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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อ (1) สร้างชุดฝึกทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์               

ขั้นพื้นฐาน สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 (2) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก่อนและหลงัการใช้ชุดฝึกทกัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน   

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ี  เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 จาํนวน 30 คน 
โรงเรียนบา้นบุกะสัง  อาํเภอวฒันานคร  จงัหวดัสระแกว้  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2550 เคร่ืองมือ
ท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นชุดฝึกทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน จาํนวน 8 ชุด แบบทดสอบวดั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน และนําผลการทํา
แบบทดสอบดา้นทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน  มาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน   

ผลการวิจยัสรุปไดว้า่ 
1. ไดชุ้ดฝึกทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา         

ปีท่ี 1  จาํนวน 8 ชุด  มีประสิทธิภาพ  81.21/ 81.10 
2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนท่ีไดรั้บการ

สอนโดยใชชุ้ดฝึกทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานหลงัเรียน สูงกวา่ก่อนเรียน  
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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.   

 
ความสําคญัของปัญหา 

 วิทยาศาสตร์มีบทบาทสําคญัยิ่งในยุคปัจจุบนัและอนาคตเพราะวิทยาศาสตร์เก่ียวขอ้งกบั
ชีวิตของทุกคน องคป์ระกอบของวิทยาศาสตร์ไดแ้ก่  ความรู้และกระบวนการคน้ควา้หาความรู้ ซ่ึง
ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จะนาํไปสู่การแสวงหาความรู้ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไดม้าดว้ย
ความพยายามของมนุษยท่ี์ใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Process) การแกปั้ญหาโดยผา่น
การสังเกต การสาํรวจตรวจสอบ (Investigating) การศึกษาคน้ควา้อย่างเป็นระบบ  การสืบคน้ขอ้มูล             
ทาํใหเ้กิดองคค์วามรู้เพิ่มพนูตลอดเวลา  ความรู้และกระบวนการดงักล่าว มีการถ่ายทอดต่อเน่ืองเป็น
เวลายาวนาน (กรมวิชาการ, 2544 : 1 – 2)นอกจากความรู้ทางวิทยาศาสตร์ แลว้ยงัตอ้งคาํนึงถึงทกัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซ่ึงหมายถึงความสามารถในการสังเกต (Observing) การลงความเห็น
จากขอ้มูล (Inferring)  การจาํแนกประเภท (Classifying) การวดั (Measuring) การใชต้วัเลข (Using 
Number) การส่ือความหมาย(Communicating) การพยากรณ์  (Predicting) ฯลฯ และความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ยงัช่วยให้คนมีความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการใชป้ระโยชน์ การดูแลรักษาตลอดจนการ
พฒันาส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากร ธรรมชาติ อยา่งสมดุลและยัง่ยนื  (กรมวิชาการ, 2544 : 1 – 2) 
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การจัดหลักสูตรวิทยาศาสตร์สําหรับนักเรียนทั้ งปัจจุบันและอนาคตจะต้องเน้นให้

นักเรียนคิดเป็น ทาํเป็น  แกปั้ญหาอย่างเป็นระบบ โดยอาศยักระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ 
การสืบเสาะ (ไพฑูรย ์สุขศรีงาม, 2537 : 26) การจดัการเรียนการสอนควรใชรู้ปแบบวิธีการท่ี
หลากหลาย จดัการเรียนการสอนตามสภาพจริง การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้ร่วมกนั การเรียนรู้
จากธรรมชาติ การเรียนรู้จากการปฏิบติัจริงและการเรียนรู้แบบบูรณาการ ทั้งน้ีตอ้งพยายามนํา
กระบวนการจดัการกระบวนการอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม กระบวนการคิด และกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ไปสอดแทรกในการเรียนการสอนดว้ย (กรมวิชาการ, 2544 : 6) ในส่วนของ
กระบวนการจดัการเรียนรู้มาตรา 24 ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติพุทธศกัราช 2542 
ได้ระบุให้หน่วยงานทางการศึกษาดําเนินการจัดเน้ือหาและกิจกรรม ให้ผูเ้รียนได้ฝึกทักษะ
กระบวนการคิดการจดัการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกตค์วามรู้มาใช ้เพื่อป้องกนัและ
แก้ปัญหา จดักิจกรรมให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติัให้ทาํได้ คิดเป็น 
แกปั้ญหาเป็น (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543 : 27) การจดัการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์จึงควรจดัให้นักเรียนไดมี้ทั้งความรู้ และทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซ่ึงเป็น
ทกัษะทางสติปัญญาท่ีนกัวิทยาศาสตร์นาํมาใชใ้นการคน้ควา้สืบเสาะหาความรู้และแกปั้ญหาต่างๆ 
เพราะทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์คือเคร่ืองมือในการนาํมาซ่ึงความเขา้ใจเน้ือหาวิชาท่ีเรียน 
(วรรณทิพา รอดแรงคา้, 2540 : 1)  

  จากสภาพโดยทั่วไปในปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาครู             
ส่วนใหญ่ ไม่นิยมใช้กิจกรรมและเทคนิคการสอนท่ีหลากหลายมาประกอบกิจกรรมการเรียน 
การสอน ในบางคร้ัง แมเ้ด็กไทยมีโอกาสเรียนวิทยาศาสตร์ แต่ไม่มีโอกาสไดฝึ้ก เพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้แบบเสริมสร้างปัญญาอย่างถูกตอ้งและสมบูรณ์พอท่ีจะทาํให้เกิดทกัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ (สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2543 : 66)  ครูขาดความรู้ 
ความเขา้ใจและทกัษะ ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนส่วนใหญ่มีส่ือเคร่ืองมือ และ
อุปกรณ์การเรียนการสอนไม่เพียงพอ ลา้สมยั  และไม่ไดม้าตรฐาน ขาดแหล่งคน้ควา้ท่ีเหมาะสม  
ครูขาดประสบการณ์  ขั้นการใช้ และผลิตส่ือการสอนจากการรายงานผลการวิจยัของสถาบนั
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับนานาชาติได้รายงานไว้ว่า การเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนของประเทศไทยยังต้องมีการปรับปรุงทั้ งด้านเน้ือหาความรู้และ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (กรมวิชาการ, 2544 : 6) 
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            ดงันั้นการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์จึงจาํเป็นตอ้งใหค้รูผูส้อนฝึกทกัษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และตอ้งการท่ีจะให้นักเรียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามเจตนารมณ์ของ
หลกัสูตรไดอ้ยา่งมีคุณภาพเก่ียวกบัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และสภาพ 

การเรียนการสอนดงักล่าวขา้งตน้  ทาํใหผู้ว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอน เพื่อมุ่งเนน้ให้นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจในทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
เก่ียวกบัการสังเกต การวดั การจาํแนกประเภท  การคาํนวณ การหาความสัมพนัธ์ระหว่างมิติกบัมิติ
และมิติกบัเวลา การลงความคิดเห็นจากขอ้มูลการ  ส่ือความหมายขอ้มูลและการพยากรณ์ใหม้ากข้ึน
โดยใชชุ้ดฝึกทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
ทั้งน้ี  เพื่อเป็นการพฒันาให้นกัเรียนมีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานสูงข้ึน โดย
เลือกเน้ือหาในสาระท่ี 2 เร่ืองสารและสมบติัของสาร เน่ืองจากปัจจุบนัสินคา้ในทอ้งตลาด  มี
ส่วนประกอบของสารชนิดต่างๆ มากมายไม่ว่าจะเป็นสารท่ีใช้ ในการบริโภค อุปโภค  เช่น
เคร่ืองสาํอาง ลว้นแลว้มีทั้งคุณประโยชน์และ โทษมหนัต ์ดงัข่าวจากส่ือสารมวลชน โทรทศัน์  วิทย ุ
ท่ีมีอยู่บ่อย ๆ เ ก่ียวกับการใช้สารเคมีแล้วประสบปัญหาต่างๆนา ๆ สาเหตุเน่ืองมาจากการ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์นัน่เอง  จึงทาํให้ผูว้ิจยั มีความสนใจในสาระดงักล่าวและเพ่ือให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้
และเกิดทักษะอย่างถูกต้องในเ ร่ืองของสารและสมบัติของสารเพ่ือสามารถนําไปใช้ใน
ชีวิตประจาํวนัไดเ้ป็นอยา่งดี  
  

คาํสําคญั   
  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   
 
โจทย์วจัิย/ปัญหาวจัิย 

  ชุดฝึกทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนท่ีไดรั้บการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใชชุ้ดฝึกทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน หลงัเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอยา่งไร 
 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
1. เพื่อสร้างชุดฝึกทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยม 

ศึกษาปีท่ี 1 ใหมี้ประสิทธิภาพไปตามเกณฑ ์80/80 
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2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ด้านทกัษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานก่อนและหลงัการใชชุ้ดฝึกทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขั้นพื้นฐาน   
 
วธีิดําเนินการวจัิย 

1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1โรงเรียน 
บา้นบุกะสัง  ตาํบลหนองแวง อาํเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2550 1 
ห้องเรียน จาํนวน 30 คน เน่ืองจากโรงเรียนมีนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 เพียงห้องเดียวและเป็น
ชั้นเร่ิมตน้ของการเรียนสาระวิทยาศาสตร์ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2544 
ระดบัมธัยมศึกษา ซ่ึงเหมาะสมต่อการปลูกฝังให้มีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 
ผูว้ิจยัจึงเลือกทาํการวิจยักบันกัเรียนใน   ชั้นน้ี   

2.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ชุดฝึกทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ซ่ึงประกอบดว้ยทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานคือ ชุดท่ี 1 ชุดฝึก
ทกัษะการสงัเกต ชุดท่ี 2 ชุดฝึกทกัษะการวดั  ชุดท่ี 3 ชุดฝึกทกัษะการจาํแนกประเภท ชุดท่ี 4 ชุดฝึก
ทกัษะการคาํนวณ ชุดท่ี 5 ชุดฝึกทกัษะการหาความสัมพนัธ์ระหว่างมิติกบัมิติ และมิติกบัเวลา ชุดท่ี 
6 ชุดฝึกทกัษะการลงความคิดเห็นจากขอ้มูล  ชุดท่ี 7 ชุดฝึกทกัษะการส่ือความหมายขอ้มูล และชุดท่ี 
8 ชุดฝึกทกัษะการพยากรณ์  รวมเป็นชุดฝึกทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน จาํนวน 
8 ชุด   แต่ละชุดเสนอเน้ือหาจากง่ายไปหายากและมีกิจกรรมให้ฝึก มีการทดสอบในแต่ละเน้ือหา 
แนวคิด วตัถุประสงค์ กิจกรรมส่ือ บทสรุป ซ่ึงเน้ือหาท่ีนํามาจัดทาํชุดฝึกเป็นเน้ือหาในสาระ
วิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 เร่ืองสารและสมบติัของสาร 

3. การเก็บและรวบรวมขอ้มูล  ผูศึ้กษาจดัเตรียมชุดฝึกทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ขั้นพื้นฐานในแต่ละเล่ม จํานวน  8 เล่ม พร้อมทั้ งอุปกรณ์ท่ีต้องใช้ในชุดฝึกแต่ละชุด  และ 
เกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยปฏิบติัดงัน้ี 

3.1 ทดสอบก่อนเรียน (Pre – test)โดยใชแ้บบวดัผลสัมฤทธ์ิดา้นทกัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน  

3.2 จัดการเรียนรู้ เร่ืองสารและสมบัติของสารโดยใช้ชุดฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเป็นเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 
ชัว่โมง ตามตารางสอนของโรงเรียน โดยผูว้ิจยัดาํเนินการสอนดว้ยตนเอง 

3.3 ทดสอบหลังเรียน(Post-test)โดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน   
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4. วิธีวิเคราะห์ขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน ในการ

ทดลองใชก้บันกัเรียน จาํนวน 50 คน ดงัน้ี 
4.1 วิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อหาความยากง่ายและค่าอาํนาจจาํแนก 
4.2  วิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อหาความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทั้งฉบบั  

 
4.3  วิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อหาค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
4.4  เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน  

5.  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
5.1  ร้อยละ (Percentage) 
5.2  ค่าเฉล่ีย (μ) 
5.3  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (σ) 

ผลการวจัิย 
1. ชุดฝึกทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน มีประสิทธิภาพ  81.21/ 81.10 
2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนดว้ยชุดฝึกทกัษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ
10.96 ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 
อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยคร้ังน้ีพบว่า   การสร้างชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์            
ขั้นพื้นฐานสาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ไดผ้ลการวิเคราะห์และอภิปรายผลดงัน้ี 

1.  ประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน สําหรับ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 จาํนวน 8 ชุด พบว่า ชุดฝึกทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์          
ขั้นพื้นฐาน มีประสิทธิภาพ 81.21/ 81.10  นัน่คือ  ชุดฝึกทกัษะแต่ละชุด มีประสิทธิภาพมากกว่าร้อยละ 
80 มีค่าเฉล่ียของประสิทธิภาพจากจาํนวนนกัเรียนท่ีทาํแบบทดสอบทา้ยชุดฝึกทกัษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานผา่นเกณฑท่ี์กาํหนดคิดเป็นร้อยละ 81.21 และเม่ือทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรียน ด้วยชุดฝึกทักษะ นักเรียนทาํแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ท่ีกาํหนดคิดเป็น
ประสิทธิภาพร้อยละ 81.10 แสดงวา่  ชุดฝึกทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน  สาํหรับ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑท่ี์กาํหนด  เพราะการกาํหนดเกณฑ ์
80/80  เม่ือนาํผลมาเทียบเกณฑใ์หอ้ยูใ่นช่วง 80/80 + 5 % ถือวา่เป็นไปตามเกณฑ ์
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   1.1 การสร้างชุดฝึกทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน  สาํหรับนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ผูว้ิจยัไดน้าํแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ของ ธอร์นไดค ์(Edward L Thorndike) คือ
การฝึกทาํบ่อยๆ และการคาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล สร้างชุดฝึกจากง่ายไปหายาก มาเป็น
แนวทางและนาํวิธีการสร้างชุดฝึกท่ีดีของฮาร์เรส คือมีการฝึกแกปั้ญหา ฝึกทกัษะต่างๆเพื่อเร้าให้
เกิดความสนใจ มาใชน้อกจากน้ีทางดา้นเน้ือหาและกิจกรรมกมี็ความสอดคลอ้งกนัมีการฝึกหลาย ๆ 
อยา่ง และนาํหลกัการสร้างชุดฝึกท่ีดีของ  นิตยา ฤทธ์ิโยธี  ท่ีวา่ตอ้งเหมาะสมกบัวยั ไม่ใช ้
เวลานานเกินไปน่าสนใจ  เขา้ใจง่าย  ซ่ึงผูว้ิจยัยงันาํจิตวิทยาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของบรู
เนอร์ เพียเจตแ์ละกาเย ่มาผสมผสานจดักิจกรรมในชุดฝึกแต่ละชุดเพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้และไดใ้ช้
ส่ือหลายชนิดอย่างเหมาะสม  มีกิจกรรมท่ีสัมพนัธ์และความสอดคลอ้งกับเน้ือหา  และวยัของ
ผูเ้รียน จดักระบวนการเรียนรู้ไม่เครียดโดยให้ผูเ้รียนไดแ้สดงความสามารถและคน้พบดว้ยตนเอง
และเกิดความมัน่ใจ มีการทดลอง  มีเอกสารประกอบ  การศึกษาจากกรอบแนวคิดท่ีครูจดัทาํข้ึน             
มีการถามตอบท่ีน่าสนใจ  ทาํให้ผูเ้รียนไดค้น้พบคาํตอบดว้ยตนเอง เป็นการเรียนรู้จากส่ิงท่ีเป็น
รูปธรรมโดยเร่ิมให้เด็กไดร้วบรวมขอ้มูลและคน้ควา้หาความรู้ จนสามารถมองเห็นความสัมพนัธ์  
และสรุปเป็นองค์ความรู้ ได้ด้วยตนเองทาํให้เกิดการเรียนรู้  เขา้ใจ มีทกัษะ  กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ไดดี้  มีความเขา้ใจท่ีคงทน มีความสนุกสนานขณะเรียนรู้เพราะไดล้งมือปฏิบติัชุดฝึก
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีครูสร้างข้ึน เร่ือง สารและสมบัติของสาร ท่ีเก่ียวข้องใน
ชีวิตประจาํวนั เม่ือสร้างชุดฝึกทกัษะแลว้ไดน้าํชุดฝึกทกัษะท่ีสร้างข้ึน  เสนอคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์  และเสนอผูเ้ช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบ  ความเหมาะสมของเน้ือหา  กิจกรรม  จุดประสงค ์ 
แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํ  เม่ือผ่านการแกไ้ขตามคาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญแลว้ ชุดฝึก
ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานท่ีสร้างข้ึนยงัผา่นการทดลองใชก้บันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง  
เพื่อนาํขอ้บกพร่องท่ีพบมาปรับปรุงแกไ้ขทั้งในดา้นภาษา  กิจกรรม การเรียน  เวลาในการทดลอง  
เพื่อให้ชุดฝึกทกัษะมีความสมบูรณ์  จะเห็นไดว้่า  การสร้างชุดฝึกทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
ขั้นพื้นฐานจดัทาํอยา่งเป็นระบบ  เป็นขั้นตอนตามทฤษฎีของนกัวิชาการ  และผา่นการวิเคราะห์เน้ือหา 
มีวิธีการสอนท่ีหลากหลาย  และเหมาะสม  ไดผ้่านการตรวจสอบแกไ้ข  ปรับปรุงหลายคร้ัง  ทั้งจาก
ผูเ้ช่ียวชาญ และนักเรียน  ก่อนนาํไปใชก้บักลุ่มประชากรท่ีตอ้งการศึกษา  จึงมีผลทาํให้ชุดฝึกทกัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานชุดน้ีมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ีตั้งไว ้ 80/80            
คือมีประสิทธิภาพ  81.21/ 81.10 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สมถวิล ขดัเกลา  ท่ีสร้างชุดฝึกทกัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน 75/75 ผลการวิจยัพบวา่ชุดฝึกทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สาํหรับนกัเรียนชั้น 
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ประถมศึกษาปีท่ี 4 มีประสิทธิภาพเท่ากบั 91.33/83.33 แล จงศิริ วิวฒัน์เชาวพ์นัธ์ สร้างชุดฝึกทกัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เม่ือนําชุดฝึกทกัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานมาหาประสิทธิภาพอยูใ่นเกณฑ ์71.43 / 73.48 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์
ท่ีกาํหนด คือ 70 / 70 และ จงรัก สุวโจ (2546 : บทคดัยอ่) สร้างชุดกิจกรรมฝึกทกัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์  สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  กลุ่มตวัอย่าง คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
โรงเรียนยอแซฟวิทยา  อาํเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี ปีการศึกษา 2546 ผลการวิจยัพบว่าชุดกิจกรรมฝึก
ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 แสดงวา่การสร้างชุดฝึก 

       ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานมีประสิทธิภาพเม่ือนํามาใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แลว้ทาํใหก้ารเรียนมีประสิทธิภาพและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 

1.2 การจดักิจกรรมการเรียนรู้ ในแต่ละชุดฝึกทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์               
ขั้นพื้นฐาน  มีลกัษณะการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยผสมผสานหลายรูปแบบ โดยยึดทฤษฎีการ
สอนของกาเย่ เช่น เทคนิคการสอน 9 ขั้น และยึดแนวทางการจดัการเรียนรู้ตามพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542  มุ่งให้ผูเ้รียนมีความสามารถและพฒันาตนเองไดฝึ้กทกัษะ
กระบวนการคิด ให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง มีการสืบเสาะหาความรู้โดยปฏิบติัการ
ทดลองค้นพบด้วยตนเอง เป็นต้น  ทั้ งน้ีได้นํารูปแบบการสอน แต่ละแบบมาประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกบัเน้ือหาและผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั  โดยเนน้ให้นกัเรียนไดล้งมือปฏิบติักิจกรรมเพื่อ
แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง ครูเป็นเพียงผูช้ี้แนะเท่านั้น  นกัเรียนจึงมีโอกาสไดแ้สดงความคิดเห็นกนั
อย่างกวา้งขวาง  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 ตอ้งการให้
ผูเ้รียนเกิดคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ คือ มีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทกัษะ การคิด           
การแก้ปัญหา และทักษะในการดํารงชีวิต การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคัญ 
นอกจากน้ีชุดฝึกทกัษะน้ียงัไดจ้ดักิจกรรมการเรียน การสอนแบบร่วมมือร่วมใจซ่ึงนกัเรียนจะมีการ
อภิปราย  ซกัถาม  แลกเปล่ียน ความคิดเห็น การสรุป การแกปั้ญหาการศึกษาเน้ือหาท่ีสอดคลอ้งกบั
กิจกรรม ซ่ึงวิธีการเรียนรู้ ดงักล่าวน้ี ช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนเป็นผูคิ้ดอยา่งมีวิจารณญาณ อยา่งมีเหตุผล  
รู้จกั การทาํงานร่วมกนัและยอมรับฟังความคิดเห็นจากผูอ่ื้น นกัเรียนท่ีเกียจคร้าน  ระบบกลุ่มจะช่วย
กระตุน้ให้ปฏิบติังาน ซ่ึงลกัษณะความสัมพนัธ์ดงักล่าวส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ ตามกระบวนการ
เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนไดอ้ภิปรายนาํเสนอผลงาน หน้าชั้นเรียน ครูนักเรียนร่วมกนั
อภิปราย เพื่อสรุปเน้ือหาในบทเรียน การสอนดงักล่าวทาํใหผู้เ้รียนมีประสบการณ์กวา้งขวางมากข้ึน  
อันเป็นผลให้ประสบความสําเร็จในการเรียนและส่งผลให้ชุดฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน มีประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑม์าตรฐานท่ีตั้งไว ้
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1.3 การมีปฏิสมัพนัธ์กบัผูเ้รียน ขณะผูเ้รียนทาํกิจกรรมกลุ่ม  ผูว้ิจยัไดก้ระตุน้ใหผู้เ้รียน

อยากเรียนรู้ โดยการตั้งคาํถามท่ีง่าย ๆ เพื่อให้นักเรียนคิดอย่างหลากหลายตามประสบการณ์ของ
นักเรียนแต่ละคน ทาํให้นักเรียนประสบผลสําเร็จในการทาํกิจกรรม การเรียนรู้และทาํกิจกรรม
นักเรียนได้อภิปรายร่วมกันมีการช่วยเหลือกัน ในการปฏิบัติกิจกรรม แบ่งหน้าท่ีกันขณะทาํ
กิจกรรมกลุ่ม ทุกคนไดท้าํหนา้ท่ี ทาํใหไ้ม่เบ่ือหน่ายในการเรียน ส่งผลใหชุ้ดฝึกทกัษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานท่ีสร้างข้ึน  มีประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑม์าตรฐานท่ีตั้งไว ้

            1.4 เน้ือหาท่ีคดัเลือกมาจดัทาํเป็นชุดฝึกทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์                 
ขั้นพื้นฐาน เป็นเน้ือเร่ืองท่ีเด็กสนใจ น่าศึกษาคน้ควา้ เพราะเป็นเร่ืองใกลต้วัในชีวิตประจาํวนั 
ท่ีนาํมาประกอบในทกัษะการสังเกต การวดั การจาํแนกประเภท การส่ือความหมายขอ้มูล หรือ 
การพยากรณ์  นอกจากน้ียงัมีประโยชน์ต่อนักเรียนมาก ทาํให้นักเรียนสนใจ กระตือรือร้นท่ีจะ
เรียนรู้  จึงทาํใหชุ้ดฝึกทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพสูง 

1.5 ชุดฝึกทกัษะทุกชุด มีประสิทธิภาพสูง เน่ืองมาจากในการจดักิจกรรมเนน้ 
การทดลองการปฏิบติัสืบคน้หาคาํตอบดว้ยตนเองเก่ียวกบัสารเคมีท่ีใชใ้นชีวิตประจาํวนั ซ่ึงเป็น
เร่ืองใกลต้วัของผูเ้รียนทาํให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ และสนุกสนานต่ืนเตน้สนใจในกิจกรรมเป็น 
อยา่งดี 

จากลกัษณะของชุดฝึกทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานท่ีไดผ้่าน
การสร้างอยา่งมีระบบระเบียบขั้นตอนตามแนวทางของนกัวิชาการหลายท่าน มีการปรับปรุงแกไ้ข
ท่ีสมบูรณ์ ลกัษณะของกิจกรรมสนองต่อความตอ้งการของผูเ้รียน บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
เน้ือหาท่ีเหมาะสมและมีประโยชน์ต่อผูเ้รียน ดงัเหตุผลท่ีกล่าวมา จึงทาํใหชุ้ดฝึกทกัษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน  มีประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑม์าตรฐานท่ีตั้งไว ้

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยชุดฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน สําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี1พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงั
เรียนดว้ยชุดฝึกทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานสูงกว่าก่อนเรียนเฉล่ียร้อยละ 10.96  
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ งไว  ้ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ จงศิริ วิวฒัน์เชาว์พนัธ์ (2549) 
สร้างชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สําหรับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน นาํคะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบมาคาํนวณหา
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและหาค่าความแตกต่างโดยใชสู้ตร t-test ผลการวิจยัสรุป
ไดด้งัน้ี ผลสัมฤทธ์ิทางดา้นทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของกลุ่มทดลอง และ
กลุ่มควบคุมแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงว่านกัเรียนท่ีไดรั้บการสอน 
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โดยใช้ชุดฝึกทกัษะมีผลสัมฤทธ์ิทางดา้นทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานสูงกว่า
นักเรียนท่ีไดรั้บการสอนดว้ยวิธีปกติ และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ปราณี คลา้ยหนองสรวง 
(2547:บทคัดย่อ) ท่ีได้ทําการวิจัยเร่ือง การสร้างชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์                 
ขั้นพื้นฐาน เร่ือง กลไกมนุษย ์ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ผลการวิจยัพบว่า นักเรียนท่ีเรียนโดยใชชุ้ดฝึก
ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉล่ียทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลงัเรียนสูงกว่า
คะแนนเฉล่ียก่อนเรียน จากผลการวิจัยดังกล่าว  แสดงว่าการสร้างชุดฝึกทักษะกระบวนการ  
ทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเนน้การปฏิบติัจริง การเรียนรู้ดว้ย
ตนเองเก่ียวกบัเร่ืองใกลต้วัในชีวิตประจาํวนั เป็นชุดฝึกทกัษะท่ีมีประสิทธิภาพ 81.21/ 81.10  และ 

เม่ือใช้สอนนักเรียนแล้วเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พบว่า ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลงัเรียนดว้ยชุดฝึกทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานสูงกว่าก่อนเรียน
โดยค่าเฉล่ียของคะแนนก่อนเรียน เท่ากบั 13.36  และหลงัเรียนเท่ากบั 24.33 ซ่ึงมีความต่างเท่ากบั 10.96 
ส่วนค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานก่อนเรียนเท่ากบั 2.82 และหลงัเรียนเท่ากบั 1.69 มีความต่างเท่ากบั  2.59 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ครูผูส้อนสามารถนาํชุดฝึกทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน สําหรับ
นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ไปใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนได ้เพราะผูว้ิจยั ไดส้ร้าง
ชุดฝึกทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ท่ีเก่ียวกบัเน้ือหาตามหลกัสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ช่วงชั้นท่ี  3  
 2. ครูผูส้อนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ควรสร้างชุดฝึกทกัษะวิทยาศาสตร์ เร่ืองอ่ืนๆ บา้ง 
เพื่อใชเ้ป็นกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นให้นักเรียนไดล้งมือปฏิบติัจริง นักเรียนจะเกิดทกัษะ
และมีความเขา้ใจมากข้ึน และสามารถเป็นการเรียนรู้ท่ีติดตวัแบบยัง่ยนื 
 3. ผูบ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา ควรส่งเสริมให้ครูผูส้อน ไดส้ร้างชุดฝึก
ทกัษะกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ในเร่ืองอ่ืนๆ เพราะการเรียนด้วยชุดฝึกทกัษะเป็นการลงมือปฏิบติั
กิจกรรมจริงและมีส่ือการสอนท่ีหลากหลาย นักเรียนจะเกิดความสนใจ ช่วยให้มีความเขา้ใจใน
บทเรียนยิง่ข้ึน  
 
 
 
 



วารสารบณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์
ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 2 มิถุนายน – กนัยายน 2552 

11 

  
 ขอ้เสนอแนะการวิจยัคร้ังต่อไป 
  1. ควรนําแนวการสร้างชุดฝึกทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน สําหรับ
นักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 สร้างชุดฝึกทักษะกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์เร่ืองอ่ืน ๆ ในระดับชั้ น 
อ่ืน ๆ  บา้ง  
 2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างการใชชุ้ดฝึกทกัษะกบัวิธี
สอนแบบอ่ืนๆ วา่มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างกนัหรือไม่ 

 
บรรณานุกรม 

กรมวิชาการ. (2544). กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพอ์งคก์ารคา้    
                รับส่งสินคา้  และพสัดุภณัฑ.์ 
 . (2544). คู่มือการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพอ์งคก์ารคา้

รับส่ง  สินคา้และพสัดุภณัฑ.์ 
จงรัก   สุวโจ. (2548). ชุดกจิกรรมฝึกทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ สําหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที ่6 โรงเรียนยอเซฟวทิยา อาํเภอท่าใหม่ จังหวดัจันทบุรี.  
วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบณัฑิต สาขาหลกัสูตรและการสอน มหาวิทยาลยับูรพา. 

จงศิริ วิวฒัน์เชาวพ์นัธ์. (2549). การสร้างชุดฝึกทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขั้นพืน้ฐานใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่6  
ในจังหวดัแม่ฮ่องสอน.วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต สาขาหลกัสูตรและการสอน  
บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่. 

ปราณี  คลา้ยหนองสรวง. (2547). การพฒันาทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขั้นพืน้ฐานโดยใช้
ชุดฝึกทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขั้นพืน้ฐาน  เร่ืองกลไกมนุษย์  ช้ันมัธยมศึกษา
ปีที ่2. ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต  สาขาชีววิทยาศึกษา  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม.   

ไพฑูลย ์ สุขศรีงาม. (2537). ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของเพียเจตก์บัการยอมรับในการจดัการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์. 
วารสารมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒมหาสารคาม. 13(1) หนา้ 22-35.   

วรรณทิพา  รอดแรงคา้. (2540). การสอนวทิยาศาสตร์ทีเ่น้นทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์.   
กรุงเทพมหานคร: สถาบนัพฒันาคุณภาพวชิาการ (พว.).   

 
 



วารสารบณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์
ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 2 มิถุนายน – กนัยายน 2552 

12 

 
สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี (2543). เอกสารประกอบการอบรมครูวชิา      
                 วทิยาศาสตร์ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1. กรุงเทพมหานคร: สถาบนัส่งเสริมการสอน  
                  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี   
 

 
 



วารสารบณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์
ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 2 มิถุนายน – กนัยายน 2552 

การศึกษาสภาพและปัญหาการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ เพือ่การดําเนินงานวชิาการ 
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บทคดัย่อ 
 การวิจัยเ ร่ือง การศึกษาสภาพและปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อการ

ดาํเนินงานด้านวิชาการโรงเรียนเทศบาล  จังหวดัสระบุรี   สังกัดองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน             
กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน  กระทรวงมหาดไทย  มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและเปรียบเทียบ
สภาพการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อการดาํเนินงานวิชาการ  5 ดา้น ไดแ้ก่  1)  ดา้นงานธุรการทาง
วิชาการ  2)  ดา้นการจดักิจกรรมการสอน 3)  ดา้นงานส่งเสริมวิชาการ 4) ดา้นงานกลุ่มประสบการณ์                  
5)  ดา้นงานวดัและประเมินผลการเรียน  และเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบปัญหาการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 5 ดา้น ไดแ้ก่  1) ดา้นอุปกรณ์ ซอฟตแ์วร์และเครือข่ายไอซีที 2) ดา้นบุคลากร  3) ดา้น
บริหารจดัการ  4) ดา้นงบประมาณ  5) ดา้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศร่วมกนัในหน่วยงานและ
องคก์ร  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ครูโรงเรียนเทศบาล  จงัหวดัสระบุรี  จาํนวน  235  คน  
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถาม ซ่ึงมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .97 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์
ขอ้มูลไดแ้ก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที  (t-test แบบ 
Independent)     
 ผลการวิจยัพบวา่  
 1.  สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการดาํเนินงานวิชาการของครูโรงเรียน
เทศบาล  จงัหวดัสระบุรี  โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก   
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                 2.  ปัญหาการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการดาํเนินงานวชิาการของครูโรงเรียนเทศบาล 
จงัหวดัสระบุรี  โดยรวมและรายดา้นพบวา่ อยูใ่นระดบัปานกลาง ยกเวน้ ดา้นการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศร่วมกนัในหน่วยงานและองคก์ร มีปัญหาอยูใ่นระดบัมาก 
 3.  การเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการดาํเนินงาน
วิชาการของครูโรงเรียนเทศบาล  จงัหวดัสระบุรี เม่ือจาํแนกตามเพศ พบวา่ 
  3.1.1  ครูโรงเรียนเทศบาลท่ีมีเพศต่างกัน มีสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยรวมและรายดา้น แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญั  ยกเวน้ดา้นงานกลุ่มประสบการณ์ แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 3.1.2  ครูโรงเรียนเทศบาลท่ีมีเพศต่างกนั มีปัญหาการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การดาํเนินงานวิชาการ  โดยรวมและรายดา้น แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
 4.  การเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการดาํเนินงาน
วิชาการของครูโรงเรียนเทศบาล  จงัหวดัสระบุรี  เม่ือจาํแนกตามประเภทของเทศบาล พบว่า ครู     
ท่ีโรงเรียนอยูเ่ทศบาลต่างกนั  โดยรวมและรายดา้นมีสภาพและปัญหาการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื่อการดาํเนินงานวิชาการแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญั  
 

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. 
 

ความสําคญัของปัญหา 
 ปัจจุบนัเทคโนโลยีสารสนเทศ เขา้มามีบทบาทในการปฏิบติังานในโรงเรียนมากข้ึน               

โดยเฉพาะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือในการดาํเนินกิจกรรมต่าง  ๆ  รวมทั้ งการส่ือสาร
ประชาสัมพนัธ์เขา้มามีบทบาทในทุกระดบัการศึกษา  จนอาจกล่าวไดว้่าคอมพิวเตอร์เป็นส่วนหน่ึง
ของโรงเรียนในประเทศไทย  คาํวา่  เทคโนโลยสีารสนเทศ  มิไดห้มายถึงเฉพาะคอมพิวเตอร์เท่านั้น  
ดงัจะเห็นไดจ้าก  เอกวิทย ์ แกว้ประเสริฐ (2545 : 338) ท่ีกล่าวว่า คาํจาํกดัความของคาํว่า 
เทคโนโลยีสารสนเทศคือการประยุกตใ์ชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ  ไดแ้ก่  เคร่ืองคอมพิวเตอร์  
เคร่ืองใชส้าํนกังาน และอุปกรณ์โทรคมนาคม โดยท่ีคอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการจดัเก็บ  
ประมวลขอ้มูลใหเ้กิดสารสนเทศสาํหรับผูใ้ช ้ ซ่ึงสารสนเทศนั้นสามารถส่งและแลกเปล่ียนโดยผา่น
ระบบเครือข่ายโทรคมนาคม 
               พระราชบญัญติัของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ในส่วนท่ีจะเป็นกรอบ
ในการพิจารณาจดัทาํนโยบายพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการศึกษานั้นประกอบดว้ยส่วนหลกั 
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คือส่วนท่ีว่าดว้ยสิทธิของบุคคล  แนวทางและเป้าหมายของการจดัการศึกษาในภาพรวม  

หมวด  9  เทคโนโลยเีพื่อการศึกษา  มาตรา  63 – มาตรา  69  อนัเน่ืองมาจากประสิทธิผลเพ่ือใหก้าร
วางแผนกลยทุธ์ท่ีจะก่อใหเ้กิดประสิทธิผลตามศกัยภาพของเทคโนโลยตีามความเป็นไปไดข้องการ
ลงทุนและการประยุกต์ใช้รวมทั้ งการลดช่องว่างในสังคม  การวางแผนจึงมีกรอบช้ีนําอัน
เน่ืองมาจากประสิทธิผลท่ีคาดหวงั  3  ประการ  คือ  ความเท่าเทียม  (Equity) คุณภาพ (Quality) 
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,  2542 :  30 – 31) 

 กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ได้เล็งเห็นความสําคญัของเทคโนโลยีสารสนเทศ                
ท่ีมีต่อการศึกษา  จึงไดน้าํแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินเขา้มาใชพ้ฒันาศกัยภาพของบุคลากรในองคก์ร  จากแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การส่ือสารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ไดก้ล่าวถึงการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือโรงเรียน
ในชุมชนและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือการทํางานภายใต้ว ัฒนธรรมอิเล็กทรอนิกส์                        
(e-Culture)  โดยมุ่งเนน้ในการนาํ  ICT  มาใชใ้นการผลิตฐานความรู้  สร้างส่ือการเรียนการสอน  
ครูและนกัเรียนสามารถเขา้ถึงแหล่งความรู้ต่างๆ  โดยผา่นทางอินเตอร์เน็ต รวมถึงการนาํ  ICT   มา
ใชใ้นการบริหารจดัการดา้นการศึกษา  ให้ทุกโรงเรียนมีมาตรฐานเดียวกนัตลอดจนสร้างเครือข่าย
การศึกษาระหว่างโรงเรียนในสังกดั  และโรงเรียนอ่ืนๆ  และการพฒันาดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  จึงจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งอาศยับุคลากรท่ีมีความรู้
สามารถและความเขา้ใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับภาระงานท่ีรับผิดชอบ  
เน่ืองจากบุคลากรเป็นส่วนหน่ึงของระบบสารสนเทศระบบจะไม่สามารถทาํงานได้หากขาด
บุคลากร  และประสิทธิภาพของงานท่ีออกมาจะดีเพียงใดนั้นข้ึนอยูก่บัความสามารถของบุคลากรที
มีส่วนร่วมอยู่ในระบบในการพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  ซ่ึงจะตอ้งกระทาํอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง  เพื่อใหบุ้คลากรมีความพร้อมสาํหรับการ
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีมีการพฒันาอยา่งรวดเร็ว 
               การพฒันาระบบเทคโนโลยสีนเทศในโรงเรียนนั้นจะตอ้งมีความเหมาะสม  ความเป็นไป
ได ้และให้เป็นประโยชน์สูงสุด ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจาํเป็น  ในระบบการศึกษาอาจแบ่ง
ไดอ้อกเป็น  2 ส่วนคือ เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการบริหารจดัการ เช่น งบประมาณ ระบบการเงิน 
ระบบบุคลากร พสัดุการลงทะเบียนเรียน การเก็บประวติัผลการเรียน การจดัตารางสอน  ตลอดจน
ทาํระบบเอกสารและงานห้องสมุด และ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน 
สามารถดาํเนินการได้ทั้ งส่วนของการเรียนแบบปกติท่ีเน้นการศึกษาในห้องเรียน และระบบ            
การเรียนการสอนแบบผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง  (e-Learning)   
ใหผู้เ้รียนสามารถเรียนจากท่ีใดหรือเม่ือใดกไ็ดท่ี้สามารถเขา้ถึงเครือข่ายได ้ เช่น ระบบการเรียน 
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   การสอนผ่านเครือข่าย มีโฮมเพจประจาํวิชาผูเ้รียนสามารถ  ทาํแบบฝึกหัด  ทาํรายงาน

ผ่านโฮมเพจของตน  ใช้ระบบห้องสนทนาพูดคุยในวิชาการ มีกระดานข่าวในการโตต้อบใน
วิชาการท่ีเรียน ใชร้ะบบอีเมลใ์นการส่งคาํถามคาํตอบหรือส่ือสารต่าง ๆ หรือใชว้ิเคราะห์ผลการ 
สอบ  วเิคราะห์ขอ้สอบ 

 จากรายงานสถิติขอ้มูลการศึกษาทอ้งถ่ิน  โรงเรียนเทศบาลสังกดัองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินปีการศึกษา  2550  พบว่าปัญหาส่วนใหญ่จะมาจากการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ขาดความรู้ความสมารถในดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการไม่พฒันาของบุคลากรครู   ระบบ
บริหารจดัการศึกษาจึงขาดความคล่องตวั  ระบบการกาํกบัติดตาม  และสืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศ            
ไม่ทนัสมยั  ไม่เป็นปัจจุบนั  ไม่สามารถเช่ือมโยงขอ้มูลระหว่างงานทั้ง   6  งานตามโครงสร้างการ
บริหารงานโรงเรียนไดอ้ย่างทนัท่วงทีท่ีตอ้งการ  จึงก่อให้เกิดความล่าชา้ในการบริหารจดัการงาน        
ต่าง ๆ  ซ่ึงจะทาํให้เกิดผลกระทบในทางลบต่องานและช่ือเสียงของโรงเรียน   เพราะไม่สามารถ
บริหารจดัการศึกษาให้ทดัเทียมหรือเท่าทนัสังคมท่ีเปล่ียนแปลงได ้ จึงจาํเป็นตอ้งนาํเทคโนโลยี
สารสนเทศมาช่วยในการดาํเนินงานดา้นวิชาการของครูโรงเรียนเทศบาล  จงัหวดัสระบุรี ซ่ึงจะช่วย
ประกอบการตดัสินใจ  เพื่อให้การตดัสินใจถูกตอ้ง  รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ   และช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทาํงานตามภารกิจ  เกิดการ บูรณาการและเอกภาพในระบบขอ้มูล เกิดการพฒันา
อย่างต่อเน่ือง และลดความซํ้ าซ้อนในการปฏิบติังาน  ครู  นักเรียน  ประชาชน  และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  
ไดรั้บบริการสะดวก  รวดเร็ว  โปร่งใส  ตรวจสอบได ้ 

 ดงันั้นผูศึ้กษาในฐานะท่ีปฏิบติังานอยูใ่นโรงเรียนเทศบาล  จงัหวดัสระบุรี  สังกดัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน  กระทรวงมหาดไทย   มีความสนใจท่ีจะ
ศึกษาถึงสภาพและปัญหาการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการดาํเนินงานวิชาการของโรงเรียน
เทศบาล  จังหวัดสระบุรี  เพื่อใช้เป็นข้อมูลท่ีจะนําไปพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
 
คาํสําคญั 
 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ     งานวิชาการ    โรงเรียนเทศบาลจงัหวดัสระบุรี 
 
โจทย์วจัิย/ปัญหาวจัิย 
 1.  โรงเรียนเทศบาล  จงัหวดัสระบุรีมีสภาพและปัญหาการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือ
การดาํเนินงานวิชาการของโรงเรียนเทศบาล  จงัหวดัสระบุรี  อยูใ่นระดบัใด 
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                    2.  ครูโรงเรียนเทศบาล  จงัหวดัสระบุรี เพศชายและเพศหญิงมีสภาพและปัญหาการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการดาํเนินงานวิชาการของโรงเรียนเทศบาล  จงัหวดัสระบุรี  อยูใ่นระดบั
ใด 
 3.  ครูโรงเรียนเทศบาล  จงัหวดัสระบุรี ท่ีอยูเ่ทศบาลเมืองและเทศบาลตาํบลมีสภาพและ
ปัญหาการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการดาํเนินงานวิชาการของโรงเรียนเทศบาล  อยูใ่นระดบัใด 

 
วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
ดาํเนินงานวิชาการของโรงเรียนเทศบาล  จงัหวดัสระบุรี   
 2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
ดาํเนินงานวิชาการของโรงเรียนเทศบาล  จงัหวดัสระบุรี   
 3. เพื่อเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการดาํเนินงาน
วิชาการของโรงเรียนเทศบาล  จงัหวดัสระบุรี  โดยจาํแนกตาม  เพศของครู       
 4. เพื่อเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการดาํเนินงาน
วิชาการของโรงเรียนเทศบาล  จงัหวดัสระบุรี  โดยจาํแนกตาม  และประเภทของเทศบาล  ไดแ้ก่  
เทศบาลตาํบล  เทศบาลเมือง     
 
วธีิดําเนินการวจัิย   
 1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  ไดแ้ก่  ครูโรงเรียนเทศบาล  จงัหวดัสระบุรี  สังกดั
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน  กระทรวงมหาดไทย  ปีการศึกษา  
2551   จาก  4  เทศบาล  1  อบจ.  จาํนวน  21 โรงเรียน  จาํนวนประชากร  571  คน   
   กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นคร้ังน้ี  ไดแ้ก่   ครูโรงเรียนเทศบาล  จงัหวดัสระบุรี สังกดัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน  กระทรวงมหาดไทย ปีการศึกษา  2551  
จาํนวน 235   คน โดยใชต้ารางของ  ทาโร  ยามาเน่  (Taro Yamane) และคิดเป็น ร้อยละ  ตามขนาด
ของประชากรแต่ละโรงเรียน  การเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบมีระบบ  (Systematic Sampling) 
 2.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
   เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน  เพื่อศึกษาสภาพ
และปัญหาการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการดาํเนินงานดา้นวิชาการของครูโรงเรียนเทศบาล   
 



วารสารบณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์
ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 2 มิถุนายน – กนัยายน 2552 

19 

 
จังหวัดสระบุรี   สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  
กระทรวงมหาดไทย  แบ่งเป็น  3  ตอน  ดงัน้ี                              
    ตอนท่ี  1   เป็นแบบสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม  
เป็นลกัษณะแบบสาํรวจรายการ  (checklist)    
    ตอนท่ี  2   แบบสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัการศึกษาสภาพการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื่อการดาํเนินงานดา้นวิชาการของโรงเรียนเทศบาล  จงัหวดัสระบุรี  สังกดัองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน  กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน  ลกัษณะของแบบสอบถาม  ใชแ้บบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating  Scale)  5 ระดบั 
    ตอนท่ี  3 แบบสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัการศึกษาปัญหาการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื่อการดาํเนินงานดา้นวิชาการของโรงเรียนเทศบาล  จงัหวดัสระบุรี  สังกดัองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน  กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน  เป็นลกัษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า  ลกัษณะของ
แบบสอบถาม  ใชแ้บบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  Scale)  5  ระดบั 
 3.  การสร้างเคร่ืองมือในการวิจยั 
   การสร้างเคร่ืองท่ีใชใ้นการวิจยั  ผูว้ิจยัดาํเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 

 3.1  ศึกษาเอกสาร หนงัสือ ตาํรา  บทความ  และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม    

 3.2 สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมขอบเขตของงานวิชาการ แลว้นําเสนอ
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์  เพื่อตรวจสอบ  ปรับปรุง  แกไ้ข  และจดัพิมพ ์                                         
  3.3  ตรวจสอบหาค่าความเท่ียงตรง (Validity)  ของแบบสอบถามโดยเสนอเคร่ืองมือ
ดงักล่าวใหก้บัผูท้รงคุณวุฒิจาํนวน 5 ท่าน ตรวจสอบความสอดคลอ้งของคาํถาม  โดยหาค่า (index  
of congruency  =  IOC)  ซ่ึงแบบสอบถามชุดน้ี ไดค่้า  IOC ตั้งแต่  .80 ข้ึนไป 
  3.4  ตรวจสอบหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability)  ของแบบสอบถามท่ีแกไ้ขปรับปรุง
แลว้ตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิ 5  ท่าน ไปทดลองกบัครูท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 50 คน 
นาํไปหาค่าความเช่ือมัน่ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) โดยใชว้ิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟา 
(α-Coefficient) ไดค่้าความเช่ือมัน่เท่ากบั  .97 
     3.5  นาํแบบสอบถามท่ีผา่นการตรวจสอบคุณภาพแลว้  มาตรวจสอบปรับปรุงแกไ้ข
ใหส้มบูรณ์  แลว้ไปเกบ็ขอ้มูลจริงกบักลุ่มตวัอยา่ง   
 4.  การเกบ็รวบรวมขอ้มูล   
       ในการศึกษาสภาพและปัญหาการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการดาํเนินงานดา้น
วิชาการในคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งโดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
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      4.1  ขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณ์  ในพระบรม
ราชูปถมัภ ์ เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บขอ้มูลไปยงัผูอ้าํนวยการกองการศึกษาเทศบาล  และ
ผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง       
  4.2  ผูว้ิจยัแจกแบบสอบถามแก่กลุ่มตวัอยา่งและเก็บแบบสอบถามคืนดว้ยตวัเอง ได้
แบบสอบถามทั้งส้ิน 235 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 
  4.3 ตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม  เพื่อนําไป
ดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลต่อไป    
            5.  การวิเคราะห์ขอ้มูล 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเกบ็ไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่ง  ผูว้ิจยัดาํเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 
 5.1  นาํแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืน  มาตรวจสอบความสมบูรณ์  
   5.2  นาํขอ้มูลตอนท่ี  1  และตอนท่ี  2  มาหาค่าความถ่ี  และค่าร้อยละ 
     5.3  ขอ้มูลตอนท่ี 3  วิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย  ( X )  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)     
            6.  สถิติท่ีใชใ้นการวจิยั 

 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล  เป็นสถิติพื้นฐาน  ไดแ้ก่ 
 6.1  ความถ่ี  (Frequency)     

 6.2  ค่าร้อยละ  (Percentage)  
 6.3  ค่าเฉล่ีย  ( X )  Mean   

 6.4  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน    (S.D.)  
 6.5 ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระหว่าง 2 กลุ่ม โดยใชก้ารทดสอบค่าที            

(t – test แบบ Independent)  
     
ผลการวจัิย 
           1.  สภาพการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการดาํเนินงานวิชาการของครูโรงเรียนเทศบาล  
จงัหวดัสระบุรี  โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก   
           2.  ปัญหาการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการดาํเนินงานวิชาการของครูโรงเรียนเทศบาล 
จงัหวดัสระบุรี  โดยรวมและรายดา้นพบว่า อยู่ในระดบัปานกลาง ยกเวน้ ดา้นการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศร่วมกนัในหน่วยงานและองคก์ร มีปัญหาอยูใ่นระดบัมาก 
           3.  การเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการดาํเนินงานวิชาการ
ของครูโรงเรียนเทศบาล  จงัหวดัสระบุรี เม่ือจาํแนกตามเพศ พบวา่ 
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                   3.1.1  ครูโรงเรียนเทศบาลท่ีมีเพศต่างกนั มีสภาพการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวม
และรายดา้น แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญั  ยกเวน้ดา้นงานกลุ่มประสบการณ์ แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
                   3.1.2  ครูโรงเรียนเทศบาลท่ีมีเพศต่างกนั มีปัญหาการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการ
ดาํเนินงานวิชาการ  โดยรวมและรายดา้น แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
 4.  การเปรียบเทียบสภาพและปัญหา  การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการดาํเนินงาน
วิชาการของครูโรงเรียนเทศบาล  จงัหวดัสระบุรี  เม่ือจาํแนกตามประเภทของเทศบาล พบว่า             
ครูท่ีโรงเรียนอยู่เทศบาลต่างกัน  โดยรวมและรายด้านมีสภาพและปัญหาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการดาํเนินงานวิชาการแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญั  
 
อภิปรายผล 
 1.  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการดาํเนินงานวิชาการของโรงเรียนเทศบาล  
จงัหวดัสระบุรี  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  คืองานจดักิจกรรมการสอน  และงานวดัและประเมินผล
การเรียน  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก งานจดักิจกรรมการเรียนการสอนนั้นครูจาํเป็นตอ้งสืบคน้หาขอ้มูล
ความรู้กลุ่มสาระต่างๆ จากอินเตอร์เน็ต ทาํส่ือการเรียนการสอน  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน E - book,  
E - learning, PowerPoint  จดัทาํเอกสารการเรียนการสอน เช่น  ใบความรู้ ใบงาน  จดัทาํแผนการ
เรียนรู้  จดัทาํขอ้สอบปลายภาคและปลายปี  บนัทึกขอ้สอบส่วนกลางเพ่ือประเมินผลการศึกษา  
พิมพเ์อกสารต่างๆ บนัทึกหารวดัผลและประเมินผลทางการศึกษา  ตรวจสอบความรู้นกัเรียนเพื่อให้
ไดข้อ้มูลพื้นฐานในการจดัทาํแผนซ่อมเสริม  ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นงานท่ีจะตอ้งใชค้อมพิวเตอร์ทั้งส้ิน  
สอดคลอ้งกบัอนุวงศ ์  ประเสริฐศรี  (2541)  ศึกษาการใชค้อมพิวเตอร์ในการบริหารงานโรงเรียน
สังกดัสังฆมณฑลกรุงเทพ  พบว่า  ส่วนใหญ่นาํคอมพิวเตอร์มาใชใ้นการพิมพเ์อกสารต่าง ๆ และ                  
การจัดทาํบันทึกขอ้มูลสารสนเทศ  สถิติ  จัดทาํบัญชี  และทะเบียนต่าง ๆ และสอดคล้องกับ 
กระทรวงศึกษาธิการ (2547) มีแผนแม่บท ICT  เพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เป็น
นโยบายเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสังคมสารสนเทศ และสังคมแห่งการเรียนรู้ ดังนั้ น 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาจึงปรากฏในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
หมวดท่ี 9 เทคโนโลยีเพื่อกาสรศึกษา ตามมาตรา 63-69   และสอดคล้องกับงานวิจัยของ                          
ธิดา   อานทิพยสุ์วรรณ  (2540)  ไดศึ้กษาสภาพและปัญหาการใชค้อมพิวเตอร์ในโรงเรียนเอกชน  
ประเภทสามญัศึกษา  กรุงเทพมหานคร  พบว่า  มีการนาํคอมพิวเตอร์มาใชง้านทั้ง  6  ดา้น  คือ         
งานวิชาการ  งานบุคลากร  งานกิจการนักเรียน  งานธุรการ-การเงิน  งานอาคารสถานท่ี  และ               
งานความสมัพนัธ์กบัชุมชน  ดงัน้ีคือ  สภาพการใชค้อมพิวเตอร์นาํมาใชจ้ดัทาํและวิเคราะห์ขอ้มูล 
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ทะเบียนประวติับุคคล  สถิติบุคลากร  พิมพร์ายงานการปฏิบติังานกิจการนกัเรียน  รายงานการเงิน
และงานสารบรรณ  บนัทึกขอ้มูลเก่ียวกบัการสร้างอาคารสถานท่ี  พิมพเ์อกสาร งานประชาสัมพนัธ์
โรงเรียน และยงัสอดคลอ้งกบัปัญญา   ศรีแกว้  (2541)  ไดศึ้กษาการใชค้อมพิวเตอร์ในการ
บริหารงานของโรงเรียนเทศบาล  พบว่า  ส่วนมากโรงเรียนจะใชบ้ริหารงานธุรการ-การเงิน  และ
พสัดุมากท่ีสุด  โดยใชพ้ิมพห์นงัสือราชการ  เอกสารและส่ิงพิมพ ์ งานวิชาการใชพ้ิมพข์อ้สอบ  งาน
บุคลากรใชพ้ิมพป์ระวติับุคลากร  งานวิชาการใชท้าํทะเบียนการช่วยเหลือโครงการอาหารกลางวนั  
เคร่ืองเขียนแบบเรียน  งานอาคารสถานท่ีใชท้าํประวติัการสร้างอาคารเรียน  งานความสัมพนัธ์กบั
ชุมชน  ใชท้าํเอกสารประชาสมัพนัธ์  
 2.  ปัญหาการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการดาํเนินงานวิชาการของโรงเรียนเทศบาล 
จงัหวดัสระบุรี  โดยรวมพบว่า อยู่ในระดบัปานกลาง ซ่ึงถือว่าเป็นระดบัท่ีไม่ไม่น่าจะเป็นปัญหา 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านท่ีมีปัญหามากเป็นอันดับแรก คือ ด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศร่วมกนัใน หน่วยงานและองค์กร เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า มีการขาดการบาํรุง
คอมพิวเตอร์  ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในการซ่อมแซมและบาํรุงรักษา  ประกอบกบั
ระบบสารสนเทศของโรงเรียนมีความซํ้ าซ้อนกัน และมีงบประมาณไม่เพียงพอในการจัดซ้ือ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ การขาดการจดัทาํแนวทางในการตั้งเครือข่ายสารสนเทศของโรงเรียนให้
เช่ือมโยงกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ขาดการใชส้ารสนเทศร่วมกนัระหวา่ง หน่วยงานตน้สังกดัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  และกรมส่งเสริมการปกครอง และแต่ละองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัหา
ระบบกนัเองทาํใหค่้าใชจ่้ายสูง  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พนัทิพย ์ 
ภูติยา (2550)  ได้ศึกษาสภาพ ปัญหาและแนวทางการพฒันาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาของบุคลากรในโรงเรียน สังกดัสาํนกัการศึกษาเทศบาลเมืองสกลนคร ผลการวิจยัพบว่า 
ปัญหาการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของบุคลากรในโรงเรียน สังกดัสาํนกัการศึกษา
เทศบาลเมืองสกลนคร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับงานวิจัยของปัญญา               
ศรีแกว้  (2541)  ไดศึ้กษาการใชค้อมพิวเตอร์ในการบริหารงานของโรงเรียนเทศบาล  พบว่า  ปัญหา
ในการใชค้อมพิวเตอร์ในการบริหารงานคือ  ขาดแคลนเคร่ืองคอมพิวเตอร์  ขาดแคลนงบประมาณ
ในการพฒันาบุคลากร  และในการพฒันาโปรแกรมขาดห้องเรียนคอมพิวเตอร์  ขาดหลกัสูตร              
ขาดแบบเรียนและแบบฝึกหดั และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของอนุวงศ ์  ประเสริฐศรี  (2541)  ศึกษา
การใช้คอมพิวเตอร์ในการบริหารงานโรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลกรุงเทพ  พบว่า  ส่วนใหญ่นํา
คอมพิวเตอร์มาใชใ้นการพิมพเ์อกสารต่าง ๆ และการจดัทาํบนัทึกขอ้มูลสารสนเทศ  สถิติ  จดัทาํ
บัญชี  และทะเบียนต่าง ๆ  ส่วนปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์ในการบริหารงาน   คือ   เคร่ือง
คอมพิวเตอร์  และวสัดุอุปกรณ์มีไม่เพียงพอขาดบุคลากรท่ีใชแ้ละบาํรุงรักษาซ่อมแซมเคร่ือง 
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คอมพิวเตอร์  และขาดแคลนงบประมาณ  สอดคลอ้งกบั เครือวลัย ์  ขาวสะอาด  (2543)  ศึกษาการ
ใชค้อมพิวเตอร์ในโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาสังกดัสํานักงานการประถมศึกษาจงัหวดัสุพรรณบุรี  
พบว่า  สภาพการการใช้คอมพิวเตอร์ในการบริหารโรงเรียน  ใช้บริหารงานวิชาการมากท่ีสุด               
โดยใชจ้ดัทาํแผนงาน  โครงการ  ปฏิทินปฏิบติังานวิชาการในโรงเรียน  ใชใ้นการสอนคอมพิวเตอร์  
แก่ครูและนักเรียนในโรงเรียน  งานธุรการและการเงินและพสัดุ  ใชพ้ิมพห์นังสือราชการ  งาน
บุคลากรใชท้าํแผนงาน  โครงการงานบุคลากร  งานกิจการนักเรียนใชจ้ดัทาํแผนงาน  โครงการ
บริหารงานกิจการนกัเรียน  งานความสัมพนัธ์กบัชุมชนใชพ้ิมพเ์อกสารงานประชาสัมพนัธ์  งาน
อาคารสถานท่ีใช้พิมพ์เอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับงานอาคารสถานท่ี  ปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์  
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอท่ีจะใชใ้นการเรียนการสอนบุคลากรขาดความรู้  ความสามารถใน
การใชแ้ละดูแลเคร่ืองคอมพิวเตอร์  ขาดงบประมาณในการซ่อมและบาํรุงรักษา 
   3.  การเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการดาํเนินงาน
วิชาการของครูโรงเรียนเทศบาล  จงัหวดัสระบุรี  
  3.1  การเปรียบเทียบสภาพการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการดาํเนินงานวิชาการ
ของครูโรงเรียนเทศบาล  จงัหวดัสระบุรี จาํแนกตามเพศ  พบว่า เพศต่างกนั มีการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการดาํเนินงานวิชาการไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั  ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว ้  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ทุกดา้นแตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยสําคญั  ยกเวน้ดา้นงาน
กลุ่มประสบการณ์ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 3.2  การเปรียบเทียบปัญหาการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการดาํเนินงานวิชาการ
ของครูโรงเรียนเทศบาล  จงัหวดัสระบุรี  จาํแนกตามเพศ  พบว่า ครูโรงเรียนเทศบาลท่ีมีเพศต่างกนั 
มีปัญหาการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการดาํเนินงานวิชาการแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05  ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และพบว่าเพศหญิงมีปัญหาการใชม้ากกว่าเพศ
ชาย อาจเน่ืองมาจาก ครูเพศหญิงมีแนวโน้มและความสนใจในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษามากกวา่เพศชาย การพิมพง์านเอกสารต่างๆ ส่วนใหญ่จะเป็นหนา้ท่ีของครูเพศหญิง ทาํให้
การมองเห็นปัญหาของการใชม้ากข้ึน   
 4.  การเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการดาํเนินงาน
วิชาการของครูโรงเรียนเทศบาล  จงัหวดัสระบุรี  
  4.1  การเปรียบเทียบสภาพการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการดาํเนินงานวิชาการ
ของครูโรงเรียนเทศบาล  จงัหวดัสระบุรี ท่ีอยูเ่ทศบาลต่างกนั  มีการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ
การดาํเนินงานวิชาการแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญั  ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
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 4.2  การเปรียบเทียบปัญหาการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการดาํเนินงานวิชาการของ
ครูโรงเรียนเทศบาล  จงัหวดัสระบุรี  จาํแนกตามประเภทของเทศบาล  พบว่า ครูโรงเรียนเทศบาล  
ท่ีอยู่ เทศบาลต่างกัน  มีปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเ พ่ือการดํา เนินงานวิชาการ            
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 
ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยั 
 1.  ควรพฒันาดา้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศร่วมกนัใน หน่วยงานและองคก์ร  เพื่อให้
การใช้สารสนเทศร่วมกันระหว่าง หน่วยงาน  ต้นสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ                      
กรมส่งเสริมการปกครอง ไม่เกิดปัญหา 
 2.  พฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้เก่ียวกบัการซ่อมแซมและบาํรุงรักษาคอมพิวเตอร์  ใหม้าก
ข้ึน  โดยส่งเสริมใหใ้ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระต่างๆ อาจมี
การอบรมใหค้วามรู้แก่ครูใหม้ากข้ึน 
 3.  จดัทาํระบบสารสนเทศไม่ใหซ้ํ้ าซอ้นกนั 
 4.  สนบัสนุนและส่งเสริมงบประมาณให้กบัโรงเรียนเพื่อให้มีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
เพียงพอต่อการใชง้าน 
 1.  โรงเรียนควรให้ความสําคญักับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการดาํเนินงาน
วิชาการ ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  
 3.  ผูบ้ริหารระดบัสูงจะตอ้งเร่งให้ความรู้ความเขา้ใจในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศใน
การปฏิบติังานดา้นต่างๆ ทุกดา้นใหม้ากกวา่ท่ีเป็นอยู ่จึงจะทาํใหปั้ญหาต่างๆ ลดนอ้ยลง หรือไม่มีเลย 
 ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป 
 1.  ควรศึกษาปัญหาและความตอ้งการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ของบุคลากรในโรงเรียน
สังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอ่ืนๆ อีก และศึกษาทางดา้นอุปกรณ์ ดา้นบริหารจดัการ ดา้น
บุคลากรเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจและทราบถึงขอ้เทจ็จริง 
 2.  ควรศึกษาวิจยัถึงแนวโนม้และความเป็นไปไดข้องการนาํเทคโนโลยสีารสนเทศ หรือ
โปรแกรมสาํเร็จรูปมาใชก้บั นกัเรียนศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนในจงัหวดัสระบุรี 
 3.  ควรศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนสังกัด
สาํนกังานการศึกษาขั้นพื้นฐาน วา่รูปแบบการเรียนการสอนแบบใดท่ีจดัแลว้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
 4.  ควรมีการวิจัยเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อระดับความสําเร็จในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัคุณภาพการให้บริการรถเก่ียวนวดขา้วใน

จงัหวดัปทุมธานีกรณีศึกษาอู่ยุทธนา การช่าง และเปรียบเทียบระดบัคุณภาพการให้บริการรถเก่ียว
นวดขา้วของอู่ยุทธนา การช่าง ในจงัหวดัปทุมธานี โดยจาํแนกตามคุณลกัษณะส่วนบุคคลของ 
กลุ่มผูใ้ชบ้ริการรถเก่ียวนวดขา้ว กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาจาํนวน 211 คน เคร่ืองมือท่ีใช ้คือ 
แบบสอบถาม ซ่ึงผลการวดัค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.85 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีและการทดสอบอโนวา ท่ีระดบันยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 

ผลการวิจยัพบวา่ 
1. ระดบัคุณภาพการให้บริการรถเก่ียวนวดขา้วในจงัหวดัปทุมธานี กรณีศึกษาอู่ยุทธนา 

การช่าง คุณภาพการให้บริการ พบว่า ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นการตอบสนอง ดา้นการเอาใจใส่ 
ดา้นการรับรอง ดา้นการสมัผสัได ้อยูใ่นระดบัดี 
2. การเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับคุณภาพการให้บริการรถเก่ียวนวดขา้วในจังหวดั
ปทุมธานี กรณีศึกษายุทธนาการช่าง จาํแนก ตามเพศ ศาสนา ศาสนา และรายไดต่้อเดือน พบว่า 
ระดบัคุณภาพโดยรวม ไม่มีความแตกต่างกนั แต่เม่ือพิจารณา ดา้นการศึกษา พบว่าคุณภาพการ
บริการด้านการเอาใจใส่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีจาํนวน 
4 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มการศึกษาระดบั ป.6 - ม.3 มีระดบัคุณภาพมากกว่า ปริญญาตรี กลุ่มการศึกษาระดบั 
ม.4 - ม.6 มีระดับคุณภาพมากกว่า ปริญญาตรี และกลุ่มการศึกษาระดับ ปวช. - ปวส. มีระดับ
คุณภาพมากกวา่ กลุ่มการศึกษาตํ่ากวา่ชั้นประถมศึกษาชั้นปีท่ี 6 และกลุ่มการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
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   จาํแนกตามกลุ่มของผูใ้ชบ้ริการรถเก่ียวนวดขา้วในจงัหวดัปทุมธานี ของอู่ยทุธนาการช่าง 
พบว่า ระดบัคุณภาพโดยรวมไม่มีความแตกต่าง แต่สําหรับรายดา้นความน่าเช่ือถือพบว่ามีความ
แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .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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ความสําคญัของปัญหา 
สืบเน่ืองจากสังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่นิยมปลูกข้าว 

ขา้วจึงเป็นปัจจยัพื้นฐานกาํหนดลกัษณะเศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรมไทย ซ่ึงคนไทยในอดีตนิยม 
ปลูกขา้วเพื่อใชรั้บประทานภายในครัวเรือน แต่ในปัจจุบนัขา้วเป็นพืชทางเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยซ่ึงมีการส่งออกเพ่ือนาํเงินตราต่างประเทศเขา้ประเทศให้มากท่ีสุด จึงไดมี้การพฒันาพนัธ์ุขา้ว
และนาํเทคโนโลยีมาช่วยในการทาํนา เพื่อเพิ่มผลผลิตและสามารถอาํนวยความสะดวกให้กบัชาว
เกษตรกร เช่น การใชเ้คร่ืองจกัรกลเป็นเคร่ืองมือเตรียมดิน การพฒันาปุ๋ยเคมีบาํรุงรักษาขา้วกลา้ 
ใช้สารเคมีปราบศัตรูพืชและเคร่ืองจักรกลป้องกันศัตรูข้าวและวัชพืชการทดนํ้ าด้วยระบบ
ชลประทานสมยัใหม่ การส่งเสริมการทาํนานอกฤดูกาล(นาปรัง) และการใช้รถเก่ียวนวดขา้ว 
โดยการศึกษาคร้ังน้ีจะศึกษาเก่ียวกบัการใชบ้ริการรถเก่ียวนวดขา้วในจงัหวดัปทุมธานี ซ่ึงในจงัหวดั
ปทุมธานีมีพื้นท่ีทั้ งหมด 953,660 ไร่ ขา้วจึงถือว่าเป็นพืชทางเศรษฐกิจท่ีมีผูเ้พาะปลูกขา้วเป็น
จาํนวนมาก 

ปัจจุบนัชาวนานิยมใชบ้ริการรถเก่ียวนวดขา้วเป็นส่วนใหญ่ เน่ืองจากรถเก่ียวนวดขา้วถือ
ว่าเป็นเทคโนโลยีแบบใหม่ท่ีถูกปรับเปล่ียนให้เขา้กบัการทาํนา (ทาํนาหว่าน) เพราะรถเก่ียวนวด
ขา้วสามารถลดระยะเวลาและขั้นตอนรวมถึงค่าใชจ่้ายเม่ือเปรียบเทียบกบัการใชแ้รงงานคนและการ
ทาํงานไดส้ะดวกรวดเร็วท่ีพร้อมจะเกบ็เก่ียวไดท้นัทีท่ีขา้วสุกเตม็ท่ีแลว้รถเก่ียวนวดขา้วสามารถเกบ็
เก่ียวไดป้ระมาณ 40-50 ไร่ต่อวนั ทาํใหค้วามตอ้งการใชร้ถเก่ียวนวดขา้วเพิ่มมากข้ึน ดงันั้นชาวนาท่ี
ทาํการเพาะปลูกขา้วหลายไร่ก็สามารถช่วยทุ่นแรงแทนแรงคนในวิธีการใชเ้คียวเก่ียวขา้วและรถรูด 
ซ่ึงอาจจะไม่ทนัใจเท่ากบัการใชร้ถเก่ียวนวดขา้วในขั้นเดียวท่ีทาํเบด็เสร็จไดท้ั้งสองขั้นตอนดงักล่าว
น้ี ซ่ึงการเขา้มาทาํหนา้ท่ีรูดขา้วของรถเก่ียวนวดขา้วน้ีทาํใหร้ถรูดซ่ึงท่ีมีใชอ้ยูก่่อนหนา้น้ีลดลงและ
หายไปในท่ีสุด ชาวนาเพียงรอจ่ายค่าเก่ียวขา้วและค่าแรงสาํหรับคนงานท่ีมากบัรถเก่ียวนั้น จึงทาํให้
ในช่วงการเก็บเก่ียวท่ีทุกๆบ้านหันมาใช้รถเก่ียวนวดข้าวกันส่วนใหญ่ ค่าใช้จ่ายในการเก่ียว
ประมาณไร่ละ 450 บาท เก็บเก่ียวเสร็จชาวนาจะนาํขา้วใส่รถบรรทุกเพื่อนาํไปขายท่ีโรงสี หรือ
สหกรณ์การเกษตรไดท้นัที ซ่ึงรูปแบบและวิธีเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีพฒันามาจากความเจริญกา้วหนา้ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัจะเห็นไดว้่าการทาํนาจะมีเคร่ืองมือเคร่ืองใชต่้างๆ
เพื่ออาํนวยความสะดวกในการปลูกขา้วนั้นเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีทุ่นแรงงานและเวลาของชาวนา
ไดม้ากทาํให้ลูกหลานชาวนานั้นไม่ตอ้งเขา้มาช่วยงานในนามากนักสามารถไปประกอบอาชีพ
รับจ้างต่างๆได้ ส่วนชาวนาซ่ึงอาจใช้เวลาว่างในการทาํนาไปทาํการเล้ียงปลา เป็ด ไก่ ดูแล
ครอบครัว ปลูกผกัสวนครัว เป็นตน้ 
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ปัญหาของผูท่ี้ใชบ้ริการรถเก่ียวนวดขา้ว คือผูใ้ชบ้ริการไม่สามารถวางแผนการเก่ียวขา้ว
ไดแ้น่นอนข้ึนอยู่กบัสภาพแวดลอ้ม เช่น ฝนตก ผูใ้ชบ้ริการจึงตอ้งแสวงหารถเก่ียวนวดขา้วให้ทนั
ในระยะท่ีขา้วสุกแต่ชาวนาบางรายไม่สามารถหารถเก่ียวนวดขา้วไดท้นัดงันั้นตอ้งใชบ้ริการเก่ียว
นวดขา้วนอกจงัหวดัซ่ึงจะมีค่าบริการสูงกว่าในจงัหวดัปทุมธานี ชาวนาไม่มีเงินจ่ายค่าจา้งรถเก่ียว
ขา้วตอ้งรอให้ขายขา้วเปลือก ผูรั้บจา้งไม่มาตามท่ีตกลงกนัไว ้ซ่ึงจาํนวนผูป้ระกอบการท่ีรับจา้ง
เก่ียวนวดขา้วในจงัหวดัปทุมธานีมีเพียง ประมาณ 42 รายเท่านั้น (สุรชยั มะลิ, 2549) เป็นจาํนวน
นอ้ยมากเม่ือเทียบกบัจาํนวนชาวนาท่ีทาํการปลูกขา้ว จึงทาํให้ผูป้ระกอบการรถเก่ียวนวดขา้วนั้น 
คิดค่าเก่ียวนวดขา้วในราคาท่ีสูงและไม่ใส่เก่ียวกบัคุณภาพการใหบ้ริการ ดว้ยเหตุน้ีชาวนาส่วนใหญ่
จึงตอ้งการซ้ือรถเก่ียวนวดขา้วเป็นของตนเองเพื่อลดปัญหาท่ีเกิดข้ึนและไวใ้ชใ้นการเก็บเก่ียวใน
พื้นท่ีเพาะปลูกและยงัสามารถรับจา้งเก่ียวนวดขา้วในบริเวณพื้นท่ีใกลเ้คียงไดอี้กดว้ย 

 
คาํสําคญั   

คุณภาพการใหบ้ริการรถเก่ียวนวดขา้ว  ชาวนา 
 

โจทย์วจัิย/ปัญหาวจัิย 
คุณภาพการให้บริการรถเก่ียวนวดขา้วในจงัหวดัปทุมธานี กรณีศึกษา อู่ยุทธนาการช่าง 

แตกต่างกนัตามปัจจยัส่วนบุคคล และกลุ่มผูใ้ชบ้ริการรถเก่ียวนวดขา้ว อยา่งไร 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื่อศึกษาระดบัคุณภาพการใหบ้ริการของอู่ยทุธนา การช่าง ในจงัหวดัปทุมธานี 
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับคุณภาพการให้บริการรถเก่ียวนวดขา้วในจงัหวดัปทุมธานี 

กรณีศึกษา อู่ยุทธนาการช่าง จาํแนกตามประเภทผูใ้ชบ้ริการท่ีเคยใชบ้ริการรถเก่ียวนวดขา้วของ
สถานประกอบการนอกเหนือจากอู่ยทุธนาการช่างและผูใ้ชบ้ริการรถเก่ียวนวดขา้วเฉพาะอู่ยทุธนา 
การช่าง 

 
วธีิดําเนินการวจัิย 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผูใ้ช้บริการรถเก่ียวนวดขา้วในจงัหวดัปทุมธานี 

ท่ีเป็นลูกคา้ของอู่ยทุธนา การช่าง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 - 2550 จาํนวน 446 คน 
2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
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เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม ท่ีผา่นการพิจารณาจากผูเ้ช่ียวชาญ 3 
ท่าน โดยครอบคลุมวตัถุประสงคท่ี์ศึกษา จาํนวน 1 ชุดแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ๆไปของผูต้อบแบบสอบถามประกอบดว้ย
คาํถามท่ีเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุศาสนา ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน ลูกคา้เคย
ใช้บริการรถเก่ียวนวดขา้ว และลูกคา้ไม่เคยใช้บริการรถเก่ียวนวดขา้วนอกเหนือจากอู่ยุทธนา 
การช่าง  

ส่วนท่ี 2 เป็นคาํถามเก่ียวกบัคุณภาพการใหบ้ริการของอู่ยทุธนา การช่าง ประกอบดว้ย 
คาํถาม 25 ขอ้ โดยผูต้อบจะเป็นผูป้ระเมินความรู้สึกหรือทศันคติของตนเองต่อขอ้คาํถามแต่ละขอ้ 
โดยมีระดบัคุณภาพการใหบ้ริการ ทั้งหมด 5 ระดบั 

3. การวิเคราะห์ขอ้มูล 
โดยผูว้ิจยัดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
3.1 การตรวจสอบขอ้มูล ผูว้ิจัยนําแบบสอบถามท่ีรวบรวมได้มาตรวจสอบความ

ถูกตอ้ง และความสมบูรณ์ของขอ้มูล 
3.2 การลงรหสัขอ้มูล ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามท่ีตรวจสอบขอ้มูลแลว้มากาํหนดใส่รหสั 
3.3 การวิเคราะห์ ผูว้ิจยัทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ 

 
ผลการวจัิย 

ผลการศึกษาคุณภาพการให้บริการรถเก่ียวนวดขา้วในจังหวดัปทุมธานี กรณีศึกษา 
อู่ยทุธนา การช่าง สามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ี 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มผูใ้ชบ้ริการท่ีเคยใชบ้ริการนอกเหนือจากอู่ยทุธนาการช่าง 
พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุอยู่ระหว่าง 38 - 47 ปีนับถือศาสนาพุทธ ระดบัการศึกษาตํ่ากว่า
ประถมศึกษาชั้นปีท่ี 6 และรายไดต่้อเดือนอยูร่ะหวา่ง 10,001 - 15,000 บาท  

ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มผูใ้ชบ้ริการเฉพาะอู่ยทุธนา การช่างเพียงรายเดียว พบวา่ ส่วน
ใหญ่ เป็นเพศชาย อายุอยู่ระหว่าง 38 - 47 ปี นับถือศาสนาพุทธ ระดับการศึกษาอยู่ระหว่าง 
ป.6 - ม.3 และรายไดต่้อเดือนอยูร่ะหวา่ง 20,001 - 25,000 บาท  

2. วิเคราะห์ระดบัคุณภาพการให้บริการรถเก่ียวนวดขา้วในจงัหวดัปทุมธานี กรณีศึกษา 
อู่ยุทธนา  การช่าง  ของกลุ่มผู ้ใช้บริการทั้ ง  2 กลุ่ม  ได้แก่  กลุ่มผู ้ใช้บริการท่ีเคยใช้บริการ
นอกเหนือจากอู่ยุทธนาการช่างและกลุ่มผูใ้ช้บริการเฉพาะอู่ยุทธนา การช่างเพียงรายเดียว 
คุณภาพการให้บริการ ประกอบดว้ย ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นการตอบสนอง ดา้นการเอาใจใส่  
ดา้นการรับรอง ดา้นการสมัผสัได ้อยูใ่นระดบัดี 
 



วารสารบณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์
ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 2 มิถุนายน – กนัยายน 2552 

31 

4. การเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัคุณภาพการให้บริการรถเก่ียวนวดขา้วใน
จงัหวดัปทุมธานี กรณีศึกษาอู่ยุทธนา การช่าง จาํแนก ตามเพศ อายุ ศาสนา และรายไดต่้อเดือน 
พบว่า  ระดับคุณภาพโดยรวม  ไม่มีความแตกต่างกันอย่างนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ  .05  
แต่เม่ือพิจารณา ระดบัการศึกษา พบว่าผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นว่าการบริการดา้นการเอาใจใส่ 
มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีจาํนวน 4 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มการศึกษา
ระดบั ป.6 - ม.3 มีระดบัคุณภาพมากกว่า ปริญญาตรี กลุ่มการศึกษาระดบั ม.4 - ม.6 มีระดบัคุณภาพ
มากกว่าปริญญาตรี และกลุ่มการศึกษา ระดบั ปวช. - ปวส.มีระดบัคุณภาพมากกว่า กลุ่มการศึกษา
ตํ่ากว่าชั้ นประถมศึกษาชั้ นปีท่ี 6 และ กลุ่มการศึกษาระดับปริญญาตรี จาํแนกตามกลุ่มของ
ผูใ้ชบ้ริการรถเก่ียวนวดขา้วในจงัหวดัปทุมธานี ของอู่ยทุธนา การช่าง พบว่า ระดบัคุณภาพโดยรวม
ไม่มีความแตกต่าง แต่สาํหรับรายดา้นความน่าเช่ือถือพบวา่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05  
 
อภิปรายผล 

จากสรุปผลการวิจยัคุณภาพการใหบ้ริการรถเก่ียวนวดขา้วในจงัหวดัปทุมธานี กรณีศึกษา
อู่ยทุธนา การช่าง มีประเดน็ท่ีน่าสนใจและนาํมาอภิปรายผล ดงัน้ี 
1.  ร ะดับ คุณภ าพก า ร ให้ บ ริ ก า ร รถ เ ก่ี ย วนวดข้า ว ในจั งห วัดป ทุมธ า นี  กร ณี ศึ กษ า 
อู่ยทุธนาการช่าง เก่ียวกบัคุณภาพการใหบ้ริการ ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นการตอบสนอง ดา้นการเอา
ใจใส่ ด้านการรับรอง ด้านการสัมผสัได้ อยู่ในระดับดี โดยท่ีกลุ่มผูใ้ช้บริการท่ีเคยใช้บริการ
นอกเหนือจากอู่ยุทธนาการช่าง มีความคิดเห็นว่าคุณภาพการให้บริการดา้นการเอาใจใส่ไดเ้ป็น
อนัดับแรก รองลงมา ความน่าเช่ือถือ และด้านการสัมผสัได้ ด้านการรับรองเป็นอนัดบัสุดทา้ย 
ส่วนผูใ้ช้บริการรถเก่ียวนวดขา้วเฉพาะอู่ยุทธนาการช่าง เพียงรายเดียวได้ให้คะแนนคุณภาพ 
การให้บริการดา้นความน่าเช่ือถือเป็นอนัดบัแรก รองลงมา ดา้นการเอาใจใส่ ดา้นการสัมผสัได ้ 
ดา้นการรับรอง และดา้นการตอบสนอง เป็นอนัดบัสุดทา้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ อุมาพร 
สุพรรณพงศ ์(2548) ไดศึ้กษาคุณภาพการให้บริการของศูนยเ์ครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในจงัหวดั
ปทุมธานี และเปรียบเทียบระดบัคุณภาพการบริการของศูนยเ์ครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ในจงัหวดั
ปทุมธานี ผลการวิจยัพบว่า ระดบัคุณภาพการใหบ้ริการ โดยภาพรวมและรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความ
ไวว้างใจ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความสามารถ ดา้นการเขา้ถึงได้ ด้านความสุภาพ ด้านการ
ติดต่อส่ือสาร ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นความปลอดภยั ดา้นการเขา้ใจและการรู้จกัลูกคา้ ดา้นส่ิงท่ี
สามารถสัมผสัไดอ้ยู่ในระดบัสูงท่ีสุด  การเปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการของทั้ง 3 เครือข่าย 
ใหบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ปรากฏวา่ AIS มีระดบัคุณภาพการใหบ้ริการอยูใ่นระดบัสูง 
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รองลงมาคือ DTAC และ TRUE MOVE เล็กนอ้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ 
นพรัตน์ศรีสวสัด์ิ (2547) ได้ศึกษาเร่ือง ความคาดหวงัและการรับรู้คุณภาพการบริการบนเรือ
โดยสารคลองแสนแสบ ผลการวิจยัพบว่า ผูใ้ชบ้ริการเรือโดยสารคลองแสนแสบมีความคาดหวงั
และการรับรู้ต่อคุณภาพการบริการ โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลางทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการบริการ
ทัว่ไป ดา้นอตัราค่าบริการ ดา้นสถานท่ีใหบ้ริการ ดา้นบุคลากร และดา้นความปลอดภยัยกเวน้อตัรา
ค่าบริการ ผูใ้ชบ้ริการมีการรับรู้อยู่ในระดบัมาก ความแตกต่างของคุณภาพการบริการเรือโดยสาร
คลองแสนแสบตามการรับรู้จริงของผูใ้ช้บริการโดยรวม พบว่า ผูใ้ช้บริการรู้สึกประทบัใจต่อ
คุณภาพการบริการ ในดา้นการบริการทัว่ไป ดา้นอตัราค่าบริการ และดา้นความปลอดภยั ความพึง
พอใจของผูใ้ชบ้ริการ พบวา่ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  

2. การเปรียบเทียบความแตกต่างระดบัคุณภาพการให้บริการรถเก่ียวนวดขา้วในจงัหวดั
ปทุมธานี กรณีศึกษาอู่ยทุธนาการช่าง จาํแนกตามเพศของผูใ้ชบ้ริการ พบว่าระดบัคุณภาพโดยรวม 
ไม่มีความแตกต่างกนั โดย เพศชาย ไดใ้หค้ะแนนคุณภาพการใหบ้ริการดา้นการเอาใจใส่เป็นอนัดบั
แรก รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นความน่าเช่ือถือและดา้นการสัมผสัได ้ส่วนดา้นการตอบสนองเป็นอนัดบั
สุดทา้ย เพศหญิง พบว่า ไดใ้ห้คะแนนคุณภาพการให้บริการดา้นความน่าเช่ือถือเป็นอนัดบัแรก 
รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นการสมัผสัได ้ส่วนดา้นการตอบสนองเป็นอนัดบัสุดทา้ย การเปรียบเทียบความ
แตกต่างระดับคุณภาพการให้บริการรถเก่ียวนวดขา้วในจังหวดัปทุมธานี กรณีศึกษาอู่ยุทธนา 
การช่าง จาํแนกตามดา้นอายุ ดา้นศาสนา และรายไดต่้อเดือน พบว่าระดบัคุณภาพโดยรวมไม่มี 
ความแตกต่างกัน แต่ด้านระดับการศึกษา และกลุ่มของผูใ้ช้บริการรถเก่ียวนวดขา้วในจงัหวดั
ปทุมธานี ทั้ง 2 กลุ่มนั้นมีความแตกต่างกนั ทางดา้น ความเอาใจใส่ และความน่าเช่ือถือตามลาํดบั 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ สุรชยั มะลิ (2549) ไดศึ้กษาเร่ืองคุณภาพการให้บริการของบริษทั 
ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ผลการวิจยัพบวา่  

การเปรียบเทียบระดบัมีคุณภาพการให้บริการของบริษทั ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
จาํกดั (มหาชน) ตามปัจจยัส่วนบุคคลพบวา่ 

1. ผูโ้ดยสารท่ีมีเพศต่างกันและสถานภาพการสมรสต่างกันเห็นว่าระดับคุณภาพ 
การใหบ้ริการโดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั  

 2. ผูโ้ดยสารท่ีมีอายุต่างกันเห็นว่าระดับคุณภาพการให้บริการ ด้านความเช่ือถือ 
ดา้นความไวว้างใจ และดา้นการสร้างบริการใหเ้ป็นท่ีรู้จกั แตกต่างกนั 

3. ผูโ้ดยสารท่ีมีระดับการศึกษาและอาชีพต่างกันเห็นว่าระดับคุณภาพการให้บริการ 
ดา้นการเขา้ถึงลูกคา้ และดา้นการเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้แตกต่างกนั 
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4. ผู ้โดยสารท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่างกันเห็นว่าระดับคุณภาพการให้บริการด้าน 
การติดต่อส่ือสารแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากการวิจยัคร้ังน้ี ผุว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
1. ขอ้เสนอแนะในการนาํผลการวิจยัไปใช ้

1) จากผลการวิจยั พบวา่ คุณภาพการใหบ้ริการรถเก่ียวนวดขา้วในจงัหวดัปทุมธานี 
กรณีศึกษาอู่ยุทธนาการช่าง สําหรับกลุ่มผูใ้ช้เคยบริการนอกเหนือจากอู่ยุทธนาการช่าง และ
ผูใ้ชบ้ริการเฉพาะอู่ยุทธนา การช่าง เพียงรายเดียว ดา้นการรับรอง มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด ทางอู่ยุทธนา 
การช่างจึงควรเน้น และปรับปรุง ดงัน้ี มีการอบรมพนักงานแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกบั
การปฏิบติังานให้ดูสะอาด และมารยาทในการให้บริการท่ีดี และดา้นการตอบสนอง มีการวาง
แผนการทาํงานให้พนักงานทราบล่วงหน้าในการไปปฏิบติัหน้าท่ีเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม 
อบรมฝึกทกัษะการซ่อมและดูแลรักษาเคร่ืองยนตเ์บ้ืองตน้ใหพ้นกังานขบัรถ 

2) จากผลการวิจยั พบวา่ คุณภาพการใหบ้ริการรถเก่ียวนวดขา้วในจงัหวดัปทุมธานี 
กรณีศึกษาอู่ยุทธนา การช่าง สําหรับกลุ่มผูใ้ช้เคยบริการนอกเหนือจากอู่ยุทธนา การช่าง พบว่า 
ดา้นการเอาใจใส่ มีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ มีการแจง้ระยะในการบริการให้ลูกคา้ทราบท่ีแน่นอน 
และมีการแจง้ล่วงหนา้เม่ือมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูล พนกังานสามารถให้ขอ้มูล ความรู้กบัลูกคา้ได้
อยา่งชดัเจน และส่วนผูใ้ชบ้ริการเฉพาะอู่ยุทธนา การช่าง เพียงรายเดียว พบว่าดา้นความน่าเช่ือถือ
สูงสุด ได้แก่ พนักงานมีความพร้อมในการทาํงาน พนักงานปฏิบติัตามคาํมัน่สัญญาท่ีให้ไวก้ับ
ผู ้ใช้บริการเสมอ  พนักงานมีความชํานาญและทักษะในการทํางาน  ความน่าเ ช่ือถือของ 
สถานประกอบการ  การบริการไม่ผิดพลาดและถูกต้อง ดังนั้ นควรจะรักษามาตรฐานและ 
เพิ่มความเอาใจใส่ผูใ้ชบ้ริการใหเ้พิ่มมากข้ึนโดยมีทางเลือกท่ีดีและสามารถแกไ้ขเฉพาะใหก้บัลูกคา้
มีความพึงพอใจมากท่ีสุดรวมถึงฝึกอบรมให้พนักงานมีความชาํนาญมากข้ึนดา้นการบริการและ
เคร่ืองยนตข์องรถเก่ียวนวดขา้ว 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาบทบาทของผูบ้ริหารโรงเรียนในการส่งเสริมการทาํวิจยั

ในชั้นเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาพระนครศรีอยธุยาและเพ่ือ
เปรียบเทียบบทบาทของผูบ้ริหารโรงเรียน  ในการส่งเสริมการทาํวิจยัในชั้นเรียนจาํแนกตามขนาด
สถานศึกษาและเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาเป็นผูบ้ริหารโรงเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัด
สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาพระนครศรีอยธุยาจาํนวนทั้งส้ิน    201  คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถาม  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่  ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าความ
เบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ  .05  ผลการวิจยัพบวา่ 
 1.ผูบ้ริหารโรงเรียนมีบทบาทในการส่งเสริมการทาํวิจยัในชั้นเรียน ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   
สังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยาโดยภาพรวมและรายดา้นคือดา้นการกาํหนด
นโยบายเก่ียวกบัการวิจยัในชั้นเรียน ดา้นการสนบัสนุนการทาํวิจยัในชั้นเรียนของครูในดา้นอุปกรณ์  
ส่ิงอาํนวยความสะดวก  ด้านการวางระบบกระตุ้นกาํกับติดตามดูแลช่วยเหลือ ด้านการส่งเสริม
บรรยากาศให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้  ด้านการสังเคราะห์ผลการวิจยัของรายงานวิจยัของครูใน
โรงเรียน ดา้นการจดักิจกรรมเผยแพร่ผลงานวิจยัทั้งในและนอกโรงเรียน  ดา้นการยกยอ่งใหก้าํลงัใจส่ิง 
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ตอบแทนเป็นแรงเสริมการทาํวิจยัในชั้นเรียน ดา้นการวางระบบฐานขอ้มูลงานวิจยัในชั้นเรียนทุกดา้น
อยูใ่นระดบัมาก    

2.การเปรียบเทียบบทบาทของผูบ้ริหารโรงเรียน   ในการส่งเสริมการทาํวิจยัในชั้นเรียน
จาํแนกตามขนาดสถานศึกษาและเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยภาพรวมและรายดา้นทุกดา้นแตกต่างกนัอยา่ง
ไม่มีนยัสาํคญั 

 

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. 
 
