ ที่สนับสนุ นลงไปในพื้นที่จะได้
ประสบความสําเร็ จ โดยหลักเกณฑ์เบื้องต้นในการคัดเลือกกลุ่มคือ
3.1 คัด เลื อ กกลุ่ ม ที่ เ คยรวมกลุ่ ม และทํา กิ จ กรรมใดกิ จ กรรมหนึ่ ง รวมกัน มาก่ อ น
เพื่อให้กลุ่มได้บริ หารจัดการกลุ่มได้ในระดับหนึ่ง
3.2 มี ห น่ ว ยงานรั ฐ ภายในพื้ น ที่ เช่ น องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บล เทศบาล ให้ก าร
สนับสนุนกลุ่มในเรื่ องงบประมาณ เพื่อเสริ มสร้างความเข้มแข็งให้กบั กลุ่มเกษตรกรมากยิง่ ขึ้น
3.3 คัดเลือกกลุ่มที่สามารถหาแหล่งวัตถุดิบได้ภายในพื้นที่ เช่น มูลโค-กระบือ ที่มี
การเลี้ยงภายในชุ มชนมากกว่า 500 ตัวขึ้นไป เพื่อที่จะได้ลดปั ญหาการขาดแคลนวัตถุดิบในการ
ผลิตปุ๋ ย
3.4 กลุ่มต้องมีเงินทุนหมุนเวียนภายในกลุ่ม 100,000 บาท ขึ้นไป เพื่อเป็ นทุนในการ
ดําเนินการผลิตปุ๋ ย
4. จากการวิจยั พบว่ากลุ่มเกษตรกรมีปัญหาเรื่ องการหาวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ ย คือ มูลโค
กระบือ ซึ่งถือว่าเป็ นวัตถุดิบหลักในการผลิตปุ๋ ย เนื่องจากเกษตรกรบางส่ วนนิยมนํามูลโค/กระบือที่
ตนเองมีอยู่ไปใส่ ในไร่ นาโดยไม่ผ่านกระบวนการหมัก ไม่ขายให้กบั โรงงานปุ๋ ยเพื่อนําไปทําปุ๋ ย
และมีการนําวัตถุดิบที่ไม่มีธาตุอาหารเพียงพอมาทําการหมักปุ๋ ยแทน เช่น แกลบ รํา เป็ นต้น ทําให้
คุณภาพของปุ๋ ยที่ได้ไม่ตรงตามมาตรฐานที่กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้
กําหนดไว้ ทําให้กลุ่มขายปุ๋ ยไม่ได้ ผลต่อเนื่ องคือกลุ่มลดปริ มาณการผลิตปุ๋ ยลง ในจุดนี้ เองทาง
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ งประเทศไทย (วว.) ควรมีการจัดอบรมให้ความรู ้เพิ่มเติม
แก่ ก ลุ่ ม เกษตรกรในเรื่ อ งกระบวนการผลิ ต ปุ๋ ยอย่ า งชัด เจน เพื่ อ ที่ ก ลุ่ ม ได้ผ ลิ ต ปุ๋ ยได้ต รงตาม
มาตรฐานและมีคุณภาพต่อไป
5. ผลจากการวิจยั พบว่ากลุ่มเกษตรกรขาดความรู ้เรื่ องการบริ หารจัดการกลุ่มเป็ นอย่าง
มาก เช่น ไม่สามารถจัดทําบัญชี รายรับ-รายจ่ายที่ถูกต้องได้ ไม่สามารถผลิตปุ๋ ยตามที่ สถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) แนะนําได้ ไม่ทราบกรรมวิธีที่จะจําหน่ายปุ๋ ยได้
และประธานกลุ่มขาดการบริ หารจัดการกลุ่มที่ดี จากจุดนี้ เป็ นสาเหตุที่ทาํ ให้กลุ่มมีผลประกอบการ
ขาดทุน โดยที่กลุ่มมีระยะเวลาคืนทุนมากกว่า 10 ปี มีอตั ราผลตอบแทนถัวเฉลี่ย มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ
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ของโครงการ ดัชนีการทํากําไร และอัตราผลตอบแทนภายในโครงการเป็ นลบ แนวทางที่จะผลักดัน
ให้กลุ่มเกษตรกรเหล่านี้ มีผลประกอบการไม่ขาดทุน สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ ง
ประเทศไทย (วว.) ควรมีการอบรมให้ความรู ้เรื่ องการบริ หารจัดการกลุ่มในด้าน การทําบัญชีรายรับรายจ่าย การบริ หารจัดการการผลิต การตลาด หน้าที่ของความเป็ นผูน้ าํ สําหรับผูเ้ ป็ นประธานกลุ่ม
เป็ นต้น โดยการหาวิทยากรที่ มีความรู ้ ความสามารถในแต่ละด้านตามที่ ได้กล่าวมาข้างต้น เช่ น
อาจารย์จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ภายในพื้นที่ เจ้าหน้าที่สหกรณ์จงั หวัด เจ้าหน้าที่พฒั นาชุมชน
ฯลฯ ที่มีประสบการณ์ในการถ่ายทอดอบรมความรู ้ให้แก่เกษตรกรโดยตรง เพื่ออบรมเชิงปฏิบตั ิการ
ให้กบั กลุ่มเกษตรกรที่ประสบปัญหาดังกล่าว
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ความต้ องการพัฒนาบุคลากรและความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน บริ ษัทญี่ปุ่นและ
บริ ษัทสหรัฐอเมริกา/ยุโรป ในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
PERSONNEL DEVELOPMENT NEEDS AND WORK SATISFACTION OF EMPLOYEES OF
JAPANESE AND AMERICAN/EUROPEAN COMPANIES AT AN INDUSTRIAL ESTATE IN
AYUTTHAYA PROVINCE
ศิริพร กุบแก้ว เจษฏา ความคุน้ เคย และฉันธะ จันทะเสนา

Siriporn Kubkaew, Jessada Kwamkhunkoei, andChanta Jhantasana
หลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

บทคัดย่ อ
การวิจยั เรื่ อง ความต้องการพัฒนาบุคลากรและความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานบริ ษทั
ญี่ปุ่นและบริ ษทั สหรัฐอเมริ กา/ยุโรป ในนิ คมอุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรี อยุธยา มีวตั ถุประสงค์
เพื่อศึกษาความต้องการพัฒนาบุคลากรและความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานบริ ษทั ญี่ปุ่นและ
บริ ษทั สหรัฐอเมริ กา/ยุโรป ในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรี อยุธยา มีความแตกต่างกันอย่างไร
โดยใช้กลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานบริ ษทั ญี่ปุ่น จํานวน 116 คน และพนักงานบริ ษทั สหรั ฐอเมริ กา/
ยุโรป จํา นวน 64 คน รวมทั้งสิ้ น 180 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลในครั้งนี้ คือ
แบบสอบถาม ซึ่งผลการวัดความเชื่อมัน่ เท่ากับ .88 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานค่า t-test และค่า F-test
(One-way ANOVA) และ LSD (Least Significant Difference) วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างรายคู่
โดยยอมรับความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่ระดับนัยสําคัญทางสิ ถติ .05
ผลการวิจยั พบว่า
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลลักษณะส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 36 ปี ขึ้นไป สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาอยูใ่ นระดับอาชีวศึกษา
(ปวช./ปวส.) ตํา แหน่ ง หัว หน้า งาน มีร ะยะเวลาในการปฏิบ ตั ิง านระหว่า ง 3-5 ปี และส่ ว น
ใหญ่มีสถานที่ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นบริ ษทั ญี่ปุ่น
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ผลการวิเคราะห์ความต้องการพัฒนาบุคลากรของพนักงาน บริ ษทั ญี่ปุ่นและบริ ษทั สหรัฐอเมริ กา/ยุโรป ใน
นิคมอุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรี อยุธยา พนักงานมีความต้องการพัฒนาบุคลากรโดย ภาพรวม
อยูใ่ นระดับมากและเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านวิธีการฝึ กอบรม ด้านการพัฒนาตนเอง ด้านการ
ให้ความรู ้ทางเทคโนโลยี ด้านการโยกย้ายสับเปลี่ยนหน้าที่ ด้านการไปทัศนศึกษาดูงานด้าน
ความก้าวหน้าในอาชีพการทํางาน อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน
การเปรี ยบเทียบความต้องการพัฒนาบุคลากรของพนักงาน ระหว่างบริ ษทั ญี่ป่ ุนและ
บริ ษทั สหรัฐอเมริ กา/ยุโรป ในนิ คมอุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ตามปั จจัยส่ วนบุคคล
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับตําแหน่ ง ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน และสถานที่
ปฏิบตั ิงาน พบว่า จําแนกตามเพศ และสถานที่ปฏิบตั ิงาน พนักงานมีความต้องการพัฒนาบุคลากร
ไม่แตกต่างกัน ยกเว้น จําแนกตาม อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับตําแหน่ง และระยะเวลาใน
การปฏิบตั ิงาน พนักงานมีความต้องการพัฒนาบุคลากรแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการวิเ คราะห์ค วามพึง พอใจในการทํา งานของพนัก งาน บริ ษ ทั ญี ่ป่ ุ นและบริ ษ ทั
สหรัฐอเมริ กา/ยุโรป ในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรี อยุธยา พนักงานมีความพึงพอใจในการ
ทํา งาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านลักษณะงาน ด้าน
หัวหน้างาน และด้านเพื่อนร่ วมงาน พนักงานมีความพึงพอใจในการทํางาน อยูใ่ นระดับมาก ยกเว้น ด้าน
ความก้า วหน้า ด้านความมัน่ คง ด้า นสวัส ดิ ก าร และด้านองค์การ พนักงานมีความพึงพอใจในการ
ทํางาน อยูใ่ นระดับปานกลาง
การเปรี ยบเทียบความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน ระหว่างบริ ษทั ญี่ปุ่นและบริ ษทั
สหรัฐอเมริ กา/ยุโรป ในนิ คมอุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ตามปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับตําแหน่ ง ระยะเวลาปฏิบตั ิงานและสถานปฏิบตั ิงาน พบว่า
จําแนกตามเพศ และสถานที่ปฏิบตั ิงาน พนักงานบริ ษทั ญี่ปุ่นและบริ ษทั สหรัฐอเมริ กา/ยุโรป ในนิ คม
อุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรี อยุธยา มีความพึงพอใจในการทํางานไม่แตกต่างกัน ยกเว้น จําแนก
ตาม อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับตําแหน่ ง และระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน พนักงาน มี
ความพึงพอใจในการทํางานแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ABSTRACT
This research studied personnel development needs and work satisfaction of employees
working for Japanese and American/European companies at an industrial estate in Ayutthaya
Province. The sample consisted of 116 employees of Japanese companies and 64 employees of
American/European companies. These 180 subjects completed questionnaires to provide the data
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for this research. The confidence level used was .88. The analysis statistics are percentage,
average and standardized deviation. The assumption testing statistics are t-test values and the
F-test (One-way ANOVA) and LSD (Least Significant Difference) to analyze the differences
between pairs. The significant level for difference recognition between groups is at .05.
The research found the following:
Data analysis of personal characteristics of respondents found that most of the
respondents are women, with an average age of 36, married, with a vocational education level.
They work at the supervisory level, with 3-5 years of work experience. Those working for
Japanese companies had more work experience.
The analysis of personnel development needs found that the subjects require
development at a high level. Development dimensions of training, self development, technology
education, job relocation, library view, and career path growth are all highly required.
The personnel development needs of employees of Japanese companies and American/
European companies were compared according to personal characteristics of sex, age, status,
education, position, work experience and work place. No significant differences in personnel
development needs were found when analyzed by sex and work place. On the other hand, there
was a significant difference at the .05 level when analyzed by age, status, education, position and
experience.
The analysis of work satisfaction found that the total satisfaction is at medium level.
Work satisfaction dimensions of job description, supervisor, and work colleagues are at high
level, while job advancement, security, welfare and organization are at medium level.
The work satisfaction of employees of Japanese companies and American/European
companies was compared according to personal characteristics of sex, age, status, education,
position, work experience and work place. No significant differences were found when analyzed
by sex and work place. There was a significant difference at the .05 level when analyzed by age,
status, education, position and experience.
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ความสํ าคัญของปัญหา
ในยุคข้อมูลข่าวสารไร้พรมแดนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกขององค์การ การบริ หารงานจึ งเน้นไปที่การพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู ้ ความชํานาญและความสามารถ เพื่อปรับตัวให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและวิทยาการ
ใหม่ๆ (วิยดา แซ่เจี่ย, 2551 : 1) จากผลกระทบดังกล่าว การบริ หารทรัพกรบุคคล จึงมีความสําคัญต่อ
ธุรกิจในการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น การคัดเลือกบุคากรที่เหมาะสมเข้ามาทํางานกับองค์การ การพัฒนา
ทักษะและความรู ้ ความสามารถ การพัฒนาอาชี พของพนักงาน การปรั บปรุ งและการออกแบบ
ค่าตอบแทน เพื่อให้ทนั กับการเปลี่ยนแปลงของธุ รกิ จ การปรับวิสัยทัศน์ การสร้ างองค์การแห่ งการ
เรี ยนรู ้ ตลอดจนการสร้างระบบการสื่ อสารที่มีประสิ ทธิภาพภายในองค์การ (ดนัย เทียนพุฒ, 2545 : 6061) การพัฒนาทรั พยากรมนุ ษย์หรื อการพัฒนาบุคลากร มีความสําคัญต่อการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพด้าน
ทักษะความชํานาญในการทํางาน ตอดจนการปรั บเปลี่ ยนทัศนคติ ของบุคลากรในทุกระดับให้ไปใน
ทิ ศทางเดี ยวกัน การพัฒนาองค์ก ารให้ป ระสบความสํา เร็ จ มีห ลากหลายวิธี เช่น การศึก ษา การ
ฝึ กอบรม การพัฒนาตนเอง (ดาวรุ่ ง วงษ์ไกร, 2550 : 2) การปรับเปลี่ยนและการพัฒนาทาง
เทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒนาบุ คลากรขององค์ก าร เพื่อ ให้สามารถแข่งขัน ในกระแสโลกา
ภิวตั น์ได้ การพัฒนาบุคลากรจึงเป็ นการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้แก่บุคลากร ทําให้เกิดทักษะ ในการ
ปรับตัวให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และอีกสิ่ งหนึ่ งที่องค์การจะต้องคํานึ งถึงการฝึ กอบรม
หรื อการพัฒนาบุคลากรอย่างไร เพื่อจูงใจให้เกิดการเรี ยนรู ้และส่ งเสริ มให้พนักงานเกิดความพึงพอใจ
ในการทํางาน มี ความกระตื อรื อร้ นและพร้ อมที่ จะทุ่ มเทความรู ้ ความสามารถในการทํางานอย่างมี
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิ ผลตามเป้ าหมายขององค์การ (ชาติชาย ณ เชียงใหม่, 2549 : 1) การสร้าง
ความพึงพอใจในการทํางาน เป็ นวิธีหนึ่ งในการธํารงรักษาบุคลากรอันมีค่าขององค์การ โดยการ
ทําให้บุคลากรมีความสุ ข มีความผูกพันต่องาน ต่อเป้ าหมาย ค่านิ ยม สร้างแรงจูงใจและแรงความ
ปรารถนาให้กับบุคลากร เพื่อส่ งเสริ มให้บุคลากรทํางานให้กับองค์การอย่างเต็มความสามารถ
(ภาวนา เวชกิจ, 2550 : 1-2)
ในภาคอุต สาหกรรมของประเทศไทยจัด ว่า เป็ นภาคส่ ว นที ่มีค วามสํา คัญ ต่อ ระบบ
เศรษฐกิจ การส่ งเสริ มการลงทุนจากต่างประเทศ จึงเป็ นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยในการลดการขาดดุลการค้า
และทําให้เกิดสภาพคล่องทางเศรษฐกิจ การเปิ ดโอกาสให้บริ ษทั ข้ามชาติเข้ามาลงทุน ทําให้เกิด
การพัฒนาประเทศ มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจและเกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น นับว่าเป็ นการกระจาย
รายได้ของคนในประเทศ นอกจากนี้ การเข้ามาลงทุนของบริ ษทั ข้ามชาติยงั ได้มีการนําเทคโนโลยีและ
วิวฒั นาการใหม่ๆ เข้ามาด้วย ในประเทศไทยมีการเข้ามาลงทุนของบริ ษทั ข้ามชาติจากหลากหลาย
ประเทศ เช่น ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริ กา/ยุโรป ฯลฯ ซึ่ งสถาบันการส่ งเสริ มการลงทุน (BOI) พบว่า การ
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ลงทุนระหว่างปี 2548-2551 กว่าร้อยละ 76 เป็ นการลงทุนจากประเทศอุตสาหกรรมชั้นนําของโลก เช่น
ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริ กาและกลุ่มประเทศประชาคมยุโรป
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงทําให้ผวู ้ ิจยั สนใจที่จะศึกษาความต้องการพัฒนาบุคลากรและ
ความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน บริ ษทั ญี่ปุ่นและบริ ษทั สหรั ฐอเมริ กา/ยุโรป ในนิ คม
อุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรี อยุธยา เพราะถือว่าเป็ นกลไกสําคัญประการหนึ่งในการบริ หารจัดการ
บุคลากรให้มีความรู ้ความสามารถในงานที่ตนเองรับผิดชอบอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การฝึ กอบรมและ
การพัฒนาบุคลากรไม่สามารถสร้างคนได้ในระยะเวลาอันสั้น แต่จะต้องใช้ระยะเวลาในการฝึ กอบรมและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่ งผลที่ได้จากการศึกษานี้ สามารถนํามาเป็ นแนวทางในการกําหนดนโยบาย
การวางแผนการพัฒนาบุคลากรขององค์การ ให้เป็ นระบบที่มีมาตรฐานและสามารถแข่งขันกับ
คู่แข่งขันได้
คําสํ าคัญ
ความต้องการพัฒนาบุคลากร ความพึงพอใจในการทํางาน
โจทย์ วจิ ัย/ปัญหาวิจัย
ความต้องการพัฒนาบุคลากรและความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน บริ ษทั ญี่ปุ่นและ
บริ ษทั สหรัฐอเมริ กา/ยุโรป ในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรี อยุธยามีความแตกต่างกันอย่างไร
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาความต้องการพัฒนาบุคลากรของพนักงาน บริ ษทั ญี่ปุ่นและบริ ษทั สหรัฐอเมริ กา/
ยุโรป ในนิ คมอุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความต้องการพัฒนาบุคลากรของพนักงาน ระหว่างบริ ษทั ญี่ปุ่นและบริ ษทั
สหรัฐอเมริ กา/ยุโรป ในนิ คมอุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรี อยุธยา จําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับตําแหน่ ง ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน และสถานที่
ปฏิบตั ิงาน
3. เพื่อศึก ษาระดับความพึงพอใจในการทํางานของพนัก งาน บริ ษทั ญี่ปุ่นและบริ ษ ทั
สหรัฐอเมริ กา/ยุโรป ในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
4. เพื่อเปรี ยบเทียบความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน ระหว่างบริ ษทั ญี่ปุ่นและ
บริ ษทั สหรัฐอเมริ กา/ยุโรป ในนิ คมอุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรี อยุธยา จําแนกตามปั จจัยส่ วน
บุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับตําแหน่ ง ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน และ
สถานที่ปฏิบตั ิงาน
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วิธีดําเนินการวิจัย
กลุ่มประชากร ได้แก่ พนักงานของบริ ษทั ญี่ปุ่นและบริ ษทั สหรัฐอเมริ กา/ยุโรป ในนิ คม
อุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรี อยุธยา จํานวน 327 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พนักงานของบริ ษทั ญี่ปุ่นและบริ ษทั สหรั ฐอเมริ กา/ยุโรป ในนิ คม
อุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรี อยุธยา โดยจํานวนตัวอย่างที่ได้มาจากตารางการกําหนดกลุ่ม
ตัวอย่างของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1973 : 288) ได้กลุ่มตัวอย่าง 180 คน ได้แก่พนักงานบริ ษทั ญี่ปุ่น
จํานวน 116 คน และพนักงานบริ ษทั สหรัฐอเมริ กา จํานวน 64 คน รวมทั้งสิ้ น 180 คน
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการพัฒนา
บุคลากรและความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน บริ ษทั ญี่ปุ่นและบริ ษทั สหรัฐอเมริ กา/ยุโรป
ในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรี อยุธยา โดยลักษณะของแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา ระดับตําแหน่ง ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน และสถานที่ในการปฏิบตั ิงาน วิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยการใช้ค่าร้อยละเป็ นเกณฑ์ในการเปรี ยบเทียบ
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการพัฒนาบุคลากรของพนักงาน บริ ษทั ญี่ปุ่น
และบริ ษทั สหรัฐอเมริ กา/ยุโรป ในนิ คมอุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรี อยุธยา รวม 6 ด้าน คือ ด้าน
วิธีการฝึ กอบรม ด้านการพัฒนาตนเอง ด้านการให้ความรู ้ ทางด้านเทคโนโลยี ด้านการโยกย้าย
สับเปลี่ยนหน้าที่ ด้านการไปทัศนศึกษาดูงาน และด้านความก้าวหน้าในอาชีพการทํางาน
ตอนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน บริ ษทั ญี่ปุ่น
และบริ ษทั สหรัฐอเมริ กา/ยุโรป ในนิ คมอุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรี อยุธยา รวม 7 ด้าน คือ
ด้านลักษณะงาน ด้านหัวหน้างาน ด้านเพื่อนร่ วมงาน ด้านความก้าวหน้า ด้านความมัน่ คง ด้าน
สวัสดิการ และด้านองค์การ
ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบค่าระดับความต้องการและระดับความพึงพอใจในการทํางาน
แบบมาตราส่ วน ประเมินค่า 5 ระดับ ตามแบบของไลเคิร์ท (Likert) โดยแต่ละระดับมีความหมายดังนี้
ระดับคะแนน 5 หมายถึง มีความต้องพัฒนาบุคลากร/ความพึงพอใจในการทํางานมากที่สุด
ระดับคะแนน 4 หมายถึง มีความต้องพัฒนาบุคลากร/ความพึงพอใจในการทํางานมาก
ระดับคะแนน 3 หมายถึง มีความต้องพัฒนาบุคลากร/ความพึงพอใจในการทํางานปานกลาง
ระดับคะแนน 2 หมายถึง มีความต้องพัฒนาบุคลากร/ความพึงพอใจในการทํางานน้อย
ระดับคะแนน 1 หมายถึง มีความต้องพัฒนาบุคลากร/ความพึงพอใจในการทํางานน้อยที่สุด

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปี ที่ 3 ฉบับที่ 2 มิถุนายน – กันยายน 2552

67

การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั ได้แบ่งออกเป็ น 6 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลลักษณะส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ค่าร้อยละเป็ นเกณฑ์ในการ
เปรี ยบเทียบ
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ความต้องการพัฒนาบุคลากรของพนักงาน บริ ษทั ญี่ปุ่นและบริ ษทั
สหรัฐอเมริ กา/ยุโรป ในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ทั้ง 6 ประเด็น คือ วิธีการฝึ กอบรม
การพัฒนาตนเอง การให้ความรู ้ทางเทคโนโลยี การโยกย้ายสับเปลี่ยนหน้าที่ การไปทัศนศึกษาดูงาน และ
ความก้าวหน้าในอาชีพการทํางาน โดยใช้คา่ เฉลี่ยเลขคณิ ต (Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
ตอนที่ 3 การเปรี ยบเทียบความต้องการพัฒนาบุคลากรของพนักงาน ระหว่างบริ ษทั ญี่ปุ่นและ
บริ ษทั สหรัฐอเมริ กา/ยุโรป ในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ทั้ง 6 ประเด็น คือ ด้านวิธีการ
ฝึ กอบรม ด้านการพัฒนาตนเอง ด้านการให้ความรู ้ทางด้านเทคโนโลยี ด้านการโยกย้ายสับเปลี่ยน
หน้าที่ ด้านการไปทัศนะศึกษาดูงาน และด้านความก้าวหน้าในอาชี พการทํางาน ตามปั จจัยส่ ว น
บุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับตําแหน่ ง ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน และ
สถานที่ปฏิบตั ิงาน โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ (t-test Independent) และ (F-test) ทดสอบค่า
ความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
จะทําการทดสอบค่าเฉลี่ยความแตกต่างรายคู่ (Least Significant Difference)
ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน บริ ษทั ญี่ปุ่นและบริ ษทั
สหรัฐอเมริ กา/ยุโรป ในนิ คมอุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ทั้ง 7 ประเด็น คือ ด้านลักษณะงาน
ด้านหัวหน้างาน ด้านเพื่อนร่ วมงาน ด้านความก้าวหน้า ด้านความมัน่ คง ด้านสวัสดิ การ และด้าน
องค์การ โดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต (Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ตอนที 5 การเปรี ยบเที ยบความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน บริ ษทั ญี่ป่ ุ นและ
บริ ษทั สหรัฐอเมริ กา/ยุโรป ในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ตามปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับตําแหน่ง ระยะเวลาปฏิบตั ิงาน และสถานที่ในการปฏิบตั ิงาน
โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ (t-test Independent) และ (F-test) ทดสอบค่าความแตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ จะทําการทดสอบ
ค่าเฉลี่ยความแตกต่างรายคู่ (Least Significant Difference)
ตอนที่ 6 การทดสอบสมมติฐาน โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ (F-test) ทดสอบค่า
ผลรวมของความแปรปรวน (Sum of Squares) และค่า เฉลี่ ย ของความแปรปรวน (Mean
Square) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ผลการวิจัย
ผลการศึกษาความต้องพัฒนาบุคลากรและความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน บริ ษทั
ญี่ปุ่นและบริ ษทั สหรัฐอเมริ กา/ยุโรป ในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรี อยุธยา สามารถสรุ ป
ได้ดงั นี้
1. ผลการวิเคราะห์ ขอ้ มูลปั จจัย ส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 36 ปี ขึ้นไป สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาอยูใ่ น
ระดับอาชีวศึกษา (ปวช./ปวส.) ตําแหน่งหัวหน้างาน มีระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานระหว่าง 3-5 ปี
และส่ วนใหญ่มีสถานที่ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นบริ ษทั ญี่ปุ่น
2. ผลการวิเ คราะห์ ค วามต้อ งการพัฒ นาบุค ลากรของพนัก งาน บริ ษ ทั ญี่ ป่ ุ นและ
บริ ษ ทั สหรัฐอเมริ กา/ยุโรป ในนิ คมอุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรี อยุธยา พบว่า พนักงานมีความ
ต้องการพัฒนาบุคลากรโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความต้องการพัฒนาบุคลากรของพนักงานบริ ษทั
ญี่ปุ่นและบริ ษทั สหรัฐอเมริ กา/ยุโรป ในนิ คมอุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
โดยภาพรวม
สถานที่ปฏิบตั ิงาน
บริ ษทั ญี่ปุ่น
บริ ษทั สหรัฐเมริ กา/ยุโรป

การพัฒนาบุคลากร
3.81
3.83
3.79

S.D.
.79
.79
.80

ระดับ
มาก
มาก
มาก

3.84
3.88
3.83

S.D. ระดับ
.73
มาก
.76
มาก
.77
มาก

3.83

.77

มาก

3.81

.78

3.83

.75

มาก

3.78

3.79

.75

มาก

3.81

.78

มาก

Χ

1. วิธีการฝึ กอบรม
2. การพัฒนาตนเอง
3. การให้ความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยี
4. การโยกย้ายสับเปลี่ยน
หน้าที่
5. การไปทัศนศึกษา
ดูงาน
6. ความก้าวหน้าใน
อาชีพการทํางาน
รวม

รวม
3.83
3.86
3.81

S.D.
.76
.78
.79

ระดับ
มาก
มาก
มาก

มาก

3.82

.78

มาก

.72

มาก

3.81

.74

มาก

3.77

.74

มาก

3.78

.75

มาก

3.82

.75

มาก

3.82

.77

มาก

Χ

Χ

3. การเปรี ยบเทียบความต้องการพัฒนาบุคลากร ระหว่างบริ ษทั ญี่ปุ่นและบริ ษทั

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปี ที่ 3 ฉบับที่ 2 มิถุนายน – กันยายน 2552

69

3.การเปรี ย บเทีย บความต้อ งการพัฒ นาบุค ลากร ระหว่า งบริ ษ ทั ญี ่ป่ ุ นและบริ ษ ทั
สหรัฐอเมริ กา/ยุโรป ในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ตามปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับตําแหน่ ง ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน และสถานที่ปฏิบตั ิงาน
พบว่า จําแนกตามเพศและสถานที่ปฏิบตั ิงาน พนักงานมีความต้องการพัฒนาบุคลากรไม่แตกต่างกัน
ยกเว้น จําแนกตาม อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับตําแหน่ ง และระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน
พนักงานมีความต้องการพัฒนาบุคลากรแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน ระหว่างบริ ษทั ญี่ปุ่นและ
บริ ษทั สหรัฐอเมริ กา/ยุโรป ในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรี อยุธยา พนักงานมีความพึงพอใจ
ในการทํางาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านลักษณะงาน
ด้านหัวหน้างาน และด้านเพื่อนร่ วมงาน พนักงานมีความพึงพอใจในการทํางาน อยูใ่ นระดับมาก ยกเว้น
ด้านความก้าวหน้า ด้านความมัน่ คง ด้า นสวัส ดิ ก าร และด้านองค์การ พนักงานมีความพึงพอใจใน
การทํางาน อยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 2 ดังนี้
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน
บริ ษทั ญี่ปุ่นและบริ ษทั สหรัฐอเมริ กา/ยุโรป ในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
โดยภาพรวม
สถานที่ปฏิบตั ิงาน
ความพึงพอใจในการทํางาน

ญี่ปุ่น
Χ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ด้านลักษณะงาน
ด้านหัวหน้างาน
ด้านเพื่อนร่ วมงาน
ด้านความก้าวหน้า
ด้านความมัน่ คง
ด้านสวัสดิการ
ด้านองค์การ
รวม

3.58
3.44
3.55
3.46
3.36
3.31
3.23
3.42

สหรัฐเมริ กา/ยุโรป

S.D. ระดับ Χ
.67
มาก 3.59
.74
มาก 3.42
.74
มาก 3.51
.73
มาก 3.27
.78 ปานกลาง 3.33
.78 ปานกลาง 3.22
.83 ปานกลาง 3.29
.75
มาก
3.39

S.D.
.79
.99
.82
.81
.82
.89
.84
.85

ระดับ
มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

รวม
Χ

3.59
3.43
3.53
3.37
3.35
3.27
3.26
3.41

S.D. ระดับ
.73
มาก
.87
มาก
.78
มาก
.77 ปานกลาง
.80 ปานกลาง
.84 ปานกลาง
.84 ปานกลาง
.80 มาก

5. การเปรี ยบเทียบความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน ระหว่างบริ ษทั ญี่ปุ่นและบริ ษทั
สหรัฐอเมริ กา/ยุโรป ในนิ คมอุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ตามปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับตําแหน่ง ระยะเวลาปฏิบตั ิงานและสถานปฏิบตั ิงาน พบว่า
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จําแนกตามเพศ และสถานที่ปฏิบตั ิงาน พนักงานมีความพึงพอใจในการทํางานไม่แตกต่างกัน ยกเว้น
จําแนกตาม อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับตําแหน่ง และระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน พนักงาน
มีความพึงพอใจในการทํางานแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผล
จากผลการวิจยั ความต้องการพัฒนาบุคลากรและความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน
บริ ษทั ญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริ กา/ยุโรป ในนิ คมอุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรี อยุธยา มีประเด็น
ที่น่าสนใจและนํามาอภิปรายผล ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ ความต้องการพัฒนาบุ คลากรของพนักงาน บริ ษทั ญี่ ปุ่นและ
สหรัฐอเมริ กา/ยุโรป ในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรี อยุธยาโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน อยูใ่ น
ระดับมาก โดยบริ ษทั ญี่ปุ่น มีความต้องการด้านการทัศนะศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
พนักงานมีการสังเกตวิธีการทํางาน มีการเรี ยนรู ้ในสิ่ งที่ได้พบเห็น เพื่อนํามาเป็ นแบบอย่างในการ
ทํางาน อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับแนวคิดของ อภินนัท์ ภูประเสริ ฐ (2544 : 73) ในเรื่ องของ
สถานที่ในการปฏิบตั ิงานไม่มีผลกระทบต่อความต้องการพัฒนาบุคลากร รองลงมาคือ การโยกย้าย
สับเปลี่ยนหน้าที่ในการปฏิบตั ิงานระหว่างกันอยู่ในระดับมาก โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้มี
ประสบการณ์มากขึ้น และยังเป็ นโอกาสให้พนักงานก้าวขึ้นสู่ ตาํ แหน่ งงานที่สูงขึ้น สอดคล้องกับ
แนวคิดของ เฮนแมน เฮอร์เบอร์ ก (Hineman, H.G.et al, 1980 : 332-349) ในส่ วนบริ ษทั สหรัฐอเมริ กา/
ยุโรป มีความต้องการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาตนเองด้วยการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง มีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและทัศนะคติในการทํางาน ตลอดจนการนําความรู ้ ประสบการณ์ และทักษะต่างๆ มาใช้
ในการทํางานให้ดียงิ่ ขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของ ฮาบิสันและไมเออร์ (Habrison, F. & Mayer C..,
1964 : 2-3) ว่าการพัฒนาตนเอง เป็ นความต้องการของบุคลากรที่ตอ้ งการเสาะแสวงหาความรู ้และ
ทักษะเพิ่มเติมด้วยตนเอง เพื่อเป็ นการเตรี ยมตัวสําหรับความก้าวหน้าในสายงานหรื อสายอาชี พ
ในอนาคตซึ่ งอาจจะเป็ นเพราะพนักงานจะต้องมี การแข่งขันกันสู งขึ้ น ทั้งในด้านการศึ กษา ภาษา
ประกอบกับการเปลี่ ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่รวดเร็ ว ส่ งผลให้บุคลากรจะต้องเพิ่มพูนความรู ้
เพื่อให้เกิ ดทักษะใหม่ๆ ด้ว ยการพัฒ นาตนเอง ถึง แม้ว่า ลัก ษณะการบริ ห ารงานในรู ป แบบของ
ญี่ปุ่น และสหรั ฐอเมริ กา/ยุโรป มีองค์ประกอบหลายด้านที่แตกต่างกัน เช่น ด้านภูมิศาสตร์ สภาพ
สังคม วัฒนธรรม ค่านิ ยม ความเชื่ อและแนวคิดต่างๆ ของบุคคลในการดําเนิ นชี วิต ส่ ง ผลให้ก าร
พัฒนาบุคลากรต้องปรับเปลี่ยนตลอดเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายของ
องค์การ ตามยุทธศาสตร์ เป้ าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิ จ สอดคล้องกับแนวคิดของ วิยดา แซ่ เจี่ ย
(2551 : 72) และอีกสิ่ งหนึ่งที่องค์การจะต้องคํานึงถึง คือการพัฒนาบุคลากรให้เกิดการเรี ยนรู ้ การ
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พัฒนาบุคลากรจะช่วยในการแก้ไขปั ญหาของหน่วยงาน ส่ งผลต่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การ
ไปศึ ก ษาดู ง าน การเรี ยนรู ้ ด้วยตนเอง การพัฒนาปรั บปรุ งทัศนคติ ในการทํางาน การเรี ยนรู ้ ทาง
เทคโนโลยีใหม่ๆ การแลกเปลี่ยนความรู ้และประสบการณ์ การโอนย้ายและสับเปลี่ยนหน้าที่การทํางาน
เพื่อให้เกิดทักษะหลายๆ ด้าน ตลอดจนการวางแผนการฝึ กอบรมทั้งในระยะสั้นและระยาว เป็ นการสร้าง
ขวัญและกําลังใจให้ก บั พนัก งาน ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ เฮนแมน เฮอร์ เบอร์ ก และคณะ
(Hineman, H.G.et al, 1980 : 332-349) การพัฒนาบุคลากร คือ การพยายามที่จะปรับปรุ งผลการปฏิบตั ิงาน
ในปั จจุบนั และอนาคต โดยการให้ความรู ้ ความสามารถ เปลี่ยนแปลงทัศนคติ และเพิ่มทักษะในการ
ปฏิบตั ิงาน เพื่อให้สามารถทํางานได้ตามเป้ าหมายที่กาํ หนด ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิด ลีโอนาด แนด
เลอร์ (Nadler, L., 1980 : 8)
2. ผลการวิ เ คราะห์ ค วามพึ ง พอใจในการทํา งานของพนั ก งาน บริ ษัท ญี่ ปุ่ นและ
สหรัฐอเมริ กา/ยุโรป ในนิ คมอุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรี อยุธยาโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน
และอยู่ใ นระดับ ปานกลาง ยกเว้น ด้า นลัก ษณะงาน ด้า นเพื่ อ ร่ ว มงานและด้า นความก้า วหน้า
พนักงานมีความพึงพอใจในการทํางาน อยูใ่ นระดับมาก อาจเป็ นเพราะว่าพนักงานเข้าใจในงานและ
เป้ าหมายของบริ ษทั และสามารถกําหนดแผนงาน วิธีการทํางาน ตลอดจนการใช้ทกั ษะ ความรู ้
ความสามารถและประสบการณ์ ไ ด้อ ย่า งเต็ม ที่ และมี ค วามสุ ข กับ งานและเป็ นอิ ส ระในการ
ปฏิบตั ิงาน มีส่วนร่ วมในการเสนอแนะและการดําเนิ นการให้บรรลุเป้ าหมาย สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ภาวนา เวชกิจ (2550 : 63) ส่ วนด้านเพื่อนร่ วมงาน อาจเป็ นเพราะว่า ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อน
ร่ วมงาน การยอมรับความสามารถซึ่ งกันและกัน การติดต่อประสานงานกันเพื่อสร้างความคุน้ เคย เป็ น
การลดความกดดัน ลดการแบ่งพรรคแบ่งพวก ทําให้พนักงานมีความรู ้สึกที่ดีต่องาน สอดคล้องกับ
แนวคิดของ เฮอร์เบิร์ก (Herzberg, 2548 : 43) สุ ดท้ายด้านความก้าวหน้า อาจเป็ นเพราะว่า ความพึงพอใจ
ในการทํางานเป็ นความรู ้สึกของแต่ละบุคคลต่องาน ต่อค่าจ้าง ต่อโอกาสและความก้าวหน้าในงาน
สอดคล้องกับแนวคิดของ วิชยั อุตสาหจิต (2547 : 6-7)
ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากงานวิจยั
จากการศึกษาความต้องพัฒนาบุคลากรและความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน บริ ษทั
ญี่ปุ่นและบริ ษทั สหรัฐอเมริ กา/ยุโรป ในนิ คมอุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ผูว้ ิจยั จึง
เสนอแนะดังนี้
1. ฝ่ ายพัฒนาบุคลากรของบริ ษทั ญี่ปุ่นและบริ ษทั สหรัฐอเมริ กา/ยุโรป ควรจัดทําแผนการ
พัฒนาบุคลากรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และในขณะเดียวกันผูบ้ ริ หารควรให้การสนับสนุนด้วยการ
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จัดสรรงบประมาณที่จะใช้ในการดําเนิ นการพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะในด้านการให้ความรู ้ทางด้าน
เทคโนโลยี โดยการไปศึกษาดูงานทางด้านเทคโนโลยี หรื อนวัตกรรมใหม่ๆ และดูงานทัว่ ไป จาก
หน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ สนับสนุ นให้มีการนําระบบการบริ หารข้อมูลและระบบ
สารสนเทศ เข้ามาใช้ในการจัดการระบบการทํางาน ตลอดจนการจัดให้มีผูเ้ ชี่ ยวชาญมานําเสนอแนะ
วิธีการใช้งานอย่างเหมาะสม ในส่ วนของการจัดส่ งบุคลากรไปโอนย้ายงานหรื อเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
ผลิตภัณฑ์ขององค์การในต่างประเทศ และการวางแผนการฝึ กอบรมเกี่ยวกับการสื บทอดตําแหน่ งงาน
ให้กบั องค์การ เป็ นการสนับสนุ นการพัฒนาบุคลากรทางด้านความก้าวหน้าในอาชี พการทํางาน ทั้งนี้
เพื่อป้ องกันการขาดแคลนบุคลากรขององค์การในอนาคต
2. ฝ่ ายทรั พยากรบุคคลของบริ ษทั ญี่ปุ่นและบริ ษทั สหรั ฐอเมริ กา/ยุโรป ควรปรั บปรุ ง
ระบบโครงสร้างเงินเดื อน ระบบการจ่ายค่าตอบแทนตลอดจนปรับปรุ งด้านสวัสดิการต่างๆให้เป็ น
ธรรม และสามารถทําให้องค์การแข่งขันได้เมื่อเปรี ยบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน นอกจากนี้ควร
สนับสนุ นทางด้านความก้าวหน้าในอาชีพการทํางาน โดยการปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์และวิธีการใน
การเลื่อนตําแหน่ งให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ส่ วนในด้านองค์การ ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลของบริ ษทั จะต้อง
สร้างความรักความผูกพันให้เกิดขึ้นภายในองค์การ และทําให้พนักงานเกิดความรู ้สึกว่า องค์การนี้
เปรี ยบเสมือนบ้านหลังที่ 2
เมื่อพิจารณาตามรายด้านแล้ว บริ ษทั ญี่ปุ่นและบริ ษทั สหรัฐอเมริ กา/ยุโรป ควรปรับปรุ ง
แต่ละรายข้อที่มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับปานกลางของด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านหัวหน้างาน ในเรื่ องการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน หัวหน้างานควรให้บุคลากรได้รับ
ทราบในข้อดี และข้อควรปรับปรุ งในผลการปฏิบตั ิงานของตนเอง ทั้งนี้ เพื่อให้เ กิ ด การวางแผนการ
ปรับปรุ งผลการปฏิบตั ิงาน (Performance Improvement Plan - PIP) ร่ วมกันระหว่างหัวหน้างานกับ
ฝ่ ายทรัพ ยากรบุค คลให้ก บั พนัก งานได้ถูก ต้อ งในรู ป แบบของการพัฒ นาบุค ลากรรายบุค คล
(Individual Development Plan - IDP) ตลอดจนการรั บทราบข้อมูลข่าวสารของบริ ษทั อย่าง
รวดเร็ วและสมํ่าเสมอ และหัวหน้างานควรมีการปรับปรุ งพัฒนาความรู ้ ความสามารถในหน้าที่การ
ทํา งาน ให้เ กิ ด ความเชี่ ย วชาญมากยิ่ง ขึ้ น ควรเพิ่ม การเปิ ดโอกาสให้ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาได้แสดง
ความคิดเห็นอย่างถูกต้องและเหมาะสม
2. ด้านเพื่อนร่ วมงาน ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล ควรจัดกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างพนักงานกับพนักงาน และระหว่างพนักงานกับองค์การ เช่ น กิ จกรรมงานเลี้ ยงสังสรรค์
ประจําปี กิจกรรมวันครอบครัว กิจกรรมวันสงกรานต์ ตลอดจนการจัดสถานที่ในการออกกําลัง
กายให้กบั พนักงาน ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการเปิ ดโอกาสให้มีการสร้างความคุน้ เคย สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ส่ งผลให้เกิดการทํางานเป็ นทีม และเป็ นประโยชน์ต่อเป้ าหมายขององค์การต่อไป
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3. ด้านความก้าวหน้า ในเรื่ องวิธีการเลื่อนตําแหน่ ง ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลควรพิจารณา
ปรับปรุ งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลื่อนตําแหน่ งให้เหมาะสมและเป็ นธรรม
เปิ ดโอกาสให้บุคลากรภายในมีการเรี ยนรู ้เพิ่มเติมและได้รับการพิจารณาการเลื่อนตําแหน่ งตาม
ความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนด
4. ด้านความมัน่ คง ในเรื่ องความมัน่ คงในการทํางาน ผูบ้ ริ หารควรสร้างความเชื่ อมัน่ ใน
อนาคต สร้างความไว้วางใจ สร้างภาพลักษณ์ขององค์การให้เป็ นที่น่าเชื่ อถือทั้งภายในและภายนอก
องค์การ โดยการเปิ ดเผยข้อมู ลและชี้ แจงแนวทางในการบริ หารจัดการให้พนักงานทราบ และให้
พนักงานมีส่วนในการรับรู ้และร่ วมแสดงความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาขององค์การด้วย
5. ด้านสวัสดิการ ในเรื่ องการจ่ายผลตอบแทนและสวัสดิการ ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล ควร
พิจารณาปรั บปรุ งระบบการจ่ ายเงิ นเดื อน ค่าตอบแทนทั้งที่เป็ นตัวเงิน เช่ น โบนัส เบี้ยขยัน และ
สวัสดิการที่ไม่เป็ นตัวเงิน เช่น การจัดทําประกันชีวิต ค่ารักษาพยาบาล ให้เหมาะสมและเป็ นธรรม
โดยการเปรี ยบเทียบกับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้
6. ด้านองค์การ ในเรื่ องการบริ หารจัดการและความจงรักภักดีต่อองค์การ ผูบ้ ริ หารควร
มีการบริ หารจัดการที่ดี มีการวางแผนในอนาคตของบริ ษทั และควรแจ้งผลการดําเนิ นงานให้พนักงาน
ทราบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ ง นอกจากนี้ ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล ควรมีการสร้ างภาพลักษณ์ สร้าง
แรงจูงใจในการทํางานให้กบั พนักงาน เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในองค์การต่อไป
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยั ครั้งต่อไป
1. ควรเพิ่มการศึกษาในเขตอื่นๆ เพื่อให้สามารถนําข้อมูลมาเปรี ยบเทียบลักษณะที่คล้ายคลึง
และแตกต่างกันด้วย
2. ควรศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อพนักงาน ที่มีความรู ้ความสามารถ ในองค์กร ทั้งนี้ เพื่อ
รักษาพนักงานที่เป็ นคนสําคัญไว้กบั องค์การให้ยาวนานที่สุด
3. ควรมีการศึกษาปัจจัยด้านอื่นๆ ด้วย เช่น ปัจจัยทางด้านความท้าทายในการทํางาน และ
ปั จจัยสิ่ งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาบุคลากรและความพึงพอใจในการทํางาน
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การประเมินโครงการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่ วมสํ าหรับนักเรียนทีม่ ีความต้ องการ
จําเป็ นพิเศษ สั งกัดสํ านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาสระบุรี เขต 2
THE EVALUATION OF CORE SCHOOL PROJECT OF THE SHARED PROGRAM FOR
STUDENTS IN SPECIAL NEEDS UNDER THE SUPERVISION OF OFFICE
OF EDUCATIONAL AREA 2 : SARA BURI PROVINCE
ปั ญญา เจือจันทร์ อุษา คงทอง และชาตรี เกิดธรรม
Panya Chuachan, Usa Kongthong, andChatree Kerddham
หลักสู ตรครุ ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

บทคัดย่ อ
การวิจยั ในครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั เพื่อประเมินโครงการโรงเรี ยนแกนนําจัดการ
เรี ยนร่ วม สําหรับนักเรี ยนที่มีความต้องการจําเป็ นพิเศษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี
เขต 2 ปี การศึกษา 2551 โดยประยุกต์ใช้การประเมินโครงการแบบซิป (CIPP Model)
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึ กษาครั้ งนี้ ได้แก่ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน 40 คน ครู โรงเรี ยน
แกนนําจัดการเรี ยนร่ วม 86 คน ผูป้ กครองนักเรี ยน 205 คน และกรรมการสถานศึกษา 175 คน
รวม 506 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ จํานวน
5 ตอน ผูว้ ิจยั ได้รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติในการหาค่า
ร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( x ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการวิจยั สรุ ปได้วา่
1. ผลการประเมินด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและ
มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก
2. ผลการประเมินด้านปั จจัยเบื้องต้นของโครงการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและ
มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก
3. ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและ
มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก
4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและมีความ
เหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก
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ABSTRACT
The purpose of this research was is to evaluate the core school project of the shared
program for students in special needs under the supervision of Office of Educational Area 2, Sara
Buri province, during the Academic Year 2008 based on the CIPP Model.
The sampling group was 40 school directors, 86 teachers of the core project 205
parents, and 175 board of educational committee to make a total of 506 people. The data
collection equipment was a 5 scale questionnaire divided into 5 parts. Data was collected and
analyzed using SPSS into percentage, mean, and standard deviation.
The evaluated results showed that the project’s environment, primary factor process
and output all passed the program’ s evaluation, and were highly appropriate.
ความสํ าคัญของปัญหา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
หมวด 2 ว่าด้วยสิ ทธิ และหน้าที่ทางการศึกษา มาตรา 10 กําหนดว่า การจัดการศึกษาต้องจัดให้
บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่นอ้ ยกว่าสิ บสองปี ที่รัฐต้องจัดให้
อย่างทัว่ ถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย วรรคสองกําหนดว่า การจัดการศึกษาสําหรับบุคคล
ซึ่ งมีความบกพร่ องทางร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่ อสารและการเรี ยนรู ้ หรื อ
มีร่างกายพิการหรื อทุพพลภาพหรื อบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้หรื อไม่มีผดู ้ ูแลหรื อด้อยโอกาส
ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิ และโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็ นพิเศษ และวรรคสาม
กําหนดว่า การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในวรรคสองให้จดั ตั้งแต่แรกเกิดหรื อพบความพิการ
โดยไม่ เสี ยค่าใช้จ่ายและให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิ ได้รับสิ่ งอํานวยความสะดวก สื่ อบริ การความ
ช่ วยเหลื ออื่ นใดทางการศึ กษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กาํ หนดในกฎกระทรวง (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ, 2545 ก)
จากเหตุผลดังกล่าวหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องทั้งภาครั ฐและเอกชนได้ให้ความสําคัญและ
ได้ริเริ่ มให้บริ การช่วยเหลือในระยะแรกเริ่ มแก่เด็กพิการและครอบครัวตั้งแต่แรกเกิดเพิ่มมากขึ้น
เรื่ อยๆ ส่ งผลให้เด็กพิการได้รับโอกาสพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่ และมีความพร้อมที่จะเข้าเรี ยน
ร่ ว มในระดับอนุ บาลและระดับประถมศึ กษามากยิ่งขึ้นเช่ น กันประกอบกับรั ฐบาลประกาศให้
ปี พุทธศักราช 2542 เป็ นปี การศึกษาเพื่อคนพิการ และกระทรวงศึกษาธิ การได้ประกาศนโยบายให้
คนพิการทุกคนที่อยากเรี ยนต้องได้เรี ยน โดยกําหนดให้โรงเรี ยนทัว่ ไปปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าว
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โดยการรั บเด็กที่มีความบกพร่ องเข้าเรี ยนร่ วมกับเด็กปกติ แล้วเรี ยกโรงเรี ยนเหล่านี้ ว่าโรงเรี ยน
จัดการเรี ยนร่ วมสําหรับนักเรี ยนที่มีความต้องการจําเป็ นพิเศษ (เบญจา ชลธาร์นนท์, 2546 :15)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2 เป็ นหน่ วยงานหลักในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน มีโรงเรี ยนในสังกัด จํานวน 155 โรงเรี ยน ตระหนักถึงภารกิจความสําคัญและความ
จําเป็ นดังกล่ าว โดยเฉพาะการจัดการศึกษาให้กับนักเรี ยนที่ มีความต้องการจําเป็ นพิเศษที่เรี ยน
ร่ วมกับนักเรี ยนปกติทวั่ ไป สามารถอ่านออก เขียนได้ และคิดคํานวณเป็ นเช่นเดียวกับนักเรี ยนปกติ
หรื อใกล้เคียงกับนักเรี ยนปกติ และดํารงตนอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ขนั้น นับว่าเป็ นเรื่ องที่ยาก
ยิ่ง จากการดําเนิ นโครงการโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมสําหรั บนักเรี ยนที่ มีความต้องการ
จําเป็ นพิเศษในปี 2551 การดําเนิ นงานยังไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ อาจเป็ นเพราะว่าโรงเรี ยนแกนนํา
จัดการเรี ยนร่ วมส่ วนใหญ่ยงั ขาดความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการบริ หารจัดการเรี ยนร่ วม
ครู ไม่จบสาขาการศึกษาพิเศษและยังไม่ผ่านการอบรมด้านการศึกษาพิเศษ สอดคล้องกับ เบญจา
ชลธาร์ นนท์ (2546:1-2) ที่กล่าวว่า ปั จจุบนั ถึงแม้ว่าโรงเรี ยนต่างๆจะได้ดาํ เนิ นการที่สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และได้ดาํ เนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
แล้วก็ตาม แต่ก็ยงั พบปั ญหาที่เกิดขึ้น นัน่ คือโรงเรี ยนทัว่ ไปยังขาดความรู ้และทักษะในการบริ หาร
จัดการเรี ยนร่ วมสําหรับนักเรี ยนที่มีความต้องการจําเป็ นพิเศษ เช่นด้านนโยบายการจัดการเรี ยนร่ วม
ด้านบุคลากร ด้านหลักสู ตร ด้านกระบวนการเรี ยนการสอนและด้านงบประมาณ
จากสภาพปั ญหาดังกล่าว ผูว้ ิจยั ในฐานะศึกษานิ เทศก์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สระบุรีเขต 2 มีหน้าที่นิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนในสังกัด
มี ค วามสนใจจะศึ ก ษาการดํา เนิ นงานของโรงเรี ย นจัด การเรี ย นร่ ว ม สํา หรั บนัก เรี ย นที่ มีค วาม
ต้องการจําเป็ นพิเศษ จึงได้จดั ทําโครงการโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมสําหรับนักเรี ยนที่มีความ
ต้องการจําเป็ นพิเศษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2 ปี การศึกษา 2551 ขึ้นโดยมี
โรงเรี ยนในสังกัดเข้าร่ วมโครงการ จํานวน 27 โรงเรี ยน เพื่อเป็ นการประมวลข้อมูลความคิดเห็น
ของผูท้ ี่เกี่ ยวข้องกับโครงการโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมสําหรับนักเรี ยนที่มีความต้องการ
จําเป็ นพิเศษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2 ปี การศึกษา 2551 ดังกล่าว ซึ่งได้แก่
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ครู ผูป้ กครองนักเรี ยนและกรรมการสถานศึกษาของโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยน
ร่ วมสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2 และผูป้ ระเมินมีความต้องการจะทราบผลการ
ดําเนิ นโครงการว่าที่โรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมทั้ง 27 โรงเรี ยน ได้จดั กิจกรรมตามโครงการ
ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ คือโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมสําหรับนักเรี ยนที่มีความต้องการจําเป็ น
พิเศษดําเนินงานตามโครงสร้างซีท (SEAT Framework) ได้อย่างมีคุณภาพ ครู จดั การเรี ยนการสอน
อย่างมีประสิ ทธิภาพ ชุมชนมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา ซึ่งจะส่ งผลต่อนักเรี ยนที่มีความต้องการ
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จําเป็ นพิเศษให้สามารถเรี ยนรู ้ได้เต็มตามศักยภาพ และอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข
นั้น ว่าผลการดําเนิ นงานจะเป็ นอย่างไร ซึ่ งจะเป็ นข้อมูลในการปรับปรุ งและพัฒนาโครงการต่อไป
จึงได้ประเมินโครงการโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมสําหรับนักเรี ยนที่มีความต้องการจําเป็ น
พิเศษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรีเขต 2 ปี การศึกษา 2551 โดยใช้แบบจําลองซิ ป
(CIPP Model) ของสตัฟเฟิ ลบีม(Stufflebeam) เป็ นแนวทางในการประเมิ น เพื่อให้ได้ผลการ
ประเมินครอบคลุมการดําเนินโครงการ สามารถนํามาเป็ นแนวทางในการพัฒนาโครงการให้ดียงิ่ ขึ้น
ซึ่งโครงการโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมสําหรับนักเรี ยนที่มีความต้องการจําเป็ นพิเศษนี้ นับว่า
เป็ นโครงการที่ มี ค วามสํา คัญยิ่ง ของสํานัก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษาสระบุ รี เขต 2 เนื่ อ งจากเป็ น
โครงการที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 สอดคล้องกับนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ และสอดคล้องกับความต้องการของโรงเรี ยนและชุมชน
คําสํ าคัญ
การประเมินโครงการโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
โจทย์ วจิ ัย/ปัญหาวิจัย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2 เป็ นหน่ วยงานหลักในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน มีโรงเรี ยนในสังกัด จํานวน 155 โรงเรี ยน ตระหนักถึงภารกิจความสําคัญและความจําเป็ น
ดังกล่าว โดยเฉพาะการจัดการศึกษาให้กบั นักเรี ยนที่มีความต้องการจําเป็ นพิเศษที่เรี ยนร่ วมกับ
นักเรี ยนปกติทวั่ ไป สามารถอ่านออก เขียนได้ และคิดคํานวณเป็ นเช่นเดียวกับนักเรี ยนปกติหรื อ
ใกล้เคียงกับนักเรี ยนปกติ และดํารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุ ขนั้น นับว่าเป็ นเรื่ องที่ยากยิ่ง
จากการดําเนิ นโครงการโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมสําหรับนักเรี ยนที่มีความต้องการจําเป็ น
พิเศษในปี 2551 การดําเนิ นงานยังไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ อาจเป็ นเพราะว่าโรงเรี ยนแกนนําจัดการ
เรี ยนร่ วมส่ วนใหญ่ยงั ขาดความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการบริ หารจัดการเรี ยนร่ วม ครู ไม่จบ
สาขาการศึกษาพิเศษและยังไม่ผา่ นการอบรมด้านการศึกษาพิเศษ
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อประเมินโครงการโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมสําหรับนักเรี ยนที่มีความต้องการ
จําเป็ นพิเศษสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรีเขต 2 ปี การศึกษา2551โดยใช้แบบจําลองซิป
(CIPP Model) ประเมิน 4 ด้าน คือ ด้านสภาวะแวดล้อม (Context) ด้านปั จจัยเบื้องต้น (Input)
ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Product) ของโครงการ
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วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ผบู ้ ริ หารโรงเรี ยน ครู ที่เข้าร่ วมโครงการโรงเรี ยน
แกนนํา จัด การเรี ย นร่ ว ม ผูป้ กครองของนัก เรี ย นที่ มี ค วามต้อ งการจํา เป็ นพิ เ ศษ และกรรมการ
สถานศึกษาในโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม สําหรั บนักเรี ยนที่มีความต้องการจําเป็ นพิเศษ
สัง กัด สํา นัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาสระบุ รี เ ขต 2 ปี การศึ ก ษา 2551 โดยการสุ่ ม แบบแบ่ ง ชั้น
(Stratified Random Sampling) และกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากตารางของเครจซี่ และ
มอร์ แกน (Krejcie & Morgan, 1970 : 607-610) ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 506 คน ประกอบด้วย
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนจํานวน 40 คน ครู จาํ นวน 86 คน ผูป้ กครองนักเรี ยนจํานวน 205 คน และกรรมการ
สถานศึกษาจํานวน 175 คน
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป SPSS or Windows
โดยมีข้ นั ตอนดังนี้
1. นําข้อมูลจากแบบสอบถามในส่ วนที่เป็ นแบบสํารวจรายการ (Check list) วิเคราะห์ค่า
ร้อยละ (%) ข้อมูลในส่ วนที่เป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) ทําการตรวจให้คะแนน
แล้วนํามาหาค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยกําหนดค่าของคะแนนตาม
นํ้าหนักคะแนนตามลําดับ ดังนี้ (บุญชม ศรี สะอาด, 2535 : 102)
เห็นด้วยมากที่สุด
เท่ากับ 5
เห็นด้วยมาก
เท่ากับ 4
เห็นด้วยปานกลาง
เท่ากับ 3
เห็นด้วยน้อย
เท่ากับ 2
เห็นด้วยน้อยที่สุด
เท่ากับ 1
2. วิเคราะห์ตดั สิ นคุณค่าโดยพิจารณาจากเกณฑ์ของการประเมินโครงการโรงเรี ยนแกน
นํา จัด การเรี ย นร่ ว ม สํา หรั บ นัก เรี ย นที่ มี ค วามต้อ งการจํา เป็ นพิ เ ศษ สัง กัด สํา นัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาสระบุรี เขต 2 ปี การศึกษา 2551 โดยพิจารณาความคิดเห็น แล้วเทียบค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์
ดังนี้ (บุญชม ศรี สะอาด, 2535 : 103)
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย

4.51-5.00
3.51-4.50
2.51-3.50
1.51- 2.50
1.00 -1.50

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีความเหมาะสม
มีความเหมาะสม
มีความเหมาะสม
มีความเหมาะสม
มีความเหมาะสม

อยูใ่ นระดับมากที่สุด
อยูใ่ นระดับมาก
อยูใ่ นระดับปานกลาง
อยูใ่ นระดับน้อย
อยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
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ในการประเมิ น ครั้ งนี้ ผูว้ ิ จ ัย ได้ก ํา หนดเกณฑ์ค วามมี คุ ณ ภาพของการดํา เนิ น
โครงการไว้ที่ระดับมากขึ้นไป คือค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป
ผลการวิจัย

ผลการประเมินโครงการโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม สําหรับนักเรี ยนที่มี
ความต้องการจําเป็ นพิเศษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2 ปี การศึกษา
2551 สามารถสรุ ปผลได้ ดังนี้
1. ผลการประเมินด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ โดยการประเมิน 3 ตัวชี้วดั พบว่า
ผ่านเกณฑ์การประเมินและมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทุกตัวชี้วดั ซึ่ งตัวชี้วดั ทั้ง 3 ตัวชี้วดั
มีดงั นี้
1.1 หลักการของโครงการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและมีความเหมาะสมอยูใ่ น
ระดับมาก
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและมีความเหมาะสมอยู่
ในระดับมาก
1.3 เป้ าหมายของโครงการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและมีความเหมาะสมอยูใ่ น
ระดับมาก
2. ผลการประเมินด้านปั จจัยเบื้องต้นของโครงการ โดยการประเมิน 3 ตัวชี้วดั พบว่าผ่าน
เกณฑ์การประเมินและมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากทุกตัวชี้วดั ซึ่งตัวชี้วดั ทั้ง 3 ตัวชี้วดั มีดงั นี้
2.1 บุคลากรของโครงการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและมีความเหมาะสมอยูใ่ น
ระดับมาก
2.2 งบประมาณที่ใช้ในโครงการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและมีความเหมาะสม
อยูใ่ นระดับมาก
2.3 วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในโครงการ พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินและมีความเหมาะสม
อยูใ่ นระดับมาก
3. ผลการประเมินด้านกระบวนการโดยการประเมิน 4 ตัวชี้วดั พบว่าผ่านเกณฑ์การ
ประเมินและมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากทุกตัวชี้วดั ซึ่งตัวชี้วดั ทั้ง 4 ตัวชี้วดั มีดงั นี้
3.1 การดําเนิ นงานด้านนักเรี ยน (S : Student) พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและ
มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก
3.2 การดําเนิ นงานด้านสภาพแวดล้อม (E : Environment) พบว่า ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินและมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก
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3.3 การดําเนิ นงานด้านกิจกรรมการเรี ยนการสอน (A : Activities) พบว่า ผ่านเกณฑ์
การประเมินและมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก
3.4 การดําเนิ นงานด้านเครื่ องมือ (T : Tools) พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและ
มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก
4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการโดยการประเมิน 3 ตัวชี้วดั พบว่า ผ่านเกณฑ์
การประเมินและมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากทุกตัวชี้วดั ซึ่งตัวชี้วดั ทั้ง 3 ตัวชี้วดั มีดงั นี้
4.1 ประสิ ทธิ ภาพการสอนของครู พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินและมีความเหมาะสม
อยูใ่ นระดับมาก
4.2 พฤติกรรมการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนที่มีความต้องการจําเป็ นพิเศษ พบว่าผ่านเกณฑ์
การประเมินและมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก
4.3 การอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ขของนักเรี ยนที่มีความต้องการจําเป็ นพิเศษ
พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก
5. ผลการประเมิ นโครงการโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม สําหรั บนักเรี ยนที่ มี
ความต้องการจําเป็ นพิเศษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาสระบุรี เขต 2 ปี การศึ กษา 2551
โดยประเมิ น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปั จจัยเบื้ องต้น ด้านกระบวนการ และ
ด้านผลผลิ ตของโครงการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิ นและมี ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน และมีตวั ชี้วดั ทั้งสิ้ น 13 ตัวชี้วดั พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและมีความเหมาะสมอยูใ่ น
ระดับมากทุกตัวชี้วดั
ในการประเมินครั้งนี้ได้กาํ หนดเกณฑ์การประเมินไว้ที่ระดับมาก ( x ≥ 3.51) จากมาตร 5
ระดับ จึงจะถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน
อภิปรายผล
จากผลการวิจยั เกี่ยวกับการประเมินโครงการโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม สําหรับ
นักเรี ยนที่มีความต้องการจําเป็ นพิเศษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2 ปี การศึกษา
2551 มีประเด็นที่น่าสนใจ สมควรแก่การอภิปรายผล ดังนี้
1. ผลการประเมินด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ
จากการประเมิ น พบว่า ด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ ผ่านเกณฑ์การประเมิ นและมี ความ
เหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก สาเหตุสาํ คัญ คือ ตัวชี้วดั ทั้ง 3 ตัวชี้วดั ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยูใ่ น
ระดับมากทุกรายการ ซึ่ งได้แก่ความเหมาะสมของหลักการ ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ และ
ความเหมาะสมของเป้ าหมายของโครงการ ซึ่งในการประเมินได้กาํ หนดเกณฑ์การประเมินไว้ที่
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ระดับมาก ( x = 3.51) จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์ประเมิน จากความคิดเห็ นของผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยน ครู ผูป้ กครองนักเรี ยน และกรรมการสถานศึ กษา ในโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม
ชี้ให้เห็นว่าตัวชี้วดั ทั้ง 3 ตัวชี้วดั เป็ นองค์ประกอบหลักที่สนองต่อความสําเร็ จและโอกาสที่จะทําให้
โครงการเกิดสัมฤทธิ์ผลในเบื้องต้น ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ สมหวัง พิธิยานุวฒั น์ (2540 : 68)
ที่กล่าวว่า การประเมิ นความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ถือเป็ นการประเมิ นที่ สําคัญยิ่ง คือถ้า
วัตถุประสงค์ของโครงการไม่เหมาะสมแล้วผลการประเมินอื่นๆ ที่ตามมาก็ไร้ความหมายไปด้วย
ดังนั้น การประเมินสิ่ งแรกของโครงการโดยพิจารณาว่าวัตถุประสงค์ของโครงการเหมาะสมหรื อไม่
และมีความเป็ นไปได้หรื อไม่จึงเป็ นเหตุผลสําคัญที่จะทําให้การประเมินโครงการเกิดผลสําเร็ จ และ
สอดคล้องกับ ประชุม รอดประเสริ ฐ (2545 : 15) ที่กล่าวว่า การจัดทําโครงการจะต้องมีการกําหนด
ความมุ่งหมายหรื อวัตถุประสงค์เป็ นลําดับแรก เพราะวัตถุประสงค์เป็ นทิศทางในการดําเนิ นงาน
จะต้องเป็ นข้อความที่ชดั เจนไม่คลุมเครื อและสามารถวัดได้ นอกจากนี้ โครงการโรงเรี ยนแกนนํา
จัดการเรี ยนร่ วม สําหรับนักเรี ยนที่มีความต้องการจําเป็ นพิเศษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สระบุรี เขต 2 ปี การศึกษา 2551 ยังเป็ นโครงการที่ตอบสนองความต้องการของโรงเรี ยนและชุมชน
ซึ่ งสอดคล้องกับหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 (2544 : 3) ที่กล่าวว่า การจัดการ
เรี ยนรู ้ ที่เน้นนักเรี ยนสําคัญที่ สุดนั้นต้องเป็ นไปเพื่อสนองความต้องการและความแตกต่างของ
นักเรี ยนแต่ละบุคคล และพบว่า วัตถุประสงค์และเป้ าหมายของโครงการมีความเหมาะสมสามารถ
ปฏิบตั ิได้จริ งและตอบสนองความต้องการของโรงเรี ยนและชุมชน ทั้งนี้ เนื่ องจากโรงเรี ยนแกนนํา
จัดการเรี ยนร่ วมจะดําเนินการบริ หารจัดการโดยใช้โครงสร้างซี ท (SEAT Framework) ควบคู่ไปกับ
การบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานซึ่ งมีหลักการว่าโรงเรี ยนมีอาํ นาจจัดการและบริ หารโดยให้ทุก
คนมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษามากขึ้น กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับนักเรี ยนที่มีความต้องการจําเป็ น
พิเศษ จึ งได้รับการยอมรั บจากผูป้ กครองนักเรี ยนในระดับมาก และอาจเนื่ องมาจากสังคมได้ให้
ความสนใจและให้ความสําคัญแก่ เด็กที่มีความต้องการจําเป็ นพิเศษมากขึ้น ซึ่ งในปี พ.ศ. 2542
กระทรวงศึกษาธิ การได้กาํ หนดให้เป็ นปี การศึกษาเพื่อคนพิการ โดยมีนโยบายว่าคนพิการทุกคนที่
อยากเรี ยนต้องได้เรี ยน และในปี พ.ศ. 2543 ได้มีนโยบายและเจตนารมณ์จะขยายโอกาสและบริ การ
การศึกษาเพื่อคนพิการ (เบญจา ชลธาร์นนท์, 25448 : 8)
สุ วาริ นทร์ ถิ่นทวี (2547 : 104-105) ที่ได้ทาํ การศึกษาเกี่ยวกับการประเมินโครงการ
โรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมสําหรับนักเรี ยนที่มีความต้องการจําเป็ นพิเศษ สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยใช้แบบจําลองซิ ป (CIPP Model) ผลการประเมินพบว่า ด้านสภาวะ
แวดล้อมเกี่ ยวกับวัตถุประสงค์ของโครงการและสภาพแวดล้อมทางสังคมของชุ มชนตามความ
คิดเห็นของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและครู ในภาพรวมเห็นว่าสอดคล้องมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก
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จากผลการประเมินด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม
สําหรับนักเรี ยนที่มีความต้องการจําเป็ นพิเศษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2 ปี
การศึกษา 2551 ครั้งนี้ เห็นว่ามีความเหมาะสม เห็นควรดําเนินโครงการต่ออย่างมีประสิ ทธิภาพ
2. ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ
การประเมินด้านปั จจัยเบื้องต้นของโครงการโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมสําหรับ
นักเรี ยนที่มีความต้องการจําเป็ นพิเศษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2 ปี การศึกษา
2551 ตามความคิดเห็ นของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ครู ผูป้ กครองนักเรี ยน และกรรมการสถานศึกษา
ในโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินและมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับ
มาก เมื่ อพิจารณาผลการประเมิ นในแต่ละตัวชี้ วดั ทั้ง 3 ตัวชี้ วดั พบว่าทุกตัวชี้ วดั ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินและมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก คือ ด้านบุคลากร งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
ในการดําเนินโครงการ
เมื่ อ พิ จ ารณาแต่ ล ะรายการ พบว่ า ทุ ก รายการผ่า นเกณฑ์ก ารประเมิ น และมี ค วาม
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก ได้แ ก่ จํานวนบุคลากรของโรงเรี ย นแกนนํามี เ พีย งพอ ครู ที่เ ข้าร่ ว ม
โครงการมีความตระหนัก และมุ่งมัน่ ในการปฏิบตั ิงาน ถึงแม้งบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ เอกสาร
คู่มือต่างๆ ที่โรงเรี ยนได้รับการสนับสนุนมีความเพียงพอในระดับหนึ่ง แต่ดว้ ยความที่โรงเรี ยนแกน
นําเหล่านี้ มีความตระหนัก มีความตั้งใจที่ดาํ เนิ นโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ โรงเรี ยนได้
วางแผนเตรี ยมการก่อนดําเนินโครงการในเรื่ องของบุคลากร อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และ
การประสานความร่ วมมือกับผูป้ กครองนักเรี ยนและชุมชน และโรงเรี ยนต่างก็ดาํ เนิ นการจัดการ
เรี ยนร่ วมโดยใช้โครงสร้างซี ท (SEAT Framework) และการบริ หารแบบใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน
(SBM) โดยการอบรมครู ให้ความรู ้กบั บุคลากรของโรงเรี ยนและผูป้ กครองนักเรี ยน ส่ งผลให้
บุคลากรของโรงเรี ยนมีความรู ้ความเข้าใจรู ปแบบกระบวนการจัดการเรี ยนร่ วมเป็ นอย่างดี ทําให้
โรงเรี ยนแกนนําเรี ยนร่ วมได้รับความร่ วมมือจากบุคลากร ผูป้ กครองนักเรี ยนและชุมชนอย่างดียิ่ง
สอดคล้องกับ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ (2545 : 25-26) ที่กล่าวว่า การบริ หาร
แบบมีส่วนร่ วมทําให้บุคลากรตื่นตัว ร่ วมคิดร่ วมทํา มีความสนใจในการพัฒนาและมีเจตคติที่ดีต่อ
การเปลี่ยนแปลงการจัดการเรี ยนการสอน สอดคล้องกับ ประมวล วันมี (2545 : 56) ได้ศึกษาการ
ประเมินโครงการพัฒนาข้าราชการครู โรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม พบว่า ข้าราชการครู ท่ีมี
ประสบการณ์ ใ นการอบรมต่ างกัน มี ส ภาพปั ญ หาในการพัฒนาโรงเรี ย นเรี ย นร่ ว มสู่ ม าตรฐาน
การศึกษาพิเศษแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อีกประการหนึ่ ง โครงการโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมสําหรับนักเรี ยนที่มีความ
ต้องการจําเป็ นพิเศษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2 ปี การศึกษา 2551 ถึงแม้จะ
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ได้รั บ จัด สรรงบประมาณและวัส ดุ อุ ป กรณ์ จ ากหน่ ว ยงานต้น สั ง กัด และจากการ
สนับสนุ นของชุมชน จํานวนไม่มากก็ตาม แต่โรงเรี ยนก็ได้มีการวางแผนการใช้งบประมาณและ
วัสดุอุปกรณ์อย่างคุม้ ค่า คํานึ งถึงความประหยัดเป็ นสําคัญ จึงทําให้ผเู ้ ข้าร่ วมโครงการให้ความเห็น
ว่าความเหมาะสมของงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์อยูใ่ นระดับมาก
3. ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการ
จากการประเมินพบว่า ด้านกระบวนการดําเนินโครงการผ่านเกณฑ์ประเมินและอยูใ่ น
ระดับมาก เมื่อพิจารณาผลการประเมินในแต่ละตัวชี้วดั ทั้ง 4 ตัวชี้วดั พบว่า ทุกตัวชี้วดั ผ่านเกณฑ์
การประเมินและมีการปฏิบตั ิอยู่ในระดับมาก คือการดําเนิ นงานด้านนักเรี ยน (S : Student)
การดําเนินงานด้านสภาพแวดล้อม (E : Environment) การดําเนินงานด้านการจัดการเรี ยนการสอน
(A : Activities) และการดําเนินงานด้านเครื่ องมือ (T : Tools) จึงส่ งผลให้ดา้ นกระบวนการดําเนิน
โครงการอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการ พบว่า ทุกรายการอยูใ่ นระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ที่เป็ นเช่ นนี้ อาจเป็ นเพราะว่าโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมต่างมีการดําเนิ นการศึกษา สภาพ
ปั ญหาและความต้องการในการพัฒนา มีการวางแผนและเตรี ยมการก่ อนดําเนิ นโครงการมีการ
ปฏิบตั ิกิจกรรมตามปฏิทินของโครงการ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและครู มีความรู ้ความเข้าใจกระบวนการ
ดําเนินงานตามโครงการโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมเป็ นอย่างดีโดยได้เข้ารับการประชุม อบรม
สัมมนา และศึกษาดูงานด้านการจัดการเรี ยนร่ วมอยู่เสมอ มีการเตรี ยมความพร้อมทั้งนักเรี ยนที่มี
ความต้องการจําเป็ นพิเศษและนักเรี ยนปกติ มีการปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในห้องเรี ยนและนอก
ห้องเรี ยนให้เหมาะสมกับความบกพร่ องของนักเรี ยน มีการปรับหลักสู ตรให้เหมาะสมกับนักเรี ยนที่
มี ความต้องการจําเป็ นพิเศษ มี การคัดกรองนักเรี ยนที่มีความต้องการจําเป็ นพิเศษ การวินิจฉัย
นักเรี ยน การเขียนแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และการเขียนแผนการสอนเฉพาะบุคคล
(IIP) การสร้างและพัฒนาสื่ อการเรี ยนการสอน ครู ดาํ เนินการสอนหลากหลายวิธีตามความบกพร่ อง
ของนักเรี ยน มีการให้บริ การสอนเสริ มแก่นักเรี ยนที่มีปัญหาทางการเรี ยนรู ้มีการประเมินผลและ
วิเคราะห์ผลการดําเนิ นงานตามโครงการ อีกทั้งยังมีทศั นคติที่ดีต่อการจัดการเรี ยนร่ วมและมีความ
มุ่ ง มั่น ที่ จ ะพัฒ นางานด้า นการจัด การเรี ย นร่ ว ม จึ ง ทํา ให้ก ารดํา เนิ น งานตามโครงการมี ค วาม
เหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก สอดคล้องกับสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่ งชาติ (2541 :
85) ที่กล่ าวว่า การวางแผนอย่างถูกต้อง มี แผนงานดี ต้ งั แต่เริ่ มต้นแผนงานมีความชัดเจนและมี
ทิศทางแน่ นอน จะช่ วยให้การดําเนิ นงานบรรลุวตั ถุประสงค์อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สอดคล้องกับ
แนวคิดของ ประชุม รอดประเสริ ฐ (2547 : 57) ที่กล่าวว่าถ้าหน่ วยงานใดมีการวางแผนและการ
วางแผนเป็ นไปด้วยดีมีประสิ ทธิภาพ มีแผนงานที่ดีต้ งั แต่ตน้ การปฏิบตั ิงานตามแผนย่อมมี

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปี ที่ 3 ฉบับที่ 2 มิถุนายน – กันยายน 2552

85

ประสิ ทธิภาพสู ง นอกจากนั้นการจัดทําปฏิทินปฏิบตั ิงานตามขั้นตอนโดยละเอียดการ
ดําเนิ นงานตามปฏิ ทินปฏิ บตั ิ งานทุ กขั้นตอนและทุกกิ จกรรมทําให้ผลการปฏิ บตั ิ งานมี คุณภาพ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ฟาอิยา รอยเจอร์ พอนซีฟอนท์ แมค (Faite,Royjier,Poncefonte, & Mack,
2000 : 115) ได้ศึกษาวิจยั เกี่ยวกับความคิดเห็นของครู ในรัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริ กา ต่อการจัดการ
เรี ยนร่ วม พบว่าส่ วนใหญ่เห็ นด้วยกับการจัดการเรี ยนร่ วม และจะจัดได้ดีหากการจัดเป็ นระบบ
ได้รับการสนับสนุ นจากฝ่ ายบริ หาร และมีการฝึ กอบรม สมบูรณ์ อาศิรพจน์ (2542 : 98-99) ได้
ศึกษาเปรี ยบเทียบเจตคติของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและครู ในโรงเรี ยนเรี ยนร่ วมที่มีต่อความสามารถของ
การเรี ยนและการปรั บ ตัว ของนั ก เรี ยนที่ มี ค วามบกพร่ องทางสติ ปั ญ ญาโรงเรี ยนในเขต
กรุ งเทพมหานคร พบว่า ค่าเฉลี่ยเจตคติของผูบ้ ริ หารและครู ในโรงเรี ยนโครงการโรงเรี ยนเรี ยนร่ วม
ที่ มีต่อนัก เรี ย นที่ มีความบกพร่ องทางสติ ปัญญาอยู่ในทางบวก โดยผูบ้ ริ หารโรงเรี ย นมี เจตคติ
ทางบวกสูงกว่าครู
กัลยารัตน์ สุ วรรณาวุธ (2544 : 86) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ องการศึกษาแนวทางการพัฒนา
รู ปแบบการจัดการศึกษา สําหรับนักเรี ยนพิการเรี ยนร่ วมกับนักเรี ยนปกติ ในโรงเรี ยนประถมศึกษา
เขตการศึกษา 12 พบว่า รู ปแบบการสอนที่ใช้กบั เด็กพิเศษที่เรี ยนร่ วมควรให้เด็กปกติที่เป็ นเพื่อน
ร่ วมชั้นเรี ยนได้ทราบแนวทางปฏิบตั ิที่ตรงกัน เน้นการช่ วยเหลือซึ่ งกันโดยมีครู เป็ นผูค้ อยชี้ แนะ
ควรจัดมุมสําหรั บสอนเสริ มเป็ นรายบุคคล ควรจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ ควรเน้น
กิจกรรมมากกว่าทฤษฎีและเนื้อหา รวมทั้งสิ่ งอํานวยความสะดวกต่างๆ ควรจัดให้อยูใ่ นชั้นล่างของ
อาคารเรี ยน ทั้งนี้เพื่ออํานวยความสะดวกแก่เด็ก ได้ประเมินโครงการโรงเรี ยนตัวอย่างจัดการเรี ยน
ร่ วมระหว่างเด็กที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญากับเด็กปกติในจังหวัดอุดรธานี พบว่า โรงเรี ยนกลุ่ม
ทดลองสามารถดําเนินการตามโครงการ คือการเรี ยนการสอน
ความพร้อมของโครงการ ความร่ วมมือจากผูป้ กครองและชุมชน การดําเนิ นงานตาม
แผนปฏิบตั ิงาน การพัฒนาบุคลากร และโอกาสในการเรี ยนร่ วมกับเด็กปกติ เป็ นไปตามเกณฑ์ที่
กําหนดเพราะโรงเรี ยนในโครงการค่อนข้างจะมีความพร้อมในด้านอาคารสถานที่และบุคลากร
ทําให้ การดําเนิ นงานตามโครงการเรี ยนร่ วมประสบผลสําเร็ จ และได้ทาํ การศึกษาค้นคว้าเรื่ องการ
ประเมินโครงการเรี ยนร่ วมของโรงเรี ยนบ้านหนองแหย่ง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี ยงราย
เขต 3 โดยใช้แบบจําลองซิ ป (CIPP Model) ผลการประเมินพบว่าด้านกระบวนการมีการปฏิบตั ิงาน
อยูใ่ นระดับมาก
4. การประเมินด้านผลผลิตของโครงการ
จากผลการประเมินพบว่า ด้านผลผลิตของโครงการโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม
สําหรับนักเรี ยนที่มีความต้องการจําเป็ นพิเศษ โรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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สระบุรี เขต 2 ผ่านเกณฑ์การประเมิ นและอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ อาจมาจากสาเหตุ
ตัวชี้ วดั ทั้ง 4 ตัวชี้ วดั ผ่านเกณฑ์และอยู่ในรพดับมากทั้ง 4 ตัวชี้ วดั จึ งส่ งผลให้ดา้ นผลผลิตอยู่ใน
ระดับมาก
4.1 ครู มีประสิ ทธิภาพในการจัดการเรี ยนการสอน
จากผลการประเมินที่พบว่า ประสิ ทธิภาพจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนของครู ผา่ น
เกณฑ์ก ารประเมิ นและอยู่ใ นระดับ มากนั้น อาจเนื่ องมาจาก ครู ที่เ ข้าร่ วมโครงการต่ างมี ค วาม
ตระหนักและมุ่งม่นในการพัฒนา ได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการเตรี ยมความพร้อม
นักเรี ยน การคัดกรองนักเรี ยน การทําแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) แผนการสอนเฉพาะ
บุคคล (IIP) การพัฒนาสื่ อการเรี ยนการสอน การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนตามลักษณะเฉพาะ
ของนักเรี ย น การวัดและประเมิ นผล และครู ไ ด้ศึกษาดู งานในโรงเรี ยนแกนนําเรี ยนร่ วมที่ เป็ น
แบบอย่างที่ดี จึงส่ งผลให้ครู ที่เข้าร่ วมโครงการมีความรู ้ ความสามารถ และมีทกั ษะในการจัดการ
เรี ยนการสอนเป็ นอย่างดี ทําให้ครู เหล่านั้นจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนอย่างมีประสิ ทธิภาพ
4.2 พฤติกรรมการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนที่มีความต้องการจําเป็ นพิเศษ
จากผลการประเมินที่พบว่า พฤติกรรมการเรี ยนรู ้ ของนักเรี ยนที่มีความต้องการ
จําเป็ นพิเศษ ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยูใ่ นระดับมากนั้น อาจเนื่องมาจาก หลังจากที่ครู ที่เข้าร่ วม
โครงการได้รับการพัฒนาจนเป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ และมีความสามารถจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอนอย่างมีประสิ ทธิภาพแล้ว ก็ส่งผลให้นกั เรี ยนเกิดการพัฒนาพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ไปในทาง
ที่ดีข้ ึน อีกประการหนึ่ งอาจเป็ นเพราะว่า เมื่อผูป้ กครองของนักเรี ยนที่มีความต้องการจําเป็ นพิเศษ
เหล่านั้นมีความเข้าใจและเอาใจใส่ ดูแลต่อบุตรหลานของตนเป็ นอย่างดี ทําให้นกั เรี ยนเหล่านั้นได้
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ในทางที่ดีข้ ึน
4.3 การอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นของนักเรี ยนที่มีความต้องการจําเป็ นพิเศษ
จากผลการประเมิ น ที่ พ บว่า คุ ณ ลัก ษณะอัน พึ ง ประสงค์ข องนัก เรี ย นที่ มี ค วาม
ต้องการจําเป็ นพิเศษ ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยูใ่ นระดับมากนั้น อาจเป็ นเพราะว่า เมื่อนักเรี ยน
เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ในที่ดีข้ ึน จึงสามารถปรับตนเองให้สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่น
ได้อย่างมีความสุ ขไปในที่สุด
5. การประเมินโครงการในภาพรวม
จากผลการประเมินที่พบว่า การประเมินโครงการในภาพรวมของโครงการโรงเรี ยน
แกนนําจัดการเรี ยนร่ วมสําหรั บนักเรี ยนที่มีความต้องการจําเป็ นพิเศษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษา สระบุ รี เขต 2 ผ่า นเกณฑ์ก ารประเมิ น และอยู่ใ นระดับ มากทุ ก ด้า น คื อ ด้า นสภาวะ
แวดล้อม ด้านปั จจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการและด้านผลผลิตของโครงการ ซึ่งผูใ้ ห้ขอ้ มูลเป็ น
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บุคคลที่เกี่ ยวข้องกับการพัฒนาตามโครงการ และมีตวั ชี้ วดั ทั้งสิ้ น 13 ตัวชี้ วดั พบว่า
ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยูใ่ นระดับมากทุกตัวชี้วดั
สําหรั บการประเมินโครงการโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม สําหรั บนักเรี ยนที่ มี
ความต้องการจําเป็ นพิเศษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2 ปี การศึกษา 2551
นับเป็ นส่ วนสําคัญยิ่งส่ วนหนึ่ งที่ ช่วยให้ผูร้ ั บผิดชอบโครงการและผูร้ ่ วมดําเนิ นโครงการทราบ
ผลสําเร็ จของการดําเนิ นโครงการ เพื่อนําผลการประเมิ นไปปรั บปรุ งแก้ไขการปฏิ บตั ิงานให้มี
ประสิ ทธิ ภาพ และเกิดประสิ ทธิ ผล ซึ่งสอดคล้องกับ สมหวัง พิธิยานุวฒั น์ (2540 : บทนํา) กล่าวไว้
ในบทนําของบทความทางการประเมินโครงการว่า การบริ หารโครงการต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นโครงการ
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม หรื อการเมืองการปกครองก็ตาม ถ้าจะให้บงั เกิดผลอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
สู งสุ ด จําเป็ นต้องอาศัยการประเมินโครงการ (Project evaluation) ที่เป็ นระบบ คือผลจากการ
ประเมินโครงการจะทําให้ผบู ้ ริ หารโครงการได้ทราบจุดเด่นจุดด้อยของโครงการ เพื่อดําเนิ นการ
แก้ไขโครงการได้ทนั ท่วงที และเมื่อได้ดาํ เนิ นโครงการไปแล้วย่อมต้องทราบว่าโครงการนั้นได้
บรรลุเป้ าหมายหรื อไม่ เพียงใด คุม้ กับทุนและแรงงานที่ลงทุนไปหรื อไม่ สอดคล้องกับสํานักงาน
คณะกรรมการการประถม ศึกษาแห่ งชาติ (2541 : 15) ที่กล่าวว่า การดําเนิ นงานควรมีการประชุม
ประเมิ นผลและรายงานผล เพื่อจะได้ทราบว่าผลการดําเนิ นงานทุ ก ขั้นตอนได้ตามเป้ าหมายที่
กําหนดหรื อไม่ และจะต้องนําผลการประเมินมาปรั บปรุ งแก้ไขและพัฒนาการดําเนิ นงานให้มี
ประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผลสูงสุ ด
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้
1.1 จากผลการประเมินที่พบว่า ประเด็นการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินและ
อยูใ่ นระดับมากทุกประเด็นนั้น มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1.1.1 ควรจัดโครงการดังกล่าวขึ้นอีก ด้วยการกระจายสู่ โรงเรี ยนในเขตพื้นที่
การศึกษาสระบุรี เขต 2 ให้ครอบคลุมทุกอําเภอ และควรลึกลงไปในโรงเรี ยน เพื่อให้ครู ทุกคน
มีส่วนร่ วมโดยเฉพาะผูท้ ี่ยงั ไม่เคยเข้าร่ วมโครงการ
1.1.2 การจัดทําโครงการ ควรให้ทุกฝ่ ายโดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการได้
มีส่วนร่ วมในการกําหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายโครงการ จะทําให้เกิดความสอดคล้องกับความ
ต้องการมากขึ้น
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1.1.3 การจัด การด้า นงบประมาณ ควรให้ผูเ้ ข้า ร่ ว มโครงการมี ส่ ว นร่ ว มใน
การกําหนดงบประมาณโครงการให้ชัดเจน จัดทําบัญชี รายรั บรายจ่ายและรายงานผลให้ชัดเจน
เพื่อความโปร่ งใส
1.1.4 สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาสระบุ รี เขต 2 ควรเพิ่ ม การสนั บ สนุ น
งบประมาณ สื่ อเอกสารทางวิชาการต่างๆ สิ่ งอํานวยความสะดวกและความช่ วยเหลืออื่นใดทาง
การศึกษา และควรส่ งเสริ มการขยายเครื อข่ายของโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมให้มากขึ้น
2. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมินครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการประเมินโครงการโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม สําหรับนักเรี ยนที่มี
ความต้องการจําเป็ นพิเศษ เป็ นรายโรงเรี ยน เพื่อเปรี ยบเทียบผลการดําเนินโครงการ
2.2 ควรมีการประเมินโครงการโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม สําหรับนักเรี ยนที่มี
ความต้องการจําเป็ นพิเศษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นๆ เพื่อเป็ นข้อมูลในการปรับปรุ ง
พัฒนาโครงการ
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บทคัดย่ อ
วิทยานิ พนธ์เรื่ องนี้ มีวตั ถุประสงค์ในการศึกษา เพื่อประเมินความคิกเห็ นขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบล 62 แห่ ง ในการนํานโยบายการจัดอนุ บาล 3 ขวบไปปฏิบตั ิใน จังหวัดอ่างทอง
และศึกษาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ความคิดเห็ นพร้อมขององค์การบริ หารส่ วนตําบลในการนํา
นโยบายดังกล่าวไปปฏิบตั ิ
ผลการศึกษาวิจยั พบว่า องค์การบริ หารส่ วนตําบลจะมีความคิดเห็ นในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ร้อยละ 55.36 และเมื่อจําแนกในแต่ละด้าน พบว่า องค์การบริ หารส่ วนตําบลจะมีความ
พร้ อมด้านโครงสร้ างองค์การ ความพร้ อมด้านงบประมาณ ความพร้ อมด้านบุคลากรและความ
พร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์อยูใ่ นระดับมาก ร้อยละ 3.67
สําหรับการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั คิดเห็นขององค์การบริ หาร ส่ วนตําบลนั้น
พบว่า ผูบ้ ริ หารองค์การบริ หารส่ วนตําบล ส่ วนใหญ่มีความเข้าใจในนโยบาย มีความรู ้ความสามารถ
ในการวางแผน มีภาวะผูน้ าํ และมีทศั นคติต่อการนํานโยบายไปปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับปานกลางร้อยละ
36.77 โดยที่ปัจจัยทั้งหมดนี้ไม่มีความสัมพันธ์กบั คิดเห็นขององค์การบริ หารส่ วนตําบล
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ABSTRACT
This thesis has two objectives. The first objective is to measure the readiness of 62
Tambun administrative organizations throughout An Thong Province in implementing the Three
Years Early Childhood Management Policy. The second objective was to study the factors
related to the readiness of Tambun Administrative Organizations in implementing the policy.
The research shows that An Thong's Tambun administrative organizations have a
readiness of 55.36 percent. Also, the organizations have complements in organizational structure,
budget, personnel, and equipment that numbered up to 3.67 percent.0
Moreover, analysis of the factors related to the readiness of Tambun administrative
organizations in using the policy shows that the Tambun administrators understand the
implementation of the Three Years Early Policy, have knowledge in planning, have leadership,
and have a view in using the policy in the middle degree at 36.77 percent. However, the relative
factors above are not related to the organization's opinion.
ความสํ าคัญของปัญหา
การพัฒนาคุณภาพคนนั้นเป็ นที่ยอมรั บกันโดยทัว่ ไปว่า การศึกษาเป็ นกระบวนการที่
สําคัญประการหนึ่ ง ที่เป็ นปั จจัยหลักในการโน้มนําประเทศไปในแนวทางที่พึงประสงค์ท้ งั ทางด้าน
เศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ ง และศิ ล ปวัฒ นธรรม การศึ ก ษาจึ ง เป็ นเรื่ อ งของการพัฒ นาคนและ
ทรัพยากรมนุษย์ของแต่ละสังคมหรื อประเทศโดยตรง กล่าวคือ การศึกษาได้ทาํ หน้าที่แปรสภาพคน
ตั้ง แต่ เ ริ่ ม เกิ ด ไปสู่ สภาพการเป็ นพลเมื องที่ ดี แล้ว ปรั บแต่ ง ให้เ ข้าสู่ ก ารเป็ นกําลัง คนตามความ
ต้องการของสายงานในสาขาต่าง ๆ ระบบการศึกษายังทําหน้าที่ในการผลิตทรัพยากรมนุ ษย์ให้มี
คุณลักษณะตามความต้องการของสังคมอีกทั้งการศึกษายังเป็ นกระบวนการที่ช่วยพัฒนาปรับปรุ ง
จิตใจ อุปนิ สัย และคุณสมบัติทางกายภาพต่าง ๆ ของมนุ ษย์ให้ดีข้ ึน ดังนั้นการศึกษาจัดได้ว่าเป็ น
กระบวนการที่ สํา คัญ อย่า งยิ่ง ในการพัฒ นาคนให้มี คุ ณ ภาพและสามารถปรั บ ตัว ให้ท ัน ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการปกครอง โดยเฉพาะตามความในมาตรา 80
(4) รัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ความว่า.....การส่ งเสริ มให้ทอ้ งถิ่นจัดและมี
ส่ ว นร่ ว มในการจัด การศึ ก ษา มาตรา 80 รั ฐ ต้องดํา เนิ น การตามแนวนโยบายด้า นสังคม การ
สาธารณสุ ข การศึกษาและวัฒนธรรม
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ด้วยเหตุผลนี้ ผวู ้ ิจยั ได้เล็งเห็นความสําคัญและความจําเป็ นในการศึกษาวิจยั ถึงความคิดเห็น
ของเทศบาล/องค์การบริ หารส่ วนตําบล โดยสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นขององค์การบริ หารส่ วน
ตําบลในการนํานโยบายการจัดอนุบาล 3 ขวบไปปฏิบตั ิ ตลอดจนศึกษาปั จจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อ
ความพร้อมขององค์การบริ หารส่ วนตําบลในการนํานโยบายไปปฏิบตั ิตามแนวทางการถ่ายโอนการ
จัดการศึกษาปฐมวัยให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่จงั หวัดอ่างทอง โดยศึกษาเฉพาะองค์การ
บริ หารส่ วนตําบลที่นาํ นโยบายการจัดการอนุ บาล 3 ขวบไปปฏิบตั ิและรับการถ่ายโอนการจัด
การศึกษาปฐมวัยจากโรงเรี ยนที่เปิ ดสอนอนุบาล 3 ขวบ ในปี การศึกษา 2543 ซึ่ งจากความสําคัญ
ของภาระโดยตรงในการจัดการศึกษาปฐมวัยดังกล่าว การศึกษาจึงต้องการทราบถึงความคิดเห็ น
ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลว่ามีความพร้อมมากน้อยเพียงใด มีปัญหา อุปสรรคและแนวทางใน
การแก้ไขการจัดการศึกษาอย่างไรบ้าง ซึ่งเป็ นข้อถกเถียงที่ทา้ ทายในสังคมปัจจุบนั อีกทั้งข้อมูลที่ได้
จากการศึ กษาก็เพื่อประโยชน์ต่อการวางแผนและหาแนวทางแก้ไขปั ญหาได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิ ทธิภาพ
คําสํ าคัญ
องค์การบริ หารส่ วนตําบล การนํานโยบายไปปฏิบตั ิ
โจทย์ วจิ ัย/ปัญหาวิจัย
จากแนวความคิดและการทบทวนวรรณกรรมที่ เ กี่ ยวข้องทั้งหมดกับการศึ กษาความ
คิดเห็นของเทศบาล/องค์การบริ หารส่ วนตําบลในการนํานโยบายการจัดอนุบาล 3 ขวบไปปฏิบตั ิ มี
ความแตกต่างกัน
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นขององค์การบริ หารส่ วนตําบลในการนํานโยบายการจัดอนุบาล
3 ขวบไปปฏิบตั ิที่จงั หวัดอ่างทอง
2. เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ความคิดเห็นขององค์การบริ หารส่ วนตําบลในการ
นํานโยบายการจัดอนุบาล 3 ขวบไปปฏิบตั ิที่จงั หวัดอ่างทอง
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาโดยใช้วิธีแบบเจาะจงกลุ่มตัวอย่าง
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ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจยั คือ ผูบ้ ริ หารในองค์การบริ หารส่ วนตําบล ซึ่ งได้แก่
นายกองค์การบริ หารส่ วนตําบล ประธานสภาองค์การบริ หารส่ วนตําบล รองประธานสภาองค์การ
บริ หารส่ วนตําบล ปลัดองค์การบริ หารส่ วนตําบลและหัวหน้าส่ วนศึกษาองค์การบริ หารส่ วนตําบล
ในจังหวัดอ่างทอง จํานวน 310 คน
จํานวนกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 425 คน แยกได้ดงั ต่อไปนี้
กลุ่มที่ 1 นายกองค์การบริ หารส่ วนตําบล ประชากร
62
คน
กลุ่มที่ 2 ประธานสภาองค์การบริ หารส่ วนตําบล
62
คน
กลุ่มที่ 3 รองประธานสภาองค์การบริ หารส่ วนตําบล
62
คน
กลุ่มที่ 4 ปลัดองค์การบริ หารส่ วนตําบล
62
คน
กลุ่มที่ 5 หัวหน้าส่ วนศึกษาองค์การบริ หารส่ วนตําบล
62
คน
รวมทั้งหมด
310 คน
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาจากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและ
เอกสารวิชาการอื่น ๆ เพื่อที่จะนํามากําหนดตัวแปรในการศึกษาวิจยั แล้วนํามาใช้เป็ นแนวทางใน
การสร้างข้อคําถามในแบบสอบถาม เพื่อนําไปสอบถามผูบ้ ริ หารในองค์การบริ หารส่ วนตําบลที่นาํ
นโยบายการจัดอนุบาล 3 ขวบ ไปปฏิบตั ิ โดยมีคาํ ถามทั้งหมดดังนี้
แบบสอบถามที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นแบ่งออกเป็ น 6 ตอน แต่ละตอนมีรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ นคําถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไป ได้แก่ ชื่อองค์การบริ หารส่ วนตําบล ระดับชั้น
หรื อขนาดของ อบต. และการดํารงตําแหน่ง
ตอนที่ 2 เป็ นคําถามเกี่ยวกับความเข้าใจในนโยบาย การจัดการอนุบาย 3 ขวบไปปฏิบตั ิ
โดยมีคาํ ถาม จํานวน 12 ข้อ
ตอนที่ 3 เป็ นคําถามเกี่ยวกับความรู ้ความสามารถในการวางแผน การจัดการอนุบาย 3
ขวบ ไปไปปฏิบตั ิโดยมีคาํ ถาม จํานวน 12 ข้อ
ตอนที่ 4 เป็ นคําถามเกี่ยวกับภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารในองค์การบริ หารส่ วนตําบล ใน
จังหวัดอ่างทอง โดยมีคาํ ถาม จํานวน 12 ข้อ
ตอนที่ 5 เป็ นคําถามเกี่ยวกับทัศนคติของผูน้ าํ นโยบายไปปฏิบตั ิ จํานวน 12 ข้อ
ตอนที่ 6 เป็ นคําถามเกี่ยวกับความพร้อมขององค์การบริ หารส่ วนตําบลในการนํานโยบาย
การจัดอนุบาล 3 ขวบไปปฏิบตั ิ แบ่งออกเป็ น 4 ด้าน ดังนี้
ความพร้อมด้านโครงสร้างองค์กร
ความพร้อมด้านงบประมาณ
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ความพร้อมด้านบุคลากร
ความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์
ลักษณะของแบบสอบถามในตอนที่ 2 และ ตอนที่ 3 เป็ นคําถามแบบให้เลือกตอบใน
ลักษณะประเมินค่าเป็ น 2 ระดับ คือ ใช่ กับ ไม่ใช่
การให้คะแนนของตอนที่ 3 (ส่ วนที่ 1) จะทําการประเมินคําตอบในแต่ละข้อเป็ นระดับ
คะแนน คะแนนของคําตอบเป็ นไปตามลักษณะของข้อคําถาม ดังนี้
ตอบ ใช่ให้คะแนน
2
ตอบ ไม่ใช่ให้คะแนน
1
ลักษณะของแบบสอบถามในตอนที่ 3 (ส่ วนที่ 2) เป็ นคําถามให้เลือกตอบในลักษณะ
ประเมินค่าเป็ น 3 ระดับ การตอบจะให้ผตู ้ อบลงความเห็นเกี่ยวกับข้อความ แต่ละข้อ โดยเลือก
คําตอบจากที่กาํ หนดไว้ 3 ระดับ คือ
มาก หมายถึง ผูต้ อบเห็นว่าข้อความนั้นตรงกับความสามารถของตนเองระดับมาก
ปานกลาง หมายถึ ง ผูต้ อบเห็ น ว่าข้อ ความนั้น ตรงกับ ความสามรถของตนเองระดับ
ปานกลาง
น้อย หมายถึง ผูต้ อบเห็นว่าข้อความนั้นตรงกับความสามารถของตนเองระดับน้อย
การให้คะแนนของตอนที่ 3 (ส่ วนที่ 2) จะประเมินคําตอบในแต่ละข้อเป็ นมาตรส่ วน
ประมาณค่า (Rating Scale) คะแนนของคําตอบเป็ นไปตามลักษณะของข้อคําถาม
คําตอบ
คะแนน
มาก
3
ปานกลาง
2
น้อย
1
ลักษณะของแบบสอบถามในตอนที่ 4 และ ตอนที่ 5 เป็ นคําถามแบบให้เลือกตอบใน
ลักษณะประเมินค่า 5 ระดับ ตามวิธีการวัดทัศนคติแบบไลเกิร์ต (Likert Scale) ซึ่ งข้อความใน
แบบสอบถามจะประกอบด้วยข้อความ 2 ประเภท คือ ข้อความเชิงรับ (Positive) และ ข้อความเชิง
ปฏิเสธ (Negative) การตอบจะให้ผตู ้ อบลงความเห็นเกี่ยวกับข้อความแต่ละข้อโดยเลือกคําตอบจาก
ที่กาํ หนดไว้ 5 ระดับ คือ
เห็นด้วยอย่างยิง่ หมายถึง กรณี ที่ผตู ้ อบเห็นว่าข้อความนั้นตรงกับความรู ้สึกของตนอย่างมาก
เห็นด้วย หมายถึง กรณี ที่ผตู ้ อบเห็นว่าข้อความนั้นตรงกับความรู ้สึกของตน
ไม่แน่ใจ หมายถึง กรณี ที่ผตู ้ อบไม่แน่ใจว่าข้อความนั้นตรงกับความรู ้สึกของตน
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ไม่เห็นด้วย หมายถึง กรณี ที่ผตู ้ อบเห็นว่าข้อความนั้นไม่ค่อยตรงกับความรู ้สึกของตน
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ หมายถึง กรณี ที่ผตู ้ อบเห็นว่าข้อความนั้นไม่ตรงกับความรู ้สึกของตนเลย
การให้คะแนนของตอนที่ 4 และ ตอนที่ 5 จะทําการประเมินคําตอบในแต่ละข้อเป็ น
ระดับคะแนน คะแนนของคําตอบเป็ นไปตามลักษณะของข้อคําถาม
คําตอบ
คะแนน
เห็นด้วยอย่างยิง่
5
เห็นด้วย
4
ไม่แน่ใจ
3
ไม่เห็นด้วย
2
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
1
ลักษณะของแบบสอบถามในตอนที่ 6 เป็ นคําถามแบบให้เลือกตอบในลักษณะประเมิน
ค่า 5 ระดับ (Rating Scale) การตอบจะให้ผตู ้ อบลงความเห็นเกี่ยวกับข้อความแต่ละข้อโดยเลือก
คําตอบจากที่กาํ หนดไว้ 5 ระดับ คือ
มาก หมายถึง ผูต้ อบเห็นว่าข้อความนั้นตรงกับความคิดเห็นของตนเองระดับมาก
ค่อนข้างมาก หมายถึง ผูต้ อบเห็นว่าข้อความนั้นตรงกับความคิดเห็นของตนเอง ระดับ
ค่อนข้างมาก
ปานกลาง หมายถึง ผูต้ อบเห็นว่าข้อความนั้นตรงกับความคิดเห็นของตนเองระดับปาน
กลาง
ค่อนข้างน้อย หมายถึง ผูต้ อบเห็ นว่าข้อความนั้นตรงกับความคิดเห็นของตนเองระดับ
ค่อนข้างน้อย
น้อย หมายถึง ผูต้ อบเห็นว่าข้อความนั้นตรงกับความคิดเห็นของตนเองระดับน้อย
การให้คะแนนของตอนที่ 6 จะประเมินคําตอบในแต่ละข้อเป็ นมาตรส่ วนประมาณค่า
(Rating Scale) คะแนนของคําตอบเป็ นไปตามลักษณะของข้อคําถาม
คําตอบ
คะแนน
มาก
5
ค่อนข้างมาก
4
ปานกลาง
3
ค่อนข้างน้อย
2
น้อย
1
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3. หน่วยในการวิเคราะห์
3.1 การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการศึกษาเฉพาะองค์การบริ หารส่ วนตําบลที่นาํ
นโยบายการจัดอนุบาล 3 ขวบไปปฏิบตั ิ และรับการถ่ายโอนการจัดการศึกษาปฐมวัย จากโรงเรี ยนที่
เปิ ดสอนอนุบาล 3 ขวบ ในปี การศึกษา 2543 จนถึงปั จจุบนั ที่จงั หวัดอ่างทอง ซึ่งมีจาํ นวนศูนย์เด็ก
เล็ก ทั้งสิ้ น 62 แห่ง
3.2 การศึ ก ษาวิจ ัย ครั้ งนี้ ผูว้ ิ จ ัย ได้ด าํ เนิ น การศึ ก ษาเฉพาะความพร้ อ มขององค์ก าร
บริ หารส่ วนตําบลในการนํานโยบายการจัดอนุ บาล 3 ขวบไปปฏิบตั ิ พร้อมทั้งศึกษาปั จจัยที่มี
ความสัมพันธ์กบั ความพร้อมขององค์การบริ หารส่ วนตําบลในการนํานโยบายไปปฏิบตั ิ โดยผูว้ ิจยั
ได้ทาํ การศึกษาเฉพาะจังหวัดอ่างทอง
3.3 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจในนโยบายกับความพร้อมขององค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลในการนํานโยบายการจัดอนุบาล 3 ขวบไปปฏิบตั ิ
3.4 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้ ความสามารถในการวางแผนกับความพร้ อมของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลในการนํานโยบายการจัดอนุบาล 3 ขวบ ไปปฏิบตั ิ
3.5 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารในเทศบาล/องค์การบริ หารส่ วนตําบล
กับความพร้อมขององค์การบริ หารส่ วนตําบลในการนํานโยบายการจัดอนุบาล 3 ขวบไปปฏิบตั ิ
3.6 ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของผูน้ าํ หรื อผูบ้ ริ หารนโยบายไปปฏิบตั ิกบั ความ
พร้อมขององค์การบริ หารส่ วนตําบลในการนํานโยบายการจัดอนุบาล 3 ขวบ ไปปฏิบตั ิ
3.7 ช่ ว งเวลาที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาวิจ ัย ผูว้ ิ จ ัย ได้ด าํ เนิ น การเก็ บข้อ มูล ภาคสนามเดื อ น
มกราคม พ.ศ.2552
4. การสุ่ มตัวอย่าง
การสุ่ มตัวอย่างใช้วิธีการแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 310 คน ซึ่งผูว้ ิจยั มี
ความประสงค์ที่จะให้บริ หารในองค์การบริ หารส่ วนตําบล ทั้ง 5 ประเภท (นายกองค์การบริ หาร
ส่ วนตําบล ประธานสภาองค์การบริ หารส่ วนตําบล รองประธานองค์การบริ หารส่ วนตําบล ปลัด
องค์การบริ หารส่ วนตําบล และหัวหน้าส่ วนศึกษาองค์การบริ หารส่ วนตําบล) เป็ นประชากรที่ใช้ใน
การศึกษาวิจยั โดยแบ่งเป็ นประเภทละ 1 คน รวม 5 คนต่อ 1 องค์การบริ หารส่ วนตําบล รวมเป็ น
ประชากรศึกษาทั้งหมด 310 คน(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2552) โดยแยกแต่ละอําเภอดังต่อไปนี้
จํานวน
11
โรงเรี ยน
1. อําเภอเมือง
2. อําเภอโพธิ์ทอง
จํานวน
14
โรงเรี ยน
3. อําเภอวิเศษชัยชาญ
จํานวน
15
โรงเรี ยน
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4. อําเภอไชโย
5. อําเภอป่ าโมก
6. อําเภอสามโก้
7. อําเภอแสวงหา

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

5
6
3
8

97

โรงเรี ยน
โรงเรี ยน
โรงเรี ยน
โรงเรี ยน

5. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
จากการศึกษาหลักการแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารผลงานที่เกี่ยวข้องนํามาเป็ นกรอบใน
การศึกษาในการวิจยั โดยศึกษาความพร้อมขององค์การบริ หารส่ วนตําบลในการนํานโยบายการจัด
อนุบาล 3 ขวบไปปฏิบตั ิ ผูว้ ิจยั จึงได้เลือกศึกษาเฉพาะปั จจัยที่มีความสอดคล้องกับการวิจยั ครั้งนี้
โดย โดยกําหนดตัวแปรไว้ดงั นี้
ตัวแปรอิสระ
1. ความเข้าใจในนโยบาย
2. ความรู ้ ความสามารถในการวางแผน
3. ภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารในเทศบาล/องค์การบริ หารส่ วนตําบล
4. ทัศนคติของผูน้ าํ นโยบายไปปฏิบตั ิ
ตัวแปรตาม
1. ความพร้อมด้านโครงสร้างองค์กร
2. ความพร้อมด้านงบประมาณ
3. ความพร้อมด้านบุคลากร
4. ความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์
ผลการวิจัย
1. สรุ ปผลข้อมูลทัว่ ไปขององค์การบริ หารส่ วนตําบล
1.1 ขนาดขององค์การบริ หารส่ วนตําบล ส่ วนใหญ่ ร้อยละ 90.3 เป็ นองค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลที่อยูใ่ นระดับขนาดกลาง
1.2 การดํารงตําแหน่งในองค์การบริ หารส่ วนตําบล จะเป็ นการดํารงตําแหน่งเป็ นนายก
องค์การบริ หารส่ วนตําบล ประธานสภาองค์การบริ หารส่ วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริ หาร
ส่ วนตําบล ปลัดองค์การบริ หารส่ วนตําบลและหัวหน้าส่ วนศึกษาองค์การบริ หารส่ วนตําบล ร้อยละ
20 เท่ากัน
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2. สรุ ปผลการวิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลหาค่าความสัมพันธ์ของตัวแปร สามารถสรุ ปผลการทดสอบ
สมมุติฐานได้ดงั นี้
2.1 ผลการทดสอบ พบว่าความเข้าใจของผูบ้ ริ หารองค์การบริ หารส่ วนตําบลใน
นโยบายการจัดอนุ บาล 3 ขวบไม่มีความสัมพันธ์กบั ความพร้อมขององค์การบริ หารส่ วนตําบลใน
การนํานโยบายการจัดอนุบาล 3 ขวบไปปฏิบตั ิ จึงเป็ นไปตามที่ต้ งั ไว้
2.2 ผลการทดสอบ พบว่าความรู ้ความสามารถของผูบ้ ริ หารองค์การบริ หารส่ วนตําบล
ในการวางแผน ไม่มีความสัมพันธ์กบั ความคิดเห็นขององค์การบริ หารส่ วนตําบลในการนํานโยบาย
การจัดอนุบาล 3 ขวบไปปฏิบตั ิ จึงเป็ นไปตามที่สมมุติฐานที่ต้ งั ไว้
2.3 ผลการทดสอบ พบว่าภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารอยู่องค์การบริ หารส่ วนตําบล ไม่มี
ความสัมพันธ์กบั ความคิดเห็นขององค์การบริ หารส่ วนตําบลในการนํานโยบายการจัดอนุบาล 3 ไป
ปฏิบตั ิ จึงเป็ นไปตามที่สมมุติฐานที่ต้ งั ไว้
2.4 ทัศนคติของผูน้ าํ นโยบายไปปฏิบตั ิ ไม่มีความสัมพันธ์กบั ความพร้อมขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบลในการนํานโยบายการจัดอนุบาล 3 ขวบไปปฏิบตั ิ จึงเป็ นไปตามที่สมมุติฐานที่ต้ งั
ไว้
3. ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานตามนโยบายการจัดอนุบาล 3 ขวบ
3.1 องค์การบริ หารส่ วนตําบลยังขาดบุคลากรที่มีทกั ษะความรู ้และประสบการณ์ ใน
ด้านการจัดการศึกษา
3.2 องค์การบริ หารส่ วนตําบลยังขาดบุคลากรในการปฏิบตั ิ งานตามนโยบายการจัด
อนุบาล 3 ขวบ
3.3 องค์การบริ หารส่ วนตําบล ยังขาดอาคารสถานที่ในการจัดการเรี ยนการสอนและยัง
ขาดอุปกรณ์ในการสอน อาทิเช่น ของเล่นเด็กต่าง ๆ
3.4 งบประมาณยังไม่ได้รับการถ่ายโอนเข้าบัญชีองค์การบริ หารส่ วนตําบล
3.5 ความล่าช้าในเรื่ องการแจ้งกําหนดการและขาดความชัดเจนในเรื่ องการจัดสรร
งบประมาณ หลักเกณฑ์การปฏิบตั ิที่แน่นอนของหน่วยงานที่ถ่ายโอนกิจกรรม
3.6 คําสั่งของกระทรวงที่เกี่ ยวข้องมีความล่าช้ามาก อีกทั้งยังไม่มีความชัดเจนและมี
การเปลี่ยนแปลงหนังสื อสัง่ การตลอดเวลา
3.7 ขาดการวางแผนและแผนงานที่ดีจากรัฐบาล
3.8 ขาดการประสานงานที่ดีและมีความล่าช้าในการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่
ถ่ายโอนกิจกรรมกับองค์การบริ หารส่ วนตําบล
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3.9 การทํางานที่ซ้ าํ ซ้อนระหว่างการต้องรับผิดชอบศูนย์เด็กเล็กของหน่วยงานอื่นกับการ
จัดอนุบาล 3 ขวบ
3.10 ขาดข้อมู ล ข่ า วสารที่ จ ะนํา ไปใช้ประโยชน์ ใ นการปฏิ บ ัติ ต ามนโยบายการจัด
อนุบาล 3 ขวบ
อภิปรายผล
จากการศึกษา ผลสรุ ปของงานวิจยั ความคิดเห็นขององค์การบริ หารส่ วนตําบลในการนํา
นโยบายการจัดอนุบาล 3 ขวบไปปฏิบตั ิ ที่จงั หวัดอ่างทอง มีประเด็นศึกษาที่สาํ คัญ ดังนี้
1. ในด้านความคิดเห็นขององค์กรบริ หารส่ วนตําบลในการนํานโยบายจัดอนุบาล 3 ขวบ
ไปปฏิบตั ิ จากการศึกษาวิจยั พบว่า ในภาพรวมองค์การบริ หารส่ วนตําบล มีความพร้อมอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง ไม่ว่าจะเป็ นองค์การบริ หารส่ วนตําบล ระดับขนาดกลาง หรื อระดับขนาดใหญ่ ก็ตาม
ต่างก็มีความพร้อมที่ยงั ไม่มากเท่าที่ควร ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะว่าในปั จจุบนั องค์การบริ หารส่ วนตําบล
มีอาํ นาจหน้าที่ที่จะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ จึงตรงกับ พระราชบัญญัติสภาพตําบล
และองค์การบริ หารส่ วนตําบล พ.ศ.2537
2. ด้านโครงสร้างองค์กร พบว่า องค์การบริ หารส่ วนตําบลมีโครงสร้างขององค์กรขนาด
เล็ก เหมาะสมกับการรองรับการขยายปริ มาณงานที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การรองรับการ
ถ่ายโอนการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย แล้ว องค์การบริ หารส่ วนตําบลก็ตอ้ งดําเนิ นตามนโยบาย
โดยนํา นโยบายไปปฏิ บ ัติ ที่ ป ราศจากการมี ส่ ว นร่ ว มในการกํา หนดนโยบาย ซึ่ ง อาจทํา ให้ก าร
ตระเตรี ยมความพร้ อมในเรื่ อง กฎ ระเบี ยบ ข้อบังคับ คําสั่งที่ สอดคล้องกับการปฏิ บตั ิ งานตาม
นโยบาย การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงาน การมีกฎหมายรองรับการปฏิบตั ิงาน
ขององค์การบริ หารส่ วนตําบล ตลอดจนการกําหนดสายการบังคับบัญชาให้สอดคล้องกับการ
ปฏิบตั ิงานตามนโยบายอยูใ่ นระดับมาก จึงไม่สอดคล้องงานวิจยั ของ โสภา สังข์วรรณะ (2542)
ศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการนํานโยบายไปปฏิบตั ิ : ศึกษาเฉพาะกรณี โครงการสร้างชีวิตใหม่
ให้สตรี ชนบทจังหวัดเชียงราย
3. ด้า นงบประมาณ พบว่ า องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บล จัด สรรงบประมาณที่ ใ ห้กับ
ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารเสริ ม (นม) ค่าจ้างครู ผสู ้ อน พี่เลี้ยงเด็ก ค่าจัดสร้างหรื อปรับปรุ งอาคาร
เรี ยนตลอดจนค่าจัดซื้ อวัสดุการศึกษา อุปกรณ์การเรี ยนการสอนที่มีความพร้อม ซึ่ งอาจเป็ นเพราะ
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากหน่วยงานที่ถ่ายโอนกิจกรรมมานั้นมีเพียงพอ
4. ด้านบุคลากร พบว่า องค์การบริ หารส่ วนตําบลยังขาดผูป้ ฏิบตั ิงานที่มีความรู ้ในแนว
ดําเนินการจัดอนุบาล 3 และผูป้ ฏิบตั ิงานที่มีความรู ้ในการสร้างเสริ ม ประสบการณ์สาํ หรับเด็ก
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อนุบาล 3 ขวบ มีความพร้อมด้านครู ผสู ้ อนและพี่เลี้ยง จึงทําให้องค์การบริ หารส่ วนตําบล
มีความพร้อมด้านบุคลากรมีความพร้อมมาก จึงไม่สอดคล้องงานวิจยั ของ เวฬุวรรณ สมทรัพย์
(2543) ศึกษาเรื่ อง ศักยภาพและความเป็ นไปได้ในการจัดการศึกษาระดับก่ อนประถมศึกษาของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบล : ศึกษาเฉพาะกรรี อาํ เภอราษีไศล จังหวัดศรี สะเกษ
5. ด้านวัสดุอุปกรณ์ พบว่า องค์การบริ หารส่ วนตําบลยังมีความมีพร้อมของอาคาเรี ยน
ห้องเรี ยน สนามเด็กเล่น วัสดุ สื่อการศึกษา อุปกรณ์ การเรี ยนการสอนต่าง ๆ ที่เป็ นขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบลเอง จึ งทําให้องค์การบริ หารส่ วนตําบลมีความพร้ อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ มีมาก
เท่าที่ควร
กล่ า วโดยสรุ ป จากการศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ขอองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บล ในการนํา
นโยบายการจัดอนุบาล 3 ขวบไปปฏิบตั ิที่จงั หวัดอ่างทอง ในภาพรวมและแยกในแต่ละด้านแล้วนั้น
พบว่า มีความพร้อมมากเท่าที่ควร คือในระดับมาก
ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ความคิดเห็นขององค์การบริ หารส่ วนตําบลในการนํานโยบาย
การจัดอนุบาล 3 ขวบไปปฏิบตั ิ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาใน 4 ปัจจัย ดังนี้
1.ความเข้า ใจในนโยบายจากการศึ ก ษาวิ จ ั ย พบว่ า ความเข้า ใจในนโยบายไม่ มี
ความสัมพันธ์กบั ความพร้อมขององค์การบริ หารส่ วนตําบลในการนํานโยบายการจัดอนุบาล 3 ขวบ
ไปปฏิบตั ิ แต่จากการประเมินระดับความเข้าใจในนโยบายของผูบ้ ริ หารในนโยบายการจัดอนุบาล
3 ขวบ พบว่า ผูบ้ ริ หารมีความเข้าใจในนโยบายการจัดอนุลาย 3 ขวบ ส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับมาก
2. ความรู ้ความสามารถในการวางแผน จากการศึกษาวิจยั พบว่า ความรู ้ ความสามารถใน
การวางแผนไม่มีความสัมพันธ์กบั ความพร้อมขององค์การบริ หารส่ วนตําบลในการนํานโยบายการ
จัดอนุบาล 3 ขวบไปปฏิบตั ิ แต่จากการประเมินความรู ้ของผูบ้ ริ หารองค์การบริ หารส่ วนตําบลใน
การวางแผน พบว่า ผูบ้ ริ หารองค์การบริ หารส่ วนตําบลมี ความรู ้ ในการวางแผนส่ วนใหญ่อยู่ใน
ระดับสู ง
3. ภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารในองค์การบริ หารส่ วนตําบล จากการศึกษาวิจยั พบว่า ภาวะ
ผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารองค์การบริ หารส่ วนตําบล มีความสัมพันธ์กบั ความคิดเห็ นขององค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลในการนํานโยบายการจัดอนุ บาล 3 ขวบไปปฏิบตั ิ แต่จากการประเมินภาวะผูน้ าํ ของ
ผูบ้ ริ หารในองค์การบริ หารส่ วนตําบล พบว่า ผูบ้ ริ หารองค์การบริ หารส่ วนตําบลส่ วนใหญ่มีภาวะ
ผูน้ าํ อยูใ่ นระดับสู ง
4. ทัศนคติของผูน้ าํ นโยบายไปปฏิบตั ิ จากการศึกษาวิจยั พบว่าทัศนคติของผูน้ าํ นโยบายไป
ปฏิบตั ิ มีความสัมพันธ์กบั ความคิดเห็นขององค์การบริ หารส่ วนตําบลในการนํานโยบายการจัด
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อนุ บาล 3 ขวบไปปฏิบตั ิ แต่จากการประเมินทัศนคติของผูบ้ ริ หารองค์การบริ หารส่ วน
ตําบล พบว่า ผูบ้ ริ หารมีทศั นคติส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับสูง
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์
โดยตัวแทนปลัดองค์การบริ หารส่ วนตําบลมีความคิดเห็นในภาพรวม ในด้านต่างๆพอ
สรุ ปได้ ดังต่อไปนี้
1.1 รัฐควรสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาที่ยงั่ ยืนในภาคประชาชนควบคู่ไปกับการ
กระจายอํานาจทางการศึ กษา การกระจายอํานาจต้องกระจายไปสู่ ประชาชนอย่างแท้จริ ง มิใช่
กระจายไปที่กลุ่มบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
1.2 ต้อ งสร้ า งความเข้า ใจกับ ทุ ก ฝ่ ายที่ เ กี่ ย วข้อ งให้ อ งค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น
ดําเนินการ เช่น ฝ่ ายประชาชน ฝ่ ายพนักงานส่ วนท้องถิ่น เพื่อให้สาธารณชนยอมรับศักยภาพในการ
จัดการศึกษาให้มากยิง่ ขึ้น
1.3 ควรกําหนดคุณสมบัติหรื อคุณวุฒิผูน้ าํ องค์การบริ หารส่ วนตําบลให้เป็ นผูน้ าํ ที่มี
ศักยภาพ มีวิสยั ทัศน์ สามารถบริ หารและจัดการการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
2.1 การปรับปรุ งและพัฒนาศักยภาพขององค์การบริ หารส่ วนตําบลให้มีความพร้อมที่
จะดําเนินงานตามนโยบายการจัดอนุบาล 3 ขวบให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ ในด้านผูป้ ฏิบตั ิงาน
ในองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บล ควรที่ จ ะพิ จ ารณาแบ่ ง แยกหน้า ที่ ค วามรั บ ผิด ชอบ ให้ส ามารถ
ปฏิบตั ิงานได้อย่างเหมาะสม
2.2 ในการมอบนโยบายการจัดอนุ บาล 3 ขวบให้แก่องค์การบริ หารส่ วนตําบลนําไป
ปฏิบตั ิให้เกิดประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลนั้นหน่วยงานที่ถ่ายโอนกิจกรรมมาควรมีการจัดประชุม
ชี้แจงให้แก่องค์การบริ หารส่ วนตําบลในเรื่ องความชัดเจนของนโยบายหรื อให้ความรู ้ ความเข้าใจ
ในเรื่ องวัตถุประสงค์
3. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบตั ิ
3.1 องค์การบริ หารส่ วนตําบล ควรให้ความสําคัญกับการนํานโยบายการจัดอนุบาล 3
ขวบไปปฏิบตั ิ โดยควรเริ่ มบรรจุแผนพัฒนาการศึกษาในส่ วนของการจัดอนุ บาล 3 ขวบ ไว้ใน
แผนพัฒนาตําบลทั้ง 5 ปี และประจําปี
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3.2 องค์การบริ หารส่ วนตําบล ควรประสานงานและขอคําปรึ กษากับหน่ วยงานที่ มี
ประสบการณ์ในการจัดอนุบาล 3 ขวบ ไม่ว่าจะเป็ นโรงเรี ยนที่ถ่ายโอนอนุบาล 3 ขวบมา สํานักงาน
เขตพื้นที่ เพื่อศึกษาแนวทางการดําเนินการจัดอนุบาล 3 ขวบ
3.3 องค์การบริ หารส่ วนตําบล ควรจัดให้ความสําคัญกับการพัฒนาผูป้ ฏิ บตั ิงานใน
องค์การบริ หารส่ วนตําบล โดยการใช้การจัดฝึ กอบรมและดูงานด้านการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
จากหน่วยงานอื่น ๆ ด้วย
3.4 องค์การบริ หารส่ วนตําบล ควรประชาสัมพันธ์ใช้ประชาชนในชุมชนและองค์กร
ทางสังคมทุกฝ่ าย อาทิเช่ น สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา วัดในชุ มชนได้รับทราบการจัด
อนุบาล 3 ขวบขององค์การบริ หารส่ วนตําบลเพื่อให้เข้าใจ สนับสนุนและเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัด
อนุบาล 3 ขวบ
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 เรื่อง การอ่ านคําในภาษาไทย
COMPUTER ASSISTED INSTRUCTION DEVELOPMENT OF READING
WORDS IN THAI LANGUAGE FOR PRATHOMSUKSA IV STUDENTS
นริ ศรา คํามาตย์ อุษา คงทอง และชาตรี เกิดธรรม
Narissara Kammat, Usa Kongthong, andChatree Kerdtham
หลักสูตรครุ ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปภัมภ์

