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บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ัง น้ี มีว ัต ถุประสงค์ของการวิจัย  คือเพื่อ ศึกษาถึงระดับปัจจัย ท่ี มีผล  

ต่อความสาํเร็จของการดาํเนินงานของธุรกิจชุมชน  ในเขตจงัหวดัสระบุรี และเพื่อเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของสมาชิกเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความสาํเร็จของการดาํเนินงานของธุรกิจชุมชน  ในเขต
จงัหวดัสระบุรี กลุ่มตวัอยา่ง คือ กลุ่มผูป้ระกอบการธุรกิจชุมชน จาํนวนทั้งส้ิน 372 คน ไดรั้บการ
ตอบแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ จาํนวนทั้งส้ิน 372 ชุด เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ 
แบบสอบถามความคิดเห็นของสมาชิกเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความสาํเร็จของการดาํเนินงานของ
ธุรกิจชุมชน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
สถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ t-test และ F – test โดยกาํหนดนยัสาํคญัทางสถิติไวท่ี้ระดบั .05 
             ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุมากกว่า 41 ปีข้ึนไป ระดบั
การศึกษาประถมศึกษา อาชีพส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร มีระยะเวลาในการตั้งธุรกิจชุมชนมากกวา่ 5 ปี
ข้ึนไป 

ความคิดเห็นของสมาชิกเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความสาํเร็จของการดาํเนินงานของธุรกิจ
ชุมชน ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณารายดา้น พบว่าดา้นศกัยภาพของผูน้าํ ดา้น
การมีส่วนร่วม ดา้นโครงสร้างและกระบวนการทาํงาน ดา้นความรู้ทกัษะประสบการณ์ของสมาชิก 
ดา้นหน่วยงานภาคีและการพฒันาท่ีเป็นผูส่้งเสริมสนบัสนุน มีผลต่อความสําเร็จของธุรกิจชุมชน  
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
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ผลการทดสอบสมมติฐาน ผูป้ระกอบธุรกิจชุมชนท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ต่างกนัมี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความสําเร็จของการดาํเนินงานของธุรกิจชุมชนแตกต่างกนั
อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 พบว่า เพศต่างกนั อายุต่างกนั ระดบัการศึกษาต่างกนั อาชีพ
ต่างกัน และระยะเวลาในการตั้ งธุรกิจชุมชนต่างกัน มีความสําเร็จทางธุรกิจชุมชนต่างกัน 
 

ABSTRACT 
The objectives of this research were to study the level of factors affecting the success of 

business community in Saraburi province and to compare the opinions on these factors. The 
sample group was 372 enterpreneurs who managed business community. Three hundreds seventy 
two completed sets of questionnaires were replied. Tool of data collecting was a questionnaire 
asking about members’ opinions on factors affecting the success of business community. 
Statistics used for data analysis were percentage, mean, and standard deviation. Statistics used for 
testing the hypothesis were t-test and F-test with statistically significant level of .05. 
 The result showed that most of the sample group was female agriculturists, aged over 40 
years old with primary school graduation and had established business community for over  
5 years. Members’ opinions on factors affecting the success of business community  overall was 
at the highest level. When considering each aspect, leaders’ potential in the part of participation, 
structure and work process, members’ knowledge, skill and experience, supporting participants’ 
work unit and development affected the success of business community at the highest level. The 
result of hypothesis testing was that the entrepreneurs with different demographic background had 
different opinions on factors affecting the success of business community. The entrepreneurs with 
different sex, age, education, career, and period of establishing business had different  success in 
running business community. 
 
คาํสําคญั   
            ธุรกิจชุมชน สระบุรี ความสาํเร็จของธุรกิจชุมชน  
 
ความสําคญัของปัญหา 

การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภายใตก้รอบความคิดของเศรษฐกิจแบบเสรี
นิยม แมจ้ะส่งผลใหเ้ศรษฐกิจของประเทศไทยเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็ว แต่ก็สร้างปัญหาท่ีซบัซอ้น
มากมาย ท่ีสําคญัไดแ้ก่การกระจายรายไดท่ี้เลวลง สังคมกลายเป็นบริโภคนิยม ขาดระเบียบวินัย 
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นิยมวตัถุมากกว่าคุณธรรม สถาบนัครอบครัวและชุมชนอ่อนแอ นอกจากนั้น การพฒันาเศรษฐกิจ 
               ในลกัษณะดงักล่าวไดท้าํลายทรัพยากรธรรมชาติ และความสามารถในพ่ึงพาตนเอง เป็น
การพฒันาท่ีไม่ย ัง่ยนื ดงัจะเห็นไดว้า่เม่ือเกิดวิกฤตเศรษฐกิจตกตํ่าในปี 2540 การพฒันาตามแนวทาง
ดงักล่าวเป็นปัญหา ทาํให้หันมาหาภาคชนบทเป็นตวัช่วย โดยประกาศนโยบายเศรษฐกิจชุมชน
พึ่งตนเองภายใตแ้นวคิดดงักล่าว นอกจากการผลิตแบบผสมผสานของครัวเรือนในชนบทแลว้ การ
รวมกลุ่มทาํธุรกิจ โดยคนในชุมชนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของร่วมกันคิด ร่วมกันทาํ และร่วมกัน
รับผิดชอบ เรียกว่า ธุรกิจของชุมชน  ถือเป็นเคร่ืองมือสําคญัในการพฒันาและเป็นทางออกของ
สงัคมไทย ท่ีจะทาํใหก้ารพฒันามีความเจริญกา้วหนา้อยา่งย ัง่ยนื 

แนวคิดด้านธุรกิจชุมชนนั้น ไม่ใช่เร่ืองใหม่เสียทีเดียว เพราะแนวทางน้ีมีการดาํเนิน     
กนัมาอยา่งยาวนาน ดงัจะเห็นไดว้่า ในปี 2459 ไดมี้การจดัตั้งสหกรณ์หาทุน อนัถือเป็นธุรกิจชุมชน
ในลกัษณะหน่ึง เป็นธุรกิจชุมชนดา้นการเงิน และไดมี้การขยายตวัไปสู่ธุรกิจในชุมชนรูปแบบ    
ต่าง ๆ กระจายอยู่ไปทั่ว  อย่างไรก็ตามแม้ธุรกิจชุมชนจะมีมานานและมีเป็นจาํนวนมาก แต่
ขอ้เท็จจริงท่ีปรากฏอยู่ช้ีให้เห็นว่า ยงัมีธุรกิจชุมชนอีกจาํนวนมาก ท่ียงัมีปัญหา ท่ีตอ้งไดรั้บการ
แกไ้ข  ดงันั้น    ถา้ตอ้งการใหธุ้รกิจชุมชนเขม้แขง็ มีบทบาทท่ีชดัเจนสาํหรับการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศไทยอย่างย ัง่ยืน จาํตอ้งศึกษาแนวทางการดาํเนินงานของธุรกิจท่ีประสบ
ผลสําเร็จ ว่ามีเหตุและปัจจยัใดบา้งเป็นตวักาํหนด เพื่อนาํขอ้มูลดงักล่าวมาเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของธุรกิจชุมชนท่ีมีอยู่ ให้เป็นยุทธ์ศาสตร์ในการพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคมท่ีย ัง่ยนืต่อไป 
 การสํารวจความคิดเห็นของสมาชิกไดมี้ประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของสมาชิก เพื่อ
ทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความสําเร็จในการดาํเนินงานของธุรกิจชุมชน และเพื่อนําผลท่ีได้จาก
การศึกษาไปเป็นแนวทางในการสนบัสนุน ส่งเสริมธุรกิจชุมชน ให้สามารถยกระดบัผลิตภณัฑใ์ห้
ไดม้าตรฐาน สามารถจาํหน่ายไดท้ั้งภายในและภายนอกประเทศ 
 

โจทย์วจัิย/ปัญหาวจัิย 
              ความคิดเห็นของสมาชิกท่ีต่างกนั มีปัจจยัท่ีมีผลต่อความสาํเร็จของการดาํเนินงานของ
ธุรกิจชุมชน แตกต่างกนัอยา่งไร  
 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
1. เพื่อศึกษาถึงระดบัความคิดเห็นของสมาชิกเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความสาํเร็จของการ

ดาํเนินงานของธุรกิจชุมชน ในเขตจงัหวดัสระบุรี จาํแนกตามองคป์ระกอบทั้ง 9 ประการ ท่ีมีผลต่อ
ความสาํเร็จของธุรกิจชุมชน 
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2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของสมาชิกเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความสาํเร็จของการ
ดาํเนินงานของธุรกิจชุมชน ในเขตจงัหวดัสระบุรี  จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
 
วธีิดําเนินการวจัิย 
                1.  ตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั 
                    ตวัแปรตน้  ไดแ้ก่ เพศ  อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ ระยะเวลาในการตั้งธุรกิจชุมชน 
                    ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ศกัยภาพของผูน้าํ การมีส่วนร่วม ทุนการดาํเนินงาน โครงสร้างและ
กระบวนการทาํงาน การเช่ือมโยงเครือข่าย ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ของสมาชิกในกลุ่ม 
ความสามารถในการจดัหาเงินทุนและทรัพยากร การพฒันาการเรียนรู้ หน่วยงานภาคีการพฒันาท่ี
เป็นผูส่้งเสริมสนบัสนุน 
                      2.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง   
       ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี จะทาํการวิจยัในลกัษณะของกรณีศึกษา โดยผูว้ิจยัได้
เจาะจงเลือกกลุ่มธุรกิจชุมชนท่ีไดรั้บการคดัสรรจดัระดบัผลิตภณัฑ ์หน่ึงตาํบล หน่ึงผลิตภณัฑโ์ดย
แบ่งออกเป็น 5 ระดบั  มีจาํนวนกลุ่มท่ีไดรั้บการคดัสรร 123 กลุ่ม มีสมาชิกทั้งส้ิน 5,395 ราย จาก
จาํนวนกลุ่มทั้งส้ิน 383 กลุ่ม  
       จากจาํนวนประชากรของกลุ่มสมาชิก จาํนวน 5,395 ราย และจากการคาํนวณขนาด
ของกลุ่มตวัอยา่งตามสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973 อา้งใน ไพศาล  หวงัพานิช 2551) 
ในการวิจยัคร้ังน้ีจึงไดก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 372 ราย โดยการแทนค่าสูตร ดงัน้ี 
        n           =                N 
                                                             (1 + Ne2) 
    =               5,395 
                                                      {1 + 5,395 (0.05)2} 
    =                    5,395                             
                1 + 13.4875 
    = 372 
   เม่ือ n คือ จาํนวนตวัอยา่ง หรือขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
 
   เม่ือ N คือ จาํนวนหน่วยทั้งหมด หรือขนาดของประชากร 

     เม่ือ e คือ ความน่าจะเป็นของความผดิพลาดท่ีเกิดข้ึน 
      จากนั้นจึงทาํการเทียบสัดส่วน และทาํการสุ่มอยา่งง่ายจากจาํนวนสมาชิก
ทั้งหมด  
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 3.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
       เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นสมาชิกของกลุ่มธุรกิจ
ชุมชน คือ แบบสอบถาม ซ่ึงผูว้ิจยัจะสร้างข้ึนโดยการศึกษาคน้ควา้จากหนงัสือและเอกสารต่าง ๆ 
รวมทั้งคาํแนะนาํของผูท้รงคุณวฒิุ โดยแบ่งโครงสร้างของแบบสอบถามออกเป็น 2 ตอน 
      ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามแบบปลายปิด  
สอบถามรายละเอียดเก่ียวกบั  เพศ  อาย ุ วฒิุการศึกษา  อาชีพ  ระยะเวลาในการตั้งธุรกิจชุมชน 
            ตอนท่ี 2 ระดบัความคิดเห็นของสมาชิกในชุมชน เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความสาํเร็จ
ของการดาํเนินงานของธุรกิจชุมชน ในเขตจงัหวดัสระบุรี ประกอบดว้ย  ศกัยภาพของผูน้าํ  การมี
ส่วนร่วม  ทุนดาํเนินการ  โครงสร้างและกระบวนการทาํงาน  การเช่ือมโยงเครือข่าย  ความรู้ ทกัษะ 
ประสบการณ์ของสมาชิกในกลุ่ม  ความสามารถในการจดัหาเงินทุนและทรัพยากรการพฒันาการ
เรียนรู้  หน่วยงานภาคีการพฒันาท่ีเป็นผูส่้งเสริมสนบัสนุน  แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) ตามวิธีของ Likert Scale  ไดก้าํหนดระดบัความคิดเห็นของสมาชิกในชุมชน เก่ียวกบัปัจจยัท่ี
มีผล ต่อความสาํเร็จของการดาํเนินงานของธุรกิจชุมชน แบ่งออกเป็น  5  ระดบั   ไดแ้ก่ 
     ระดบัความสาํคญั          คะแนน 
     มากท่ีสุด    5   
     มาก     4 
     ปานกลาง    3  
       นอ้ย     2 
     นอ้ยท่ีสุด    1 
 4.  การหาค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ  
      โดยนาํแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลว้ทดลองใช ้(Try – Out) กบักลุ่มสมาชิกธุรกิจชุมชน 
ในเขตจงัหวดัสระบุรี จาํนวน 30 คน ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง แลว้นําขอ้มูลมาหาค่าสัมประสิทธ์ิ

แอลฟา (α - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1970 : 161) อา้งใน ยทุธพงษ ์ กยัวรรณ์, 2543 
: 137) ไดค่้าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.8 
 5.  การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
   การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง
โดยสอบถาม โดยทาํการเก็บขอ้มูลกลุ่มธุรกิจชุมชน จาํนวน 372 ชุด พร้อมทั้ งตรวจสอบความ 
ถูกตอ้งของแบบสอบถามท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างตอบแบสอบถามนั้น ๆ ซ่ึงทาํการเก็บขอ้มูลจนครบ
จาํนวนแบบสอบถาม 
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 6.  การวิเคราะห์ขอ้มูล 
   นาํแบบสอบถามท่ีไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่งมาวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทาง
สถิติมาวิเคราะห์ขอ้มูลและนาํเสนอค่าสถิติต่าง ๆ ดงัน้ีคือ 
     6.1  ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแค่ละฉบบัท่ีไดรั้บกลบัคืนมา 
                   6.2  จดัทาํรหสัในแบบสอบถามตามท่ีกาํหนดในตารางแจกแจงความถ่ี 
                   6.3  ทาํการกรอกขอ้มูลตามรหสัในโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ 
                   6.4  ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลและแกไ้ขขอ้ผดิพลาดท่ีเกิดจากการเกบ็ขอ้มูล 
               7.  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
                         การวิจยัคร้ังน้ี วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ ดงัต่อไปน้ี 

       7.1 สถิติท่ีใชห้าคุณภาพของเคร่ืองมือ 
            1)  ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) 
            2)  ดชันีความสอดคลอ้ง  (Index of Items Objective Congruency)  

                             7.2   สถิติพื้นฐาน 
                                      1)  ค่าร้อยละ (Percentage) 
                                      2)  ค่าเฉล่ีย (Mean) 
                                      3)  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
                    7.3 สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 

             1)  ค่า t-test 
             2)  ค่า F-test และการเปรียบเทียบค่าความแตกต่างรายคู่โดยวิธีเชฟเฟ่   

                  (Scheffe′s Method) 
 
ผลการวจัิย 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลสามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งัต่อไปน้ี 
1.จากการศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่าผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายสุ่วนใหญ่มากกว่า 41 ปีข้ึนไป ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่
อยู่ระดบัประถมศึกษา อาชีพส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ระยะเวลาในการตั้งธุรกิจชุมชนส่วนใหญ่     
ตั้งมามากกวา่ 5 ปีข้ึนไป 
 2.จากการศึกษาระดบัความคิดเห็นของสมาชิกเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความสําเร็จของ
การดาํเนินงานของธุรกิจชุมชน ในเขตจงัหวดัสระบุรี 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อความสําเร็จของการดาํเนินงานของธุรกจิ

ชุมชน 
Mean S.D. ระดบัความ

คดิเห็น 
1.ดา้นศกัยภาพของผูน้าํ 4.85 .384 มากท่ีสุด 
2. ดา้นการมีส่วนร่วม 4.33 .859 มากท่ีสุด 
3. ดา้นทุนดาํเนินงาน 3.19 .896 ปานกลาง 
4. ดา้นโครงสร้างและกระบวนการทาํงาน 4.72 .451 มากท่ีสุด 
5. ดา้นการเช่ือมโยงเครือข่าย 2.87 .887 ปานกลาง 
6. ดา้นความรู้ทกัษะของสมาชิก 4.72 .559 มากท่ีสุด 
7. ดา้นความสามารถในการจดัหาเงินทุนและทรัพยากร 3.51 .970 มาก 
8. ดา้นพฒันาการเรียนรู้ 3.73 1.042 มาก 
9. ดา้นหน่วยงานภาคีการพฒันาท่ีเป็นผูส่้งเสริมสนบัสนุน 4.36 .963 มากท่ีสุด 

รวม 4.49 .563 มากทีสุ่ด 

 
   ผลการวิจยัพบว่า ระดบัความคิดเห็นของสมาชิกเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความสาํเร็จของ
การดาํเนินงานของธุรกิจชุมชน ในเขตจังหวดัสระบุรี ในภาพรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด เม่ือ
พิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นศกัยภาพของผูน้าํ ดา้นการมีส่วนร่วม  ดา้นโครงสร้างและกระบวนการ
ทาํงาน ดา้นความรู้ทกัษะของสมาชิก ดา้นหน่วยงานภาคีการพฒันาท่ีเป็นผูส่้งเสริมสนบัสนุน อยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด  

3. การศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของสมาชิกเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความสาํเร็จของ
การดาํเนินงานของธุรกิจชุมชน ในเขตจงัหวดัสระบุรี จาํแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
สรุปไดด้งัน้ี 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อความสําเร็จของ       
การดาํเนินงานของธุรกจิชุมชน 

เพศ อายุ ระดบั
การศึกษา 

อาชีพ ระยะเวลาใน
การจัดตั้ง
ธุรกจิชุมชน 

1. ดา้นศกัยภาพของผูน้าํ .086 .480 .322 .000* .217 
2. ดา้นการมีส่วนร่วม .000* .000* .001* .000* .004* 
3. ดา้นทุนดาํเนินงาน .000* .188 .117 .014* .001* 
4. ดา้นโครงสร้างและ  .649 .030* .017* .000* .035* 
    กระบวนการทาํงาน      
5.  ดา้นการเช่ือมโยงเครือข่าย    .000* .157 .070 .000* .621 
6. ดา้นความรู้ทกัษะของสมาชิก .045* .000* .318 .046* .082 
7. ดา้นความสามารถในกาดหาเงินทุน  
    และทรัพยากร 

.000* .003* .377 .094 .020* 

8. ดา้นการพฒันาการเรียนรู้ .000* .000* .005* .009* .011* 
9. ดา้นหน่วยงานภาคีการพฒันา .000* .000* .000* .000* .022* 
    ท่ีเป็นผูส่้งเสริมสนบัสนุน                 

รวม .000* .000* .002* .001* .128 
* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

     3.1  เปรียบเทียบความคิดเห็นของสมาชิกเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความสาํเร็จของการ
ดาํเนินงานของธุรกิจชุมชน  ในเขตจงัหวดัสระบุรี  จาํแนกตามเพศ   ในภาพรวมพบว่า ผูป้ระกอบ
ธุรกิจชุมชนท่ีมีเพศต่างกนั มีความสําเร็จของธุรกิจชุมชน ดา้นการมีส่วนร่วม ดา้นทุนดาํเนินงาน 
ดา้นการเช่ือมโยงเครือข่าย ดา้นความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ของสมาชิกในกลุ่ม ดา้นความสามารถ
ในการจดัหาเงินทุนและทรัพยากร ดา้นการพฒันาการเรียนรู้ ดา้นหน่วยงานภาคีการพฒันาท่ีเป็นผู ้
ส่งเสริมสนบัสนุน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ยกเวน้ ดา้นศกัยภาพของผูน้าํ 
ดา้นโครงสร้างและกระบวนการทาํงาน  
    3.2  เปรียบเทียบความคิดเห็นของสมาชิกเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความสาํเร็จของการ
ดาํเนินงานของธุรกิจชุมชน ในเขตจงัหวดัสระบุรี จาํแนกตามอายุ ในภาพรวมพบว่า ผูป้ระกอบ
ธุรกิจชุมชนท่ีมีอายุต่างกนั มีความสําเร็จของธุรกิจชุมชน ดา้นการส่วนร่วม ดา้นโครงสร้างและ
กระบวนการทาํงาน ดา้นความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ของสมาชิกในกลุ่ม ดา้นความสามารถในการ
จดัหาเงินทุน และทรัพยากร ดา้นการพฒันาการเรียนรู้ ดา้นหน่วยงานภาคีการพฒันาท่ีเป็นผูส่้งเสริม
สนบัสนุน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ยกเวน้ ดา้นศกัยภาพของผูน้าํ ดา้นทุน
ดาํเนินงาน ดา้นการเช่ือมโยงเครือข่าย 
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         3.3  เปรียบเทียบความคิดเห็นของสมาชิกเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความสาํเร็จของการ
ดําเนินงานของธุรกิจชุมชน ในเขตจังหวัดสระบุรี จําแนกตามการศึกษา ในภาพรวมพบว่า              
ผูป้ระกอบธุรกิจชุมชนท่ีมีการศึกษาต่างกนั มีความสาํเร็จของธุรกิจชุมชน ดา้นการส่วนร่วม ดา้น
โครงสร้างและกระบวนการทาํงาน ดา้นการพฒันาการเรียนรู้ ดา้นหน่วยงานภาคีการพฒันาท่ีเป็นผู ้
ส่งเสริมสนบัสนุน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ยกเวน้ ดา้นศกัยภาพของผูน้าํ 
ดา้นทุนดาํเนินงาน ดา้นการเช่ือมโยงเครือข่าย ดา้นความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ของสมาชิกในกลุ่ม 
ดา้นความความสามารถในการจดัหาเงินทุน และทรัพยากร  

         3.4  เปรียบเทียบความคิดเห็นของสมาชิกเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความสาํเร็จของการ
ดาํเนินงานของธุรกิจชุมชน ในเขตจงัหวดัสระบุรี จาํแนกตามอาชีพ ในภาพรวม พบว่า ผูป้ระกอบ
ธุรกิจชุมชนท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความสาํเร็จของธุรกิจชุมชน ดา้นศกัยภาพของผูน้าํ ดา้นการส่วนร่วม 
ดา้นโครงสร้างและกระบวนการทาํงาน ดา้นการเช่ือมโยงเครือข่าย ดา้นการพฒันาการเรียนรู้ ดา้น
หน่วยงานภาคีการพฒันาท่ีเป็นผูส่้งเสริมสนบัสนุน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ยกเวน้ดา้นทุนดาํเนินงาน ดา้นความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ของสมาชิกในกลุ่ม ดา้นความสามารถ
ในการจดัหาเงินทุน และทรัพยากร  

        3.5  เปรียบเทียบความคิดเห็นของสมาชิกเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความสาํเร็จของการ
ดาํเนินงานของธุรกิจชุมชน ในเขตจงัหวดัสระบุรี จาํแนกตามระยะเวลาในการตั้งธุรกิจชุมชน ใน
ภาพรวม ผูป้ระกอบธุรกิจชุมชนท่ีมีระยะในการตั้งธุรกิจต่างกนั มีความสาํเร็จของธุรกิจชุมชน ดา้น
การส่วนร่วม ดา้นทุนดาํเนินงาน ดา้นโครงสร้างและกระบวนการทาํงาน  ดา้นการพฒันาการเรียนรู้ 
แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ยกเวน้ ดา้นศกัยภาพของผูน้าํ ดา้นการเช่ือมโยง
เครือข่าย ดา้นความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ของสมาชิกในกลุ่ม ดา้นความสามารถในการจดัหา
เงินทุน และทรัพยากร ดา้นหน่วยงานภาคีการพฒันาท่ีเป็นผูส่้งเสริมสนบัสนุน 
 
อภิปรายผล 

   จากการศึกษาความคิดเห็นของสมาชิกเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อความสําเร็จของการ
ดาํเนินงานของธุรกิจชุมชน ในเขตจงัหวดัสระบุรี มีประเดน็ท่ีน่าสนใจและนาํมาอภิปรายผลดงัน้ี 
                1. ปัจจยัท่ีมีผลต่อความสาํเร็จของการดาํเนินงานของธุรกิจชุมชน ตามระดบัความคิดเห็น
ของผูป้ระกอบธุรกิจชุมชน ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง สอดคล้องกับการศึกษาของ สมบัติ   
รัตน์ค ํ้าชูวงศ ์(2548 : 2) ศึกษาเร่ือง การศึกษาปัจจยัแห่งความสาํเร็จของธุรกิจชุมชนท่ีไดค้ดัสรรเป็น
สุดยอดสินคา้หน่ึงตาํบล หน่ึงผลิตภณัฑไ์ทย ระดบัภาค 5 ดาว : กรณีศึกษากลุ่มหตัถกรรมในภาค
กลางฝ่ังตะวนัตก กลุ่มตวัอยา่งคือ ธุรกิจชุมชนท่ีไดรั้บการคดัสรรเป็นสุดยอดผลิตภณัฑไ์ทย ระดบั 
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ภาค 5 ดาว  ประจาํปี พ.ศ.2546 ในสินคา้ประเภทหตัถกรรม โดยจะทาํการศึกษาเฉพาะในเขตพ้ืนท่ี
ภาคกลางฝ่ังตะวนัตก จาํนวน 5 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดักาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี ประจวบคีรีขนัธ์ 
และเพชรบุรี จาํนวน 10 กลุ่มธุรกิจชุมชน การศึกษามีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีทาํให้เกิด
ความสาํเร็จของธุรกิจชุมชน ท่ีผา่นการคดัสรรเป็นสุดยอดหน่ึงตาํบล หน่ึงผลิตภณัฑไ์ทย ระดบัภาค 
5 ดาว ประจาํปี พ.ศ. 2546  ผลการศึกษาสรุปไดว้่า ปัจจยัแห่งความสาํเร็จท่ีทาํให้ผลการประเมินอยู่
ในระดบัสูง  
 2.  เม่ือพิจารณารายดา้น ปัจจยัท่ีมีผลต่อความสาํเร็จของธุรกิจชุมชน  
      ดา้นศกัยภาพของผูน้าํ จากผลการวิจยัพบว่าในภาพรวม มีระดบัความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ นิรัญชรา  มากมา (2549) ไดศึ้กษาเร่ือง การบริหาร
จัดการกลุ่มธุรกิจชุมชน ในโครงการหน่ึงตาํบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้าน
ศกัยภาพของผูน้าํส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจดัการกลุ่ม มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบั
มากและสูงท่ีสุด คือผูน้ํามีบทบาทต่อการดําเนินงานของกลุ่มธุรกิจชุมชนเป็นอย่างมากและ            
มีคุณสมบติัในหลายประการ เช่น การยอมรับจากสมาชิก ความมีจริยธรรม คุณธรรม ซ่ือสัตยสุ์จริต
และมีความรับผดิชอบ มีความสามารถในการแกปั้ญหาและกลา้ตดัสินใจ 
      ดา้นการมีส่วนร่วม จากผลการวิจยัพบว่าในภาพรวม มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด เพราะสมาชิกไดมี้ส่วนร่วมในการดาํเนินงานกิจการของกลุ่ม เช่น การมีส่วนร่วมของ
สมาชิกในดา้นการผลิต การตลาด และการบริหารจดัการ มีการประชุมช้ีแจงผลการดาํเนินงาน      
แก่สมาชิก สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ จิรัชยา  เบญ็หีม (2546) ไดศึ้กษาเร่ือง  การมีส่วนร่วมของ
สมาชิกกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรในการดาํเนินงานโครงการหน่ึงตาํบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์: ศึกษาเฉพาะ
กรณี จงัหวดัสตูล ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัการมีส่วนร่วมของสมาชิก อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
         ดา้นทุนดาํเนินงาน  จากผลการวิจยัพบว่าในภาพรวม มีระดบัความคิดเห็นอยู่ระดบั     
ปานกลาง แสดงให้เห็นว่า กลุ่มธุรกิจชุมชนมีเงินทุนเพียงพอท่ีจะให้สมาชิกกลุ่ม ไดใ้ชเ้งินทุนกลุ่ม
มาซ้ือวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพมาผลิตผลิตภณัฑข์องกลุ่ม  ซ่ึงทาํให้ผลิตภณัฑข์องกลุ่มไดรั้บการพฒันา
ทั้งตวัผลิตภณัฑ์และการบรรจุภณัฑ์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของกรมการพฒันาชุมชน (2539)   
ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความสําเร็จของกลุ่มสตรีพบว่าเงินทุนหมุนเวียนมีผลต่อความสาํเร็จของ
ธุรกิจชุมชน ไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ เกรียงไกร  ธานีพฒันรัศมี (2545) ซ่ึงไดศึ้กษาเร่ือง
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสาํเร็จในการดาํเนินงานส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว ์เพื่อเป็น
พลงังานทดแทนและปรับปรุงส่ิงแวดลอ้มศึกษาเฉพาะกรณีในพื้นท่ีจงัหวดันครปฐม พบว่าความ
เพียงพอของเงินอุดหนุน ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความสาํเร็จในการดาํเนินงานโครงการ  ซ่ึงอาจเป็น
เพราะว่าในการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว ์เกษตรกรไม่ตอ้งใชเ้งินในการลงทุนเน่ืองมาจากใช ้
 



วารสารบณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์
ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 3 ตุลาคม 2552 – มกราคม 2553 

11 

วตัถุดิบจากมูลสัตวท่ี์เกษตรกรเล้ียงเองมาผลิต นอกจากไม่ไดใ้ชเ้งินในการลงทุนแลว้ยงัเป็นการ
ประหยดัค่าใชจ่้ายให้กบัเกษตรกร ดงันั้นความพอเพียงของเงินอุดหนุนจึงไม่มีความสัมพนัธ์กบั
ความสาํเร็จในการดาํเนินงานตามโครงการ 
 ดา้นโครงสร้างและกระบวนการทาํงาน จากผลการวิจยัในภาพรวม มีระดบัความคิดเห็น
อยู่ระดบัมากท่ีสุด จะเห็นไดว้่า กลุ่มธุรกิจชุมมีการออกแบบโครงสร้างไดอ้ย่างเหมาะสม มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการท่ีทาํหนา้ท่ีการบริหารจดัการกลุ่ม มีการแบ่งงานกนัทาํอย่างชดัเจน กาํหนด
กฎระเบียบ กติกาข้ึนใชภ้ายในกลุ่ม มีการจดัทาํบญัชีอยา่งเป็นระบบและมีสถานท่ีทาํการกลุ่มท่ีเป็น
ศูนยก์ลางในการดาํเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่ม  
 ดา้นการเช่ือมโยงเครือข่าย จากผลการวิจยัในภาพรวม มีระดบัความคิดเห็นอยู่ระดับ 
ปานกลาง ไดมี้การมีไปร่วมกิจการของเครือข่ายทั้งในระดบัจงัหวดัและภูมิภาค แต่มีการแลกเปล่ียน
สินคา้ วตัถุดิบ กบักลุ่มอ่ืนนอ้ยท่ีสุด 
 ดา้นความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ของสมาชิกในกลุ่ม จากผลการวิจยัในภาพรวม มีระดบั
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด จะเห็นว่าสมาชิกในกลุ่ม มีทักษะในการผลิตผลิตภัณฑ์ มี
ความสามารถในการพฒันาพฒันาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน มีความสามารถในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ มีความมุ่งมั่น ทุ่มเทในการทาํงานของสมาชิก มีความสามารถในการจัดจาํหน่าย
ผลิตภณัฑ ์มีความสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ประวุฒิ  ละครราช  (2545) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการดาํเนินงานของกลุ่ม ไดแ้ก่ ความรู้ความเขา้ใจในการดาํเนินงานเพื่อจะพฒันาผลิตภณัฑ์
ของกลุ่ม 
 ความสามารถในการจดัหาเงินทุนและทรัพยากร จากผลการวิจยัพบว่า ในภาพรวมมี
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  จะเห็นได้ว่า  กลุ่มธุรกิจชุมชนมีความสามารถในการ
ประสานงานกบัหน่วยงานภาคีเพื่อขอรับการสนับสนุนดา้นต่าง ๆ และมีการใช้ทรัพยากรอย่าง
เหมาะสม 
 การพฒันาการเรียนรู้ จากการวิจยัพบว่าในภาพรวมมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
จะเห็นไดว้่ากลุ่มธุรกิจชุมชนมีการปรับปรุงพฒันากลุ่มโดยการใช้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และมีการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งสมาชิกในกลุ่ม 
    หน่วยงานภาคีการพฒันาท่ีเป็นผูส่้งเสริมสนบัสนุน จากการวิจยัพบในภาพรวมมีระดบั
ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด แสดงให้เห็นว่า กลุ่มธุรกิจชุมชน จาํเป็นตอ้งอาศยัการส่งเสริม
สนับจากหน่วยงานของรัฐและการบยอมรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สอดคล้องกับ
การศึกษาของสุรพล  กาญจนะจิตราและประภาศ  ศิลปะรัศมี (2529) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ความสาํเร็จของกลุ่มอาชีพ พบว่า การสนบัสนุนจากหน่วยงานของรัฐ เป็นปัจจยัท่ีมีต่อความสาํเร็จ 
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ของกลุ่มอาชีพ และสอดคลอ้งกับการศึกษาของ ก่ิงแกว้  อนหว่าง และ วีระศกัด์ิ  อนันตมงคล 
(2532)  ไดศึ้กษาถึงการดาํเนินของกลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตกบัการพฒันาชนบท ขอ้มูลท่ีได้
ผลกัดนัให้กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตกบัการพฒันาชนบท ประสบความสาํเร็จ คือ การไดรั้บการ
สนบัสนุนจากหน่วยงานรัฐ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1.  ขอ้เสนอแนะจากการวิจยั  
 จากผลการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความสาํเร็จของธุรกิจชุมชน โครงการหน่ึงตาํบล

หน่ึงผลิตภณัฑ ์ในเขตจงัหวดัสระบุรี  
    1.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบการดาํเนินงานตาม  โครงการหน่ึงตาํบล  หน่ึงผลิตภณัฑ ์    

ซ่ึงมีหลายหน่วยงาน ควรให้เจา้หนา้ท่ีหรือผูท่ี้มีความชาํนาญเฉพาะดา้นไปสนับสนุน หรือเขา้ไป
อบรมใหค้วามรู้แก่กลุ่มธุรกิจชุมชน เพื่อเป็นการพฒันาการเรียนรู้ของกลุ่มธุรกิจชุมชน 

    1.2  กลุ่มธุรกิจชุมชน ควรมีการเช่ือมโยงเครือข่ายกนัระหว่างกลุ่มอ่ืนบา้ง เพื่อจะได้
แลกเปล่ียนการเรียนรู้ระหวา่งกนั และการใชว้ตัถุดิบร่วมกนั 

    1.3  กลุ่มสมาชิกธุรกิจชุมชน   ควรจะมีการประชุมช้ีแจงเม่ือตอ้งการเพิ่มทุนหรือขอ
ระดมทุนจากสมาชิก เพื่อจะไดใ้ชเ้ป็นทุนเวียนภายในกลุ่ม และนาํผลกาํไรท่ีไดน้าํมาบ่งสันปันส่วน
ใหแ้ก่สมาชิก หรือใชเ้ป็นสวสัดิการในดา้นต่าง ๆ ใหแ้ก่กลุ่มธุรกิจชุมชน 

    1.4  เจา้หนา้ท่ีพฒันาชุมชนควรแนะนาํ ประชาสัมพนัธ์หลกัเกณฑก์ารคดัสรรสุดยอด
หน่ึงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเน่ือง เพื่อเป็นการกระตุ้นให้กลุ่มธุรกิจชุมชนได้มีการพฒันาคุณภาพ
ผลิตภณัฑใ์หต้รงกบัหลกัเกณฑก์ารคดัสรร ซ่ึงจะส่งผลใหก้ลุ่มธุรกิจชุมชนไดรั้บการคดัสรรมากข้ึน 
ทาํใหมี้ช่องทางในการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์พิ่มข้ึน และทาํใหก้ลุ่มสมาชิกธุรกิจชุมชนมีรายไดเ้พิ่ม
มากข้ึน 

    1.5  ผลการศึกษายงัพบว่า  ปัจจยัท่ีมีผลต่อความสาํเร็จของธุรกิจชุมชน โครงการหน่ึง
ตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์ในเขตจงัหวดัสระบุรี ไดแ้ก่ ดา้นศกัยภาพของผูน้าํ ดา้นการมีส่วนร่วมดา้นทุน
ดาํเนินงาน  ดา้นโครงสร้างและกระบวนการทาํงาน  ดา้นการเช่ือมโยงเครือข่าย   ดา้นความรู้ ทกัษะ 
ประสบการณ์ของสมาชิกในกลุ่ม ดา้นความสามารถในการจดัหาเงินทุนและทรัพยากร ดา้นการ
พฒันาการเรียนรู้ และดา้นหน่วยงานภาคีการพฒันาท่ีเป็นผูส่้งเสริมสนับสนุน ควรมีการเพิ่มเติม
เก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีของผูน้าํกลุ่ม รูปแบบของการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีทาํใหก้ลุ่มธุรกิจชุมชน
เกิดการพฒันาอย่างต่อเน่ือง และการเช่ือมโยงเป็นเครือข่าย ท่ีจะนาํไปสู่การพฒันาความเขม้แข็ง
ของกลุ่มอยา่งย ัง่ยนื  
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บทคดัย่อ    
 การวิจยัเร่ือง  ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูสังกดัสาํนกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี  มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะผูน้ําของผูบ้ริหารสถานศึกษาตาม       
ความคิดเห็นของครูสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานีและเพื่อเปรียบเทียบภาวะผูน้าํของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี โดย
เปรียบเทียบตามเพศ เขตพื้นท่ีการศึกษาและขนาดของสถานศึกษา กลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษา คือ  
ครูผูส้อนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี จาํนวนทั้ งส้ิน 361 คน         
การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและค่าที      
แบบสองกลุ่มอิสระต่อกนั (t-test Independent)  
 ผลการวิจยัพบวา่ 
 การศึกษาภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูสังกดัสาํนกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี  โดยภาพรวมครูมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาอยูใ่น
ระดบัมาก  ภาวะผูน้าํท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ภาวะผูน้าํ แบบเปล่ียนสภาพ รองลงมาคือ ภาวะผูน้าํแบบ
แลกเปล่ียน  

 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

จาํแนกตามเพศ ชายและหญิง พบว่า  ครูท่ีมีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา  ในภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษา จาํแนก
ตามพื้นท่ีเขตการศึกษา แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ เขตการศึกษา 1 เขตการศึกษา 2 พบว่า  ครูท่ีอยูใ่นพื้นท่ี
เขตการศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษา ในภาพรวมและรายดา้น
ไม่แตกต่างกนั 
 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเก่ียวกับภาวะผู ้นําของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ ขนาดเลก็และกลาง และขนาดใหญ่
และใหญ่พิเศษ พบว่า ครูท่ีอยู่ในสถานศึกษาขนาดต่างกนัมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาในภาพรวมไม่แตกต่างกนั  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ความคิดเห็นของครูท่ีอยูใ่น
สถานศึกษาขนาดต่างกนัมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้าํแบบเปล่ียนสภาพของผูบ้ริหารแตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ส่วนดา้นอ่ืนๆ ไม่แตกต่างกนั 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were (1) to study the leadership of the  school administrators 
in the opinions of teachers under the Jurisdiction of the Pathumthani Educational Service Area, and  
(2) to compare the leadership of the school administrators in the opinions of teachers under the Jurisdiction 
of the Pathumthani Educational Service Area based on gender, educational service area and the size 
of school. 
 The samples used were 361 key informants consisting of teachers and the tool used to 
collect data was a questionnaire. Statistics used to analyze the data were percentage, mean, standard 
deviation (S.D.) and t-test (Independent). 

   The findings were as follows new paragraph (1) the leadership of the school administrators             
in the opinions of teachers under the Jurisdiction of the Pathumthani Educational Service Area as 
a whole was at a high level and the highest mean was in the aspect of transformational leadership, 
followed by transactional leadership aspect respectively. (2) The comparative analysis between 
the opinions of teachers about the leadership of the school administrators under the Jurisdiction of the 
Pathumthani Educational Service Area and gender as a whole and in each aspect showed that there 
was a significant difference at a level of .05 (3) The comparative analysis between the opinions of 
teachers about the leadership of the school administrators under the Jurisdiction of the Pathumthani 
Educational Service Area and the educational service area region 1 and 2 as a whole and in each 
aspect showed that there was no significant difference. (4) The comparative analysis between the 
opinions of teachers about the leadership of the school administrators under the Jurisdiction of the 
Pathumthani Educational Service Area and the size of school classified into 2 groups (small - medium     
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and large – verylarge) as a whole showed that there was no significant difference, except for the 
aspect of transformational leadership that there was a significant difference at a level of .05. 
 

คาํสําคญั 
 ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษา  

 

ความสําคญัของปัญหา 
 การบริหารองคก์ารใหป้ระสบผลสาํเร็จและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ข้ึนอยูก่บัการบริหาร
ทรัพยากรทรัพยากรมนุษยซ่ึ์งถือไดว้่าเป็นส่ิงท่ีสําคญัอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในส่วนของการบริหาร
สถานศึกษาผูบ้ริหารมีความสําคญัต่อผลความสําเร็จของสถานศึกษา  ภาวะผูน้ําจึงจาํเป็นตอ้ง
คาํนึงถึงเพื่อจะปฏิบติัต่อเพื่อนร่วมงานและบุคลากรในสถานศึกษาใหเ้หมาะสมกบัภารกิจในส่วนท่ี
รับผดิชอบ (จาํรัส  นองมาก, 2531 : 14) ซ่ึงในสถานศึกษาหรือในหน่วยงานต่างๆ  บุคลากรเป็น
ส่วนประกอบท่ีสาํคญัท่ีจะช่วยให้การดาํเนินงานตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษากาํหนดไว ้สอดคลอ้ง
กบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบบัท่ี 8 พ.ศ. 2540-2544 ไดใ้หค้วามสาํเร็จของคนจึง
ไดมุ่้งเนน้พฒันาคน นอกจากน้ีแลว้ยงัมุ่งเนน้การพฒันาสงัคม คุณภาพแห่งภูมิปัญญา เศรษฐกิจพอเพียง
และการเรียนรู้สังคมแห่งการสมานฉันท์และเอ้ืออาทรกนั (สํานักงานการประถมศึกษาจงัหวดัแพร่, 
2544 : 9) 

 ผูบ้ริหารนับว่ามีความสําคญัต่อการจดัการทางการศึกษา ผูบ้ริหารเป็นผูน้าํจะส่งผลต่อ
การพฒันาการศึกษาเป็นอยา่งมาก  โดยทัว่ไปคุณลกัษณะของผูบ้ริหารจดัการ  จะตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ดี   
มีปฏิภาณไหวพริบดี  มีบุคลิกภาพดี  มีความคิดริเร่ิม รู้จกัปรับปรุงแกไ้ขความสามารถในการโนม้
น้าวจิตใจ  มีความเข้าใจบุคลิกทั่วไปและเขา้ใจสังคมได้ดี มีความอดทนและรับผิดชอบสูงมี          
มนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี ประสานงานไดดี้ มีความเช่ือมัน่ในตนเองสูงและยอมรับนับถือ ผูซ่ึ้งให้ความ
ช่วยเหลือผูอ่ื้นและความยุติธรรม  ลกัษณะดงักล่าวไม่ไดห้ากนัไดง่้ายๆ ในสถานศึกษา ท่ีหายาก
ยิง่กวา่นั้น คือ  ภาวะผูน้าํ  หรือความป็นผูน้าํ (ธร  สุนทรายทุธ, 2551 : 325) 
ภาวะผูน้าํเป็นส่ิงจาํเป็นอยา่งยิง่สาํหรับผูบ้ริหารในการดาํเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพดงัท่ี   ลิแพม

และฮอช (Lipham and Hoch, 1974 : 34 อา้งถึงใน อุบล  โสภาภาค, 2549 : 2) ช้ีใหเ้ห็นว่าภาวะผูน้าํ
ของผูบ้ริหารเป็นองคป์ระกอบสาํคญัต่อความสาํเร็จลุล่วงของโครงการต่าง ๆ การสร้างภาวะผูน้าํท่ี
ดีนั้นเป็นส่ิงสําคญัและจาํเป็นสําหรับผูบ้ริหารทุกคน ทั้งน้ีเน่ืองจากผูบ้ริหารทาํให้องคก์ารบรรลุ
วตัถุประสงคจึ์งตอ้งส่งเสริมให้เกิดระบบความร่วมมือในองคก์าร ทาํให้บุคลากรมีความยินดี  เต็ม
ใจให้ความร่วมมือในการปฏิบติังาน ว่าความพึงพอใจในการทาํงานของครูมีความสัมพนัธ์อย่างมี
นยัสําคญักบัพฤติกรรมการบริหารโรงเรียนของผูบ้ริหาร  ซ่ึงผูบ้ริหารถือว่าเป็นบุคคลท่ีมีบทบาท
สาํคญัในการนาํพาการศึกษาไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว ้นอกจากน้ีผูบ้ริหารยงัเป็นผูส้ร้างค่านิยม แรง
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บันดาลใจและความเช่ือ รวมทั้ งต้องส่ือสารแก่นของค่านิยมและความเช่ือดังกล่าวสู่ผูต้าม   
ผู ้นํ า ต้อ ง มี วิ สั ย ทัศน์ มี ลัก ษณะก า รทํา ง า น เ ป็น ที ม  มี ก า รป ร ะส านคว าม ร่ ว ม มื อ มี 
ทกัษะการติดต่อส่ือสาร  มีความรู้ทางการศึกษาเป็นอยา่งดี และตอ้งมีกระบวนการคน้หาและพฒันา
ศกัยภาพของผูต้ามอยา่งเหมาะสม 
 ในปัจจุบนัไดมี้การปฏิรูปการศึกษาของประเทศ  จะสังเกตเห็นไดว้่าทุกคนต่ืนตวักนัมาก
ทั้งผูบ้ริหาร  ครูอาจารย ์ ผูป้กครอง  ตลอดจนประชาชนและสงัคม  โดยมากจะมุ่นเนน้ในเร่ืองการปฏิรูป
โครงสร้างทางการบริหาร  การปฏิรูปหลกัสูตร  การปฏิรูปครูและลงไปสู่การปฏิรูปการเรียนรู้ของ
นักเรียน  เพื่อไปสู่เป้าหมายด้านคุณภาพการศึกษาให้ทดัเทียมกับสากลเพื่อไปสู่เป้าหมายด้าน
คุณภาพทางการศึกษารวมทั้งยกระดบัคุณภาพการศึกษาให้ทดัเทียมกบัสากล ตามพระราชบญัญติั
ทางการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 มาตรา 39 กาํหนดให้
กระทรวงกระจายอาํนาจการบริหารและการจดัการศึกษาทั้งทางดา้นวิชาการ งบประมาณ การบริหาร 
งานบุคคล  และการบริหารทัว่ไป  ไปยงัเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง แต่ทั้งน้ีส่ิงท่ีจะ
ทาํใหก้ารปฏิรูปการศึกษาประสบความสาํเร็จไดแ้ก่ผูบ้ริหารในฐานะผูน้าํท่ีตอ้งนาํการเปล่ียนแปลง
ในสถานศึกษา โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมไปสู่ความคิดสร้างสรรคแ์บบใหม่ ความคิดท่ี
ออกนอกกรอบหรือกฎเกณฑเ์ดิมเพื่อประยกุตใ์หเ้กิดความกา้วหนา้ 
 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดา้นปัจจยั มาตรฐานท่ี 10 กาํหนดไวว้่า  ผูบ้ริหารมีภาวะ
ผูน้าํและมีความสามารถในการบริหารจดัการ ตวับ่งช้ี คือผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์ในการจดัการศึกษาท่ี
ทนัต่อการเปล่ียนแปลง  ผูบ้ริหารมีความเป็นผูน้าํ มีมนุษยส์ัมพนัธ์ผูย้อมรับของผูเ้ก่ียวขอ้งและ
ผูบ้ริหารมีความเป็นประชาธิปไตย  (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544 : 15) 

 จากเหตุผลดงัท่ีไดก้ล่าวถึงความสําคญัของภาวะผูน้าํ  เพื่อให้สามารถพิจารณาถึงภาวะ
ผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษา  ตามความคิดเห็นของครู สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี 
ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาภาวะผูน้าํตามแนวคิดทฤษฏีของบาส (Bass, 1985 : 54) ช้ีใหเ้ห็นว่า     

พฤติกรรมความเป็นผูน้าํท่ีแสดงออกท่ีผสมผสานกนัใน 2 ลกัษณะ คือ ภาวะแบบเปล่ียนสภาพ 
(Transformational Leadership) ซ่ึงเป็นการจูงใจให้ผูต้ามทาํงานให้ไดม้ากกว่าท่ีคาดหวงัไวมี้จาํนวน           
4 ดา้น ไดแ้ก่ การมีบารมี การดลใจ การกระตุน้การใชปั้ญญา และการมุ่งความสัมพนัธ์เป็นรายบุคคล  
ภาวะผูน้าํแบบแลกเปล่ียน (Transactional Leadership)  มีจาํนวน 2 ดา้น ไดแ้ก่ การใหร้างวลัตาม
สถานการณ์  การบริหารงานแบบวางเฉย  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวางแผน พฒันาภาวะผูน้ํา
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  พฒันาคุณภาพผูบ้ริหารสถานศึกษาการจดัการศึกษาของโรงเรียนและเตรียม
ความพร้อมเพื่อรับการประเมินภายนอกจากองค์การมหาชน ตามรูปแบบของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาต่อไป 
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โจทย์วจัิย/ปัญหาวจัิย 
 ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูสังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาปทุมธานี แตกต่างกนัตามเพศ   เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และขนาดของสถานศึกษา  
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูสังกดัสาํนกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี      
 2. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูสังกดั
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี โดยเปรียบเทียบตามเพศ  เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและขนาดของ
สถานศึกษา  
 
วธีิดําเนินการวจัิย   
 1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  1.1  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี  ได้แก่  ครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ปทุมธานี  แบ่งออกเป็นครูสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี  เขต 1  จาํนวนโรงเรียน 118 
โรงเรียน จาํนวนครู 2,087 คน และครูสงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี  เขต 2 จาํนวนโรงเรียน 
78  โรงเรียน  จาํนวน ครู   1,565 คน  
  1.2 กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้าคร้ังน้ี ได้แก่ ครูสังกัด
สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี ซ่ึงปฏิบติัหนา้ท่ีในปีการศึกษา 2551 รวมทั้งส้ิน 361 คน ซ่ึง
ไดม้าโดยใชสู้ตรการคาํนวณหาขนาดท่ีเหมาะสมของกลุ่มตวัอยา่งของ Taro Yamane (อ�างถึงใน 
ประคอง  กรรณสูต, 2538 : 10-11) ท่ีความคลาดเคล่ือน .05   

 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม   
แบ่งเป็น  2  ตอนคือ ตอนท่ี  1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามมีลกัษณะ
เป็นแบบเลือกตอบ (Checklist) และ ตอนท่ี  2  แบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นของครูผูส้อน ท่ีมีต่อ
ภาวะผูน้าํแบบแลกเปล่ียน  และภาวะผูน้าํแบบเปล่ียนสภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็น
ของครูสังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี  มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale)  
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 3. การสร้างเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
  3.1  ศึกษาคน้ควา้จากหนงัสือ เอกสาร ตาํราทางวิชาการ และงานวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษา  ศึกษานิยามศพัทเ์ฉพาะเชิงปฏิบติัการ ตามตวัแปรท่ีใชใ้น
การวิจยัเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม  สร้างแบบสอบถามฉบบัร่าง 
  3.2 นาํแบบสอบถามไปปรึกษาอาจารยท่ี์เป็นประธานกรรมการ และกรรมการผูค้วบคุม
วิทยานิพนธ์  เพื่อปรับปรุงแกไ้ข  นาํแบบสอบถามไปใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา
เสนอผูเ้ช่ียวชาญ  5 คน ตรวจสอบ 
 3.3 คดัเลือกขอ้คาํถามท่ีมีค่า IOC ≤ 0.5 นาํมาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะก่อน
นาํเสนอใหค้ณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์พิจารณา ผลการวิเคราะห์ค่าดชันีความสดคลอ้งของแบบ 
สอบถามการวิจยัในคร้ังน้ีโดยใชเ้ทคนิค IOC (Index of Item Objective Congruence) (เรืองอุไร ศรีนิลทา, 
2534 อา้งถึงใน วินยั ฐิตะสุต, 2548 : 226) และการหาค่า IOC ของแบบสอบถามจาํนวนทั้งหมด 55 ขอ้  
ปรากฏวา่ไดค่้า IOC  อยูร่ะหวา่ง  0.60 ถึง 1.00 
  3.4  นําแบบสอบถามท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขคร้ังสุดท้ายเรียบร้อยแลว้ ไปทดลองใช ้             
(Try - Out) กบัประชากรท่ีไม่ไดใ้ชเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน และนาํมาหาค่าความเช่ือมัน่ของ
แบบสอบถามโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha - Coefficent) ของครอนบคั (Cronbach) ไดค่้า
ความสอดคลอ้งเท่ากบั .97 
 4.  การเกบ็รวบรวมขอ้มูล   
  4.1 ผูว้ิจยัขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถมัภ ์ถึงผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 1 และ 2 ท่ีมีรายช่ือโรงเรียน
เป็นกลุ่มตวัอยา่ง เพื่อขอความร่วมมือและขออนุญาตใหผู้ว้ิจยัเกบ็ขอ้มูลจากครูผูส้อนในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานีเขต 1 และ เขต 2 โดยทางสาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาปทุมธานี เขต 1 และเขต 2 จะมีหนงัสือแจง้ไปยงัโรงเรียนต่าง ๆ ใหท้ราบในระบบอีฟรายร่ิง 
(E - Filing) 
  4.2 ผูว้ิจยัขอความร่วมมือจากผูต้อบแบบสอบถามให้กรอกขอ้มูลโดยดาํเนินการผา่น
ผูบ้ริหารโรงเรียนต่างๆ เป็นผูม้อบแบบสอบถามแก่ผูต้อบแบบสอบถาม และเก็บรวบรวม
แบบสอบถามจากผูต้อบแบบสอบถามในสังกดั ผูว้ิจยัประสานงานขอรับแบบสอบถามคืนหลงัจาก
ส่งแบบสอบถามไปแลว้ 1 สัปดาห์ ปรากฏว่าไดแ้บบสอบถามคืนทั้งส้ิน 361 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 
ของแบบสอบถามทั้งหมด 
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 5.  การวิเคราะห์ขอ้มูล คือ สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ใชว้ิธีหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
(Percentage) และ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ตามความคิดเห็นของครู สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี  ในดา้นต่างๆ  วิเคราะห์โดยวิธี
หาค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายของคะแนน ผูว้ิจยักาํหนดเกณฑ์
ความหมายค่าเฉล่ียของคะแนนเป็นตวัช้ีวดัโดยอาศยัแนวคิด ของบุญชม ศรีสะอาด  และบุญส่ง นิลแกว้  
(2535 : 23 -24) แลว้แปลความหมายตามเกณฑท่ี์กาํหนด   
 6. สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล   
  ผูว้ิจยัทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป โดยใชส้ถิติ
ในการวิเคราะห์ขอ้มูล  คือ ค่าสถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่  ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Arithmetic Mean) 
และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติท่ีใชท้ดสอบสมมุติฐาน ระหว่าง
คะแนนเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่มตวัอยา่ง โดยใชค่้าที (t - test) สาํหรับกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นอิสระ
ต่อกนั (Independent Samples) 
  