ความสําคญัของปัญหา 

การพฒันาโรงเรียนจาํเป็นตอ้งอาศยัขอ้มูลมาเป็นฐานในการตดัสินใจ   การทาํวิจยัเป็น
กระบวนการท่ีทาํใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีคุณภาพ   สามารถนาํไปใชใ้นการวางแผนพฒันาโรงเรียนไดอ้ยา่ง
ถูกทิศทาง  ครูจึงเป็นนักวิจัยในโรงเรียนท่ีมีบทบาทสําคญั  เป็นผูท้าํวิจัยเพื่อนําความรู้ไป สู่
ขอ้ความรู้ใหม่ ๆ ท่ีมีคุณภาพ และเป็นขอ้สารสนเทศในการพฒันาโรงเรียนให้โรงเรียนเป็นแหล่ง
เรียนรู้เป็นบ่อเกิดของผลผลิตท่ีดี ๆสู่สังคม   สําหรับครูหน้าท่ีหลกัคือการการสอน  สอนอย่างไร   
ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ท่ีเป็นรูปธรรม  และเป็นคนดีของสังคม การคิดพฒันาหาวิธีสอนเหล่าน้ี     
ทาํใหค้รูตอ้งวิจยั(สุวิมล  วอ่งวาณิช ,2545 : 1-5 ) 

การวิจยัเป็นเคร่ืองมือสาํคญัของการทาํงานอยา่งมืออาชีพ  เพราะเป็นกระบวนการทาํงาน   
ท่ีสามารถจะดาํเนินงานได้อย่างเป็นระบบมีผลท่ีน่าเช่ือถือ(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา                
ขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ,2546 :47)  คาํว่าการวิจยั  ดูเหมือนจะเป็นคาํท่ีสร้างความรู้สึกว่าเป็น
เร่ืองยากครูไม่สามารถทาํได ้     มกัส่ือความหมายว่าเป็นเร่ืองท่ียากเกินศกัยภาพ  อีกทั้งจะเป็นภาระท่ี
หนกัเกินไปสาํหรับครู   จึงมีคาํถามจากครูว่า ครูจะทาํการวิจยัไดห้รือ และถา้ทาํแลว้ไดป้ระโยชน์อะไร
และถา้ทาํแลว้จะเกิดประโยชน์อย่างไร(กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ,2542:2  อา้งใน ผ่องพรรณ  
ตรัยมงคลกลู, 2543:2) 

แต่โดยสภาพความเป็นจริงแลว้  การวิจยัโดยเฉพาะอยา่งยิ่งการวิจยัในชั้นเรียนนั้นไม่ใช่
ส่ิงแปลกแยกไปจากบทบาทหน้าท่ีท่ีครูปฏิบัติอยู่   ครูเองเป็นบุคคลท่ีทาํการวิจัยในชั้นเรียน
ตลอดเวลาเน่ืองจากการจดัการเรียนการสอนผูว้ิจยัก็คือ  ครูผูส้อนการท่ีครูทาํการวิจยัในชั้นเรียนจะ
เป็นการพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนการสอน(กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ,2542:3) 

โรงเรียนเป็นสถาบนัการศึกษา  ท่ีมีบทบาทต่อการพฒันาคนให้เป็นผูมี้ความรู้ความคิด      
มีบุคลิกลกัษณะ และพฤติกรรมท่ีดีงาม  โดยเฉพาะโรงเรียนประถมศึกษาซ่ึงถือว่าเป็นโรงเรียน    
ของชุมชนและเป็นศูนยก์ลางการพฒันาชุมชนท่ีกระจายอยู่ทัว่ประเทศ   การบริหารโรงเรียน
โดยเฉพาะผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นบุคคลท่ีมีความสาํคญัต่อการพฒันาในทุกๆ ดา้นของโรงเรียน 
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เพราะผู ้บริหารเป็นผูน้ําท่ีมีอ ํานาจในการตัดสินใจ(สํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ,2540 : 8) 

ผูบ้ริหารจึงเป็นบุคคลหน่ึง  ท่ีมีบทบาทสาํคญัอยา่งยิ่งต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการ
สอนของครู  การส่งเสริมและสนบัสนุนให้ครูเปล่ียนพฤติกรรมการสอนโดยใชเ้ทคนิคการทาํวิจยั
ในชั้นเรียนเป็นเร่ืองสาํคญัและส่งผลดีโดยตรงต่อผูเ้รียน  เพราะการวิจยัในชั้นเรียนเป็นเคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอน ให้เกิดผลดีต่อการพฒันาผูเ้รียนทุกๆดา้นและส่งผลให้ผูเ้รียนมี
คุณภาพ 

จากขอ้มูลดงักล่าว  ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาบทบาทของผูบ้ริหารในการส่งเสริมวิจยัในชั้น
เรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เพื่อนาํ
ขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชเ้ป็นขอ้มูลในการวางแผนการพฒันาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งให้การสนับสนุน
ส่ง เส ริมการทําวิ จัย ในชั้ น เ รี ยนของโรง เ รียนในสั งกัดสํ านักงาน เขตพื้ น ท่ีการ ศึกษา
พระนครศรีอยธุยา  ต่อไป 

 
คาํสําคญั 

การส่งเสริมการทาํวิจยัในชั้นเรียน 
  

โจทย์วจัิย/ปัญหาวจัิย 
บทบาทของผูบ้ริหารโรงเรียนในการส่งเสริมการทาํวิจยัในชั้นเรียนแตกต่างกนัตามขนาด

ของสถานศึกษาและเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือไม่อยา่งไร 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื่อศึกษาบทบาทของผูบ้ริหารโรงเรียนในการส่งเสริมการทาํวิจยัในชั้นเรียน            
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรีอยธุยา 

2.  เพื่อเปรียบเทียบบทบาทของผูบ้ริหารโรงเรียน  ในการส่งเสริมการทาํวิจยัในชั้นเรียน
จาํแนกตามขนาดสถานศึกษาและเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
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วธีิดําเนินการวจัิย 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาบทบาทของผูบ้ริหารโรงเรียนในการส่งเสริมการวิจยั

ในชั้นเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรีอยธุยา ผูว้ิจยั
ไดด้าํเนินการศึกษาคน้ควา้ตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 

1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
1.1  ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรีอยธุยา   ปีการศึกษา  2550 จาํนวนทั้งส้ิน   401  คน 
1.2  กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาพระนครศรีอยธุยา  ปีการศึกษา 2550  รวมทั้งส้ิน 201 คน ซ่ึงไดม้าโดยใชสู้ตรของ ทาโร  
ยามาเน  ท่ีระดบัความเช่ือมัน่  95  %  (อา้งใน  อรสา  โกศลานนัทกุล, 2549  : 158)การสุ่มแบบแบ่ง
ชั้นภูมิ (Stratified random sampling )   

2.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเพื่อใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยั

สร้างข้ึนเองโดยแบ่งออกเป็น 2  ตอน คือ 
ตอนท่ี 1  แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถามเป็นแบบ

เลือกตอบเก่ียวกบัขนาดของสถานศึกษาและเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ตอนท่ี  2    เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบับทบาทของผูบ้ริหารโรงเรียนในการส่งเสริม    

การทาํวิจยัในชั้นเรียนซ่ึงสร้างตามแนวคิดของสุวิมล   ว่องวาณิช (2545 : 78 ) มีลกัษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดบั ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert  Scales) 
ไดแ้ก่  มีบทบาทในการส่งเสริมการทาํวิจยัน้อยท่ีสุด  มีบทบาทในการส่งเสริมการทาํวิจยัน้อย มี
บทบาทในการส่งเสริมการทาํวิจยัปานกลาง มีบทบาทในการส่งเสริมการทาํวิจยัมากและมีบทบาท
ในการส่งเสริมการทาํวิจยัมากท่ีสุด 

3.  การเกบ็รวบรวมขอ้มูล  
      การเก็บขอ้มูลคร้ังน้ีดาํเนินการโดยผูว้ิจยัไดข้อหนังสือเพื่อขออนุญาตและขอความ

อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงผูอ้าํนวยการสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต  2 โดยขอความร่วมมือจากผูต้อบแบบสอบถามให้
กรอกขอ้มูลโดยดาํเนินการผา่นผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต 1 
และเขต  2 เป็นผูม้อบแบบสอบถามแก่ผูบ้ริหารเป็นผูต้อบแบบสอบถาม และเก็บรวบรวม
แบบสอบถาม ผูว้ิจัยประสานงานขอรับแบบสอบถามคืนหลังจากส่งแบบสอบถามไปแล้ว 1  
สปัดาห์  ปรากฏวา่ไดแ้บบสอบถามคืนทั้งส้ิน  201  ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 
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4. การวิเคราะห์ขอ้มูล เม่ือนาํแบบสอบถามท่ีรับกลบัคืนดาํเนินการตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของแบบสอบถามพร้อมนาํมาวิเคราะห์โดยวิธีทางสถิตติ โดย การจดักระทาํขอ้มูลของ
แบบสอบถามท่ีไดรั้บคืนมาจดักระทาํโดย การแสดงผลการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปให้รหัสตวัแปรท่ี
ตอ้งการศึกษาคือ  ผูบ้ริหาร แยกตามขนาดของโรงเรียน และท่ีตั้ง   สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล  
ผูว้ิจยัทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป  สถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี    

4.1  ค่าสถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ  (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

4.2  สถิติท่ีใชท้ดสอบสมมุติฐาน ระหวา่งคะแนนเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่มอยา่ง 
ค่า t – test สาํหรับกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นอิสระต่อกนั  
 
ผลการวจัิย 

ผลการวิจัยบทบาทของผูบ้ริหารโรงเรียนในการส่งเสริมการทาํวิจัยในชั้นเรียน ของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาพระนครศรีอยธุยาสรุปไดด้งัน้ี 

1.  ผลการศึกษาบทบาทของผูบ้ริหารโรงเรียนในการส่งเสริมการทาํวิจยัในชั้นเรียนของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาพระนครศรีอยธุยาโดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก โดยดา้นการกาํหนดนโยบายเก่ียวกบัการวิจยัในชั้นเรียน มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา คือ  การยกยอ่ง
ใหก้าํลงัใจส่ิงตอบแทนเป็นแรงเสริมการทาํวิจยัในชั้นเรียน  การวางระบบฐานขอ้มูลงานวิจยัในชั้นเรียน
ของโรงเรียน การสนบัสนุนการทาํวิจยัในชั้นเรียนของครูในดา้นอุปกรณ์  ส่ิงอาํนวยความสะดวก  การ
วางระบบกระตุ้นกาํกับติดตามดูแลช่วยเหลือ  การจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้ งในและนอก
โรงเรียน  การสังเคราะห์ผลการวิจยัของรายงานวิจยัของครูในโรงเรียนตามลาํดบั  และดา้นการส่งเสริม
บรรยากาศใหเ้กิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้  มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด   

2.  เม่ือเปรียบเทียบบทบาทของผูบ้ริหารโรงเรียนในการส่งเสริมการทาํวิจยัในชั้นเรียน
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา  จาํแนกตาม
ขนาดโรงเรียนและพ้ืนท่ีตั้งของโรงเรียน โดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 

  
อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาบทบาทของผูบ้ริหารโรงเรียนในการส่งเสริมการทาํวิจยัในชั้นเรียนของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรีอยธุยา  มีประเดน็ท่ีน่าสนใจ
และนาํมาอภิปรายไดด้งัน้ี 

 
 



วารสารบณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์
ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 2 มิถุนายน – กนัยายน 2552 

41 

1. จากผลการศึกษาบทบาทของผูบ้ริหารโรงเรียนในการส่งเสริมการทาํวิจยัในชั้นเรียน
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   สังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยาโดยภาพรวม
และรายดา้น 8  ดา้น  อยู่ในระดบัดี ทั้งน้ีเน่ืองมาจากพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และแกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี  2) พ.ศ. 2545  มาตราและมาตรา  30 ไดก้าํหนดให้สถานศึกษาและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งส่งเสริมสนับสนุนให้ผูส้อนใช้การวิจยัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ 
ดงันั้นผูบ้ริหารโรงเรียนจึงใหค้วามสาํคญัต่อการวิจยัในชั้นเรียน  และมีการกาํหนดนโยบายเก่ียวกบัการ
วิจยัในชั้นเรียนไวเ้ป็นนโยบายหน่ึงของโรงเรียนซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ตอ้งจิตร  โสมะภีร์ 
(2546)  พบว่าผูบ้ริหารมีบทบาทในการส่งเสริมการทาํวิจยั 5 ดา้น คือ  ดา้นการส่งเสริมให้ความรู้
เก่ียวกับการวิจัยในชั้นเรียน  ในด้านอุปกรณ์ ส่ิงอาํนวยความสะดวกอยู่ในระดับดี ทั้งน้ีเน่ืองจาก
ผูบ้ริหารโรงเรียนปฏิบติัตามนโยบายในการสนบัสนุนการวิจยัในชั้นเรียนใหค้รูไดใ้ชก้ารวิจยัเป็นส่วน
หน่ึงของการจดัการเรียนการสอน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ  วนัเพญ็  แกว้สาํราญ (2546 : 
35)  ท่ีไดพ้บวา่การทาํวิจยัในชั้นเรียนใหป้ระสบผลสาํเร็จนั้นจะตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนเป็นอยา่งดี
จากผูบ้ริหารโรงเรียนโดยมีงบประมาณ ส่ิงอาํนวยความสะดวกในการทาํวิจยัอย่าง      ครบครัน    
ดา้นการวางระบบกระตุน้กาํกบัติดตามดูแลช่วยเหลือ อยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีเน่ืองจากผูบ้ริหารเห็น
ความจาํเป็นจะตอ้งมีความรับผดิชอบต่อครูในการส่งเสริมการวิจยั ในการใหก้ารนิเทศเก่ียวกบัการ
วิจยัแก่ครู  ตอ้งมีการจดัระบบเอาใจใส่ครูในการทาํวิจยัรวมทั้งมีการเชิญวิทยากรผูมี้ความรู้มา
บรรยายให้ความรู้เก่ียวกบัการทาํวิจยัอีก  ทั้งเปิดโอกาสให้ครูคน้ควา้หาความรู้ไดด้ว้ยตนเองจาก
แหล่งความรู้ต่าง ๆ เช่นหนงัสือ วารสาร อินเตอร์เน็ต เพื่อใหค้รูทาํการสอนไดดี้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัคาํ
กล่าวของ   กมล  ภู่ประเสริฐ (2544 : 85 ) ไดก้ล่าวถึงการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหาร
ไวว้่าในการพฒันาความสามารถของบุคคลากรในการวิจยัสามารถทาํไดโ้ดยการจดัหาหนังสือ 
เอกสารต่างๆ ให้บุคลากรศึกษา  หรือจดัประชุมปฏิบติัการ  ส่งบุคลากรไปอบรม นอกจากน้ีอาจ
เชิญวิทยากรมาฝึกการวิจยัก็ไดเ้พ่ือเป็นการกระตุน้ความสนใจของบุคคลากรในโรงเรียน และยงั
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ  เกียรติศักด์ิ   ชิณวงศ์ (2546)ท่ีได้ศึกษาสภาพและปัญหาท่ีครู
ประถมศึกษาพบในการวิจยัในชั้นเรียนของโรงเรียนสังกดัสาํนกังานการประถมศึกษาอาํเภอพระ
แสง จงัหวดัสุราษฎร์ธานีท่ีพบว่า  ครูส่วนใหญ่จะศึกษาหลกัการวิจยัดว้ยตนเองและอบรมระยะสั้น 
สาํหรับแหล่งท่ีครูศึกษาส่วนใหญ่ไดแ้ก่  วารสารและอินเตอร์เน็ต  ดา้นการส่งเสริมบรรยากาศให้
เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้  อยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีเน่ืองจากผูบ้ริหารเขา้มามีบทบาทในการส่งเสริม
การสร้างบรรยากาศการวิจยัมากข้ึน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ เพลินพิศ  ดาศกัด์ิ (2546)  ได้
ศึกษาบทบาทในการส่งเสริมการทาํวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัด
สาํนกังานการประถมศึกษาอาํเภอวานรนิวาส  จงัหวดัสกลนคร ผลการศึกษาพบวา่ผูบ้ริหาร 
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โรงเรียนมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง ในการประชุมสัมมนาเพ่ือเผยแพร่ผลงานการ
วิจยัในชั้นเรียน  และแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการวิจยัระหว่างเพ่ือนครูแสดงใหเ้ห็นว่าการสร้าง
บรรยากาศให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการวิจยัในชั้นเรียนของผูบ้ริหารมีความสําคญั  ดงันั้น
ผูบ้ริหารโรงเรียนควรตะหนกั  และเห็นคุณค่าและหาแนวทางในการสร้างบรรยากาศในการวิจยัใน
ชั้นเรียนเพ่ือใหเ้กิดการพฒันาคุณภาพนกัเรียน  โดยใชก้ระบวนการวิจยั  ในชั้นเรียน สอดคลอ้งกบั  
พรพิมาน  วงษปั์ตตา (2546) ไดศึ้กษา  ปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อการ  ทาํวิจยัในชั้นเรียนของครู
ระดบัมธัยม  สังกดักรมสามญัศึกษา  เขตการศึกษา  9 ผลการศึกษาพบว่า  การดาํเนินการวิจยัในชั้น
เรียนอยา่งมีประสิทธิภาพจาํเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงาน  ผูบ้ริหาร  และท่ีปรึกษา  
ซ่ึงเป็นส่วนสําคัญและเป็นส่วนหน่ึงของการบรรยากาศในการทําวิจัยในชั้ นเรียน ด้านการ
สงัเคราะห์ผลการวิจยัของรายงานวิจยัของครูในโรงเรียน   อยูใ่นระดบัมาก   นาํขอ้สรุปท่ีไดจ้ากการ
สงัเคราะห์งานวิจยัในชั้นเรียนของครูมาบนัทึกไวอ้ยา่งเป็นระบบ เพื่อประโยชน์ต่อการนาํขอ้มูลไป
ใชต่้อไปซ่ึงสอดคลอ้งกบั สุวิมล  ว่องวานิช (2545)ท่ีไดก้ล่าวไวว้่า ครูไม่ไดท้าํวิจยัในชั้นเรียนเพียง
เร่ืองเดียวแลว้ยุติ  งานวิจยัของครูจะเกิดข้ึนตลอดเวลา  ผลการวิจยัในชั้นเรียนของครูเกิดข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง  ปัญหาวิจยัท่ีทาํวิจยัในแต่ละภาคเรียน    มี หลายเร่ือง  การสังคราะห์รายงานการวิจยัในชั้น
เรียน  จึงทาํใหไ้ดอ้งคค์วามรู้ท่ีมีประโยชน์ต่อการนาํไปใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอน ดา้นการ
จดักิจกรรมเผยแพร่ผลงานวิจยัทั้งในและนอกโรงเรียน อยู่ใน   ระดบัมาก   ทั้งน้ีมาจากผูบ้ริหารมี
การส่งเสริมการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างครูท่ีมีผลงานวิจัยในชั้นเรียนกับครูใน
โรงเรียน  และนอกโรงเรียนสนับสนุนและส่งผลงานการวิจยัใน ชั้นเรียนของครูเขา้ประกวดกบั
หน่วยงานอ่ืนท่ีจดัข้ึนเผยแพร่ผลงานวิจยัในชั้นเรียนของครู    ซ่ึงสอดคลอ้งงานวิจยัของอนนัต ์ ยิ่ง
นอก (2544)  ไดศึ้กษาเร่ืองการปฏิบติังานของผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีมีผลต่อการส่งเสริมการวิจยัในชั้น
เรียน  สังกดัสาํนักการประถมศึกษาจงัหวดันครราชสีมา ผลการวิจยัพบว่ามีการปฏิบติั   ในระดบั
มาก คือ  การให้ความสําคญักบัการวิจยัในชั้นเรียน  การสนับสนุนและเผยแพร่งานวิจยั    ในชั้น
เรียน  ดา้นการยกย่องให้กาํลงัใจส่ิงตอบแทนเป็นแรงเสริมการทาํวิจยัในชั้นเรียนอยู่ในระดบัมาก  
ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก ผูบ้ริหารใชผ้ลงานวิจยัในชั้นเรียนเป็นองคป์ระกอบสาํคญัในการพิจารณาความดี
ความชอบ ใหก้ารยกยอ่งหรือใหร้างวลัแก่ครูผูท้าํผลงานวิจยั  และการใชแ้รงจูงใจในการทาํงานของ
บุคคลากรท่ีส่งผลต่อความสําเร็จของงานเป็นอย่างดีซ่ึงสอดคลอ้งงานวิจยัของอนันต์  ยิ่งนอก 
(2544) ไดศึ้กษาเร่ืองการปฏิบติังานของผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีมีผลต่อการส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียน  
สังกดัสํานักงานการประถมศึกษาจงัหวดันครราชสีมาผลการวิจยัพบว่ามีการปฏิบติัในระดบัมาก 
ได้แก่การยกย่องชมเชยครูผูมี้ผลงานการวิจยัในชั้นเรียนในท่ีประชุมหรือในหน่วยงานหรือใน
หน่วยงานอ่ืนม่ีเก่ียวข้อง   การสนับสนุนให้ครูผู ้ท ําการวิจัยในชั้ นเรียนเป็นผู ้แทนเข้าร่วม
ประชุมสมัมนาดา้นการ 
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วิจยั เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน และเปิดโอกาสใหค้รูท่ีมีผลงานการวิจยัในชั้นเรียนได้
ลาศึกษาต่อ   ดา้นการวางระบบฐานขอ้มูลงานวิจยัในชั้นเรียนของโรงเรียน อยูใ่น ระดบัมาก   ทั้งน้ี
เน่ืองมาจาก ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการพฒันาระบบการจดัเก็บขอ้มูลในการวิจยัใน  ชั้นเรียนมีการนาํ
ขอ้มูลงานวิจยัในชั้นเรียนเป็นขอ้มูลสารสนเทศของโรงเรียนเพ่ือพฒันาการเรียนรู้  นาํขอ้มูล
งานวิจยัในชั้นเรียนเป็นขอ้มูลสารสนเทศของโรงเรียน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สุวิมล  ว่องวานิช (2545) 
ท่ีไดก้ล่าวโดยสรุปวา่ในการพฒันาโรงเรียนตอ้งอาศยัฐานขอ้มูลการวิจยัเป็นกระบวนการท่ีทาํใหไ้ด้
ขอ้มูลท่ีมีคุณภาพ  สามารถใชใ้นการวางแผนพฒันาโรงเรียนไดอ้ย่างถูกทิศทาง  โรงเรียนตอ้งมี
ฐานขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง  รวดเร็วสามารถเรียกใชไ้ดท้นัที  และในการออกแบบระบบฐานขอ้มูลเพื่อ
บริหารจดัการนั้น   

2.  จะตอ้งอาศยัการวิจยัปฏิบติัการแบบทัว่ทั้งโรงเรียน จาํแนกตามขนาดโรงเรียนและเขต
พื้นท่ีการศึกษาไม่แตกต่างกนั  ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้จาํแนกตามเขตพื้นท่ีการศึกษา
พบวา่ ไม่แตกต่างกนั  

   
ข้อเสนอแนะ  

1.  ขอ้เสนอแนะในการทาํวิจยั        
                          1.1 ควรส่งเสริมบรรยากาศใหเ้กิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการทาํวิจยัในชั้นเรียน โดย
ให้ครูไดเ้ขา้ร่วมประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นการทาํวิจยัในชั้นเรียนร่วมกนัอย่างต่อเน่ือง  จดัทาํ
วารสาร จดหมายข่าวหรือเอกสารเก่ียวกบัการทาํวิจยัในชั้นเรียนแจกครูอยา่งทัว่ถึง 

1.2 ควรจะมีการสังเคราะห์ผลการวิจยัในชั้นเรียนของครู มีการนาํผลงานผลการวิจยั
ในชั้นเรียนไปวางแผนพฒันาการเรียนการสอนและนําผลการวิจยัในชั้นเรียนท่ีศึกษาประเด็น
เดียวกนัมาจดัเป็นหมวดหมู่อยา่งเป็นระบบ เพื่อประโยชน์ต่อการนาํขอ้มูลไปใชใ้ชต่้อไป 

1.3 ควรจดักิจกรรมเผยแพร่ผลงานการวิจยัในชั้นเรียนระหว่างเพ่ือนครูทั้งในและ
นอกโรงเรียน  สนบัสนุนและส่งผลงานการวิจยัในชั้นเรียนเขา้ประกวดกบัหน่วยงานอ่ืนท่ีจดัข้ึนให้
มากหรืออาจเผยแพร่ผลงานวิจยัในชั้นในวารสารต่างๆ และจดันิทรรศการแสดงผลงานวิจยัในชั้น
เรียนจดักิจกรรมใหข้วญัและกาํลงัใจ ใหร้างวลั     

1.4   ควรจดัสรรงบประมาณสนบัสนุนการทาํวิจยั 
1.5    ควรจดัหาแหล่งเรียนรู้ดา้นการวิจยัในชั้นเรียน  สาํหรับคน้ควา้และอา้งอิงใน

การทาํวิจยัในชั้นเรียนเพื่อใหค้รูไดศึ้กษาตลอดปี 
2.  ขอ้เสนอแนะสาํหรับงานวิจยัคร้ังต่อไป 

2.1  ควรมีการศึกษาถึงขอ้จาํกดัในการแกปั้ญหาการทาํวิจยัในชั้นเรียนของครูผูส้อน 
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เพื่อใหห้ลายฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ใจขีดจาํกดัในการแกปั้ญหาการทาํวจิยัในชั้นเรียนของครูผูส้อนและ
ร่วมกนัผลกัดนันโยบายในการแกปั้ญหา 

     2.2  ควรศึกษาเป็นรายกรณีในสภาพท่ีดาํเนินการวิจยัในชั้นเรียนท่ีประสบผลสาํเร็จ 
     2.3  ควรศึกษาถึงการมีส่วนร่วมในกระบวนการวิจยัในชั้นเรียนของครูผูส้อนเพื่อเป็น 

การสร้างเสริมกระบวนการกลุ่ม   การทาํงานร่วมกนัเป็นทีม  
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความคุม้ค่าของการลงทุนในโครงการหน่ึงอาํเภอ
หน่ึงโรงปุ๋ยภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามข้อมูลทาง 
ดา้นการเงินของโรงงานหน่ึงอาํเภอหน่ึงโรงปุ๋ย ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มเกษตรกรท่ีมีปริมาณการผลิต 
100 ตนั/ปี ข้ึนไป  มีระยะเวลาการคืนทุน 1 ปี 6 เดือน อตัราผลตอบแทนถัว่เฉล่ียเท่ากบัร้อยละ 
63.60 มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของโครงการเท่ากบั 2,415,120.85 บาท ดชันีการทาํกาํไร หรืออตัราส่วน
ผลตอบแทนต่อตน้ทุนโครงการเท่ากบั 1.31 และอตัราผลตอบแทนภายในโครงการเท่ากบัร้อยละ 
67 สาํหรับกลุ่มเกษตรกรท่ีมีปริมาณการผลิต  51-100 ตนั/ปี  ผลการวิจยัพบว่าระยะเวลาการคืนทุน
มีมากกว่า 10 ปี อัตราผลตอบแทนอัตราถัวเฉล่ียเท่ากับร้อยละ -1.76 มูลค่าปัจจุบันสุทธิของ
โครงการเท่ากบั -435,307.07 บาท ดชันีการทาํกาํไรหรืออตัราส่วนผลตอบแทนต่อตน้ทุนโครงการ
เท่ากบั 0.90 อตัราผลตอบแทนภายในโครงการเท่ากบัร้อยละ -3 และกลุ่มเกษตรกรท่ีมีปริมาณการ
ผลิต 0-50 ตนั/ปี ระยะเวลาการคืนทุนมากกว่า 10 ปี ผลตอบแทนอตัราถวัเฉล่ียเท่ากบัร้อยละ -9.17 
มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการเท่ากับ -756,926.06 บาท ดัชนีการทํากําไร หรืออัตราส่วน
ผลตอบแทนต่อตน้ทุนโครงการเท่ากบั 0.65 และอตัราผลตอบแทนภายในโครงการมีผลตอบแทน
ทางการเงินสุทธิท่ีมีค่านอ้ยมากทาํใหไ้ม่สามารถประมวลค่าได ้ 
  ดงันั้นสรุปไดว้า่หากกลุ่มเกษตรกรผลิตปุ๋ยในปริมาณ 100 ตนั/ปี ข้ึนไป จะมีความคุม้ค่าใน
การลงทุนของโครงการหน่ึงอาํเภอหน่ึงโรงปุ๋ยภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมากกว่าการผลิตปุ๋ยใน
ปริมาณ 51-100 ตนั/ปี และ 0-50 ตนั/ปี ตามลาํดบั 
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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. 

 
ความสําคญัของปัญหา 
 ประเทศไทยนับเป็นประเทศเกษตรกรรรมโดยข้อมูลจากกรมป่าไม้ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ไดท้าํการสํารวจการใชท่ี้ดินเพื่อการเกษตรของประเทศไทย 
ระดับประเทศปี 2549 พบว่าพื้นท่ีทั้ งหมด 320,696,888 ไร่ เป็นพื้นท่ีทาํการเกษตรกรรมถึง 
130,292,717 ไร่  
 เน้ือท่ีท่ีถือครองเพื่อทาํการเกษตรในปัจจุบนั พบว่าประมาณร้อยละ 53 เป็นพื้นท่ีท่ีมีความ
อุดมสมบูรณ์ตํ่ามาก มีปริมาณอินทรียวตัถุในดินนอ้ยกว่าร้อยละ 1.5 นอกจากน้ีพื้นท่ีโดยทัว่ไปขาด
ธาตุอาหารหลกัของพืช เช่น ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส ขาดค่อนขา้งรุนแรง ส่วนธาตุโพแทสเซียม 
ขาดในระดบัปานกลาง แต่จะรุนแรงในดินภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จากปัญหา 
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ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรดินส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่ตํ่า ดงันั้นเกษตรกรมีความจาํเป็นอยา่งยิ่ง
ในการปรับปรุงดินใหมี้ศกัยภาพในการผลิตสูงข้ึน (สุริยา สาสนรักกิจ และคณะ, 2549 : 12-13) 
   ปุ๋ยเป็นปัจจัยสําคัญในการผลิตผลิตผลทางการเกษตร โดยจากรายงานสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบว่าปริมาณการนําเขา้ปุ๋ยเคมีสูงข้ึนอย่าง
ต่อเน่ืองใน ทุกๆ ปี โดยในปี 2545 มีปริมาณการนําเข้า 22,112.20 ล้านบาท และในปี 2551  
มีปริมาณการนาํเขา้ท่ีเพิ่มข้ึนถึง 78,944.40 ลา้นบาท ซ่ึงจากปริมาณการนาํเขา้ปุ๋ยเคมีท่ีสูงข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง จึงมีการผลกัดนั “เกษตรอินทรีย”์ ข้ึนเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อใหมี้การปรับเปล่ียนระบบการ
ผลิตท่ีพึ่ งพาการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีน้อยลงและหันมาผลิตปุ๋ยอินทรียใ์ช้เองภายในประเทศ 
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยคาํนึงถึงมิติของอาหารปลอดภยั มิติความปลอดภยัของเกษตรกร มิติ
ของการประหยัดค่าใช้จ่ายท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ  มิติแห่งการฟ้ืนฟูนิเวศของดินและ
ทรัพยากรธรรมชาติ และมิติแห่งการสาํนึกต่อผูบ้ริโภคของตวัเกษตรกรทุกๆ คน 
 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย (วว.) ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีประสบผลสําเร็จในการวิจัยพฒันาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีโรงงานตน้แบบผลิตปุ๋ยอินทรียต์ั้งแต่ปี 2544 เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายเร่งด่วน
ของรัฐบาล ในการแกไ้ขปัญหาความยากจน โดยการสร้างอาชีพและเสริมรายไดใ้หแ้ก่ประชาชนใน
ชุมชน รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร เพื่อใหเ้ป็นแหล่งผลิตปุ๋ยอินทรียท่ี์มีคุณภาพ
สาํหรับชุมชนและเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการอยา่งถูกตอ้ง โดยเนน้การใชว้ตัถุดิบท่ีมีอยูใ่นชุมชน
เป็นวตัถุดิบหลกัในการนาํมาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย ์(สุริยา สาสนรักกิจ และคณะ, 2549 : 29-30)   
 ปีงบประมาณ 2549-2551 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) สถาบนัวิจยั
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (วว.) ไดรั้บมอบหมายจากรัฐบาลใหด้าํเนินการจดัตั้ง
โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรียภ์ายใตโ้ครงการหน่ึงอาํเภอหน่ึงโรงปุ๋ย เป็นหน่ึงในแผนการหลกัของวาระ
แห่งชาติเกษตรอินทรีย ์ในพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ขั้นตอนการดาํเนินงานของ วว. เร่ิมจาก
การสํารวจพื้นท่ีและคดัเลือกกลุ่มเกษตรกรท่ีมีความพร้อมในดา้นต่างๆ ตามหลกัเกณฑ์ของ วว. 
ตลอดจนการจดัสร้างโรงงานตน้แบบผลิตปุ๋ยอินทรียข์นาด 6x12 จาํนวน 2 อาคาร พร้อมซองหมกั
และลานตาก ดว้ยงบประมาณ 550,000 บาท ติดตั้งเคร่ืองจกัรจาํนวน 6 เคร่ือง งบประมาณ 250,000 
บาท พร้อมกบัการฝึกอบรมเทคโนโลยกีารผลิตปุ๋ยอินทรียแ์ก่กลุ่มเกษตรกร (สุริยา สาสนรักกิจ และ
คณะ, 2549 : 30-33) 
 โดยในปี 2549 ไดส่้งเสริมและสนับสนุนให้กบักลุ่มเกษตรกรจาํนวน 48 กลุ่ม ปี 2550 
จาํนวน 72 กลุ่ม และปี 2551 จาํนวน 55 กลุ่ม ปัจจุบนัสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย  (วว.) ไดด้าํเนินโครงการดงักล่าวเสร็จส้ินแลว้ ผลปรากฏวา่มีกลุ่มเกษตรกรท่ีไดรั้บ 
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การสนับสนุนทั้งส้ิน 175 กลุ่มทัว่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยเป็นไปตามเป้าหมายท่ีรัฐบาลได้
กาํหนด จากจุดน้ีทาํให้ผูว้ิจยัเล็งเห็นว่าควรมีการศึกษาความคุม้ค่าของการลงทุนในโครงการหน่ึง
อาํเภอหน่ึงโรงปุ๋ยภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่ปี 2549-2551 เพื่อใหท้ราบผลการดาํเนินงานของ
โครงการหน่ึงอาํเภอหน่ึงโรงปุ๋ยท่ีผา่นมา  
  ดงันั้น เพื่อให้ทราบผลการดาํเนินงานของโครงการ จาํเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งมีการศึกษา
ความคุม้ค่าของการลงทุนในโครงการหน่ึงอาํเภอหน่ึงโรงปุ๋ยภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีเขา้ร่วม
โครงการ โดยทาํการวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อการดาํเนินงานในดา้นการบริหารจดัการ เช่น
การผลิต การเงิน เป็นตน้ เพื่อเป็นกรณีศึกษาให้กบักลุ่มเกษตรกรอ่ืนๆ ท่ีเขา้ร่วมโครงการ ไดน้าํมา
ประยกุตใ์ชก้ารบริหารจดัการโรงงานหน่ึงอาํเภอหน่ึงโรงปุ๋ยท่ีอยูภ่ายในโครงการให้มีประสิทธิผล
มากยิง่ข้ึนต่อไป 
 
คาํสําคญั   

 ความคุม้ค่าของการลงทุน ปุ๋ย โครงการหน่ึงอาํเภอหน่ึงโรงปุ๋ย 
 
โจทย์วจัิย/ปัญหาวจัิย 
  ปริมาณการผลิตปุ๋ยแตกต่างกนัมีความคุม้ค่าของการลงทุนในโครงการหน่ึงอาํเภอหน่ึง   
โรงปุ๋ยภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีแตกต่างกนัอยา่งไร 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความคุม้ค่าของการลงทุนในโครงการหน่ึงอาํเภอหน่ึงโรงปุ๋ยภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ดา้นการเงิน 

2.  เพื่อเปรียบเทียบความคุ้มค่าของการลงทุนในโครงการหน่ึงอําเภอหน่ึงโรงปุ๋ย 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือดา้นการเงินจาํแนกตามปริมาณการผลิตปุ๋ย 

 
วธีิดําเนินการวจัิย 

ประชากร ไดแ้ก่ ประธานกลุ่มโรงงานหน่ึงอาํเภอหน่ึงโรงปุ๋ยภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
จาํนวน 119 กลุ่ม ภายใตก้ารดูแลของสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย  

กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่  ประธานกลุ่มโรงงานหน่ึงอาํเภอหน่ึงโรงปุ๋ยภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
โดยการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน (Multi - Stage Sampling) 

 ขั้นตอนท่ี 1 กาํหนดประชากร จาํนวน 119 กลุ่ม จาํแนกตามปริมาณการผลิตได ้3 ระดบั คือ 
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   ระดบัท่ี 1 ปริมาณการผลิตปุ๋ย 100 ตนั/ปี ข้ึนไป จาํนวน   5  กลุ่ม 
  ระดบัท่ี 2 ปริมาณการผลิตปุ๋ย 51-100 ตนั/ปี  จาํนวน   31  กลุ่ม 
  ระดบัท่ี 3 ปริมาณการผลิตปุ๋ย 0-50 ตนั/ปี  จาํนวน   83  กลุ่ม 
  ขั้นตอนท่ี 2 นําข้อมูลในแต่ละระดับมาทําการคาํนวณสูตร ทาโร ยามาเน (Taro 

Yamane)  (Taro Yamane, 1973 : 887) 
  วิธีการคาํนวณ  

    N 
              1+N(e)2 

  โดย    n หมายถึง  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
    N หมายถึง  ขนาดของประชากร 
    e หมายถึง  ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งท่ี 0.05 

          ระดบัท่ี 1 ปริมาณการผลิตปุ๋ย  100  ตนั/ปีข้ึนไป จาํนวน 5  กลุ่มสามารถคาํนวณสูตรทาโร  ยามาเน 
(Taro Yamane) ไดด้งัน้ี 

        5 
              1+5(0.05)2 
      5 
                 1.0125 
   = 5 กลุ่ม 

          ระดบัท่ี 2 ปริมาณการผลิตปุ๋ย 51-100 ตนั/ปี จาํนวน 31 กลุ่มสามารถคาํนวณสูตรทาโร 
ยามาเน (Taro Yamane) ไดด้งัน้ี 

       31 
              1+31(0.05)2 
      31 
                1.0775 
   = 29 กลุ่ม 

          ระดบัท่ี 3 ปริมาณการผลิตปุ๋ย 0-50 ตนั/ปี จาํนวน 83 กลุ่ม สามารถคาํนวณสูตรทาโร ยามาเน 
(Taro Yamane) ไดด้งัน้ี 
 
 
 
 
 

= 

= 

= 

= 

n 

n 

= n 
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        83 
              1+83(0.05)2 
      83 
               1.2075 
   = 69 กลุ่ม 

 ขั้นตอนท่ี 3 ไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่ง  คือ 
ระดบัท่ี 1 ปริมาณการผลิตปุ๋ย 100 ตนั/ปี ข้ึนไป จาํนวน 5    กลุ่ม 
ระดบัท่ี 2 ปริมาณการผลิตปุ๋ย 51-100 ตนั/ปี  จาํนวน  29   กลุ่ม 
ระดบัท่ี 3 ปริมาณการผลิตปุ๋ย 0-50 ตนั/ปี  จาํนวน  69   กลุ่ม 

  รวมทั้งส้ิน 103 กลุ่ม  
 ขั้นตอนท่ี 4 ทาํการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยจะเลือกกลุ่ม

เกษตรกรท่ีสามารถให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามโดยวดัจากความร่วมมือของกลุ่ม
เกษตรกรท่ีมีต่อสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยจากท่ีผ่านมาจาํนวน      
103 กลุ่ม 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการศึกษาความ
คุม้ค่าของการลงทุนในโครงการหน่ึงอาํเภอหน่ึงโรงปุ๋ย โดยลักษณะของแบบสอบถาม แบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลพื้นฐานของกลุ่มเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการหน่ึงอาํเภอ
หน่ึงโรงปุ๋ย ไดแ้ก่ ช่ือกลุ่ม ผูใ้หข้อ้มูล ตาํแหน่งภายในโรงงาน ปีท่ีไดรั้บการสนบัสนุน และปริมาณ
การผลิตปุ๋ย 

 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามขอ้มูลการเงินของกลุ่มเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการหน่ึงอาํเภอ
หน่ึงโรงปุ๋ยรวม 5 ดา้น คือ ระยะเวลาการคืนทุน อตัราผลตอบแทนถวัเฉล่ีย มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของ
โครงการ ดชันีการทาํกาํไร อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบเปิด 
การสร้างแบบสอบถาม 

  ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม ดงัน้ี 
  1. ทาํการศึกษาคน้ควา้จากเอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและนาํมาสร้างเป็นร่าง
แบบสอบถาม 
  2. นาํร่างแบบสอบถามใหผู้ท้รงคุณวฒิุตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของเน้ือหา และ 
ปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องของแบบสอบถามตามท่ีผูท้รงคุณวฒิุแนะนาํ 
 
 

= 

n = 
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                3. การหาความเท่ียงตรง (Validity)  
   3.1 นาํแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ให้ผูท้รงคุณวุฒิพิจารณาตรวจสอบความ
เท่ียงตรงของเน้ือหา 
   3.2 ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนไปเสนอผูท้รงคุณวุฒิ 3 ท่าน เพื่อทาํการ
ตรวจสอบความถูกตอ้งเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยใช ้IOC (Index of Congruency) 
ตามสูตรของ โรวิเนลล่ี และเฮมเบิลตนั (Rovinelli and Hambleton, 1977 : 34-37 อา้งอิงใน พวง
รัตน์  ทวีรัตน์, 2543 : 117) ของคาํถามในแต่ละขอ้ว่าตรงตามจุดมุ่งหมายของการวิจยัคร้ังน้ีหรือไม่ 
จากการตรวจสอบไดค่้า IOC เท่ากบั 1.00 โดยไม่ตอ้งทาํการปรับปรุงแกไ้ข   
    3.3 การหาค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ (Reliability) 
   3.3.1 นาํแบบสอบถามไปทดสอบใช ้(Try out) กบักลุ่มประชากรท่ีมีลกัษณะ
คลา้ยกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีทาํการศึกษา จาํนวน 30 กลุ่ม เพื่อหาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 
   3.3.2 หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบบั โดยใชเ้ทคนิค
การวดัซํ้ า (Test/Retest) เป็นการนาํแบบสอบถามไปวดักลุ่มประชากรเดียวกนัซํ้ า 2 คร้ัง (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 
2545 : 448) 
 การเกบ็รวบรวมขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ีมีขั้นตอนการดาํเนินการดงัน้ี 
         1. นาํส่งแบบสอบถามให้กลุ่มเกษตรกรท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 103 กลุ่ม เพื่อขอ
ความร่วมมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 
         2. ผูว้ิจยัรวบรวมแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืน ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม เพื่อ
ดาํเนินการตามขั้นตอนการวิจยัต่อไป 
  การวิเคราะห์ขอ้มูลผูว้ิจยัไดน้าํแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืนทั้งหมดมาวิเคราะห์ โดยใชว้ิธี
ทางสถิติ ซ่ึงมีขั้นตอนดงัน้ี 
          1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบบัท่ีไดรั้บคืนมา 
          2.  แบบสอบถามส่วนท่ี  1 วิ เคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปริมาณการผลิตปุ๋ยของผู ้ตอบ
แบบสอบถามคาํนวณความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 
          3. แบบสอบถามส่วนท่ี 2 วิเคราะห์ขอ้มูลทางดา้นการเงิน ระยะเวลาการคืนทุน อตัรา
ผลตอบแทนถวัเฉล่ีย มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของโครงการ ดชันีการทาํกาํไร และอตัราผลตอบแทนภายใน
โครงการ และคาํนวณค่าเฉล่ีย (Means) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และ F-test 
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ผลการวจัิย 
ตารางค่าเฉล่ียผลการศึกษาความคุม้ค่าของการลงทุนในโครงการหน่ึงอาํเภอหน่ึงโรงปุ๋ย 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ปริมาณการผลิต 
(ตนั) 

ระยะเวลา 
คืนทุน 

(ปี) 

อตัรา
ผลตอบแทน 
ถวัเฉล่ีย 

(%) 

มูลค่าปัจจุบนั
สุทธิของ
โครงการ 

(บาท) 

ดชันีการ
ทาํกาํไร 

อตัรา
ผลตอบแทน

ภายใน
โครงการ 

(%) 
100 ตนั/ปี ข้ึนไป 1.6 63.60 2,415,120.85 1.31 67 
51-100 ตนั/ปี > 10 (1.76) (435,307.07) 0.90 (3) 

0-50 ตนั/ปี > 10 (9.17) (756,926.06) 0.65 N/A 

หมายเหตุ  - ระยะเวลาคืนทุน > 10 ปี คาํนวณจากตลอดอายโุครงการ 10 ปี 
  - N/A ผลตอบแทนทางการเงินสุทธิมีผลตอบแทนท่ีนอ้ยมาก 

 
    กลุ่มเกษตรกรท่ีมีปริมาณการผลิต 100 ตนั/ปี ข้ึนไป 
         ระยะเวลาการคืนทุน สามารถคืนทุนไดภ้ายใน 1 ปี 6 เดือน ถือไดว้่าเป็นโครงการท่ีมี
ระยะเวลาคืนทุนท่ีเร็ว อตัราผลตอบแทนถวัเฉล่ีย  เท่ากบัร้อยละ 63.60 เป็นการเปรียบเทียบระหว่าง
กาํไรสุทธิถวัเฉล่ียและเงินลงทุนถวัเฉล่ีย ผลท่ีไดจ้ากการวิจยั แสดงให้เห็นว่าหากมีการลงทุนใน
โครงการทุก 100 บาท จะไดรั้บผลกาํไร 63.60 บาท ซ่ึงถือว่าเป็นโครงการท่ีน่าลงทุน โดยตามปกติ
จะอยูร่ะหว่าง 20 ถึง 30 % ยอมรับได ้แต่ถา้ตํ่ากว่าก็ปฏิเสธ (ประสิทธ์ิ  ตงยิง่ศิริ, 2542 : 126) มูลค่า
ปัจจุบนัสุทธิของโครงการ มีมูลค่า 2,415,120.85 บาท โครงการมีผลเป็นบวกแสดงให้เห็นว่ามูลค่า
ของรายไดสุ้ทธิในอนาคตเม่ือคิดลดเป็นค่าปัจจุบนัแลว้นอกจากการลงทุนนั้นจะไดผ้ลตอบแทน
จากการใชทุ้นหรืออตัราดอกเบ้ียเท่ากบัร้อยละ 12 แลว้จะยงัคงมีมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด
สุทธิอีก 2,415,120.85 บาท ดชันีการทาํกาํไร หรืออตัราส่วนผลตอบแทนต่อตน้ทุนโครงการ เท่ากบั 
1.31 ซ่ึงหมายถึงว่าหากมีการนาํเงินมาลงทุน 1 ลา้นบาท จะไดรั้บผลตอบแทนถึง 1.31 ลา้นบาท  
ถือได้ว่าโครงการมีผลตอบแทนรายรับมากกว่ารายจ่ายท่ีเสียไปจากการลงทุนในโครงการ 
(มาตรฐานท่ีกาํหนดไวเ้ท่ากบั 1 หรือมากกว่า 1) และอตัราผลตอบแทนภายในโครงการ เท่ากบั 
ร้อยละ 67 โดยทาํการคิดลดท่ีร้อยละ 7 (อตัราดอกเบ้ียของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร มีผลบงัคบัวนัท่ี 6 มีนาคม 2552) สาํหรับลูกคา้ท่ีเป็นกลุ่มเกษตรกร กองทุนหมู่บา้นหรือ
ชุมชนชั้นดี 
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 (Minimum Loan Rate MLR  ร้อยละ 5 และบวกอตัราความเส่ียงร้อยละ 0-2) ส่วนอตัราคิดลด     
ร้อยละ 12 (อตัราผลตอบแทนทางการเงิน กรณีองคก์รของรัฐเป็นผูล้งทุน เกณฑก์ารพิจารณาในการ
ยอมรับอัตราผลตอบแทนของโครงการเท่ากันหรือสูงกว่าอัตราดอกเบ้ียในท้องตลาด อัตรา
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ อตัราผลตอบแทนของโครงการสูงกวา่อตัราร้อยละ 9-12 แลว้แต่ลกัษณะ
ของโครงการ ตามหลกัเกณฑ์และแนวทางการวิเคราะห์โครงการของสํานักงานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ) จากผลดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นว่าเป็นโครงการมีผลตอบแทน
ท่ีมากกว่าอตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาดตามเกณฑ์การยอมรับโครงการตามอตัราผลตอบแทนทาง
การเงิน และสูงกว่าอตัราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ สามารถสรุปไดว้่ามีความคุม้ค่าต่อการลงทุน
เป็นอยา่งมากสาํหรับกลุ่มท่ีมีปริมาณการผลิตปุ๋ย 100 ตนั/ปี ข้ึนไป  
      กลุ่มเกษตรกรท่ีมีปริมาณการผลิต 51-100 ตนั/ปี  
            ผลการวิจยัพบว่าไม่มีความคุม้ค่าของการลงทุนในโครงการในทุกดา้นๆ ไม่ว่าจะเป็น
ระยะเวลาการคืนทุน ท่ีมากกว่า 10 ปี ผลตอบแทนอตัราถวัเฉล่ียมีค่าติดลบ คือ ร้อยละ -1.76 มูลค่า
ปัจจุบนัสุทธิของโครงการ มีมูลค่า -435,307.07 บาท โครงการมีผลเป็นลบ ดชันีการทาํกาํไร หรือ
อตัราส่วนผลตอบแทนต่อตน้ทุนโครงการ มีค่า 0.90 ซ่ึงนอ้ยกว่า 1 ตามมาตรฐานท่ีกาํหนดไว ้อตัรา
ผลตอบแทนภายในโครงการ มีค่าร้อยละ -3 ฉะนั้นจึงสรุปไดว้่ากลุ่มเกษตรกรท่ีมีปริมาณการผลิต 
51-100 ตนั/ปี ไม่มีความคุม้ค่าของการลงทุนทางดา้นการเงิน 
            กลุ่มเกษตรกรท่ีมีปริมาณการผลิต 0-50 ตนั/ปี  
            ผลการวิจยัพบว่าไม่มีความคุม้ค่าของการลงทุนในโครงการในทุกดา้นๆ ไม่ว่าจะเป็น
ระยะเวลาการคืนทุน ท่ีมากกว่า 10 ปี ผลตอบแทนอตัราถวัเฉล่ียมีค่าติดลบคือ ร้อยละ -9.17 มูลค่า
ปัจจุบนัสุทธิของโครงการมีมูลค่า -756,926.06 บาท ท่ีมีผลเป็นลบ ดชันีการทาํกาํไร หรืออตัราส่วน
ผลตอบแทนต่อตน้ทุนโครงการ มีค่า 0.65 ซ่ึงน้อยกว่า 1 ตามมาตรฐานท่ีกาํหนดไว ้และอตัรา
ผลตอบแทนภายในโครงการ มีผลตอบแทนทางการเงินสุทธิท่ีนอ้ยมากจนไม่สามารถประเมินค่าได ้
(N/A) ฉะนั้นจึงสรุปไดว้่ากลุ่มเกษตรกรท่ีมีปริมาณการผลิต 0-50 ตนั/ปี ไม่มีความคุม้ค่าของการ
ลงทุนทางดา้นการเงิน 

 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจยัพบว่ากลุ่มเกษตรกรท่ีมีปริมาณการผลิตปุ๋ย 100 ตนั/ปีข้ึนไป มีระยะเวลา
การคืนทุน โดยสามารถคืนทุนไดภ้ายใน 1 ปี 6 เดือน อตัราผลตอบแทนถวัเฉล่ียร้อยละ 63.60 มูลค่า
ปัจจุบนัสุทธิของโครงการ 2,415,120.85 บาท ดัชนีการทาํกาํไร หรืออตัราส่วนผลตอบแทนต่อ
ตน้ทุนโครงการ เท่ากบั 1.31 และอตัราผลตอบแทนภายในโครงการ เท่ากบัร้อยละ 67สอดคลอ้ง 
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กบัการศึกษาของ ศกัด์ิสิทธ์ิ  พลคะชา (2547) ไดศึ้กษาความเป็นไปไดโ้ครงการผลิตปุ๋ย
ชีวภาพ ของ บริษทั ดินอุดม จาํกดั พบว่า ท่ีตั้งโครงการ ส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ 
ตลอดจนขบวนการผลิตมีความเหมาะสมและเพียงพอสาํหรับการดาํเนินการผลิตไดอ้ย่างต่อเน่ือง
และไม่มีปัญหาดา้นการจดัหาวตัถุดิบ ดา้นการบริหารกิจการไดมี้การวางแผนนโยบายทั้งโครงสร้าง
การบริหารภายในและกาํลงัคนให้ดาํเนินงานไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ดา้นการเงินพบว่ากิจการมี
ระยะคืนทุน 1.89 ปี มีอตัราผลตอบแทนของโครงการเท่ากบัร้อยละ 30.87 สูงกวา่ตน้ทุนทางการเงิน
ทั้งดอกเบ้ียเงินกูร้ะยะสั้นและดอกเบ้ียเงินกูร้ะยะยาว รวมทั้งผลตอบแทนการลงทุนในส่วนผูถื้อหุน้
ตลอดระยะเวลาโครงการเท่ากบัร้อยละ 44.62 สูงกว่าอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํเฉล่ียของธนาคาร
พาณิชย ์และมีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิเท่ากบั 3.92 ลา้นบาท จากการศึกษาทั้งหมดจะเห็นไดว้า่โครงการมี
ความเป็นไปไดใ้นการลงทุนและใหผ้ลตอบแทนคุม้ค่า และยงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาอ่ืนๆ อาทิ 

  ปานทิพย ์ สาระกิจ (2549) การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนธุรกิจจาํหน่ายสินคา้
หน่ึงตาํบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) ในตาํบลปากนํ้ าโพ อาํเภอเมือง จงัหวดันครสวรรค์ มีความ
เป็นไปไดใ้นการลงทุน โดยมีระยะเวลาโครงการ 5 ปี จะมีความคุม้ค่าในการลงทุน คือ มีระยะเวลา
คืนทุนเท่ากบั 2 ปี 234 วนั มูลค่าปัจจุบนัสุทธิท่ีอตัราคิดลด 8% เท่ากบั 947,316 บาท และอตัราคิด
ผลตอบแทนของโครงการเท่ากบัร้อยละ 32.05   

 ตุสิตา นิพนธ์เจริญศรี (2551) โครงการลงทุนในธุรกิจหอ้งพกัใหเ้ช่า ในซอยสุขมุวิท 1 
มีระยะเวลาคืนทุน 7 ปี 5 เดือน 10 วนั ซ่ึงเร็วกว่าอายโุครงการ มีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ เท่ากบั 
2,927,903.18 บาท ใหอ้ตัราผลตอบแทน ภายในโครงการ (IRR) เท่ากบัร้อยละ 15.99 และมีอตัรา
ผลตอบแทนต่อตน้ทุนเท่ากบั 1.36 เท่า ดงันั้น โครงการน้ี จึงเหมาะสมท่ีจะลงทุน เน่ืองจากมีค่า
ประเมินทางการเงินในทางบวก 

 จุมพล  ดาํริพาณิชย์ (2551) การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการธุรกิจ         
อะพาร์ตเมน้ต ์ ใชห้ลกัเกณฑท์างการเงินเป็นตวัช้ีวดัความคุม้ค่าในการลงทุน พบว่า มูลค่าปัจจุบนั
สุทธิ (Net Present Value : NPV) มีค่าเท่ากบั 3,884,007 บาท ซ่ึงมีค่าเป็นบวก และมีความมากกว่า
ศูนย ์อตัราส่วนผลตอบแทนต่อตน้ทุน (Benefit-Cost Ratio: BCR) มีค่าเท่ากบั 1.175 เท่า ซ่ึงมีค่า
มากกว่า 1อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of Return : IRR) มีค่าเท่ากบัร้อยละ 10 
ซ่ึงมีค่ามากกวา่อตัราส่วนลดของโครงการซ่ึงเท่ากบัร้อยละ 8.1042 และระยะเวลาคืนทุนเท่ากบั 9 ปี 
6 เดือน 24 วนั ซ่ึงนอ้ยกว่าระยะเวลาโครงการคือ 25 ปี จะเห็นไดว้่าตวัช้ีวดัทุกตวัแสดงใหเ้ห็นว่า
โครงการธุรกิจอพาร์ตเมน้ตส์มควรลงทุน เพราะมีความคุม้ค่าในการลงทุน 
 จารุวรรณ์  สมทราย (2546 ) การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนธุรกิจจาํหน่ายปลาตูใ้น
เขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่โครงการธุรกิจจาํหน่ายปลาสวยงามใชเ้งินทุนเร่ิมตน้ 
112,695 บาท มีกาํไรสุทธิในปีแรกเท่ากบั 81,541 บาท มีระยะเวลาคืนทุน 1 ปี 73 วนั มูลค่าปัจจุบนั 
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สุทธิ ณ อตัราคิดลดร้อยละ 12 เท่ากบั 226,740 บาท และอตัราผลตอบแทนของโครงการ
ร้อยละ 51.48 โดยสรุปเม่ือศึกษาดา้นการจดัการ ดา้นการตลาด และดา้นการเงิน พบว่า ธุรกิจการ
จาํหน่ายปลาสวยงาม เป็นโครงการท่ีสามารถยอมรับได ้ดงันั้น จึงยอมรับสมมุติฐานท่ีว่ามีความ
เป็นไปไดใ้นการลงทุนธุรกิจจาํหน่ายปลาสวยงามในเขตอาํเภอ จงัหวดัเชียงใหม่ 
         ส่วนผลการวิจยักลุ่มเกษตรกรท่ีมีปริมาณการผลิต 51-100 ตนั/ปี และ 0-50 ตนั/ปี พบว่า
ไม่มีความคุม้ค่าของการลงทุนในโครงการในทุกดา้นๆ ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาการคืนทุนท่ีมากกว่า 
10 ปี อตัราผลตอบแทนถวัเฉล่ียร้อยละ -1.76 และ -9.17 ตามลาํดบั อตัราผลตอบแทนสุทธิของ
โครงการท่ีมีผลเป็นลบ -435,307.07 บาท และ -756,926.06 บาท ตามลาํดบั ดชันีการทาํกาํไรหรือ
อตัราส่วนผลตอบแทนต่อตน้ทุนโครงการนอ้ยกว่า 1 เท่ากบั 0.90 และ 0.65 ตามลาํดบั และอตัรา
ผลตอบแทนภายในโครงการร้อยละ -3 และไม่สามารถหาค่าไดเ้น่ืองจากผลตอบแทนทางการเงิน
สุทธิมีผลตอบแทนท่ีน้อยมากจนไม่สามารถประมวลค่าได ้(N/A ) สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 
จุฑามาศ   สุขสวัสด์ิ  (2548) ได้ศึกษาการวิ เคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนโครงการหอ
ศิลปวฒันธรรมเมืองเชียงใหม่ โดยแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนแรกผูศึ้กษาไดท้าํการวิเคราะห์ตน้ทุน
ทั้งหมดและผลตอบแทนทั้งหมด โดย NPV ท่ีไดมี้ค่าเท่ากบั -115,062,203.27 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 0 
และ B/C Ratio ท่ีไดมี้ค่าเท่ากบั 0.04 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 1 และส่วนท่ีสองผูศึ้กษาไดท้าํการวิเคราะห์
เฉพาะตน้ทุนจากการดาํเนินงานกบัผลตอบแทนทั้งหมด โดย NPV ท่ีไดมี้ค่าเท่ากบั -15,062,203.27 
ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ 0 และ B/C Ratio ท่ีไดมี้ค่าเท่ากบั 0.25 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 1 เช่นกนั สรุปไดว้่าในเร่ือง
ผลตอบแทนทางการเงินให้ผลไม่คุม้ค่ากบัการลงทุนทั้งหมดและการลงทุนในการบริหาร แต่เม่ือ
มองผลตอบแทนทางออ้มแลว้ถือว่าให้ผลตอบแทนคุม้ค่า ดงัน้ี 1. เกิดความพอใจหรือความ
ภาคภูมิใจของสถานท่ีเท่ียวของคนในทอ้งถ่ิน 2. เกิดความภาคภูมิใจในวฒันธรรมและความเป็นชาว
เชียงใหม่ 3. เป็นสถานท่ีใหค้วามรู้ เผยแพร่ และใหข้อ้มูลทางประวติัศาสตร์และศิลปวฒันธรรมของ
เมืองเชียงใหม่ 4. เป็นสถานท่ีท่ีช่วยดึงดูดนกัท่องเท่ียวท่ีสนใจดา้นวฒันธรรม 5. ช่วยให้การ
ท่องเท่ียวไทยเจริญเติบโต เน่ืองจากการท่องเท่ียวเติบโตไดด้ว้ยทุนทางวฒันธรรม โดยนกัท่องเท่ียว
มีแนวโนม้ท่ีจะช่ืนชอบสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป่ียมดว้ยวฒันธรรมท่ีอลงัการและมีความเป็นเอกลกัษณ์  
 และยงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ นคร  ไชยวงศศ์กัดา (2546) การศึกษาความเป็นไปได้
ในการลงทุนหอพกัสตรีเอกชนหนา้สถาบนัราชภฏัเชียงราย สมมติฐานการยอมรับโครงการท่ีอตัรา
ผลตอบแทนการลงทุนมากกว่าร้อยละ 7 โดยสามารถสรุปผลดา้นการเงินพบว่า การลงทุนหอพกั
สตรีเอกชนหน้าสถาบนัราชภฏัเชียงรายตอ้งใช้เงินทุนจาํนวน 5,500,000 บาท ซ่ึงประกอบด้วย  
ส่วนของทุน 4,500,000 บาท และส่วนของหน้ีสิน 1,000,000 บาท มีจุดคุม้ทุน 11 ปี 5 เดือน 19 วนั 
มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ -216,214 บาท ณ อตัราคิดลดร้อยละ 7 โดยโครงการใหผ้ลตอบซ้ือ 
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ลดประมาณร้อยละ 6.52 ดงันั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีว่ามีความเป็นไปไดใ้นการลงทุนหอพกัสตรี
เอกชนหนา้สถาบนัราชภฏัเชียงราย  
 และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ  กฤษฎา   เหล่าวิชารัตน์  (2546) การศึกษา 
ความเป็นไปไดข้องโครงการสวนสัตวอุ์บลราชธานี โดยจะเร่ิมโครงการปี 2546 ระยะเวลาก่อสร้าง 
3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546-2548 และระยะเวลาประเมินผลการดาํเนินงาน 10 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549-
2558  การศึกษาทางดา้นการเงิน ผลการวิเคราะห์ NPV มีค่า -99.98 , B/C Ratio มีค่า 0.03 และ ROA 
มีค่าติดลบเพิ่มข้ึนตั้งแต่ปี 2549 เป็นจาํนวน -10.90% จนถึงปี 2558 เป็นจาํนวน -131.64% ซ่ึงแสดง
ให้เห็นว่าโครงการไม่มีความเหมาะสม สรุปการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการสวนสัตว์
อุบลราชธานีทางดา้นการเงินนั้น แสดงผลออกมาแลว้ปรากฏว่าไม่คุม้ค่าการลงทุน แต่ถา้ลงทุนแลว้
ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากโครงการสวนสัตวอุ์บลราชธานี เป็นการบริหารธุรกิจการศึกษาระบบเปิด 
การวิเคราะห์ผลตอบแทนโครงการท่ีเป็นตวัเงินอาจไม่ไดม้ากนัก แต่ผลทางดา้นการศึกษาและ
พฒันาดา้นจิตใจ ตลอดจนพฒันาคุณภาพของชีวิตอาจไดม้หาศาล ซ่ึงไม่อาจคาํนวณออกมาเป็นตวั
เงินได ้แต่อย่างใดก็ตามเม่ือพิจารณาถึงปัจจยัหลายๆ ดา้นแลว้โครงการสวนสัตวอุ์บลราชธานีจะ
ไดผ้ลต่อสงัคม และประเทศชาติ 
 
ข้อเสนอแนะ 
  1. จากการวิจยัพบว่ากลุ่มเกษตรกรมีการจาํหน่ายปุ๋ยในราคาท่ีตํ่ากว่าตน้ทุน ทาํให้กลุ่ม
เกษตรกรมีผลประกอบการขาดทุน ดงันั้นกลุ่มตอ้งมีความรู้ความสามารถในการคาํนวณตน้ทุนของ
ปุ๋ยท่ีเกิดข้ึนจริง เพื่อท่ีกลุ่มจะไดต้ั้งราคาขายปุ๋ยไดอ้ย่างถูกตอ้ง โดยวิธีการคาํนวณตน้ทุนการผลิต
ปุ๋ยสามารถทาํไดด้งัน้ี 
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ตารางการคาํนวณตน้ทุนการผลิตปุ๋ยสูตร 10-5-5  

วตัถุดิบ ราคาซ้ือ 
(บาท) 

ราคาบาท 
ต่อกิโลกรัม 

จาํนวน 
กิโลกรัม 

ราคาบาท 
ต่อกิโลกรัม 

แม่ปุ๋ยสูตร 0-0-60 800 16 2.5 40 
แม่ปุ๋ยสูตร 18-46-0 800 16 2.5 40 
แม่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 800 16 5 80 
ปุ๋ยอินทรีย ์  3 40 120 
รวมตน้ทุน-วตัถุดิบ                                                                                                              280 
รวมตน้ทุน-ค่าแรงงาน                                                                                                           40 
รวมตน้ทุน-ค่าใชจ่้ายในการผลิต                                                                                            26  

- ค่าถุงนอก/ใน 
- ค่าไฟฟ้า 
- ค่านํ้ า 
- ค่าซ่อมบาํรุง 
- ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เช่น ค่านํ้ ามนั ค่าดา้ยเยบ็กระสอบปุ๋ย 

รวมตน้ทุนการผลิตปุ๋ย 10-5-5/กระสอบ                                                                              346 

 
 ส่วนการตั้งราคาขายให้ทางกลุ่มพิจารณาว่าคู่แข่งขนัของกลุ่มคือใคร เช่น ปุ๋ยเคมีท่ี
จาํหน่ายตามทอ้งตลาด และทาํการบวกกาํไรเป็นเปอร์เซ็นต์จากตน้ทุนของปุ๋ยสูตรนั้นๆ เช่น 30 
เปอร์เซ็นต ์ ให้นาํราคาตน้ทุนคูณดว้ยเปอร์เซ็นตท่ี์ตอ้งการ 346x30 เปอร์เซ็นต ์ = 104 บาท 
นาํ 346+104 = 450 บาท สรุปไดว้่าราคาขายปุ๋ยสูตร 10-5-5 เป็นจาํนวนเงิน 450 บาท/กระสอบ 
เป็นตน้ 
              2. จากการวิจยัพบว่ากลุ่มมีค่าใชจ่้ายบางส่วนท่ีเกิดข้ึนระหว่างการดาํเนินงานผลิตปุ๋ย
เป็นจาํนวนตวัเลขท่ีสูงมาก คือ ค่าแรงงานในการผลิตปุ๋ย โดยกลุ่มมีการจ่ายค่าแรงงานท่ีสูงเกิน
ความจาํเป็นหากเปรียบเทียบกับกลุ่มอ่ืนๆ จากขอ้มูลการวิจัยพบว่ากลุ่มเกษตรกรท่ีมีการจ่าย
ค่าแรงงานเป็นรายวนัจะประสบปัญหาขาดทุนเป็นส่วนใหญ่ เน่ืองจากไม่ไดมี้การกาํหนดช้ินงานท่ี
จะตอ้งทาํในแต่ละวนั และบางวนัมีจาํนวนคนมากกว่าปริมาณงานท่ีทาํ เป็นตน้ แต่กลุ่มท่ีมีการจา้ง
ค่าแรงงานเป็นแบบเหมาจ่ายจะประสบปัญหาเร่ืองการขาดทุนนอ้ยกว่า ฉะนั้นการจ่ายค่าแรงงาน
ควรมีการจ่ายเป็นแบบเหมาจ่ายหรือหากจะมีการจา้งค่าแรงงานเป็นรายวนัควรมีการกาํหนดช้ินงาน 
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ท่ีจะไดรั้บและจาํนวนคนท่ีตอ้งปฏิบติังานอย่างชดัเจน เพื่อกลุ่มจะไดล้ดตน้ทุนในส่วนดงักล่าวท่ี
เกิดข้ึนได ้
           3. จากการวิจัยพบว่างบประมาณสนับสนุนท่ีกลุ่มเกษตรกรได้จากสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดยท่ีไม่ตอ้งชดใชคื้น ทาํให้กลุ่มเกษตรกร
ไม่ให้ความสําคญัในการดาํเนินงานให้ประสบความสําเร็จ  ฉะนั้นสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ท่ีใหก้ารสนบัสนุนกลุ่มควรมีการคดัเลือกกลุ่มท่ีมีศกัยภาพและมี
ความพร้อมตรงตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนด เพื่อท่ีโครงการต่างๆ ท่ีสนับสนุนลงไปในพ้ืนท่ีจะได้
ประสบความสาํเร็จ โดยหลกัเกณฑเ์บ้ืองตน้ในการคดัเลือกกลุ่มคือ 
    3.1 คัดเลือกกลุ่มท่ีเคยรวมกลุ่มและทาํกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงรวมกันมาก่อน 
เพื่อใหก้ลุ่มไดบ้ริหารจดัการกลุ่มไดใ้นระดบัหน่ึง 
    3.2 มีหน่วยงานรัฐภายในพื้นท่ี เช่น องค์การบริหารส่วนตาํบล เทศบาล ให้การ
สนบัสนุนกลุ่มในเร่ืองงบประมาณ เพื่อเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหก้บักลุ่มเกษตรกรมากยิง่ข้ึน 
     3.3 คดัเลือกกลุ่มท่ีสามารถหาแหล่งวตัถุดิบไดภ้ายในพื้นท่ี เช่น มูลโค-กระบือ ท่ีมี
การเล้ียงภายในชุมชนมากกว่า 500 ตวัข้ึนไป เพื่อท่ีจะไดล้ดปัญหาการขาดแคลนวตัถุดิบในการ 
ผลิตปุ๋ย 
     3.4 กลุ่มตอ้งมีเงินทุนหมุนเวียนภายในกลุ่ม 100,000 บาท ข้ึนไป เพื่อเป็นทุนในการ
ดาํเนินการผลิตปุ๋ย 
           4. จากการวิจยัพบว่ากลุ่มเกษตรกรมีปัญหาเร่ืองการหาวตัถุดิบในการผลิตปุ๋ย คือ มูลโค
กระบือ ซ่ึงถือวา่เป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตปุ๋ย เน่ืองจากเกษตรกรบางส่วนนิยมนาํมูลโค/กระบือท่ี
ตนเองมีอยู่ไปใส่ในไร่นาโดยไม่ผ่านกระบวนการหมกั ไม่ขายให้กบัโรงงานปุ๋ยเพื่อนาํไปทาํปุ๋ย 
และมีการนาํวตัถุดิบท่ีไม่มีธาตุอาหารเพียงพอมาทาํการหมกัปุ๋ยแทน เช่น แกลบ รํา เป็นตน้ ทาํให้
คุณภาพของปุ๋ยท่ีไดไ้ม่ตรงตามมาตรฐานท่ีกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้
กาํหนดไว ้ทาํให้กลุ่มขายปุ๋ยไม่ได ้ผลต่อเน่ืองคือกลุ่มลดปริมาณการผลิตปุ๋ยลง ในจุดน้ีเองทาง 
สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (วว.) ควรมีการจดัอบรมใหค้วามรู้เพิ่มเติม
แก่กลุ่มเกษตรกรในเร่ืองกระบวนการผลิตปุ๋ยอย่างชัดเจน เพื่อท่ีกลุ่มได้ผลิตปุ๋ยได้ตรงตาม
มาตรฐานและมีคุณภาพต่อไป 
             5. ผลจากการวิจยัพบว่ากลุ่มเกษตรกรขาดความรู้เร่ืองการบริหารจดัการกลุ่มเป็นอย่าง
มาก เช่น ไม่สามารถจดัทาํบญัชีรายรับ-รายจ่ายท่ีถูกตอ้งได ้ไม่สามารถผลิตปุ๋ยตามท่ี สถาบนัวิจยั
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (วว.) แนะนาํได ้ ไม่ทราบกรรมวิธีท่ีจะจาํหน่ายปุ๋ยได ้
และประธานกลุ่มขาดการบริหารจดัการกลุ่มท่ีดี จากจุดน้ีเป็นสาเหตุท่ีทาํใหก้ลุ่มมีผลประกอบการ
ขาดทุน โดยท่ีกลุ่มมีระยะเวลาคืนทุนมากกวา่ 10 ปี มีอตัราผลตอบแทนถวัเฉล่ีย มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ 
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ของโครงการ ดชันีการทาํกาํไร และอตัราผลตอบแทนภายในโครงการเป็นลบ แนวทางท่ีจะผลกัดนั
ให้กลุ่มเกษตรกรเหล่าน้ีมีผลประกอบการไม่ขาดทุน สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.) ควรมีการอบรมใหค้วามรู้เร่ืองการบริหารจดัการกลุ่มในดา้น การทาํบญัชีรายรับ-
รายจ่าย  การบริหารจดัการการผลิต การตลาด หนา้ท่ีของความเป็นผูน้าํสาํหรับผูเ้ป็นประธานกลุ่ม 
เป็นตน้ โดยการหาวิทยากรท่ีมีความรู้ความสามารถในแต่ละด้านตามท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ เช่น 
อาจารยจ์ากสถาบนัการศึกษาต่างๆ ภายในพื้นท่ี เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์จงัหวดั เจา้หนา้ท่ีพฒันาชุมชน
ฯลฯ ท่ีมีประสบการณ์ในการถ่ายทอดอบรมความรู้ใหแ้ก่เกษตรกรโดยตรง เพื่ออบรมเชิงปฏิบติัการ
ใหก้บักลุ่มเกษตรกรท่ีประสบปัญหาดงักล่าว 
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัเร่ือง  ความตอ้งการพฒันาบุคลากรและความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังานบริษทั 
ญ่ีปุ่นและบริษทัสหรัฐอเมริกา/ยโุรป ในนิคมอุตสาหกรรม จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา มีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษาความตอ้งการพฒันาบุคลากรและความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังานบริษทั ญ่ีปุ่นและ
บริษทัสหรัฐอเมริกา/ยโุรป ในนิคมอุตสาหกรรม จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา มีความแตกต่างกนัอยา่งไร 
โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งคือ พนักงานบริษทัญ่ีปุ่น จาํนวน 116 คน และพนักงานบริษทัสหรัฐอเมริกา/
ยุโรป จาํนวน 64 คน รวมทั้งส้ิน 180 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวมรวมขอ้มูลในคร้ังน้ี คือ 
แบบสอบถาม ซ่ึงผลการวดัความเช่ือมัน่เท่ากบั .88 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐานค่า t-test และค่า F-test 
(One-way ANOVA) และ LSD (Least Significant Difference) วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างรายคู่ 
โดยยอมรับความแตกต่างระหวา่งกลุ่มท่ีระดบันยัสาํคญัทางสิถติ .05  
  ผลการวิจยัพบวา่ 
   ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ36 ปีข้ึนไป สถานภาพสมรส  ระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัอาชีวศึกษา 
(ปวช./ปวส.)  ตาํแหน่งหัวหน้างาน  มีระยะเวลาในการปฏิบตัิงานระหว่าง 3-5 ปี และส่วน
ใหญ่มีสถานท่ีปฏิบติังานอยูใ่นบริษทัญ่ีปุ่น 
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ผลการวิเคราะห์ความตอ้งการพฒันาบุคลากรของพนกังาน บริษทัญ่ีปุ่นและบริษทัสหรัฐอเมริกา/ยโุรป ใน
นิคมอุตสาหกรรม จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา พนกังานมีความตอ้งการพฒันาบุคลากรโดย ภาพรวม
อยูใ่นระดบัมากและเม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นวิธีการฝึกอบรม ดา้นการพฒันาตนเอง ดา้นการ
ให้ความรู้ทางเทคโนโลยี ดา้นการโยกยา้ยสับเปลี่ยนหนา้ที่ ดา้นการไปทศันศึกษาดูงานดา้น
ความกา้วหนา้ในอาชีพการทาํงาน อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 
  การเปรียบเทียบความตอ้งการพฒันาบุคลากรของพนกังาน ระหว่างบริษทัญี่ปุ่นและ
บริษทัสหรัฐอเมริกา/ยุโรป ในนิคมอุตสาหกรรม จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ตามปัจจยัส่วนบุคคล 
ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา ระดบัตาํแหน่ง  ระยะเวลาในการปฏิบติังาน และสถานท่ี
ปฏิบติังาน พบว่า จาํแนกตามเพศ และสถานท่ีปฏิบติังาน พนกังานมีความตอ้งการพฒันาบุคลากร
ไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ จาํแนกตาม อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา ระดบัตาํแหน่ง  และระยะเวลาใน
การปฏิบติังาน พนกังานมีความตอ้งการพฒันาบุคลากรแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05    
  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังาน บริษทัญี่ปุ่นและบริษทั
สหรัฐอเมริกา/ยโุรป ในนิคมอุตสาหกรรม จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  พนกังานมีความพึงพอใจในการ
ทาํงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง และเม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ดา้นลกัษณะงาน   ดา้น
หวัหนา้งาน และดา้นเพ่ือนร่วมงาน พนกังานมีความพึงพอใจในการทาํงาน อยูใ่นระดบัมาก ยกเวน้ ดา้น
ความกา้วหน้า ดา้นความมัน่คง ด้านสวสัดิการ และดา้นองคก์าร พนกังานมีความพึงพอใจในการ
ทาํงาน อยูใ่นระดบัปานกลาง  
  การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังาน ระหว่างบริษทัญ่ีปุ่นและบริษทั
สหรัฐอเมริกา/ยโุรป ในนิคมอุตสาหกรรม จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ 
อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา ระดบัตาํแหน่ง  ระยะเวลาปฏิบติังานและสถานปฏิบติังาน พบว่า
จาํแนกตามเพศ และสถานท่ีปฏิบติังาน พนกังานบริษทัญ่ีปุ่นและบริษทัสหรัฐอเมริกา/ยโุรป ในนิคม
อุตสาหกรรม จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา มีความพึงพอใจในการทาํงานไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ จาํแนก
ตาม อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา ระดบัตาํแหน่ง  และระยะเวลาในการปฏิบติังาน พนกังาน มี
ความพึงพอใจในการทาํงานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .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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ความสําคญัของปัญหา 
  ในยคุขอ้มูลข่าวสารไร้พรมแดนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคมและการเมือง 
สภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกขององคก์าร  การบริหารงานจึงเน้นไปท่ีการพฒันาบุคลากรให้มี
ความรู้ ความชาํนาญและความสามารถ เพื่อปรับตวัใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยแีละวิทยาการ
ใหม่  ๆ(วิยดา แซ่เจ่ีย, 2551 : 1) จากผลกระทบดงักล่าว การบริหารทรัพกรบุคคล จึงมีความสาํคญัต่อ
ธุรกิจในการเปล่ียนแปลงต่างๆ เช่น การคดัเลือกบุคากรท่ีเหมาะสมเขา้มาทาํงานกบัองคก์าร การพฒันา
ทักษะและความรู้ความสามารถ  การพฒันาอาชีพของพนักงาน   การปรับปรุงและการออกแบบ
ค่าตอบแทน เพื่อให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ การปรับวิสัยทศัน์ การสร้างองคก์ารแห่งการ
เรียนรู้ ตลอดจนการสร้างระบบการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพภายในองคก์าร (ดนยั เทียนพุฒ, 2545 : 60-
61)  การพฒันาทรัพยากรมนุษยห์รือการพฒันาบุคลากร มีความสําคญัต่อการเพิ่มประสิทธิภาพดา้น
ทกัษะความชาํนาญในการทาํงาน ตอดจนการปรับเปล่ียนทศันคติของบุคลากรในทุกระดับให้ไปใน
ทิศทางเดียวกนั การพฒันาองคก์ารให้ประสบความสําเร็จมีหลากหลายวิธี เช่น การศึกษา การ
ฝึกอบรม การพฒันาตนเอง (ดาวรุ่ง วงษไ์กร, 2550 : 2)  การปรับเปล่ียนและการพฒันาทาง
เทคโนโลยี ตลอดจนการพฒันาบุคลากรขององค์การ  เพื่อให้สามารถแข่งขนัในกระแสโลกา
ภิวตัน์ได ้การพฒันาบุคลากรจึงเป็นการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้แก่บุคลากร ทาํให้เกิดทกัษะ ในการ
ปรับตวัให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน และอีกส่ิงหน่ึงท่ีองคก์ารจะตอ้งคาํนึงถึงการฝึกอบรม
หรือการพฒันาบุคลากรอยา่งไร เพื่อจูงใจให้เกิดการเรียนรู้และส่งเสริมให้พนกังานเกิดความพึงพอใจ
ในการทาํงาน  มีความกระตือรือร้นและพร้อมท่ีจะทุ่มเทความรู้ความสามารถในการทาํงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายขององคก์าร (ชาติชาย ณ เชียงใหม่, 2549 : 1)  การสร้าง
ความพึงพอใจในการทาํงาน เป็นวิธีหน่ึงในการธาํรงรักษาบุคลากรอนัมีค่าขององคก์าร โดยการ
ทาํให้บุคลากรมีความสุข มีความผูกพนัต่องาน ต่อเป้าหมาย ค่านิยม  สร้างแรงจูงใจและแรงความ
ปรารถนาให้กับบุคลากร เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทาํงานให้กับองค์การอย่างเต็มความสามารถ 
(ภาวนา เวชกิจ, 2550 : 1-2)  
              ในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยจดัว่าเป็นภาคส่วนที่มีความสําคญัต่อระบบ
เศรษฐกิจ การส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ จึงเป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ีช่วยในการลดการขาดดุลการคา้ 
และทาํให้เกิดสภาพคล่องทางเศรษฐกิจ การเปิดโอกาสให้บริษทัขา้มชาติเขา้มาลงทุน ทาํให้เกิด
การพฒันาประเทศ มีการขยายตวัทางเศรษฐกิจและเกิดการจา้งงานเพิ่มข้ึน นบัว่าเป็นการกระจาย
รายไดข้องคนในประเทศ นอกจากน้ี การเขา้มาลงทุนของบริษทัขา้มชาติยงัไดมี้การนาํเทคโนโลยแีละ
วิวฒันาการใหม่ๆ เขา้มาดว้ย ในประเทศไทยมีการเขา้มาลงทุนของบริษทัขา้มชาติจากหลากหลาย
ประเทศ เช่น ญ่ีปุ่น สหรัฐอเมริกา/ยุโรป ฯลฯ ซ่ึงสถาบนัการส่งเสริมการลงทุน (BOI) พบว่า การ 
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ลงทุนระหว่างปี 2548-2551  กว่าร้อยละ 76 เป็นการลงทุนจากประเทศอุตสาหกรรมชั้นนาํของโลก เช่น 
ญ่ีปุ่น สหรัฐอเมริกาและกลุ่มประเทศประชาคมยโุรป  
 ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ จึงทาํใหผู้ว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาความตอ้งการพฒันาบุคลากรและ
ความพึงพอใจในการทาํงานของพนักงาน บริษทัญ่ีปุ่นและบริษทัสหรัฐอเมริกา/ยุโรป ในนิคม
อุตสาหกรรม จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เพราะถือว่าเป็นกลไกสาํคญัประการหน่ึงในการบริหารจดัการ
บุคลากรใหมี้ความรู้ความสามารถในงานท่ีตนเองรับผดิชอบอยา่งมีประสิทธิภาพ การฝึกอบรมและ
การพฒันาบุคลากรไม่สามารถสร้างคนไดใ้นระยะเวลาอนัสั้น แต่จะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการฝึกอบรมและ
พฒันาอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการศึกษาน้ี สามารถนาํมาเป็นแนวทางในการกาํหนดนโยบาย
การวางแผนการพฒันาบุคลากรขององคก์าร ให้เป็นระบบท่ีมีมาตรฐานและสามารถแข่งขนักบั
คู่แข่งขนัได ้
 