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 เรื่ อง การอ่านคําในภาษาไทย ให้มีประสิ ทธิ ภาพตาม
เกณฑ์ 80/80
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั นี้ เป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 จํานวน 1 ห้องเรี ยน
โรงเรี ยนบ้านเขาพรมสุ วรรณ อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว สํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
สระแก้ว เขต 2 ที่กาํ ลังศึกษาอยูใ่ นภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2551 จํานวน 30 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการ
วิจยั ประกอบด้วย1)บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย เรื่ อง การอ่านคําในภาษาไทย
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 เรื่ อง การอ่านคําในภาษาไทย
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั สรุ ปได้ว่า บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 เรื่ อง การอ่านคําในภาษาไทยมีประสิ ทธิภาพเท่ากับ 81.11/ 82.33 ซึ่งมีประสิ ทธิภาพ
สู งกว่าเกณฑ์ที่กาํ หนด และหลังจากที่นาํ ไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านเขาพรมสุ วรรณ จํานวน
30 คน ผลปรากฏว่า หลังจากเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แล้ว นักเรี ยนมีคะแนนเฉลี่ยหลัง
เรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
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ABSTRACT
This research purpose was to develop the computer assisted instruction of
reading words in Thai language for Prathomsuksa four students following the efficiency
Standard of 80/80 criteria of the computer assisted instruction.
The samples in this research were 30 prathomsuksa four students that were
in their second semester of the academic year 2008. The research instruments were
composed of computer assisted instruction of reading words in Thai language for
prathomsuksa four students and an achievement test. The statistics used for analyzing data,
were percentage, mean, and standard deviation. The results were as follow:
The CAI of reading words in Thai language for Prathomsuksa four students
had the efficiency level higher than 80/80 criteria (81.11/ 82.33 ) after experimented with
the 30 students at Bankhaophomsuwan school. After studying the CAI, the students had
scores that were higher than before.
ความสํ าคัญของปัญหา
เป็ นที่ยอมรับกันทัว่ โลกว่า ในปั จจุบนั การศึกษาเป็ นเครื่ องมือที่มีประสิ ทธิ ภาพมาก
ที่สุดในการฝึ กคน เตรี ยมคน เพื่อเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การพัฒนากระบวนการ
จัดการศึกษา โดยเฉพาะการจัดการเรี ยนการสอนของครู ให้เอื้อต่อการพัฒนา และยกระดับการ
เรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน จึงเป็ นนโยบายสําคัญของกระทรวงศึกษาธิ การตลอดมา การเรี ยนการสอน
ภาษาไทยมุ่งให้ผเู ้ รี ยนมีพฒั นาการทางภาษาทั้งในด้านการฟั ง พูด อ่าน และเขียน ตามควรแก่
วัย เห็นคุณค่าทางภาษา สามารถใช้เป็ นเครื่ องมือสื่ อความคิด ความเข้าใจ รักการอ่าน แสวงหา
ความรู ้ และมีเหตุผล และการเขียน วิชาภาษาไทยเป็ นวิชาพื้นฐานที่จะนําไปสู่ การเรี ยนรู ้ใน
สาขาวิชาต่าง ๆ ดังนั้น ในการเรี ยนการสอนภาษาไทยจึงมีความจําเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องจัด
กิ จกรรมตามความสนใจของผูเ้ รี ยน โดยยึดผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ดังนั้น การสอนภาษาไทยใน
ระดับประถมศึกษา จึงมุ่งให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะทั้ง 4 ด้าน คือ การฟั ง การพูด การอ่าน และการ
เขียนอย่างสัมพันธ์กนั เรี ยนรู ้เรื่ องต่างๆ อย่างมีประสิ ทธิภาพ
จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้วา่ ภาษาไทยมีความสําคัญในฐานะเป็ นภาษาประจําชาติ
เป็ นเครื่ องมือในการติดต่อสื่ อสาร และเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ซึ่งแสดงถึงเอกลักษณ์
ของชาติ ไทยมาช้านาน ซึ่ งเป็ นภาษาที่ ใช้ในการติดต่อสื่ อสารของคนไทยทั้งประเทศเพื่อให้
เข้าใจตรงกัน ถึ งแม้ว่าในแต่ ละท้องถิ่นจะมี ภาษาที่ เป็ นเอกลักษณ์ ของแต่ละที่ ที่ เราเรี ยกว่า
“ภาษาถิ่น” สําหรับใช้
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สื่ อสารภายในท้องถิ่นของตน เพื่อสื่ อความหมาย ส่ วนภาษาไทยเป็ นภาษาเดียวที่คนไทยทัว่ ทุกภาค
สามารถใช้ในการติดต่อสื่ อสารกัน ผูท้ ี่มีความรู ้ภาษาไทยดีเท่านั้น จึงจะสามารถนําความรู ้ไปใช้ใน
การศึกษา และการดําเนินชีวิตที่ดีในสังคมปั จจุบนั
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตราที่ 66 ผูเ้ รี ยนมีสิทธิ์ได้รับ
การพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ในการแสวงหาความรู ้ได้ดว้ ยตนเองได้
อย่างต่อเนื่ องและตลอดชีวิต หลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ได้เน้นกระบวนการ
เรี ยนการสอนที่ ยึดผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ เพื่อให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การที่ จะให้
ผูเ้ รี ยนมีประสิ ทธิภาพในการเรี ยนนั้น ต้องอาศัยเทคนิคในการสื่ อสารที่หลากหลายทั้งสื่ อธรรมชาติ สื่ อ
สิ่ งพิมพ์สื่อเทคโนโลยีและสื่ ออื่นๆ เพื่อช่วยส่ งเสริ มในการเรี ยนรู ้อย่างมีคุณค่าและเข้าใจบทเรี ยนซึ่ ง
กองวิจยั ทางการศึกษา กรมวิชาการ (2542) ได้กล่าวไว้ว่า การจัดการเรี ยนการสอนของครู เพื่อให้เอื้อต่อ
การพัฒนา และยกระดับการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน เป็ นปั จจัยสําคัญในการพัฒนาคนให้มีความรู ้ความคิด
และความสามารถที่จะเป็ นพลังสร้างสรรค์ ตลอดจนมีส่วนร่ วมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้
มีความก้าวหน้า เข้มแข็งและมัน่ คง
สื่ อเทคโนโลยีโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ ปัจจุบนั สามารถนํามาประยุกต์ใช้ประกอบการ
เรี ยนการสอนได้เป็ นอย่างดี เพราะคอมพิวเตอร์ มีขอ้ ดีคือสามารถนําเสนอเนื้ อหาได้รวดเร็ ว และมีรูป
ภาพเคลื่อนไหวได้ มีเสี ยงประกอบ มีการโต้ตอบระหว่างบทเรี ยนกับผูเ้ รี ยนสามารถประเมินผลการ
เรี ยนรู ้ ไ ด้ด้ว ยตนเอง คอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน ( Computer-Assisted lnstruction) เป็ นสื่ อ ที่ ส ามารถ
ตอบสนองการเรี ยนรู ้ได้ทุกระดับโดยเฉพาะการเรี ยนรู ้เป็ นรายบุคคลที่มีความแตกต่างกันของผูเ้ รี ยนจะ
สามารถพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ ได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ คอมพิ วเตอร์ เป็ นสื่ อการสอนที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพสามารถพัฒนาทักษะความคิดของผูเ้ รี ยนได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ทําให้ผูเ้ รี ยนได้คิด
เหตุการณ์ได้ในการวางแผนการแก้ปัญหา ซึ่ งจะต้องแก้ปัญหาตามระดับขั้นทําให้เกิ ดความคิดแก้ไข
ปั ญหาอย่างเป็ นขั้นตอนและเป็ นเหตุเป็ นผลจูงใจให้ผูเ้ รี ยนหาทางแก้ปัญหาใหม่ ๆ (อุษณี ย ์ โพธิ สุข
,2533 : 45)
จากผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน กลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ ภาษาไทยของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษา
ปี ที่ 4 โรงเรี ยนบ้านเขาพรมสุ วรรณ ครู ควรปรับปรุ งการเรี ยนการสอนด้านการอ่านให้ถูกต้องตามอักขระ
ผูว้ ิจยั มีความคิดที่ว่าทักษะเบื้องต้นที่ควรได้รับการฝึ กฝนและการแก้ไขอย่างยิ่งคือการอ่านซึ่ งสาเหตุที่
นักเรี ยนมีปัญหาด้านการอ่าน เนื่ องมาจากนักเรี ยนอยู่ในพื้นที่ที่ใช้ภาษาถิ่นอีสาน ทําให้มีปัญหาในการ
ออกเสี ยงได้ไม่ตรงกับภาษาไทยซึ่ งเป็ นภาษากลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งปั ญหาในการออกเสี ยง ร และ ล
เด็กส่ วนใหญ่จะออกเสี ยง ร ไม่ชดั เจน คือออกเสี ยงเป็ น ล ซึ่งหากไม่เร่ งแก้ไขปั ญหาดังกล่าว จะก่อให้เกิด
ผลเสี ยต่อการพัฒนาการเรี ยนการสอนภาษาไทย
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เหตุผลที่กล่าวมาทั้งหมดจึงเป็ นแรงจูงใจให้ผวู ้ ิจยั ศึกษาเรื่ องการอ่าน โดยการสํารวจคําใน
บทเรี ยนที่เป็ นคําพื้นฐานที่นกั เรี ยนอ่านออกเสี ยงไม่ถูกต้อง มาสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซึ่ง
ผูว้ ิจยั มีความเชื่ อว่าการสอนโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนน่ าจะทําให้การอ่านของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนบ้านเขาพรมสุ วรรณ อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว สามารถอ่าน
คําในภาษาไทยได้ดีข้ ึน
คําสํ าคัญ
การพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
โจทย์ วจิ ัย/ปัญหาวิจัย
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 เรื่ อง
การอ่านคําในภาษาไทยมีประสิ ทธิภาพ
วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 4 เรื่ องการอ่านคําในภาษาไทย ให้มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. เลือกนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 เพื่อทําการทดลอง
2. ทําการทดสอบก่อนเรี ยน ( Pre test ) กับนักเรี ยนกลุ่มทดลองโดยใช้แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน สาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 เรื่ อง การอ่านคําในภาษาไทย
ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น
3. ดําเนินการสอนโดยใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น
4. เมื่อเสร็ จสิ้ นการสอน ทําการสอบหลังเรี ยน ( Post test ) กับนักเรี ยนโดยใช้แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ฉบับเดิม
5. ตรวจผลการสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยน กลุ่ ม สาระการเรี ยนรู ้ ภ าษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 เรื่ อง การอ่านคําในภาษาไทย จากนั้นนําคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้วิธีการ
ทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
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ผลการวิจัย
การพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย ชั้นประถม ศึกษาปี ที่
4 เรื่ อง การอ่านคําในภาษาไทย ผลการวิจยั พบว่า บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนที่พฒั นาขึ้น มี
ประสิ ทธิภาพ 81.11/82.33 ซึ่งสู งกว่าเกณฑ์ที่กาํ หนด และนักเรี ยนมีผลทางการเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน
อภิปรายผล
จากการศึกษาวิจยั เพื่อพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 เรื่ อง การอ่านคําในภาษาไทย สามารถอภิปรายผลการวิจยั ได้ตามลําดับดังนี้
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย ประถมศึกษาปี ที่ 4 เรื่ อง การอ่านคํา
ในภาษาไทย พัฒนาขึ้น และ มีประสิ ทธิ ภาพ 81.11 /82.33 ตามเกณฑ์ที่กาํ หนด เป็ นไปตาม
สมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ซึ่ งผลการวิจยั ข้างต้นเป็ นค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบระหว่าง
เรี ยนมีค่าร้อยละ 81.11 และค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบหลังเรี ยนมีค่าร้อยละ
82.33 ซึ่งสู งกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กาํ หนดไว้ 80/80
ผลการวิจยั ข้างต้นเป็ นคะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบระหว่างเรี ยน และคะแนนเฉลี่ยจาก
แบบทดสอบหลังเรี ยน ซึ่งสู งกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กาํ หนดไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆ ดังนี้
1. บทเรี ยนที่ออกแบบเป็ นแบบสาขา ตามแนวความคิดของกลุ่มปั ญญานิยมทําให้ผเู ้ รี ยนมี
อิสระมากขึ้น ในการเลือกลําดับของการนําเสนอเนื้ อหาบทเรี ยนที่เหมาะสมกับตน โดยที่ผเู ้ รี ยนทุกคน
จะได้รับการเสนอเนื้อหาในลําดับที่ไม่เหมือนกัน โดยเนื้อหาที่จะได้รับการนําเสนอต่อไปนั้นจะขึ้นอยู่
กับความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ เป็ นการนําเสนอเนื้ อหาในลักษณะ
แตกกิ่ง กล่าวคือ เป็ นการแตกกิ่งก้านสาขาออกไป จากจุดหนึ่ งแตกกิ่งก้านสาขาออกไปเป็ นจุดย่อย
จากจุดย่อยแต่ละจุดก็แตกออกไปเป็ นจุดย่อย ๆ การจัดระเบียบเนื้อหาในลักษณะสาขาเกิดจากแนวคิด
เกี่ยวกับความแตกต่างของมนุษย์ ซึ่งการออกแบบในลักษณะนี้จะทําให้ผเู ้ รี ยนมีอิสระในการควบคุมการ
เรี ยนของตนมากกว่าบทเรี ยนที่ออกแบบในลักษณะเส้นตรงเพราะผูเ้ รี ยนจะสามารถเลือกลําดับของการ
เสนอเนื้อหาบทเรี ยน แบบฝึ กหัด หรื อแบบทดสอบตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจของ
ตน (ถนอมพร เลาหจรัสแสง , 2541)
2. บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนมีภาพสี สดใสภาพเคลื่อนไหวที่ให้ภาพและเสี ยงที่
ตื่นเต้น ช่วยเร้าความสนใจที่มีต่อบทเรี ยน และมีปฏิสมั พันธ์ของบทเรี ยนกับผูเ้ รี ยนทําให้เกิดความ
เพลิดเพลินในการเรี ยนรู ้ บุญชม ศรี สะอาด (2537) การนําคอมพิวเตอร์ มาใช้ในการเรี ยนการสอน
โดยนําอุปกรณ์ต่าง ๆ มาใช้ทาํ งานร่ วมกันเพื่อนําเสนอเนื้ อหาในรู ปภาพ กราฟิ ก ภาพนิ่ ง ตัวอักษร
ซึ่งมีลกั ษณะการเคลื่อนไหวและมีเสี ยงบรรยาย เสี ยงดนตรี ประกอบสลับกันไปมีลกั ษณะการ
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สื่ อสารแบบสองทางผูใ้ ช้และคอมพิวเตอร์ สามารถมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ซึ่ งเป็ นไปตาม
ทฤษฎีแรงจูงใจของมาโลน ( ถนอมพร เลาหจรัสแสง , 2541)
3. ลักษณะโครงสร้างของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน มีการนําเสนอเป็ นแบบมัลติมีเดีย
คือมีการพลิกหน้า เลื่อนขึ้น – ลง มีการเชื่อมโยงไปหน้าที่ตอ้ งการ โดยไม่จาํ เป็ นต้องเรี ยนตามลําดับ
หน้า และมีการนําเสนอภาพเคลื่อนไหว มีเสี ยงบรรยายและเสี ยงดนตรี ประกอบ ทําให้ดึงดูดความ
สนใจของผูเ้ รี ยนได้เป็ นอย่างดี และมีการปฏิสัมพันธ์ หรื อการโต้ตอบกับผูเ้ รี ยน เช่น การคลิกเม้าส์
การกดแป้ นพิมพ์ต่างๆ การทําแบบทดสอบ ซึ่ งเป็ นกระบวนการเรี ยนการสอนที่มีประสิ ทธิ ภาพที่ดี
(บูรณะ สมชัย ,2542)
การเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เป็ นสื่ อการเรี ยนรู ้แบบใหม่ของนักเรี ยนใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ทําให้นกั เรี ยนมีความสนใจอยากจะเรี ยนด้วยสื่ อชนิ ดนี้ อีกทั้งบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน สามารถนําเสนอเนื้ อหาเรื่ องราวได้ครบถ้วน น่ าสนใจ ซึ่ งในบทเรี ยนจะมี
ตัวอักษร ภาพกราฟิ ก ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว รวมทั้งเสี ยงประกอบจะช่วยให้นกั เรี ยนเรี ยนด้วยความ
สนุ กเร้าความสนใจตลอดเวลาในขณะเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ นักเรี ยนยังสามารถ
เรี ยนรู ้ได้ตามความสามารถของตนเองโดยไม่จาํ กัดเวลาด้วย ซึ่ งเป็ นการเสริ มให้ประสบผลสําเร็ จในการ
เรี ยน โดยคํานึ งถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ดังที่ (ปิ ยรัตย์ จิตมณี , 2546) ได้ให้ความหมายไว้ว่า
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน คือ การนําคอมพิวเตอร์ มาใช้ในการเรี ยนการสอน โดยนําอุปกรณ์ต่าง ๆ มาใช้
ทํางานร่ วมกันเพื่อนําเสนอเนื้อหาในรู ปของภาพกราฟิ ก ภาพนิ่ง ตัวอักษร ซึ่งมีลกั ษณะการเคลื่อนไหว
และมีเสี ยงบรรยาย หรื อเสี ยงดนตรี ประกอบสลับ กันไป มีลกั ษณะการสื่ อสารแบบสองทาง ผูใ้ ช้และ
คอมพิวเตอร์ สามารถมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันได้ทนั ที บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนในแต่ละหน่ วยการ
เรี ยน มีกิจกรรมให้นกั เรี ยนได้ฝึกปฏิบตั ิ ฝึ กทักษะ และตรวจสอบความเข้าใจในเรื่ องนั้น ๆ ซึ่งเมื่อ
พบว่าไม่เข้าใจ หรื อทําไม่ได้ สามารถกลับไปศึกษาใหม่ให้เข้าใจได้อย่างรวดเร็ ว และจะเรี ยนกี่ครั้งก็
ได้ จึงทําให้นกั เรี ยนได้ตรวจสอบตัวเองถึงเรื่ องราวที่ได้เรี ยนไปแล้วด้วย ซึ่ งในกิจกรรมเมื่อนักเรี ยน
ทําผิดก็สามารถแก้ไขข้อบกพร่ อง ได้ทนั ทีเป็ นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ได้ สอดคล้องกับ
เชวงศักดิ์ ซ้อนบุญ (2546) กล่าวว่าคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือสื่ อการเรี ยนการสอนที่ใช้คอมพิวเตอร์
ซึ่ งสามารถนําเสนอสื่ อประสม ได้แก่ ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว กราฟิ กและเสี ยงโดยการ
นําเสนอเนื้อหา ทีละจอภาพซึ่งรู ปแบบจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยูก่ บั ธรรมชาติและโครงสร้างของเนื้อหา
ในแต่ละวิชามีเป้ าหมายสําคัญ คือดึ งดูดความสนใจ กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดความต้องการที่จะเรี ยน ชี้
ข้อบกพร่ อง เมื่อผูเ้ รี ยนตอบผิดในรู ปแบบข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) แบบต่างๆ และเป็ นเครื่ องมือ
ช่วยลดความแตกต่างระหว่างผูเ้ รี ยน
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ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจยั ไปใช้
1. ก่อนการเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ครู ควรชี้ แจงและแนะนําการใช้
คอมพิวเตอร์เบื้องต้นแก่นกั เรี ยนโดยครู อาจจะเป็ นผูแ้ นะนําเอง ครู แนะนําพร้อมกับสาธิ ต หรื อทํา
เป็ นบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแนะนําโดยให้นกั เรี ยนศึกษาเอง เพื่อให้นกั เรี ยนเกิดความคุน้ เคย
ก่อน และป้ องกันการเกิดปัญหากับการใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในขณะที่เรี ยน
2. ในขณะที่นกั เรี ยนกําลังเรี ยนโดยใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ครู ควรดูแลอย่าง
ใกล้ชิด คอยชี้แจง ให้คาํ แนะนํา ให้คาํ ปรึ กษากับนักเรี ยนในขณะที่นกั เรี ยนเกิดปั ญหาในระหว่าง
เรี ยน คอยสังเกตพฤติกรรมในการเรี ยนของนักเรี ยน
3. ควรมีความร่ วมมือกันของคณะครู ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านสื่ อการสอน ด้านคอมพิวเตอร์ และ
ผูส้ นใจที่จะพัฒนาการเรี ยนการสอนโดยใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนเป็ นสื่ อ โดยอาจเริ่ มจาก
โปรแกรมสําเร็ จรู ป และควรสร้างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนโดยอาศัยความรู ้ในด้านจิตวิทยาการ
เรี ยนรู ้ ธรรมชาติของแต่ละวิชา ควรคํานึ งถึงจุดประสงค์ในการสร้างเพื่อให้เกิดการพัฒนาสิ่ งใดให้กบั
นักเรี ยน และเป็ นการพัฒนาเพิ่มประสิ ทธิ ภาพครู ผสู ้ อน ทําให้มีประสบการณ์ในการผลิตสื่ อและสิ่ ง
เหล่านี้ยงั ส่ งผลดีก่อให้เกิดประโยชน์กบั การจัดการเรี ยนการสอนนักเรี ยนอีกด้วย
ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
1. อาจพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ด้วยโปรแกรมอื่นๆ นอกเหนือ จากโปรแกรม
Flash 8 ที่ผวู ้ ิจยั ได้นาํ เสนอไว้ เช่น Authorware , ToolBook , e-book หรื อ Namo เพื่อเป็ นการพัฒนา
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรู ปแบบที่แตกต่างกันออกไป
2. ควรมีการศึกษาและแก้ปัญหาของการเรี ยน โดยการพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้วิชาภาษาไทย ในระดับชั้นอื่นๆ หน่วยอื่น ๆ และกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิชาอื่น ๆ ที่
ยังมีปัญหาในการจัดการเรี ยนการสอน เพื่อช่วยส่ งเสริ มและพัฒนากิจกรรมการเรี ยนการสอนโดย
การใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
3. ควรมีการศึกษาผลของการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในด้านอื่น ๆ เช่นความเชื่อมัน่ ใน
การเรี ยน อัตราความก้าวหน้าในการเรี ยน ทักษะปฏิบตั ิในด้านต่าง ๆ ความสนใจทางภาษาไทย
เป็ นต้น
4. ควรมีการวิจยั เทคนิคการออกแบบบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในด้านต่าง ๆ เช่น สี
ขนาดตัวอักษร ภาพประกอบการเคลื่อนไหว สี พ้ืนหลัง และเสี ยงประกอบที่ใช้ในบทเรี ยน ทั้งนี้
เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนา และการผลิตบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนให้น่าสนใจ ทันสมัย
ต่อกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้มากขึ้น
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ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดและปัจจัยอืน่ ๆ ในการเลือกใช้ บริการบริษัทสิ นเชื่อเพือ่ การเช่ าซื้อ
รถยนต์ นั่งส่ วนบุคคลของผู้ใช้ บริการในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
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บทคัดย่ อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความสําคัญของปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดและปั จจัยอื่นๆ ในการเลือกใช้บริ การบริ ษทั สิ นเชื่ อเพื่อการเช่าซื้ อรถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคล
ของผูใ้ ช้บริ การในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ และเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดและปั จจัยอื่นๆ กับการเลือกใช้บริ การบริ ษทั สิ นเชื่ อเพื่อการเช่าซื้ อรถยนต์นงั่
ส่ ว นบุ ค คลของผูใ้ ช้บริ ก ารในเขตอํา เภอเมื อง จัง หวัด เชี ย งใหม่ จํา แนกตามบริ ษ ทั ผูใ้ ห้บริ ก าร
โดยการศึ กษาครั้ งนี้ เป็ นการสํารวจโดยวิธีสุ่มตัวอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling)
เก็บข้อมูลกระจายตามที่ ต้ งั ของธุ รกิ จในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ โดยการเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 384 คน โดยเครื่ องมือที่ใช้ ซึ่ งผลวัดค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.65 สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติไค – สแควร์ (Chi – Square)
ผลการวิจยั พบว่า
1. ระดับความสําคัญของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริ การบริ ษทั
สิ นเชื่ อเพื่อการเช่ าซื้ อรถยนต์นั่งส่ วนบุคคลของผูใ้ ช้บริ การในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่
โดยภาพรวมและทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก โดยให้ความสําคัญมากที่สุดคือ ด้านสังคมและวัฒนธรรม
2. ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดและปั จจัยอื่นๆ กับการเลือกใช้
บริ การบริ ษทั สิ นเชื่อเพื่อการเช่าซื้อรถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคลของผูใ้ ช้บริ การในเขต อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ พบว่า มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐาน
ที่ต้ งั ไว้
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ABSTRACT
The objectives of this study were to study important levels of marketing mix factors
and other factors in choosing personal car leasing companies for customers in Mueng District,
Chiang Mai Province and to find the relationship between marketing mix factors affecting other
factors and customers’ choices of personal car leasing companies in Mueng District, Chiang Mai
Province. The study was classified according to the companies. It was a survey study, using
convenience sampling in downtown Mueng District, Chiang Mai Province. The sample of the
study consisted of 384 people. The instrument used in this study had a reliability level of 0.65.
The statistics employed to analyze the data were percentage, standard deviation, and Chi - Square.
The results of the study were as follows:
1. The importance of marketing mix factors in choosing personal car leasing companies
for customers in Mueng District, Chiang Mai Province was at a high level overall, and in every
aspect. The most important aspect was society and culture.
2. The marketing mix factors and other factors had correlations at a statistically
significant level of 0.05, with the customers’ choices of personal car leasing companies in Mueng
District, Chiang Mai Province, as the established research hypothesis.
ความสํ าคัญของปัญหา
ปั จ จุ บ ัน รถยนต์มี ค วามสํา คัญ ในฐานะที่ เ ป็ นยานพาหนะในการเดิ น ทาง และใช้ใ น
การประกอบธุรกิจต่างๆ ในระยะที่เศรษฐกิจดี ยอดจําหน่ายรถยนต์ก็จะดีตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม
ยอดขายรถยนต์ก็มิได้บอกถึงความสําเร็ จของอุตสาหกรรมรถยนต์ แต่ ยอดขายรถยนต์สามารถ
สะท้อนถึงภาวะเศรษฐกิจ การลงทุนของประเทศทั้งในส่ วนกลาง และส่ วนภูมิภาคในขณะนั้นได้
นอกจากนี้ยงั สามารถบอกถึงฐานะความเป็ นอยู่ และสภาพคล่องทางการเงินของประชาชนชั้นกลาง
ทัว่ ประเทศได้
บริ ษทั ที่ให้บริ การเช่ าซื้ อมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิ จของประเทศอย่างมาก
เป็ นแหล่งระดมเงิ นทุนและใช้เงินทุนโดยการให้กูย้ ืมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมีส่วนพัฒนา
ตลาดเครดิตเพื่อการบริ โภค ทั้งนี้ เพราะธนาคารพาณิ ชย์ซ่ ึงเป็ นสถาบันการเงินหลักของประเทศไม่
นิ ยมให้สินเชื่อประเภทนี้ เพราะเครดิตเพื่อการบริ โภคมีความเสี่ ยงสู งมากเทียบกับเครดิตประเภท
อื่น ในขณะเดี ยวกันธนาคารพาณิ ชย์ก็ถูกควบคุ มระดับอัตราดอกเบี้ยเงิ นให้กูย้ ืม จึ งเป็ นเหตุให้
เครดิตเพื่อการบริ โภคเป็ นธุรกิจที่ให้กยู้ มื ที่ได้ผลตอบแทนไม่คุม้ กับความเสี่ ยงแต่สาํ หรับบริ ษทั

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปี ที่ 3 ฉบับที่ 2 มิถุนายน – กันยายน 2552

113

เงิ น ทุ น ที่ ประกอบธุ รกิ จเช่ าซื้ อนั้น แม้ว่ายังมี ก ารควบคุ มระดับอัตราดอกเบี้ ยเงิ นกู้เช่ นเดี ยวกับ
ธนาคารพาณิ ชย์ แต่บริ ษทั เหล่านี้ สามารถเรี ยกเก็บค่าบริ การหรื อค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้
ทําให้บริ ษทั สามารถเรี ยกเก็บอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง (ดอกเบี้ยเงินกูป้ กติบวกค่าบริ การ) จากเครดิต
เพื่อการบริ โภค (ในรู ปการเช่าซื้ อ) ได้สูงเท่าที่สภาพตลาดอํานวยโดยไม่มีขอ้ จํากัดทางกฎหมาย
จากผลกําไรอันค่อนข้างสู งนี้ เป็ นเหตุให้บริ ษทั เงินทุนได้เกิดขึ้นอย่างมากมายเป็ นผลทําให้เครดิต
เพื่อการบริ โภคมีการพัฒนาและขยายตัวมากยิง่ ขึ้น
สําหรับความสัมพันธ์ระหว่างเครดิตการเช่าซื้อเพื่อการบริ โภคกับการบริ โภคสิ นค้าคงทน
(durable goods) นั้น ลักษณะของเครดิตเพื่อการบริ โภคจะเป็ นเครดิตที่ให้เพื่อการซื้อสิ นค้าบริ โภค
ประเภทคงทน โดยที่ผบู ้ ริ โภคสามารถแบ่งชําระมูลค่าสิ นค้าเป็ นสองส่ วน คือ เงินวางขั้นต้น (down
payment) ส่ วนหนึ่ง และผ่อนชําระส่ วนที่เหลือเป็ นงวด เครดิตเพื่อการบริ โภคนี้ เริ่ มจากผูข้ ายจะขาย
สิ นค้าให้แก่ผซู ้ ้ื อด้วยการรับชําระเงินค่าสิ่ งของเป็ นรายย่อยๆ เป็ นงวดๆ ถ้าผูซ้ ้ื อไม่นาํ เงินที่จะต้อง
ส่ ง เป็ นงวดๆ นี้ ชํา ระแก่ ผู ้ข าย หรื อถ้า ผู ้ซ้ื อไม่ ต ้อ งการที่ จ ะส่ ง เงิ น ชํา ระเมื่ อ ใด ผู ้ข ายก็ จ ะ
ยึดสิ่ งของที่ขายไปนั้นกลับคืนมา โดยทั้งสองฝ่ ายไม่ติดใจที่จะเรี ยกร้องค่าเสี ยหายจากกันและกัน
เพิ่มขึ้นอีก เพราะถือว่าเป็ นการหักกลบลบกันไปในตัวแล้ว คือผูข้ ายจะได้รับเงินค่าผ่อนส่ งเงินจาก
ผูซ้ ้ื อบ้างก็จริ งอยู่ แต่ก็พอจะถือเป็ นการหักกลบไปกับค่าเสื่ อมราคา หรื อการชํารุ ดทรุ ดโทรมที่เกิด
ขึ้นกับสิ่ งของที่ขายไปนั้นอันเกิดขึ้นจากการใช้ในขณะที่ไปอยูใ่ นครอบครองของผูซ้ ้ือ แต่อย่างไรก็
ตามเพื่อเป็ นการป้ องกันข้อยุ่งยากที่จะก่ อให้เกิ ดการฟ้ องร้องขึ้นได้ในกรณี ที่มีการผิดสัญญาการ
ผ่อนชําระนี้จึงเกิดวิธีการขายผ่อนส่ งวิธีใหม่เรี ยกว่า “การให้เช่าซื้อ” (Hire-purchase) โดยมีวิธีการ
คือ สิ นค้าที่ขายผ่อนส่ งยังคงเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของผูข้ าย และผูเ้ ช่าซื้อตกลงทําสัญญาขอเช่าจากผูข้ าย
โดยตกลงการส่ งค่าเช่าซื้อเป็ นงวดๆ (โดยมากเป็ นรายเดือน) และในสัญญาเช่านั้น ผูข้ ายยอมตกลง
ว่าถ้าผูซ้ ้ื อชําระค่าเช่ าด้วยดี ตลอดไปจนครบเวลาตามกําหนดที่ตกลงผูข้ ายจะโอนกรรมสิ ทธิ์ การ
ครอบครองสิ น ค้า ให้ เ ป็ นกรรมสิ ท ธิ์ ของผูเ้ ช่ า ซื้ อ ไปเลยการเช่ า ซื้ อ ย่อ มจะแก้ปั ญ หาการเรี ย ก
ค่าเสี ยหายไปได้เพราะเงินที่ผเู ้ ช่าซื้ อชําระให้แก่ผขู ้ ายนั้นถือว่าเป็ นค่าเช่าสิ่ งของไม่ใช่ค่าผ่อนชําระ
มูลค่าจึงย่อมจะเรี ยกร้องกลับคืนไม่ได้ ส่ วนการชํารุ ดทรุ ดโทรมเสื่ อมราคาของสิ นค้า ก็เนื่ องมาแต่
การให้เช่า เจ้าของย่อมไม่มีสิทธิจะเรี ยกร้องเอาจากผูเ้ ช่าได้ ด้วยเหตุน้ ี วิธีการให้เช่าซื้อจึงเป็ นที่นิยม
ใช้กนั มากในปัจจุบนั (กรวรรณ วัฒนชัย, 2539 : 235)
จากลักษณะการเช่ าซื้ อดังกล่าวจะเห็ นว่าการเช่ าซื้ อเป็ นการตกลงโดยสมัครใจระหว่าง
ผู ้เ ช่ า ซื้ อ และบริ ษัท ที่ ใ ห้ บ ริ การเช่ า ซื้ อ โดยเงื่ อ นไขการเช่ า ซื้ อ การชํา ระค่ า งวด ตลอดจน
การพิจารณาอนุมตั ิวงเงินเช่าซื้อ ล้วนแล้วแต่เป็ นการพิจารณาของบริ ษทั ทั้งสิ้ น ซึ่ งจากธุรกิจเช่าซื้ อ
นี้ ในทางตรงกันข้ามการยอมรับเงื่อนไขของบริ ษทั รับเช่าซื้อหรื อไม่ ขึ้นอยูก่ บั การตัดสิ นใจของ
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ปั จเจกบุคคล ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้ จะศึกษาถึงปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดและ
ปั จจัยอื่นๆในการเลือกใช้บริ การบริ ษทั สิ นเชื่อเพื่อการเช่าซื้อรถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคลของผูบ้ ริ โภคใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ งผลการวิจยั นี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อผูป้ ระกอบการธุ รกิจเช่าซื้ อ
ในการนําไปใช้วางแผนพัฒนาและการแก้ปัญหา ตลอดจนการกําหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
เช่าซื้อต่อไปในอนาคต (นิจพร วรพจน์พิศุทธิ์, 2549 : 56)
คําสํ าคัญ
ส่ วนประสมทางการตลาด สิ นเชื่อเพื่อการเช่าซื้อรถยนต์
โจทย์ วจิ ัย/ปัญหาวิจัย
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดและปั จจัยอื่นๆ ในการเลือกใช้บริ การบริ ษทั สิ นเชื่อเพื่อ
การเช่าซื้อรถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคลของผูใ้ ช้บริ การในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความสัมพันธ์
กับการเลือกใช้บริ การอย่างไร
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความสําคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและปั จจัยอื่นๆ
ในการเลือกใช้บริ การบริ ษทั สิ นเชื่อเพื่อการเช่าซื้อรถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคลของผูใ้ ช้บริ การใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
2. เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดและปัจจัยอื่นๆ กับ
การเลือกใช้บริ การบริ ษทั สิ นเชื่อเพื่อการเช่าซื้อรถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคลของผูใ้ ช้บริ การในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่จาํ แนกตามบริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การ
วิธีดําเนินการวิจัย
1. กลุ่มประชากร
ที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ผูบ้ ริ โภคที่เลือกใช้บริ การสิ นเชื่อเพื่อการเช่าซื้ อรถยนต์นงั่
ส่ วนบุคคลของบริ ษทั ลิสซิ่ง ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 384 คน
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
ในการศึ กษาครั้ งนี้ ผูว้ ิจ ัย ได้ใ ช้เครื่ องมื อในการเก็บรวบรวมข้อมู ล เป็ นแบบสอบถามเกี่ ย วกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดและปัจจัยอื่นๆ ในการเลือกใช้บริ การ
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บริ ษทั สิ นเชื่อเพื่อการเช่าซื้อรถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคลของผูบ้ ริ โภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ โดยมีโครงสร้างแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนคือ
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 2 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดและปั จจัยอื่นๆ ในการเลือกใช้บริ การบริ ษทั
สิ นเชื่อเพื่อการเช่าซื้อรถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคลของผูบ้ ริ โภคในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
แบบสอบถามส่ วนที่ 2 ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประเมินค่า (Rating
Scale) ที่ใช้ในแบบสอบถาม มีลกั ษณะคําถามเป็ นการให้ความสําคัญโดยเรี ยงลําดับตามความสําคัญ
5 ระดับ คือ สําคัญมากที่สุด สําคัญมาก สําคัญปานกลาง สําคัญน้อย และสําคัญน้อยที่สุดโดยให้
ผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบตามความคิดเห็น มีเกณฑ์การให้คะแนนตามระดับความสําคัญ ดังนี้
คะแนน
5
หมายถึง
4
หมายถึง
3
หมายถึง
2
หมายถึง
1
หมายถึง

ระดับความสําคัญ
ความสําคัญมากที่สุด
ความสําคัญมาก
ความสําคัญปานกลาง
ความสําคัญน้อย
ความสําคัญน้อยที่สุด

3. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.1 การตรวจสอบข้อมูล ผูว้ ิจยั นําแบบสอบถามที่รวบรวมได้มาตรวจสอบความถูกต้อง
และความสมบูรณ์ของข้อมูล
3.2 การลงรหัสข้อมูล ผูว้ ิจยั นําแบบสอบถามที่ตรวจสอบข้อมูลแล้วมากําหนดใส่ รหัส
3.3 การวิเคราะห์ ผูว้ ิจยั ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ
3.4 แปลความหมายค่าเฉลี่ยความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนประสมการตลาดและปั จจัย
อื่นๆในการเลือกใช้บริ การบริ ษทั สิ นเชื่ อเพื่อการเช่าซื้ อรถยนต์นั่งส่ วนบุคคลของผูบ้ ริ โภคในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ผลการวิจัย
ผลการศึกษาปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดและปั จจัยอื่นๆ ในการเลือกใช้บริ การบริ ษทั
สิ นเชื่ อเพื่อการเช่ าซื้ อรถยนต์นั่งส่ วนบุคคลของผูใ้ ช้บริ การในเขตอําเภอเมื อง จังหวัดเชี ยงใหม่
สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
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1. ผลการวิเคราะห์ ขอ้ มูลปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า ผูใ้ ช้บริ การ
ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุ 25 – 35 ปี รายได้ 5,000 – 10,000 บาท มีอาชีพ ธุรกิจส่ วนตัว/ค้าขาย
และมีการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี
2. วิเคราะห์ระดับความสําคัญของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริ การ
บริ ษ ัท สิ น เชื่ อ เพื่ อ การเช่ า ซื้ อ รถยนต์นั่ง ส่ ว นบุ ค คลของผูใ้ ช้บ ริ ก ารในเขตอํา เภอเมื อ ง จัง หวัด
เชียงใหม่ โดยภาพรวมและรายด้าน อยูใ่ นระดับมาก โดยให้ความสําคัญ ด้านสังคมและวัฒนธรรม
สู งกว่าด้านอื่นๆ และผลการวิเคราะห์ระดับความสําคัญของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการ
เลือกใช้บริ การ เป็ นรายด้าน มีดงั นี้
2.1 ด้านผลิตภัณฑ์ เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ผูใ้ ช้บริ การให้ความสําคัญสู งสุ ด
ได้แก่ มีการให้บริ การสิ นเชื่อหลากหลาย อยูใ่ นระดับมาก และผูใ้ ช้บริ การให้ความสําคัญตํ่าที่สุด คือ
รู ปแบบสิ นเชื่อน่าเชื่อถือชัดเจน
2.2 ด้านราคา เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ผูใ้ ช้บริ การให้ความสําคัญสู งสุ ด ได้แก่
ระดับดอกเบี้ยการให้สินเชื่อชัดเจน อยูใ่ นระดับมาก และผูใ้ ช้บริ การให้ความสําคัญตํ่าที่สุด คือการ
ปรับดอกเบี้ยขึ้นลงบ่อยๆ
2.3 ด้านช่ องทางการจัด จําหน่ าย เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ผูใ้ ช้บริ การให้
ความสําคัญสูงสุ ด ได้แก่ การตกแต่งบริ ษทั สะอาด ระเบียบ ฯลฯ อยูใ่ นระดับมาก และผูใ้ ช้บริ การให้
ความสําคัญตํ่าที่สุด คือความสะดวกในการเดินทาง
2.4 ด้านการส่ งเสริ มการตลาด เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ผูใ้ ช้บริ การให้ความสําคัญ
สู งสุ ด ได้แก่ การเลือกบริ การสิ นเชื่ อช่ วงโปรโมชั่นจะได้รับของแถม อยู่ในระดับมาก และ
ผูใ้ ช้บริ การให้ความสําคัญตํ่าที่สุด คือการให้โบนัสสําหรับลูกค้าในการชําระหนี้ ตรงต่อเวลา
2.5 ด้านเศรษฐกิจ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ผูใ้ ช้บริ การให้ความสําคัญสู งสุ ด ได้แก่
การเลื อกบริ การสิ นเชื่ อช่ วงโปรโมชัน่ จะได้รับของแถม อยู่ในระดับมาก และผูใ้ ช้บริ การให้
ความสําคัญตํ่าที่สุด คือการให้โบนัสสําหรับลูกค้าในการชําระหนี้ ตรงต่อเวลา
2.6 ด้านเทคโนโลยี เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
ผูใ้ ช้บริ การให้ความสําคัญสู งสุ ด ได้แก่ มีศูนย์บริ การตลอด 24 ชัว่ โมง อยู่ในระดับมาก และ
ผูใ้ ช้บริ การให้ความสําคัญตํ่าที่สุด คือ นําเทคโนโลยีต่างๆ มาบริ หารจัดการเกิด ประสิ ทธิ ภาพใน
การปฏิบตั ิงาน
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2.7 ด้านกฎหมายและการปกครอง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ผูใ้ ช้บริ การให้
ความสําคัญสู งสุ ด ได้แก่ อัตราดอกเบี้ยไม่สูงหรื อตํ่ากว่าที่กฎหมายกําหนด อยู่ในระดับมาก และ
ผูใ้ ช้บริ การให้ความสําคัญตํ่าที่สุด คือ มีคาํ แนะนําที่ชดั เจนในการชําระดอกเบี้ย
2.8 ด้านสังคมและวัฒนธรรม เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ผูใ้ ช้บริ การให้ความสําคัญ
สู งสุ ด ได้แก่ ความเชื่อมัน่ ในการบริ การ อยูใ่ นระดับมาก และผูใ้ ช้บริ การให้ความสําคัญตํ่าที่สุด คือ
ครอบครัวและเพื่อนแนะนําการใช้บริ การสิ นเชื่อ
3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดและปั จจัยอื่นๆ กับ
การเลื อ กใช้ บ ริ การบริ ษัท สิ น เชื่ อ เพื่ อ การเช่ า ซื้ อ รถยนต์ นั่ ง ส่ ว นบุ ค คลของผู ้ใ ช้ บ ริ การใน
เขต อําเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก โดยให้ความสําคัญ
ด้านสังคมและวัฒนธรรม สู งกว่าด้านอื่นๆ และผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตรลาดและปั จจัยอื่นๆ เป็ นรายด้าน มีดงั นี้
3.1 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดและปั จจัยอื่นๆ
กับการเลื อกใช้บริ การบริ ษทั สิ นเชื่ อเพื่อการเช่ าซื้ อรถยนต์นั่งส่ วนบุคคลของผูใ้ ช้บริ การในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ ด้านผลิตภัณฑ์พบว่า มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
3.2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดและปั จจัยอื่นๆ
กับ การเลื อ กใช้บ ริ ก ารบริ ษ ัท สิ น เชื่ อ เพื่ อ การเช่ า ซื้ อ รถยนต์นั่ง ส่ ว นบุ ค คลของผูใ้ ช้บ ริ ก ารใน
เขต อําเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ ด้านราคาพบว่า มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
3.3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดและปั จจัย
อื่นๆ กับการเลือกใช้บริ การบริ ษทั สิ นเชื่อเพื่อการเช่าซื้อรถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคลของผูใ้ ช้บริ การในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กนั
3.4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดและปั จจัยอื่นๆ
กับ การเลื อ กใช้บ ริ ก ารบริ ษ ัท สิ น เชื่ อ เพื่ อ การเช่ า ซื้ อ รถยนต์นั่ง ส่ ว นบุ ค คลของผูใ้ ช้บ ริ ก ารใน
เขต อําเภอเมื อง จังหวัดเชี ยงใหม่ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด พบว่า มี ความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3.5 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดและปั จจัยอื่นๆ
กับ การเลื อ กใช้บ ริ ก ารบริ ษ ัท สิ น เชื่ อ เพื่ อ การเช่ า ซื้ อ รถยนต์นั่ง ส่ ว นบุ ค คลของผูใ้ ช้บ ริ ก ารใน
เขต อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ด้านเศรษฐกิจ พบว่า มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
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3.6 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยอื่นๆ
กับการเลือกใช้บริ การบริ ษทั สิ นเชื่อเพื่อการเช่าซื้อรถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคลของผูใ้ ช้บริ การใน
เขต อําเภอเมื อง จังหวัดเชี ยงใหม่ ด้านเทคโนโลยี พบว่า มีความสัมพันธ์กนั อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3.7 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดและปั จจัยอื่นๆ
กับ การเลื อ กใช้บ ริ ก ารบริ ษ ัท สิ น เชื่ อ เพื่ อ การเช่ า ซื้ อ รถยนต์นั่ง ส่ ว นบุ ค คลของผูใ้ ช้บ ริ ก ารใน
เขต อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ด้านกฎหมายและการปกครอง พบว่า มีความสัมพันธ์กนั อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3.8 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดและปั จจัยอื่นๆ
กับ การเลื อ กใช้บ ริ ก ารบริ ษ ัท สิ น เชื่ อ เพื่ อ การเช่ า ซื้ อ รถยนต์นั่ง ส่ ว นบุ ค คลของผูใ้ ช้บ ริ ก ารใน
เขต อํา เภอเมื อง จัง หวัด เชี ย งใหม่ ด้า นสัง คมและวัฒนธรรม พบว่า มี ค วามสัมพัน ธ์กัน อย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อภิปรายผล
จากผลการสรุ ปผูว้ ิจยั มีประเด็นสําคัญที่นาํ มาอภิปรายดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ระดับความสําคัญของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้
บริ การบริ ษทั สิ นเชื่อเพื่อการเช่าซื้ อรถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคลของผูใ้ ช้บริ การในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ โดยภาพรวมและทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก โดยให้ความสําคัญมากที่สุดคือ ด้านสังคมและ
วัฒนธรรม ส่ วนข้อที่ให้ความสําคัญตํ่าที่สุด คือ ด้านเศรษฐกิจ ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่า ผูใ้ ช้บริ การ
มีความเชื่อมัน่ ในการบริ การ จึงเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อเดิมอยูต่ ลอด และนิยมใช้บริ การสิ นเชื่อ และ
ด้านเศรษฐกิ จ จะเห็ นได้ว่ามี ค่าเฉลี่ ยเป็ นอันดับตํ่าสุ ด ทั้งนี้ อาจเป็ น เพราะว่า การเดิ นทางบ่อ ยๆ
มีผลต่อความต้องการรถยนต์ รถบริ การขนส่ งมีจาํ นวนน้อยไม่เพียงพอ และการโฆษณาทาง
สื่ อต่างๆ การเลือกรู ปแบบสิ นเชื่ อ และการมีรายได้น้อย ซึ่ งมีผลต่อการเลือกใช้บริ การสิ นเชื่ อ
ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ กรวรรณ วัฒนชัย (2539) ที่กล่าวว่า “ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อความ
ต้องการสิ นเชื่อเพื่อการเช่าซื้ อ รถยนต์นงั่ ในจังหวัดเชียงใหม่” สรุ ปได้ว่า ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อ
ความต้องการสิ นเชื่อเช่าซื้อ ได้แก่ ราคาประเมินรถยนต์นงั่ จํานวนงวดการชําระหนี้ รายได้เฉลี่ยต่อ
เดื อน และอัตราดอกเบี้ ย เรี ยกเก็บ โดยปั จ จัยที่ มีความสัมพันธ์ในทิ ศทางเดี ย วกับปริ มาณความ
ต้องการสิ นเชื่อเช่าซื้อ คือราคาประเมินรถยนต์นงั่ จํานวนงวดการชําระหนี้ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ของผูต้ อ้ งการสิ นเชื่อ ส่ วนอัตราดอกเบี้ยเรี ยกเก็บเป็ นปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม
กับปริ มาณความต้องการสิ นเชื่อ
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2. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดและปั จจัยอื่นๆ
กับการเลือกใช้บริ การบริ ษทั สิ นเชื่ อเพื่อการเช่ าซื้ อรถยนต์นั่งส่ วนบุคคลของผูใ้ ช้บริ การในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ข้ อเสนอแนะ
จากการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
ข้อเสนอแนะในการนําวิจยั ไปใช้
จากการศึกษาพบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริ การบริ ษทั สิ นเชื่อ
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และเพื่อให้ผลการใช้บริ การของผูบ้ ริ โภคเพิ่มมากยิ่งขึ้น
ควรดําเนินการดังนี้
1. ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริ การบริ ษทั สิ นเชื่อ
ควรปรั บปรุ งปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านเศรษฐกิ จ เนื่ องจากมี ค่าเฉลี่ ย
ตํ่าสุ ดและถ้าพิจารณาพบว่า ผูใ้ ช้บริ การมีความเชื่อมัน่ ในการบริ การ จึงเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อเดิมอยู่
ตลอด และนิ ยมใช้บริ การสิ นเชื่อ และอีกประการหนึ่ งคือ การเดินทางบ่อยๆ มีผลต่อความต้องการ
รถยนต์ รถบริ การขนส่ งมีจาํ นวนน้อยไม่เพียงพอ และการโฆษณาทางสื่ อต่างๆ การเลือกรู ปแบบ
สิ นเชื่อ และการมีรายได้นอ้ ย ซึ่งมีผลต่อการเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อ
บรรณานุกรม
กรวรรณ วัฒนชัย.(2539). ปัจจัยทีม่ ีผลกระทบต่ อความต้ องการสิ นเชื่อเพือ่ การเช่ าซื้อรถยนต์ นั่งใน
จังหวัดเชียงใหม่ . ค้นคว้าแบบอิสระเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
นิจพร วรพจน์พิศุทธิ์.(2549). ความสั มพันธ์ ระหว่ างปัจจัยการสื่ อสารการตลาดของผู้ใช้ บริการ
สิ นเชื่อเช่ าซื้อประเภทบุคคลรายย่ อย กับรูปแบบการดําเนินชีวติ และพฤติกรรมการใช้
บริการสิ นเชื่อเช่ าซื้อของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร.
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ค่ าตราสินค้ าทีผ่ ้ ูบริโภคมีต่อร้ านสะดวกซื้อ ในเขตจังหวัดปทุมธานี
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__________________________________________

บทคัดย่ อ
งานวิ จ ัย เรื่ อ ง ค่ า ตราสิ น ค้า ที่ ผูบ้ ริ โ ภคมี ต่ อ ร้ า นสะดวกซื้ อ ในเขตจัง หวัด ปทุ ม ธานี มี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาถึงปั จจัยการวัดค่าตราสิ นค้าของร้านสะดวกซื้อ 2) เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วน
บุคคลที่ส่งผลต่อความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคต่อค่าตราสิ นค้าของร้านสะดวกซื้อ การศึกษาครั้งนี้ เก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่ งเป็ นประชาชนหรื อผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี ที่ซ้ื อสิ นค้าหรื อ
ใช้บริ การจากร้านสะดวกซื้ อโลตัสเอ็กซ์เพรส จํานวน 400 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลคือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุ มาน ค่าสถิติที่ใช้
ได้แก่ ร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก และวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของตัวแปรด้วย
สถิติวิธี การถดถอยพหุ คูณ และสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน 1)ผลการศึกษาพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีอายุอยูร่ ะหว่าง 20 – 29 ปี มีสถานภาพสมรส มีระดับการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี และ
ระดับรายได้อยู่ที่ต่ าํ กว่า 10,000 บาทต่อเดื อน 2)ผลการศึกษาพบว่า เมื่ อทําการหาความสัมพันธ์
ระหว่างองค์ประกอบของค่าตราสิ นค้ากับค่าตราสิ น ค้ารวมโดยใช้วิธีการถดถอยพหุ คูณ พบว่า
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของค่าตราสิ นค้าเป็ นไปในทางบวกกับค่ารวมของตราสิ นค้า โดยมี
เพียง 4 องค์ประกอบเท่านั้นดังนี้ คุณภาพที่ถูกรับรู ้ดา้ นความแตกต่างของตราสิ นค้า คุณภาพที่ถูก
รับรู ้ดา้ นคุณภาพตราสิ นค้า ความเชื่ อมโยงของตราสิ นค้า ความภักดีต่อตราสิ นค้า ซึ่ งทั้ง 4
องค์ประกอบมีความสัมพันธ์กนั มากและมีค่าใกล้เคียงกัน
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ABSTRACT
The objectives of this research were to study the factor of dimensions related to brand
equity and to measure the brand equity and the personal factors of consumer opinion in choosing
a brand of convenience store.
The samples were 400 consumers in Pathum Thani who bought goods or services at
Lotus Express convenience stores. The collected data was analyzed by using the descriptive
statistics and inferential statistics, frequency, percentage, mean, weighted mean, the multiple
regression analysis, Pearson analysis to analyze the relationship between the dimension of brand
equity and the overall brand equity. 1) The results showed that most of subjects were married
with bachelor’s degree, earning average incomes of less than 10,000 baht per month. 2) The
results regression analysis indicated a significant positive relationship between only 4 dimensions
of brand equity, including perceived quality of brand differentiation, perceived brand quality,
brand associations, and brand loyalty.
ความสํ าคัญของปัญหา
ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่หลายรู ปแบบเข้ามาดําเนิ นธุ รกิจในประเทศไทยทั้งร้านสะดวกซื้ อ
(Convenience Store) ดิสเคาน์สโตร์ (Discount store) ซึ่งขยายตัวอย่างมากมีการเจริ ญเติบโตสู่ ชาน
เมือง และมีการแข่งขันอย่างรุ นแรงด้วย
ภายใต้ภาวะการณ์แข่งขันทางธุ รกิจการค้าและการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ที่มีการแข่งขันอย่างสู ง และมีการสื่ อสารทางด้านข้อมูลอย่างไร้ขอบเขตและมีประสิ ทธิภาพมาก จึง
ทําให้การการแข่งขันและการขยายตัวของธุ รกิ จดําเนิ นไปอย่างรวดเร็ ว เข้มข้น และไร้พรมแดน
โดยเฉพาะธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทยที่มีต่างประเทศเข้ามาลงทุนจํานวนมาก เนื่องด้วยได้เปรี ยบ
ทางด้านเงินทุนที่มีจาํ นวนมาก พร้อมกับมีการจัดการที่ทนั สมัย มีกลยุทธ์การตลาดที่มีประสิ ทธิ ภาพ
ใช้เ ทคโนโลยีใ นการจัด การ และมี อ าํ นาจการต่ อ รองสู ง จึ งสามารถจํา หน่ า ยสิ น ค้า ได้ใ นราคา
ตํ่า โดยเฉพาะธุ รกิจค้าปลีกสมัยใหม่ประเภทดิสเคาน์สโตร์ และร้านสะดวกซื้ อ ที่ได้รับความนิ ยม
เป็ นอย่า งมากในปั จ จุ บ ัน มี ก ารขยายสาขาอย่า งรวดเร็ ว ทั้ง ในกรุ ง เทพฯ และต่ า งจัง หวัด เช่ น
เทสโก้โลตัส บิ๊กซีซูเปอร์มาร์เก็ต แม็คโคร และคาร์ ฟูร์ เป็ นต้น ซึ่ งภาคธุรกิจนี้จดั ว่ามีบทบาทสําคัญ
ต่อระบบเศรษฐกิจภายในประเทศเช่นเดียวกัน และธุรกิจค้าปลีกเหล่านี้มีการแข่งขันกันอย่างเข้มข้น
และรุ นแรง มีการใช้กลยุทธ์ในการจัดการทางการตลาดสมัยใหม่ทุกรู ปแบบเพื่อการแข่งขันทาง
ธุ รกิ จ ซึ่ งแนวคิ ดเกี่ ยวกับตราสิ นค้าก็เป็ นกลยุทธ์หนึ่ งที่ สําคัญและเป็ นพื้นฐานที่ จะทําให้ธุรกิ จ
ประสบความสําเร็ จ หรื อสามารถดํารงอยูใ่ นตลาดได้ ในท่ามกลางการต่อสู ้ทางธุรกิจที่มีการแข่งขัน
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รุ นแรงเช่นในปัจจุบนั ซึ่ งความสําเร็ จของการสร้างตราสิ นค้านั้นต้องใช้ความสามารถในการจัดการ
ที่มีประสิ ทธิภาพมาก แนวคิดเกี่ยวกับตราสิ นค้าจึงเป็ นพื้นฐานของการจัดการที่ตอ้ งใช้ความเข้าใจ
และเข้าถึงแก่นแท้ของค่าตราสิ นค้า (Brand Equity) ที่ผบู ้ ริ โภครับรู ้ได้ ดังนั้นตราสิ นค้าจึงมีบทบาท
ที่ สํา คัญ ยิ่ง ในการแข่ ง ขัน ทางการตลาด และได้รั บ การยอมรั บ ว่ า มี บ ทบาทสํา คัญ ในการสร้ า ง
ความสําเร็ จทางการตลาดมาโดยตลอด ซึ่ งนักการตลาดจําเป็ นที่จะต้องเรี ยนรู ้ ทกั ษะในการสร้าง
รักษา ปกป้ อง และพัฒนาตราสิ นค้า เนื่ องจากตราสิ นค้า คือสิ่ งที่ช่วยสร้างความแตกต่าง และความ
ได้เปรี ยบทางการแข่งขันให้กบั สิ นค้า หรื อบริ การ โดยเป็ นตัวกลางเชื่อมโยงคุณค่า (Value) และ
เอกลักษณ์ (Uniqueness) บางอย่างเพิ่มเติมเข้ากับหน้าที่ใช้สอยพื้นฐานของสิ นค้า หรื อบริ การนั้นๆ
ในการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งแม้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะช่วยให้กระบวนการผลิตสิ นค้าถูก
ลอกเลียนแบบจากบริ ษทั คู่แข่งได้ง่ายเพียงใดก็ตาม แต่ตราสิ นค้าที่แข็งแกร่ งนั้นจะไม่สามารถถูก
ลอกเลียนแบบได้ง่าย ๆ ซึ่งเป็ นไปในทํานองเดียวกันกับที่ ออเคอร์ (Aaker, 1991) สรุ ปว่าในหลายๆ
ธุรกิจแล้วว่าตราสิ นค้าและผลประโยชน์ที่เกิดจากตราสิ นค้าเป็ นสิ นทรัพย์ที่สาํ คัญที่สุด ซึ่ งเป็ นข้อที่
ได้เปรี ยบในการดําเนินธุรกิจและเป็ นที่มาของรายได้ในอนาคต
คําสํ าคัญ
ค่าตราสิ นค้า ร้านสะดวกซื้อ
โจทย์ วจิ ัย/ปัญหาวิจัย
ปั จจัยส่ วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพทางครอบครัว ระดับการศึกษา อาชี พ และ
ระดับรายได้ ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อค่าตราสิ นค้าของร้านสะดวกซื้อ
วัตถุประสงค์ การวิจัย
ศึกษาถึงปั จจัยการวัดค่าตราสิ นค้าของร้านสะดวกซื้ อและเพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลที่
ส่ งผลต่อความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคต่อค่าตราสิ นค้าของร้านสะดวกซื้อ
วิธีดําเนินการวิจัย
เป็ นการวัด คุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้า ที่ ผูบ้ ริ โภคมี ต่อร้ า นสะดวกซื้ อได้แ ก่ ร้ า นในเขตจัง หวัด
ปทุมธานี โดยใช้วิธีการวัดตามแนวทฤษฏีของ ออเคอร์ (2001) ซึ่ งมีอยู่ 5 ด้าน แต่ในที่นี่จะใช้เพียง
4 ด้านได้แก่ การรู ้จกั ชื่อตราสิ นค้า คุณภาพที่ถูกรับรู ้ของตราสิ นค้า ความเชื่อมโยงกับตราสิ นค้า และ
ความภักดีต่อตราสิ นค้า ส่ วนการวัดในด้าน สิ นทรัพย์ประเภทอื่นๆ ของตราสิ นค้าจะไม่ได้อยูใ่ น
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ขอบเขตการศึกษาครั้งนี้ เนื่ องจากการวัดในด้านนี้ เป็ นการวัดในมุมมองของผูผ้ ลิต หรื อเจ้าของ
กิ จการประชากร ในการวิจยั ครั้ งนี้ ได้แก่ ประชาชนหรื อผูบ้ ริ โภคสิ นค้าที่อาศัยอยู่ในเขตจังหวัด
ปทุมธานี ซึ่งมีจาํ นวนประชากรทั้งสิ้ น รวม 922,908 คน
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ผูว้ ิจยั ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่แน่นอน
ที่ซ้ื อสิ นค้าจากร้านสะดวกซื้อโลตัสเอ็กซ์เพรสในเขตจังหวัดปทุมธานี โดยการกําหนดจํานวนของ
กลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการเปิ ดตารางสําเร็ จของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1967) ในระดับความ
เชื่ อมัน่ ร้อยละ 95 กําหนดความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 จํานวนกลุ่มตัวอย่างที่สามารถยอมรับได้
ในการวิจยั ครั้งนี้คือ จํานวน 400 คนโดยจะเลือกสุ่ มเก็บตัวอย่างจากประชาชนทุกคนที่สามที่เข้ามา
ซื้ อสิ นค้าและใช้บริ การจากร้านสะดวกซื้ อโลตัสเอ็กซ์เพรส ในเขตจังหวัดปทุมธานี ทุกสาขา ซึ่ งมี
ทั้งหมด 18 สาขา ที่กระจายอยูใ่ นจังหวัดปทุมธานี โดยใช้วิธีเฉลี่ยจํานวนกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400
คนตามจํานวนสาขา
ผลการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีอายุอยูร่ ะหว่าง 20 – 29 ปี และมีสถานภาพโสดและสถานภาพ
สมรสแล้วจํานวนใกล้เคียงกัน ระดับการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี และระดับรายได้อยู่ที่ต่ าํ กว่า
10,000 บาท ผลการวิเคราะห์ค่านํ้าหนักองค์ประกอบใช้การวิเคราะห์สมั ประสิ ทธิ์แอลฟ่ าของ ครอ
นบาค ด้านคุณภาพที่ถูกรับรู ้ดา้ นคุณภาพ มีค่าเท่ากับ 0.869 ด้านความภักดี มีค่าเท่ากับ 0.876 ด้าน
ความเชื่อมโยง มีค่าเท่ากับ 0.888 ด้านคุณภาพที่ถูกรับรู ้ดา้ นความแตกต่าง มีค่าเท่ากับ 0.995 ด้าน
การรู ้จกั ชื่อตราสิ นค้า มีค่าเท่ากับ 0.852
ส่ วนของการรับรู ้ค่าตราสิ นค้าของแต่ละองค์ประกอบของตราสิ นค้าเพื่อใช้ในการเลือก
ตราสิ นค้านั้น สามารถสรุ ป ดังนี้ คือกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุระหว่าง 30 - 39 ปี ขึ้นไป มีพฤติกรรมใน
การรับรู ้ค่าตราสิ นค้าสู งกว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุระหว่าง 15 – 19 ปี และ 20 – 29 ปี เมื่อจําแนกกลุ่ม
ตัวอย่างตามระดับการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาตั้งแต่ ปวส./อนุปริ ญญาตรี ข้ ึนไป
มีพฤติกรรมในการรับรู ้ค่าตราสิ นค้าสู งกว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาตํ่ากว่าปวส./อนุปริ ญญาตรี
และเมื่อจําแนกกลุ่มตัวอย่างตามระดับรายได้ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระดับรายได้ 10,000 บาทขึ้นไป
มีพฤติกรรมในการรับรู ้ค่าตราสิ นค้าสูงกว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับรายได้ต่าํ กว่า 10,000 บาท
ในส่ วนของตราสิ นค้าที่กลุ่มตัวอย่างระลึกถึงได้ 3 อันดับแรกนั้น พบว่ามีการระลึกถึง
และเลือกตราสิ นค้าของร้านสะดวกซื้ อโลตัสเอ็กซ์เพรสเป็ นอันดับที่ 2 และกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ
ตั้งแต่ 20-29 ปี การศึกษาระดับปริ ญาตรี และระดับรายได้ที่ต่าํ กว่า 10,000 บาท จะมีการเลือกและ
ระลึกถึงร้านสะดวกซื้อโลตัสเอ็กซ์เพรสเป็ นอันดับที่ 1
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ส่ วนตราสิ นค้าที่กลุ่มตัวอย่างใช้ในปั จจุบนั กล่าวสรุ ปได้ว่า กลุ่มที่มีอายุต้ งั แต่ 29 ปี และ ตํ่ากว่า จะ
เลือกซื้ อสิ นค้าที่ ร้านเซ่เว่นอีเลเว่น ส่ วนกลุ่มที่มีอายุมากกว่า 29 ปี ขึ้นไป จะเลือกร้านโลตัสเอ็กซ์
เพรส ส่ วนการจําแนกตามระดับการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาที่ต่าํ กว่าปริ ญญา
ตรี จะเลื อ ก ร้ า นเซ่ เ ว่ น อี เ ลเว่ น ส่ ว นกลุ่ ม ที่ มี ร ะดับ การศึ ก ษาสู ง กว่ า ปริ ญ ญาตรี จะเลื อ กร้ า น
โลตัสเอ็กซ์เพรส และในส่ วนของระดับรายได้ พบว่ากลุ่มที่มีรายได้ต่าํ กว่า 10,000 บาท จะเลือกร้าน
เซ่เว่นอีเลเว่น ส่ วนกลุ่มที่มีระดับรายได้ที่สูงกว่า 10,000 บาท จะเลือกร้านโลตัสเอก็ ซ์เพรส
สําหรับผลสรุ ปการศึกษาในส่ วนของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบใน
การวัดค่าตราสิ นค้าและค่ารวมของตราสิ นค้า จากผลการศึกษาพบว่าองค์ประกอบค่าตราสิ นค้าซึ่งมี
ทั้งหมด 5 องค์ประกอบได้แก่ การรู ้จกั ชื่ อตราสิ นค้า คุณภาพที่ถูกรับรู ้ดา้ นความแตกต่างของตรา
สิ นค้า คุณภาพที่ถูกรับรู ้ดา้ นคุณภาพของตราสิ นค้า ความเชื่อมโยงกับตราสิ นค้า และความภักดีใน
ตราสิ น ค้า เมื่ อ ทํา การวิ เ คราะห์ ผ ลทางสถิ ติ ด้ว ยวิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ ถ ดถอยพหุ คู ณ แล้ว มี เ พี ย ง
4 องค์ประกอบเท่านั้นที่มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับค่าตราสิ นค้าคือ คุณภาพที่ถูกรับรู ้ดา้ นความ
แตกต่างของตราสิ นค้า คุณภาพที่ถูกรับรู ้ดา้ นคุณภาพตราสิ นค้า ความเชื่อมโยงกับตราสิ นค้า และ
ความภักดีต่อตราสิ นค้า ซึ่ งองค์ประกอบนี้ สามารถสามารถร่ วมกันพยากรณ์ค่าตราสิ นค้าได้ร้อยละ
95.0 ซึ่งมีค่าค่อนข้างสูงมาก
ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ คูณ ได้สมการการพยากรณ์ ค่า Y (คุณค่าตราสิ นค้า) ดังนี้