ผลการวจัิย 
 ตอนท่ี 1  สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ครูท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 272 คน คิดเป็นร้อยละ 75.3 และ
รองลงมาเป็นเพศชาย  จาํนวน 89 คน  คิดเป็นร้อยละ 24.7   
 ครูสังกดัพื้นท่ีการศึกษาเขต 1 มากท่ีสุด จาํนวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 61.2 รองลงมา
สงักดัพื้นท่ีการศึกษาเขต 2 จาํนวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 38.8   
 และส่วนมากปฏิบติังานอยูใ่นสถานศึกษาขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ จาํนวน 257 คน คิดเป็น
ร้อยละ 71.2 และรองลงมาคือปฏิบติังานอยู่ในสถานศึกษาขนาดเล็กและกลาง จาํนวน 104 คน           
คิดเป็นร้อยละ 28.8 
 ตอนท่ี  2 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของครูเก่ียวกับภาวะผู ้นําของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา   
 1. ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อภาวะผูน้ําของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน               
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี ในภาพรวม พบว่า ครูมีความคิดเห็นเก่ียวกบัภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาโดยภาพรวมในระดบัมาก ผลการวิจยัพบวา่ 
         1.1 ครูมีความคิดเห็นเก่ียวกบัภาวะผูน้าํแบบเปล่ียนสภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
โดยภาพรวมในระดับมาก เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดย
เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย  ดงัน้ีคือ ขอ้ 2 ดา้นการดลใจ  รองลงมาคือ ขอ้ 1 ดา้นการมีบารมี 
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ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ ขอ้ 3 ดา้นการกระตุน้การใชปั้ญญา และ ขอ้ 4 ดา้นการมุ่งความสัมพนัธ์
เป็นรายบุคคล  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ 
   1.1.1 ดา้นการมีบารมี โดยภาพรวมมีความเห็นดว้ยในระดบัมาก พบว่าขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ผูบ้ริหารปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในการรักษาระเบียบวินยั
ของราชการ รองลงมาคือ ผูบ้ริหารยึดหลกัคุณธรรมและจริยธรรมประกอบการพิจารณาตดัสินใจ 
และมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือ ผูบ้ริหารใหผู้ร่้วมงานมีส่วนร่วมในการกาํหนดวิสัยทศัน์ของหน่วยงาน และ
ผูบ้ริหารมีอารมณ์มัน่คงหนกัแน่น สามารถควบคุมตนเองไดเ้ม่ือเกิดปัญหาหรือภาวะวิกฤต  
   1.1.2 ด้านการดลใจโดยภาพรวมมีความเห็นด้วยในระดับมาก พบว่าข้อท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดคือผูบ้ริหารสนบัสนุน  ส่งเสริมให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาพฒันาตนเองโดยการประชุม อบรม 
สัมมนา  รองลงมาคือ  ผูบ้ริหารสร้างค่านิยมในการทาํงานโดยให้ผูร่้วมงานคาํนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน   และมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือผูบ้ริหารตั้งเป้าหมายในการทาํงานไวสู้งเพื่อกระตุน้
และทา้ทายความสามารถของผูร่้วมงาน  
   1.1.3 ดา้นการกระตุน้การใชปั้ญญา โดยภาพรวมมีความเห็นดว้ยในระดบัมาก พบว่า
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ชักชวนให้ผูใ้ต้บงัคบับญัชารู้จักใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ค่า โดยร่วมกับ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รองลงมา คือกระตุน้ใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาเปล่ียนแปลงวิธีการทาํงานแบบใหม่
ท่ีใช้เวลาน้อยแต่ได้ผลงานมาก และมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือ กระตุน้ให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาพยายามตั้ ง
คาํถามหรือขอ้สนันิษฐานในเชิงสร้างสรรค ์ 
   1.1.4 ดา้นการมุ่งความสัมพนัธ์เป็นรายบุคคล โดยภาพรวมมีความเห็นดว้ยใน
ระดบัมาก พบว่าขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ มอบหมายงานให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตามความสามารถและ
ทกัษะของแต่ละบุคคลรองลงมา คือสร้างบรรยากาศในการทาํงานท่ีก่อใหเ้กิดความเก้ือกลู เห็นอกเห็น
ใจซ่ึงกนัและกนั และมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือ ผูบ้ริหารเป็นพี่เล้ียงคอยแนะนาํวิธีการทาํงานแก่ผูร่้วมงาน
เป็นรายบุคคล  
  1.2 ครูมีความคิดเห็นเก่ียวกบัภาวะผูน้าํแบบแลกเปล่ียนของผูบ้ริหารสถานศึกษา โดย
ภาพรวมในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยเรียงลาํดบั
ค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ีคือ ขอ้ 1 ดา้นการใหร้างวลัตามสถานการณ์ รองลงมาคือ ขอ้ 2 ดา้น
การบริหารงานแบบวางเฉย  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ 
               1.2.1ดา้นการใหร้างวลัตามสถานการณ์ โดยภาพรวมมีความเห็นดว้ยในระดบัมาก 
พบวา่ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ผูบ้ริหารแสดงความยนิดีเม่ือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดป้ฏิบติังานสาํเร็จโดย
การประกาศในท่ีประชุม รองลงมา คือผูบ้ริหารให้การยอมรับแก่ผูใ้ต้บังคับบัญชาเม่ือ 
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ทาํงานสาํเร็จตามเป้าหมาย และมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือ ผูบ้ริหารใหร้างวลัใหแ้ก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาโดยการ
มอบรางวลั  เช่น โล่  เกียรติบตัร   
     1.2.2 ดา้นการบริหารงานแบบวางเฉย โดยภาพรวมมีความเห็นดว้ยใน ระดบัมาก 
พบว่าขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ผูบ้ริหารจะพึงพอใจในการปฏิบติังานของครู ตราบใดท่ีวิธีนั้นยงั
ไดผ้ลดีอยู่ รองลงมา คือผูบ้ริหารให้ครูทาํงานไปตามปกติ เวน้เสียแต่ว่ามีความจาํเป็นท่ีจะตอ้ง
เปล่ียนแปลง และมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือ ผูบ้ริหารจะไม่พยายามปรับปรุงส่ิงท่ีดาํเนินไปด้วยความ
ราบร่ืน  
 ตอนท่ี 3  การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจยั 
 1. การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐานเป็นการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมี
ต่อภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาใน 2 แบบ คือ 1 แบบเปล่ียนสภาพ และ 2 แบบแลกเปล่ียน 
โดยจาํแนกตามเพศ เขตพื้นท่ีการศึกษา และขนาดของสถานศึกษา  ผลการวิจยัพบวา่ 
  1.1 ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความคิดเห็นของครูท่ี
มีต่อภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อภาวะของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาแตกต่างกนั  
  1.2 ครูท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีการศึกษาของครูท่ีแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อภาวะของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาไม่แตกต่างกนั  
  1.3 ครูท่ีอยู่ในสถานศึกษาขนาดต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ําของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ความคิดเห็นของครูท่ีอยูใ่นสถานศึกษา
ขนาดต่างกนัมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้าํแบบเปล่ียนสภาพของผูบ้ริหารแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05   
 
อภิปรายผล 
 จากการวิจัยเร่ือง ภาวะผูน้ําของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูสังกัด
สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี พบว่าประเด็นท่ีสาํคญัท่ีควรนาํมาอภิปรายผลตามลาํดบั  
ดงัน้ี    
 1. ความคิดเห็นต่อภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาในภาพรวม 
         ผลการวิจยัพบว่า ครูจาํนวน 361 คน มีคิดเห็นต่อภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.11 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าตามความคิดของครูมี
ความคิดเห็นว่าผูบ้ริหารสถานศึกษามีภาวะผูน้าํอยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าพฤติกรรม
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี แสดงให้เห็นถึงภาวะผูน้าํ
ความสามารถในการบริหารจดัการ หรือการทาํงานท่ีเป็นระบบ ทาํใหเ้กิดการปฏิบติังาน ท่ีมีศกัยภาพสูง 
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ส่งถึงผลของการปฏิบติังานท่ีเกิดการประสิทธิภาพท่ีสูงข้ึนตามไปดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบั อุบล โสภาภาค 
(2549) ไดศึ้กษาภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ปราจีนบุรี พบว่า ความคิดเห็นผูบ้ริหารและครูภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เช่นเดียวกับ กนกพร              
ศรีเปล่ียนจนัทร์ (2550) ไดศึ้กษาเร่ือง ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามความคิดเห็นของครูผูส้อน สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี พบว่าระดบัความคิดเห็น
ของครูผูส้อนท่ีมีต่อภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัสาํนกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี จาํนวน 4 ดา้น คือ ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์  ดา้นการสร้าง
แรงบนัดาลใจ ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา ดา้นการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล โดยภาพรวม           
อยูใ่นระดบัมาก   
  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น เม่ือเรียงลาํดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดา้นท่ีมีระดบั
ความคิดเห็นสูงสุด คือ  ดา้นภาวะแบบเปล่ียนสภาพมากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นภาวะผูน้าํแบบ
แลกเปล่ียน ตามลาํดบั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ คิงส์ (King, 1990) ไดศึ้กษาภาวะผูน้าํแบบเปล่ียน
สภาพและภาวะผูน้าํแบบแลกเปล่ียนผูบ้ริหารการศึกษาจาํนวน 2,208  คน ในระดบัอนุบาล - มธัยมปลาย  
และระดบัมหาวิทยาลยั  โดยใชเ้คร่ืองมือ  MLQ ของบาส ผลการวิจยัพบว่า ภาวะผูน้าํแบบเปล่ียน
สภาพสามารถทาํนายความพึงพอใจและความสําเร็จไดเ้หนือกว่าผูน้าํแบบแลกเปล่ียนและพบใน
ผูบ้ริหารระดบัมหาวิทยาลยัมากกว่าอนุบาล - มธัยมศึกษา เช่นเดียวกบั อรวรรณ วุฒิเวช (2547) ได้
ศึกษาเร่ือง ภาวะผูน้ําของผูบ้ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตามทัศนะของครูจังหวัดปทุมธานี   
ผลการวิจยัพบว่าทศันะของครูต่อภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาตามทฤษฎีภาวะผูน้าํ
แบบเปล่ียนสภาพมีระดบัภาวะผูน้าํรวมทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก    
  จะเห็นไดว้่าผลการวิจยัในภาพรวมครูมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้าํแบบเปล่ียนสภาพ
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา  ในดา้นการดลใจมากท่ีสุด ท่ีเป็นเช่นนั้นอาจเป็นเพราะว่า ครูมีความคิดเห็น
ว่าผูบ้ริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี มีการบริหารงาน
โดยใชภ้าวะผูน้าํแบบดลใจมากท่ีสุด เช่นเดียวกบั อุบล  โสภาภาค (2549) ตามแนวคิดและทฤษฎี
ของบาส พฤติกรรมของผูน้าํท่ีเก่ียวกบัการส่ือสารเพื่อดึงดูดใจสู่วิสัยทศัน์โดยการใช้สัญญาลกัษณ์
เพื่อให้เกิดการใชค้วามพยายามของผูต้ามสูงมากข้ึนและการท่ีผูน้าํจะแสดงแบบอยา่งของพฤติกรรมแก่ 
ผูต้ามเป็นตน้ 
  2.  ผลการทดสอบเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความคิดเห็น 
       การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐานเป็นการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครู
ท่ีมีต่อภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาใน 2 แบบ คือ 1 แบบเปล่ียนสภาพ และ 2 แบบแลกเปล่ียน 
โดยจาํแนกตามเพศ เขตพื้นท่ีการศึกษา และขนาดของสถานศึกษา  ผลการวิจยัพบวา่ 
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  ครูท่ีมีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาแตกต่างกนั  
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ครูท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้าํแบบเปล่ียนสภาพ
และแบบแลกเปล่ียนของผูบ้ริหารสถานศึกษาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยท่ี
ครูเพศหญิงมีความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาในแบบเปล่ียนสภาพและ
แบบแลกเปล่ียนสูงกวา่ครูเพศชาย โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.15 และ 3.99  ตามลาํดบั 
  ครูท่ีอยู่ในพื้นท่ีเขตการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ําของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาไม่แตกต่างกนั  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อภาวะผูน้าํ
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในแบบเปล่ียนสภาพและแบบแลกเปล่ียนของครูท่ีมีอยูใ่นพื้นท่ีเขตการศึกษา
แตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาไม่แตกต่างกนั  โดยท่ีครูอยูใ่นพื้นท่ี
เขตการศึกษาเขต 1 มีความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาในแบบเปล่ียน
สภาพและแบบแลกเปล่ียนมีความคิดเห็นใกลเ้คียงกนั ครูอยู่ในพื้นท่ีเขตการศึกษาเขต 2 โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.10 และ 4.13 ตามลาํดบั 
  ครูท่ีอยู่ในสถานศึกษาขนาดต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู ้นําของผู ้บริหาร
สถานศึกษาไม่แตกต่างกนั  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ความคิดเห็นของครูท่ีอยูใ่นสถานศึกษา
ขนาดต่างกนัมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้าํแบบเปล่ียนสภาพของผูบ้ริหารแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยท่ีครูอยูใ่นโรงเรียนขนาดเลก็และขนาดกลาง มีความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อ
ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาในแบบเปล่ียนสภาพต่างกบัครูอยู่ในโรงเรียนขนาดใหญ่และ
ใหญ่พิเศษโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.26 และ 4.02 ตามลาํดบั 
  ส่วนดา้นภาวะผูน้าํแบบแลกเปล่ียนของผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูมีความคิดเห็นไม่
แตกต่างกนั โดยท่ีครูอยูใ่นโรงเรียนขนาดเลก็และขนาดกลาง มีความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อภาวะผูน้าํ
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในแบบแลกเปล่ียนมีความคิดเห็นใกลเ้คียงกนัครูอยูใ่นโรงเรียนขนาดใหญ่
และใหญ่พิเศษโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.12 และ 4.01 ตามลาํดบั 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะเพ่ือนาํผลการวิจยัไปใช ้
 1. ควรปรับเก่ียวกบัภาวะผูน้าํแบบเปล่ียนสภาพในดา้นการกระตุน้การใชปั้ญญา โดย
ปฏิบติัเพื่อเป็นแบบอย่างสาํหรับครู  ซ่ึงจะเป็นขวญัและกาํลงัใจให้ครูต่อการปฎิบติังานและทาํให้
การปฏิบติังานในหนา้ท่ีมีประสิทธิภาพ 
 2. มีการส่งเสริมจดักิจกรรมดา้นการมุ่งความสัมพนัธ์เป็นรายบุคคลให้มากยิ่งข้ึน เฉพาะ
รายบุคคล  ท่ีน่าสนใจ ทนัสมยั เนน้วิธีปฏิสัมพนัธ์กนัระหว่างผูบ้ริหารกบัครูไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆ หลายรูปแบบ  
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 3. ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรเขา้ร่วมโครงการฝึกอบรมเพ่ือพฒันาทกัษะการบริหารแก่
ผูบ้ริหารโรงเรียนในดา้นต่างๆ เพื่อให้ผูบ้ริหารมีความสามารถบริหารงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 
 4. ผูบ้ริหารควรส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนมีการพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง โดยมี
ผูบ้ริหารประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
 ขอ้เสนอแนะสาํหรับการวิจยัคร้ังต่อไป 
 1. ควรทําการศึกษาเพื่อวัดภาวะผูน้ําของผูบ้ริหารสถานศึกษาใน 4 ด้าน คือด้าน
บุคลิกภาพ ดา้นทกัษะ  ดา้นความรู้ความสามารถ  ดา้นคุณธรรม 
 2. ควรศึกษาภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีจดัการศึกษาระดบัการศึกษาต่างๆ เพื่อ
เป็นประโยชน์ในการพฒันาภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนต่อไป 
 3. ควรมีการศึกษาปัญหาภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามความคิดเห็น
ของครูผูส้อน  สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี    
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บทคดัย่อ    
การวิจยัเร่ือง  ปัญหาการบริหารงานโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี  มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบปัญหา           
การบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาปทุมธานี  ด้านการบริหารงานวิชาการ  ดา้นการบริหารงานงบประมาณ  ดา้นการบริหาร           
งานบุคคลและด้านการบริหารงานบริหารทัว่ไปตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและ
ครูผูส้อน โดยเปรียบเทียบตามเพศ และเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา คือ ผูบ้ริหารและ
ครูผูส้อนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี จาํนวนทั้ งส้ิน 400 คน              
การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและค่าทีแบบ
สองกลุ่มอิสระต่อกนั (t-test Independent)   
 ผลการวิจยัพบวา่ 
 1.  ปัญหาการบริหารงานของผูบ้ริหารงานสถานศึกษาและครูผูส้อนโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามขอบข่ายภารกิจการบริหารงาน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  
ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ  ดา้นการบริหารงานงบประมาณ รองลงมาคือ ดา้นการบริหารงานบริหาร
ทัว่ไป   ดา้นการบริหารงานบุคคล  และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือดา้นการบริหารงานวิชาการ 

2.  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการปัญหาการบริหารงานโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี จาํแนกตาํแหน่งงานและ            

เขตพื้นท่ีการศึกษา 
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      2.1 เปรียบเทียบการปัญหาการบริหารงานโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา     

ขั้นพื้นฐานสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี จาํแนกตามตาํแหน่งงาน คือ ผูบ้ริหาร และ

ครูผูส้อน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการบริหารงาน

งบประมาณ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนดา้นการบริหารงานวิชาการ   

ดา้นการบริหารงานบุคคล และดา้นการบริหารงานบริหารทัว่ไปไม่แตกต่างกนั 

 2.2 เปรียบเทียบการปัญหาการบริหารงานโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา     

ขั้นพื้นฐานสังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี จาํแนกตามเขตพ้ืนท่ีการศึกษา คือ พื้นท่ี

การศึกษาปทุมธานีเขต 1  และพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานีเขต 2 ในภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05   
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were (1) to study the problems of School- Based 
Management in basic school under the Office of Pathumthani Educational Service Area (2) to 
analyze the problems of School- Based Management in basic school under the Office of Pathumthani 
Educational Service Area in 4 aspects ; academic administration, budget administration, personel 
administration  and general administration.   
               The samples used were 400 key informants consisting of the school principals and 
teachers. The tool used to collect data was a questionnaire. Statistics used to analyze the data 
were percentage, mean, standard deviation (S.D.) and t-test (Independent). 
    The findings were as follows new paragraph (1) the problems of School- Based 
Management in basic school under the Office of Pathumthani Educational Service Area classified 
by the scope of missions as a whole were at a moderate level and for each aspect, the highest 
mean was in the aspect of budget administration followed by personel administration, general 
administration and academic administration respectively new paragraph. (2) The comparative 
analysis between the problems of  School- Based Management in basic school under the Office of 
Pathumthani Educational Service Area and the position of as the principals and teachers as a whole 
showed that there was no significant difference. Howerer, when compared each aspect, there was 
significant difference at a level of .05 in the aspect of budget administration, except for the aspects 
of personel administration, general administration and academic administration that there was no 
significant difference. (3) The comparative analysis between the problems of School- Based 
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Management in basic school under the Office of Pathumthani Educational Service Area and 
educational service area region 1 and 2, as a whole and in each aspect showed that there was              
a significant difference at a level of .05. 
 
คาํสําคญั 
 ปัญหาการบริหารงานโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 
 
ความสําคญัของปัญหา 

การพฒันาประเทศใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และการปกครองนั้น
ปัจจยัท่ีมีความสําคญัจะตอ้งคาํนึงถึงเป็นอย่างมาก ไดแ้ก่ “การเตรียมประชากรท่ีมีคุณภาพ” ซ่ึง
การศึกษามีบทบาทสาํคญัท่ีจะทาํให้เป้าหมายนั้นบรรลุผลดงัพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช (สุพล  จอกทอง, 2540 : 1) ความมุ่งหมายท่ีจะจดัการศึกษาเพื่อพฒันา
คนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์  เป็นคนดี  มีความสามารถและมีความสุข การดาํเนินการให้บรรลุ
เป้าหมายอยา่งมีพลงั  มีประสิทธิภาพ  ตอ้งมีการกระจายอาํนาจและใหทุ้กส่วนของสังคมมีส่วนร่วม 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 6)   

การศึกษาการกระจายอาํนาจด้านการศึกษาในส่วนท่ีเก่ียวกับสถานศึกษานั้น เม่ือได้
วิเคราะห์แนวปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกับพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี2) พ.ศ. 2545 ให้มีการจดัระบบโครงสร้างและกระบวนการจดัการศึกษาของไทย  
ให้มีเอกภาพเชิงนโยบาย  มีความหลากหลายในทางปฏิบติัและมีการกระจายอาํนาจไปสู่เขตพื้นท่ี
การศึกษาและสถานศึกษา  ดงักาํหนดไวต้าม มาตรา  39 ท่ีให้กระทรวงกระจายอาํนาจการบริหาร
และการจดัการศึกษา ทั้งดา้นวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคคลและงานบริหารทัว่ไป  ไปยงั
คณะกรรมการและสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาโดยตรงการกระจายอาํนาจดงักล่าว
จะทาํให้สถานศึกษามีความคล่องตวัมีอิสระในการบริหารจดัการ  และยงักาํหนดไวช้ดัเจนให้ยึด
หลกัของการบริหารจดัการโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน(School Based Management : SBM) ซ่ึงจะเป็น
การสร้างรากฐานและความเขม้แขง็ให้กบัสถานศึกษาสามารถจดัการศึกษาไดม้าตรฐานมีคุณภาพ
และสามารถพฒันาไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

     ถวิล  มาตรเล่ียม (2544 : 12) กล่าวถึง การบริหารจดัการศึกษาเป็นระบบท่ีค่อนขา้งรวม
อาํนาจไวท่ี้ส่วนกลางและยงัเป็นภาระหนา้ท่ีโดยตรงของขา้ราชการโดยท่ีกลุ่มบุคคลอ่ืนไม่มีส่วน
เก่ียวขอ้งรับผดิชอบ ผูป้กครอง ชุมชน หน่วยงานทางธุรกิจเอกชนตลอดจนองคก์รต่างๆ มีส่วนร่วม
และรับผดิชอบในการศึกษาค่อนขา้งนอ้ย ดว้ยเหตุน้ีการบริหารการจดัการศึกษาของประเทศไทยจึง
ยงัไม่กา้วหนา้และพฒันาเท่าท่ีควร ไม่สนองต่อความตอ้งการของสังคมและยงัมีปัญหาอ่ืนๆ ตามมา
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อีกมากมาย  จาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งเร่งรัดและแกไ้ขอยา่งจริงจงัและเป็นรูปธรรม  การแกปั้ญหาและ
พฒันาเพื่อใหไ้ดร้ะบบการบริหารการศึกษามีประสิทธิภาพตอ้งอาศยัการบริหารจดัการท่ีเขม็แขง็            

  โดยเฉพาะระบบการบริหารจดัการระบบโรงเรียนจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งไดรั้บการพฒันา
เปล่ียนแปลง  ทั้งในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบความคิดและแนวปฏิบติัทั้งน้ีเพื่อให้มีความเขม้แข็ง  
ยดืหยุน่ คล่องตวัและสอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ิน 

สถานศึกษานบัเป็นหน่วยงานสาํคญัของการบริหารจดัการศึกษาในระดบัรากหญา้เพราะ
มีความใกลชิ้ดกบัผูเ้รียนและชุมชนเป็นอย่างมาก กิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือก่อให้เกิดการเรียนรู้
ของผูเ้รียนจะเกิดข้ึนท่ีระดบัสถานศึกษาน้ีเอง 
 การจดัระบบบริหารงานในสถานศึกษาท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัภาระความรับผิดชอบ
นั้น เป็นปัจจยัสาํคญัท่ีจะทาํใหก้ารจดัการศึกษามีคุณภาพได ้ ทั้งน้ีเน่ืองเพราะการบริหารจดัการนั้น  
ครอบคลุมกิจกรรมการดาํเนินการต่างๆ  ทางการศึกษาไวห้มดไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของครูและบุคลากร
นกัเรียน  หลกัสูตรและการเรียนการสอน  การจดัทาํนโยบายและแผนการประเมินผล  ระบบขอ้มูล
สารสนเทศ  การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา  การใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ ฯลฯ ดงันั้น  
ถา้การบริหารจดัการไม่ดี  ไม่มีประสิทธิภาพ  ยอ่มส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาได ้
 การบริหารจดัการศึกษาในระดบัโรงเรียนหรือสถานศึกษาของประเทศไทย นบัไดว้่ายงัมี
ปัญหาและอุปสรรคอยูค่่อนขา้งมาก  พิจารณาไดด้งัน้ี 
 1. ปัญหาการรวมอาํนาจสู่ส่วนกลาง  สถานศึกษาทุกแห่งไม่ว่าจะอยูท่ี่ไหนของประเทศ  
ตอ้งข้ึนตรงต่อกรมหรือสํานักงานในส่วนกลางซ่ึงเป็นนิติบุคคล  สถานศึกษาไม่มีอาํนาจในการ
บริหารตนเองทั้งดา้นวิชาการ  งบประมาณ  และบุคลากร 
 2. ผูบ้ริหารไม่มีอาํนาจในการตดัสินใจ  ทาํหน้าท่ีเป็นเพียงตวัแทนของส่วนกลางเป็น    
ผูป้ระสานงานมากกว่าจะเป็นผูบ้ริหาร  เม่ือพูดถึงบทบาทหน้าท่ีหลกัของผูบ้ริหารทั้ง 6 ประการ  
คืองานการเรียนการสอน  งานกิจการนกัเรียน  งานบุคลากร  งานอาคารสถานท่ี  งานการเงินและ
งานสมัพนัธ์ชุมชนจะพบวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษาของไทยมีอาํนาจในการตดัสินใจเพียงนอ้ยนิด 
 ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนนั้ น  แนวทางการดาํเนินงานถูกกาํหนดมาจาก
ส่วนกลางทั้งส้ิน 
 ดา้นบริหารงานบุคลากร โรงเรียนก็ไม่ไดต้ดัสินใจเอง  การคดัเลือกการบรรจุ การเล่ือน
ตาํแหน่ง การโยกยา้ย  เป็นอาํนาจของกรม ยกเวน้ประถมศึกษาเท่านั้นท่ีให้อาํนาจในบางระดบัลง
ไปถึงจงัหวดั แต่นับว่าน้อยมาก โรงเรียนไม่มีอาํนาจหน้าท่ีในการตดัสินใจเก่ียวกบัการพิจารณา
ความดีความชอบให้แก่บุคลากร ท่ีทาํอยูเ่ป็นเพียงการนาํเสนอการพิจารณาความดีความชอบให้ผูมี้
อาํนาจเหนือข้ึนไปตดัสินใจ 
ดา้นอาคารสถานท่ี  อาคารของโรงเรียนจะตอ้งสร้างตามแบบท่ีออกโดยส่วนกลางเท่านั้น 
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                ดา้นกิจการนกัเรียนและดา้นความสัมพนัธ์ชุมชนนั้น ถึงแมว้่าจะดาํเนินการโดยโรงเรียน
เองแต่กิจกรรมกถู็กกาํหนดมาโดยส่วนกลาง 
                นอกจากน้ี ด้านบริหารการเงินก็ยงัต้องพึ่ งงบประมาณจากส่วนกลางเกือบทั้ งหมด  
ผูบ้ริหารการศึกษาในโรงเรียนของไทยมีอาํนาจในการบริหารท่ีจาํกดัมาก  ตอ้งคอยฟังการตดัสินใจ
จากส่วนกลางทุกเร่ือง 
  การบริหารจดัการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจะตอ้งมีภาระหนา้ท่ีในการบริหาร
จดัการศึกษาตามแนวนโยบายการกระจายอาํนาจการบริหารจดัการศึกษา  ทั้งด้านงานวิชาการ             
งานงบประมาณ งานบุคคลและงานบริหารทัว่ไป  ท่ีกาํหนดไวช้ดัเจนโดยพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และให้ยึดหลกัการบริหารงานโดย
โรงเรียนเป็นฐาน (School-Based Management : SBM) ซ่ึงเป็นการบริหารเบด็เสร็จท่ีสถานศึกษา   
บริหารและจดัการศึกษาโดยองคค์ณะบุคคลให้มีอาํนาจอิสระในการตดัสินใจทั้งในดา้นวิชาการ   
ดา้นบริหารและงบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคลและการบริหารทัว่ไป ผูบ้ริหารจึงเป็นผูมี้
บทบาทสําคญัในการใช้อาํนาจบริหารจดัการตอ้งใช้ความรู้ความสามารถ ทกัษะและแสดงถึง
คุณธรรมในการบริหารจดัการ ตอ้งเป็นผูน้าํในการเปล่ียนวฒันธรรมการบริหารงานไปจากเดิม    
โดยยึดหลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมกระจายอาํนาจให้ทุกคนร่วมรับผิดชอบการบริหารโดย
มุ่งหวงัผลสําเร็จในการบริหารจดักาศึกษาตามแนวคิดการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
                จากเหตุผลและความจาํเป็นดงักล่าวผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาปัญหาการบริหารงานโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานีตาม 
ความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนเพื่อให้ทราบขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัปัญหาว่ามีปัญหา
ในการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงาน
งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคลและด้านการบริหารงานบริหารงานทัว่ไปว่ามีปัญหาการ
บริหารงาน โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมากน้อยเพียงใดและมีความแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร            
เพื่อเป็นข้อมูลนํามาปรับปรุงและแก้ไขพัฒนาการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานให้มี
ประสิทธิผลต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
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โจทย์วจัิย/ปัญหาวจัิย 
 การบริหารงานโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี  
การศึกษาปทุมธานี  มีปัญหาเป็นอยา่งไร 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาปัญหาการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงาน
งบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคลและดา้นการบริหารงานบริหารทัว่ไปตามความคิดเห็นของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน 
 2. เพื่อเปรียบเทียบปัญหาการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา         
ขั้นพื้นฐานสังกดัสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี ดา้นการบริหารงานวิชาการ ดา้นการบริหาร 
งานงบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคลและดา้นการบริหารงานบริหารทัว่ไปตาม สถานภาพ
ตาํแหน่งหนา้ท่ีและเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 
วธีิดําเนินการวจัิย   
 1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  1.1 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  ไดแ้ก่  ผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนละ 5 คน
และครู  สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี  จาํนวนโรงเรียน 194 โรงเรียน จาํนวน
ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู 3,806 คน   
  1.2 กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้าคร้ังน้ี ได้แก่ ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา และ ครู สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี   ซ่ึงปฏิบติัหนา้ท่ีในปีการศึกษา 2551          
ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  364  คน  ซ่ึงกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งดว้ยการใชต้ารางสาํเร็จรูป
กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างของทาโร ยามาเน่ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % ยอมให้เกิดความคลาดเคล่ือน 
5%  (Yamane, 1973 : 725  อา้งถึงใน  อรสา  โกศลานนัทกุล, 2549 : 155-159) แต่ในการวิจยัคร้ังน้ี
ผูว้ิจยัขอใชข้นาดกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  400  คน  
              2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั  แบ่งเป็น 2 ตอนคือ ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูล
ทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Checklist) และตอนท่ี 2
 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัญหาการบริหารงานโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของสังกดัสาํนกังาน
เขตการศึกษาปทุมธานี  มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Sale) 
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               3. การสร้างเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
     3.1 สร้างแบบสอบถามฉบบัร่าง  นาํแบบสอบถามไปปรึกษาอาจารยท่ี์เป็นประธาน
กรรมการ และกรรมการผูค้วบคุมวิทยานิพนธ์  เพื่อปรับปรุงแกไ้ข 
     3.2 นาํแบบสอบถามไปให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา เสนอ
ผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน  ตรวจสอบแลว้นาํมาคาํนวณค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบันิยาม
เชิงปฏิบัติการ (IOC) ซ่ึงผลการวิเคราะห์แบบสอบถามได้ค่าความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง                
0.6 -1.00 
  3.3 นาํแบบสอบถามไปทดลองใชก้บัผูบ้ริหารและครูท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน             
30 คน จากนั้นนาํไปคาํนวณหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามโดยใชโ้ปรแกรมสถิติสําเร็จรูป  

หาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาด (Cronbach’s  Alpha  Coefficient )  ไดค่้า ∝  = 0.98 
 4.  การเก็บรวบรวมขอ้มูล  ผูว้ิจยัขอความร่วมมือจากผูต้อบแบบสอบถามใหก้รอกขอ้มูล
โดยดาํเนินการผ่านผูบ้ริหารโรงเรียนต่างๆ เป็นผูม้อบแบบสอบถามแก่ผูต้อบแบบสอบถาม และ
เกบ็รวบรวมแบบสอบถามจากผูต้อบแบบสอบถามในสังกดั ผูว้ิจยัประสานงานขอรับแบบสอบถาม
คืนหลงัจากส่งแบบสอบถามไปแลว้ 1 สปัดาห์ ปรากฏวา่ไดแ้บบสอบถามคืนทั้งส้ิน 400  ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 100 
 5. การวิเคราะห์ขอ้มูล คือ สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ใชว้ิธีหาค่าความถ่ีและค่า
ร้อยละและปัญหาการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสังกัดสํานักงานเขตการศึกษา
ปทุมธานีในดา้นต่างๆ วิเคราะห์โดยวิธีหาค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 6. สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล  โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป โดยใชส้ถิติในการวิเคราะห์
ขอ้มูล คือ  ค่าสถิติพื้นฐาน  ไดแ้ก่ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Arithmetic Mean) และค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติท่ีใชท้ดสอบสมมุติฐาน ระหวา่งคะแนนเฉล่ียของ
กลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่มตวัอย่างโดยใชค่้าที (t - test) สําหรับกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นอิสระต่อกนั  
(Independent Samples) 
 
ผลการวจัิย   
 1. ผลการวิเคราะห์ปัญหาการบริหารงานของผูบ้ริหารงานสถานศึกษาและครูผูส้อนโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามขอบข่ายภารกิจการบริหารงาน โดยภาพรวม        
อยู่ในระดับปานกลาง ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ด้านการบริหารงานงบประมาณ รองลงมาคือ        
ด้านการบริหารงานบริหารทัว่ไป ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ         
ดา้นการบริหารงานวิชาการ และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่     
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  ดา้นการบริหารงานวิชาการ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ การส่งเสริมใหป้ระชาชน ในชุมชน 
ทอ้งถ่ิน เขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการของสถานศึกษา รองลงมาคือ ปัญหา การสนบัสนุน
ดา้นวิชาการต่อบุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงานและสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
ตํ่าสุดคือการสนบัสนุนให้ครูใชแ้ผนการเรียนรู้และใชจ้ดักิจกรรมการเรียนรู้ไดส้อดคลอ้งกบัสาระ
และหน่วยการเรียนรู้   
  ดา้นการบริหารงานงบประมาณ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ปัญหาการระดมทรัพยากรและ
การลงทุนทางการศึกษา เป็นกองทุนสวสัดิการเพื่อพฒันาการศึกษา รองลงมาคือการจดัระบบขอ้มูล
ด้านงบประมาณ ทะเบียนบญัชีงบประมาณ และหลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ตามระเบียบ วิธีการ
งบประมาณไวอ้ย่างชดัเจนสามารถตรวจสอบได ้และมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือการจดัทาํและนาํเสนอ
แผนปฏิบติัการประจาํปีเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา  
  ดา้นการบริหารงานบริหารทัว่ไป ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ การจดัระบบสนบัสนุนและ
อาํนวยความสะดวกในการบริหารงานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคลากรและบริหารงานทัว่ไป 
รองลงมาคือการจดัทาํสาํมะโนผูเ้รียนและระบบขอ้มูลสารสนเทศใหส้ามารถนาํขอ้มูลมาใชไ้ดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ และท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่ าสุด คือการจัดประชุมและจัดทํารายงานการประชุมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการจดัระบบขอ้มูลและประสานการดาํเนินงานตามมติ
การประชุมใหค้ณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานรับทราบ  
  ดา้นการบริหารงานบุคคล ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ การดาํเนินการสรรหาเพื่อบรรจุแต่งตั้ง
ตาํแหน่งครูผูช่้วย ครู และบุคลากรทางการศึกษาตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กาํหนด  
รองลงมาคือ การประเมินเพื่อขอเล่ือนวิทยฐานะ/ขอกาํหนดตาํแหน่งเพิ่มขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามหลกัเกณฑท่ี์ ก.ค.ศ. กาํหนด และค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือ การเสริมสร้าง พฒันาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ใหมี้ขวญัและกาํลงัใจเพื่อป้องกนัการทาํผดิวินยั  
 2. ผลการเปรียบเทียบปัญหาการบริหารงานโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา        
ขั้นพื้นฐานสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี จาํแนกตาํแหน่งงานและเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ผลเปรียบเทียบปัญหาการบริหารงานโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี จาํแนกตามตาํแหน่งงาน คือ ผูบ้ริหาร และครูผูส้อน 
โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั แต่เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่  ดา้นการบริหาร งานงบประมาณ แตกต่างกนั
อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนดา้นการบริหารงานวิชาการ ดา้นการบริหารงานบุคคล 
และดา้นการบริหารงานบริหารทัว่ไปไม่แตกต่างกนั 
       ผลเปรียบเทียบปัญหาการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี จาํแนกตามเขตพื้นท่ีการศึกษา คือ พื้นท่ี
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การศึกษาปทุมธานีเขต 1 และพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 2 ในภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05   
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยัเก่ียวกบัปัญหาการบริหารงานโดยใชโ้รงเรียนเป็น
ฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี  มีประเด็นน่าสนใจท่ี
นาํมาอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 1. ผลการวิจยัพบว่า  ปัญหาการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา        
ขั้นพื้นฐานสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี อยูใ่นระดบัปานกลาง ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก
ผูบ้ริหารโรงเรียนไดรั้บการอบรมและพฒันา เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานอยา่งต่อเน่ือง
อยู่แลว้  ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีผูบ้ริหารทุกคนตอ้งมีการพฒันาการบริหารงานของตนเองอยู่เสมอๆ แต่
อาจจะยงัทาํไดไ้ม่ดีเท่าท่ีควรจึงทาํให้การบริหารโรงเรียนยงัไม่สามารถบริหารไปให้เป็นไปตามท่ี
เกณฑ์คาดหวงั จึงเกิดปัญหาการบริหารงานอยู่ในระดบัปานกลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ        
บุญพร้อม สุดใจ (2547 : 87) ผลการวิจยัพบว่า ปัญหาของการบริหารทั้ง 4 ดา้นของผูบ้ริหารโรงเรียน
อนุบาลเอกชน จงัหวดัสมุทรปราการ ผูบ้ริหารปฏิบติัอยู่ในระดับปานกลาง และสอดคลอ้งกับ
งานวิจยัของ อรเพญ็  สีหะวงศ ์(2537 : 184) ผลการวิจยัพบว่า ปัญหาการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกดัสาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดัมหาสารคาม ตามขอบข่ายงานและตามกระบวน การบริหาร 
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  เช่นเดียวกบั ประเสริฐ  ชาวงษ ์(2524 : 74) ท่ีพบว่า ปัญหาการ
บริหารงานครูใหญ่โรงเรียนประถมศึกษาในสังกดัสาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดัร้อยเอด็ อยูใ่น
ระดบัปานกลาง และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ประสงค ์ พรโสภิณ (2535 : 158-159) ท่ีพบว่า ผูบ้ริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา สังกดัสํานักงานการประถมศึกษาจงัหวดัชยัภูม มีความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบั
ปัญหาการปฏิบติังานของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาโดยส่วนรวมและเป็นรายดา้น อยู่ในระดบั
ปานกลาง 
 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่มีปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลางเช่นเดียวกนั โดยเรียงลาํดบั
ค่าเฉล่ียของปัญหา จะพบว่า ดา้นการบริหารงานงบประมาณเป็นปัญหาลาํดบัแรก  รองลงมาคือ 
ปัญหาดา้นการบริหารงานบริหารทัว่ไป ลาํดบัท่ีสามคือ ปัญหาดา้นการบริหารงานบุคคล และลาํดบั
สุดทา้ยคือ ปัญหาดา้นการบริหารงานวิชาการ เน่ืองจากผูบ้ริหารอาจให้ความสาํคญัของงานแต่ละ
ดา้นแตกต่างกนั เม่ือพบปัญหาดงักล่าวเกิดข้ึนคงเป็นหนา้ท่ีสาํคญัของผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งรีบหา
วิธีการวางแผนและดาํเนินการตามแผนใหไ้ปสู่ความสาํเร็จ สามารถสรุปไดด้งัน้ี     
  1.1   ดา้นการบริหารงานงบประมาณ พบปัญหานอ้ยท่ีสุด คือ การจดัทาํและนาํเสนอ
แผนปฏิบติัการประจาํปีเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
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  1.2 ดา้นการบริหารงานบริหารทัว่ไป พบปัญหาน้อยท่ีสุด คือ การจดัประชุมและ
จดัทาํรายงานการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการจดัระบบขอ้มูลและ
ประสานการดาํเนินงานตามมติการประชุมใหค้ณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานรับทราบ 
  1.3 ด้านการบริหารงานบุคคล พบปัญหาน้อยท่ีสุด คือ การดาํเนินการให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา อุทธรณ์ ร้องทุกข ์ดว้ยกระบวนการท่ีเท่ียงธรรมตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ี 
ก.ค.ศ. กาํหนด 
  1.4 ดา้นการบริหารงานวิชาการ พบปัญหาน้อยท่ีสุด คือ การสนับสนุนให้ครูใช้
แผนการเรียนรู้และใชจ้ดักิจกรรมการเรียนรู้ไดส้อดคลอ้งกบัสาระและหน่วยการเรียนรู้ 
 2. ผลการเปรียบเทียบปัญหาการบริหารงานโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา        
ขั้นพื้นฐานสังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี จาํแนกตาํแหน่งงานและสังกดัเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาผลการวิจยัพบวา่ 
  2.1 ปัญหาการบริหารงานโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดั
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี จาํแนกตาํแหน่งงาน ผลการเปรียบเทียบปรากฏว่าโดยรวมไม่
แตกต่างกนั พบว่า ผูบ้ริหารมีปัญหาการบริหารงานมากกว่าครูผูส้อน ท่ีผลการการวิจยัออกมาเช่นน้ี 
อาจเป็นเพราะผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งรับภาระการบริหารงานสถานศึกษาในดา้นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น 
การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ไปมาก 
ด้วยเหตุน้ีจะเห็นว่าปัจจัยเบ้ืองต้นจึงทาํให้เกิดปัญหาในการบริหารงานของผูบ้ริหารมากกว่า
ครูผูส้อน ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้
      2.2  ปัญหาการบริหารงานโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดั
สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี จาํแนกตามสังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษา ผลการเปรียบเทียบปรากฏ
ว่าแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทุกดา้น พบว่า ผูบ้ริหารและครูผูส้อน สังกดั
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 1 มีปัญหาการบริหารงานมากกวา่ ผูบ้ริหารและครูผูส้อน 
สังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 2 ทุกดา้น ท่ีผลการวิจยัออกมาเช่นน้ี อาจเป็นเพราะ
ผูบ้ริหารและครูผูส้อนสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 1 มีจาํนวนมากและมีภาระงาน
ท่ีตอ้งรับผิดชอบมาก จึงทาํให้เกิดปัญหาในการบริหารงานดา้นต่างๆ เกิดปัญหาและความยุ่งยาก
มากกวา่  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้
 
ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะในการนาํผลการวิจยัไปใช ้
 1. ดา้นการบริหารงานงบประมาณ  พบปัญหามากท่ีสุด คือ ปัญหาการระดมทรัพยากร
และการลงทุนทางการศึกษา เป็นกองทุนสวสัดิการเพื่อพฒันาการศึกษา ผูบ้ริหารควรมีจดัประชุม
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ร่วมกบัครูและบุคลากรเพื่อวางแผนการจดังบประมาณของการจดักิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนไว้
ล่วงหนา้  
 2. ดา้นการบริหารงานบริหารทัว่ไป พบปัญหามากท่ีสุด คือ การจดัระบบสนบัสนุนและ
อาํนวยความสะดวกในการบริหารงานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคลากรและบริหารงานทัว่ไป 
ผูบ้ริหารควรจดัจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการไวโ้ดยเฉพาะแต่ละงาน เพื่อทาํงานเฉพาะดา้น เพื่อการทาํงานท่ี
เป็นระบบ และขั้นตอนท่ีรวดเร็วข้ึน  
 3. ดา้นการบริหารงานบุคคล พบปัญหามากท่ีสุด คือ การดาํเนินการสรรหาเพ่ือบรรจุ
แต่งตั้งตาํแหน่งครูผูช่้วย ครู และบุคลากรทางการศึกษาตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กาํหนด 
ผูบ้ริหารควรเปิดโอกาสให้ครูทุกคนไดเ้ขา้กระบวนการสรรหาเพื่อบรรจุแต่งตั้งตาํแหน่ง ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ี ก.ค.ศ. อยา่งโปร่งใสและยติุธรรม 
 4. ดา้นการบริหารงานวิชาการ พบปัญหามากท่ีสุด คือ การส่งเสริมใหป้ระชาชนในชุมชน 
ทอ้งถ่ิน เขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการของสถานศึกษา ผูบ้ริหารควรมีการสนบัสนุนให้
ประชาชนในทอ้งถ่ิน หรือชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมกบัโรงเรียนในการจดักิจกรรมต่างๆ โดยอาจจะ
เร่ิมจากผูป้กครองนักเรียนก่อนโดยสนับสนุนให้จดักิจกรรมร่วมกัน โดยมีการประชาสัมพนัธ์
ข่าวสารต่างๆ ให้ชุมชนหรือประชาชนทราบ  ให้ประชาชนในทอ้งถ่ิน หรือชุมชนไดเ้ขา้มามีส่วน
ร่วมกบัทางโรงเรียนมากข้ึน  
               ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการวิจยัเก่ียวกบัปัญหาการบริหารงานงบประมาณโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เพื่อทราบขอ้เทจ็จริงและนาํมา
ปรับปรุงแกไ้ขต่อไป 
 2. ควรมีการวิจยัเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดปัญหาการบริหารงานโดยใชโ้รงเรียนเป็น
ฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี 
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บทคดัย่อ 
การวิจัยเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดในการใช้บริการโทรศัพท์

สาธารณะแบบหยอดเหรียญของบริษทั ทรู คอร์ปอเรชั่น จาํกัด (มหาชน)ในจงัหวดั ปทุมธานี 
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัความสําคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดในการใช้
บริการโทรศพัทส์าธารณะแบบหยอดเหรียญของบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ในจงัหวดั
ปทุมธานีและเปรียบเทียบระดบัความสาํคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดในการใช้
บริการโทรศพัทส์าธารณะแบบหยอดเหรียญของบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ในจงัหวดั
ปทุมธานีและศึกษา 

กลุ่มตัวอย่าง ท่ีใช้ในการวิจัยคร้ัง น้ี  ได้แก่  ลูกค้า ท่ีใช้บริการโทรศัพท์สาธารณะ 
แบบหยอดเหรียญของบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ในจงัหวดัปทุมธานี ซ่ึงไดจ้ากการ
สุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Simple Random Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถาม
และแบบสัมภาษณ์ แบบสอบถามจํานวน 32 ข้อ คือ ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัย 
ส่วนบุคคล ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามปัจจยัท่ีมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดในการใช้บริการ
โทรศพัท์สาธารณะแบบหยอดเหรียญของบริษทั ทรู คอร์ปอเรชั่น จาํกัด (มหาชน) ในจงัหวดั
ปทุมธานี ซ่ึงผลจากการวดัค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.96 ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดจ้ากแบบสอบถามถูก
วิเคราะห์โดยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืน และมีความสมบูรณ์
ถูกตอ้งสามารถนาํมาวิเคราะห์ขอ้มูลไดจ้าํนวนทั้งส้ิน 400 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 สถิติท่ีใชใ้นการ
วิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่  ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติการทดสอบค่าทีแบบ 
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ต่อกนั การทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน โดยมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05แบบสัมภาษณ์จาํนวน 6 ขอ้ ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้ัมภาษณ์ ส่วนท่ี 
2 ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณภาพการบริการสําหรับผูใ้ชบ้ริการโทรศพัท์สาธารณะแบบหยอดเหรียญของ
บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่จาํกดั (มหาชน) ในจงัหวดัปทุมธานี 

ผลการวิจยั พบวา่ 
1.ระดับการให้ความสําคัญของปัจจัยท่ีมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดในการ 

ใช้บริการโทรศพัท์สาธารณะแบบหยอดเหรียญของ บริษทั ทรู คอร์ปอเรชั่น จาํกัด (มหาชน) 
ในจังหวดัปทุมธานีโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือจาํแนกรายด้าน พบว่า ด้านผลิตภัณฑ ์
ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ
ของการใหบ้ริการ และ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีการให้ระดบัความสาํคญัของปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านราคา มีการให้ระดับความสําคญัของปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดอยูใ่นระดบัมาก 

2.ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการโทรศพัทส์าธารณะแบบหยอดเหรียญของ บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ 
จาํกดั (มหาชน) ในจงัหวดัปทุมธานี ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลในดา้นอายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 
อาชีพ รายไดต่้อเดือนให้ระดบัความสาํคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสําคญัทางสถิติท่ี .05 และปัจจยัส่วนบุคคลในดา้นเพศให้ระดบัความสําคญัปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

3. คุณภาพการบริการสาํหรับผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทส์าธารณะของ บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ 
จาํกดั (มหาชน) พบว่า ลูกคา้ในปัจจุบนัยงัพอใจท่ีจะใชบ้ริการโทรศพัทส์าธารณะของ บริษทั ทรู 
คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) และส่วนใหญ่แลว้ลูกคา้ยงัประทบัใจในการให้บริการอยูใ่นระดบัดี
และส่วนหน่ึง บริษทั ทรู คอร์ปอเรชั่น จาํกดั (มหาชน) มีภาพลกัษณ์ของการให้บริการท่ีดีและ
หลากหลาย รวมถึง กลยทุธ์ทางการตลาดบริการทาํใหก้ารใชบ้ริการโทรศพัทส์าธารณะของบริษทั 
ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) อยูเ่หนือคู่แข่ง และ พบวา่ บริษทั ทรูคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
มีรายไดเ้พิ่มข้ึนจากการให้บริการโทรศพัทส์าธารณะของลูกคา้รายใหม่และลูกคา้เดิม โดยการใช้
บ ริการ เ ติม เ งิน มือ ถือผ่ านโทรศัพท์สาธารณะ  ซ่ึ ง ลูกค้า ท่ีมาใช้บ ริการ รู้ สึกมั่น ใจใน 
การให้บริการไม่ว่าจะเป็นการโทรศพัทภ์ายในพื้นท่ีหรือการเติมเงินมือถือผา่นโทรศพัทส์าธารณะ 
แสดงให้เห็นว่า บริษทั ทรู คอร์ปอเรชั่น จาํกดั(มหาชน) สามารถตอบสนองความตอ้งการและ
คุณภาพการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ABSTRACT 
The objective of this research was to study the factors affecting marketing mix levels of 

public telephone Usage of True Corporation Public Company Limited in Patumtani province. 
The Sample group was 400 True Corporation Public Company Limited customers in 

Patumtani province selected by using simple random sampling method. Questionnaires had a total 
of 32 items. Part I was about demographic data while part II was factors affecting the marketing 
mix of public telephone usage of True Corporation Public Company Limited in Patumtani 
province. The questionnaire had a reliability level of .96. Statistics used in analyzing the data 
were percentage, mean, standard deviation (S.D.), t-test independent sample, one way ANOVA 
and Pearson’s product moment correlation coefficient. 

The findings were as follows : 
1. The findings regarding product, price, sales channel, marketing promotion, staff, 

service process and physical character were at a moderate level. In addition, the finding also 
showed that price was at a high level. 

2. True Corporation Public Company Limited customers had different demographic 
data regarding age, marriage status, education, career and salary and had significantly different 
marketing mix factors at the .05 level. In addition, the finding also showed that those who were 
different in demographic data regarding sex had no significantly different marketing mix factors 
at a level of .05 

3. Customers’ satisfaction and service quality were at a high level due to True 
Corporation Public Company Limited’s variety of services.  
 
คาํสําคญั   

 ปัจจยัท่ีมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาด  บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)  
 
ความสําคญัของปัญหา 

การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยสําคญัอย่างยิ่งในการดาํรงชีวิตของประชาชน
รวมทั้งเป็นปัจจยัพื้นฐานของการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในกระแส
ของโลกโลกาภิวฒัน์ท่ีมีการพฒันาเทคโนโลยทีางดา้นสารสนเทศเป็นไปอยา่งรวดเร็วและโลกของ
การส่ือสารมีการพฒันาไปอย่างมากในทุกๆดา้นเช่นการส่ือสารทางสายเคเบิลทั้งภาคพื้นดินและ 
ใต้พื้นนํ้ าการส่ือสารทางคล่ืนวิทยุและการส่ือสารผ่านดาวเทียมเป็นต้น ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  
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ท่ี มีความสําคัญมาก ข้ึนทั้ งทางด้านการดํา เ นินชีวิตประจําวันและการประกอบธุรกิจ 
               ปัจจุบนัองคก์ารโทรศพัทฯ์ ไดถู้กแปรรูปเป็นบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ไดด้าํเนิน
กิจการดา้นโทรคมนาคมให้บริการประชาชนโดยให้สัมปทานแก่ บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 
(มหาชน) พร้อมลงนามเซ็นสัญญาดาํเนินงานโทรศพัท์พื้นฐานในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลเป็นจาํนวน 2.6 ลา้นเลขหมายนอกจากน้ียงัมีบริการอ่ืนๆ เช่น โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี และ
โทรศพัทส์าธารณะแบบหยอดเหรียญเป็นตน้ 

การให้บริการโทรศพัท์สาธารณะเป็นการให้บริการอีกรูปแบบหน่ึงท่ีในอดีตผูบ้ริโภค
ส่วนใหญ่ท่ีตอ้งการใชโ้ทรศพัทส์าธารณะเน่ืองจากปัญหาเลขหมายโทรศพัทพ์ื้นฐานขาดแคลนหรือ
ประชาชนท่ีมีรายไดน้อ้ยซ่ึงไม่สามารถมีโทรศพัทส่์วนตวัได ้

ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ผูจ้ดัทาํจึงไดท้าํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อส่วนประสม
ทางการตลาดในการใชบ้ริการโทรศพัทส์าธารณะแบบหยอดเหรียญของ บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ 
จาํกดั (มหาชน)  ในจงัหวดัปทุมธานี โดยคาดว่า ผลจากการศึกษาจะมีส่วนสําคญัท่ีจะทาํให้ผูใ้ห้
บริการรวมถึงบุคคลท่ีมีความสนใจไดท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการใช้บริการโทรศพัท์สาธารณะ
ตลอดจนปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทส์าธารณะ เพื่อนาํมาเป็นแนวทางในการปรังปรุง
พฒันาการดําเนินงาน และวางแผนให้สอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ช้บริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 
 
โจทย์วจัิย/ปัญหาวจัิย 

ระดบัความสาํคญัของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อส่วนประสม
ทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั อยา่งไร 

 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1.เพื่ อ ศึกษาระดับความสําคัญของปัจจัย ท่ี มีผลต่อส่วนประสมทางการตลาด 
ในการใชบ้ริการโทรศพัทส์าธารณะแบบหยอดเหรียญของ บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
ในจงัหวดัปทุมธานี 

2.เพื่อเปรียบเทียบระดบัความสาํคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดในการ
ใช้บริการโทรศพัท์สาธารณะแบบหยอดเหรียญของ บริษทั ทรู คอร์ปอเรชั่น จาํกัด (มหาชน) 
ในจงัหวดั ปทุมธานี 
 3.เพื่อศึกษาถึงคุณภาพการบริการสําหรับผู ้ใช้บริการโทรศัพท์สาธารณะแบบ 
หยอดเหรียญของ บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ในจงัหวดั ปทุมธานี 
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วธีิดําเนินการวจัิย 
1.  กลุ่มประชากร ประกอบ ดว้ยผูใ้ชบ้ริการโทรศพัท์สาธารณะแบบหยอดเหรียญของ

บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ในจงัหวดัปทุมธานี จาํนวนทั้งส้ิน 929,250 คน และ 
ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง ในการวิจยัคร้ังน้ีใชก้ารคาํนวณตามสูตร ทาโร ยามาเน (Taro Yamane อา้งใน  
ยทุธพงษ ์กยัวรรณ์, 2543: 10) กาํหนดขอบเขตความคลาดเคล่ือนท่ี .05 ไดก้ลุ่มตวัอย่างจาํนวน
ทั้งส้ิน 400 คน 