คาํสําคญั   

 ความตอ้งการพฒันาบุคลากร ความพึงพอใจในการทาํงาน 
 

โจทย์วจัิย/ปัญหาวจัิย 
 ความตอ้งการพฒันาบุคลากรและความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังาน บริษทัญ่ีปุ่นและ

บริษทัสหรัฐอเมริกา/ยโุรป ในนิคมอุตสาหกรรม จงัหวดัพระนครศรีอยธุยามีความแตกต่างกนัอยา่งไร 
 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
  1.  เพื่อศึกษาความตอ้งการพฒันาบุคลากรของพนกังาน บริษทัญ่ีปุ่นและบริษทัสหรัฐอเมริกา/
ยโุรป ในนิคมอุตสาหกรรม จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
  2. เพื่อเปรียบเทียบความตอ้งการพฒันาบุคลากรของพนกังาน ระหว่างบริษทัญ่ีปุ่นและบริษทั
สหรัฐอเมริกา/ยโุรป ในนิคมอุตสาหกรรม จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา ระดบัตาํแหน่ง  ระยะเวลาในการปฏิบติังาน และสถานท่ี
ปฏิบติังาน 
 3. เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจในการทาํงานของพนักงาน บริษทัญี่ปุ่นและบริษทั
สหรัฐอเมริกา/ยโุรป ในนิคมอุตสาหกรรม จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
              4. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการทาํงานของพนักงาน ระหว่างบริษทัญ่ีปุ่นและ
บริษทัสหรัฐอเมริกา/ยโุรป ในนิคมอุตสาหกรรม จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จาํแนกตามปัจจยัส่วน
บุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา ระดบัตาํแหน่ง  ระยะเวลาในการปฏิบติังาน และ 

สถานท่ีปฏิบติังาน 
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วธีิดําเนินการวจัิย 
 กลุ่มประชากร ไดแ้ก่ พนักงานของบริษทัญ่ีปุ่นและบริษทัสหรัฐอเมริกา/ยุโรป ในนิคม
อุตสาหกรรม จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  จาํนวน 327 คน 
  กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ พนักงานของบริษทัญ่ีปุ่นและบริษทัสหรัฐอเมริกา/ยุโรป ในนิคม
อุตสาหกรรม จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา โดยจาํนวนตวัอย่างท่ีไดม้าจากตารางการกาํหนดกลุ่ม
ตวัอยา่งของทาโร่ยามาเน่ (Yamane, 1973 : 288) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 180 คน ไดแ้ก่พนกังานบริษทัญ่ีปุ่น
จาํนวน 116  คน และพนกังานบริษทัสหรัฐอเมริกา จาํนวน 64 คน รวมทั้งส้ิน 180 คน 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวมรวมขอ้มูลคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความตอ้งการพฒันา
บุคลากรและความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังาน บริษทัญ่ีปุ่นและบริษทัสหรัฐอเมริกา/ยโุรป 
ในนิคมอุตสาหกรรม จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา โดยลกัษณะของแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
   ตอนท่ี 1  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั
การศึกษา  ระดบัตาํแหน่ง  ระยะเวลาในการปฏิบติังาน และสถานท่ีในการปฏิบติังาน วิเคราะห์ขอ้มูล
โดยการใชค่้าร้อยละเป็นเกณฑใ์นการเปรียบเทียบ 
  ตอนท่ี 2  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความตอ้งการพฒันาบุคลากรของพนกังาน บริษทัญ่ีปุ่น
และบริษทัสหรัฐอเมริกา/ยโุรป ในนิคมอุตสาหกรรม จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รวม 6 ดา้น คือ ดา้น
วิธีการฝึกอบรม  ดา้นการพฒันาตนเอง ดา้นการให้ความรู้ทางดา้นเทคโนโลยี ดา้นการโยกยา้ย
สบัเปล่ียนหนา้ท่ี  ดา้นการไปทศันศึกษาดูงาน และดา้นความกา้วหนา้ในอาชีพการทาํงาน  
 ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังาน บริษทัญ่ีปุ่น
และบริษทัสหรัฐอเมริกา/ยุโรป ในนิคมอุตสาหกรรม จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา รวม 7 ดา้น คือ 
ดา้นลกัษณะงาน ด้านหัวหน้างาน  ด้านเพ่ือนร่วมงาน  ดา้นความก้าวหน้า  ด้านความมัน่คง  ด้าน
สวสัดิการ และดา้นองคก์าร  
 ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบค่าระดบัความตอ้งการและระดบัความพึงพอใจในการทาํงาน 
แบบมาตราส่วน ประเมินค่า 5  ระดบั ตามแบบของไลเคิร์ท (Likert) โดยแต่ละระดบัมีความหมายดงัน้ี 

ระดบัคะแนน 5 หมายถึง มีความตอ้งพฒันาบุคลากร/ความพึงพอใจในการทาํงานมากท่ีสุด 
  ระดบัคะแนน 4 หมายถึง มีความตอ้งพฒันาบุคลากร/ความพึงพอใจในการทาํงานมาก 
 ระดบัคะแนน 3 หมายถึง   มีความตอ้งพฒันาบุคลากร/ความพึงพอใจในการทาํงานปานกลาง 

 ระดบัคะแนน 2 หมายถึง   มีความตอ้งพฒันาบุคลากร/ความพึงพอใจในการทาํงานนอ้ย 
 ระดบัคะแนน 1 หมายถึง มีความตอ้งพฒันาบุคลากร/ความพึงพอใจในการทาํงานนอ้ยท่ีสุด 
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การวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัไดแ้บ่งออกเป็น 6 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1  ขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชค้่าร้อยละเป็นเกณฑใ์นการ
เปรียบเทียบ 
 ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ความตอ้งการพฒันาบุคลากรของพนกังาน บริษทัญ่ีปุ่นและบริษทั
สหรัฐอเมริกา/ยโุรป ในนิคมอุตสาหกรรม จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ทั้ง 6 ประเดน็ คือ วธีิการฝึกอบรม 
การพฒันาตนเอง การใหค้วามรู้ทางเทคโนโลย ีการโยกยา้ยสบัเปล่ียนหนา้ท่ี การไปทศันศึกษาดูงาน และ
ความกา้วหนา้ในอาชีพการทาํงาน โดยใชค่้าเฉล่ียเลขคณิต (Mean) และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 
 ตอนท่ี 3  การเปรียบเทียบความตอ้งการพฒันาบุคลากรของพนกังาน ระหว่างบริษทัญ่ีปุ่นและ
บริษทัสหรัฐอเมริกา/ยโุรป ในนิคมอุตสาหกรรม จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ทั้ง 6 ประเด็น คือ ดา้นวิธีการ
ฝึกอบรม  ดา้นการพฒันาตนเอง  ดา้นการให้ความรู้ทางดา้นเทคโนโลยี ดา้นการโยกยา้ยสับเปล่ียน
หน้าท่ี  ดา้นการไปทศันะศึกษาดูงาน และดา้นความกา้วหน้าในอาชีพการทาํงาน ตามปัจจยัส่วน
บุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา ระดบัตาํแหน่ง  ระยะเวลาในการปฏิบติังาน และ
สถานท่ีปฏิบติังาน โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ (t-test Independent) และ (F-test) ทดสอบค่า
ความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  และถา้พบความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
จะทาํการทดสอบค่าเฉล่ียความแตกต่างรายคู่ (Least Significant Difference)  

ตอนท่ี 4 การวิเคราะห์ความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังาน บริษทัญ่ีปุ่นและบริษทั
สหรัฐอเมริกา/ยโุรป ในนิคมอุตสาหกรรม จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ทั้ง 7 ประเด็น คือ ดา้นลกัษณะงาน 
ดา้นหัวหน้างาน ดา้นเพื่อนร่วมงาน ดา้นความกา้วหน้า  ด้านความมัน่คง  ดา้นสวสัดิการ และดา้น
องคก์าร โดยใชค่้าเฉล่ียเลขคณิต (Mean) และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 ตอนที 5  การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการทาํงานของพนักงาน บริษทัญี่ปุ่นและ
บริษทัสหรัฐอเมริกา/ยโุรป ในนิคมอุตสาหกรรม จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 
เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา ระดบัตาํแหน่ง  ระยะเวลาปฏิบติังาน และสถานท่ีในการปฏิบติังาน 
โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ (t-test Independent) และ (F-test) ทดสอบค่าความแตกต่างอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  และถา้พบความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ จะทาํการทดสอบ
ค่าเฉล่ียความแตกต่างรายคู่ (Least Significant Difference) 
 ตอนท่ี 6 การทดสอบสมมติฐาน โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ (F-test) ทดสอบค่า
ผลรวมของความแปรปรวน (Sum of Squares) และค่าเฉลี่ยของความแปรปรวน (Mean 
Square) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
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ผลการวจัิย 
 ผลการศึกษาความตอ้งพฒันาบุคลากรและความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังาน  บริษทั
ญ่ีปุ่นและบริษทัสหรัฐอเมริกา/ยโุรป ในนิคมอุตสาหกรรม จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา สามารถสรุป
ไดด้งัน้ี 

   1. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ 36 ปีข้ึนไป สถานภาพสมรส  ระดบัการศึกษาอยูใ่น
ระดบัอาชีวศึกษา (ปวช./ปวส.)  ตาํแหน่งหวัหนา้งาน  มีระยะเวลาในการปฏิบติังานระหว่าง 3-5 ปี 
และส่วนใหญ่มีสถานท่ีปฏิบติังานอยูใ่นบริษทัญ่ีปุ่น 
  2. ผลการวิเคราะห์ความตอ้งการพฒันาบุคลากรของพนักงาน บริษทัญี่ปุ่นและ
บริษทัสหรัฐอเมริกา/ยโุรป ในนิคมอุตสาหกรรม จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา พบว่า พนกังานมีความ
ตอ้งการพฒันาบุคลากรโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยมีรายละเอียดตามตารางท่ี 1 ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 1    ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความตอ้งการพฒันาบุคลากรของพนกังานบริษทั  
                  ญ่ีปุ่นและบริษทัสหรัฐอเมริกา/ยุโรป ในนิคมอุตสาหกรรม จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา  
                  โดยภาพรวม 
 

     สถานท่ีปฏิบติังาน 
   การพฒันาบุคลากร             บริษทัญ่ีปุ่น               บริษทัสหรัฐเมริกา/ยโุรป  รวม 
 

   Χ  S.D. ระดบั Χ  S.D.     ระดบั Χ  S.D.       ระดบั 

1.  วธีิการฝึกอบรม  3.81 .79 มาก 3.84 .73 มาก 3.83 .76 มาก 
2.  การพฒันาตนเอง 3.83 .79 มาก 3.88 .76 มาก 3.86 .78 มาก 
3.  การใหค้วามรู้ทางดา้น 3.79 .80 มาก 3.83 .77 มาก 3.81 .79 มาก 
     เทคโนโลย ี
4.  การโยกยา้ยสับเปล่ียน 3.83 .77 มาก 3.81 .78 มาก 3.82 .78 มาก 
     หนา้ท่ี 
5.  การไปทศันศึกษา 3.83 .75 มาก 3.78 .72 มาก 3.81 .74 มาก 
     ดูงาน 
6.  ความกา้วหนา้ใน 3.79 .75 มาก 3.77 .74 มาก 3.78 .75 มาก 
     อาชีพการทาํงาน 

 รวม  3.81 .78 มาก 3.82 .75 มาก 3.82 .77 มาก 

 

             3. การเปรียบเทียบความตอ้งการพฒันาบุคลากร ระหว่างบริษทัญ่ีปุ่นและบริษทั 
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  3.การเปรียบเทียบความตอ้งการพฒันาบุคลากร  ระหว่างบริษทัญี่ปุ่นและบริษทั
สหรัฐอเมริกา/ยโุรป ในนิคมอุตสาหกรรม จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ 
อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา ระดบัตาํแหน่ง  ระยะเวลาในการปฏิบติังาน และสถานท่ีปฏิบติังาน 
พบว่า จาํแนกตามเพศและสถานท่ีปฏิบติังาน พนักงานมีความตอ้งการพฒันาบุคลากรไม่แตกต่างกนั 
ยกเวน้ จาํแนกตาม อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา ระดบัตาํแหน่ง  และระยะเวลาในการปฏิบติังาน 
พนกังานมีความตอ้งการพฒันาบุคลากรแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05    
  4. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังาน ระหว่างบริษทัญี่ปุ่นและ
บริษทัสหรัฐอเมริกา/ยโุรป ในนิคมอุตสาหกรรม จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา พนกังานมีความพึงพอใจ
ในการทาํงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง และเม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ดา้นลกัษณะงาน   
ดา้นหวัหนา้งาน และดา้นเพื่อนร่วมงาน พนกังานมีความพึงพอใจในการทาํงาน อยูใ่นระดบัมาก ยกเวน้ 
ดา้นความกา้วหน้า ดา้นความมัน่คง ด้านสวสัดิการ และดา้นองคก์าร พนกังานมีความพึงพอใจใน
การทาํงาน อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีรายละเอียดตามตารางท่ี 2 ดงัน้ี 
 

ตารางท่ี  2  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังาน 
                  บริษทัญ่ีปุ่นและบริษทัสหรัฐอเมริกา/ยโุรป ในนิคมอุตสาหกรรม จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
       โดยภาพรวม 
 

            สถานท่ีปฏิบติังาน 
 

ความพึงพอใจในการทาํงาน    ญ่ีปุ่น                          สหรัฐเมริกา/ยโุรป  รวม 
 

   Χ  S.D. ระดบั Χ  S.D. ระดบั Χ  S.D.      ระดบั 

1.  ดา้นลกัษณะงาน 3.58 .67 มาก 3.59       .79 มาก 3.59 .73 มาก 
2.  ดา้นหวัหนา้งาน  3.44 .74 มาก 3.42       .99       ปานกลาง 3.43 .87 มาก 
3.  ดา้นเพื่อนร่วมงาน 3.55 .74 มาก 3.51       .82           มาก 3.53 .78 มาก 
4.  ดา้นความกา้วหนา้ 3.46 .73 มาก 3.27       .81       ปานกลาง 3.37 .77   ปานกลาง 
5.  ดา้นความมัน่คง  3.36 .78      ปานกลาง 3.33       .82       ปานกลาง 3.35 .80   ปานกลาง 
6.  ดา้นสวสัดิการ  3.31 .78      ปานกลาง 3.22       .89       ปานกลาง 3.27 .84   ปานกลาง 
7.  ดา้นองคก์าร  3.23 .83      ปานกลาง 3.29       .84       ปานกลาง 3.26 .84   ปานกลาง 

         รวม  3.42 .75          มาก  3.39       .85       ปานกลาง 3.41 .80         มาก 

 

                5. การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังาน ระหว่างบริษทัญ่ีปุ่นและบริษทั
สหรัฐอเมริกา/ยโุรป ในนิคมอุตสาหกรรม จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ 
อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา ระดบัตาํแหน่ง  ระยะเวลาปฏิบติังานและสถานปฏิบติังาน พบวา่ 
 



วารสารบณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์
ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 2 มิถุนายน – กนัยายน 2552 

70 

จาํแนกตามเพศ และสถานท่ีปฏิบติังาน พนกังานมีความพึงพอใจในการทาํงานไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ 
จาํแนกตาม อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา ระดบัตาํแหน่ง  และระยะเวลาในการปฏิบติังาน พนักงาน
มีความพึงพอใจในการทาํงานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05    
 
อภิปรายผล 
  จากผลการวิจยั ความตอ้งการพฒันาบุคลากรและความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังาน 
บริษทัญ่ีปุ่นและสหรัฐอเมริกา/ยุโรป ในนิคมอุตสาหกรรม จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา มีประเด็น
ท่ีน่าสนใจและนาํมาอภิปรายผล ดงัน้ี 
  1. ผลการวิเคราะห์ความตอ้งการพฒันาบุคลากรของพนักงาน บริษทัญ่ีปุ่นและ
สหรัฐอเมริกา/ยโุรป ในนิคมอุตสาหกรรม จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั อยูใ่น
ระดบัมาก  โดยบริษทัญ่ีปุ่น มีความตอ้งการดา้นการทศันะศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
พนกังานมีการสังเกตวิธีการทาํงาน มีการเรียนรู้ในส่ิงท่ีไดพ้บเห็น เพื่อนาํมาเป็นแบบอยา่งในการ
ทาํงาน อยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ อภินนทั ์ภูประเสริฐ (2544 : 73) ในเร่ืองของ
สถานท่ีในการปฏิบติังานไม่มีผลกระทบต่อความตอ้งการพฒันาบุคลากร รองลงมาคือ การโยกยา้ย
สับเปล่ียนหนา้ท่ีในการปฏิบติังานระหว่างกนัอยู่ในระดบัมาก โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้บุคลากรไดมี้
ประสบการณ์มากข้ึน และยงัเป็นโอกาสให้พนกังานกา้วข้ึนสู่ตาํแหน่งงานท่ีสูงข้ึน สอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ เฮนแมน เฮอร์เบอร์ก (Hineman, H.G.et al, 1980 : 332-349) ในส่วนบริษทัสหรัฐอเมริกา/
ยโุรป มีความตอ้งการพฒันาบุคลากรดา้นการพฒันาตนเองดว้ยการเรียนรู้ดว้ยตนเอง มีการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมและทศันะคติในการทาํงาน ตลอดจนการนาํความรู้ ประสบการณ์ และทกัษะต่างๆ มาใช้
ในการทาํงานใหดี้ยิง่ข้ึน สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ฮาบิสันและไมเออร์ (Habrison, F. & Mayer C.., 
1964 : 2-3)  ว่าการพฒันาตนเอง เป็นความตอ้งการของบุคลากรท่ีตอ้งการเสาะแสวงหาความรู้และ
ทกัษะเพิ่มเติมดว้ยตนเอง  เพื่อเป็นการเตรียมตวัสาํหรับความกา้วหนา้ในสายงานหรือสายอาชีพ
ในอนาคตซ่ึงอาจจะเป็นเพราะพนักงานจะตอ้งมีการแข่งขนักันสูงข้ึน ทั้งในด้านการศึกษา ภาษา 
ประกอบกับการเปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลยีท่ีรวดเร็ว ส่งผลให้บุคลากรจะตอ้งเพ่ิมพูนความรู้ 
เพื่อให้เกิดทกัษะใหม่ๆ ดว้ยการพฒันาตนเอง ถึงแมว้่าลกัษณะการบริหารงานในรูปแบบของ
ญ่ีปุ่น และสหรัฐอเมริกา/ยโุรป มีองคป์ระกอบหลายดา้นท่ีแตกต่างกนั เช่น ดา้นภูมิศาสตร์ สภาพ
สังคม วฒันธรรม ค่านิยม ความเช่ือและแนวคิดต่างๆ ของบุคคลในการดาํเนินชีวิต ส่งผลให้การ
พฒันาบุคลากรตอ้งปรับเปล่ียนตลอดเวลา เพื่อให้สอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาล นโยบายของ
องคก์าร ตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย วิสัยทศัน์ และพนัธกิจ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ วิยดา แซ่เจ่ีย 
(2551 : 72) และอีกส่ิงหน่ึงท่ีองคก์ารจะตอ้งคาํนึงถึง คือการพฒันาบุคลากรใหเ้กิดการเรียนรู้ การ 
 



วารสารบณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์
ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 2 มิถุนายน – กนัยายน 2552 

71 

พฒันาบุคลากรจะช่วยในการแกไ้ขปัญหาของหน่วยงาน ส่งผลต่อความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน การ
ไปศึกษาดูงาน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การพฒันาปรับปรุงทัศนคติในการทาํงาน การเรียนรู้ทาง
เทคโนโลยใีหม่ๆ การแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ การโอนยา้ยและสบัเปล่ียนหนา้ท่ีการทาํงาน
เพื่อใหเ้กิดทกัษะหลาย  ๆดา้น ตลอดจนการวางแผนการฝึกอบรมทั้งในระยะสั้นและระยาว เป็นการสร้าง
ขวญัและกาํลงัใจให้กบัพนกังาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ เฮนแมน เฮอร์เบอร์ก และคณะ 
(Hineman, H.G.et al, 1980 : 332-349) การพฒันาบุคลากร คือ การพยายามท่ีจะปรับปรุงผลการปฏิบติังาน 
ในปัจจุบนัและอนาคต โดยการให้ความรู้ ความสามารถ เปล่ียนแปลงทศันคติ และเพิ่มทกัษะในการ
ปฏิบติังาน เพื่อให้สามารถทาํงานไดต้ามเป้าหมายท่ีกาํหนด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด ลีโอนาด แนด
เลอร์ (Nadler, L., 1980 : 8)  
  2.  ผลการวิ เคราะห์ความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน  บริษัทญ่ีปุ่นและ
สหรัฐอเมริกา/ยุโรป ในนิคมอุตสาหกรรม จงัหวดัพระนครศรีอยุธยาโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั
และอยู่ในระดับปานกลาง ยกเวน้ ด้านลักษณะงาน ด้านเพื่อร่วมงานและด้านความก้าวหน้า 
พนกังานมีความพึงพอใจในการทาํงาน อยูใ่นระดบัมาก อาจเป็นเพราะว่าพนกังานเขา้ใจในงานและ
เป้าหมายของบริษทั และสามารถกาํหนดแผนงาน วิธีการทาํงาน ตลอดจนการใชท้กัษะ ความรู้ 
ความสามารถและประสบการณ์ได้อย่างเต็มท่ี และมีความสุขกับงานและเป็นอิสระในการ
ปฏิบติังาน มีส่วนร่วมในการเสนอแนะและการดาํเนินการให้บรรลุเป้าหมาย สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
ภาวนา เวชกิจ (2550 : 63)  ส่วนดา้นเพื่อนร่วมงาน อาจเป็นเพราะว่า ความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างเพ่ือน
ร่วมงาน การยอมรับความสามารถซ่ึงกนัและกนั การติดต่อประสานงานกนัเพื่อสร้างความคุน้เคย เป็น
การลดความกดดนั ลดการแบ่งพรรคแบ่งพวก ทาํใหพ้นกังานมีความรู้สึกท่ีดีต่องาน สอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ เฮอร์เบิร์ก (Herzberg, 2548 : 43) สุดทา้ยดา้นความกา้วหนา้ อาจเป็นเพราะว่า ความพึงพอใจ
ในการทาํงานเป็นความรู้สึกของแต่ละบุคคลต่องาน ต่อค่าจา้ง ต่อโอกาสและความกา้วหน้าในงาน 
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ วิชยั อุตสาหจิต (2547 : 6-7) 
 
ข้อเสนอแนะ 
   ขอ้เสนอแนะจากงานวจิยั 

 จากการศึกษาความตอ้งพฒันาบุคลากรและความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังาน บริษทั
ญ่ีปุ่นและบริษทัสหรัฐอเมริกา/ยุโรป  ในนิคมอุตสาหกรรม จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ผูว้ิจยัจึง
เสนอแนะดงัน้ี 
  1.  ฝ่ายพฒันาบุคลากรของบริษทัญ่ีปุ่นและบริษทัสหรัฐอเมริกา/ยุโรป ควรจดัทาํแผนการ
พฒันาบุคลากรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และในขณะเดียวกนัผูบ้ริหารควรใหก้ารสนบัสนุนดว้ยการ 
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จดัสรรงบประมาณท่ีจะใชใ้นการดาํเนินการพฒันาบุคลากร โดยเฉพาะในดา้นการให้ความรู้ทางดา้น
เทคโนโลยี โดยการไปศึกษาดูงานทางดา้นเทคโนโลยี หรือนวตักรรมใหม่ๆ และดูงานทัว่ไป จาก
หน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ  สนับสนุนให้มีการนาํระบบการบริหารขอ้มูลและระบบ
สารสนเทศ เขา้มาใช้ในการจดัการระบบการทาํงาน ตลอดจนการจดัให้มีผูเ้ช่ียวชาญมานาํเสนอแนะ
วิธีการใชง้านอยา่งเหมาะสม ในส่วนของการจดัส่งบุคลากรไปโอนยา้ยงานหรือเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้ง
ผลิตภณัฑข์ององคก์ารในต่างประเทศ และการวางแผนการฝึกอบรมเก่ียวกบัการสืบทอดตาํแหน่งงาน
ให้กบัองคก์าร เป็นการสนบัสนุนการพฒันาบุคลากรทางดา้นความกา้วหนา้ในอาชีพการทาํงาน ทั้งน้ี 
เพื่อป้องกนัการขาดแคลนบุคลากรขององคก์ารในอนาคต 
  2.  ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษทัญ่ีปุ่นและบริษทัสหรัฐอเมริกา/ยุโรป ควรปรับปรุง
ระบบโครงสร้างเงินเดือน ระบบการจ่ายค่าตอบแทนตลอดจนปรับปรุงดา้นสวสัดิการต่างๆให้เป็น
ธรรม และสามารถทาํใหอ้งคก์ารแข่งขนัไดเ้ม่ือเปรียบเทียบกบัอุตสาหกรรมเดียวกนั นอกจากน้ีควร
สนบัสนุนทางดา้นความกา้วหนา้ในอาชีพการทาํงาน โดยการปรับเปล่ียนกฎเกณฑแ์ละวิธีการใน
การเล่ือนตาํแหน่งให้เหมาะสมยิ่งข้ึน ส่วนในดา้นองคก์าร ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษทัจะตอ้ง 
สร้างความรักความผกูพนัใหเ้กิดข้ึนภายในองคก์าร และทาํให้พนกังานเกิดความรู้สึกว่า องคก์ารน้ี 
เปรียบเสมือนบา้นหลงัท่ี 2  
  เม่ือพิจารณาตามรายดา้นแลว้ บริษทัญ่ีปุ่นและบริษทัสหรัฐอเมริกา/ยุโรป ควรปรับปรุง
แต่ละรายขอ้ท่ีมีความพึงพอใจ อยู่ในระดบัปานกลางของดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
  1.  ดา้นหัวหนา้งาน ในเร่ืองการประเมินผลการปฏิบติังาน หวัหนา้งานควรให้บุคลากรไดรั้บ
ทราบในขอ้ดีและขอ้ควรปรับปรุงในผลการปฏิบติังานของตนเอง ทั้งน้ี เพื่อให้เกิดการวางแผนการ
ปรับปรุงผลการปฏิบติังาน (Performance Improvement Plan - PIP) ร่วมกนัระหว่างหัวหน้างานกบั
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลให้กบัพนักงานไดถู้กตอ้งในรูปแบบของการพฒันาบุคลากรรายบุคคล 
(Individual Development Plan - IDP)  ตลอดจนการรับทราบขอ้มูลข่าวสารของบริษทัอยา่ง
รวดเร็วและสมํ่าเสมอ และหัวหนา้งานควรมีการปรับปรุงพฒันาความรู้ ความสามารถในหน้าท่ีการ
ทาํงาน ให้เกิดความเช่ียวชาญมากยิ่งข้ึน ควรเพิ่มการเปิดโอกาสให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดแ้สดง
ความคิดเห็นอย่างถูกตอ้งและเหมาะสม 
 2. ดา้นเพื่อนร่วมงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ควรจดักิจกรรมท่ีจะก่อใหเ้กิดความสมัพนัธ์ท่ีดี
ระหวา่งพนักงานกบัพนักงาน และระหว่างพนักงานกบัองคก์าร เช่น กิจกรรมงานเล้ียงสังสรรค์
ประจาํปี  กิจกรรมวนัครอบครัว กิจกรรมวนัสงกรานต ์ตลอดจนการจดัสถานท่ีในการออกกาํลงั
กายให้กบัพนกังาน ทั้งน้ี เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้มีการสร้างความคุน้เคย สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี 
ส่งผลใหเ้กิดการทาํงานเป็นทีม และเป็นประโยชน์ต่อเป้าหมายขององคก์ารต่อไป 
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 3.  ดา้นความกา้วหนา้ ในเร่ืองวิธีการเล่ือนตาํแหน่ง ฝ่ายทรัพยากรบุคคลควรพิจารณา
ปรับปรุงหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเล่ือนตาํแหน่งให้เหมาะสมและเป็นธรรม 
เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีการเรียนรู้เพิ่มเติมและไดรั้บการพิจารณาการเล่ือนตาํแหน่งตาม
ความเหมาะสมตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด 
 4.  ดา้นความมัน่คง ในเร่ืองความมัน่คงในการทาํงาน ผูบ้ริหารควรสร้างความเช่ือมัน่ใน
อนาคต สร้างความไวว้างใจ สร้างภาพลกัษณ์ขององคก์ารให้เป็นท่ีน่าเช่ือถือทั้งภายในและภายนอก
องค์การ โดยการเปิดเผยขอ้มูลและช้ีแจงแนวทางในการบริหารจัดการให้พนักงานทราบ และให้
พนกังานมีส่วนในการรับรู้และร่วมแสดงความคิดเห็นในการแกไ้ขปัญหาขององคก์ารดว้ย 
 5.  ดา้นสวสัดิการ ในเร่ืองการจ่ายผลตอบแทนและสวสัดิการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ควร
พิจารณาปรับปรุงระบบการจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทนทั้งท่ีเป็นตวัเงิน เช่น โบนัส เบ้ียขยนั และ
สวสัดิการท่ีไม่เป็นตวัเงิน เช่น การจดัทาํประกนัชีวิต ค่ารักษาพยาบาล ให้เหมาะสมและเป็นธรรม 
โดยการเปรียบเทียบกบัตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกนั ทั้งน้ี เพื่อใหส้ามารถแข่งขนัได ้
 6.  ดา้นองคก์าร ในเร่ืองการบริหารจดัการและความจงรักภกัดีต่อองคก์าร ผูบ้ริหารควร
มีการบริหารจดัการท่ีดี มีการวางแผนในอนาคตของบริษทัและควรแจง้ผลการดาํเนินงานให้พนกังาน
ทราบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 คร้ัง นอกจากน้ี ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ควรมีการสร้างภาพลกัษณ์ สร้าง
แรงจูงใจในการทาํงานใหก้บัพนกังาน  เพื่อใหเ้กิดความภาคภูมิใจในองคก์ารต่อไป 
 ขอ้เสนอแนะเพื่อการวิจยัคร้ังต่อไป 
 1.  ควรเพิ่มการศึกษาในเขตอ่ืนๆ เพื่อใหส้ามารถนาํขอ้มูลมาเปรียบเทียบลกัษณะท่ีคลา้ยคลึง
และแตกต่างกนัดว้ย 
 2.   ควรศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อพนกังาน ท่ีมีความรู้ความสามารถ ในองคก์ร ทั้งน้ี เพื่อ
รักษาพนกังานท่ีเป็นคนสาํคญัไวก้บัองคก์ารใหย้าวนานท่ีสุด 
 3.  ควรมีการศึกษาปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ดว้ย เช่น ปัจจยัทางดา้นความทา้ทายในการทาํงาน และ
ปัจจยัส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลกระทบต่อการพฒันาบุคลากรและความพึงพอใจในการทาํงาน  
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บทคดัย่อ 
การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคข์องการวิจยัเพื่อประเมินโครงการโรงเรียนแกนนาํจดัการ

เรียนร่วม  สาํหรับนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการจาํเป็นพิเศษ  สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระบุรี 
เขต 2  ปีการศึกษา 2551 โดยประยกุตใ์ชก้ารประเมินโครงการแบบซิป (CIPP Model)  

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ ผูบ้ริหารโรงเรียน 40 คน ครูโรงเรียน        
แกนนาํจดัการเรียนร่วม  86  คน  ผูป้กครองนกัเรียน 205  คน และกรรมการสถานศึกษา 175 คน  
รวม  506  คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จาํนวน 
5  ตอน  ผูว้ิจยัไดร้วบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติในการหาค่า
ร้อยละ (%)  ค่าเฉล่ีย ( x ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ผลการวิจยัสรุปไดว้า่ 
    1.  ผลการประเมินดา้นสภาวะแวดลอ้มของโครงการ พบว่า ผา่นเกณฑก์ารประเมินและ

มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 
         2.  ผลการประเมินดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ของโครงการ พบว่า ผา่นเกณฑก์ารประเมินและ 
มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก  

    3.  ผลการประเมินดา้นกระบวนการของโครงการ พบว่า ผ่านเกณฑก์ารประเมินและ 
มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 

    4.  ผลการประเมินดา้นผลผลิตของโครงการ พบว่า ผา่นเกณฑก์ารประเมินและมีความ
เหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 
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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. 

 
ความสําคญัของปัญหา 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545  
หมวด 2 ว่าดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีทางการศึกษา มาตรา 10 กาํหนดว่า การจดัการศึกษาตอ้งจดัให้
บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกนัในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่นอ้ยกวา่สิบสองปีท่ีรัฐตอ้งจดัให้
อยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใชจ่้าย วรรคสองกาํหนดว่า การจดัการศึกษาสาํหรับบุคคล
ซ่ึงมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การส่ือสารและการเรียนรู้ หรือ 
มีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพหรือบุคคลซ่ึงไม่สามารถพึ่งตนเองไดห้รือไม่มีผูดู้แลหรือดอ้ยโอกาส  
ตอ้งจดัให้บุคคลดงักล่าวมีสิทธิและโอกาสไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ และวรรคสาม
กาํหนดว่า การจดัการศึกษาสาํหรับคนพิการในวรรคสองให้จดัตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการ
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและให้บุคคลดงักล่าวมีสิทธิได้รับส่ิงอาํนวยความสะดวก ส่ือบริการความ
ช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545 ก)  
                 จากเหตุผลดงักล่าวหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและเอกชนไดใ้ห้ความสําคญัและ 
ไดริ้เร่ิมให้บริการช่วยเหลือในระยะแรกเร่ิมแก่เด็กพิการและครอบครัวตั้งแต่แรกเกิดเพิ่มมากข้ึน
เร่ือยๆ ส่งผลใหเ้ดก็พิการไดรั้บโอกาสพฒันาศกัยภาพไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  และมีความพร้อมท่ีจะเขา้เรียน
ร่วมในระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษามากยิ่งข้ึนเช่นกันประกอบกับรัฐบาลประกาศให ้
ปีพุทธศกัราช 2542 เป็นปีการศึกษาเพื่อคนพิการ และกระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศนโยบายให้
คนพิการทุกคนท่ีอยากเรียนตอ้งไดเ้รียน โดยกาํหนดใหโ้รงเรียนทัว่ไปปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าว  
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โดยการรับเด็กท่ีมีความบกพร่องเขา้เรียนร่วมกบัเด็กปกติ แลว้เรียกโรงเรียนเหล่าน้ีว่าโรงเรียน
จดัการเรียนร่วมสาํหรับนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการจาํเป็นพิเศษ (เบญจา  ชลธาร์นนท,์ 2546 :15) 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระบุรี เขต 2 เป็นหน่วยงานหลกัในการจดัการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน มีโรงเรียนในสังกดั จาํนวน 155 โรงเรียน ตระหนักถึงภารกิจความสาํคญัและความ
จาํเป็นดังกล่าว โดยเฉพาะการจดัการศึกษาให้กับนักเรียนท่ีมีความตอ้งการจาํเป็นพิเศษท่ีเรียน
ร่วมกบันกัเรียนปกติทัว่ไป  สามารถอ่านออก เขียนได ้และคิดคาํนวณเป็นเช่นเดียวกบันกัเรียนปกติ
หรือใกลเ้คียงกบันกัเรียนปกติ  และดาํรงตนอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุขนั้น นบัว่าเป็นเร่ืองท่ียาก
ยิ่ง  จากการดาํเนินโครงการโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วมสําหรับนักเรียนท่ีมีความตอ้งการ
จาํเป็นพิเศษในปี 2551  การดาํเนินงานยงัไม่บรรลุวตัถุประสงค ์ อาจเป็นเพราะว่าโรงเรียนแกนนาํ
จดัการเรียนร่วมส่วนใหญ่ยงัขาดความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการบริหารจดัการเรียนร่วม  
ครูไม่จบสาขาการศึกษาพิเศษและยงัไม่ผ่านการอบรมดา้นการศึกษาพิเศษ สอดคลอ้งกบั เบญจา 
ชลธาร์นนท ์(2546:1-2) ท่ีกล่าวว่า ปัจจุบนัถึงแมว้่าโรงเรียนต่างๆจะไดด้าํเนินการท่ีสอดคลอ้งกบั
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และไดด้าํเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
แลว้ก็ตาม แต่ก็ยงัพบปัญหาท่ีเกิดข้ึน  นัน่คือโรงเรียนทัว่ไปยงัขาดความรู้และทกัษะในการบริหาร
จดัการเรียนร่วมสาํหรับนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการจาํเป็นพิเศษ เช่นดา้นนโยบายการจดัการเรียนร่วม  
ดา้นบุคลากร ดา้นหลกัสูตร ดา้นกระบวนการเรียนการสอนและดา้นงบประมาณ  
               จากสภาพปัญหาดงักล่าว  ผูว้ิจยัในฐานะศึกษานิเทศก ์สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สระบุรีเขต 2  มีหนา้ท่ีนิเทศ กาํกบั ติดตาม และประเมินผลการจดัการศึกษาของโรงเรียนในสังกดั  
มีความสนใจจะศึกษาการดาํเนินงานของโรงเรียนจัดการเรียนร่วม  สําหรับนักเรียนท่ีมีความ
ตอ้งการจาํเป็นพิเศษ  จึงไดจ้ดัทาํโครงการโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วมสาํหรับนกัเรียนท่ีมีความ
ตอ้งการจาํเป็นพิเศษ สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2551 ข้ึนโดยมี
โรงเรียนในสังกดัเขา้ร่วมโครงการ จาํนวน  27 โรงเรียน เพื่อเป็นการประมวลขอ้มูลความคิดเห็น
ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัโครงการโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วมสําหรับนักเรียนท่ีมีความตอ้งการ
จาํเป็นพิเศษ สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2551 ดงักล่าว ซ่ึงไดแ้ก่
ผูบ้ริหารโรงเรียน ครู ผูป้กครองนกัเรียนและกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียน
ร่วมสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระบุรี เขต 2  และผูป้ระเมินมีความตอ้งการจะทราบผลการ
ดาํเนินโครงการว่าท่ีโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วมทั้ง 27 โรงเรียน ไดจ้ดักิจกรรมตามโครงการ
ข้ึนเพื่อวตัถุประสงค ์ คือโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วมสาํหรับนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการจาํเป็น
พิเศษดาํเนินงานตามโครงสร้างซีท (SEAT  Framework) ไดอ้ยา่งมีคุณภาพ  ครูจดัการเรียนการสอน
อยา่งมีประสิทธิภาพ ชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา  ซ่ึงจะส่งผลต่อนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการ 
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จาํเป็นพิเศษให้สามารถเรียนรู้ไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ  และอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข
นั้น ว่าผลการดาํเนินงานจะเป็นอยา่งไร ซ่ึงจะเป็นขอ้มูลในการปรับปรุงและพฒันาโครงการต่อไป 
จึงไดป้ระเมินโครงการโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วมสําหรับนักเรียนท่ีมีความตอ้งการจาํเป็น
พิเศษ สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระบุรีเขต 2  ปีการศึกษา 2551 โดยใชแ้บบจาํลองซิป 
(CIPP Model) ของสตฟัเฟิลบีม(Stufflebeam) เป็นแนวทางในการประเมิน เพื่อให้ไดผ้ลการ
ประเมินครอบคลุมการดาํเนินโครงการ สามารถนาํมาเป็นแนวทางในการพฒันาโครงการใหดี้ยิง่ข้ึน  
ซ่ึงโครงการโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วมสาํหรับนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการจาํเป็นพิเศษน้ี นบัว่า
เป็นโครงการท่ีมีความสําคญัยิ่งของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระบุรี เขต 2 เน่ืองจากเป็น
โครงการท่ีสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 สอดคลอ้งกบันโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของโรงเรียนและชุมชน    
 
คาํสําคญั                     

  การประเมินโครงการโรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระบุรี เขต 2 
   
  

โจทย์วจัิย/ปัญหาวจัิย 
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระบุรี เขต 2 เป็นหน่วยงานหลกัในการจดัการศึกษาขั้น

พื้นฐาน มีโรงเรียนในสังกดั จาํนวน 155 โรงเรียน ตระหนกัถึงภารกิจความสาํคญัและความจาํเป็น
ดงักล่าว โดยเฉพาะการจดัการศึกษาให้กบันักเรียนท่ีมีความตอ้งการจาํเป็นพิเศษท่ีเรียนร่วมกบั
นกัเรียนปกติทัว่ไป  สามารถอ่านออก เขียนได ้และคิดคาํนวณเป็นเช่นเดียวกบันกัเรียนปกติหรือ
ใกลเ้คียงกบันกัเรียนปกติ  และดาํรงตนอยู่ในสังคมไดอ้ย่างมีความสุขนั้น นบัว่าเป็นเร่ืองท่ียากยิ่ง  
จากการดาํเนินโครงการโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วมสาํหรับนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการจาํเป็น
พิเศษในปี 2551  การดาํเนินงานยงัไม่บรรลุวตัถุประสงค ์ อาจเป็นเพราะว่าโรงเรียนแกนนาํจดัการ
เรียนร่วมส่วนใหญ่ยงัขาดความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการบริหารจดัการเรียนร่วม ครูไม่จบ
สาขาการศึกษาพิเศษและยงัไม่ผา่นการอบรมดา้นการศึกษาพิเศษ 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

เพื่อประเมินโครงการโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วมสาํหรับนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการ
จาํเป็นพิเศษสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระบุรีเขต 2 ปีการศึกษา2551โดยใชแ้บบจาํลองซิป 
(CIPP Model) ประเมิน 4 ดา้น คือ ดา้นสภาวะแวดลอ้ม (Context) ดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ (Input) 
ดา้นกระบวนการ (Process)  และดา้นผลผลิต (Product) ของโครงการ 
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วธีิดําเนินการวจัิย 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูท่ีเขา้ร่วมโครงการโรงเรียน

แกนนําจัดการเรียนร่วม ผูป้กครองของนักเรียนท่ีมีความตอ้งการจาํเป็นพิเศษ และกรรมการ
สถานศึกษาในโรงเรียนแกนนําจดัการเรียนร่วม สําหรับนักเรียนท่ีมีความตอ้งการจาํเป็นพิเศษ  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระบุรีเขต 2 ปีการศึกษา 2551 โดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น 
(Stratified Random Sampling) และกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจากตารางของเครจซ่ี และ 
มอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970 : 607-610) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 506 คน ประกอบดว้ย 
ผูบ้ริหารโรงเรียนจาํนวน 40 คน ครูจาํนวน 86 คน ผูป้กครองนกัเรียนจาํนวน 205 คน และกรรมการ
สถานศึกษาจาํนวน 175 คน 

ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป  SPSS or Windows 
โดยมีขั้นตอนดงัน้ี  

1. นาํขอ้มูลจากแบบสอบถามในส่วนท่ีเป็นแบบสาํรวจรายการ (Check list) วิเคราะห์ค่า
ร้อยละ (%) ขอ้มูลในส่วนท่ีเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ทาํการตรวจให้คะแนน  
แลว้นาํมาหาค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยกาํหนดค่าของคะแนนตาม
นํ้าหนกัคะแนนตามลาํดบั ดงัน้ี (บุญชม  ศรีสะอาด, 2535 : 102) 
    เห็นดว้ยมากท่ีสุด       เท่ากบั    5 
    เห็นดว้ยมาก               เท่ากบั    4 
    เห็นดว้ยปานกลาง       เท่ากบั    3 
    เห็นดว้ยนอ้ย        เท่ากบั    2 
    เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด       เท่ากบั    1 

2. วิเคราะห์ตดัสินคุณค่าโดยพิจารณาจากเกณฑข์องการประเมินโครงการโรงเรียนแกน
นําจัดการเรียนร่วม สําหรับนักเรียนท่ีมีความต้องการจาํเป็นพิเศษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาสระบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2551 โดยพิจารณาความคิดเห็น แลว้เทียบค่าเฉล่ียตามเกณฑ ์
ดงัน้ี (บุญชม  ศรีสะอาด,  2535 : 103) 
 

ค่าเฉล่ีย    4.51-5.00    หมายถึง    มีความเหมาะสม  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย    3.51-4.50    หมายถึง    มีความเหมาะสม  อยูใ่นระดบัมาก 
ค่าเฉล่ีย    2.51-3.50    หมายถึง    มีความเหมาะสม  อยูใ่นระดบัปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย    1.51- 2.50   หมายถึง    มีความเหมาะสม  อยูใ่นระดบันอ้ย 
ค่าเฉล่ีย    1.00 -1.50   หมายถึง    มีความเหมาะสม  อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
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ในการประเมินคร้ังน้ี  ผูว้ิจัยได้กําหนดเกณฑ์ความมีคุณภาพของการดําเนิน
โครงการไวท่ี้ระดบัมากข้ึนไป  คือค่าเฉล่ียตั้งแต่  3.51 ข้ึนไป 
 
ผลการวจัิย 

ผลการประเมินโครงการโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วม สาํหรับนกัเรียนท่ีมี 
ความตอ้งการจาํเป็นพิเศษ  สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 
2551 สามารถสรุปผลได ้ดงัน้ี  

1. ผลการประเมินดา้นสภาวะแวดลอ้มของโครงการ โดยการประเมิน 3 ตวัช้ีวดั พบว่า 
ผา่นเกณฑก์ารประเมินและมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากทุกตวัช้ีวดั ซ่ึงตวัช้ีวดัทั้ง 3 ตวัช้ีวดั 
มีดงัน้ี 

1.1 หลกัการของโครงการ พบว่า ผา่นเกณฑก์ารประเมินและมีความเหมาะสมอยูใ่น
ระดบัมาก 

1.2 วตัถุประสงคข์องโครงการ พบว่า ผา่นเกณฑก์ารประเมินและมีความเหมาะสมอยู่
ในระดบัมาก 

1.3 เป้าหมายของโครงการ พบว่า ผา่นเกณฑก์ารประเมินและมีความเหมาะสมอยูใ่น
ระดบัมาก 

2. ผลการประเมินดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ของโครงการ โดยการประเมิน 3 ตวัช้ีวดั พบว่าผา่น
เกณฑก์ารประเมินและมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากทุกตวัช้ีวดั ซ่ึงตวัช้ีวดัทั้ง 3 ตวัช้ีวดั มีดงัน้ี 

2.1 บุคลากรของโครงการ พบว่า ผา่นเกณฑก์ารประเมินและมีความเหมาะสมอยูใ่น
ระดบัมาก 

2.2 งบประมาณท่ีใชใ้นโครงการ พบว่า ผ่านเกณฑก์ารประเมินและมีความเหมาะสม
อยูใ่นระดบัมาก 

2.3 วสัดุอุปกรณ์ ท่ีใชใ้นโครงการ พบว่าผา่นเกณฑก์ารประเมินและมีความเหมาะสม
อยูใ่นระดบัมาก 

3. ผลการประเมินดา้นกระบวนการโดยการประเมิน 4 ตวัช้ีวดั พบว่าผา่นเกณฑก์าร
ประเมินและมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากทุกตวัช้ีวดั ซ่ึงตวัช้ีวดัทั้ง 4 ตวัช้ีวดั มีดงัน้ี 

3.1 การดาํเนินงานดา้นนกัเรียน (S : Student) พบว่า ผ่านเกณฑก์ารประเมินและ 
มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 

3.2 การดาํเนินงานดา้นสภาพแวดลอ้ม (E : Environment) พบว่า ผา่นเกณฑก์าร
ประเมินและมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 
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3.3 การดาํเนินงานดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน (A : Activities) พบว่า ผา่นเกณฑ์
การประเมินและมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 

3.4 การดาํเนินงานดา้นเคร่ืองมือ (T : Tools)  พบว่า ผ่านเกณฑก์ารประเมินและ 
มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 

4. ผลการประเมินดา้นผลผลิตของโครงการโดยการประเมิน 3 ตวัช้ีวดัพบว่า ผา่นเกณฑ์
การประเมินและมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากทุกตวัช้ีวดั ซ่ึงตวัช้ีวดัทั้ง 3 ตวัช้ีวดั มีดงัน้ี 

4.1 ประสิทธิภาพการสอนของครู พบว่าผา่นเกณฑก์ารประเมินและมีความเหมาะสม
อยูใ่นระดบัมาก 

4.2 พฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการจาํเป็นพิเศษ พบว่าผา่นเกณฑ์
การประเมินและมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 

4.3 การอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีความสุขของนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการจาํเป็นพิเศษ 
พบวา่ ผา่นเกณฑก์ารประเมินและมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 

5. ผลการประเมินโครงการโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วม สําหรับนักเรียนท่ีมี 
ความตอ้งการจาํเป็นพิเศษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2551 
โดยประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาวะแวดลอ้ม ด้านปัจจยัเบ้ืองตน้ ด้านกระบวนการ และ 
ด้านผลผลิตของโครงการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
ทุกดา้น และมีตวัช้ีวดัทั้งส้ิน 13 ตวัช้ีวดั พบว่า ผา่นเกณฑก์ารประเมินและมีความเหมาะสมอยูใ่น
ระดบัมากทุกตวัช้ีวดั  

ในการประเมินคร้ังน้ีไดก้าํหนดเกณฑก์ารประเมินไวท่ี้ระดบัมาก ( x ≥ 3.51) จากมาตร 5 
ระดบั จึงจะถือวา่ ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 

 
อภิปรายผล 

จากผลการวิจยัเก่ียวกบัการประเมินโครงการโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วม สําหรับ
นกัเรียนท่ีมีความตอ้งการจาํเป็นพิเศษ  สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 
2551 มีประเดน็ท่ีน่าสนใจ สมควรแก่การอภิปรายผล ดงัน้ี 

1. ผลการประเมินดา้นสภาวะแวดลอ้มของโครงการ  
จากการประเมิน พบว่า ด้านสภาวะแวดลอ้มของโครงการ ผ่านเกณฑ์การประเมินและมีความ
เหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก สาเหตุสาํคญั คือ ตวัช้ีวดัทั้ง 3 ตวัช้ีวดั ผา่นเกณฑก์ารประเมินและอยูใ่น
ระดบัมากทุกรายการ ซ่ึงไดแ้ก่ความเหมาะสมของหลกัการ ความเหมาะสมของวตัถุประสงค ์ และ
ความเหมาะสมของเป้าหมายของโครงการ ซ่ึงในการประเมินไดก้าํหนดเกณฑก์ารประเมินไวท่ี้ 
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ระดบัมาก ( x  = 3.51) จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์ประเมิน จากความคิดเห็นของผูบ้ริหาร
โรงเรียน ครูผูป้กครองนักเรียน และกรรมการสถานศึกษา ในโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วม 
ช้ีใหเ้ห็นวา่ตวัช้ีวดั ทั้ง 3 ตวัช้ีวดั เป็นองคป์ระกอบหลกัท่ีสนองต่อความสาํเร็จและโอกาสท่ีจะทาํให้
โครงการเกิดสัมฤทธ์ิผลในเบ้ืองตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สมหวงั  พิธิยานุวฒัน์ (2540 : 68) 
ท่ีกล่าวว่า  การประเมินความเหมาะสมของวตัถุประสงค์ถือเป็นการประเมินท่ีสําคญัยิ่ง  คือถา้
วตัถุประสงคข์องโครงการไม่เหมาะสมแลว้ผลการประเมินอ่ืนๆ ท่ีตามมาก็ไร้ความหมายไปดว้ย 
ดงันั้น การประเมินส่ิงแรกของโครงการโดยพิจารณาวา่วตัถุประสงคข์องโครงการเหมาะสมหรือไม่
และมีความเป็นไปไดห้รือไม่จึงเป็นเหตุผลสาํคญัท่ีจะทาํใหก้ารประเมินโครงการเกิดผลสาํเร็จ และ
สอดคลอ้งกบั ประชุม  รอดประเสริฐ (2545 : 15) ท่ีกล่าวว่า การจดัทาํโครงการจะตอ้งมีการกาํหนด
ความมุ่งหมายหรือวตัถุประสงคเ์ป็นลาํดบัแรก เพราะวตัถุประสงคเ์ป็นทิศทางในการดาํเนินงาน  
จะตอ้งเป็นขอ้ความท่ีชดัเจนไม่คลุมเครือและสามารถวดัได ้นอกจากน้ีโครงการโรงเรียนแกนนาํ
จดัการเรียนร่วม สาํหรับนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการจาํเป็นพิเศษ  สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
สระบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2551 ยงัเป็นโครงการท่ีตอบสนองความตอ้งการของโรงเรียนและชุมชน  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 (2544 : 3) ท่ีกล่าวว่า การจดัการ
เรียนรู้ท่ีเน้นนักเรียนสําคญัท่ีสุดนั้นตอ้งเป็นไปเพื่อสนองความตอ้งการและความแตกต่างของ
นกัเรียนแต่ละบุคคล และพบว่า วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของโครงการมีความเหมาะสมสามารถ
ปฏิบติัไดจ้ริงและตอบสนองความตอ้งการของโรงเรียนและชุมชน ทั้งน้ีเน่ืองจากโรงเรียนแกนนาํ
จดัการเรียนร่วมจะดาํเนินการบริหารจดัการโดยใชโ้ครงสร้างซีท (SEAT Framework) ควบคู่ไปกบั
การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานซ่ึงมีหลกัการว่าโรงเรียนมีอาํนาจจดัการและบริหารโดยให้ทุก
คนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษามากข้ึน กิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวกบันกัเรียนท่ีมีความตอ้งการจาํเป็น
พิเศษ จึงไดรั้บการยอมรับจากผูป้กครองนักเรียนในระดบัมาก และอาจเน่ืองมาจากสังคมไดใ้ห้
ความสนใจและให้ความสําคญัแก่เด็กท่ีมีความตอ้งการจาํเป็นพิเศษมากข้ึน ซ่ึงในปี พ.ศ. 2542 
กระทรวงศึกษาธิการไดก้าํหนดให้เป็นปีการศึกษาเพื่อคนพิการ โดยมีนโยบายว่าคนพิการทุกคนท่ี
อยากเรียนตอ้งไดเ้รียน และในปี พ.ศ. 2543 ไดมี้นโยบายและเจตนารมณ์จะขยายโอกาสและบริการ
การศึกษาเพื่อคนพิการ (เบญจา  ชลธาร์นนท,์ 25448 : 8) 

สุวารินทร์  ถ่ินทวี (2547 : 104-105)  ท่ีไดท้าํการศึกษาเก่ียวกบัการประเมินโครงการ
โรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วมสาํหรับนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการจาํเป็นพิเศษ สังกดัสาํนกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยใชแ้บบจาํลองซิป (CIPP Model) ผลการประเมินพบว่า ดา้นสภาวะ
แวดลอ้มเก่ียวกับวตัถุประสงค์ของโครงการและสภาพแวดลอ้มทางสังคมของชุมชนตามความ
คิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูในภาพรวมเห็นวา่สอดคลอ้งมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก  
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จากผลการประเมินดา้นสภาวะแวดลอ้มของโครงการโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วม  
สาํหรับนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการจาํเป็นพิเศษ สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระบุรี เขต 2 ปี
การศึกษา 2551 คร้ังน้ี เห็นวา่มีความเหมาะสม เห็นควรดาํเนินโครงการต่ออยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. ผลการประเมินดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ของโครงการ 
การประเมินดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ของโครงการโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วมสาํหรับ

นกัเรียนท่ีมีความตอ้งการจาํเป็นพิเศษ  สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 
2551 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน ครู ผูป้กครองนักเรียน และกรรมการสถานศึกษา 
ในโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วม พบว่าผา่นเกณฑก์ารประเมินและมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบั
มาก เม่ือพิจารณาผลการประเมินในแต่ละตวัช้ีวดัทั้ง 3 ตวัช้ีวดั พบว่าทุกตวัช้ีวดัผ่านเกณฑ์การ
ประเมินและมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นบุคลากร งบประมาณ และวสัดุอุปกรณ์ท่ีใช้
ในการดาํเนินโครงการ  

เม่ือพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า ทุกรายการผ่านเกณฑ์การประเมิน และมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ จาํนวนบุคลากรของโรงเรียนแกนนํามีเพียงพอ ครูท่ีเขา้ร่วม
โครงการมีความตระหนกั และมุ่งมัน่ในการปฏิบติังาน ถึงแมง้บประมาณและวสัดุอุปกรณ์ เอกสาร
คู่มือต่างๆ ท่ีโรงเรียนไดรั้บการสนบัสนุนมีความเพียงพอในระดบัหน่ึง แต่ดว้ยความท่ีโรงเรียนแกน
นาํเหล่าน้ีมีความตระหนกั  มีความตั้งใจท่ีดาํเนินโครงการให้บรรลุตามวตัถุประสงค ์โรงเรียนได้
วางแผนเตรียมการก่อนดาํเนินโครงการในเร่ืองของบุคลากร อาคารสถานท่ี วสัดุอุปกรณ์ต่างๆ และ
การประสานความร่วมมือกบัผูป้กครองนักเรียนและชุมชน และโรงเรียนต่างก็ดาํเนินการจดัการ
เรียนร่วมโดยใชโ้ครงสร้างซีท (SEAT Framework) และการบริหารแบบใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 
(SBM) โดยการอบรมครูให้ความรู้กบับุคลากรของโรงเรียนและผูป้กครองนักเรียน ส่งผลให้
บุคลากรของโรงเรียนมีความรู้ความเขา้ใจรูปแบบกระบวนการจดัการเรียนร่วมเป็นอย่างดี ทาํให้
โรงเรียนแกนนาํเรียนร่วมไดรั้บความร่วมมือจากบุคลากร ผูป้กครองนกัเรียนและชุมชนอย่างดียิ่ง 
สอดคลอ้งกบั  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545 : 25-26) ท่ีกล่าวว่า การบริหาร
แบบมีส่วนร่วมทาํให้บุคลากรต่ืนตวั ร่วมคิดร่วมทาํ  มีความสนใจในการพฒันาและมีเจตคติท่ีดีต่อ
การเปล่ียนแปลงการจดัการเรียนการสอน สอดคลอ้งกบั ประมวล  วนัมี (2545 : 56) ไดศึ้กษาการ
ประเมินโครงการพฒันาขา้ราชการครูโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วม พบว่า ขา้ราชการครูท่ีมี
ประสบการณ์ในการอบรมต่างกัน มีสภาพปัญหาในการพฒันาโรงเรียนเรียนร่วมสู่มาตรฐาน
การศึกษาพิเศษแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05  

อีกประการหน่ึง  โครงการโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วมสาํหรับนกัเรียนท่ีมีความ
ตอ้งการจาํเป็นพิเศษ สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2551 ถึงแมจ้ะ 
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ได้รับจัดสรรงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์จากหน่วยงานต้นสังกัดและจากการ
สนับสนุนของชุมชน จาํนวนไม่มากก็ตาม แต่โรงเรียนก็ไดมี้การวางแผนการใชง้บประมาณและ
วสัดุอุปกรณ์อยา่งคุม้ค่า คาํนึงถึงความประหยดัเป็นสาํคญั จึงทาํใหผู้เ้ขา้ร่วมโครงการให้ความเห็น
วา่ความเหมาะสมของงบประมาณและวสัดุอุปกรณ์อยูใ่นระดบัมาก 

3. ผลการประเมินดา้นกระบวนการของโครงการ   
จากการประเมินพบวา่  ดา้นกระบวนการดาํเนินโครงการผา่นเกณฑป์ระเมินและอยูใ่น

ระดบัมาก  เม่ือพิจารณาผลการประเมินในแต่ละตวัช้ีวดัทั้ง 4 ตวัช้ีวดั พบว่า ทุกตวัช้ีวดัผ่านเกณฑ์
การประเมินและมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก คือการดาํเนินงานดา้นนักเรียน (S : Student)  
การดาํเนินงานดา้นสภาพแวดลอ้ม  (E : Environment) การดาํเนินงานดา้นการจดัการเรียนการสอน 
(A : Activities) และการดาํเนินงานดา้นเคร่ืองมือ (T : Tools) จึงส่งผลใหด้า้นกระบวนการดาํเนิน
โครงการอยูใ่นระดบัมาก 

เม่ือพิจารณาในแต่ละรายการ พบวา่ ทุกรายการอยูใ่นระดบัมาก ผา่นเกณฑก์ารประเมิน
ท่ีเป็นเช่นน้ี อาจเป็นเพราะว่าโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วมต่างมีการดาํเนินการศึกษา สภาพ
ปัญหาและความตอ้งการในการพฒันา มีการวางแผนและเตรียมการก่อนดาํเนินโครงการมีการ
ปฏิบติักิจกรรมตามปฏิทินของโครงการ ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูมีความรู้ความเขา้ใจกระบวนการ
ดาํเนินงานตามโครงการโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วมเป็นอยา่งดีโดยไดเ้ขา้รับการประชุม อบรม  
สัมมนา และศึกษาดูงานดา้นการจดัการเรียนร่วมอยู่เสมอ มีการเตรียมความพร้อมทั้งนกัเรียนท่ีมี
ความตอ้งการจาํเป็นพิเศษและนกัเรียนปกติ มีการปรับสภาพแวดลอ้มทั้งภายในหอ้งเรียนและนอก
หอ้งเรียนใหเ้หมาะสมกบัความบกพร่องของนกัเรียน มีการปรับหลกัสูตรใหเ้หมาะสมกบันกัเรียนท่ี
มีความตอ้งการจาํเป็นพิเศษ  มีการคดักรองนักเรียนท่ีมีความตอ้งการจาํเป็นพิเศษ  การวินิจฉัย
นกัเรียน การเขียนแผนจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และการเขียนแผนการสอนเฉพาะบุคคล 
(IIP) การสร้างและพฒันาส่ือการเรียนการสอน ครูดาํเนินการสอนหลากหลายวิธีตามความบกพร่อง
ของนักเรียน มีการให้บริการสอนเสริมแก่นักเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้มีการประเมินผลและ
วิเคราะห์ผลการดาํเนินงานตามโครงการ อีกทั้งยงัมีทศันคติท่ีดีต่อการจดัการเรียนร่วมและมีความ
มุ่งมั่นท่ีจะพฒันางานด้านการจัดการเรียนร่วม จึงทาํให้การดาํเนินงานตามโครงการมีความ
เหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบัสาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2541 : 
85) ท่ีกล่าวว่า การวางแผนอย่างถูกตอ้ง มีแผนงานดีตั้งแต่เร่ิมตน้แผนงานมีความชัดเจนและมี
ทิศทางแน่นอน จะช่วยให้การดาํเนินงานบรรลุวตัถุประสงคอ์ย่างมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ ประชุม  รอดประเสริฐ (2547 : 57) ท่ีกล่าวว่าถา้หน่วยงานใดมีการวางแผนและการ
วางแผนเป็นไปดว้ยดีมีประสิทธิภาพ มีแผนงานท่ีดีตั้งแต่ตน้ การปฏิบติังานตามแผนยอ่มมี 
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ประสิทธิภาพสูง  นอกจากนั้นการจดัทาํปฏิทินปฏิบติังานตามขั้นตอนโดยละเอียดการ
ดาํเนินงานตามปฏิทินปฏิบติังานทุกขั้นตอนและทุกกิจกรรมทาํให้ผลการปฏิบติังานมีคุณภาพ 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ฟาอิยา รอยเจอร์ พอนซีฟอนท ์แมค (Faite,Royjier,Poncefonte, & Mack, 
2000 : 115) ไดศึ้กษาวิจยัเก่ียวกบัความคิดเห็นของครูในรัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกา ต่อการจดัการ
เรียนร่วม พบว่าส่วนใหญ่เห็นดว้ยกบัการจดัการเรียนร่วม  และจะจดัไดดี้หากการจดัเป็นระบบ 
ไดรั้บการสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร และมีการฝึกอบรม  สมบูรณ์  อาศิรพจน์ (2542 : 98-99) ได้
ศึกษาเปรียบเทียบเจตคติของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูในโรงเรียนเรียนร่วมท่ีมีต่อความสามารถของ
การเ รียนและการปรับตัวของนักเ รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาโรงเ รียนในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ค่าเฉล่ียเจตคติของผูบ้ริหารและครูในโรงเรียนโครงการโรงเรียนเรียนร่วม
ท่ีมีต่อนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาอยู่ในทางบวก  โดยผูบ้ริหารโรงเรียนมีเจตคติ
ทางบวกสูงกวา่ครู  

กลัยารัตน์  สุวรรณาวุธ (2544 : 86) ไดท้าํการวิจยั เร่ืองการศึกษาแนวทางการพฒันา
รูปแบบการจดัการศึกษา  สาํหรับนกัเรียนพิการเรียนร่วมกบันกัเรียนปกติ  ในโรงเรียนประถมศึกษา 
เขตการศึกษา 12 พบว่า รูปแบบการสอนท่ีใชก้บัเด็กพิเศษท่ีเรียนร่วมควรให้เด็กปกติท่ีเป็นเพื่อน
ร่วมชั้นเรียนไดท้ราบแนวทางปฏิบติัท่ีตรงกนั เน้นการช่วยเหลือซ่ึงกนัโดยมีครูเป็นผูค้อยช้ีแนะ  
ควรจดัมุมสําหรับสอนเสริมเป็นรายบุคคล ควรจดัสภาพแวดลอ้มให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ ควรเน้น
กิจกรรมมากกวา่ทฤษฎีและเน้ือหา รวมทั้งส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ ควรจดัใหอ้ยูใ่นชั้นล่างของ
อาคารเรียน  ทั้งน้ีเพื่ออาํนวยความสะดวกแก่เด็ก ไดป้ระเมินโครงการโรงเรียนตวัอยา่งจดัการเรียน
ร่วมระหวา่งเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญากบัเดก็ปกติในจงัหวดัอุดรธานี พบวา่ โรงเรียนกลุ่ม
ทดลองสามารถดาํเนินการตามโครงการ คือการเรียนการสอน 

ความพร้อมของโครงการ ความร่วมมือจากผูป้กครองและชุมชน การดาํเนินงานตาม
แผนปฏิบติังาน  การพฒันาบุคลากร และโอกาสในการเรียนร่วมกบัเด็กปกติ เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
กาํหนดเพราะโรงเรียนในโครงการค่อนขา้งจะมีความพร้อมในดา้นอาคารสถานท่ีและบุคลากร 
ทาํให้ การดาํเนินงานตามโครงการเรียนร่วมประสบผลสาํเร็จ และไดท้าํการศึกษาคน้ควา้เร่ืองการ
ประเมินโครงการเรียนร่วมของโรงเรียนบา้นหนองแหย่ง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงราย 
เขต 3 โดยใชแ้บบจาํลองซิป (CIPP Model) ผลการประเมินพบว่าดา้นกระบวนการมีการปฏิบติังาน
อยูใ่นระดบัมาก 

4. การประเมินดา้นผลผลิตของโครงการ 
จากผลการประเมินพบว่า  ดา้นผลผลิตของโครงการโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วม

สาํหรับนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการจาํเป็นพิเศษ โรงเรียนในสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
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สระบุรี เขต 2 ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ี อาจมาจากสาเหตุ
ตวัช้ีวดัทั้ง 4 ตวัช้ีวดัผ่านเกณฑ์และอยู่ในรพดบัมากทั้ง 4 ตวัช้ีวดั จึงส่งผลให้ดา้นผลผลิตอยู่ใน
ระดบัมาก 

4.1 ครูมีประสิทธิภาพในการจดัการเรียนการสอน 
จากผลการประเมินท่ีพบวา่ ประสิทธิภาพจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครูผา่น

เกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมากนั้น อาจเน่ืองมาจาก ครูท่ีเขา้ร่วมโครงการต่างมีความ
ตระหนกัและมุ่งม่นในการพฒันา ไดเ้ขา้รับการอบรมเชิงปฏิบติัการเก่ียวกบัการเตรียมความพร้อม
นกัเรียน การคดักรองนกัเรียน การทาํแผนจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) แผนการสอนเฉพาะ
บุคคล (IIP) การพฒันาส่ือการเรียนการสอน การจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามลกัษณะเฉพาะ
ของนักเรียน การวดัและประเมินผล และครูได้ศึกษาดูงานในโรงเรียนแกนนําเรียนร่วมท่ีเป็น
แบบอย่างท่ีดี จึงส่งผลให้ครูท่ีเขา้ร่วมโครงการมีความรู้ ความสามารถ และมีทกัษะในการจดัการ
เรียนการสอนเป็นอยา่งดี ทาํใหค้รูเหล่านั้นจดักิจกรรมการเรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ  

4.2 พฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการจาํเป็นพิเศษ   
จากผลการประเมินท่ีพบว่า พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนท่ีมีความตอ้งการ

จาํเป็นพิเศษ  ผา่นเกณฑก์ารประเมินและอยูใ่นระดบัมากนั้น อาจเน่ืองมาจาก หลงัจากท่ีครูท่ีเขา้ร่วม
โครงการไดรั้บการพฒันาจนเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ และมีความสามารถจดักิจกรรมการเรียน
การสอนอยา่งมีประสิทธิภาพแลว้  ก็ส่งผลใหน้กัเรียนเกิดการพฒันาพฤติกรรมการเรียนรู้ไปในทาง
ท่ีดีข้ึน อีกประการหน่ึงอาจเป็นเพราะว่า เม่ือผูป้กครองของนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการจาํเป็นพิเศษ
เหล่านั้นมีความเขา้ใจและเอาใจใส่ดูแลต่อบุตรหลานของตนเป็นอยา่งดี ทาํให้นกัเรียนเหล่านั้นได้
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนรู้ในทางท่ีดีข้ึน 

4.3  การอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นของนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการจาํเป็นพิเศษ 
จากผลการประเมินท่ีพบว่า คุณลกัษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนท่ีมีความ

ตอ้งการจาํเป็นพิเศษ ผา่นเกณฑก์ารประเมินและอยูใ่นระดบัมากนั้น อาจเป็นเพราะว่า เม่ือนกัเรียน
เกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนรู้ในท่ีดีข้ึน จึงสามารถปรับตนเองใหส้ามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น
ไดอ้ยา่งมีความสุขไปในท่ีสุด 

5. การประเมินโครงการในภาพรวม  
จากผลการประเมินท่ีพบว่า การประเมินโครงการในภาพรวมของโครงการโรงเรียน

แกนนาํจดัการเรียนร่วมสําหรับนักเรียนท่ีมีความตอ้งการจาํเป็นพิเศษ สังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา สระบุรี เขต 2 ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมากทุกด้าน คือด้านสภาวะ
แวดลอ้ม ดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ ดา้นกระบวนการและดา้นผลผลิตของโครงการ ซ่ึงผูใ้หข้อ้มูลเป็น 
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บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาตามโครงการ และมีตวัช้ีวดัทั้งส้ิน 13 ตวัช้ีวดั พบว่า 
ผา่นเกณฑก์ารประเมินและอยูใ่นระดบัมากทุกตวัช้ีวดั  

สําหรับการประเมินโครงการโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วม สําหรับนักเรียนท่ีมี
ความตอ้งการจาํเป็นพิเศษ  สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระบุรี เขต 2  ปีการศึกษา 2551 
นับเป็นส่วนสําคญัยิ่งส่วนหน่ึงท่ีช่วยให้ผูรั้บผิดชอบโครงการและผูร่้วมดาํเนินโครงการทราบ
ผลสําเร็จของการดาํเนินโครงการ เพื่อนําผลการประเมินไปปรับปรุงแกไ้ขการปฏิบติังานให้มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สมหวงั  พิธิยานุวฒัน์ (2540 : บทนาํ) กล่าวไว้
ในบทนาํของบทความทางการประเมินโครงการวา่ การบริหารโครงการต่างๆ ไม่วา่จะเป็นโครงการ
ทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม หรือการเมืองการปกครองก็ตาม ถา้จะให้บงัเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด  จาํเป็นตอ้งอาศยัการประเมินโครงการ (Project  evaluation) ท่ีเป็นระบบ คือผลจากการ
ประเมินโครงการจะทาํให้ผูบ้ริหารโครงการไดท้ราบจุดเด่นจุดดอ้ยของโครงการ เพื่อดาํเนินการ
แกไ้ขโครงการไดท้นัท่วงที  และเม่ือไดด้าํเนินโครงการไปแลว้ย่อมตอ้งทราบว่าโครงการนั้นได้
บรรลุเป้าหมายหรือไม่ เพียงใด คุม้กบัทุนและแรงงานท่ีลงทุนไปหรือไม่ สอดคลอ้งกบัสาํนกังาน
คณะกรรมการการประถม ศึกษาแห่งชาติ (2541 : 15) ท่ีกล่าวว่า การดาํเนินงานควรมีการประชุม 
ประเมินผลและรายงานผล เพื่อจะได้ทราบว่าผลการดาํเนินงานทุกขั้นตอนได้ตามเป้าหมายท่ี
กาํหนดหรือไม่ และจะตอ้งนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาการดาํเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด    

  
ข้อเสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะในการนาํไปใช ้
1.1 จากผลการประเมินท่ีพบว่า ประเด็นการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินและ 

อยูใ่นระดบัมากทุกประเดน็นั้น มีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
1.1.1 ควรจดัโครงการดงักล่าวข้ึนอีก ดว้ยการกระจายสู่โรงเรียนในเขตพื้นท่ี

การศึกษาสระบุรี เขต 2 ให้ครอบคลุมทุกอาํเภอ และควรลึกลงไปในโรงเรียน เพื่อให้ครูทุกคน 
มีส่วนร่วมโดยเฉพาะผูท่ี้ยงัไม่เคยเขา้ร่วมโครงการ 

1.1.2 การจดัทาํโครงการ ควรใหทุ้กฝ่ายโดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูเ้ขา้ร่วมโครงการได้
มีส่วนร่วมในการกาํหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายโครงการ จะทาํใหเ้กิดความสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการมากข้ึน 
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1.1.3 การจัดการด้านงบประมาณ ควรให้ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีส่วนร่วมใน 
การกาํหนดงบประมาณโครงการให้ชัดเจน จดัทาํบญัชีรายรับรายจ่ายและรายงานผลให้ชัดเจน 
เพื่อความโปร่งใส 

1.1.4 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระบุรี เขต 2 ควรเพิ่มการสนับสนุน
งบประมาณ ส่ือเอกสารทางวิชาการต่างๆ ส่ิงอาํนวยความสะดวกและความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษา และควรส่งเสริมการขยายเครือข่ายของโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วมใหม้ากข้ึน 

2. ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการประเมินคร้ังต่อไป 
2.1 ควรมีการประเมินโครงการโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วม สาํหรับนกัเรียนท่ีมี

ความตอ้งการจาํเป็นพิเศษ เป็นรายโรงเรียน เพื่อเปรียบเทียบผลการดาํเนินโครงการ  
2.2 ควรมีการประเมินโครงการโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วม สาํหรับนกัเรียนท่ีมี

ความตอ้งการจาํเป็นพิเศษ สังกดัสาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอ่ืนๆ เพื่อเป็นขอ้มูลในการปรับปรุง
พฒันาโครงการ    
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การจัดอนุบาล 3 ขวบไปปฏบัิต ิ: กรณศึีกษาเฉพาะจังหวดัอ่างทอง 

 
THE READINESS OF TAMBON ADMINISTRATIVE ORGANIZATIONS IN THE 

IMPLEMENTATION OF THREE YEARS EARLY CHILDHOOOD MANAGEMENT 
POLICY : A CASE STUDY OF AN THONG PROVINCE 

 

อุบลรัตน์ พงษเ์ผอืก เครือวลัย ์ ชชักลุ และวรุณี  เชาวน์สุขมุ 
Ubonrat  Pongpuak, Kreuwan  Chatkun, andWarunee  Chaosukum 

 

หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการทัว่ไป บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถมัภ์ 

 
 

บทคดัย่อ 
วิทยานิพนธ์เร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษา เพื่อประเมินความคิกเห็นขององคก์าร

บริหารส่วนตาํบล 62 แห่ง ในการนาํนโยบายการจดัอนุบาล 3 ขวบไปปฏิบติัใน จงัหวดัอ่างทอง 
และศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นพร้อมขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในการนาํ
นโยบายดงักล่าวไปปฏิบติั 

ผลการศึกษาวิจยั พบว่า องคก์ารบริหารส่วนตาํบลจะมีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ร้อยละ 55.36 และเม่ือจาํแนกในแต่ละดา้น พบว่า องคก์ารบริหารส่วนตาํบลจะมีความ
พร้อมดา้นโครงสร้างองค์การ ความพร้อมดา้นงบประมาณ ความพร้อมด้านบุคลากรและความ
พร้อมดา้นวสัดุอุปกรณ์อยูใ่นระดบัมาก ร้อยละ 3.67 

สาํหรับการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัคิดเห็นขององคก์ารบริหาร ส่วนตาํบลนั้น 
พบวา่ ผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ส่วนใหญ่มีความเขา้ใจในนโยบาย มีความรู้ความสามารถ
ในการวางแผน มีภาวะผูน้าํและมีทศันคติต่อการนาํนโยบายไปปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลางร้อยละ 
36.77 โดยท่ีปัจจยัทั้งหมดน้ีไม่มีความสมัพนัธ์กบัคิดเห็นขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
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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. 
 