Y = 0.216 + 0.646x2 + 0.537x3 + 0.746x4 + 0.741x5
ส่ วนผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงสถิติอนุมานเพื่อทดสอบสมมุติฐานเป็ นดังนี้
สมมุติฐานที่ทดสอบคือ ปัจจัยส่ วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพทางครอบครัว ระดับ
การศึกษา อาชี พ และระดับรายได้ ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อค่าตรา
สิ นค้าของร้านสะดวกซื้อ
การทดสอบปั จจัยส่ วนบุคคลด้านเพศ ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคที่
มีต่อค่าตราสิ นค้าของร้านสะดวกซื้อ จากการทดสอบพบว่า ข้อสมมุติฐานไม่เป็ นจริ ง คือทั้งเพศชาย
และเพศหญิง จะมีพฤติกรรมต่อค่าตราสิ นค้าของร้านสะดวกซื้อที่ไม่มีความแตกต่างกัน
การทดสอบปั จจัยส่ วนบุคคลด้านอายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพและรายได้ ที่แตกต่าง
กันส่ งผลต่อความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อค่าตราสิ นค้าของร้านสะดวกซื้อ จากการทดสอบพบว่า
ข้อสมมุติฐานเป็ นจริ ง
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อภิปรายผล
การอภิปรายผลจะมี 2 ส่ วน คือ ส่ วนที่ 1 จะเป็ นการอภิปรายผลขององค์ประกอบค่าตรา
สิ นค้าส่ วนที่ 2 จะเป็ นการอภิปลายผลตามข้อสมมุติฐานโดยอภิปรายถึงคุณค่าตราสิ นค้าที่มีผลต่อ
การซื้อสิ นค้าและใช้บริ การของผูบ้ ริ โภค
ส่ วนที่ 1 การอภิปรายผลจะแยกตามองค์ประกอบของค่าตราสิ นค้า ที่มีความสัม พันธ์กบั
ค่าตราสิ นค้า ซึ่ งผลจากการวิเคราะห์ดว้ ยสถิติวิธีถดถอยพหุ คูณ ได้ผลออกมาว่าองค์ประกอบทั้ง
4 องค์ประกอบมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับค่าตราสิ นอย่างมีนยั สําคัญ โดยทั้ง 4 องค์ประกอบมี
ค่าความสัมพันธ์ที่มีค่าสู งมากและใกล้เคียงกัน ซึ่ งสามารถพยากรณ์ค่าตราสิ นค้าได้ถึงร้อยละ 95.0
การอภิปรายผลจะมีดงั นี้
ความเชื่อมโยงกับตราสิ นค้า (Brand Associations) จากผลการวิเคราะห์สถิติวิธีถดถอย
พหุ คูณเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบค่าตราสิ นค้ากับค่าตราสิ นค้านั้น พบว่า ความ
เชื่ อมโยงของตราสิ นค้า มีความสัมพันธ์ทางบวกกับค่าตราสิ นค้าอย่างมี นัยสําคัญ หมายความว่า
ความเชื่ อมโยงของตราสิ นค้ามีผลกับกลุ่มตัวอย่างในการเลือกซื้ อตราสิ นค้า เมื่อใดก็ตามที่กลุ่ม
ตัวอย่างต้องการเลือกตราสิ นค้าและใช้บริ การ จะต้องมีการเชื่อมโยงตราสิ นค้าเข้ากับความทรงจํา
ทําให้สินค้ามีความแตกต่างจากคู่แข่งขัน รวมทั้งทําให้ผบู ้ ริ โภคมีเหตุผลในการซื้ อสิ นค้า โดยที่
ความทรงจําที่เชื่อมโยงกับตราสิ นค้าในทางบวกจะช่วยให้กลุ่มตัวอย่างตัดสิ นใจเลือกตราสิ นค้าและ
ใช้บริ การได้ตรงตามความต้องการมากขึ้น
ผลลัพธ์น้ ี สอดคล้องกับแนวคิดของ ออเคอร์ (Aaker, 1991) ที่ว่า ความเชื่อมโยงกับตรา
สิ นค้า คือความสัมพันธ์ที่เชื่ อมโยงตราสิ นค้าเข้ากับความทรงจําของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งความสัมพันธ์
ดังกล่าวจะช่ วยสร้ างทัศนคติ ในเชิ งบวกให้กบั ตราสิ นค้าและกลายเป็ นสิ่ งที่เชื่ อมโยงเข้ากับตรา
สิ นค้านั้น ๆ ในความรู ้สึกของผูบ้ ริ โภค การที่ผบู ้ ริ โภคมีความเชื่อมโยงกับตราสิ นค้านั้นจะช่วยสร้าง
ค่าให้กบั ตราสิ นค้าได้โดยการที่จะช่วยให้ผบู ้ ริ โภคสามารถดึงข่าวสารเกี่ยวกับตราสิ นค้าออกมาจาก
ความทรงจําและช่วยในการสร้างความแตกต่างให้กบั ตราสิ นค้า
จากการศึ กษาสรุ ปว่าความเชื่ อมโยงของตราสิ นค้าเป็ นองค์ประกอบที่ ประกอบ ด้วย
คุณสมบัติหลายประการที่ มาจากการเชื่ อมโยงที่ในใจของผูบ้ ริ โภคต่อตราสิ นค้านั้นๆทําให้เกิ ด
ภาพลักษณ์ที่ดีและโดดเด่นของตราสิ นค้านั้นอย่างชัดเจน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจในเชิงบวกต่อตรา
สิ นค้านั้นและเลือกที่จะซื้ อหรื อใช้บริ การต่อสิ นค้าที่ตดั สิ นใจ ซึ่ งส่ งผลโดยตรงต่อการเพิ่มคุณค่า
ของตราสิ นค้านั้นให้เพิ่มมากยิง่ ขึ้น
คุณภาพที่ถูกรับรู ้ดา้ นคุณภาพของตราสิ นค้า (Perceived Quality of Brand Quality) จาก
ผลการวิเคราะห์สถิติวิธีการถดถอยพหุ คูณ เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบค่าตราสิ นค้า
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กับค่าตราสิ นค้านั้น พบว่า คุณภาพที่ถูกรับรู ้ดา้ นคุณภาพของตราสิ นค้า มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ค่าตราสิ นค้า อย่างมีนยั สําคัญ หมายความว่า เมื่อกลุ่มตัวอย่างรับรู ้ถึงคุณภาพที่ถูกรับรู ้ดา้ นคุณภาพ
ของตราสิ นค้าแล้ว จะเกิดความเชื่อมโยงในตราสิ คา้ จะทําให้เห็นความแตกต่างในตราสิ นค้าที่ใช้อยู่
กับตราสิ นค้าอื่นๆ ทําให้จดจําตราสิ นค้าที่ใช้อยูไ่ ด้ง่ายขึ้น และคุณภาพที่ถูกรับรู ้จะเป็ นแรงจูงใจให้
กลุ่มตัวอย่างมีความภักดีกบั ตราสิ นค้านั้นและรู ้สึกในทางบวกกับตราสิ นค้าด้วย ดังนั้นหากกลุ่ม
ตัวอย่างมีคุณภาพที่ถูกรับรู ้ดา้ นคุณภาพของตราสิ นค้าสู ง ค่าตราสิ นค้าก็จะสู งตามไปด้วย ส่ งผลให้
ตราสิ นค้านั้นมีค่าสูงขึ้นในสายตาของกลุ่มตัวอย่าง
ผลการวิเคราะห์ครั้งนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของ ออเคอร์ (Aaker, 1991) ในเรื่ องคุณภาพ
ที่ถูกรับรู ้ ซึ่ งจะมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าโดยการพิจารณาจากคุณภาพที่ถูกรั บรู ้ได้โดยรวม
หรื อการที่มีคุณภาพเหนื อกว่าตราสิ นค้าอื่น ทําให้ผบู ้ ริ โภคคํานึ งถึงความแตกต่างที่เกิดขึ้นและยัง
เป็ นองค์ประกอบที่สามารถสร้างตราสิ นค้าในใจผูบ้ ริ โภคได้อีกด้วย
จากการศึ ก ษาความสัม พัน ธ์ ข ององค์ป ระกอบตราสิ น ค้า ด้า นคุ ณ ภาพที่ ถู ก รั บ รู ้ ด้า น
คุณภาพของตราสิ นค้า กับค่าตราสิ นค้านั้นสรุ ปได้ว่า การรับรู ้ค่าตราสิ นค้าด้านคุณภาพที่ถูกรับรู ้ จะ
ถูกส่ งผ่านไปสู่ผบู ้ ริ โภคโดยการเชื่อมโยงในความคิดและความทรงจําของผูบ้ ริ โภคว่า ตราสิ นค้านั้น
นั้นมีความแตกต่างในเรื่ องคุณภาพ และภาพลักษณ์อื่น ซึ่งการรับรู ้ผา่ นภาพความคิดและความรู ้สึก
ของผูบ้ ริ โภคที่ถูกเชื่อมโยงทําให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าหรื อใช้บริ การ ซึ่งการที่ผปู ้ ระกอบการ
จะเข้าไปถึงใจของผูบ้ ริ โภคและสื่ อสารให้ผบู ้ ริ โภคเข้าใจในตัวของสิ นค้าได้น้ นั คือต้องสร้างตรา
สิ น ค้า ให้มี ค วามโดดเด่ น และแตกต่ า ง อาทิ เ ช่ น ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของสิ น ค้า ความทนทาน การ
ให้บริ การหลังการขายของสิ นค้า เป็ นต้น ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ จะส่ งผลทําให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความรับรู ้ถึงค่า
ตราสิ นค้าเพิ่มมากขึ้น
คุณภาพที่ถูกรับรู ้ดา้ นความแตกต่างของตราสิ นค้า (Perceived Quality of Brand
Differentiate) จากผลการวิ เ คราะห์ ส ถิ ติ วิ ธี ก ารถดถอยพหุ คู ณ เพื่ อ หาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า ง
องค์ประกอบค่าตราสิ นค้ากับค่าตราสิ นค้านั้น พบว่า คุณภาพที่ถูกรับรู ้ดา้ นความแตกต่างของตรา
สิ นค้า มีความสัมพันธ์ทางบวก อย่างมีนยั สําคัญ หมายความว่า เมื่อกลุ่มตัวอย่างต้องการซื้ อสิ นค้า
หรื อใช้บริ การแล้ว จะเกิดกระบวนการเชื่ อมโยงภายในความคิดและเกิดภาพความเชื่อมโยงไปถึง
การรับรู ้ทางด้านคุณภาพและความแตกต่างของตราสิ นค้าที่โดดเด่นอย่างชัดเจน ซึ่ งทั้งหมดจะมี
ความสัมพันธ์กนั จึงทําให้เลือกตราสิ นค้าที่ใช้อยู่ ดังนั้น การรับรู ้ดา้ นความแตกต่างของตราสิ นค้า
จึงมีผลทําให้ค่ารวมในสายตาของกลุ่มตัวอย่างเพิ่มมากขึ้นได้
ผลการวิเคราะห์ในส่ วนนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของ ออเคอร์ (Aaker, 1991) คุณภาพที่ถูก
รับรู ้ของตราสิ นค้า หรื อการที่ผบู ้ ริ โภคมีการรับรู ้ค่าของตราสิ นค้าซึ่ง หมายถึงการที่ตราสิ นค้าหนึ่งๆ
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ได้ถู ก รั บ รู ้ ใ นคุ ณ ภาพโดยรวม หรื อคุ ณ ภาพที่ เ หนื อ กว่ า สิ น ค้า ตราอื่ น ๆ โดยพิ จ ารณาจาก
วัตถุประสงค์ในการใช้งานหรื อคุณสมบัติของสิ นค้านั้น ๆ ซึ่ งคุณภาพของตราสิ นค้าที่ถูกรับรู ้น้ นั จะ
มีอิทธิ พลโดยตรงต่อการตัดสิ นใจซื้ อ เพราะเป็ นสิ่ งที่ทาํ ให้ผูบ้ ริ โภคได้เห็นถึงความแตกต่างและ
ตําแหน่งของสิ นค้ารวมทั้งทําให้ผบู ้ ริ โภคมีเหตุผลที่จะซื้อสิ นค้านั้น ๆ
ผลจากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านคุณภาพที่ ถูกรั บรู ้ ดา้ นความ
แตกต่างของตราสิ นค้า สรุ ปได้ว่า คุณภาพที่ถูกรับรู ้ดา้ นความแตกต่าง เป็ นความเชื่อมโยงที่ในใจ
ของผูบ้ ริ โภค ทําให้เกิดความสัมพันธ์ต่อค่าตราสิ นค้าที่เพิ่มมากขึ้น ในส่ วนของผูป้ ระกอบการใน
การสร้างคุณค่าตราสิ นค้าของตัวเองให้เพิ่มมากขึ้นได้โดยต้องสามารถสร้างความแตกต่างในด้าน
คุณภาพของสิ นค้าให้มีความเด่นชัด โดดเด่นซึ่ งจะมีผลเชื่อมโยงไปสู่ ผบู ้ ริ โภคในการตัดสิ นใจซื้ อ
และใช้บริ การตราสิ นค้านั้นๆ
ความภักดีต่อตราสิ นค้า (Brand loyalty) จากผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ เพื่อหา
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบค่าตราสิ นค้ากับค่าตราสิ นค้านั้น พบว่า ความภักดีต่อตราสิ นค้า
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับค่าตราสิ นค้า อย่างมีนยั สําคัญ หมายความว่าเมื่อ กลุ่มตัวอย่างต้องการ
ซื้อสิ นค้าและใช้บริ การตราสิ นค้านั้น กลุ่มตัวอย่างก็จะต้องมีความภักดีต่อตราสิ นค้านั้นก่อน จึงจะ
ตัดสิ นใจซื้ อตราสิ นค้านั้น ซึ่ งความภักดี น้ ันมีผลมาจากความเชื่ อมโยงที่ในใจของกลุ่มตัวอย่างที่
สัมพันธ์กบั คุณภาพที่รับรู ้ท้ งั ด้านคุณภาพและความแตกต่าง ซึ่ งทั้งหมดจะมีความสัมพันธ์กนั และ
กลายเป็ นความภักดีต่อตราสิ นค้านั้น ดังนั้นหากกลุ่มตัวอย่างมีความภักดีต่อตราสิ นค้ามาก ก็จะทํา
ให้การรับรู ้ถึงค่าตราสิ นค้ามากขึ้นไปด้วย
ผลการวิเคราะห์ในส่ วนนี้สอดคล้องกับแนวคิดของ ออเคอร์ (Aaker, 1991) ได้กล่าวไว้วา่
ความภักดีต่อตราสิ นค้า หมายถึง การวัดความยึดแน่น (Attachment) ที่ลูกค้ามีต่อตราสิ นค้าซึ่ งจะ
สะท้อนให้เห็นว่าลูกค้ามีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนไปใช้อีกตราหนึ่งอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงในราคาและรู ปลักษณ์ของสิ นค้า
ผลจากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบค่าตราสิ นค้าด้านความภักดี ต่อตรา
สิ นค้ากับค่าตราสิ นค้านั้น สรุ ปได้ว่า ความภักดีต่อตราสิ นค้า เป็ นองค์ประกอบหนึ่ งที่สาํ คัญที่มีผล
จากความเชื่อมโยงของผูบ้ ริ โภคที่เกิดขึ้นในใจจากการรับรู ้ทางด้านคุณภาพและด้านความแตกต่าง
ของตราสิ นค้า ส่ งผลผลักดันให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความเต็มใจที่จะซื้ อหรื อใช้บริ การ และเกิดการซื้ อซํ้า
หรื อใช้บริ การซํ้าตามมา เนื่องจากความภักดีต่อตราสิ นค้านั้น และยังเป็ นองค์ประกอบที่สร้างให้เกิด
องค์ประกอบอื่นตามมาอี กด้วย ซึ่ งผลการอภิ ปรายนี้ มีความเหมื อนกันกับผลการวิจยั ที่ศึกษามา
อี ก ทั้ง ถ้า มี ค วามภัก ดี ต่ อ ตราสิ น ค้า มากก็ จ ะส่ ง ผลให้ ค่ า ตราสิ น ค้า เพิ่ ม มากขึ้ น ซึ่ งเป็ นผลดี ต่ อ
ผูป้ ระกอบการ ทั้งนี้ผปู ้ ระกอบการสามารถสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดโดยการสร้างความภักดีจาก
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ผูบ้ ริ โภครายใหม่และการรักษาความภักดีให้คงอยูก่ บั ผูบ้ ริ โภครายเก่า ก็จะสามารถส่ งผลต่อธุ รกิจ
ของผูป้ ระกอบการ และเกิดความมัน่ คงและเพิ่มคุณค่าต่อตราสิ นค้าของผูป้ ระกอบการ
การรู ้จกั ชื่อตราสิ นค้า (Brand Awareness) จากผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ เพื่อหา
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบค่าตราสิ นค้ากับค่าตราสิ นค้านั้น พบว่า การรู ้จกั ชื่อตราสิ นค้า ไม่
มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เนื่องจากว่า ผลการวิเคราะห์ไม่มีองค์ประกอบของการรู ้จกั
ชื่อตราสิ นค้าเข้าไปอยูใ่ นสมการ แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าผลการวิเคราะห์จะเห็นว่าการรู ้จกั ชื่อตรา
สิ นค้าไม่มีความสัมพันธ์กบั ค่ารวมตราสิ นค้า แต่การรู ้ จกั ชื่ อตราสิ นค้าก็เป็ นส่ วนสําคัญที่ทาํ ให้
ผูบ้ ริ โภครู ้จกั สิ นค้า และสามารถจดจําตราสิ นค้าได้
ส่ วนที่ 2 จะเป็ นการอภิปลายผลตามข้อสมมุติฐานโดยอภิปรายถึงคุณค่าตราสิ นค้าที่มีต่อ
พฤติกรรมการการซื้อและใช้บริ การของผูบ้ ริ โภค
การทดสอบปั จจัยส่ วนบุคคลด้านเพศ ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคที่
มีต่อค่าตราสิ นค้าของร้านสะดวกซื้อ จากผลการทดสอบพบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านเพศ ที่แตกต่าง
กัน ไม่ส่งผลต่อความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อค่าตราสิ นค้าของร้านสะดวกซื้ อ สาเหตุอาจเป็ น
เพราะในปั จจุบนั เพศหญิงมีความเท่าเทียมกับเพศชายในเรื่ องต่างๆ เช่นการทํางาน รายได้ การศึกษา
ความอิสระภาพ อื่นๆ ทําให้กระบวนการตัดสิ นใจไม่แตกต่างกันมาก ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั
ของ กนิ ษฐา ยกส้าน (2546) ที่ กล่าวว่า ผูบ้ ริ โภคที่เพศแตกต่างกันมี พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ เบเกอรี่ เอส แอนด์ พี ด้านความถี่ในการซื้ อผลิตภัณฑ์ขนมคุกกี้เอสแอนด์พี ไม่แตกต่าง
กัน ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิ ยมมากในปั จจุบนั ทั้งเพศ
ชายและเพศหญิง สามารถหาซื้อรับประทานได้ง่ายเพราะมีจาํ หน่ายอย่างแพร่ หลาย
การทดสอบปัจจัยส่ วนบุคคลด้านอายุ ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคที่
มีต่อค่าตราสิ นค้าของร้านสะดวกซื้อ จากผลการทดสอบพบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านอายุ ที่แตกต่าง
กันส่ งผลต่อความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อค่าตราสิ นค้าของร้านสะดวกซื้ อ หมายความว่า อายุ
ของผูบ้ ริ โภคที่แตกต่างกันจะมีผลต่อค่าตราสิ นค้าของตราสิ นค้าของร้านสะดวกซื้ อ ที่แตกต่างกัน
นัน่ คือเมื่อผูบ้ ริ โภคที่อายุมากขึ้น ค่าตราสิ นค้าต่อร้านสะดวกซื้ อจะมีมากขึ้น ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อสิ นค้าหรื อใช้บริ การของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งสาเหตุอาจเนื่ องมาจากการที่ผบู ้ ริ โภคสะสมประสบการณ์
ต่างๆ และสะสมข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่างๆได้มาก รวมถึงกําลังซื้อที่มากขึ้นด้วย ส่ งผลต่อค่าตรา
สิ นค้าให้มากขึ้นด้วย สอดคล้องกับศิ ริวรรณ เสรี รัตน์ (2541) ที่กล่าวว่า การตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อ
ได้รับอิทธิพลจากลักษณะส่ วนบุคคลด้านต่างๆ ได้แก่ อายุ ขั้นตอนวัฏจักรของชีวิตครอบครัว อาชีพ
โอกาสทางเศรษฐกิ จ และการศึ ก ษาส่ ว นการทดสอบปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลด้า นสถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพและรายได้น้ นั ได้ผลการทดสอบว่าแตกต่างกันส่ งผลต่อความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคที่
มีต่อค่าตราสิ นค้าของร้านสะดวกซื้ อ ซึ่ งสอดคล้องกับนักวิจยั หลายท่าน เช่ น ศิริวรรณ เสรี รัตน์
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(2539) ได้ให้แนวคิดว่า บุคคลที่เป็ นโสดจะชอบความเป็ นอิสระ สามารถพึ่งพาตนเองได้ มัก
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้ า ด้ ว ยตนเอง หรื อพรทิพย์ วรกิจโภคาทร (2529) พบว่า การศึกษาเป็ นตัวแปรที่
สํา คัญ มาก การศึ ก ษาของผูร้ ั บ สารนั้น ทํา ให้พ ฤติ ก รรมของผูร้ ั บ สารแตกต่ า งกัน ไป บุ ค คลที่ มี
การศึกษาสู ง จะสนใจข่าวสารไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆต้องมีการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ทราบถึง
คุณสมบัติที่แท้จริ งก่อนที่จะตัดสิ นใจซื้อ เป็ นต้น
ข้ อเสนอแนะ
ในการศึกษาทําวิจยั ครั้งนี้ เรื่ องค่าตราสิ นค้าของร้านสะดวกซื้ อในเขตจังหวัดปทุมธานี
ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะจากการทําวิจยั ดังนี้
จากการวิจยั พบว่า การรู ้จกั ชื่อตราสิ นค้า คุณภาพที่ถูกรับรู ้ ความเชื่อมโยงกับตราสิ นค้า
และความภักดีในตราสิ นค้า มีความสัมพันธ์กบั ค่าตราสิ นค้าในทางบวก ซึ่งถ้าผูป้ ระกอบการเล็งเห็น
ความสําคัญและให้ความสําคัญอย่างจริ งจังที่ส่งเสริ มการศึกษาการเรี ยนรู ้เพื่อปูพ้ืนฐานให้พนักงาน
ในองค์กรได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ของค่าตราสิ นค้าที่จะมีผลสําคัญต่อองค์กรในเรื่ องของการแข่งขัน
ความอยูร่ อดและผลกําไรขององค์กรแล้ว การที่จะผลักดันให้ตราสิ นค้าขององค์เพิ่มความสําคัญมาก
ขึ้นและยืนยาวตลอดไปก็จะทําได้ง่ายขึ้น และส่ งผลต่อกลยุทธ์ทางการตลาดได้
ส่ วนองค์ประกอบความภักดีของผูบ้ ริ โภคต่อตราสิ นค้าของผูป้ ระกอบการที่มีความภักดี
ต่อตราสิ นค้าอยูแ่ ล้ว มีความสําคัญที่ผปู ้ ระกอบการจะต้องหาทางรักษาไว้หรื อเพิ่มค่าความภักดีให้มี
อยู่ตลอดเวลา เพราะความภักดีจะมีผลให้ผบู ้ ริ โภคซื้ อสิ นค้าหรื อใช้บริ การซํ้าจากผูป้ ระกอบการ ซึ่ ง
การที่เราลงทุนเพื่อรักษาความภักดี ของผูบ้ ริ โภคเดิมจะเป็ นการลงทุนที่นอ้ ยกว่าการลงทุนที่ทาํ ให้
ผูบ้ ริ โภครายใหม่เกิดความภักดีต่อตราสิ นค้าของผูป้ ระกอบการ
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RETIREMENT SAVING BEHAVIOR OF PRIVATE SECTOR PEOPLE
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A CASE STUDY AT SIL INDUSTRIAL LAND COMPANY LIMITED
เยาวพร แซ่ต้ งั ฉันธะ จันทะเสนา และสอาด บรรเจิดฤทธิ์
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หลัก สู ต รบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออมเงินเพื่อรองรับการเกษียณอายุ
ของบุ ค ลากรในภาคเอกชน และปั จ จัย ที่ มีค วามสัมพัน ธ์ กับพฤติ ก รรมการออมเงิ น เพื่อ รองรั บ
การเกษี ยณอายุของบุคลากรในภาคเอกชน สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ การวิเคราะห์
ความถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Analysis) ผลการวิจยั พบว่า ระดับการศึกษามัธยมศึกษา
ตอนปลาย ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี รายได้ท้ งั หมดเฉลี่ยต่อเดือน และรายจ่ายทั้งหมดเฉลี่ยต่อเดือน
มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการออมเงินเพื่อรองรั บการเกษียณอายุของบุคลากรในภาคเอกชน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่บุคลากรในภาคเอกชนที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา
ตอนปลายมีโอกาสที่จะเกิดการออมเงินเพื่อรองรับการเกษียณอายุนอ้ ยกว่าบุคลากรในภาคเอกชนที่มี
ระดับการศึกษาสู งกว่าปริ ญญา 0.120 เท่า บุคลากรในภาคเอกชนที่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี
มี โอกาสที่ จะเกิ ดการออมเงิ นเพื่อรองรั บการเกษี ยณอายุน้อยกว่าบุคลากรในภาคเอกชนที่ มีระดับ
การศึกษาสูงกว่าปริ ญญา 0.085 เท่า ถ้ารายได้ท้ งั หมดเฉลี่ยต่อเดือนเพิ่มขึ้นโอกาสที่จะเกิดการออมเงิน
เพื่อรองรับการเกษียณอายุของบุคลากรในภาคเอกชนจะเพิ่มขึ้น 1.001 เท่า และถ้ารายจ่ายทั้งหมด
เฉลี่ยต่อเดือนเพิ่มขึ้นโอกาสที่จะเกิดการออมเงินเพื่อรองรับการเกษียณอายุของบุคลากรในภาคเอกชน
จะลดลง 0.909 เท่ า ส่ วนตัวแปร อายุ และระดับการศึ กษาตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่มี
ความสัมพันธ์กบั การเกิดการออมเงินเพื่อรองรับการเกษียณอายุของบุคลากรในภาคเอกชน
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ABSTRACT
This research studied retirement savings behaviors and factors related to these behaviors.
The study participants were private sector people at SIL Industrial Land Company Limited in
Saraburi. The data was collected by using questionnaires. The statistical analysis used was
logistic regression analysis.
The findings were as follows:
Analysis of senior high school education levels, bechelor’s degree education levels,
average monthly income, average monthly expenses, had a correlation with saving for retirement,
with a significant relationship at .05 (P > 0.05). Participants who were senior high school
education levels had more opportunity to save for retirement less than upper bachelor’s
degree education levels by a factor equal to 0.120. Participants who were bachelor’s degree
education levels had more opportunity to save for retirement less than upper bachelor’s
degree education levels by a factor equal to 0.085. Participants with higher levels of average
monthly income had more opportunity to save for retirement by a factor equal to 1.001.
Participants with higher levels of average monthly expenses had less than opportunity to save for
retirement by a factor equal to 0.909. However, age, lower senior high school education levels
had no correlation with saving for retirement.
ความสํ าคัญของปัญหา
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที่ 10 พ.ศ.2550-2554 (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ, 2551 : ที่มา www.nesdb.go.th วันที่ 9 พฤศจิกายน 2551) รัฐบาลได้
เล็งเห็นถึ งปั ญหาเรื่ องผูส้ ู งอายุที่จ ะเพิ่มขึ้ น ในทุ ก ๆ ปี ซึ่ ง จะทํา ให้ป ระเทศไทยกลายเป็ นสังคม
ผู ส้ ู ง อายุ จึ งได้กาํ หนดเป็ นประเด็นหลักของการพัฒนาเศรษฐกิ จของประเทศไทย โดยกําหนด
แนวนโยบายในเรื่ องการเตรี ยมค่าใช้จ่ายรัฐบาล เพื่อรองรับภาระด้านสาธารณสุ ขที่จะเพิ่มขึ้นเมื่อ
ประเทศเข้าสู่ สังคมสู งอายุ รวมทั้งเรื่ องการกระตุน้ การออมเพื่อรองรับการเกษียณอายุ โดยปฏิรูป
กองทุนบําเหน็จบํานาญและกองทุนประกันสังคม เนื่ องจากประชาชนมีแนวโน้มที่จะออมน้อยลง
เมื่อเข้าสู่ วยั สู งอายุและมีการนําเงินออมออกมาใช้ จากข้อมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม
ของครัวเรื อนปี 2545 และ 2550 (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ,
2551: ที่มา www.nesdb.go.th วันที่ 11 พฤศจิกายน 2551) พบว่าผูส้ ู งอายุมีรายได้เฉลี่ยลดลงจาก
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ในช่ วงวัยแรงงาน โดยในปี 2550 รายได้เฉลี่ยของคนอายุ 60-69 ปี อยู่ที่ 5,234 บาทต่ อ
เดื อ น ตํ่ากว่ารายได้ของคนอายุ 50-59 ปี ซึ่ งเฉลี่ ยอยู่ที่ 6,956 บาทต่ อเดื อน แสดงให้เห็ นว่าเมื่ อ
ประชากรวัยแรงงานก้าวสู่ วยั สู งอายุจะมีโอกาสในการทํางานน้อยลง มีรายได้ลดลง ขณะที่ยงั คงมี
ความจําเป็ นใช้จ่ายโดยเฉพาะรายจ่ายด้านสุ ขภาพที่มีแนวโน้มที่สูงขึ้นตามวัย ดังนั้นการศึกษา
พฤติ กรรมการออมเงิ นเพื่อรองรั บการเกษียณอายุของบุ คลากรในภาคเอกชน จะทําให้ทราบถึ ง
พฤติกรรมการออมเงินเพื่อรองรับการเกษียณอายุของคนที่ทาํ งานอยูใ่ นหน่วยงานของภาคเอกชนว่า
มีปัจจัยใดบ้างที่ก่อให้เกิดการออมเงินไว้ใช้จ่ายในวัยเกษียณซึ่ งเป็ นเรื่ องสําคัญทั้งต่อระดับประเทศ
และระดับตัวบุคคล ซึ่งบุคลากรที่ทาํ งานในภาคเอกชนส่ วนใหญ่ จะมีรายได้หลังเกษียณจากกองทุน
ประกัน สั ง คมเพี ย งอย่ า งเดี ย ว ซึ่ งแตกต่ า งจากบุ ค ลากรที่ เ ป็ นข้า ราชการซึ่ งมี เ งิ น บํา นาญกับ
เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการพลเรื อน (กบข.) ด้วย
คําสํ าคัญ
พฤติกรรมการออมเงิน การเกษียณอายุ
โจทย์ วจิ ัย/ปัญหาวิจัย
ปั จจัยด้านบุคคลมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการออมเงินเพื่อรองรับการเกษียณอายุหรื อไม่
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออมเงิ นเพื่อรองรับการเกษี ย ณอายุข องบุคลากรในภาคเอกชน
จังหวัดสระบุรี
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการออมเงินเพื่อรองรับการเกษียณอายุของบุคลากรในภาคเอกชน
จังหวัดสระบุรี
ข้ อจํากัดในการวิจัย
1. ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างในครั้ งนี้ ใ ช้วิธี ก ารเลื อ กตัว อย่า งนอกหลัก ความน่ า จะเป็ น
เนื่ อ งจาก บริ ษ ัท เอส ไอ แอล ที่ ดิ น อุ ต สาหกรรม จํา กัด ไม่ ส ามารถให้ข อ้ มู ล ทางด้า นจํา นวน
บุคลากรในแต่ละโรงงานเนื่ องจากเหตุ ผลทางด้านกําลังคนในการผลิ ต ผูว้ ิ จยั จึ งไม่สามารถใช้
หลักการเลือกตัวอย่างตามหลักความน่าจะเป็ นได้

134

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปี ที่ 3 ฉบับที่ 2 มิถุนายน – กันยายน 2552

2. ผูต้ อบแบบสอบถามไม่ตอบหรื อไม่ให้ขอ้ มูลตามความจริ ง เนื่องจากเป็ นการถามเรื่ องรายได้และการ
ออมเงิน ซึ่งผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ถือว่าเป็ นความลับ
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรที่ทาํ การศึกษาได้แก่ พนักงานที่ทาํ งานในโรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิ คม
อุตสาหกรรมของบริ ษทั เอส ไอ แอล ที่ดินอุตสาหกรรม จํากัด ซึ่งมีจาํ นวนทั้งสิ้ นประมาณ 12,000 คน
สาเหตุที่เลือกพื้นที่ดงั กล่าวเนื่องจากเป็ นหน่วยงานภาคเอกชนซึ่งเหมาะสมแก่การทําการวิจยั ในครั้งนี้
2. ขนาดกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้ งนี้ ได้มาจากการคํานวณตามสู ตรยามาเน่ (Yamene,
1967 : 886 อ้า งถึ ง ใน สิ ท ธิ์ ธี ร สรณ์ , 2551 : 120) โดยกํา หนดค่ า ความเชื่ อ มั่น ที่ ร้อยละ 95
ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 388 คน
3. สถานที่เก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรมจํานวนในเขตนิ คมอุตสาหกรรม
ของบริ ษทั เอส ไอ แอล ที่ดินอุตสาหกรรม จํากัด
4. เครื่ องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ครั้งนี้ ได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)
เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งเนื้อหาคําถามออกเป็ น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามประกอบด้วย เพศ
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การทํางาน ตําแหน่ งในการทํางาน รายได้ท้ งั หมด
เฉลี่ยต่อเดือน รายจ่ายทั้งหมดเฉลี่ยต่อเดือน จํานวนสมาชิกที่อยูใ่ นภาระพึ่งพิง
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการออม ในด้านวัตถุประสงค์การออมเงิน
เพื่อรองรั บการเกษี ย ณอายุ รู ปแบบการออมเงินการออมเพื่อรองรับการเกษียณอายุ การส่ งเสริ ม
การออมเงินการออมเพื่อรองรับการเกษียณอายุ และสาเหตุที่ไม่มีการออมเงินเพื่อรองรับการเกษียณอายุ
โดยเป็ นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามใช้สถิติพ้นื ฐาน คือค่าร้อยละ สถิติที่ใช้
ในการทดสอบสมมติฐาน คือการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Analysis)
ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีการออมเงินเพื่อรองรับการเกษียณอายุ
พบว่า ส่ วนใหญ่ เป็ นเพศชาย ร้อยละ 27.1 อายุไม่เกิน 30 ปี มีสถานภาพโสด ระดับการศึกษา
ปริ ญญาตรี ประสบการณ์การทํางาน 5-10 ปี ตําแหน่งการทํางานเป็ นพนักงาน รายได้ท้ งั หมดเฉลี่ย
ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท รายจ่ายทั้งหมดเฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท และส่ วนใหญ่ไม่มี
จํานวนสมาชิกที่อยูใ่ นภาระพึ่งพิง ในด้านวัตถุประสงค์ในการออมเงินเพื่อรองรับการเกษียณอายุ

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปี ที่ 3 ฉบับที่ 2 มิถุนายน – กันยายน 2552

135

พบว่า ส่ วนใหญ่มีความต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายหลังเกษียณอายุ ในด้านรู ปแบบการออมเงิน
พบว่า ส่ วนใหญ่มีการออมเงินเพื่อรองรับการเกษียณอายุในรู ปแบบเงินฝากธนาคาร ในด้านการส่ งเสริ ม
ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจออมเงินเพื่อรองรับการเกษียณอายุ พบว่า ส่ วนใหญ่ ได้รับการส่ งเสริ มจาก
ครอบครัว
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านบุคคลที่มีความสัมพันธ์กบั การออมเงินเพือ่ รองรับการเกษียณอายุ
ตัวแปร

B
-0.138

S.E.
0.133

Wald
1.088
18.845
0.110
6.424
9.267
60.235
54.132

AGE
EDU
EDU(1)
-0.333
1.004
EDU(2)
-2.119
0.836
EDU(3)
-2.466
0.810
INC
0.001
0.011
EXPS
-0.002
0.877
Constant = 1.645
Hosmer and Lemshow Test : χ² = 11.340, df = 8, P- value = 0.124
Cox & Snell R Square = 0.413

P - value
0.297
0.000
0.740
0.011
0.002
0.000
0.000

Odds Ratio
0.871
0.717
0.120
0.085
1.001
0.909

จากสมการที่ได้จากค่าสัมประสิ ทธิ์ = 1.645 - 0.138(AGE) - 0.333 (EDU1) – 2.119 (EDU2)
– 2.466 (EDU3) + 0.001 (INC) - 0.002 (EXPS) พบว่า จากสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ว่าปั จจัยด้านบุคคล
มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ การออมเงิ น เพื่ อ รองรั บ การเกษี ย ณอายุข องบุ ค ลากรในภาคเอกชน พบว่ า
ไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้คือ ปั จจัยด้านบุคคลที่มีความสัมพันธ์กบั การออมเงินเพื่อรองรับ
การเกษียณอายุของบุคลากรในภาคเอกชน มีเพียง 4 ตัวแปรเท่านั้น คือ ระดับการศึกษามัธยมศึกษา
ตอนปลาย ระดับ การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี รายได้ท้ งั หมดเฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นและรายจ่ า ยทั้ง หมดเฉลี่ ย
ต่อเดื อน ส่ วนตัวแปรที่ไม่มีความสัมพันธ์กบั การออมเงินเพื่อรองรับการเกษียณอายุของบุคลากร
ในภาคเอกชน คือ อายุและระดับการศึกษาตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
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อภิปรายผล
1. จากผลการศึกษาพฤติกรรมการออมเงินเพื่อรองรับการเกษียณอายุ ในปั จจัยด้านบุคคล
พบว่า อายุ ไม่มีความสัมพันธ์กบั การออมเงินเพื่อรองรับการเกษียณอายุ ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจยั
ของ รดา อดุลย์วฒั นกุล (2549) ที่ศึกษาปั จจัยกําหนดการออมภาคครัวเรื อนและพฤติกรรมการออม
ภาคครัวเรื อนในประเทศไทย พบว่า อายุ ของหัวหน้าครัวเรื อนมีผลกับพฤติกรรมการออมที่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่สอดคล้องกันในด้านระดับการศึกษา
2. จากผลการศึ ก ษาพฤติ ก รรมการออมเงิน เพื่อ รองรับ การเกษี ย ณอายุ ในปั จ จัย ด้า น
บุคคล พบว่า รายได้ท้ งั หมดเฉลี่ยต่อเดือน รายจ่ายทั้งหมดเฉลี่ยต่อเดือน มีความสัมพันธ์กบั การออม
เงิ นเพื่อ รองรั บ การเกษี ย ณอายุอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
อรนุ ช เชาน์สุวรรณกิจ (2550) ที่ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมของครัวเรื อนไทย พบว่า
รายได้ถาวรของครัวเรื อน รายได้ชวั่ คราวของครัวเรื อน มีผลต่อปริ มาณการออมของครัวเรื อนอย่าง
มี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ โดยเมื่ อ รายได้เ พิ่ ม ขึ้ น ครั ว เรื อ นก็ จ ะมี แ นวโน้ม ในการออมเพิ่ ม ขึ้ น ตาม
และสอดคล้องกับวิจยั ของ รดา อดุลย์วฒั นกุล (2549) ที่ศึกษาปั จจัยกําหนดการออมภาคครัวเรื อน
และพฤติ กรรมการออมภาคครั วเรื อนในประเทศไทย พบว่า รายได้ประจําของครัวเรื อนและรายจ่าย
ประจําของครัวเรื อน มีผลกับพฤติกรรมการออมที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
เท่ากัน
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะจากการวิจยั ครั้งนี้
ข้อ เสนอแนะด้า นการส่ ง เสริ ม การออมเงิน เพื่ อ รองรั บ การเกษี ย ณอายุข องบุ ค ลากร
ในภาคเอกชนโดยภาครัฐบาล ภาครัฐบาลควรมีนโยบายการออมเงินเพื่อรองรับการเกษียณอายุของ
บุคลากรในภาคเอกชนแบบภาคบังคับ เพื่อให้แรงงานในภาคเอกชนจะได้ออมเงินในระบบบังคับ
เพื่อไว้ใช้หลังวัยทํางานหรื อวัยสูงอายุ
ภาครัฐบาลควรส่ งเสริ มให้บุคลากรในภาคเอกชนมีการศึกษาต่อเพื่อให้มีระดับการศึกษา
สู งขึ้นเพราะจากผลการวิจยั พบว่า ผูท้ ี่มีระดับการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี จะมีการออมเงินมากกว่า
ระดับการศึกษาอื่น ๆ
รัฐบาลควรรณรงค์ให้บุคลากรในภาคเอกชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริ โภคโดยลด
รายจ่ายที่สามารถประหยัดให้ได้มากขึ้น
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ภาครั ฐบาลควรจัดให้มีโครงการให้ความรู ้ เรื่ องการออมเงิ นอย่างจริ งจัง เช่ น อาจจัดอยู่ใน
หลักสู ตรการเรี ยนการสอน เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มและปลูกฝั งให้ประชาชนรักการออมตั้งแต่วยั เด็ก
สําหรับกองทุนประกันสังคมซึ่ งเป็ นเครื่ องมือการออมระยะยาวของแรงงานในภาคเอกชน
ควรเพิ่มเพดานค่าจ้างในการจ่ายเงินสมทบ โดยปรับเพิ่ ม เป็ นสั ด ส่ ว นกับ ค่ า จ้า งเฉลี่ ย ประชาชาติ
เพื่อให้การออมเงินสอดคล้องกับค่าจ้างที่แท้จริ งและอัตราเงินเฟ้ อ
สําหรับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ มีการกําหนดอัตราการจ่ายเงินสะสมและเงินสมทบ โดย
ลูกจ้างจ่ายสะสมในอัตราร้อยละ 2 ถึง 12 และนายจ้างจ่ายไม่นอ้ ยกว่าที่ลูกจ้างจ่าย ดังนั้น ควรมีการ
ปรับอัตราสะสมและอัตราสมทบเพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจของผูอ้ อม เช่น ผูอ้ อมที่มี
เงินเดือนน้อยก็สามารถเก็บเงินออมที่อตั ราตํ่า ๆ ได้
2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจยั ครั้งต่อไป
ข้อเสนอแนะสําหรับการทําวิจยั ในครั้ งต่อไป สําหรั บการทําวิจยั ในครั้ งนี้ ได้ทาํ การศึ กษา
พฤติกรรมการออมเงินเพื่อรองรับการเกษียณอายุเฉพาะบุคลากรในภาคเอกชน การทําวิจยั ในครั้ง
ต่อไปควรศึกษาพฤติ ก รรมการออมเงิ น เพื่อรองรั บการเกษียณอายุของบุคลากรในภาค อื่น ๆ เช่น
บุคลากรภาครัฐที่ไม่ได้เป็ นข้าราชการ ภาคแรงงานอิสระ และภาคแรงงานภาคเกษตร ซึ่ งมีผสู ้ นใจ
ทําการวิจยั อยูน่ อ้ ย
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุ ประสงค์ เพื่อศึ กษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสาร เพื่อศึกษา
ประสิ ทธิ ภาพของสารสกัดจาก มะคําดีควาย สะเดา ชุมเห็ดไทย และเพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
เกี่ยวกับการใช้สารสกัด จากพืชสมุนไพร ในการกําจัดหอยเชอรี่ แก่เกษตรกร อําเภอคลองหลวง
จังหวัด ปทุมธานี
การวิจยั ดําเนิ นการโดยใช้พืชสมุนไพร ทั้ง 3 ชนิ ด ได้แก่มะคําดีควาย สะเดา และชุมเห็ ด
ไทย ชนิ ดละ 1000 กรัม 2000 กรัม 3000 กรัม 4000กรัม และ5000 กรัม ตามลําดับ มาสกัด โดยการต้ม
โดยใช้อุณหภูมิต่าง กัน 3 ระดับ คือ 29 องศาเซลเซี ยส(อุณหภูมิห้อง) 50 องศาเซลเซี ยส และ90 องศา
เซลเซี ยสและ เวลาในการสกัดที่ ต่างกันในแต่ ละระดับอุ ณหภู มิคือ 10 นาที 20 นาที และ30นาที
ตามลําดับ ตัวทําละลายที่ใช้คือนํ้าสะอาดปราศจากคลอรี นปริ มาณ 3000 มิลลิลิตร นําสารสกัดที่ได้ไป
หาประสิ ทธิภาพการกําจัดหอยเชอรี่ โดย เลือกสารสกัดที่มีประสิ ทธิภาพดีที่สุดไปทดลองกําจัดหอย
เชอรี่ ในแปลงนา ศึกษาประสิ ทธิภาพของสารสกัดในแปลงนา นําผลที่ได้จากการวิจยั ไปจัดอบรม
เชิงปฏิบตั ิการให้กบั เกษตรกร อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ผลการวิจยั พบว่าประสิ ทธิภาพของสารสกัดดีที่สุดคือ มะคําดีควาย 5000 กรัม สกัดโดย
การต้มที่ อุณหภู มิ 90 องศาเซลเซี ย ส เป็ นเวลา 30 นาที โดยใช้สารสกัด ปริ มาณ 400 มิ ลลิ ลิตร
สามารถทําให้หอยเชอรี่ ตายหมด ในเวลา 16 ชัว่ โมง รองลงมาคือ ชุมเห็ดไทยปริ มาณ 5,000 กรัม ทํา
ให้หอยเชอรี่ ตายหมดในเวลา 31 ชัว่ โมงและที่ได้ผลน้อยที่สุดคือ สะเดา ทําให้หอยเชอรี่ ตายหมดในเวลา
58 ชัว่ โมง แต่เมื่อคิดถึงการใช้สารให้เหมาะสมกับต้นทุนใช้เวลาในการสกัด 30 นาที ใช้น้ าํ สะอาด
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ปราศจากคลอรี นเป็ นตัวทําลาย3000 มิลลิลิตรทําให้หอยเชอรี่ ตายหมดในเวลา 21 ชัว่ โมง และมีค่า LD50
เท่ากับ 19.6387 มิลลิกรัม ต่อมิลลิลิตรเมื่อนํา สารสกัดมะคําดีควาย มาทดลอง กําจัดหอยเชอรี่ ในแปลง
นา พบว่าการใช้สารสกัด มะคําดีควายโดยวิธีการเทลงในแปลงนา โดยเท 3 ครั้ง ห่ างกันครั้งละ 3 วัน
ต้องใช้สารสกัดมะคําดี ควาย 5.34 ลิตรผสมกับนํ้าสะอาดปราศจากคลอรี น 40 ลิตรในแปลงนาที่ใช้
ทดลองพื้ นที่ 56 ตารางเมตร ทําให้ หอยเชอรี่ ตายร้ อยละ 96.43 และอี กวิ ธี หนึ่ งใช้สารสกัดจาก
มะคําดีควายโดยการฉี ดพ่นลงในแปลงนา 3 ครั้งห่ างกันครั้งละ 3 วัน ต้องใช้สารสกัดมะคําดีควาย ครั้ง
ละ 2.67 ลิตร ผสมกับนํ้าสะอาดปราศจากคลอรี น 20 ลิตร ในแปลงนาที่ใช้ทดลองพื้นที่ 56 ตารางเมตร
ทําให้หอยเชอรี่ ตายร้อยละ 98.22 ส่ วนผลการจัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการพบว่า เกษตรกรผูเ้ ข้ารับการอบรม
มีความพึงพอใจในระดับ มาก
ABSTRACT
The objectives of this study were 1) to find out the proper extraction conditions 2) to
study the efficiency of crude extract from Sapindus rarak DC, Azadirachta indica A. Juss and
Cassia tora Linn and 3) to conduct a workshop for pertinent participants
In this study three herbs (Sapindus rarak DC, Azadirachta indica A. Juss and Cassia
tora Linn) with various amounts (1,000 grams, 2,000 grams, 3,000 grams, 4,000 grams and 5,000
grams) were primarily extracted by using boiling technique. The extraction temperatures were
varied such as room temperature (29 oC), 50 oC and 90 oC. The extraction times was also varied
:10 minutes, 20 minutes and 30 minutes. water with quantity of 3,000 milliliters was used as
extraction solvent. The efficiency of crude extract was investigated for Pomacea canaliculata.
To be killed. The best active crude extract was selected to test in the real field. All related results
from this study were used to a workshop for participative agriculturalists at Klong Luang,
Pathunthani province.
The experiments revealed that the best active crude extract is 5,000 grams of Sapindus
rarak DC with the extraction conditions (90 oC at 30 minutes with 3,000 milliliters of water
without chlorine as solvent), which 400 milliliters of crude extract killed all Pomacea
canaliculata within 16 hours. The second best active crude extract is Cassia tora Linn extract
which killed all Pomacea canaliculata within 31 hours. The least active crude extract is
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Azadirachta indica A. Juss extract which killed all Pomacea canaliculata within 58 hours.
However, economically, 3,000 grams of Sapindus rarak DC with the extraction conditions (90 oC
at 30 minutes with 3,000 milliliters of water without chlorine as solvent) which killed all Pomacea
canaliculata within 21 hours and gave LD 50 value of 19.6387 was conductive as most profitable
ingredient.
For the field tests, two methods of using this crude extract were applied. : the first one,
the Sapindus rarak DC extract was poured into the field for 3 times (once every 3 days), 5.34
liters of the extract was mixed with 40 liters of water without chlorine and was applied in the
area of 56 square meters of which 96.43% of Pomacea canaliculata . the spraying technique was
used for the second method, the field was sprayed by the extract for 3 times (once every 3
days).The amount of 2.67 liters of Sapindus rarak DC extract was mixed with 20 liters of water
without chlorine and was sprayed in the area of 56 square meters of which killed 98.22% of
Pomacea canaliculata . Agriculturalists attending the workshop were highly satisfied with this
event.
ความสํ าคัญของปัญหา
ประเทศไทยเป็ นประเทศเกษตรกรรม ประชาชนส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร
ผลผลิตส่ วนใหญ่ใช้เป็ นอาหารสําหรับประชากรภายในประเทศและส่ งเป็ นสิ นค้าออก นํารายได้เข้า
ประเทศเป็ นมูลค่ามหาศาล ในปั จจุบนั นี้ ได้มีจาํ นวนประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว ทําให้มีความ
จําเป็ นที่จะต้องเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งต้องประกอบด้วยปั จจัยต่าง ๆ หลายประการ เช่น การ
ให้น้ าํ การปฏิบตั ิดูแลรักษา และรวมทั้งการนําเอาเทคโนโลยีทางการเกษตรมาใช้ แต่ผลผลิตทาง
การเกษตรก็ยงั คงตกตํ่า ทั้งนี้ เนื่ องจากเกิดภัยธรรมชาติและเกิดศัตรู พืชระบาด ทําให้ผลผลิตได้รับ
ความเสี ยหาย จึงต้องพึ่งพาความเจริ ญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทําให้มนุษย์มีการ
เปลี่ ยนแปลงปรั บปรุ ง และพัฒนาผลิ ตภัณ ฑ์ต่าง ๆ เพื่อ ใช้ในการดํารงชี วิต การอุ ตสาหกรรม
การแพทย์ การเกษตรกรรม และอื่น ๆ ในอดี ตการทําการเกษตรกรรมจะดําเนิ นไปตามวิธีทาง
ธรรมชาติ ซึ่ งมี ผลดี คือไม่ตอ้ งสิ้ นเปลื องเสี ยค่าใช้จ่าย ไม่ทาํ ลายสมดุ ลทางธรรมชาติ ไม่มีพิษ
ตกค้างในผลผลิตทางการเกษตรกรรมและสิ่ งแวดล้อม แม้จะได้รับผลผลิตไม่เต็มที่ แต่ก็ยงั เพียงพอ
ต่อผูบ้ ริ โภคที่ ยงั น้อยอยู่แต่ปัจจุ บนั ประชากรเพิ่มมากขึ้น และพื้นที่ ทาํ การเกษตรลดน้อยลง จึ ง
จําเป็ นต้องมีการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการด้านอาหาร
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นั ก วิ ท ยาศาสตร์ และเกษตรกร จึ ง จํา เป็ นที่ จ ะต้อ งนํา เทคโนโลยี ต่ า ง ๆ มาใช้ใ น
กระบวนการผลิ ต โดยเฉพาะการนําสารเคมี ต่าง ๆ มาใช้ในกระบวนการที่ เกี่ ยวข้อง แต่ การนํา
สารเคมีและวัสดุต่าง ๆ มาใช้ในการเกษตร อุตสาหกรรม และชีวิตประจําวัน แม้จะมีประโยชน์ใน
หลายกรณี แต่การใช้สารเคมีโดยไม่มีความระมัดระวัง ไม่มีการใช้ที่ถูกต้อง ไม่มีการควบคุมและ
กําหนดมาตรการอย่างจริ งจัง ก็จะก่อให้เกิดโทษอย่างร้ายแรง
ศัตรู ที่เข้ามาทําลายข้าวที่สาํ คัญอย่างหนึ่ ง คือหอยเชอรี่ ซึ่ งสร้างปั ญหาให้กบั เกษตรกร
เพราะกัดกินต้นข้าวในระยะที่ตน้ ข้าวยังอ่อนไม่ทนั ออกรวง และสามารถขยายพันธุ์ได้มาก และเร็ ว
ซึ่ งเกษตรกรส่ ว นใหญ่ ไ ด้แ ก้ปัญหาโดยการใช้สารเคมี ห รื อ ยาฆ่ าหอยเชอรี่ ซึ่ งยาฆ่ าหอยเชอรี่
สามารถกําจัดหอยเชอรี่ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ แต่เนื่ องจากสารเคมีจากยาฆ่าหอยเชอรี่ ทาํ ให้เกิด
อันตรายต่อตัวมนุ ษย์ สัตว์ต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ศตั รู พืช และรวมไปถึงมีสารเคมีตกค้างในสิ่ งแวดล้อม
อีกทั้งเมื่อใช้สารเคมีเหล่านี้ติดต่อกันเป็ นเวลานานหอยเชอรี่ ศตั รู ของข้าวจะสร้างภูมิตา้ นทานขึ้นมา
ทําให้ยาฆ่าหอยเชอรี่ ใช้ได้ผลน้อยลงและยังกลายเป็ นตัวกระตุน้ ให้มีหอยเชอรี่ ศตั รู ของข้าวเพิ่มมาก
ขึ้น จึงได้มีการศึกษาวิธีกาํ จัดหอย โดยใช้สารจากธรรมชาติ เช่น มะคําดีควาย (Sapindus rarak
DC)มี ส าร เฮดเดอร์ เ จนนิ น (hederagennin) ซึ่ งเป็ นองค์ป ระกอบของสาร ซาโปนิ น สะเดา
(Azadirachta indica A.Juss) มีสาร มายด์ไรซ์ทิน (myricetin) ส่ วนประกอบของสารฟลาโวโนนส์
ซึ่ งเป็ นองค์ประกอบของสารฟลาโวนอยด์ และ ชุมเห็ดไทย (Cassia tora Linn) มีสาร ฟลาโวน,33’-4’-5-5’-8-เฮกซ่ า ฮายดรอกซี (flavone,3-3’-4’-5-5’-8-hexahydroxy) ซึ่ ง เป็ นองค์ป ระกอบของ
สารฟลาโวนอยด์ เราทราบว่าพืชสมุนไพรชนิ ดใด มีสารอะไรอยู่บา้ งโดยการศึกษาข้อมูล จาก
หนังสื อสมุนไพรพื้นบ้าน (พิมพ์ ประภัศร,(บก.),2539)ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะนําพืชสมุนไพร ได้แก่
มะคําดีควาย สะเดา และชุมเห็ดไทย ซึ่ งมีสารที่ออกฤทธิ์ ในการกําจัดหอยเชอรี่ ได้ อยูบ่ า้ งจากคํา
บอกเล่าของผูม้ ีประสบการณ์ และจากผูม้ ีความชํานาญในการทํานาข้าว มาศึกษา เปรี ยบเทียบว่า พืช
สมุ นไพรทั้ง 3 ชนิ ดนั้น ชนิ ดใดมีประสิ ทธิ ภาพในการกําจัดหอยเชอรี่ ได้ดีที่สุด รวมทั้งศึ กษา
ประสิ ทธิ ภาพที่เหมาะสมในการกําจัดหอยเชอรี่ และนําผลการวิจยั มาจัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการให้กบั
เกษตรกรผูท้ าํ นาข้าวต่อไป
คําสํ าคัญ
ประสิ ทธิภาพของสารสกัด มะคําดีควาย สะเดา ชุมเห็ดไทย การกําจัดหอยเชอรี่
วิทยาศาสตร์ศึกษา ภูมิปัญญาเกษตร
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3. เพื่อจัดโครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการใช้ สารสกัดจากพืชสมุนไพร
ในการกําจัดหอยเชอรี่ แก่เกษตรกร อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
วิธีดําเนินการวิจัย
1. การทดลองในห้องปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์
ขั้นตอนการทดลองในห้องปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์โดยการเตรี ยมพืชสมุนไพร
ที่ใช้ในการทดลอง ทําการสกัดและทดสอบประสิ ทธิภาพของสารสกัดในการกําจัดหอยเชอรี่ ดงั นี้
1.1 การเตรี ยมหอยเชอรี่ เพื่อใช้ในการทดลอง
วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้
1) หอยเชอรี่ 1,350 ตัว แต่ละตัวมีขนาด 2.5-3 เซนติเมตร โดยเก็บจากอําเภอ
ลาดหลุมแก้ว
2) นํ้าสะอาดปราศจากคลอรี น เพื่อใช้เลี้ยงหอยเชอรี่ กระป๋ องละ 3 ลิตร
3) กระป๋ องพลาสติ กที่ มีตาข่ายครอบเพื่อกันหอยคลานออกขนาด 28x 23
เซนติเมตร (เส้นผ่านศูนย์กลางจากด้านบนxสู ง) 135ใบ
4) อาหาร เช่น ใบพืชผัก เพื่อใช้เลี้ยงหอยเชอรี่ ให้เจริ ญเติบโต
1.2 การเลี้ยงหอยเชอรี่ ให้เคยชินกับสภาพแวดล้อม โดยนําหอยเชอรี่ ใส่ ในกระป๋ องขนาด
28x23 เซนติเมตร ซึ่งมีน้ าํ สะอาดปราศจากคลอรี น บรรจุอยูก่ ระป๋ องละ 3000 มิลลิลิตร โดยใส่ หอยเชอรี่
กระป๋ องละ 10 ตัว จํานวน 135 ใบ ให้อาหารโดยใส่ ผกั บุง้ กระป๋ องละ 3 ยอด เลี้ยงไว้ 3 วัน และแยก
หอยเชอรี่ ที่แข็งแรงเพื่อใช้ในการทดลอง โดยการคัดแยกหอยเชอรี่ ที่มีความแข็งแรงไว้ หอยเชอรี่ ตัวใด
ตอบสนองได้เร็ วคัดเลือกไว้ ให้เหลือ กระป๋ องละ 5 ตัว จํานวน 123 กระป๋ อง
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1.3 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารจากพืชสมุนไพร
อุปกรณ์และเครื่ องมือที่ใช้ในการทดลอง
1) นํ้าสะอาด ปราศจากคลอรี น
2) เครื่ องแก้วพื้นฐาน
3) เครื่ องบด (สําหรับบดพืช)
4) หอยเชอรี่ ขนาด 2.5 – 3 เซนติเมตร
5) กระป๋ องพลาสติก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางทางปาก 28 เซนติเมตรจํานวน 13ใบ
6) กระป๋ องพลาสติก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางทางปาก 25 เซนติเมตร จํานวน 135ใบ
7) ผ้าขาวบาง ขนาด 25x25 เซ็นติเมตร 135 ผืน วางบนกระจาดพลาสติก ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 เซนติเมตร 135 ใบ รองรับด้วยถัง
8) พลาสติกขนาดปากถังด้านบนเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 เซนติเมตร 135ใบ เพื่อใช้
กรองสารและตัวทําละลายจากเศษพืชสมุนไพร
9) บิกเกอร์ ขนาด 500 มิลลิลิตร 9 ใบ
10) เทอร์โมมิเตอร์ ขนาด 0-100 องศาเซลเซียส 3 แท่ง
11) เครื่ องบีบคั้นให้ตวั ทําละลายและสารออกจากพืชสมุนไพร 3 อัน
12) หม้ออลูมิเนียม เบอร์ 32 จํานวน 3 ใบ
13) เตาที่ใช้หุงต้ม
แต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดดังนี้
1. เตรี ยมพืชสมุนไพรโดยใช้ ผลมะคําดีควาย ปริ มาณ 1,000 กรัม , 2,000 กรัม, 3,000
กรัม 4,000 กรัม, 5,000 กรัม บดให้ละเอียด
2.ใส่ น้ าํ สะอาด ปราศจากคลอรี นเป็ นตัวทําละลาย สกัดสารจากพืชสมุนไพรกระป๋ องละ
3,000 มิลลิลิตร
3. นําพืชสมุนไพร(มะคําดีควาย) แต่ละปริ มาณ ตั้งบนเตาควบคุมอุณหภูมิที่ 90 องศา
เซลเซียส เป็ นเวลา 10 นาที , 20 นาที , 30 นาที
4. นําพืชสมุนไพร(มะคําดีควาย) มาบีบหรื อคั้น เพื่อแยกสารและตัวทําละลายออกจาก
พืชสมุนไพร
5. กรองสารและตัวทําละลาย(สารที่ได้จากพืชสมุนไพรและนํ้า) ด้วยผ้าขาวบางซึ่งวาง
บนกระจาดพลาสติกและรองรับด้วยกระป๋ องพลาสติกที่เตรี ยมไว้ (ปิ ดกระดาษบอกปริ มาณพืช
อุณหภูมิ และเวลาไว้)
6. ปฏิบตั ิตามข้อ 1-5 โดยใช้อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส

144

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปี ที่ 3 ฉบับที่ 2 มิถุนายน – กันยายน 2552

7. ปฏิบตั ิตามข้อ 1-5 โดยใช้อุณหภูมิหอ้ ง (29 องศาเซลเซียส)
8. ปฏิบตั ิตามข้อ 1-7 โดยใช้สะเดาเป็ นพืชสมุนไพร
9. ปฏิบตั ิตามข้อ 1-7 โดยใช้ชุมเห็ดไทยเป็ นพืชสมุนไพร
ทําซํ้า 3 ครั้ง โดย ชนิ ด ปริ มาณ อุณหภูมิและเวลาเหมือนกันใช้หอยเชอรี่ ครั้งละ 5 ตัวต่อ 1 กระป๋ อง
ทดลอง 1 ใบ
2. การศึกษาประสิ ทธิภาพของสารสกัดจากพืชที่มีประสิ ทธิภาพดีในการทดลอง
1. เตรี ยมหอยเชอรี่ จํานวน 4,800 ตัว ใส่ ในกระป๋ องที่ใช้ในการทดลองกําหนดให้
เป็ นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยการสุ่ ม จํานวนกระป๋ องละ 100 ตัว
2.ใส่ สารสกัดจาก พืชแต่ละชนิ ดที่สกัดได้จากสภาวะที่ได้ โดยใช้สารสกัดกับกลุ่ม
ทดลอง ส่ วนกลุ่มควบคุมไม่ได้ใช้สารสกัด ทําการทดลองซํ้า 3 ครั้ง
3. นําผลการทดลองที่ได้มาหาร้อยละการตายของหอยเชอรี่
3. การหาค่า LD50 ของสารสกัดจากพืช ที่มีฤทธิ์กาํ จัดหอยเชอรี่ มากที่สุด
3.1 เตรี ยมหอยเชอรี่ จาํ นวน 42 ตัว ใช้ในการทดลอง กระป๋ องละ 6 ตัว
3.2 ใส่ สารสกัดพืชที่มีฤทธิ์กําจัดหอยเชอรี่ มากที่สุด ที่ความเข้มข้น 5,10,15,20,25,30
และ 35 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ลงในกระป๋ องที่มีหอยเชอรี่ บันทึกผลการตายของหอยเชอรี่ ภายในเวลา
21 ชัว่ โมง ทําการทดลอง ซํ้า 3 ครั้ง
4. การศึกษาประสิ ทธิภาพในแปลงนา
ทําการทดลองนี้ ในพื้นที่ 112 ตารางเมตร โดยแบ่งออกเป็ น 2 แปลง คือ แปลง
ควบคุม ใช้พ้ืนที่ 56 ตารางเมตร ไม่ใส่ สารสกัดชนิ ดใดเลย และ แปลงทดลองใช้พ้ืนที่ 56 ตาราง
เมตร โดยใช้สารสกัด (ที่มีประสิ ทธิ ภาพดีในห้องปฏิบตั การวิทยาศาสตร์ ) และใช้ม่านพลาสติก
(Slant) กั้นเป็ นเขตแดนเพื่อป้ องกันการฟุ้ งกระจายของสารเคมีบริ เวณนาใกล้เคียงและใช้แผ่นเรี ยบ
พลาสติก ขนาดกว้าง 30 เซนติเมตร ยาว 350 เซนติเมตร เพื่อกันการคืบคลานออกนอกขอบเขตของ
หอยเชอรี่ และคลุมด้วยตาข่ายกันนกในพื้นที่ 112 ตารางเมตร เพื่อป้ องกันมิให้นกกิน โดยแบ่งส่ วน
พื้นนา ออกเป็ น 2 ส่ วน คือ
1. แปลงควบคุม ปลูกข้าวและปล่อยหอยเชอรี่ โดยไม่ใส่ สารชนิดใดเลย
2. แปลงทดลอง ปลูกข้าวและปล่อยหอยเชอรี่ โดยใช้สารสกัดจากพืช ที่มีประสิ ทธิ ภาพ
ในการกําจัดหอยเชอรี่ ที่ดี ในห้องปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์ โดยทําการทดลอง 2 วิธี คือ
1. วิธีการเทสารสกัดซึ่งผสมกับนํ้าสะอาดปราศจากคลอรี นในอัตราส่ วน สารสกัด 5.34
ลิตร กับนํ้าสะอาดปราศจากคลอรี น 40 ลิตร เพราะต้องใช้สารสกัด 5.34 ลิตรจึงทัว่ ถึง
2. วิธีการฉี ดพ่นสารสกัดซึ่งผสมกับนํ้าสะอาดปราศจากคลอรี นในอัตราส่ วน สารสกัด
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2.67 ลิตร กับนํ้าสะอาดปราศจากคลอรี น 20 ลิตร เพราะใช้สารสกัด 2.67 ลิตรจึงทัว่ ถึง
5. การจัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
วิธีดาํ เนินการ
5.1 ขออนุมตั ิโครงการ อบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่ อง สารสกัดจาก มะคําดีควาย สะเดา
ชุมเห็ดไทย ที่มีฤทธิ์กาํ จัดหอยเชอรี่ ต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา
5.2 สร้างแบบประเมินความพึงพอใจในการอบรม โดย มีข้นั ตอนดังนี้
5.2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
5.2.2 วิเคราะห์เนื้อหาและจุดประสงค์ การเรี ยนรู ้ นําข้อมูลที่ได้มาสร้างแบบ
ประเมิ น ความพึ ง พอใจในการอบรมโดยแบบประเมิ น มี ล ัก ษณะเป็ น 2 ตอน ได้แ ก่ ตอนที่ 1
สถานภาพของผูต้ อบแบบประเมินความพึงพอใจ ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจในการ
อบรมของผูเ้ ข้ารับการอบรม
5.2.3 นําแบบประเมินความพึงพอใจในการอบรมที่สร้างเสร็ จเรี ยบร้อย เสนอ
ต่ อ คณะกรรมการที่ ป รึ กษาวิ ท ยานิ พ นธ์ เพื่ อ ตรวจสอบความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หา และนํา
แบบทดสอบให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน พิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้องของเนื้อหากับการอบรม
ดํา เนิ น การจัด อบรมให้แ ก่ เกษตรกร ตํา บลคลองสาม อํา เภอคลองหลวง จัง หวัด
ปทุมธานี จํานวน 39 คน ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2551 แนะนําสมุนไพรที่กาํ จัดหอยได้ วิธีการ
สกัด และ วิธีการนําไปใช้ แล้วประเมินความพึงพอใจในการอบรม
ผลการวิจัย
1.ผลการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัด พบว่าสารสกัดมะคําดีควาย มีฤทธิ์ กําจัด
หอยเชอรี่ ดีที่สุดเมื่อใช้ปริ มาณ 5,000 กรัม สกัดที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซี ยส ใช้เวลาในการสกัด
30 นาที ทําให้หอยเชอรี่ ตายหมดในเวลา 16 ชัว่ โมง รองลงไปได้แก่ ชุมเห็ดไทย ปริ มาณ 5,000 กรัม
สกัดที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซี ยส ใช้เวลาในการสกัด 30 นาที ทําให้หอยเชอรี่ ตายหมดในเวลา 37
ชัว่ โมง อันดับสุ ดท้ายในการทดลองนี้ ได้แก่ สะเดา ปริ มาณ 5.000 กรัม สกัดที่อุณหภูมิ 90 องศา
เซลเซียส ใช้เวลาในการสกัด 30 นาที ทําให้หอยเชอรี่ ตายหมดในเวลา 58 ชัว่ โมง
2.ผลการเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพของสารสกัด
2.1 เมื่อศึกษาประสิ ทธิ ภาพของสารสกัดจาก มะคําดีควาย สะเดา และชุมเห็ดไทยใน
ห้องปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์ พบว่าสารสกัดจากผลมะคําดีควายมีประสิ ทธิ ภาพในการกําจัดหอยเชอรี่
มากที่สุดคือ ทําให้หอยเชอรี่ ตายร้อยละ 99 ในเวลา 21 ชัว่ โมง รองลงมาคือสารสกัดจากชุมเห็ดไทย ทํา
ให้หอยเชอรี่ ตายร้อยละ 55 ในเวลา 21 ชัว่ โมง และสารสกัดสะเดามีประสิ ทธิภาพน้อยที่สุด ในการ
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ทดลองนี้ ทําให้หอยเชอรี่ ตายร้อยละ 42 ในเวลา 21 ชัว่ โมง เมื่อคิดถึงจุดคุม้ ทุน เพราะ
มะคําดีควายที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซี ยส เวลาในการสกัด 30 นาที ปริ มาณ 5,000 กรัม ทําให้หอยเชอรี่
ตายใกล้เคียงกับ มะคําดีควาย ปริ มาณ 3,000 กรัมและเมื่อเราใช้ปริ มาณ 3,000 กรัมจะเป็ นการประหยัด
ค่าใช้จ่ายจึ งเลือกใช้มะคําดีควาย 3,000 กรัม ใช้น้ าํ สะอาดปราศจากคลอรี นเป็ นตัวทําละลาย 3,000
มิลลิลิตร สกัดที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส และ เวลาในการสกัด 30 นาที
2.2 การหาค่า LD50โดยการนําสารสกัดมะคําดีควาย ปริ มาณ 3,000 กรัม สกัดที่อุณหภูมิ
90 องศาเซลเซี ยส และ เวลาในการสกัด 30 นาที โดยใช้น้ าํ เป็ นตัวทําละลาย 3,000 มิลลิลิตร มา ทําการ
ทดลองที่ความเข้มข้น 5, 10, 15, 20,25, 30, 35 มิลลิกรัมต่อมิลิลิตร และหาค่าเฉลี่ยร้อยละการตายของ
หอยเชอรี่ โดยใช้โปรแกรม EXCEL สร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณสารกับร้อยละการตายของ
หอยเชอรี่ พบว่าค่า LD50 เท่ากับ 19.6378 มิลลิกรัม ต่อมิลลิลิตร
2.3 ผลการศึกษาประสิ ทธิ ภาพ ของสารสกัดมะคําดีควายในแปลงนา พบว่า การใช้สาร
สกัด วิธีฉีดพ่นดีกว่าวิธีการเท โดยวิธีการเทใช้สารสกัด 5.34 ลิตร ผสมกับนํ้าสะอาดปราศจากคลอรี น
40 ลิตร ทําให้หอยเชอรี่ ตายร้อยละ 96.43 ซึ่ งวิธีการฉี ดพ่น ใช้สารสกัด 2.67 ลิตร ผสมกับนํ้าสะอาด
ปราศจากคลอรี น 20 ลิตร ทําให้หอยเชอรี่ ตายร้อยละ 98.22
3. ผลการจัดฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
ผลการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการใช้ สารสกัดจากพืชสมุนไพรในการกําจัดหอย
เชอรี่ แก่เกษตรกร อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี พบว่า สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นเพศหญิง
ร้อยละ 64.10 และเพศชายร้อยละ 36 ช่วงอายุ 41- 50 ปี ร้อยละ 41.03 และด้านการศึกษาผูเ้ ข้าอบรมมี
การศึกษาในระดับประถมศึกษาหรื อตํ่ากว่า ร้อยละ 71.79 ระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 15.38 และระดับ
ปริ ญญาตรี หรื อสู งกว่า ร้อยละ 12.82 และจากการสํารวจการใช้สารในการกําจัดหอยเชอรี่ พบว่าผูเ้ ข้า
อบรมส่ วนใหญ่ใช้สารเคมีในการกําจัดหอยเชอรี่ ร้อยละ 84.62 และใช้สารจากธรรมชาติ ร้อยละ
15.38 ผลการสํารวจความพึงพอใจในการเข้ารับการอบรม เรื่ องการใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพรในการ
กําจัดหอยเชอรี่ พบว่าผูเ้ ข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 ค่าส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน อยูใ่ นระดับไม่เกิน 0.50
อภิปรายผล
1.จากการสกัดสารจากพืชสมุนไพร มะคําดีควาย ชุ มเห็ดไทย สะเดา ด้วยวิธีการสกัด
ด้วยนํ้า เพราะนํ้าเป็ นตัวทําละลายที่ดีและมีข้ วั จึงสามารถสกัดสารซาโปนินในพืชออกมาได้ดี และ
การใช้น้ าํ เป็ นตัวทําละลาย สะดวกกับการใช้ของเกษตรกร จะเห็นได้ว่า เมื่อเพิ่มอุณหภูมิ และเพิ่ม
เวลาในการสกัด แต่ไม่เกินที่กาํ หนด จะเพิ่มประสิ ทธิภาพการกําจัดหอยเชอรี่ ได้ ในการทดลองใช้
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มะคําดีควาย 3,000 กรัม ใช้น้ าํ สะอาดปราศจากคลอรี นเป็ นตัวทําละลาย 3,000 มิลลิลิตร ที่อุณหภูมิ
90 องศาเซลเซียส และเวลาในการสกัด 30 นาที เมื่อนําสารที่สกัดได้ไปใช้ ไม่เกิดผลกระทบต่อการ
เจริ ญเติบโตของข้าว ถ้าใช้สารเคมีเมื่อนําไปใช้สารเคมี ทําให้เกิ ดอันตรายต่อผูใ้ ช้ และเกิดสาร
ตกค้างในสภาวะแวดล้อม
2. จากการทดลองพบว่ามะคําดีควายมีประสิ ทธิภาพในการกําจัดหอยเชอรี่ ได้ดีกว่าพืชชนิด
อื่น เหตุที่มะคําดีควายสามารถกําจัดหอยเชอรี่ ได้เพราะ ในสารสกัดจากมะคําดีควาย มีสาร เฮดเดอร์เจน
นิน (hederagenin) โมโนเดสโมซิดิค ไตรกรี โคไซด์ (monodesmosidic triglycosides) มิวคิวโรซิโอไซด์ 2
บี (mukurozioside II b ) เควบราชิทอล (quebrachitol) (พิมพ์ ประภัศร.(บก.)2539) ซึ่งจัดอยูใ่ นกลุ่มของ
สารซาโปนิน ซึ่ งสารซาโปนิ นสามารถฆ่าหอยได้ (ศิริกานต์ ผาสุ ข.2547:227) ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ สมโภชน์ ฤกษ์สมโภชน์ (2550) ที่ศึกษาการใช้สารสกัดจากมะคําดีควายในการกําจัดหมัดสุ นขั
พบว่าสารสกัดจาก มะคําดีควายสามารถกําจัดหมัดสุ นขั ได้
3. การนําสารสกัดที่ได้ ไปใช้ในแปลงนา ควรใช้วิธีฉีดพ่น ดีกว่าการเทลงในแปลงนา
เพราะ การเทลงในแปลงนา ใช้สารสกัดปริ มาตร 5.34 ลิตร ผสมกับนํ้าสะอาดปราศจากคลอรี น 40
ลิตร ทําให้หอยเชอรี่ ตายร้อยละ 96.43 ในเวลา 21 ชัว่ โมง ส่ วนการฉี ดพ่นใช้สารสกัดปริ มาตร 2.67
ลิตรผสมกับนํ้าสะอาดปราศจากคลอรี น 20 ลิตร ทําให้หอยเชอรี่ ตายร้อยละ 98.22 ในเวลา 21
ชัว่ โมง เหตุที่การฉีดพ่น ใช้สารสกัด และ นํ้าที่ผสมน้อยกว่า เพราะการฉี ดพ่นสามารถฟุ้ งกระจายใน
บริ เวณแปลงนาได้มากกว่าการเท
4. ผลการอบรมจะเห็นได้ว่าผูเ้ ข้ารับการอบรมส่ วนใหญ่ มีการศึกษาในระดับชั้น
ประถมศึกษาและมีการใช้สารเคมีกาํ จัดหอยเชอรี่ สูงถึง ร้อยละ 84.62 และใช้สารจากธรรมชาติเพียง
ร้อยละ 15.38 ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจาก การใช้สารธรรมชาติมีกระบวนการยุง่ ยากกว่าการใช้สารเคมี การ
ประเมินผลจากแบบสอบถาม พบว่าผูเ้ ข้าอบรมมีความพึงพอใจในระดับมาก อาจเป็ นเพราะกระบวนการ
อบรม มีเนื้ อหาสาระสอดคล้องกับสภาพจริ ง ให้ผอู ้ บรมฝึ กปฏิบตั ิ ผูอ้ บรมให้ความสนใจและมีโอกาส
ซักถาม และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ร่ วมกิจกรรม และ นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริ ง
ข้ อเสนอแนะ
1. สารสกัดมะคําดีควายจะติดภาชนะล้างออกยากให้ใช้น้ าํ ร้อนในการล้างจะล้างได้ง่าย
2. ในการใช้ฉีดพ่นสารสกัดจากมะคําดีควายควรเตรี ยมนํ้าร้อนไปด้วยเพื่อสําหรับใช้จุ่ม
หัวฉีดพ่นเวลาอุดตันทดลอง
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ไทย มาทดลองการเสริ มฤทธิ์กนั ในการกําจัดหอยเชอรี่
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ความสั มพันธ์ ระหว่ างบรรยากาศองค์ การกับความผูกพันต่ อองค์ การของพนักงาน
ในศูนย์ กระจายสิ นค้ า อําเภอวังน้ อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
A CASE STUDY OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE ORGANIZATIONAL ATMOSPHERE
AND THE DISTRIBUTION CENTER EMPLOYEES COMMITMENT TOWARDS THE
ORGANIZATIONS IN WANGNOI DISTRICT, AYUTTHAYA PROVINCE
อรอุมา ชํารวย เครื อวัลย์ ชัชกุล และวงศ์ธีรา สุ วรรณิ น
Ornuma Chamrouy, Kruawan Chatchakul, andWongteera Suwannin
นักศึกษาหลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