2.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคร้ังน้ีเป็น
แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดในการใชบ้ริการโทรศพัทส์าธารณะ
แบบหยอดเหรียญของ บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ในจงัหวดัปทุมธานี  

     แบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 
       ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทส์าธารณะแบบหยอด

เหรียญของบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) มีลกัษณะเป็นแบบสาํรวจรายการ (Check - 
List) ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน 
                   ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดในการ 
ใช้บริการโทรศัพท์สาธารณะแบบหยอดเหรียญของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จาํกัด (มหาชน) 
ในจงัหวดัปทุมธานี ตามปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด ประกอบดว้ยปัจจยัเก่ียวกบั (7Ps) ลกัษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบค่าระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดโดยใชม้าตรฐานคาํถามใน
ลกัษณะประเมินค่า (Rating Scale) ในรูปแบบ ของ ลิเคิร์ท (Likert’s Scale) มีคาํตอบ แบ่งออกเป็น 
5 ระดบัคือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

3.  การวิเคราะห์ขอ้มูล นาํแบบสอบถามท่ีไดรั้บจากกลุ่มตวัอยา่งมาวิเคราะห์ขอ้มูลตาม
ขั้นตอนดงัน้ี  

3.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบบัท่ีไดรั้บกลบัคืนมา 
3.2 จดัทาํรหสัในแบบสอบถามตามท่ีกาํหนดในตารางแจกแจงความถ่ี 
3.3 ทาํการกรอกขอ้มูลตามรหสัลงในโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ 
3.4 ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลและแกไ้ขขอ้ผดิพลาดท่ีเกิดจากการกรอกขอ้มูล 
3.5 ใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทาํการวิเคราะห์ขอ้มูล ตามปัจจยัส่วนตวัของผูใ้ชบ้ริการ 

 4. สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ในการวิจยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัไดใ้ชส้ถิติวิเคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
  4.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

   4.1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) 
   4.1.2 ค่าเฉล่ีย (Mean) 
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4.1.3 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
4.2 สถิติท่ีใชห้าคุณภาพของเคร่ืองมือ 

4.2.1 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Concurrency) 
4.2.2 ความเช่ือมัน่ (Reliability) 

4.3 สถิติเชิงอนุมานหรือสถิติอา้งอิง (Inferential Statistics) 
4.3.1 การทดสอบค่าที (t-test) ใชท้ดสอบความแตกต่างระหวา่งตวัแปร 2 ตวั 
4.3.2 การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน (One-Way ANOVA) 
4.3.3 ค่าเอฟ (F-test) ใชท้ดสอบความเปรปรวนภายในกลุ่มและใชก้ารเปรียบเทียบ

ค่าเฉล่ียรายคู่ โดยวิธี เซฟเฟ่ (Scheffe) 
4.3.4 การทดสอบความแตกต่างทางสถิติ ระดบันยัสาํคญั .05 

 
ผลการวจัิย 

1. เชิงปริมาณ 
จากการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดในการใช้บริการโทรศพัท์

สาธารณะแบบหยอดเหรียญของ บริษทั ทรู คอร์ปอเรชั่น จาํกัด (มหาชน) ในจงัหวดัปทุมธานี 
สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ผลการเปรียบเทียบเ ก่ียวกับปัจจัย ท่ี มีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดตาม 
การพิจารณาให้ความสําคญัของผูใ้ชบ้ริการโทรศพัท์สาธารณะแบบหยอดเหรียญของ บริษทั ทรู 
คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ในจงัหวดั ปทุมธานี ตามปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ 
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ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

เพศ 

t-Value Sig. ชาย หญิง 

x  S.D. x  S.D. 
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 3.20 .51 3.12 .47 2.04 .09 

2. ดา้นราคา 3.46 .48 3.43 .52 2.40 .57 

3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 3.23 .48 3.29 .43 2.42 .17 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด  3.11 .52 3.00 .56 1.02 .04 

5. ดา้นบุคลากร 3.41 .41 3.41 .37 4.88* .99 

6. ดา้นกระบวนการของการ 
     ใหบ้ริการ 

3.34 .50 3.33 .45 8.18* .75 

7. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 3.42 .40 3.30 .42 .21 .01 

รวม 3.31 .31 3.27 .33 .03 .19 

 
ดา้นเพศ โดยภาพรวม พบว่า ทั้งเพศชายและเพศหญิงท่ีใชบ้ริการโทรศพัทส์าธารณะ

แบบหยอดเหรียญของ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จาํกัด (มหาชน) ให้ความสําคญักับปัจจัย 
ส่วนประสมทางการตลาดไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า เพศชายกับเพศหญิง 
ให้ความสําคัญแตกต่างกัน  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ  .05 ในด้านบุคลากร  และ 
ดา้นกระบวนการของการใหบ้ริการส่วนดา้นอ่ืนๆไม่แตกต่างกนั 

 

ปัจจัยส่วน
ประสมทาง
การตลาด 

อายุ  
F-

Value 
Sig. ไม่เกนิ 25 ปี 26 – 35  ปี 36 –45 ปี 46 – 55 ปี 55ปีขึน้ไป 

x  S.D. x  S.D. x  S.D. x  S.D. x  S.D. 

1. ดา้น
ผลิตภณัฑ ์

3.10 .60 3.13 .54 3.22 .39 3.40 .21 0.00 0 2.89* .04 

2. ดา้นราคา 3.35 .50 3.43 .45 3.48 .53 3.65 .56 0.00 0 2.26 .08 

3. ดา้น
ช่องทางการ
จดัจาํหน่าย 

3.08 .56 3.26 .45 3.33 .39 3.38 .36 0.00 0 4.80* .00 
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ตาราง (ต่อ) 
  

ปัจจัยส่วน
ประสมทาง
การตลาด 

อายุ  
F-

Value 
Sig. ไม่เกนิ 25 ปี 26 – 35  ปี 36 –45 ปี 46 – 55 ปี 55ปีขึน้ไป 

x  S.D. x  S.D. x  S.D. x  S.D. x  S.D. 

4. ดา้นกา
ส่งเสริม
การตลาด  

3.00 .59 3.06 .49 3.10 .59 3.00 .32 0.00 0 .63 .60 

5. ดา้น
บุคลากร 

3.36 .41 3.40 .37 3.41 .41 3.62 .31 0.00 0 2.22 .09 

6. ดา้นระบวน
การ  ของการ
ใหบ้ริการ 

3.03 .59 3.42 .47 3.36 .40 3.46 .24 0.00 0 
11.95

* 
.00 

7. ดา้น
ลกัษณะทาง
กายภาพ 

3.21 .421 3.39 .39 3.42 .44 3.34 .33 0.00 0 4.20* .01 

รวม 3.16 .44 3.30 .27 3.33 .31 3.41 .20 0.00 0 5.33* .00 

*แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
ดา้นอายุ โดยภาพรวม พบว่า ผูใ้ชบ้ริการโทรศพัท์สาธารณะแบบหยอดเหรียญของ 

บริษทัทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ท่ีมีอายุต่างกนั ให้ความสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  
ด้านผลิตภัณฑ์ และ ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย และด้านขบวนการของการให้บริการ และ  
ด้านลักษณะทางกายภาพ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนด้านอ่ืนๆ  
ไม่แตกต่าง 
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ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด 

สถานภาพ 
 

F-
Value 

Sig. โสด สมรส หม้าย หย่า 

x  S.D. x  S.D. x  S.D. x  S.D. 
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 3.16 .51 3.18 .48 3.13 .56 3.27 .35 .29 .83 

2. ดา้นราคา 3.48 .49 3.46 .49 3.08 .54 3.40 .35 4.24* .01 

3. ดา้นช่องทางการจดั 
    จาํหน่าย 

3.23 .48 3.29 .44 3.20 .43 3.23 .35 0.58 .63 

4. ดา้นการส่งเสริมการ 
    ตลาด  

3.07 .52 3.12 .55 2.79 .39 2.69 .53 4.90* .00 

5. ดา้นบุคลากร 3.44 .39 3.43 .38 3.20 .40 3.04 .34 7.00* .00 

6. ดา้นกระบวนการของ 
     การใหบ้ริการ 

3.27 .52 3.38 .46 3.46 .34 3.46 .34 2.30 .08 

7. ดา้นลกัษณะทางกาย 
    ภาพ 

3.31 .40 3.45 .43 3.31 .19 3.07 .27 6.53* .00 

รวม 3.28 .34 3.33 .31 3.17 .20 3.17 .22 2.66* .05 

*แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

ดา้นสถานภาพ โดยภาพรวม พบว่า ผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทส์าธารณะแบบหยอดเหรียญ
ของ บริษทั ทรู คอร์ปอเรชั่น จาํกดั (มหาชน) ท่ีมีสถานภาพต่างกนั ให้ความสําคญักบัปัจจยั 
ส่วนประสมทางการตลาด แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณาเป็น 
รายดา้น พบว่า ดา้นราคา และ ดา้นการส่งเสริมการตลาดและ ดา้นบุคลากร และ ดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนดา้นอ่ืนๆ ไม่แตกต่าง 
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ปัจจยัส่วน
ประสมทาง
การตลาด 

ระดบัการศึกษา 

 
F-

Value 
Sig. ประถมศึกษา 

มธัยมศึกษา
/ ปวช. 

อนุปริญญา
หรือ

เทียบเท่า 
ปริญญาตรี 

สูงกว่า
ปริญญาตรี 

x  S.D. x  S.D x  S.D x  S.D x  S.D. 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 2.61 .09 2.88 .47 3.13 .34 3.33 .50 3.70 .41 22.46* .00 

2. ดา้นราคา 2.72 .14 3.23 .44 3.60 .45 3.45 .48 4.21 .31 20.47* .00 

3. ดา้นช่องทาง
การจดั จาํหน่าย 

3.00 .00 3.18 .48 3.24 .41 3.29 .45 3.76 .42 4.95* .00 

4. ดา้นการ
ส่งเสริม
การตลาด  

2.33 .21 3.16 .49 3.06 .50 3.01 .51 3.62 1.06 7.38* .00 

5. ดา้นบุคลากร 3.40 .00 3.33 .34 3.50 .36 3.38 .43 3.71 .31 4.58* .00 

6. ดา้นระบวน
การของการ
ใหบ้ริการ 

2.17 .38 3.29 .48 3.30 .39 3.41 .49 3.52 .33 11.99* .00 

7. ดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพ 

2.33 .13 3.30 .42 3.37 .34 3.41 .39 3.80 .58 15.34* .00 

รวม 2.65 .07 3.20 .28 3.31 .27 3.33 .32 3.76 .34 17.18* .00 

*แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
ด้านระดับการศึกษา  โดยภาพรวม  พบว่า  ผู ้ใช้บ ริการโทรศัพท์สาธารณะแบบ 

หยอดเหรียญของ บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัใหค้วามสาํคญักบั
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด แตกต่างกนั อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้นพบวา่ ทุกดา้นของผูใ้ชบ้ริการแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
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ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาด 

อาชีพ 

F-
Value 

Sig 
นักเรียน/
นักศึกษา 

รับจ้าง/
ลูกจ้าง/
พนักงาน

บริษัทเอกชน 

ข้าราชการ/
พนักงาน
รัฐวสิาหกจิ 

เจ้าของ
ธุรกจิ/
ธุรกจิ
ส่วนตวั 

อืน่ๆ 

x  S.D x  S.D x  S.D x  S.D x  S.D 
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 3.00 .58 3.19 .46 3.48 .60 0 0 0 0 7.56* .00 

2. ดา้นราคา 3.33 .46 3.46 .50 3.77 .50 0 0 0 0 5.55* .00 

3. ดา้นช่องทางการ   
จดัจาํหน่าย 

3.04 .58 3.29 .40 3.64 .51 0 0 0 0 15.23* .00 

4. ดา้นการงเสริม  
การตลาด  

2.93 .58 3.05 .47 3.93 .76 0 0 0 0 25.72* .00 

5. ดา้นบุคลากร 3.33 .40 3.42 .90 3.63 .36 0 0 0 0 3.92* .02 

6. ดา้นระบวนการ
ของการหบ้ริการ 

2.94 .59 3.43 .41 3.30 .38 0 0 0 0 33.70* .00 

7. ดา้นลกัษณะทาง 
กายภาพ 3.14 .43 3.4 .37 3.76 .61 0 0 0 0 20.46* .00 

รวม 3.10 .43 3.32 .26 3.64 .43 0 0 0 0 25.84* .00 

*แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
ดา้นอาชีพ โดยภาพรวม พบว่า ผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทส์าธารณะแบบหยอดเหรียญของ

บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ท่ีมีอาชีพต่างกนัใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ทุกดา้น
ของผูใ้ชบ้ริการแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
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ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด 

รายได้ต่อเดอืน 
 

F-
Value 

Sig. 
ตํา่กว่า 

10,000 บาท 
10,001 -

20,000 บาท 
20,001 -

30,000 บาท 
มากกว่า 

30,000 บาท 

x  S.D. x  S.D. x  S.D. x  S.D. 
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 2.94 .55 3.13 .46 3.31 .48 3.41 .22 16.66* .00 

2. ดา้นราคา 3.23 .49 3.42 .399 3.52 .54 3.75 .46 15.22* .00 

3. ดา้นช่องทางการจดั 
    จาํหน่าย 

3.28 .48 3.12 .49 3.29 .37 3.48 .40 8.82* .00 

4. ดา้นการส่งเสริมการ 
    ตลาด  

3.05 .55 3.08 .41 3.11 .64 2.98 .54 .72 .54 

5. ดา้นบุคลากร 3.39 .37 3.43 .35 3.36 .46 3.50 .36 1.79 .15 

6. ดา้นกระบวนการของการ
ใหบ้ริการ 

3.27 .50 3.23 .54 3.43 .34 3.53 .48 7.27* .00 

7. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 3.25 .44 3.37 .36 3.49 .41 3.32 .43 6.52* .00 

รวม 3.2 .37 3.26 .28 3.36 .30 3.43 .29 8.45* .00 

*แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

   ด้านรายได้ต่อเ ดือน  โดยภาพรวม  พบว่า  ผู ้ใช้บริการโทรศัพท์สาธารณะแบบ 
หยอดเหรียญของบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ท่ีมีรายไดต่้อเดือน ต่างกนัใหค้วามสาํคญั
กบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้น พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นกระบวนการของ 
การให้บริการ และ ด้านลกัษณะทางกายภาพ แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ส่วนดา้นอ่ืนๆ ไม่แตกต่าง 

2. เชิงคุณภาพ 
คุณภาพการบริการ 

      การจากวิเคราะห์ พบว่า โทรศัพท์สาธารณะของ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด
(มหาชน) ส่วนใหญ่ผูใ้ช้บริการพอใจกบัรูปแบบของเคร่ืองโทรศพัท์สาธารณะถึงแมว้่ารูปแบบ
เคร่ืองโทรศพัทส์าธารณะของ บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) จะเปิดใหใ้ชบ้ริการมานาน 
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แลว้ก็ตามและผูใ้ห้บริการก็ไม่มีรูปแบบใหม่ๆ ให้เลือกมากแต่ผูใ้ช้บริการก็ยงัพอใจและความ
สะดวกสาํหรับผูใ้ชบ้ริการพบว่าส่วนใหญ่พอใจเน่ืองจากผูใ้ห้บริการไดมี้การติดตั้งกระจายอยู่ทุก
พื้นท่ีทาํใหส้ะดวกต่อการใหบ้ริการท่ีทัว่ถึง ส่วนความสะอาดโทรศพัทส์าธารณะ พบว่าผูใ้หบ้ริการ
ควรต้อ งป รับป รุ งในบางพื้ น ท่ี ท่ี ตู ้โทรศัพท์ส าธารณะ ติดตั้ ง อยู่ ในแห ล่ง ชุมชนและ 
ติดตั้งอยูก่ลางแจง้ 

ความเช่ือถือและไวว้างใจ พบว่า ลูกคา้ส่วนใหญ่เคยถูกกินเหรียญจากเคร่ืองโทรศพัท์
สาธารณะแต่ไม่บ่อยนะบางคนเคยถูกกินเหรียญมานานแลว้ส่วนบางคนเคยโดนกินเหรียญในบาง
เคร่ืองแต่ไม่บ่อยนะผูถู้กสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ยอมรับไดก้บัการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและ
ยงัคงใชบ้ริการโทรศพัทส์าธารณะกล่าวโดยสรุปการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดดี้และ 
ทาํใหเ้กิดความไวว้างใจตามมา 

การตอบสนองต่อผูรั้บบริการ พบว่า ผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่รู้สึกดีต่อการให้บริการท่ี
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพของการซ่อมบาํรุงท่ีรวดเร็วและทาํให้เคร่ืองพร้อมใชง้านอยูต่ลอดเวลา
และยงัพบวา่ผูใ้ชบ้ริการประทบัใจเม่ือไดรั้บการตอบสนองกบัพนกังานท่ีมาใหบ้ริการ 

การใหค้วามมัน่ใจแก่ผูรั้บบริการ ในเร่ืองสัญญาณของเสียงหรือบริเวณรอบๆ โดยรวม 
พบว่า ลูกคา้ส่วนใหญ่มีความมัน่ใจกบัการใชบ้ริการโทรศพัทส์าธารณะและโดยเฉพาะการเติมเงิน
มือถือผา่นโทรศพัทส์าธารณะซ่ึงเป็นท่ีนิยมมากไม่ว่าจะเป็นบริการท่ีมีราคาถูกและคุม้ค่าแลว้ลูกคา้
กม็ัน่ใจถึงการใหบ้ริการท่ีมีมาตรฐานดว้ย 

การเอาใจใส่ลูกคา้เป็นรายบุคคล พบว่า ผูถู้กสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ไม่เคยร้องเรียนเขา้ไป
ท่ีศูนย์บริการแสดงให้เห็นว่าการดูแลเคร่ืองมีประสิทธิภาพส่วนปัญหาอ่ืนๆเช่นตู้โทรศัพท์
สาธารณะกีดขวา้งก็ไม่พบผูร้้องเร่ืองและผูถู้กสัมภาษณ์ท่ีร้องเรียนเขา้ไปศูนยบ์ริการก็พบว่าผูถู้ก
สัมภาษณ์รู้สึกดีต่อการเอาใจใส่และบริการรวดเร็วในการตอบสนองของผูใ้ห้บริการใจและไดรั้บ
การแกไ้ขปัญหาท่ีดีต่อพนกังาน 

     สรุปโดยรวมแล้ว พบว่า ลูกค้าท่ีมาใช้บริการโทรศัพท์สาธารณะของ บริษัท ทรู  
คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) รู้สึกดีต่อการใหบ้ริการโทรศพัทส์าธารณะและในปัจจุบนั บริษทั ทรู 
คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั(มหาชน) ท่ีเนน้การใหบ้ริการท่ีอยูเ่หนือคู่แข่งในเร่ืองของภาพลกัษณ์ของบริษทั
ท่ีทําให้ลูกค้ารู้สึกดีเสมอและทางบริษัทก็มีกลยุทธ์ทางการตลาดใหม่ๆออกสู่ตลาดเสมอท่ี 
สร้างความแตกต่างอยู่เหนือคู่แข่งอย่างเห็นไดช้ดัคือการเปิดให้บริการเติมเงินมือถือผา่นโทรศพัท์
สาธารณะเป็นบริการท่ีนิยมมากจึงสร้างความแตกต่างอย่างย ัง่ยืนอยู่ในขณะน้ีและการให้บริการ
โทรศพัทส์าธารณะของ บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) มีรายไดเ้พิ่มข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดัจาก
ลูกคา้ท่ีมาใช้บริการเติมเงินมือถือผ่านโทรศพัทส์าธารณะซ่ึงลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการก็รู้สึกมัน่ใจใน 
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การให้บริการน้ีทาํใหคุ้ณภาพการใหบ้ริการสามารถตอบสนองลูกคา้ไดต้ามท่ีตอ้งการและคุ่มค่าต่อ
ผูใ้ชบ้ริการ  

 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดในการใช้บริการโทรศัพท์
สาธารณะแบบหยอดเหรียญของ บริษทั ทรู คอร์ปอเรชั่น จาํกัด (มหาชน) ในจงัหวดัปทุมธานี 
โดยภาพรวมแลว้พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ทุกปัจจยัมีผลต่อผูใ้ช้บริการในระดับ 
ปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นตามท่ีผูใ้ชบ้ริการให้ความสําคญัสูงสุด และตํ่าสุด ตามลาํดบั 
ดงัน้ี 

ปัจจยัดา้นราคา ผูใ้ชบ้ริการให้ความสําคญัอยู่ในระดบัมากทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าราคา 
มีความเหมาะสมกบัการให้บริการ อตัราค่าบริการทางไกลเหมาะสม อตัราค่าโทรไปต่างประเทศ
เหมาะสม อตัราค่าโทรเขา้โทรศพัทมื์อถือเหมาะสม โดยใชบ้ริการโทรประหยดั Y-Tel 1234 ทาํให้
อตัราค่าใช้บริการถูกลงและอตัราค่าบริการเสริมพิเศษเช่นบริการเติมเงินมือถือผ่านโทรศพัท์
สาธารณะท่ีถูกกวา่ช่องทางการเติมเงินประเภทอ่ืนกลยทุธ์การตั้งราคาตํ่าเพื่อเจาะตลาด (Penetration 
Pricing) ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของปรานี ชยัพฒันาวรรณ (2546) ท่ีกล่าววา่กลยทุธ์การตั้งราคาตํ่า
เพื่อเจาะตลาด (Penetration Pricing) เพื่อใหบ้ริษทัไดแ้สวงหาส่วนแบ่งตลาดใหม้ากข้ึนไดก้าํไรต่อ
หน่วยตํ่าแต่จะไดรั้บระโยชน์จากกาํไรรวมมากข้ึนเน่ืองจากปริมาณการใชบ้ริการท่ีเพิ่มสูงข้ึนการใช้
กลยุทธ์ราคาตํ่าจะสามารถลดความตอ้งการเขา้มาร่วมตลาดของคู่แข่งขนัได ้ทาํให้มีโอกาสในการ
ทาํกาํไรมากข้ึน  
 ปัจจยัดา้นบุคลากร ผูใ้ชบ้ริการให้ความสาํคญัอยู่ในระดบัปานกลาง ท่ีมีค่าทางสถิติสูง
ติดระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าพนักงานมีความรู้ความเขา้ใจแกปั้ญหาให้กบัลูกคา้ไดต้ามท่ี
ตอ้งการ พนักงานมีมนุษยส์ัมพนัธ์ มารยาทท่ีดีเต็มใจให้บริการสามารถซ่อมบาํรุงไดร้วดเร็วและ
หลงัการให้บริการซ่อมบาํรุงไดอ้ย่างมีคุณภาพตามความเหมาะสม พบว่าปัจจยัดา้นบุคลากรใน 
ดา้นการให้บริการลูกคา้ เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคมากท่ีมาใชบ้ริการซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ ปิยพรรณ กลัน่กล่ิน (2547) ท่ีกล่าวว่าปัจจัยด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ 
ด้านสถานท่ีให้บริการและช่องทางการจัดจําหน่าย  ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ  และ 
ดา้นการใหบ้ริการลูกคา้ เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคระดบัมาก  

    ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ ผูใ้ชบ้ริการให้ความสําคญัอยู่ในระดบัปานกลางทั้งน้ี 
เป็นเพราะว่า ภาพลกัษณ์ของบริษทัท่ีมีความน่าเช่ือถือเป็นท่ีรู้จักของผูใ้ช้บริการทัว่ไป แต่ใน 
ส่วนของตูโ้ทรศพัท์สาธารณะท่ีพบว่ายงัมีความปลอดภยัระดับปานกลางและทาํให้ตูโ้ทรศพัท ์
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สาธารณะยงัมีความสําคญัต่อการดาํรงชีวิตต่อคนท่ีมาใช้บริการทาํให้เกิดความมัน่ใจและผูใ้ห้
บริการมีการปรับปรุงท่ีดีข้ึนก็สร้างความมัน่ใจกบัผูใ้ชบ้ริการไม่นอ้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
นภดล  จิระธิติกุล (2546) ศึกษาถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีต่อเจา้ของรถยนตใ์น
การเลือกใช้บริการของอู่เคาะพ่นสีรถยนต์ในอาํเภอเมือง จงัหวดัลาํปาง ปัจจยัดา้นลกัษณะทาง
กายภาพมีค่าเฉล่ียรวมอยู่ในระดบัมาก โดยปัจจยัย่อยดา้นลกัษณะทางกายภาพมีค่าเฉล่ียในระดบั
สูงสุด  คือ  อากาศถ่าย เทดีและแสงสว่ าง เ พียงพอ  มีห้อง รับรองและห้องนํ้ า  สถานท่ี มี 
ความสะอาดเรียบร้อยและมีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีทนัสมยั  

ปัจจัยด้านกระบวนการของการให้บริการ ผูใ้ช้บริการให้ความสําคัญอยู่ในระดับ 
ปานกลางทั้งน้ีเป็นเพราะวา่ขั้นตอนรายละเอียดของการใชบ้ริการมีขั้นตอนท่ีไม่ซบัซอ้นและบริการ
โทรศพัท์สาธารณะท่ีให้บริการถูกตอ้งแม่นยาํและเม่ือโทรศพัท์สาธารณะขดัขอ้งสามารถติดต่อ
ศูนยบ์ริการไดส้ะดวกทาํให้ผูใ้ช้บริการสามารถใช้งานไดง่้ายสร้างความประทบัใจกับลูกคา้ได ้
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนภดล จิระธิติกุล (2546) ศึกษาถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
บริการท่ีมีต่อเจา้ของรถยนต์ในการเลือกใชบ้ริการของอู่เคาะพ่นสีรถยนต์ในอาํเภอเมือง จงัหวดั
ลาํปาง ปัจจยัดา้นราคามีค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยัยอ่ยดา้นกระบวนการท่ีมีค่าเฉล่ียใน
ระดบัสูงสุดคือ มีการนดัหมายตรงเวลา  

   ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ผูใ้ชบ้ริการให้ความสาํคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง ทั้งน้ี
เป็นเพราะว่า สถานท่ีให้บริการมีทาํเลท่ีตั้ งเหมาะสม เช่น ตั้ งอยู่ในห้างสรรพสินคา้ โรงงาน 
แหล่งชุมชน และกระจายอยู่ทุกพื้นท่ี มีให้ใชบ้ริการเพียงพอสะดวกโดยสามารถใชบ้ริการได ้24 
ชัว่โมงทาํให้ไดรั้บความสะดวกสบาย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุชล ชนะคุม้ (2550: 73) 
ท่ีกล่าวว่า ปัจจัยทางด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย ส่วนใหญ่ของระดับความอิทธิพลของปัจจัย
ทางดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายอยูใ่นระดบัความมีอิทธิพลปานกลาง ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่จะเนน้ 
มีท่ีตั้งอยูใ่กลท่ี้พกัหรือท่ีทาํงาน อยูใ่นตลาดหรือหา้งสรรพสินคา้  

   ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ ผูใ้ชบ้ริการให้ความสาํคญัอยู่ในระดบัปานกลาง ทั้งน้ีเป็นเพราะ
รูปแบบของเคร่ืองโทรศพัทส์าธารณะท่ียงัไม่ทนัสมยัเพราะรูปแบบของเคร่ืองมีให้เลือกนอ้ยและ
ความสะอาดก็ยงัอยูใ่นเกณฑป์านกลาง และความพร้อมใชง้านของเคร่ืองรวมถึงการเติมเงินมือถือ
ผา่นเคร่ืองโทรศพัทส์าธารณะสามารถดึงดูดความตอ้งการใชง้านของลูกคา้ไดไ้ม่นอ้ย ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ สุชล ชนะคุม้ (2550: 72) ท่ีกล่าวว่า ส่วนใหญ่มีระดบัของความมีอิทธิพลต่อ 
การเลือกใช้บริการศูนย์บริการยางรถยนต์อยู่ในระดับมาก โดยเน้นทางด้านสินค้ามีคุณภาพ
น่าเช่ือถือและมียางรถยนตห์ลากหลายยีห่อ้  
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ปัจจยัดา้นส่งเสริมทางการตลาดผูใ้ชบ้ริการให้ความสาํคญัอยู่ในระดบัปานกลางทั้งน้ีเป็น
เพราะว่ามีการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการด้านอ่ืนๆของโทรศัพท์สาธารณะ 
อย่างต่อเน่ืองมีการให้ขอ้มูลการนาํเสนอและทาํประชาสัมพนัธ์ไม่ทัว่ถึงเท่าท่ีควรโดยผูบ้ริโภคให้
ความสําคญัและนํามาใช้พิจารณาประกอบการตดัสินใจใช้บริการโทรศัพท์สาธารณะในเร่ือง 
น้ีผูใ้ห้บริการควรมีการส่งเสริมการขายต่อไป ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เทวี ธนเทวี (2546)  
ท่ีกล่าวว่าผูบ้ริโภคให้ความสําคญัและนาํมาใชพ้ิจารณาประกอบการตดัสินใจใชบ้ริการโทรศพัท์
พื้นฐานอยู่ในระดบัมากในเร่ืองท่ีผูใ้ห้บริการควรมีการส่งเสริมการขายโดยให้เป็นอตัราส่วนลด
ค่าบริการโทรศพัท ์ในช่วงเวลาหน่ึง 