ความสําคญัของปัญหา 

การพฒันาคุณภาพคนนั้นเป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปว่า การศึกษาเป็นกระบวนการท่ี
สาํคญัประการหน่ึง ท่ีเป็นปัจจยัหลกัในการโนม้นาํประเทศไปในแนวทางท่ีพึงประสงคท์ั้งทางดา้น
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และศิลปวฒันธรรม การศึกษาจึงเป็นเร่ืองของการพฒันาคนและ
ทรัพยากรมนุษยข์องแต่ละสงัคมหรือประเทศโดยตรง กล่าวคือ การศึกษาไดท้าํหนา้ท่ีแปรสภาพคน
ตั้ งแต่เร่ิมเกิดไปสู่สภาพการเป็นพลเมืองท่ีดี แลว้ปรับแต่งให้เขา้สู่การเป็นกาํลงัคนตามความ
ตอ้งการของสายงานในสาขาต่าง ๆ ระบบการศึกษายงัทาํหน้าท่ีในการผลิตทรัพยากรมนุษยใ์ห้มี
คุณลกัษณะตามความตอ้งการของสังคมอีกทั้งการศึกษายงัเป็นกระบวนการท่ีช่วยพฒันาปรับปรุง
จิตใจ อุปนิสัย และคุณสมบติัทางกายภาพต่าง ๆ ของมนุษยใ์ห้ดีข้ึน ดงันั้นการศึกษาจดัไดว้่าเป็น
กระบวนการท่ีสําคญัอย่างยิ่งในการพฒันาคนให้มีคุณภาพและสามารถปรับตัวให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการปกครอง โดยเฉพาะตามความในมาตรา 80 
(4) รัฐธรรมนูญราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช  2550  ความว่า.....การส่งเสริมให้ทอ้งถ่ินจดัและมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  มาตรา 80  รัฐตอ้งดาํเนินการตามแนวนโยบายด้านสังคม  การ
สาธารณสุข  การศึกษาและวฒันธรรม 
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ดว้ยเหตุผลน้ีผูว้ิจยัไดเ้ลง็เห็นความสาํคญัและความจาํเป็นในการศึกษาวิจยัถึงความคิดเห็น
ของเทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนตาํบล โดยสนใจท่ีจะศึกษาความคิดเห็นขององคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลในการนาํนโยบายการจดัอนุบาล 3 ขวบไปปฏิบติั ตลอดจนศึกษาปัจจยัอะไรบา้งท่ีส่งผลต่อ
ความพร้อมขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในการนาํนโยบายไปปฏิบติัตามแนวทางการถ่ายโอนการ
จดัการศึกษาปฐมวยัให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีจงัหวดัอ่างทอง โดยศึกษาเฉพาะองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลท่ีนาํนโยบายการจดัการอนุบาล 3 ขวบไปปฏิบติัและรับการถ่ายโอนการจดั
การศึกษาปฐมวยัจากโรงเรียนท่ีเปิดสอนอนุบาล 3 ขวบ ในปีการศึกษา 2543 ซ่ึงจากความสาํคญั
ของภาระโดยตรงในการจดัการศึกษาปฐมวยัดงักล่าว การศึกษาจึงตอ้งการทราบถึงความคิดเห็น
ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลว่ามีความพร้อมมากนอ้ยเพียงใด มีปัญหา อุปสรรคและแนวทางใน
การแกไ้ขการจดัการศึกษาอยา่งไรบา้ง ซ่ึงเป็นขอ้ถกเถียงท่ีทา้ทายในสงัคมปัจจุบนั อีกทั้งขอ้มูลท่ีได้
จากการศึกษาก็เพื่อประโยชน์ต่อการวางแผนและหาแนวทางแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างถูกตอ้งและมี
ประสิทธิภาพ 
 
คาํสําคญั   

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล การนาํนโยบายไปปฏิบติั 
 
โจทย์วจัิย/ปัญหาวจัิย 

จากแนวความคิดและการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดกับการศึกษาความ
คิดเห็นของเทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนตาํบลในการนาํนโยบายการจดัอนุบาล 3 ขวบไปปฏิบติั  มี
ความแตกต่างกนั 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในการนาํนโยบายการจดัอนุบาล 
3 ขวบไปปฏิบติัท่ีจงัหวดัอ่างทอง 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความคิดเห็นขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในการ
นาํนโยบายการจดัอนุบาล 3 ขวบไปปฏิบติัท่ีจงัหวดัอ่างทอง  
 
วธีิดําเนินการวจัิย 

1. ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาโดยใชว้ิธีแบบเจาะจงกลุ่มตวัอยา่ง 
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ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยั คือ ผูบ้ริหารในองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ซ่ึงไดแ้ก่
นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล รองประธานสภาองคก์าร
บริหารส่วนตาํบล  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลและหวัหนา้ส่วนศึกษาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
ในจงัหวดัอ่างทอง จาํนวน 310 คน 
       จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง  จาํนวน  425  คน แยกไดด้งัต่อไปน้ี   

กลุ่มท่ี 1 นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ประชากร  62 คน 
กลุ่มท่ี 2 ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  62 คน 
กลุ่มท่ี 3 รองประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 62 คน 
กลุ่มท่ี 4 ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล   62 คน 
กลุ่มท่ี 5 หวัหนา้ส่วนศึกษาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 62 คน 
    รวมทั้งหมด   310 คน 

2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดศึ้กษาจากวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและ

เอกสารวิชาการอ่ืน ๆ เพื่อท่ีจะนาํมากาํหนดตวัแปรในการศึกษาวิจยั แลว้นาํมาใชเ้ป็นแนวทางใน
การสร้างขอ้คาํถามในแบบสอบถาม เพื่อนาํไปสอบถามผูบ้ริหารในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่ีนาํ
นโยบายการจดัอนุบาล 3 ขวบ ไปปฏิบติั โดยมีคาํถามทั้งหมดดงัน้ี  

แบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนแบ่งออกเป็น 6 ตอน แต่ละตอนมีรายละเอียดดงัน้ี 
ตอนท่ี 1 เป็นคาํถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไป ไดแ้ก่ ช่ือองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ระดบัชั้น

หรือขนาดของ อบต. และการดาํรงตาํแหน่ง 
    ตอนท่ี 2 เป็นคาํถามเก่ียวกบัความเขา้ใจในนโยบาย การจดัการอนุบาย 3 ขวบไปปฏิบติั

โดยมีคาํถาม จาํนวน 12 ขอ้ 
ตอนท่ี 3 เป็นคาํถามเก่ียวกบัความรู้ความสามารถในการวางแผน การจดัการอนุบาย 3 

ขวบ ไปไปปฏิบติัโดยมีคาํถาม จาํนวน 12 ขอ้ 
ตอนท่ี 4 เป็นคาํถามเก่ียวกบัภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารในองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ใน

จงัหวดัอ่างทอง โดยมีคาํถาม จาํนวน 12 ขอ้ 
ตอนท่ี 5 เป็นคาํถามเก่ียวกบัทศันคติของผูน้าํนโยบายไปปฏิบติั จาํนวน 12 ขอ้ 
ตอนท่ี 6 เป็นคาํถามเก่ียวกบัความพร้อมขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในการนาํนโยบาย

การจดัอนุบาล 3 ขวบไปปฏิบติั แบ่งออกเป็น 4 ดา้น ดงัน้ี 
              ความพร้อมดา้นโครงสร้างองคก์ร  
              ความพร้อมดา้นงบประมาณ  
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ความพร้อมดา้นบุคลากร  
              ความพร้อมดา้นวสัดุอุปกรณ์  
ลกัษณะของแบบสอบถามในตอนท่ี 2 และ ตอนท่ี 3 เป็นคาํถามแบบให้เลือกตอบใน

ลกัษณะประเมินค่าเป็น 2 ระดบั คือ ใช่ กบั ไม่ใช่ 
การใหค้ะแนนของตอนท่ี 3 (ส่วนท่ี 1) จะทาํการประเมินคาํตอบในแต่ละขอ้เป็นระดบั

คะแนน คะแนนของคาํตอบเป็นไปตามลกัษณะของขอ้คาํถาม ดงัน้ี 
ตอบ ใช่ใหค้ะแนน   2 
ตอบ ไม่ใช่ใหค้ะแนน   1 
ลกัษณะของแบบสอบถามในตอนท่ี 3 (ส่วนท่ี 2) เป็นคาํถามให้เลือกตอบในลกัษณะ

ประเมินค่าเป็น 3 ระดบั การตอบจะให้ผูต้อบลงความเห็นเก่ียวกบัขอ้ความ แต่ละขอ้ โดยเลือก
คาํตอบจากท่ีกาํหนดไว ้3 ระดบั คือ 

มาก หมายถึง ผูต้อบเห็นวา่ขอ้ความนั้นตรงกบัความสามารถของตนเองระดบัมาก 
ปานกลาง หมายถึง ผูต้อบเห็นว่าขอ้ความนั้นตรงกับความสามรถของตนเองระดับ 

ปานกลาง 
นอ้ย หมายถึง ผูต้อบเห็นวา่ขอ้ความนั้นตรงกบัความสามารถของตนเองระดบันอ้ย 
การให้คะแนนของตอนท่ี 3 (ส่วนท่ี 2) จะประเมินคาํตอบในแต่ละขอ้เป็นมาตรส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) คะแนนของคาํตอบเป็นไปตามลกัษณะของขอ้คาํถาม 
  คาํตอบ    คะแนน 

มาก     3 
ปานกลาง    2 
นอ้ย     1 

ลกัษณะของแบบสอบถามในตอนท่ี 4 และ ตอนท่ี 5 เป็นคาํถามแบบให้เลือกตอบใน
ลกัษณะประเมินค่า 5 ระดบั ตามวิธีการวดัทศันคติแบบไลเกิร์ต (Likert Scale) ซ่ึงขอ้ความใน
แบบสอบถามจะประกอบดว้ยขอ้ความ 2 ประเภท คือ ขอ้ความเชิงรับ (Positive) และ ขอ้ความเชิง
ปฏิเสธ (Negative) การตอบจะใหผู้ต้อบลงความเห็นเก่ียวกบัขอ้ความแต่ละขอ้โดยเลือกคาํตอบจาก
ท่ีกาํหนดไว ้5 ระดบั คือ 

เห็นดว้ยอยา่งยิง่ หมายถึง กรณีท่ีผูต้อบเห็นวา่ขอ้ความนั้นตรงกบัความรู้สึกของตนอยา่งมาก 
เห็นดว้ย หมายถึง กรณีท่ีผูต้อบเห็นวา่ขอ้ความนั้นตรงกบัความรู้สึกของตน 
ไม่แน่ใจ หมายถึง กรณีท่ีผูต้อบไม่แน่ใจวา่ขอ้ความนั้นตรงกบัความรู้สึกของตน 
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ไม่เห็นดว้ย หมายถึง กรณีท่ีผูต้อบเห็นวา่ขอ้ความนั้นไม่ค่อยตรงกบัความรู้สึกของตน 
ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ หมายถึง กรณีท่ีผูต้อบเห็นวา่ขอ้ความนั้นไม่ตรงกบัความรู้สึกของตนเลย 
การให้คะแนนของตอนท่ี 4 และ ตอนท่ี 5 จะทาํการประเมินคาํตอบในแต่ละขอ้เป็น

ระดบัคะแนน คะแนนของคาํตอบเป็นไปตามลกัษณะของขอ้คาํถาม 
   คาํตอบ                        คะแนน   
        เห็นดว้ยอยา่งยิง่    5    
                     เห็นดว้ย     4   
                    ไม่แน่ใจ          3   
                    ไม่เห็นดว้ย     2   
                    ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่    1   

ลกัษณะของแบบสอบถามในตอนท่ี 6 เป็นคาํถามแบบใหเ้ลือกตอบในลกัษณะประเมิน
ค่า 5 ระดบั (Rating Scale) การตอบจะให้ผูต้อบลงความเห็นเก่ียวกบัขอ้ความแต่ละขอ้โดยเลือก
คาํตอบจากท่ีกาํหนดไว ้5 ระดบั คือ 

มาก หมายถึง ผูต้อบเห็นวา่ขอ้ความนั้นตรงกบัความคิดเห็นของตนเองระดบัมาก 
ค่อนขา้งมาก หมายถึง ผูต้อบเห็นว่าขอ้ความนั้นตรงกบัความคิดเห็นของตนเอง ระดบั

ค่อนขา้งมาก 
ปานกลาง หมายถึง ผูต้อบเห็นว่าขอ้ความนั้นตรงกบัความคิดเห็นของตนเองระดบัปาน

กลาง 
ค่อนขา้งน้อย หมายถึง ผูต้อบเห็นว่าขอ้ความนั้นตรงกบัความคิดเห็นของตนเองระดบั

ค่อนขา้งนอ้ย 
นอ้ย หมายถึง ผูต้อบเห็นวา่ขอ้ความนั้นตรงกบัความคิดเห็นของตนเองระดบันอ้ย 
การให้คะแนนของตอนท่ี 6 จะประเมินคาํตอบในแต่ละขอ้เป็นมาตรส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale) คะแนนของคาํตอบเป็นไปตามลกัษณะของขอ้คาํถาม 
     คาํตอบ           คะแนน 
     มาก           5 
     ค่อนขา้งมาก          4 
     ปานกลาง           3 
      ค่อนขา้งนอ้ย         2 
     นอ้ย          1 
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3. หน่วยในการวิเคราะห์ 
3.1 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการศึกษาเฉพาะองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่ีนาํ

นโยบายการจดัอนุบาล 3 ขวบไปปฏิบติั และรับการถ่ายโอนการจดัการศึกษาปฐมวยั จากโรงเรียนท่ี
เปิดสอนอนุบาล 3 ขวบ ในปีการศึกษา 2543 จนถึงปัจจุบนั ท่ีจงัหวดัอ่างทอง ซ่ึงมีจาํนวนศูนยเ์ด็ก
เลก็ ทั้งส้ิน 62 แห่ง 

3.2 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผูว้ิจัยได้ดาํเนินการศึกษาเฉพาะความพร้อมขององค์การ
บริหารส่วนตาํบลในการนาํนโยบายการจดัอนุบาล 3 ขวบไปปฏิบติั พร้อมทั้งศึกษาปัจจยัท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัความพร้อมขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในการนาํนโยบายไปปฏิบติั โดยผูว้ิจยั
ไดท้าํการศึกษาเฉพาะจงัหวดัอ่างทอง 

3.3 ความสัมพนัธ์ระหว่างความเขา้ใจในนโยบายกบัความพร้อมขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลในการนาํนโยบายการจดัอนุบาล  3 ขวบไปปฏิบติั 

3.4 ความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้ความสามารถในการวางแผนกับความพร้อมของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลในการนาํนโยบายการจดัอนุบาล 3 ขวบ ไปปฏิบติั 

3.5 ความสมัพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารในเทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนตาํบล
กบัความพร้อมขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในการนาํนโยบายการจดัอนุบาล 3 ขวบไปปฏิบติั 

3.6 ความสัมพนัธ์ระหว่างทศันคติของผูน้าํหรือผูบ้ริหารนโยบายไปปฏิบติักบัความ
พร้อมขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในการนาํนโยบายการจดัอนุบาล 3 ขวบ ไปปฏิบติั 

3.7 ช่วงเวลาท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย ผูว้ิจัยได้ดาํเนินการเก็บขอ้มูลภาคสนามเดือน
มกราคม พ.ศ.2552 

4. การสุ่มตวัอยา่ง 
การสุ่มตวัอยา่งใชว้ิธีการแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จาํนวน 310 คน ซ่ึงผูว้ิจยัมี

ความประสงคท่ี์จะให้บริหารในองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ทั้ง 5 ประเภท (นายกองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล รองประธานองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ปลดั
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล และหวัหนา้ส่วนศึกษาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล) เป็นประชากรท่ีใชใ้น
การศึกษาวิจยั โดยแบ่งเป็นประเภทละ 1 คน รวม 5 คนต่อ 1 องคก์ารบริหารส่วนตาํบล รวมเป็น
ประชากรศึกษาทั้งหมด 310 คน(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 20  มกราคม 2552) โดยแยกแต่ละอาํเภอดงัต่อไปน้ี 

1. อาํเภอเมือง   จาํนวน  11 โรงเรียน 
2. อาํเภอโพธ์ิทอง  จาํนวน  14 โรงเรียน 
3. อาํเภอวเิศษชยัชาญ  จาํนวน  15 โรงเรียน 
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4. อาํเภอไชโย   จาํนวน   5 โรงเรียน 
5. อาํเภอป่าโมก  จาํนวน   6 โรงเรียน 
6. อาํเภอสามโก ้  จาํนวน   3 โรงเรียน 
7. อาํเภอแสวงหา  จาํนวน   8 โรงเรียน 
 
5. ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา 
จากการศึกษาหลกัการแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารผลงานท่ีเก่ียวขอ้งนาํมาเป็นกรอบใน

การศึกษาในการวิจยั โดยศึกษาความพร้อมขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในการนาํนโยบายการจดั
อนุบาล 3 ขวบไปปฏิบติั ผูว้ิจยัจึงไดเ้ลือกศึกษาเฉพาะปัจจยัท่ีมีความสอดคลอ้งกบัการวิจยัคร้ังน้ี
โดย โดยกาํหนดตวัแปรไวด้งัน้ี 

ตวัแปรอิสระ  
1. ความเขา้ใจในนโยบาย 
2. ความรู้ ความสามารถในการวางแผน 
3. ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารในเทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
4. ทศันคติของผูน้าํนโยบายไปปฏิบติั 
ตวัแปรตาม  
1. ความพร้อมดา้นโครงสร้างองคก์ร 
2. ความพร้อมดา้นงบประมาณ 
3. ความพร้อมดา้นบุคลากร 
4. ความพร้อมดา้นวสัดุอุปกรณ์ 

  
ผลการวจัิย 

1. สรุปผลขอ้มูลทัว่ไปขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
1.1 ขนาดขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ส่วนใหญ่ ร้อยละ 90.3 เป็นองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลท่ีอยูใ่นระดบัขนาดกลาง 
1.2 การดาํรงตาํแหน่งในองคก์ารบริหารส่วนตาํบล จะเป็นการดาํรงตาํแหน่งเป็นนายก

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล รองประธานสภาองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลและหวัหนา้ส่วนศึกษาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ร้อยละ 
20 เท่ากนั 
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2. สรุปผลการวิเคราะห์หาค่าความสมัพนัธ์ 
จากการวิเคราะห์ขอ้มูลหาค่าความสัมพนัธ์ของตวัแปร สามารถสรุปผลการทดสอบ

สมมุติฐานไดด้งัน้ี 
2.1 ผลการทดสอบ พบว่าความเขา้ใจของผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนตาํบลใน

นโยบายการจดัอนุบาล 3 ขวบไม่มีความสัมพนัธ์กบัความพร้อมขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลใน
การนาํนโยบายการจดัอนุบาล 3 ขวบไปปฏิบติั จึงเป็นไปตามท่ีตั้งไว ้

2.2 ผลการทดสอบ พบว่าความรู้ความสามารถของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบล
ในการวางแผน ไม่มีความสมัพนัธ์กบัความคิดเห็นขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในการนาํนโยบาย
การจดัอนุบาล 3 ขวบไปปฏิบติั จึงเป็นไปตามท่ีสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้

2.3 ผลการทดสอบ พบว่าภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารอยู่องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในการนาํนโยบายการจดัอนุบาล 3 ไป
ปฏิบติั จึงเป็นไปตามท่ีสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้

2.4 ทศันคติของผูน้าํนโยบายไปปฏิบติั ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความพร้อมขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบลในการนาํนโยบายการจดัอนุบาล 3 ขวบไปปฏิบติั จึงเป็นไปตามท่ีสมมุติฐานท่ีตั้ง
ไว ้

3. ปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินงานตามนโยบายการจดัอนุบาล 3 ขวบ 
3.1 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลยงัขาดบุคลากรท่ีมีทกัษะความรู้และประสบการณ์ใน

ดา้นการจดัการศึกษา 
3.2 องค์การบริหารส่วนตาํบลยงัขาดบุคลากรในการปฏิบติังานตามนโยบายการจดั

อนุบาล 3 ขวบ 
3.3 องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ยงัขาดอาคารสถานท่ีในการจดัการเรียนการสอนและยงั

ขาดอุปกรณ์ในการสอน อาทิเช่น ของเล่นเดก็ต่าง ๆ 
3.4 งบประมาณยงัไม่ไดรั้บการถ่ายโอนเขา้บญัชีองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
3.5 ความล่าช้าในเร่ืองการแจง้กาํหนดการและขาดความชัดเจนในเร่ืองการจดัสรร

งบประมาณ หลกัเกณฑก์ารปฏิบติัท่ีแน่นอนของหน่วยงานท่ีถ่ายโอนกิจกรรม 
3.6 คาํสั่งของกระทรวงท่ีเก่ียวขอ้งมีความล่าชา้มาก อีกทั้งยงัไม่มีความชดัเจนและมี

การเปล่ียนแปลงหนงัสือสัง่การตลอดเวลา 
3.7 ขาดการวางแผนและแผนงานท่ีดีจากรัฐบาล 
3.8 ขาดการประสานงานท่ีดีและมีความล่าชา้ในการประสานงานระหว่างหน่วยงานท่ี

ถ่ายโอนกิจกรรมกบัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
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                  3.9 การทาํงานท่ีซํ้ าซอ้นระหวา่งการตอ้งรับผดิชอบศูนยเ์ดก็เลก็ของหน่วยงานอ่ืนกบัการ
จดัอนุบาล 3 ขวบ 

3.10 ขาดขอ้มูลข่าวสารท่ีจะนําไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติตามนโยบายการจัด
อนุบาล 3 ขวบ 
 
อภิปรายผล 

จากการศึกษา ผลสรุปของงานวิจยั ความคิดเห็นขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในการนาํ
นโยบายการจดัอนุบาล 3 ขวบไปปฏิบติั ท่ีจงัหวดัอ่างทอง มีประเดน็ศึกษาท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

1. ในดา้นความคิดเห็นขององคก์รบริหารส่วนตาํบลในการนาํนโยบายจดัอนุบาล 3 ขวบ
ไปปฏิบติั จากการศึกษาวิจยัพบว่า ในภาพรวมองคก์ารบริหารส่วนตาํบล มีความพร้อมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง ไม่ว่าจะเป็นองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ระดบัขนาดกลาง หรือระดบัขนาดใหญ่ ก็ตาม 
ต่างกมี็ความพร้อมท่ียงัไม่มากเท่าท่ีควร ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าในปัจจุบนัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล
มีอาํนาจหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ จึงตรงกบั พระราชบญัญติัสภาพตาํบล
และองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ.2537         

2. ดา้นโครงสร้างองคก์ร พบว่า องคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีโครงสร้างขององคก์รขนาด
เลก็ เหมาะสมกบัการรองรับการขยายปริมาณงานท่ีเพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การรองรับการ
ถ่ายโอนการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยั แลว้ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลก็ตอ้งดาํเนินตามนโยบาย 
โดยนํานโยบายไปปฏิบัติท่ีปราศจากการมีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบาย ซ่ึงอาจทาํให้การ
ตระเตรียมความพร้อมในเร่ือง กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั คาํสั่งท่ีสอดคลอ้งกับการปฏิบติังานตาม
นโยบาย การแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผดิชอบในการปฏิบติังาน การมีกฎหมายรองรับการปฏิบติังาน
ขององค์การบริหารส่วนตาํบล ตลอดจนการกาํหนดสายการบงัคบับญัชาให้สอดคลอ้งกับการ
ปฏิบติังานตามนโยบายอยูใ่นระดบัมาก  จึงไม่สอดคลอ้งงานวิจยัของ โสภา สังขว์รรณะ (2542)  
ศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการนาํนโยบายไปปฏิบติั  : ศึกษาเฉพาะกรณีโครงการสร้างชีวิตใหม่
ใหส้ตรีชนบทจงัหวดัเชียงราย  

3. ด้านงบประมาณ พบว่า องค์การบริหารส่วนตาํบล จัดสรรงบประมาณท่ีให้กับ
ค่าอาหารกลางวนั ค่าอาหารเสริม (นม) ค่าจา้งครูผูส้อน พี่เล้ียงเด็ก ค่าจดัสร้างหรือปรับปรุงอาคาร
เรียนตลอดจนค่าจดัซ้ือวสัดุการศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีมีความพร้อม ซ่ึงอาจเป็นเพราะ
งบประมาณท่ีไดรั้บการจดัสรรจากหน่วยงานท่ีถ่ายโอนกิจกรรมมานั้นมีเพียงพอ  

4. ดา้นบุคลากร พบว่า องคก์ารบริหารส่วนตาํบลยงัขาดผูป้ฏิบติังานท่ีมีความรู้ในแนว 
ดาํเนินการจดัอนุบาล 3 และผูป้ฏิบติังานท่ีมีความรู้ในการสร้างเสริม ประสบการณ์สาํหรับเดก็ 
 



วารสารบณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์
ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 2 มิถุนายน – กนัยายน 2552 

100 

  อนุบาล 3 ขวบ มีความพร้อมดา้นครูผูส้อนและพ่ีเล้ียง จึงทาํใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบล
มีความพร้อมดา้นบุคลากรมีความพร้อมมาก จึงไม่สอดคลอ้งงานวิจยัของ เวฬุวรรณ   สมทรัพย์
(2543) ศึกษาเร่ือง ศกัยภาพและความเป็นไปไดใ้นการจดัการศึกษาระดบัก่อนประถมศึกษาของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล  : ศึกษาเฉพาะกรรีอาํเภอราษีไศล จงัหวดัศรีสะเกษ  

5. ดา้นวสัดุอุปกรณ์ พบว่า องคก์ารบริหารส่วนตาํบลยงัมีความมีพร้อมของอาคาเรียน
ห้องเรียน สนามเด็กเล่น วสัดุส่ือการศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนต่าง ๆ ท่ีเป็นขององค์การ
บริหารส่วนตาํบลเอง จึงทาํให้องค์การบริหารส่วนตาํบลมีความพร้อมดา้นวสัดุ อุปกรณ์ มีมาก
เท่าท่ีควร 

กล่าวโดยสรุปจากการศึกษาความคิดเห็นขอองค์การบริหารส่วนตาํบล ในการนํา
นโยบายการจดัอนุบาล 3 ขวบไปปฏิบติัท่ีจงัหวดัอ่างทอง ในภาพรวมและแยกในแต่ละดา้นแลว้นั้น 
พบวา่ มีความพร้อมมากเท่าท่ีควร คือในระดบัมาก  

ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในการนาํนโยบาย
การจดัอนุบาล 3 ขวบไปปฏิบติั ผูว้ิจยัไดศึ้กษาใน 4 ปัจจยั ดงัน้ี  

1.ความเข้าใจในนโยบายจากการศึกษาวิจัยพบว่าความเข้าใจในนโยบายไม่มี
ความสมัพนัธ์กบัความพร้อมขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในการนาํนโยบายการจดัอนุบาล 3 ขวบ
ไปปฏิบติั แต่จากการประเมินระดบัความเขา้ใจในนโยบายของผูบ้ริหารในนโยบายการจดัอนุบาล 
3 ขวบ พบวา่ ผูบ้ริหารมีความเขา้ใจในนโยบายการจดัอนุลาย 3 ขวบ ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก   

2. ความรู้ความสามารถในการวางแผน จากการศึกษาวิจยัพบว่า ความรู้ ความสามารถใน
การวางแผนไม่มีความสัมพนัธ์กบัความพร้อมขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในการนาํนโยบายการ
จดัอนุบาล 3 ขวบไปปฏิบติั แต่จากการประเมินความรู้ของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลใน
การวางแผน พบว่า ผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนตาํบลมีความรู้ในการวางแผนส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดบัสูง  

3. ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารในองคก์ารบริหารส่วนตาํบล จากการศึกษาวิจยัพบว่า ภาวะ
ผูน้าํของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบล มีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลในการนาํนโยบายการจดัอนุบาล 3 ขวบไปปฏิบติั แต่จากการประเมินภาวะผูน้าํของ
ผูบ้ริหารในองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พบว่า ผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลส่วนใหญ่มีภาวะ
ผูน้าํอยูใ่นระดบัสูง  
             4. ทศันคติของผูน้าํนโยบายไปปฏิบติั จากการศึกษาวิจยัพบว่าทศันคติของผูน้าํนโยบายไป
ปฏิบติั มีความสมัพนัธ์กบัความคิดเห็นขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในการนาํนโยบายการจดั 
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อนุบาล 3 ขวบไปปฏิบติั แต่จากการประเมินทศันคติของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบล พบวา่ ผูบ้ริหารมีทศันคติส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัสูง 

  
ข้อเสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะจากการสมัภาษณ์ 
โดยตวัแทนปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีความคิดเห็นในภาพรวม ในดา้นต่างๆพอ

สรุปได ้ดงัต่อไปน้ี  

1.1 รัฐควรสร้างความเขม้แขง็และการพฒันาท่ีย ัง่ยนืในภาคประชาชนควบคู่ไปกบัการ

กระจายอาํนาจทางการศึกษา  การกระจายอาํนาจตอ้งกระจายไปสู่ประชาชนอย่างแทจ้ริง  มิใช่

กระจายไปท่ีกลุ่มบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง  

1.2 ต้องสร้างความเข้าใจกับทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ดาํเนินการ เช่น ฝ่ายประชาชน ฝ่ายพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อใหส้าธารณชนยอมรับศกัยภาพในการ

จดัการศึกษาใหม้ากยิง่ข้ึน 

 1.3 ควรกาํหนดคุณสมบติัหรือคุณวุฒิผูน้าํองค์การบริหารส่วนตาํบลให้เป็นผูน้าํท่ีมี

ศกัยภาพ มีวิสยัทศัน์ สามารถบริหารและจดัการการศึกษาไดอ้ยา่งมีคุณภาพ  
2. ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 

2.1 การปรับปรุงและพฒันาศกัยภาพขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลใหมี้ความพร้อมท่ี
จะดาํเนินงานตามนโยบายการจดัอนุบาล 3 ขวบใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ในดา้นผูป้ฏิบติังาน
ในองค์การบริหารส่วนตาํบล ควรท่ีจะพิจารณาแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบ ให้สามารถ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งเหมาะสม  

2.2 ในการมอบนโยบายการจดัอนุบาล 3 ขวบให้แก่องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาํไป
ปฏิบติัใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นหน่วยงานท่ีถ่ายโอนกิจกรรมมาควรมีการจดัประชุม
ช้ีแจงให้แก่องคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเร่ืองความชดัเจนของนโยบายหรือให้ความรู้ ความเขา้ใจ
ในเร่ืองวตัถุประสงค ์ 

3. ขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบติั 
3.1 องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ควรให้ความสาํคญักบัการนาํนโยบายการจดัอนุบาล 3 

ขวบไปปฏิบติั โดยควรเร่ิมบรรจุแผนพฒันาการศึกษาในส่วนของการจดัอนุบาล 3 ขวบ ไวใ้น
แผนพฒันาตาํบลทั้ง 5 ปี และประจาํปี 
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      3.2 องค์การบริหารส่วนตาํบล ควรประสานงานและขอคาํปรึกษากับหน่วยงานท่ีมี
ประสบการณ์ในการจดัอนุบาล 3 ขวบ ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนท่ีถ่ายโอนอนุบาล 3 ขวบมา สาํนกังาน
เขตพื้นท่ี เพื่อศึกษาแนวทางการดาํเนินการจดัอนุบาล 3 ขวบ 

3.3 องค์การบริหารส่วนตาํบล ควรจดัให้ความสําคญักับการพฒันาผูป้ฏิบติังานใน
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล โดยการใชก้ารจดัฝึกอบรมและดูงานดา้นการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยั
จากหน่วยงานอ่ืน ๆ ดว้ย 

3.4 องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ควรประชาสัมพนัธ์ใชป้ระชาชนในชุมชนและองคก์ร
ทางสังคมทุกฝ่าย อาทิเช่น สถาบนัครอบครัว สถาบนัการศึกษา วดัในชุมชนไดรั้บทราบการจดั
อนุบาล 3 ขวบขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพื่อใหเ้ขา้ใจ สนบัสนุนและเขา้มามีส่วนร่วมในการจดั
อนุบาล 3 ขวบ 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 เร่ือง การอ่านคาํในภาษาไทย ให้มีประสิทธิภาพตาม 
เกณฑ ์80/80   

กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัน้ีเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4  จาํนวน   1  ห้องเรียน 
โรงเรียนบา้นเขาพรมสุวรรณ   อาํเภอวฒันานคร   จังหวดัสระแก้ว    สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สระแกว้ เขต 2  ท่ีกาํลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา  2551 จาํนวน 30  คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
วิจยัประกอบดว้ย1)บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เร่ือง การอ่านคาํในภาษาไทย 
2)  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 เร่ือง การอ่านคาํในภาษาไทย  
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล  คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจยัสรุปไดว้่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4  เร่ือง การอ่านคาํในภาษาไทยมีประสิทธิภาพเท่ากบั 81.11/ 82.33  ซ่ึงมีประสิทธิภาพ
สูงกว่าเกณฑท่ี์กาํหนด และหลงัจากท่ีนาํไปทดลองใชก้บันกัเรียนโรงเรียนบา้นเขาพรมสุวรรณ  จาํนวน  
30  คน  ผลปรากฏว่า หลงัจากเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แลว้ นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียหลงั
เรียนสูงกวา่ก่อนเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
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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. 
 
ความสําคญัของปัญหา 

เป็นท่ียอมรับกนัทัว่โลกว่า  ในปัจจุบนัการศึกษาเป็นเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพมาก
ท่ีสุดในการฝึกคน  เตรียมคน  เพื่อเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงในอนาคต   การพฒันากระบวนการ
จดัการศึกษา โดยเฉพาะการจดัการเรียนการสอนของครูให้เอ้ือต่อการพฒันา  และยกระดบัการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน จึงเป็นนโยบายสาํคญัของกระทรวงศึกษาธิการตลอดมา  การเรียนการสอน
ภาษาไทยมุ่งใหผู้เ้รียนมีพฒันาการทางภาษาทั้งในดา้นการฟัง  พดู   อ่าน  และเขียน ตามควรแก่
วยั  เห็นคุณค่าทางภาษา  สามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือความคิด ความเขา้ใจ รักการอ่าน แสวงหา
ความรู้ และมีเหตุผล และการเขียน  วิชาภาษาไทยเป็นวิชาพื้นฐานท่ีจะนาํไปสู่การเรียนรู้ใน
สาขาวิชาต่าง ๆ  ดงันั้น  ในการเรียนการสอนภาษาไทยจึงมีความจาํเป็นอยา่งยิ่ง     ท่ีจะตอ้งจดั
กิจกรรมตามความสนใจของผูเ้รียน  โดยยึดผูเ้รียนเป็นสําคญั  ดงันั้น การสอนภาษาไทยใน
ระดบัประถมศึกษา จึงมุ่งให้ผูเ้รียนมีทกัษะทั้ง 4 ดา้น  คือ การฟัง  การพูด  การอ่าน และการ
เขียนอยา่งสมัพนัธ์กนั เรียนรู้เร่ืองต่างๆ อยา่งมีประสิทธิภาพ   

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ภาษาไทยมีความสาํคญัในฐานะเป็นภาษาประจาํชาติ 
เป็นเคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสาร และเป็นมรดกทางวฒันธรรมของชาติ ซ่ึงแสดงถึงเอกลกัษณ์
ของชาติไทยมาช้านาน ซ่ึงเป็นภาษาท่ีใช้ในการติดต่อส่ือสารของคนไทยทั้งประเทศเพ่ือให้
เขา้ใจตรงกัน  ถึงแมว้่าในแต่ละทอ้งถ่ินจะมีภาษาท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละท่ี ท่ีเราเรียกว่า 
“ภาษาถ่ิน” สาํหรับใช ้
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ส่ือสารภายในทอ้งถ่ินของตน เพื่อส่ือความหมาย   ส่วนภาษาไทยเป็นภาษาเดียวท่ีคนไทยทัว่ทุกภาค 
สามารถใชใ้นการติดต่อส่ือสารกนั ผูท่ี้มีความรู้ภาษาไทยดีเท่านั้น จึงจะสามารถนาํความรู้ไปใชใ้น
การศึกษา   และการดาํเนินชีวิตท่ีดีในสงัคมปัจจุบนั 

จากพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พทุธศกัราช 2542 มาตราท่ี 66 ผูเ้รียนมีสิทธ์ิไดรั้บ
การพฒันาความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ในการแสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเองได้
อย่างต่อเน่ืองและตลอดชีวิต   หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 ไดเ้นน้กระบวนการ
เรียนการสอนท่ียึดผูเ้รียนเป็นสําคญั เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ   การท่ีจะให้
ผูเ้รียนมีประสิทธิภาพในการเรียนนั้น ตอ้งอาศยัเทคนิคในการส่ือสารท่ีหลากหลายทั้งส่ือธรรมชาติ ส่ือ
ส่ิงพิมพส่ื์อเทคโนโลยีและส่ืออ่ืนๆ  เพื่อช่วยส่งเสริมในการเรียนรู้อย่างมีคุณค่าและเขา้ใจบทเรียนซ่ึง
กองวิจยัทางการศึกษา กรมวิชาการ (2542) ไดก้ล่าวไวว้่า การจดัการเรียนการสอนของครูเพื่อใหเ้อ้ือต่อ
การพฒันา และยกระดบัการเรียนรู้ของผูเ้รียน   เป็นปัจจยัสาํคญัในการพฒันาคนให้มีความรู้ความคิด    
และความสามารถท่ีจะเป็นพลงัสร้างสรรค ์ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพฒันาสังคมและประเทศชาติให้
มีความกา้วหนา้ เขม้แขง็และมัน่คง     

ส่ือเทคโนโลยีโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ปัจจุบนัสามารถนาํมาประยุกต์ใช้ประกอบการ
เรียนการสอนไดเ้ป็นอยา่งดี เพราะคอมพิวเตอร์มีขอ้ดีคือสามารถนาํเสนอเน้ือหาไดร้วดเร็ว  และมีรูป
ภาพเคล่ือนไหวได ้ มีเสียงประกอบ  มีการโตต้อบระหว่างบทเรียนกบัผูเ้รียนสามารถประเมินผลการ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ( Computer-Assisted lnstruction) เป็นส่ือท่ีสามารถ
ตอบสนองการเรียนรู้ไดทุ้กระดบัโดยเฉพาะการเรียนรู้เป็นรายบุคคลท่ีมีความแตกต่างกนัของผูเ้รียนจะ
สามารถพฒันาผูเ้รียนให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  คอมพิวเตอร์เป็นส่ือการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพสามารถพฒันาทกัษะความคิดของผูเ้รียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทาํให้ผูเ้รียนได้คิด
เหตุการณ์ไดใ้นการวางแผนการแกปั้ญหา ซ่ึงจะตอ้งแกปั้ญหาตามระดบัขั้นทาํให้เกิดความคิดแกไ้ข
ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นเหตุเป็นผลจูงใจให้ผูเ้รียนหาทางแกปั้ญหาใหม่ ๆ (อุษณีย ์โพธิสุข
,2533 : 45)    

จากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษา         
ปีท่ี 4  โรงเรียนบา้นเขาพรมสุวรรณ  ครูควรปรับปรุงการเรียนการสอนดา้นการอ่านใหถู้กตอ้งตามอกัขระ 
ผูว้ิจยัมีความคิดท่ีว่าทกัษะเบ้ืองตน้ท่ีควรไดรั้บการฝึกฝนและการแกไ้ขอย่างยิ่งคือการอ่านซ่ึงสาเหตุท่ี
นกัเรียนมีปัญหาดา้นการอ่าน เน่ืองมาจากนกัเรียนอยู่ในพื้นท่ีท่ีใชภ้าษาถ่ินอีสาน ทาํให้มีปัญหาในการ
ออกเสียงไดไ้ม่ตรงกบัภาษาไทยซ่ึงเป็นภาษากลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาในการออกเสียง ร  และ ล  
เดก็ส่วนใหญ่จะออกเสียง ร ไม่ชดัเจน คือออกเสียงเป็น ล ซ่ึงหากไม่เร่งแกไ้ขปัญหาดงักล่าว จะก่อใหเ้กิด
ผลเสียต่อการพฒันาการเรียนการสอนภาษาไทย 
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เหตุผลท่ีกล่าวมาทั้งหมดจึงเป็นแรงจูงใจใหผู้ว้ิจยัศึกษาเร่ืองการอ่าน โดยการสาํรวจคาํใน
บทเรียนท่ีเป็นคาํพื้นฐานท่ีนกัเรียนอ่านออกเสียงไม่ถูกตอ้ง มาสอนโดยใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอน ซ่ึง
ผูว้ิจยัมีความเช่ือว่าการสอนโดยใชส่ื้อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนน่าจะทาํให้การอ่านของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบา้นเขาพรมสุวรรณ อาํเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้    สามารถอ่าน
คาํในภาษาไทยไดดี้ข้ึน 

 
คาํสําคญั 

การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 
โจทย์วจัิย/ปัญหาวจัิย 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  เร่ือง 
การอ่านคาํในภาษาไทยมีประสิทธิภาพ 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

เพื่อพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี
ท่ี 4  เร่ืองการอ่านคาํในภาษาไทย ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 
 
วธีิดําเนินการวจัิย 

การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัดาํเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 
1.  เลือกนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  เพื่อทาํการทดลอง 
2.  ทาํการทดสอบก่อนเรียน ( Pre  test ) กบันกัเรียนกลุ่มทดลองโดยใชแ้บบทดสอบวดัผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียน สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  เร่ือง การอ่านคาํในภาษาไทย    
ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน  

3.  ดาํเนินการสอนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน 
4. เม่ือเสร็จส้ินการสอน ทาํการสอบหลงัเรียน ( Post  test ) กบันกัเรียนโดยใชแ้บบทดสอบ

วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ฉบบัเดิม 
5. ตรวจผลการสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                          

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  เร่ือง การอ่านคาํในภาษาไทย จากนั้นนาํคะแนนท่ีไดม้าวิเคราะห์โดยใชว้ิธีการ
ทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
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ผลการวจัิย 
การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถม ศึกษาปีท่ี 

4  เร่ือง การอ่านคาํในภาษาไทย  ผลการวิจยัพบว่า  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีพฒันาข้ึน  มี
ประสิทธิภาพ  81.11/82.33 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์กาํหนด   และนกัเรียนมีผลทางการเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน  
 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาวิจยัเพื่อพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  เร่ือง การอ่านคาํในภาษาไทย    สามารถอภิปรายผลการวิจยัไดต้ามลาํดบัดงัน้ี       
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประถมศึกษาปีท่ี 4 เร่ือง การอ่านคาํ
ในภาษาไทย    พฒันาข้ึน และ มีประสิทธิภาพ  81.11 /82.33  ตามเกณฑท่ี์กาํหนด  เป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้  ซ่ึงผลการวิจยัขา้งตน้เป็นค่าร้อยละของคะแนนเฉล่ียจากแบบทดสอบระหว่าง
เรียนมีค่าร้อยละ 81.11  และค่าร้อยละของคะแนนเฉล่ียจากแบบทดสอบหลงัเรียนมีค่าร้อยละ   
82.33  ซ่ึงสูงกวา่เกณฑม์าตรฐานท่ีกาํหนดไว ้80/80   

ผลการวิจยัขา้งตน้เป็นคะแนนเฉล่ียจากแบบทดสอบระหว่างเรียน และคะแนนเฉล่ียจาก
แบบทดสอบหลงัเรียน ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ ์80/80   ท่ีกาํหนดไว ้ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากสาเหตุต่างๆ  ดงัน้ี 

 1. บทเรียนท่ีออกแบบเป็นแบบสาขา  ตามแนวความคิดของกลุ่มปัญญานิยมทาํใหผู้เ้รียนมี
อิสระมากข้ึน ในการเลือกลาํดบัของการนาํเสนอเน้ือหาบทเรียนท่ีเหมาะสมกบัตน โดยท่ีผูเ้รียนทุกคน
จะไดรั้บการเสนอเน้ือหาในลาํดบัท่ีไม่เหมือนกนั  โดยเน้ือหาท่ีจะไดรั้บการนาํเสนอต่อไปนั้นจะข้ึนอยู่
กบัความสามารถ ความถนดัและความสนใจของผูเ้รียนเป็นสาํคญั เป็นการนาํเสนอเน้ือหาในลกัษณะ
แตกก่ิง  กล่าวคือ  เป็นการแตกก่ิงกา้นสาขาออกไป  จากจุดหน่ึงแตกก่ิงกา้นสาขาออกไปเป็นจุดยอ่ย  
จากจุดยอ่ยแต่ละจุดก็แตกออกไปเป็นจุดยอ่ย ๆ  การจดัระเบียบเน้ือหาในลกัษณะสาขาเกิดจากแนวคิด
เก่ียวกบัความแตกต่างของมนุษย ์ซ่ึงการออกแบบในลกัษณะน้ีจะทาํใหผู้เ้รียนมีอิสระในการควบคุมการ
เรียนของตนมากกว่าบทเรียนท่ีออกแบบในลกัษณะเส้นตรงเพราะผูเ้รียนจะสามารถเลือกลาํดบัของการ
เสนอเน้ือหาบทเรียน  แบบฝึกหดั  หรือแบบทดสอบตามความสามารถ  ความถนดั  และความสนใจของ
ตน (ถนอมพร  เลาหจรัสแสง , 2541) 

2.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีภาพสีสดใสภาพเคล่ือนไหวท่ีให้ภาพและเสียงท่ี
ต่ืนเตน้  ช่วยเร้าความสนใจท่ีมีต่อบทเรียน   และมีปฏิสมัพนัธ์ของบทเรียนกบัผูเ้รียนทาํใหเ้กิดความ
เพลิดเพลินในการเรียนรู้  บุญชม  ศรีสะอาด (2537)   การนาํคอมพิวเตอร์มาใชใ้นการเรียนการสอน
โดยนาํอุปกรณ์ต่าง ๆ มาใชท้าํงานร่วมกนัเพื่อนาํเสนอเน้ือหาในรูปภาพ กราฟิก ภาพน่ิง ตวัอกัษร 
ซ่ึงมีลกัษณะการเคล่ือนไหวและมีเสียงบรรยาย เสียงดนตรีประกอบสลบักนัไปมีลกัษณะการ 
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ส่ือสารแบบสองทางผูใ้ชแ้ละคอมพิวเตอร์สามารถมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั   ซ่ึงเป็นไปตาม
ทฤษฎีแรงจูงใจของมาโลน ( ถนอมพร  เลาหจรัสแสง , 2541) 

3.  ลกัษณะโครงสร้างของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  มีการนาํเสนอเป็นแบบมลัติมีเดีย    
คือมีการพลิกหนา้  เล่ือนข้ึน – ลง  มีการเช่ือมโยงไปหนา้ท่ีตอ้งการ  โดยไม่จาํเป็นตอ้งเรียนตามลาํดบั
หนา้     และมีการนาํเสนอภาพเคล่ือนไหว    มีเสียงบรรยายและเสียงดนตรีประกอบ    ทาํใหดึ้งดูดความ
สนใจของผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดี   และมีการปฏิสัมพนัธ์   หรือการโตต้อบกบัผูเ้รียน  เช่น  การคลิกเมา้ส์  
การกดแป้นพิมพต่์างๆ  การทาํแบบทดสอบ   ซ่ึงเป็นกระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพท่ีดี 
(บูรณะ สมชยั ,2542)  

การเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   เป็นส่ือการเรียนรู้แบบใหม่ของนักเรียนใน
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ทาํให้นกัเรียนมีความสนใจอยากจะเรียนดว้ยส่ือชนิดน้ี อีกทั้งบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  สามารถนาํเสนอเน้ือหาเร่ืองราวไดค้รบถว้น  น่าสนใจ   ซ่ึงในบทเรียนจะมี
ตวัอกัษร  ภาพกราฟิก  ภาพน่ิง  ภาพเคล่ือนไหว  รวมทั้งเสียงประกอบจะช่วยใหน้กัเรียนเรียนดว้ยความ
สนุกเร้าความสนใจตลอดเวลาในขณะเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์  นอกจากน้ีนักเรียนยงัสามารถ
เรียนรู้ไดต้ามความสามารถของตนเองโดยไม่จาํกดัเวลาดว้ย ซ่ึงเป็นการเสริมใหป้ระสบผลสาํเร็จในการ
เรียน  โดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ดงัท่ี (ปิยรัตย ์  จิตมณี,  2546)  ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  คือ  การนาํคอมพิวเตอร์มาใชใ้นการเรียนการสอน  โดยนาํอุปกรณ์ต่าง ๆ มาใช้
ทาํงานร่วมกนัเพื่อนาํเสนอเน้ือหาในรูปของภาพกราฟิก  ภาพน่ิง  ตวัอกัษร  ซ่ึงมีลกัษณะการเคล่ือนไหว   
และมีเสียงบรรยาย หรือเสียงดนตรีประกอบสลบั กนัไป    มีลกัษณะการส่ือสารแบบสองทาง    ผูใ้ชแ้ละ
คอมพิวเตอร์สามารถมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัไดท้นัที   บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในแต่ละหน่วยการ
เรียน   มีกิจกรรมใหน้กัเรียนไดฝึ้กปฏิบติั  ฝึกทกัษะ    และตรวจสอบความเขา้ใจในเร่ืองนั้น ๆ   ซ่ึงเม่ือ
พบว่าไม่เขา้ใจ   หรือทาํไม่ได ้ สามารถกลบัไปศึกษาใหม่ใหเ้ขา้ใจไดอ้ยา่งรวดเร็ว  และจะเรียนก่ีคร้ังก็
ได ้   จึงทาํให้นกัเรียนไดต้รวจสอบตวัเองถึงเร่ืองราวท่ีไดเ้รียนไปแลว้ดว้ย ซ่ึงในกิจกรรมเม่ือนกัเรียน
ทาํผดิก็สามารถแกไ้ขขอ้บกพร่อง ไดท้นัทีเป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ได ้ สอดคลอ้งกบั  
เชวงศกัด์ิ   ซอ้นบุญ  (2546) กล่าววา่คอมพิวเตอร์ช่วยสอน      คือส่ือการเรียนการสอนท่ีใชค้อมพิวเตอร์     
ซ่ึงสามารถนาํเสนอส่ือประสม   ไดแ้ก่    ขอ้ความ   ภาพน่ิง    ภาพเคล่ือนไหว  กราฟิกและเสียงโดยการ
นาํเสนอเน้ือหา    ทีละจอภาพซ่ึงรูปแบบจะแตกต่างกนัไป ข้ึนอยูก่บัธรรมชาติและโครงสร้างของเน้ือหา
ในแต่ละวิชามีเป้าหมายสาํคญั   คือดึงดูดความสนใจ  กระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความตอ้งการท่ีจะเรียน ช้ี
ขอ้บกพร่อง   เม่ือผูเ้รียนตอบผิดในรูปแบบขอ้มูลยอ้นกลบั (Feedback) แบบต่างๆ และเป็นเคร่ืองมือ
ช่วยลดความแตกต่างระหวา่งผูเ้รียน 

 
 



วารสารบณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์
ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 2 มิถุนายน – กนัยายน 2552 

109 

ข้อเสนอแนะ 
ขอ้เสนอแนะเพื่อนาํผลการวจิยัไปใช ้

     1. ก่อนการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ครูควรช้ีแจงและแนะนาํการใช้
คอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้แก่นกัเรียนโดยครูอาจจะเป็นผูแ้นะนาํเอง  ครูแนะนาํพร้อมกบัสาธิต   หรือทาํ
เป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแนะนาํโดยใหน้กัเรียนศึกษาเอง เพื่อใหน้กัเรียนเกิดความคุน้เคย
ก่อน และป้องกนัการเกิดปัญหากบัการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในขณะท่ีเรียน 

2.  ในขณะท่ีนกัเรียนกาํลงัเรียนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ครูควรดูแลอยา่ง
ใกลชิ้ด  คอยช้ีแจง  ให้คาํแนะนาํ  ให้คาํปรึกษากบันกัเรียนในขณะท่ีนกัเรียนเกิดปัญหาในระหว่าง
เรียน  คอยสงัเกตพฤติกรรมในการเรียนของนกัเรียน 

3.  ควรมีความร่วมมือกนัของคณะครู  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นส่ือการสอน  ดา้นคอมพิวเตอร์   และ
ผูส้นใจท่ีจะพฒันาการเรียนการสอนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นส่ือ  โดยอาจเร่ิมจาก
โปรแกรมสาํเร็จรูป  และควรสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยอาศยัความรู้ในดา้นจิตวิทยาการ
เรียนรู้  ธรรมชาติของแต่ละวิชา  ควรคาํนึงถึงจุดประสงคใ์นการสร้างเพื่อใหเ้กิดการพฒันาส่ิงใดใหก้บั
นกัเรียน  และเป็นการพฒันาเพิ่มประสิทธิภาพครูผูส้อน  ทาํให้มีประสบการณ์ในการผลิตส่ือและส่ิง
เหล่าน้ียงัส่งผลดีก่อใหเ้กิดประโยชน์กบัการจดัการเรียนการสอนนกัเรียนอีกดว้ย   

ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป 
1.  อาจพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ดว้ยโปรแกรมอ่ืนๆ นอกเหนือ จากโปรแกรม

Flash 8  ท่ีผูว้ิจยัไดน้าํเสนอไว ้ เช่น  Authorware , ToolBook , e-book   หรือ Namo  เพื่อเป็นการพฒันา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรูปแบบท่ีแตกต่างกนัออกไป 

2.  ควรมีการศึกษาและแกปั้ญหาของการเรียน โดยการพฒันาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ในระดบัชั้นอ่ืนๆ  หน่วยอ่ืน ๆ และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาอ่ืน ๆ  ท่ี
ยงัมีปัญหาในการจดัการเรียนการสอน  เพื่อช่วยส่งเสริมและพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนโดย
การใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

3.  ควรมีการศึกษาผลของการใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอน ในดา้นอ่ืน ๆ  เช่นความเช่ือมัน่ใน
การเรียน  อตัราความกา้วหนา้ในการเรียน   ทกัษะปฏิบติัในดา้นต่าง ๆ   ความสนใจทางภาษาไทย  
เป็นตน้ 

4.  ควรมีการวิจยัเทคนิคการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในดา้นต่าง ๆ เช่น สี  
ขนาดตวัอกัษร  ภาพประกอบการเคล่ือนไหว  สีพื้นหลงั  และเสียงประกอบท่ีใชใ้นบทเรียน  ทั้งน้ี 
เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันา และการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้น่าสนใจ ทนัสมยั
ต่อกิจกรรมการเรียนการสอนใหม้ากข้ึน 
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บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัความสําคญัของปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดและปัจจยัอ่ืนๆ ในการเลือกใชบ้ริการบริษทัสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล
ของผูใ้ชบ้ริการในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ และเพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดและปัจจยัอ่ืนๆ กบัการเลือกใชบ้ริการบริษทัสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนตน์ัง่
ส่วนบุคคลของผูใ้ช้บริการในเขตอาํเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ จาํแนกตามบริษทัผูใ้ห้บริการ 
โดยการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการสํารวจโดยวิธีสุ่มตวัอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling)  
เก็บขอ้มูลกระจายตามท่ีตั้งของธุรกิจในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยการเก็บขอ้มูลจาก 
กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 384 คน โดยเคร่ืองมือท่ีใช ้ซ่ึงผลวดัค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.65 สถิติท่ีใชใ้น 
การวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติไค – สแควร์ (Chi – Square) 
 ผลการวิจยัพบวา่ 

   1. ระดบัความสาํคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใชบ้ริการบริษทั
สินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของผูใ้ช้บริการในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
โดยภาพรวมและทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุดคือ ดา้นสงัคมและวฒันธรรม 

 2. ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัอ่ืนๆ กบัการเลือกใช้
บริการบริษทัสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการในเขต อาํเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่ พบว่า มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว ้         
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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. 
 

ความสําคญัของปัญหา 
ปัจจุบันรถยนต์มีความสําคัญในฐานะท่ีเป็นยานพาหนะในการเดินทาง และใช้ใน 

การประกอบธุรกิจต่างๆ ในระยะท่ีเศรษฐกิจดี ยอดจาํหน่ายรถยนตก์็จะดีตามไปดว้ย อยา่งไรก็ตาม
ยอดขายรถยนต์ก็มิไดบ้อกถึงความสําเร็จของอุตสาหกรรมรถยนต์ แต่ยอดขายรถยนต์สามารถ
สะทอ้นถึงภาวะเศรษฐกิจ  การลงทุนของประเทศทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคในขณะนั้นได ้ 
นอกจากน้ียงัสามารถบอกถึงฐานะความเป็นอยู ่ และสภาพคล่องทางการเงินของประชาชนชั้นกลาง
ทัว่ประเทศได ้
                บริษทัท่ีให้บริการเช่าซ้ือมีบทบาทสําคญัในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศอย่างมาก  
เป็นแหล่งระดมเงินทุนและใชเ้งินทุนโดยการให้กูย้ืมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมีส่วนพฒันา
ตลาดเครดิตเพื่อการบริโภค  ทั้งน้ีเพราะธนาคารพาณิชยซ่ึ์งเป็นสถาบนัการเงินหลกัของประเทศไม่
นิยมให้สินเช่ือประเภทน้ี  เพราะเครดิตเพื่อการบริโภคมีความเส่ียงสูงมากเทียบกบัเครดิตประเภท
อ่ืน  ในขณะเดียวกนัธนาคารพาณิชยก์็ถูกควบคุมระดบัอตัราดอกเบ้ียเงินให้กูย้ืม จึงเป็นเหตุให้
เครดิตเพื่อการบริโภคเป็นธุรกิจท่ีใหกู้ย้มืท่ีไดผ้ลตอบแทนไม่คุม้กบัความเส่ียงแต่สาํหรับบริษทั 
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เงินทุนท่ีประกอบธุรกิจเช่าซ้ือนั้น แมว้่ายงัมีการควบคุมระดับอตัราดอกเบ้ียเงินกู้เช่นเดียวกับ
ธนาคารพาณิชย ์ แต่บริษทัเหล่าน้ีสามารถเรียกเก็บค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งได ้ 
ทาํใหบ้ริษทัสามารถเรียกเก็บอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  (ดอกเบ้ียเงินกูป้กติบวกค่าบริการ) จากเครดิต
เพื่อการบริโภค (ในรูปการเช่าซ้ือ) ไดสู้งเท่าท่ีสภาพตลาดอาํนวยโดยไม่มีขอ้จาํกดัทางกฎหมาย  
จากผลกาํไรอนัค่อนขา้งสูงน้ีเป็นเหตุให้บริษทัเงินทุนไดเ้กิดข้ึนอย่างมากมายเป็นผลทาํให้เครดิต
เพื่อการบริโภคมีการพฒันาและขยายตวัมากยิง่ข้ึน  

สาํหรับความสมัพนัธ์ระหวา่งเครดิตการเช่าซ้ือเพื่อการบริโภคกบัการบริโภคสินคา้คงทน 
(durable  goods) นั้น ลกัษณะของเครดิตเพื่อการบริโภคจะเป็นเครดิตท่ีใหเ้พื่อการซ้ือสินคา้บริโภค
ประเภทคงทน โดยท่ีผูบ้ริโภคสามารถแบ่งชาํระมูลค่าสินคา้เป็นสองส่วน คือ เงินวางขั้นตน้ (down  
payment) ส่วนหน่ึง และผอ่นชาํระส่วนท่ีเหลือเป็นงวด เครดิตเพื่อการบริโภคน้ีเร่ิมจากผูข้ายจะขาย
สินคา้ให้แก่ผูซ้ื้อดว้ยการรับชาํระเงินค่าส่ิงของเป็นรายย่อยๆ เป็นงวดๆ ถา้ผูซ้ื้อไม่นาํเงินท่ีจะตอ้ง
ส่งเป็นงวดๆ  น้ีชําระแก่ผู ้ขาย  หรือถ้าผู ้ซ้ือไม่ต้องการท่ีจะส่งเงินชําระเ ม่ือใด  ผู ้ขายก็จะ 
ยึดส่ิงของท่ีขายไปนั้นกลบัคืนมา โดยทั้งสองฝ่ายไม่ติดใจท่ีจะเรียกร้องค่าเสียหายจากกนัและกนั
เพิ่มข้ึนอีก  เพราะถือวา่เป็นการหกักลบลบกนัไปในตวัแลว้  คือผูข้ายจะไดรั้บเงินค่าผอ่นส่งเงินจาก
ผูซ้ื้อบา้งก็จริงอยู ่ แต่ก็พอจะถือเป็นการหกักลบไปกบัค่าเส่ือมราคา หรือการชาํรุดทรุดโทรมท่ีเกิด
ข้ึนกบัส่ิงของท่ีขายไปนั้นอนัเกิดข้ึนจากการใชใ้นขณะท่ีไปอยูใ่นครอบครองของผูซ้ื้อ แต่อยา่งไรก็
ตามเพ่ือเป็นการป้องกนัขอ้ยุ่งยากท่ีจะก่อให้เกิดการฟ้องร้องข้ึนไดใ้นกรณีท่ีมีการผิดสัญญาการ
ผอ่นชาํระน้ีจึงเกิดวิธีการขายผอ่นส่งวิธีใหม่เรียกว่า “การใหเ้ช่าซ้ือ”  (Hire-purchase) โดยมีวิธีการ  
คือ  สินคา้ท่ีขายผอ่นส่งยงัคงเป็นกรรมสิทธ์ิของผูข้าย  และผูเ้ช่าซ้ือตกลงทาํสัญญาขอเช่าจากผูข้าย
โดยตกลงการส่งค่าเช่าซ้ือเป็นงวดๆ  (โดยมากเป็นรายเดือน) และในสัญญาเช่านั้น ผูข้ายยอมตกลง
ว่าถา้ผูซ้ื้อชาํระค่าเช่าดว้ยดีตลอดไปจนครบเวลาตามกาํหนดท่ีตกลงผูข้ายจะโอนกรรมสิทธ์ิการ
ครอบครองสินค้าให้เป็นกรรมสิทธ์ิของผูเ้ช่าซ้ือไปเลยการเช่าซ้ือย่อมจะแก้ปัญหาการเรียก
ค่าเสียหายไปไดเ้พราะเงินท่ีผูเ้ช่าซ้ือชาํระให้แก่ผูข้ายนั้นถือว่าเป็นค่าเช่าส่ิงของไม่ใช่ค่าผอ่นชาํระ
มูลค่าจึงยอ่มจะเรียกร้องกลบัคืนไม่ได ้ส่วนการชาํรุดทรุดโทรมเส่ือมราคาของสินคา้ ก็เน่ืองมาแต่
การใหเ้ช่า  เจา้ของยอ่มไม่มีสิทธิจะเรียกร้องเอาจากผูเ้ช่าได ้ดว้ยเหตุน้ีวิธีการใหเ้ช่าซ้ือจึงเป็นท่ีนิยม
ใชก้นัมากในปัจจุบนั (กรวรรณ  วฒันชยั,  2539 : 235)   
               จากลกัษณะการเช่าซ้ือดงักล่าวจะเห็นว่าการเช่าซ้ือเป็นการตกลงโดยสมคัรใจระหว่าง 
ผู ้เ ช่าซ้ือและบริษัทท่ีให้บริการเช่าซ้ือ  โดยเง่ือนไขการเช่าซ้ือ  การชําระค่างวด  ตลอดจน 
การพิจารณาอนุมติัวงเงินเช่าซ้ือ  ลว้นแลว้แต่เป็นการพิจารณาของบริษทัทั้งส้ิน ซ่ึงจากธุรกิจเช่าซ้ือ
น้ี ในทางตรงกนัขา้มการยอมรับเง่ือนไขของบริษทัรับเช่าซ้ือหรือไม่ ข้ึนอยูก่บัการตดัสินใจของ 
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ปัจเจกบุคคล  ดงันั้นการศึกษาในคร้ังน้ีจะศึกษาถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและ
ปัจจยัอ่ืนๆในการเลือกใชบ้ริการบริษทัสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคใน
เขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงผลการวิจยัน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการธุรกิจเช่าซ้ือ 
ในการนาํไปใชว้างแผนพฒันาและการแกปั้ญหา ตลอดจนการกาํหนดนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ
เช่าซ้ือต่อไปในอนาคต (นิจพร วรพจน์พิศุทธ์ิ,  2549 : 56) 

 
คาํสําคญั   

ส่วนประสมทางการตลาด สินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนต ์
 

โจทย์วจัิย/ปัญหาวจัิย 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัอ่ืนๆ ในการเลือกใชบ้ริการบริษทัสินเช่ือเพื่อ

การเช่าซ้ือรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ มีความสัมพนัธ์
กบัการเลือกใชบ้ริการอยา่งไร 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื่อศึกษาระดบัความสาํคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัอ่ืนๆ 
ในการเลือกใชบ้ริการบริษทัสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการใน 
เขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

2. เพื่อหาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัอ่ืนๆ กบั 
การเลือกใชบ้ริการบริษทัสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการในเขตอาํเภอ
เมือง จงัหวดัเชียงใหม่จาํแนกตามบริษทัผูใ้หบ้ริการ 

 
วธีิดําเนินการวจัิย 

1.  กลุ่มประชากร 
ท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคท่ีเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนตน์ัง่

ส่วนบุคคลของบริษทัลิสซ่ิง  ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  จาํนวน 384 คน 
2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจัยได้ใช้เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัอ่ืนๆ ในการเลือกใชบ้ริการ 
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บริษทัสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่ โดยมีโครงสร้างแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ    
        ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
              ส่วนท่ี  2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัอ่ืนๆ ในการเลือกใชบ้ริการบริษทั
สินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคในอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  

แบบสอบถามส่วนท่ี 2 ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating  
Scale) ท่ีใชใ้นแบบสอบถาม มีลกัษณะคาํถามเป็นการใหค้วามสาํคญัโดยเรียงลาํดบัตามความสาํคญั  
5  ระดบั คือ สาํคญัมากท่ีสุด สาํคญัมาก สาํคญัปานกลาง สาํคญันอ้ย และสาํคญันอ้ยท่ีสุดโดยให้
ผูต้อบแบบสอบถามเลือกตอบตามความคิดเห็น มีเกณฑก์ารใหค้ะแนนตามระดบัความสาํคญั ดงัน้ี 

 

  คะแนน   ระดบัความสาํคญั        
  5  หมายถึง ความสาํคญัมากท่ีสุด       

  4 หมายถึง  ความสาํคญัมาก     
  3 หมายถึง  ความสาํคญัปานกลาง    

2 หมายถึง  ความสาํคญันอ้ย          
1 หมายถึง  ความสาํคญันอ้ยท่ีสุด 

 
 3.  การวิเคราะห์ขอ้มูล 

3.1 การตรวจสอบขอ้มูล ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามท่ีรวบรวมไดม้าตรวจสอบความถูกตอ้ง
และความสมบูรณ์ของขอ้มูล 

3.2 การลงรหสัขอ้มูล ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามท่ีตรวจสอบขอ้มูลแลว้มากาํหนดใส่รหสั 
3.3 การวิเคราะห์ ผูว้ิจยัทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ 
3.4 แปลความหมายค่าเฉล่ียความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมการตลาดและปัจจยั

อ่ืนๆในการเลือกใชบ้ริการบริษทัสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนตน์ั่งส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคในเขต
อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  

 
ผลการวจัิย 

ผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัอ่ืนๆ ในการเลือกใชบ้ริการบริษทั
สินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของผูใ้ช้บริการในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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1. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ผูใ้ชบ้ริการ
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอาย ุ25 – 35  ปี รายได ้5,000 – 10,000  บาท มีอาชีพ ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 
และมีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี 

2. วิเคราะห์ระดบัความสาํคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใชบ้ริการ
บริษัทสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของผูใ้ช้บริการในเขตอาํเภอเมือง จังหวดั
เชียงใหม่ โดยภาพรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัมาก โดยให้ความสาํคญั ดา้นสังคมและวฒันธรรม 
สูงกว่าดา้นอ่ืนๆ และผลการวิเคราะห์ระดบัความสาํคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการ
เลือกใชบ้ริการ เป็นรายดา้น มีดงัน้ี 

2.1 ด้านผลิตภณัฑ์ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูใ้ช้บริการให้ความสําคญัสูงสุด 
ไดแ้ก่ มีการใหบ้ริการสินเช่ือหลากหลาย อยูใ่นระดบัมาก และผูใ้ชบ้ริการใหค้วามสาํคญัตํ่าท่ีสุด คือ
รูปแบบสินเช่ือน่าเช่ือถือชดัเจน  

2.2 ดา้นราคา เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูใ้ชบ้ริการให้ความสาํคญัสูงสุด ไดแ้ก่ 
ระดบัดอกเบ้ียการให้สินเช่ือชดัเจน อยูใ่นระดบัมาก และผูใ้ชบ้ริการใหค้วามสาํคญัตํ่าท่ีสุด คือการ
ปรับดอกเบ้ียข้ึนลงบ่อยๆ  

2.3 ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูใ้ช้บริการให้
ความสาํคญัสูงสุด ไดแ้ก่ การตกแต่งบริษทัสะอาด ระเบียบ ฯลฯ อยูใ่นระดบัมาก และผูใ้ชบ้ริการให้
ความสาํคญัตํ่าท่ีสุด คือความสะดวกในการเดินทาง  

2.4 ดา้นการส่งเสริมการตลาด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูใ้ชบ้ริการใหค้วามสาํคญั
สูงสุด ไดแ้ก่ การเลือกบริการสินเช่ือช่วงโปรโมชั่นจะไดรั้บของแถม อยู่ในระดับมาก และ
ผูใ้ชบ้ริการใหค้วามสาํคญัตํ่าท่ีสุด คือการใหโ้บนสัสาํหรับลูกคา้ในการชาํระหน้ี ตรงต่อเวลา  

2.5 ดา้นเศรษฐกิจ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูใ้ชบ้ริการใหค้วามสาํคญัสูงสุด ไดแ้ก่ 
การเลือกบริการสินเช่ือช่วงโปรโมชัน่จะไดรั้บของแถม อยู่ในระดบัมาก และผูใ้ช้บริการให้
ความสาํคญัตํ่าท่ีสุด คือการใหโ้บนสัสาํหรับลูกคา้ในการชาํระหน้ี ตรงต่อเวลา  

2.6 ดา้นเทคโนโลยี เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
ผูใ้ชบ้ริการให้ความสําคญัสูงสุด ไดแ้ก่ มีศูนยบ์ริการตลอด 24 ชัว่โมง อยู่ในระดบัมาก และ
ผูใ้ชบ้ริการให้ความสาํคญัตํ่าท่ีสุด คือ นาํเทคโนโลยีต่างๆ  มาบริหารจดัการเกิด ประสิทธิภาพใน
การปฏิบติังาน  
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      2.7 ดา้นกฎหมายและการปกครอง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูใ้ช้บริการให้
ความสาํคญัสูงสุด ไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ียไม่สูงหรือตํ่ากว่าท่ีกฎหมายกาํหนด อยู่ในระดบัมาก และ
ผูใ้ชบ้ริการใหค้วามสาํคญัตํ่าท่ีสุด คือ มีคาํแนะนาํท่ีชดัเจนในการชาํระดอกเบ้ีย  

2.8 ดา้นสังคมและวฒันธรรม เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูใ้ชบ้ริการใหค้วามสาํคญั
สูงสุด ไดแ้ก่ ความเช่ือมัน่ในการบริการ อยูใ่นระดบัมาก และผูใ้ชบ้ริการใหค้วามสาํคญัตํ่าท่ีสุด คือ 
ครอบครัวและเพื่อนแนะนาํการใชบ้ริการสินเช่ือ  

3. การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัอ่ืนๆ กบั
การเลือกใช้บริการบริษัทสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของผู ้ใช้บริการใน 
เขต อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยภาพรวมและรายดา้น อยู่ในระดบัมาก โดยให้ความสําคญั 
ดา้นสังคมและวฒันธรรม สูงกว่าดา้นอ่ืนๆ และผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยั 
ส่วนประสมทางการตรลาดและปัจจยัอ่ืนๆ เป็นรายดา้น มีดงัน้ี 

3.1 การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัอ่ืนๆ 
กบัการเลือกใช้บริการบริษทัสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของผูใ้ช้บริการในเขต 
อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ดา้นผลิตภณัฑ์พบว่า มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05             

3.2 การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัอ่ืนๆ 
กับการเลือกใช้บริการบริษัทสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของผูใ้ช้บริการใน 
เขต อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ดา้นราคาพบว่า มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05                   

3.3 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยั
อ่ืนๆ กบัการเลือกใชบ้ริการบริษทัสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการในเขต 
อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย พบวา่ ไม่มีความสมัพนัธ์กนั        

3.4 การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัอ่ืนๆ 
กับการเลือกใช้บริการบริษัทสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของผูใ้ช้บริการใน 
เขต อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า มีความสัมพนัธ์กันอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05                        

3.5 การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัอ่ืนๆ 
กับการเลือกใช้บริการบริษัทสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของผูใ้ช้บริการใน 
เขต อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ดา้นเศรษฐกิจ พบว่า มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05                        
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        3.6 การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัอ่ืนๆ 
กบัการเลือกใชบ้ริการบริษทัสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการใน 

เขต อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ดา้นเทคโนโลยี พบว่า มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05                        

3.7 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัอ่ืนๆ 
กับการเลือกใช้บริการบริษัทสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของผูใ้ช้บริการใน 
เขต อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ดา้นกฎหมายและการปกครอง พบว่า มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05                

3.8 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัอ่ืนๆ 
กับการเลือกใช้บริการบริษัทสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของผูใ้ช้บริการใน 
เขต อาํเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ ด้านสังคมและวฒันธรรม พบว่า มีความสัมพนัธ์กันอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05                        

 
อภิปรายผล 

จากผลการสรุปผูว้ิจยัมีประเดน็สาํคญัท่ีนาํมาอภิปรายดงัน้ี 
 1. ผลการวิเคราะห์ระดบัความสาํคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้
บริการบริษทัสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่ โดยภาพรวมและทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยให้ความสาํคญัมากท่ีสุดคือ ดา้นสังคมและ
วฒันธรรม ส่วนขอ้ท่ีให้ความสาํคญัตํ่าท่ีสุด คือ ดา้นเศรษฐกิจ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า ผูใ้ชบ้ริการ 
มีความเช่ือมัน่ในการบริการ จึงเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเดิมอยูต่ลอด และนิยมใชบ้ริการสินเช่ือ และ
ด้านเศรษฐกิจ จะเห็นได้ว่ามีค่าเฉล่ียเป็นอนัดับตํ่าสุด ทั้งน้ีอาจเป็น เพราะว่า การเดินทางบ่อยๆ 
มีผลต่อความตอ้งการรถยนต ์ รถบริการขนส่งมีจาํนวนน้อยไม่เพียงพอ และการโฆษณาทาง 
ส่ือต่างๆ การเลือกรูปแบบสินเช่ือ และการมีรายไดน้้อย ซ่ึงมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือ 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กรวรรณ  วฒันชยั (2539) ท่ีกล่าวว่า “ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความ
ตอ้งการสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือ รถยนตน์ัง่ในจงัหวดัเชียงใหม่” สรุปไดว้่า  ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อ
ความตอ้งการสินเช่ือเช่าซ้ือ  ไดแ้ก่ ราคาประเมินรถยนตน์ัง่ จาํนวนงวดการชาํระหน้ี รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน และอตัราดอกเบ้ียเรียกเก็บ โดยปัจจัยท่ีมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกับปริมาณความ
ตอ้งการสินเช่ือเช่าซ้ือ คือราคาประเมินรถยนตน์ัง่ จาํนวนงวดการชาํระหน้ี และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
ของผูต้อ้งการสินเช่ือ ส่วนอตัราดอกเบ้ียเรียกเก็บเป็นปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม
กบัปริมาณความตอ้งการสินเช่ือ 
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 2. ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัอ่ืนๆ 
กบัการเลือกใช้บริการบริษทัสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของผูใ้ช้บริการในเขต 
อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05                     
 
ข้อเสนอแนะ 

จากการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
ขอ้เสนอแนะในการนาํวิจยัไปใช ้
จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใชบ้ริการบริษทัสินเช่ือ

โดยภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก และเพ่ือให้ผลการใชบ้ริการของผูบ้ริโภคเพิ่มมากยิ่งข้ึน 
ควรดาํเนินการดงัน้ี 

1. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใชบ้ริการบริษทัสินเช่ือ 
ควรปรับปรุงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านเศรษฐกิจ เน่ืองจากมีค่าเฉล่ีย 

ตํ่าสุดและถา้พิจารณาพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการมีความเช่ือมัน่ในการบริการ จึงเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเดิมอยู่
ตลอด และนิยมใชบ้ริการสินเช่ือ และอีกประการหน่ึงคือ การเดินทางบ่อยๆ มีผลต่อความตอ้งการ
รถยนต ์ รถบริการขนส่งมีจาํนวนนอ้ยไม่เพียงพอ และการโฆษณาทางส่ือต่างๆ การเลือกรูปแบบ
สินเช่ือ และการมีรายไดน้อ้ย ซ่ึงมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือ   
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บทคดัย่อ 
 งานวิจัยเร่ือง ค่าตราสินค้าท่ีผูบ้ริโภคมีต่อร้านสะดวกซ้ือในเขตจังหวัดปทุมธานี มี
วตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาถึงปัจจยัการวดัค่าตราสินคา้ของร้านสะดวกซ้ือ 2) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วน
บุคคลท่ีส่งผลต่อความคิดเห็นของผูบ้ริโภคต่อค่าตราสินคา้ของร้านสะดวกซ้ือ การศึกษาคร้ังน้ี เก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นประชาชนหรือผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานีท่ีซ้ือสินคา้หรือ
ใชบ้ริการจากร้านสะดวกซ้ือโลตสัเอ็กซ์เพรส จาํนวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลคือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน ค่าสถิติท่ีใช ้
ไดแ้ก่ ร้อยละ ความถ่ี ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั และวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ของตวัแปรดว้ย
สถิติวิธี การถดถอยพหุคูณ และสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน 1)ผลการศึกษาพบว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งมีอายอุยูร่ะหว่าง 20 – 29 ปี มีสถานภาพสมรส มีระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรี และ
ระดบัรายไดอ้ยู่ท่ีต ํ่ากว่า 10,000 บาทต่อเดือน 2)ผลการศึกษาพบว่า เม่ือทาํการหาความสัมพนัธ์
ระหว่างองค์ประกอบของค่าตราสินคา้กับค่าตราสินคา้รวมโดยใช้วิธีการถดถอยพหุคูณพบว่า 
ความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบของค่าตราสินคา้เป็นไปในทางบวกกบัค่ารวมของตราสินคา้ โดยมี
เพียง 4 องคป์ระกอบเท่านั้นดงัน้ี คุณภาพท่ีถูกรับรู้ดา้นความแตกต่างของตราสินคา้ คุณภาพท่ีถูก
รับรู้ดา้นคุณภาพตราสินคา้ ความเช่ือมโยงของตราสินคา้ ความภกัดีต่อตราสินคา้ ซ่ึงทั้ง 4 
องคป์ระกอบมีความสมัพนัธ์กนัมากและมีค่าใกลเ้คียงกนั 
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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 
sta t is tics and inferential statistics, f requency, 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. 
 