บทคัดย่ อ
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาปั จจัยด้านลักษณะส่ วนบุคคล ที่มี
ผลต่อความผูกพันของพนักงานในศูนย์กระจายสิ นค้าที่มีต่อองค์การ (2) เพื่อศึกษาปั จจัยด้าน
บรรยากาศองค์การ ที่มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในศูนย์กระจายสิ นค้า
(3) เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในศูนย์กระจายสิ นค้า (4) เพื่อเปรี ยบเทียบ
ความผูกพันต่อองค์การระหว่างพนักงานบริ ษทั ศูนย์กระจายสิ นค้า โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด
(มหาชน) กับพนักงานบริ ษทั ศูนย์กระจายสิ นค้า เทสโก้โลตัส จํากัด (5) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างบรรยากาศองค์การกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในศูนย์กระจายสิ นค้า
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานบริ ษทั ศูนย์กระจายสิ นค้า โฮมโปรดักส์
เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) และพนักงานบริ ษทั ศูนย์กระจายสิ นค้า เทสโก้โลตัส จํากัดจํานวน 480
คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับบรรยากาศองค์การ 8 ด้าน เกี่ ยวกับความ
ผูกพันที่มีต่อองค์การของพนักงาน 3 ด้าน มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.918 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่
ค่า Independent t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) ค่า Fisher’s
Least Significant Difference (LSD) และค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน (Pearson
Product Moment Correlation Coefficient)
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ผลการวิจยั พบว่า
1. ลักษณะส่ วนบุคคลของพนักงานในศูนย์กระจายสิ นค้า ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา
ระยะเวลาปฏิบตั ิงานที่แตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การโดยรวมแตกต่างกัน ส่ วนอายุ สถานภาพ
สมรส และรายได้ที่แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การโดยรวมไม่แตกต่างกัน
2. การรับรู ้บรรยากาศองค์การของพนักงานในศูนย์กระจายสิ นค้า โดยรวมอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง พิ จ ารณาจากค่ า เฉลี่ ย พบว่ า พนัก งานมี ร ะดับ การรั บ รู ้ บ รรยากาศองค์ก ารด้า นการ
สนับสนุ น มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดอยู่ในระดับมาก ส่ วนบรรยากาศองค์การด้านความเป็ นหนึ่ งเดี ยว
ในองค์การมีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ดอยูใ่ นระดับปานกลาง
3. ความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ โดยรวมอยู่ในระดับสู ง พบว่า ความผูกพัน
ด้านบรรทัดฐานสังคม มีค่าเฉลี่ยมากกว่าด้านอื่น รองลงมาได้แก่ ความผูกพันด้านความรู ้สึก และ
ความผูกพันด้านความต่อเนื่อง
4. องค์การที่ปฏิบตั ิงานต่างกันของพนักงานในศูนย์กระจายสิ นค้า มีผลต่อความผูกพัน
ต่อองค์การโดยรวมแตกต่างกันทั้งด้านบรรยากาศองค์การและด้านความผูกพันต่อองค์การ
5. บรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงาน
ABSTRACT
The purposes of this research, “A Case Study of the Relationship between the
Organizational Atmosphere and the Distribution Center Employees’ Commitment towards the
Organizations in Wang-noi District, Ayutthaya Province, were (1) to study distribution center
employees’ personal factors that affected the employees’ commitment towards the organizations,
(2) to study the organizational atmosphere factors that affected the employees’ commitment
towards the organizations, (3) to study the distribution center employees’ level of commitment
towards the organizations, (4) to compare the commitment level towards the organizations of the
employees of the distribution center of Home Product Center Co., Ltd , with the commitment
level of the employees of the distribution center of Tesco Lotus, and (5) to study the relationship
between the organizational atmosphere and the distribution center employees’ commitment
towards the organizations.
Samples for this research consisted of 480 distribution center employees from Home
Product Center Co., Ltd and Tesco Lotus. The tool used to collect data was a questionnaire,
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asking participants about 8 aspects of organizational atmosphere and 3 aspects of
employees’ commitment towards the organizations. The questionnaire had the reliability level of
0.918. Statistics used to analyze the data were percentage, arithmetic mean, and standard
deviation. Statistics used to test the hypothesis were Independent T-Test to find the differences
between the 2 groups of participants, One way Anova, Fisher’s Least Significant Difference
(LSD) and Pearson Product Moment Correlation Coefficient.
The research findings were as follows:
1. Different personal factors: gender, educational background, time employed by the
organization, resulted in different levels of commitment towards the organizations overall.
However, difference in age, marital status, and monthly income overall did not affect the level of
commitment towards the organizations.
2. The acknowledgement of the organizational atmosphere overall was at a moderate
level. Considering from the mean, employees’ acknowledgement towards the organizational
support aspect had the highest mean at a high level, while employees’ acknowledgement towards
the organizational unity aspect had the lowest mean at a moderate level.
3. The employees of organizational commitment in the nigh normative commitment
had the highest mean at a high level,
4. The difference in working positions of the distribution center employees resulted
in different commitment towards the organizations overall, in both organizational atmosphere and
commitment towards the organizations aspects.
5. The organizational atmosphere had a positive relationship towards the employees’
commitment towards the organizations.
ความสํ าคัญของปัญหา
จากสถานการณ์ในปั จจุบนั ของการดําเนิ นธุ รกิ จที่มีการแข่งขันกันสู ง ธุ รกิจทุกประเภท
ต้องให้ความสําคัญกับปั จจัยต่าง ๆ ที่จะนําพาและขับเคลื่อนองค์การธุ รกิจให้ประสบความสําเร็ จ
บุคลากรในองค์การถือเป็ นปั จจัยสําคัญในการบริ หารองค์การ การรับและการคัดเลือกคนเข้ามาสู่
องค์การ และบรรจุคนที่มีความรู ้ความสามารถตรงกับบทบาทของตําแหน่งงานแล้ว ถือได้ว่าเป็ น
การเริ่ มต้นที่ดีและต้องมีการพัฒนาคุณภาพและเก็บรักษากําลังคนที่มีคุณภาพเหล่านี้ ไว้ให้อยู่กบั
หน่วยงานให้ได้มากที่สุด เมื่อคนเข้ามาสู่องค์การ พวกเขาก็หวังที่จะได้พบกับสภาพแวดล้อมในการ

152

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปี ที่ 3 ฉบับที่ 2 มิถุนายน – กันยายน 2552

ทํางานที่เอื้ออํานวยให้เขาสามารถใช้ความรู ้ความสามารถอย่างเต็มที่ และสามารถตอบสนองความ
ต้องการขั้นพื้นฐานของตนเองด้วย เช่น ความต้องการที่จะทํางาน ความปรารถนาที่มีทกั ษะ และ
ความรู ้ในการทํางาน เป็ นต้น หากองค์การสามารถทําให้บุคคลก้าวไปถึงเป้ าหมายตามที่ตอ้ งการได้
บุคคลนั้นก็อยากจะปฏิบตั ิงานในองค์การนั้นต่อไป รู ้สึกว่าตนเองเป็ นส่ วนหนึ่ งขององค์การ มีความ
รักและหวงแหน เกิดเป็ นความจงรักภักดีและความผูกพัน (Commitment) ต่อองค์การ ในทางตรงกัน
ข้าม หากองค์การไม่สามารถตอบสนองความต้องการของบุคคลได้ ระดับความผูกพันของบุคคลที่มี
ต่อองค์การก็จะลดลง และเกิดความห่ างเหิ น (Alienation) ต่อองค์การ เช่น การปฏิบตั ิงานด้วยความ
เฉื่ อยชา ขาดความกระตือรื อร้น มีการขาดงาน ไม่มีประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน จะเห็นได้ว่า ความ
ผูกพันกับองค์การจะสามารถบ่ งบอกถึ งความสําเร็ จหรื อความล้มเหลวขององค์การได้
(สุ นิสา เจ๊ะเล๊าะ, 2545 : 2)
การปฏิบตั ิงานของบุคคลนอกจากจะใช้ความรู ้ ความสามารถแล้วยังเกี่ยวข้องกับปั จจัยอื่น
โดยเฉพาะสภาพแวดล้อมขององค์การ ซึ่ งถื อเป็ นองค์ประกอบสําคัญของการทํางานที่ มีผลต่ อ
คุ ณ ภาพของงานและคุ ณ ภาพชี วิ ต การทํา งาน บรรยากาศองค์ก ารควรเป็ นบรรยากาศที่ ดี ห รื อ
เอื้ออํานวยแก่บุคคลในการปฏิบตั ิงาน เพราะเป็ นสิ่ งสําคัญที่กระตุน้ ให้บุคคลในองค์การเกิดความ
สบายใจ มีความสนุ ก มีความสุ ขในการทํางาน เกิดความไว้วางใจในองค์การ มีความเสี ยสละและ
เต็มใจทํางาน และมีทศั นคติที่ดีต่อองค์การ ทําให้สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างเต็มศักยภาพ ส่ งผลให้มี
อัตราการขาดงาน การโยกย้าย การลาออกของบุคลากรลดลง และก่อให้เกิดผลดีต่อองค์การคือทํา
ให้องค์การเกิดการพัฒนา มีความเจริ ญก้าวหน้า แต่ในทางตรงกันข้ามหากบรรยากาศองค์การไม่ดี
หรื อไม่เอื้ ออํานวยแก่ บุคคลในการปฏิบตั ิงาน จะทําให้บุคคลเกิ ดความไม่สบายใจ เบื่อหน่ ายต่อ
งาน เกิดความไม่ไว้วางใจในองค์การ ทํา ให้การปฏิ บตั ิ ง านไม่ เ ต็มศัก ยภาพ ไม่ มีความผูก พัน ใน
งาน อาจจะนํา ไปสู่ ความไม่พึงพอใจในงาน ทําให้เกิดการโยกย้ายงาน การลาออกจากงาน การที่
องค์การต้องสู ญเสี ยบุ คลากรที่ มีค วามรู ้ค วามสามารถไปด้ว ยเหตุผ ลใดก็ต าม ย่อ มเท่า กับ ว่า
องค์ก ารต้อ งสู ญ เสี ย ทรัพ ยากรที ่มีค ่า นั้น ไป ในขณะเดี ย วกัน ต้อ งลงทุ น เพิ่ ม ในอี ก หลายด้า น
เพื่อที่จะสรรหา คัดเลือก ฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากรเข้ามาทดแทน ทําให้องค์การสู ญเสี ยเวลา และ
ผลประโยชน์มากพอสมควร (กรกฎ พลพานิช : 2540)
จากภาวะดัง กล่ าวผูศ้ ึ ก ษาจึ งมี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาความสัมพัน ธ์ร ะหว่า งบรรยากาศ
องค์การกับความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ เนื่ องจากเป็ นอีกตัวแปรหนึ่ งที่จะทําให้องค์การ
สามารถธํารงรักษาบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถไว้ให้อยูก่ บั องค์การต่อไป การศึกษานี้ จะทําให้
ทราบถึ งความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน และทราบว่าบรรยากาศองค์การด้านใดบ้าง ที่จะ
ส่ งเสริ มให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์การ ผลการศึกษาที่ได้รับจะเป็ นข้อมูลที่เป็ นประโยชน์
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ต่อผูบ้ ริ หาร สามารถนําไปใช้ในการพิจารณาปรับปรุ ง ให้มีบรรยากาศองค์การที่เอื้ออํานวย
ต่อการปฏิบตั ิงาน ส่ งเสริ มให้บุคลากรเกิดความผูกพันต่อองค์การเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนลดอัตราการ
สูญเสี ยบุคลากรได้ต่อไป
คําสํ าคัญ
บรรยากาศองค์การ ความผูกพันต่อองค์การ
โจทย์ วจิ ัย/ปัญหาวิจัย
1. ลัก ษณะส่ ว นบุ ค คลของพนัก งานในศู น ย์ก ระจายสิ น ค้า ในเขตพื้ น ที่ อ าํ เภอวัง น้อ ย
จังหวัดพระนครศรี อยุธยาต่างกันจะมีความผูกพันต่อองค์การที่แตกต่างกัน
2. องค์การที่ ปฏิ บตั ิ งาน ของพนักงานในศูน ย์กระจายสิ น ค้า ในเขตพื้น ที่ อาํ เภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรี อยุธยาต่างกัน มีบรรยากาศองค์การ และมีความผูกพันต่อองค์การที่แตกต่างกัน
3. บรรยากาศองค์การ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1.เพื ่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย ด้า นลัก ษณะส่ ว นบุ ค คลของพนัก งานในศู น ย์ก ระจายสิ น ค้า
ที่มีต่อองค์การ
2. เพื่อศึกษาปั จจัยด้านบรรยากาศองค์การ ที่มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันของพนักงาน
ในศูนย์กระจายสิ นค้าที่มีต่อองค์การ
3. เพื่ อ ศึ ก ษาระดับ ความผูก พัน ต่ อ องค์ก ารของพนัก งานในศู น ย์ก ระจายสิ น ค้า
4. เพื่อ เปรี ย บเที ย บความผูก พัน ต่ อ องค์ก ารระหว่า งพนัก งานบริ ษ ทั ศู น ย์ก ระจาย
สิ น ค้า โฮมโปรดักส์ เซ็น เตอร์ จํา กัด (มหาชน) กับ พนัก งานบริ ษ ทั ศูน ย์ก ระจายสิ น ค้า เทสโก้
โลตัส จํากัด
5. เพื่อศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานในศูนย์กระจายสิ นค้า
วิธีดําเนินการวิจัย
1.กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ พนักงานบริ ษทั ศูนย์กระจายสิ นค้า โฮมโปรดักส์ เซ็น
เตอร์ จํากัด (มหาชน) จํานวน 240 คน และพนักงานบริ ษทั ศูนย์กระจายสิ นค้าเทสโก้โลตัส จํากัด
จํานวน 230 คน (ข้อมูลจากฝ่ ายทรัพยากรบุคคล ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2551)
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2. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับการรับรู ้ ต่อบรรยากาศองค์การ
8 ด้าน ตามแนวคิดของสตริ งเจอร์ (Stringer, 2002) เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันต่อ
องค์การ 3 ด้าน ดัดแปลงจากแบบวัดความผูกพันต่อองค์การของอัลเลนและเมเยอร์ (Allen &
Meyer, 1990) และแบบสัมภาษณ์
3. การวิเคราะห์ ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ ค่า Independent t-test ทดสอบความ
แตกต่าง 2 กลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) ค่า Fisher’s Least
Significant Difference (LSD) และค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน (Pearson Product
Moment Correlation Coefficient)
ผลการวิจัย
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับความผูกพันของพนักงานในศูนย์
กระจายสิ นค้าที่มีต่อองค์การ ศึกษาเฉพาะกรณี ในเขตพื้นที่อาํ เภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
จากการใช้แบบสอบถาม จํานวน 470 คน พบว่า พนักงานส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย ร้อยละ 75.96 เพศ
หญิง คิดเป็ นร้อยละ 24.04 โดยส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30 – 39 ปี คิดเป็ นร้อยละ 49.57 เมื่อพิจารณา
สถานภาพสมรส พบว่า มีสถานภาพโสด คิดเป็ นร้อยละ 53.83 ส่ วนระดับการศึกษา พบว่า จบ
การศึกษาระดับอนุปริ ญญาหรื อประกาศนี ยบัตร คิดเป็ นร้อยละ 44.89 ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน
พบว่า พนักงานส่ วนใหญ่ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระหว่าง 1 – 5 ปี คิดเป็ นร้อยละ 56.38 เมื่อพิจารณารายได้
ต่อเดือน พบว่า ส่ วนใหญ่มีรายได้อยูใ่ นช่วง 10,000 – 20,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 48.94 ส่ วนด้าน
องค์การ พนักงาน ที่ตอบแบบสอบถามปฏิบตั ิงานอยู่ในบริ ษทั ศูนย์กระจายสิ นค้าโฮมโปรดักส์
เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) มีจาํ นวนมากกว่า คิดเป็ นร้อยละ 51.06 ส่ วนพนักงานที่ปฏิบตั ิงานอยูใ่ น
บริ ษทั ศูนย์กระจายสิ นค้าเทสโก้โลตัส จํากัด คิดเป็ นร้อยละ 48.94
ผลการศึกษาการรับรู ้บรรยากาศองค์การ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.51 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าบรรยากาศองค์การ ด้านการสนับสนุ นอยูใ่ นระดับมาก
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 และด้านความรับผิดชอบอยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 ส่ วน
บรรยากาศองค์การอยู่ในระดับปานกลาง มี 6 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้างองค์การ โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.60 ด้านมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 ด้านการยอมรับความขัดแย้ง
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 ด้านความเปลี่ยนแปลงในองค์การ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 ด้านการให้
รางวัล โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33 และด้านความเป็ นหนึ่ งเดียวในองค์การ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.26
ตามลําดับ
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ผลการศึ ก ษาความผูก พัน ของพนัก งานต่ อ องค์ก าร พบว่ า โดยรวมอยู่ใ นระดับ สู ง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ความผูกพันด้านบรรทัดฐานสังคม มีค่าเฉลี่ย
มากกว่ า ด้า นอื่ น อยู่ใ นระดับ สู ง โดยมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 3.93 รองลงมาได้แ ก่ ความผูก พัน ด้า น
ความรู ้สึกอยูใ่ นระดับสู ง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 ส่ วนความผูกพันด้านความต่อเนื่อง อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.38
ผลการศึกษาความแตกต่างด้านองค์การที่ปฏิบตั ิงาน ด้านบรรยากาศองค์การโดยรวม
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิเคราะห์การเปรี ยบเทียบตัวแปรด้าน
บรรยากาศองค์การของพนักงานที่ปฏิบตั ิงานในบริ ษทั ศูนย์กระจายสิ นค้าโฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์
จํากัด (มหาชน) และพนักงานที่ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นบริ ษทั ศูนย์กระจายสิ นค้าเทสโก้โลตัส จํากัด พบว่า
ค่า (p) น้อยกว่า .05 อยู่ 7 ด้าน หมายความว่า องค์การที่ปฏิบตั ิงานที่แตกต่างกันส่ วนใหญ่มีระดับ
บรรยากาศองค์การแตกต่างกัน ได้แก่ ด้านโครงสร้างองค์การ ด้านการสนับสนุน ด้านการให้รางวัล
ด้านการยอมรับความขัดแย้ง ด้านมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน ด้านความเป็ นหนึ่งเดียวในองค์การ ด้าน
ความเปลี่ยนแปลงในองค์การ ส่ วนบรรยากาศองค์การด้านความรับผิดชอบไม่แตกต่างกัน เมื่อ
เปรี ยบเทียบความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ พบว่าค่า (p) เท่ากับ 0.00 ซึ่ งน้อยกว่า .05 อยู่
1 ด้าน คือความผูกพันด้านความต่อเนื่ อง หมายความว่า องค์การที่แตกต่างกันมีความผูกพันด้าน
ความต่อเนื่ององค์การแตกต่างกัน ส่ วนความผูกพันด้านความรู ้สึก และความผูกพันด้านบรรทัดฐาน
ทางสังคม พบว่าค่า (p) มากกว่า .05 แสดงว่าองค์การที่แตกต่างกันมีความผูกพันด้านความรู ้สึก และ
ความผูกพันด้านบรรทัดฐานทางสังคม ไม่แตกต่างกัน
ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับความผูกพันของพนักงานต่อ
องค์การ พบว่า บรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ
ทั้ง 3 ด้าน แสดงว่าถ้าบรรยากาศภายในองค์การยิ่งดีมากขึ้น ก็จะทําให้พนักงานมีความผูกพันต่อ
องค์การสูงขึ้น
อภิปรายผล
จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานในศูนย์กระจายสิ นค้า ในเขตพื้นที่อาํ เภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรี อยุธยามีประเด็นที่
น่าสนใจสามารถนํามาอภิปรายผลได้ดงั นี้
1. ด้านลักษณะส่ วนบุคคล
ด้านเพศ จากการศึกษาเพศของพนักงานในศูนย์กระจายสิ นค้าในเขตพื้นที่อาํ เภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรี อยุธยาที่แตกต่างกัน จะมีความผูกพันต่อองค์การโดยรวมที่แตกต่างกัน อย่างมี
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นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของวรรณา รั กไทย (2550) ที่
ทําการศึกษาเรื่ องการสื่ อสารแบบไม่เป็ นทางการและความผูกพันต่อองค์การ ศึกษาเฉพาะกรณี
พนักงานของธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ พบว่า พนักงานที่มีเพศแตกต่าง
กันมีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน
ด้านอายุ จากการศึกษาอายุของพนักงานที่แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การโดยรวม
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับภาวนา เวชกิจ (2550) ได้ศึกษา
ความผูกพันของพนักงานต่อองค์การของพนักงานบริ ษทั ฟาบริ เนท โดยพบว่า อายุของพนักงานที่
ต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การไม่แตกต่างกัน
ด้านสถานภาพสมรส จากการศึกษาสถานภาพสมรสของพนักงานในศูนย์กระจายสิ นค้า
ในเขตพื้นที่ อาํ เภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรี อยุธยาที่แตกต่างกัน จะมีความผูกพันต่อองค์การ
โดยรวมที่ ไ ม่ แ ตกต่างกัน อย่างมี นัย สําคัญทางสถิ ติที่ร ะดับ 0.05 สอดคล้องกับ เบญจมาภรณ์
นวลิมป์ (2546) ทําการศึกษาระดับความผูกพันของพนักงานต่อองค์การของพนักงานธนาคารไทย
พาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร และสมุทรสงคราม พบว่า สถานภาพสมรส ไม่มีผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
ด้านระดับการศึกษา จากการศึกษาระดับการศึกษาของพนักงานในศูนย์กระจายสิ นค้าใน
เขตพื้นที่อาํ เภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรี อยุธยาที่แตกต่างกัน จะมีความผูกพันต่อองค์การโดยรวม
ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับกรกฏ พลพานิ ช (2540)
ทําการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อองค์การของพนักงานบังคับบัญชาวิชาชีพการตลาด บริ ษทั ปูนซี เมนต์
ไทย จํากัด (มหาชน) พบว่า พนักงานบังคับบัญชาและพนักงานวิชาชีพส่ วนใหญ่มีความผูกพันต่อ
องค์การในระดับสู ง ปัจจัยด้านลักษณะบุคคล ได้แก่ ระดับการศึกษา ในองค์การแตกต่างกัน มีความ
ผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน
ด้านระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน จากการศึกษาระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานพนักงานใน
ศูนย์กระจายสิ นค้าในเขตพื้นที่อาํ เภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรี อยุธยาที่แตกต่างกัน จะมีความ
ผูกพันต่อองค์การโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับรัชดาพร
ร้องเสี ยง (2549) ได้ศึกษาถึงความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริ ษทั ซันยางอุตสาหกรรมอาหาร
จํากัด ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การในด้านลักษณะส่ วนบุคล ได้แก่
ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงาน มีความสัมพันธ์กบั ระดับความผูกพันต่อองค์การ
ด้านรายได้ จากการศึกษารายได้ของพนักงานในศูนย์กระจายสิ นค้าในเขตพื้นที่อาํ เภอวัง
น้อย จังหวัดพระนครศรี อยุธยาที่แตกต่างกัน จะมีความผูกพันต่อองค์การโดยรวมไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับ สอดคล้องกับภาวนา เวชกิจ (2550) ได้ศึกษา
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ความพึงพอใจในงานและความผูกพันของพนักงานต่อองค์การของพนักงานบริ ษทั ฟาบริ เนท จํากัด
พบว่า รายได้และประสบการณ์การทํางานต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การไม่แตกต่างกัน
2. การรับรู ้บรรยากาศองค์การ พบว่า ในภาพรวมพนักงานมีการรับรู ้เกี่ยวกับบรรยากาศ
องค์การทั้ง 8 ด้าน ด้านโครงสร้ างองค์การ ด้านความรับผิดชอบ ด้านการสนับสนุ น ด้านการให้
รางวัล ด้านการยอมรั บความขัดแย้ง ด้านมาตรฐานการปฏิ บตั ิ งาน ด้านความเป็ นหนึ่ งเดี ย วใน
องค์การ และด้านความเปลี่ยนแปลงในองค์การ อยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ เจนนารา
สิ ทธิ เหรี ยญชัย (2541) ได้ศึกษาบรรยากาศองค์การกับความผูกพันในงานของอาจารย์พยาบาล
วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุ ข กลุ่มตัวอย่างคืออาจารย์พยาบาล จํานวน 265 คน โดย
ใช้แนวคิดของ ลิทวิน และสตริ งเจอร์ (Litwin & Stringer, 1968) ผลการวิจยั พบว่าวิทยาลัย
พยาบาล บรรยากาศองค์การโดยรวมและรายด้าน อยูใ่ นระดับปานกลาง
3. ความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ พบว่า โดยรวมอยูใ่ นระดับสู ง ความผูกพันด้าน
บรรทัดฐานสังคม มีค่าเฉลี่ยมากกว่าด้านอื่น รองลงมาได้แก่ ความผูกพันด้านความรู ้สึก ส่ วนความ
ผูกพันด้านความต่อเนื่ อง อยูใ่ นระดับปานกลาง เช่นเดียวกับการศึกษา สเตียร์ (Steers, 1988) ซึ่ งอาจ
อธิ บายได้ว่า พนักงานที่มีความผูกพันอันเนื่ องมาจากอารมณ์สูง จะรู ้สึกว่าตนเป็ นส่ วนหนึ่ งและ
เกี่ยวข้องกับองค์การอย่างแนบแน่น จึงทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อให้องค์การบรรลุเป้ าหมาย
มาวเดย์ (Mowday et al., 1974) ซึ่งความพยายามในงานนี้ ถือเป็ นปั จจัยหนึ่งที่มีอิทธิ พลต่อผลการ
ปฏิบตั ิงานนอกเหนือไปจากปัจจัยอื่น ๆ ส่ วนผูท้ ี่มีความผูกพันอันเนื่องมาจากหน้าที่น้ นั จะตระหนัก
ว่าเป็ นหน้าที่และความรับผิดชอบของตนที่ควรจะอยูแ่ ละสนับสนุนกิจกรรมขององค์การให้ดาํ เนิ น
ต่อไป อัลเลน และ เมเยอร์ (Allen and Meyer, 1990) ดังนั้น บุคคลประเภทนี้จะทุ่มเทความพยายาม
ในงาน และมีผลการปฏิบตั ิงานที่ดีในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ผลการปฏิบตั ิงานที่ดีน้ นั มิได้เป็ นผล
มาจากการมีความผูกพันสู งเพียงอย่างเดียว แต่ยงั ขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยอื่น ๆ อีกหลายปั จจัยด้วยกัน เช่น
แรงจูงใจ ทักษะในงาน เป็ นต้น
4. ความแตกต่างด้านองค์การที่ปฏิบตั ิงาน พบว่า บรรยากาศองค์การที่แตกต่างกันของ
พนักงานในศูนย์กระจายสิ นค้า ในเขตพื้นที่อาํ เภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรี อยุธยาส่ วนใหญ่มีผล
ต่อความรู ้สึกของพนักงานต่อองค์การโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากการศึกษา พนักงานที่ปฏิบตั ิงานในบริ ษทั ศูนย์กระจายสิ นค้าโฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด
(มหาชน) และพนักงานที่ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นบริ ษทั ศูนย์กระจายสิ นค้าเทสโก้โลตัส จํากัด พบว่าค่า (p)
น้อยกว่า .05 อยู่ 7 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้างองค์การ ด้านการสนับสนุน ด้านการให้รางวัล ด้าน
การยอมรับความขัดแย้ง ด้านมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน ด้านความเป็ นหนึ่ งเดียวในองค์การ ด้าน
ความเปลี่ยนแปลงในองค์การ สอดคล้องกับ บุญญตา รักษาเจริ ญ (2545) ศึกษาการรับรู ้บรรยากาศ
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องค์การของพนักงานธนาคาร นครหลวงไทยจํากัด (มหาชน) กรณี ศึกษาสํานักงานใหญ่
พบว่าปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการรับรู ้บรรยากาศองค์การได้แก่ สายงานพนักงานที่มีสายงานต่างกันมี
การรับรู ้เกี่ยวกับบรรยากาศองค์การต่างกัน ส่ วนบรรยากาศองค์การด้านความรับผิดชอบไม่แตกต่าง
กันอาจเนื่ องมาจากทั้ง 2 องค์การเป็ นศูนย์กระจายสิ นค้าเหมือนกัน เพราะฉะนั้นหน้าที่และความ
รับผิดชอบโดยรวมจะคล้ายกัน ทําให้บรรยากาศด้านความรับผิดชอบไม่แตกต่างกัน
ความแตกต่างด้านองค์การที่ปฏิบตั ิงาน ด้านความผูกพันต่อองค์การพบว่า แตกกัน 1 ด้าน
คือ ความผูกพันด้านความต่อเนื่ อง ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากความผูกพันต่อเนื่องเป็ นความผูกพันที่เกิด
จากการแลกเปลี่ ย นค่ าตอบแทน สวัส ดิ ก าร และสิ ทธิ ป ระโยชน์ต่าง ๆ ซึ่ ง แต่ ละองค์ก ารจะได้
ค่าตอบแทน และสวัสดิ การไม่เท่ากัน สอดคล้องกับแนวคิดของ อัลเลน และเมเยอร์ (Allen &
Meyer, 1990 : 1-18) ได้กล่าวถึงลักษณะของความผูกพันต่อองค์การ ด้านความต่อเนื่ อง
(Continuance Commitment) หมายถึงความผูกพันที่เกิดขึ้นจากการคิดคํานึงของบุคคลโดยมีพ้ืนฐาน
อยู่บนต้นทุนที่บุคคลให้กบั องค์การ ทางเลือกที่มีของบุคคลและผลตอบแทนที่บุคคลได้รับจาก
องค์การ ซึ่งมีผลต่อการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่ทาํ งาน
5. ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับความผูกพันต่อองค์การ
ผลการวิจยั บรรยากาศองค์การโดยรวมมี ความสัมพันธ์ทางบวก กับความผูกพันของ
พนักงานต่อองค์การ พบว่า บรรยากาศองค์การด้านโครงสร้างองค์การ ด้านความรับผิดชอบ ด้าน
การสนับ สนุ น ด้า นการให้ ร างวัล ด้า นการยอมรั บ ความขัด แย้ง และบรรยากาศองค์ก ารด้า น
มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน มีความสัมพันธ์ทางบวกในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลางกับ ความ
ผูกพันต่อองค์การทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ความผูกพันต่อองค์การด้านความรู ้สึก ความผูกพันต่อองค์การ
ด้านความต่อเนื่ อง และความผูกพันต่อองค์การด้านบรรทัดฐานทางสังคม สอดคล้องกับเจนนารา
สิ ทธิ เหรี ยญชัย (2541) ได้ศึกษาบรรยากาศองค์การกับความผูกพันในงานของอาจารย์พยาบาล
วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุ ข กลุ่มตัวอย่างคืออาจารย์พยาบาล จํานวน 265 คน โดย
ใช้แนวคิดของ ลิทวิน และสตริ งเจอร์ (Litwin & Stringer, 1968) ผลการวิจยั พบว่าบรรยากาศ
องค์การโดยรวมและรายด้านในวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุ ข อยูใ่ นระดับปานกลาง
และความผูกพันของอาจารย์อยูใ่ นระดับปานกลาง และบรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับความผูกพันในงาน กล่าวคือถ้าบรรยากาศภายในองค์การยิง่ ดีมากขึ้นก็จะทําให้พนักงานมีความ
ผูกพันต่อองค์การสูงขึ้น
ส่ วนบรรยากาศองค์การด้านความเปลี่ยนแปลงในองค์การ ไม่มีความสัมพันธ์กบั ความ
ผูกพันต่อองค์การทั้ง 3 ด้าน ผูว้ ิจยั มีความเห็นว่า อาจมีปัจจัยอื่น ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องทําให้ผลการวิจยั
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ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน เช่น ความเปลี่ยนแปลงในองค์การทําให้พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าใน
หน้าที่การงานมากขึ้น ทําให้ไม่มีผลต่อความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช้
1.1 ผลการวิจยั พบว่า การรับรู ้บรรยากาศองค์การโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง โดย
ด้านความเป็ นหนึ่ งเดียวในองค์การ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ดังนั้นผูบ้ ริ หารควรจัดให้มีการจัดกิจกรรม
กลุ่ม เช่น จัดกิจกรรมสันทนาการ จัดกิจกรรม Walk Rally งานเลี้ยงสังสรรค์ประจําปี การจัดการ
ทํางานเป็ นทีม เป็ นต้น เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ ทํากิจกรรมร่ วมกัน และ
แลกเปลี่ยนทัศนคติซ่ ึงกันและกัน และเพื่อให้พนักงานเกิดความไว้วางใจเชื่อถือและช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน ตลาดจนเป็ นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีภายในหน่วยงาน เพื่อกระตุน้ ให้พนักงานมีความรู ้สึก
ผูกพันกันภายในองค์การเพิ่มมากขึ้น
1.2 ความผูก พัน ของพนัก งานต่ อ องค์ก าร พบว่าโดยรวมอยู่อ ยู่ใ นระดับ สู ง แต่ เ มื่ อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ความผูกพันด้านความต่อเนื่ อง อยู่ในระดับปานกลาง ผูบ้ ริ หารจึงควรหา
แนวทางส่ ง เสริ ม ความผูก พัน ด้า นความต่ อ เนื่ อ งของพนัก งานให้สู ง ขึ้ น โดยการส่ ง เสริ ม ด้า น
การศึกษา เพื่อเพิม่ โอกาสด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีความ
ภาคภูมิใจในตนเอง และภาคภูมิใจในบริ ษทั การให้พนักงานได้มีส่วนร่ วมในการวางแผนการ
ปฏิบตั ิงาน การเพิ่มสวัสดิการด้านต่างๆ ตลอดจนการให้รางวัล การพิจารณาความดีความชอบอย่าง
ยุติธรรมและโปร่ งใส เป็ นต้น
1.3 ควรมีการพัฒนาบรรยากาศองค์การอย่างต่อเนื่ อง และมีการประเมินบรรยากาศ
องค์การอย่างสมํ่าเสมออย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง และมีการปรับปรุ งรู ปแบบการบริ หารงานเพื่อให้
เหมาะสมเป็ นการเสริ มสร้างบรรยากาศที่ดี
2. ข้อเสนอแนะที่จะทําการวิจยั ในครั้งต่อไป
2.1 การศึ ก ษาวิจ ยั มุ่ ง เน้ น ที่ จ ะศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ปั จ จัย ด้า นบรรยากาศองค์ก ารที่
ความสัมพันธ์กบั ความผูกพันของพนักงานต่อองค์การเท่านั้น ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปควร
ทําการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันของพนักงานในด้านอื่น ๆ เช่น ด้าน
ภาวะผูน้ าํ ด้านการทํางานเป็ นทีม เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบริ การจัดการของบริ ษทั ศูนย์กระจาย
สิ นค้าในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ให้เหมาะสมยิง่ ขึ้น
2.2 การศึกษาวิจยั ในครั้งต่อไป ควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการอื่นๆ นอก
จากการใช้แบบสอบถาม เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึกผูบ้ ริ หารระดับสู ง และควรมีการเพิ่มระยะเวลาใน
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การรวบรวมข้อ มู ล ให้ สู ง ขึ้ น เพื่ อ ให้ ไ ด้ ก ลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ ค รอบคลุ ม และมี ค วาม
แม่ น ยํา มากยิ่ ง ขึ้ น
2.3 ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพเกี่ยวกับบรรยากาศองค์การของบริ ษทั ศูนย์กระจายสิ นค้า
ที่มีต่อองค์การ ในจังหวัดพระนครศรี อยุธยาแต่ละแห่ ง เพื่อให้ได้ขอ้ มูลในเชิ งลึกเพื่อการพัฒนา
บรรยากาศองค์การให้เอื้อต่อการปฏิบตั ิงาน
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บทคัดย่ อ
การวิจ ยั ครั้ งนี้ มี ว ตั ถุป ระสงค์ เพื่อ ศึ ก ษา ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช่ พลังงาน
ทดแทนในรถยนต์นั่งส่ ว นบุ คคล โดยศึ ก ษาเฉพาะในเขตจัง หวัด ปทุ มธานี และเก็บข้อมูลด้ว ย
แบบสอบถามโดยวิธีสุ่มตัวอย่างจํานวน 400 ตัวอย่าง วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยวิธีโดยวิธีโลจิสติกแบบ
ทวิ (Binary Logistic) และสัมภาษณ์เชิงลึก
ผลการศึกษาพบว่าปั จจัยด้านราคา ด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย ด้านเศรษฐกิ จ และด้าน
การเมื อง มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้พลังงานทดแทนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติ แต่ปัจจัย ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด และด้านวัฒนธรรมไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ กับการตัดสิ นใจ
เลือกใช้พลังงานทดแทน
ผลการวิจยั พบว่า
1. ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ โดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก ในระดับสู งสุ ด คือ ลด
ค่าใช้จ่าย ในระดับมาก ( X= 3.65, S.D. = .922) รองลงมา คือ มีระบบความปลอดภัยสู ง ในระดับ
มาก ( X= 3.61, S.D. = .913) ลดคาร์บอนไดออกไซร์จากการเผาไหม้ ในระดับมาก ( X= 3.60, S.D.
= .896) มีค่ามาตรฐานของพลังงานทดแทน ในระดับมาก ( X= 3.49, S.D. = .879) ผลิตภัณฑ์
ชื่อเสี ยง ในระดับปานกลาง ( X= 3.33, S.D. = .891)
2. ปั จจัยด้านราคา โดยภาพรวมพบว่าอยูใ่ นระดับมาก ในระดับสู งสุ ด พบว่า มีการแสดง
ป้ ายราคาของพลังงานทดแทนที่ชดั เจน ในระดับมาก ( X= 3.60, S.D. = .934) รองลงมา คือ ราคา
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พลังงานทดแทนและบริ การอยูใ่ นมาตรฐาน ในระดับมาก ( X= 3.54, S.D. = .863) การคิด
ราคาของพลังงานทดแทนถูกต้อง ในระดับมาก ( X= 3.39, S.D. = .899)
3.การหาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดและปั จจัยอื่นๆกับการตัดสิ นใจเลือกใช้
พลังงานทดแทนในเขตจังหวัดปทุมธานี พบว่าปัจจัย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้าน
วัฒนธรรม ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ .05 ยกเว้น ด้านราคา
ด้านการจัดจําหน่าย ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือง มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
ความเชื่อมัน่
ABSTRACT
The objective of this research is study the factors affecting selection of alternative energy private
cars in Pathumthani Province. Data were collected from a sample 400 people using questionnaires. The
methodology used for analyzing the data was binary logistic and indebt interviews.
The results show that the determinants which have statistical significance for selecting
alternative energy in cars are price, distribution channels, economic factors and political factors;
while products, marketing promotion and culture have no statistical significance.
1. The product factor , total picture, was very high level. The highest, the expenditure
reduction, was high level ( X=3.65, S.D.=.922). The second, the high safety system, was high
level. ( X= 3.61, S.D. = .913). The reduction of CO2 from the combustion was high level ( X=
3.60, S.D. = .896). The alternative fuel standard was high level ( X= 3.49, S.D. = .879). Product
brand was middle level ( X= 3.39, S.D. = .891).
2. Price Factor, total picture, was highest level. Analysis showed that the explicit
alternative fuel price tag was high level ( X= 3.60, S.D. = .934). Second, alternative fuel and
services price with I standard range was high level ( X= 3.54, S.D. = .863). The correct price
calculation of alternative fuel was high level ( X= 3.39, S.D. = .899).
3. Analysis of the relationship of marketing mix factors, including other factors, and the
decision making regarding alternative fuel selection in Pathumthani Province found that products,
marketing promotion and culture are not related with a statistically significant level of confidence
equal to .05. Price, distribution management, economic factors and political factors were related
with the statistically significant level of confidential equal .05.
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ความสํ าคัญของปัญหา
ปั จจุบนั รถยนต์เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิตประจําวันของประชาชน เป็ นอย่าง
มาก ดังจะเห็นได้จากในแต่ละวัน ประชาชนจะมีการใช้ยานพาหนะในการเดินทางไปยังที่ต่างๆ ไม่
ว่าจะเป็ นในการทํางาน การเรี ยน การพบปะสังสรรค์ หรื อแม้แต่การไปทําธุระส่ วนตัว ดังนั้นจึงสรุ ป
ได้ว่ายานพาหนะมีส่วนสําคัญต่อประชาชนในปั จจุบนั ไม่ว่าจะเป็ นผูท้ ี่ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลหรื อผูท้ ี่
โดยสารรถยนต์สาธารณะ ในการใช้งานจําเป็ นต้องมีการเติมเชื้อเพลิงเพื่อการขับเคลื่อน จึงทําเกิดเป็ น
ค่าใช้จ่ายที่ หลี กเลี่ ยงไม่ได้อีก ทั้งประเทศไทย ยังประสบกับปั ญหานํ้ามัน ที่ มีราคาสู งขึ้ น และมี
แนวโน้มที่จะสู งยิง่ ขึ้นอีกต่อไปในอนาคต จึงส่ งผลกระทบต่อประชาชนที่จาํ เป็ นต้องใช้รถยนต์ใ น
การเดิ นทางในแต่ ละวันทําให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้ น ไม่ ใช่ เฉพาะค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดจากการเติ มนํ้ามัน
เท่ า นั้ น แต่ สิ น ค้า ที ่ ม ี ร าคาเพิ ่ม ขึ้ น ด้ว ยเพราะนํ้ ามัน เป็ นปั จ จัย ที ่ สํ า คัญ ในการผลิ ต ใน
สถานการณ์ ปัจจุ บนั ผูค้ นให้ความสนใจเรื่ องการประหยัดอย่างมากเพราะเศรษฐกิจที่กาํ ลังวิกฤต การ
ใช้จ่ายต้องรอบคอบ ประหยัด และที่สาํ คัญต้องใช้อย่างคุม้ ค่าผูใ้ ช้รถยนต์ก็เช่นเดียวกัน เพราะขณะนี้
ทุกหน่ วยงานต่างรณรงค์ให้รู้จกั ประหยัดด้วยการใช้พลังงานทดแทน
ซึ่ ง ก๊ า ซหุ ง ต้ม หรื อ แอลพี จี ได้มาจากการกลัน่ นํ้ามันและบ่ อก๊ าซธรรมชาติ ในสัดส่ วนที่
เท่าๆกัน มีคุณสมบัติสามารถนํามาใช้เป็ นเชื้อเพลิงในรถยนต์ก็ได้คือเป็ นก๊าซที่มีค่าอ๊อกเทนสู งโดย
ธรรมชาติ มี ส องสถานะคื อ สภาพเป็ นก๊ า ซและเป็ นของเหลว ซึ่ ง ก๊ า ซแอลพี จี จะถู ก บรรจุ เ ป็ น
ของเหลวใส่ ถงั ภายใต้แรงดันสู ง (แต่ยงั ตํ่ากว่า เอ็นจีวี) เพื่อให้ขนถ่ายง่าย เมื่อนําไปใช้งานจะกลาย
ภาพเป็ นไอ นอกจากจะนิ ยมใช้แอลพีจีในครัวเรื อน ปั จจุบนั มีการนําก๊าซแอลพีจีมาใช้แทนนํ้ามัน
เชื้อเพลิง ในรถยนต์เนื่องจากราคาถูกกว่าและมีค่าอ๊อกเทนสู งถึง 105 ทําให้เมื่อนํามาใช้กบั รถยนต์
แล้ว มี ประสิ ทธิ ภาพสู ง สมรรถนะทัดเทียมกับรถที่ใช้ระบบนํ้ามันเดิ ม จนผูข้ บั ขี่ไม่มีความรู ้ สึก
แตกต่ า งระหว่ า งการใช้น้ ํา มัน หรื อ ก๊ า ซแอลพี จี ดัง นั้น จึ ง มี ก ารใช้ก๊ า ซแอลพี จี แ ละเอ็น จี วี เป็ น
เชื้อเพลิงในรถยนต์ซ่ ึ งเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ เพราะช่วยประหยัดการใช้เชื้อเพลิง อีกทั้งยัง
ช่วยลดปัญหามลภาวะในอากาศอีกด้วย ผูว้ ิจยั จึงเห็นว่าเรื่ องนี้เป็ นเรื่ องที่น่าสนใจและเป็ นประโยชน์
กับคนทัว่ ไปจึงได้ทาํ การวิจยั เรื่ องนี้ข้ ึน
จากความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา ผูว้ ิจยั ได้จดั ทําหัวข้อ ปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดที่ส่งผลต่อแนวโน้มในการตัดสิ นใจเลือกใช้พลังงานทดแทนในรถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคลใน
เขตจังหวัดปทุ มธานี ด้วยเหตุ ผลนี้ เอง ผูว้ ิจยั อยากทราบถึ งมุมมองของลูก ค้าที่ มีผลต่อพลังงาน
ทดแทนในรถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคล เพื่อนํามาเป็ นฐานข้อมูลในการนําไปใช้และเพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของลูกค้าและปรับกลยุทธ์เพื่อหาวิธีการใหม่ให้ทนั ยุคทันเหตุการณ์
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คําสํ าคัญ
ส่ วนประสมทางการตลาด การตัดสิ นใจ พลังงานทดแทน
โจทย์ วจิ ัย/ปัญหาวิจัย
ปั จ จัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ ส่งผลต่ อแนวโน้มกับการตัด สิ นใจเลื อกใช้พ ลังงาน
ทดแทนในรถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคลในเขตจังหวัดปทุมธานีเป็ นอย่างไร
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาส่ วนประสมทางการตลาดในการตัดสิ นใจเลือกใช้พลังงานทดแทนในรถยนต์
ส่ วนบุคคลในเขตจังหวัดปทุมธานี
2. เพื ่อ เปรี ย บเทีย บปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที ่ส่ ง ผลต่อ แนวโน้ม ในการ
ตัดสิ นใจเลือกใช้พลังงานทดแทนในรถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคลในเขตจังหวัดปทุมธานี
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากร
1.1 ประชากรที่ ใ ช้ในการศึ กษาครั้ งนี้ คื อ โดยมี จ าํ นวนรถยนต์ส่ว นบุ คคลจด
ท ะ เ บี ย น ใ น เ ข ต จั ง ห วั ด ป ทุ ม ธ า นี ทั้ ง ห ม ด จํ า น ว น 115,207 ค น ก ร ม ข น ส่ ง ท า ง บ ก
http://www.dlt.go.th (13/01/2552)
2. กลุ่มตัวอย่าง
1.2 ผูว้ ิจยั ใช้สูตรทาโร ยามาเน (Taro Yamane,1967 อ้างในสิ ทธิ์ ธี รสรณ์
2550 : 120) ตามตารางสู ตรได้กลุ่มตัวอย่าง 400 คน โดยมีระดับความเชื่อมัน่ 95% และมีความ
คลาดเคลื่อนจากกลุ่มตัวอย่าง 5%
สู ตร

n

=

N
1 + N ( e) 2

โดย

n
N
e

=
=
=

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ขนาดของประชากร
ระดับความคลาดเคลื่อน ร้อยละ 95

n

=
=

115,207
(1 + 115,207 (0.05)2)
400 ตัวอย่าง
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ดังนั้น ในการสุ่ มตัวอย่างของผูใ้ ช้รถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นงั่ ในปทุมธานี มีจาํ นวนทั้งสิ้ น
389 ตัวอย่าง ทั้งนี้ผวู ้ ิจยั เก็บจํานวน 400 ตัวอย่าง
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2.1 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
ในการวิจยั ครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
แบบสอบถามที่ผูว้ ิจยั ได้จดั สร้ างขึ้นโดยอาศัย งานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง ทฤษฏี และแนวคิด แล้วสร้าง
แบบสอบถามฉบับร่ าง จากนั้นได้นาํ ไปปรึ กษากับอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ เพื่อขอคําแนะนํา
ในการปรับปรุ งแก้ไขในข้อคําถามต่างๆ ให้เกิดความเหมาะสม ครอบคลุมเนื้ อหาในการวิจยั และ
นําไปใช้ให้เกิดประสิ ทธิผลในการรวบรวมข้อมูล แบบสอบถามประกอบด้วยคําถาม 3 ส่ วนดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานส่ วนบุคคล เป็ นข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ซึ่ งจะได้แก่
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ท้ งั ครอบครัวต่อเดือน
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยด้านส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้
พลังงานทดแทนในรถยนต์ส่วนบุคคลในเขตจังหวัดปทุมธานี
2.2 การพัฒนาเครื่ องมือ
2.2.1 ศึ กษาเอกสารและงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับตัวแปรต่างๆ ที่ ใช้ในการศึ กษา
รวมทั้งปรึ กษาอาจารย์ควบคุมวิทยานิพนธ์เพื่อกําหนดคําจํากัดความของตัวแปรสําหรับหาแนวทาง
ในการกําหนดรู ปแบบของข้อความ
2.2.2 ผูว้ ิจยั สร้ างแบบสอบถามเป็ นรายข้อให้ครอบคลุมตัวแปรนั้นโดยกําหนด
ประเด็นและขอบเขตของคําถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และประโยชน์ของการวิจยั
2.2.3 นําแบบสอบถามที่ออกแบบได้เสนอคณะกรรมการและอาจารย์ที่ปรึ กษาทํา
การตรวจสอบ พิจารณาหาจุ ดบกพร่ อง รวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อนํามาปรั บปรุ งแก้ไข ให้
แบบสอบถามมีความสมบูรณ์และเที่ยงตรงมากยิง่ ขึ้น
2.2.4 นําแบบสอบถาม ที่ผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบแล้วมาหาค่าดัชนีความ สอดคล้อง
(Index of Objection Congruency: IOC) โดยคัดเลือกเฉพาะข้อคําถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง
ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปมาใส่ ส่ วนข้อที่มีค่า IOC น้อยกว่า 0.5 นํามาปรับปรุ งให้เหมาะสมตามคําแนะนํา
ของผูเ้ ชี่ยวชาญ
2.2.5 นําแบบสอบถามฉบับร่ างที่ปรับปรุ งแก้ไขเสร็ จแล้วไปทดลองใช้ (Try Out)
กับกลุ่มที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน เพื่อทดสอบความเชื่อมัน่
2.2.6 หาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีหา ค่าสัมประสิ ทธ์
อัลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบัด (Cronbach) โดยได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.866
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3. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
หลังจากรวบถามรวมแบบสอบถามทั้งหมดที่ได้เรี ยบร้อย ผูว้ ิจยั ได้นาํ แบบสอบถามทั้งหมด
มาดําเนินการดังนี้
3.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบับที่ได้รับกลับคืนมา
3.2 จัดทํารหัสในแบบสอบถามตามที่กาํ หนดในตารางแจกแจงความถี่
3.3 ทําการกรอกรหัสในโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ
3.4 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดจากการกรองข้อมูล
3.5 วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ
3.6 ในการวิเคราะห์มูลครั้งนี้ใช้การวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติค
ผลการวิจัย
ปัจจัยส่ วนบุคคล

จํานวน

ร้อยละ

237
163

59.2
40.8

16

4.0
35.5
27.5
17.8
15.2

1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
ตํ่ากว่า 18
18-30 ปี

31-40 ปี
41-50 ปี
51 ปี ขึ้นไป

142
110
71
61

3. สถานภาพ
โสด
สมรส
หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่

159
205
36

39.8
51.2
9.0

4. ระดับการคึกษา
มัธยมศึกษา/ปวช.
อนุปริ ญญา/ปวท./ปวส.
ปริ ญญาตรี
สูงกว่าปริ ญญาตรี
อื่นๆ

92

61
189
57
1

23.0
15.2
47.2
14.2
0.2

5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ตํ่ากว่า 5,000 บาท
5,000 – 10,000 บาท
10,001 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,000 บาทขึ้นไป

22

5.5

87
131

21.8
32.8
20.0
20.0

80
80
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จากการวิ เ คราะห์ ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลพบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ า งส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเพศชายมี
จํานวน 237 คน คิดเป็ นร้อยละ 59.2 และเพศหญิง มีจาํ นวน 163 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.8
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่อายุ 18-30 ปี จํานวน 142 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.5 รองลงมา คือ อายุ
31-40 ปี จํานวน 110 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.5 และอายุ 41-50 ปี จํานวน 71 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.8
และ อายุ 51ปี ขึ้นไป จํานวน 61คิดเป็ นร้อยละ 15.2 และ อายุ ตํ่ากว่า 18 ปี จํานวน 16 คิดเป็ นร้อยละ 4.0
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่อยู่ในสถานภาพสมรส จํานวน 205 คน คิดเป็ นร้ อยละ 51.2
รองลงมาสถานภาพโสด จํานวน 159 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.8 และหม้าย 36 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.0
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี จํานวน 189 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.2
และมัธยมศึกษา/ปวช.จํานวน 92 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.0 และอนุปริ ญญา/ปวท./ปวส. จํานวน 61
คน คิดเป็ นร้อยละ 15.2 และสู งกว่าปริ ญญาตรี จาํ นวน 57 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.2 และอื่นๆ จํานวน
1 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.2
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีรายได้ระหว่าง 10,001-20,000 บาท จํานวน 131 คน คิดเป็ นร้อยละ
32.8 รองลงมาคือระหว่าง 5,000 – 10,000 บาทจํานวน 87 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.8 และ20,001 –
30,000 บาทจํานวน 80 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.0 และ30,000 บาทขึ้นไปจํานวน 80 คน คิดเป็ นร้อยละ
20.0 และตํ่ากว่า 5,000 บาทจํานวน 22 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.5
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95.0% C.I.for
EXP(B)
Lower Upper

B

S.E.

Wald

df

Sig.

Exp(B)

เพศ

-.434

1.065

-0.41

1

0.684

.700

-2.523

1.654

อายุ18-30ปี
อายุ31-40ปี
อายุ41-50ปี

.308

1.870

0.17

1

0.869

1.113

-3.356

3.974

.283

1.873

0.15

1

0.880

1.442

-3.389

3.956

.615

1.652

0.37

1

.709

1.816

-2.623

3.854

สถานภาพ(โสด)
สถานภาพ(สมรส)

-.748

2.329

-0.32

1

0.748

-

-5.313

3.816

2.085

1.912

1.09

1

0.275 11.571

-1.661

5.833

การศึกษา(มัธยม/ปวช)
การศึกษา(อนุปริ ญญา)
การศึกษา(ปริ ญญาตรี )

-4.281

3.103

-1.38

1

0.168 .01257

-10.36

1.802

.046

2.553

0.02

1

0.985 1.0105

-4.958

5.052

-.089

2.568

-0.03

1

0.972 .76048

-5.124

4.945

รายได้(5000-10000)
รายได้(10001-20000)
รายได้(20001-30000)
รายได้(30000ขึ้นไป)

-2.908

2.937

-0.99

1

0.322 .05046

-8.866

2.847

-2.125

2.656

-0.80

1

0.424 .11822

-7.332

3.081

-4.542

3.398

-1.34

1

0.181 .01005

-11.20

2.117

-3.577

3.767

-0.95

1

0.342 .02220

-10.96

3.806

ตัวแปร

จากการวิเคราะห์ตวั แปรของปั จจัยด้านส่ วนบุคคล ซึ่ งเป็ นการศึกษาตัวแปรอิสระแต่ละตัว
ที่มีความสัมพันธ์หรื อมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้ พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้

ตัวแปร

B

S.E.

Wald df

Sig.