คุณภาพการให้บริการ โทรศพัทส์าธารณะแบบหยอดเหรียญ ของ บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ 
จาํกดั (มหาชน) พบว่าผูใ้ห้บริการให้ความสําคญัดูแลเร่ืองของ รูปแบบเคร่ืองท่ีพบว่าในปัจจุบนั 
มีใหเ้ลือกมากนกั แต่ผูใ้หบ้ริการกพ็ยายามปรับปรุงเคร่ืองใหดู้ใหม่อยูต่ลอดเวลาโดยใหค้วามสาํคญั
ในเร่ืองของความสะอาดและรูปลกัษณ์ใหดู้ดี รวมถึงความสะดวกท่ีใหลู้กคา้ไดใ้ชบ้ริการอยา่งทัว่ถึง
โดยพยายามติดตั้ งให้กระจายคลอบคุมทุกพื้นท่ี และผูใ้ห้บริการสร้างภาพลักษณ์ทีดีของการ
ใหบ้ริการท่ีหลากหลายมีความความน่าเช่ือถือ  
      
ข้อเสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะในการนาํวิจยัไปใช ้
1.1 เน่ืองจากปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา เป็นปัจจยัท่ีผูใ้ชบ้ริการให้

ความสําคัญในระดับมากเป็นลาํดับแรก ดังนั้ นผูใ้ห้บริการควรกําหนดการให้บริการเสริมท่ี
หลากหลาย เช่น บริการโทรประหยดั Y-Tel 1234 ควรจะมีการประชาสมัพนัธ์ใหท้ัว่ถึงและต่อเน่ือง 
เน่ืองจากลูกคา้กจ็ะเลือกในอตัราการใชบ้ริการท่ีถูกกวา่บริการอ่ืนๆ  

1.2 ผูใ้ช้บริการให้ความสําคัญรองลงมาอยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านบุคลากร  
แต่ดูจากค่าทางสถิติแลว้พบว่าอยูใ่นลาํดบั 3.4 พอดีทาํให้อยูร่ะดบัปานกลางท่ีค่อนขา้งสูงติดลาํดบั
มาก คือ ดา้นบุคคล ดงันั้นผูใ้ห้บริการควรพิจารณาความสาํคญัดา้นพนกังานบุคลิก ในการแต่งกาย 
มีแบบฟอร์มท่ีดูดี มารยาทเรียบร้อยเต็มใจให้บริการต่อลูกคา้ท่ีไดส้ัมผสั และบริการตลอดจนการ
แนะนาํขั้นตอนการใชบ้ริการใหถู้กตอ้งชดัเจนน่าเช่ือถือต่อไป 

1.3 ผูใ้ชบ้ริการให้ความสาํคญัในระดบัปานกลางเป็นอนัดบัสาม คือ ดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ ดงันั้น ผูใ้ห้บริการควรพิจารณาความสาํคญัดา้นภาพลกัษณ์ของบริษทัให้มากข้ึนจะทาํให้
เกิดความน่าเช่ือถือกวา่น้ีและควรปรับปรุงตูโ้ทรศพัทส์าธารณะใหมี้ความปลอดภยัมากข้ึน  
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1.4 ผูใ้ห้บริการควรให้ความสําคญัดา้นคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเน่ืองซ่ึง พบว่า
ผูใ้ช้บริการโทรศพัท์สาธารณะส่วนใหญ่รู้สึกดีต่อการให้บริการและมีอยู่บา้งบางเร่ืองเช่นลูกคา้ 
โดนกินเหรียญ ผูใ้หบ้ริการกค็วรไปคิดวิธีป้องกนัไม่ใหเ้กิดข้ึน  

1.5 คุณภาพการให้บริการโดยรวมแลว้การให้บริการลูกคา้รู้สึกดีต่อผูใ้ห้บริการและ
ปัจจุบนัถึงแมว้่าการบริการโทรศพัทส์าธารณะจะมีอตัราการใชบ้ริการท่ีนอ้ยลงแต่จากการทาํวิจยั
คร้ังน้ีก็พบว่าผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่ท่ีเพิ่มข้ึนเป็นลูกคา้ท่ีมาจากการใช้บริการเติมเงินมือถือผ่าน
โทรศพัทส์าธารณะดงันั้นการท่ีผูใ้หบ้ริการยงัคงเนน้การใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพนั้นก็แสดงใหเ้ห็นว่า
จะทาํใหผู้ใ้หบ้ริการมีรายไดเ้พิ่มข้ึนการธุรกิจการบริการน้ีเช่นกนั 

2. ขอ้เสนอแนะในการทาํวิจยัคร้ังต่อไป 
ควรศึกษาปัจจยัดา้นอ่ืนๆ เพิ่มเติม เช่น  
2.1 การใหบ้ริการโทรศพัทพ์ื้นฐาน 
2.2 การใหบ้ริการโทรศพัทมื์อถือ 
ทั้งน้ีก็เพื่อใหธุ้รกิจดา้นโทรคมนาคมสามารถพฒันาการให้บริการ และเป็นท่ีนิยมของ

ผูใ้ชบ้ริการอยา่งต่อเน่ืองตลอดไป 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัเร่ืองความคิดเห็นของผูใ้ชง้บการเงินต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของงบการเงินในเขต

พื้นท่ีจงัหวดัปทุมธานี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นของผูใ้ชง้บการเงินท่ีมีต่อปัจจยั
การนําเสนองบการเงิน  ศึกษาระดับความคิดเห็นต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน ศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจจัยการนําเสนองบการเงิน  ศึกษาความสัมพนัธ์
ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความคิดเห็นต่อลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน และ ศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัการนาํเสนองบการเงินกับความคิดเห็นต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของ 
งบการเงินวา่มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งไร 

การวิจัยคร้ังน้ีมีประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ  กลุ่มผูใ้ช้งบการเงินของหน่วยงาน
ภาคเอกชนในเขตพื้นท่ีจังหวัดปทุมธานี โดยได้กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยทั้ งส้ิน 350 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า มีค่าความ
เช่ือมั่นเท่ากับ .951 วิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
และค่าไคสแควร์ โดยกาํหนดระดบันยัสาํคญัทางสถิติ (Significant Level) ท่ี .05 

ผลการศึกษาปัจจยัการนาํเสนองบการเงิน  พบว่า ปัจจยัการนาํเสนองบการเงินท่ีมากท่ีสุด 
คือปัจจยัการนาํเสนองบการเงินดา้นลกัษณะของรายงานผูส้อบบญัชีและงบการเงินท่ีใช ้ รองลงมา 
คือ ปัจจยัการนาํเสนองบการเงิน ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บหลงัจากการใช ้ปัจจยัการดา้นส่ิงจูงใจท่ีทาํ
ให้ใช้และปัจจยัด้านวตัถุประสงค์ในการใช้ ตามลาํดับ ทั้งน้ี ปัจจยัการนําเสนองบการเงินด้าน
ความรู้ ความ เขา้ใจมีระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด ความคิดเห็นต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของงบ
การเงินอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า กลุ่มผูใ้ชง้บการเงินใหค้วามสาํคญัในดา้น
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ความเขา้ใจได ้ซ่ึงมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือ ความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ และ ความมี
นยัสาํคญั ส่วนค่าเฉล่ียความคิดเห็นต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของงบการเงินท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ 
ดา้นความเป็นกลาง 

ผลการหาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัปัจจยัการนาํเสนองบการเงิน  พบว่า 
ปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจจัยการนําเสนองบการเงินมีความสัมพนัธ์กันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ 
ท่ีระดบั .05  

ผลการหาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัความคิดเห็นต่อลกัษณะเชิงคุณภาพ
ของงบการเงิน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลกับความคิดเห็นต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน 
มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

ผลการหาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัการนาํเสนองบการเงินกบัความคิดเห็นต่อลกัษณะ
เชิงคุณภาพของงบการเงิน พบว่า ปัจจยัการนาํเสนองบการเงิน กับความคิดเห็นต่อลกัษณะ 
เชิงคุณภาพของงบการเงินมีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

ABSTRACT 
The purposes of this research were to study the opinions of users of financial statements 

according to factors related to a proposed financial statement, to study the opinions of users 
regarding the proposed financial statement according to qualitative characteristics of the financial 
statement, to study the relationship between personal factors and a proposed financial statement, 
to study the relationship between personal factors and opinions regarding qualitative 
characteristics of the financial statement and to study the relationship between personal factors 
related to the proposed financial statement. 

The samples used were the users of financial statements in private sectors, Pathumthani 
area, and consisted of 350 respondents.  The tools used a rating scale questionnaire with 
reliability at .951.  Statistics used to analyze the data were percentage, mean, standard deviation 
(S.D.) and Chi-square. 

The findings were as follows: the opinions of users according to the factors related to the 
proposed financial statement were respectively, from high to low, the characteristics of 
users’reports, utilities after use, incentive to use, objective for use and comprehension of use,  
the opinions of users of financial statements according to qualitative characteristics of the 
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financial statement were medium level, relationship analysis between personal factors toward the 
proposed financial statement had a significant relationship at 0.05 level, relationship analysis 
between personal factors toward the opinions of users according to qualitative characteristics of 
the financial statement had significant relationship at 0.05 level, relationship analysis between the 
factors related to the proposed financial statement toward the qualitative characteristics of the 
financial statement had a significant relationship at 0.05 level. 
 
คาํสําคญั   

คุณลกัษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน  งบการเงิน 
 

ความสําคญัของปัญหา 
จากสภาพเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาทั้ งการขยาย

กิจการลดกาํลงัการผลิต และหยุดกิจการไปจากการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่วนหน่ึงเป็นผลมา
จากความกา้วหน้าในยุคโลกาภิวฒัน์ การติดต่อส่ือสารมีความรวดเร็วและกวา้งขวางไร้ขอบเขต
จาํกดั และมีเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัท่ีช่วยสนบัสนุนให้เกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ดงันั้นส่ิงท่ี
ตามมาก็คือ การทาํกิจกรรมทางธุรกิจ ตอ้งอาศยัขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง เท่ียงตรง เช่ือถือไดแ้ละเป็นกลาง 
มาช่วยสนับสนุนในการวิเคราะห์ และตัดสินใจต่าง ๆ เช่น การลงทุนเพิ่ม การขยายกิจการ  
การลงทุนในกิจการท่ีเราสนใจ การลดกาํลงัการผลิต การหยุดกิจการ เป็นตน้ รวมถึงหน่วยงาน
ภาครัฐก็ตอ้งการใชข้อ้มูลดงักล่าว ในการจดัเก็บรายได ้เช่น กรมสรรพากร กรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
ฯลฯ   ซ่ึงขอ้มูลดังกล่าวนั้นก็คือ รายงานผูส้อบบญัชีและงบการเงินท่ีจัดทาํข้ึนมา โดยเจ้าของ
ผูบ้ริหารหรือเจา้ของกิจการและรับรองหรือตรวจสอบโดยผูต้รวจสอบบญัชีรับอนุญาตหรือผูส้อบ
บญัชีภาษีอากร นั้นเอง 

รายงานการสอบบญัชี เป็นผลงานขั้นสุดทา้ยของผูส้อบบญัชีท่ีเสนอต่อบุคคลท่ีสาม ผูใ้ช้
รายงาน เช่น ผูถื้อหุ้น เจ้าหน้ี ผูล้งทุน หน่วยราชการ เพื่อให้ข้อสรุปเก่ียวกับความเช่ือมั่นใน 
งบการเงินท่ีเป็นประโยชน์ในการตดัสินใจ ผูส้อบบญัชีจึงตอ้งมีแนวทางปฏิบติังานในการจดัทาํ
รายงานผูส้อบบญัชีให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั (นิพนัธ์ เห็นโชคชยัชนะ และ ศิลปพร ศรีจัน่เพชร, 
2549: 1)  

รายงานผูส้อบบญัชี (Auditor’s Report) ถือไดว้่าเป็นการติดต่อส่ือสารอย่างเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรเก่ียวกบัการกระทาํและขอ้สรุปของผูส้อบบญัชีไปยงัผูใ้ชเ้ป็นผลงานขั้นสุดทา้ยของ
ผูส้อบบญัชี เพื่อให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัความเช่ือมัน่หรือความเช่ือถือไดใ้นงบการเงินท่ีเป็นประโยชน์
ในการประกอบการตดัสินใจของผูใ้ชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง (นิพนัธ์ เห็นโชคชยัชนะ: 1) เป็นเพียงส่วน
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เดียวท่ีสําคญัท่ีสุดของกระบวนการตรวจสอบท่ีผูใ้ช้งบการเงินได้รับทราบถึงความถูกตอ้งของ 
งบการเงินท่ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยกิจการ (สุทิวา  สัง่อรุณ, 2543: 106) 

 งบการเงิน หมายถึง รายงานผลการดาํเนินงาน ฐานะการเงิน หรือการเปล่ียนแปลง
ฐานะการเงินของกิจการ ไม่วา่จะรายงาน โดยงบดุล งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรสะสม งบกระแสเงิน
สดงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ งบประกอบ หรือหมายเหตุประกอบงบการเงินหรือ
คาํอธิบายอ่ืนซ่ึงระบุไว้ว่าเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงิน (สมเดช โรจน์คุรีเสถียร และคณะ  
2548: 124) 

แต่อย่างไรก็ตามงานวิจยัดา้นการใชร้ายงานผูส้อบบญัชีและงบการเงินยงัมีค่อนขา้งนอ้ย 
ผูว้ิจยัจึงตอ้งการทาํการศึกษาเพื่อให้ทราบถึงความคิดเห็นของผูใ้ชง้บการเงินขององคก์รเอกชน 
ในเขตพื้นท่ีจงัหวดัปทุมธานี ท่ีมีต่อรายงานผูส้อบบญัชีและงบการเงินในปัจจุบนัใหท้ราบถึงปัจจยั 
ความคิดเห็นในการใชร้ายงานผูส้อบบญัชีและงบการเงิน เพื่อเป็นแนวทางและประโยชน์ใหก้บัผูใ้ช้
งบการเงินหรือผูเ้ก่ียวขอ้งกบังบการเงินอ่ืน ไดเ้ห็นถึงคุณค่าและความสาํคญัของรายงานผูส้อบบญัชี
และงบการเงิน รวมทั้งเป็นแนวทางให้กบันักบญัชี ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ผูส้อบบญัชีภาษีอากร 
และคณะกรรมการสภาวิชาชีพการบญัชีแห่งประเทศไทยไดพ้ิจาณาเพื่อนาํไปสู่การปรับปรุงจดัทาํ
รูปแบบ และระบุเน้ือหาในรายงานผูส้อบบญัชีให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เพื่อเป็น
ประโยชน์สูงสุดแก่ผูใ้ชง้บการเงินต่อไป 

 
โจทย์วจัิย/ปัญหาวจัิย 

1.  ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสมัพนัธ์กบัปัจจยัการนาํเสนองบการเงินหรือไม่ อยา่งไร 
2.  ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นต่อลักษณะเชิงคุณภาพของ 

งบการเงินหรือไม่ อยา่งไร 
3.  ปัจจยัการนาํเสนองบการเงินมีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นต่อลกัษณะเชิงคุณภาพ

ของงบการเงินหรือไม่ อยา่งไร 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

วตัถุประสงคข์องการศึกษา วิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 
1.  เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นของผูใ้ชง้บการเงินท่ีมีต่อปัจจยัการนาํเสนองบการเงินใน

เขตพื้นท่ี จงัหวดัปทุมธานี 
2.   เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของงบการเงินในเขตพ้ืนท่ี จงัหวดั

ปทุมธานี 
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3. เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัปัจจยัการนาํเสนองบการเงิน 
4.  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความคิดเห็นต่อลักษณะ 

เชิงคุณภาพของงบการเงิน 
5.   เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยการนําเสนองบการเงินกับความคิดเห็นต่อ

ลกัษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน   
 
วธีิดําเนินการวจัิย 

1. กลุ่มประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี คือกลุ่มตัวอย่างจากประชากรผูใ้ช ้

งบการเงินในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัปทุมธานีโดยคดัรายช่ือจากบริษทัท่ียื่นจดทะเบียนกับสํานักงาน
อุตสาหกรรมจงัหวดัปทุมธานี  ซึงมีขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจากประชากรผูใ้ชง้บการเงินในเขตพ้ืนท่ี
จงัหวดัปทุมธานีจาํนวน 2,800 ราย (สํานักงานอุตสาหกรรมจงัหวดัปทุมธานี, 2550) แบ่งเป็น  
กลุ่มบุคคลธรรมดา จาํนวน 358 ราย กลุ่มห้างหุ้นส่วน 261 ราย กลุ่มบริษัทจาํกัด 2,127 ราย  
กลุ่มบริษทั มหาชน 36 ราย และกลุ่มอ่ืน ๆ อีก 18 ราย ในการหาขนาดกลุ่มตวัอยา่ง ผูว้ิจยัเลือกใช้
วิธีการหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างไดจ้ากการใช้วิธีคาํนวณตามสูตรของทาโรยามาเน่ (ยุทธพงษ ์ 
กลัวรรณ์, 2543: 79) ท่ีระดบัความคลาดเคล่ือน .05 เพื่อหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง โดยขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่งไดจ้ากการคาํนวณเท่ากบั 350 คน 
                  ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดเ้ลือกใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster 
Sampling) (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2550: 64) โดยแบ่งกลุ่มตวัอยา่งตามกลุ่มผูใ้ชง้บการเงิน ไดแ้ก่ กลุ่ม
บุคคลธรรมดาจาํนวน 45 ราย กลุ่มห้างหุ้นส่วนจาํนวน33 ราย กลุ่มบริษทัจาํกดัจาํนวน 266 ราย 
กลุ่มบริษทัมหาชนจาํนวน 5 ราย  และกลุ่มอ่ืน ๆ จาํนวน 2 ราย                     
                2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามลกัษณะของแบบสอบถามเพื่อใชว้ดั
ความคิดเห็นต่อรายงานผูส้อบบัญชีและงบการเงินของกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผูใ้ช้งบการเงินใน 
เขตพื้นท่ีจงัหวดัปทุมธานี แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ 

  ส่วนท่ี 1  เป็นคาํถามทัว่ไปเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ 
เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน ระยะเวลาท่ีใชร้ายงานผูส้อบบญัชีและงบการเงิน 
และประเภทของกลุ่มผูใ้ชง้บการเงิน 
    ส่วนท่ี 2 เป็นคาํถามดา้นความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัการ
นาํเสนองบการเงินตามปัจจยัในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ดา้นวตัถุประสงค ์ ดา้นส่ิงจูงใจท่ีทาํให้ใช ้ ดา้น
ความรู้ความเขา้ใจ ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บหลงัจากการใช ้ ดา้นลกัษณะของรายงานผูส้อบบญัชีและ 
งบการเงิน  
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ส่วนท่ี 3   เป็นคาํถามดา้นความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อความคิดเห็นต่อ
ลกัษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน ในด้านต่างๆ ได้แก่ ความเขา้ใจได้ ความเก่ียวขอ้งกับการ
ตดัสินใจ ความมีนัยสําคญั ความเช่ือถือได้ ความเป็นตวัแทนอนัเท่ียงธรรม เน้ือหาสําคญักว่า
รูปแบบ ความเป็นกลาง ความระมดัระวงั ความครบถว้น การเปรียบเทียบกนัได ้
    3. ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 
        3.1  ศึกษารายละเอียดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องรวมถึงการสัมภาษณ์ผูท่ี้ใช้งบการเงินท่ีมี
ประสบการณ์ในงานบริหารงานบญัชีและผูส้อบบญัชีท่ีมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบญัชีเพื่อ
เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม  

       3.2 สร้างแบบสอบถามโดยนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษามาจดัเป็นหมวดหมู่เพื่อสร้าง
แบบสอบถามโดยใหค้รอบคลุมเน้ือหาและวตัถุประสงคข์องการศึกษาและวิจยั 

       3.3 การหาค่าความเท่ียงตรงของเน้ือหา 
  นาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเสนอต่อผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 5 ท่านเพ่ือ

ตรวจสอบความถูกตอ้งและเท่ียงตรงในเน้ือหา โดยหาค่าดชันีของความสอดคลอ้งกนัระหว่างขอ้
คาํถามแต่ละขอ้กบัจุดประสงค ์(Index of Item Objective Congruence หรือ IOC) ระหว่างขอ้คาํถาม
กบันิยามศพัทเ์ฉพาะของ ยทุธพงษ ์กยัวรรณ์ (2543: 123) แปลความหมายของคะแนนดงัน้ี 

+1  เม่ือแน่ใจวา่ขอ้คาํถามนั้นวดัไดต้รงตามวตัถุประสงคท่ี์ใชใ้นการวิจยั 
0  เม่ือไม่แน่ใจวา่ขอ้คาํถามนั้นวดัไดต้รงตามวตัถุประสงคท่ี์ใชใ้นการวิจยั 

 -1  เม่ือแน่ใจวา่ขอ้คาํถามนั้นวดัไม่ตรงตามวตัถุประสงคท่ี์ใชใ้นการวิจยั 
  เลือกขอ้ท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้งมากกวา่หรือเท่ากบั 0.6 ส่วนท่ีมีค่านอ้ยกว่า 0.6 

นาํมาปรับปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสมตามคาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญ (ยทุธพงษ ์กยัวรรณ์, 2543: 23) 
3.4 การหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม  

                          นาํแบบสอบถามท่ีผา่นการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา  (Validity) แลว้ไป
ทดลองใช ้(Try – Out) ผูว้ิจยัไดส้ร้างแบบสอบถามข้ึนเพื่อนาํทดลองใชก้บัตวัแทนของกลุ่มตวัอยา่ง 
จาํนวน 30 ชุด ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษาและผูร้อบรู้ทางดา้นการ
วิจยัเพื่อใหข้อ้เสนอแนะ และแกไ้ขและปรับปรุงแบบสอบถาม แลว้นาํแบบสอบถามท่ีแกไ้ขแลว้ไป
ทดลองใชก้บัตวัแทนของกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 ชุด และใหผู้ต้อบแบบสอบถามแสดงความ 
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คิดเห็นท่ีมีต่อแบบสอบถามเพ่ือนาํมาหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม ซ่ึงไดเ้ท่ากบั 0.941 และ
ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามสาํหรับแต่ละปัจจยั ไดด้งัน้ี 

ดงันั้น แบบสอบถามท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลมีความค่าความเช่ือมัน่สูงกว่าในระดบัท่ี
ยอมรับไดใ้นทางหลกัเกณฑ ์คือ 0.70 จึงถือว่าแบบสอบถามจดัอยู่ในเกณฑท่ี์เหมาะสมในการใช้
เกบ็รวบรวมขอ้มูล 

4. การวิเคราะห์ขอ้มูล 
4.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบบัท่ีไดรั้บกลบัคืนมา และใส่

หมายเลขในแบบสอบถาม 
4.2 จดัทาํรหสัขอ้มูลของตวัแปรในแบบสอบถามแต่ละชุด 
4.3 กรอกขอ้มูลตามรหสัลงในโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ 
4.4 ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล และแกไ้ขขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนจากการกรอก

ขอ้มูล 
4.5 วิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ 

5. สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
5.1 สถิติพื้นฐาน 

- ค่าร้อยละ (Percentage) 
- ค่าเฉล่ีย (Mean) 
- ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

5.2 สถิติทดสอบสมมุติฐาน  
- ค่าสหสมัพนัธ์แบบ ไค-สแควร์ (Chi-Square) 
- ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (Correlation)         
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ผลการวจัิย 
1.การศึกษาดา้นปัจจยัการนาํเสนองบการเงิน 
 

ปัจจัยการนําเสนองบการเงนิ X̄   S.D. 
ระดับความ
คดิเห็น 

ดา้นวตัถุประสงคใ์นการใช ้ 3.52 .545 เห็นดว้ย 

ดา้นส่ิงจูงใจท่ีทาํใหใ้ชง้บการเงิน 3.56 .562 เห็นดว้ย 

ดา้นความรู้และความเขา้ใจ 3.44 .570 เห็นดว้ย 

ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บหลงัการใช ้ 3.56 .544 เห็นดว้ย 

ดา้นลกัษณะของรายงานผูส้อบบญัชี 
 และงบการเงิน 

3.61 .556 เห็นดว้ย 

รวมปัจจัยการนําเสนองบการเงิน 3.54 .555 เห็นด้วย 

 
จากการศึกษาปัจจยัการนาํเสนองบการเงิน พบว่าค่าเฉล่ียความคิดเห็นต่อปัจจยัการ

นาํเสนองบการเงินและความคิดเห็นต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของงบการเงินของกลุ่มตวัอย่างผูใ้ช ้
งบการเงิน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างผูใ้ช้งบการเงินมีความคิดเห็นต่อปัจจยัการนําเสนอ 
งบการเงินในแต่ละดา้นใกลเ้คียงกนั โดยท่ีค่าเฉล่ียความคิดเห็นตามปัจจยัการนาํเสนองบการเงิน
ดา้น ลกัษณะของรายงานผูส้อบบญัชีและงบการเงิน คือ 3.61 รองลงมา คือดา้น ส่ิงจูงใจท่ีทาํให้ใช ้ 
คือ 3.56 ซ่ึงเท่ากบั ดา้น ประโยชน์ท่ีไดรั้บหลงัการใช ้คือ 3.56   ปัจจยัดา้น วตัถุประสงคใ์นการใช ้ 
ค่าเฉล่ีย 3.52  ปัจจัยด้าน ความรู้และความเขา้ใจ ค่าเฉล่ีย 3.44 ส่วน ความคิดเห็นต่อลกัษณะ 
เชิงคุณภาพของผูส้อบบญัชีและงบการเงิน ค่าเฉล่ีย 3.36 ซ่ึงอาจกล่าวโดยสรุปไดว้า่ ความคิดเห็นต่อ
ปัจจยัของกลุ่มผูใ้ชง้บการเงินตามปัจจยัการนาํเสนองบการเงินแต่ละดา้นไม่มีความแตกต่างกนั  
โดยมีปัจจยัการนาํเสนองบการเงินในดา้น ลกัษณะของรายงานผูส้อบบญัชีและงบการเงินท่ีใช ้เป็น
ปัจจยัท่ีทาํให้กลุ่มตวัอย่างผูใ้ชง้บการเงินมีความคิดเห็นต่อปัจจยัการนาํเสนองบการเงินมากท่ีสุด 
รองลงมาคือดา้น ส่ิงจูงใจท่ีทาํใหใ้ช ้และปัจจยัดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บหลงัจากการใช ้ ส่วนปัจจยัท่ี
ทาํให้กลุ่มตวัอย่างผูใ้ชง้บการเงินมีความคิดเห็นต่อปัจจยัการนาํเสนองบการเงินนอ้ยท่ีสุดคือดา้น
ความรู้และความเขา้ใจของงบการเงิน 
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2. การศึกษาดา้นความคิดเห็นต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน 
 

ความคดิเห็นต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน X̄   S.D. 
ระดับความ
คดิเห็น 