ความสําคญัของปัญหา 
 ธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่หลายรูปแบบเขา้มาดาํเนินธุรกิจในประเทศไทยทั้งร้านสะดวกซ้ือ 
(Convenience Store) ดิสเคาน์สโตร์ (Discount store) ซ่ึงขยายตวัอยา่งมากมีการเจริญเติบโตสู่ชาน
เมือง และมีการแข่งขนัอยา่งรุนแรงดว้ย 
    ภายใตภ้าวะการณ์แข่งขนัทางธุรกิจการคา้และการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ท่ีมีการแข่งขนัอยา่งสูง และมีการส่ือสารทางดา้นขอ้มูลอยา่งไร้ขอบเขตและมีประสิทธิภาพมาก จึง
ทาํให้การการแข่งขนัและการขยายตวัของธุรกิจดาํเนินไปอย่างรวดเร็ว เขม้ขน้ และไร้พรมแดน 
โดยเฉพาะธุรกิจคา้ปลีกในประเทศไทยท่ีมีต่างประเทศเขา้มาลงทุนจาํนวนมาก เน่ืองดว้ยไดเ้ปรียบ
ทางดา้นเงินทุนท่ีมีจาํนวนมาก พร้อมกบัมีการจดัการท่ีทนัสมยั มีกลยทุธ์การตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ 
ใช้เทคโนโลยีในการจัดการ และมีอาํนาจการต่อรองสูง จึงสามารถจาํหน่ายสินค้าได้ในราคา             
ตํ่า  โดยเฉพาะธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ประเภทดิสเคาน์สโตร์ และร้านสะดวกซ้ือ ท่ีไดรั้บความนิยม
เป็นอย่างมากในปัจจุบัน มีการขยายสาขาอย่างรวดเร็วทั้ งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวดั เช่น         
เทสโกโ้ลตสั บ๊ิกซีซูเปอร์มาร์เกต็ แมค็โคร และคาร์ฟูร์ เป็นตน้ ซ่ึงภาคธุรกิจน้ีจดัว่ามีบทบาทสาํคญั
ต่อระบบเศรษฐกิจภายในประเทศเช่นเดียวกนั และธุรกิจคา้ปลีกเหล่าน้ีมีการแข่งขนักนัอยา่งเขม้ขน้
และรุนแรง มีการใชก้ลยุทธ์ในการจดัการทางการตลาดสมยัใหม่ทุกรูปแบบเพ่ือการแข่งขนัทาง
ธุรกิจ ซ่ึงแนวคิดเก่ียวกับตราสินคา้ก็เป็นกลยุทธ์หน่ึงท่ีสําคญัและเป็นพื้นฐานท่ีจะทาํให้ธุรกิจ
ประสบความสาํเร็จ หรือสามารถดาํรงอยูใ่นตลาดได ้ในท่ามกลางการต่อสู้ทางธุรกิจท่ีมีการแข่งขนั
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รุนแรงเช่นในปัจจุบนั ซ่ึงความสาํเร็จของการสร้างตราสินคา้นั้นตอ้งใชค้วามสามารถในการจดัการ
ท่ีมีประสิทธิภาพมาก แนวคิดเก่ียวกบัตราสินคา้จึงเป็นพื้นฐานของการจดัการท่ีตอ้งใชค้วามเขา้ใจ 

 
 

และเขา้ถึงแก่นแทข้องค่าตราสินคา้ (Brand Equity) ท่ีผูบ้ริโภครับรู้ได ้ดงันั้นตราสินคา้จึงมีบทบาท
ท่ีสําคญัยิ่งในการแข่งขนัทางการตลาด และได้รับการยอมรับว่ามีบทบาทสําคญัในการสร้าง
ความสําเร็จทางการตลาดมาโดยตลอด ซ่ึงนักการตลาดจาํเป็นท่ีจะตอ้งเรียนรู้ทกัษะในการสร้าง 
รักษา ปกป้อง และพฒันาตราสินคา้ เน่ืองจากตราสินคา้ คือส่ิงท่ีช่วยสร้างความแตกต่าง และความ
ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัให้กบัสินคา้ หรือบริการ โดยเป็นตวักลางเช่ือมโยงคุณค่า (Value) และ
เอกลกัษณ์ (Uniqueness) บางอยา่งเพ่ิมเติมเขา้กบัหนา้ท่ีใชส้อยพ้ืนฐานของสินคา้ หรือบริการนั้นๆ
ในการรับรู้ของผูบ้ริโภค ซ่ึงแมค้วามกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีจะช่วยให้กระบวนการผลิตสินคา้ถูก
ลอกเลียนแบบจากบริษทัคู่แข่งไดง่้ายเพียงใดก็ตาม แต่ตราสินคา้ท่ีแข็งแกร่งนั้นจะไม่สามารถถูก
ลอกเลียนแบบไดง่้าย ๆ ซ่ึงเป็นไปในทาํนองเดียวกนักบัท่ี ออเคอร์ (Aaker, 1991) สรุปว่าในหลายๆ
ธุรกิจแลว้วา่ตราสินคา้และผลประโยชน์ท่ีเกิดจากตราสินคา้เป็นสินทรัพยท่ี์สาํคญัท่ีสุด ซ่ึงเป็นขอ้ท่ี
ไดเ้ปรียบในการดาํเนินธุรกิจและเป็นท่ีมาของรายไดใ้นอนาคต 
 
คาํสําคญั 
 ค่าตราสินคา้ ร้านสะดวกซ้ือ 
 
โจทย์วจัิย/ปัญหาวจัิย 
   ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพทางครอบครัว ระดบัการศึกษา อาชีพ และ
ระดบัรายได ้ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อค่าตราสินคา้ของร้านสะดวกซ้ือ 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย  
 ศึกษาถึงปัจจยัการวดัค่าตราสินคา้ของร้านสะดวกซ้ือและเพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ี
ส่งผลต่อความคิดเห็นของผูบ้ริโภคต่อค่าตราสินคา้ของร้านสะดวกซ้ือ 
 
วธีิดําเนินการวจัิย 
 เป็นการวดัคุณค่าตราสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคมีต่อร้านสะดวกซ้ือได้แก่ ร้านในเขตจังหวดั
ปทุมธานีโดยใชว้ิธีการวดัตามแนวทฤษฏีของ ออเคอร์ (2001) ซ่ึงมีอยู ่5 ดา้น แต่ในท่ีน่ีจะใชเ้พียง   
4 ดา้นไดแ้ก่ การรู้จกัช่ือตราสินคา้ คุณภาพท่ีถูกรับรู้ของตราสินคา้ ความเช่ือมโยงกบัตราสินคา้ และ
ความภกัดีต่อตราสินคา้ ส่วนการวดัในดา้น สินทรัพยป์ระเภทอ่ืนๆ ของตราสินคา้จะไม่ไดอ้ยูใ่น
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ขอบเขตการศึกษาคร้ังน้ี เน่ืองจากการวดัในดา้นน้ี เป็นการวดัในมุมมองของผูผ้ลิต หรือเจา้ของ
กิจการประชากร ในการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ ประชาชนหรือผูบ้ริโภคสินคา้ท่ีอาศยัอยู่ในเขตจงัหวดั
ปทุมธานี ซ่ึงมีจาํนวนประชากรทั้งส้ิน รวม 922,908 คน  
 ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง ผูว้ิจยัใชว้ิธีสุ่มตวัอยา่งแบบไม่ทราบขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีแน่นอน
ท่ีซ้ือสินคา้จากร้านสะดวกซ้ือโลตสัเอก็ซ์เพรสในเขตจงัหวดัปทุมธานี โดยการกาํหนดจาํนวนของ
กลุ่มตวัอยา่งใชว้ิธีการเปิดตารางสาํเร็จของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1967) ในระดบัความ 
เช่ือมัน่ร้อยละ 95 กาํหนดความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีสามารถยอมรับได้
ในการวิจยัคร้ังน้ีคือ จาํนวน 400 คนโดยจะเลือกสุ่มเก็บตวัอยา่งจากประชาชนทุกคนท่ีสามท่ีเขา้มา
ซ้ือสินคา้และใชบ้ริการจากร้านสะดวกซ้ือโลตสัเอก็ซ์เพรส ในเขตจงัหวดัปทุมธานีทุกสาขา ซ่ึงมี
ทั้งหมด 18 สาขา ท่ีกระจายอยูใ่นจงัหวดัปทุมธานี โดยใชว้ิธีเฉล่ียจาํนวนกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 400 
คนตามจาํนวนสาขา 
 
ผลการวจัิย 
 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายอุยูร่ะหว่าง 20 – 29 ปี และมีสถานภาพโสดและสถานภาพ
สมรสแลว้จาํนวนใกลเ้คียงกนั ระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรี และระดบัรายไดอ้ยู่ท่ีต ํ่ากว่า   
10,000 บาท ผลการวิเคราะห์ค่านํ้าหนกัองคป์ระกอบใชก้ารวิเคราะห์สมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของ    ครอ
นบาค ดา้นคุณภาพท่ีถูกรับรู้ดา้นคุณภาพ มีค่าเท่ากบั 0.869 ดา้นความภกัดี มีค่าเท่ากบั 0.876 ดา้น
ความเช่ือมโยง มีค่าเท่ากบั 0.888 ดา้นคุณภาพท่ีถูกรับรู้ดา้นความแตกต่าง มีค่าเท่ากบั 0.995 ดา้น
การรู้จกัช่ือตราสินคา้ มีค่าเท่ากบั 0.852 
               ส่วนของการรับรู้ค่าตราสินคา้ของแต่ละองคป์ระกอบของตราสินคา้เพื่อใชใ้นการเลือก
ตราสินคา้นั้น สามารถสรุป ดงัน้ีคือกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุระหว่าง 30 - 39 ปี ข้ึนไป มีพฤติกรรมใน
การรับรู้ค่าตราสินคา้สูงกวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายรุะหว่าง 15 – 19 ปี และ 20 – 29 ปี เม่ือจาํแนกกลุ่ม
ตวัอยา่งตามระดบัการศึกษา พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาตั้งแต่ ปวส./อนุปริญญาตรีข้ึนไป 
มีพฤติกรรมในการรับรู้ค่าตราสินคา้สูงกว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปวส./อนุปริญญาตรี 
และเม่ือจาํแนกกลุ่มตวัอยา่งตามระดบัรายได ้พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัรายได ้10,000 บาทข้ึนไป 
มีพฤติกรรมในการรับรู้ค่าตราสินคา้สูงกวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัรายไดต้ ํ่ากวา่ 10,000 บาท  
 ในส่วนของตราสินคา้ท่ีกลุ่มตวัอย่างระลึกถึงได ้3 อนัดบัแรกนั้น พบว่ามีการระลึกถึง
และเลือกตราสินคา้ของร้านสะดวกซ้ือโลตสัเอ็กซ์เพรสเป็นอนัดบัท่ี 2 และกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาย ุ
ตั้งแต่ 20-29 ปี การศึกษาระดบัปริญาตรี และระดบัรายไดท่ี้ตํ่ากว่า 10,000 บาท จะมีการเลือกและ
ระลึกถึงร้านสะดวกซ้ือโลตสัเอก็ซ์เพรสเป็นอนัดบัท่ี 1 
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ส่วนตราสินคา้ท่ีกลุ่มตวัอยา่งใชใ้นปัจจุบนั กล่าวสรุปไดว้่า กลุ่มท่ีมีอายตุั้งแต่ 29 ปี และ ตํ่ากว่า จะ
เลือกซ้ือสินคา้ท่ี ร้านเซ่เว่นอีเลเว่น ส่วนกลุ่มท่ีมีอายมุากกว่า 29 ปีข้ึนไป จะเลือกร้านโลตสัเอก็ซ์
เพรส ส่วนการจาํแนกตามระดบัการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีตํ่า กว่าปริญญา
ตรี จะเลือก ร้านเซ่เว่นอีเลเว่น ส่วนกลุ่มท่ีมีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จะเลือกร้าน
โลตสัเอก็ซ์เพรส และในส่วนของระดบัรายได ้พบวา่กลุ่มท่ีมีรายไดต้ ํ่ากวา่ 10,000 บาท จะเลือกร้าน
เซ่เวน่อีเลเวน่ ส่วนกลุ่มท่ีมีระดบัรายไดท่ี้สูงกวา่ 10,000 บาท จะเลือกร้านโลตสัเอก็ซ์เพรส 
 สาํหรับผลสรุปการศึกษาในส่วนของการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างองคป์ระกอบใน
การวดัค่าตราสินคา้และค่ารวมของตราสินคา้ จากผลการศึกษาพบว่าองคป์ระกอบค่าตราสินคา้ซ่ึงมี
ทั้งหมด 5 องคป์ระกอบไดแ้ก่ การรู้จกัช่ือตราสินคา้ คุณภาพท่ีถูกรับรู้ดา้นความแตกต่างของตรา
สินคา้ คุณภาพท่ีถูกรับรู้ดา้นคุณภาพของตราสินคา้ ความเช่ือมโยงกบัตราสินคา้ และความภกัดีใน
ตราสินค้า  เ ม่ือทําการวิเคราะห์ผลทางสถิติด้วยวิธีการวิ เคราะห์ถดถอยพหุคูณแล้วมีเพียง                  
4 องคป์ระกอบเท่านั้นท่ีมีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัค่าตราสินคา้คือ คุณภาพท่ีถูกรับรู้ดา้นความ
แตกต่างของตราสินคา้ คุณภาพท่ีถูกรับรู้ดา้นคุณภาพตราสินคา้ ความเช่ือมโยงกบัตราสินคา้ และ
ความภกัดีต่อตราสินคา้ ซ่ึงองคป์ระกอบน้ีสามารถสามารถร่วมกนัพยากรณ์ค่าตราสินคา้ไดร้้อยละ 
95.0 ซ่ึงมีค่าค่อนขา้งสูงมาก 
 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ไดส้มการการพยากรณ์ ค่า Y (คุณค่าตราสินคา้) ดงัน้ี 

 Y    =    0.216 + 0.646x2 + 0.537x3 + 0.746x4 + 0.741x5 

 
 ส่วนผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงสถิติอนุมานเพื่อทดสอบสมมุติฐานเป็นดงัน้ี 
 สมมุติฐานท่ีทดสอบคือ ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพทางครอบครัว ระดบั
การศึกษา อาชีพ และระดบัรายได ้ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อค่าตรา
สินคา้ของร้านสะดวกซ้ือ  
 การทดสอบปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ี
มีต่อค่าตราสินคา้ของร้านสะดวกซ้ือ จากการทดสอบพบว่า ขอ้สมมุติฐานไม่เป็นจริง คือทั้งเพศชาย 
และเพศหญิง จะมีพฤติกรรมต่อค่าตราสินคา้ของร้านสะดวกซ้ือท่ีไม่มีความแตกต่างกนั 
 การทดสอบปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาย ุสถานภาพ การศึกษา อาชีพและรายได ้ท่ีแตกต่าง
กนัส่งผลต่อความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อค่าตราสินคา้ของร้านสะดวกซ้ือ จากการทดสอบพบว่า 
ขอ้สมมุติฐานเป็นจริง  
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อภิปรายผล 
 การอภิปรายผลจะมี 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 จะเป็นการอภิปรายผลขององคป์ระกอบค่าตรา
สินคา้ส่วนท่ี 2 จะเป็นการอภิปลายผลตามขอ้สมมุติฐานโดยอภิปรายถึงคุณค่าตราสินคา้ท่ีมีผลต่อ
การซ้ือสินคา้และใชบ้ริการของผูบ้ริโภค 
 ส่วนท่ี 1 การอภิปรายผลจะแยกตามองคป์ระกอบของค่าตราสินคา้ ท่ีมีความสัม พนัธ์กบั
ค่าตราสินคา้ ซ่ึงผลจากการวิเคราะห์ดว้ยสถิติวิธีถดถอยพหุคูณ ไดผ้ลออกมาว่าองคป์ระกอบทั้ง      
4 องคป์ระกอบมีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัค่าตราสินอยา่งมีนยัสาํคญั โดยทั้ง 4 องคป์ระกอบมี
ค่าความสัมพนัธ์ท่ีมีค่าสูงมากและใกลเ้คียงกนั ซ่ึงสามารถพยากรณ์ค่าตราสินคา้ไดถึ้งร้อยละ 95.0   
การอภิปรายผลจะมีดงัน้ี 
 ความเช่ือมโยงกบัตราสินคา้ (Brand Associations) จากผลการวิเคราะห์สถิติวิธีถดถอย
พหุคูณเพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่างองคป์ระกอบค่าตราสินคา้กบัค่าตราสินคา้นั้น พบว่า ความ
เช่ือมโยงของตราสินคา้ มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัค่าตราสินคา้อย่างมีนัยสําคญั หมายความว่า
ความเช่ือมโยงของตราสินคา้มีผลกบักลุ่มตวัอย่างในการเลือกซ้ือตราสินคา้ เม่ือใดก็ตามท่ีกลุ่ม
ตวัอย่างตอ้งการเลือกตราสินคา้และใชบ้ริการ จะตอ้งมีการเช่ือมโยงตราสินคา้เขา้กบัความทรงจาํ 
ทาํให้สินคา้มีความแตกต่างจากคู่แข่งขนั รวมทั้งทาํให้ผูบ้ริโภคมีเหตุผลในการซ้ือสินคา้ โดยท่ี
ความทรงจาํท่ีเช่ือมโยงกบัตราสินคา้ในทางบวกจะช่วยใหก้ลุ่มตวัอยา่งตดัสินใจเลือกตราสินคา้และ
ใชบ้ริการไดต้รงตามความตอ้งการมากข้ึน 
 ผลลพัธ์น้ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ออเคอร์ (Aaker, 1991) ท่ีว่า ความเช่ือมโยงกบัตรา
สินคา้ คือความสัมพนัธ์ท่ีเช่ือมโยงตราสินคา้เขา้กบัความทรงจาํของผูบ้ริโภค ซ่ึงความสัมพนัธ์
ดงักล่าวจะช่วยสร้างทศันคติในเชิงบวกให้กบัตราสินคา้และกลายเป็นส่ิงท่ีเช่ือมโยงเขา้กบัตรา
สินคา้นั้น ๆ ในความรู้สึกของผูบ้ริโภค การท่ีผูบ้ริโภคมีความเช่ือมโยงกบัตราสินคา้นั้นจะช่วยสร้าง
ค่าใหก้บัตราสินคา้ไดโ้ดยการท่ีจะช่วยใหผู้บ้ริโภคสามารถดึงข่าวสารเก่ียวกบัตราสินคา้ออกมาจาก
ความทรงจาํและช่วยในการสร้างความแตกต่างใหก้บัตราสินคา้ 
 จากการศึกษาสรุปว่าความเช่ือมโยงของตราสินคา้เป็นองค์ประกอบท่ีประกอบ ด้วย
คุณสมบติัหลายประการท่ีมาจากการเช่ือมโยงท่ีในใจของผูบ้ริโภคต่อตราสินคา้นั้นๆทาํให้เกิด
ภาพลกัษณ์ท่ีดีและโดดเด่นของตราสินคา้นั้นอยา่งชดัเจน ส่งผลต่อการตดัสินใจในเชิงบวกต่อตรา
สินคา้นั้นและเลือกท่ีจะซ้ือหรือใชบ้ริการต่อสินคา้ท่ีตดัสินใจ ซ่ึงส่งผลโดยตรงต่อการเพ่ิมคุณค่า
ของตราสินคา้นั้นใหเ้พิ่มมากยิง่ข้ึน 
 คุณภาพท่ีถูกรับรู้ดา้นคุณภาพของตราสินคา้ (Perceived Quality of Brand Quality) จาก
ผลการวิเคราะห์สถิติวิธีการถดถอยพหุคูณ เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่างองคป์ระกอบค่าตราสินคา้
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กบัค่าตราสินคา้นั้น พบว่า คุณภาพท่ีถูกรับรู้ดา้นคุณภาพของตราสินคา้ มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั
ค่าตราสินคา้ อยา่งมีนยัสาํคญั หมายความว่า เม่ือกลุ่มตวัอยา่งรับรู้ถึงคุณภาพท่ีถูกรับรู้ดา้นคุณภาพ
ของตราสินคา้แลว้ จะเกิดความเช่ือมโยงในตราสิคา้ จะทาํใหเ้ห็นความแตกต่างในตราสินคา้ท่ีใชอ้ยู่
กบัตราสินคา้อ่ืนๆ ทาํให้จดจาํตราสินคา้ท่ีใชอ้ยูไ่ดง่้ายข้ึน และคุณภาพท่ีถูกรับรู้จะเป็นแรงจูงใจให้
กลุ่มตวัอย่างมีความภกัดีกบัตราสินคา้นั้นและรู้สึกในทางบวกกบัตราสินคา้ดว้ย ดงันั้นหากกลุ่ม
ตวัอยา่งมีคุณภาพท่ีถูกรับรู้ดา้นคุณภาพของตราสินคา้สูง ค่าตราสินคา้ก็จะสูงตามไปดว้ย ส่งผลให้
ตราสินคา้นั้นมีค่าสูงข้ึนในสายตาของกลุ่มตวัอยา่ง 
 ผลการวิเคราะห์คร้ังน้ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ออเคอร์ (Aaker, 1991) ในเร่ืองคุณภาพ
ท่ีถูกรับรู้ ซ่ึงจะมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้โดยการพิจารณาจากคุณภาพท่ีถูกรับรู้ไดโ้ดยรวม 
หรือการท่ีมีคุณภาพเหนือกว่าตราสินคา้อ่ืน ทาํให้ผูบ้ริโภคคาํนึงถึงความแตกต่างท่ีเกิดข้ึนและยงั
เป็นองคป์ระกอบท่ีสามารถสร้างตราสินคา้ในใจผูบ้ริโภคไดอี้กดว้ย  
 จากการศึกษาความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบตราสินคา้ด้านคุณภาพท่ีถูกรับรู้ด้าน
คุณภาพของตราสินคา้ กบัค่าตราสินคา้นั้นสรุปไดว้่า การรับรู้ค่าตราสินคา้ดา้นคุณภาพท่ีถูกรับรู้ จะ
ถูกส่งผา่นไปสู่ผูบ้ริโภคโดยการเช่ือมโยงในความคิดและความทรงจาํของผูบ้ริโภคว่า ตราสินคา้นั้น
นั้นมีความแตกต่างในเร่ืองคุณภาพ และภาพลกัษณ์อ่ืน ซ่ึงการรับรู้ผา่นภาพความคิดและความรู้สึก
ของผูบ้ริโภคท่ีถูกเช่ือมโยงทาํใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือใชบ้ริการ ซ่ึงการท่ีผูป้ระกอบการ
จะเขา้ไปถึงใจของผูบ้ริโภคและส่ือสารให้ผูบ้ริโภคเขา้ใจในตวัของสินคา้ไดน้ั้น คือตอ้งสร้างตรา
สินคา้ให้มีความโดดเด่นและแตกต่าง อาทิเช่น ความน่าเช่ือถือของสินคา้ ความทนทาน การ
ให้บริการหลงัการขายของสินคา้ เป็นตน้ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะส่งผลทาํให้ผูบ้ริโภคเกิดความรับรู้ถึงค่า
ตราสินคา้เพิ่มมากข้ึน 
 คุณภาพท่ีถูกรับรู้ดา้นความแตกต่างของตราสินคา้ (Perceived Quality of Brand 
Differentiate) จากผลการวิเคราะห์สถิติวิธีการถดถอยพหุคูณ เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่าง
องคป์ระกอบค่าตราสินคา้กบัค่าตราสินคา้นั้น พบว่า คุณภาพท่ีถูกรับรู้ดา้นความแตกต่างของตรา
สินคา้ มีความสัมพนัธ์ทางบวก อย่างมีนยัสาํคญั หมายความว่า เม่ือกลุ่มตวัอย่างตอ้งการซ้ือสินคา้
หรือใชบ้ริการแลว้ จะเกิดกระบวนการเช่ือมโยงภายในความคิดและเกิดภาพความเช่ือมโยงไปถึง 
การรับรู้ทางดา้นคุณภาพและความแตกต่างของตราสินคา้ท่ีโดดเด่นอย่างชดัเจน ซ่ึงทั้งหมดจะมี
ความสัมพนัธ์กนั จึงทาํให้เลือกตราสินคา้ท่ีใชอ้ยู่ ดงันั้น การรับรู้ดา้นความแตกต่างของตราสินคา้ 
จึงมีผลทาํใหค่้ารวมในสายตาของกลุ่มตวัอยา่งเพิ่มมากข้ึนได ้
 ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ออเคอร์ (Aaker, 1991) คุณภาพท่ีถูก
รับรู้ของตราสินคา้ หรือการท่ีผูบ้ริโภคมีการรับรู้ค่าของตราสินคา้ซ่ึง หมายถึงการท่ีตราสินคา้หน่ึงๆ 
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ได้ถูกรับรู้ในคุณภาพโดยรวม  หรือคุณภาพท่ีเหนือกว่าสินค้าตราอ่ืน  ๆ  โดยพิจารณาจาก
วตัถุประสงคใ์นการใชง้านหรือคุณสมบติัของสินคา้นั้น ๆ ซ่ึงคุณภาพของตราสินคา้ท่ีถูกรับรู้นั้นจะ
มีอิทธิพลโดยตรงต่อการตดัสินใจซ้ือ เพราะเป็นส่ิงท่ีทาํให้ผูบ้ริโภคไดเ้ห็นถึงความแตกต่างและ
ตาํแหน่งของสินคา้รวมทั้งทาํใหผู้บ้ริโภคมีเหตุผลท่ีจะซ้ือสินคา้นั้น ๆ 
 ผลจากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบดา้นคุณภาพท่ีถูกรับรู้ดา้นความ
แตกต่างของตราสินคา้ สรุปไดว้่า คุณภาพท่ีถูกรับรู้ดา้นความแตกต่าง เป็นความเช่ือมโยงท่ีในใจ
ของผูบ้ริโภค ทาํให้เกิดความสัมพนัธ์ต่อค่าตราสินคา้ท่ีเพิ่มมากข้ึน ในส่วนของผูป้ระกอบการใน
การสร้างคุณค่าตราสินคา้ของตวัเองให้เพิ่มมากข้ึนไดโ้ดยตอ้งสามารถสร้างความแตกต่างในดา้น
คุณภาพของสินคา้ให้มีความเด่นชดั โดดเด่นซ่ึงจะมีผลเช่ือมโยงไปสู่ผูบ้ริโภคในการตดัสินใจซ้ือ
และใชบ้ริการตราสินคา้นั้นๆ 
 ความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand loyalty) จากผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ เพื่อหา
ความสัมพนัธ์ระหว่างองคป์ระกอบค่าตราสินคา้กบัค่าตราสินคา้นั้น พบว่า ความภกัดีต่อตราสินคา้ 
มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัค่าตราสินคา้ อย่างมีนยัสาํคญั หมายความว่าเม่ือ กลุ่มตวัอย่างตอ้งการ
ซ้ือสินคา้และใชบ้ริการตราสินคา้นั้น กลุ่มตวัอยา่งก็จะตอ้งมีความภกัดีต่อตราสินคา้นั้นก่อน จึงจะ
ตดัสินใจซ้ือตราสินคา้นั้น ซ่ึงความภกัดีนั้นมีผลมาจากความเช่ือมโยงท่ีในใจของกลุ่มตวัอย่างท่ี
สัมพนัธ์กบัคุณภาพท่ีรับรู้ทั้งดา้นคุณภาพและความแตกต่าง ซ่ึงทั้งหมดจะมีความสัมพนัธ์กนั และ
กลายเป็นความภกัดีต่อตราสินคา้นั้น ดงันั้นหากกลุ่มตวัอย่างมีความภกัดีต่อตราสินคา้มาก ก็จะทาํ
ใหก้ารรับรู้ถึงค่าตราสินคา้มากข้ึนไปดว้ย 
 ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ออเคอร์ (Aaker, 1991) ไดก้ล่าวไวว้า่ 
ความภกัดีต่อตราสินคา้ หมายถึง การวดัความยึดแน่น (Attachment) ท่ีลูกคา้มีต่อตราสินคา้ซ่ึงจะ
สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ลูกคา้มีแนวโนม้ท่ีจะเปล่ียนไปใชอี้กตราหน่ึงอยา่งไร โดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงในราคาและรูปลกัษณ์ของสินคา้  
 ผลจากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างองคป์ระกอบค่าตราสินคา้ดา้นความภกัดีต่อตรา
สินคา้กบัค่าตราสินคา้นั้น สรุปไดว้่า ความภกัดีต่อตราสินคา้ เป็นองคป์ระกอบหน่ึงท่ีสาํคญัท่ีมีผล
จากความเช่ือมโยงของผูบ้ริโภคท่ีเกิดข้ึนในใจจากการรับรู้ทางดา้นคุณภาพและดา้นความแตกต่าง
ของตราสินคา้ ส่งผลผลกัดนัให้ผูบ้ริโภคเกิดความเต็มใจท่ีจะซ้ือหรือใชบ้ริการ และเกิดการซ้ือซํ้ า  
หรือใชบ้ริการซํ้าตามมา เน่ืองจากความภกัดีต่อตราสินคา้นั้น และยงัเป็นองคป์ระกอบท่ีสร้างใหเ้กิด 
องค์ประกอบอ่ืนตามมาอีกดว้ย ซ่ึงผลการอภิปรายน้ีมีความเหมือนกนักบัผลการวิจยัท่ีศึกษามา     
อีกทั้ งถ้ามีความภักดีต่อตราสินค้ามากก็จะส่งผลให้ค่าตราสินค้าเพิ่มมากข้ึนซ่ึงเป็นผลดีต่อ
ผูป้ระกอบการ ทั้งน้ีผูป้ระกอบการสามารถสร้างกลยทุธ์ทางการตลาดโดยการสร้างความภกัดีจาก 
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ผูบ้ริโภครายใหม่และการรักษาความภกัดีให้คงอยูก่บัผูบ้ริโภครายเก่า ก็จะสามารถส่งผลต่อธุรกิจ
ของผูป้ระกอบการ และเกิดความมัน่คงและเพ่ิมคุณค่าต่อตราสินคา้ของผูป้ระกอบการ 
 การรู้จกัช่ือตราสินคา้ (Brand Awareness) จากผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ เพื่อหา
ความสมัพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบค่าตราสินคา้กบัค่าตราสินคา้นั้น พบวา่ การรู้จกัช่ือตราสินคา้ ไม่
มีความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เน่ืองจากวา่ ผลการวิเคราะห์ไม่มีองคป์ระกอบของการรู้จกั
ช่ือตราสินคา้เขา้ไปอยูใ่นสมการ แต่อยา่งไรก็ตามถึงแมว้่าผลการวิเคราะห์จะเห็นว่าการรู้จกัช่ือตรา
สินคา้ไม่มีความสัมพนัธ์กบัค่ารวมตราสินคา้ แต่การรู้จกัช่ือตราสินคา้ก็เป็นส่วนสําคญัท่ีทาํให้
ผูบ้ริโภครู้จกัสินคา้ และสามารถจดจาํตราสินคา้ได ้ 
 ส่วนท่ี 2 จะเป็นการอภิปลายผลตามขอ้สมมุติฐานโดยอภิปรายถึงคุณค่าตราสินคา้ท่ีมีต่อ
พฤติกรรมการการซ้ือและใชบ้ริการของผูบ้ริโภค 
 การทดสอบปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ี
มีต่อค่าตราสินคา้ของร้านสะดวกซ้ือ จากผลการทดสอบพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ ท่ีแตกต่าง
กนั ไม่ส่งผลต่อความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อค่าตราสินคา้ของร้านสะดวกซ้ือ สาเหตุอาจเป็น
เพราะในปัจจุบนัเพศหญิงมีความเท่าเทียมกบัเพศชายในเร่ืองต่างๆ เช่นการทาํงาน รายได ้การศึกษา 
ความอิสระภาพ อ่ืนๆ ทาํให้กระบวนการตดัสินใจไม่แตกต่างกนัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยั
ของ กนิษฐา  ยกส้าน (2546) ท่ีกล่าวว่า ผูบ้ริโภคท่ีเพศแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑ ์เบเกอร่ีเอส แอนด ์พี ดา้นความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑข์นมคุกก้ีเอสแอนดพ์ี ไม่แตกต่าง
กนั ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากผลิตภณัฑเ์บเกอร่ีเป็นผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บความนิยมมากในปัจจุบนั ทั้งเพศ
ชายและเพศหญิง สามารถหาซ้ือรับประทานไดง่้ายเพราะมีจาํหน่ายอยา่งแพร่หลาย 
 การทดสอบปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาย ุท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ี
มีต่อค่าตราสินคา้ของร้านสะดวกซ้ือ จากผลการทดสอบพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาย ุท่ีแตกต่าง
กนัส่งผลต่อความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อค่าตราสินคา้ของร้านสะดวกซ้ือ หมายความว่า อายุ
ของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนัจะมีผลต่อค่าตราสินคา้ของตราสินคา้ของร้านสะดวกซ้ือ ท่ีแตกต่างกนั 
นัน่คือเม่ือผูบ้ริโภคท่ีอายมุากข้ึน ค่าตราสินคา้ต่อร้านสะดวกซ้ือจะมีมากข้ึน ส่งผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือสินคา้หรือใชบ้ริการของผูบ้ริโภค ซ่ึงสาเหตุอาจเน่ืองมาจากการท่ีผูบ้ริโภคสะสมประสบการณ์
ต่างๆ และสะสมขอ้มูลข่าวสารจากแหล่งต่างๆไดม้าก รวมถึงกาํลงัซ้ือท่ีมากข้ึนดว้ย ส่งผลต่อค่าตรา
สินคา้ให้มากข้ึนดว้ย สอดคลอ้งกบัศิริวรรณ  เสรีรัตน์ (2541) ท่ีกล่าวว่า การตดัสินใจของผูซ้ื้อ
ไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะส่วนบุคคลดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ อาย ุขั้นตอนวฏัจกัรของชีวิตครอบครัว อาชีพ
โอกาสทางเศรษฐกิจและการศึกษาส่วนการทดสอบปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพและรายไดน้ั้นไดผ้ลการทดสอบวา่แตกต่างกนัส่งผลต่อความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ี
มีต่อค่าตราสินคา้ของร้านสะดวกซ้ือ ซ่ึงสอดคลอ้งกบันักวิจยัหลายท่าน เช่น ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ 
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(2539) ไดใ้ห้แนวคิดว่า บุคคลท่ีเป็นโสดจะชอบความเป็นอิสระ สามารถพึ่งพาตนเองได ้มกั
ตดัสินใจซ้ือสินค้าด้วยตนเอง หรือพรทิพย ์วรกิจโภคาทร (2529) พบว่า การศึกษาเป็นตวัแปรท่ี
สําคญัมาก การศึกษาของผูรั้บสารนั้ นทาํให้พฤติกรรมของผูรั้บสารแตกต่างกันไป บุคคลท่ีมี
การศึกษาสูง จะสนใจข่าวสารไม่ค่อยเช่ืออะไรง่ายๆตอ้งมีการทดลองใชผ้ลิตภณัฑเ์พื่อให้ทราบถึง
คุณสมบติัท่ีแทจ้ริงก่อนท่ีจะตดัสินใจซ้ือ เป็นตน้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ในการศึกษาทาํวิจยัคร้ังน้ี เร่ืองค่าตราสินคา้ของร้านสะดวกซ้ือในเขตจงัหวดัปทุมธานี 
ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะจากการทาํวิจยัดงัน้ี 
 จากการวิจยัพบว่า การรู้จกัช่ือตราสินคา้ คุณภาพท่ีถูกรับรู้ ความเช่ือมโยงกบัตราสินคา้ 
และความภกัดีในตราสินคา้ มีความสมัพนัธ์กบัค่าตราสินคา้ในทางบวก ซ่ึงถา้ผูป้ระกอบการเลง็เห็น
ความสาํคญัและใหค้วามสาํคญัอยา่งจริงจงัท่ีส่งเสริมการศึกษาการเรียนรู้เพื่อปูพื้นฐานให้พนกังาน
ในองคก์รไดเ้ขา้ใจอย่างถ่องแทข้องค่าตราสินคา้ท่ีจะมีผลสาํคญัต่อองคก์รในเร่ืองของการแข่งขนั 
ความอยูร่อดและผลกาํไรขององคก์รแลว้ การท่ีจะผลกัดนัใหต้ราสินคา้ขององคเ์พิ่มความสาํคญัมาก
ข้ึนและยนืยาวตลอดไปกจ็ะทาํไดง่้ายข้ึน และส่งผลต่อกลยทุธ์ทางการตลาดได ้ 
 ส่วนองคป์ระกอบความภกัดีของผูบ้ริโภคต่อตราสินคา้ของผูป้ระกอบการท่ีมีความภกัดี
ต่อตราสินคา้อยูแ่ลว้ มีความสาํคญัท่ีผูป้ระกอบการจะตอ้งหาทางรักษาไวห้รือเพิ่มค่าความภกัดีใหมี้
อยู่ตลอดเวลา เพราะความภกัดีจะมีผลให้ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้หรือใชบ้ริการซํ้ าจากผูป้ระกอบการ ซ่ึง  
การท่ีเราลงทุนเพื่อรักษาความภกัดี ของผูบ้ริโภคเดิมจะเป็นการลงทุนท่ีนอ้ยกว่าการลงทุนท่ีทาํให้
ผูบ้ริโภครายใหม่เกิดความภกัดีต่อตราสินคา้ของผูป้ระกอบการ 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมการออมเงินเพื่อรองรับการเกษียณอายุ

ของบุคลากรในภาคเอกชน และปัจจัยท่ีมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการออมเงินเพื่อรองรับ      
การเกษียณอายุของบุคลากรในภาคเอกชน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ การวิเคราะห์        
ความถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Analysis) ผลการวิจยัพบว่า ระดบัการศึกษามธัยมศึกษา       
ตอนปลาย ระดบัการศึกษาปริญญาตรี รายไดท้ั้งหมดเฉล่ียต่อเดือน และรายจ่ายทั้งหมดเฉล่ียต่อเดือน 
มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการออมเงินเพื่อรองรับการเกษียณอายุของบุคลากรในภาคเอกชน
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยที่บุคลากรในภาคเอกชนท่ีมีระดบัการศึกษามธัยมศึกษา
ตอนปลายมีโอกาสท่ีจะเกิดการออมเงินเพื่อรองรับการเกษียณอายุนอ้ยกว่าบุคลากรในภาคเอกชนท่ีมี
ระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญา 0.120 เท่า บุคลากรในภาคเอกชนที่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี         
มีโอกาสท่ีจะเกิดการออมเงินเพื่อรองรับการเกษียณอายุน้อยกว่าบุคลากรในภาคเอกชนท่ีมีระดับ
การศึกษาสูงกวา่ปริญญา 0.085 เท่า ถา้รายไดท้ั้งหมดเฉล่ียต่อเดือนเพิ่มข้ึนโอกาสท่ีจะเกิดการออมเงิน
เพื่อรองรับการเกษียณอายขุองบุคลากรในภาคเอกชนจะเพิ่มข้ึน 1.001 เท่า และถา้รายจ่ายทั้งหมด
เฉล่ียต่อเดือนเพิ่มข้ึนโอกาสท่ีจะเกิดการออมเงินเพื่อรองรับการเกษียณอายขุองบุคลากรในภาคเอกชน
จะลดลง 0.909 เท่า ส่วนตวัแปร อายุ และระดบัการศึกษาตํ่ากว่ามธัยมศึกษาตอนปลาย ไม่มี
ความสมัพนัธ์กบัการเกิดการออมเงินเพื่อรองรับการเกษียณอายขุองบุคลากรในภาคเอกชน 
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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. 
 
ความสําคญัของปัญหา 
ในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 10 พ.ศ.2550-2554 (สาํนกังานคณะกรรมการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2551 : ท่ีมา www.nesdb.go.th วนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2551) รัฐบาลได้
เลง็เห็นถึงปัญหาเร่ืองผูสู้งอายุท่ีจะเพิ่มข้ึนในทุก ๆ ปี ซ่ึงจะทาํให้ประเทศไทยกลายเป็นสังคม
ผูสู้งอายุ จึงไดก้าํหนดเป็นประเด็นหลกัของการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยกาํหนด
แนวนโยบายในเร่ืองการเตรียมค่าใชจ่้ายรัฐบาล เพื่อรองรับภาระดา้นสาธารณสุขท่ีจะเพิ่มข้ึนเม่ือ
ประเทศเขา้สู่สังคมสูงอายุ รวมทั้งเร่ืองการกระตุน้การออมเพื่อรองรับการเกษียณอายุ โดยปฏิรูป
กองทุนบาํเหน็จบาํนาญและกองทุนประกนัสังคม เน่ืองจากประชาชนมีแนวโนม้ท่ีจะออมนอ้ยลง
เม่ือเขา้สู่วยัสูงอายุและมีการนาํเงินออมออกมาใช ้ จากขอ้มูลการสาํรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม
ของครัวเรือนปี 2545 และ 2550 (สํานักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 
2551: ท่ีมา www.nesdb.go.th วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2551) พบวา่ผูสู้งอายมีุรายไดเ้ฉล่ียลดลงจาก 
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ในช่วงวยัแรงงาน โดยในปี 2550 รายไดเ้ฉล่ียของคนอายุ 60-69 ปี อยู่ท่ี 5,234 บาทต่อ
เดือน  ตํ่ากว่ารายได้ของคนอายุ 50-59 ปี ซ่ึงเฉล่ียอยู่ท่ี 6,956 บาทต่อเดือน แสดงให้เห็นว่าเม่ือ
ประชากรวยัแรงงานกา้วสู่วยัสูงอายจุะมีโอกาสในการทาํงานนอ้ยลง มีรายไดล้ดลง ขณะท่ียงัคงมี
ความจาํเป็นใชจ่้ายโดยเฉพาะรายจ่ายดา้นสุขภาพท่ีมีแนวโน้มท่ีสูงข้ึนตามวยั ดงันั้นการศึกษา
พฤติกรรมการออมเงินเพื่อรองรับการเกษียณอายุของบุคลากรในภาคเอกชน จะทาํให้ทราบถึง
พฤติกรรมการออมเงินเพื่อรองรับการเกษียณอายขุองคนท่ีทาํงานอยูใ่นหน่วยงานของภาคเอกชนว่า
มีปัจจยัใดบา้งท่ีก่อใหเ้กิดการออมเงินไวใ้ชจ่้ายในวยัเกษียณซ่ึงเป็นเร่ืองสาํคญัทั้งต่อระดบัประเทศ
และระดบัตวับุคคล ซ่ึงบุคลากรท่ีทาํงานในภาคเอกชนส่วนใหญ่ จะมีรายไดห้ลงัเกษียณจากกองทุน
ประกันสังคมเพียงอย่างเดียว ซ่ึงแตกต่างจากบุคลากรท่ีเป็นข้าราชการซ่ึงมีเงินบํานาญกับ
เงินกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการพลเรือน (กบข.) ดว้ย  

 

คาํสําคญั   
พฤติกรรมการออมเงิน  การเกษียณอาย ุ  
 

โจทย์วจัิย/ปัญหาวจัิย 
            ปัจจยัดา้นบุคคลมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการออมเงินเพื่อรองรับการเกษียณอายหุรือไม่ 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออมเงินเพื่อรองรับการเกษียณอายุของบุคลากรในภาคเอกชน  
จงัหวดัสระบุรี 
 2.  เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการออมเงินเพื่อรองรับการเกษียณอายขุองบุคลากรในภาคเอกชน  
จงัหวดัสระบุรี 
 
ข้อจํากดัในการวจัิย 
 1. ในการเลือกกลุ่มตวัอย่างในคร้ังน้ีใช้วิธีการเลือกตวัอย่างนอกหลกัความน่าจะเป็น
เน่ืองจาก บริษัท เอส ไอ แอล ท่ีดินอุตสาหกรรม จาํกัด ไม่สามารถให้ขอ้มูลทางด้านจาํนวน
บุคลากรในแต่ละโรงงานเน่ืองจากเหตุผลทางด้านกาํลงัคนในการผลิต ผูว้ิจยัจึงไม่สามารถใช ้ 
หลกัการเลือกตวัอยา่งตามหลกัความน่าจะเป็นได ้
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2. ผูต้อบแบบสอบถามไม่ตอบหรือไม่ใหข้อ้มูลตามความจริง เน่ืองจากเป็นการถามเร่ืองรายไดแ้ละการ
ออมเงิน ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ถือวา่เป็นความลบั 
 
วธีิดําเนินการวจัิย 
 1. ประชากรท่ีทาํการศึกษาไดแ้ก่ พนักงานท่ีทาํงานในโรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิคม
อุตสาหกรรมของบริษทั เอส ไอ แอล ท่ีดินอุตสาหกรรม จาํกดั ซ่ึงมีจาํนวนทั้งส้ินประมาณ 12,000 คน 
สาเหตุท่ีเลือกพื้นท่ีดงักล่าวเน่ืองจากเป็นหน่วยงานภาคเอกชนซ่ึงเหมาะสมแก่การทาํการวิจยัในคร้ังน้ี 

2. ขนาดกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ีไดม้าจากการคาํนวณตามสูตรยามาเน่ (Yamene, 
1967 : 886 อา้งถึงใน สิทธ์ิ  ธีรสรณ์, 2551 : 120) โดยกาํหนดค่าความเช่ือมั่นท่ีร้อยละ 95    
ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 388 คน 
 3. สถานท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลไดแ้ก่ โรงงานอุตสาหกรรมจาํนวนในเขตนิคมอุตสาหกรรม 
ของบริษทั เอส ไอ แอล ท่ีดินอุตสาหกรรม จาํกดั 
 4. เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ีไดใ้ชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) 
เป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล โดยแบ่งเน้ือหาคาํถามออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามประกอบดว้ย เพศ 
อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน ตาํแหน่งในการทาํงาน รายไดท้ั้งหมด
เฉล่ียต่อเดือน รายจ่ายทั้งหมดเฉล่ียต่อเดือน จาํนวนสมาชิกท่ีอยูใ่นภาระพึ่งพิง  

ตอนท่ี 2  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการออม ในดา้นวตัถุประสงคก์ารออมเงิน
เพื่อรองรับการเกษียณอายุ  รูปแบบการออมเงินการออมเพื่อรองรับการเกษียณอายุ การส่งเสริม
การออมเงินการออมเพ่ือรองรับการเกษียณอาย ุและสาเหตุท่ีไม่มีการออมเงินเพื่อรองรับการเกษียณอายุ
โดยเป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ  

5. การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามใชส้ถิติพื้นฐาน คือค่าร้อยละ สถิติท่ีใช้
ในการทดสอบสมมติฐาน คือการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Analysis) 
  
ผลการวจัิย 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีการออมเงินเพื่อรองรับการเกษียณอาย ุ
พบว่า ส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย ร้อยละ 27.1 อายุไม่เกิน 30 ปี มีสถานภาพโสด ระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี ประสบการณ์การทาํงาน 5-10 ปี ตาํแหน่งการทาํงานเป็นพนกังาน รายไดท้ั้งหมดเฉล่ีย
ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท รายจ่ายทั้งหมดเฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 บาท และส่วนใหญ่ไม่มี
จาํนวนสมาชิกท่ีอยูใ่นภาระพึ่งพิง ในดา้นวตัถุประสงคใ์นการออมเงินเพื่อรองรับการเกษียณอายุ 
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พบว่า ส่วนใหญ่มีความตอ้งการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีภายหลงัเกษียณอาย ุในดา้นรูปแบบการออมเงิน 
พบวา่ ส่วนใหญ่มีการออมเงินเพื่อรองรับการเกษียณอายใุนรูปแบบเงินฝากธนาคาร ในดา้นการส่งเสริม
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจออมเงินเพื่อรองรับการเกษียณอายุ พบว่า ส่วนใหญ่ ไดรั้บการส่งเสริมจาก
ครอบครัว  
 
ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการออมเงินเพือ่รองรับการเกษียณอาย ุ
 

ตวัแปร B S.E. Wald P - value Odds Ratio 

AGE -0.138 0.133 1.088 0.297 0.871 
EDU   18.845 0.000  
EDU(1) -0.333 1.004 0.110 0.740 0.717 
EDU(2) -2.119 0.836 6.424 0.011 0.120 
EDU(3) -2.466 0.810 9.267 0.002 0.085 
INC 0.001 0.011 60.235 0.000 1.001 
EXPS -0.002 0.877 54.132 0.000 0.909 

Constant = 1.645 
Hosmer and Lemshow Test : χ² = 11.340, df = 8, P- value = 0.124   
Cox & Snell R Square = 0.413  
 

จากสมการท่ีไดจ้ากค่าสัมประสิทธ์ิ = 1.645 - 0.138(AGE) -  0.333 (EDU1) – 2.119 (EDU2)   
– 2.466 (EDU3) + 0.001 (INC) - 0.002 (EXPS) พบว่า  จากสมมติฐานท่ีตั้งไวว้่าปัจจยัดา้นบุคคล   
มีความสัมพนัธ์กับการออมเงินเพื่อรองรับการเกษียณอายุของบุคลากรในภาคเอกชน พบว่า          
ไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวคื้อ ปัจจยัดา้นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการออมเงินเพื่อรองรับ
การเกษียณอายขุองบุคลากรในภาคเอกชน มีเพียง 4 ตวัแปรเท่านั้น คือ ระดบัการศึกษามธัยมศึกษา
ตอนปลาย ระดับการศึกษาปริญญาตรี รายได้ทั้ งหมดเฉล่ียต่อเดือนและรายจ่ายทั้ งหมดเฉล่ีย         
ต่อเดือน ส่วนตวัแปรท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กบัการออมเงินเพื่อรองรับการเกษียณอายุของบุคลากร  
ในภาคเอกชน คือ อายแุละระดบัการศึกษาตํ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย 
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อภิปรายผล 
 1. จากผลการศึกษาพฤติกรรมการออมเงินเพื่อรองรับการเกษียณอาย ุในปัจจยัดา้นบุคคล 
พบวา่ อาย ุไม่มีความสมัพนัธ์กบัการออมเงินเพื่อรองรับการเกษียณอาย ุซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ รดา  อดุลยว์ฒันกลุ (2549) ท่ีศึกษาปัจจยักาํหนดการออมภาคครัวเรือนและพฤติกรรมการออม
ภาคครัวเรือนในประเทศไทย พบว่า อาย ุของหวัหนา้ครัวเรือนมีผลกบัพฤติกรรมการออมท่ีแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แต่สอดคลอ้งกนัในดา้นระดบัการศึกษา 
 2. จากผลการศึกษาพฤติกรรมการออมเงินเพื่อรองรับการเกษียณอายุ ในปัจจยัดา้น
บุคคล พบวา่ รายไดท้ั้งหมดเฉล่ียต่อเดือน รายจ่ายทั้งหมดเฉล่ียต่อเดือน มีความสมัพนัธ์กบัการออม
เงินเพื่อรองรับการเกษียณอายุอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ     
อรนุช เชาน์สุวรรณกิจ (2550)  ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการออมของครัวเรือนไทย พบว่า 
รายไดถ้าวรของครัวเรือน รายไดช้ัว่คราวของครัวเรือน มีผลต่อปริมาณการออมของครัวเรือนอยา่ง
มีนัยสําคัญทางสถิติ โดยเม่ือรายได้เพิ่มข้ึน ครัวเรือนก็จะมีแนวโน้มในการออมเพ่ิมข้ึนตาม        
และสอดคลอ้งกบัวิจยัของ รดา  อดุลยว์ฒันกุล (2549) ท่ีศึกษาปัจจยักาํหนดการออมภาคครัวเรือน
และพฤติกรรมการออมภาคครัวเรือนในประเทศไทย พบว่า รายไดป้ระจาํของครัวเรือนและรายจ่าย
ประจาํของครัวเรือน มีผลกบัพฤติกรรมการออมท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
เท่ากนั 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอแนะจากการวิจยัคร้ังน้ี  
 ข้อเสนอแนะดา้นการส่งเสริมการออมเงินเพื่อรองรับการเกษียณอายุของบุคลากร         
ในภาคเอกชนโดยภาครัฐบาล ภาครัฐบาลควรมีนโยบายการออมเงินเพื่อรองรับการเกษียณอายขุอง
บุคลากรในภาคเอกชนแบบภาคบงัคบั เพื่อให้แรงงานในภาคเอกชนจะไดอ้อมเงินในระบบบงัคบั
เพื่อไวใ้ชห้ลงัวยัทาํงานหรือวยัสูงอาย ุ
 ภาครัฐบาลควรส่งเสริมให้บุคลากรในภาคเอกชนมีการศึกษาต่อเพื่อให้มีระดบัการศึกษา
สูงข้ึนเพราะจากผลการวิจยั พบว่า ผูท่ี้มีระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีจะมีการออมเงินมากกว่า
ระดบัการศึกษาอ่ืน ๆ 
 รัฐบาลควรรณรงคใ์ห้บุคลากรในภาคเอกชนปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการบริโภคโดยลด
รายจ่ายท่ีสามารถประหยดัใหไ้ดม้ากข้ึน 
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ภาครัฐบาลควรจัดให้มีโครงการให้ความรู้เร่ืองการออมเงินอย่างจริงจัง เช่น อาจจัดอยู่ใน
หลกัสูตรการเรียนการสอน เพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังให้ประชาชนรักการออมตั้งแต่วยัเดก็ 
 สาํหรับกองทุนประกนัสังคมซ่ึงเป็นเคร่ืองมือการออมระยะยาวของแรงงานในภาคเอกชน 
ควรเพิ่มเพดานค่าจา้งในการจ่ายเงินสมทบ โดยปรับเพิ่มเป็นสัดส่วนกับค่าจ้างเฉล่ียประชาชาติ 
เพื่อใหก้ารออมเงินสอดคลอ้งกบัค่าจา้งท่ีแทจ้ริงและอตัราเงินเฟ้อ 
 สาํหรับกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ มีการกาํหนดอตัราการจ่ายเงินสะสมและเงินสมทบ โดย
ลูกจา้งจ่ายสะสมในอตัราร้อยละ 2 ถึง 12 และนายจา้งจ่ายไม่นอ้ยกว่าท่ีลูกจา้งจ่าย ดงันั้น ควรมีการ
ปรับอตัราสะสมและอตัราสมทบเพื่อใหเ้หมาะสมกบัสภาวะทางเศรษฐกิจของผูอ้อม เช่น ผูอ้อมท่ีมี
เงินเดือนนอ้ยกส็ามารถเกบ็เงินออมท่ีอตัราตํ่า ๆ ได ้
 2. ขอ้เสนอแนะในการทาํวิจยัคร้ังต่อไป 
 ขอ้เสนอแนะสําหรับการทาํวิจยัในคร้ังต่อไป สําหรับการทาํวิจยัในคร้ังน้ีไดท้าํการศึกษา
พฤติกรรมการออมเงินเพื่อรองรับการเกษียณอายเุฉพาะบุคลากรในภาคเอกชน การทาํวิจยัในคร้ัง
ต่อไปควรศึกษาพฤติกรรมการออมเงินเพื่อรองรับการเกษียณอายขุองบุคลากรในภาค อ่ืน ๆ เช่น 
บุคลากรภาครัฐท่ีไม่ไดเ้ป็นขา้ราชการ  ภาคแรงงานอิสระ และภาคแรงงานภาคเกษตร ซ่ึงมีผูส้นใจ
ทาํการวิจยัอยูน่อ้ย 
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บทคดัย่อ 
   งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการสกดัสาร เพื่อศึกษา

ประสิทธิภาพของสารสกดัจาก มะคาํดีควาย  สะเดา  ชุมเห็ดไทย และเพื่อจดัอบรมเชิงปฏิบติัการ 
เก่ียวกบัการใชส้ารสกดั จากพืชสมุนไพร ในการกาํจดัหอยเชอร่ี แก่เกษตรกร อาํเภอคลองหลวง 
จงัหวดั ปทุมธานี 

การวิจยัดาํเนินการโดยใชพ้ืชสมุนไพร ทั้ง 3 ชนิด ไดแ้ก่มะคาํดีควาย  สะเดา  และชุมเห็ด
ไทย  ชนิดละ 1000 กรัม 2000 กรัม 3000 กรัม 4000กรัม และ5000 กรัม  ตามลาํดบั มาสกดั โดยการตม้ 
โดยใชอุ้ณหภูมิต่าง กนั  3 ระดบั คือ  29 องศาเซลเซียส(อุณหภูมิห้อง) 50 องศาเซลเซียส และ90 องศา
เซลเซียสและ  เวลาในการสกัดท่ีต่างกันในแต่ละระดับอุณหภูมิคือ 10 นาที 20 นาที และ30นาที 
ตามลาํดบั  ตวัทาํละลายท่ีใชคื้อนํ้ าสะอาดปราศจากคลอรีนปริมาณ  3000 มิลลิลิตร นาํสารสกดัท่ีไดไ้ป
หาประสิทธิภาพการกาํจดัหอยเชอร่ี โดย เลือกสารสกดัท่ีมีประสิทธิภาพดีท่ีสุดไปทดลองกาํจดัหอย
เชอร่ีในแปลงนา ศึกษาประสิทธิภาพของสารสกดัในแปลงนา นาํผลท่ีไดจ้ากการวิจยั ไปจดัอบรม
เชิงปฏิบติัการใหก้บัเกษตรกร อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 

ผลการวิจยัพบว่าประสิทธิภาพของสารสกดัดีท่ีสุดคือ มะคาํดีควาย 5000 กรัม สกดัโดย
การตม้ท่ีอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที โดยใช้สารสกัดปริมาณ 400 มิลลิลิตร 
สามารถทาํใหห้อยเชอร่ีตายหมด ในเวลา 16  ชัว่โมง รองลงมาคือ ชุมเห็ดไทยปริมาณ 5,000 กรัม   ทาํ
ใหห้อยเชอร่ีตายหมดในเวลา 31 ชัว่โมงและท่ีไดผ้ลนอ้ยท่ีสุดคือ สะเดา ทาํใหห้อยเชอร่ีตายหมดในเวลา 
58 ชัว่โมง แต่เม่ือคิดถึงการใชส้ารใหเ้หมาะสมกบัตน้ทุนใชเ้วลาในการสกดั 30 นาที ใชน้ํ้ าสะอาด 
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ปราศจากคลอรีนเป็นตวัทาํลาย3000 มิลลิลิตรทาํใหห้อยเชอร่ีตายหมดในเวลา 21 ชัว่โมง และมีค่า LD50 
เท่ากบั 19.6387 มิลลิกรัม ต่อมิลลิลิตรเม่ือนาํ สารสกดัมะคาํดีควาย มาทดลอง กาํจดัหอยเชอร่ีในแปลง
นา พบว่าการใชส้ารสกดั มะคาํดีควายโดยวิธีการเทลงในแปลงนา โดยเท 3 คร้ัง ห่างกนัคร้ังละ 3 วนั 
ตอ้งใช้สารสกดัมะคาํดีควาย 5.34 ลิตรผสมกบันํ้ าสะอาดปราศจากคลอรีน 40 ลิตรในแปลงนาท่ีใช้
ทดลองพื้นท่ี 56 ตารางเมตร ทาํให้หอยเชอร่ีตายร้อยละ 96.43 และอีกวิธีหน่ึงใช้สารสกัดจาก
มะคาํดีควายโดยการฉีดพ่นลงในแปลงนา 3 คร้ังห่างกนัคร้ังละ 3 วนั ตอ้งใชส้ารสกดัมะคาํดีควาย คร้ัง
ละ 2.67 ลิตร ผสมกบันํ้ าสะอาดปราศจากคลอรีน 20 ลิตร ในแปลงนาท่ีใชท้ดลองพ้ืนท่ี 56 ตารางเมตร 
ทาํใหห้อยเชอร่ี ตายร้อยละ 98.22  ส่วนผลการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการพบวา่ เกษตรกรผูเ้ขา้รับการอบรม 
มีความพึงพอใจในระดบั 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. 
 
ความสําคญัของปัญหา 

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร
ผลผลิตส่วนใหญ่ใชเ้ป็นอาหารสาํหรับประชากรภายในประเทศและส่งเป็นสินคา้ออก นาํรายไดเ้ขา้
ประเทศเป็นมูลค่ามหาศาล ในปัจจุบนัน้ีไดมี้จาํนวนประชากรเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว ทาํให้มีความ
จาํเป็นท่ีจะตอ้งเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร ซ่ึงตอ้งประกอบดว้ยปัจจยัต่าง ๆ หลายประการ เช่น การ
ให้นํ้ า การปฏิบติัดูแลรักษา และรวมทั้งการนาํเอาเทคโนโลยีทางการเกษตรมาใช ้แต่ผลผลิตทาง
การเกษตรก็ยงัคงตกตํ่า ทั้งน้ีเน่ืองจากเกิดภยัธรรมชาติและเกิดศตัรูพืชระบาด ทาํให้ผลผลิตไดรั้บ
ความเสียหาย  จึงตอ้งพึ่งพาความเจริญกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ทาํใหม้นุษยมี์การ
เปล่ียนแปลงปรับปรุง และพฒันาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการดาํรงชีวิต  การอุตสาหกรรม  
การแพทย ์ การเกษตรกรรม และอ่ืน ๆ  ในอดีตการทาํการเกษตรกรรมจะดาํเนินไปตามวิธีทาง
ธรรมชาติ  ซ่ึงมีผลดี คือไม่ตอ้งส้ินเปลืองเสียค่าใช้จ่าย  ไม่ทาํลายสมดุลทางธรรมชาติ ไม่มีพิษ
ตกคา้งในผลผลิตทางการเกษตรกรรมและส่ิงแวดลอ้ม แมจ้ะไดรั้บผลผลิตไม่เตม็ท่ี แต่ก็ยงัเพียงพอ
ต่อผูบ้ริโภคท่ียงัน้อยอยู่แต่ปัจจุบนัประชากรเพ่ิมมากข้ึน และพ้ืนท่ีทาํการเกษตรลดน้อยลง จึง
จาํเป็นตอ้งมีการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร  เพื่อใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการดา้นอาหาร 

 
 
 



วารสารบณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์
ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 2 มิถุนายน – กนัยายน 2552 

141 

นักวิทยาศาสตร์  และเกษตรกร  จึงจําเป็นท่ีจะต้องนําเทคโนโลยีต่าง  ๆ  มาใช้ใน
กระบวนการผลิต โดยเฉพาะการนําสารเคมีต่าง ๆ มาใช้ในกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้ง แต่การนํา
สารเคมีและวสัดุต่าง ๆ มาใชใ้นการเกษตร อุตสาหกรรม และชีวิตประจาํวนั แมจ้ะมีประโยชน์ใน
หลายกรณี แต่การใชส้ารเคมีโดยไม่มีความระมดัระวงั ไม่มีการใชท่ี้ถูกตอ้ง ไม่มีการควบคุมและ
กาํหนดมาตรการอยา่งจริงจงั กจ็ะก่อใหเ้กิดโทษอยา่งร้ายแรง 

ศตัรูท่ีเขา้มาทาํลายขา้วท่ีสาํคญัอย่างหน่ึง  คือหอยเชอร่ี  ซ่ึงสร้างปัญหาให้กบัเกษตรกร  
เพราะกดักินตน้ขา้วในระยะท่ีตน้ขา้วยงัอ่อนไม่ทนัออกรวง และสามารถขยายพนัธ์ุไดม้าก และเร็ว  
ซ่ึงเกษตรกรส่วนใหญ่ได้แก้ปัญหาโดยการใช้สารเคมีหรือยาฆ่าหอยเชอร่ี  ซ่ึงยาฆ่าหอยเชอร่ี
สามารถกาํจดัหอยเชอร่ีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  แต่เน่ืองจากสารเคมีจากยาฆ่าหอยเชอร่ีทาํให้เกิด
อนัตรายต่อตวัมนุษย ์ สัตวต่์าง ๆ  ท่ีไม่ใช่ศตัรูพืช  และรวมไปถึงมีสารเคมีตกคา้งในส่ิงแวดลอ้ม  
อีกทั้งเม่ือใชส้ารเคมีเหล่าน้ีติดต่อกนัเป็นเวลานานหอยเชอร่ีศตัรูของขา้วจะสร้างภูมิตา้นทานข้ึนมา  
ทาํใหย้าฆ่าหอยเชอร่ีใชไ้ดผ้ลนอ้ยลงและยงักลายเป็นตวักระตุน้ใหมี้หอยเชอร่ีศตัรูของขา้วเพิ่มมาก
ข้ึน  จึงไดมี้การศึกษาวิธีกาํจดัหอย โดยใชส้ารจากธรรมชาติ  เช่น  มะคาํดีควาย  (Sapindus rarak 
DC)มีสาร เฮดเดอร์เจนนิน  (hederagennin) ซ่ึงเป็นองค์ประกอบของสาร ซาโปนิน สะเดา 
(Azadirachta indica A.Juss) มีสาร มายดไ์รซ์ทิน (myricetin) ส่วนประกอบของสารฟลาโวโนนส์ 
ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบของสารฟลาโวนอยด ์และ ชุมเห็ดไทย (Cassia tora Linn) มีสาร ฟลาโวน,3-
3’-4’-5-5’-8-เฮกซ่าฮายดรอกซี (flavone,3-3’-4’-5-5’-8-hexahydroxy) ซ่ึงเป็นองค์ประกอบของ
สารฟลาโวนอยด์  เราทราบว่าพืชสมุนไพรชนิดใด มีสารอะไรอยู่บา้งโดยการศึกษาขอ้มูล จาก
หนังสือสมุนไพรพื้นบา้น (พิมพ ์ ประภศัร,(บก.),2539)ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะนาํพืชสมุนไพร ไดแ้ก่  
มะคาํดีควาย  สะเดา  และชุมเห็ดไทย  ซ่ึงมีสารท่ีออกฤทธ์ิในการกาํจดัหอยเชอร่ีได ้อยูบ่า้งจากคาํ
บอกเล่าของผูมี้ประสบการณ์ และจากผูมี้ความชาํนาญในการทาํนาขา้ว มาศึกษา เปรียบเทียบว่า พืช
สมุนไพรทั้ง 3 ชนิดนั้น  ชนิดใดมีประสิทธิภาพในการกาํจดัหอยเชอร่ีได้ดีท่ีสุด  รวมทั้งศึกษา
ประสิทธิภาพท่ีเหมาะสมในการกาํจดัหอยเชอร่ี และนาํผลการวิจยัมาจดัอบรมเชิงปฏิบติัการใหก้บั
เกษตรกรผูท้าํนาขา้วต่อไป 

 
คาํสําคญั 

ประสิทธิภาพของสารสกดั มะคาํดีควาย สะเดา ชุมเห็ดไทย การกาํจดัหอยเชอร่ี  
วิทยาศาสตร์ศึกษา ภูมิปัญญาเกษตร 
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โจทย์วจัิย/ปัญหาวจัิย 
1. สารสกดัจากมะคาํดีควาย สะเดา ชุมเห็ดไทย มีฤทธ์ิกาํจดัหอยเชอร่ีไดห้รือไม่อยา่งไร 
2. เกษตรกรท่ีไดรั้บการฝึกอบรมมีความพึงพอใจอยา่งไร 

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการสกดัสารจาก  มะคาํดีควาย  สะเดา  และชุมเห็ด 
ไทย  ท่ีมีฤทธ์ิกาํจดัหอยเชอร่ี 

2. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกดัจาก  มะคาํดีควาย  สะเดา  และชุมเห็ด 
ไทย  ท่ีมีฤทธ์ิกาํจดัหอยเชอร่ี  

3.  เพื่อจดัโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการเก่ียวกบัการใช ้สารสกดัจากพืชสมุนไพร 
ในการกาํจดัหอยเชอร่ี แก่เกษตรกร อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
 
วธีิดําเนินการวจัิย 

1.  การทดลองในหอ้งปฏิบติัการวิทยาศาสตร์ 
ขั้นตอนการทดลองในหอ้งปฏิบติัการวิทยาศาสตร์โดยการเตรียมพืชสมุนไพร 

ท่ีใชใ้นการทดลอง ทาํการสกดัและทดสอบประสิทธิภาพของสารสกดัในการกาํจดัหอยเชอร่ีดงัน้ี 
1.1  การเตรียมหอยเชอร่ีเพื่อใชใ้นการทดลอง 

             วสัดุและอุปกรณ์ท่ีใช ้
1) หอยเชอร่ี  1,350 ตวั แต่ละตวัมีขนาด  2.5-3 เซนติเมตร  โดยเก็บจากอาํเภอ

ลาดหลุมแกว้  
2) นํ้าสะอาดปราศจากคลอรีน เพื่อใชเ้ล้ียงหอยเชอร่ี  กระป๋องละ 3 ลิตร 
3) กระป๋องพลาสติกท่ีมีตาข่ายครอบเพ่ือกันหอยคลานออกขนาด 28x 23

เซนติเมตร (เสน้ผา่นศูนยก์ลางจากดา้นบนxสูง) 135ใบ 
4)  อาหาร เช่น ใบพืชผกั เพื่อใชเ้ล้ียงหอยเชอร่ี ใหเ้จริญเติบโต 

1.2  การเล้ียงหอยเชอร่ีใหเ้คยชินกบัสภาพแวดลอ้ม โดยนาํหอยเชอร่ีใส่ในกระป๋องขนาด 
28x23 เซนติเมตร  ซ่ึงมีนํ้ าสะอาดปราศจากคลอรีน บรรจุอยูก่ระป๋องละ 3000 มิลลิลิตร โดยใส่หอยเชอร่ี
กระป๋องละ 10 ตวั  จาํนวน 135 ใบ ใหอ้าหารโดยใส่ผกับุง้กระป๋องละ 3 ยอด  เล้ียงไว ้3 วนั  และแยก
หอยเชอร่ีท่ีแขง็แรงเพื่อใชใ้นการทดลอง โดยการคดัแยกหอยเชอร่ีท่ีมีความแขง็แรงไว ้  หอยเชอร่ี ตวัใด 
ตอบสนองไดเ้ร็วคดัเลือกไว ้ใหเ้หลือ กระป๋องละ 5 ตวั จาํนวน 123 กระป๋อง   
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1.3  การศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการสกดัสารจากพืชสมุนไพร 
อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง 
                                       1)   นํ้าสะอาด ปราศจากคลอรีน 
                   2)  เคร่ืองแกว้พื้นฐาน 
                            3)  เคร่ืองบด (สาํหรับบดพืช) 

              4)  หอยเชอร่ีขนาด 2.5 – 3 เซนติเมตร 
              5)  กระป๋องพลาสติก ขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางทางปาก 28 เซนติเมตรจาํนวน 13ใบ 

                               6)  กระป๋องพลาสติก ขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางทางปาก 25 เซนติเมตร   จาํนวน 135ใบ 
              7) ผา้ขาวบาง ขนาด 25x25 เซ็นติเมตร 135 ผนื วางบนกระจาดพลาสติก ขนาด

เสน้ผา่นศูนยก์ลาง  15 เซนติเมตร 135 ใบ รองรับดว้ยถงั   
               8) พลาสติกขนาดปากถงัดา้นบนเส้นผา่นศูนยก์ลาง 15 เซนติเมตร 135ใบ เพื่อใช้

กรองสารและตวัทาํละลายจากเศษพืชสมุนไพร 
               9)  บิกเกอร์  ขนาด    500 มิลลิลิตร   9   ใบ 
               10) เทอร์โมมิเตอร์ ขนาด 0-100 องศาเซลเซียส 3 แท่ง 
               11) เคร่ืองบีบคั้นใหต้วัทาํละลายและสารออกจากพืชสมุนไพร 3 อนั 
               12)  หมอ้อลูมิเนียม เบอร์ 32 จาํนวน 3 ใบ 
               13)  เตาท่ีใชหุ้งตม้  

แต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดดงัน้ี 
1. เตรียมพืชสมุนไพรโดยใช ้ผลมะคาํดีควาย  ปริมาณ 1,000 กรัม , 2,000 กรัม, 3,000 

กรัม 4,000 กรัม, 5,000 กรัม บดใหล้ะเอียด 

2.ใส่นํ้าสะอาด ปราศจากคลอรีนเป็นตวัทาํละลาย  สกดัสารจากพืชสมุนไพรกระป๋องละ   
3,000  มิลลิลิตร 

3. นาํพืชสมุนไพร(มะคาํดีควาย) แต่ละปริมาณ ตั้งบนเตาควบคุมอุณหภูมิท่ี 90 องศา
เซลเซียส  เป็นเวลา 10 นาที  , 20 นาที , 30 นาที 

4.  นาํพืชสมุนไพร(มะคาํดีควาย) มาบีบหรือคั้น เพื่อแยกสารและตวัทาํละลายออกจาก
พืชสมุนไพร 

5. กรองสารและตวัทาํละลาย(สารท่ีไดจ้ากพืชสมุนไพรและนํ้า)  ดว้ยผา้ขาวบางซ่ึงวาง
บนกระจาดพลาสติกและรองรับดว้ยกระป๋องพลาสติกท่ีเตรียมไว ้(ปิดกระดาษบอกปริมาณพืช 
อุณหภูมิ และเวลาไว)้  

6.  ปฏิบติัตามขอ้ 1-5 โดยใชอุ้ณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส 
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7.  ปฏิบติัตามขอ้ 1-5 โดยใชอุ้ณหภูมิหอ้ง (29 องศาเซลเซียส) 
8.  ปฏิบติัตามขอ้ 1-7 โดยใชส้ะเดาเป็นพืชสมุนไพร 
9.  ปฏิบติัตามขอ้ 1-7 โดยใชชุ้มเห็ดไทยเป็นพืชสมุนไพร 

ทาํซํ้า 3 คร้ัง โดย ชนิด ปริมาณ อุณหภูมิและเวลาเหมือนกนัใชห้อยเชอร่ีคร้ังละ 5 ตวัต่อ 1 กระป๋อง
ทดลอง  1 ใบ 

2.  การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกดัจากพืชท่ีมีประสิทธิภาพดีในการทดลอง 

                         1. เตรียมหอยเชอร่ี  จาํนวน  4,800  ตวั  ใส่ในกระป๋องท่ีใชใ้นการทดลองกาํหนดให ้
เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยการสุ่ม จาํนวนกระป๋องละ 100 ตวั 
                         2.ใส่สารสกดัจาก พืชแต่ละชนิดท่ีสกดัไดจ้ากสภาวะท่ีได ้ โดยใชส้ารสกดักบักลุ่ม
ทดลอง ส่วนกลุ่มควบคุมไม่ไดใ้ชส้ารสกดั ทาํการทดลองซํ้า 3 คร้ัง 
                        3. นาํผลการทดลองท่ีไดม้าหาร้อยละการตายของหอยเชอร่ี 

 3.  การหาค่า LD50 ของสารสกดัจากพืช ท่ีมีฤทธ์ิกาํจดัหอยเชอร่ีมากท่ีสุด 
                       3.1 เตรียมหอยเชอร่ีจาํนวน 42 ตวั ใชใ้นการทดลอง กระป๋องละ 6 ตวั 
                          3.2  ใส่สารสกดัพืชท่ีมีฤทธ์ิกาํจดัหอยเชอร่ีมากท่ีสุด ท่ีความเขม้ขน้ 5,10,15,20,25,30
และ 35 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ลงในกระป๋องท่ีมีหอยเชอร่ี บนัทึกผลการตายของหอยเชอร่ี ภายในเวลา 
21 ชัว่โมง ทาํการทดลอง ซํ้า 3 คร้ัง 

  4.  การศึกษาประสิทธิภาพในแปลงนา 
          ทาํการทดลองน้ีในพื้นท่ี  112 ตารางเมตร โดยแบ่งออกเป็น 2 แปลง คือ แปลง

ควบคุม ใชพ้ื้นท่ี 56 ตารางเมตร ไม่ใส่สารสกดัชนิดใดเลย และ แปลงทดลองใชพ้ื้นท่ี 56 ตาราง
เมตร โดยใชส้ารสกดั (ท่ีมีประสิทธิภาพดีในห้องปฏิบตัการวิทยาศาสตร์)  และใชม่้านพลาสติก 
(Slant) กั้นเป็นเขตแดนเพ่ือป้องกนัการฟุ้ งกระจายของสารเคมีบริเวณนาใกลเ้คียงและใชแ้ผน่เรียบ
พลาสติก  ขนาดกวา้ง 30 เซนติเมตร ยาว 350 เซนติเมตร เพื่อกนัการคืบคลานออกนอกขอบเขตของ
หอยเชอร่ี และคลุมดว้ยตาข่ายกนันกในพ้ืนท่ี 112 ตารางเมตร เพื่อป้องกนัมิใหน้กกิน โดยแบ่งส่วน
พื้นนา  ออกเป็น 2   ส่วน คือ 

1. แปลงควบคุม  ปลูกขา้วและปล่อยหอยเชอร่ีโดยไม่ใส่สารชนิดใดเลย   
   2. แปลงทดลอง ปลูกขา้วและปล่อยหอยเชอร่ี โดยใชส้ารสกดัจากพืช ท่ีมีประสิทธิภาพ

ในการกาํจดัหอยเชอร่ีท่ีดี ในหอ้งปฏิบติัการวิทยาศาสตร์  โดยทาํการทดลอง  2  วิธี คือ 
1. วิธีการเทสารสกดัซ่ึงผสมกบันํ้าสะอาดปราศจากคลอรีนในอตัราส่วน  สารสกดั 5.34  

ลิตร กบันํ้าสะอาดปราศจากคลอรีน  40 ลิตร เพราะตอ้งใชส้ารสกดั 5.34 ลิตรจึงทัว่ถึง   
2. วิธีการฉีดพน่สารสกดัซ่ึงผสมกบันํ้าสะอาดปราศจากคลอรีนในอตัราส่วน  สารสกดั 
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2.67 ลิตร กบันํ้าสะอาดปราศจากคลอรีน  20 ลิตร เพราะใชส้ารสกดั 2.67 ลิตรจึงทัว่ถึง 

  5.   การจดัอบรมเชิงปฏิบติัการ    
       วิธีดาํเนินการ 

            5.1  ขออนุมติัโครงการ อบรมเชิงปฏิบติัการ  เร่ือง สารสกดัจาก มะคาํดีควาย  สะเดา  
ชุมเห็ดไทย  ท่ีมีฤทธ์ิกาํจดัหอยเชอร่ี ต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา 

5.2  สร้างแบบประเมินความพึงพอใจในการอบรม โดย มีขั้นตอนดงัน้ี 
                              5.2.1  ศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

5.2.2  วิเคราะห์เน้ือหาและจุดประสงค ์การเรียนรู้ นาํขอ้มูลท่ีไดม้าสร้างแบบ
ประเมินความพึงพอใจในการอบรมโดยแบบประเมินมีลักษณะเป็น 2 ตอน ได้แก่ ตอนท่ี 1  
สถานภาพของผูต้อบแบบประเมินความพึงพอใจ ตอนท่ี 2  แบบสอบถามความพึงพอใจในการ
อบรมของผูเ้ขา้รับการอบรม 
                  5.2.3  นาํแบบประเมินความพึงพอใจในการอบรมท่ีสร้างเสร็จเรียบร้อย เสนอ
ต่อคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์   เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา  และนํา
แบบทดสอบใหผู้เ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 ท่าน พิจารณาค่าดชันีความสอดคลอ้งของเน้ือหากบัการอบรม   

ดาํเนินการจัดอบรมให้แก่ เกษตรกร  ตาํบลคลองสาม  อาํเภอคลองหลวง  จังหวดั
ปทุมธานี  จาํนวน 39 คน ในวนัท่ี  11 กรกฎาคม  2551   แนะนาํสมุนไพรท่ีกาํจดัหอยได ้ วิธีการ
สกดั และ วิธีการนาํไปใช ้ แลว้ประเมินความพึงพอใจในการอบรม 

 
ผลการวจัิย   

1.ผลการศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการสกดั  พบว่าสารสกดัมะคาํดีควาย มีฤทธ์ิกาํจดั
หอยเชอร่ีดีท่ีสุดเม่ือใชป้ริมาณ 5,000 กรัม  สกดัท่ีอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส  ใชเ้วลาในการสกดั 
30 นาที  ทาํใหห้อยเชอร่ีตายหมดในเวลา 16 ชัว่โมง รองลงไปไดแ้ก่ ชุมเห็ดไทย ปริมาณ 5,000 กรัม 
สกดัท่ีอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส  ใชเ้วลาในการสกดั 30 นาที  ทาํให้หอยเชอร่ีตายหมดในเวลา 37 
ชัว่โมง อนัดบัสุดทา้ยในการทดลองน้ี ไดแ้ก่ สะเดา ปริมาณ 5.000 กรัม สกดัท่ีอุณหภูมิ 90 องศา
เซลเซียส  ใชเ้วลาในการสกดั 30 นาที  ทาํใหห้อยเชอร่ีตายหมดในเวลา 58 ชัว่โมง 

2.ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกดั 
     2.1  เม่ือศึกษาประสิทธิภาพของสารสกดัจาก  มะคาํดีควาย  สะเดา  และชุมเห็ดไทยใน

ห้องปฏิบติัการวิทยาศาสตร์   พบว่าสารสกดัจากผลมะคาํดีควายมีประสิทธิภาพในการกาํจดัหอยเชอร่ี
มากท่ีสุดคือ ทาํใหห้อยเชอร่ีตายร้อยละ  99 ในเวลา 21 ชัว่โมง รองลงมาคือสารสกดัจากชุมเห็ดไทย ทาํ
ใหห้อยเชอร่ีตายร้อยละ  55  ในเวลา 21 ชัว่โมง และสารสกดัสะเดามีประสิทธิภาพนอ้ยท่ีสุด ในการ 
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ทดลองน้ี  ทาํใหห้อยเชอร่ีตายร้อยละ   42  ในเวลา 21 ชัว่โมง เม่ือคิดถึงจุดคุม้ทุน เพราะ
มะคาํดีควายท่ีอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เวลาในการสกดั 30 นาที ปริมาณ 5,000 กรัม ทาํให้หอยเชอร่ี
ตายใกลเ้คียงกบั มะคาํดีควาย ปริมาณ 3,000 กรัมและเม่ือเราใชป้ริมาณ 3,000 กรัมจะเป็นการประหยดั
ค่าใชจ่้ายจึงเลือกใชม้ะคาํดีควาย 3,000 กรัม ใชน้ํ้ าสะอาดปราศจากคลอรีนเป็นตวัทาํละลาย 3,000 
มิลลิลิตร สกดัท่ีอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส และ เวลาในการสกดั 30 นาที  

2.2  การหาค่า LD50โดยการนาํสารสกดัมะคาํดีควาย ปริมาณ 3,000 กรัม สกดัท่ีอุณหภูมิ 
90 องศาเซลเซียส และ เวลาในการสกดั 30 นาที โดยใชน้ํ้ าเป็นตวัทาํละลาย 3,000 มิลลิลิตร มา ทาํการ
ทดลองท่ีความเขม้ขน้ 5, 10, 15, 20,25, 30, 35 มิลลิกรัมต่อมิลิลิตร และหาค่าเฉล่ียร้อยละการตายของ
หอยเชอร่ีโดยใชโ้ปรแกรม  EXCEL สร้างกราฟความสมัพนัธ์ระหวา่งปริมาณสารกบัร้อยละการตายของ
หอยเชอร่ี พบวา่ค่า LD50 เท่ากบั 19.6378 มิลลิกรัม ต่อมิลลิลิตร 

2.3  ผลการศึกษาประสิทธิภาพ ของสารสกดัมะคาํดีควายในแปลงนา พบว่า การใชส้าร
สกดั วิธีฉีดพน่ดีกวา่วิธีการเท โดยวิธีการเทใชส้ารสกดั 5.34 ลิตร ผสมกบันํ้าสะอาดปราศจากคลอรีน  
40 ลิตร ทาํให้หอยเชอร่ีตายร้อยละ 96.43 ซ่ึงวิธีการฉีดพ่น ใชส้ารสกดั 2.67 ลิตร ผสมกบันํ้ าสะอาด
ปราศจากคลอรีน 20 ลิตร ทาํใหห้อยเชอร่ีตายร้อยละ 98.22 

3. ผลการจดัฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ 
ผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการเก่ียวกบัการใช ้สารสกดัจากพืชสมุนไพรในการกาํจดัหอย

เชอร่ี แก่เกษตรกร อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี พบว่า     สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง 
ร้อยละ 64.10 และเพศชายร้อยละ 36  ช่วงอาย ุ41- 50 ปี ร้อยละ 41.03  และดา้นการศึกษาผูเ้ขา้อบรมมี
การศึกษาในระดบัประถมศึกษาหรือตํ่ากว่า ร้อยละ 71.79  ระดบัมธัยมศึกษา  ร้อยละ 15.38 และระดบั
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า  ร้อยละ 12.82 และจากการสาํรวจการใชส้ารในการกาํจดัหอยเชอร่ีพบว่าผูเ้ขา้
อบรมส่วนใหญ่ใชส้ารเคมีในการกาํจดัหอยเชอร่ี ร้อยละ  84.62   และใชส้ารจากธรรมชาติ ร้อยละ  
15.38   ผลการสาํรวจความพึงพอใจในการเขา้รับการอบรม เร่ืองการใชส้ารสกดัจากพืชสมุนไพรในการ
กาํจดัหอยเชอร่ีพบวา่ผูเ้ขา้รับการอบรมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.27     ค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  อยูใ่นระดบัไม่เกิน 0.50 
 
อภิปรายผล 

  1.จากการสกดัสารจากพืชสมุนไพร  มะคาํดีควาย  ชุมเห็ดไทย  สะเดา ดว้ยวิธีการสกดั
ดว้ยนํ้ า เพราะนํ้ าเป็นตวัทาํละลายท่ีดีและมีขั้ว จึงสามารถสกดัสารซาโปนินในพืชออกมาไดดี้ และ
การใชน้ํ้ าเป็นตวัทาํละลาย สะดวกกบัการใชข้องเกษตรกร จะเห็นไดว้่า เม่ือเพิ่มอุณหภูมิ และเพิ่ม
เวลาในการสกดั แต่ไม่เกินท่ีกาํหนด จะเพิ่มประสิทธิภาพการกาํจดัหอยเชอร่ีได ้  ในการทดลองใช ้
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มะคาํดีควาย 3,000 กรัม ใชน้ํ้ าสะอาดปราศจากคลอรีนเป็นตวัทาํละลาย 3,000 มิลลิลิตร ท่ีอุณหภูมิ 
90 องศาเซลเซียส และเวลาในการสกดั 30 นาที  เม่ือนาํสารท่ีสกดัไดไ้ปใช ้ไม่เกิดผลกระทบต่อการ
เจริญเติบโตของขา้ว ถา้ใชส้ารเคมีเม่ือนาํไปใชส้ารเคมี ทาํให้เกิดอนัตรายต่อผูใ้ช ้และเกิดสาร
ตกคา้งในสภาวะแวดลอ้ม  

    2. จากการทดลองพบวา่มะคาํดีควายมีประสิทธิภาพในการกาํจดัหอยเชอร่ีไดดี้กว่าพืชชนิด
อ่ืน เหตุท่ีมะคาํดีควายสามารถกาํจดัหอยเชอร่ีไดเ้พราะ ในสารสกดัจากมะคาํดีควาย มีสาร เฮดเดอร์เจน
นิน (hederagenin) โมโนเดสโมซิดิค ไตรกรีโคไซด ์(monodesmosidic triglycosides) มิวคิวโรซิโอไซด ์2 
บี (mukurozioside II b ) เควบราชิทอล (quebrachitol) (พิมพ ์ ประภศัร.(บก.)2539) ซ่ึงจดัอยูใ่นกลุ่มของ
สารซาโปนิน ซ่ึงสารซาโปนินสามารถฆ่าหอยได ้(ศิริกานต ์ ผาสุข.2547:227) ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ สมโภชน์   ฤกษส์มโภชน์ (2550) ท่ีศึกษาการใชส้ารสกดัจากมะคาํดีควายในการกาํจดัหมดัสุนขั 
พบวา่สารสกดัจาก มะคาํดีควายสามารถกาํจดัหมดัสุนขัได ้
                   3. การนาํสารสกดัท่ีได ้ไปใชใ้นแปลงนา ควรใชว้ิธีฉีดพ่น ดีกว่าการเทลงในแปลงนา
เพราะ การเทลงในแปลงนา ใชส้ารสกดัปริมาตร 5.34 ลิตร ผสมกบันํ้ าสะอาดปราศจากคลอรีน 40 
ลิตร ทาํใหห้อยเชอร่ีตายร้อยละ 96.43 ในเวลา 21 ชัว่โมง ส่วนการฉีดพ่นใชส้ารสกดัปริมาตร 2.67 
ลิตรผสมกบันํ้ าสะอาดปราศจากคลอรีน 20 ลิตร ทาํให้หอยเชอร่ีตายร้อยละ 98.22 ในเวลา 21  
ชัว่โมง เหตุท่ีการฉีดพน่ ใชส้ารสกดั และ นํ้าท่ีผสมนอ้ยกวา่ เพราะการฉีดพน่สามารถฟุ้ งกระจายใน
บริเวณแปลงนาไดม้ากกวา่การเท 
                   4. ผลการอบรมจะเห็นไดว้่าผูเ้ขา้รับการอบรมส่วนใหญ่ มีการศึกษาในระดบัชั้น
ประถมศึกษาและมีการใชส้ารเคมีกาํจดัหอยเชอร่ีสูงถึง ร้อยละ 84.62 และใชส้ารจากธรรมชาติเพียง  
ร้อยละ 15.38 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก การใชส้ารธรรมชาติมีกระบวนการยุง่ยากกว่าการใชส้ารเคมี การ
ประเมินผลจากแบบสอบถาม พบวา่ผูเ้ขา้อบรมมีความพึงพอใจในระดบัมาก อาจเป็นเพราะกระบวนการ
อบรม มีเน้ือหาสาระสอดคลอ้งกบัสภาพจริง ให้ผูอ้บรมฝึกปฏิบติั ผูอ้บรมให้ความสนใจและมีโอกาส
ซกัถาม  และแลกเปล่ียนเรียนรู้ ร่วมกิจกรรม และ นาํไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ไดจ้ริง 
 
ข้อเสนอแนะ 

 1.  สารสกดัมะคาํดีควายจะติดภาชนะลา้งออกยากใหใ้ชน้ํ้ าร้อนในการลา้งจะลา้งไดง่้าย 
 2.  ในการใชฉี้ดพน่สารสกดัจากมะคาํดีควายควรเตรียมนํ้าร้อนไปดว้ยเพื่อสาํหรับใชจุ่้ม

หวัฉีดพน่เวลาอุดตนัทดลอง 
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ขอ้เสนอแนะการวิจยั 
จากการการทดลองพบวา่ใบชุมเห็ดไทยกมี็ประสิทธิภาพในการกาํจดัหอยเชอร่ีได้

ค่อนขา้งสูง จึงควรมีการวิจยัในการทดลองนาํสารสกดัจาก ผลมะคาํดีควาย กบัสารสกดัใบชุมเห็ด
ไทย มาทดลองการเสริมฤทธ์ิกนัในการกาํจดัหอยเชอร่ี 
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ในพระบรมราชูปถมัภ ์

 
 

บทคดัย่อ 
   การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคล ท่ีมี

ผลต่อความผูกพนัของพนักงานในศูนยก์ระจายสินคา้ท่ีมีต่อองคก์าร (2) เพื่อศึกษาปัจจยัดา้น
บรรยากาศองคก์าร ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานในศูนยก์ระจายสินคา้ 
(3) เพื่อศึกษาระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานในศูนยก์ระจายสินคา้ (4) เพื่อเปรียบเทียบ
ความผูกพนัต่อองคก์ารระหว่างพนักงานบริษทัศูนยก์ระจายสินคา้ โฮมโปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั 
(มหาชน) กบัพนักงานบริษทัศูนยก์ระจายสินคา้ เทสโกโ้ลตสั จาํกดั (5) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์
ระหวา่งบรรยากาศองคก์ารกบัความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานในศูนยก์ระจายสินคา้ 
  กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ พนกังานบริษทัศูนยก์ระจายสินคา้ โฮมโปรดกัส์ 
เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) และพนักงานบริษทัศูนยก์ระจายสินคา้ เทสโกโ้ลตสั จาํกดัจาํนวน 480 
คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามเก่ียวกบับรรยากาศองคก์าร 8 ดา้น เก่ียวกบัความ
ผกูพนัท่ีมีต่อองคก์ารของพนกังาน 3 ดา้น มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.918 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์
ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ 
ค่า Independent t-test  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) ค่า Fisher’s 
Least Significant Difference (LSD)  และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน  (Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient) 
 
 
 

 



วารสารบณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์
ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 2 มิถุนายน – กนัยายน 2552 

150 

 

ผลการวิจยัพบวา่ 
        1. ลกัษณะส่วนบุคคลของพนกังานในศูนยก์ระจายสินคา้ ไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศึกษา 
ระยะเวลาปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์ารโดยรวมแตกต่างกนั ส่วนอาย ุสถานภาพ
สมรส และรายไดท่ี้แตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์ารโดยรวมไม่แตกต่างกนั  

       2. การรับรู้บรรยากาศองคก์ารของพนกังานในศูนยก์ระจายสินคา้ โดยรวมอยูใ่นระดบั 
ปานกลาง พิจารณาจากค่าเฉล่ียพบว่าพนักงานมีระดับการรับรู้บรรยากาศองค์การด้านการ
สนับสนุน มีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ในระดบัมาก ส่วนบรรยากาศองค์การดา้นความเป็นหน่ึงเดียว 
ในองคก์ารมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดอยูใ่นระดบัปานกลาง 
         3. ความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์าร โดยรวมอยู่ในระดบัสูง พบว่า ความผกูพนั
ดา้นบรรทดัฐานสังคม มีค่าเฉล่ียมากกว่าดา้นอ่ืน รองลงมาไดแ้ก่ ความผกูพนัดา้นความรู้สึก และ
ความผกูพนัดา้นความต่อเน่ือง  
                      4. องคก์ารท่ีปฏิบติังานต่างกนัของพนกังานในศูนยก์ระจายสินคา้ มีผลต่อความผกูพนั 
ต่อองคก์ารโดยรวมแตกต่างกนัทั้งดา้นบรรยากาศองคก์ารและดา้นความผกูพนัต่อองคก์าร 

          5. บรรยากาศองคก์ารมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความความผกูพนัต่อองคก์ารของ
พนกังาน 
 

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.  
 