Exp(B)

ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์
ปั จจัยด้านราคา
ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ปั จจัยทางเศรษฐกิจ
ปั จจัยด้านการเมือง
ปั จจัยด้านวัฒนธรรม

-.2632
4.537
6.470
5.191
2.968
5.030
3.334

1.459
1.734
2.140
2.762
1.322
1.926
2.102

-0.18
2.62
3.02
1.88
2.25
2.61
1.59

0.857
0.009
0.003
0.060
0.025
0.009
0.113

.76072
86.399
608.74
129.15
19.976
132.54
24.266

1
1
1
1
1
1
1

95.0% C.I.for
EXP(B)
Lower Upper
-3.124 2.597
1.137 7.938
2.274 10.665
-.2226 10.605
.3769 5.560
1.254 8.805
-.7862 7.454
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จากการวิเคราะห์ตวั แปรของปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด ซึ่งเป็ นการศึกษาตัวแปร
อิสระแต่ละตัวที่มีความสัมพันธ์หรื อมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้ พบว่า ราคา ช่องทางการจัด
จําหน่าย ด้านการเมือง มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้
อภิปรายผล
จากการศึ ก ษาปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ ส่ ง ผลต่ อ แนวโน้ม ในการตัด สิ น ใจ
เลือกใช้พลังงานทดแทนในรถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคลในเขตจังหวัดปทุมธานี มีประเด็นที่น่าสนใจ และนํามา
อภิปรายผลได้ดงั นี้
ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญในระดับสู ง ซึ่ งได้แก่
ด้านลดค่าใช้จ่าย และ ด้านมีระบบความปลอดภัยสู ง ด้านลดคาร์ บอนไดออกไซร์ จากการเผาไหม้
ด้านมี ค่ามาตรฐานของพลังงานทดแทน ด้านผลิ ตภัณฑ์ชื่อเสี ยง ซึ่ งสอดคล้องกับ งานวิจยั ของ
สมภพ จูฑะพุทธิ (2545) วิจยั เรื่ อง ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกร้าน
จําหน่ ายก๊าซหุ งต้มของผูบ้ ริ โภคในเขตเทศบาลนครเชี ยงใหม่ จังหวัดเชี ยงใหม่ พบว่า ปั จจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ที่มีผลในระดับมากคือ ถังก๊าซได้มาตรฐาน ถังบรรจุก๊าซได้มาตรฐานตามที่ระบุไว้ ถัง
ก๊าซหุ งต้มได้รับดารตรวจสอบปรับปรุ งตามระยะเวลาที่กาํ หนด มีการทําความสะอาดถังก๊าซหุ งต้ม
ให้สะอาดอยูเ่ สมอ มีการให้บริ การเสริ มด้านการตรวจเช็คสภาพของอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบก๊าซหุ ง
ต้มเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน เนื่องจากลูกค้าต้องการความปลอดภัยจากการใช้ก๊าซหุงต้ม
ปั จจัยด้านราคา จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับปั จจัยด้านราคาทุกข้อใน
ระดับมาก โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับปั จจัยด้านมีการแสดงป้ ายราคาของพลังงานทดแทนที่
ชัดเจนได้มากที่สุด และด้านราคาพลังงานทดแทนและบริ การอยู่ในมาตรฐาน ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ สมพงษ์ ไกรอุดม (2545) วิจยั เรื่ อง ความต้องการของลูกค้าในการใช้บริ การก๊าซหุ งต้ม
เขตคลองเตย จังหวัดกรุ งเทพมหานคร พบว่า ความต้องการของผูร้ ับบริ การก๊าซหุ งต้ม ในด้านราคา
ต้องการให้ความเหมาะสมของราคาก๊าซหุ งต้มอยู่ในระดับมาก ซึ่ งจะเห็ นได้ว่าผูบ้ ริ โภคมีความ
คิดเห็นว่าราคาจําหน่ายก๊าซหุงต้มเป็ นที่น่าพอใจจึงจะทําการซื้อจากร้านจําหน่ายนั้นๆ
ปั จจัยด้านช่องทางจัดจําหน่ าย จากการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญด้านช่อง
ทางการจัดจําหน่ายในระดับสําคัญมาก ซึ่งได้แก่ เปิ ดบริ การ 24 ชัว่ โมง และจํานวนสาขาเพียงพอต่อ
ความต้องการ พื้น ที่ ใ ห้บริ การกว้า งขวางแบ่ ง เป็ นสัด ส่ ว น และสถานที่ จ อดรถสะดวก มี ร ะดับ
ความสําคัญในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ นิวดี เจริ ญสิ ทธิพนั ธ์ (2547) ศึกษา
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เรื่ อง การยอมรั บของผูข้ บั ขี่ รถแท็ก ซี่ ใ นการใช้ก๊ าซธรรมชาติ แ ทนนํ้ามัน เชื้ อ เพลิ ง พบว่า กลุ่ ม
ตัวอย่างให้ระดับความสําคัญต่อด้านช่ องทางการจัดจําหน่ ายในระดับมาก ได้แก่ ความสะดวก
รวดเร็ วในการจัดส่ ง และบริ การ เนื่ องจากก๊าซหุ งต้มเป็ นสิ นค้าประเภทสิ นค้าสะดวกซื้ อที่เป็ นการ
ซื้ อฉับพลันที่เกิ ดจากการระลึกได้ คือเป็ นการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคระลึกเมื่อสิ นค้าหมดพอดี
ดังนั้นผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่จึงให้ความสําคัญกับปั จจัยย่อยด้านการบริ การจัดส่ งที่รวดเร็ วและจะเห็น
ได้วา่ การเดินทางสะดวกและมีที่จอดรถพอเพียงจึงมีความสําคัญในระดับรองลงมา
ปัจจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญที่สุดคือ มีการโฆษณาใน
สื่ อต่างๆ เช่น โทรทัศน์,วิทยุ,หนังสื อพิมพ์อยูใ่ นระดับมาก ด้านมีการประชาสัมพันธ์โดยป้ าย โฆษณา
ตามจุดต่างๆ ด้านมีส่วนลดจากรัฐบาลในการติดตั้งพลังงานทดแทน ด้านมีการให้ขอ้ มูลข้อดีและข้อเสี ย
ของผลิตภัณฑ์ อยูใ่ นระดับปานกลาง ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ นันทพร วีระวัฒน์ (2545) ศึกษาเรื่ อง
ปั จจัยที่ มี ผลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกใช้สถานี บริ การนํ้ามันของผู ้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างจะให้ความสําคัญกับปั จจัยด้านความปลอดภัยเป็ นลําดับหนึ่ งซึ่ ง
จะเห็ นได้ว่าการที่มีพนักงานที่ชาํ นาญคอยให้ความรู ้และให้คาํ แนะนําในเรื่ องของการใช้ก๊าซหุงต้มให้
ปลอดภัยนั้นเป็ นสิ่ งที่ สําคัญ มากเพราะจะทํา ให้ผูบ้ ริ โ ภคใช้ก๊ าซหุ งต้มได้อย่างปลอดภัย ไม่ เ กิ ด
อันตราย
ปั จจัยด้านวัฒนธรรม จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญสูงที่สุดคือ เปลี่ยนไป
ตามเทคโนโลยีที่ทนั สมัย และด้านสังคมให้ความเชื่อถือในคุณภาพบริ การ ซึ่งสอดคล้องกับคํากล่าว
ของ ฟิ ลิปส์ คอทเลอร์ (2003 : 184) กล่าวว่า วัฒนธรรมเป็ นสิ่ งที่มนุ ษย์สร้างขึ้นโดยเป็ นที่ยอมรับ
จากคนรุ่ นหนึ่ งถึงคนอีกรุ่ นหนึ่ ง และเป็ นตัวกําหนอการควบคุมพฤติกรรมของมนุ ษย์ในสังคม ซึ่ ง
จะกําหนดลักษณะของสังคม และกําหนดความแตกต่างของสังคมหนึ่ งจากสังคมหนึ่ ง วัฒนธรรม
เป็ นสิ่ งกําหนดความต้องการและ
ปั จจัยด้านทางเศรษฐกิ จ จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญสู งที่สุดคือ มี
รายได้เ พิ่ม มากขึ้ น ทํา ให้ค วามต้อ งการใช้บ ริ ก ารมี ม ากขึ้ น ไปด้ว ย ซึ่ ง สอดกับ คํา กล่า วของ
ฟิ ลิ ป ส์ คอทเลอร์ (2003 : 184) กล่าวว่าปั จจัยด้านสังคมเป็ นปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับชี วิตประจําวัน
และอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อของกลุ่มทางด้านการเลือกพฤติกรรม การดํารงชีวิตรวมทั้งทัศนคติ
และแนวความคิดของบุคคล
ปั จจัยด้านการเมือง จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญด้านมีกฎหมายคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภคในเรื่ องของคุณภาพบริ การ ให้ความสําคัญสู งที่สุด รองลงมาคือ มีกฎหมายควบคุมการขึ้น
ราคาของสิ นค้าซึ่งสอดคล้องกับคํากล่าวของ ฟิ ลิปส์ คอทเลอร์ (2003 : 184) กล่าวว่าทัศนคติน้ นั เกิด
จากข้อมูลที่แต่ละคนได้รับ ซึ่ งเป็ นความรู ้สึกนึกคิดของบุคคลที่มีต่อสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใด ในด้านบวกหรื อ
ด้านลบของแต่ละบุคคล
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ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในด้านการส่ งเสริ มการตลาดเพื่อรองรับการใช้ผลิตภัณฑ์ของประชาชน
ทัว่ ไปโดยรัฐบาลควรมีการส่ งเสริ มการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากก๊าซธรรมชาติให้มากขึ้นด้วยเพื่อมี
ผลต่อการตัดสิ นใจในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากก๊าซธรรมชาติค่อนข้างมาก
2. ข้อเสนอแนะด้านผลิตภัณฑ์ ภาครัฐบาลควรมีนโยบายการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆแบบภาค
บังคับ เพราะมาตรการของทางภาครัฐบาลที่ออกมาไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
หรื อการลดหย่อนหรื อยกเว้นทางด้านภาษี จะมีผลต่อการตัดสิ นใจการใช้อย่างเพิ่มขึ้น
3. ข้อเสนอแนะสําหรับการทําวิจยั ในครั้งต่อไป การทําวิจยั ในครั้งนี้ได้ทาํ การศึกษาปั จจัย
ในการตัดสิ นใจเลือกใช้พลังงานทดแทนระหว่าง แอลพีจี หรื อเอ็นจีวีในเขตจังหวัดปทุมธานี ควร
ศึกษาประชาชนที่มีความสนใจเกี่ยวกับด้านการประหยัดพลังงานโดยตรง เพื่อสําหรับการส่ งเสริ ม
การใช้ก๊าซธรรมชาติในรถยนต์ให้มากขึ้น
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การจัดการที่มีผลต่ อแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานในสถานประกอบการกรณีศึกษา
บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี ) จํากัด
THE IMPACT OF MANAGEMENT PRACTICES ON WORKPLACE STAFFS’ LEVEL
OF MOTIVATION : A CASE STUDY OF THE NAVAPLASTICS INDUSTRIES
(SARABURI) CO, LTD
ตุลพร อิ่มใจ ดวงตา สราญรมย์ และสอาด บรรเจิดฤทธิ์
Tulaporn Imchai, Duang Saranrom, andSa-ard Banchirdrit
หลั ก สู ต รบริ หารธุ ร กิ จ มหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าบริ หารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

บทคัดย่ อ
การวิจ ยั ครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เพื่อ ศึ ก ษา การจัดการที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทํางาน
ของพนัก งานในสถานประกอบการ เปรี ย บเที ยบแรงจูง ใจในการทํางานของพนักงานบริ ษ ทั
นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จํากัด จําแนกตาม เพศ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการ
กับแรงจูงใจในการทํางาน จํานวนผูต้ อบแบบสอบถาม 144 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ
แบบสอบถาม ซึ่งแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน คือ ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม การบริ หารงานของ
บริ ษทั แรงจูงใจในการทํางาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การทดสอบสมมติฐาน ค่า F-Test ใช้วิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และการทดสอบค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั
ผลการวิจยั พบว่า
1. ปั จจัยด้านการจัดการ ความคิดเห็นของพนักงานในบริ ษทั นวพลาสติกอุตสาหกรรม
(สระบุรี) จํากัด โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และให้ความสําคัญด้านการจัดองค์การสู งกว่าด้านอื่น
รองลงมา คือ ด้านการวางแผน ส่ วนปั จจัยด้านแรงจูงใจในการทํางาน พบว่าระดับแรงจูงใจในการ
ทํางานของพนักงานบริ ษทั นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จํากัด โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
และให้ความสําคัญด้านชีวิตส่ วนตัวสูงกว่าด้านอื่น รองลงมา คือ ด้านความมัน่ คงในการทํางาน
2. การวิเคราะห์การเปรี ยบเทียบแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานบริ ษทั นวพลาสติก
อุตสาหกรรม สระบุรี จํากัด จําแนกตามเพศ จากการวิจยั พบว่า โดยภาพรวมพนักหญิ งมีระดับ
แรงจูงในการทํางานมากกว่าพนักงานฝ่ ายชายและเมื่อศึกษารายด้าน พบว่าให้ความสําคัญด้าน
ลักษณะของงานสูงกว่าด้านอื่น รองลงมาคือ นโยบายและการบริ หาร
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3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการกับแรงจูงใจในการทํางาน ตามรายด้าน
พบว่า การจัดการกับความมัน่ คงในการทํางานมี ความสัมพันธ์กันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ
ยกเว้น การจัดการกับ แรงจูงใจในการทํางาน ด้านความสําเร็ จของงาน ด้านการได้รับความยอมรับ
นับถือ ด้านลักษณะงาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้าในงาน ด้านเงินเดือน ด้านโอกาส
ได้รับความก้าวหน้า ด้านความสัมพันธ์กบั บุคคลอื่น ด้านการบังคับบัญชา ด้านนโยบายและ
การบริ หาร ด้านสภาพการทํางาน ด้านชีวติ ส่ วนตัว มีความสัมพันธ์กนั ในทางบวกอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ .05
ABSTRACT
The objective of this thesis was to study the impact of management practices on
workplace staffs’ levels of motivation within the Navaplastics industries (Saraburi) co.ltd. The
study sought to identify the effect of different management practices on motivation levels based
upon gender. The target population of the survey was 144 people, which was surveyed using a 3
part questionnaire examining general information about the respondees, the company
management structure and the level of motivation of the workers. The data collected was analysed
based upon average percentile derivation and the Pearson’s correlation analysis model.
The research findings were as following;
1. The effect of management practices on workers attitudes was seen as high, with the
most significant item being organization. The second most significant item was identified as
planning. Overall the motivation level of workers’ was at a high level , with the most significant
item being the workers self interests. The item with lowest significance was the workers attitude
to confidence in job stability.
2. A comparative analysis of the level of workers motivation levels within the
Navaplastic industries (Saraburi) co. ltd. found that women were more highly motivated than
men. A further detailed analysis showed that the most significant difference between the two
sexes was with attention to detail in their work. The least significant difference was seen in the
difference sexes attitudes to company policy.
3. Overall, there was seen to be no significant effect of management practices on staffs’
motivation levels for the individual items analysed; job satisfaction, responsibilities, salaries etc..
All of these displayed a positive statistical significance of 0.5.
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ความสํ าคัญของปัญหา
การทํางานของพนักงานที่จะให้บรรลุเป้ าหมายขององค์กรหรื อทําให้งานสําเร็ จนั้น ในการ
ทํางานต้องมีคุณภาพและประสิ ทธิภาพ และแนวคิดการทํางานเพื่อให้เกิดคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพ
นี้ ไ ด้วิว ฒั นาการจากแนวคิด การการจัด การโดยเน้น ด้า นทรัพ ยากรบุค คล องค์ก รใดไม่ว่า จะ
แสวงหากําไรหรื อไม่กต็ าม ย่อมต้องหาวิธีการที่จะทําให้จุดประสงค์ขององค์กรบรรลุผลและในการ
ดําเนิ นการเพื่อวัตถุประสงค์ขององค์กร ดังนั้นองค์ก รโดยทัว่ ไปจึ ง ให้ค วามสํา คัญ ต่อ การพัฒ นา
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ค วบคู่ก ับ การพัฒ นาองค์กร ตลอดจนการปรับปรุ งสภาพแวดล้อมภายในองค์กร
ให้เอื้ออํานวยและส่ งผลต่อการมีคุณภาพการทํางานที่ดีของผูป้ ฏิบตั ิทุก ระดับ เพื่อส่ งผลให้ก าร
ปฏิบตั ิงานสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ตามเป้ าหมายขององค์ก ร โดยส่ ว นใหญ่ ใ ช้ก ารพัฒ นา
คนผ่า นกระบวนการการจัด การ
ดังนั้นการจัดการจึงเป็ นกระบวนการหนึ่ งที่ประสานกิจกรรมต่าง ๆ ของบุคคลในองค์กร
อย่างเหมาะสมเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร และการจัดการภายในองค์กรย่อมส่ งผล
กระทบโดยตรงต่อการทํางานของพนักงานภายในองค์กร คุณภาพการทํางานของพนักงานก็จะ
ทํา ให้ส ามารถบรรลุเป้ าหมายขององค์กร และอีกสิ่ งที่ไม่ควรมองข้ามในการจัดการองค์กร คือ
แรงจูงใจในการทํางานเป็ นปั จจัยที่มีความสําคัญในการทํางานของบุคลากรเนื่ องจากบุคลากรแต่
ละคนมีแ รงจูง ใจในการทํา งานที่แ ตกต่า งกัน บุค ลากรบางคนทํา งานเพื่อ หวังที่จ ะได้รับ ค่า จ้า ง
เงินเดือนเป็ นผลตอบแทน แต่บางคนอาจจะมีความต้องการทางด้านจิตใจในอันที่จะได้เข้าไป
ทํางานร่ วมอยู่ก บั องค์ก ร หรื ออาจจะต้องการตําแหน่ งที่สูงขึ้ น ซึ่ งแรงจูง ใจทําให้เ กิด ความพึง
พอใจในการทํางานทั้งนี้ เพราะถ้าหากบุ ค ลากรในองค์ก ารได้รั บ แรงจู ง ใจที่ เ หมาะสม ช่ ว ย
ให้ พ นัก งานมี ค วามกระตื อ รื อ ร้ น เกิดความร่ วมมือร่ วมใจในการทํางาน ทําให้สามารถบรรลุถึง
ความสําเร็ จตามเป้ าหมาย การจูงใจมีความจําเป็ นต่อกระบวนการเพิ่มผลผลิตทั้งในเชิงปริ มาณ
และเชิ งคุณ ภาพ เพราะบุคลากรที่ไ ด้รับการจูงใจที่เ หมาะสมจะทุ่ม เทการปฏิบ ตั ิง านอย่า งเต็ม
ความสามารถมีค วามมุ่ง มัน่ ที่จ ะปฏิบ ตั ิง าน เพื่อ ให้ผลงานออกมาดีที่สุด ซึ่ ง จะส่ งผลต่อ ความ
เจริ ญ ก้า วหน้า และความสํา เร็ จ ตามมา สํา หรับ การดํา เนิ น งานของผู บ้ ริ ห ารจะต้อ งปฏิ บ ตั ิ ใ ห้
สอดคล้องกับ นโยบายของบริ ษ ทั องค์ก รจะประสบความสําเร็ จได้นอกเหนื อจากวิธีการบริ หาร
จัดการในด้านการลดต้นทุน นอกจากนั้นแล้วยังจําเป็ นที่จะต้องอาศัยบุคลากรที่มีคุณภาพ เนื่ องจาก
บุคลากรเป็ นผูด้ าํ เนิ นการจัดหาและใช้ทรัพยากร อันได้แก่ เงิน วัตถุดิบ เทคโนโลยี เครื่ องจักร
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การสิ่ งสําคัญที่ผบู ้ ริ หารสามารถที่จะบริ หารงาน เพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพ
สู งสุ ด คือการจูงใจ เพื่อเป็ นแรงผลักดันให้บุคลากรมีขวัญ กําลังใจ มีความตั้งใจ และเต็มใจที่จะ
ปฏิบตั ิหน้าที่ เพื่อเพิ่มผลผลิตทั้งในเชิงปริ มาณและคุณภาพได้ในที่สุด
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ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาการจัดการที่มีต่อแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานใน
สถานประกอบการที่มีองค์ประกอบของการบริ หารที่ประกอบไปด้วย การวางแผน การจัดองค์กร การ
สั่งการ การควบคุม และการประสานงานรวมไปถึงแนวคิดที่เกี่ยวกับแรงจูงใจในการทํางานเพื่อเป็ น
ประโยชน์ต่อองค์กรในการพัฒนาบุคคลากรต่อไป
คําสํ าคัญ
การจัดการ แรงจูงใจ
โจทย์ วจิ ัย/ปัญหาวิจัย
การจัดการมีผลต่อแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานหรื อไม่และอย่างไร
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาการจัดการที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทํางานของพนักงาน บริ ษทั นวพลาสติก
อุตสาหกรรม (สระบุรี) จํากัด
2. เพื่อเปรี ยบเทียบระดับแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานบริ ษทั นวพลาสติกอุตสาหกรรม
(สระบุรี) จํากัด จําแนกตามเพศ
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการกับแรงจูงใจในการทํางาน
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือพนักงาน บริ ษทั นวพลาสติกอุตสาหกรรม
จํากัด (สระบุรี) โดยมีจาํ นวนพนักงานรายเดือนมีท้ งั หมด 222 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่างผูว้ ิจยั ใช้สูตรทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1967 อ้างใน สิ ทธิ์ ธีรสรณ์,
2550 : 120) ได้กลุ่มตัวอย่าง 144 คน โดยมีระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 และมีความคลาดเคลื่อน
จากกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 5
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2.1 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ ผู ้วิ จ ั ย ได้ ใ ช้ เ ครื่ องมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เป็ น
แบบสอบถามเกี่ ยวกับการจัดการและแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานบริ ษ ทั นวพลาสติ ก
อุตสาหกรรม (สระบุรี) จํากัด โดยมีโครงสร้างแบบสอบถามแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ตอนคือ
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไปเกี่ ยวกับพนักงาน ประกอบด้ว ย เพศ อายุ
ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และตําแหน่ง
ตอนที่ 2 แบบสอบถามที่เกี่ยวกับการจัดการ ซึ่ งประกอบด้วย การวางแผน การ
จัดองค์กร การสัง่ การ การประสานงาน และการควบคุม
ตอนที่ 3 แบบสอบถามที่ เ กี่ ยวกับแรงจู งใจในการทํางานของพนัก งานบริ ษ ทั
นวพลาสติ ก อุ ต สาหกรรม สระบุ รี (จํากัด ) โดยเลื อ กกรอบแนวคิด ของเฟรเดริ ก เฮอร์ ซ เบิ ร์ ก
(Frederick Herzberg, 1968 : 44-83 อ้างใน ดลฤทัย มานะกิตติวิภาค, 2550 : 20 - 21) ประกอบด้วย
ความสําเร็ จของงาน การได้รับความยอมรับนับถือ ลักษณะงาน ความรับผิดชอบ และความก้าวหน้า
ในงาน เงินเดือน โอกาสได้รับความสัมพันธ์กบั บุคคลอื่น การบังคับบัญชา นโยบายและการบริ หาร
สภาพการทํางาน ชีวิตส่ วนตัว และความมัน่ คงในการทํางาน
2.2 การพัฒนาเครื่ องมือ
2.2.1 ศึ กษาเอกสารและงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับตัวแปรต่ างๆ ที่ ใช้ในการศึ กษา
รวมทั้งปรึ กษาอาจารย์ควบคุมวิทยานิพนธ์เพื่อกําหนดคําจํากัดความของตัวแปรสําหรับหาแนวทาง
ในการกําหนดรู ปแบบของข้อความ
2.2.2 ผูว้ ิจยั สร้ างแบบสอบถามเป็ นรายข้อให้ครอบคลุมตัวแปรนั้นโดยกําหนด
ประเด็นและขอบเขตของคําถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และประโยชน์ของการวิจยั
2.2.3 นํา แบบสอบถามที่ อ อกแบบเสนอผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละประธานควบคุ ม
วิ ท ยานิ พ นธ์ ทํา การตรวจสอบ พิ จ ารณาหาจุ ด บกพร่ อ ง รวมทั้ง ข้อ เสนอแนะต่ า งๆ เพื่ อ นํา มา
ปรับปรุ งแก้ไข ให้แบบสอบถามมีความสมบูรณ์และเที่ยงตรงมากยิง่ ขึ้น
2.2.4 นําแบบสอบถาม ที่ผทู ้ รงคุณวุฒิตรวจสอบแล้วหาค่าดัชนี ความ สอดคล้อง
(Index of Objection Congruency: IOC) โดยคัดเลือกเฉพาะข้อคําถามที่มีค่าดัชนี ความสอดคล้อง
ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปมาใส่ ส่ วนข้อที่มีค่า IOC น้อยกว่า 0.5 นํามาปรับปรุ งให้เหมาะสมตามคําแนะนํา
ของผูเ้ ชี่ยวชาญ
2.2.5 นําแบบสอบถามฉบับร่ างที่ปรับปรุ งแก้ไขเสร็ จแล้วไปทดลองใช้ (Try Out)
กับกลุ่มที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน เพื่อทดสอบความเชื่อมัน่
2.2.6 หาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีหา ค่าสัมประสิ ทธ์
อัลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบัด (Cronbach) โดยได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.966
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ตอนที่ 1 วิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยส่ วนบุคคล การจัดการ และแรงจูงใจในการทํางาน โดย
ใช้ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ตอนที่ 2 เปรี ยบเทียบแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานหญิงและชาย และศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการกับแรงจูงใจในการทํางาน
ตอนที่ 3 ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ ไค – สแควร์และค่า F-Test ใช้วิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มขึ้นไป
ผลการวิจัย
ผลการศึกษาการจัดการที่มีต่อผลแรงจูงใจในการทํางานของพนักงาน บริ ษทั นวพลาสติก
อุตสาหกรรม (สระบุรี) จํากัด สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ลักษณะด้านปั จจัยส่ วนบุคคล พบว่า ส่ วนใหญ่พนักงานเป็ นเพศชายมากกว่าเพศหญิง อายุ
ระหว่าง 31- 41 ปี ระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริ ญญาตรี สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่
ระหว่าง 10,000 – 20,000 และอยูในตําแหน่งพนักงานระดับปฏิบตั ิการ
ตารางที่ 1 ความคิดเห็นด้านการจัดการ
การจัดการ

X

รวม

3.59
3.69
3.54
3.51
3.56
3.58

1. การวางแผน
2. การจัดองค์การ
3. การสัง่ การ
4. การประสานงาน
5. การควบคุม

S.D.
.308
.393
.455
.411
.407
.395

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ปั จ จัย ด้า นการจัด การ ความคิ ด เห็ น ของพนัก งานในบริ ษ ัท นวพลาสติ ก อุ ต สาหกรรม
(สระบุรี) จํากัด โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และให้ความสําคัญด้านการจัดองค์กรสู งกว่าด้านอื่น
รองลงมา คือ ด้านการวางแผน
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ตารางที่ 2 ปั จจัยด้ านแรงจูงใจ
แรงจูงใจในการทํางาน
1. ความสําเร็ จของาน
2. การได้รับความยอมรับนับถือ
3. ลักษณะงาน
4. ความรับผิดชอบ
5. ความก้าวหน้าในงาน
6. เงินเดือน
7. โอกาสได้รับความก้าวหน้า
8. ความสัมพันธ์กบั บุคคลอื่น
9. การบังคับบัญชา
10. นโยบายการและบริ หาร
11. สภาพการทํางาน
12. ชีวิตส่ วนตัว
13. ความมัน่ คงในการทํางาน
รวม

S.D.
.305
.536
.403
.466
.377
.556
.541
.492
.521
.519
.455
.579
.516
.482

X

3.58
3.38
3.67
3.65
3.24
3.32
3.41
3.19
3.38
3.66
3.40
3.69
3.65
3.48

ระดับ
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก

ปั จจัยด้านแรงจูงใจในการทํางาน พบว่าระดับแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานบริ ษทั
นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จํากัด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และให้ความสําคัญด้าน
ชีวิตส่ วนตัวสูงกว่าด้านอื่นรองลงมา คือ ด้านความมัน่ คงในการทํางาน
ตารางที่ 4.22 เปรี ย บเที ย บระดับ แรงจู ง ใจในการทํา งานของพนัก งานบริ ษ ัท นวพลาสติ ก อุ ต สาหกรรม
(สระบุรี) จํากัด จําแนกตามเพศ
แรงจูงใจในการทํางาน
1. ความสําเร็ จของาน
2. การได้รับความยอมรับนับถือ
3. ลักษณะงาน
4. ความรับผิดชอบ
5. ความก้าวหน้าในงาน
6. เงินเดือน
7. โอกาสได้รับความก้าวหน้า

ชาย
S.D.
X
3.58 .297
3.40 .516
3.62 .401
3.60 .467
3.25 .391
3.35 .561
3.42 .542

หญิง
X

3.55
3.25
3.84
3.80
3.17
3.15
3.38

รวม
S.D.
.339
.606
.362
.429
.304
.509
.542

t
.442
1.379
-2.687
-2.065
.900
1.759
.363

Sig.
.944
.299
.284
.098
.222
.183
.341
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แรงจูงใจในการทํางาน

8. ความสัมพันธ์กบั บุคคลอื่น
9. การบังคับบัญชา
10. นโยบายและการบริ หาร
11. สภาพการทํางาน
12. ชีวิตส่ วนตัว
13. ความมัน่ คงในการทํางาน
รวม

ชาย
S.D.
X
3.20 .519
3.31 .373
3.62 .523
3.40 .466
3.69 .606
3.66 .510
3.47 0.47

หญิง
X

3.14
3.62
3.82
3.35
3.67
3.58
3.49

รวม
S.D.
.356
.872
.475
.405
.457
.545
0.48

t
.617
-2.931
-1.853
.500
.114
.724
-0.21

Sig.
.023
.658
.829
.208
.001
.553
0.36

การวิเคราะห์ การเปรี ยบเที ยบแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานบริ ษ ทั นวพลาสติ ก
อุตสาหกรรม สระบุรี จํากัด จําแนกตามเพศ พบว่า โดยภาพรวมพนักงานหญิงมีระดับแรงจูงในการ
ทํางานมากกว่าพนักงานชายและเมื่อศึกษารายด้าน พบว่าให้ความสําคัญด้านลักษณะของงานสู งกว่า
ด้านอื่น รองลงมาคือ นโยบายและการบริ หาร
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการกับแรงจูงใจในการทํางาน ตามรายด้าน
พบว่าการบริ หารกับความมัน่ คงในการทํางานมีความสัมพันธ์กนั อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติยกเว้น
การจัดการกับ แรงจูงใจในการทํางาน ด้านความสําเร็ จของงาน ด้านการได้รับความยอมรับนับถือ
ด้านลักษณะงาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้าในงาน ด้านเงินเดือน ด้านโอกาสได้รับ
ความก้าวหน้า ด้านความสัมพันธ์กบั บุคคลอื่น ด้านการบังคับบัญชา ด้านนโยบายและการบริ หาร
ด้านสภาพการทํางาน ด้านชีวิตส่ วนตัว มีความพันธ์กนั ในทางบวกอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ .05
อภิปรายผล
ผลจากการวิจยั การจัดการที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานบริ ษทั นวพลาสติก
อุตสาหกรรม (สระบุรี) จํากัด ผูว้ ิจยั ได้แยกอภิปรายตามลําดับวัตถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี้
ผลการวิ เ คราะห์ ปั จ จัย ด้า นการจัด การ พบว่ า ความคิ ด เห็ น ของพนั ก งานในบริ ษัท
นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จํากัด โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และให้ความสําคัญด้านการ
จัดองค์การสู งกว่าด้านอื่นรองลงมา คือ ด้านการวางแผน แสดงให้ว่าพนักงานในบริ ษทั มองถึง
โครงสร้างขององค์กรที่มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชดั เจนและเหมาะสมและอีกประการหนึ่ ง
คื อการวางแผนมี ก ารประชุ ม วางแผนการดํา เนิ น งานอย่า งสมํ่า เสมอเป็ นส่ ว นสํา คัญ ในการ
บริ หารงานองค์กร ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ผกามาศ อินทกุล (2550) ได้ศึกษาปัจจัย
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กระบวนการบริ หารจัดการและปั จจัยสิ่ งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตการทํางาน
ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขในศูนย์สุขภาพชุมชน พบว่าระดับความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขใน
ศูนย์สุขภาพชุมชนต่อกระบวนการบริ หารจัดการโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อ พบว่า ด้านการจัดองค์กรอยูใ่ นระดับมาก
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการทํางาน จากการวิจยั พบว่า ระดับแรงจูงใจในการ
ทํา งานของพนัก งานบริ ษ ทั นวพลาสติ ก อุ ต สาหกรรม (สระบุ รี ) จํา กัด โดยภาพรวมอยู่ใ น
ระดับมาก และให้ความสําคัญด้านชีวิตส่ วนตัวสู งกว่าด้านอื่น รองลงมา คือ ด้านความมัน่ คงในการ
ทํางานอาจเป็ นเพราะว่าพนักงานมองว่าความผูกพันต่อที่ทาํ งาน จนรู ้สึกว่าเป็ นส่ วนหนึ่ งของการ
ดํา เนิ น ชี วิ ต และความรั ก ความอบอุ่ น ในครอบครั ว เป็ นผลให้ มี ค วามพร้ อ มในการทํา งานซึ่ ง
สอดคล้องกับ ธนกฤต วัฒนกูล (2551) ได้ศึกษาเรื่ องปั จจัยแรงจูงใจในการทํางานของพนักงาน
บริ ษทั สายไฟฟ้ าบางกอกเคเบิ้ล จํากัด พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อ
ปั จจัยแรงจูงใจในการทํางานโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
การวิเ คราะห์ ก ารเปรี ย บเที ย บแรงจูง ใจในการทํา งานของพนัก งานบริ ษ ทั
นวพลาสติ ก อุตสาหกรรม สระบุรี จํากัด จําแนกตามเพศ จากการวิจยั ทั้ง 2 ด้าน คือ ปั จจัยจูงใจ
และปั จจัยอนามัย ได้แก่ ความสําเร็ จของงาน การได้รับความยอมรั บนับถือ ลักษณะงาน ความ
รับผิดชอบ ความก้าวหน้าในงาน เงินเดือน โอกาสได้รับความก้าวหน้า ความสัมพันธ์กบั บุคคลอื่น
การบังคับบัญชา นโยบายและการบริ หาร สภาพการทํางาน ชีวิตส่ วนตัว ความมัน่ คงในการทํางาน
โดยภาพรวมพนักงานหญิงมีระดับแรงจูงในการทํางานมากกว่าพนักงานชาย และปั จจัยที่อยูร่ ะดับ
สู งสุ ด คือ ด้านลักษณะของงานสู งกว่าด้านอื่น รองลงมาคือ นโยบายการบริ หารซึ่ งสอดคล้องกับ
ธนกฤต วัฒนกูล (2551) ได้ศึกษาเรื่ องปั จจัยแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานบริ ษทั สายไฟฟ้ า
บางกอกเคเบิ้ ล จํากัด พบว่า เมื่ อจําแนกตามข้อมูลส่ วนบุ คคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึ กษา
สถานภาพครอบครั ว รายได้ต่อเดื อน อายุการทํางาน ตําแหน่ งงาน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม
มีแรงจูงใจแตกต่างกัน
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการกับแรงจูงใจในการทํางาน ตามรายด้าน
พบว่า การจัดการกับแรงจูงใจในการทํางาน ด้านความสําเร็ จของงาน ด้านการได้รับความยอมรับ
นับถือ ด้านลักษณะงาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้าในงาน ด้านเงินเดือน ด้านโอกาส
ได้รับความก้าวหน้า ด้านความสัมพันธ์กบั บุคคลอื่น ด้านการบังคับบัญชา ด้านนโยบายและการ
บริ หาร ด้านสภาพการทํางาน ด้านชีวิตส่ วนตัว มีความสัมพันธ์กนั ในทางบวกอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติ .05 จากผลการวิเคราะห์ในส่ วนนี้ สอดคล้องกับ ไมเนอร์ (Miner, 1985 อ้างใน Yukl, 1989)
ทําการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะด้านแรงจูงใจของการจัดการกับความก้าวหน้า
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ทางการจัดการพบว่า แรงจูงใจในการทํางานมีความสัมพันธ์กบั การจัดการ ด้านความสําเร็ จ
ของงาน ด้านความสําเร็ จของงาน ด้านการบังคับบัญชา อย่างเป็ นนัยสําคัญ
การทดสอบสมมติฐาน ปั จจัยส่ วนบุคคลแตกต่างกันมีแรงจูงใจในการทํางานแตกต่างกัน
ผลการศึก ษา จากการศึก ษา พบว่า ปั จ จัย ส่ ว นบุค คลแตกต่า งกัน มีแ รงจูง ใจในการทํา งาน
ไม่แตกต่างกันอาจกล่าวได้ว่าแรงจูงใจในการทํางานเกิดขึ้นจาก ความมัน่ คงในการทํางาน ลักษณะ
ของงาน หรื อโอกาสได้รับความก้าวหน้าในงานจากแนวคิดที่เกี่ยวกับปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจ
ในการทํางานของ กิลเมอร์ (Gilmer , 1967) และสอดคล้องกับ บรรเจิด บุญเสริ มส่ ง (2550) ศึกษา
การรับรู ้ลกั ษณะงานและแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบตั ิการ บริ ษทั ไทยเมอร์ รี่
จํากัด พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลแตกต่างมีแรงจูงใจในการทํางานไม่แตกต่างกัน
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อ เสนอแนะในการแก้ไ ขปรั บ ปรุ ง เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการจัด การและส่ ง เสริ ม
แรงจูงใจในการทํางานจากการวิจยั ครั้งนี้
1.1 แม้ว่าจากการศึกษาถึงความคิดเห็นต่อการจัดการภายในองค์กรของพนักงานจะมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมากซึ่ งเป็ นผลดีแก่องค์กรในการดําเนิ นกิจการ เนื่ องจากการจัดการมีความสําคัญ
ต่อการพัฒนาให้เป็ นไปตามเป้ าหมายหรื อนโยบายขององค์กรส่ งผลให้องค์กรประสบความสําเร็ จ
แต่ จากศึ กษายังมี บางประเด็นที่ บริ ษทั ยังต้องให้การสนับสนุ นมากขึ้น ได้แก่ การประสานงาน
ผูบ้ งั คับบัญชาควรมีส่วนร่ วมในการติดต่อสื่ อสารเพื่อเพิม่ ในการทํางาน และการสัง่ การ
1.2 แรงจู ง ใจในการทํา งานของพนัก งานในบริ ษ ทั ถื อ ว่า อยู่ใ นระดับ สู ง แต่ ก็มี บ าง
ประเด็นที่ควรมีการสนับสนุนให้มากขึ้น เช่น ในเรื่ องการแก้ไขปั ญหาการปฏิบตั ิงานผูบ้ งั คับบัญชา
ควรมี ส่ ว นร่ ว มในแก้ไ ขปั ญ หาหรื อ คํา ปรึ ก ษาแก่ พ นั ก งานและการยอมรั บ นับ ถื อ ทั้ง จาก
ผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงานมีส่วนสําคัญที่ทาํ ให้พนักงานเกิดแรงจูงใจในการทํางานมากขึ้น
เพราะเมื่อพนักงานรู ้สึกว่าตนเองเป็ นที่ยอมรับจากเพื่อนร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชาจะทําให้เกิดแรง
กระตุน้ ในการปฏิบตั ิงานไปด้วยและอีกประการ คือ การได้รับการส่ งเสริ มด้านการพัฒนาทักษะ
และความรู ้ ใ นงานเพื่ อ เป็ นการเสริ ม สร้ า งทัก ษะในการทํา งานของพนัก งานอี ก ยัง ก่ อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์แก่องค์กร
จากการวิ จ ัย พบว่า แรงจู ง ใจในการทํา งานเมื่ อ จํา แนกตามเพศแสดงให้เ ห็ น ว่า
ระดับ แรงจูงใจในการทํางานของพนักงานฝ่ ายหญิงมีมากกว่าพนักงานฝ่ ายชาย จากการที่ลกั ษณะ
ของงานมี ค วามต่ า งกัน และจากงานวิ จ ัย สามารถนํา ข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากมาเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ในการ
ส่ งเสริ มหรื อสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรให้เป็ นในทิศทางเดียวกัน
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2 ข้อเสนอแนะในการทําวิจยั ครั้งต่อไป
ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ ผู ้ศึ ก ษากํ า หนดขอบเขตการศึ ก ษาเฉพาะพนั ก งานบริ ษั ท
นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จํากัด ซึ่ งเป็ นเพียงส่ วนหนึ่ งของพนักงานบริ ษทั ทัว่ ประเทศ ซึ่ ง
ในการศึกษาครั้งต่อไปกับพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ต่างๆ อาจมีระดับแรงจูงใจใน
การทํางานที่แตกต่างกัน
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บทคัดย่ อ
การศึกษานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาภาพลักษณ์การทุจริ ตและการคอร์รัปชัน่ ในการจัดซื้ อ
จัดจ้างในสถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐานในจังหวัดปทุมธานี ประชากรที่ใช้ในการวิจยั นี้ คือคณาจารย์
และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุจาํ นวน 3,585 คนจาก 195 โรงเรี ยน และใช้วิธีการสุ่ มได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน
359 คน และเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ถามเกี่ยวเรื่ องการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ 3 ประเด็นคือ 1)
ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่นาํ ไปสู่ การคอร์ รัปชัน่ 2) ข้อมูลเกี่ยวกับการคอร์ รัปชัน่ และ 3) ข้อมูลเกี่ยวกับ
วิธีการคอร์ รัปชัน่ ในการจัดซื้ อจัดจ้างในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้วิธีวิเคราะห์แบบจําลองโพรบิท
เรี ยงลําดับ (Ordered Probit)
ผลการศึ กษาในข้อมู ลที่ เกี่ ยวกับปั จจัยที่ นําไปสู่ การคอร์ รั ปชั่นนั้น พบว่า 3 รายการที่ มี
ความสัมพันธ์สูงสุ ดกับภาพลักษณ์การคอร์รัปชัน่ คือ 1) ความต้องการใกล้ชิดผูม้ ีอาํ นาจ นักการเมือง
ทําให้ตอ้ งแสวงหารายได้เพื่อหาสิ่ งตอบแทน 2) การที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามคําสั่งผูบ้ งั คับบัญชาโดยไม่
คํานึ งถึงความถูกต้อง และ 3) การตอบแทนบุญคุณผูอ้ ื่น ส่ วนในเรื่ องข้อมูลเกี่ยวกับการคอร์ รัปชัน่
นั้นพบว่า ปั จจัยที่มีนยั สําคัญทางสถิติกบั คะแนนภาพลักษณ์การคอร์ รัปชัน่ มี 3 รายการคือ 1) การรับ
เงินและสิ่ งของเพื่อแลกกับการได้มาซึ่ งตําแหน่งที่สูงขึ้น 2) การเบิกค่าเช่าบ้านที่ไม่เป็ นไปตามความ
เป็ นจริ ง และ 3) การออกแบบข้อกําหนด การกําหนดราคาและการกําหนดเงื่อนไขเพื่อเอื้อประโยชน์
ต่อผูใ้ ดผูห้ นึ่ ง และในข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการคอร์ รัปชัน่ ในการจัดซื้ อจัดจ้างในสถานศึกษาการศึกษา
ขั้นพื้นฐานนั้นพบว่ามี 7 รายการที่มีนยั สําคัญทางสถิติกบั คะแนนภาพลักษณ์การคอร์ รัปชัน่ คือ 1) การ
สมยอมราคาระหว่างกัน 2) การไม่ตรวจสอบรายละเอียดในเอกสารของผูเ้ สนอราคา 3) การแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่ที่มีผลประโยชน์เข้าร่ วมเป็ นคณะกรรมการทําให้ขาดความเป็ นกลาง 4) การไม่ขายเอกสาร
และจําหน่ ายแบบแปลนให้กบั บุคคลภายนอกที่ไม่รู้จกั 5) มีการปฏิบตั ิที่ส่งผลต่อขั้นตอนตรวจรับ
งานและการได้รับวัสดุหรื อครุ ภณ
ั ฑ์ที่ต่าํ กว่ามาตรฐาน 6) การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีผลประโยชน์เข้า
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ร่ วมเป็ นคณะกรรมการเอื้อต่อการทุจริ ต และ 7) การตรวจรับงานที่ไม่รอบคอบเพียงพอของเจ้าหน้าที่ทาํ
ให้ได้วสั ดุหรื องานที่ต่าํ กว่ามาตรฐาน และผลจากการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกนั้นพบว่าขนาดของการ
คอร์รัปชัน่ ในการจัดซื้อจัดจ้างนั้นอยูท่ ี่ร้อยละ 50 ของงบประมาณ โดยพบว่าปัญหาสําคัญของ
การศึกษาเรื่ องการคอร์รัปชัน่ คือความคลาดเคลื่อนในการตอบแบบสอบถามกับข้อมูลความเป็ นจริ ง
ABSTRACT
The objective of this study were to measure and identify the perception of corruption in
the procurement processes in schools in Pratum Thani province.
The research was conducted using a 3 part questionnaires which was distributed to 3,585
teachers and government officers, of which 359 were returned. The three parts of the questionnaire
sought to collect data relating to knowledge of the underlying causes of corruption, knowledge of the
methods of corruption, and knowledge of manipulation of the procurement process.
Collected data was analysed using the ‘ordered probit’ model.
The results showed that the three main underlying causes of corruption were;
1. politically motivated; to ensure allocation of budget.
2. Blindly following the order of a superior, whether in agreement with the order or not.
and,
3. To gain financial payback.
The most statistically significant known methods of corruption were;
1. Paying for higher position.
2. Receipt of free housing. and,
3. Asking for and gaining payment for successful bids.
The results identified 7 main statistically significant items relating to manipulation of
the procurement process;
1. Price compromising.
2) Non-investigate of bid details relating to true costs.
3) Appointment of authorities of interested parties in committees decide outcome of the
selection process.
4. Non disclosure of purchase order documents and details to unknown parties.
5. Acceptance of bids which do not conform to standards.
6. Appointment of authorities of interested parties in committees to cover up the corruption.
7. Non investigation of finished product and materials to ensure it meets standards.
In conclusion, it was found that there was known corruption in allocation of 50% of the
procurement budget.
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ความสํ าคัญของปัญหา
การคอร์รัปชัน่ ในระบบการศึกษา สถาบันการศึกษา หรื อสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสําคัญ
มาก เพราะความเสี ยหายที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงแค่จาํ นวนเงินที่นกั คอร์รัปชัน่ ได้ส่วนแบ่งไปจากงบประมาณ
การก่อสร้าง การเช่าคอมพิวเตอร์ หรื อการจัดซื้ อจัดจ้าง มีผลกระทบต่อคุณภาพการจัดการเรี ยนการสอน
เท่านั้น แต่ยงั มีความหมายว่า โรงเรี ยน หรื อสถานศึกษาขั้นพื้นฐานหรื อมีความล้มเหลว ในการอบรม
คุณธรรม จริ ยธรรม คนที่จะไปเป็ นอนาคตของชาติ ดังนั้นการคอร์ รัปชัน่ ในระบบการศึกษา จึงมี
ผลกระทบโดยตรงต่อ คุณภาพ ความเท่าเทียม และวิธีการในการเข้าถึงการศึกษา ในเรื่ องคุณภาพนั้น
จะทําให้แรงงานที่จบไปมีคุณภาพตํ่ากว่าที่ควรจะเป็ น และส่ งผลไปถึงการลดลงของผลิตภาพและ
นวัตกรรมของประเทศ ทําให้อตั ราการการเจริ ญเติบโตของประเทศลดลง รวมถึงมีระดับอัตราการ
เข้าเรี ยนลดลง หรื ออาจสรุ ปได้ว่าการคอร์ รัปชัน่ ในระบบการศึกษา มีผลกระทบต่อประเทศในระยะยาว
ทั้งทางตรงและทางอ้อม
การทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ในการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ งาน
ก่อสร้างเป็ นสิ่ งที่มีมาโดยตลอด แต่ช่วงหลังวิกฤติทางเศรษฐกิจ การทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ กลับรุ นแรง
มากขึ้น เนื่ องจากธุ รกิจการก่อสร้างในภาคเอกชนหยุดชะงักจากปั ญหาหนี้ สินและงบประมาณใน
การก่อสร้างของภาครัฐถูกตัดทอนเป็ นจํานวนมาก ทําให้มีโครงการจํานวนน้อยที่ผรู ้ ับเหมะต้องแย่ง
ชิงกัน เพื่อที่จะมีรายได้อยูร่ อดในสภาวะเศรษฐกิจถดถอย ผูร้ ับเหมาที่เคยประกอบธุรกิจในภาคเอกชน
ก็ตอ้ งหันมาโครงการของภาครัฐ แต่กลับพบว่าหน่วยงานของภาครัฐแต่ละแห่ งต่างมีเครื อข่ายผูร้ ับเหมา
“เจ้าประจํา” ที่ผกู ขาดการจัดซื้อจัดจ้างอยูแ่ ล้ว ก่อนวิกฤติการก่อสร้างมีมูลค่าประมาณ 600,000 ล้าน
บาทต่อปี ตอนนี้ เหลือเพียง 40,000 ล้านบาทต่อปี โดยเป็ นการจัดซื้ อจัดจ้างจากภาครัฐเกือบทั้งสิ้ น
ทําให้ผรู ้ ับเหมาในภาคเอกชนพยายามแก่งแย่งธุรกิจจากผูร้ ับเหมาประจํา ของแต่ละหน่วยงานราชการ
ทําให้เกิดความไม่พอใจทะเลาะวิวาท และเปิ ดโปงการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร
ปกครองท้องถิ่นเป็ นจํานวนมาก ทั้งนี้ ผูป้ ระกอบการรายใหญ่ที่มีสายป่ านยาวเข้ามาครอบงําธุ รกิ จ
กิจการการก่อสร้าง โดยสิ้ นเชิงทําให้ผปู ้ ระกอบการรายย่อยไม่สามารถอยูไ่ ด้เพราะไม่สามารถแข่งขันได้
(วีรณรงค์ อังคารชุน, 2550 : 1)
ตัวอย่างของธุรกิจก่อสร้างที่ใกล้ถึงจุดที่จะล่มสลายเป็ น ตัวอย่างของผลเสี ยของการทําธุรกิจ
แบบ “เรี ยนลัด” ส่ งผลให้ธุรกิจนี้ อยูไ่ ด้จากการสร้างเครื อข่ายสายสัมพันธ์กบั ข้าราชการประจําและ
ข้าราชการการเมืองโดยไม่มีการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันแต่อย่างใด แต่ความสัมพันธ์ดงั กล่าว
ไม่มีความแน่นอน และไม่สามารถรับรองได้ว่าบริ ษทั จะสามารถอยูร่ อดได้ตลอดไป เนื่ องจากการ
เปลี่ยนแปลงของงบประมาณ และไม่สามารถรับรองได้ว่าบริ ษทั จะสามารถอยู่รอดได้ตลอดไป
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของตัวบุคคลในหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ถ้ามองไปในระยะจะพบว่า
ในอนาคตข้างหน้าหากประเทศไทยต้องเปิ ดเสรี การจัดซื้อจัดจ้างจัดจ้างโครงการของรัฐตามข้อตกลง
ขององค์การการค้าโลกแล้ว ธุรกิจการก่อสร้างไทยก็จะถูกบริ ษทั ก่อสร้างต่างชาติกลืนไปในพริ บตา
เพราะไม่เคยให้ความสนใจในการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันแต่อย่างใด (อัญชนา ณ ระนอง และ
วิโรจน์ ณ ระนอง, 2540: 35)
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ถ้าธุรกิจอยูใ่ นสภาพดังกล่าวแล้ว คงจะไม่มีผปู ้ ระกอบการที่สุจริ ตรายใดที่คิดจะเข้าไปแข่งขัน
ทําให้เราไม่สามารถคาดหวังได้วา่ สักวันนํ้าดีคงจะไล่น้ าํ เสี ยไปได้ เพราะมีแต่น้ าํ เสี ยเท่านั้นที่จะสามารถ
อยูใ่ นวงการได้ ในลักษณะเดียวกันการทุจริ ตในวงกว้างที่เป็ นระบบ จะทําให้ขา้ ราชการหรื อเจ้าหน้าที่
มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน โดยใช้เวลาและความสามารถในการที่จะสร้างสายสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริ หารระดับสูง
มากกว่าที่จะสร้างผลงานที่ดี
จากปรากฏการณ์ดงั กล่าวข้างต้น ทําให้ผวู ้ ิจยั สนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน่ ในการ
จัดซื้ อจัดจ้างของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็ นแนวทางในการเสนอนโยบายการแก้ไขปั ญหา
การคอร์ รัปชัน่ ในการจัดซื้ อจัดจ้างของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอนาคตต่อไป
คําสํ าคัญ
การคอร์รัปชัน่ การจัดซื้อจัดจ้าง สถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน
โจทย์ วจิ ัย/ปัญหาวิจัย
1. สภาพปั จจุบนั และปั ญหาคอรัปชัน่ ในสังคมไทยและในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ
เป็ นอย่างไร
2. การนําไปสู่การคอร์รัปชัน่ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐมีลกั ษณะอย่างไร
3. วิธีการคอร์รัปชัน่ ในการจัดซื้อจัดจ้างในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ
คําถามข้อที่ 1 ผูว้ ิจยั ต้องการทราบว่า การคอรัปชัน่ ในช่วงที่ทาํ การวิจยั นี้มีมากขึ้นหรื อ
น้อยลง หรื อมีลกั ษณะซ่อนเร้นปิ ดบังต่อบุคคลภายนอกมากน้อยอย่างไร
คําถามข้อที่ 2 ผูว้ ิจยั ต้องการทราบว่า จะมี ปัจจัยใดบ้างที่ ทาํ ให้เกิ ดการคอร์ รัปชั่น
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสถานศึกษาของรัฐ
คําถามข้อที่ 3 ผูว้ ิจยั ต้องการทราบว่า รู ปแบบวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาปั ญหาที่เกี่ยวข้องกับการคอร์ รัปชัน่ ในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
จังหวัดปทุมธานี
2. เพื่อศึกษาปั ญหาที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน่ ในการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานของจังหวัดปทุมธานี
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วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากร ที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ได้แก่ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่พสั ดุที่ทาํ การเรี ยนการ
สอนอยูใ่ นสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งผลการสํารวจจากสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานของจังหวัดปทุมธานีมีจาํ นวน 195 โรงเรี ยน มีจาํ นวนครู 3,585 คน
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ผูว้ ิจยั ใช้สูตรทาโร ยามาเน (อ้างในสิ ทธิ์ ธีรสรณ์, 2550 : 120) ได้
กลุ่มตัวอย่าง 359 คน โดยมีระดับความเชื่ อมัน่ ร้อยละ 95 และมีความคลาดเคลื่อนจากกลุ่มตัวอย่าง
ร้อยละ 5 จํานวนกลุ่มตัวอย่างที่สามารถยอมรับได้ในการวิจยั ครั้งนี้คือ จํานวน 359 คนโดยจะเลือก
สุ่ มเก็บตัวอย่างจากคณาจารย์และเจ้าหน้าที่พสั ดุที่ทาํ การเรี ยนการสอนอยูใ่ นสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในจังหวัดปทุมธานี ทุกโรงเรี ยน ซึ่งมีท้ งั หมด 195 โรงเรี ยนที่กระจายอยูใ่ นจังหวัดปทุมธานี โดยใช้
วิธีเฉลี่ยจํานวนตัวอย่างจํานวน 359 คนตามสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดปทุมธานี
การวิเคราะห์ในครั้งนี้ทางผูว้ ิจยั มีความสนใจในการวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ที่ใช้ใน
การประมาณแบบจําลองที่มีตวั แปรตามเป็ นตัวแปรเชิงคุณภาพและเรี ยงลําดับในการศึกษานี้ ใช้คือ
แบบจําลองโปรบิทแบบเรี ยงลําดับ (Ordered probit model) ในแบบจําลองโปรบิทแบบเรี ยงลําดับ
ตัวแปรตาม yi* คือ ตัวแปรที่ไม่สามารถสังเกตไม่ได้ แต่สิ่งที่สงั เกตได้คือ ถ้าตัวอย่างเลือกที่จะตอบ
Y = 4 (เห็นด้วยอย่างยิง่ )
ถ้า μ 4 < U < μ5 หรื อ μ 4 < y*i ≤ μ5
Y = 3 (เห็นด้วย)
ถ้า μ3 < U < μ 4 หรื อ μ3 < y*i ≤ μ 4
Y = 2 (ไม่แน่ใจ)
ถ้า μ 2 < U < μ3 หรื อ μ 2 < y*i ≤ μ3
Y = 1 (ไม่เห็นด้วย)
ถ้า μ1 < U < μ 2 หรื อ μ1 < y*i ≤ μ 2
Y = 0 (ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ) ถ้า μ0 < U < μ1 หรื อ μ0 < y*i ≤ μ1
เมื่อ U มีความหมายว่า ถ้าตัวอย่างเลือก U ที่มีค่ามากกว่าแสดงว่าการคอร์ รัปชัน่ ในการ
thresholds) โดยที่
จัด ซื้ อ จัด จ้า งมากกว่ า และ μ คื อ ขอบเขตที่ ไ ม่ ท ราบค่ า (Unobserved
μ 0 < μ1 < μ 2 < μ3 < μ 4 < μ5 ดั ง นั้ น จึ ง กํ า ห น ด ใ ห้ μ 0 = −α แ ล ะ μ5 = + α ต า ม ลํ า ดั บ
กําหนดให้ความสัมพันธ์ระหว่างเวกเตอร์ ของตัวแปรตาม (y ) มีความสัมพันธ์เชิ งเส้นตรงกับ
เวกเตอร์ ของตัวแปรอธิ บาย (X) และเวกเตอร์ ของพจน์ความคลาดเคลื่อนมีการแจกแจงแบบปกติ
มาตรฐาน ดังสมการต่อไปนี้
*

Y * = β ′X i + εi

โดย
Y*

β
Xi

εi

=
=
=
=

ตัวแปรแฝง (Latent Variable) วัดรายการการคอร์รัปชัน่ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค่าพารามิเตอร์
เวคเตอร์ค่าตัวแปรอิสระที่อธิบายภาพลักษณ์การคอร์รัปชัน่
ค่าความผิดพลาดเชิงสุ่ มที่สมมติให้มีการกระจายแบบอิสระ
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ดังนั้นความน่าจะเป็ นของผูต้ อบแบบสอบถามจะตอบคําตอบของแต่ละดับการวัดดังนี้
prop (Y = 0) = P(Y * ≤ 0) = P( β ′ X + ε i ≤ 0) = ϕ (− β ′ X )
prop (Y = 1) = ϕ ( μ1 − β ′ X ) − ϕ (− β ′ X )
prop (Y = 2) = ϕ ( μ2 − β ′ X ) − ϕ ( μ1 − β ′ X )
prop (Y = 3) = ϕ ( μ3 − β ′ X ) − ϕ ( μ2 − β ′ X )
prop (Y = 4) = 1 − ϕ ( μ3 − β ′ X )

โดย
prop(Y = j )

ϕ (•)
μi

= ความน่าจะเป็ นที่ผตู ้ อบแบบสอบถามคนที่ n จะตอบที่ระดับ j
( j = 0,1, 2,3, 4 )
= ฟั งก์ชนั่ สะสม (Cumulative Function) ของความน่ าจะเป็ นแบบโปรบิท
ซึ่งมีการกระจายแบบปกติ
= จุดแบ่ง i = 1, 2,3