ความเขา้ใจได ้ 3.66 .782 เห็นดว้ย 

ความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ 3.48 .786 เห็นดว้ย 

ความมีนยัสาํคญั 3.48 .627 เห็นดว้ย 

ความเช่ือถือได ้ 3.42 .867 เห็นดว้ย 

การเป็นตวัแทนอนัเท่ียงธรรม 3.40 .836 ปานกลาง 

เน้ือหาสาํคญักวา่รูปแบบ 3.36 .833 ปานกลาง 

ความเป็นกลาง 2.92 .957 ปานกลาง 

ความระมดัระวงั 3.30 .717 ปานกลาง 

ความครบถว้น 3.22 .799 ปานกลาง 

การเปรียบเทียบกนัได ้ 3.21 .781 ปานกลาง 

รวมทั้งหมด 3.36 .791 ปานกลาง 

 
จากการศึกษาค่าเฉล่ียดา้นความคิดเห็นต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของงบการเงินของกลุ่ม

ตวัอย่างผูใ้ชง้บการเงินโดยรวมของกลุ่มตวัอย่างผูใ้ชง้บการเงินในพ้ืนท่ีจงัหวดัปทุมธานีโดยรวม 
ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างผูใ้ชง้บการเงินมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของ 
งบการเงินของกลุ่มตวัอย่างผูใ้ชง้บการเงินอยู่ในระดบัปานกลาง โดยท่ีค่าเฉล่ียความคิดเห็นต่อ
ลกัษณะเชิงคุณภาพของงบการเงินของกลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชง้บการเงินในดา้นความเขา้ใจได ้มีค่าเฉล่ีย
มากท่ีสุด คือ 3.66 รองลงมาคือ ความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ และ ความมีนัยสําคญัมี ค่าเฉล่ีย 
3.48  ส่วนค่าเฉล่ียความคิดเห็นต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของงบการเงินท่ีมีค่าตํ่าท่ีสุดคือ ดา้นความ
เป็นกลางมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.92 
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3. การศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัปัจจยัการนาํเสนองบการเงิน 
 

ปัจจัยการนําเสนองบการเงนิ เพศ อายุ 
ระดบั

การศึกษา 
ประสบการณ์

ทาํงาน 

ระยะเวลา
ทีใ่ช้

รายงาน 

กลุ่ม
ผู้ใช้งบ
การเงิน 

วตัถุประสงคใ์นการใช ้ .424 .013* .000* .062 .002* .000* 

ส่ิงจูงใจท่ีทาํใหใ้ช ้ .069 .001* .000* .024* .003* .000* 

ความรู้และความเขา้ใจ .111 .041* .000* .304 .003* .000* 

ประโยชน์ท่ีไดรั้บหลงัจากการใช ้ .061 .317 .000* .164 .000* .000* 

ลกัษณะของรายงานผู้สอบบญัชี
และงบการเงินทีใ่ช้ 

.082 .101 .000* .132 .009* .000* 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจจัยการนํา เสนอ 

งบการเงินพบวา่ 
เพศไม่มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัการนาํเสนองบการเงิน ดา้นวตัถุประสงค์ในการใช ้ 

ด้านส่ิงจูงใจท่ีทําให้ใช้ ด้านความรู้และความเข้าใจ ด้านประโยชน์ท่ีได้รับหลังจากการใช ้ 
ดา้นลกัษณะรายงานผูส้อบบญัชีและงบการเงิน 

อายุ มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัการนาํเสนองบการเงิน ในดา้นวตัถุประสงคใ์นการใช ้  
ดา้นส่ิงจูงใจท่ีทาํให้ใช ้ดา้นความรู้และความเขา้ใจแต่ก็พบว่า อาย ุไม่มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัการ
นาํเสนองบการเงิน ในดา้น ประโยชน์ท่ีไดรั้บหลงัจากการใช ้และ ดา้นลกัษณะรายงานผูส้อบบญัชี
และงบการเงิน 

ระดบัการศึกษามีความสัมพนัธ์ปัจจยัการนาํเสนองบการเงินทั้งทางดา้นวตัถุประสงค์
ในการใช ้ดา้นส่ิงจูงใจท่ีทาํใหใ้ช ้ดา้นความรู้และความเขา้ใจ ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บหลงัจากการใช ้
และลกัษณะของรายงานผูส้อบบญัชีและงบการเงินท่ีใช ้  

   ประสบการณ์การทาํงาน ไม่มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัการนาํเสนองบการเงินในดา้น
วัตถุประสงค์ในการใช้ ด้านความรู้และความเข้าใจ ด้านประโยชน์ท่ีได้รับหลังจากการใช ้  
ด้านลักษณะของรายงานผู ้สอบบัญชีและงบการเงินท่ีใช้ ยกเว้นประสบการณ์การทํางาน  
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มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัการนาํเสนองบการเงินของผูส้อบบญัชีและงบการเงินดา้นส่ิงจูงใจท่ีทาํให้
ใชไ้ม่แตกต่างกนั 

ระยะเวลาท่ีใชร้ายงานมีความสัมพนัธ์กบักบัปัจจยัการนาํเสนองบการเงิน ทั้งทางดา้น 
วตัถุประสงคก์ารใช ้ ดา้นส่ิงจูงใจท่ีทาํให้ใช ้ ดา้นความรู้และความเขา้ใจ ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ
หลงัจากการใช ้และ ดา้นลกัษณะของรายงานผูส้อบบญัชีและงบการเงินท่ีใช ้

กลุ่มผูใ้ชง้บการเงิน มีความสมัพนัธ์ กบัปัจจยัการนาํเสนองบการเงินในทุกดา้น ทั้งดา้น
วตัถุประสงค์การใช้  ด้านส่ิงจูงใจท่ีทาํให้ใช้  ด้านประโยชน์ท่ีได้รับหลงัจากการใช้ และ ด้าน
ลกัษณะของรายงานผูส้อบบญัชีและงบการเงินท่ีใช้ซ่ึงกล่าวโดยสรุปไดว้่า กลุ่มผูใ้ช้งบการเงิน
ต่างกนั มีปัจจยัการนาํเสนองบการเงินแตกต่างกนั 

4. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความคิดเห็นต่อลักษณะ 
เชิงคุณภาพของงบการเงิน 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล เพศ อายุ 
ระดบั

การศึกษา 
ประสบการณ์

ทาํงาน 

ระยะเวลา
ทีใ่ช้

รายงาน 

กลุ่ม
ผู้ใช้งบ
การเงิน 

ความคิดเห็นต่อลกัษณะเชิงคุณภาพ
ของงบการเงิน 

.146 .031* .000* .076 .000* .000* 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความคิดเห็นต่อลกัษณะ 

เชิงคุณภาพของงบการเงินพบวา่ 
เพศกบัความคิดเห็นต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของงบการเงินไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 
อายุกบัความคิดเห็นต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของงบการเงินมีความสัมพนัธ์กนัอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 
ระดบัการศึกษากบัความคิดเห็นต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของงบการเงินมีความสัมพนัธ์

กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 
ประสบการณ์ทาํงานกับความคิดเห็นต่อลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงินไม่มี

ความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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      ระยะเวลาท่ีใช้รายงานกับความคิดเห็นต่อลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงินมี
ความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

กลุ่มผู ้ใช้งบการเ งินกับความคิดเห็นต่อลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเ งินมี
ความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

    5. การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัการนาํเสนองบการเงินกบัความคิดเห็นต่อ
ลกัษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน 

 

ความคดิเห็นต่อ
ลกัษณะเชิงคุณภาพ
ของงบการเงนิ 

ปัจจัยการนําเสนองบการเงนิ 

วตัถุประสงค์ใน
การใช้ 

ส่ิงจูงใจที่ทํา
ให้ใช้ 

ความรู้และ
ความเข้าใจ 

 
ประโยชน์ที่

ได้รับ
หลงัจาก 
การใช้ 

 

 
ลกัษณะของรายงาน
ผู้สอบบัญชีและงบ

การเงนิท่ีใช้ 
 

ความเขา้ใจได ้ .366* .368* .385* .525* .586* 

ความเก่ียวขอ้งกบั 
การตดัสินใจ 

.378* .412* .412* .543* .600* 

ความมีนยัสาํคญั .388* .387* .399* .544* .583* 

ความเช่ือถือได ้ .419* .420* .432* .534* .596* 

การเป็นตวัแทนอนั
เท่ียงธรรม 

.412* .405* .404* .520* .589* 

เน้ือหาสาํคญักวา่
รูปแบบ 

.384* .386* .359* .438* .436* 

ความเป็นกลาง .393* .370* .404* .456* .466* 

ความระมดัระวงั .433* .405* .487* .495* .565* 

ความครบถว้น .385* .381* .382* .389* .413* 

การเปรียบเทียบ          
กนัได ้

.473* .416* .424* .454* .487* 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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จากการศึกษาปัจจยัการนําเสนองบการเงินมีความสัมพนัธ์กับความคิดเห็นต่อลกัษณะ 
เชิงคุณภาพของงบการเงิน พบว่าปัจจยัการนาํเสนองบการเงินมีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นต่อ 
ลกัษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน โดยปัจจยัการนาํเสนองบการเงินกบัความคิดเห็นต่อลกัษณะ 
เชิงคุณภาพของงบการเงิน มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในทุกดา้น  

 
อภิปรายผล 

ผลการศึกษาเร่ือง การศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของผูใ้ชง้บการเงินต่อลกัษณะเชิงคุณภาพ
ของงบการเงินในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัปทุมธานี สามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ี 

1. ผลการศึกษาดา้นปัจจยัการนาํเสนองบการเงินพบว่าจากการศึกษาปัจจยัการนาํเสนอ 
งบการเงิน พบว่าปัจจยัการนําเสนองบการเงินท่ีมากท่ีสุด คือปัจจยัการนาํเสนองบการเงินดา้น
ลกัษณะของรายงานผูส้อบบญัชีและงบการเงินท่ีใช ้รองลงมา คือ ปัจจยัการนาํเสนองบการเงินดา้น
ประโยชน์ท่ีไดรั้บหลงัจากการใช ้และปัจจยัการดา้นส่ิงจูงใจท่ีทาํใหใ้ช ้และ ปัจจยัดา้นวตัถุประสงค์
ในการใช ้ตามลาํดบั ทั้งน้ี ปัจจยัการนาํเสนองบการเงินดา้นความรู้ความรู้และความเขา้ใจ มีระดบั
ความคิดเห็นน้อยท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชมนาด  อรุณฉาย (2545) ท่ีไดท้าํการศึกษา
เร่ือง ทศันะคติต่อการใชร้ายงานผูส้อบบญัชีและงบการเงิน ท่ีพบว่าปัจจยัการนาํเสนองบการเงินท่ี
มากท่ีสุด คือปัจจยัการนาํเสนองบการเงินดา้นลกัษณะของรายงานผูส้อบบญัชีและงบการเงินท่ีใช ้
รองลงมา คือ ปัจจยัการนาํเสนองบการเงินดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บหลงัจากการใช ้และปัจจยัการดา้น
ส่ิงจูงใจท่ีทาํใหใ้ช ้และ ปัจจยัดา้นวตัถุประสงคใ์นการใช ้ 

2. ส่วนความคิดเห็นต่อลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงินอยู่ในระดับปานกลาง  
เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า พบว่า กลุ่มผูใ้ชง้บการเงินให้ความสาํคญัในเร่ือง ในดา้นความเขา้ใจได ้ 
มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือ ความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ และ ความมีนยัสาํคญั ส่วนค่าเฉล่ีย
ความคิดเห็นต่อลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงินท่ีมีค่าตํ่าท่ีสุดคือ ด้านความเป็นกลางซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชมนาด  อรุณฉาย (2545) ท่ีไดท้าํการศึกษาเร่ือง ทศันะคติต่อการใช้
รายงานผูส้อบบญัชีและงบการเงิน ท่ีพบว่า กลุ่มผูใ้ชง้บการเงินใหค้วามสาํคญัในเร่ือง ในดา้นความ
เขา้ใจได ้มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือ ความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ และ ความมีนยัสาํคญั 

3. ผลการหาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกับปัจจยัการนําเสนองบการเงิน  
พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลกบัปัจจยัการนาํเสนองบการเงิน มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนัยสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 ในดา้น อายุ  ระดบัการศึกษา ระยะเวลาท่ีใชร้ายงาน และกลุ่มผูใ้ชง้บการเงินซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชมนาด  อรุณฉาย (2545) ท่ีไดท้าํการศึกษาเร่ือง ทศันะคติต่อการใช้
รายงานผูส้อบบญัชีและงบการเงิน ท่ีพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจจัยการนําเสนองบการเงิน  
มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในดา้น อาย ุระดบัการศึกษา 
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4.  ผลการหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความคิดเห็นต่อลักษณะ 
เชิงคุณภาพของงบการเงิน พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลกับความคิดเห็นต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของ 
งบการเงิน มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในดา้น อายุ ระดบัการศึกษา 
ระยะเวลาท่ีใชร้ายงาน และกลุ่มผูใ้ช้งบการเงินซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชมนาด  อรุณฉาย 
(2545) ท่ีไดท้าํการศึกษาเร่ือง ทศันะคติต่อการใชร้ายงานผูส้อบบญัชีและงบการเงิน ท่ีพบว่าปัจจยั
ส่วนบุคคลกับความคิดเห็นต่อลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน มีความสัมพนัธ์กันอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในดา้น อาย ุระดบัการศึกษา และระยะเวลาท่ีใชร้ายงาน  

5. ผลการหาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัการนาํเสนองบการเงินกบัความคิดเห็นต่อรายงาน
ของผูส้อบบญัชีและงบการเงิน พบว่า ปัจจยัการนาํเสนองบการเงินกบัความคิดเห็นต่อลกัษณะเชิง
คุณภาพของงบการเงิน มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั . 05 ในทุกดา้น ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชมนาด  อรุณฉาย (2545) ท่ีไดท้าํการศึกษาเร่ือง ทศันะคติต่อการใช้
รายงานผูส้อบบญัชีและงบการเงิน ท่ีพบว่าปัจจยัการนาํเสนองบการเงินกบัความคิดเห็นต่อลกัษณะ
เ ชิง คุณภาพของงบการ เ งิน  มีความสัมพัน ธ์กันอย่าง มีนัยสําคัญทางสถิ ติ ท่ีระดับ  . 05 
ในทุกดา้น 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังน้ี 
    ผลการศึกษาทาํให้ทราบว่าลกัษณะเชิงคุณภาพของงบการเงินยงัไม่ค่อยเป็นท่ีนิยมหรือ

รู้จกักนัมากนกั เพราะเป็นรายงานท่ีตอ้งใชเ้ฉพาะกลุ่มอาชีพ ท่ีนาํมาใชก้นัอย่างแพร่หลายในกลุ่ม
ผูใ้ชง้บการเงินหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบังบการเงินเท่านั้น ดงันั้นควรมีแกนนาํท่ีจะตอ้งประชาสัมพนัธ์
หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัรายงานลกัษณะเชิงคุณภาพของงบการเงินโดยเฉพาะผูส้อบบญัชีท่ีเป็นผูติ้ดต่อ
และใกลชิ้ดกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบังบการเงินโดยตรง จะตอ้งบอกถึงความสาํคญัและประโยชน์ให้กบั
ผูใ้ชห้รือผูบ้ริหารองคก์ร เพื่อใหผู้ใ้ชไ้ดเ้ห็นคุณค่าและสามารถนาํลกัษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน
มาใชใ้ห้เป็นประโยชน์กบัองคก์รอย่างสูงสุดและยงัถือเป็นส่วนหน่ึงในการสร้างความแข็งแกร่ง
ใหก้บัเศรษฐกิจของประเทศอีกทางหน่ึง 

2. ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป 
    สาํหรับการศึกษาวิจยั คร้ังต่อไปควรมีการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจาก

ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีอาจมีผลต่อการแสดงความคิดเห็นต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของงบการเงินโดยตรง 
เช่นประเภทของธุรกิจท่ีดาํเนินการขององคก์ร  ดา้นระยะเวลาการดาํเนินงานขององคก์ร  ดา้นผล
การดาํเนินงานขององคก์ร ดา้นแนวโนม้การขยายองคก์รธุรกิจ ดา้นอตัราการ 
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เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและดา้นการสนบัสนุนการลงทุนจากรัฐบาล เป็นตน้ เพื่อใหน้าํมาใหผู้ใ้ช้
งบการเงินหรือผูอ่ื้นสนใจอ่ืนเห็นถึงความสําคญัและประโยชน์ของลกัษณะเชิงคุณภาพของงบ
การเงินให้มากข้ึนเพื่อใช้เป็นขอ้มูลในการพิจารณาความเป็นไปได้ท่ีจะเพิ่มสาระ ความสําคญั 
ประโยชน์และการประชาสัมพนัธ์ให้ได้เห็นคุณค่าของลักษณะเชิงคุณภาพให้ผูใ้ช้ได้มากข้ึน 
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บทคดัย่อ 
ในการศึกษา เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริหารงานกองทุนหมู่บา้นในเขตอาํเภอสีค้ิว จงัหวดั

นครราชสีมา มีวตัถุประสงค ์ 1) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บา้น ในเขตอาํเภอ 
สีค้ิว จงัหวดันครราชสีมา 2) เพื่อศึกษาความรู้ความเขา้ใจของประชาชนในหมู่บา้น ในเขตอาํเภอ 
สีค้ิว จงัหวดันครราชสีมา 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริหารงาน
กองทุนหมู่บา้นในเขตอาํเภอสีค้ิว จงัหวดันครราชสีมา 4) เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วม ความรู้
ความเขา้ใจ และการบริหารงานกองทุนหมู่บา้นในเขตอาํเภอสีค้ิว จงัหวดันครราชสีมา เม่ือจาํแนก
ตามเพศ อาย ุระดบัการศึกษา และรายไดต่้อเดือน 5) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการมีส่วนร่วม
และความรู้ความเขา้ใจ กับการบริหารกองทุนหมู่บา้นในเขตอาํเภอสีค้ิว จังหวดันครราชสีมา
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นในเขตอาํเภอสีค้ิว จงัหวดั
นครราชสีมา โดยมีกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 352 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามท่ี
ผูว้ิจยัสร้างข้ึนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยัโดยผา่นการตรวจสอบของผูเ้ช่ียวชาญ 
5 คน และไดค่้าความเช่ือมัน่ 0.98 และใชส้ถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบค่าที (t - test) การ
ทดสอบค่าเอฟ (F - test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) การทดสอบ
ค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ โดยวิธีฟิชเชอร์ (Fisher’s Least Significant Difference : LSD) 
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ผลการวจัิยพบว่า 
1. ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายอุยูใ่นระหว่าง 

41- 50 ปี ระดบัการศึกษาประถมศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพเกษตรกรรม และรายไดต่้อเดือน
นอ้ยกวา่ 5,000 บาท    

2. ในภาพรวมของ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริหารงานกองทุนหมู่บา้นในเขตอาํเภอสีค้ิว
จงัหวดันครราชสีมา อยู่ในระดับมากทุกรายการ โดยเรียงลาํดับจากมากไปน้อยท่ีสุด ได้แก่ 
การบริหารงานของคณะกรรมการหมู่บา้น การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการหมู่บา้น และความรู้
ความเขา้ใจของคณะกรรมการหมู่บา้น 

3. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริหารงานกองทุนหมู่บา้นในเขตอาํเภอสีค้ิว จงัหวดันครราชสีมา 
เม่ือจาํแนกตามเพศ พบว่า ในภาพรวม ดา้นการบริหารงานของคณะกรรมการ ดา้นการมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการ และดา้นความรู้ความเขา้ใจของคณะกรรมการ ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05     

4. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริหารงานกองทุนหมู่บา้นในเขตอาํเภอสีค้ิว จงัหวดันครราชสีมา 
เม่ือจาํแนกตามอาย ุพบว่า ในภาพรวม และดา้นความรู้ความเขา้ใจของคณะกรรมการ แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และดา้นการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 สาํหรับดา้นการบริหารงานของคณะกรรมการ ไม่แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

5. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริหารงานกองทุนหมู่บา้นในเขตอาํเภอสีค้ิว จงัหวดันครราชสีมา 
เม่ือจาํแนกตามระดบัการศึกษา พบว่า ในภาพรวม และรายดา้นทุกรายการ ไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

6. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริหารงานกองทุนหมู่บา้นในเขตอาํเภอสีค้ิว จงัหวดันครราชสีมา 
เม่ือจาํแนกตามรายไดต่้อเดือน พบว่า ในภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญั ทางสถิติท่ีระดบั 
0.001 สาํหรับดา้นการบริหารงานของคณะกรรมการ และดา้นความรู้ความเขา้ใจของคณะกรรมการ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และด้านการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001  

7. การมีส่วนร่วมและความรู้ความเขา้ใจของคณะกรรมการหมู่บา้น มีความสัมพนัธ์กบั
การบริหารงานกองทุนหมู่บา้นในเขตอาํเภอสีค้ิว จงัหวดันครราชสีมา ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  
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ABSTRACT 
The objectives of this study of the impact factors to the management of village funds in 

Sikhiu District, Nakhon Ratchasima Province, were 1) to learn the impact factors of the 
management of village funds in the specified region, 2) to compare and analyze these factors 
based on ages, educational level and monthly income and 3) to identify problems and obstacles in 
operating the village funds. The populations in this study was the village funds committees in the 
region, totalling 352 persons. The tool used in the study was a customized questionnaire that had 
been devised by the author and was given the reliability index of 0.980. The statistical tools used 
were percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test and Fisther’s Least Significant 
Difference: LSD. 
 The results showed: 
 1. The majority of the population were female, 41 – 50 years old, with primary school 
educational level, married, with agriculturally related jobs and average monthly incomes less than 
5,000 baht. 
 2. Overall, impact factors to the management of the village funds were in high level in 
all items, which were, in descending order: the management, the participation and the knowledge 
of the village funds committee. 
 3. When considering sex, impact factors to the management of the village funds were 
not different at 0.05 level of significance. 
 4. When considering age, impact factors to the management of the village funds were 
different at 0.01 level of significant in the knowledge of the village funds committee, different at 
0.001 level of significant in the management of village funds committee and not different at 0.05 
level of significant in the level of participation of the committee.  
 5. When considering level of education, impact factors to the management of the village 
funds were not different at 0.05 level of significant. 
 6. When considering level of income, impact factors to the management of the village 
funds were different at 0.01 level of significant in the management of village funds committee 
and different at 0.001 level of significant in the level of participation of the committee.  
 7. Level of participation and knowledge of the village fund committees was related to 
the village fund management at 0.05 level of significant. 
 



วารสารบณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์
ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 3 ตุลาคม 2552 – มกราคม 2553 

78 

คาํสําคญั   
บริหารกองทุนหมู่บา้น จงัหวดันครราชสีมา 

 
ความสําคญัของปัญหา 

การพฒันาประเทศไทย ในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมามุ่งเน้นพฒันาความเจริญเติบโต 
ทางเศรษฐกิจเพียงดา้นเดียว ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลตวัแบบการพฒันามาจากตะวนัตก ท่ีเรียกว่า “ตวัแบบ
ความทนัสมยั” (Modernization Model) การพฒันาท่ีมุ่งเนน้แต่ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตาม
กระแสทุนนิยมกลบัก่อใหเ้กิดภาวะ รวยกระจุก จนกระจาย ยิ่งพฒันายิง่ยากจน เกิดความเหล่ือมลํ้า
ทางเศรษฐกิจ และปัญหาสังคมเพ่ิมมากข้ึน ประชาชนในชาติยงัไม่สามารถพึ่ งตนเองได้ด้วย 
ภูมิปัญญา ความสามารถเพราะชุมชมยงัไม่เขม้แขง็ 

ตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 76 ท่ีส่งเสริม
และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกาํหนดนโยบาย การตดัสินใจทางการเมือง 
การวางแผนพฒันาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมทั้งตรวจสอบการใชอ้าํนาจของรัฐทุกระดบั 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อฟ้ืนฟูเศรษฐกิจให้มีเสถียรภาพมากข้ึนเนน้การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐาน
รากให้มีความเขม้แข็ง สามารถพ่ึงตนเอง มีโอกาสทางการศึกษาและไดรั้บบริการทางสังคมอย่าง
เป็นธรรม สร้างอาชีพ เพิ่มรายได ้เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิต  

จงัหวดันครราชสีมา ไดส้นองนโยบายของรัฐบาลทั้ง 26 อาํเภอ 6 ก่ิงอาํเภอ 287 ตาํบล  
3,645 หมู่บา้น ชุมชนเมือง 89 ชุมชนเมือง ซ่ึงกองทุนหมู่บา้นไดผ้่านการเตรียมความพร้อมและ
ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดํา เนินการแล้ว  3 ,510 หมู่บ้าน  ชุมชนเมือง  89 ชุมชนเมือง 
คณะอนุกรรมการสนบัสนุนและติดตามการดาํเนินงานกองทุนหมู่บา้นระดบัจงัหวดั จาํนวน 32 คน  
(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 5 มกราคม 2552) ซ่ึงอาํเภอสีค้ิว ไดด้าํเนินการเตรียมความพร้อม ผ่านเกณฑก์าร
ประเมินและไดรั้บการพิจารณาจดัสรรเงินครบแลว้ทั้ง 15 ตาํบล 194 หมู่บา้น ปัญหาท่ีพบจากการ
ติดตามการดาํเนินงานของคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บา้นโดยเจา้หน้าท่ีพฒันาชุมชน
อําเภอสีค้ิว  และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา  พบว่ามีปัญหาในขั้ นตอน 
การปฏิบติังาน ไม่ค่อยมีความรู้ ความเขา้ใจในขั้นตอนการดาํเนินงาน ขาดการมีส่วนร่วมท่ีดี และ
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นสําคญั โดยเฉพาะสมาชิกไม่นาํเงินไปประกอบอาชีพตามท่ีเสนอ
โครงการไว ้แต่กลบันาํเงินไปใชผ้ิดวตัถุประสงค ์เม่ือครบกาํหนดสัญญาคืนเงิน ไม่นาํเงินมาชาํระ
คืนตามกาํหนดและบางรายตอ้งไปกูเ้งินในอตัราดอกเบ้ียท่ีสูงมาชาํระหน้ีกองทุนหมู่บา้น 

จากสภาพปัญหาดงักล่าวทาํให้ผูศึ้กษามีความสนใจท่ีจะศึกษาการบริหารงานกองทุน
หมู่บา้นจาก 15 ตาํบล ของอาํเภอสีค้ิว จงัหวดันครราชสีมา เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริหารงาน
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กองทุนหมู่บา้น เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง แกไ้ขการดาํเนินงานให้มีประสิทธิภาพ บรรลุ
วตัถุประสงคต์ามนโยบาย ต่อไป 
 
โจทย์วจัิย/ปัญหาวจัิย 

   ปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริหารงานกองทุนหมู่บา้นในเขตอาํเภอสีค้ิว จงัหวดันครราชสีมา 
ดา้นการบริหารงานของคณะกรรมการ ดา้นการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ และดา้นความรู้ความ
เขา้ใจของคณะกรรมการ แตกต่างกนัเม่ือจาํแนกตามเพศ อายุ ระดบัการศึกษา และรายไดต่้อเดือน 
แตกต่างกนัอยา่งไร 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้าน ในเขตอําเภอสีค้ิว  จังหวัด
นครราชสีมา 

2. เพื่อศึกษาความรู้ความเขา้ใจของประชาชนในหมู่บ้าน ในเขตอาํเภอสีค้ิว จังหวดั
นครราชสีมา 

3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริหารงานกองทุนหมู่บา้น
ในเขตอาํเภอสีค้ิว จงัหวดันครราชสีมา 

4. เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วม ความรู้ความเขา้ใจ และการบริหารงานกองทุนหมู่บา้น
ในเขตอาํเภอสีค้ิว จงัหวดันครราชสีมา เม่ือจาํแนกตามเพศ อาย ุระดบัการศึกษา และรายไดต่้อเดือน 

5. เพื่อ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมและความรู้ความเข้าใจ  กับ 
การบริหารกองทุนหมู่บา้นในเขตอาํเภอสีค้ิว จงัหวดันครราชสีมา 
 

วธีิดําเนินการวจัิย 
1.  กลุ่มประชากร ประกอบดว้ย คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นในเขตอาํเภอสีค้ิว จงัหวดั