ความสําคญัของปัญหา 

จากสถานการณ์ในปัจจุบนัของการดาํเนินธุรกิจท่ีมีการแข่งขนักนัสูง  ธุรกิจทุกประเภท
ตอ้งให้ความสาํคญักบัปัจจยัต่าง ๆ ท่ีจะนาํพาและขบัเคล่ือนองคก์ารธุรกิจให้ประสบความสาํเร็จ 
บุคลากรในองคก์ารถือเป็นปัจจยัสาํคญัในการบริหารองคก์าร การรับและการคดัเลือกคนเขา้มาสู่
องคก์าร และบรรจุคนท่ีมีความรู้ความสามารถตรงกบับทบาทของตาํแหน่งงานแลว้ ถือไดว้่าเป็น
การเร่ิมตน้ท่ีดีและตอ้งมีการพฒันาคุณภาพและเก็บรักษากาํลงัคนท่ีมีคุณภาพเหล่าน้ีไวใ้ห้อยู่กบั
หน่วยงานใหไ้ดม้ากท่ีสุด เม่ือคนเขา้มาสู่องคก์าร พวกเขากห็วงัท่ีจะไดพ้บกบัสภาพแวดลอ้มในการ 
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ทาํงานท่ีเอ้ืออาํนวยใหเ้ขาสามารถใชค้วามรู้ความสามารถอยา่งเตม็ท่ี และสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการขั้นพื้นฐานของตนเองดว้ย เช่น ความตอ้งการท่ีจะทาํงาน ความปรารถนาท่ีมีทกัษะ และ
ความรู้ในการทาํงาน เป็นตน้ หากองคก์ารสามารถทาํใหบุ้คคลกา้วไปถึงเป้าหมายตามท่ีตอ้งการได ้
บุคคลนั้นกอ็ยากจะปฏิบติังานในองคก์ารนั้นต่อไป รู้สึกวา่ตนเองเป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร มีความ
รักและหวงแหน เกิดเป็นความจงรักภกัดีและความผกูพนั (Commitment) ต่อองคก์าร ในทางตรงกนั
ขา้ม หากองคก์ารไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของบุคคลได ้ระดบัความผกูพนัของบุคคลท่ีมี
ต่อองคก์ารก็จะลดลง และเกิดความห่างเหิน (Alienation) ต่อองคก์าร เช่น การปฏิบติังานดว้ยความ
เฉ่ือยชา ขาดความกระตือรือร้น มีการขาดงาน ไม่มีประสิทธิภาพในการทาํงาน จะเห็นไดว้่าความ
ผูกพนักับองค์การจะสามารถบ่งบอกถึงความสาํเร็จหรือความลม้เหลวขององค์การได้  
(สุนิสา เจ๊ะเลา๊ะ, 2545 : 2) 

การปฏิบติังานของบุคคลนอกจากจะใชค้วามรู้ ความสามารถแลว้ยงัเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัอ่ืน
โดยเฉพาะสภาพแวดลอ้มขององค์การ ซ่ึงถือเป็นองค์ประกอบสําคญัของการทาํงานท่ีมีผลต่อ
คุณภาพของงานและคุณภาพชีวิตการทาํงาน บรรยากาศองค์การควรเป็นบรรยากาศท่ีดีหรือ
เอ้ืออาํนวยแก่บุคคลในการปฏิบติังาน เพราะเป็นส่ิงสาํคญัท่ีกระตุน้ให้บุคคลในองคก์ารเกิดความ
สบายใจ มีความสนุก มีความสุขในการทาํงาน เกิดความไวว้างใจในองคก์าร มีความเสียสละและ
เตม็ใจทาํงาน และมีทศันคติท่ีดีต่อองคก์าร ทาํใหส้ามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพ ส่งผลใหมี้
อตัราการขาดงาน การโยกยา้ย การลาออกของบุคลากรลดลง และก่อให้เกิดผลดีต่อองคก์ารคือทาํ
ใหอ้งคก์ารเกิดการพฒันา มีความเจริญกา้วหนา้ แต่ในทางตรงกนัขา้มหากบรรยากาศองคก์ารไม่ดี
หรือไม่เอ้ืออาํนวยแก่บุคคลในการปฏิบติังาน จะทาํให้บุคคลเกิดความไม่สบายใจ เบ่ือหน่ายต่อ
งาน เกิดความไม่ไวว้างใจในองคก์าร ทาํให้การปฏิบติังานไม่เต็มศกัยภาพ ไม่มีความผูกพนัใน 
งาน  อาจจะนาํไปสู่ความไม่พึงพอใจในงาน ทาํให้เกิดการโยกยา้ยงาน การลาออกจากงาน การท่ี
องค์การตอ้งสูญเสียบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถไปดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ย่อมเท่ากบัว่า
องคก์ารตอ้งสูญเสียทรัพยากรที่มีค่านั้ นไป ในขณะเดียวกันต้องลงทุนเพิ่มในอีกหลายด้าน 
เพื่อท่ีจะสรรหา คดัเลือก ฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรเขา้มาทดแทน ทาํให้องคก์ารสูญเสียเวลา และ
ผลประโยชน์มากพอสมควร (กรกฎ พลพานิช : 2540)  

จากภาวะดังกล่าวผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างบรรยากาศ
องคก์ารกบัความผูกพนัของพนักงานต่อองคก์าร เน่ืองจากเป็นอีกตวัแปรหน่ึงท่ีจะทาํให้องคก์าร
สามารถธาํรงรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถไวใ้หอ้ยูก่บัองคก์ารต่อไป การศึกษาน้ีจะทาํให้
ทราบถึงความผูกพนัต่อองค์การของพนักงาน และทราบว่าบรรยากาศองค์การดา้นใดบา้ง ท่ีจะ
ส่งเสริมใหพ้นกังานเกิดความผกูพนัต่อองคก์าร ผลการศึกษาท่ีไดรั้บจะเป็นขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ 
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ต่อผูบ้ริหาร สามารถนาํไปใชใ้นการพิจารณาปรับปรุง ใหมี้บรรยากาศองคก์ารท่ีเอ้ืออาํนวย
ต่อการปฏิบติังาน ส่งเสริมใหบุ้คลากรเกิดความผกูพนัต่อองคก์ารเพิ่มมากข้ึน ตลอดจนลดอตัราการ
สูญเสียบุคลากรไดต่้อไป 
 

คาํสําคญั   
บรรยากาศองคก์าร ความผกูพนัต่อองคก์าร 
 

โจทย์วจัิย/ปัญหาวจัิย 
1. ลักษณะส่วนบุคคลของพนักงานในศูนย์กระจายสินค้า ในเขตพื้นท่ีอาํเภอวงัน้อย  

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาต่างกนัจะมีความผกูพนัต่อองคก์ารท่ีแตกต่างกนั 
             2. องค์การท่ีปฏิบติังาน ของพนักงานในศูนยก์ระจายสินคา้ ในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอวงัน้อย  
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาต่างกนั  มีบรรยากาศองคก์าร และมีความผกูพนัต่อองคก์ารท่ีแตกต่างกนั 
 3. บรรยากาศองคก์าร มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์าร 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1 . เพื ่อศึกษาปัจจ ัยด ้านล ักษณะส่วนบุคคลของพนักงานในศูนย์กระจายสินค้า 
ท่ีมีต่อองคก์าร 

 2. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นบรรยากาศองคก์าร ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัของพนกังาน
ในศูนยก์ระจายสินคา้ท่ีมีต่อองคก์าร 
  3. เพื่อศึกษาระดับความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานในศูนย์กระจายสินค้า 
  4. เพื่อเปรียบเทียบความผูกพนัต่อองค์การระหว่างพนักงานบริษทัศูนยก์ระจาย
สินคา้โฮมโปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) กบัพนักงานบริษทัศูนยก์ระจายสินคา้ เทสโก้
โลตสั จาํกดั  

  5. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับความผูกพนัต่อองค์การของ
พนักงานในศูนยก์ระจายสินคา้ 

 
วธีิดําเนินการวจัิย  
          1.กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคือ พนกังานบริษทัศูนยก์ระจายสินคา้ โฮมโปรดกัส์ เซ็น
เตอร์ จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 240 คน และพนกังานบริษทัศูนยก์ระจายสินคา้เทสโกโ้ลตสั จาํกดั 
จาํนวน 230 คน (ขอ้มูลจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล ณ วนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2551)  
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  2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการรับรู้ต่อบรรยากาศองคก์าร 
8 ดา้น ตามแนวคิดของสตริงเจอร์ (Stringer, 2002) เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความผูกพนัต่อ
องคก์าร 3 ดา้น ดดัแปลงจากแบบวดัความผูกพนัต่อองคก์ารของอลัเลนและเมเยอร์ (Allen & 
Meyer, 1990) และแบบสมัภาษณ์ 
  3. การวิเคราะห์ ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามใชส้ถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ ค่า Independent t-test ทดสอบความ
แตกต่าง 2 กลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) ค่า Fisher’s Least 
Significant Difference (LSD) และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient)  
 
ผลการวจัิย 
  การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างบรรยากาศองคก์ารกบัความผกูพนัของพนกังานในศูนย์
กระจายสินคา้ท่ีมีต่อองคก์าร ศึกษาเฉพาะกรณี ในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
จากการใชแ้บบสอบถาม จาํนวน 470 คน พบว่า พนกังานส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 75.96   เพศ
หญิง คิดเป็นร้อยละ 24.04 โดยส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 30 – 39 ปี คิดเป็นร้อยละ 49.57 เม่ือพิจารณา
สถานภาพสมรส พบว่า มีสถานภาพโสด  คิดเป็นร้อยละ 53.83 ส่วนระดบัการศึกษา พบว่า จบ
การศึกษาระดบัอนุปริญญาหรือประกาศนียบตัร คิดเป็นร้อยละ 44.89 ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 
พบวา่ พนกังานส่วนใหญ่ปฏิบติังานอยูใ่นระหว่าง 1 – 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 56.38 เม่ือพิจารณารายได้
ต่อเดือน พบว่า ส่วนใหญ่มีรายไดอ้ยูใ่นช่วง 10,000 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.94 ส่วนดา้น
องคก์าร พนกังาน ที่ตอบแบบสอบถามปฏิบตัิงานอยู่ในบริษทัศูนยก์ระจายสินคา้โฮมโปรดกัส์  
เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) มีจาํนวนมากกว่า คิดเป็นร้อยละ 51.06 ส่วนพนกังานท่ีปฏิบติังานอยูใ่น
บริษทัศูนยก์ระจายสินคา้เทสโกโ้ลตสั จาํกดั คิดเป็นร้อยละ 48.94 
  ผลการศึกษาการรับรู้บรรยากาศองคก์าร พบว่า โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ีย 
เท่ากบั 3.51 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าบรรยากาศองคก์าร ดา้นการสนบัสนุนอยูใ่นระดบัมาก 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.71 และดา้นความรับผดิชอบอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.67 ส่วน
บรรยากาศองคก์ารอยู่ในระดบัปานกลาง มี 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นโครงสร้างองคก์าร โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.60 ดา้นมาตรฐานการปฏิบติังาน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.57 ดา้นการยอมรับความขดัแยง้ 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.54 ดา้นความเปล่ียนแปลงในองคก์าร โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.44   ดา้นการให้
รางวลั โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.33 และดา้นความเป็นหน่ึงเดียวในองคก์าร โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.26 
ตามลาํดบั  
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  ผลการศึกษาความผูกพนัของพนักงานต่อองค์การ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับสูง มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.73 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ความผกูพนัดา้นบรรทดัฐานสังคม มีค่าเฉล่ีย
มากกว่าด้านอ่ืน อยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.93 รองลงมาได้แก่ ความผูกพันด้าน
ความรู้สึกอยูใ่นระดบัสูง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.87 ส่วนความผกูพนัดา้นความต่อเน่ือง อยูใ่นระดบั
ปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.38 
  ผลการศึกษาความแตกต่างดา้นองคก์ารท่ีปฏิบติังาน ดา้นบรรยากาศองคก์ารโดยรวม
แตกต่างกนั  อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบตวัแปรดา้น
บรรยากาศองคก์ารของพนกังานท่ีปฏิบติังานในบริษทัศูนยก์ระจายสินคา้โฮมโปรดกัส์  เซ็นเตอร์ 
จาํกดั (มหาชน) และพนกังานท่ีปฏิบติังานอยูใ่นบริษทัศูนยก์ระจายสินคา้เทสโกโ้ลตสั จาํกดั พบว่า
ค่า (p) นอ้ยกว่า .05 อยู ่7 ดา้น หมายความว่า องคก์ารท่ีปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนัส่วนใหญ่มีระดบั
บรรยากาศองคก์ารแตกต่างกนั ไดแ้ก่ ดา้นโครงสร้างองคก์าร ดา้นการสนบัสนุน ดา้นการใหร้างวลั 
ดา้นการยอมรับความขดัแยง้ ดา้นมาตรฐานการปฏิบติังาน ดา้นความเป็นหน่ึงเดียวในองคก์าร ดา้น
ความเปล่ียนแปลงในองคก์าร ส่วนบรรยากาศองคก์ารดา้นความรับผิดชอบไม่แตกต่างกนั เม่ือ
เปรียบเทียบความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์าร พบว่าค่า (p) เท่ากบั 0.00 ซ่ึงนอ้ยกว่า .05 อยู ่ 
1 ดา้น คือความผกูพนัดา้นความต่อเน่ือง หมายความว่า องคก์ารท่ีแตกต่างกนัมีความผกูพนัดา้น
ความต่อเน่ืององคก์ารแตกต่างกนั ส่วนความผกูพนัดา้นความรู้สึก และความผกูพนัดา้นบรรทดัฐาน
ทางสงัคม พบวา่ค่า (p) มากกวา่ .05 แสดงวา่องคก์ารท่ีแตกต่างกนัมีความผกูพนัดา้นความรู้สึก และ
ความผกูพนัดา้นบรรทดัฐานทางสงัคม ไม่แตกต่างกนั 
               ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างบรรยากาศองคก์ารกบัความผูกพนัของพนักงานต่อ
องคก์าร พบว่า บรรยากาศองคก์ารมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์าร
ทั้ง 3 ดา้น แสดงว่าถา้บรรยากาศภายในองคก์ารยิ่งดีมากข้ึน ก็จะทาํให้พนักงานมีความผูกพนัต่อ
องคก์ารสูงข้ึน 
 
อภิปรายผล 
  จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างบรรยากาศองคก์ารกบัความผกูพนัต่อองคก์ารของ
พนักงานในศูนยก์ระจายสินคา้ ในเขตพื้นท่ีอาํเภอวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรีอยุธยามีประเด็นท่ี
น่าสนใจสามารถนาํมาอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
  1. ดา้นลกัษณะส่วนบุคคล 
  ดา้นเพศ จากการศึกษาเพศของพนกังานในศูนยก์ระจายสินคา้ในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอวงันอ้ย 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาท่ีแตกต่างกนั จะมีความผกูพนัต่อองคก์ารโดยรวมท่ีแตกต่างกนั อยา่งมี 
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นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของวรรณา รักไทย (2550) ท่ี
ทาํการศึกษาเร่ืองการส่ือสารแบบไม่เป็นทางการและความผกูพนัต่อองคก์าร ศึกษาเฉพาะกรณี
พนกังานของธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่  พบว่า พนกังานท่ีมีเพศแตกต่าง
กนัมีความผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนั  
  ดา้นอาย ุ จากการศึกษาอายขุองพนกังานท่ีแตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์ารโดยรวม
ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบัภาวนา  เวชกิจ (2550) ไดศึ้กษา
ความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์ารของพนกังานบริษทัฟาบริเนท โดยพบว่า อายขุองพนกังานท่ี
ต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์ารไม่แตกต่างกนั  
  ดา้นสถานภาพสมรส จากการศึกษาสถานภาพสมรสของพนกังานในศูนยก์ระจายสินคา้
ในเขตพื้นท่ีอาํเภอวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรีอยุธยาท่ีแตกต่างกนั จะมีความผูกพนัต่อองค์การ
โดยรวมท่ีไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สอดคลอ้งกับเบญจมาภรณ์  
นวลิมป์ (2546) ทาํการศึกษาระดบัความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์ารของพนกังานธนาคารไทย
พาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร และสมุทรสงคราม พบว่า สถานภาพสมรส ไม่มีผลต่อ
ความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังาน 
  ดา้นระดบัการศึกษา จากการศึกษาระดบัการศึกษาของพนกังานในศูนยก์ระจายสินคา้ใน
เขตพื้นท่ีอาํเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาท่ีแตกต่างกนั จะมีความผกูพนัต่อองคก์ารโดยรวม
ท่ีแตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบักรกฏ  พลพานิช (2540) 
ทาํการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อองคก์ารของพนกังานบงัคบับญัชาวิชาชีพการตลาด บริษทั ปูนซีเมนต์
ไทย จาํกดั (มหาชน) พบว่า พนกังานบงัคบับญัชาและพนกังานวิชาชีพส่วนใหญ่มีความผกูพนัต่อ
องคก์ารในระดบัสูง ปัจจยัดา้นลกัษณะบุคคล ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา ในองคก์ารแตกต่างกนั มีความ
ผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนั   
  ดา้นระยะเวลาในการปฏิบติังาน จากการศึกษาระยะเวลาในการปฏิบติังานพนกังานใน
ศูนยก์ระจายสินคา้ในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรีอยุธยาท่ีแตกต่างกนั จะมีความ
ผกูพนัต่อองคก์ารโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบัรัชดาพร 
ร้องเสียง (2549) ไดศึ้กษาถึงความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานบริษทัซนัยางอุตสาหกรรมอาหาร 
จาํกดั ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารในดา้นลกัษณะส่วนบุคล ไดแ้ก่ 
ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน มีความสมัพนัธ์กบัระดบัความผกูพนัต่อองคก์าร   

    ดา้นรายได ้จากการศึกษารายไดข้องพนกังานในศูนยก์ระจายสินคา้ในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอวงั
นอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยุธยาท่ีแตกต่างกนั จะมีความผูกพนัต่อองคก์ารโดยรวมไม่แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบั สอดคลอ้งกบัภาวนา  เวชกิจ (2550) ไดศึ้กษา 
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ความพึงพอใจในงานและความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์ารของพนกังานบริษทัฟาบริเนท จาํกดั 
พบวา่ รายไดแ้ละประสบการณ์การทาํงานต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์ารไม่แตกต่างกนั 
  2. การรับรู้บรรยากาศองคก์าร พบว่า ในภาพรวมพนกังานมีการรับรู้เก่ียวกบับรรยากาศ
องคก์ารทั้ง 8 ดา้น ดา้นโครงสร้างองคก์าร ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นการสนับสนุน ดา้นการให้
รางวลั ด้านการยอมรับความขดัแยง้ ด้านมาตรฐานการปฏิบติังาน ด้านความเป็นหน่ึงเดียวใน
องคก์าร และดา้นความเปล่ียนแปลงในองคก์าร อยู่ในระดบัปานกลาง สอดคลอ้งกบั   เจนนารา  
สิทธิเหรียญชยั (2541) ไดศึ้กษาบรรยากาศองคก์ารกบัความผกูพนัในงานของอาจารยพ์ยาบาล
วิทยาลยัพยาบาล สงักดักระทรวงสาธารณสุข กลุ่มตวัอยา่งคืออาจารยพ์ยาบาล จาํนวน 265 คน โดย
ใชแ้นวคิดของ ลิทวิน และสตริงเจอร์ (Litwin & Stringer, 1968) ผลการวิจยัพบว่าวิทยาลยั
พยาบาล บรรยากาศองคก์ารโดยรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัปานกลาง  
    3. ความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์าร พบว่า โดยรวมอยูใ่นระดบัสูง ความผกูพนัดา้น
บรรทดัฐานสังคม มีค่าเฉล่ียมากกว่าดา้นอ่ืน รองลงมาไดแ้ก่ ความผกูพนัดา้นความรู้สึก ส่วนความ
ผกูพนัดา้นความต่อเน่ือง อยูใ่นระดบัปานกลาง เช่นเดียวกบัการศึกษา สเตียร์ (Steers, 1988) ซ่ึงอาจ
อธิบายไดว้่า พนกังานท่ีมีความผกูพนัอนัเน่ืองมาจากอารมณ์สูง จะรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหน่ึงและ
เก่ียวขอ้งกบัองคก์ารอยา่งแนบแน่น จึงทุ่มเทความพยายามอยา่งมากเพ่ือใหอ้งคก์ารบรรลุเป้าหมาย 
มาวเดย ์ (Mowday et al., 1974) ซ่ึงความพยายามในงานน้ีถือเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อผลการ
ปฏิบติังานนอกเหนือไปจากปัจจยัอ่ืน ๆ ส่วนผูท่ี้มีความผกูพนัอนัเน่ืองมาจากหนา้ท่ีนั้นจะตระหนกั
ว่าเป็นหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของตนท่ีควรจะอยูแ่ละสนบัสนุนกิจกรรมขององคก์ารให้ดาํเนิน
ต่อไป  อลัเลน และ เมเยอร์  (Allen and Meyer, 1990) ดงันั้น บุคคลประเภทน้ีจะทุ่มเทความพยายาม
ในงาน และมีผลการปฏิบติังานท่ีดีในระดบัหน่ึง อยา่งไรกต็าม ผลการปฏิบติังานท่ีดีนั้น มิไดเ้ป็นผล
มาจากการมีความผกูพนัสูงเพียงอยา่งเดียว แต่ยงัข้ึนอยูก่บัปัจจยัอ่ืน ๆ อีกหลายปัจจยัดว้ยกนั เช่น 
แรงจูงใจ ทกัษะในงาน เป็นตน้ 

    4. ความแตกต่างดา้นองคก์ารท่ีปฏิบติังาน พบว่า บรรยากาศองคก์ารท่ีแตกต่างกนัของ
พนกังานในศูนยก์ระจายสินคา้ ในเขตพื้นท่ีอาํเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาส่วนใหญ่มีผล
ต่อความรู้สึกของพนกังานต่อองคก์ารโดยรวมแตกต่างกนั  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จากการศึกษา พนกังานท่ีปฏิบติังานในบริษทัศูนยก์ระจายสินคา้โฮมโปรดกัส์  เซ็นเตอร์ จาํกดั 
(มหาชน) และพนกังานท่ีปฏิบติังานอยูใ่นบริษทัศูนยก์ระจายสินคา้เทสโกโ้ลตสั จาํกดั พบว่าค่า (p) 
นอ้ยกว่า .05 อยู ่7 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นโครงสร้างองคก์าร ดา้นการสนบัสนุน ดา้นการใหร้างวลั ดา้น
การยอมรับความขดัแยง้ ดา้นมาตรฐานการปฏิบติังาน ดา้นความเป็นหน่ึงเดียวในองคก์าร ดา้น
ความเปล่ียนแปลงในองคก์าร สอดคลอ้งกบั บุญญตา รักษาเจริญ (2545) ศึกษาการรับรู้บรรยากาศ 
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องคก์ารของพนกังานธนาคาร นครหลวงไทยจาํกดั (มหาชน) กรณีศึกษาสาํนกังานใหญ่ 
พบว่าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้บรรยากาศองคก์ารไดแ้ก่ สายงานพนกังานท่ีมีสายงานต่างกนัมี
การรับรู้เก่ียวกบับรรยากาศองคก์ารต่างกนั ส่วนบรรยากาศองคก์ารดา้นความรับผดิชอบไม่แตกต่าง
กนัอาจเน่ืองมาจากทั้ง 2 องคก์ารเป็นศูนยก์ระจายสินคา้เหมือนกนั เพราะฉะนั้นหน้าท่ีและความ
รับผดิชอบโดยรวมจะคลา้ยกนั ทาํใหบ้รรยากาศดา้นความรับผดิชอบไม่แตกต่างกนั  

 ความแตกต่างดา้นองคก์ารท่ีปฏิบติังาน ดา้นความผกูพนัต่อองคก์ารพบวา่ แตกกนั 1 ดา้น 
คือ ความผกูพนัดา้นความต่อเน่ือง ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากความผกูพนัต่อเน่ืองเป็นความผกูพนัท่ีเกิด
จากการแลกเปล่ียนค่าตอบแทน สวสัดิการ และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซ่ึงแต่ละองค์การจะได้
ค่าตอบแทน และสวสัดิการไม่เท่ากนั สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ อลัเลน  และเมเยอร์ (Allen & 
Meyer, 1990 : 1-18) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของความผูกพนัต่อองคก์าร ดา้นความต่อเน่ือง 
(Continuance Commitment) หมายถึงความผกูพนัท่ีเกิดข้ึนจากการคิดคาํนึงของบุคคลโดยมีพื้นฐาน
อยู่บนตน้ทุนท่ีบุคคลให้กบัองคก์าร ทางเลือกท่ีมีของบุคคลและผลตอบแทนท่ีบุคคลไดรั้บจาก
องคก์าร ซ่ึงมีผลต่อการโยกยา้ยเปล่ียนแปลงท่ีทาํงาน 
  5. ความสมัพนัธ์ระหวา่งบรรยากาศองคก์ารกบัความผกูพนัต่อองคก์าร  

    ผลการวิจยับรรยากาศองค์การโดยรวมมีความสัมพนัธ์ทางบวก กับความผูกพนัของ
พนกังานต่อองคก์าร พบว่า บรรยากาศองคก์ารดา้นโครงสร้างองคก์าร ดา้นความรับผิดชอบ ดา้น
การสนับสนุน ด้านการให้รางวัล ด้านการยอมรับความขัดแยง้ และบรรยากาศองค์การด้าน
มาตรฐานการปฏิบติังาน มีความสัมพนัธ์ทางบวกในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลางกบั ความ
ผกูพนัต่อองคก์ารทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ ความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นความรู้สึก ความผกูพนัต่อองคก์าร
ดา้นความต่อเน่ือง และความผูกพนัต่อองคก์ารดา้นบรรทดัฐานทางสังคม สอดคลอ้งกบัเจนนารา  
สิทธิเหรียญชยั (2541) ไดศึ้กษาบรรยากาศองคก์ารกบัความผกูพนัในงานของอาจารยพ์ยาบาล
วิทยาลยัพยาบาล สงักดักระทรวงสาธารณสุข กลุ่มตวัอยา่งคืออาจารยพ์ยาบาล จาํนวน 265 คน โดย
ใชแ้นวคิดของ ลิทวิน และสตริงเจอร์ (Litwin & Stringer, 1968) ผลการวิจยัพบว่าบรรยากาศ
องคก์ารโดยรวมและรายดา้นในวิทยาลยัพยาบาล สงักดักระทรวงสาธารณสุข อยูใ่นระดบัปานกลาง 
และความผกูพนัของอาจารยอ์ยูใ่นระดบัปานกลาง และบรรยากาศองคก์ารมีความสัมพนัธ์ทางบวก
กบัความผกูพนัในงาน กล่าวคือถา้บรรยากาศภายในองคก์ารยิง่ดีมากข้ึนก็จะทาํใหพ้นกังานมีความ
ผกูพนัต่อองคก์ารสูงข้ึน 

    ส่วนบรรยากาศองคก์ารดา้นความเปล่ียนแปลงในองคก์าร ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความ
ผกูพนัต่อองคก์ารทั้ง 3 ดา้น ผูว้ิจยัมีความเห็นวา่ อาจมีปัจจยัอ่ืน ๆ เขา้มาเก่ียวขอ้งทาํใหผ้ลการวิจยั 
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ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน เช่น ความเปล่ียนแปลงในองคก์ารทาํให้พนกังานมีโอกาสกา้วหนา้ใน
หนา้ท่ีการงานมากข้ึน ทาํใหไ้ม่มีผลต่อความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์าร 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะในการนาํผลการวิจยัไปใช ้
      1.1 ผลการวิจยั พบว่า การรับรู้บรรยากาศองคก์ารโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดย
ดา้นความเป็นหน่ึงเดียวในองคก์าร มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ดงันั้นผูบ้ริหารควรจดัให้มีการจดักิจกรรม
กลุ่ม เช่น จดักิจกรรมสันทนาการ จดักิจกรรม Walk Rally งานเล้ียงสังสรรคป์ระจาํปี การจดัการ
ทาํงานเป็นทีม เป็นตน้ เพื่อให้พนกังานไดมี้โอกาสพบปะสังสรรค ์ ทาํกิจกรรมร่วมกนั และ
แลกเปล่ียนทศันคติซ่ึงกนัและกนั และเพื่อใหพ้นกังานเกิดความไวว้างใจเช่ือถือและช่วยเหลือซ่ึงกนั
และกนั ตลาดจนเป็นการสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีภายในหน่วยงาน เพื่อกระตุน้ใหพ้นกังานมีความรู้สึก
ผกูพนักนัภายในองคก์ารเพิ่มมากข้ึน 
              1.2 ความผูกพนัของพนักงานต่อองค์การ พบว่าโดยรวมอยู่อยู่ในระดับสูง แต่เม่ือ
พิจารณารายดา้น พบว่า ความผูกพนัดา้นความต่อเน่ือง อยู่ในระดบัปานกลาง ผูบ้ริหารจึงควรหา
แนวทางส่งเสริมความผูกพนัด้านความต่อเน่ืองของพนักงานให้สูงข้ึน โดยการส่งเสริมด้าน
การศึกษา เพื่อเพิ่มโอกาสดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานของพนกังาน เพื่อใหพ้นกังานมีความ
ภาคภูมิใจในตนเอง และภาคภูมิใจในบริษทั  การให้พนกังานไดมี้ส่วนร่วมในการวางแผนการ
ปฏิบติังาน การเพิ่มสวสัดิการดา้นต่างๆ  ตลอดจนการใหร้างวลั การพิจารณาความดีความชอบอยา่ง
ยติุธรรมและโปร่งใส เป็นตน้  
         1.3 ควรมีการพฒันาบรรยากาศองคก์ารอยา่งต่อเน่ือง และมีการประเมินบรรยากาศ
องคก์ารอยา่งสมํ่าเสมออย่างนอ้ยปีละ 1 คร้ัง และมีการปรับปรุงรูปแบบการบริหารงานเพ่ือให้
เหมาะสมเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศท่ีดี 
  2. ขอ้เสนอแนะท่ีจะทาํการวิจยัในคร้ังต่อไป  

     2 .1  การศึกษาวิจ ยั มุ่งเน้นท่ีจะศึกษาเก่ียวกับ ปัจจัยด้านบรรยากาศองค์การท่ี
ความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์ารเท่านั้น  ดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไปควร
ทาํการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัของพนกังานในดา้นอ่ืน ๆ เช่น ดา้น
ภาวะผูน้าํ  ดา้นการทาํงานเป็นทีม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจดัการของบริษทัศูนยก์ระจาย
สินคา้ในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ใหเ้หมาะสมยิง่ข้ึน 

        2.2 การศึกษาวิจยัในคร้ังต่อไป   ควรมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยวิธีการอ่ืนๆ นอก 
จากการใชแ้บบสอบถาม เช่น การสมัภาษณ์เชิงลึกผูบ้ริหารระดบัสูง และควรมีการเพิ่มระยะเวลาใน 
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การรวบรวมข้อมูลให้สูง ข้ึน  เพื่อให้ได้ก ลุ่มตัวอย่าง ท่ีครอบคลุมและมีความ
แม่นยาํมากยิ่ง ข้ึน  
    2.3 ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพเก่ียวกบับรรยากาศองคก์ารของบริษทัศูนยก์ระจายสินคา้
ท่ีมีต่อองคก์าร ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาแต่ละแห่ง เพื่อให้ไดข้อ้มูลในเชิงลึกเพื่อการพฒันา
บรรยากาศองคก์ารใหเ้อ้ือต่อการปฏิบติังาน 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช่พลงังาน

ทดแทนในรถยนต์นั่งส่วนบุคคล โดยศึกษาเฉพาะในเขตจังหวดัปทุมธานี และเก็บขอ้มูลด้วย
แบบสอบถามโดยวิธีสุ่มตวัอย่างจาํนวน 400 ตวัอย่าง  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยวิธีโดยวิธีโลจิสติกแบบ
ทวิ (Binary Logistic) และสมัภาษณ์เชิงลึก 

ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นเศรษฐกิจ และดา้น
การเมือง มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้พลงังานทดแทนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ แต่ปัจจยั ดา้น
ผลิตภณัฑ ์ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นวฒันธรรมไม่มีนัยสาํคญัทางสถิติ กบัการตดัสินใจ
เลือกใชพ้ลงังานทดแทน 

ผลการวิจยัพบวา่ 
 1. ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์  โดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดบัมาก  ในระดบัสูงสุด คือ ลด
ค่าใชจ่้าย ในระดบัมาก ( X= 3.65, S.D. = .922) รองลงมา คือ มีระบบความปลอดภยัสูง  ในระดบั
มาก ( X= 3.61, S.D. = .913)  ลดคาร์บอนไดออกไซร์จากการเผาไหม ้ในระดบัมาก ( X= 3.60, S.D. 
= .896) มีค่ามาตรฐานของพลงังานทดแทน ในระดบัมาก ( X= 3.49, S.D. = .879) ผลิตภณัฑ์
ช่ือเสียง ในระดบัปานกลาง ( X= 3.33, S.D. = .891) 
 2. ปัจจยัดา้นราคา โดยภาพรวมพบว่าอยูใ่นระดบัมาก ในระดบัสูงสุด พบว่า มีการแสดง
ป้ายราคาของพลงังานทดแทนท่ีชดัเจน ในระดบัมาก ( X= 3.60, S.D. = .934) รองลงมา คือ ราคา  

 
 
 



วารสารบณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์
ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 2 มิถุนายน – กนัยายน 2552 

163 

พลงังานทดแทนและบริการอยูใ่นมาตรฐาน ในระดบัมาก ( X= 3.54, S.D. = .863) การคิด
ราคาของพลงังานทดแทนถูกตอ้ง ในระดบัมาก ( X= 3.39, S.D. = .899) 

 3.การหาความสมัพนัธ์ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัอ่ืนๆกบัการตดัสินใจเลือกใช้
พลงังานทดแทนในเขตจงัหวดัปทุมธานี พบวา่ปัจจยั ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้น
วฒันธรรม ไม่มีความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ .05 ยกเวน้ ดา้นราคา 
ดา้นการจดัจาํหน่าย ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นการเมือง มีความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั
ความเช่ือมัน่ 

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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ความสําคญัของปัญหา 
ปัจจุบนัรถยนตเ์ขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินชีวิตประจาํวนัของประชาชน เป็นอย่าง

มาก ดงัจะเห็นไดจ้ากในแต่ละวนั ประชาชนจะมีการใชย้านพาหนะในการเดินทางไปยงัท่ีต่างๆ ไม่
วา่จะเป็นในการทาํงาน การเรียน การพบปะสงัสรรค ์หรือแมแ้ต่การไปทาํธุระส่วนตวั ดงันั้นจึงสรุป
ไดว้่ายานพาหนะมีส่วนสาํคญัต่อประชาชนในปัจจุบนั ไม่ว่าจะเป็นผูท่ี้ใชร้ถยนตส่์วนบุคคลหรือผูท่ี้
โดยสารรถยนตส์าธารณะ ในการใชง้านจาํเป็นตอ้งมีการเติมเช้ือเพลิงเพื่อการขบัเคล่ือน จึงทาํเกิดเป็น
ค่าใช้จ่ายท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้อีกทั้งประเทศไทย ยงัประสบกับปัญหานํ้ ามนัท่ีมีราคาสูงข้ึน และมี
แนวโนม้ท่ีจะสูงยิ่งข้ึนอีกต่อไปในอนาคต   จึงส่งผลกระทบต่อประชาชนท่ีจาํเป็นตอ้งใชร้ถยนตใ์น
การเดินทางในแต่ละวนัทาํให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน ไม่ใช่เฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการเติมนํ้ามนั
เท ่านั้น  แต่สินค า้ ที ่ม ีร าคา เ พิ ่ม ขึ้นด ้วย เพราะนํ้ าม นั เ ป็นปัจจ ยั ที ่สําคญัในการผลิต  ใน
สถานการณ์ปัจจุบนัผูค้นให้ความสนใจเร่ืองการประหยดัอยา่งมากเพราะเศรษฐกิจท่ีกาํลงัวิกฤต การ
ใชจ่้ายตอ้งรอบคอบ ประหยดั และท่ีสาํคญัตอ้งใชอ้ยา่งคุม้ค่าผูใ้ชร้ถยนตก์็เช่นเดียวกนั เพราะขณะน้ี
ทุกหน่วยงานต่างรณรงค์ให้รู้จกัประหยดัด้วยการใช้พลงังานทดแทน  

ซ่ึงก๊าซหุงตม้หรือแอลพีจีได้มาจากการกลัน่นํ้ ามนัและบ่อก๊าซธรรมชาติในสัดส่วนท่ี
เท่าๆกนั มีคุณสมบติัสามารถนาํมาใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในรถยนตก์็ไดคื้อเป็นก๊าซท่ีมีค่าอ๊อกเทนสูงโดย
ธรรมชาติ มีสองสถานะคือสภาพเป็นก๊าซและเป็นของเหลว ซ่ึงก๊าซแอลพีจี จะถูกบรรจุเป็น
ของเหลวใส่ถงัภายใตแ้รงดนัสูง (แต่ยงัตํ่ากว่า เอน็จีวี) เพื่อให้ขนถ่ายง่าย เม่ือนาํไปใชง้านจะกลาย
ภาพเป็นไอ นอกจากจะนิยมใชแ้อลพีจีในครัวเรือน ปัจจุบนัมีการนาํก๊าซแอลพีจีมาใชแ้ทนนํ้ ามนั
เช้ือเพลิง ในรถยนตเ์น่ืองจากราคาถูกกว่าและมีค่าอ๊อกเทนสูงถึง 105 ทาํใหเ้ม่ือนาํมาใชก้บัรถยนต์
แลว้ มีประสิทธิภาพสูง สมรรถนะทดัเทียมกบัรถท่ีใชร้ะบบนํ้ ามนัเดิม จนผูข้บัข่ีไม่มีความรู้สึก
แตกต่างระหว่างการใช้นํ้ ามันหรือก๊าซแอลพีจี ดังนั้ นจึงมีการใช้ก๊าซแอลพีจีและเอ็นจีวี เป็น
เช้ือเพลิงในรถยนตซ่ึ์งเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีน่าสนใจ เพราะช่วยประหยดัการใชเ้ช้ือเพลิง อีกทั้งยงั
ช่วยลดปัญหามลภาวะในอากาศอีกดว้ย ผูว้ิจยัจึงเห็นวา่เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจและเป็นประโยชน์
กบัคนทัว่ไปจึงไดท้าํการวิจยัเร่ืองน้ีข้ึน 

จากความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา ผูว้ิจยัไดจ้ดัทาํหัวขอ้ ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีส่งผลต่อแนวโนม้ในการตดัสินใจเลือกใชพ้ลงังานทดแทนในรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลใน
เขตจงัหวดัปทุมธานี ด้วยเหตุผลน้ีเอง ผูว้ิจยัอยากทราบถึงมุมมองของลูกคา้ท่ีมีผลต่อพลงังาน
ทดแทนในรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล เพื่อนาํมาเป็นฐานขอ้มูลในการนาํไปใชแ้ละเพื่อให้สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของลูกคา้และปรับกลยทุธ์เพื่อหาวิธีการใหม่ใหท้นัยคุทนัเหตุการณ์ 
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คาํสําคญั   
ส่วนประสมทางการตลาด   การตดัสินใจ  พลงังานทดแทน 
 

โจทย์วจัิย/ปัญหาวจัิย 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อแนวโน้มกับการตดัสินใจเลือกใช้พลงังาน

ทดแทนในรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลในเขตจงัหวดัปทุมธานีเป็นอยา่งไร 

 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1.  เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกใชพ้ลงังานทดแทนในรถยนต์
ส่วนบุคคลในเขตจงัหวดัปทุมธานี 

2. เพื ่อเปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อแนวโนม้ในการ
ตดัสินใจเลือกใชพ้ลงังานทดแทนในรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลในเขตจงัหวดัปทุมธานี 
 
วธีิดําเนินการวจัิย 

1. ประชากร 
1.1 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือโดยมีจาํนวนรถยนต์ส่วนบุคคลจด

ทะ เ บี ย น ใน เ ข ต จั ง ห วัด ป ทุ ม ธ า นี ทั้ ง ห มด จํ า น วน  115,207 คน  ก รมขน ส่ งท า งบก 
http://www.dlt.go.th  (13/01/2552) 

2. กลุ่มตวัอยา่ง 
1.2 ผูว้ิจยัใชสู้ตรทาโร ยามาเน (Taro Yamane,1967 อา้งในสิทธ์ิ ธีรสรณ์ 

2550 : 120) ตามตารางสูตรไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 400 คน โดยมีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และมีความ
คลาดเคล่ือนจากกลุ่มตวัอยา่ง 5% 

สูตร n = 2)(1 eN
N

+
 

โดย n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
N = ขนาดของประชากร  
e = ระดบัความคลาดเคล่ือน ร้อยละ 95 

 
n  =  115,207 

                    (1 + 115,207 (0.05)2) 
 =  400 ตวัอยา่ง 
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ดงันั้น ในการสุ่มตวัอยา่งของผูใ้ชร้ถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ท่ีนัง่ในปทุมธานีมีจาํนวนทั้งส้ิน 
389 ตวัอยา่ง ทั้งน้ีผูว้ิจยัเกบ็จาํนวน 400 ตวัอยา่ง 

 
 2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

2.1 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดย

แบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัไดจ้ดัสร้างข้ึนโดยอาศยั งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ทฤษฏี และแนวคิด แลว้สร้าง
แบบสอบถามฉบบัร่าง จากนั้นไดน้าํไปปรึกษากบัอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อขอคาํแนะนาํ
ในการปรับปรุงแกไ้ขในขอ้คาํถามต่างๆ ให้เกิดความเหมาะสม ครอบคลุมเน้ือหาในการวิจยั และ
นาํไปใชใ้หเ้กิดประสิทธิผลในการรวบรวมขอ้มูล แบบสอบถามประกอบดว้ยคาํถาม 3 ส่วนดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1    ขอ้มูลพื้นฐานส่วนบุคคล เป็นขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงจะไดแ้ก่ 
เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดท้ั้งครอบครัวต่อเดือน 
 ส่วนท่ี 2   ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
พลงังานทดแทนในรถยนตส่์วนบุคคลในเขตจงัหวดัปทุมธานี 

   2.2 การพฒันาเคร่ืองมือ 
2.2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับตวัแปรต่างๆ ท่ีใช้ในการศึกษา

รวมทั้งปรึกษาอาจารยค์วบคุมวิทยานิพนธ์เพื่อกาํหนดคาํจาํกดัความของตวัแปรสาํหรับหาแนวทาง
ในการกาํหนดรูปแบบของขอ้ความ 

2.2.2 ผูว้ิจยัสร้างแบบสอบถามเป็นรายขอ้ให้ครอบคลุมตวัแปรนั้นโดยกาํหนด
ประเดน็และขอบเขตของคาํถามใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละประโยชน์ของการวิจยั 

2.2.3 นาํแบบสอบถามท่ีออกแบบไดเ้สนอคณะกรรมการและอาจารยท่ี์ปรึกษาทาํ
การตรวจสอบ พิจารณาหาจุดบกพร่อง รวมทั้งขอ้เสนอแนะต่างๆ เพื่อนาํมาปรับปรุงแกไ้ข ให้
แบบสอบถามมีความสมบูรณ์และเท่ียงตรงมากยิง่ข้ึน 

2.2.4 นาํแบบสอบถาม ท่ีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแลว้มาหาค่าดชันีความ สอดคลอ้ง      
(Index of Objection Congruency: IOC) โดยคดัเลือกเฉพาะขอ้คาํถามท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง
ตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไปมาใส่ ส่วนขอ้ท่ีมีค่า IOC นอ้ยกว่า 0.5 นาํมาปรับปรุงใหเ้หมาะสมตามคาํแนะนาํ
ของผูเ้ช่ียวชาญ 

2.2.5 นาํแบบสอบถามฉบบัร่างท่ีปรับปรุงแกไ้ขเสร็จแลว้ไปทดลองใช ้(Try Out)
กบักลุ่มท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบักลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน เพื่อทดสอบความเช่ือมัน่ 

2.2.6 หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใชว้ิธีหา ค่าสัมประสิทธ์
อลัฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบดั (Cronbach) โดยไดค่้าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.866 



วารสารบณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์
ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 2 มิถุนายน – กนัยายน 2552 

167 

     3.   การวิเคราะห์ขอ้มูล 
หลงัจากรวบถามรวมแบบสอบถามทั้งหมดท่ีไดเ้รียบร้อย ผูว้ิจยัไดน้าํแบบสอบถามทั้งหมด

มาดาํเนินการดงัน้ี 
3.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบบัท่ีไดรั้บกลบัคืนมา 
3.2 จดัทาํรหสัในแบบสอบถามตามท่ีกาํหนดในตารางแจกแจงความถ่ี 

  3.3 ทาํการกรอกรหสัในโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ 
  3.4 ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลและแกไ้ขขอ้ผดิพลาดท่ีเกิดจากการกรองขอ้มูล 

  3.5 วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ 
  3.6   ในการวิเคราะห์มูลคร้ังน้ีใชก้ารวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติค 
ผลการวจัิย 

ปัจจยัส่วนบุคคล จาํนวน ร้อยละ 
1. เพศ 
       ชาย 
       หญิง 

 
 

 
237 
163 

 
59.2 
40.8 

2. อาย ุ
     ตํ่ากวา่ 18 

       18-30 ปี 
       31-40 ปี 
       41-50 ปี 
       51 ปีข้ึนไป 

  
16 

142 
110 
71 
61 

 
4.0 
35.5 
27.5 
17.8 
15.2 

3. สถานภาพ 
       โสด 
       สมรส 
       หมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่

  
159 
205 
36 

 
39.8 
51.2 
9.0 

4. ระดบัการคึกษา 
       มธัยมศึกษา/ปวช. 
        อนุปริญญา/ปวท./ปวส. 
        ปริญญาตรี  
       สูงกวา่ปริญญาตรี 
       อ่ืนๆ 

  
92 
61 

189 
57 
1 

 
23.0 
15.2 
47.2 
14.2 
0.2 

5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
      ตํ่ากวา่ 5,000 บาท 
      5,000 – 10,000 บาท 
      10,001 – 20,000 บาท 
      20,001 – 30,000 บาท 
      30,000 บาทข้ึนไป 

  
22 
87 

131 
80 
80 

 
5.5 
21.8 
32.8 
20.0 
20.0 
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จากการวิเคราะห์ปัจจ ัย ส่วนบุคคลพบว่ากลุ่มต ัวอย่าง ส่วนใหญ่เ ป็นเพศชายมี
จาํนวน 237 คน คิดเป็นร้อยละ 59.2 และเพศหญิง มีจาํนวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 40.8 
 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อาย ุ18-30 ปี จาํนวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 35.5 รองลงมา คือ อาย ุ
31-40 ปี จาํนวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5 และอาย ุ41-50 ปี จาํนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 17.8 
และ อาย ุ51ปีข้ึนไป จาํนวน 61คิดเป็นร้อยละ 15.2 และ อาย ุตํ่ากวา่ 18 ปี จาํนวน 16 คิดเป็นร้อยละ 4.0   
 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่อยู่ในสถานภาพสมรส จาํนวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 51.2 
รองลงมาสถานภาพโสด จาํนวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 39.8 และหมา้ย 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0  

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 47.2 
และมธัยมศึกษา/ปวช.จาํนวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 23.0 และอนุปริญญา/ปวท./ปวส. จาํนวน 61 
คน คิดเป็นร้อยละ 15.2 และสูงกว่าปริญญาตรีจาํนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 14.2 และอ่ืนๆ จาํนวน 
1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.2  
 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีรายไดร้ะหวา่ง 10,001-20,000 บาท จาํนวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 
32.8 รองลงมาคือระหว่าง 5,000 – 10,000 บาทจาํนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.8 และ20,001 – 
30,000 บาทจาํนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 และ30,000 บาทข้ึนไปจาํนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 
20.0 และตํ่ากวา่ 5,000 บาทจาํนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5  
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ตวัแปร 
 

 
B 
 

 
S.E. 

 
Wald 

 
df 
 

Sig. 
 

Exp(B) 
 

95.0% C.I.for 
EXP(B) 

Lower Upper 
 เพศ -.434 1.065 -0.41 1 0.684 .700 -2.523 1.654 

  อาย1ุ8-30ปี                          
อาย3ุ1-40ปี 
อาย4ุ1-50ปี 

.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(มธัยม/ปวช) 
การศึกษา(อนุปริญญา) 
การศึกษา(ปริญญาตรี) 

-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 

  รายได(้5000-10000) 
รายได(้10001-20000) 
รายได(้20001-30000) 
รายได(้30000ข้ึนไป) 

-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 

           

 
 
 จากการวิเคราะห์ตวัแปรของปัจจยัดา้นส่วนบุคคล ซ่ึงเป็นการศึกษาตวัแปรอิสระแต่ละตวั
ท่ีมีความสมัพนัธ์หรือมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช ้พบวา่ ไม่มีความสมัพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกใช ้
 

ตวัแปร B 
 

S.E. 
 

Wald 
 

df 
 

Sig. 
 

Exp(B) 
 

95.0% C.I.for 
EXP(B) 

Lower Upper 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ -.2632 1.459 -0.18 1 0.857 .76072 -3.124 2.597 
ปัจจยัดา้นราคา 4.537 1.734 2.62 1 0.009 86.399 1.137 7.938 
ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 6.470 2.140 3.02 1 0.003 608.74 2.274 10.665 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 5.191 2.762 1.88 1 0.060 129.15 -.2226 10.605 
ปัจจยัทางเศรษฐกิจ 2.968 1.322 2.25 1 0.025 19.976 .3769 5.560 
ปัจจยัดา้นการเมือง 5.030 1.926 2.61 1 0.009 132.54 1.254 8.805 
ปัจจยัดา้นวฒันธรรม 3.334 2.102 1.59 1 0.113 24.266 -.7862 7.454 
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จากการวิเคราะห์ตวัแปรของปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ซ่ึงเป็นการศึกษาตวัแปร
อิสระแต่ละตวัท่ีมีความสัมพนัธ์หรือมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช ้พบว่า ราคา ช่องทางการจดั
จาํหน่าย ดา้นการเมือง  มีความสมัพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกใช ้
 
อภิปรายผล 

 จากการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อแนวโน้มในการตัดสินใจ
เลือกใชพ้ลงังานทดแทนในรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลในเขตจงัหวดัปทุมธานี มีประเดน็ท่ีน่าสนใจ และนาํมา 
อภิปรายผลไดด้งัน้ี 
              ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัในระดบัสูง ซ่ึงไดแ้ก่ 
ดา้นลดค่าใชจ่้าย และ ดา้นมีระบบความปลอดภยัสูง ดา้นลดคาร์บอนไดออกไซร์จากการเผาไหม ้
ด้านมีค่ามาตรฐานของพลงังานทดแทน ด้านผลิตภัณฑ์ช่ือเสียง ซ่ึงสอดคลอ้งกับ งานวิจยัของ 
สมภพ จูฑะพุทธิ (2545) วิจยัเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกร้าน
จาํหน่ายก๊าซหุงตม้ของผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลในระดบัมากคือ ถงัก๊าซไดม้าตรฐาน ถงับรรจุก๊าซไดม้าตรฐานตามท่ีระบุไว ้ถงั
ก๊าซหุงตม้ไดรั้บดารตรวจสอบปรับปรุงตามระยะเวลาท่ีกาํหนด มีการทาํความสะอาดถงัก๊าซหุงตม้
ให้สะอาดอยูเ่สมอ มีการให้บริการเสริมดา้นการตรวจเช็คสภาพของอุปกรณ์ท่ีใชป้ระกอบก๊าซหุง
ตม้เพื่อความปลอดภยัในการใชง้าน เน่ืองจากลูกคา้ตอ้งการความปลอดภยัจากการใชก๊้าซหุงตม้ 
               ปัจจยัดา้นราคา จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอยา่งให้ความสาํคญักบัปัจจยัดา้นราคาทุกขอ้ใน
ระดบัมาก โดยกลุ่มตวัอยา่งให้ความสาํคญักบัปัจจยัดา้นมีการแสดงป้ายราคาของพลงังานทดแทนท่ี
ชดัเจนไดม้ากท่ีสุด และดา้นราคาพลงังานทดแทนและบริการอยู่ในมาตรฐาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ สมพงษ ์ไกรอุดม (2545) วิจยัเร่ือง ความตอ้งการของลูกคา้ในการใชบ้ริการก๊าซหุงตม้ 
เขตคลองเตย จงัหวดักรุงเทพมหานคร พบว่า ความตอ้งการของผูรั้บบริการก๊าซหุงตม้ ในดา้นราคา
ตอ้งการให้ความเหมาะสมของราคาก๊าซหุงตม้อยู่ในระดบัมาก ซ่ึงจะเห็นไดว้่าผูบ้ริโภคมีความ
คิดเห็นวา่ราคาจาํหน่ายก๊าซหุงตม้เป็นท่ีน่าพอใจจึงจะทาํการซ้ือจากร้านจาํหน่ายนั้นๆ 
  ปัจจยัดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย จากการศึกษา พบว่ากลุ่มตวัอยา่งให้ความสาํคญัดา้นช่อง
ทางการจดัจาํหน่ายในระดบัสาํคญัมาก ซ่ึงไดแ้ก่ เปิดบริการ 24 ชัว่โมง และจาํนวนสาขาเพียงพอต่อ
ความตอ้งการ พื้นท่ีให้บริการกวา้งขวางแบ่งเป็นสัดส่วน และสถานท่ีจอดรถสะดวก มีระดับ
ความสาํคญัในระดบัปานกลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นิวดี  เจริญสิทธิพนัธ์ (2547) ศึกษา 
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เร่ือง การยอมรับของผูข้บัข่ีรถแท็กซ่ีในการใช้ก๊าซธรรมชาติแทนนํ้ ามนัเช้ือเพลิง พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างให้ระดบัความสําคญัต่อด้านช่องทางการจดัจาํหน่ายในระดับมาก ได้แก่ ความสะดวก
รวดเร็วในการจดัส่ง และบริการ เน่ืองจากก๊าซหุงตม้เป็นสินคา้ประเภทสินคา้สะดวกซ้ือท่ีเป็นการ
ซ้ือฉับพลนัท่ีเกิดจากการระลึกได ้คือเป็นการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคระลึกเม่ือสินคา้หมดพอดี 
ดงันั้นผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จึงให้ความสาํคญักบัปัจจยัย่อยดา้นการบริการจดัส่งท่ีรวดเร็วและจะเห็น
ไดว้า่การเดินทางสะดวกและมีท่ีจอดรถพอเพียงจึงมีความสาํคญัในระดบัรองลงมา 
 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่า กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัท่ีสุดคือ มีการโฆษณาใน
ส่ือต่างๆ เช่น โทรทศัน์,วิทย,ุหนงัสือพิมพอ์ยูใ่นระดบัมาก ดา้นมีการประชาสัมพนัธ์โดยป้าย  โฆษณา
ตามจุดต่างๆ ดา้นมีส่วนลดจากรัฐบาลในการติดตั้งพลงังานทดแทน ดา้นมีการใหข้อ้มูลขอ้ดีและขอ้เสีย
ของผลิตภณัฑ ์อยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นนัทพร  วีระวฒัน์ (2545) ศึกษาเร่ือง
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สถานีบริการนํ้ ามันของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร                    
ผลการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอย่างจะให้ความสาํคญักับปัจจยัด้านความปลอดภยัเป็นลาํดับหน่ึงซ่ึง
จะเห็นได้ว่าการท่ีมีพนกังานท่ีชาํนาญคอยใหค้วามรู้และใหค้าํแนะนาํในเร่ืองของการใชก๊้าซหุงตม้ให้
ปลอดภัยนั้นเป็นส่ิงท่ีสําคญัมากเพราะจะทาํให้ผูบ้ริโภคใช้ก๊าซหุงตม้ได้อย่างปลอดภัยไม่เกิด
อนัตราย 
 ปัจจยัดา้นวฒันธรรม จากการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัสูงท่ีสุดคือ เปล่ียนไป
ตามเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั และดา้นสงัคมใหค้วามเช่ือถือในคุณภาพบริการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัคาํกล่าว
ของ ฟิลิปส์ คอทเลอร์ (2003 : 184) กล่าวว่า วฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนโดยเป็นท่ียอมรับ
จากคนรุ่นหน่ึงถึงคนอีกรุ่นหน่ึง และเป็นตวักาํหนอการควบคุมพฤติกรรมของมนุษยใ์นสังคม ซ่ึง
จะกาํหนดลกัษณะของสังคม และกาํหนดความแตกต่างของสังคมหน่ึงจากสังคมหน่ึง วฒันธรรม
เป็นส่ิงกาํหนดความตอ้งการและ 
 ปัจจยัดา้นทางเศรษฐกิจ จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัสูงท่ีสุดคือ มี
รายได้เพิ่มมากข้ึนทาํให้ความตอ้งการใช้บริการมีมากข้ึนไปด้วย  ซ่ึงสอดกับคาํกล่าวของ 
ฟิลิปส์ คอทเลอร์    (2003 : 184) กล่าวว่าปัจจยัดา้นสังคมเป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจาํวนั 
และอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของกลุ่มทางดา้นการเลือกพฤติกรรม การดาํรงชีวิตรวมทั้งทศันคติ 
และแนวความคิดของบุคคล 
 ปัจจยัดา้นการเมือง จากการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัดา้นมีกฎหมายคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคในเร่ืองของคุณภาพบริการ ให้ความสาํคญัสูงท่ีสุด รองลงมาคือ มีกฎหมายควบคุมการข้ึน
ราคาของสินคา้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของ ฟิลิปส์ คอทเลอร์ (2003 : 184) กล่าวว่าทศันคตินั้นเกิด
จากขอ้มูลท่ีแต่ละคนไดรั้บ ซ่ึงเป็นความรู้สึกนึกคิดของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด ในดา้นบวกหรือ
ดา้นลบของแต่ละบุคคล 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอแนะในดา้นการส่งเสริมการตลาดเพ่ือรองรับการใชผ้ลิตภณัฑข์องประชาชน
ทัว่ไปโดยรัฐบาลควรมีการส่งเสริมการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์ไดม้าจากก๊าซธรรมชาติให้มากข้ึนดว้ยเพ่ือมี
ผลต่อการตดัสินใจในการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์ไดม้าจากก๊าซธรรมชาติค่อนขา้งมาก 
 2. ขอ้เสนอแนะดา้นผลิตภณัฑ ์ภาครัฐบาลควรมีนโยบายการใชผ้ลิตภณัฑต่์างๆแบบภาค
บงัคบั เพราะมาตรการของทางภาครัฐบาลท่ีออกมาไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการเพิ่มอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก 
หรือการลดหยอ่นหรือยกเวน้ทางดา้นภาษี จะมีผลต่อการตดัสินใจการใชอ้ยา่งเพิ่มข้ึน 

3. ขอ้เสนอแนะสาํหรับการทาํวิจยัในคร้ังต่อไป การทาํวิจยัในคร้ังน้ีไดท้าํการศึกษาปัจจยั
ในการตดัสินใจเลือกใชพ้ลงังานทดแทนระหว่าง แอลพีจี หรือเอ็นจีวีในเขตจงัหวดัปทุมธานีควร
ศึกษาประชาชนท่ีมีความสนใจเก่ียวกบัดา้นการประหยดัพลงังานโดยตรง เพื่อสาํหรับการส่งเสริม
การใชก๊้าซธรรมชาติในรถยนตใ์หม้ากข้ึน  
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บทคดัย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษา การจดัการที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทาํงาน
ของพนักงานในสถานประกอบการ  เปรียบเทียบแรงจูงใจในการทาํงานของพนักงานบริษทั          
นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จาํกดั จาํแนกตาม เพศ ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการ
กบัแรงจูงใจในการทาํงาน จาํนวนผูต้อบแบบสอบถาม 144 คน เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยั คือ
แบบสอบถาม ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม การบริหารงานของ
บริษทั  แรงจูงใจในการทาํงาน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การทดสอบสมมติฐาน ค่า F-Test ใชว้ิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)  และการทดสอบค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั 

ผลการวิจยัพบวา่ 
 1. ปัจจยัดา้นการจดัการ ความคิดเห็นของพนกังานในบริษทั นวพลาสติกอุตสาหกรรม 
(สระบุรี) จาํกดั โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และใหค้วามสาํคญัดา้นการจดัองคก์ารสูงกว่าดา้นอ่ืน 
รองลงมา คือ ดา้นการวางแผน ส่วนปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการทาํงาน พบว่าระดบัแรงจูงใจในการ
ทาํงานของพนกังานบริษทั นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จาํกดั โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
และใหค้วามสาํคญัดา้นชีวิตส่วนตวัสูงกวา่ดา้นอ่ืน รองลงมา คือ ดา้นความมัน่คงในการทาํงาน  
 2. การวิเคราะห์การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานบริษทั นวพลาสติก
อุตสาหกรรม สระบุรี จาํกดั จาํแนกตามเพศ จากการวิจยั พบว่า โดยภาพรวมพนักหญิงมีระดบั   
แรงจูงในการทาํงานมากกว่าพนักงานฝ่ายชายและเม่ือศึกษารายด้าน พบว่าให้ความสําคญัดา้น
ลกัษณะของงานสูงกวา่ดา้นอ่ืน รองลงมาคือ นโยบายและการบริหาร 
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 3. การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการกบัแรงจูงใจในการทาํงาน ตามรายดา้น 
พบว่า การจดัการกับความมัน่คงในการทาํงานมีความสัมพนัธ์กันอย่างไม่มีนัยสาํคญัทางสถิติ 
ยกเวน้ การจดัการกบั แรงจูงใจในการทาํงาน ดา้นความสาํเร็จของงาน ดา้นการไดรั้บความยอมรับ
นบัถือ ดา้นลกัษณะงาน ดา้นความรับผดิชอบ ดา้นความกา้วหนา้ในงาน ดา้นเงินเดือน ดา้นโอกาส
ไดรั้บความกา้วหน้า ดา้นความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน ดา้นการบงัคบับญัชา ดา้นนโยบายและ
การบริหาร ดา้นสภาพการทาํงาน ดา้นชีวติส่วนตวั มีความสมัพนัธ์กนัในทางบวกอยา่งมีนยัสาํคญั
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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ความสําคญัของปัญหา 
การทาํงานของพนกังานท่ีจะใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์รหรือทาํให้งานสาํเร็จนั้น ในการ

ทาํงานตอ้งมีคุณภาพและประสิทธิภาพ และแนวคิดการทาํงานเพ่ือใหเ้กิดคุณภาพและประสิทธิภาพ
น้ีไดว้ิวฒันาการจากแนวคิดการการจดัการโดยเนน้ ดา้นทรัพยากรบุคคล องคก์รใดไม่ว่าจะ
แสวงหากาํไรหรือไม่กต็าม ยอ่มตอ้งหาวิธีการท่ีจะทาํใหจุ้ดประสงคข์ององคก์รบรรลุผลและในการ
ดาํเนินการเพื่อวตัถุประสงคข์ององคก์ร ดงันั้นองค์กรโดยทัว่ไปจึงให้ความสาํคญัต่อการพฒันา
ทรัพยากรมนุษยค์วบคู่กับการพฒันาองคก์ร ตลอดจนการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร
ให้เอ้ืออาํนวยและส่งผลต่อการมีคุณภาพการทาํงานที่ดีของผูป้ฏิบตัิทุกระดบั เพื่อส่งผลให้การ
ปฏิบตัิงานสามารถบรรลุวตัถุประสงคต์ามเป้าหมายขององค์กร โดยส่วนใหญ่ใช้การพฒันา
คนผ่านกระบวนการการจัดการ  

ดงันั้นการจดัการจึงเป็นกระบวนการหน่ึงท่ีประสานกิจกรรมต่าง ๆ ของบุคคลในองคก์ร
อยา่งเหมาะสมเพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร และการจดัการภายในองคก์รย่อมส่งผล
กระทบโดยตรงต่อการทาํงานของพนกังานภายในองคก์ร คุณภาพการทาํงานของพนกังานก็จะ
ทาํให้สามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กร และอีกส่ิงท่ีไม่ควรมองขา้มในการจดัการองค์กร คือ 
แรงจูงใจในการทาํงานเป็นปัจจยัท่ีมีความสาํคญัในการทาํงานของบุคลากรเน่ืองจากบุคลากรแต่
ละคนมีแรงจูงใจในการทาํงานที่แตกต่างกนับุคลากรบางคนทาํงานเพื่อหวงัที่จะไดร้ับค่าจา้ง
เงินเดือนเป็นผลตอบแทน     แต่บางคนอาจจะมีความตอ้งการทางดา้นจิตใจในอนัท่ีจะไดเ้ขา้ไป
ทาํงานร่วมอยู่กบัองคก์ร หรืออาจจะตอ้งการตาํแหน่งที่สูงข้ึน  ซ่ึงแรงจูงใจทาํให้เกิดความพึง
พอใจในการทาํงานทั้งน้ีเพราะถา้หากบุคลากรในองค์การได้รับแรงจูงใจที่ เหมาะสม  ช่วย
ให้พนักงานมีความกระตือรือร้น  เกิดความร่วมมือร่วมใจในการทาํงาน  ทาํใหส้ามารถบรรลุถึง
ความสําเร็จตามเป้าหมาย การจูงใจมีความจาํเป็นต่อกระบวนการเพิ่มผลผลิตทั้งในเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ เพราะบุคลากรที่ไดร้ับการจูงใจที่เหมาะสมจะทุ่มเทการปฏิบตัิงานอย่างเต็ม
ความสามารถมีความมุ่งมัน่ที่จะปฏิบตัิงาน เพื่อให้ผลงานออกมาดีที่สุดซ่ึงจะส่งผลต่อความ
เจริญกา้วหนา้และความสําเร็จตามมา สําหรับการดาํเนินงานของผูบ้ริหารจะตอ้งปฏิบตัิให้
สอดคลอ้งกับนโยบายของบริษทั องค์กรจะประสบความสาํเร็จไดน้อกเหนือจากวิธีการบริหาร
จดัการในดา้นการลดตน้ทุน นอกจากนั้นแลว้ยงัจาํเป็นท่ีจะตอ้งอาศยับุคลากรท่ีมีคุณภาพ เน่ืองจาก
บุคลากรเป็นผูด้าํเนินการจดัหาและใชท้รัพยากร อนัไดแ้ก่ เงิน วตัถุดิบ เทคโนโลยี เคร่ืองจกัร 
เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อองคก์ารส่ิงสาํคญัท่ีผูบ้ริหารสามารถท่ีจะบริหารงาน เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพ
สูงสุด คือการจูงใจ เพื่อเป็นแรงผลกัดนัให้บุคลากรมีขวญั กาํลงัใจ มีความตั้งใจ และเต็มใจท่ีจะ
ปฏิบติัหนา้ท่ี เพื่อเพิ่มผลผลิตทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพไดใ้นท่ีสุด 
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ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาการจดัการท่ีมีต่อแรงจูงใจในการทาํงานของพนักงานใน
สถานประกอบการท่ีมีองคป์ระกอบของการบริหารท่ีประกอบไปดว้ย การวางแผน การจดัองคก์ร การ
สั่งการ การควบคุม และการประสานงานรวมไปถึงแนวคิดท่ีเก่ียวกบัแรงจูงใจในการทาํงานเพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อองคก์รในการพฒันาบุคคลากรต่อไป 
 
คาํสําคญั   

การจดัการ  แรงจูงใจ 
 

โจทย์วจัิย/ปัญหาวจัิย 
การจดัการมีผลต่อแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานหรือไม่และอยา่งไร 

 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1.  เพื่อศึกษาการจดัการท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังาน บริษทั นวพลาสติก
อุตสาหกรรม (สระบุรี) จาํกดั 

2.   เพื่อเปรียบเทียบระดบัแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานบริษทั นวพลาสติกอุตสาหกรรม 
(สระบุรี) จาํกดั จาํแนกตามเพศ 

3.   เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งการจดัการกบัแรงจูงใจในการทาํงาน 
 
วธีิดําเนินการวจัิย 

1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
1.1 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือพนักงาน บริษทั นวพลาสติกอุตสาหกรรม 

จาํกดั (สระบุรี) โดยมีจาํนวนพนกังานรายเดือนมีทั้งหมด 222 คน 
1.2 กลุ่มตวัอยา่งผูว้ิจยัใชสู้ตรทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1967  อา้งใน    สิทธ์ิ  ธีรสรณ์, 

2550 : 120) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 144  คน โดยมีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และมีความคลาดเคล่ือน
จากกลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 5 
                 2.   เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

2.1  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
ในการศึกษาคร้ัง น้ี  ผู ้วิจัยได้ใช้เค ร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น

แบบสอบถามเก่ียวกับการจดัการและแรงจูงใจในการทาํงานของพนักงานบริษทั นวพลาสติก
อุตสาหกรรม (สระบุรี) จาํกดั โดยมีโครงสร้างแบบสอบถามแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอนคือ  
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ตอนท่ี 1   แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกับพนักงาน ประกอบด้วย เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา สถานภาพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และตาํแหน่ง 

ตอนท่ี 2   แบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัการจดัการ ซ่ึงประกอบดว้ย การวางแผน การ
จดัองคก์ร การสัง่การ การประสานงาน และการควบคุม 

ตอนท่ี 3   แบบสอบถามท่ีเก่ียวกับแรงจูงใจในการทาํงานของพนักงานบริษทั       
นวพลาสติกอุตสาหกรรม สระบุรี (จาํกัด) โดยเลือกกรอบแนวคิดของเฟรเดริก เฮอร์ซเบิร์ก 
(Frederick Herzberg, 1968 : 44-83 อา้งใน ดลฤทยั มานะกิตติวิภาค, 2550 :    20 - 21) ประกอบดว้ย 
ความสาํเร็จของงาน การไดรั้บความยอมรับนบัถือ ลกัษณะงาน ความรับผดิชอบ และความกา้วหนา้
ในงาน เงินเดือน โอกาสไดรั้บความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน การบงัคบับญัชา นโยบายและการบริหาร 
สภาพการทาํงาน ชีวิตส่วนตวั และความมัน่คงในการทาํงาน 

2.2   การพฒันาเคร่ืองมือ 
 2.2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับตวัแปรต่างๆ ท่ีใช้ในการศึกษา

รวมทั้งปรึกษาอาจารยค์วบคุมวิทยานิพนธ์เพื่อกาํหนดคาํจาํกดัความของตวัแปรสาํหรับหาแนวทาง
ในการกาํหนดรูปแบบของขอ้ความ 

2.2.2   ผูว้ิจยัสร้างแบบสอบถามเป็นรายขอ้ให้ครอบคลุมตวัแปรนั้นโดยกาํหนด
ประเดน็และขอบเขตของคาํถามใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละประโยชน์ของการวิจยั 

2.2.3 นําแบบสอบถามท่ีออกแบบเสนอผู ้ทรงคุณวุฒิและประธานควบคุม
วิทยานิพนธ์ ทาํการตรวจสอบ พิจารณาหาจุดบกพร่อง รวมทั้ งขอ้เสนอแนะต่างๆ เพื่อนํามา
ปรับปรุงแกไ้ข ใหแ้บบสอบถามมีความสมบูรณ์และเท่ียงตรงมากยิง่ข้ึน 

2.2.4   นาํแบบสอบถาม ท่ีผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบแลว้หาค่าดชันีความ สอดคลอ้ง 
(Index of Objection Congruency: IOC) โดยคดัเลือกเฉพาะขอ้คาํถามท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง
ตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไปมาใส่ ส่วนขอ้ท่ีมีค่า IOC นอ้ยกว่า 0.5 นาํมาปรับปรุงใหเ้หมาะสมตามคาํแนะนาํ
ของผูเ้ช่ียวชาญ 
 2.2.5  นาํแบบสอบถามฉบบัร่างท่ีปรับปรุงแกไ้ขเสร็จแลว้ไปทดลองใช ้(Try Out)
กบักลุ่มท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบักลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน เพื่อทดสอบความเช่ือมัน่ 
 2.2.6  หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใชว้ิธีหา ค่าสัมประสิทธ์
อลัฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบดั (Cronbach) โดยไดค่้าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.966 

3.   การวิเคราะห์ขอ้มูล 
ตอนท่ี 1 วิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล การจดัการ และแรงจูงใจในการทาํงาน โดย

ใชค่้าเฉล่ีย ร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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ตอนท่ี 2 เปรียบเทียบแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานหญิงและชาย และศึกษา
ความสมัพนัธ์ระหวา่งการจดัการกบัแรงจูงใจในการทาํงาน 

ตอนท่ี 3 ทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติ ไค – สแควร์และค่า F-Test ใชว้ิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่มข้ึนไป 
 
ผลการวจัิย 
 ผลการศึกษาการจดัการท่ีมีต่อผลแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังาน บริษทั  นวพลาสติก
อุตสาหกรรม (สระบุรี) จาํกดั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 ลกัษณะดา้นปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า ส่วนใหญ่พนกังานเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง อายุ
ระหว่าง 31- 41 ปี ระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี สถานภาพสมรส รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่
ระหวา่ง 10,000 – 20,000 และอยใูนตาํแหน่งพนกังานระดบัปฏิบติัการ 
 

ตารางท่ี 1  ความคิดเห็นดา้นการจดัการ 
 

การจดัการ X S.D. ระดบั 
1. การวางแผน 
2. การจดัองคก์าร 
3. การสั่งการ  
4. การประสานงาน  
5. การควบคุม  

3.59 
3.69 
3.54 
3.51 
3.56 

.308 

.393 

.455 

.411 

.407 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 3.58 .395 มาก 

 
 ปัจจัยด้านการจัดการ ความคิดเห็นของพนักงานในบริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม 
(สระบุรี) จาํกดั โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และให้ความสาํคญัดา้นการจดัองคก์รสูงกว่าดา้นอ่ืน 
รองลงมา คือ ดา้นการวางแผน  
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ตารางท่ี 2  ปัจจยัด้านแรงจงูใจ 
แรงจูงใจในการทาํงาน X S.D. ระดบั 

1. ความสาํเร็จของาน 
2. การไดรั้บความยอมรับนบัถือ   
3. ลกัษณะงาน 
4. ความรับผดิชอบ 
5. ความกา้วหนา้ในงาน   
6. เงินเดือน 
7. โอกาสไดรั้บความกา้วหนา้ 

3.58 
3.38 
3.67 
3.65 
3.24 
3.32 
3.41 

.305 

.536 

.403 

.466 

.377 

.556 

.541 

มาก 
ปานกลาง 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
มาก 

8. ความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน 
9. การบงัคบับญัชา 
10. นโยบายการและบริหาร 
11. สภาพการทาํงาน 
12. ชีวิตส่วนตวั 
13. ความมัน่คงในการทาํงาน 

3.19 
3.38 
3.66 
3.40 
3.69 
3.65 

.492 

.521 

.519 

.455 

.579 

.516 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
มาก 

ปานกลาง 
มาก 
มาก 

รวม 3.48 .482 มาก 

 
 ปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการทาํงาน พบว่าระดบัแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานบริษทั 
นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จาํกดั โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และให้ความสําคญัดา้น
ชีวิตส่วนตวัสูงกวา่ดา้นอ่ืนรองลงมา คือ ดา้นความมัน่คงในการทาํงาน  
 
ตารางท่ี 4.22 เปรียบเทียบระดับแรงจูงใจในการทาํงานของพนักงานบริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม 

(สระบุรี) จาํกดั จาํแนกตามเพศ 
แรงจูงใจในการทาํงาน ชาย หญิง รวม 

X S.D. X S.D. t Sig. 
1. ความสาํเร็จของาน 3.58 .297 3.55 .339 .442 .944 
2. การไดรั้บความยอมรับนบัถือ   3.40 .516 3.25 .606 1.379 .299 
3. ลกัษณะงาน 3.62 .401 3.84 .362 -2.687 .284 
4. ความรับผดิชอบ 3.60 .467 3.80 .429 -2.065 .098 
5. ความกา้วหนา้ในงาน   3.25 .391 3.17 .304 .900 .222 
6. เงินเดือน 3.35 .561 3.15 .509 1.759 .183 
7. โอกาสไดรั้บความกา้วหนา้ 3.42 .542 3.38 .542 .363 .341 
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แรงจูงใจในการทาํงาน ชาย หญิง รวม 

X S.D. X S.D. t Sig. 
8. ความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน 3.20 .519 3.14 .356 .617 .023 
9. การบงัคบับญัชา 3.31 .373 3.62 .872 -2.931 .658 
10. นโยบายและการบริหาร 3.62 .523 3.82 .475 -1.853 .829 
11. สภาพการทาํงาน 3.40 .466 3.35 .405 .500 .208 
12. ชีวิตส่วนตวั 3.69 .606 3.67 .457 .114 .001 
13. ความมัน่คงในการทาํงาน 3.66 .510 3.58 .545 .724 .553 

รวม 3.47 0.47 3.49 0.48 -0.21 0.36 

 
 การวิเคราะห์การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการทาํงานของพนักงานบริษทั นวพลาสติก
อุตสาหกรรม สระบุรี จาํกดั จาํแนกตามเพศ พบว่า โดยภาพรวมพนกังานหญิงมีระดบัแรงจูงในการ
ทาํงานมากกวา่พนกังานชายและเม่ือศึกษารายดา้น พบวา่ใหค้วามสาํคญัดา้นลกัษณะของงานสูงกว่า
ดา้นอ่ืน รองลงมาคือ นโยบายและการบริหาร 

 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการกบัแรงจูงใจในการทาํงาน ตามรายดา้น 
พบวา่การบริหารกบัความมัน่คงในการทาํงานมีความสมัพนัธ์กนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติยกเวน้ 
การจดัการกบั แรงจูงใจในการทาํงาน ดา้นความสาํเร็จของงาน ดา้นการไดรั้บความยอมรับนบัถือ 
ดา้นลกัษณะงาน ดา้นความรับผดิชอบ ดา้นความกา้วหนา้ในงาน ดา้นเงินเดือน ดา้นโอกาสไดรั้บ
ความกา้วหนา้ ดา้นความสมัพนัธ์กบับุคคลอ่ืน ดา้นการบงัคบับญัชา ดา้นนโยบายและการบริหาร 
ดา้นสภาพการทาํงาน ดา้นชีวิตส่วนตวั มีความพนัธ์กนัในทางบวกอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ .05 
 
อภิปรายผล 

ผลจากการวิจยัการจดัการท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานบริษทั นวพลาสติก
อุตสาหกรรม (สระบุรี) จาํกดั ผูว้ิจยัไดแ้ยกอภิปรายตามลาํดบัวตัถุประสงคข์องการวิจยัดงัน้ี 