ผลการวิจัย
ผลการศึ กษา ภาพลักษณ์ การคอร์ รัปชั่นในการจัดซื้ อจัดจ้างของการศึ กษาขั้นพื้นฐานใน
จังหวัดปทุมธานี สามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
ผลการศึกษาในข้อมูลที่เกี่ ยวกับปั จจัยที่นาํ ไปสู่ การคอร์ รัปชัน่ นั้นพบว่า ปั จจัยที่นาํ ไปสู่ การ
คอร์ รัปชัน่ ที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ ระดับความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์การคอร์ รัปชัน่ ในการจัดซื้ อ
จัดจ้าง ได้แก่ 1. การที่ชอบเที่ยวเตร่ และปั จจัยที่นาํ ไปสู่ การคอร์ รัปชัน่ ที่มีความสัมพันธ์ทางลบกับ
ระดับความคิดเห็ นต่อภาพลักษณ์การคอร์ รัปชัน่ ในการจัดซื้ อจัดจ้างได้แก่ 1. การชอบหยิบยืมเงิน
ของผูอ้ ื่นใช้เป็ นประจํา 2. การรั บใช้ผูบ้ งั คับบัญชานอกเวลาราชการ 3. การที่ตอ้ งปฏิบตั ิงานตาม
คําสัง่ ผูบ้ งั คับบัญชาโดยไม่คาํ นึงถึงความถูกต้อง 4. ความต้องการเลือกสถานที่ทาํ งานที่ตนเองมีความ
ต้องการ 5. ความต้องการใกล้ชิดผูม้ ีอาํ นาจ นักการเมืองทําให้ตอ้ งแสวงหารายได้เพื่อหาสิ่ งตอบแทน
ผลการศึกษาในข้อมูลที่เกี่ ยวกับการคอร์ รัปชัน่ นั้นพบว่า การคอร์ รัปชัน่ ที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ระดับความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์การคอร์ รัปชัน่ ในการจัดซื้ อจัดจ้าง ได้แก่ 1. การรับเงินและสิ่ งของ
เพื่อแลกกับการได้มาซึ่ งตําแหน่งที่สูงขึ้น และการคอร์ รัปชัน่ ที่มีความสัมพันธ์ทางลบกับระดับความ
คิดเห็นต่อภาพลักษณ์การคอร์ รัปชัน่ ในการจัดซื้ อจัดจ้าง ได้แก่ 1. การเข้าไปเป็ นกรรมการ ที่ปรึ กษา
ตัวแทนในบริ ษทั เอกชนซึ่ งอยู่ในกํากับดูแลหรื อตรวจสอบ ควบคุมของหน่ วยงานของรัฐที่ตนเอง
ปฏิบตั ิงานอยู่ 2. การปฏิบตั ิตามระเบียบสํานักนายกฯ ว่าด้วยการพัสดุ 3. การปฏิบตั ิตามระเบียบสํานัก
นายกฯ 4. การเบิกค่าเช่าบ้านที่ไม่เป็ นไปตามความเป็ นจริ ง 5. การออกแบบข้อกําหนด การกําหนด
ราคา การกําหนดเงื่อนไขเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผูใ้ ดผูห้ นึ่ง
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ผลการศึกษาวิธีการคอร์ รัปชัน่ ในการจัดซื้ อจัดจ้างของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น พบว่า วิธีการ
คอร์ รัปชัน่ ในการจัดซื้ อจัดจ้างของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีความสัมพันธ์ทางบวก กับระดับความ
คิดเห็นต่อภาพลักษณ์การคอร์ รัปชัน่ ในการจัดซื้ อจัดจ้าง ได้แก่ 1. การกีดกันผูซ้ ้ือเอกสารสอบราคาราย
อื่น 2. การตรวจรับงานที่ไม่รอบคอบเพียงพอของเจ้าหน้าที่ ทําให้ได้วสั ดุหรื องานที่ต่าํ กว่ามาตรฐาน
และวิธีการคอร์ รัปชัน่ ในการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีความสัมพันธ์ทางลบกับระดับ
ความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์การคอร์รัปชัน่ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ 1. การไม่ตรวจสอบรายละเอียดใน
เอกสารของผูเ้ สนอราคา 2. การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีผลประโยชน์เข้าร่ วมเป็ นคณะกรรมการเอื้อต่อ
การทุจริ ต
อภิปรายผล
จากการศึกษา ระดับความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์การคอร์รัปชัน่ ในการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในจังหวัดปทุมธานี มีประเด็นที่น่าสนใจและนํามาอภิปรายผล ได้ดงั นี้
ประเด็นที่หนึ่ ง จากผลการวิจยั ที่เกี่ยวกับปั จจัยที่นาํ ไปสู่ การคอร์รัปชัน่ ที่มีความสัมพันธ์กบั ระดับ
ความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์การคอร์รัปชัน่ ในการจัดซื้ อจัดจ้าง ซึ่ งผลการวิเคราะห์ เพื่อเปรี ยบเทียบและ
ประเมินความน่าเชื่อถือของแบบจําลอง ordered probit ผลการพยากรณ์ได้ว่ามีร้อยละ 95 อย่างมี
นัยสําคัญ ผลปรากฏว่า การที่ชอบเที่ยวเตร่ มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับระดับความคิดเห็นต่อ
ภาพลักษณ์การคอร์รัปชัน่ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งทําให้เห็นว่ามีอิทธิผลต่อปั จจัยที่นาํ ไปสู่ การคอร์รัปชัน่
ที่สาํ คัญที่สุดหรื อความน่าจะเป็ นของทางเลือกนั้นมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง และผลปรากฏว่า 1. การชอบ
หยิบยืมเงินของผูอ้ ื่นใช้เป็ นประจํา 2. การรับใช้ผบู ้ งั คับบัญชานอกเวลาราชการ 3. การที่ตอ้ งปฏิบตั ิงาน
ตามคําสั่งผูบ้ งั คับบัญชาโดยไม่คาํ นึ งถึงความถูกต้อง 4. ความต้องการเลือกสถานที่ทาํ งานที่ตนเองมี
ความต้องการ 5. ความต้องการใกล้ชิดผูม้ ีอาํ นาจ นักการเมืองทําให้ตอ้ งแสวงหารายได้เพื่อหาสิ่ ง
ตอบแทน มีความสัมพันธ์ในทางลบกับระดับความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์การคอร์ รัปชัน่ ในการจัดซื้ อ
จัดจ้าง ทําให้ไม่มีอิทธิผลต่อปั จจัยที่นาํ ไปสู่ การคอร์รัปชัน่ หรื อความน่าจะเป็ นของทางเลือกนั้นไม่มีผล
ต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่ งผลจากงานวิจยั นี้ ได้สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของเรื องวิทย์ เกษสุ วรรณ (2549,
265-267) ได้เรี ยบเรี ยงความหมายของคอร์ รัปชัน่ ตามแนวคิดของ เดวิด โรเสนบลูม และ เดอโบราห์
โกลด์แมน (David Rosenbloom and Deborah Goldman) ว่าการคอร์รัปชัน่ เป็ นการทรยศต่อความ
ไว้วางใจสาธารณะ เพราะว่าเป็ นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว คอร์รัปชัน่ ในภาครัฐมีอยูท่ วั่ โลก
และเป็ นตัวจํากัดความสามารถของระบบบริ หารในหลายประเทศ คอร์ รัปชัน่ โดยวิธีติดสิ นบนและ
ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัว ซึ่ งเป็ นแบบแผนที่ทาํ กันทัว่ ไปและเป็ นที่รู้กนั ว่าเป็ นรู ปแบบหนึ่ งที่ทาํ ให้
ข้าราชการทํางาน
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ประเด็นที่ สองจากผลการวิจยั ที่ เกี่ ยวกับการคอร์ รัปชั่นที่มีความสัมพันธ์กบั ระดับความ
คิดเห็นต่อภาพลักษณ์การคอร์ รัปชัน่ ในการจัดซื้ อจัดจ้าง ซึ่ งผลการวิเคราะห์ เพื่อเปรี ยบเทียบและ
ประเมินความน่าเชื่อถือของแบบจําลอง ordered probit ผลการพยากรณ์ได้ว่ามีร้อยละ 99 อย่างมีนยั สําคัญ
ผลปรากฏว่า การรั บเงิ นและสิ่ งของเพื่อแลกกับการได้มาซึ่ งตําแหน่ งที่ สูงขึ้น มีความสัมพันธ์ใน
ทางบวกกับระดับความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์การคอร์รัปชัน่ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งทําให้เห็นว่ามีอิทธิ
ผลต่อการคอร์รัปชัน่ ที่สาํ คัญที่สุด หรื อความน่าจะเป็ นของทางเลือกนั้นมีผลต่อ การเปลี่ยนแปลง และผล
ปรากฏว่า 1. การเข้าไปเป็ นกรรมการ ที่ปรึ กษา ตัวแทนในบริ ษทั เอกชนซึ่ งอยู่ในกํากับดูแลหรื อ
ตรวจสอบ ควบคุมของหน่ วยงานของรัฐที่ตนเองปฏิบตั ิงานอยู่ 2. การปฏิบตั ิตามระเบียบสํานักนายกฯ
ว่าด้วยการพัสดุ 3. การปฏิบตั ิตามระเบียบสํานักนายกฯ 4. การเบิกค่าเช่าบ้านที่ไม่เป็ นไปตามความ
เป็ นจริ ง 5. การออกแบบข้อกําหนด การกําหนดราคา การกําหนดเงื่อนไขเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผูใ้ ดผูห้ นึ่ ง
มีความสัมพันธ์ในทางลบกับระดับความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์การคอร์รัปชัน่ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ทําให้
ไม่มีอิทธิผลต่อการคอร์รัปชัน่ หรื อความน่าจะเป็ นของทางเลือกนั้นไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่ งผลจาก
งานวิ จ ัยนี้ ได้สอดคล้องกับผลงานวิ จ ัยของ วิ ทยากร เชี ยงกู ล. (2549) การเล่ นพรรคเล่ นพวกสื บ
เนื่องมาจากการคํานึ งถึงประโยชน์ส่วนตน (Personalism) ซึ่ งเป็ นแบบแผนในสังคมอย่างหนึ่ งเป็ น
ระบบอุปถัมภ์ (Patronage System) หรื อระบบการจําแนกตําแหน่งให้กบั พรรคพวก (Spoil System)
คําว่าส่ วนตัวมาจากความสัมพันธ์แบบปฐมภูมิ (Primary Relation) ซึ่งได้แก่ความสัมพันธ์แบบเครื อญาติ
และเพื่อนฝูง (Gould & Kolb,1965:493) คําว่าระบบส่ วนตัวมีความหมายถึง ระบบแห่ งความสัมพันธ์ที่มี
รากฐานมาจากความเป็ นเครื อญาติ ระบบส่ วนตัวนี้ ก่อให้เกิดองค์การอรู ปนัยอันเป็ นรากฐานของระบบ
อุปถัมภ์ดงั ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น หรื อการให้ “ค่านํ้าร้อนนํ้าชา” หรื อให้อภิสิทธิ์โดยมีสิ่งตอบแทนหรื อ
อื่นๆ เมื่อมีการใช้ระบบอุปถัมภ์อย่างกว้างขวางในวงราชการ การหารายได้กก็ ลายเป็ นเรื่ องผลประโยชน์
ของผูม้ ีอาํ นาจ หรื อการใช้ตาํ แหน่งข้าราชการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว เพื่อพรรคพวกและญาติพี่นอ้ ง
มากขึ้น จุดมุ่งหมายของการปฏิบตั ิราชการจึงผันแปรไปจากเพื่อความผาสุ กของประชาชนส่ วนรวม
เป็ นเพื่อความผาสุ กส่ วนตัวหรื อคณะ เล็กๆ ทําให้คนบางคนพลอยมีตาํ แหน่งสู งขึ้น มีความมัง่ คัง่ ขึ้น
แต่งานราชการกลับทรุ ดลง
ประเด็นที่สาม จากผลการวิจยั ที่เกี่ยวกับการคอร์ รัปชัน่ ที่มีความสัมพันธ์กบั ระดับความ
คิดเห็นต่อภาพลักษณ์การคอร์ รัปชัน่ ในการจัดซื้ อจัดจ้าง ซึ่ งผลการวิเคราะห์ เพื่อเปรี ยบเทียบและ
ประเมินความน่าเชื่อถือของแบบจําลอง ordered probit ผลการพยากรณ์ได้ว่ามีร้อยละ 99 อย่างมีนยั สําคัญ
ผลปรากฏว่า การกีดกันผูซ้ ้ือเอกสารสอบราคารายอื่นและการตรวจรับงานที่ไม่รอบคอบ
เพียงพอของเจ้าหน้าที่ ทําให้ได้วสั ดุหรื องานที่ต่าํ กว่ามาตรฐาน มีความสัมพันธ์ในทางบวก
กับระดับความคิดเห็ นต่อภาพลักษณ์ การคอร์ รัปชั่นในการจัดซื้ อจัดจ้าง ซึ่ งทําให้เห็ นว่ามี อิทธิ ผล
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ต่อวิธีการคอร์ รัปชัน่ ในการจัดซื้ อจัดจ้างของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สาํ คัญที่สุด หรื อความน่ าจะเป็ น
ของทางเลือกนั้นมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง และผลปรากฏว่า การเข้าไปเป็ นกรรมการ ที่ปรึ กษา ตัวแทน
ในบริ ษทั เอกชนซึ่ งอยูใ่ นกํากับดูแลหรื อตรวจสอบ ควบคุมของหน่วยงานของรัฐที่ตนเองปฏิบตั ิงาน
อยู่ และการปฏิบตั ิตามระเบียบสํานักนายกฯ ว่าด้วยการพัสดุ และ การปฏิบตั ิตามระเบียบสํานักนายกฯ
และการเบิกค่าเช่าบ้านที่ไม่เป็ นไปตามความเป็ นจริ ง และการออกแบบข้อกําหนด การกําหนดราคา การ
กําหนดเงื่ อนไขเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผูใ้ ดผูห้ นึ่ ง มีความสัมพันธ์ในทางลบกับระดับความคิดเห็ นต่อ
ภาพลักษณ์การคอร์ รัปชัน่ ในการจัดซื้ อจัดจ้าง ทําให้ไม่มีอิทธิ ผลต่อวิธีการคอร์ รัปชัน่ ในการจัดซื้ อจัด
จ้างของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานหรื อความน่ าจะเป็ นของทางเลือกนั้นไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่ งผล
จากงานวิจยั นี้ ได้สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ สุ วรรณ เรื องอิ นทร์ (2548) ได้ทาํ วิจยั เกี่ ยวกับ
กระบวนการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตามนโยบายการกระจายอํานาจบริ หารการศึกษา ของผูบ้ ริ การโรงเรี ยน
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม ผลการวิจยั พบว่า กระบวนการดําเนิ นงานจัดซื้ อ
จัดจ้างของผูบ้ ริ หาร 7 ขั้นตอน โดยภาพรวมปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมากและมีปัญหาในการปฏิบตั ิอยูใ่ น
ระดับน้อย และเมื่อพิจารณาเป็ นรายขั้นตอน ทุกขั้นตอนมีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมากยกเว้นขั้นตอน
การเบิกจ่ายเงินมีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับปานกลาง ส่ วนปั ญหาการปฏิบตั ิทุกขั้นตอนมีปัญหาในการ
ปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับน้อย และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ ข้อที่คณะกรรมการตรวจรับตรวจการจ้าง และ
ข้อมีการตรวจพัสดุก่อนมอบให้เจ้าหน้าที่พสั ดุมีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมากที่สุด ข้อมีการส่ งหลักฐาน
ก่อนการเบิกจ่ายเงินก่อนการส่ งมอบงานซื้องานจ้างมีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับปานกลาง ส่ วนข้ออื่นๆ
มีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก สําหรับระดับปั ญหาในการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับน้อยทุกข้อ ผลการเปรี ยบเทียบ
ระดับการปฏิ บตั ิ และระดับปั ญหาการปฏิ บตั ิการจัดซื้ อจัดจ้างของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน จําแนกตาม
ประสบการณ์ ในการบริ หารขนาดโรงเรี ยน และสถานที่ ต้ งั โรงเรี ยน พบความแตกต่างอย่างไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติ
ข้ อเสนอแนะ
ในการศึกษาทําวิจยั ครั้งนี้ เรื่ อง ภาพลักษณ์การทุจริ ตและการคอร์รัปชัน่ ในการจัดซื้อจัดจ้าง
ในสถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐานในจังหวัดปทุมธานี ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะจากการทําวิจยั ดังนี้จาก
การวิจยั พบว่า การคอรั ปชัน่ ในสถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐานในจังหวัดปทุมธานี อยู่ใน
ระดับน้อยและระดับปานกลาง ในกรณี การกระทําคอรัปชัน่ และประพฤติมิชอบ สําหรับสาเหตุ
แรงจูงใจ และพฤติกรรมการคอรัปชัน่ นั้นพบว่ามีสาเหตุ แรงจูงใจ ที่กระทําการคอรัปชัน่ ได้แก่
ค่านิยมในการดําเนินชีวิต การได้รับโอกาสให้กระทํา การยอมรับทางสังคม เป็ นต้น การคอรัปชัน่ มา
จากระบบการเมืองที่ใช้อาํ นาจไปในเชิ งอุปถัมภ์กบั บรรดานักธุ รกิจผูใ้ ห้ทุนสนับสนุ นในช่วงเลือกตั้ง
เข้ามาถอนทุนจากโครงการก่อ สร้างหลายรู ปแบบ ตั้งแต่การกินตามนํ้า ทวนนํ้า ล็อกสเปก ฮั้วงาน
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รวมไปถึ งการคอรั ปชัน่ เชิ งนโยบายมีการจ่ายผลประโยชน์ในสัดส่ วนร้ อยละ5-30 ของมูลค่า
โครงการในการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรนําระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
มาชี้แจ้งให้กบั ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้ อจัดจ้างเข้าใจขั้นตอนและวิธีการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
และหลีกเลี่ยงการคอร์รัปชัน่ ในสถานศึกษามากขึ้น
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________________________
บทคัดย่ อ
การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการศึกษาความพึงพอใจในการทํางานของครู โรงเรี ยนเอกชน
จังหวัด สระบุ รี มี ว ตั ถุ ประสงค์เ พื่อศึ กษาความพึงพอใจในการทํางานของครู โรงเรี ยนเอกชน
จังหวัดสระบุรี และเปรี ยบเทียบความพึงพอใจในการทํางานของครู โรงเรี ยนเอกชน จําแนกตาม
เขตพื้นที่การศึกษา วุฒิทางการศึกษาและประสบการณ์ในการทํางาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
ครั้งนี้ ได้แก่ ครู โรงเรี ยนเอกชน จังหวัดสระบุรี จํานวน 255 คน การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหา
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าทีแบบสองกลุ่มอิสระ
ต่อกัน (Independent Samples)
ผลการวิจยั พบว่า
การศึกษาระดับความพึงพอใจในการทํางานของครู โรงเรี ยนเอกชน จังหวัดสระบุรี โดย
ภาพรวมมี ความพึ ง พอใจในการทํางานอยู่ใ นระดับมากทุ ก ด้าน โดยด้า นที่ มีค่าเฉลี่ ย สู งสุ ด คื อ
ด้านลักษณะงานที่ทาํ รองลงมา คือ ด้านลักษณะทางสังคม ด้านสภาพแวดล้อมและเงื่อนไข
การทํา งาน ด้า นสถานประกอบการและการจัด การ ด้า นการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร ด้า นการนิ เ ทศงาน
ด้านความมัน่ คงในการทํางาน ด้านความก้าวหน้าในการทํางาน ด้านค่าจ้าง และด้านที่ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
คือ ด้านผลตอบแทนที่ได้รับจากการทํางาน ตามลําดับ
ผลการวิ เ คราะห์ เ พื่ อ เปรี ย บเที ย บความพึ ง พอใจในการทํา งานของครู โ รงเรี ย นเอกชน
จังหวัดสระบุรี จําแนกตามเขตพื้นที่การศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจในภาพรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน
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ผลการวิเคราะห์ เพื่อเปรี ยบเที ยบความพึงพอใจในการทํางานของครู โรงเรี ยนเอกชน
จังหวัดสระบุรี จําแนกตามวุฒิทางการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า มีความพึงพอใจในการทํางานในด้านลักษณะงานที่ทาํ แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่ วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน
ผลการวิเคราะห์ เพื่อเปรี ยบเทียบความพึงพอใจในการทํางานของครู โรงเรี ยนเอกชน
จังหวัดสระบุรี ที่มีประสบการณ์ทาํ งานต่างกัน มีความพึงพอใจในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า มีความพึงพอใจในการทํางานในด้านสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขการทํางานและ
ด้านค่าจ้าง แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่ วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน
ABSTRACT
The objectives of this research were to study job satisfaction of the private school
teachers under the jurisdiction of the Office of the Private Education Commission in Saraburi
Province and to compare job satisfaction of these private school teachers. The comparative study
was classified according to educational service areas, education levels, and work experience. The
samples consisted of 255 private school teachers under the jurisdiction of the Office of the Private
Education Commission in Saraburi Province. The data was analyzed in terms of frequency,
percentage, mean, standard deviation, and t-test for independent samples.
The findings of the study were as follows:
Overall, job satisfaction of the private school teachers under the jurisdiction of the
Office of the Private Education Commission in Saraburi Province was at a high level. The aspect
obtaining the highest mean was job description, followed by social characteristics, environment
and working condition, companies and management, communication, supervision, work security,
career advancement, and pay, respectively. The aspect obtaining the lowest mean was remuneration.
The results of the comparative study classified according to educational service areas
showed that job satisfaction of the private school teachers in different educational service areas
was not different overall and in each aspect.
The results of the comparative study classified according to educational levels revealed
that job satisfaction of the private school teachers who had different educational levels was not
different overall. However, further study in each aspect showed that the private school teachers
were differently satisfied with the aspect of job description at a statistically significant level of
0.05. Their job satisfaction was not different in other aspects.
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The results of the comparative study classified according to work experience showed
that job satisfaction of the private school teachers who had different work experience was not
different overall. Nevertheless, further study in each aspect showed that the private school
teachers were differently satisfied with the aspects of environment and working condition, and
pay at a statistically significant level of 0.05. Their job satisfaction was not different in other aspects.
ความสํ าคัญของปัญหา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545
มาตรา 38 ได้กาํ หนดให้คณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีอาํ นาจหน้าที่กาํ กับดูแล
จัดตั้ง หรื อยุบรวม หรื อเลิกสถานศึ กษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึ กษา ประสานส่ งเสริ มและ
สนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา ประสานและส่ งเสริ มองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย และมาตรฐานการศึกษา ส่ งเสริ มและสนับสนุนการจัด
การศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา ส่ งเสริ มและสนับสนุ นการจัดการศึกษา
ของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชี พ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
และสถาบันสังคมอื่นที่จดั การศึกษาในรู ปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา (พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542, 2542 : 23)
ตามมาตรา 6 การจัดการศึ กษาต้องเป็ นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็ นมนุ ษย์ที่สมบูรณ์ ทั้ง
ร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู ้และคุณธรรม มีจริ ยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่
ร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พุทธศักราช 2542, 2542 : 5)
ดังนั้น การศึกษาเอกชนจึงมีความสําคัญยิง่ ต่อการจัดการศึกษาของชาติเพราะช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐ
ในการให้บริ การการศึกษา เนื่องจากทรัพยากรของประเทศมีอยูอ่ ย่างจํากัด และจําเป็ นต้องนําไปใช้
พัฒนาด้านอื่นพร้อม ๆ กัน จึงทําให้รัฐไม่สามารถที่จะจัดการศึกษาให้แก่เยาวชนในวัยเรี ยนได้ทวั่ ถึง
ทุกคน เอกชนจึงเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาในระดับต่าง ๆ ในบริ เวณเมืองซึ่ งผูป้ กครอง
ของนักเรี ยนมีฐานะทางเศรษฐกิจดี นับเป็ นการช่วยแบ่งเบาภาระการจัดการศึกษาของรัฐ ทําให้รัฐ
สามารถนํางบประมาณไปใช้ในการขยายการศึกษาภาคบังคับในชนบทได้มากขึ้นทั้งยังตอบสนอง
ความต้องการเฉพาะของผูป้ กครองและนักเรี ยนได้เป็ นอย่างดี เช่น การจัดโรงเรี ยนประจํา การจัดบริ การ
พาหนะรับส่ ง เป็ นต้น การศึกษาจึงเป็ นปั จจัยที่สาํ คัญยิง่ ในชีวิตมนุษย์ ซึ่งมีความสําคัญไม่ยงิ่ หย่อน
ไปกว่าปั จจัยอื่นๆ ในการดํารงชี วิต ได้แก่ อาหาร เครื่ องนุ่ งห่ ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรคภัยไข้เจ็บ
ชีวิตที่ขาดการศึกษาจะตกอยูใ่ นวงจรของความยากไร้ ความลําเค็ญ ความไร้ประสิ ทธิภาพในการทํางาน
การถูกเอารัดเอาเปรี ยบในภาพรวม ชีวิตที่ขาดการศึกษาจะทําให้คนด้อยคุณค่า สู ญเสี ยสิ ทธิข้ นั พื้นฐาน
ที่มนุ ษย์พึงมี และสู ญเสี ยคุณภาพแห่ งชี วิตที่ช่วงชีวิตหนึ่ งที่มนุษย์เกิดมาแล้วควรจะได้รับในภาพรวม
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ของสังคม สังคมใดที่ขาดหรื อได้รับการศึกษาตํ่า สังคมนั้นจะประสบกับ ความยากจน ขาดความรู ้
ความสามารถที่จะพัฒนาสังคมของตนไปสู่สภาวะที่ดีกว่า (สมนึก องค์เพลาเพลิด, 2547 : 1)
สิ่ งที่สําคัญอีกอย่างในการศึกษา คือ ผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่ในโรงเรี ยนเอกชนซึ่ งต้องมีความ
พึงพอใจในการทํางาน ถ้าผูป้ ฏิ บตั ิ หน้าที่ มีความพึงพอใจในการทํางานในโรงเรี ยนเอกชนแล้ว
ก็เป็ นส่ วนหนึ่งที่ช่วยให้ผปู ้ ฏิบตั ิงาน สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างเต็มความสามารถ เต็มตามศักยภาพ
ความพึงพอใจจึ งมี ผลกระทบต่ อความมุ่งมัน่ และเต็มใจในการทํางานของบุคคลนั้น ตลอดจน
ความสัมพันธ์ระหว่างผูป้ ฏิบตั ิงานในหน่ วยงาน เมื่อผูป้ ฏิบตั ิงานที่มีความพึงพอใจในการทํางาน
มีความสุ ขในการดํารงชี วิตอยู่ในองค์การ และได้รับการยอมรั บจากผูบ้ ริ หาร และเพื่อนสมาชิ ก
ดังนั้นผูบ้ ริ หารต้องสร้างความพึงพอใจในการทํางาน และความพึงพอใจในการทํางานเป็ นเรื่ องที่
ต้องอาศัยความมีศิลปะ ของหัวหน้างาน ใช้ความสามารถของการเป็ นผูบ้ ริ หารทําการจูงใจ รวมถึง
การส่ งเสริ มขวัญ กําลังใจให้เกิดความมานะ พยายาม ทุ่มเทตั้งใจทํางานให้เสร็ จลุล่วงไปอย่างดีที่สุด
หากหน่ วยงานใด ไม่มีการสร้ างความพึงพอใจในการทํางานแล้วก็ย่อมที่จะไม่สามารถโน้มน้าว
จิตใจผูป้ ฏิบตั ิงาน ให้มีความรู ้สึกผูกพันต่อหน่ วยงาน ผลงานก็ย่อมตกตํ่าเกิดความเบื่อหน่ ายและ
ทํางานอย่างไร้ประสิ ทธิ ภาพ ดังนั้นผูบ้ ริ หารจึงจําเป็ น ต้องชักจูงให้คนในหน่ วยงานของตนทํางาน
อย่างกระตือรื อร้น ทุ่มเทความสามารถ ให้แก่หน่วยงานของตน ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจําเป็ นที่
ให้แรงจูงใจ ว่ามีส่วนทําให้ผลการปฏิบตั ิงานของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน แต่สําคัญที่ช่วย
กระตุน้ ให้บุคคลเพิ่มความพยายามในการทํางาน คือความพึงพอใจในการทํางานนั้นเอง
เนื่ องจากผลการศึกษาข้างต้น จึงเป็ นเรื่ องที่น่าสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจในการทํางาน
ของครู โรงเรี ยนเอกชน จังหวัดสระบุรี ซึ่ งมีองค์ประกอบที่มีผลต่อความพึงพอใจในการทํางาน ดังนี้
คือ ด้านลักษณะงานที่ทาํ ด้านการนิเทศงาน ด้านความมัน่ คงในการทํางาน ด้านสถานประกอบการ
และการจัดการ ด้านสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขการทํางาน ด้านค่าจ้าง ด้านความก้าวหน้าในการ
ทํางาน ด้านลักษณะทางสังคม ด้านการติดต่อสื่ อสาร และด้านผลตอบแทนที่ได้รับจากการทํางาน
เพื่อจะได้นาํ ผลการศึกษาครั้งนี้ไปใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาความพึงพอใจในการทํางานของครู
คําสํ าคัญ
ความพึงพอใจในการทํางานของครู
โจทย์ วจิ ัย/ปัญหาวิจัย
ครู โ รงเรี ย นเอกชน จัง หวัด สระบุ รี ที่ มี เ ขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา วุ ฒิ ท างการศึ ก ษา และ
ประสบการณ์ในการทํางานต่างกัน มีความพึงพอใจในการทํางานแตกต่างกัน
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วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการทํางานของครู โรงเรี ยนเอกชน จังหวัดสระบุรี
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความพึงพอใจในการทํางานของครู โรงเรี ยนเอกชน จังหวัดสระบุรี
จําแนกตามเขตพื้นที่การศึกษา วุฒิทางการศึกษา และประสบการณ์ในการทํางาน
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากร ได้แก่ ครู โรงเรี ยนเอกชน จังหวัดสระบุรี ปี การศึกษา 2551 จํานวนทั้งสิ้ น
700 คน และกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู โรงเรี ยนเอกชน จังหวัดสระบุรี ปี การศึกษา 2551 จํานวน 255 คน
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็ น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 แบบสอบถาม
เกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เขตพื้นที่การศึกษา วุฒิทางการศึกษา และ
ประสบการณ์ในการทํางาน และ ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทํางานของ
ครู โรงเรี ยนเอกชน มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตรส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) เป็ นแบบสอบถามที่
เกี่ยวกับองค์ประกอบที่ทาํ ให้เกิ ดความพึงพอใจในการทํางาน มี 10 ด้าน คือด้านลักษณะงานที่ทาํ
ด้านการนิ เทศงาน ด้านความมัน่ คงในการทํางาน ด้านสถานประกอบการและการจัดการ ด้าน
สภาพแวดล้อมและเงื่อนไขการทํางาน ด้านค่าจ้าง ด้านความก้าวหน้าในการทํางาน ด้านลักษณะทาง
สังคม ด้านการติดต่อสื่ อสาร และด้านผลตอบแทนที่ได้รับจากการทํางาน
3. การสร้างเครื่ องมือและการหาคุณภาพเครื่ องมือ
3.1 ศึ ก ษาหลัก การสร้ า งแบบสอบถามและกํา หนดขอบเขตของเนื้ อ หาที่ ส ร้ า ง
แบบสอบถาม รวมทั้งสัดส่ วนจํานวนข้อคําถามในแต่ละด้าน ได้แก่ เขตพื้นที่การศึกษา วุฒิทางการ
ศึกษา ประสบการณ์ในการทํางาน และความพึงพอใจในการทํางาน
3.2 สร้ า งแบบสอบถามที่ ก าํ หนดในข้อ 2 แล้ว นํา แบบสอบถามที่ ส ร้ า งขึ้ น เสนอ
อาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อตรวจสอบรายละเอี ยด ความตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity) แก้ไข
เสนอแนะและปรับปรุ งเครื่ องมือให้เกิดความถูกต้อง เหมาะสม ครอบคลุม เรื่ องที่ได้ศึกษา
3.3 การหาความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Validity) โดยหาค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่าง
ข้อคําถามแต่ละข้อกับจุดประสงค์ (Index of item Objective Congruency) ของเนื้อหาและโครงสร้าง
และเลือกข้อที่มีค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามแต่ละข้อกับจุดประสงค์ มากกว่าหรื อ
เท่ากับ 0.5 ส่ วนที่มีค่า IOC น้อยกว่า 0.5 นํามาปรับปรุ ง (ยุทธพงศ์ กัยวรรณ์, 2543 : 4)
3.4นําเครื่ องมือที่ตรวจสอบและแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับครู โรงเรี ยนกําจร
วิทย์ เขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1 ได้ค่าความเชื่อมัน่ 0.98
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล คื อ ผูว้ ิจ ัยส่ งแบบสอบถามไปยังครู โรงเรี ยนเอกชน จังหวัด
สระบุรี
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5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยการหาค่าเฉลี่ย ( X) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) และการวิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม
โดยใช้ค่าที (t – test) สําหรับกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นอิสระต่อกัน (Independent Samples)
ผลการวิจัย
1. การศึกษาความพึงพอใจในการทํางานของครู โรงเรี ยนเอกชน จังหวัดสระบุรี โดย
ภาพรวมมีความพึงพอใจในการทํางานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในการทํางาน
เป็ นรายด้านพบว่า มีความพึงพอใจในการทํางานในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด
คือ ด้านลักษณะงานที่ทาํ รองลงมา คือ ด้านลักษณะทางสังคม ด้านสภาพแวดล้อมและเงื่อนไข
การทํา งาน ด้า นสถานประกอบการและการจัด การ ด้า นการติ ด ต่ อสื่ อสาร ด้า นการนิ เ ทศงาน
ด้านความมัน่ คงในการทํางาน ด้านความก้าวหน้าในการทํางาน ด้านค่าจ้าง และด้านที่ค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือ ด้านผลตอบแทนที่ได้รับจากการทํางาน ตามลําดับดังนี้
1.1 ด้านลักษณะงานที่ทาํ ข้อที่มีความพึงพอใจสู งสุ ด งานที่ท่านทําอยู่ตอ้ งใช้
ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ รองลงมา คือ งานในหน้าที่มีความท้าทายให้ท่านอยากทํา และมีความ
พึง พอใจเป็ นลําดับสุ ด ท้าย คื อ ท่ า นได้รับโอกาสให้ปฏิ บตั ิ งานตรงตามสาขาวิชาที่ ท่า นได้รับ
การศึกษา
1.2 ด้านลักษณะทางสังคม ข้อที่มีความพึงพอใจสู งสุ ด 2 ข้อ คือผูบ้ ริ หารมีความเป็ น
กันเองกับครู ทุกท่าน และท่านมีความสบายใจที่ได้ทาํ งานร่ วมกับเพื่อน ๆ รองลงมา คือ ผูบ้ ริ หาร
ได้ร่วมสังสรรค์กบั เพื่อนครู ตามโอกาสต่าง ๆ และมีความพึงพอใจเป็ นลําดับสุ ดท้าย คือ ความเป็ น
นํ้าหนึ่งใจเดียวกันของครู ในโรงเรี ยนของท่าน
1.3 ด้านสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขการทํางาน ข้อที่มีความพึงพอใจสู งสุ ด คือ มีความ
พึงพอใจในสภาพแวดล้อมภายในโรงเรี ยนของท่าน รองลงมา คือ มีความพึงพอใจที่ได้ปฏิบตั ิงานอยู่
ในสถานศึกษาที่มีการจัดระบบควบคุมความปลอดภัย เพื่อป้ องกันอุบตั ิเหตุ อุบตั ิภยั และมีความพึง
พอใจเป็ นลําดับสุ ดท้ายเท่ากัน 2 ข้อ คือ สื่ อต่าง ๆ ในการจัดการเรี ยนการสอนมีเพียงพอเหมาะสม
กับความต้องการ และเครื่ องอํานวยความสะดวกในโรงเรี ยนของท่านมีเพียงพอและเหมาะสม
1.4 ด้านสถานประกอบการและการจัดการ ข้อที่มีความพึงพอใจสู งสุ ด คือ มี
ความรู ้สึกมีเกียรติและภาคภูมิใจที่ได้ปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนนี้ รองลงมา คือ ท่านและเพื่อนร่ วมงาน
มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างสมํ่าเสมอ และมีความพึงพอใจเป็ นลําดับสุ ดท้าย คือ พึงพอใจกับ
การจัดระบบงานที่ช่วยให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบตั ิงาน
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1.5 ด้านการติดต่อสื่ อสาร ข้อที่มีความพึงพอใจสู งสุ ด คือ สร้างความสัมพันธ์ และ
ความเข้าใจอันดีระหว่างผูป้ กครองกับการปฏิบตั ิงานของท่าน รองลงมา คือ การจัดป้ ายนิ เทศต่างๆ
ภายในโรงเรี ยนของท่าน และมีความพึงพอใจเป็ นลําดับสุ ดท้าย คือ ได้รับข่าวสารอย่างต่อเนื่องและ
ชัดเจน
1.6 ด้านการนิ เทศงาน ข้อที่มีความพึงพอใจสู งสุ ด คือ ผูบ้ ริ หารให้คาํ แนะนําในการ
ทํางานแก่ท่านเสมอ รองลงมา คือ มีความพึงพอใจที่มีการส่ งเสริ มให้บุคลากรได้ร่วมเป็ นผูน้ ิ เทศ
การเรี ยนการสอน และมีความพึงพอใจเป็ นลําดับสุ ดท้าย คือ มีความพึงพอใจกับการดําเนิ นการนิ เทศ
งานวิชาการ
1.7 ด้านความมัน่ คงในการทํางาน ข้อที่มีความพึงพอใจสู งสุ ด คือ ผูบ้ ริ หารทําให้มี
ความรู ้สึกอบอุ่นใจที่ได้เข้ามาทํางาน รองลงมา คือ ได้รับความเป็ นธรรมจากผูบ้ ริ หาร และมีความ
พึงพอใจเป็ นลําดับสุ ดท้าย คือ มีความรู ้สึกมัน่ คงในหน้าที่การงานในปัจจุบนั
1.8 ด้านความก้าวหน้าในการทํางาน ข้อที่มีความพึงพอใจสู งสุ ด คือ ได้เข้าร่ วม
ประชุม อบรม สัมมนาเพื่อเพิ่มความรู ้และประสบการณ์ รองลงมา คือ มีโอกาสหาความรู ้และ
ประสบการณ์เพิ่มเติม และมีความพึงพอใจเป็ นลําดับสุ ดท้าย คือ โอกาสที่ท่านจะได้เลื่อนขั้นให้
สู งขึ้นตามระยะเวลาอันสมควร
1.9 ด้านค่าจ้าง ข้อที่มีความพึงพอใจสู งสุ ด คือ ได้รับเงินเดื อนที่เหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ รองลงมา คือ มีความพึงพอใจระหว่างเงินเดื อนที่ได้รับกับงานที่
รับผิดชอบ และมีความพึงพอใจเป็ นลําดับสุ ดท้าย คือ พึงพอใจกับเงินเดือนที่ได้รับเพิ่มขึ้นในแต่ละปี
1.10 ด้านผลตอบแทนที่ได้รับจากการทํางาน ข้อที่มีความพึงพอใจสู งสุ ด คือ มีความ
พึงพอใจในเรื่ องการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล รองลงมาเท่ากัน 2 ข้อ คือ มีความพึงพอใจรางวัลที่
ท่านได้รับเมื่อท่านทํางานมานาน และ มีความพึงพอใจกับสวัสดิการที่ท่านได้รับในเรื่ องของการ
ประกันชี วิต และมีความพึงพอใจเป็ นลําดับสุ ดท้าย คือ มีความพึงพอใจกับการลาและการหยุด
พักผ่อนที่ท่านได้รับ
2. การวิเคราะห์เพื่อเปรี ยบเทียบความพึงพอใจในการทํางานของครู โรงเรี ยนเอกชน จังหวัด
สระบุรี ตามเขตพื้นที่การศึกษา วุฒิทางการศึกษา และประสบการณ์ในการทํางาน
2.1 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรี ยบเทียบความพึงพอใจในการทํางานของครู โรงเรี ยนเอกชน
จังหวัดสระบุรี ตามเขตพื้นที่การศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
2.2 ผลการวิเคราะห์ เพื่อเปรี ยบเที ยบความพึงพอใจในการทํางานของครู โรงเรี ยน
เอกชน จังหวัดสระบุรี ตามวุฒิทางการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า มีความพึงพอใจในการทํางานในด้านลักษณะงานที่ทาํ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่ วนด้านอื่นไม่แตกต่างกัน
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2.3 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรี ยบเที ยบความพึงพอใจในการทํางานของครู โรงเรี ยน
เอกชน จังหวัดสระบุรี ที่มีประสบการณ์ทาํ งานต่างกันมีความพึงพอใจในภาพรวมไม่แตกต่างกัน
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีความพึงพอใจในการทํางานในด้านสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขการ
ทํางานและด้านค่าจ้างแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่ วนด้านอื่น ไม่แตกต่างกัน
อภิปรายผล
1.การศึ ก ษาความพึ ง พอใจในการทํา งานของครู โ รงเรี ย นเอกชน จัง หวัด สระบุ รี โดย
ภาพรวมครู โรงเรี ยนเอกชน จังหวัดสระบุรี มีความพึงพอใจในการทํางานอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน
โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ ด้านลักษณะงานที่ทาํ รองลงมา คือ ด้านลักษณะทางสังคม ด้าน
สภาพแวดล้อ มและเงื่ อ นไขการทํางาน ด้า นสถานประกอบการและการจัด การ
ด้า นการ
ติดต่อสื่ อสาร ด้านการนิ เทศงาน ด้านความมัน่ คงในการทํางาน ด้านความก้าวหน้าในการทํางาน
ด้านค่าจ้าง และด้านที่ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านผลตอบแทนที่ได้รับจากการทํางาน ซึ่ งสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ สมนึก องค์เพลาเพลิด (2547) ได้ศึกษาเปรี ยบเทียบความพึงพอใจในการทํางานของ
ครู โรงเรี ยนเอกชน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จังหวัดปทุมธานี พบว่า
การศึ ก ษาความพึงพอใจในการทํางานของครู โรงเรี ยนเอกชน สังกัด สํานักงานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาเอกชน จังหวัด ปทุ ม ธานี เป็ นรายด้า นและโดยรวมพบว่า ครู โ รงเรี ย นเอกชน สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนจังหวัดปทุมธานี มีความพึงพอใจในการทํางานโดยรวม
อยูใ่ นระดับมาก เช่นเดียวกับ ปิ ยะ ศกุนตนาค (2543) ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน ของ
ครู โรงเรี ยนเอกชนระดับประถมศึกษา ในกรุ งเทพมหานคร โดยประชากรคือ ครู โรงเรี ยนเอกชน
ระดับประถมศึกษาในกรุ งเทพมหานคร จํานวน 822 คน ผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจของครู ที่มี
ต่อการปฏิบตั ิงานใน 6 ด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรี ยงลําดับความพึงพอใจในระดับมากไป
หาน้อ ยมี ดัง นี้ ด้า นวิ ช าการ ด้า นบุ ค ลากร ด้า นธุ ร การและการเงิ น ด้า นอาคารสถานที่ ด้า น
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรี ยนกับชุมชน และด้านกิจการนักเรี ยน
ผลการศึกษาการศึกษาความพึงพอใจในการทํางานของครู โรงเรี ยนเอกชน จังหวัด
สระบุรี เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านสามารถอภิปรายได้ดงั นี้
1.1 ด้านลักษณะงานที่ทาํ ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่า ข้อที่มีความพึงพอใจสู งสุ ด งานที่ท่านทําอยูต่ อ้ งใช้ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ รองลงมา
คือ งานในหน้าที่มีความท้าทายให้ท่านอยากทํา ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การได้รับโอกาสให้
ปฏิบตั ิงานตรงตามสาขาวิชาที่ท่านได้รับการศึกษา ดังนั้นผูบ้ ริ หารควรมีการปรับเปลี่ยนหรื อเปิ ด
โอกาสให้ครู ได้ปฏิบตั ิงานตรงตามสาขาที่ได้ศึกษามา เพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพในการทํางาน
1.2 ด้านลักษณะทางสังคม ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่า ที่มีความพึงพอใจสู งสุ ด 2 ข้อ คือผูบ้ ริ หารมีความเป็ นกันเองกับครู ทุกท่าน และท่านมี
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ความสบายใจที่ได้ทาํ งานร่ วมกับเพื่อน ๆ รองลงมา คือ ผูบ้ ริ หารได้ร่วมสังสรรค์กบั เพื่อนครู ตาม
โอกาสต่าง ๆ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ความเป็ นนํ้าหนึ่ งใจเดียวกันของครู ในโรงเรี ยนของท่าน
ดังนั้นผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนควรมีการสร้างระบบทีม ระบบในการทํางานของครู ให้มีความเป็ นอันหนึ่ ง
อันเดียวกัน มีนโยบายส่ งเสริ มให้ครู ได้มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และทํางานร่ วมกันให้เกิดผลสําเร็ จ
ในตนเองและเกิดประโยชน์ต่อโรงเรี ยน
1.3 ด้านสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขการทํางาน ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก ข้อที่มีความพึงพอใจสู งสุ ด คือ มีความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมภายในโรงเรี ยนของท่าน
รองลงมา คื อ มี ค วามพึง พอใจที่ ไ ด้ปฏิ บตั ิ งานอยู่ในสถานศึ ก ษาที่ มีการจัดระบบควบคุ มความ
ปลอดภัย เพื่อป้ องกันอุบตั ิเหตุ อุบตั ิภยั ข้อที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ สื่ อต่าง ๆ ในการจัดการ
เรี ยนการสอนมีเพียงพอเหมาะสมกับความต้องการและเครื่ องอํานวยความสะดวกในโรงเรี ยนของ
ท่านมีเพียงพอและเหมาะสม ดังนั้นผูบ้ ริ หารควรต้องเพิ่มสื่ อการเรี ยนการสอนและเครื่ องอํานวย
ความสะดวกต่างๆ ให้เหมาะสมกับความต้องการใช้สื่อในการสอนของครู เพื่อเพิ่มการเรี ยนการ
สอนของครู ให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
1.4 ด้านสถานประกอบการและการจัดการ ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ
มาก ข้อที่มีความพึงพอใจสูงสุ ด คือ มีความรู ้สึกมีเกียรติและภาคภูมิใจที่ได้ปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนนี้
รองลงมา คือ ท่านและเพื่อนร่ วมงานมี การช่ วยเหลือซึ่ งกันและกันอย่างสมํ่าเสมอ ข้อที่มีความ
พึงพอใจเป็ นลําดับสุ ดท้าย คื อ พึงพอใจกับการจัดระบบงานที่ ช่วยให้เกิ ดความคล่องตัวในการ
ปฏิบตั ิงาน เมื่อเป็ นเช่นนี้ ผูบ้ ริ หารควรมีการปรับหรื อจัดระบบงานในการทํางานในโรงเรี ยนใหม่
ควรมีการวางระบบการเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบตั ิงานใหม่เพื่อจะทําให้การทํางานมี
ประสิ ทธิภาพมากขึ้น
1.5 ด้านการติดต่อสื่ อสาร ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีความ
พึงพอใจสู งสุ ด คือ สร้างความสัมพันธ์ และความเข้าใจอันดีระหว่างผูป้ กครองกับการปฏิบตั ิงาน
ของท่าน รองลงมา คือ การจัดป้ ายนิเทศต่าง ๆ ภายในโรงเรี ยนของท่าน ข้อที่มีความพึงพอใจเป็ น
ลําดับสุ ดท้าย คือ ได้รับข่าวสารอย่างต่อเนื่ องและชัดเจน ดังนั้นในการบริ หารงานในโรงเรี ยนควร
ต้องพัฒนางานด้านการติดต่อสื่ อสาร ต้องมีการพัฒนาการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารต่างๆ อย่างเป็ นระบบ
และต่อเนื่ อง เพื่อที่จะทําให้ครู ได้มีความรู ้ ทันต่อเหตุการณ์ข่าวสารๆ ต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
ในการทํางานให้ดียงิ่ ขึ้น
1.6 ด้านการนิเทศงาน ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า ข้อที่มีความพึงพอใจสู งสุ ด คือ ผูบ้ ริ หารให้คาํ แนะนําในการทํางานแก่ท่านเสมอ รองลงมา
คือ มีความพึงพอใจที่มีการส่ งเสริ มให้บุคลากรได้ร่วมเป็ นผูน้ ิเทศการเรี ยนการสอน มีความพึงพอใจกับ
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การดําเนินการนิเทศงานวิชาการน้อยที่สุด ดังนั้นควรต้องมีการปรับปรุ งในการดําเนินการนิเทศงาน
วิชาการใหม่ ควรต้องกําหนดเวลาที่แน่นอน หรื อมีหลักเกณฑ์ที่ชดั เจนในการนิเทศวิชาการเพิ่ม
1.7 ด้านความมัน่ คงในการทํางาน ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีความพึงพอใจสู งสุ ด คือ ผูบ้ ริ หารทําให้มีความรู ้สึกอบอุ่นใจที่ได้เข้า
มาทํางาน รองลงมา คือ ได้รับความเป็ นธรรมจากผูบ้ ริ หาร และครู มีความรู ้สึกมัน่ คงในหน้าที่
การงานในปั จจุบนั มีความพึงพอใจเป็ นลําดับสุ ดท้าย นั่นแสดงว่าครู ไม่มีความรู ้สึกมัน่ คงในการ
ทํา งาน ดังนั้น ผูบ้ ริ ห ารควรมี ก ารสร้ า งความรู ้ สึ ก มัน่ คงในการทํา งานให้กับ ครู เช่ น การบรรจุ
อัตรากําลัง การเลื่อนขั้นเงิ นเดื อน ฯลฯ ให้กบั ครู ในโรงเรี ยน เพื่อสร้างความรู ้สึกมัน่ คงในการ
ทํางานให้มากขึ้น
1.8 ด้านความก้าวหน้าในการทํางาน ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีความพึงพอใจสูงสุ ด คือ ได้เข้าร่ วมประชุม อบรม สัมมนาเพื่อเพิ่ม
ความรู ้และประสบการณ์ รองลงมา คือ มีโอกาสหาความรู ้และประสบการณ์เพิ่มเติม และมีความ
พึงพอใจน้อยที่สุด ในเรื่ องโอกาสที่ท่านจะได้เลื่อนขั้นให้สูงขึ้นตามระยะเวลาอันสมควร ดังนั้น
ผูบ้ ริ หารควรมีการสร้างขวัญและกําลังใจในการทํางานให้กบั ครู ดว้ ยการกําหนดเกณฑ์ในการเลื่อน
ขั้นเงินเดือน เช่น คุณสมบัติ ระยะเวลาการทํางาน ที่ส่งผลต่อการเลื่อนขั้น เพื่อให้ครู ได้ศึกษาและ
นําไปปฏิบตั ิ เพื่อความก้าวหน้าในตําแหน่งงาน
1.9 ด้านค่าจ้าง ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า
ได้รับเงินเดือนที่เหมาะสมกับภาระหน้าที่ ที่ได้รับผิดชอบ รองลงมา คือ มีความพึงพอใจระหว่าง
เงินเดือนที่ได้รับกับงานที่รับผิดชอบ และมีความพึงพอใจกับเงินเดื อนที่ได้รับเพิ่มขึ้นในแต่ละปี
เป็ นลําดับสุ ดท้าย แสดงว่าครู ยงั ไม่มีความพึงพอใจกับเงินเดือนทีได้รับในแต่ละปี ดังนั้นผูบ้ ริ หาร
ควรมีการปรับเปลี่ยนค่าจ้างหรื อฐานเงินเดือนใหม่ตามภาวะเศรษฐกิจ ถ้าปรับเปลี่ยนไม่ได้ ควรมี
การสร้างแรงจูงใจในส่ วนอื่นๆ เช่น การเพิ่มค่าล่วงเวลา เงินพิเศษ โบนัส หรื อรางวัลจูงใจต่างๆ
1.10 ด้านผลตอบแทนที่ได้รับจากการทํางาน ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก พบว่า ข้อที่มีความพึงพอใจสู งสุ ด คือ มีความพึงพอใจในเรื่ องการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล
รองลงมาเท่ากัน 2 ข้อ คือ มีความพึงพอใจรางวัลที่ท่านได้รับเมื่อท่านทํางานมานาน และมีความ
พึงพอใจกับสวัสดิการที่ท่านได้รับในเรื่ องของการประกันชีวิต และมีความพึงพอใจกับการลาและ
การหยุด พัก ผ่อนที่ ท่านได้รับน้อ ยที่ สุด ดังนั้น ผูบ้ ริ ห ารควรจะให้สิทธิ ในการลา และการหยุด
พักผ่อนของครู อย่างเต็มที่ เมื่อครู ตอ้ งทํางานทุกวันก็ตอ้ งมีเหนื่ อยล้า ควรมีสิทธิ ในการลา หรื อ
พักผ่อน เพื่อให้เกิดสุ ขภาพดี การทํางานก็มีประสิ ทธิภาพดีตามไปด้วย
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2. การวิเคราะห์ เพื่อเปรี ยบเที ยบความพึงพอใจในการทํางานของครู โรงเรี ยนเอกชน
จังหวัดสระบุรี จําแนกตามเขตพื้นที่การศึกษา วุฒิทางการศึกษา และประสบการณ์ในการทํางาน
ผลการวิจยั พบว่า
2.1 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรี ยบเที ยบความพึงพอใจในการทํางานของครู โรงเรี ยน
เอกชน จังหวัดสระบุรี จําแนกตามเขตพื้นที่การศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจในภาพรวมและราย
ด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้ เนื่องมาจากครู โรงเรี ยนเอกชน จังหวัด
สระบุรี ที่เขตพื้นที่การศึกษาต่างกัน ไม่ว่าจะเป็ นการศึกษาเขต 1 หรื อเขต 2 ต่างก็ได้รับความพึง
พอใจในการทํางานทั้ง 10 ด้านในระดับมากเช่นกัน
2.2 ผลการวิเคราะห์ เพื่อเปรี ยบเที ยบความพึงพอใจในการทํางานของครู โรงเรี ยน
เอกชน จังหวัดสระบุรี ตามวุฒิทางการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ครู โรงเรี ยนเอกชน จังหวัดสระบุรี มีความพึงพอใจในการทํางานในด้าน
ลักษณะงานที่ทาํ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่ วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สมนึก องค์เพลาเพลิด (2547) ได้ศึกษาเปรี ยบเทียบความพึงพอใจในการ
ทํางานของครู โรงเรี ยนเอกชน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จังหวัดปทุมธานี
พบว่า ครู โรงเรี ยนเอกชน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนจังหวัดปทุมธานี ที่ มี
สถานภาพทางวุฒิทางการศึกษาแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการทํางานโดยรวมไม่แตกต่างกัน
เช่นเดียวกับงานวิจยั ของ รติกร เวชชะ (2541) ได้ศึกษาความพึงพอใจในงานของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาที่
มีต่อแบบภาวะผูน้ าํ กรณี ศึกษา: กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์ พบว่า ความพึงพอใจของ
ผูใ้ ต้บ ังคับบัญ ชาที่ มีเ พศ ระดับ การศึ ก ษาต่ า งกัน มี ค วามพึ ง พอใจในงานไม่ แ ตกต่ า งกัน อย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.3 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรี ยบเที ยบความพึงพอใจในการทํางานของครู โรงเรี ยน
เอกชน จังหวัดสระบุ รี ที่ มีประสบการณ์ ในการทํางานต่ างกัน มี ความพึงพอใจในภาพรวมไม่
แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ครู โรงเรี ยนเอกชน จังหวัดสระบุรี มีความพึงพอใจในการ
ทํางานในด้านสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขการทํางานและด้านค่าจ้าง แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ส่ วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สมนึ ก องค์เพลา
เพลิ ด (2547) ได้ศึกษาเปรี ย บเที ยบความพึ งพอใจในการทํางานของครู โรงเรี ยนเอกชน สังกัด
สํา นัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาเอกชน จัง หวัด ปทุ ม ธานี พบว่า ครู โ รงเรี ย นเอกชน สัง กัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จังหวัดปทุมธานี ที่มีสถานภาพทางประสบการณ์ในการ
ทํางานแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการทํางานโดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า ครู ที่มีประสบการณ์ในการทํางานแตกต่างกันมีความพึงพอใจในการทํางานไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เช่นเดียวกับงานวิจยั ของ ศรี เรื อน ลิขิตเดชาโรจน์ (2544)
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ศึ กษาความพึงพอใจของครู ที่มีต่อกระบวนการนิ เทศภายในโรงเรี ยนของโรงเรี ยนอํานวยวิทย์
ผลการวิจยั พบว่า ครู ที่มีประสบการณ์ในการทํางานเป็ นครู นอ้ ยกว่า 10 ปี กับครู ที่มีประสบการณ์ใน
การทํางาน 10 ปี ขึ้ นไป มี ความพึงพอใจต่อกระบวนการนิ เทศภายในของโรงเรี ยนอํานวยวิทย์
ทุกขั้นตอนของกระบวนการไม่แตกต่างกัน
ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจยั ไปใช้
1. ผูบ้ ริ หารจึงต้องพยายามสนับสนุนการทํางานในทุก ๆ ด้านของครู ให้ดียิ่งขึ้นไปเพื่อ
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทํางานของครู ให้มากขึ้น เมื่อประสิ ทธิ ภาพในการทํางานเพิ่มขึ้นจะส่ งผล
ให้องค์กรหรื อโรงเรี ยนมีประสิ ทธิภาพดีตามไปด้วย
2. ด้านค่าจ้าง และด้านผลตอบแทนที่ได้รับจากการทํางาน มีค่าเฉลี่ยตํ่ากว่าด้านอื่น ๆ
นั้น ผูบ้ ริ หารควรนําผลการวิจยั มาปรับปรุ งให้ความสําคัญกับด้านค่าจ้าง และด้านผลตอบแทนที่
ได้รับจากการทํางาน เพื่อวางแผนการดําเนินงานอย่างเร่ งด่วนและจริ งจัง โดยควรจะต้องเน้นด้าน
ค่าจ้าง และด้านผลตอบแทนที่ได้รับจากการทํางานให้มากเป็ นพิเศษ รวมถึงด้านความก้าวหน้าใน
การทํางาน ด้านความมัน่ คงในการทํางาน ด้านการนิ เทศงาน ด้านการติดต่อสื่ อสาร ด้านสถาน
ประกอบการและการจัดการ ด้านสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขการทํางาน ด้านลักษณะทางสังคม
ด้านลักษณะงานที่ทาํ ตามลําดับ
ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาความพึงพอใจของครู ผสู ้ อนต่อภาวะผูน้ าํ ในการบริ หารงานของโรงเรี ยน
เอกชน จังหวัดสระบุรี
2. ควรศึกษาวิจยั เกี่ยวกับทักษะของผูบ้ ริ หารที่ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิ ผลใน
การปฏิบตั ิงานของครู โรงเรี ยนเอกชน จังหวัดสระบุรี
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________________________
บทคัดย่ อ
การศึ กษาวิจ ัยในครั้ งนี้ มี ว ตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ครู
ปฏิ บตั ิ การสอนในสถานศึ กษาขั้นพื้นฐานสั งกัด สํานัก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษาปทุ ม ธานี จํา นวน
362 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถามชนิ ดมาตราส่ วนประเมินค่า มีค่า
ความเชื่อมัน่ เท่ากับ .83 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ค่าที (t-test) และค่าเอฟ (F-test) และถ้าพบ
ความแตกต่างจะทําการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่โดยวิธีของ เชฟเฟ่ (Scheffe′)
ผลการวิจยั พบว่า
1. การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปทุมธานี โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู ง 3 อันดับแรก
คื อ ด้านการส่ ง เสริ มสุ ข ภาพอนามัย และความปลอดภัย ของผูเ้ รี ยนรองลงมาคื อ การให้บริ ก าร
เทคโนโลยีสารสนเทศทุกรู ปแบบที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองและการเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม และ
การจัดและใช้แหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ในและนอกสถานศึกษา ตามลําดับ
2.การเปรี ยบเทียบการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต
พื้น ที่ การศึ ก ษาปทุ มธานี พบว่า เขตพื้น ที่ การศึ ก ษาต่ างกัน การจัด สภาพแวดล้อมเพื่ อส่ งเสริ ม
การเรี ยนรู ้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรี ยน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
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3.การเปรี ย บเที ยบการจัด สภาพแวดล้อมในสถานศึ ก ษาขั้น พื้น ฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี จําแนกตามขนาดของโรงเรี ยน โดยภาพรวม พบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
ABSTRACT
The purpose of this research was to study environmental management in order to
encourage learning and develop life quality of students in basic educational institutions under the
jurisdiction of the Office of Pathumthani Educational Service Area. The sample of the study
consisted of 362 teachers teaching in basic educational institutions under the jurisdiction of the
Office of Pathumthani Educational Service Area. The instrument used to collect the data was a set
of rating scale questionnaires with a reliability level of 0.83. Statistical software was employed to
analyze the data in terms of percentage, mean, and standard deviation. The research hypotheses
were tested by t-test and F-test. If differences were found, the mean would be compared in pairs
by Scheffe’s method.
The findings of the study were as follows:
1. Overall, environmental management for learning encouragement and life quality
development of the students in basic educational institutions under the jurisdiction of the Office
of Pathumthani Educational Service Area was at a high level. Further study in each aspect
revealed that the aspects obtaining the first three highest means were promotion of health,
sanitation, and security of the students, followed by technology that encouraged self-access
learning and participatory learning, and management and usage of learning resource both inside
and outside the institutions, respectively.
2. The comparative study on environmental management for learning encouragement
and life quality development of the students in basic educational institutions under the jurisdiction
of the Office of Pathumthani Educational Service Area showed that different educational service
areas had different the environmental management at a statistically significant level of 0.05, as the
established hypothesis.
3. Classified according to school sizes, the comparative study on environmental
management for learning encouragement and life quality development of the students in basic
educational institutions under the jurisdiction of the Office of Pathum Thani Educational Service
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Area revealed that overall the environmental management was different at a statistically
significant level of 0.05, as the established hypothesis.
ความสํ าคัญของปัญหา
การศึ ก ษาเป็ นกิ จ กรรมทางสั ง คมที่ เ ป็ นรากฐานสํ า คัญ ของการสร้ า งสะสมพลัง
ชาติใดมีทุนทางสังคม แข็งแกร่ งมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด มีปริ มาณมากแค่ไหน ย่อมขึ้นกับ
คุณภาพของระบบการศึกษา การจัดการศึกษาจึงเป็ นหน้าที่สําคัญของรัฐบาลเพราะการศึกษาเป็ น
กระบวนการให้แ ละรั บ ความรู ้ แ ละประสบการณ์ ก ารปรั บ เปลี่ ย น ทัศ นคติ การสร้ า งจิ ต สํา นึ ก
การเพิ่มพูนทักษะ การทําความเข้าใจให้กระจ่าง การอบรมปลูกฝัง ค่านิ ยม การถ่ายทอดศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรมของสังคม การพัฒนาความคิดโดยมีวตั ถุประสงค์ที่จะให้บุคคลมีความเจริ ญ
งอกงามทางปัญญามีความรู ้ ความสามารถที่เหมาะสมสําหรับการประกอบอาชีพ สามารถดํารงชีวิต
ได้อย่างเหมาะสม มีค่านิยมที่ดีและอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นอย่างมีความสุ ข (ปรัชญา เวสารัชช์, 2545 : 2)
สภาพแวดล้อมในสถานศึกษา เป็ นปั จจัยสําคัญอย่างหนึ่ งที่มีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษาที่
จะทําให้ผูเ้ รี ยนประสบผลสําเร็ จในการเรี ยนรู ้ เปรี ยบเสมือนครู คนหนึ่ ง ที่สามารถให้การศึ กษา
อบรมและกล่อมเกลาจิตใจของคนได้เพราะคนที่อยูใ่ นสภาพสังคมที่ดีจะซึมซับลักษณะที่ดีติดตัวไป
โดยไม่รู้ตวั ดังนั้น กระบวนการและวิธีการดํารงรักษาสภาพแวดล้อมที่ถูกต้อง การมีส่วนร่ วม
ในการรั ก ษาสภาพแวดล้อมความมี ร ะเบี ย บวินัย ความสวยงามและความสมดุ ลทางธรรมชาติ
ในสถานศึกษา นอกจากจะสามารถให้ความรู ้ความคิดแก่ทุกคนที่อยูใ่ นสถานศึกษาแล้ว ยังสามารถ
ส่ งเสริ มให้คนรู ้ สึกกระตือรื อร้ น ใฝ่ รู ้ ใฝ่ เรี ยน รู ้ จกั วิธีการดํารงชี วิตและมี ปฏิ สัมพันธ์ต่อกันและ
ต่ อ สภาพแวดล้อ มอย่า งถูก ต้อ งด้ว ย และสภาพแวดล้อ มที่ ดี จ ะเป็ นแบบอย่า งที่ ดี ใ นการพัฒ นา
สภาพแวดล้อมในชุ มชน กลายเป็ นสถานที่ ที่มีค่าของชุ มชน ส่ งผลให้ทุกคนเกิ ดความภาคภูมิใจ
เพิ่มความสนใจในการศึกษาและการเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษามากขึ้น
มีสถานศึกษาเป็ นจํานวนมากเป็ นที่ยอมรับในฐานะหน่ วยนําสังคมในชุมชน สามารถเป็ นแกนนํา
ในการพัฒนาและเป็ นกําลังหลัก ของชุ มชนด้านต่างๆ ตามไปด้วย เช่ น การอนุ รัก ษ์และพัฒนา
สภาพแวดล้อมของชุมชน การพัฒนาจริ ยธรรมด้านสภาพแวดล้อมของคนในชุมชน การดําเนิ นงาน
อนามัยสภาพแวดล้อมของคนในชุมชน การดําเนิ นงานอนามัยสภาพแวดล้อมภายในชุมชน ซึ่งเท่ากับ
เป็ นการยกระดับมาตรฐานการดํารงชีวิตและยกระดับจิตใจของคนทั้งชุมชนให้พฒั นาไปพร้อมกัน
จึงกล่าวได้วา่ การพัฒนาสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาเป็ นแบบอย่างที่ดีท้ งั แก่ผเู ้ รี ยน ผูป้ กครองและ
ชุมชนด้วย (เสรี ลาชโรจน์, 2538 : 60)
สําหรับสภาพปั ญหาสิ่ งแวดล้อมในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี
เขต 1 เขต 2 นั้นมีสาเหตุของปั ญหามาจากปั จจัย 2 ประการ คือ 1) ปั ญหาจากปั จจัยภายนอกที่
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ส่ งผลต่อสภาพแวดล้อมในโรงเรี ยน เช่น ปัญหาฝุ่ นละออง ควันพิษ จากโรงงานอุตสาหกรรมปั ญหา
การขาดความรั บผิดชอบของบุคคลในชุ มชมในการเข้ามาร่ วมมาใช้อาคารสถานที่ ของโรงเรี ยน
ในการจัดการกิจกรรมต่างๆ 2) ปั ญหาจากปั จจัยภายในโรงเรี ยนเอง เช่น การขาดความรับผิดชอบ
ของบุคลากรในการใช้ทรัพยากร การขาดแคลนงบนบประมาณในการซ่อมแซม บํารุ งรักษา อาคาร
สถานที่ และการขาดระบบบริ หารการจัดการที่มีประสิ ทธิภาพ ฯลฯ
การแก้ปัญหาสิ่ งแวดล้อมในจังหวัดปทุมธานี สํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาปทุมธานี
ทั้งเขต 1 และ เขต 2 มีนโยบายที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างจริ งจังโดยให้ผบู ้ ริ หารโรงเรี ยนซึ่งถึงแม้ว่า
เป็ นบุคลคลสําคัญในโรงเรี ยนเป็ นปั จจัยสําคัญที่จะทําให้การดําเนิ นการด้านสิ่ งแวดล้อมบรรลุไปสู่
จุ ด ประสงค์ ที่ ต้ ัง ไว้ สอดคล้ อ งกั บ แนวการดํา เนิ น ความคิ ด การพัฒ นาโรงเรี ยนทั้ง ระบบ
(Whole School Approch) ตามโครงการรุ่ งอรุ ณซึ่ งเกิดจากความร่ วมมือของกระทรวงศึกษาธิ การ
(2544 : 19) ซึ่งกล่าวว่า ในการพัฒนาโรงเรี ยนทั้งระบบเพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อมการบริ หาร
จัดการ เป็ นองค์ประกอบสําคัญที่จะผลักดันให้บรรลุจุดประสงค์ของโครงการ โดยการดําเนิ นงานที่
ผ่านมาปั จจัยสําคัญที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพและความสําเร็ จในด้านการบริ หารจัดการ คือ ตัวผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนและกระบวนการในการบริ หารของสถานศึกษา
จากที่กล่าวมาแล้วจะเห็นว่าสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษามีอิทธิพลต่อการปฏิบตั ิงาน
ของครู ซ่ ึ งเป็ นบุคลากรหลักในการจัดการศึกษาที่จะส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนประสบผลสําเร็ จในการเรี ยนรู ้
มากขึ้น นอกจากจะสามารถให้ความรู ้ความคิดแก่ผเู ้ รี ยนที่อยูใ่ นสถานศึกษาแล้วยังสามารถส่ งเสริ ม
ให้ ค นรู ้ สึ ก กระตื อ รื อ ร้ น ใฝ่ รู ้ ใ ฝ่ เรี ย น รู ้ จ ัก วิ ธี ก ารดํา รงชี วิ ต และมี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ ต่ อ กัน และต่ อ
สภาพแวดล้อ มอย่ า งถู ก ต้อ งด้ว ย และสภาพแวดล้อ มที่ ดี จ ะเป็ นแบบอย่ า งที่ ดี ใ นการพัฒ นา
สภาพแวดล้อมในชุ มชน กลายเป็ นสถานที่ที่มีค่าของชุ มชน ส่ งผลให้ทุกคนเกิ ดความภาคภูมิใจ
เพิ่มความสนใจในการศึกษา และการเข้ามีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาของสถานศึ กษามากขึ้น
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาจึงเป็ นผูม้ ีบทบาทหน้าที่สาํ คัญอย่างยิ่งที่จะบริ หารสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา
ที่เอื้อต่อการปฏิบตั ิงานของครู ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาการบริ หารสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา ขั้น
พื้นฐานจังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็ นแนวทางในการบริ หารสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ต่อไป
ผูว้ ิจยั ในฐานะเป็ นครู ผสู ้ อนมีความสนใจศึกษาวิจยั ในการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานจังหวัดปทุมธานี เพื่อนําผลการวิจยั ไปใช้เป็ นแนวทางในการจัดสิ่ งแวดล้อมการส่ งเสริ ม
การเรี ยนรู ้และพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนการแก้ปัญหาและปรับปรุ งสิ่ งแวดล้อมในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 เขต 2 ให้มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
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คําสํ าคัญ
การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา
โจทย์ วจิ ัย/ปัญหาวิจัย
1. สถานศึกษาที่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 และ เขต 2 มีการจัดสภาพแวดล้อมที่
แตกต่างกัน
2. สถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน มีการจัดสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึ กษาการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาปทุมธานี
2. เพื่ อ เปรี ยบเที ย บระดับ การจัด สภาพแวดล้อ มในสถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานสั ง กัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีตามเขต และขนาดของสถานศึกษา
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร ได้แก่ ครู ผสู ้ อนที่ปฏิบตั ิหน้าที่ ในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาปทุมธานีเขต 1 และเขต 2 ปี การศึกษา 2550 จํานวน ประชากรทั้งหมด 3,780 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู ผูส้ อนที่ปฏิ บตั ิ หน้าที่ ในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาปทุมธานี ผูว้ ิจยั กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยคํานวณจากสู ตรของ ทาโร ยามาเน่
(Yamane, 1967 : 886 - 887 อ้างถึงใน ยุทธ ไกยวรรณ์, 2545 : 108 - 110) โดยกําหนดค่าความคลาด
เคลื่อนที่ระดับ .05 จากประชากรทั้งหมด จํานวน 3,780 คน ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 361.72 คน และ
ผูว้ ิจยั เลือกใช้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 362 คน เพื่อให้สอดคล้องกับสัดส่ วนจากครู ในแต่ละขนาด
ของโรงเรี ยนในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี
2.เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถามที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นจากกรอบแนวคิด
ของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 16 มีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริ การที่
ส่ งเสริ มให้ ผูเ้ รี ยนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพโดยมีอยู่ 5 ตัวบ่งชี้คือ 1) มีสภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ มีอาคารสถานที่เหมาะสม 2) การส่ งเสริ มสุ ขภาพอนามัยและความปลอดภัยของ
ผูเ้ รี ยน 3) การให้บริ การเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรู ปแบบที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองและการ
เรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม 4) มีหอ้ งเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ ห้องสมุด พื้นที่สีเขียว และสิ่ งอํานวยความสะดวก
พอเพียงและอยูใ่ นสภาพใช้การได้ดี และ 5) การจัดและใช้แหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ในและนอกสถานศึกษา
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3. ขั้นตอนในการสร้างเครื่ องมือ
3.1 การสร้างแบบสอบถาม
3.1.1 ศึ กษาเอกสารแนวคิ ดเกี่ ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึ กษาและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
3.1.2 นําข้อมูลที่ศึกษามาทําร่ างแบบเครื่ องมือตามหลักเกณฑ์และวิธีการสร้ าง
แบบสอบถามตามกรอบแนวคิด
3.1.3 นําแบบเครื่ องมือที่สร้างขึ้นให้อาจารย์ท่ีปรึ กษาวิทยานิ พนธ์พิจารณาและ
ปรับปรุ งตามคําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
3.2 ความเที่ยงตรงของเครื่ องมือ (Validity) โดยนําแบบสอบถามการจัดสภาพแวดล้อม
ในสถานศึกษาที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นไปให้ผทู ้ รงคุณวุฒิ ตรวจสอบเพื่อพิจารณาความครอบคลุมเนื้ อหา
ความถูกต้องเหมาะสมของภาษาและความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปนํามาใช้ ส่ วนข้อที่มีค่า IOC
น้อยกว่า 0.05 นํามาปรับปรุ งแก้ไขก่อนเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์เพื่อขอคําแนะนําในการ
ประมาณ แล้วนําไปหาความเชื่อมัน่ ต่อไป
3.3 ความเชื่อมัน่ ของเครื่ องมือ (Reliability) การหาความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม ผูว้ ิจยั
นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try-out) กับครู ปฏิบตั ิการสอน จํานวน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
แล้วนําผลการทดลองใช้มาวิ เคราะห์ ความเชื่ อมั่นทั้งฉบับโดย
หาค่ าสั มประสิ ทธิ์ แอลฟา
( α – coefficient ) ของ Cronbach) ได้ค่าเท่ากับ 0.83
3.4 นําเครื่ องมือที่ผา่ นการหาค่าความเที่ยงตรงและหาค่าความเชื่อมัน่ ต่อไป แล้วมา
จัดพิมพ์เป็ นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4.1 ผูว้ ิจยั ขอหนังสื อจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถึง
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 และเขต 2 เพื่อขอหนังสื อขอความอนุเคราะห์
ตอบแบบสอบถามไปยังสถานศึกษาต่างๆ
4.2 ผูว้ ิ จ ัย นํา ส่ ง หนั ง สื อ ด้ว ยตนเองจากผู อ้ ํา นวยการสํ า นัก งานเขตพื้ น ที่ ไปพบ
ผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษา โดยชี้ แจงวัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ขอความร่ ว มมื อ ให้ ค รู ป ฏิ บ ัติ ก ารสอนตอบ
แบบสอบถามให้กบั โรงเรี ยนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง
4.3 ผูว้ ิจยั ตามเก็บแบบสอบถามจากสถานศึกษาคืนด้วยตนเอง
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
5.1 วิเคราะห์ความคิดเห็นของครู ปฏิบตั ิการสอน เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ในสถานศึกษา
และ
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี ใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย (Mean)
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ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จําแนกตามรายข้อในแต่ละด้านและ รวมทุกด้านแล้ว
นํามาเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ เพื่อใช้ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ย (บุญชม ศรี สะอาด, 2535 : 100)
5.2 เปรี ยบเทียบความคิดเห็น เกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อม ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี ตามขนาดของโรงเรี ยน และเขตพื้นที่การศึกษาทั้งเขต 1
และเขต 2 โดยใช้ค่าที (t-test) สําหรับเปรี ยบเทียบกรณี 2 กลุ่ม และเอฟ (F-test) สําหรับเปรี ยบเทียบ
กรณี 3 กลุ่มขึ้นไป และถ้าพบ ความแตกต่างจะทําการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่โดยวิธีของ เชฟเฟ่
(Scheffe′)
ผลการวิจัย
1.การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปทุมธานี โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู ง 3 อันดับแรก
คือ ด้านการส่ งเสริ มสุ ขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเ้ รี ยน รองลงมาคื อ การให้บริ การ
เทคโนโลยีสารสนเทศทุกรู ปแบบที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองและการเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม และ
การจัดและใช้แหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ในและนอกสถานศึกษา ตามลําดับ ส่ วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด คือ การจัด
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ มีอาคารสถานที่เหมาะสม
1.1 การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปทุมธานี ด้านการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ มีอาคารสถานที่เหมาะสม อยูใ่ นระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู ง 3 อันดับแรก คือ มีแผนปฏิบตั ิการ/โครงการ กิจกรรม
ดํา เนิ น งานเกี่ ย วกับ สิ่ งแวดล้อ มในสถานศึ ก ษา รองลงมาคื อ มี ก ารกํา หนดนโยบายเกี่ ย วกับ การ
ดําเนิ นงานสิ่ งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่ วมของทุกฝ่ าย และการจัดสิ่ งแวดล้อมอย่างเป็ นระบบและ
ต่อเนื่ องมีการประเมินผล/การดําเนิ นงานเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมในสถานศึกษา และรายงานให้ทุกฝ่ ายที่
เกี่ยวข้องทราบ ตามลําดับ ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด คือ ห้องเรี ยนทุกห้องมีวสั ดุอุปกรณ์เหมาะสมกับ
ระดับชั้นที่มาใช้หอ้ ง
1.2 การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปทุมธานี ด้านการส่ งเสริ มสุ ขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเ้ รี ยน อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู ง 3 อันดับแรก คือ มีการให้ความรู ้เกี่ยวกับความปลอดภัยแก่ครู และ
นักเรี ยนในการใช้อาคารสถานที่ รองลงมาคือ จัดบรรยากาศห้องเรี ยนที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ (มีแสงสว่าง
เพียงพอ อากาศถ่ายเท ไม่แออัด ฯลฯ) และจัดระบบการจัดการและป้ องกันมลภาวะต่างๆ (กลิ่น เสี ยง
ฝุ่ นละอองฯลฯ) ตามลําดับ ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด คือ จัดให้มีการตกแต่ง ห้องเรี ยนให้สะอาดและ
เอื้อต่อการเรี ยนการสอน
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1.3
การจัด สภาพแวดในสถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน สั งกัดสํานักงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาปทุมธานี ด้านการให้บริ การเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรู ปแบบที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ ด้วยตนเอง
และการเรี ยนรู ้ แบบมี ส่วนร่ วม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่ มีค่าเฉลี่ยสู ง
3 อันดับแรก คือ เนื้ อหาบทเรี ยนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ รองลงมาคือ มีการเขียนโครงการ /
แผนงานในการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการให้บริ การเทคโนโลยี สารสนเทศทุกรู ปแบบ และจัดให้มีการ
ประเมิ นและสรุ ปผลการปฏิบตั ิ งานเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรี ยนการสอน ตามลําดับ ส่ วนข้อที่ มี
ค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด คือ เทคโนโลยี และสื่ อ เพื่อสอนเรื่ องสิ่ งแวดล้อมที่สอดคล้องกับชุมชนและท้องถิ่น
สนับสนุนให้มีการจัดการผลิต/ผลิตภัณฑ์ที่เกิด
1.4 การจั ด สภาพแวดในสถานศึ ก ษาขั้ นพื้ น ฐาน สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาปทุมธานี ด้านมีหอ้ งเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการห้องสมุด พื้นที่สีเขียว และสิ่ งอํานวยความสะดวก
พอเพียงและอยูใ่ นสภาพใช้การได้ดี อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู ง
3 อันดับแรก คือ มีการบํารุ งรักษาบริ เวณสถานศึกษาให้ดูงดงาม เช่น สนามหญ้าสวนหย่อม สําหรับ
พักผ่อนหย่อนใจได้อย่างสะอาดเรี ยบร้ อย รองลงมาคือ มีการแต่งตั้งคณะทํางานตรวจสอบความ
เรี ยบร้อยของอาคารสถานที่ และมีการดําเนินงานอย่างสมํ่าเสมอและมีการจัดห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ
โรงฝึ กงาน ที่เอื้อต่อการเรี ยนการสอน ตามลําดับ ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด คือ มีการแสดงแผนผัง
เกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ ภายในสถานศึกษาอย่างชัดเจน
1.5 การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึ กษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาปทุมธานี ด้านการจัดและใช้แหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ในและนอกสถานศึกษา อยูใ่ นระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู ง 3 อันดับแรก คือ จัดให้มีแผนการติดตามและประเมินผล
การเรี ยนการสอน รองลงมาคือ จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนอย่างเพียงพอ และ
ร่ วมกับชุ มชนจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรี ยน และรอบบริ เวณโรงเรี ยนให้สามารถเป็ นแหล่งการ
เรี ยนรู ้ ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ตามลําดับ ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด คือ ส่ งเสริ ม
ให้ครู จดั กิจกรรมศึกษา นอกสถานที่หรื อมีกิจกรรมเข้าค่ายเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อม
2. การเปรี ยบเทียบการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาปทุมธานี พบว่า เขตพื้นที่การศึกษาต่างกัน การจัดสภาพแวดล้อมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05
3. การเปรี ยบเทียบการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาปทุมธานี จําแนกตามขนาดของโรงเรี ยน โดยภาพรวม พบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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อภิปรายผล
1. การจั ด สภาพแวดล้อ มในสถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึ กษาปทุมธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู ง
3 อันดับแรก คือ ด้านการส่ งเสริ มสุ ขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเ้ รี ยน รองลงมาคือ การ
ให้บริ การเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรู ปแบบที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเองและการเรี ยนรู ้แบบมี
ส่ วนร่ วม และการจัดและใช้แหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ในและนอกสถานศึกษา ตามลําดับ ส่ วนด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ตํ่าสุ ด คือ การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ มีอาคารสถานที่เหมาะสม เพราะสถานศึกษามีแผน
ปฏิบตั ิการ / โครงการ กิจกรรมดําเนิ นงานเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมในสถานศึกษา พร้อมให้ความรู ้เกี่ยวกับ
ความแก่ครู และนักเรี ยนในการใช้อาคารสถานที่ โดยอย่างเหมาะสม จัดบรรยากาศห้องเรี ยนที่เอื้อต่อ
การเรี ยนรู ้ มีแผนงานในการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการให้บริ การเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรู ปแบบ จัดให้
มีแผนการติดตามและประเมินผลการเรี ยนการสอน จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน
อย่างเพียงพอ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ภานุ มาศ กิ ติศรี วรพันธ์ (2542) ศึกษาการดําเนิ นการจัด
กิจกรรมรักษาสิ่ งแวดล้อมในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดนครพนม พบว่า
ครู อาจารย์ โดยส่ วนรวม และจําแนกตามสภาพและขนาดของโรงเรี ยนที่ดาํ เนิ นการจัด กิจกรรม
รักษาสิ่ งแวดล้อมในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาโดยรวมเป็ นรายด้านทั้ง 5 ด้านอยูใ่ นระดับมาก
1.1 ด้านการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ มีอาคารสถานที่เหมาะสม อยูใ่ นระดับ
มาก ซึ่งอาจเป็ นเพราะว่าโรงเรี ยนมีแผนปฏิบตั ิการ/โครงการ/ กิจกรรมดําเนินงาน เกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อม
ในสถานศึกษา มีการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการดําเนิ นงาน สิ่ งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่ วมของทุก
ฝ่ าย และการจัดสิ่ งแวดล้อมอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่ องมีการประเมินผล/ การดําเนิ นงานเกี่ ยวกับ
สิ่ งแวดล้อมในสถานศึกษา และรายงานให้ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องทราบ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ นริ ศร์
จับจิ ตต์ (2545) ศึ กษาการจัดสภาพแวดล้อมที่ เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ ของนักเรี ยน ในโรงเรี ยนสังกัด
สํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ผลการวิจยั พบว่า โรงเรี ยนขนาดเล็ก โรงเรี ยน
ขนาดกลาง และโรงเรี ยนขนาดใหญ่มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน อยู่ใน
ระดับมาก
1.2 ด้านการส่ งเสริ มสุ ขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเ้ รี ยน อยูใ่ นระดับมาก ซึ่ง
อาจเป็ นเพราะว่ามีการให้ความรู ้เกี่ยวกับความปลอดภัยแก่ครู และนักเรี ยนในการใช้อาคารสถานที่มี
การจัดบรรยากาศห้องเรี ยนที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ เช่น มีแสงสว่างเพียงพอ อากาศ ถ่ายเท ไม่แออัด
และจัดระบบการจัดการและป้ องกันมลภาวะต่างๆ เช่น กลิ่น เสี ยง ฝุ่ นละออง
1.3 ด้านการให้บริ การเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรู ปแบบที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
และการเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม อยูใ่ นระดับมาก ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่าเนื้ อหาบทเรี ยนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีการเขียนโครงการ/แผนงานในการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการให้บริ การเทคโนโลยี
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สารสนเทศทุก รู ปแบบ และจัดให้มีการประเมิ นและสรุ ปผลการปฏิ บตั ิ งานเพื่ อพัฒนาคุ ณภาพ
การเรี ยนการสอน
1.4 ด้านมีห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการห้องสมุด พื้นที่สีเขียว และสิ่ งอํานวยความสะดวก
พอเพียงและอยูใ่ นสภาพใช้การได้ดี อยูใ่ นระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะว่ามีการบํารุ งรักษาบริ เวณ
สถานศึกษา ให้ดูงดงาม เช่น สนามหญ้า สวนหย่อม สําหรับพักผ่อนหย่อนใจได้อย่างสะอาด
เรี ยบร้อย มีการแต่งตั้งคณะทํางานตรวจสอบความเรี ยบร้อยของอาคารสถานที่ และมีการดําเนินงาน
อย่างสมํ่าเสมอ และมีการจัดห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ โรงฝึ กงาน ที่เอื้อต่อการเรี ยนการสอน
1.5 ด้านการจัดและใช้แหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ในและนอกสถานศึกษา อยูใ่ นระดับมาก ซึ่ งอาจ
เป็ นเพราะว่ า มี ก ารจัด ให้ มี แ ผนการติ ด ตามและประเมิ น ผลการเรี ย นการสอน
จัด สรร
งบประมาณเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนอย่างเพียงพอ และร่ วมกับชุ มชนจัดสภาพแวดล้อม
ในโรงเรี ยน และรอบบริ เวณโรงเรี ยนให้สามารถเป็ นแหล่งการเรี ยนรู ้ ที่เอื้อต่ อการจัดกิ จกรรม
การเรี ยนการสอน
2. การเปรี ยบเทียบการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของนัก เรี ย นในสถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน สั ง กัด สํา นัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาปทุ ม ธานี พบว่ า
เขตพื้นที่การศึกษาต่างกัน การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
นักเรี ยน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
3. การเปรี ยบเทียบการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
นักเรี ยนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี จําแนกตามขนาดของ
โรงเรี ยน โดยภาพรวม พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ งเป็ นไปตาม
สมมติฐานที่ต้ งั ไว้
ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้
จากผลการวิจยั จะเห็นได้ว่า ด้านการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ อาคารสถานที่
เหมาะสม ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ควรพัฒนาคือ
1. ห้องเรี ยนทุกห้องควรมีวสั ดุอุปกรณ์เหมาะสมกับระดับชั้นที่มาใช้หอ้ ง
2. ควรมีการจัดห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ โรงฝึ กงานที่เอื้อต่อการเรี ยนการสอน และควร
จัดแผนภูมิทศั น์แบ่งบริ เวณต่างๆ ภายในสถานศึกษาอย่าง เหมาะสม
ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
ควรศึกษากระบวนการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เพื่อนําข้อมูลไปพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศใน
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โรงเรี ย นให้ ส ามารถดํา เนิ น ไปได้ด้ว ยดี แ ละเป็ นไปอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ล
มากยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถนําไปใช้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิกบั โรงเรี ยน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอื่นๆ ต่อไปได้เป็ นอย่างดีและประสบความสําเร็ จเป็ นที่แพร่ หลายต่อไปด้วย
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ความร่ วมมือกับสถานประกอบการตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาด้ านอาชีวศึกษา
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บทคัดย่ อ
การวิ จ ัย ครั้ งนี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาความร่ วมมื อ ของสถานศึ ก ษากั บ สถาน
ประกอบการในด้านการบริ ห ารจัดการ ด้า นหลัก สู ตรและการเรี ยนการสอน ด้านคุ ณ ภาพและ
มาตรฐาน และเพื่อเปรี ยบเทียบความร่ วมมือของสถานประกอบการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาตาม
มาตรฐานการประกันคุ ณภาพการศึ กษาด้านอาชี วศึ กษาของวิทยาลัยเทคนิ คธัญบุรี จําแนกตาม
ประเภทของสถานประกอบการ กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั คือ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา หัวหน้าแผนกวิชา
และสถานประกอบการ จํา นวน 191 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการวิ จ ัย เป็ นแบบสั ม ภาษณ์ แ บบมี
โครงสร้างและแบบสอบถามเกี่ยวกับความร่ วมมือในการพัฒนาความร่ วมมือกับสถานประกอบการ
3 ด้า น คื อ ด้า นการบริ ห ารจัด การ ด้า นหลัก สู ต รและการเรี ย นการสอน และด้า นคุ ณ ภาพและ
มาตรฐาน แบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมัน่ .96 สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลคือ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test แบบ Independent)
ผลการวิจยั พบว่า
1. ความร่ วมมือส่ วนใหญ่ของสถานศึกษากับสถานประกอบการ โดยการสัมภาษณ์และ
แบบสอบถาม พบว่า วิทยาลัยร่ วมกับสถานประกอบการในลักษณะลงนามความร่ วมมือ ในด้าน
การรั บนัก เรี ย น นัก ศึ ก ษาเข้าฝึ กงานทั้ง ภาคปกติ แ ละทวิ ภ าคี เพื่อ ให้นัก เรี ย น นัก ศึ ก ษามี ค วาม
เชี่ยวชาญด้านฝี มือในการประกอบอาชีพ ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ร่ วมกันกําหนดหลักสู ตร
การเรี ยน การสอน มุ่งเน้นการพัฒนาการเรี ยนรู ้ร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ
สถานประกอบการให้ก ารสนับสนุ น ในการจัด อุ ป กรณ์ การสอน งบประมาณ บุ ค ลากร ให้กับ
วิ ท ยาลัย ส่ ว นในข้อ เสนอแนะจากสถานประกอบการในด้า นปั ญ หาของนัก เรี ย นนัก ศึ ก ษาคื อ
นักเรี ยน นักศึกษาขาดความรู ้ในวิชาชีพ ทักษะที่ใช้ในการฝึ กปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการจริ ง
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นักเรี ยน นักศึกษา ไม่มีความรู ้เกี่ ยวกับระบบการจัดการด้านเอกสาร ควรยกระดับมาตรฐานการ
เรี ย นการสอน โดยเพิ่ ม เติ ม วิ ช าในด้า นคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม และควรมี ก ารประชุ ม ชี้ แจง
ประชาสัมพันธ์ และประสานงานในการทํางานอย่างจริ งจังเพื่อความสัมฤทธิ์ ผลของการร่ วมมือใน
ด้านต่าง ๆ
ความร่ วมมื อกับสถานประกอบการตามมาตรฐานการประกันคุ ณภาพการศึ ก ษาด้าน
อาชี วศึกษาของวิทยาลัยเทคนิ คธัญบุรี โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า ด้านคุณภาพและมาตรฐานมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด และหลักสู ตรและการเรี ยนการสอนมีค่าเฉลี่ย
ตํ่าสุ ด
2. การเปรี ยบเทียบความร่ วมมือกับสถานประกอบการตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษาด้านอาชี วศึกษาของวิทยาลัยเทคนิ คธัญบุรี 3 ด้าน คือ การบริ หารจัดการ ด้านหลักสู ตร
และการเรี ยนการสอน และด้านคุณภาพและมาตรฐาน จําแนกตามประเภทของสถานประกอบการ
พบว่า ในภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
ABSTRACT
The objectives of this research were 1) to study cooperation between schools and
companies in the aspects of management, curriculums and teaching, and quality and standard, and
2) to compare the cooperation of companies in managing education based on thanyaburi
Technical College’s quality assurance standards of vocational education. The comparative study
was classified according to company types. The sample of the study consisted of 191 school
administrators, heads of programs, and companies. The instruments used in the research were
structured interview and a set of five-rating-scale questionnaires with a reliability level of 0.96.
The questionnaires concerned cooperation in developing collaboration with the companied in
three aspects: management, curriculums and teaching, and quality and standard. The statistics
employed to analyze the data were mean, standard deviation, and t-test for independent samples.
The results of the study were as follows:
1. The findings from the interview and the questionnaires revealed that the college and
the companies had signed a memorandum of understanding on cooperation in training students in
both of the regular program and dual vocational training program. It aimed to train the students to
be proficient workers, and to let them observe the work done in the companies. The college and
the companies would cooperate to set up curriculums focusing on their learning development
together. Also, the companies provided the college with teaching materials, budget, and
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personnel. In addition, according to the suggestions made by the companies, students’ problems
were that they lacked knowledge and skills for working in real companies, and for filing
document. The companies suggested that the college should upgrade its teaching standard by
including subjects concerning morals and ethics. Moreover, there should be meetings to inform
information, promote work, and to cooperate closely for real achievement.
Cooperation between the companies and Thanyaburi Technical College based on
quality assurance standard of vocational education was at a moderate level overall. Further study
in each aspect showed that the aspect obtaining the highest mean was quality and standard. On
the other hand, the aspect obtaining the lowest mean was curriculum and teaching and learning.
2. The comparative study classified according to company types, revealed that the
cooperation of the companies based on quality assurance standard of vocational education of
Thanyaburi Technical College in three aspects: management, curriculums and teaching, and
quality and standard, was not different.
ความสํ าคัญของปัญหา
การจัดการอาชีวศึกษานั้นเป็ นส่ วนหนึ่ งของการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ ผลิตกําลังคนใน
สาขาวิชาชี พต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และสังคม โดยจัดการเรี ยน
การสอนทางด้านทักษะวิชาชี พควบคู่ไปกับทฤษฎี ความรู ้ ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดทักษะ
ความชํานาญ ความรู ้ ประสบการณ์ ในการออกไปประกอบวิชาชี พในสถานประกอบการ ซึ่ ง
สุ ชาดา ดิษบรรจง (2540 : 1) ได้กล่าวถึงการจัดการเรี ยนการสอนในภาคปฏิบตั ิว่าสามารถทําได้
3 รู ปแบบ คื อ การฝึ กปฏิ บตั ิ งานในห้องทดลอง การฝึ กปฏิ บตั ิในโรงฝึ กงานที่จาํ ลองสภาพการ
ทํางานจริ งจากสถานประกอบการ และการให้นกั เรี ยน นักศึกษาฝึ กปฏิบตั ิจริ งในสถานประกอบการ
ต่ า ง ๆ การดํา เนิ น การจัด การศึ ก ษาของวิ ท ยาลัย เทคนิ ค ธัญ บุ รี รวมทั้ง การบริ ห ารจัด การใน
สถานศึกษา ซึ่ งมีความสําคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพ เพื่อสนองต่อความต้องการ
อย่างแท้จริ งของสถานประกอบการ ซึ่ งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542
มาตราที่ 20 การจัดการอาชี วศึกษา การฝึ กอบรมวิชาชี พ ให้จดั ในสถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษา
ของเอกชน สถานประกอบการหรื อโดยความร่ วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ
ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
จากผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ปี การศึกษา 2549 ดังนี้
มาตรฐานที่ 2 หลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอน ตัวบ่งชี้ที่ 10 ระดับคุณภาพของหลักสู ตรฐาน
สมรรถนะของสถานศึ ก ษาที่ มีก ารพัฒ นาตามความต้อ งการของตลาดแรงงาน ผลคะแนนการ
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ประเมิน คะแนนเต็ม 4 คะแนน ได้ 1 คะแนน และคณะกรรมการได้มีขอ้ เสนอแนะให้จดั ทําความ
สํารวจความต้องการของตลาดแรงงานหรื อสถานประกอบการให้เข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนา
หลักสู ตรฐานสมรรถนะให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ และผลการประเมิน
คุ ณ ภาพภายนอกโดยคณะกรรมการผูป้ ระเมิ น ภายนอกด้า นอาชี ว ศึ ก ษาของสํา นัก งานรั บ รอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรี ยนการสอน
ด้านอาชีวศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การพัฒนาหลักสู ตรแบบฐานสมรรถนะซึ่งจะต้องเน้นการปฏิบตั ิจริ ง
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในระดับสากลและทวิภาคี ซึ่ งคณะกรรมการได้เสนอแนะทิ ศทางการ
พัฒนาคุ ณภาพของสถานศึ ก ษาในอนาคตโดยให้วิทยาลัย มี การวิ เคราะห์ หาสาขาวิชาที่ มีค วาม
เข้มแข็งและเป็ นจุดเด่นของวิทยาลัยฯ และพัฒนาสาขาวิชานั้น ๆ ให้มีความเป็ นเลิศและเป็ นที่พ่ ึงพา
ของชุมชน สังคม และสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผูว้ ิจยั เห็นว่าในฐานะของสถานศึกษาที่จดั การศึกษา บริ หารจัดการ
พัฒ นาคุ ณ ภาพของผูเ้ รี ย นนํา ไปประกอบวิ ช าชี พ ในสถานประกอบการ จึ ง จํา เป็ น ต้อ งมี ก าร
ตรวจสอบการบริ หารจัดการ กระบวนการเรี ยนการสอนให้นักเรี ยนมี คุณลักษณะตามที่ สถาน
ประกอบการต้องการอย่างแท้จริ ง และเป็ นส่ วนในอันที่จะพัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพได้ตรงตาม
ความต้อ งการของสถานประกอบการ ซึ่ งสอดคล้อ งกับ มาตรฐานการประกัน คุ ณ ภาพด้า น
อาชีวศึกษา
คําสํ าคัญ
ความร่ วมมือ สถานประกอบการ การประกันคุณภาพ
โจทย์ วจิ ัย/ปัญหาวิจัย
ความร่ วมมื อระหว่างสถานศึ กษากับสถานประกอบการเกี่ ยวกับการจัดการศึ กษาตาม
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาด้านอาชี วศึกษาของวิทยาลัยเทคนิ คธัญบุรีท้ งั 3 ด้านเป็ น
อย่างไร และแตกต่างกันอย่างไรตามประเภทของสถานประกอบการ
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาความร่ วมมือของสถานศึกษากับสถานประกอบการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ตามมาตรฐานการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาด้านอาชี ว ศึ ก ษาของวิทยาลัย เทคนิ คธัญบุ รี 3 ด้าน
ด้านการบริ หารจัดการ ด้านหลักสู ตรและการเรี ยนการสอน และด้านคุณภาพและมาตรฐาน
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2. เพื่อเปรี ยบเทียบความร่ วมมือของสถานประกอบการเกี่ ยวกับการจัดการศึกษาตาม
มาตรฐานการประกันคุ ณภาพการศึ กษาด้านอาชี วศึ กษาของวิทยาลัยเทคนิ คธัญบุรี จําแนกตาม
ประเภทของสถานประกอบการ
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรในการวิจยั ครั้งนี้ แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่
1.1 สถานศึกษา ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา หัวหน้าแผนกวิชา แบ่งออกเป็ น
ผูอ้ าํ นวยการและรองผูอ้ าํ นวยการ 4 ฝ่ าย จํานวน 5 คน หัวหน้าแผนกวิชา จํานวน 8 คน
1.2 สถานประกอบการ ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หาร ผูจ้ ดั การ หรื อผูแ้ ทนสถานประกอบการ
จํานวน 322 แห่ง
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่
2.1 ผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ประกอบด้ว ย ผูอ้ าํ นวยการ จํา นวน 1 คน และรอง
ผูอ้ าํ นวยการ 4 ฝ่ าย จํานวน 4 คน
2.2 หัวหน้าแผนกวิชา จํานวน 8 คน ประกอบด้วย แผนกวิชาช่ างไฟฟ้ า แผนกวิชา
ช่ างอิเล็กทรอนิ กส์ แผนกวิชาช่ างก่อสร้ าง แผนกวิชายานยนต์ แผนกวิชาการบัญชี แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก แผนกวิชาเทคโนโลยีปาล์มนํ้ามัน
2.3 สถานประกอบการ ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หาร ผูจ้ ดั การ หรื อผูแ้ ทนสถานประกอบการ
จํานวน 178 แห่ง โดยกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของยามาเน่ (Yamane, 1967 : 98)
3. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและแบบสอบถามเป็ น
แบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ ตามวิธีของ ลิเคอร์ท จํานวน 26 ข้อ โดยหา
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของคําถามในแต่ละข้อเพื่อเลือกข้อคําถามที่มีค่า IOC ตัง่ แต่ .60 ขึ้นไป
นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) จํานวน 30 คน นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่า
ความเชื่อมัน่ (Reliability) ด้วยการหาค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient) ตามวิธีของครอ
นบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมัน่ ดังนี้
1. ด้านการบริ หารจัดการ
ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.91
2. ด้านหลักสู ตรและการเรี ยนการสอน ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.90
3. ด้านคุณภาพและมาตรฐาน
ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.93
รวมทุกด้าน
ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.96
4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การทดสอบค่า t สําหรับกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มที่เป็ นอิสระต่อกัน (t-test Independent)
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ผลการวิจัย
การสรุ ปผลการวิจยั เชิงคุณภาพและเชิงปริ มาณ ได้ดงั นี้
1. ความร่ วมมือของสถานศึกษากับสถานประกอบการ (วิจยั เชิงคุณภาพ)
ด้านการบริ หารจัดการ ความร่ วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการเป็ นความ
ร่ วมมื อตาม พระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 โดยการทําความตกลงลงนามความ
ร่ วมมือของทั้งสองฝ่ ายเพื่อปรึ กษาหารื อและแสดงความคิดเห็นร่ วมกันในการจัดการศึกษาร่ วมกัน
สถานศึกษามีความร่ วมมือกับสถานประกอบการในทุกสาขาวิชาที่เปิ ดสอนทั้งภาคปกติ ทวิภาคี
และหลักสู ตรระยะสั้น
ด้านหลักสู ตรและการเรี ยนการสอน หลักสู ตรของสถานศึกษามีความเหมาะสมกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน/ชุมชน และก่อนเปิ ดหลักสู ตรสถานศึกษามีการสํารวจความต้องการเป็ น
ข้อมูลเบื้องต้นจากชุมชนและสถานประกอบการเพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน และ
จากการวิจยั พบว่าสถานศึกษายังขาดคณะกรรมการประเมินหลักสู ตร เนื่องจากการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาใช้หลักสู ตรส่ วนกลางร่ วมกับสถานศึกษาอื่นที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ได้อนุมตั ิแล้ว
ด้า นคุ ณ ภาพและมาตรฐาน สถานศึ ก ษามี การพัฒ นาเกณฑ์ตวั บ่ งชี้ ต ามมาตรฐานการ
อาชี ว ศึ ก ษาให้ส อดคล้อ งกับ ความต้อ งการของสถานประกอบการ สถานศึ ก ษามี ก ารประเมิ น
คุณภาพการจัดการศึกษาตามเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ทุกปี มีการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอน
ให้มีคุณภาพมีการปรับปรุ งกระบวนการทํางานให้มีคุณภาพตามเกณฑ์การประเมินของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษาและสํานัก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
(องค์การมหาชน)
2. ความร่ วมมือของสถานศึกษากับสถานประกอบการ (วิจยั เชิงปริ มาณ)
ความร่ วมมือกับสถานประกอบการตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาด้าน
อาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านอยูใ่ น
ระดับมากและปานกลาง เรี ยงตามลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านคุณภาพและ
มาตรฐาน อยูใ่ นลําดับที่ 1 ด้านการบริ หารจัดการ อยูใ่ นลําดับที่ 2 และด้านหลักสู ตรและการเรี ยน
การสอน อยูใ่ นลําดับที่ 3
การเปรี ยบเทียบเกี่ยวกับความร่ วมมือกับสถานประกอบการ ตามมาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษาด้านอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 3 ด้าน คือ ด้านการบริ หารจัดการ ด้าน
หลักสู ตรและการเรี ยนการสอน และด้านคุณภาพและมาตรฐาน จําแนกตามประเภทของสถาน
ประกอบการ พบว่า สถานประกอบการที่เป็ นของรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจและเอกชน มีความร่ วมมือใน
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การพัฒ นาการจัด การศึ ก ษาตามมาตรฐานการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาด้า นอาชี ว ศึ ก ษาของ
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ในภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
อภิปรายผล
ประเด็นที่จะกล่าวถึง คือ ความร่ วมมือกับสถานประกอบการ 3 ด้าน คือ ด้านการบริ หาร
จัดการ ด้านหลักสู ตรและการเรี ยนการสอน และด้านคุณภาพและมาตรฐาน
1.ด้านการบริ หารจัดการ พบว่า ความร่ วมมือกับสถานประกอบการตามมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาด้านอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิ คธัญบุรี สถานศึกษามีความร่ วมมือใน
การจัดการศึกษาเพื่อผลิตกําลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ประสานงาน
ความร่ วมมือทั้งอย่างเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการในทุกระดับให้เกิดเอกภาพในการบริ หารงาน
อี ก ทั้ง สถานประกอบการยัง มี ส่ ว นร่ ว มในการกํา หนดนโยบายแผนงาน และเป้ าหมายการจัด
การศึกษาวิชาชีพร่ วมกันกับสถานศึกษา ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะสถานศึกษาได้ดาํ เนิ นการตามนโยบาย
ของสํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา ซึ่ งกํา หนดให้ ส ถานศึ ก ษาร่ วมมื อ กั บ สถาน
ประกอบการในการพัฒนาและผลิตกําลังคนด้านอาชี วศึกษา ตามพระราชบัญญัติการอาชี วศึกษา
พ.ศ. 2551 มาตรา 6 ได้กล่าวถึง เป้ าหมายการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึ กอบรมวิชาชีพว่า ต้องเป็ น
การจัดการศึกษาในด้ายวิชาชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติและแผนการ
ศึกษาแห่ งชาติ เพื่อผลิตกําลังคนในด้านวิชาชีพและระดับฝี มือ ระดับเทคนิ ค และระดับเทคโนโลยี
รวมทั้ง เป็ นการยกระดั บ การศึ ก ษาวิ ช าชี พ ให้ สู ง ขึ้ นเพื่ อ สอดคล้อ งกั บ ความต้อ งการของ
ตลาดแรงงาน โดยนําความรู ้ในทางทฤษฎีอนั เป็ นสากลและภูมิปัญญาไทยมาพัฒนาผูร้ ับการศึกษา
ให้มีความรู ้ ความสามารถในทางปฏิ บตั ิ และมี สมรรถนะจนสามารถนําไปประกอบวิชาชี พใน
ลัก ษณะผูป้ ฏิ บตั ิ ห รื อประกอบอาชี พ โดยอิ สระได้ สอดคล้องกับงานวิ จยั ของ สมคิ ด สร้ อ ยนํ้า
(2547) ที่กล่าวว่า ผูบ้ ริ หารยุคใหม่จะต้องแสดงภาวะผูน้ าํ ในการจัดหรื อแสวงหาโอกาสเพื่อให้เกิด
การเรี ยนรู ้ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่ องด้วยความเชื่อที่ว่าคนยิง่ เรี ยนรู ้ก็จะยิง่ ขยายขีดความสามารถของตน
ออกไป สมาชิ ก ได้เ รี ย นรู ้ ซ่ ึ งกัน และกัน องค์ก ารมี ก ารขยายศัก ยภาพเพื่ อ การแก้ปั ญ หาและ
สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่ อง สอดคล้องกับ ยุวนิ ตย์ ศรศิลป์ (2551) ที่กล่าวว่า การ
พัฒนาระบบบริ หารจัดการแบบมีส่วนร่ วมทั้งในและนอกองค์กร โดยสร้างความร่ วมมือระหว่าง
ผูผ้ ลิต ผูใ้ ช้ ศิริ จันบํารุ ง (2549) กล่าวว่า การบริ หารสถานศึกษาปั จจุบนั ผูบ้ ริ หารสถานศึกษามี
โอกาสในการพัฒ นาตนเองมากขึ้ น โดยเฉพาะการเข้า รั บ การศึ ก ษา การศึ ก ษาวิ จ ั ย ใน
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ หลายแห่ ง เช่น มีสถาบันการพัฒนาผูบ้ ริ หารสถานศึกษามีการฝึ กอบรม
เกี่ยวกับการบริ หารหลักสูตรทวิภาคี ประกอบกับการบริ หารงานความร่ วมมือกับสถานประกอบการ
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ทวิภาคีเป็ นงานบริ หารที่จะต้องติดต่อสร้างสัมพันธภาพกับสถานประกอบการ ผูบ้ ริ หารจึงต้องมี
การปฏิบตั ิตามบทบาทและหน้าที่ของผูบ้ ริ หารเพื่อให้งานต่าง ๆ ขององค์การบรรลุวตั ถุประสงค์
2. ด้านหลักสู ตรและการเรี ยนการสอน พบว่า สถานศึกษามีการจัดการเรี ยนการสอนที่
สอดคล้อ งกับ ความต้อ งการของสถานประกอบการ รวมทั้ง การจัด ทําหลัก สู ต รร่ ว มกับ สถาน
ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน อีกทั้งสถานประกอบการและสถานศึกษาร่ วมกันติดตามและ
ประเมินผลนักเรี ยน และสถานประกอบการร่ วมกันกําหนดคุณสมบัติและพื้นความรู ้ของนักเรี ยน
ทั้งนี้ เป็ นเพราะ หลักสู ตรของอาชีวศึกษาได้กาํ หนดวัตถุประสงค์และสมรรถนะวิชาชีพของผูเ้ รี ยน
และกําหนดให้นกั เรี ยน นักศึกษาทุกคนที่จะจบหลักสู ตรต้องผ่านการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพใน
สถานประกอบการเป็ นเวลา 1 ภาคเรี ยน โดยสถานศึ กษาต้องมี การนิ เทศ ติ ดตาม นักศึ กษาฝึ ก
ประสบการณ์ วิชาชี พในสถานประกอบการ ซึ่ งสอดคล้องกับ นัฐวุฒิ อัมพรศักดิ์ (2542) ศึกษา
แนวทางความร่ วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการในการจัดการฝึ กงานสําหรั บ
นักศึกษา โรงเรี ยนเชี ยงใหม่เทคโนโลยี พบว่า การอํานวยความสะดวกในการนิ เทศ ติดตามผล
นักศึกษาฝึ กงาน และการติดต่อประสานงานของอาจารย์ผปู ้ ระสานงาน ผูค้ วบคุมการฝึ ก ซึ่ งจะเป็ น
ผลดีต่อการสร้างแนวทางความร่ วมมือระหว่างกันในการจัดการฝึ กงานของนักเรี ยนฝึ กงาน
3. ด้านคุณภาพและมาตรฐาน พบว่า สถานประกอบการมีส่วนร่ วมในการประเมินทักษะ
วิชาชีพของนักเรี ยนนักศึกษา โดยสถานศึกษาจัดการศึกษาสอดคล้องกับ ตัวชี้วดั ของมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกด้านอาชี วศึกษา โดยจัดทําโครงการ แผนงาน แผนพัฒนา
สถานศึกษา เพื่อเสริ มสร้างคุณภาพมาตรฐานของผูส้ าํ เร็ จการศึกษา อีกทั้งยังให้สถานประกอบการ
เข้าร่ วมเป็ นกรรมการประเมินมาตรฐานฝี มืออีกด้วย ซึ่ งสอดคล้องกับ สุ วิมล ว่องวาณิ ช (2544)
ที่ พ บว่ า การทํา งานเป็ นที ม เป็ นปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลให้ ก ารดํา เนิ น งานการประกัน คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษาประสบความสําเร็ จ ในด้านการตรวจสอบประเมินผลให้ผบู ้ ริ หารเป็ นประธานในการ
นิ เทศกับติดตาม เพื่อตรวจสอบการปฏิบตั ิงาน การนิ เทศกํากับติดตามเพื่อกระตุน้ ละส่ งเสริ มให้
ดําเนินตามแผน
การเปรี ยบเทียบเกี่ยวกับกับความร่ วมมือกับสถานประกอบการตามมาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษาด้านอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 3 ด้าน คือ ด้านการบริ หารจัดการ ด้าน
หลักสู ตรและการเรี ยนการสอน และด้านคุณภาพและมาตรฐาน โดยจําแนกประเภทของสถาน
ประกอบการ พบว่า ในภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่ งไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะ สถานประกอบการทั้ง 2 กลุ่ม คือภาครัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ให้
ความสําคัญในความร่ วมมือในการจัดการศึกษาทั้งของสถานศึกษาและสถานประกอบการ เพื่อผลิต
กําลังคนตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานด้านอาชีวศึกษา ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั
ของ วรวิทย์ ศรี ตระกูล (2540) พบว่า การจัดการศึกษาที่ประสบความสําเร็ จจะต้องเกิดจากความ
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ร่ วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการตามความต้องการของสถานประกอบการ โดยที่
สถานศึกษามีหน้าที่ดูแลในวิชาทฤษฎีและการปฏิบตั ิเบื้องต้น ส่ วนสถานประกอบการ จะรับหน้าที่
ดูแลรับผิดชอบในการฝึ กปฏิบตั ิดา้ นวิชาชีพโดยตรง และสอดคล้องกับ ประทุม วิเชียรรัตน์ (2547)
กล่าวว่า การที่ผปู ้ ระกอบการเข้ามามีส่วนร่ วมในกระบวนการพัฒนา ตั้งแต่เริ่ มจนสิ้ นสุ ดโครงการ
ได้แก่ การร่ วมกันค้นหาปั ญหา การวางแผน การตัดสิ นใจ การระดมทรัพยากร การพัฒนาบุคลากร
และเทคโนโลยีในท้องถิ่น การบริ หารจัดการจะก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสําหรับนําผลการวิจยั ไปใช้
ผลการวิเคราะห์ขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อนําไปใช้และพัฒนาเกี่ ยวกับความร่ วมมือกับ
สถานประกอบการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1) สถานศึกษาควรแก้ไขปั ญหาด้านนักเรี ยน นักศึกษา ดังนี้
นักเรี ยน นักศึกษาขาดความรู ้ในวิชาชี พ ทักษะที่ใช้ในการฝึ กปฏิบตั ิงานในสถาน
ประกอบการจริ ง ระยะเวลาในการฝึ กปฏิบตั ิการน้อยเกินไป นักศึกษาที่เข้ามาฝึ กงานไม่ค่อยตั้งใจ
ในการฝึ กงานเท่าที่ควร ไม่ใฝ่ หาความรู ้ ไม่ค่อยอยู่ในกฎระเบียบเท่าที่ควร และมีพฤติกรรมที่ไม่ดี
ไม่มีความรู ้เกี่ยวกับระบบการจัดการด้านเอกสาร เนื่ องจากนักศึกษายังขาดความเข้าใจในเรื่ องของ
การจัดการงานเอกสารภายใต้ระบบ ISO และนักเรี ยน นักศึกษา ยังไม่เข้าใจหลักสู ตรและการเรี ยน
การสอนเท่าที่ควร จึงทําให้บางครั้งการปฏิบตั ิตนจึงเกิดปั ญหา และข้อขัดแย้งต่าง ๆ ซึ่ งทําให้การ
ทํางานไม่ราบรื่ นและไม่ตรงจุดประสงค์
2) สถานศึกษาควรจะมีหลักสู ตรการเรี ยนการสอนในเรื่ องของการจัดการคุณภาพ
ระบบ ISO เพิ่มเติม เนื่องจากเป็ นหัวข้อที่ทุกสถานประกอบการให้ความสําคัญมาก
3) สถานศึกษาควรเปิ ดกว้างให้สถานประกอบการเข้าไปมีส่วนร่ วมในการกําหนด
หลักสู ตรการเรี ยนการสอนต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานของสถานประกอบการ
4) ควรยกระดับมาตรฐานการเรี ยนการสอน โดยเพิ่มเติมวิชาในด้านคุณธรรมและ
จริ ยธรรม และควรมีการชี้แจง ประชาสัมพันธ์ และประสานงานในการทํางานอย่างจริ งจังเพื่อความ
สัมฤทธิ์ผลของการร่ วมมือในด้านต่าง ๆ
5) สถานศึ กษาควรมี การประชุ ม ชี้ แจง ประชาสัมพันธ์ และประสานงานในการ
ทํางานอย่างจริ งจัง เพื่อความสัมฤทธิ์ผลของการร่ วมมือในด้านต่าง ๆ
2. ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ครั้งต่อไป
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1) การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ ศึกษาเฉพาะวิทยาลัยเทคนิ คธัญบุรี ดังนั้นควรมีการศึกษา
เรื่ องความร่ วมมือกับสถานประกอบการตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
ในระดับสถาบันการศึกษา
2) ควรมีการวิจยั เพื่อศึกษารู ปแบบของความร่ วมมือที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั และประสบ
ความสําเร็ จ เพื่อจะได้นาํ มาเป็ นกรณี ตวั อย่างสําหรับสถานศึกษาที่ดาํ เนินการในโอกาสต่อไป
3) การวิจยั ครั้งต่อไปควรมีการศึกษาแนวทางการตรวจสอบและทบทวนการประกัน
คุณภาพภายในและภายนอกของสถานศึกษา
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ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อพฤติกรรมการเลือกซื้อสิ นค้ า
กรณีศึกษา บริษัทอูเมมูระ คอร์ ป (ไทยแลนด์ ) จํากัด
FACTOR THAT AFFECT FILTRATION BEHAVIOR BUYS GOODS :COMPANY STUDY
UMEMURA CORP (THAI LAND) LTD
สมบูรณ์ บุญส่ งธรรม เครื อวัลย์ ชัชกุล และดวงตา สราญรมย์
Somboon Boonsongthum,Kruewan Chutchakul, and Duangta Saranrom
หลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