ผลการวิ เคราะห์ปัจจัยด้านการจัดการ พบว่า  ความคิดเห็นของพนักงานในบริษัท              
นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จาํกดั โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และใหค้วามสาํคญัดา้นการ
จดัองคก์ารสูงกว่าดา้นอ่ืนรองลงมา คือ ดา้นการวางแผน แสดงให้ว่าพนักงานในบริษทั   มองถึง
โครงสร้างขององคก์รท่ีมีการแบ่งหนา้ท่ีความรับผิดชอบท่ีชดัเจนและเหมาะสมและอีกประการหน่ึง
คือการวางแผนมีการประชุมวางแผนการดาํเนินงานอย่างสมํ่าเสมอเป็นส่วนสําคญัในการ
บริหารงานองคก์ร ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ผกามาศ อินทกลุ (2550) ไดศึ้กษาปัจจยั 
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กระบวนการบริหารจดัการและปัจจยัส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตการทาํงาน
ของเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขในศูนยสุ์ขภาพชุมชน พบว่าระดบัความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขใน
ศูนยสุ์ขภาพชุมชนต่อกระบวนการบริหารจดัการโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากและเม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบวา่ ดา้นการจดัองคก์รอยูใ่นระดบัมาก 

ผลการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการทาํงาน จากการวิจยัพบว่า ระดบัแรงจูงใจในการ
ทาํงานของพนักงานบริษทั  นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จาํกัด โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก และใหค้วามสาํคญัดา้นชีวิตส่วนตวัสูงกว่าดา้นอ่ืน รองลงมา คือ ดา้นความมัน่คงในการ
ทาํงานอาจเป็นเพราะว่าพนกังานมองว่าความผกูพนัต่อท่ีทาํงาน จนรู้สึกว่าเป็นส่วนหน่ึงของการ
ดาํเนินชีวิตและความรักความอบอุ่นในครอบครัวเป็นผลให้มีความพร้อมในการทาํงานซ่ึง
สอดคลอ้งกบั ธนกฤต  วฒันกูล (2551) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังาน
บริษทั สายไฟฟ้าบางกอกเคเบ้ิล จาํกดั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อ
ปัจจยัแรงจูงใจในการทาํงานโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก    

การว ิเ ค ร าะห ์ก า ร เปรี ยบ เท ียบแรงจ ูง ใ จ ในการทํา ง านของพน ัก ง านบริษ ทั                
นวพลาสติกอุตสาหกรรม สระบุรี จาํกดั จาํแนกตามเพศ จากการวิจยั ทั้ง 2 ดา้น คือ ปัจจยัจูงใจ 
และปัจจยัอนามยั ไดแ้ก่ ความสําเร็จของงาน การไดรั้บความยอมรับนับถือ ลกัษณะงาน ความ
รับผิดชอบ ความกา้วหนา้ในงาน เงินเดือน โอกาสไดรั้บความกา้วหนา้ ความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน                
การบงัคบับญัชา นโยบายและการบริหาร สภาพการทาํงาน ชีวิตส่วนตวั ความมัน่คงในการทาํงาน             
โดยภาพรวมพนกังานหญิงมีระดบัแรงจูงในการทาํงานมากกว่าพนกังานชาย และปัจจยัท่ีอยูร่ะดบั
สูงสุด คือ ดา้นลกัษณะของงานสูงกว่าดา้นอ่ืน รองลงมาคือ นโยบายการบริหารซ่ึงสอดคลอ้งกบั     
ธนกฤต  วฒันกลู (2551) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานบริษทั สายไฟฟ้า
บางกอกเคเบ้ิล จาํกัด พบว่า เม่ือจาํแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพครอบครัว รายได้ต่อเดือน อายุการทาํงาน ตาํแหน่งงาน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม        
มีแรงจูงใจแตกต่างกนั 

การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการกบัแรงจูงใจในการทาํงาน ตามรายดา้น 
พบว่า การจดัการกบัแรงจูงใจในการทาํงาน ดา้นความสาํเร็จของงาน ดา้นการไดรั้บความยอมรับ
นบัถือ ดา้นลกัษณะงาน ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นความกา้วหนา้ในงาน ดา้นเงินเดือน ดา้นโอกาส
ไดรั้บความกา้วหน้า ดา้นความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน ดา้นการบงัคบับญัชา ดา้นนโยบายและการ
บริหาร ดา้นสภาพการทาํงาน ดา้นชีวิตส่วนตวั มีความสัมพนัธ์กนัในทางบวกอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติ .05 จากผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีสอดคลอ้งกบั ไมเนอร์ (Miner, 1985 อา้งใน Yukl, 1989) 
ทาํการศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งคุณลกัษณะดา้นแรงจูงใจของการจดัการกบัความกา้วหนา้ 
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ทางการจดัการพบวา่ แรงจูงใจในการทาํงานมีความสมัพนัธ์กบัการจดัการ ดา้นความสาํเร็จ
ของงาน ดา้นความสาํเร็จของงาน ดา้นการบงัคบับญัชา อยา่งเป็นนยัสาํคญั 

การทดสอบสมมติฐาน ปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนัมีแรงจูงใจในการทาํงานแตกต่างกนั 
ผลการศึกษา  จากการศึกษา พบว่า  ปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนัมีแรงจูงใจในการทาํงาน         
ไม่แตกต่างกนัอาจกล่าวไดว้่าแรงจูงใจในการทาํงานเกิดข้ึนจาก ความมัน่คงในการทาํงาน ลกัษณะ
ของงาน หรือโอกาสไดรั้บความกา้วหนา้ในงานจากแนวคิดท่ีเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจ
ในการทาํงานของ กิลเมอร์ (Gilmer , 1967) และสอดคลอ้งกบั บรรเจิด บุญเสริมส่ง (2550) ศึกษา
การรับรู้ลกัษณะงานและแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ บริษทัไทยเมอร์ร่ี 
จาํกดั พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างมีแรงจูงใจในการทาํงานไม่แตกต่างกนั 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการและส่งเสริม
แรงจูงใจในการทาํงานจากการวิจยัคร้ังน้ี  

1.1  แมว้่าจากการศึกษาถึงความคิดเห็นต่อการจดัการภายในองคก์รของพนกังานจะมี
ค่าเฉล่ียอยู่ระดบัมากซ่ึงเป็นผลดีแก่องคก์รในการดาํเนินกิจการ เน่ืองจากการจดัการมีความสาํคญั
ต่อการพฒันาให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือนโยบายขององคก์รส่งผลให้องคก์รประสบความสาํเร็จ
แต่จากศึกษายงัมีบางประเด็นท่ีบริษทัยงัตอ้งให้การสนับสนุนมากข้ึน ได้แก่ การประสานงาน
ผูบ้งัคบับญัชาควรมีส่วนร่วมในการติดต่อส่ือสารเพ่ือเพิ่มในการทาํงาน และการสัง่การ 

1.2 แรงจูงใจในการทาํงานของพนักงานในบริษทัถือว่าอยู่ในระดับสูงแต่ก็มีบาง
ประเด็นท่ีควรมีการสนบัสนุนใหม้ากข้ึน เช่น ในเร่ืองการแกไ้ขปัญหาการปฏิบติังานผูบ้งัคบับญัชา
ควรมีส่วนร่วมในแก้ไขปัญหาหรือคาํปรึกษาแก่พนักงานและการยอมรับนับถือทั้ งจาก
ผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงานมีส่วนสาํคญัท่ีทาํให้พนกังานเกิดแรงจูงใจในการทาํงานมากข้ึน
เพราะเม่ือพนกังานรู้สึกว่าตนเองเป็นท่ียอมรับจากเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชาจะทาํใหเ้กิดแรง
กระตุน้ในการปฏิบติังานไปดว้ยและอีกประการ คือ การไดรั้บการส่งเสริมดา้นการพฒันาทกัษะ
และความรู้ในงานเพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะในการทาํงานของพนักงานอีกยงัก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่องคก์ร 

จากการวิจ ัย  พบว่า แรงจูงใจในการทาํงานเมื่อจาํแนกตามเพศแสดงให้เห็นว่า
ระดับแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานฝ่ายหญิงมีมากกว่าพนกังานฝ่ายชาย จากการท่ีลกัษณะ
ของงานมีความต่างกัน และจากงานวิจัยสามารถนาํข้อมูลท่ีได้จากมาเป็นส่วนหน่ึงในการ
ส่งเสริมหรือสนบัสนุนในการพฒันาบุคลากรภายในองคก์รใหเ้ป็นในทิศทางเดียวกนั 
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 2   ขอ้เสนอแนะในการทาํวจิยัคร้ังต่อไป 
  ในการศึกษาคร้ัง น้ีผู ้ศึกษากําหนดขอบเขตการศึกษาเฉพาะพนักงานบริษัท                   

นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จาํกดั ซ่ึงเป็นเพียงส่วนหน่ึงของพนกังานบริษทัทัว่ประเทศ ซ่ึง
ในการศึกษาคร้ังต่อไปกบัพนกังานในโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีต่างๆ อาจมีระดบัแรงจูงใจใน
การทาํงานท่ีแตกต่างกนั 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาภาพลกัษณ์การทุจริตและการคอร์รัปชัน่ในการจดัซ้ือ

จดัจา้งในสถานศึกษาระดบัขั้นพื้นฐานในจงัหวดัปทุมธานี ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัน้ีคือคณาจารย์
และเจา้หนา้ท่ีฝ่ายพสัดุจาํนวน 3,585 คนจาก 195 โรงเรียน และใชว้ิธีการสุ่มไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 
359 คน และเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามท่ีถามเก่ียวเร่ืองการทุจริตคอร์รัปชัน่ 3 ประเด็นคือ 1) 
ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีนาํไปสู่การคอร์รัปชัน่ 2) ขอ้มูลเก่ียวกบัการคอร์รัปชัน่ และ 3) ขอ้มูลเก่ียวกบั
วิธีการคอร์รัปชัน่ในการจดัซ้ือจดัจา้งในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใชว้ิธีวิเคราะห์แบบจาํลองโพรบิท
เรียงลาํดบั (Ordered Probit) 

ผลการศึกษาในขอ้มูลท่ีเก่ียวกับปัจจัยท่ีนําไปสู่การคอร์รัปชั่นนั้ น พบว่า 3 รายการท่ีมี
ความสมัพนัธ์สูงสุดกบัภาพลกัษณ์การคอร์รัปชัน่คือ 1) ความตอ้งการใกลชิ้ดผูมี้อาํนาจ นกัการเมือง
ทาํให้ตอ้งแสวงหารายไดเ้พื่อหาส่ิงตอบแทน 2) การท่ีตอ้งปฏิบติัตามคาํสั่งผูบ้งัคบับญัชาโดยไม่
คาํนึงถึงความถูกตอ้ง และ 3) การตอบแทนบุญคุณผูอ่ื้น ส่วนในเร่ืองขอ้มูลเก่ียวกบัการคอร์รัปชัน่
นั้นพบว่า ปัจจยัท่ีมีนยัสาํคญัทางสถิติกบัคะแนนภาพลกัษณ์การคอร์รัปชัน่มี 3 รายการคือ 1) การรับ
เงินและส่ิงของเพ่ือแลกกบัการไดม้าซ่ึงตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน 2) การเบิกค่าเช่าบา้นท่ีไม่เป็นไปตามความ
เป็นจริง และ 3) การออกแบบขอ้กาํหนด การกาํหนดราคาและการกาํหนดเง่ือนไขเพื่อเอ้ือประโยชน์
ต่อผูใ้ดผูห้น่ึง และในขอ้มูลเก่ียวกบัวิธีการคอร์รัปชัน่ในการจดัซ้ือจดัจา้งในสถานศึกษาการศึกษา
ขั้นพื้นฐานนั้นพบว่ามี 7 รายการท่ีมีนยัสาํคญัทางสถิติกบัคะแนนภาพลกัษณ์การคอร์รัปชัน่คือ 1) การ
สมยอมราคาระหว่างกนั 2) การไม่ตรวจสอบรายละเอียดในเอกสารของผูเ้สนอราคา 3) การแต่งตั้ง
เจา้หนา้ท่ีท่ีมีผลประโยชน์เขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการทาํใหข้าดความเป็นกลาง 4) การไม่ขายเอกสาร
และจาํหน่ายแบบแปลนให้กบับุคคลภายนอกท่ีไม่รู้จกั 5) มีการปฏิบติัท่ีส่งผลต่อขั้นตอนตรวจรับ
งานและการไดรั้บวสัดุหรือครุภณัฑท่ี์ตํ่ากวา่มาตรฐาน 6) การแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีท่ีมีผลประโยชน์เขา้ 
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ร่วมเป็นคณะกรรมการเอ้ือต่อการทุจริต และ 7) การตรวจรับงานท่ีไม่รอบคอบเพียงพอของเจา้หนา้ท่ีทาํ
ใหไ้ดว้สัดุหรืองานท่ีตํ่ากวา่มาตรฐาน และผลจากการสมัภาษณ์แบบเชิงลึกนั้นพบวา่ขนาดของการ
คอร์รัปชัน่ในการจดัซ้ือจดัจา้งนั้นอยูท่ี่ร้อยละ 50 ของงบประมาณ โดยพบวา่ปัญหาสาํคญัของ
การศึกษาเร่ืองการคอร์รัปชัน่คือความคลาดเคล่ือนในการตอบแบบสอบถามกบัขอ้มูลความเป็นจริง 

 
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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ความสําคญัของปัญหา 
การคอร์รัปชัน่ในระบบการศึกษา สถาบนัการศึกษา หรือสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสาํคญั

มาก เพราะความเสียหายท่ีเกิดข้ึนไม่ใช่เพียงแค่จาํนวนเงินท่ีนกัคอร์รัปชัน่ไดส่้วนแบ่งไปจากงบประมาณ
การก่อสร้าง การเช่าคอมพิวเตอร์ หรือการจดัซ้ือจดัจา้ง มีผลกระทบต่อคุณภาพการจดัการเรียนการสอน
เท่านั้น แต่ยงัมีความหมายว่า โรงเรียน หรือสถานศึกษาขั้นพื้นฐานหรือมีความลม้เหลว ในการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม คนท่ีจะไปเป็นอนาคตของชาติ ดงันั้นการคอร์รัปชัน่ในระบบการศึกษา จึงมี
ผลกระทบโดยตรงต่อ คุณภาพ ความเท่าเทียม และวิธีการในการเขา้ถึงการศึกษา ในเร่ืองคุณภาพนั้น 
จะทาํให้แรงงานท่ีจบไปมีคุณภาพตํ่ากว่าท่ีควรจะเป็น และส่งผลไปถึงการลดลงของผลิตภาพและ
นวตักรรมของประเทศ ทาํให้อตัราการการเจริญเติบโตของประเทศลดลง รวมถึงมีระดบัอตัราการ
เขา้เรียนลดลง หรืออาจสรุปไดว้่าการคอร์รัปชัน่ในระบบการศึกษา มีผลกระทบต่อประเทศในระยะยาว 
ทั้งทางตรงและทางออ้ม  

การทุจริตคอร์รัปชัน่ในการจดัซ้ือจดัจา้งของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะอยา่งยิง่งาน
ก่อสร้างเป็นส่ิงท่ีมีมาโดยตลอด แต่ช่วงหลงัวิกฤติทางเศรษฐกิจ การทุจริตคอร์รัปชัน่กลบัรุนแรง
มากข้ึน เน่ืองจากธุรกิจการก่อสร้างในภาคเอกชนหยุดชะงกัจากปัญหาหน้ีสินและงบประมาณใน
การก่อสร้างของภาครัฐถูกตดัทอนเป็นจาํนวนมาก ทาํใหมี้โครงการจาํนวนนอ้ยท่ีผูรั้บเหมะตอ้งแยง่
ชิงกนั เพื่อท่ีจะมีรายไดอ้ยูร่อดในสภาวะเศรษฐกิจถดถอย ผูรั้บเหมาท่ีเคยประกอบธุรกิจในภาคเอกชน
กต็อ้งหนัมาโครงการของภาครัฐ แต่กลบัพบว่าหน่วยงานของภาครัฐแต่ละแห่งต่างมีเครือข่ายผูรั้บเหมา 
“เจา้ประจาํ” ท่ีผกูขาดการจดัซ้ือจดัจา้งอยูแ่ลว้ ก่อนวิกฤติการก่อสร้างมีมูลค่าประมาณ 600,000 ลา้น
บาทต่อปี ตอนน้ีเหลือเพียง 40,000 ลา้นบาทต่อปี โดยเป็นการจดัซ้ือจดัจา้งจากภาครัฐเกือบทั้งส้ิน 
ทาํใหผู้รั้บเหมาในภาคเอกชนพยายามแก่งแยง่ธุรกิจจากผูรั้บเหมาประจาํ ของแต่ละหน่วยงานราชการ
ทาํใหเ้กิดความไม่พอใจทะเลาะวิวาท และเปิดโปงการทุจริตคอร์รัปชัน่ในการจดัซ้ือจดัจา้งขององคก์ร
ปกครองทอ้งถ่ินเป็นจาํนวนมาก ทั้งน้ี ผูป้ระกอบการรายใหญ่ท่ีมีสายป่านยาวเขา้มาครอบงาํธุรกิจ
กิจการการก่อสร้าง โดยส้ินเชิงทาํใหผู้ป้ระกอบการรายยอ่ยไม่สามารถอยูไ่ดเ้พราะไม่สามารถแข่งขนัได ้
(วีรณรงค ์ องัคารชุน, 2550 : 1)   

ตวัอย่างของธุรกิจก่อสร้างท่ีใกลถึ้งจุดท่ีจะล่มสลายเป็น ตวัอยา่งของผลเสียของการทาํธุรกิจ
แบบ “เรียนลดั” ส่งผลให้ธุรกิจน้ีอยูไ่ดจ้ากการสร้างเครือข่ายสายสัมพนัธ์กบัขา้ราชการประจาํและ
ขา้ราชการการเมืองโดยไม่มีการพฒันาศกัยภาพในการแข่งขนัแต่อยา่งใด แต่ความสัมพนัธ์ดงักล่าว
ไม่มีความแน่นอน และไม่สามารถรับรองไดว้่าบริษทั จะสามารถอยูร่อดไดต้ลอดไป เน่ืองจากการ
เปล่ียนแปลงของงบประมาณ และไม่สามารถรับรองไดว้่าบริษทั จะสามารถอยู่รอดไดต้ลอดไป 
เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของตวับุคคลในหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง ถา้มองไปในระยะจะพบว่า 
ในอนาคตขา้งหนา้หากประเทศไทยตอ้งเปิดเสรี การจดัซ้ือจดัจา้งจดัจา้งโครงการของรัฐตามขอ้ตกลง
ขององคก์ารการคา้โลกแลว้ ธุรกิจการก่อสร้างไทยก็จะถูกบริษทัก่อสร้างต่างชาติกลืนไปในพริบตา 
เพราะไม่เคยใหค้วามสนใจในการพฒันาศกัยภาพในการแข่งขนัแต่อยา่งใด (อญัชนา ณ ระนอง และ
วิโรจน์ ณ ระนอง, 2540: 35) 
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ถา้ธุรกิจอยูใ่นสภาพดงักล่าวแลว้ คงจะไม่มีผูป้ระกอบการท่ีสุจริตรายใดท่ีคิดจะเขา้ไปแข่งขนั 
ทาํใหเ้ราไม่สามารถคาดหวงัไดว้า่สกัวนันํ้าดีคงจะไล่นํ้าเสียไปได ้ เพราะมีแต่นํ้าเสียเท่านั้นท่ีจะสามารถ
อยูใ่นวงการได ้ในลกัษณะเดียวกนัการทุจริตในวงกวา้งท่ีเป็นระบบ จะทาํใหข้า้ราชการหรือเจา้หนา้ท่ี
มีพฤติกรรมเบ่ียงเบน โดยใชเ้วลาและความสามารถในการท่ีจะสร้างสายสมัพนัธ์กบัผูบ้ริหารระดบัสูง
มากกวา่ท่ีจะสร้างผลงานท่ีดี 

จากปรากฏการณ์ดงักล่าวขา้งตน้ ทาํใหผู้ว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัการคอร์รัปชัน่ในการ
จดัซ้ือจดัจา้งของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นแนวทางในการเสนอนโยบายการแกไ้ขปัญหา
การคอร์รัปชัน่ในการจดัซ้ือจดัจา้งของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอนาคตต่อไป 
 
คาํสําคญั   

การคอร์รัปชัน่  การจดัซ้ือจดัจา้ง สถานศึกษาระดบัขั้นพื้นฐาน 
 

โจทย์วจัิย/ปัญหาวจัิย 
1. สภาพปัจจุบนัและปัญหาคอรัปชัน่ในสังคมไทยและในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ

เป็นอยา่งไร 
2. การนาํไปสู่การคอร์รัปชัน่ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐมีลกัษณะอยา่งไร 
3. วิธีการคอร์รัปชัน่ในการจดัซ้ือจดัจา้งในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ  
 
 คาํถามขอ้ท่ี 1  ผูว้ิจยัตอ้งการทราบวา่  การคอรัปชัน่ในช่วงท่ีทาํการวิจยัน้ีมีมากข้ึนหรือ

นอ้ยลง  หรือมีลกัษณะซ่อนเร้นปิดบงัต่อบุคคลภายนอกมากนอ้ยอยา่งไร 
 คาํถามขอ้ท่ี 2  ผูว้ิจยัตอ้งการทราบว่า  จะมีปัจจยัใดบา้งท่ีทาํให้เกิดการคอร์รัปชั่น

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสถานศึกษาของรัฐ   
 คาํถามขอ้ท่ี 3  ผูว้ิจยัตอ้งการทราบว่า  รูปแบบวิธีการและขั้นตอนการจดัซ้ือจดัจา้งของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื่อศึกษาปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคอร์รัปชัน่ในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
จงัหวดัปทุมธานี 

2. เพื่อศึกษาปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคอร์รัปชัน่ในการจดัซ้ือจดัจา้งของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานของจงัหวดัปทุมธานี 
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วธีิดําเนินการวจัิย 
ประชากร ท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ คณาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีพสัดุท่ีทาํการเรียนการ

สอนอยูใ่นสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจงัหวดัปทุมธานี ซ่ึงผลการสาํรวจจากสาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานของจงัหวดัปทุมธานีมีจาํนวน 195 โรงเรียน มีจาํนวนครู 3,585 คน  

ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง ผูว้ิจยัใชสู้ตรทาโร ยามาเน (อา้งในสิทธ์ิ ธีรสรณ์, 2550 : 120) ได้
กลุ่มตวัอย่าง 359 คน โดยมีระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 และมีความคลาดเคล่ือนจากกลุ่มตวัอย่าง    
ร้อยละ 5 จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีสามารถยอมรับไดใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ จาํนวน 359 คนโดยจะเลือก
สุ่มเกบ็ตวัอยา่งจากคณาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีพสัดุท่ีทาํการเรียนการสอนอยูใ่นสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในจงัหวดัปทุมธานีทุกโรงเรียน ซ่ึงมีทั้งหมด 195 โรงเรียนท่ีกระจายอยูใ่นจงัหวดัปทุมธานี โดยใช้
วิธีเฉล่ียจาํนวนตวัอยา่งจาํนวน 359 คนตามสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจงัหวดัปทุมธานี 

การวิเคราะห์ในคร้ังน้ีทางผูว้ิจยัมีความสนใจในการวิเคราะห์ทางดา้นเศรษฐศาสตร์ท่ีใชใ้น
การประมาณแบบจาํลองท่ีมีตวัแปรตามเป็นตวัแปรเชิงคุณภาพและเรียงลาํดบัในการศึกษาน้ีใชคื้อ 
แบบจาํลองโปรบิทแบบเรียงลาํดบั (Ordered probit model) ในแบบจาํลองโปรบิทแบบเรียงลาํดบั 
ตวัแปรตาม *

iy  คือ ตวัแปรท่ีไม่สามารถสงัเกตไม่ได ้แต่ส่ิงท่ีสงัเกตไดคื้อ ถา้ตวัอยา่งเลือกท่ีจะตอบ  
Y = 4 (เห็นดว้ยอยา่งยิง่) ถา้ 54     U μμ <<  หรือ 5

*
i4 y  μμ ≤<   

Y = 3 (เห็นดว้ย)  ถา้ 43     U μμ <<  หรือ 4
*
i3 y  μμ ≤<  

Y = 2 (ไม่แน่ใจ)  ถา้ 32     U μμ <<  หรือ 3
*
i2 y  μμ ≤<  

Y = 1 (ไม่เห็นดว้ย)  ถา้ 21     U μμ <<  หรือ 2
*
i1 y  μμ ≤<  

Y = 0 (ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่) ถา้ 10     U μμ <<  หรือ 1
*
i0 y  μμ ≤<  

 

เม่ือ U มีความหมายว่า ถา้ตวัอย่างเลือก U ท่ีมีค่ามากกว่าแสดงว่าการคอร์รัปชัน่ในการ
จัดซ้ือจัดจ้างมากกว่า และ μ  คือขอบเขตท่ีไม่ทราบค่า (Unobserved thresholds) โดยท่ี 

543210    μμμμμμ <<<<<  ดั ง นั้ น จึ ง กํา หนดให้  αμ −=0 และ  αμ +=  5 ต ามลํา ดับ 
กาํหนดให้ความสัมพนัธ์ระหว่างเวกเตอร์ของตวัแปรตาม ( )*y  มีความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงกบั
เวกเตอร์ของตวัแปรอธิบาย (X) และเวกเตอร์ของพจน์ความคลาดเคล่ือนมีการแจกแจงแบบปกติ
มาตรฐาน ดงัสมการต่อไปน้ี 

*
i iY X′= +β ε   

โดย 
*Y  = ตวัแปรแฝง (Latent Variable) วดัรายการการคอร์รัปชัน่ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

β  = ค่าพารามิเตอร์ 

iX  = เวคเตอร์ค่าตวัแปรอิสระท่ีอธิบายภาพลกัษณ์การคอร์รัปชัน่  

iε  = ค่าความผดิพลาดเชิงสุ่มท่ีสมมติใหมี้การกระจายแบบอิสระ 
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ดงันั้นความน่าจะเป็นของผูต้อบแบบสอบถามจะตอบคาํตอบของแต่ละดบัการวดัดงัน้ี 
*( 0) ( 0) ( 0) ( )iprop Y P Y P X X′ ′= = ≤ = + ≤ = −β ε ϕ β   

1( 1) ( ) ( )prop Y X X′ ′= = − − −ϕ μ β ϕ β  

2 1( 2) ( ) ( )prop Y X X′ ′= = − − −ϕ μ β ϕ μ β  

3 2( 3) ( ) ( )prop Y X X′ ′= = − − −ϕ μ β ϕ μ β  

3( 4) 1 ( )prop Y X′= = − −ϕ μ β  
โดย 

( )prop Y j=  = ความน่าจะเป็นท่ีผูต้อบแบบสอบถามคนท่ี n จะตอบท่ีระดบั j  
  ( 0,1,2,3,4j = ) 

( )•ϕ  =  ฟังกช์ัน่สะสม (Cumulative Function) ของความน่าจะเป็นแบบโปรบิท 
ซ่ึงมีการกระจายแบบปกติ  

iμ  = จุดแบ่ง 1,2,3i =  
 

ผลการวจัิย 
ผลการศึกษา ภาพลกัษณ์การคอร์รัปชั่นในการจดัซ้ือจัดจา้งของการศึกษาขั้นพื้นฐานใน

จงัหวดัปทุมธานี สามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ี 
ผลการศึกษาในขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัปัจจยัท่ีนาํไปสู่การคอร์รัปชัน่นั้นพบว่า ปัจจยัท่ีนาํไปสู่การ

คอร์รัปชัน่ท่ีมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั ระดบัความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์การคอร์รัปชัน่ในการจดัซ้ือ
จดัจา้ง ไดแ้ก่ 1. การท่ีชอบเท่ียวเตร่ และปัจจยัท่ีนาํไปสู่การคอร์รัปชัน่ท่ีมีความสัมพนัธ์ทางลบกบั
ระดบัความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์การคอร์รัปชัน่ในการจดัซ้ือจดัจา้งไดแ้ก่ 1. การชอบหยิบยืมเงิน
ของผูอ่ื้นใชเ้ป็นประจาํ 2. การรับใช้ผูบ้งัคบับญัชานอกเวลาราชการ 3. การท่ีตอ้งปฏิบติังานตาม
คาํสัง่ผูบ้งัคบับญัชาโดยไม่คาํนึงถึงความถูกตอ้ง 4. ความตอ้งการเลือกสถานท่ีทาํงานท่ีตนเองมีความ
ตอ้งการ 5. ความตอ้งการใกลชิ้ดผูมี้อาํนาจ นกัการเมืองทาํใหต้อ้งแสวงหารายไดเ้พื่อหาส่ิงตอบแทน  
ผลการศึกษาในขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการคอร์รัปชัน่นั้นพบว่า การคอร์รัปชัน่ท่ีมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั
ระดบัความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์การคอร์รัปชัน่ในการจดัซ้ือจดัจา้ง ไดแ้ก่ 1. การรับเงินและส่ิงของ
เพื่อแลกกบัการไดม้าซ่ึงตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน และการคอร์รัปชัน่ท่ีมีความสัมพนัธ์ทางลบกบัระดบัความ
คิดเห็นต่อภาพลกัษณ์การคอร์รัปชัน่ในการจดัซ้ือจดัจา้ง ไดแ้ก่ 1. การเขา้ไปเป็นกรรมการ ท่ีปรึกษา 
ตวัแทนในบริษทัเอกชนซ่ึงอยู่ในกาํกบัดูแลหรือตรวจสอบ ควบคุมของหน่วยงานของรัฐท่ีตนเอง
ปฏิบติังานอยู ่2. การปฏิบติัตามระเบียบสาํนกันายกฯ วา่ดว้ยการพสัดุ 3. การปฏิบติัตามระเบียบสาํนกั 
นายกฯ 4. การเบิกค่าเช่าบา้นท่ีไม่เป็นไปตามความเป็นจริง 5. การออกแบบขอ้กาํหนด การกาํหนด
ราคา การกาํหนดเง่ือนไขเพื่อเอ้ือประโยชน์ต่อผูใ้ดผูห้น่ึง  



วารสารบณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์
ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 2 มิถุนายน – กนัยายน 2552 

190 

ผลการศึกษาวิธีการคอร์รัปชัน่ในการจดัซ้ือจดัจา้งของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น พบว่า วิธีการ
คอร์รัปชัน่ในการจดัซ้ือจดัจา้งของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีมีความสัมพนัธ์ทางบวก กบัระดบัความ
คิดเห็นต่อภาพลกัษณ์การคอร์รัปชัน่ในการจดัซ้ือจดัจา้ง ไดแ้ก่ 1. การกีดกนัผูซ้ื้อเอกสารสอบราคาราย
อ่ืน 2. การตรวจรับงานท่ีไม่รอบคอบเพียงพอของเจา้หนา้ท่ี ทาํใหไ้ดว้สัดุหรืองานท่ีตํ่ากวา่มาตรฐาน 
และวิธีการคอร์รัปชัน่ในการจดัซ้ือจดัจา้งของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีมีความสัมพนัธ์ทางลบกบัระดบั
ความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์การคอร์รัปชัน่ในการจดัซ้ือจดัจา้ง ไดแ้ก่ 1. การไม่ตรวจสอบรายละเอียดใน
เอกสารของผูเ้สนอราคา 2. การแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีท่ีมีผลประโยชน์เขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการเอ้ือต่อ
การทุจริต  
 
อภิปรายผล 

จากการศึกษา ระดบัความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์การคอร์รัปชัน่ในการจดัซ้ือจดัจา้งของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในจงัหวดัปทุมธานี มีประเดน็ท่ีน่าสนใจและนาํมาอภิปรายผล ไดด้งัน้ี 
ประเด็นท่ีหน่ึง จากผลการวิจยัท่ีเก่ียวกบัปัจจยัท่ีนาํไปสู่การคอร์รัปชัน่ท่ีมีความสัมพนัธ์กบั ระดบั
ความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์การคอร์รัปชัน่ในการจดัซ้ือจดัจา้ง ซ่ึงผลการวิเคราะห์ เพื่อเปรียบเทียบและ
ประเมินความน่าเช่ือถือของแบบจาํลอง ordered probit ผลการพยากรณ์ไดว้่ามีร้อยละ 95 อยา่งมี
นัยสําคญั ผลปรากฏว่า การท่ีชอบเท่ียวเตร่ มีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัระดบัความคิดเห็นต่อ
ภาพลกัษณ์การคอร์รัปชัน่ในการจดัซ้ือจดัจา้ง ซ่ึงทาํใหเ้ห็นว่ามีอิทธิผลต่อปัจจยัท่ีนาํไปสู่การคอร์รัปชัน่
ท่ีสาํคญัท่ีสุดหรือความน่าจะเป็นของทางเลือกนั้นมีผลต่อการเปล่ียนแปลง และผลปรากฏว่า 1. การชอบ
หยบิยมืเงินของผูอ่ื้นใชเ้ป็นประจาํ 2. การรับใชผู้บ้งัคบับญัชานอกเวลาราชการ 3. การท่ีตอ้งปฏิบติังาน
ตามคาํสั่งผูบ้งัคบับญัชาโดยไม่คาํนึงถึงความถูกตอ้ง 4. ความตอ้งการเลือกสถานท่ีทาํงานท่ีตนเองมี
ความตอ้งการ 5. ความตอ้งการใกลชิ้ดผูมี้อาํนาจ นักการเมืองทาํให้ตอ้งแสวงหารายไดเ้พื่อหาส่ิง
ตอบแทน มีความสัมพนัธ์ในทางลบกบัระดบัความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์การคอร์รัปชัน่ในการจดัซ้ือ
จดัจา้ง ทาํให้ไม่มีอิทธิผลต่อปัจจยัท่ีนาํไปสู่การคอร์รัปชัน่หรือความน่าจะเป็นของทางเลือกนั้นไม่มีผล
ต่อการเปล่ียนแปลง ซ่ึงผลจากงานวิจยัน้ีไดส้อดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของเรืองวิทย ์เกษสุวรรณ (2549, 
265-267) ไดเ้รียบเรียงความหมายของคอร์รัปชัน่ตามแนวคิดของ เดวิด โรเสนบลูม และ  เดอโบราห์ 
โกลดแ์มน (David Rosenbloom and Deborah Goldman) ว่าการคอร์รัปชัน่ เป็นการทรยศต่อความ
ไวว้างใจสาธารณะ เพราะวา่เป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวั คอร์รัปชัน่ในภาครัฐมีอยูท่ ัว่โลก
และเป็นตวัจาํกดัความสามารถของระบบบริหารในหลายประเทศ คอร์รัปชัน่โดยวิธีติดสินบนและ
ใชค้วามสัมพนัธ์ส่วนตวั ซ่ึงเป็นแบบแผนท่ีทาํกนัทัว่ไปและเป็นท่ีรู้กนัว่าเป็นรูปแบบหน่ึงท่ีทาํให้
ขา้ราชการทาํงาน 
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ประเด็นท่ีสองจากผลการวิจยัท่ีเก่ียวกบัการคอร์รัปชั่นท่ีมีความสัมพนัธ์กบัระดบัความ
คิดเห็นต่อภาพลกัษณ์การคอร์รัปชัน่ในการจดัซ้ือจดัจา้ง ซ่ึงผลการวิเคราะห์ เพื่อเปรียบเทียบและ
ประเมินความน่าเช่ือถือของแบบจาํลอง ordered probit ผลการพยากรณ์ไดว้่ามีร้อยละ 99 อยา่งมีนยัสาํคญั 
ผลปรากฏว่า การรับเงินและส่ิงของเพ่ือแลกกบัการไดม้าซ่ึงตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน มีความสัมพนัธ์ใน
ทางบวกกบัระดบัความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์การคอร์รัปชัน่ในการจดัซ้ือจดัจา้ง ซ่ึงทาํให้เห็นว่ามีอิทธิ
ผลต่อการคอร์รัปชัน่ท่ีสาํคญัท่ีสุด หรือความน่าจะเป็นของทางเลือกนั้นมีผลต่อ การเปล่ียนแปลง และผล
ปรากฏว่า 1. การเขา้ไปเป็นกรรมการ ท่ีปรึกษา ตวัแทนในบริษทัเอกชนซ่ึงอยู่ในกาํกบัดูแลหรือ
ตรวจสอบ ควบคุมของหน่วยงานของรัฐท่ีตนเองปฏิบติังานอยู ่2. การปฏิบติัตามระเบียบสาํนกันายกฯ 
ว่าดว้ยการพสัดุ 3. การปฏิบติัตามระเบียบสํานักนายกฯ 4. การเบิกค่าเช่าบา้นท่ีไม่เป็นไปตามความ
เป็นจริง 5. การออกแบบขอ้กาํหนด การกาํหนดราคา การกาํหนดเง่ือนไขเพื่อเอ้ือประโยชน์ต่อผูใ้ดผูห้น่ึง 
มีความสมัพนัธ์ในทางลบกบัระดบัความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์การคอร์รัปชัน่ในการจดัซ้ือจดัจา้ง ทาํให้
ไม่มีอิทธิผลต่อการคอร์รัปชัน่หรือความน่าจะเป็นของทางเลือกนั้นไม่มีผลต่อการเปล่ียนแปลง ซ่ึงผลจาก
งานวิจัยน้ีได้สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ วิทยากร  เชียงกูล. (2549) การเล่นพรรคเล่นพวกสืบ
เน่ืองมาจากการคาํนึงถึงประโยชน์ส่วนตน (Personalism) ซ่ึงเป็นแบบแผนในสังคมอยา่งหน่ึงเป็น
ระบบอุปถมัภ ์(Patronage System) หรือระบบการจาํแนกตาํแหน่งใหก้บัพรรคพวก (Spoil System) 
คาํวา่ส่วนตวัมาจากความสมัพนัธ์แบบปฐมภูมิ (Primary Relation) ซ่ึงไดแ้ก่ความสมัพนัธ์แบบเครือญาติ
และเพื่อนฝงู (Gould & Kolb,1965:493) คาํวา่ระบบส่วนตวัมีความหมายถึง ระบบแห่งความสัมพนัธ์ท่ีมี
รากฐานมาจากความเป็นเครือญาติ ระบบส่วนตวัน้ีก่อให้เกิดองคก์ารอรูปนยัอนัเป็นรากฐานของระบบ
อุปถมัภด์งัท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ หรือการให ้“ค่านํ้ าร้อนนํ้ าชา” หรือใหอ้ภิสิทธ์ิโดยมีส่ิงตอบแทนหรือ
อ่ืนๆ เม่ือมีการใชร้ะบบอุปถมัภอ์ยา่งกวา้งขวางในวงราชการ การหารายไดก้ก็ลายเป็นเร่ืองผลประโยชน์
ของผูมี้อาํนาจ หรือการใชต้าํแหน่งขา้ราชการเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตวั เพื่อพรรคพวกและญาติพี่นอ้ง
มากข้ึน จุดมุ่งหมายของการปฏิบติัราชการจึงผนัแปรไปจากเพื่อความผาสุกของประชาชนส่วนรวม 
เป็นเพื่อความผาสุกส่วนตวัหรือคณะ เลก็ๆ ทาํใหค้นบางคนพลอยมีตาํแหน่งสูงข้ึน มีความมัง่คัง่ข้ึน 
แต่งานราชการกลบัทรุดลง 
 ประเด็นท่ีสาม จากผลการวิจยัท่ีเก่ียวกบัการคอร์รัปชัน่ท่ีมีความสัมพนัธ์กบั ระดบัความ
คิดเห็นต่อภาพลกัษณ์การคอร์รัปชัน่ในการจดัซ้ือจดัจา้ง ซ่ึงผลการวิเคราะห์ เพื่อเปรียบเทียบและ
ประเมินความน่าเช่ือถือของแบบจาํลอง ordered probit ผลการพยากรณ์ไดว้่ามีร้อยละ 99 อยา่งมีนยัสาํคญั 
ผลปรากฏวา่ การกีดกนัผูซ้ื้อเอกสารสอบราคารายอ่ืนและการตรวจรับงานท่ีไม่รอบคอบ 
 

เพียงพอของเจา้หนา้ท่ี ทาํใหไ้ดว้สัดุหรืองานท่ีตํ่ากว่ามาตรฐาน มีความสัมพนัธ์ในทางบวก
กับระดับความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์การคอร์รัปชั่นในการจัดซ้ือจดัจา้ง ซ่ึงทาํให้เห็นว่ามีอิทธิผล 
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ต่อวิธีการคอร์รัปชัน่ในการจดัซ้ือจดัจา้งของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีสาํคญัท่ีสุด หรือความน่าจะเป็น
ของทางเลือกนั้นมีผลต่อการเปล่ียนแปลง และผลปรากฏว่า การเขา้ไปเป็นกรรมการ ท่ีปรึกษา ตวัแทน
ในบริษทัเอกชนซ่ึงอยูใ่นกาํกบัดูแลหรือตรวจสอบ ควบคุมของหน่วยงานของรัฐท่ีตนเองปฏิบติังาน
อยู ่และการปฏิบติัตามระเบียบสาํนกันายกฯ ว่าดว้ยการพสัดุ และ การปฏิบติัตามระเบียบสาํนกันายกฯ 
และการเบิกค่าเช่าบา้นท่ีไม่เป็นไปตามความเป็นจริง และการออกแบบขอ้กาํหนด การกาํหนดราคา การ
กาํหนดเง่ือนไขเพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อผูใ้ดผูห้น่ึง มีความสัมพนัธ์ในทางลบกบัระดบัความคิดเห็นต่อ
ภาพลกัษณ์การคอร์รัปชัน่ในการจดัซ้ือจดัจา้ง ทาํให้ไม่มีอิทธิผลต่อวิธีการคอร์รัปชัน่ในการจดัซ้ือจดั
จา้งของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานหรือความน่าจะเป็นของทางเลือกนั้นไม่มีผลต่อการเปล่ียนแปลง ซ่ึงผล
จากงานวิจยัน้ีได้สอดคลอ้งกับผลงานวิจยัของ สุวรรณ เรืองอินทร์ (2548) ไดท้าํวิจยัเก่ียวกับ
กระบวนการดาํเนินงานจดัซ้ือจดัจา้งตามนโยบายการกระจายอาํนาจบริหารการศึกษา ของผูบ้ริการโรงเรียน 
สังกดัสาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดันครปฐม ผลการวิจยัพบว่า กระบวนการดาํเนินงานจดัซ้ือ
จดัจา้งของผูบ้ริหาร 7 ขั้นตอน โดยภาพรวมปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากและมีปัญหาในการปฏิบติัอยูใ่น
ระดบันอ้ย และเม่ือพิจารณาเป็นรายขั้นตอน ทุกขั้นตอนมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากยกเวน้ขั้นตอน
การเบิกจ่ายเงินมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนปัญหาการปฏิบติัทุกขั้นตอนมีปัญหาในการ
ปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ย และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ขอ้ท่ีคณะกรรมการตรวจรับตรวจการจา้ง และ
ขอ้มีการตรวจพสัดุก่อนมอบให้เจา้หนา้ท่ีพสัดุมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ขอ้มีการส่งหลกัฐาน
ก่อนการเบิกจ่ายเงินก่อนการส่งมอบงานซ้ืองานจา้งมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนขอ้อ่ืนๆ 
มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก สาํหรับระดบัปัญหาในการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ยทุกขอ้ ผลการเปรียบเทียบ
ระดับการปฏิบติั และระดับปัญหาการปฏิบติัการจดัซ้ือจดัจา้งของผูบ้ริหารโรงเรียน จาํแนกตาม
ประสบการณ์ในการบริหารขนาดโรงเรียน และสถานท่ีตั้งโรงเรียน พบความแตกต่างอย่างไม่มี
นยัสาํคญัทางสถิติ 
 
ข้อเสนอแนะ 

ในการศึกษาทาํวิจยัคร้ังน้ี เร่ือง ภาพลกัษณ์การทุจริตและการคอร์รัปชัน่ในการจดัซ้ือจดัจา้ง
ในสถานศึกษาระดบัขั้นพื้นฐานในจงัหวดัปทุมธานี ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะจากการทาํวิจยัดงัน้ีจาก     

การวิจยัพบว่า การคอรัปชัน่ในสถานศึกษาระดบัขั้นพื้นฐานในจงัหวดัปทุมธานีอยู่ใน
ระดบันอ้ยและระดบัปานกลาง ในกรณีการกระทาํคอรัปชัน่และประพฤติมิชอบ สาํหรับสาเหตุ 

แรงจูงใจ และพฤติกรรมการคอรัปชัน่นั้นพบว่ามีสาเหตุ แรงจูงใจ ท่ีกระทาํการคอรัปชัน่ไดแ้ก่ 

ค่านิยมในการดาํเนินชีวิต การไดรั้บโอกาสใหก้ระทาํ การยอมรับทางสงัคม เป็นตน้ การคอรัปชัน่มา
จากระบบการเมืองท่ีใชอ้าํนาจไปในเชิงอุปถมัภก์บับรรดานกัธุรกิจผูใ้ห้ทุนสนบัสนุนในช่วงเลือกตั้ง
เขา้มาถอนทุนจากโครงการก่อ สร้างหลายรูปแบบ ตั้งแต่การกินตามนํ้ า ทวนนํ้ า ลอ็กสเปก ฮั้วงาน 
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รวมไปถึงการคอรัปชัน่เชิงนโยบายมีการจ่ายผลประโยชน์ในสัดส่วนร้อยละ5-30 ของมูลค่า
โครงการในการพิจารณาการจดัซ้ือจดัจา้งของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรนาํระบบการจดัซ้ือจดัจา้ง
มาช้ีแจง้ให้กบัท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัซ้ือจดัจา้งเขา้ใจขั้นตอนและวิธีการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
และหลีกเล่ียงการคอร์รัปชัน่ในสถานศึกษามากข้ึน 
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บทคดัย่อ    
 การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาความพึงพอใจในการทาํงานของครูโรงเรียนเอกชน 
จงัหวดัสระบุรี   มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการทาํงานของครูโรงเรียนเอกชน 
จงัหวดัสระบุรี และเปรียบเทียบความพึงพอใจในการทาํงานของครูโรงเรียนเอกชน จาํแนกตาม         
เขตพื้นท่ีการศึกษา วฒิุทางการศึกษาและประสบการณ์ในการทาํงาน  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา
คร้ังน้ี  ไดแ้ก่  ครูโรงเรียนเอกชน จงัหวดัสระบุรี จาํนวน 255 คน การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหา
ค่าความถ่ี  ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าทีแบบสองกลุ่มอิสระ
ต่อกนั (Independent Samples)  
  ผลการวิจยัพบวา่ 
 การศึกษาระดบัความพึงพอใจในการทาํงานของครูโรงเรียนเอกชน  จงัหวดัสระบุรี โดย
ภาพรวมมีความพึงพอใจในการทาํงานอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ           
ดา้นลกัษณะงานท่ีทาํ รองลงมา คือ ดา้นลกัษณะทางสังคม  ดา้นสภาพแวดลอ้มและเง่ือนไข             
การทาํงาน ด้านสถานประกอบการและการจัดการ ด้านการติดต่อส่ือสาร ด้านการนิเทศงาน               
ดา้นความมัน่คงในการทาํงาน  ดา้นความกา้วหนา้ในการทาํงาน  ดา้นค่าจา้ง และดา้นท่ีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด 
คือ ดา้นผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการทาํงาน ตามลาํดบั 

ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการทาํงานของครูโรงเรียนเอกชน 
จงัหวดัสระบุรี จาํแนกตามเขตพื้นท่ีการศึกษาต่างกนั  มีความพึงพอใจในภาพรวมและรายดา้นไม่
แตกต่างกนั 
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ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการทาํงานของครูโรงเรียนเอกชน 
จงัหวดัสระบุรี จาํแนกตามวุฒิทางการศึกษาต่างกนั มีความพึงพอใจในภาพรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือ
พิจารณารายดา้น พบว่า มีความพึงพอใจในการทาํงานในดา้นลกัษณะงานท่ีทาํแตกต่างกนั อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนดา้นอ่ืนๆ ไม่แตกต่างกนั 
 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการทาํงานของครูโรงเรียนเอกชน 
จงัหวดัสระบุรี  ท่ีมีประสบการณ์ทาํงานต่างกนั  มีความพึงพอใจในภาพรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณา
รายดา้น พบว่า มีความพึงพอใจในการทาํงานในดา้นสภาพแวดลอ้มและเง่ือนไขการทาํงานและ 
ดา้นค่าจา้ง  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ส่วนดา้นอ่ืนๆ ไม่แตกต่างกนั 
 

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. 
 

ความสําคญัของปัญหา 
 ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี2) พ.ศ. 2545 
มาตรา 38 ไดก้าํหนดใหค้ณะกรรมการและสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีอาํนาจหนา้ท่ีกาํกบัดูแล  
จดัตั้ง หรือยุบรวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นท่ีการศึกษา ประสานส่งเสริมและ
สนบัสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นท่ีการศึกษา ประสานและส่งเสริมองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ใหส้ามารถจดัการศึกษาสอดคลอ้งกบันโยบาย และมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดั
การศึกษาสอดคลอ้งกบันโยบายและมาตรฐานการศึกษา  ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการศึกษา
ของบุคคล ครอบครัว องคก์รชุมชน องคก์รเอกชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ 
และสถาบนัสงัคมอ่ืนท่ีจดัการศึกษาในรูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพื้นท่ีการศึกษา (พระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ  พทุธศกัราช  2542, 2542 : 23) 
 ตามมาตรา 6 การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม  มีจริยธรรม และวฒันธรรมในการดาํรงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีความสุข  (พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542, 2542 : 5) 
ดงันั้น  การศึกษาเอกชนจึงมีความสาํคญัยิง่ต่อการจดัการศึกษาของชาติเพราะช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐ
ในการใหบ้ริการการศึกษา เน่ืองจากทรัพยากรของประเทศมีอยูอ่ยา่งจาํกดั และจาํเป็นตอ้งนาํไปใช้
พฒันาดา้นอ่ืนพร้อม ๆ กนั จึงทาํให้รัฐไม่สามารถท่ีจะจดัการศึกษาให้แก่เยาวชนในวยัเรียนไดท้ัว่ถึง 
ทุกคน เอกชนจึงเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาในระดบัต่าง ๆ ในบริเวณเมืองซ่ึงผูป้กครอง
ของนกัเรียนมีฐานะทางเศรษฐกิจดี นบัเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระการจดัการศึกษาของรัฐ ทาํให้รัฐ
สามารถนาํงบประมาณไปใชใ้นการขยายการศึกษาภาคบงัคบัในชนบทไดม้ากข้ึนทั้งยงัตอบสนอง
ความตอ้งการเฉพาะของผูป้กครองและนกัเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี เช่น การจดัโรงเรียนประจาํ การจดับริการ
พาหนะรับส่ง เป็นตน้  การศึกษาจึงเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัยิง่ในชีวิตมนุษย ์ซ่ึงมีความสาํคญัไม่ยิง่หยอ่น
ไปกว่าปัจจยัอ่ืนๆ ในการดาํรงชีวิต   ไดแ้ก่ อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยู่อาศยั ยารักษาโรคภยัไขเ้จ็บ  
ชีวิตท่ีขาดการศึกษาจะตกอยูใ่นวงจรของความยากไร้  ความลาํเคญ็ ความไร้ประสิทธิภาพในการทาํงาน  
การถูกเอารัดเอาเปรียบในภาพรวม  ชีวิตท่ีขาดการศึกษาจะทาํใหค้นดอ้ยคุณค่า  สูญเสียสิทธิขั้นพื้นฐาน
ท่ีมนุษยพ์ึงมี และสูญเสียคุณภาพแห่งชีวิตท่ีช่วงชีวิตหน่ึงท่ีมนุษยเ์กิดมาแลว้ควรจะไดรั้บในภาพรวม
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ของสังคม สังคมใดท่ีขาดหรือไดรั้บการศึกษาตํ่า  สังคมนั้นจะประสบกบั ความยากจน ขาดความรู้ 
ความสามารถท่ีจะพฒันาสงัคมของตนไปสู่สภาวะท่ีดีกวา่ (สมนึก องคเ์พลาเพลิด, 2547 : 1)   
 ส่ิงท่ีสําคญัอีกอย่างในการศึกษา  คือ  ผูป้ฏิบติัหน้าท่ีในโรงเรียนเอกชนซ่ึงตอ้งมีความ       
พึงพอใจในการทาํงาน ถา้ผูป้ฏิบติัหน้าท่ีมีความพึงพอใจในการทาํงานในโรงเรียนเอกชนแลว้          
กเ็ป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยใหผู้ป้ฏิบติังาน สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งเตม็ความสามารถ เตม็ตามศกัยภาพ 
ความพึงพอใจจึงมีผลกระทบต่อความมุ่งมัน่ และเต็มใจในการทาํงานของบุคคลนั้น ตลอดจน
ความสัมพนัธ์ระหว่างผูป้ฏิบติังานในหน่วยงาน เม่ือผูป้ฏิบติังานท่ีมีความพึงพอใจในการทาํงาน         
มีความสุขในการดาํรงชีวิตอยู่ในองค์การ และไดรั้บการยอมรับจากผูบ้ริหาร และเพื่อนสมาชิก 
ดงันั้นผูบ้ริหารตอ้งสร้างความพึงพอใจในการทาํงาน และความพึงพอใจในการทาํงานเป็นเร่ืองท่ี
ตอ้งอาศยัความมีศิลปะ ของหวัหนา้งาน ใชค้วามสามารถของการเป็นผูบ้ริหารทาํการจูงใจ  รวมถึง
การส่งเสริมขวญั  กาํลงัใจให้เกิดความมานะ  พยายาม ทุ่มเทตั้งใจทาํงานให้เสร็จลุล่วงไปอย่างดีท่ีสุด 
หากหน่วยงานใด ไม่มีการสร้างความพึงพอใจในการทาํงานแลว้ก็ย่อมท่ีจะไม่สามารถโน้มน้าว
จิตใจผูป้ฏิบติังาน ให้มีความรู้สึกผูกพนัต่อหน่วยงาน ผลงานก็ย่อมตกตํ่าเกิดความเบ่ือหน่ายและ
ทาํงานอยา่งไร้ประสิทธิภาพ ดงันั้นผูบ้ริหารจึงจาํเป็น ตอ้งชกัจูงให้คนในหน่วยงานของตนทาํงาน
อยา่งกระตือรือร้น ทุ่มเทความสามารถ ใหแ้ก่หน่วยงานของตน ใหค้วามเห็นเก่ียวกบัความจาํเป็นท่ี
ให้แรงจูงใจ ว่ามีส่วนทาํให้ผลการปฏิบติังานของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกนั แต่สําคญัท่ีช่วย
กระตุน้ใหบุ้คคลเพ่ิมความพยายามในการทาํงาน คือความพึงพอใจในการทาํงานนั้นเอง   
 เน่ืองจากผลการศึกษาขา้งตน้ จึงเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจท่ีจะศึกษาความพึงพอใจในการทาํงาน
ของครูโรงเรียนเอกชน  จงัหวดัสระบุรี ซ่ึงมีองคป์ระกอบท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการทาํงาน ดงัน้ี 
คือ ดา้นลกัษณะงานท่ีทาํ  ดา้นการนิเทศงาน ดา้นความมัน่คงในการทาํงาน  ดา้นสถานประกอบการ
และการจดัการ  ดา้นสภาพแวดลอ้มและเง่ือนไขการทาํงาน  ดา้นค่าจา้ง  ดา้นความกา้วหนา้ในการ
ทาํงาน  ดา้นลกัษณะทางสังคม  ดา้นการติดต่อส่ือสาร และดา้นผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการทาํงาน  
เพื่อจะไดน้าํผลการศึกษาคร้ังน้ีไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาความพึงพอใจในการทาํงานของครู  
  

คาํสําคญั 
 ความพึงพอใจในการทาํงานของครู   
 
โจทย์วจัิย/ปัญหาวจัิย 

 ครูโรงเรียนเอกชน จังหวดัสระบุรี ท่ีมีเขตพื้นท่ีการศึกษา  วุฒิทางการศึกษา  และ
ประสบการณ์ในการทาํงานต่างกนั มีความพึงพอใจในการทาํงานแตกต่างกนั 
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วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการทาํงานของครูโรงเรียนเอกชน จงัหวดัสระบุรี 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการทาํงานของครูโรงเรียนเอกชน จงัหวดัสระบุรี 
จาํแนกตามเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  วฒิุทางการศึกษา  และประสบการณ์ในการทาํงาน  
 
วธีิดําเนินการวจัิย   
 1. ประชากร  ไดแ้ก่  ครูโรงเรียนเอกชน จงัหวดัสระบุรี  ปีการศึกษา 2551 จาํนวนทั้งส้ิน  
700 คน และกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ครูโรงเรียนเอกชน จงัหวดัสระบุรี  ปีการศึกษา 2551 จาํนวน 255 คน   
 2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล  แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ  ตอนท่ี 1 แบบสอบถาม
เก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่  เขตพ้ืนท่ีการศึกษา  วุฒิทางการศึกษา  และ
ประสบการณ์ในการทาํงาน  และ ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจในการทาํงานของ
ครูโรงเรียนเอกชน มีลกัษณะเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) เป็นแบบสอบถามท่ี
เก่ียวกบัองคป์ระกอบท่ีทาํให้เกิดความพึงพอใจในการทาํงาน มี 10 ดา้น คือดา้นลกัษณะงานท่ีทาํ  
ดา้นการนิเทศงาน ดา้นความมัน่คงในการทาํงาน ดา้นสถานประกอบการและการจดัการ ดา้น
สภาพแวดลอ้มและเง่ือนไขการทาํงาน  ดา้นค่าจา้ง  ดา้นความกา้วหนา้ในการทาํงาน  ดา้นลกัษณะทาง
สงัคม  ดา้นการติดต่อส่ือสาร และดา้นผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการทาํงาน   
 3. การสร้างเคร่ืองมือและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
  3.1 ศึกษาหลักการสร้างแบบสอบถามและกําหนดขอบเขตของเน้ือหาท่ีสร้าง
แบบสอบถาม รวมทั้งสัดส่วนจาํนวนขอ้คาํถามในแต่ละดา้น ไดแ้ก่  เขตพื้นท่ีการศึกษา วุฒิทางการ
ศึกษา  ประสบการณ์ในการทาํงาน  และความพึงพอใจในการทาํงาน  
  3.2 สร้างแบบสอบถามท่ีกาํหนดในขอ้ 2 แลว้นําแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน เสนอ
อาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อตรวจสอบรายละเอียด  ความตรงเชิงเน้ือหา  (Content Validity) แกไ้ข  
เสนอแนะและปรับปรุงเคร่ืองมือใหเ้กิดความถูกตอ้ง  เหมาะสม  ครอบคลุม  เร่ืองท่ีไดศึ้กษา 
  3.3  การหาความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Validity) โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่าง
ขอ้คาํถามแต่ละขอ้กบัจุดประสงค ์(Index of item  Objective Congruency) ของเน้ือหาและโครงสร้าง 
และเลือกขอ้ท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามแต่ละขอ้กบัจุดประสงค ์ มากกว่าหรือ
เท่ากบั 0.5  ส่วนท่ีมีค่า IOC  นอ้ยกวา่ 0.5 นาํมาปรับปรุง (ยทุธพงศ ์ กยัวรรณ์, 2543 : 4) 
 3.4 นาํเคร่ืองมือท่ีตรวจสอบและแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช ้(Try Out) กบัครูโรงเรียนกาํจร
วิทย ์ เขตพื้นท่ีการศึกษาลพบุรี  เขต 1 ไดค่้าความเช่ือมัน่  0.98 
 4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล  คือ ผูว้ิจัยส่งแบบสอบถามไปยงัครูโรงเรียนเอกชน จงัหวดั
สระบุรี  
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 5. การวิเคราะห์ขอ้มูล  โดยการหาค่าเฉล่ีย ( X) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 6. สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล  คือ  ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)  และการวิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียระหว่างกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม 
โดยใชค่้าที (t – test)  สาํหรับกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นอิสระต่อกนั (Independent Samples)  
         
ผลการวจัิย   
 1. การศึกษาความพึงพอใจในการทาํงานของครูโรงเรียนเอกชน  จงัหวดัสระบุรี  โดย
ภาพรวมมีความพึงพอใจในการทาํงานอยู่ในระดบัมาก  เม่ือพิจารณาความพึงพอใจในการทาํงาน
เป็นรายดา้นพบว่า  มีความพึงพอใจในการทาํงานในระดบัมากทุกดา้น โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
คือ ดา้นลกัษณะงานท่ีทาํ รองลงมา  คือ ดา้นลกัษณะทางสังคม  ดา้นสภาพแวดลอ้มและเง่ือนไข 
การทาํงาน  ด้านสถานประกอบการและการจัดการ ด้านการติดต่อส่ือสาร ด้านการนิเทศงาน            
ดา้นความมัน่คงในการทาํงาน  ดา้นความกา้วหน้าในการทาํงาน  ดา้นค่าจา้ง  และดา้นท่ีค่าเฉล่ีย 
นอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการทาํงาน ตามลาํดบัดงัน้ี 
  1.1 ดา้นลกัษณะงานท่ีทาํ  ขอ้ท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด งานท่ีท่านทาํอยู่ตอ้งใช้
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ รองลงมา  คือ งานในหนา้ท่ีมีความทา้ทายให้ท่านอยากทาํ และมีความ       
พึงพอใจเป็นลาํดับสุดทา้ย  คือ ท่านได้รับโอกาสให้ปฏิบติังานตรงตามสาขาวิชาท่ีท่านได้รับ
การศึกษา  
  1.2 ดา้นลกัษณะทางสังคม ขอ้ท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด 2 ขอ้ คือผูบ้ริหารมีความเป็น
กนัเองกบัครูทุกท่าน  และท่านมีความสบายใจท่ีไดท้าํงานร่วมกบัเพื่อน ๆ  รองลงมา  คือ ผูบ้ริหาร
ไดร่้วมสังสรรคก์บัเพื่อนครูตามโอกาสต่าง ๆ และมีความพึงพอใจเป็นลาํดบัสุดทา้ย  คือ ความเป็น
นํ้าหน่ึงใจเดียวกนัของครูในโรงเรียนของท่าน        
  1.3 ดา้นสภาพแวดลอ้มและเง่ือนไขการทาํงาน  ขอ้ท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด คือ มีความ
พึงพอใจในสภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียนของท่าน  รองลงมา คือ มีความพึงพอใจท่ีไดป้ฏิบติังานอยู่
ในสถานศึกษาท่ีมีการจดัระบบควบคุมความปลอดภยั เพื่อป้องกนัอุบติัเหตุ อุบติัภยั  และมีความพึง
พอใจเป็นลาํดบัสุดทา้ยเท่ากนั 2 ขอ้ คือ ส่ือต่าง ๆ ในการจดัการเรียนการสอนมีเพียงพอเหมาะสม
กบัความตอ้งการ  และเคร่ืองอาํนวยความสะดวกในโรงเรียนของท่านมีเพียงพอและเหมาะสม  

  1.4  ดา้นสถานประกอบการและการจดัการ  ขอ้ท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด คือ มี
ความรู้สึกมีเกียรติและภาคภูมิใจท่ีไดป้ฏิบติังานในโรงเรียนน้ี รองลงมา คือ ท่านและเพื่อนร่วมงาน
มีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัอยา่งสมํ่าเสมอ และมีความพึงพอใจเป็นลาํดบัสุดทา้ย คือ พึงพอใจกบั
การจดัระบบงานท่ีช่วยใหเ้กิดความคล่องตวัในการปฏิบติังาน  
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  1.5 ดา้นการติดต่อส่ือสาร ขอ้ท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด คือ สร้างความสัมพนัธ์ และ
ความเขา้ใจอนัดีระหว่างผูป้กครองกบัการปฏิบติังานของท่าน รองลงมา  คือ การจดัป้ายนิเทศต่างๆ 
ภายในโรงเรียนของท่าน และมีความพึงพอใจเป็นลาํดบัสุดทา้ย  คือ ไดรั้บข่าวสารอยา่งต่อเน่ืองและ
ชดัเจน  
  1.6  ดา้นการนิเทศงาน  ขอ้ท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด คือ ผูบ้ริหารให้คาํแนะนาํในการ
ทาํงานแก่ท่านเสมอ รองลงมา  คือ มีความพึงพอใจท่ีมีการส่งเสริมให้บุคลากรไดร่้วมเป็นผูนิ้เทศ
การเรียนการสอน และมีความพึงพอใจเป็นลาํดบัสุดทา้ย  คือ มีความพึงพอใจกบัการดาํเนินการนิเทศ
งานวิชาการ  
  1.7  ดา้นความมัน่คงในการทาํงาน ขอ้ท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด คือ ผูบ้ริหารทาํให้มี
ความรู้สึกอบอุ่นใจท่ีไดเ้ขา้มาทาํงาน รองลงมา คือ ไดรั้บความเป็นธรรมจากผูบ้ริหาร และมีความ
พึงพอใจเป็นลาํดบัสุดทา้ย  คือ มีความรู้สึกมัน่คงในหนา้ท่ีการงานในปัจจุบนั  
  1.8  ดา้นความกา้วหนา้ในการทาํงาน ขอ้ท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด คือ ไดเ้ขา้ร่วม
ประชุม อบรม สัมมนาเพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์  รองลงมา  คือ มีโอกาสหาความรู้และ
ประสบการณ์เพิ่มเติม และมีความพึงพอใจเป็นลาํดบัสุดทา้ย  คือ โอกาสท่ีท่านจะไดเ้ล่ือนขั้นให้
สูงข้ึนตามระยะเวลาอนัสมควร  
  1.9  ดา้นค่าจา้ง ขอ้ท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด คือ ไดรั้บเงินเดือนท่ีเหมาะสมกบั
ภาระหน้าท่ีท่ีไดรั้บผิดชอบ รองลงมา คือ มีความพึงพอใจระหว่างเงินเดือนท่ีไดรั้บกบังานท่ี
รับผดิชอบ และมีความพึงพอใจเป็นลาํดบัสุดทา้ย  คือ พึงพอใจกบัเงินเดือนท่ีไดรั้บเพิ่มข้ึนในแต่ละปี  
   1.10  ดา้นผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการทาํงาน ขอ้ท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด คือ มีความ
พึงพอใจในเร่ืองการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล รองลงมาเท่ากนั 2 ขอ้  คือ มีความพึงพอใจรางวลัท่ี
ท่านไดรั้บเม่ือท่านทาํงานมานาน และ มีความพึงพอใจกบัสวสัดิการท่ีท่านไดรั้บในเร่ืองของการ
ประกนัชีวิต  และมีความพึงพอใจเป็นลาํดบัสุดทา้ย  คือ มีความพึงพอใจกบัการลาและการหยุด
พกัผอ่นท่ีท่านไดรั้บ 
           2. การวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการทาํงานของครูโรงเรียนเอกชน จงัหวดั
สระบุรี ตามเขตพ้ืนท่ีการศึกษา วฒิุทางการศึกษา  และประสบการณ์ในการทาํงาน  
   2.1 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการทาํงานของครูโรงเรียนเอกชน 
จงัหวดัสระบุรี ตามเขตพ้ืนท่ีการศึกษาต่างกนั  มีความพึงพอใจในภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 
  2.2  ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการทาํงานของครูโรงเรียน
เอกชน จงัหวดัสระบุรี ตามวุฒิทางการศึกษาต่างกนั มีความพึงพอใจในภาพรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือ
พิจารณารายดา้น พบว่า มีความพึงพอใจในการทาํงานในดา้นลกัษณะงานท่ีทาํแตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนดา้นอ่ืนไม่แตกต่างกนั 
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  2.3  ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการทาํงานของครูโรงเรียน
เอกชน จงัหวดัสระบุรี ท่ีมีประสบการณ์ทาํงานต่างกนัมีความพึงพอใจในภาพรวมไม่แตกต่างกนั 
เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า มีความพึงพอใจในการทาํงานในดา้นสภาพแวดลอ้มและเง่ือนไขการ
ทาํงานและดา้นค่าจา้งแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ส่วนดา้นอ่ืน ไม่แตกต่างกนั 
  

อภิปรายผล 
 1.การศึกษาความพึงพอใจในการทาํงานของครูโรงเรียนเอกชน จังหวดัสระบุรี  โดย
ภาพรวมครูโรงเรียนเอกชน  จงัหวดัสระบุรี  มีความพึงพอใจในการทาํงานอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 
โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นลกัษณะงานท่ีทาํ รองลงมา  คือ ดา้นลกัษณะทางสังคม ดา้น
สภาพแวดลอ้มและเง่ือนไขการทาํงาน ด้านสถานประกอบการและการจัดการ  ด้านการ
ติดต่อส่ือสาร ดา้นการนิเทศงาน  ดา้นความมัน่คงในการทาํงาน  ดา้นความกา้วหนา้ในการทาํงาน  
ดา้นค่าจา้ง  และดา้นท่ีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการทาํงาน ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ สมนึก องคเ์พลาเพลิด (2547) ไดศึ้กษาเปรียบเทียบความพึงพอใจในการทาํงานของ
ครูโรงเรียนเอกชน สังกดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จงัหวดัปทุมธานี  พบว่า 
การศึกษาความพึงพอใจในการทาํงานของครูโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน จังหวดัปทุมธานี เป็นรายด้านและโดยรวมพบว่า ครูโรงเรียนเอกชน สังกัด
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนจงัหวดัปทุมธานี มีความพึงพอใจในการทาํงานโดยรวม
อยูใ่นระดบัมาก  เช่นเดียวกบั ปิยะ ศกุนตนาค (2543)  ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ของ
ครูโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร โดยประชากรคือ ครูโรงเรียนเอกชน 
ระดบัประถมศึกษาในกรุงเทพมหานคร จาํนวน 822 คน ผลการวิจยัพบวา่  ความพึงพอใจของครูท่ีมี
ต่อการปฏิบติังานใน 6 ดา้น อยู่ในระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงลาํดบัความพึงพอใจในระดบัมากไป
หาน้อยมีดังน้ี ด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านธุรการและการเงิน ด้านอาคารสถานท่ี ด้าน
ความสมัพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน และดา้นกิจการนกัเรียน 

   ผลการศึกษาการศึกษาความพึงพอใจในการทาํงานของครูโรงเรียนเอกชน  จงัหวดั
สระบุรี  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นสามารถอภิปรายไดด้งัน้ี 
  1.1 ดา้นลกัษณะงานท่ีทาํ  ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณา
รายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด งานท่ีท่านทาํอยูต่อ้งใชค้วามคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์รองลงมา  
คือ งานในหน้าท่ีมีความทา้ทายให้ท่านอยากทาํ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ การไดรั้บโอกาสให้
ปฏิบติังานตรงตามสาขาวิชาท่ีท่านไดรั้บการศึกษา  ดงันั้นผูบ้ริหารควรมีการปรับเปล่ียนหรือเปิด
โอกาสใหค้รูไดป้ฏิบติังานตรงตามสาขาท่ีไดศึ้กษามา  เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการทาํงาน 
  1.2 ดา้นลกัษณะทางสังคม ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณา
รายขอ้พบวา่ ท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด 2 ขอ้ คือผูบ้ริหารมีความเป็นกนัเองกบัครูทุกท่าน  และท่านมี
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ความสบายใจท่ีไดท้าํงานร่วมกบัเพื่อน ๆ  รองลงมา  คือ ผูบ้ริหารไดร่้วมสังสรรคก์บัเพื่อนครูตาม
โอกาสต่าง ๆ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ ความเป็นนํ้ าหน่ึงใจเดียวกนัของครูในโรงเรียนของท่าน 
ดงันั้นผูบ้ริหารโรงเรียนควรมีการสร้างระบบทีม ระบบในการทาํงานของครูใหมี้ความเป็นอนัหน่ึง       
อนัเดียวกนั มีนโยบายส่งเสริมให้ครูไดมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้และทาํงานร่วมกนัให้เกิดผลสาํเร็จ
ในตนเองและเกิดประโยชน์ต่อโรงเรียน      
  1.3 ดา้นสภาพแวดลอ้มและเง่ือนไขการทาํงาน  ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัมาก  ขอ้ท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด คือ มีความพึงพอใจในสภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียนของท่าน  
รองลงมา คือ มีความพึงพอใจท่ีได้ปฏิบติังานอยู่ในสถานศึกษาท่ีมีการจัดระบบควบคุมความ
ปลอดภยั เพื่อป้องกนัอุบติัเหตุ อุบติัภยั  ขอ้ท่ีมีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด คือ ส่ือต่าง ๆ ในการจดัการ
เรียนการสอนมีเพียงพอเหมาะสมกบัความตอ้งการและเคร่ืองอาํนวยความสะดวกในโรงเรียนของ
ท่านมีเพียงพอและเหมาะสม  ดงันั้นผูบ้ริหารควรตอ้งเพ่ิมส่ือการเรียนการสอนและเคร่ืองอาํนวย
ความสะดวกต่างๆ ให้เหมาะสมกบัความตอ้งการใชส่ื้อในการสอนของครูเพื่อเพิ่มการเรียนการ
สอนของครูใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
         1.4 ดา้นสถานประกอบการและการจดัการ  ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั
มาก ขอ้ท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด คือ  มีความรู้สึกมีเกียรติและภาคภูมิใจท่ีไดป้ฏิบติังานในโรงเรียนน้ี 
รองลงมา คือ ท่านและเพ่ือนร่วมงานมีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกันอย่างสมํ่าเสมอ ขอ้ท่ีมีความ      
พึงพอใจเป็นลาํดับสุดทา้ย คือ พึงพอใจกับการจดัระบบงานท่ีช่วยให้เกิดความคล่องตวัในการ
ปฏิบติังาน เม่ือเป็นเช่นน้ี  ผูบ้ริหารควรมีการปรับหรือจดัระบบงานในการทาํงานในโรงเรียนใหม่  
ควรมีการวางระบบการเพ่ือให้เกิดความคล่องตวัในการปฏิบติังานใหม่เพื่อจะทาํให้การทาํงานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

  1.5 ดา้นการติดต่อส่ือสาร ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก ขอ้ท่ีมีความ          
พึงพอใจสูงสุด คือ สร้างความสัมพนัธ์ และความเขา้ใจอนัดีระหว่างผูป้กครองกบัการปฏิบติังาน
ของท่าน รองลงมา  คือ การจดัป้ายนิเทศต่าง ๆ ภายในโรงเรียนของท่าน ขอ้ท่ีมีความพึงพอใจเป็น
ลาํดบัสุดทา้ย  คือ ไดรั้บข่าวสารอยา่งต่อเน่ืองและชดัเจน ดงันั้นในการบริหารงานในโรงเรียนควร
ตอ้งพฒันางานดา้นการติดต่อส่ือสาร  ตอ้งมีการพฒันาการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ อยา่งเป็นระบบ
และต่อเน่ือง เพื่อท่ีจะทาํให้ครูไดมี้ความรู้  ทนัต่อเหตุการณ์ข่าวสารๆ ต่างๆ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทาํงานใหดี้ยิง่ข้ึน 
  1.6 ดา้นการนิเทศงาน  ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณารายขอ้
พบว่า ขอ้ท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด คือ ผูบ้ริหารใหค้าํแนะนาํในการทาํงานแก่ท่านเสมอ รองลงมา  
คือ มีความพึงพอใจท่ีมีการส่งเสริมใหบุ้คลากรไดร่้วมเป็นผูนิ้เทศการเรียนการสอน มีความพึงพอใจกบั
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การดาํเนินการนิเทศงานวิชาการนอ้ยท่ีสุด  ดงันั้นควรตอ้งมีการปรับปรุงในการดาํเนินการนิเทศงาน
วิชาการใหม่  ควรตอ้งกาํหนดเวลาท่ีแน่นอน  หรือมีหลกัเกณฑท่ี์ชดัเจนในการนิเทศวิชาการเพิ่ม 
  1.7 ดา้นความมัน่คงในการทาํงาน ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือ
พิจารณารายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด คือ ผูบ้ริหารทาํใหมี้ความรู้สึกอบอุ่นใจท่ีไดเ้ขา้
มาทาํงาน รองลงมา คือ ไดรั้บความเป็นธรรมจากผูบ้ริหาร และครูมีความรู้สึกมัน่คงในหน้าท่ี          
การงานในปัจจุบนัมีความพึงพอใจเป็นลาํดบัสุดทา้ย  นั่นแสดงว่าครูไม่มีความรู้สึกมัน่คงในการ
ทาํงาน  ดังนั้ นผูบ้ริหารควรมีการสร้างความรู้สึกมัน่คงในการทาํงานให้กับครู เช่นการบรรจุ
อตัรากาํลงั  การเล่ือนขั้นเงินเดือน  ฯลฯ ให้กบัครูในโรงเรียน เพื่อสร้างความรู้สึกมัน่คงในการ
ทาํงานใหม้ากข้ึน 
  1.8 ดา้นความกา้วหน้าในการทาํงาน ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก         
เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่  ขอ้ท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด คือ ไดเ้ขา้ร่วมประชุม อบรม สมัมนาเพ่ือเพิ่ม
ความรู้และประสบการณ์  รองลงมา  คือ มีโอกาสหาความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติม  และมีความ
พึงพอใจน้อยท่ีสุด ในเร่ืองโอกาสท่ีท่านจะไดเ้ล่ือนขั้นให้สูงข้ึนตามระยะเวลาอนัสมควร ดงันั้น
ผูบ้ริหารควรมีการสร้างขวญัและกาํลงัใจในการทาํงานใหก้บัครูดว้ยการกาํหนดเกณฑใ์นการเล่ือน
ขั้นเงินเดือน  เช่น  คุณสมบติั  ระยะเวลาการทาํงาน  ท่ีส่งผลต่อการเล่ือนขั้น เพื่อใหค้รูไดศึ้กษาและ
นาํไปปฏิบติั เพื่อความกา้วหนา้ในตาํแหน่งงาน 
         1.9 ดา้นค่าจา้ง ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่    
ไดรั้บเงินเดือนท่ีเหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ี ท่ีไดรั้บผิดชอบ รองลงมา คือ มีความพึงพอใจระหว่าง
เงินเดือนท่ีไดรั้บกบังานท่ีรับผิดชอบ และมีความพึงพอใจกบัเงินเดือนท่ีไดรั้บเพิ่มข้ึนในแต่ละปี 
เป็นลาํดบัสุดทา้ย  แสดงว่าครูยงัไม่มีความพึงพอใจกบัเงินเดือนทีไดรั้บในแต่ละปี  ดงันั้นผูบ้ริหาร
ควรมีการปรับเปล่ียนค่าจา้งหรือฐานเงินเดือนใหม่ตามภาวะเศรษฐกิจ ถา้ปรับเปล่ียนไม่ได ้ควรมี
การสร้างแรงจูงใจในส่วนอ่ืนๆ  เช่น การเพิ่มค่าล่วงเวลา เงินพิเศษ โบนสั หรือรางวลัจูงใจต่างๆ  
  1.10  ดา้นผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการทาํงาน ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดบั
มาก พบว่า ขอ้ท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด คือ มีความพึงพอใจในเร่ืองการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล 
รองลงมาเท่ากนั 2 ขอ้  คือ มีความพึงพอใจรางวลัท่ีท่านไดรั้บเม่ือท่านทาํงานมานาน และมีความ 
พึงพอใจกบัสวสัดิการท่ีท่านไดรั้บในเร่ืองของการประกนัชีวิต  และมีความพึงพอใจกบัการลาและ
การหยุดพกัผ่อนท่ีท่านได้รับน้อยท่ีสุด  ดังนั้นผูบ้ริหารควรจะให้สิทธิในการลา และการหยุด
พกัผ่อนของครูอย่างเต็มท่ี  เม่ือครูตอ้งทาํงานทุกวนัก็ตอ้งมีเหน่ือยลา้  ควรมีสิทธิในการลา  หรือ
พกัผอ่น เพื่อใหเ้กิดสุขภาพดี  การทาํงานกมี็ประสิทธิภาพดีตามไปดว้ย 
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 2. การวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการทาํงานของครูโรงเรียนเอกชน 
จงัหวดัสระบุรี จาํแนกตามเขตพื้นท่ีการศึกษา วุฒิทางการศึกษา  และประสบการณ์ในการทาํงาน 
ผลการวิจยัพบวา่ 
  2.1 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการทาํงานของครูโรงเรียน
เอกชน จงัหวดัสระบุรี จาํแนกตามเขตพ้ืนท่ีการศึกษาต่างกนั  มีความพึงพอใจในภาพรวมและราย
ดา้นไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้  เน่ืองมาจากครูโรงเรียนเอกชน จงัหวดั
สระบุรี ท่ีเขตพื้นท่ีการศึกษาต่างกนั ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาเขต 1 หรือเขต 2  ต่างก็ไดรั้บความพึง
พอใจในการทาํงานทั้ง 10 ดา้นในระดบัมากเช่นกนั 
         2.2 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการทาํงานของครูโรงเรียน
เอกชน จงัหวดัสระบุรี ตามวุฒิทางการศึกษาต่างกนั มีความพึงพอใจในภาพรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือ
พิจารณารายดา้น พบว่า ครูโรงเรียนเอกชน  จงัหวดัสระบุรี  มีความพึงพอใจในการทาํงานในดา้น
ลกัษณะงานท่ีทาํแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนดา้นอ่ืนๆ ไม่แตกต่างกนั  ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สมนึก  องคเ์พลาเพลิด (2547) ไดศึ้กษาเปรียบเทียบความพึงพอใจในการ
ทาํงานของครูโรงเรียนเอกชน สังกดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จงัหวดัปทุมธานี 
พบว่า ครูโรงเรียนเอกชน สังกดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนจงัหวดัปทุมธานี ท่ีมี
สถานภาพทางวุฒิทางการศึกษาแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในการทาํงานโดยรวมไม่แตกต่างกนั  
เช่นเดียวกบังานวิจยัของ รติกร เวชชะ (2541) ไดศึ้กษาความพึงพอใจในงานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ี
มีต่อแบบภาวะผูน้าํ กรณีศึกษา: กรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์พบว่า ความพึงพอใจของ
ผูใ้ตบ้ังคบับัญชาท่ีมีเพศ ระดับการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจในงานไม่แตกต่างกันอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
  2.3 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการทาํงานของครูโรงเรียน
เอกชน จงัหวดัสระบุรี ท่ีมีประสบการณ์ในการทาํงานต่างกัน  มีความพึงพอใจในภาพรวมไม่
แตกต่างกนั เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ครูโรงเรียนเอกชน จงัหวดัสระบุรี มีความพึงพอใจในการ
ทาํงานในดา้นสภาพแวดลอ้มและเง่ือนไขการทาํงานและดา้นค่าจา้ง  แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05  ส่วนดา้นอ่ืนๆ ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สมนึก  องคเ์พลา
เพลิด (2547) ได้ศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจในการทาํงานของครูโรงเรียนเอกชน สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จังหวดัปทุมธานี พบว่า ครูโรงเรียนเอกชน สังกัด
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  จงัหวดัปทุมธานี ท่ีมีสถานภาพทางประสบการณ์ในการ
ทาํงานแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในการทาํงานโดยรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น
พบว่า ครูท่ีมีประสบการณ์ในการทาํงานแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการทาํงานไม่แตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  เช่นเดียวกบังานวิจยัของ ศรีเรือน  ลิขิตเดชาโรจน์ (2544) 
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ศึกษาความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนของโรงเรียนอาํนวยวิทย ์
ผลการวิจยัพบวา่ ครูท่ีมีประสบการณ์ในการทาํงานเป็นครูนอ้ยกว่า 10 ปี กบัครูท่ีมีประสบการณ์ใน
การทาํงาน 10 ปีข้ึนไป มีความพึงพอใจต่อกระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียนอาํนวยวิทย ์      
ทุกขั้นตอนของกระบวนการไม่แตกต่างกนั 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะเพ่ือนาํผลการวิจยัไปใช ้
 1. ผูบ้ริหารจึงตอ้งพยายามสนบัสนุนการทาํงานในทุก ๆ ดา้นของครู ให้ดียิ่งข้ึนไปเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงานของครูให้มากข้ึน  เม่ือประสิทธิภาพในการทาํงานเพ่ิมข้ึนจะส่งผล
ใหอ้งคก์รหรือโรงเรียนมีประสิทธิภาพดีตามไปดว้ย 
 2. ดา้นค่าจา้ง และดา้นผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการทาํงาน มีค่าเฉล่ียตํ่ากว่าดา้นอ่ืน ๆ 
นั้น  ผูบ้ริหารควรนาํผลการวิจยัมาปรับปรุงให้ความสําคญักบัดา้นค่าจา้ง และดา้นผลตอบแทนท่ี
ไดรั้บจากการทาํงาน  เพื่อวางแผนการดาํเนินงานอยา่งเร่งด่วนและจริงจงั  โดยควรจะตอ้งเนน้ดา้น
ค่าจา้ง และดา้นผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการทาํงานให้มากเป็นพิเศษ รวมถึงดา้นความกา้วหนา้ใน
การทาํงาน  ดา้นความมัน่คงในการทาํงาน ดา้นการนิเทศงาน  ดา้นการติดต่อส่ือสาร  ดา้นสถาน
ประกอบการและการจดัการ ดา้นสภาพแวดลอ้มและเง่ือนไขการทาํงาน ดา้นลกัษณะทางสังคม 
ดา้นลกัษณะงานท่ีทาํ  ตามลาํดบั  
 ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อภาวะผูน้าํในการบริหารงานของโรงเรียน
เอกชน  จงัหวดัสระบุรี 
 2. ควรศึกษาวิจยัเก่ียวกบัทกัษะของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การปฏิบติังานของครูโรงเรียนเอกชน จงัหวดัสระบุรี 
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บทคดัย่อ    
 การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดสภาพแวดลอ้มในสถานศึกษา           
ขั้นพื้นฐาน สังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ครู
ปฏิบติัการสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี จาํนวน            
362 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประเมินค่า มีค่า          
ความเช่ือมัน่เท่ากบั .83 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติโดยหาค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน  โดยใชค่้าที (t-test) และค่าเอฟ (F-test) และถา้พบ

ความแตกต่างจะทาํการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่โดยวิธีของ เชฟเฟ่ (Scheffe′) 
 ผลการวิจยัพบวา่ 
 1. การจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ปทุมธานี โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูง 3 อนัดบัแรก 
คือ ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามยัและความปลอดภัยของผูเ้รียนรองลงมาคือ การให้บริการ
เทคโนโลยสีารสนเทศทุกรูปแบบท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ดว้ยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และ
การจดัและใชแ้หล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา  ตามลาํดบั   
 2.การเปรียบเทียบการจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัสาํนกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี พบว่า เขตพื้นท่ีการศึกษาต่างกัน การจัดสภาพแวดลอ้มเพ่ือส่งเสริม            
การเรียนรู้และพฒันาคุณภาพชีวิตของนกัเรียน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ซ่ึง
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
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 3.การเปรียบเทียบการจัดสภาพแวดลอ้มในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน         
เขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี จาํแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยภาพรวม พบว่า  แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 

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. 
 
ความสําคญัของปัญหา 
 การศึกษาเป็นกิจกรรมทางสังคมท่ีเป็นรากฐานสําคัญของการสร้างสะสมพลัง                  
ชาติใดมีทุนทางสังคม แข็งแกร่งมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด มีปริมาณมากแค่ไหน ย่อมข้ึนกบั             
คุณภาพของระบบการศึกษา การจดัการศึกษาจึงเป็นหนา้ท่ีสําคญัของรัฐบาลเพราะการศึกษาเป็น
กระบวนการให้และรับความรู้และประสบการณ์การปรับเปล่ียน ทศันคติ การสร้างจิตสํานึก               
การเพิ่มพูนทกัษะ การทาํความเขา้ใจให้กระจ่าง การอบรมปลูกฝัง ค่านิยม การถ่ายทอดศาสนา
ศิลปะและวฒันธรรมของสังคม การพฒันาความคิดโดยมีวตัถุประสงคท่ี์จะให้บุคคลมีความเจริญ
งอกงามทางปัญญามีความรู้  ความสามารถท่ีเหมาะสมสาํหรับการประกอบอาชีพ สามารถดาํรงชีวิต
ไดอ้ยา่งเหมาะสม มีค่านิยมท่ีดีและอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข (ปรัชญา  เวสารัชช,์ 2545 : 2) 
 สภาพแวดลอ้มในสถานศึกษา เป็นปัจจยัสาํคญัอยา่งหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อการจดัการศึกษาท่ี
จะทาํให้ผูเ้รียนประสบผลสําเร็จในการเรียนรู้ เปรียบเสมือนครูคนหน่ึง ท่ีสามารถให้การศึกษา 
อบรมและกล่อมเกลาจิตใจของคนไดเ้พราะคนท่ีอยูใ่นสภาพสงัคมท่ีดีจะซึมซบัลกัษณะท่ีดีติดตวัไป
โดยไม่รู้ตวั ดงันั้น กระบวนการและวิธีการดาํรงรักษาสภาพแวดลอ้มท่ีถูกตอ้ง การมีส่วนร่วม         
ในการรักษาสภาพแวดลอ้มความมีระเบียบวินัย ความสวยงามและความสมดุลทางธรรมชาติ               
ในสถานศึกษา นอกจากจะสามารถใหค้วามรู้ความคิดแก่ทุกคนท่ีอยูใ่นสถานศึกษาแลว้ ยงัสามารถ
ส่งเสริมให้คนรู้สึกกระตือรือร้น ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รู้จกัวิธีการดาํรงชีวิตและมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัและ         
ต่อสภาพแวดลอ้มอย่างถูกตอ้งด้วย และสภาพแวดล้อมท่ีดีจะเป็นแบบอย่างท่ีดีในการพฒันา           
สภาพแวดลอ้มในชุมชน กลายเป็นสถานท่ีท่ีมีค่าของชุมชน ส่งผลให้ทุกคนเกิดความภาคภูมิใจ  
เพิ่มความสนใจในการศึกษาและการเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของสถานศึกษามากข้ึน            
มีสถานศึกษาเป็นจาํนวนมากเป็นท่ียอมรับในฐานะหน่วยนาํสังคมในชุมชน สามารถเป็นแกนนาํ 
ในการพฒันาและเป็นกาํลงัหลกัของชุมชนด้านต่างๆ ตามไปด้วย เช่น การอนุรักษ์และพฒันา           
สภาพแวดลอ้มของชุมชน การพฒันาจริยธรรมดา้นสภาพแวดลอ้มของคนในชุมชน การดาํเนินงาน
อนามยัสภาพแวดลอ้มของคนในชุมชน การดาํเนินงานอนามยัสภาพแวดลอ้มภายในชุมชน ซ่ึงเท่ากบั
เป็นการยกระดบัมาตรฐานการดาํรงชีวิตและยกระดบัจิตใจของคนทั้งชุมชนใหพ้ฒันาไปพร้อมกนั 
จึงกล่าวไดว้า่การพฒันาสภาพแวดลอ้มในสถานศึกษาเป็นแบบอยา่งท่ีดีทั้งแก่ผูเ้รียน ผูป้กครองและ
ชุมชนดว้ย (เสรี  ลาชโรจน,์ 2538 : 60) 
 สาํหรับสภาพปัญหาส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี         
เขต 1 เขต 2  นั้นมีสาเหตุของปัญหามาจากปัจจยั 2 ประการ  คือ 1) ปัญหาจากปัจจยัภายนอกท่ี           
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ส่งผลต่อสภาพแวดลอ้มในโรงเรียน เช่น ปัญหาฝุ่ นละออง ควนัพิษ จากโรงงานอุตสาหกรรมปัญหา
การขาดความรับผิดชอบของบุคคลในชุมชมในการเขา้มาร่วมมาใชอ้าคารสถานท่ีของโรงเรียน           
ในการจดัการกิจกรรมต่างๆ  2) ปัญหาจากปัจจยัภายในโรงเรียนเอง เช่น การขาดความรับผดิชอบ
ของบุคลากรในการใชท้รัพยากร การขาดแคลนงบนบประมาณในการซ่อมแซม บาํรุงรักษา อาคาร 
สถานท่ี  และการขาดระบบบริหารการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ  ฯลฯ 

      การแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้มในจงัหวดัปทุมธานี สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี                 
ทั้งเขต  1 และ เขต 2 มีนโยบายท่ีจะแกปั้ญหาดงักล่าวอยา่งจริงจงัโดยใหผู้บ้ริหารโรงเรียนซ่ึงถึงแมว้่า
เป็นบุคลคลสาํคญัในโรงเรียนเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีจะทาํให้การดาํเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้มบรรลุไปสู่               
จุดประสงค์ท่ีตั้ งไว้ สอดคล้องกับแนวการดําเนินความคิดการพัฒนาโรงเรียนทั้ งระบบ                   
(Whole School Approch) ตามโครงการรุ่งอรุณซ่ึงเกิดจากความร่วมมือของกระทรวงศึกษาธิการ
(2544 : 19) ซ่ึงกล่าวว่า ในการพฒันาโรงเรียนทั้งระบบเพ่ืออนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้มการบริหาร
จดัการ เป็นองคป์ระกอบสาํคญัท่ีจะผลกัดนัใหบ้รรลุจุดประสงคข์องโครงการ โดยการดาํเนินงานท่ี
ผา่นมาปัจจยัสาํคญัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพและความสาํเร็จในดา้นการบริหารจดัการ คือ ตวัผูบ้ริหาร              
โรงเรียนและกระบวนการในการบริหารของสถานศึกษา 
                 จากท่ีกล่าวมาแลว้จะเห็นวา่สภาพแวดลอ้มภายในสถานศึกษามีอิทธิพลต่อการปฏิบติังาน
ของครูซ่ึงเป็นบุคลากรหลกัในการจดัการศึกษาท่ีจะส่งผลให้ผูเ้รียนประสบผลสาํเร็จในการเรียนรู้
มากข้ึน นอกจากจะสามารถใหค้วามรู้ความคิดแก่ผูเ้รียนท่ีอยูใ่นสถานศึกษาแลว้ยงัสามารถส่งเสริม
ให้คนรู้สึกกระตือรือร้น ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รู้จักวิธีการดํารงชีวิตและมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและต่อ            
สภาพแวดล้อมอย่างถูกต้องด้วย และสภาพแวดล้อมท่ีดีจะเป็นแบบอย่างท่ีดีในการพัฒนา                
สภาพแวดลอ้มในชุมชน กลายเป็นสถานท่ีท่ีมีค่าของชุมชน ส่งผลให้ทุกคนเกิดความภาคภูมิใจ       
เพิ่มความสนใจในการศึกษา และการเขา้มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของสถานศึกษามากข้ึน            
ผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงเป็นผูมี้บทบาทหนา้ท่ีสาํคญัอย่างยิ่งท่ีจะบริหารสภาพแวดลอ้มในสถานศึกษา           
ท่ีเอ้ือต่อการปฏิบติังานของครู ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาการบริหารสภาพแวดลอ้มในสถานศึกษา   ขั้น
พื้นฐานจงัหวดัปทุมธานี เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารสภาพแวดลอ้มในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ต่อไป 

                 ผูว้ิจยัในฐานะเป็นครูผูส้อนมีความสนใจศึกษาวิจยัในการจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานจงัหวดัปทุมธานี เพื่อนาํผลการวิจยัไปใชเ้ป็นแนวทางในการจดัส่ิงแวดลอ้มการส่งเสริม
การเรียนรู้และพฒันาคุณภาพชีวิต ตลอดจนการแกปั้ญหาและปรับปรุงส่ิงแวดลอ้มในสถานศึกษา  
สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 1  เขต 2 ใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
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คาํสําคญั 
 การจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศึกษา    
 

โจทย์วจัิย/ปัญหาวจัิย 
 1. สถานศึกษาท่ีสังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษา เขต 1 และ เขต 2 มีการจดัสภาพแวดลอ้มท่ี
แตกต่างกนั                    
 2. สถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกนั  มีการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนั  
   

วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาการจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาปทุมธานี 
 2. เพื่อเปรียบเทียบระดับการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด 
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานีตามเขต  และขนาดของสถานศึกษา  
 
วธีิดําเนินการวจัิย   
 1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  1.1  ประชากร  ไดแ้ก่  ครูผูส้อนท่ีปฏิบติัหนา้ท่ี ในโรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาปทุมธานีเขต  1  และเขต  2  ปีการศึกษา   2550 จาํนวน  ประชากรทั้งหมด 3,780 คน 
  1.2 กลุ่มตวัอย่าง  ไดแ้ก่ ครูผูส้อนท่ีปฏิบติัหน้าท่ี ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี ผูว้ิจยักาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง โดยคาํนวณจากสูตรของ ทาโร  ยามาเน่  
(Yamane, 1967 : 886 - 887 อา้งถึงใน ยทุธ  ไกยวรรณ์, 2545 : 108 - 110)  โดยกาํหนดค่าความคลาด
เคล่ือนท่ีระดบั .05 จากประชากรทั้งหมด จาํนวน 3,780 คน ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  361.72  คน  และ
ผูว้ิจยัเลือกใชก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  362   คน  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสัดส่วนจากครู ในแต่ละขนาด
ของโรงเรียนในสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี 
 2.เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
   เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนจากกรอบแนวคิด
ของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี 16 มีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ี
ส่งเสริมให ้ ผูเ้รียนพฒันาตามธรรมชาติเตม็ศกัยภาพโดยมีอยู ่ 5 ตวับ่งช้ีคือ  1) มีสภาพแวดลอ้มท่ี
เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีอาคารสถานท่ีเหมาะสม  2) การส่งเสริมสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของ
ผูเ้รียน 3) การให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ดว้ยตนเองและการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 4) มีหอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ หอ้งสมุด พื้นท่ีสีเขียว และส่ิงอาํนวยความสะดวก
พอเพียงและอยูใ่นสภาพใชก้ารไดดี้  และ 5) การจดัและใชแ้หล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
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 3. ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือ 
   3.1 การสร้างแบบสอบถาม 
   3.1.1 ศึกษาเอกสารแนวคิดเก่ียวกับการจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศึกษาและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง   
   3.1.2 นาํขอ้มูลท่ีศึกษามาทาํร่างแบบเคร่ืองมือตามหลกัเกณฑ์และวิธีการสร้าง          
แบบสอบถามตามกรอบแนวคิด 
   3.1.3 นาํแบบเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนให้อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาและ          
ปรับปรุงตามคาํแนะนาํของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
  3.2  ความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือ (Validity) โดยนาํแบบสอบถามการจดัสภาพแวดลอ้ม 
ในสถานศึกษาท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนไปให้ผูท้รงคุณวุฒิ ตรวจสอบเพื่อพิจารณาความครอบคลุมเน้ือหา
ความถูกตอ้งเหมาะสมของภาษาและความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไปนาํมาใช ้ส่วนขอ้ท่ีมีค่า IOC 
นอ้ยกว่า 0.05 นาํมาปรับปรุงแกไ้ขก่อนเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อขอคาํแนะนาํในการ
ประมาณ แลว้นาํไปหาความเช่ือมัน่ต่อไป 
  3.3  ความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ (Reliability) การหาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม ผูว้ิจยั
นาํแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try-out) กบัครูปฏิบติัการสอน  จาํนวน  30 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง
แล้วนําผลการทดลองใช้มาวิเคราะห์ความเช่ือมั่นทั้ งฉบับโดย หาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา                    
(α – coefficient ) ของ Cronbach) ไดค่้าเท่ากบั 0.83     
  3.4  นาํเคร่ืองมือท่ีผา่นการหาค่าความเท่ียงตรงและหาค่าความเช่ือมัน่ต่อไป แลว้มา
จดัพิมพเ์ป็นแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ 
  4. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

4.1 ผูว้ิจยัขอหนงัสือจากมหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์ถึง           
ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานีเขต 1 และเขต 2 เพื่อขอหนงัสือขอความอนุเคราะห์             
ตอบแบบสอบถามไปยงัสถานศึกษาต่างๆ 
  4.2  ผูว้ิจัยนําส่งหนังสือด้วยตนเองจากผูอ้ ํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ี ไปพบ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยช้ีแจงวตัถุประสงค์ เพื่อขอความร่วมมือให้ครูปฏิบัติการสอนตอบ
แบบสอบถามใหก้บัโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
   4.3  ผูว้ิจยัตามเกบ็แบบสอบถามจากสถานศึกษาคืนดว้ยตนเอง  
 5. การวิเคราะห์ขอ้มูล 
    5.1 วิเคราะห์ความคิดเห็นของครูปฏิบติัการสอน เก่ียวกบัสภาพแวดลอ้ม ในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี ใชว้ิธีการหาค่าเฉล่ีย (Mean)  และ         
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ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation) จาํแนกตามรายขอ้ในแต่ละดา้นและ รวมทุกดา้นแลว้
นาํมาเปรียบเทียบกบัเกณฑ ์ เพื่อใชใ้นการแปลความหมายค่าเฉล่ีย (บุญชม  ศรีสะอาด, 2535 : 100)  
  5.2 เปรียบเทียบความคิดเห็น เก่ียวกบัการจดัสภาพแวดลอ้ม ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี ตามขนาดของโรงเรียน และเขตพื้นท่ีการศึกษาทั้งเขต 1 
และเขต 2 โดยใชค่้าที (t-test) สาํหรับเปรียบเทียบกรณี 2 กลุ่ม และเอฟ (F-test) สาํหรับเปรียบเทียบ
กรณี 3 กลุ่มข้ึนไป และถา้พบ ความแตกต่างจะทาํการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่โดยวิธีของ  เชฟเฟ่ 

(Scheffe′) 
   
ผลการวจัิย   
 1.การจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ปทุมธานี โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูง  3  อนัดบัแรก 
คือ ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของผูเ้รียน รองลงมาคือ การให้บริการ
เทคโนโลยสีารสนเทศทุกรูปแบบท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ดว้ยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และ
การจดัและใชแ้หล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา ตามลาํดบั ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ การจดั
สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ มีอาคารสถานท่ีเหมาะสม   
                     1.1 การจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ปทุมธานี ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ มีอาคารสถานท่ีเหมาะสม อยูใ่นระดบัมาก  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูง 3 อนัดบัแรก คือ มีแผนปฏิบติัการ/โครงการ กิจกรรม
ดาํเนินงานเก่ียวกับ ส่ิงแวดล้อมในสถานศึกษา รองลงมาคือ มีการกาํหนดนโยบายเก่ียวกับการ
ดาํเนินงานส่ิงแวดลอ้ม โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย และการจดัส่ิงแวดลอ้มอย่างเป็นระบบและ
ต่อเน่ืองมีการประเมินผล/การดาํเนินงานเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มในสถานศึกษา และรายงานให้ทุกฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้งทราบ ตามลาํดบั ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ ห้องเรียนทุกห้องมีวสัดุอุปกรณ์เหมาะสมกบั
ระดบัชั้นท่ีมาใชห้อ้ง   

1.2 การจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ปทุมธานี ดา้นการส่งเสริมสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของผูเ้รียน อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูง 3 อนัดบัแรก คือ มีการให้ความรู้เก่ียวกบัความปลอดภยัแก่ครูและ
นกัเรียนในการใชอ้าคารสถานท่ี รองลงมาคือ จดับรรยากาศหอ้งเรียนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ (มีแสงสว่าง
เพียงพอ อากาศถ่ายเท ไม่แออดั ฯลฯ) และจดัระบบการจดัการและป้องกนัมลภาวะต่างๆ (กล่ิน เสียง 
ฝุ่ นละอองฯลฯ) ตามลาํดบั ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ จดัใหมี้การตกแต่ง  ห้องเรียนใหส้ะอาดและ
เอ้ือต่อการเรียนการสอน 
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    1.3 การจัดสภาพแวดในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี             
การศึกษาปทุมธานี ดา้นการให้บริการเทคโนโลยสีารสนเทศทุกรูปแบบท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ดว้ยตนเอง
และการเรียนรู้ แบบมีส่วนร่วม อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูง                 
3 อนัดบัแรก คือ เน้ือหาบทเรียนสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ รองลงมาคือ มีการเขียนโครงการ / 
แผนงานในการปฏิบติังานเก่ียวกบัการใหบ้ริการเทคโนโลย ีสารสนเทศทุกรูปแบบ และจดัใหมี้การ
ประเมินและสรุปผลการปฏิบติังานเพื่อพฒันาคุณภาพการเรียนการสอน ตามลาํดบั ส่วนขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ เทคโนโลยี และส่ือ เพื่อสอนเร่ืองส่ิงแวดลอ้มท่ีสอดคลอ้งกบัชุมชนและทอ้งถ่ิน
สนบัสนุนใหมี้การจดัการผลิต/ผลิตภณัฑท่ี์เกิด  
  1.4 การจัดสภาพแวดในสถานศึกษาขั้ นพื้ นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้ น ท่ี            
การศึกษาปทุมธานี ดา้นมีหอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการหอ้งสมุด พื้นท่ีสีเขียว และส่ิงอาํนวยความสะดวก
พอเพียงและอยูใ่นสภาพใชก้ารไดดี้ อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูง             
3 อนัดบัแรก คือ มีการบาํรุงรักษาบริเวณสถานศึกษาใหดู้งดงาม เช่น สนามหญา้สวนหยอ่ม  สาํหรับ
พกัผ่อนหย่อนใจไดอ้ย่างสะอาดเรียบร้อย รองลงมาคือ มีการแต่งตั้งคณะทาํงานตรวจสอบความ
เรียบร้อยของอาคารสถานท่ี และมีการดาํเนินงานอยา่งสมํ่าเสมอและมีการจดัหอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ                    
โรงฝึกงาน ท่ีเอ้ือต่อการเรียนการสอน ตามลาํดบั ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ มีการแสดงแผนผงั
เก่ียวกบัสถานท่ีต่างๆ ภายในสถานศึกษาอยา่งชดัเจน  
       1.5 การจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาปทุมธานี ดา้นการจดัและใชแ้หล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา อยูใ่นระดบัมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูง 3 อนัดบัแรก คือ จดัใหมี้แผนการติดตามและประเมินผล
การเรียนการสอน รองลงมาคือ จดัสรรงบประมาณเพื่อพฒันาการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ และ
ร่วมกับชุมชนจดัสภาพแวดลอ้มในโรงเรียน และรอบบริเวณโรงเรียนให้สามารถเป็นแหล่งการ
เรียนรู้ ท่ีเอ้ือต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ตามลาํดบั ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ ส่งเสริม
ใหค้รูจดักิจกรรมศึกษา นอกสถานท่ีหรือมีกิจกรรมเขา้ค่ายเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม  
 2. การเปรียบเทียบการจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัสาํนกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี พบว่า เขตพื้นท่ีการศึกษาต่างกนั การจดัสภาพแวดลอ้มแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 3. การเปรียบเทียบการจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัสาํนกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี จาํแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยภาพรวม พบว่า  แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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อภิปรายผล 
 1. การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขั้ นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี               
การศึกษาปทุมธานี โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูง            
3 อนัดบัแรก คือ ดา้นการส่งเสริมสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของผูเ้รียน รองลงมาคือ การ
ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ดว้ยตนเองและการเรียนรู้แบบมี             
ส่วนร่วม และการจดัและใชแ้หล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา ตามลาํดบั ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย
ตํ่าสุด คือ การจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ มีอาคารสถานท่ีเหมาะสม เพราะสถานศึกษามีแผน         
ปฏิบติัการ / โครงการ  กิจกรรมดาํเนินงานเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มในสถานศึกษา  พร้อมใหค้วามรู้เก่ียวกบั
ความแก่ครูและนักเรียนในการใชอ้าคารสถานท่ี โดยอย่างเหมาะสม จดับรรยากาศห้องเรียนท่ีเอ้ือต่อ  
การเรียนรู้  มีแผนงานในการปฏิบติังานเก่ียวกบัการใหบ้ริการเทคโนโลยสีารสนเทศทุกรูปแบบ  จดัให้
มีแผนการติดตามและประเมินผลการเรียนการสอน จดัสรรงบประมาณเพื่อพฒันาการเรียนการสอน         
อย่างเพียงพอ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ภานุมาศ กิติศรีวรพนัธ์ (2542) ศึกษาการดาํเนินการจดั           
กิจกรรมรักษาส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษาจงัหวดันครพนม พบว่า 
ครู อาจารย ์โดยส่วนรวม และจาํแนกตามสภาพและขนาดของโรงเรียนท่ีดาํเนินการจดั กิจกรรม
รักษาส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียนมธัยมศึกษาโดยรวมเป็นรายดา้นทั้ง 5 ดา้นอยูใ่นระดบัมาก   
        1.1 ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ มีอาคารสถานท่ีเหมาะสม อยูใ่นระดบั
มาก ซ่ึงอาจเป็นเพราะวา่โรงเรียนมีแผนปฏิบติัการ/โครงการ/ กิจกรรมดาํเนินงาน เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม
ในสถานศึกษา มีการกาํหนดนโยบายเก่ียวกบัการดาํเนินงาน ส่ิงแวดลอ้ม โดยการมีส่วนร่วมของทุก
ฝ่าย และการจดัส่ิงแวดลอ้มอย่างเป็นระบบและต่อเน่ืองมีการประเมินผล/ การดาํเนินงานเก่ียวกบั
ส่ิงแวดลอ้มในสถานศึกษา และรายงานใหทุ้กฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งทราบ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นริศร์ 
จบัจิตต์ (2545) ศึกษาการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัด 
สาํนกังานการประถมศึกษา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ผลการวิจยั พบว่า โรงเรียนขนาดเลก็ โรงเรียน
ขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่มีการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน อยู่ใน
ระดบัมาก 
  1.2  ดา้นการส่งเสริมสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของผูเ้รียน อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึง
อาจเป็นเพราะวา่มีการใหค้วามรู้เก่ียวกบัความปลอดภยัแก่ครูและนกัเรียนในการใชอ้าคารสถานท่ีมี
การจดับรรยากาศห้องเรียนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น มีแสงสว่างเพียงพอ อากาศ  ถ่ายเท ไม่แออดั  
และจดัระบบการจดัการและป้องกนัมลภาวะต่างๆ เช่น กล่ิน  เสียง  ฝุ่ นละออง   
  1.3  ดา้นการใหบ้ริการเทคโนโลยสีารสนเทศทุกรูปแบบท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ดว้ยตนเอง
และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม อยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าเน้ือหาบทเรียนสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงค ์ มีการเขียนโครงการ/แผนงานในการปฏิบติังานเก่ียวกบัการให้บริการเทคโนโลย ี
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สารสนเทศทุกรูปแบบ และจัดให้มีการประเมินและสรุปผลการปฏิบติังานเพื่อพฒันาคุณภาพ           
การเรียนการสอน  
  1.4  ดา้นมีห้องเรียน ห้องปฏิบติัการห้องสมุด พื้นท่ีสีเขียว และส่ิงอาํนวยความสะดวก 
พอเพียงและอยูใ่นสภาพใชก้ารไดดี้ อยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่ามีการบาํรุงรักษาบริเวณ
สถานศึกษา ให้ดูงดงาม เช่น สนามหญา้ สวนหย่อม สาํหรับพกัผ่อนหย่อนใจไดอ้ย่างสะอาด
เรียบร้อย มีการแต่งตั้งคณะทาํงานตรวจสอบความเรียบร้อยของอาคารสถานท่ี และมีการดาํเนินงาน
อยา่งสมํ่าเสมอ และมีการจดัหอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ โรงฝึกงาน ท่ีเอ้ือต่อการเรียนการสอน  
  1.5  ดา้นการจดัและใชแ้หล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงอาจ
เป็นเพราะว่ามีการจัดให้มีแผนการติดตามและประเมินผลการเรียนการสอน จัดสรร                  
งบประมาณเพ่ือพฒันาการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ และร่วมกบัชุมชนจดัสภาพแวดลอ้ม                     
ในโรงเรียน และรอบบริเวณโรงเรียนให้สามารถเป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการจดักิจกรรม           
การเรียนการสอน  
 2. การเปรียบเทียบการจดัสภาพแวดลอ้มเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพฒันาคุณภาพชีวิต
ของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี พบว่า              
เขตพื้นท่ีการศึกษาต่างกนั การจดัสภาพแวดลอ้มเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพฒันาคุณภาพชีวิตของ
นกัเรียน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
             3. การเปรียบเทียบการจดัสภาพแวดลอ้มเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพฒันาคุณภาพชีวิตของ
นกัเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี จาํแนกตามขนาดของ
โรงเรียน โดยภาพรวม พบว่า  แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 
ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะในการนาํไปใช ้
 จากผลการวิจยัจะเห็นไดว้่า ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ อาคารสถานท่ี
เหมาะสม  ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด  ควรพฒันาคือ 
 1. หอ้งเรียนทุกหอ้งควรมีวสัดุอุปกรณ์เหมาะสมกบัระดบัชั้นท่ีมาใชห้อ้ง  
 2. ควรมีการจดัหอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ โรงฝึกงานท่ีเอ้ือต่อการเรียนการสอน และควร
จดัแผนภูมิทศัน์แบ่งบริเวณต่างๆ ภายในสถานศึกษาอยา่ง เหมาะสม 
 ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป 
 ควรศึกษากระบวนการจดัสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกดั
สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เพื่อนาํขอ้มูลไปพฒันาการจดัสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศใน
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โรงเรียนให้สามารถดําเนินไปได้ด้วยดีและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล              
มากยิ่งข้ึน รวมทั้งสามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติักบัโรงเรียน ในสังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ี  
การศึกษาอ่ืนๆ  ต่อไปไดเ้ป็นอยา่งดีและประสบความสาํเร็จเป็นท่ีแพร่หลายต่อไปดว้ย 
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บทคดัย่อ 
การวิจัยคร้ังน้ี  มีว ัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความร่วมมือของสถานศึกษากับสถาน

ประกอบการในด้านการบริหารจัดการ ด้านหลกัสูตรและการเรียนการสอน ด้านคุณภาพและ
มาตรฐาน และเพื่อเปรียบเทียบความร่วมมือของสถานประกอบการเก่ียวกบัการจดัการศึกษาตาม
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาด้านอาชีวศึกษาของวิทยาลยัเทคนิคธัญบุรี จาํแนกตาม
ประเภทของสถานประกอบการ กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคือ ผูบ้ริหารสถานศึกษา หวัหนา้แผนกวิชา 
และสถานประกอบการ จาํนวน 191 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้างและแบบสอบถามเก่ียวกบัความร่วมมือในการพฒันาความร่วมมือกบัสถานประกอบการ 
3 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการ ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน และด้านคุณภาพและ
มาตรฐาน แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั มีค่าความเช่ือมัน่ .96 สถิติท่ีใชใ้น
การวิเคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test แบบ Independent) 

ผลการวิจยัพบวา่ 
1.  ความร่วมมือส่วนใหญ่ของสถานศึกษากบัสถานประกอบการ โดยการสัมภาษณ์และ

แบบสอบถาม พบว่า  วิทยาลยัร่วมกบัสถานประกอบการในลกัษณะลงนามความร่วมมือ ในดา้น
การรับนักเรียน นักศึกษาเขา้ฝึกงานทั้ งภาคปกติและทวิภาคี เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความ
เช่ียวชาญดา้นฝีมือในการประกอบอาชีพ ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ  ร่วมกนักาํหนดหลกัสูตร
การเรียน การสอน มุ่งเนน้การพฒันาการเรียนรู้ร่วมกนัระหว่างสถานศึกษากบัสถานประกอบการ 
สถานประกอบการให้การสนับสนุนในการจัดอุปกรณ์การสอน งบประมาณ บุคลากร ให้กับ
วิทยาลัย ส่วนในขอ้เสนอแนะจากสถานประกอบการในด้านปัญหาของนักเรียนนักศึกษาคือ 
นกัเรียน นกัศึกษาขาดความรู้ในวิชาชีพ ทกัษะท่ีใชใ้นการฝึกปฏิบติังานในสถานประกอบการจริง 
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นักเรียน นักศึกษา ไม่มีความรู้เก่ียวกบัระบบการจดัการดา้นเอกสาร ควรยกระดบัมาตรฐานการ
เรียนการสอน โดยเพิ่มเติมวิชาในด้านคุณธรรมและจริยธรรม และควรมีการประชุม ช้ีแจง 
ประชาสัมพนัธ์ และประสานงานในการทาํงานอยา่งจริงจงัเพื่อความสัมฤทธ์ิผลของการร่วมมือใน
ดา้นต่าง ๆ  

ความร่วมมือกับสถานประกอบการตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาด้าน
อาชีวศึกษาของวิทยาลยัเทคนิคธัญบุรี โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบว่า ดา้นคุณภาพและมาตรฐานมีค่าเฉล่ียสูงสุด และหลกัสูตรและการเรียนการสอนมีค่าเฉล่ีย
ตํ่าสุด 

2.  การเปรียบเทียบความร่วมมือกบัสถานประกอบการตามมาตรฐานการประกนัคุณภาพ
การศึกษาดา้นอาชีวศึกษาของวิทยาลยัเทคนิคธัญบุรี 3 ดา้น คือ การบริหารจดัการ ดา้นหลกัสูตร
และการเรียนการสอน และดา้นคุณภาพและมาตรฐาน จาํแนกตามประเภทของสถานประกอบการ 
พบวา่ ในภาพรวมและรายดา้น ไม่แตกต่างกนั 

 
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. 
 
ความสําคญัของปัญหา 

การจดัการอาชีวศึกษานั้นเป็นส่วนหน่ึงของการจดัการศึกษาเพื่ออาชีพ ผลิตกาํลงัคนใน
สาขาวิชาชีพต่าง ๆ ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน และสังคม โดยจดัการเรียน 
การสอนทางด้านทกัษะวิชาชีพควบคู่ไปกบัทฤษฎีความรู้ต่าง ๆ เพื่อพฒันาให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะ 
ความชาํนาญ ความรู้ ประสบการณ์ ในการออกไปประกอบวิชาชีพในสถานประกอบการ ซ่ึง 
สุชาดา  ดิษบรรจง  (2540 : 1) ไดก้ล่าวถึงการจดัการเรียนการสอนในภาคปฏิบติัว่าสามารถทาํได ้          
3 รูปแบบ คือ การฝึกปฏิบติังานในห้องทดลอง การฝึกปฏิบติัในโรงฝึกงานท่ีจาํลองสภาพการ
ทาํงานจริงจากสถานประกอบการ และการใหน้กัเรียน นกัศึกษาฝึกปฏิบติัจริงในสถานประกอบการ
ต่าง ๆ การดําเนินการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี รวมทั้ งการบริหารจัดการใน
สถานศึกษา ซ่ึงมีความสาํคญัอยา่งยิ่งในการพฒันาบุคลากรดา้นวิชาชีพ เพื่อสนองต่อความตอ้งการ
อยา่งแทจ้ริงของสถานประกอบการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
มาตราท่ี 20 การจดัการอาชีวศึกษา การฝึกอบรมวิชาชีพ ให้จดัในสถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษา
ของเอกชน สถานประกอบการหรือโดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากบัสถานประกอบการ 
ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการอาชีวศึกษา และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

จากผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยตน้สงักดั ปีการศึกษา 2549  ดงัน้ี
มาตรฐานท่ี 2 หลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน ตวับ่งช้ีท่ี 10 ระดบัคุณภาพของหลกัสูตรฐาน
สมรรถนะของสถานศึกษาท่ีมีการพฒันาตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน ผลคะแนนการ
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ประเมิน คะแนนเตม็ 4 คะแนน ได ้1 คะแนน และคณะกรรมการไดมี้ขอ้เสนอแนะให้จดัทาํความ
สํารวจความตอ้งการของตลาดแรงงานหรือสถานประกอบการให้เขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันา
หลกัสูตรฐานสมรรถนะให้ตรงกบัความตอ้งการของสถานประกอบการ และผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกโดยคณะกรรมการผูป้ระเมินภายนอกด้านอาชีวศึกษาของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) มาตรฐานท่ี 3 การจดัการเรียนการสอน
ดา้นอาชีวศึกษา ตวับ่งช้ีท่ี 3.1 การพฒันาหลกัสูตรแบบฐานสมรรถนะซ่ึงจะตอ้งเนน้การปฏิบติัจริง 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในระดบัสากลและทวิภาคี ซ่ึงคณะกรรมการได้เสนอแนะทิศทางการ
พฒันาคุณภาพของสถานศึกษาในอนาคตโดยให้วิทยาลยัมีการวิเคราะห์หาสาขาวิชาท่ีมีความ
เขม้แขง็และเป็นจุดเด่นของวิทยาลยัฯ และพฒันาสาขาวิชานั้น ๆ ใหมี้ความเป็นเลิศและเป็นท่ีพึ่งพา
ของชุมชน สงัคม และสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน 

ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ผูว้ิจยัเห็นว่าในฐานะของสถานศึกษาท่ีจดัการศึกษา บริหารจดัการ
พฒันาคุณภาพของผูเ้รียนนําไปประกอบวิชาชีพในสถานประกอบการ จึงจําเป็น ต้องมีการ
ตรวจสอบการบริหารจัดการ กระบวนการเรียนการสอนให้นักเรียนมีคุณลกัษณะตามท่ีสถาน
ประกอบการตอ้งการอย่างแทจ้ริง และเป็นส่วนในอนัท่ีจะพฒันาบุคลากรดา้นวิชาชีพไดต้รงตาม
ความต้องการของสถานประกอบการ ซ่ึงสอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพด้าน
อาชีวศึกษา 

 
คาํสําคญั   

ความร่วมมือ   สถานประกอบการ   การประกนัคุณภาพ 
 

โจทย์วจัิย/ปัญหาวจัิย 
ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากบัสถานประกอบการเก่ียวกับการจดัการศึกษาตาม

มาตรฐานการประกนัคุณภาพการศึกษาดา้นอาชีวศึกษาของวิทยาลยัเทคนิคธัญบุรีทั้ง 3 ดา้นเป็น
อยา่งไร และแตกต่างกนัอยา่งไรตามประเภทของสถานประกอบการ 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1.  เพื่อศึกษาความร่วมมือของสถานศึกษากบัสถานประกอบการเก่ียวกบัการจดัการศึกษา
ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาด้านอาชีวศึกษาของวิทยาลยัเทคนิคธัญบุรี 3 ด้าน             
ดา้นการบริหารจดัการ ดา้นหลกัสูตรและการเรียนการสอน และดา้นคุณภาพและมาตรฐาน 
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2.  เพื่อเปรียบเทียบความร่วมมือของสถานประกอบการเก่ียวกบัการจดัการศึกษาตาม
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาด้านอาชีวศึกษาของวิทยาลยัเทคนิคธัญบุรี จาํแนกตาม
ประเภทของสถานประกอบการ 
 
วธีิดําเนินการวจัิย 

1.  ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่  
 1.1  สถานศึกษา ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารสถานศึกษา หวัหนา้แผนกวิชา แบ่งออกเป็น 

ผูอ้าํนวยการและรองผูอ้าํนวยการ 4 ฝ่าย จาํนวน 5 คน หวัหนา้แผนกวิชา จาํนวน 8 คน  
 1.2  สถานประกอบการ ประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร ผูจ้ดัการ หรือผูแ้ทนสถานประกอบการ  

จาํนวน 322  แห่ง  
2.  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่  
  2.1  ผูบ้ริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย ผูอ้าํนวยการ  จาํนวน  1  คน และรอง

ผูอ้าํนวยการ 4 ฝ่าย จาํนวน 4 คน 
  2.2  หัวหน้าแผนกวิชา จาํนวน 8 คน ประกอบดว้ย แผนกวิชาช่างไฟฟ้า แผนกวิชา
ช่างอิเล็กทรอนิกส์  แผนกวิชาช่างก่อสร้าง  แผนกวิชายานยนต์  แผนกวิชาการบญัชี  แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  แผนกวิชาธุรกิจคา้ปลีก  แผนกวิชาเทคโนโลยปีาลม์นํ้ามนั  
  2.3  สถานประกอบการ ประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร ผูจ้ดัการ หรือผูแ้ทนสถานประกอบการ  
จาํนวน 178  แห่ง โดยกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจากสูตรของยามาเน่ (Yamane, 1967 : 98)  

3.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและแบบสอบถามเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดบั ตามวิธีของ ลิเคอร์ท จาํนวน  26  ขอ้ โดยหา
ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของคาํถามในแต่ละขอ้เพื่อเลือกขอ้คาํถามท่ีมีค่า IOC ตัง่แต่ .60 ข้ึนไป   

นาํแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try out) จาํนวน 30 คน นาํขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์หาค่า
ความเช่ือมัน่ (Reliability) ดว้ยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha coefficient) ตามวิธีของครอ
นบาค (Cronbach) ไดค่้าความเช่ือมัน่ดงัน้ี 

   1.  ดา้นการบริหารจดัการ  ค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั  0.91 
   2.  ดา้นหลกัสูตรและการเรียนการสอน ค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั  0.90 
   3.  ดา้นคุณภาพและมาตรฐาน  ค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั  0.93 
     รวมทุกดา้น   ค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั  0.96 
4.  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ

การทดสอบค่า t สาํหรับกลุ่มตวัอยา่งสองกลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกนั (t-test Independent)  
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ผลการวจัิย 
การสรุปผลการวิจยัเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ไดด้งัน้ี 
1.  ความร่วมมือของสถานศึกษากบัสถานประกอบการ (วิจยัเชิงคุณภาพ) 
ดา้นการบริหารจดัการ ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากบัสถานประกอบการเป็นความ

ร่วมมือตาม พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยการทาํความตกลงลงนามความ
ร่วมมือของทั้งสองฝ่ายเพื่อปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นร่วมกนัในการจดัการศึกษาร่วมกนั 
สถานศึกษามีความร่วมมือกบัสถานประกอบการในทุกสาขาวิชาท่ีเปิดสอนทั้งภาคปกติ ทวิภาคี 
และหลกัสูตรระยะสั้น   

ดา้นหลกัสูตรและการเรียนการสอน หลกัสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสมกบัความ
ตอ้งการของตลาดแรงงาน/ชุมชน และก่อนเปิดหลกัสูตรสถานศึกษามีการสาํรวจความตอ้งการเป็น
ขอ้มูลเบ้ืองตน้จากชุมชนและสถานประกอบการเพ่ือรองรับความตอ้งการของตลาดแรงงาน  และ
จากการวิจยัพบวา่สถานศึกษายงัขาดคณะกรรมการประเมินหลกัสูตร เน่ืองจากการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษาใชห้ลกัสูตรส่วนกลางร่วมกบัสถานศึกษาอ่ืนท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ไดอ้นุมติัแลว้ 

ด้านคุณภาพและมาตรฐาน สถานศึกษามีการพฒันาเกณฑ์ตวับ่งช้ีตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับความตอ้งการของสถานประกอบการ สถานศึกษามีการประเมิน
คุณภาพการจดัการศึกษาตามเกณฑก์ารประเมินตวับ่งช้ีทุกปี มีการพฒันาการจดัการเรียนการสอน
ให้มีคุณภาพมีการปรับปรุงกระบวนการทาํงานให้มีคุณภาพตามเกณฑก์ารประเมินของสาํนกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคก์ารมหาชน) 

2.  ความร่วมมือของสถานศึกษากบัสถานประกอบการ (วิจยัเชิงปริมาณ) 
ความร่วมมือกบัสถานประกอบการตามมาตรฐานการประกนัคุณภาพการศึกษาดา้น         

อาชีวศึกษาของวิทยาลยัเทคนิคธญับุรี โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นอยูใ่น
ระดบัมากและปานกลาง เรียงตามลาํดบัคะแนนเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพและ
มาตรฐาน อยูใ่นลาํดบัท่ี 1  ดา้นการบริหารจดัการ อยูใ่นลาํดบัท่ี 2 และดา้นหลกัสูตรและการเรียน
การสอน อยูใ่นลาํดบัท่ี 3 

การเปรียบเทียบเก่ียวกบัความร่วมมือกบัสถานประกอบการ ตามมาตรฐานการประกนั
คุณภาพการศึกษาดา้นอาชีวศึกษาของวิทยาลยัเทคนิคธญับุรี 3 ดา้น คือ ดา้นการบริหารจดัการ ดา้น
หลกัสูตรและการเรียนการสอน และดา้นคุณภาพและมาตรฐาน จาํแนกตามประเภทของสถาน
ประกอบการ พบว่า สถานประกอบการท่ีเป็นของรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจและเอกชน มีความร่วมมือใน
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การพฒันาการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาด้านอาชีวศึกษาของ
วิทยาลยัเทคนิคธญับุรี ในภาพรวมและรายดา้น ไม่แตกต่างกนั  
 
อภิปรายผล 

ประเด็นท่ีจะกล่าวถึง คือ ความร่วมมือกบัสถานประกอบการ 3 ดา้น คือ ดา้นการบริหาร
จดัการ ดา้นหลกัสูตรและการเรียนการสอน และดา้นคุณภาพและมาตรฐาน 

1.ดา้นการบริหารจดัการ พบว่า ความร่วมมือกบัสถานประกอบการตามมาตรฐานการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาดา้นอาชีวศึกษาของวิทยาลยัเทคนิคธญับุรี สถานศึกษามีความร่วมมือใน
การจดัการศึกษาเพื่อผลิตกาํลงัคนให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน ประสานงาน
ความร่วมมือทั้งอยา่งเป็นทางการและไม่เป็นทางการในทุกระดบัให้เกิดเอกภาพในการบริหารงาน 
อีกทั้ งสถานประกอบการยงัมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายแผนงาน และเป้าหมายการจัด
การศึกษาวิชาชีพร่วมกนักบัสถานศึกษา ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะสถานศึกษาไดด้าํเนินการตามนโยบาย
ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ซ่ึงกําหนดให้สถานศึกษาร่วมมือกับสถาน
ประกอบการในการพฒันาและผลิตกาํลงัคนดา้นอาชีวศึกษา ตามพระราชบญัญติัการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. 2551 มาตรา 6 ไดก้ล่าวถึง เป้าหมายการจดัการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพว่า ตอ้งเป็น
การจดัการศึกษาในดา้ยวิชาชีพท่ีสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ เพื่อผลิตกาํลงัคนในดา้นวิชาชีพและระดบัฝีมือ ระดบัเทคนิค และระดบัเทคโนโลย ี
รวมทั้ ง เป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูง ข้ึนเพื่อสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน โดยนาํความรู้ในทางทฤษฎีอนัเป็นสากลและภูมิปัญญาไทยมาพฒันาผูรั้บการศึกษา
ให้มีความรู้ความสามารถในทางปฏิบติั และมีสมรรถนะจนสามารถนําไปประกอบวิชาชีพใน
ลกัษณะผูป้ฏิบติัหรือประกอบอาชีพโดยอิสระได้ สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ สมคิด  สร้อยนํ้ า 
(2547) ท่ีกล่าวว่า ผูบ้ริหารยคุใหม่จะตอ้งแสดงภาวะผูน้าํในการจดัหรือแสวงหาโอกาสเพื่อให้เกิด
การเรียนรู้ใหม่ ๆ อยา่งต่อเน่ืองดว้ยความเช่ือท่ีว่าคนยิ่งเรียนรู้ก็จะยิ่งขยายขีดความสามารถของตน
ออกไป สมาชิกได้เรียนรู้ซ่ึงกันและกัน องค์การมีการขยายศักยภาพเพื่อการแก้ปัญหาและ
สร้างสรรคน์วตักรรมใหม่ ๆ อย่างต่อเน่ือง สอดคลอ้งกบั ยุวนิตย ์ ศรศิลป์ (2551) ท่ีกล่าวว่า การ
พฒันาระบบบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วมทั้งในและนอกองคก์ร โดยสร้างความร่วมมือระหว่าง
ผูผ้ลิต ผูใ้ช ้ ศิริ  จนับาํรุง (2549) กล่าวว่า การบริหารสถานศึกษาปัจจุบนั ผูบ้ริหารสถานศึกษามี
โอกาสในการพัฒนาตนเองมากข้ึน  โดยเฉพาะการเข้า รับการศึกษา   การศึกษาวิจัยใน
สถาบนัการศึกษาต่าง ๆ หลายแห่ง เช่น    มีสถาบนัการพฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษามีการฝึกอบรม
เก่ียวกบัการบริหารหลกัสูตรทวิภาคี ประกอบกบัการบริหารงานความร่วมมือกบัสถานประกอบการ
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ทวิภาคีเป็นงานบริหารท่ีจะตอ้งติดต่อสร้างสัมพนัธภาพกบัสถานประกอบการ ผูบ้ริหารจึงตอ้งมี
การปฏิบติัตามบทบาทและหนา้ท่ีของผูบ้ริหารเพื่อใหง้านต่าง ๆ ขององคก์ารบรรลุวตัถุประสงค ์

2. ดา้นหลกัสูตรและการเรียนการสอน พบว่า สถานศึกษามีการจดัการเรียนการสอนท่ี
สอดคลอ้งกับความต้องการของสถานประกอบการ รวมทั้ ง การจัดทาํหลกัสูตรร่วมกับสถาน
ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน อีกทั้งสถานประกอบการและสถานศึกษาร่วมกนัติดตามและ
ประเมินผลนกัเรียน และสถานประกอบการร่วมกนักาํหนดคุณสมบติัและพ้ืนความรู้ของนกัเรียน 
ทั้งน้ีเป็นเพราะ หลกัสูตรของอาชีวศึกษาไดก้าํหนดวตัถุประสงคแ์ละสมรรถนะวิชาชีพของผูเ้รียน 
และกาํหนดให้นกัเรียน นกัศึกษาทุกคนท่ีจะจบหลกัสูตรตอ้งผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
สถานประกอบการเป็นเวลา 1 ภาคเรียน โดยสถานศึกษาตอ้งมีการนิเทศ ติดตาม นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั นัฐวุฒิ  อมัพรศกัด์ิ (2542) ศึกษา
แนวทางความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการในการจดัการฝึกงานสําหรับ
นักศึกษา โรงเรียนเชียงใหม่เทคโนโลยี พบว่า การอาํนวยความสะดวกในการนิเทศ ติดตามผล
นกัศึกษาฝึกงาน และการติดต่อประสานงานของอาจารยผ์ูป้ระสานงาน ผูค้วบคุมการฝึก ซ่ึงจะเป็น
ผลดีต่อการสร้างแนวทางความร่วมมือระหวา่งกนัในการจดัการฝึกงานของนกัเรียนฝึกงาน 

3. ดา้นคุณภาพและมาตรฐาน พบว่า สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการประเมินทกัษะ
วิชาชีพของนกัเรียนนกัศึกษา โดยสถานศึกษาจดัการศึกษาสอดคลอ้งกบั ตวัช้ีวดัของมาตรฐานการ
ประกนัคุณภาพทั้งภายในและภายนอกดา้นอาชีวศึกษา โดยจดัทาํโครงการ แผนงาน แผนพฒันา
สถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างคุณภาพมาตรฐานของผูส้าํเร็จการศึกษา อีกทั้งยงัให้สถานประกอบการ 
เขา้ร่วมเป็นกรรมการประเมินมาตรฐานฝีมืออีกดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สุวิมล  ว่องวาณิช (2544)            
ท่ีพบว่าการทํางานเป็นทีมเป็นปัจจัยท่ีส่งผลให้การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาประสบความสาํเร็จ ในดา้นการตรวจสอบประเมินผลให้ผูบ้ริหารเป็นประธานในการ
นิเทศกบัติดตาม เพื่อตรวจสอบการปฏิบติังาน การนิเทศกาํกบัติดตามเพ่ือกระตุน้ละส่งเสริมให้
ดาํเนินตามแผน 

การเปรียบเทียบเก่ียวกบักบัความร่วมมือกบัสถานประกอบการตามมาตรฐานการประกนั
คุณภาพการศึกษาดา้นอาชีวศึกษาของวิทยาลยัเทคนิคธญับุรี 3 ดา้น คือ ดา้นการบริหารจดัการ ดา้น
หลกัสูตรและการเรียนการสอน และดา้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยจาํแนกประเภทของสถาน
ประกอบการ พบว่า  ในภาพรวมและรายดา้น ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ สถานประกอบการทั้ง 2 กลุ่ม คือภาครัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ให้
ความสาํคญัในความร่วมมือในการจดัการศึกษาทั้งของสถานศึกษาและสถานประกอบการ เพื่อผลิต
กาํลงัคนตอบสนองต่อความตอ้งการของตลาดแรงงานดา้นอาชีวศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยั
ของ วรวิทย ์ ศรีตระกูล (2540) พบว่า การจดัการศึกษาท่ีประสบความสําเร็จจะตอ้งเกิดจากความ
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ร่วมมือระหวา่งสถานศึกษาและสถานประกอบการตามความตอ้งการของสถานประกอบการ โดยท่ี
สถานศึกษามีหนา้ท่ีดูแลในวิชาทฤษฎีและการปฏิบติัเบ้ืองตน้ ส่วนสถานประกอบการ จะรับหนา้ท่ี
ดูแลรับผดิชอบในการฝึกปฏิบติัดา้นวิชาชีพโดยตรง และสอดคลอ้งกบั ประทุม วิเชียรรัตน์ (2547) 
กล่าวว่า การท่ีผูป้ระกอบการเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันา ตั้งแต่เร่ิมจนส้ินสุดโครงการ 
ไดแ้ก่ การร่วมกนัคน้หาปัญหา การวางแผน การตดัสินใจ การระดมทรัพยากร การพฒันาบุคลากร
และเทคโนโลยใีนทอ้งถ่ิน การบริหารจดัการจะก่อใหเ้กิดความสมัพนัธ์ระหวา่งหน่วยงาน 
 
ข้อเสนอแนะ 

1.  ขอ้เสนอแนะสาํหรับนาํผลการวิจยัไปใช ้
 ผลการวิเคราะห์ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อนาํไปใชแ้ละพฒันาเก่ียวกบัความร่วมมือกบั
สถานประกอบการ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
  1)  สถานศึกษาควรแกไ้ขปัญหาดา้นนกัเรียน นกัศึกษา ดงัน้ี  
   นกัเรียน นกัศึกษาขาดความรู้ในวิชาชีพ ทกัษะท่ีใชใ้นการฝึกปฏิบติังานในสถาน
ประกอบการจริง  ระยะเวลาในการฝึกปฏิบติัการนอ้ยเกินไป   นกัศึกษาท่ีเขา้มาฝึกงานไม่ค่อยตั้งใจ
ในการฝึกงานเท่าท่ีควร ไม่ใฝ่หาความรู้ ไม่ค่อยอยู่ในกฎระเบียบเท่าท่ีควร และมีพฤติกรรมท่ีไม่ดี   
ไม่มีความรู้เก่ียวกบัระบบการจดัการดา้นเอกสาร เน่ืองจากนกัศึกษายงัขาดความเขา้ใจในเร่ืองของ
การจดัการงานเอกสารภายใตร้ะบบ ISO และนกัเรียน นกัศึกษา ยงัไม่เขา้ใจหลกัสูตรและการเรียน
การสอนเท่าท่ีควร จึงทาํให้บางคร้ังการปฏิบติัตนจึงเกิดปัญหา และขอ้ขดัแยง้ต่าง ๆ ซ่ึงทาํให้การ
ทาํงานไม่ราบร่ืนและไม่ตรงจุดประสงค ์ 
 
  2)  สถานศึกษาควรจะมีหลกัสูตรการเรียนการสอนในเร่ืองของการจดัการคุณภาพ
ระบบ ISO เพิ่มเติม เน่ืองจากเป็นหวัขอ้ท่ีทุกสถานประกอบการใหค้วามสาํคญัมาก 
  3)  สถานศึกษาควรเปิดกวา้งให้สถานประกอบการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการกาํหนด
หลกัสูตรการเรียนการสอนต่าง ๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัตลาดแรงงานของสถานประกอบการ 
   4)  ควรยกระดบัมาตรฐานการเรียนการสอน โดยเพิ่มเติมวิชาในดา้นคุณธรรมและ
จริยธรรม และควรมีการช้ีแจง ประชาสัมพนัธ์ และประสานงานในการทาํงานอยา่งจริงจงัเพื่อความ
สมัฤทธ์ิผลของการร่วมมือในดา้นต่าง ๆ  
  5)  สถานศึกษาควรมีการประชุม ช้ีแจง ประชาสัมพนัธ์ และประสานงานในการ
ทาํงานอยา่งจริงจงั เพื่อความสมัฤทธ์ิผลของการร่วมมือในดา้นต่าง ๆ 

2.  ขอ้เสนอแนะสาํหรับการวิจยัคร้ังต่อไป 
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  1)  การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีศึกษาเฉพาะวิทยาลยัเทคนิคธญับุรี ดงันั้นควรมีการศึกษา
เร่ืองความร่วมมือกบัสถานประกอบการตามมาตรฐานการประกนัคุณภาพการศึกษาดา้นอาชีวศึกษา 
ในระดบัสถาบนัการศึกษา 
  2)  ควรมีการวิจยัเพื่อศึกษารูปแบบของความร่วมมือท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนัและประสบ
ความสาํเร็จ เพื่อจะไดน้าํมาเป็นกรณีตวัอยา่งสาํหรับสถานศึกษาท่ีดาํเนินการในโอกาสต่อไป 
  3)  การวิจยัคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาแนวทางการตรวจสอบและทบทวนการประกนั
คุณภาพภายในและภายนอกของสถานศึกษา 
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บทคดัย่อ 

ในการวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้ของลูกคา้ท่ีมี
ต่อบริษทั อูเมมูระ คอร์ป (ไทยแลนด)์ จาํกดั และเพื่อเปรียบเทียบปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ของลูกคา้ที่มีต่อ บริษทั อูเมมูระ คอร์ป (ไทยแลนด )์ จาํกดั โดย
กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือลูกคา้ของบริษทัอู เมมูระ คอร์ป (ไทยแลนด)์ จาํกดั จาํนวน
174 บริษทัและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์
ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 
คือ การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งมากกว่า 2 กลุ่มข้ึนไปโดยการใช้
การวิเคราะห์แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ในกรณีพบค่าความแตกต่างจะทาํการ
ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่แบบ เชฟเฟ (Scheffe) 

ผลการวิจยัพบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้ของลูกคา้ท่ีมีต่อ บริษทั อูเมมูระ คอร์ป 
(ไทยแลนด)์ จาํกดั กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นกิจการท่ีเป็นของชาวต่างชาติ คิดเป็นร้อยละ 56.9และ
เป็นกิจการร่วมลงทุนร้อยละ 31.6  มีขนาดของกิจการโดยคิดจากทุนจดทะเบียนโดยส่วนใหญ่จะมี
ทุนจดทะเบียนอยูท่ี่ 51-100 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 48.3 และมีทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 101 ลา้นบาท
ข้ึนไปคิดเป็นร้อยละ 36.8 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด ประเภทของอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะ
เป็นอุตสาหกรรมเก่ียวกบัการผลิตช้ินส่วนรถยนต์คิดเป็นร้อยละ 43.1 โดยกิจการส่วนใหญ่จะมี
พื้นท่ีตั้งอยูใ่นเขตภาคกลางร้อยละ 44.8 กรุงเทพและปริมณฑลร้อยละ 31.1 และภาคตะวนัออกร้อยละ 
22.4 และกิจการส่วนใหญ่เป็นกิจการท่ีมีจาํนวนพนักงาน 100-500 คนคิดเป็นร้อยละ 64.4 และ
จาํนวนพนกังานตั้งแต่ 501 คนข้ึนไปคิดเป็นร้อยละ 27.6 
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เม่ือเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้ของลูกคา้ท่ีมีต่อ บริษทั อูเมมูระ คอร์ป (ไทย
แลนด)์ จาํกดัโดยการทดสอบสมมุติฐานท่ีระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 พบว่ากิจการรูปแบบของกิจการท่ี
แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือต่างกนัโดยกลุ่มตวัอยา่งจะใหค้วามสาํคญัในปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ปัจจยัดา้น
การส่งเสริมทางการตลาด และปัจจยัดา้นกระบวนการส่วนดา้นพื้นท่ีตั้งของบริษทัท่ีแตกต่างกนัมี
ผลต่อการตดัสินใจซ้ือต่างกนัโดยกลุ่มตวัอย่างจะให้ความสําคญัในปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย  ปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมทางการตลาด และปัจจัยด้านกระบวนการส่วนด้านขนาดของกิจการ ประเภทของ
อุตสาหกรรมและจาํนวนของพนกังานในสถานประกอบการกลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นว่าไม่มีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือ 

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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ความสําคญัของปัญหา 
ในปัจจุบนัเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นปัจจัยท่ีสําคญัท่ีมีอิทธิพลส่งผลทาํให้เกิดสภาพ 

“โลกาภิวฒัน์” (Globalization) ทาํใหเ้ศรษฐกิจโลกมีความขยายตวัอยา่งมาก ทั้งในดา้นสินคา้และ
บริการท่ีมีความรวดเร็ว ราคาตํ่าและมีคุณภาพสูง การส่ือสารทางการตลาดท่ีก้าวหน้า และเพิ่ม
ศกัยภาพในการขายให้สูงข้ึน ผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดห้ลายทาง และดีกว่าเดิม พร้อมกนัน้ี
ยงัสามารถเช่ือมโยงถึงกนัไดท้ัว่โลกดว้ยอินเตอร์เน็ต 

ในสภาพโลกไร้พรมแดนดงักล่าว พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer behavior) ไดก้ลายเป็น
ปัจจยัท่ีความสาํคญัมากยิง่ข้ึนกวา่เดิม  

การเปล่ียนแปลงรูปแบบการดาํเนินชีวิตของคนไทยและการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทาง
ประชากร ซ่ึงกลุ่มผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ท่ีมีความสําคัญต่อนักการตลาดโดยกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมี
ความสาํคญัมากท่ีสุดคือ กลุ่มหนุ่มสาวรุ่นใหม่ และรองลงมาคือกลุ่มผูใ้หญ่วยักลางคนท่ีเร่ิมเคล่ือน
ตวัไปสู่กลุ่มผูสู้งอายใุนอีก 10 ปีขา้งหนา้  และภายใตส้ภาวะโลกท่ีเปล่ียนแปลงไปดงักล่าว มีผลทาํ
ให้พฤติกรรกของผูบ้ริโภค (Consumer behavior) มีการเปล่ียนแปลงไปอย่างมาก ผูบ้ริโภคได้
กลายเป็นปัจจยัหลกัท่ีสําคญัท่ีเป็นทั้งตน้เหตุและผลของการเปล่ียนแปลงไปของส่ิงต่างๆ ทีมีการ
เปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ืองตลอดเวลา การศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็น
การศึกษาเพื่อให้ทราบถึงลกัษณะความตอ้งการของผูบ้ริโภคในดา้นต่างๆเพื่อท่ีจะปรับส่ิงกระตุน้
ทางการตลาดใหเ้หมาะสม เม่ือผูซ้ื้อไดรั้บส่ิงกระตุน้อ่ืนๆ ผา่นเขา้มาในความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ ซ่ึง
เปรียบเสมือนกล่องดาํท่ีผูข้ายไม่สามารถคาดคะเนได ้ดงันั้นงานของผูข้าย คือ การคน้หาลกัษณะ
ของผูซ้ื้อและความรู้สึกนึกคิดท่ีไดรั้บอิทธิพลจากส่ิงกระตุน้ของผูซ้ื้อ การศึกษาถึงลกัษณะของผูซ้ื้อ
ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายจะมีประโยชน์สําหรับผูข้ายคือจะทาํให้ทราบความตอ้งการและลกัษณะของ
ลูกคา้ เพื่อท่ีจะจดัส่วนประสมทางการตลาดต่างๆและส่ิงกระตุน้ทางการตลาดเพื่อสนองความ
ตอ้งการของผูซ้ื้อท่ีเป็นเป้าหมายไดถู้กตอ้ง  

บริษทั อูเมมูระ คอร์ป(ไทยแลนด)์ จาํกดั เป็นบริษทัท่ีผลิตโรงงานสาํเร็จรูปโกดงัเก็บของท่ี
ใชผ้า้ใบเป็นวสัดุหลกั (Conveyor) ท่ีใชใ้นการลาํเลียงเศษเหลก็ ประตูปิดเปิดอตัโนมติัท่ีใชผ้า้ใบ
เป็นวสัดุหลกัและสินคา้อ่ืนตามการสั่งซ้ือของลูกคา้ซ่ึงใชผ้า้ใบเป็นวสัดุหลกั ซ่ึงเป็นบริษทัหน่ึงท่ี
มองเห็นพฤติกรรมการเลือกซ้ือของลูกคา้ ท่ีมีต่อสินคา้ของบริษทั เป็นเร่ืองสําคญัอย่างมากซ่ึง
พฤติกรรมการเลือกซ้ือจะเป็นตัวช้ีบ่งถึงปริมาณการสั่งซ้ือของลูกค้าท่ีจะมีเพิ่มข้ึนเร่ือย ซ่ึง
หมายความถึงกาํไรของบริษทัท่ีจะเพิ่มข้ึนตามมาด้วยเช่นกัน และอีกเหตุผลหน่ึงท่ีทาํให้ผูว้ิจยั
ตอ้งการท่ีจะทาํการวิจยัเร่ืองน้ีก็คือผูว้ิจยัเป็นพนกังานในบริษทั อูเมมูระ คอร์ป (ไทยแลนด ์) จาํกดั 
และเป็นส่วนหน่ึงของแผนกท่ีตอ้งทาํการติดต่อกบัลูกคา้และใหบ้ริการลูกคา้หลงัการขายซ่ึงดว้ย 
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เหตุผลน้ีเองผูว้ิจยัจึงอยากทราบถึงมุมมองของลูกคา้ท่ีม่ีต่อบริษทัเพื่อนาํมาเป็นฐานขอ้มูล
ในการปรับปรุงวิธีการในการปฏิบติังานเพื่อให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ปรับกลยุทธ์
และหาวิธีการใหม่ใหท้นัยคุทนัเหตุการณ์ 

 
คาํสําคญั   

ปัจจยัทางการตลาด พฤติกรรมผูบ้ริโภค กระบวนการการตดัสินใจซ้ือ 
 

โจทย์วจัิย/ปัญหาวจัิย 
ปัจจยัพื้นฐานท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้ของ บริษทั อูเมมูระ คอร์ป (ไทยแลนด)์ 

จาํกดัแตกต่างกนัอยา่งไร 

 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้ของลูกคา้ท่ีมีต่อ บริษทั อูเมมูระ คอร์ป 

(ไทยแลนด)์ จาํกดั 

2. เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้ของลูกคา้ท่ีมีต่อ บริษทั อูเมมูระ คอร์ป 

(ไทยแลนด)์ จาํกดั 

 
วธีิดําเนินการวจัิย 

1. ประชากรกลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ 
 1.1 ประชากรที่ใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ บริษทัที่ทาํการติดต่อซ้ือสินคา้จาก บริษทัอู

เมมูระ คอร์ป (ไทยแลนด)์ จาํกดั ซ่ึงมีจาํนวนทั้งหมด 309 บริษทั โดยวิธีการเจาะจงตวับุคลากรท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้   

 1.2 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้าํการสุ่มตวัอยา่งโดยการคาํนวณหาขนาดของกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีเหมาะสมโดยหลกัการคาํนวณของ Yamane’s (Yamane, 1973 : 583) โดยใหมี้ค่าความ
คลาดเคล่ือนได ้0.05จาํนวน 174 บริษทั 

2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
 2.1 แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนมาจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน คือ 
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  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามโดย
ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบใหเ้ลือกตอบ 

   ตอนท่ี 2 แบบสอบถาม เก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของบริษทัผูซ้ื้อสินคา้ลกัษณะ
แบบสอบถาม เป็นแบบใหเ้ลือกตอบ 

   ตอนท่ี 3 แบบสอบถามปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้ ของ บริษทั   
อูเมมูระ คอร์ป(ไทยแลนด)์จาํกดั ซ่ึงลกัษณะคาํถามเป็นแบบ Rating Scale  โดยใหค้ะแนนเป็น 

3. การเกบ็รวมรวมขอ้มูล 
 การเกบ็รวบรวมขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี มีขั้นตอนการดาํเนินการดงัน้ี 
 3.1 ผูว้ิจยัขอหนงัสืออนุญาตแจกแบบสอบถามจากบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั 

วไลยอลงกรณ์ ถึงผูจ้ดัการบริษทัท่ีผูว้ิจยัตอ้งการท่ีจะแจกแบบสอบถาม เพื่อขออนุญาตแจกแบบสอบถาม 
 3.2 ผูว้ิจยัไดแ้จกแบบสอบถามแก่พนกังานท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง และรับกลบัคืนมาทาํ

การตรวจสอบ และแยกเฉพาะฉบบัท่ีสมบูรณ์เพื่อดาํเนินการต่อไป 
4. การวิเคราะห์ขอ้มูล 
 4.1 ค่าสถิติร้อยละ ( Percentage ) ใชอ้ธิบายขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบ

แบบสอบถามและปัจจยัทางธุรกิจบริษทัผูซ้ื้อสินคา้ 
 4.2 ค่าเฉล่ีย ( Mean ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation ) ใชอ้ธิบาย

เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้  
 4.3 ค่า Anova (One-way Analysis of Variance) ในการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว

ของสมมติฐานโดยใชสู้ตร F-test 
 
ผลการวจัิย 

จากผลของการวิจยัพบวา่ 
1. รูปแบบของกิจการ 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรูปแบบของกิจการท่ีแตกต่างกนัโดยแบ่งตามการลงทุนคือ เป็นการ

ลงทุนของชาวต่างชาติทั้งหมด เป็นการร่วมลงทุนและเป็นกิจการท่ีเป็นของคนไทยกลุ่มตวัอยา่งจะ
ใหค้วามสาํคญัในดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด
และดา้นกระบวนการโดยเม่ือจาํแนกรูปแบบของกิจการเป็นรายดา้นพบว่า ลูกคา้ท่ีมีรูปแบบของ
กิจการท่ีเกิดจากการร่วมลงทุนจะให้ความสาํคญักบัทุกปัจจยัสูงท่ีสุด คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ีย
อยู่ท่ี 3.91 ดา้นราคามีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.56 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.91 ดา้นการ
ส่งเสริมทางการตลาดมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.66 และดา้นกระบวนการมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.32 ส่วน ดา้นบุคคล
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และดา้นภาพลกัษณ์กลุ่มตวัอยา่งคิดว่าไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้บริษทั อูเมมูระ คอร์ป 
(ไทยแลนด)์ จาํกดั 

2. ขนาดของกิจการ 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีขนาดของกิจการท่ีแตกต่างกนั โดยแบ่งตามทุน จดทะเบียนของบริษทั 

คือ ทุนจดทะเบียนตํ่ากว่า 10 ลา้นบาท ทุนจดทะเบียน 10-50 ลา้นบาท ทุน จดทะเบียน 51-100 ลา้น
บาทและทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 101 ลา้นบาทข้ึนไป กลุ่มตวัอย่างคิดว่าขนาดของกิจการไม่มีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้บริษทั อูเมมูระ คอร์ป (ไทยแลนด)์ จาํกดั 

3. ประเภทของอุตสาหกรรม 
 จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีประเภทของอุตสาหกรรมท่ีแตกต่างกนัโดยแบ่ง

ตามลักษณะของบริษัท  คือเป็นอุตสาหกรรมเก่ียวกับรถยนต์ เ ป็นอุตสาหกรรมเก่ียวกับ
อิเล็กทรอนิกส์  อุตสาหกรรมเก่ียวกับอาหาร  อุตสาหกรรมเก่ียวกับการผลิตเคร่ืองจักรและ
อุตสาหกรรมอ่ืนๆ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งคิดวา่ประเภทของอุตสาหกรรมไม่มีผลตดัการตดัสินใจซ้ือ 

4. พื้นท่ีตั้งของกิจการ 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีมีพื้นท่ีตั้งของกิจการท่ีแตกต่างกนัโดยแบ่งตามเขตพื้นท่ีตั้งของกิจการ

อยู่คือ กรุงเทพฯและปริมณฑล ภาคกลาง ภาคตะวันออกและพ้ืนท่ีตั้ งอ่ืนๆกลุ่มตัวอย่างให้
ความสาํคญัในดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ดา้นบุคลและดา้นกระบวนการโดยเม่ือจาํแนกตามพื้นท่ีตั้งของบริษทัเป็นรายดา้นพบว่าลูกคา้ท่ีมี
พื้นท่ีตั้งของกิจการท่ีอยู่ในพื้นท่ีอ่ืนๆ จะให้ความสําคญักบัทุกปัจจยัสูงท่ีสุดคือ ดา้นผลิตภณัฑ์ มี
ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.91 ดา้นราคามีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.25 ดา้นผลิตภณัฑมี์ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.33 ดา้นการส่งเสริม
ทางการตลาดมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.17 ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.67 และด้าน
กระบวนการมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.73 ส่วนด้านบุคลพบว่าลูกคา้ท่ีมีพื้นท่ีตั้ งอยู่ในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑลใหค้วามสาํคญัสูงท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.23 และดา้นภาพลกัษณ์กลุ่มตวัอยา่งคิดว่าไม่มี
ผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้บริษทั อูเมมูระ คอร์ป (ไทยแลนด)์ จาํกดั 

5. จาํนวนพนกังานในสถานประกอบการ 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีมีจาํนวนพนกังานในสถานประกอบการท่ีแตกต่างกนัโดยแบ่งตามจาํนวน

พนักงานของบริษทัคือ จาํนวนพนักงานน้อยกว่า 30 คน พนกังาน 31-100 คน พนักงาน 101-500 
คน และจาํนวนพนักงานตั้งแต่ 501 คนข้ึนไป กลุ่มตวัอย่างคิดว่าจาํนวนพนักงานไม่มีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้บริษทั อูเมมูระ คอร์ป (ไทยแลนด)์ จาํกดั 
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อภิปรายผล 
จากการศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้ : กรณีศึกษา บริษทั อูเมมูระ คอร์ป 

(ไทยแลนด)์ จาํกดั การวิจยัในคร้ังน้ีมีประเด็นท่ีน่าสนใจและนาํมาอภิปลายผลเพ่ือตอบตามวตัถุประสงค์
ไดด้งัน้ี 

จากการศึกษาวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญั
สูงสุด คือ ปัจจยัดา้นบุคคลซ่ึงบุคลในท่ีน่ีหมายถึง ตวัพนักงานพนักงานขาย ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างให้
ความสาํคญักบัพนกังานขายท่ีสามารถแนะนะนาํไดดี้ มีอธัยาศยั และบุคลิกภาพดี ซ่ึงทาํให้เห็นว่า
กลุ่มตวัอยา่งตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ โดยการรับขอ้มูลข่าวสารจากพนกังานขายมากท่ีสุด การขายเป็น
การใหข้อ้มูลแก่ผูส้นใจซ้ือโดยตรงทาํใหพ้นกังานขายสามารถประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัสินคา้ไดเ้ป็นอยา่ง
ดีเน่ืองจากสามารถบอกถึงขอ้ดีขอ้เสียของสินคา้ ทาํให้ลูกคา้สามารถตดัสินใจซ้ือไดง่้ายข้ึน ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ สุวิชา ข่วงอารินทร์ (2543) ท่ีกล่าวว่า ปัจจยัท่ีกลุ่มตวัอย่างระบุว่า
มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้อยูใ่นระดบัมาก คือ พนกังานขาย พนกังานขายมีความรู้ดีและ
มีอธัยาศยัดี 

นอกจากน้ี ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ กลุ่มตวัอยา่ง ก็ให้ความสาํคญัไม่แตกต่างจากปัจจยัดา้น
บุคคลเน่ืองจากภาพลกัษณ์ของบริษทันั้น หมายถึง มุมมองของลูกคา้ท่ีมีต่อบริษทัถา้ลูกคา้มองบริษทั
ในแง่บวกนั้น หมายถึงลูกคา้ให้ความเช่ือมัน่ และยอมรับในความเป็นเราการท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการท่ี
จะซ้ือสินคา้แต่ว่าไม่เคยใชสิ้นคา้ หรือไม่เคยรู้จกัสินคา้นั้นมาก่อนส่ิงท่ีเป็นลาํดบัแรกท่ีลูกคา้จะมอง 
คือ ตราของสินคา้ความมีช่ือเสียงของตวัสินคา้ และความมัง่คงของกิจการจึงเป็นตวัเลือกตวัแลกท่ี
ลูกคา้คาํนึงถึง และเม่ือขายสินคา้ไดแ้ลว้การการรับผิดชอบ และเอาใจใส่ในตวัผลิตภณัฑ์และลูกคา้ 
เพราะส่ิงเหลา้น้ีจะทาํให้ลูกคา้ภกัดีกบัตราสินคา้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ เครือวลัย ์ ชชักุล 
(2551) ท่ีว่าผูบ้ริโภคยคุปัจจยัมุ่งซ้ือผลิตภณัฑท่ี์มียีห่อ้ (Brand Name) และภาพพจน์ของตราสินคา้ 
ส่วนปัจจยัท่ีลูกคา้ใหค้วามสาํคญันอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นราคาและผลิตภณัฑผ์ูผ้ลิต ควรพิจารณา
การตั้งราคาใหเ้หมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ไม่ควรตั้งราคาให้สูง หรือตํ่าเกิดไปโดยตอ้งพิจารณา
ถึงคู่แข่งขนัดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฏีส่วนประสมการตลาดของ คอ็ตเลอร์ (Kotler,1996 อา้งใน 
ศิริวรรณ  เสรีรัตน์,2541) ในเร่ืองราคาท่ีผูบ้ริโภคเปรียบเทียบระหวา่งคุณค่า (Value) ของผลิตภณัฑก์บั
ราคาของผลิตภณัฑน์ั้นถา้คุณค่าท่ีรับรู้ (Perceived Value) หรือคุณค่าของผลิตภณัฑ์สูงกว่าราคา 
ผูบ้ริโภคก็จะตดัสินใจซ้ือ ดงันั้น ผูผ้ลิตควรมีการกาํหนดกลยุทธ์ดา้นราคา โดยตอ้งคาํนึงถึงการ
ยอมรับของผูบ้ริโภคในคุณค่าของผลิตภณัฑ์ว่าสูงกว่าราคาผลิตภณัฑ์นั้น อีกทั้งยงัตอ้งคาํนึงถึง
ตน้ทุน และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งรวมทั้งการแข่งขนัในตลาดอีกดว้ย    
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ข้อเสนอแนะ 
ขอ้เสนอแนะในการนาํผลการวิจยัไปใช ้
จากผลการวิจยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เลือกซ้ือสินคา้โดยมีการเลือกซ้ือจากคุณสมบติั

การใชง้านของตวัผลิตภณัฑเ์ป็นหลกั  ซ่ึงมีประเด็นท่ีน่าสนใจคือกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ยงัไม่เห็น
ความสาํคญัของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ซ่ึงการทาํวิจยัคร้ังน้ีบริษทัผูผ้ลิตสามารถนาํเอาผลการวิจยัใน
แง่พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้ไปใชใ้นการวางแผนการตลาดโดยพิจารณาเลือกปัจจยัในดา้นต่าง
ใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคซ่ึงจะมีขอ้เสนอแนะใน 5 ดา้นดงัน้ี 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์
จากการวิจยัจะเห็นไดว้่าระดบัคะแนนเฉล่ียของผลิตภณัฑอ์ยู่ท่ี 3.16 เม่ือพิจารณาเป็นราย

หวัขอ้พบปัจจยัท่ีประชากรกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุดไดแ้ก่หวัขอ้คุณภาพของสินคา้ตรง
กับความตอ้งการของลูกคา้โดยมีคะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี 4.16 ซ่ึงอยู่ในระดับมากส่วนหัวขอ้ท่ีกลุ่ม
ตวัอย่างให้ความสําคญัน้อยท่ีสุดไดแ้ก่หัวขอ้มีความหลากหลายของสินคา้ให้เลือกโดยมีคะแนน
เฉล่ียอยู่ ท่ี 3.23 และคุณสมบัติด้านเทคนิคของสินค้าตรงกับความต้องการซ่ึงจะเห็นได้ว่า
บริษทัผูผ้ลิตควรมีการปรับปรุงตวัผลิตภัณฑ์ของสินคา้ให้มีความหลากหลากเพ่ือให้ผูบ้ริโภค
สามารถเลือกสินคา้เช่นควรมีการพฒันาด้านรูปแบบของผลิตภัณฑ์ สีของผลิตภัณฑ์เพื่อเป็น
ทางเลือกใหก้บัลูกคา้และควรมีการพฒันาเทคนิคของผลิตภณัฑเ์ช่นนาํเอาเทคนิคใหม่ๆ เขา้มาใช ้

2. ดา้นราคา    
จากผลการวิจยัพบว่าระดบัคะแนนเฉล่ียของปัจจยัดา้นราคาอยู่ในระดบั ปานกลางโดยมี

ระดบัคะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี 3.31 ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็นรายหัวขอ้พบปัจจยัท่ีกลุ่มตวัอยา่งให้ความสาํคญั
มากท่ีสุดไดแ้ก่หัวขอ้เง่ือนไขการชาํระเงินมีความเหมาะสมโดยมีคะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี 3.66ซ่ึงอยู่ใน
ระดบัมาก ส่วนหัวขอ้ท่ีกลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัน้อยท่ีสุดไดแ้ก่หัวขอ้ ราคาท่ีกาํหนดไวท่้าน
สามารถต่อรองได ้โดยมีคะแนนเฉล่ียอยูท่ี่ 2.85 อยู่ในระดบัปานกลางซ่ึงจะเห็นไดว้่าบริษทัควรมี
การจดัทาํสินคา้หลายระดบัเพื่อให้ลูกคา้สามารถเลือกระดับราคาของสินคา้สินคา้ไดแ้ละจะได้
สามารถเปิดตลาดในบริษทัท่ีมีขนาดเลก็ไดเ้พราะกลุ่มลูกคา้ส่วนใหญ่จะเป็นบริษทัขนาดกลางและใหญ่ 

3. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
จากการวิจยัพบวา่ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดอยูใ่นระดบัมากโดยมีระดบัคะแนนเฉล่ีย

อยู่ท่ี 3.43 เม่ือพิจารณาเป็นรายหัวขอ้พบปัจจยัท่ีกลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัมากท่ีสุดไดแ้ก่หัวขอ้
การโฆษณาผ่านส่ือเช่นทางอินเตอร์เน็ตและป้ายโฆษณาโดยมีคะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี 4.32 ซ่ึงอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด ส่วนหัวขอ้ท่ีกลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัน้อยท่ีสุดไดแ้ก่หัวขอ้มีการโฆษณาและ
ประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบับริษทัใหท้ราบเสมอและมีส่วนลดเม่ือซ้ือในปริมาณมากโดยมีคะแนนเฉล่ีย 
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                อยู่ท่ี 2.62 และ 2.68 ซ่ึงอยู่ในระดบัปานกลางซ่ึงจะเห็นไดว้่าบริษทัผูผ้ลิตควรมีการทาํ
เอกสารแจกให้กบัลูกคา้เพื่อเป็นการแจง้ข่าวสารของบริษทัให้ลูกคา้ทราบและยงัเป็นการโฆษณา
บริษทัและยงัอาจเป็นการแนะนาํสินคา้ใหม่ให้กบัผูบ้ริโภคทราบและควรมีส่วนลดเม่ือลูกคา้ซ้ือ
สินคา้ในปริมาณมากตามตั้งไว ้

4. ดา้นกระบวนการ 
จากผลการวิจยัปัจจยัดา้นกระบวนการพบวา่อยูใ่นระดบัปานกลางโดยมีระดบัคะแนนเฉล่ีย

อยู่ท่ี 3.15 ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็นรายหัวขอ้พบว่าปัจจยัท่ีกลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัมากท่ีสุดไดแ้ก่
หัวขอ้มีขั้นตอนในการปฏิบติังานท่ีชดัเจนโดยมีคะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี 3.36 ซ่ึงอยู่ในระดบัปานกลาง 
ส่วนหวัขอ้ท่ีกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญันอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่หวัขอ้ มีการใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยัในการ
ปฏิบติังานและการทาํงานท่ีถูกตอ้งแม่นยาํโดยมีคะแนนเฉล่ียอยูท่ี่ 2.88 และ 2.97 บริษทัควรมีการ
นาํเอาเทคนิคใหม่เขา้มาใชใ้นการปฏิบติังานเช่นอุปกรณ์ใหม่เคร่ืองมือท่ีทนัสมยัและเทคนิคในการ
ปฏิบติังานแบบใหม่และควรมีการจดัการฝึกอบรมให้กบัพนักงานเก่ียวกบัวิธีการปฏิบติังานและ
ควรจดัใหมี้เอกสารประกอบการทาํงานหรือมาตรฐานการทาํงาน 

ขอ้เสนอแนะในการทาํการวิจยัคร้ังต่อไป 
1. การวิจยัคร้ังน้ีได้ทาํการศึกษาเก่ียวกับปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้

เท่านั้น การวิจยัคร้ังต่อไปควรทาํการศึกษาเจาะลึกลงไปในแต่ละประเภทของสินคา้เช่น โกดัง
สาํเร็จรูป สายพานลาํเลียงและประตูปิดเปิดอตัโนมติั เพื่อเป็นประโยชน์กบัผูป้ระกอบการคร้ังต่อไป 

2. ในการวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาเจาะลึกเร่ือง ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการบริการ
หลงัการขาย 
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