บทคัดย่ อ
ในการวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้ อสิ นค้าของลูกค้าที่มี
ต่อบริ ษทั อูเมมูระ คอร์ ป (ไทยแลนด์) จํากัด และเพื่อเปรี ยบเทียบปั จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัด สิ น ใจเลือ กซื้ อ สิ น ค้า ของลูก ค้า ที่มีต่อ บริ ษ ทั อูเ มมูร ะ คอร์ ป (ไทยแลนด์)
จํา กัด โดย
กลุ่มเป้ าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือลูกค้าของบริ ษทั อู เมมูระ คอร์ป (ไทยแลนด์) จํากัด จํานวน
174 บริ ษทั และเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
คือ การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไปโดยการใช้
การวิเคราะห์แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ในกรณี พบค่าความแตกต่างจะทําการ
ทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่แบบ เชฟเฟ (Scheffe)
ผลการวิจยั พบว่าปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้ อสิ นค้าของลูกค้าที่มีต่อ บริ ษทั อูเมมูระ คอร์ ป
(ไทยแลนด์) จํากัด กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นกิจการที่เป็ นของชาวต่างชาติ คิดเป็ นร้อยละ 56.9และ
เป็ นกิจการร่ วมลงทุนร้อยละ 31.6 มีขนาดของกิจการโดยคิดจากทุนจดทะเบียนโดยส่ วนใหญ่จะมี
ทุนจดทะเบียนอยูท่ ี่ 51-100 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 48.3 และมีทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 101 ล้านบาท
ขึ้นไปคิดเป็ นร้อยละ 36.8 ของผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด ประเภทของอุตสาหกรรมส่ วนใหญ่จะ
เป็ นอุตสาหกรรมเกี่ ยวกับการผลิตชิ้ นส่ วนรถยนต์คิดเป็ นร้ อยละ 43.1 โดยกิ จการส่ วนใหญ่จะมี
พื้นที่ต้ งั อยูใ่ นเขตภาคกลางร้อยละ 44.8 กรุ งเทพและปริ มณฑลร้อยละ 31.1 และภาคตะวันออกร้อยละ
22.4 และกิ จการส่ วนใหญ่เป็ นกิ จการที่มีจาํ นวนพนักงาน 100-500 คนคิดเป็ นร้ อยละ 64.4 และ
จํานวนพนักงานตั้งแต่ 501 คนขึ้นไปคิดเป็ นร้อยละ 27.6
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เมื่อเปรี ยบเที ยบปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้ อสิ นค้าของลูกค้าที่มีต่อ บริ ษทั อูเมมูระ คอร์ ป (ไทย
แลนด์) จํากัดโดยการทดสอบสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 พบว่ากิจการรู ปแบบของกิจการที่
แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อต่างกันโดยกลุ่มตัวอย่างจะให้ความสําคัญในปั จจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจได้แก่ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านราคา ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย ปั จจัยด้าน
การส่ งเสริ มทางการตลาด และปั จจัยด้านกระบวนการส่ วนด้านพื้นที่ต้ งั ของบริ ษทั ที่แตกต่างกันมี
ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อต่างกันโดยกลุ่มตัวอย่างจะให้ความสําคัญในปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
ได้แก่ ปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ ปั จจัยด้านราคา ปั จจัยด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย ปั จจัยด้านการ
ส่ ง เสริ ม ทางการตลาด และปั จ จัย ด้า นกระบวนการส่ ว นด้า นขนาดของกิ จ การ ประเภทของ
อุตสาหกรรมและจํานวนของพนักงานในสถานประกอบการกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าไม่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้อ
ABSTRACT
The purpose of this research was to study the factor that affect customer’s decision to buy
goods from Umemura corp (Thailand) and to compare the various factor. The sample group for
the study was 309 customers (companies) of Umemura corp (Thailand), and the results were
drawn from questionnaires completed by this group.
The statistics were analysed according to frequency,percentage,mean and standard
deviation using the Scheffe one-way analysis of variance and pair difference model.
The results revealed the following;
The majority of customers doing business with Umemura were foreign owned (56.9%)
whit made up (31.6%.) of sales. Business whit authorized capital of between 51-100 million bath
comprised 48.3% of the sample group, whilst business with authorized capital of over 100 million
baht made up 36.8% of the respondents. The automobile components production industry with
43.1% was the largest single industry customer. The most significant locations of customers were
the Central region, Bangkok and its perimeters, and the East, with market shares of 44.8% 31.1%
and 22.4% respectively. Businesses with between 100-500 employees made up 64.4% of
customers, whereas businesses with more than 501 employees made up 27.6%.
At a significance level of 0.05 the most important factors affecting a customers decision
to buy goods were seen to be; product, price, location of the customer, promotion, and location of
the producer. The least significant factors were seen to be the size of the business (authorized
capital), the type of businesses, and the number of employees of the business.
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ความสํ าคัญของปัญหา
ในปั จ จุ บนั เทคโนโลยีส ารสนเทศเป็ นปั จ จัย ที่ สําคัญ ที่ มีอิ ทธิ พ ลส่ ง ผลทํา ให้เ กิ ด สภาพ
“โลกาภิวฒั น์” (Globalization) ทําให้เศรษฐกิจโลกมีความขยายตัวอย่างมาก ทั้งในด้านสิ นค้าและ
บริ การที่ มีความรวดเร็ ว ราคาตํ่าและมีคุณภาพสู ง การสื่ อสารทางการตลาดที่ก้าวหน้า และเพิ่ม
ศักยภาพในการขายให้สูงขึ้น ผูบ้ ริ โภคสามารถเข้าถึงข้อมูลได้หลายทาง และดีกว่าเดิม พร้อมกันนี้
ยังสามารถเชื่อมโยงถึงกันได้ทวั่ โลกด้วยอินเตอร์เน็ต
ในสภาพโลกไร้พรมแดนดังกล่าว พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer behavior) ได้กลายเป็ น
ปัจจัยที่ความสําคัญมากยิง่ ขึ้นกว่าเดิม
การเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการดําเนิ นชี วิตของคนไทยและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทาง
ประชากร ซึ่ งกลุ่ ม ผู บ้ ริ โ ภคส่ ว นใหญ่ ที่ มี ค วามสํา คัญ ต่ อ นัก การตลาดโดยกลุ่ ม ผูบ้ ริ โ ภคที่ มี
ความสําคัญมากที่สุดคือ กลุ่มหนุ่มสาวรุ่ นใหม่ และรองลงมาคือกลุ่มผูใ้ หญ่วยั กลางคนที่เริ่ มเคลื่อน
ตัวไปสู่ กลุ่มผูส้ ู งอายุในอีก 10 ปี ข้างหน้า และภายใต้สภาวะโลกที่เปลี่ยนแปลงไปดังกล่าว มีผลทํา
ให้พฤติกรรกของผูบ้ ริ โภค (Consumer behavior) มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ผูบ้ ริ โภคได้
กลายเป็ นปั จจัยหลักที่สําคัญที่เป็ นทั้งต้นเหตุและผลของการเปลี่ยนแปลงไปของสิ่ งต่างๆ ที มีการ
เปลี่ ย นแปลงอย่า งต่ อ เนื่ อ งตลอดเวลา การศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมผูบ้ ริ โ ภคเป็ น
การศึกษาเพื่อให้ทราบถึงลักษณะความต้องการของผูบ้ ริ โภคในด้านต่างๆเพื่อที่จะปรับสิ่ งกระตุน้
ทางการตลาดให้เหมาะสม เมื่อผูซ้ ้ือได้รับสิ่ งกระตุน้ อื่นๆ ผ่านเข้ามาในความรู ้สึกนึกคิดของผูซ้ ้ือ ซึ่ง
เปรี ยบเสมือนกล่องดําที่ผขู ้ ายไม่สามารถคาดคะเนได้ ดังนั้นงานของผูข้ าย คือ การค้นหาลักษณะ
ของผูซ้ ้ือและความรู ้สึกนึกคิดที่ได้รับอิทธิพลจากสิ่ งกระตุน้ ของผูซ้ ้ือ การศึกษาถึงลักษณะของผูซ้ ้ือ
ที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมายจะมีประโยชน์สําหรั บผูข้ ายคือจะทําให้ทราบความต้องการและลักษณะของ
ลูกค้า เพื่อที่ จะจัดส่ วนประสมทางการตลาดต่างๆและสิ่ งกระตุน้ ทางการตลาดเพื่อสนองความ
ต้องการของผูซ้ ้ือที่เป็ นเป้ าหมายได้ถูกต้อง
บริ ษทั อูเมมูระ คอร์ป(ไทยแลนด์) จํากัด เป็ นบริ ษทั ที่ผลิตโรงงานสําเร็ จรู ปโกดังเก็บของที่
ใช้ผา้ ใบเป็ นวัสดุหลัก (Conveyor) ที่ใช้ในการลําเลียงเศษเหล็ก ประตูปิดเปิ ดอัตโนมัติที่ใช้ผา้ ใบ
เป็ นวัสดุหลักและสิ นค้าอื่นตามการสั่งซื้ อของลูกค้าซึ่ งใช้ผา้ ใบเป็ นวัสดุหลัก ซึ่ งเป็ นบริ ษทั หนึ่ งที่
มองเห็ นพฤติ กรรมการเลื อกซื้ อของลูกค้า ที่ มีต่อสิ นค้าของบริ ษทั เป็ นเรื่ องสําคัญอย่างมากซึ่ ง
พฤติ ก รรมการเลื อ กซื้ อ จะเป็ นตัว ชี้ บ่ ง ถึ ง ปริ ม าณการสั่ ง ซื้ อ ของลู ก ค้า ที่ จ ะมี เ พิ่ ม ขึ้ น เรื่ อ ย ซึ่ ง
หมายความถึ งกําไรของบริ ษทั ที่ จะเพิ่มขึ้ นตามมาด้วยเช่ นกัน และอี กเหตุผลหนึ่ งที่ ทาํ ให้ผูว้ ิจยั
ต้องการที่จะทําการวิจยั เรื่ องนี้ก็คือผูว้ ิจยั เป็ นพนักงานในบริ ษทั อูเมมูระ คอร์ป (ไทยแลนด์ ) จํากัด
และเป็ นส่ วนหนึ่งของแผนกที่ตอ้ งทําการติดต่อกับลูกค้าและให้บริ การลูกค้าหลังการขายซึ่งด้วย

232

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปี ที่ 3 ฉบับที่ 2 มิถุนายน – กันยายน 2552

เหตุผลนี้ เองผูว้ ิจยั จึงอยากทราบถึงมุมมองของลูกค้าที่มี่ต่อบริ ษทั เพื่อนํามาเป็ นฐานข้อมูล
ในการปรับปรุ งวิธีการในการปฏิบตั ิงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าปรับกลยุทธ์
และหาวิธีการใหม่ให้ทนั ยุคทันเหตุการณ์
คําสํ าคัญ
ปัจจัยทางการตลาด พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค กระบวนการการตัดสิ นใจซื้อ
โจทย์ วจิ ัย/ปัญหาวิจัย
ปั จจัยพื้นฐานที่แตกต่างกันมีผลต่อการเลือกซื้อสิ นค้าของ บริ ษทั อูเมมูระ คอร์ป (ไทยแลนด์)
จํากัดแตกต่างกันอย่างไร
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสิ นค้าของลูกค้าที่มีต่อ บริ ษทั อูเมมูระ คอร์ป
(ไทยแลนด์) จํากัด
2. เพื่อเปรี ยบเทียบปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสิ นค้าของลูกค้าที่มีต่อ บริ ษทั อูเมมูระ คอร์ป
(ไทยแลนด์) จํากัด
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรกลุ่มตัวอย่างได้แก่
1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ คือ บริ ษทั ที่ทาํ การติดต่อซื้ อสิ นค้าจาก บริ ษทั อู
เมมูระ คอร์ ป (ไทยแลนด์) จํากัด ซึ่ งมีจาํ นวนทั้งหมด 309 บริ ษทั โดยวิธีการเจาะจงตัวบุคลากรที่มี
ผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า
1.2 การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การสุ่ มตัวอย่างโดยการคํานวณหาขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างที่เหมาะสมโดยหลักการคํานวณของ Yamane’s (Yamane, 1973 : 583) โดยให้มีค่าความ
คลาดเคลื่อนได้ 0.05จํานวน 174 บริ ษทั
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
2.1 แบบสอบถามที่สร้างขึ้นมาจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 3 ตอน คือ
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามโดย
ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบให้เลือกตอบ
ตอนที่ 2 แบบสอบถาม เกี่ ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของบริ ษทั ผูซ้ ้ื อสิ นค้าลักษณะ
แบบสอบถาม เป็ นแบบให้เลือกตอบ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสิ นค้า ของ บริ ษทั
อูเมมูระ คอร์ป(ไทยแลนด์)จํากัด ซึ่งลักษณะคําถามเป็ นแบบ Rating Scale โดยให้คะแนนเป็ น
3. การเก็บรวมรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ มีข้ นั ตอนการดําเนินการดังนี้
3.1 ผูว้ ิจยั ขอหนังสื ออนุญาตแจกแบบสอบถามจากบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ถึงผูจ้ ดั การบริ ษทั ที่ผวู ้ ิจยั ต้องการที่จะแจกแบบสอบถาม เพื่อขออนุญาตแจกแบบสอบถาม
3.2 ผูว้ ิจยั ได้แจกแบบสอบถามแก่พนักงานที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง และรับกลับคืนมาทํา
การตรวจสอบ และแยกเฉพาะฉบับที่สมบูรณ์เพื่อดําเนินการต่อไป
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
4.1 ค่าสถิติร้อยละ ( Percentage ) ใช้อธิ บายข้อมูลปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบ
แบบสอบถามและปั จจัยทางธุรกิจบริ ษทั ผูซ้ ้ือสิ นค้า
4.2 ค่าเฉลี่ย ( Mean ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation ) ใช้อธิ บาย
เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสิ นค้า
4.3 ค่า Anova (One-way Analysis of Variance) ในการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
ของสมมติฐานโดยใช้สูตร F-test
ผลการวิจัย
จากผลของการวิจยั พบว่า
1. รู ปแบบของกิจการ
กลุ่มตัวอย่างที่มีรูปแบบของกิ จการที่แตกต่างกันโดยแบ่งตามการลงทุนคือ เป็ นการ
ลงทุนของชาวต่างชาติท้ งั หมด เป็ นการร่ วมลงทุนและเป็ นกิจการที่เป็ นของคนไทยกลุ่มตัวอย่างจะ
ให้ความสําคัญในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
และด้านกระบวนการโดยเมื่อจําแนกรู ปแบบของกิ จการเป็ นรายด้านพบว่า ลูกค้าที่มีรูปแบบของ
กิจการที่เกิดจากการร่ วมลงทุนจะให้ความสําคัญกับทุกปั จจัยสู งที่สุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ย
อยู่ที่ 3.91 ด้านราคามีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.56 ด้านช่องทางการจัดจําหน่ ายมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.91 ด้านการ
ส่ งเสริ มทางการตลาดมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.66 และด้านกระบวนการมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.32 ส่ วน ด้านบุคคล
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และด้านภาพลักษณ์กลุ่มตัวอย่างคิดว่าไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อสิ นค้าบริ ษทั อูเมมูระ คอร์ ป
(ไทยแลนด์) จํากัด
2. ขนาดของกิจการ
กลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดของกิจการที่แตกต่างกัน โดยแบ่งตามทุน จดทะเบียนของบริ ษทั
คือ ทุนจดทะเบียนตํ่ากว่า 10 ล้านบาท ทุนจดทะเบียน 10-50 ล้านบาท ทุน จดทะเบียน 51-100 ล้าน
บาทและทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 101 ล้านบาทขึ้นไป กลุ่มตัวอย่างคิดว่าขนาดของกิจการไม่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจเลือกซื้อสิ นค้าบริ ษทั อูเมมูระ คอร์ป (ไทยแลนด์) จํากัด
3. ประเภทของอุตสาหกรรม
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีประเภทของอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันโดยแบ่ง
ตามลัก ษณะของบริ ษัท คื อ เป็ นอุ ต สาหกรรมเกี่ ย วกั บ รถยนต์ เป็ นอุ ต สาหกรรมเกี่ ย วกั บ
อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ อุ ต สาหกรรมเกี่ ย วกับ อาหาร อุ ต สาหกรรมเกี่ ย วกับ การผลิ ต เครื่ อ งจัก รและ
อุตสาหกรรมอื่นๆ พบว่า กลุ่มตัวอย่างคิดว่าประเภทของอุตสาหกรรมไม่มีผลตัดการตัดสิ นใจซื้อ
4. พื้นที่ต้ งั ของกิจการ
กลุ่มตัวอย่างที่มีพ้ืนที่ต้ งั ของกิจการที่แตกต่างกันโดยแบ่งตามเขตพื้นที่ต้ งั ของกิจการ
อยู่ คื อ กรุ ง เทพฯและปริ ม ณฑล ภาคกลาง ภาคตะวัน ออกและพื้ น ที่ ต้ ัง อื่ น ๆกลุ่ ม ตัว อย่ า งให้
ความสําคัญในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ด้านบุคลและด้านกระบวนการโดยเมื่อจําแนกตามพื้นที่ต้ งั ของบริ ษทั เป็ นรายด้านพบว่าลูกค้าที่มี
พื้นที่ต้ งั ของกิ จการที่อยู่ในพื้นที่อื่นๆ จะให้ความสําคัญกับทุกปั จจัยสู งที่สุดคือ ด้านผลิตภัณฑ์ มี
ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.91 ด้านราคามีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.25 ด้านผลิตภัณฑ์มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.33 ด้านการส่ งเสริ ม
ทางการตลาดมี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ที่ 4.17 ด้า นช่ อ งทางการจัด จํา หน่ า ยมี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ที่ 4.67 และด้า น
กระบวนการมี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ที่ 3.73 ส่ ว นด้า นบุ ค ลพบว่า ลู ก ค้า ที่ มี พ้ื น ที่ ต้ งั อยู่ใ นเขตกรุ ง เทพและ
ปริ มณฑลให้ความสําคัญสูงที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.23 และด้านภาพลักษณ์กลุ่มตัวอย่างคิดว่าไม่มี
ผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อสิ นค้าบริ ษทั อูเมมูระ คอร์ป (ไทยแลนด์) จํากัด
5. จํานวนพนักงานในสถานประกอบการ
กลุ่มตัวอย่างที่มีจาํ นวนพนักงานในสถานประกอบการที่แตกต่างกันโดยแบ่งตามจํานวน
พนักงานของบริ ษทั คือ จํานวนพนักงานน้อยกว่า 30 คน พนักงาน 31-100 คน พนักงาน 101-500
คน และจํานวนพนักงานตั้งแต่ 501 คนขึ้นไป กลุ่มตัวอย่างคิดว่าจํานวนพนักงานไม่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกซื้อสิ นค้าบริ ษทั อูเมมูระ คอร์ป (ไทยแลนด์) จํากัด
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อภิปรายผล
จากการศึกษา ปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสิ นค้า : กรณี ศึกษา บริ ษทั อูเมมูระ คอร์ ป
(ไทยแลนด์) จํากัด การวิจยั ในครั้งนี้มีประเด็นที่น่าสนใจและนํามาอภิปลายผลเพื่อตอบตามวัตถุประสงค์
ได้ดงั นี้
จากการศึกษาวิจยั พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อสิ นค้ากลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญ
สู งสุ ด คือ ปั จจัยด้านบุคคลซึ่ งบุคลในที่ นี่หมายถึง ตัวพนักงานพนักงานขาย ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างให้
ความสําคัญกับพนักงานขายที่สามารถแนะนะนําได้ดี มีอธั ยาศัย และบุคลิกภาพดี ซึ่ งทําให้เห็นว่า
กลุ่มตัวอย่างตัดสิ นใจเลือกซื้อสิ นค้า โดยการรับข้อมูลข่าวสารจากพนักงานขายมากที่สุด การขายเป็ น
การให้ขอ้ มูลแก่ผสู ้ นใจซื้อโดยตรงทําให้พนักงานขายสามารถประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิ นค้าได้เป็ นอย่าง
ดี เนื่ องจากสามารถบอกถึงข้อดี ขอ้ เสี ยของสิ นค้า ทําให้ลูกค้าสามารถตัดสิ นใจซื้ อได้ง่ายขึ้น ซึ่ ง
สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ สุ วิชา ข่วงอาริ นทร์ (2543) ที่กล่าวว่า ปั จจัยที่กลุ่มตัวอย่างระบุว่า
มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อสิ นค้าอยูใ่ นระดับมาก คือ พนักงานขาย พนักงานขายมีความรู ้ดีและ
มีอธั ยาศัยดี
นอกจากนี้ ปั จจัยด้านภาพลักษณ์ กลุ่มตัวอย่าง ก็ให้ความสําคัญไม่แตกต่างจากปั จจัยด้าน
บุคคลเนื่องจากภาพลักษณ์ของบริ ษทั นั้น หมายถึง มุมมองของลูกค้าที่มีต่อบริ ษทั ถ้าลูกค้ามองบริ ษทั
ในแง่บวกนั้น หมายถึงลูกค้าให้ความเชื่อมัน่ และยอมรับในความเป็ นเราการที่ผบู ้ ริ โภคต้องการที่
จะซื้ อสิ นค้าแต่ว่าไม่เคยใช้สินค้า หรื อไม่เคยรู ้จกั สิ นค้านั้นมาก่อนสิ่ งที่เป็ นลําดับแรกที่ลูกค้าจะมอง
คือ ตราของสิ นค้าความมีชื่อเสี ยงของตัวสิ นค้า และความมัง่ คงของกิจการจึงเป็ นตัวเลือกตัวแลกที่
ลูกค้าคํานึ งถึง และเมื่อขายสิ นค้าได้แล้วการการรับผิดชอบ และเอาใจใส่ ในตัวผลิตภัณฑ์และลูกค้า
เพราะสิ่ งเหล้านี้ จะทําให้ลูกค้าภักดีกบั ตราสิ นค้าซึ่ งสอดคล้องกับแนวความคิดของ เครื อวัลย์ ชัชกุล
(2551) ที่ว่าผูบ้ ริ โภคยุคปั จจัยมุ่งซื้อผลิตภัณฑ์ที่มียหี่ อ้ (Brand Name) และภาพพจน์ของตราสิ นค้า
ส่ วนปัจจัยที่ลูกค้าให้ความสําคัญน้อยที่สุด ได้แก่ ปั จจัยด้านราคาและผลิตภัณฑ์ผผู ้ ลิต ควรพิจารณา
การตั้งราคาให้เหมาะสมกับคุณภาพของสิ นค้าไม่ควรตั้งราคาให้สูง หรื อตํ่าเกิดไปโดยต้องพิจารณา
ถึงคู่แข่งขันด้วย ซึ่ งสอดคล้องกับทฤษฏีส่วนประสมการตลาดของ ค็อตเลอร์ (Kotler,1996 อ้างใน
ศิริวรรณ เสรี รัตน์,2541) ในเรื่ องราคาที่ผบู ้ ริ โภคเปรี ยบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ของผลิตภัณฑ์กบั
ราคาของผลิตภัณฑ์น้ นั ถ้าคุณค่าที่รับรู ้ (Perceived Value) หรื อคุณค่าของผลิตภัณฑ์สูงกว่าราคา
ผูบ้ ริ โภคก็จะตัดสิ นใจซื้ อ ดังนั้น ผูผ้ ลิตควรมีการกําหนดกลยุทธ์ดา้ นราคา โดยต้องคํานึ งถึงการ
ยอมรั บของผูบ้ ริ โภคในคุณค่าของผลิ ตภัณฑ์ว่าสู งกว่าราคาผลิ ตภัณฑ์น้ ัน อีกทั้งยังต้องคํานึ งถึ ง
ต้นทุน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการแข่งขันในตลาดอีกด้วย
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ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช้
จากผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เลือกซื้อสิ นค้าโดยมีการเลือกซื้อจากคุณสมบัติ
การใช้งานของตัวผลิตภัณฑ์เป็ นหลัก ซึ่ งมีประเด็นที่น่าสนใจคือกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ยงั ไม่เห็น
ความสําคัญของปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ซึ่ งการทําวิจยั ครั้งนี้ บริ ษทั ผูผ้ ลิตสามารถนําเอาผลการวิจยั ใน
แง่พฤติกรรมการเลือกซื้ อสิ นค้าไปใช้ในการวางแผนการตลาดโดยพิจารณาเลือกปั จจัยในด้านต่าง
ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคซึ่งจะมีขอ้ เสนอแนะใน 5 ด้านดังนี้
1. ด้านผลิตภัณฑ์
จากการวิจยั จะเห็นได้ว่าระดับคะแนนเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์อยู่ที่ 3.16 เมื่อพิจารณาเป็ นราย
หัวข้อพบปั จจัยที่ประชากรกลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญมากที่สุดได้แก่หวั ข้อคุณภาพของสิ นค้าตรง
กับความต้องการของลูก ค้า โดยมี ค ะแนนเฉลี่ ย อยู่ที่ 4.16 ซึ่ งอยู่ใ นระดับ มากส่ ว นหัว ข้อที่ ก ลุ่ ม
ตัวอย่างให้ความสําคัญน้อยที่สุดได้แก่หัวข้อมีความหลากหลายของสิ นค้าให้เลือกโดยมีคะแนน
เฉลี่ ย อยู่ ที่ 3.23 และคุ ณ สมบัติ ด้า นเทคนิ ค ของสิ น ค้า ตรงกับ ความต้อ งการซึ่ งจะเห็ น ได้ว่ า
บริ ษ ทั ผูผ้ ลิ ตควรมี การปรั บปรุ งตัว ผลิ ตภัณ ฑ์ของสิ น ค้า ให้มีค วามหลากหลากเพื่ อ ให้ผูบ้ ริ โ ภค
สามารถเลื อ กสิ น ค้า เช่ น ควรมี ก ารพัฒ นาด้า นรู ป แบบของผลิ ต ภัณ ฑ์ สี ข องผลิ ต ภัณ ฑ์เ พื่ อ เป็ น
ทางเลือกให้กบั ลูกค้าและควรมีการพัฒนาเทคนิคของผลิตภัณฑ์เช่นนําเอาเทคนิคใหม่ๆ เข้ามาใช้
2. ด้านราคา
จากผลการวิจยั พบว่าระดับคะแนนเฉลี่ยของปั จจัยด้านราคาอยู่ในระดับ ปานกลางโดยมี
ระดับคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.31 ซึ่ งเมื่อพิจารณาเป็ นรายหัวข้อพบปั จจัยที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญ
มากที่สุดได้แก่หัวข้อเงื่อนไขการชําระเงินมีความเหมาะสมโดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.66ซึ่ งอยู่ใน
ระดับมาก ส่ วนหัวข้อที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญน้อยที่สุดได้แก่ หัวข้อ ราคาที่กาํ หนดไว้ท่าน
สามารถต่อรองได้ โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยูท่ ี่ 2.85 อยู่ในระดับปานกลางซึ่ งจะเห็นได้ว่าบริ ษทั ควรมี
การจัดทําสิ นค้าหลายระดับเพื่อให้ลูกค้าสามารถเลื อกระดับราคาของสิ นค้าสิ นค้าได้และจะได้
สามารถเปิ ดตลาดในบริ ษทั ที่มีขนาดเล็กได้เพราะกลุ่มลูกค้าส่ วนใหญ่จะเป็ นบริ ษทั ขนาดกลางและใหญ่
3. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
จากการวิจยั พบว่าปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาดอยูใ่ นระดับมากโดยมีระดับคะแนนเฉลี่ย
อยู่ที่ 3.43 เมื่อพิจารณาเป็ นรายหัวข้อพบปั จจัยที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญมากที่สุดได้แก่หัวข้อ
การโฆษณาผ่านสื่ อเช่ นทางอิ นเตอร์ เน็ตและป้ ายโฆษณาโดยมีคะแนนเฉลี่ ยอยู่ที่ 4.32 ซึ่ งอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ส่ วนหัวข้อที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญน้อยที่สุดได้แก่หัวข้อมีการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบริ ษทั ให้ทราบเสมอและมีส่วนลดเมื่อซื้อในปริ มาณมากโดยมีคะแนนเฉลี่ย
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อยู่ที่ 2.62 และ 2.68 ซึ่ งอยู่ในระดับปานกลางซึ่ งจะเห็ นได้ว่าบริ ษทั ผูผ้ ลิ ตควรมี การทํา
เอกสารแจกให้กบั ลูกค้าเพื่อเป็ นการแจ้งข่าวสารของบริ ษทั ให้ลูกค้าทราบและยังเป็ นการโฆษณา
บริ ษทั และยังอาจเป็ นการแนะนําสิ นค้าใหม่ให้กบั ผูบ้ ริ โภคทราบและควรมีส่วนลดเมื่อลูกค้าซื้ อ
สิ นค้าในปริ มาณมากตามตั้งไว้
4. ด้านกระบวนการ
จากผลการวิจยั ปั จจัยด้านกระบวนการพบว่าอยูใ่ นระดับปานกลางโดยมีระดับคะแนนเฉลี่ย
อยู่ที่ 3.15 ซึ่ งเมื่อพิจารณาเป็ นรายหัวข้อพบว่าปั จจัยที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญมากที่สุดได้แก่
หัวข้อมีข้ นั ตอนในการปฏิบตั ิงานที่ชดั เจนโดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.36 ซึ่ งอยู่ในระดับปานกลาง
ส่ วนหัวข้อที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญน้อยที่สุดได้แก่หวั ข้อ มีการใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัยในการ
ปฏิบตั ิงานและการทํางานที่ถูกต้องแม่นยําโดยมีคะแนนเฉลี่ยอยูท่ ี่ 2.88 และ 2.97 บริ ษทั ควรมีการ
นําเอาเทคนิคใหม่เข้ามาใช้ในการปฏิบตั ิงานเช่นอุปกรณ์ใหม่เครื่ องมือที่ทนั สมัยและเทคนิคในการ
ปฏิบตั ิงานแบบใหม่และควรมีการจัดการฝึ กอบรมให้กบั พนักงานเกี่ ยวกับวิธีการปฏิบตั ิงานและ
ควรจัดให้มีเอกสารประกอบการทํางานหรื อมาตรฐานการทํางาน
ข้อเสนอแนะในการทําการวิจยั ครั้งต่อไป
1. การวิจยั ครั้ งนี้ ได้ทาํ การศึกษาเกี่ ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อพฤติ กรรมการเลื อกซื้ อสิ นค้า
เท่านั้น การวิจยั ครั้ งต่อไปควรทําการศึ กษาเจาะลึกลงไปในแต่ละประเภทของสิ นค้าเช่ น โกดัง
สําเร็ จรู ป สายพานลําเลียงและประตูปิดเปิ ดอัตโนมัติ เพื่อเป็ นประโยชน์กบั ผูป้ ระกอบการครั้งต่อไป
2. ในการวิจยั ครั้งต่อไปควรศึกษาเจาะลึกเรื่ อง ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการบริ การ
หลังการขาย
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