นครราชสีมา จาํนวน 2,910 คน และขนาดกลุ่มตวัอย่าง ในการวิจยัคร้ังน้ีใชก้ารคาํนวณตามสูตร 
ทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1970 : 26 อา้งใน ยทุธพงษ ์กยัวรรณ์, 2543: 10) กาํหนดขอบเขต
ความคลาดเคล่ือนท่ี .05 ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวนทั้งส้ิน 352 คน 
 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้าคร้ังน้ี  เป็นแบบสอบถาม  (Questionnaires)  
เป็นเคร่ืองมือท่ีถูกนํามาใช้ในงานวิจัยมากท่ีสุด ขั้นตอนต่อไปน้ี เป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม เพื่อใช้ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความสําเร็จในการบริหารงานกองทุนหมู่บา้นในเขต
อาํเภอสีค้ิว จงัหวดันครราชสีมา เป็นคาํถามซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
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Scale) ตามแบบลิเคิร์ท (Likert Scale)  5 ระดบั  (5 Point Rating Scale) โดยแบบสอบถามจดัทาํข้ึนเป็น 
3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัภูมิหลงัเก่ียวกบัเพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
สถานภาพ อาชีพ และรายไดต่้อเดือน 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริหารงานกองทุนหมู่บา้น 3 ดา้น
ไดแ้ก่ ดา้นการบริหารงาน ดา้นการมีส่วนร่วม และดา้นความรู้ความเขา้ใจ  

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถาม ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะในการดาํเนินงานในการ
บริหารงานกองทุนหมู่บา้น 3 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นการบริหารจดัการ ดา้นความรู้ความเขา้ใจ และดา้นการ
มีส่วนร่วม  
                        3. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

การเกบ็รวบรวมขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี มีขั้นตอนการดาํเนินการดงัน้ี 
3 .1  ผู ้วิจัยนําหนังสือ  ขออนุญาตแจกแบบสอบถามของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถึงประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน เพื่อขอ 
ความอนุเคราะห์ในการแจกแบบสอบถามและเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 

3.2 ฝึกอบรมวิธีการเก็บขอ้มูลให้แก่ผูช่้วยวิจยั ซ่ึงมีผูช่้วยวิจยัจาํนวน 1 คน โดยผูว้ิจยั         
ไดช้ี้แจงเกณฑ์ในการเลือกกลุ่มตวัอย่าง เทคนิคและวิธีการแจกแบบสอบถามและให้ผูช่้วยวิจยั
ทดลองแจกแบบสอบถามแก่คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้น จาํนวน 5 ราย ก่อนจนกว่าผูช่้วยวิจยั
เขา้ใจ และสามารถแจกแบบสอบถามใหไ้ดข้อ้มูลครบถว้นและสมบูรณ์ 

3.3 การเก็บรวบรวมแบบสอบถามท่ีกรอกขอ้มูลเรียบร้อยแลว้กระทาํโดยการเก็บดว้ย
ตนเอง จาํนวน 352 ชุด 

4. การวิเคราะห์ขอ้มูล  
เม่ือเกบ็ขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ นาํแบบสอบถามทั้งหมดมาดาํเนินการดงัน้ี 
4.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบบัท่ีไดก้ลบัคืนมา 
4.2 สร้างคู่มือลงรหสั 
4.3 นาํแบบสอบถามมาลงรหสัตามคู่มือ 
4.4 ลงรหสัขอ้มูลในเคร่ืองคอมพิวเตอร์และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป

ทางสถิติตามลาํดบั ดงัน้ี 

4.4.1 วิเคราะห์ขอ้มูลด้านสถานภาพผูต้อบ ของคณะกรรมการหมู่บา้นในเขต  
อาํเภอสีค้ิว จงัหวดันครราชสีมา โดยการหาความถ่ีและค่าร้อยละ  
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4.4.2 วิเคราะห์ขอ้มูลการบริหารงานกองทุนหมู่บา้นในเขตอาํเภอสีค้ิว จงัหวดั
นครราชสีมา โดยการหาค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ซ่ึงกาํหนดเกณฑใ์น 
การแปลความหมาย ดงัน้ี (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2540 : 10) 

4.4.3 ทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ีย โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ 
ทางเดียว (One-Way ANOVA) เม่ือมีนยัสาํคญัทางสถิติจึงเปรียบเทียบรายคู่ โดยใชก้ารทดสอบของ
ฟิชเชอร์ (Fisher’s Least-Significant Difference: LSD) 

4.4.4 ทดสอบความสัมพนัธ์ โดยใช้การวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ โดยใช้การ
ทดสอบสมัประสิทธ์ิ (Contingency Coefficient : c)  

5. สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลโดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ซ่ึงใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป ซ่ึงสถิติท่ีใชใ้น

การวิเคราะห์ขอ้มูลมีดงัน้ี 
 5.1 การคาํนวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เน่ืองจากประชากรมีจาํนวนแน่นอน (Finite 
Population) จึงกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้หลักการคํานวณของยามาเน่  (Yamane) 
การคาํนวณหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง (พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2545 : 140) ดงัน้ี  

      n  =  21 Ne
N

+
 

  เม่ือ  n  แทน  ขนาดตวัอยา่ง 
       N  แทน  จาํนวนสมาชิกทั้งหมดในประชากร 
      e  แทน  ขนาดความคลาดเคล่ือนสูงสุดท่ีผูว้ิจยัยอมรับได ้

 ผูว้ิจยัไดก้าํหนดขนาดตวัอย่างโดยใช้ความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และยอมให้เกิด
ความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 (e = 0.05) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 352 คน 

5.2 สถิติท่ีใชใ้นการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
5.2.1 การหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกับเน้ือหา หรือลกัษณะ 

เฉพาะกลุ่มพฤติกรรม (Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยนาํเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนไป
ใหผู้เ้ช่ียวชาญในเน้ือหาจาํนวน 5 คน ใหแ้ต่ละคนพิจารณาลงความเห็นและใหค้ะแนนดงัน้ี 
    +1 เม่ือแน่ใจวา่ขอ้คาํถามนั้นเป็นตวัแทนลกัษณะเฉพาะกลุ่มพฤติกรรมนั้น 
       0 เม่ือไม่แน่ใจวา่ขอ้คาํถามนั้นเป็นตวัแทนลกัษณะเฉพาะกลุ่มพฤติกรรมนั้น 
    -1 เม่ือแน่ใจวา่ขอ้คาํถามนั้นไม่เป็นตวัแทนลกัษณะเฉพาะกลุ่มพฤติกรรมนั้น 
แลว้นาํคะแนนมาแทนค่าในสูตร (สุวรีย ์ศิริโภคาภิรมย,์ 2546 : 243 - 244) 
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5.2.2 การหาค่าความเ ช่ือมั่น  (Reliability)  ของเคร่ืองมือการวิจัย  โดยใช้
สมัประสิทธ์ิแอลฟา (α - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1971 : 160) 

5.3 สถิติบรรยาย (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิตพื้นฐาน (ชูศรี วงษรั์ตนะ, 2544 : 35) 

5.3.1 ร้อยละ (Percentage) 
5.3.2 ค่าเฉล่ีย (Mean) 
5.3.3 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

5.4 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  
5.4.1 การการทดสอบค่าคะแนนเฉล่ียรายคู่ กรณีวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ          

ทางเดียว (One – Way ANOVA) ดว้ยการทดสอบค่าที (t – test)  
5.4.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) ดว้ยการ

ทดสอบค่าเอฟ (F-test) ใช้เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่มข้ึนไป (พิชิต 
ฤทธ์ิจรูญ, 2545 : 310) 

5.4.3 การเปรียบเทียบเชิงพหุคูณ (Multiple Comparison) เพื่อการเปรียบเทียบ
ค่าเฉล่ียรายคู่ภายหลัง  (Post Hoc Test) โดยใช้สูตรของฟิชเชอร์  (Fisher’s Least-Significant 
Difference: LSD) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2545 : 333) 

5.4.4 ค่าสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation) ใชใ้น
การทดสอบความสมัพนัธ์ของตวัแปรท่ีเป็นอิสระต่อกนั 

 
ผลการวจัิย 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง 
               ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล โดยกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีมีจาํนวนทั้งส้ิน 352 คน 
               ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุอยู่ในระหว่าง  
41- 50 ปี ระดบัการศึกษาประถมศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพเกษตรกรรม และรายไดต่้อเดือน 
นอ้ยกวา่ 5,000 บาท   
              ส่วนท่ี 2 ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริหารงานกองทุนหมู่บา้นในเขตอาํเภอสีค้ิว จงัหวดั
นครราชสีมา ไดแ้ก่ ดา้นการบริหารงานของคณะกรรมการ ดา้นการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ 
และดา้นความรู้ความเขา้ใจของคณะกรรมการ ปรากฏดงัน้ี 
              1.ในภาพรวมของ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริหารงานกองทุนหมู่บา้นในเขตอาํเภอสีค้ิวจงัหวดั
นครราชสีมา  อยู่ ในระดับมากทุกรายการ  โดยเ รียงลําดับจากมากไปน้อย ท่ี สุด  ได้แ ก่ 
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การบริหารงานของคณะกรรมการหมู่บา้น การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการหมู่บา้น และความรู้
ความเขา้ใจของคณะกรรมการหมู่บา้น 

2. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริหารงานกองทุนหมู่บา้นในเขตอาํเภอสีค้ิว จงัหวดันครราชสีมา 
เม่ือจาํแนกตามเพศ พบว่า ในภาพรวม ดา้นการบริหารงานของคณะกรรมการ ดา้นการมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการ และดา้นความรู้ความเขา้ใจของคณะกรรมการ ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05     

3. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริหารงานกองทุนหมู่บา้นในเขตอาํเภอสีค้ิว จงัหวดันครราชสีมา 
เม่ือจาํแนกตามอาย ุพบว่า ในภาพรวม และดา้นความรู้ความเขา้ใจของคณะกรรมการ แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และดา้นการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 สาํหรับดา้นการบริหารงานของคณะกรรมการ ไม่แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

4. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริหารงานกองทุนหมู่บา้นในเขตอาํเภอสีค้ิว จงัหวดันครราชสีมา 
เม่ือจาํแนกตามระดบัการศึกษา พบว่า ในภาพรวม และรายดา้นทุกรายการ ไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

5. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริหารงานกองทุนหมู่บา้นในเขตอาํเภอสีค้ิว จงัหวดันครราชสีมา 
เม่ือจาํแนกตามรายไดต่้อเดือน พบว่า ในภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญั ทางสถิติท่ีระดบั 
0.001 สาํหรับดา้นการบริหารงานของคณะกรรมการ และดา้นความรู้ความเขา้ใจของคณะกรรมการ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และด้านการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001  

6. การมีส่วนร่วมและความรู้ความเขา้ใจของคณะกรรมการหมู่บา้น มีความสัมพนัธ์กบั
การบริหารงานกองทุนหมู่บา้นในเขตอาํเภอสีค้ิว จงัหวดันครราชสีมา ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  
 
อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริหารงานกองทุนหมู่บา้นในเขตอาํเภอสีค้ิว จงัหวดั
นครราชสีมา ผูศึ้กษาเห็นวา่มีประเดน็ท่ีควรนาํมาอภิปรายผล ดงัน้ี 
               1. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริหารงานกองทุนหมู่บา้นในเขตอาํเภอสีค้ิว จงัหวดันครราชสีมา 
ในภาพรวม พบว่า คณะกรรมการมีความเห็นว่ามีผลต่อการบริหารงานของคณะกรรมการอยู่ใน
ระดบัมาก  แสดงว่า คณะกรรมการมีความเห็นว่าปัจจยัเก่ียวกบัการบริหารงานของคณะกรรมการ 
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ และความรู้ความเขา้ใจของคณะกรรมการ มีผลต่อการบริหารงาน 
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กองทุนหมู่บ้าน สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้ งไว้ และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ  คนึงนิจ  
ศรีบวัเอ่ียม (2545 : 144) ซ่ึงทาํการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานของผูบ้ริหาร
โรงพยาบาลชุมชนในสังกดัสํานักงานปลดักระทรวงสาธารณสุขท่ี พบว่า การมีส่วนร่วม การสร้าง
ความผูกพนัและการยอมรับเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานของโรงพยาบาลชุมชน
เช่นกนั 

2. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริหารงานกองทุนหมู่บา้นในเขตอาํเภอสีค้ิว จงัหวดันครราชสีมา 
เม่ือจาํแนกตามอาย ุระดบัการศึกษา และรายไดต่้อเดือน พบวา่  

2.1 ดา้นการบริหารงานของคณะกรรมการ เม่ือจาํแนกตามเพศ มีความเห็นไม่แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และไม่สอดคลอ้งกบั
ผลการศึกษา ชูเกียรติ  เป่ียมศรี (2543) ศึกษาเร่ือง การประเมินนโยบายกองทุนหมู่บา้นและชุมชน
เมือง จากการศึกษา พบว่า ในส่วนระดับความรู้ ความเข้าใจ วิธีการบริหาร การมีส่วนร่วม 
ประสิทธิภาพ ความรวดเร็วและความเป็นธรรมในการบริหารกองทุน มีผลต่อต่อการบริหารงาน 

2.2 ดา้นการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ เม่ือจาํแนกตามเพศ มีความเห็น ไม่แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และไม่สอดคลอ้งกบั
ผลการศึกษาของ เฉลิม  เกิดโมลี (2543) ศึกษาเร่ือง กองทุนหมู่บา้นกบัการพฒันาชนบทไทย พบว่า 
หากประชาชนในชนบทไม่เขา้มามีส่วนร่วมในกองทุนหมู่บา้นแลว้การดาํเนินงานจะไม่ประสบ
ผลสําเร็จ เน่ืองจากขาดการกาํหนดวิสัยทศัน์ของกองทุนหมู่บา้น การพฒันาชนบทให้เขม้แข็ง
จะตอ้งมีบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถพฒันาชุมชนในชนบท 

2.3 ด้านความรู้ความเขา้ใจของคณะกรรมการ  เม่ือจาํแนกตามเพศ  มีความเห็นไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้ งไว้ และ 
ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ วนัเพญ็  ยอดยาดี (2536) ศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของผูน้าํ
ชุมชนในการบริหารงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลสูงเนิน อาํเภอกระสัง จงัหวดับุรีรัมย ์พบว่า 
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของผูน้าํชุมชนในการบริหารงานองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ไดแ้ก่ 
ความรู้ความเขา้ใจของผูน้าํชุมชน 

2.4 ดา้นการบริหารงานของคณะกรรมการ เม่ือจาํแนกตามอาย ุมีความเห็นไม่แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และไม่สอดคลอ้งกบั
ผลการศึกษาของ ชูเกียรติ  เป่ียมศรี (2543) ศึกษาเร่ือง การประเมินนโยบายกองทุนหมู่บา้นและ
ชุมชนเมือง จากการศึกษา พบว่า ในส่วนระดบัความรู้ ความเขา้ใจ วิธีการบริหาร การมีส่วนร่วม 
ประสิทธิภาพ ความรวดเร็วและความเป็นธรรมในการบริหารกองทุน มีผลต่อต่อการบริหารงาน 
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2.5 ดา้นการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ เม่ือจาํแนกตามอาย ุมีความเห็นแตกต่างกนัอยา่ง
มีนัยสําคัญทางสถิ ติ ท่ีระดับ  0.001 สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้ งไว้ และสอดคล้องกับ 
ผลการศึกษาของ เฉลิม  เกิดโมลี (2543) ศึกษาเร่ือง กองทุนหมู่บา้นกบัการพฒันาชนบทไทย พบวา่ 
หากประชาชนในชนบทไม่เข้ามามีส่วนร่วมในกองทุนหมู่บ้านแล้ว  การดําเนินงานจะไม่ 
ประสบผลสําเร็จ เน่ืองจากขาดการกาํหนดวิสัยทศัน์ของกองทุนหมู่บ้านการพฒันาชนบทให้
เขม้แขง็จะตอ้งมีบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถพฒันาชุมชนในชนบท 

2.6 ดา้นความรู้ความเขา้ใจของคณะกรรมการ เม่ือจาํแนกตามอาย ุมีความเห็นแตกต่างกนั
อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้ งไว  ้และสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ วารินทร์  จนัทรัตน์ (2548) ศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของผูน้ําชุมชนในการ
บริหารงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลสูงเนิน อาํเภอกระสงั จงัหวดับุรีรัมย ์พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อการมีส่วนร่วมของผูน้ําชุมชนในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตาํบล ได้แก่ ความรู้ 
ความเขา้ใจของผูน้าํชุมชน 

2.7 ดา้นการบริหารงานของคณะกรรมการ เม่ือจาํแนกตามระดบัการศึกษา มีความเห็นไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้ งไว้ และ 
ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ชูเกียรติ  เป่ียมศรี (2543) ศึกษาเร่ืองการประเมินนโยบายกองทุน
หมู่บา้นและชุมชนเมือง จากการศึกษา พบว่า ในส่วนระดบัความรู้ ความเขา้ใจ วิธีการบริหาร การมี
ส่วนร่วม  ประสิทธิภาพ  ความรวดเร็วและความเป็นธรรมในการบริหารกองทุน  มีผลต่อ 
การบริหารงาน 

2.8 ดา้นการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ เม่ือจาํแนกตามระดบัการศึกษามีความเห็นไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ  0.05 ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้
แต่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ วารินทร์  จนัทรัตน์ (2548) ศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของผูน้าํ
ชุมชนในการบริหารงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลสูงเนิน อาํเภอกระสัง จงัหวดับุรีรัมย ์พบว่า 
ปัจจยัท่ีไม่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของผูน้ําชุมชนในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตาํบล 
ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา 

2.9  ดา้นความรู้ความเขา้ใจของคณะกรรมการ เม่ือจาํแนกตามระดบัการศึกษามีความเห็นไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้ งไว้ และ
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สุดาวรรณ์  มีบวั (2547) ซ่ึงทาํการศึกษาเร่ืองความรู้ความเขา้ใจของ
ประชาชนท่ีมีต่อนโยบายกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อความรู้
ความเขา้ใจของประชาชนท่ีมีต่อนโยบายกองทุน คือ ระดบัการศึกษา  
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       2.10 ดา้นการบริหารงานของคณะกรรมการ เม่ือจาํแนกตามรายไดต่้อเดือนมีความเห็น
แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และสอดคลอ้ง
กบัผลการศึกษาของ ชูเกียรติ  เป่ียมศรี (2543) ศึกษาเร่ือง การประเมินนโยบายกองทุนหมู่บา้นและ
ชุมชนเมือง จากการศึกษา พบว่า ในส่วนระดบัความรู้ ความเขา้ใจ วิธีการบริหาร การมีส่วนร่วม 
ประสิทธิภาพ ความรวดเร็วและความเป็นธรรมในการบริหารกองทุน มีผลต่อการบริหารงาน 

       2.11 ดา้นการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ เม่ือจาํแนกตามรายไดต่้อเดือนมีความเห็น
แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และสอดคลอ้ง
กบัผลการศึกษาของ ศรัณยา ดีพูน (2546 : 71) ศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการ
ดาํเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาํบล กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตาํบลบางช้าง อาํเภอ 
อมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาํเนินงาน
ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ประกอบดว้ยรายได ้

       2.12  ด้านความรู้ความเข้าใจของคณะกรรมการ  เม่ือจาํแนกตามรายได้ต่อเดือน 
มีความเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และ
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สุดาวรรณ์  มีบวั (2547) ซ่ึงทาํการศึกษาเร่ืองความรู้ความเขา้ใจของ
ประชาชนท่ีมีต่อนโยบายกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อความรู้
ความเขา้ใจของประชาชนท่ีมีต่อนโยบายกองทุน คือ รายได ้ 

3. ความสัมพนัธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการและความรู้ความเขา้ใจของ
คณะกรรมการ กับการบริหารงานกองทุนหมู่บ้านในเขตอําเภอสีค้ิว  จังหวัดนครราชสีมา                                   
มีความสมัพนัธ์ดงัน้ี 

3.1 ความสัมพนัธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการกบัการบริหารงานกองทุน
หมู่บา้นเม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า 1) ดา้นการวางแผนมีความสัมพนัธ์สูง 2) ดา้นการจดัองคก์าร 
มีความสัมพันธ์สูง  3) ด้านการจัดบุคคลเข้าทํางานมีความสัมพันธ์สูง  4) ด้านการสั่งการ 
มีความสัมพนัธ์ปานกลาง 5) ด้านความร่วมมือมีความสัมพนัธ์ปานกลาง 6) ด้านการรายงาน                      
มีความสมัพนัธ์สูง 7) ดา้นงบประมาณมีความสมัพนัธ์สูง   

3.2 ความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้ความเขา้ใจของคณะกรรมการกบัการบริหารงาน
กองทุนหมู่บา้นเม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า 1) ดา้นการวางแผนมีความสัมพนัธ์สูง 2) ดา้นการจดั
องคก์ารมีความสัมพนัธ์สูง 3) ดา้นการจดับุคคลเขา้ทาํงานมีความสัมพนัธ์ปานกลาง 4) ดา้นการ            
สั่งการมีความสัมพนัธ์ปานกลาง 5) ดา้นความร่วมมือ มีความสัมพนัธ์ปานกลาง 6) ดา้นการรายงาน                      
มีความสมัพนัธ์สูง 7) ดา้นงบประมาณมีความสมัพนัธ์สูง   
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4. การบริหารงานกองทุนหมู่บา้นในเขตอาํเภอสีค้ิว จงัหวดันครราชสีมา คณะกรรมการ
ไดน้าํเสนอปัญหาอุปสรรค และเสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขปรับปรุง การบริหารงานกองทุน
หมู่บา้น ดงัน้ี 

4.1 ปัญหา อุปสรรค 
4.1.1 ดา้นการบริหารจดัการ พบว่า คณะกรรมการกองทุนเป็นผูมี้อิทธิพลในทอ้งท่ี

และมีปัญหาในการบริหารงานในกองทุน ไม่มีการตรวจสอบการบริหารงานอยา่งจริงจงั 
4.1.2 ดา้นความรู้ความเขา้ใจ พบว่า คณะกรรมการกองทุนไม่มีความรู้ความเขา้ใจ

ในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย และไม่มีการพฒันาตนเองใหเ้หมาะสมกบัเป็นคณะกรรมการ 
4.1.3 ดา้นการมีส่วนร่วม พบว่า คณะกรรมการกองทุนมีการประสานงานกนันอ้ย 

และไม่ใหค้วามสาํคญัในการประชุม 
4.2 ขอ้เสนอแนะในการดาํเนินงาน 

4.2.1 ดา้นการบริหารจดัการ มีขอ้เสนอแนะว่า ผูท่ี้จะมาเป็นคณะกรรมการกองทุน 
ควรไดรั้บการอบรมให้มีความรู้เก่ียวกบักองทุนก่อนมาปฏิบติัหนา้ท่ี และในการตรวจสอบควรให้
หน่วยงานของทางราชการท่ีมีหน้าท่ีดูแลควรให้ความคาํแนะนาํ อย่างจริงจัง ไม่ควรปล่อยให้
คณะกรรมการดาํเนินงานและแกไ้ขปัญหาโดยลาํพงั 

4.2.2 ด้านความรู้ความเขา้ใจ มีขอ้เสนอแนะว่า  คณะกรรมการควรได้รับการ
ฝึกอบรมเพื่อพฒันาอยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อให้เหมาะสมกบัการปฏิบติังานในหนา้ท่ี ควรมีความรู้เร่ือง
ระเบียบ หลกัเกณฑ ์วิธีการต่างๆ อยา่งถอ้งแท ้เพื่อเป็นท่ีพึ่งของชาวบา้น 

4.2.3 ดา้นการมีส่วนร่วม มีขอ้เสนอแนะว่า ควรมีการประชุมทุกเดือนเพื่อใหท้ราบ
ความเคล่ือนไหวของบญัชี และควรมีการประชาสัมพนัธ์ผลการดาํเนินงานของกองทุน หมู่บา้น 
เพื่อใหส้มาชิกรับทราบ     

         
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจยัสามารถนําผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคล และปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
บริหารงานกองทุนหมู่บา้นในเขตอาํเภอสีค้ิว จงัหวดันครราชสีมา ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1. ขอ้เสนอแนะในการนาํผลการวิจยัไปใช ้
 จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการบริหารงานของคณะกรรมการกองทุน

หมู่บา้นในเขตอาํเภอสีค้ิว จงัหวดันครราชสีมา อยู่ในระดบัมาก แสดงให้เห็นว่า คณะกรรมการมี
ความตั้งใจในการบริหารงานของกองทุนให้มีความประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ
ดงัน้ี 
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1.1 ปัจจยัดา้นการบริหารงาน คณะกรรมการควรมีการพฒันาหรือปรับปรุงการบริหาร
งบประมาณ  โดยต้องมีการจัดลําดับความสําคัญของกิจกรรมของกองทุนหมู่บ้าน  และ 
ควรมีแผนงาน/งาน/โครงการท่ีสอดคลอ้งกบัเงินงบประมาณท่ีตั้งไว ้

1.2 ปัจจยัดา้นการมีส่วนร่วม คณะกรรมการควรมีการร่วมกนัประเมินผล โดยตอ้งมี
การแต่งตั้ งกรรมการตรวจสอบเ พ่ือติดตามการดํา เ นินกิจการและประเมินผลงานของ 
โครงการต่างๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งควรมีการให้การสนบัสนุนสมาชิกกองทุนท่ีประสบความสาํเร็จ
ในการประกอบอาชีพจากเงินท่ีไดรั้บจากกองทุน ให้มาช่วยเหลือหรือให้คาํแนะนาํแก่สมาชิกอ่ืนๆ 
ต่อไป 

2. ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
2.1 ผลจากการวิจยัปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริหารงานกองทุนหมู่บา้นในเขตอาํเภอสีค้ิว 

จงัหวดันครราชสีมา สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการบริหารงานกองทุนหมู่บา้นและยงัมีเร่ืองต่างๆ  
ท่ีน่าสนใจในการทาํวิจยัดงัน้ี 

2.2 ควรศึกษาคุณภาพการให้บริการของกองทุนหมู่บา้น ว่ามีการดาํเนินการไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพหรือไม่ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการบริหารกองทุนหมู่บา้น ใหต้อบสนองความตอ้งการ
ของสมาชิกต่อไป 
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สตีลอินดัสตรียส์ จาํกัด (มหาชน) เพื่อศึกษาปัจจัยแรงจูงใจในการทาํงาน โดยเปรียบเทียบปัจจัย
แรงจูงใจในการทาํงาน จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล และศึกษาการจดัการท่ีมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยั
แรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานบริษทั อูช่าสยามสตีลอินดสัตรียส์ จาํกดั (มหาชน) กลุ่มตวัอยา่ง
คือ พนักงานบริษทั อูช่าสยามสตีลอินดสัตรียส์ จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 227 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถามเก่ียวกบัการจดัการ และปัจจยัแรงจูงใจในการทาํงาน ส่วน
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีใช้
ทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ ค่าที (t-test) ค่าเอฟ (F-test) และค่าสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s 
Product Moment Correlation) โดยกาํหนดนยัสาํคญัทางสถิติไวท่ี้ระดบั .05 และ .01 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายรุะหว่าง 36-45 ปี มีการศึกษา
ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 3-6 / ปวช. มีรายไดต่้อเดือนระหว่าง 10,001 – 15,000 บาท และมีระยะเวลา
ในการทาํงาน 11 – 20  ปี ความคิดเห็นของพนกังานเก่ียวกบัการจดัการของบริษทั อูช่าสยามสตีล
อินดสัตรียส์ จาํกดั (มหาชน) อยู่ในระดบัปานกลาง และปัจจยัแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังาน
บริษทัอูช่าสยามสตีลอินดสัตรียส์ จาํกดั (มหาชน) อยูใ่นระดบัปานกลาง 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พนกังานบริษทั อูช่าสยามสตีลอินดสัตรียส์ จาํกดั (มหาชน) ท่ีมี
อายตุ่างกนั มีปัจจยัแรงจูงใจในการทาํงาน ภาพรวมต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ
พนกังานท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั มีปัจจยัแรงจูงใจในการทาํงาน ภาพรวมต่างกนั อย่างมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดับ .01 การจดัการมีความสัมพนัธ์ทางบวกกับปัจจยัแรงจูงใจในการทาํงาน อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทั้งภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และรายดา้นทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
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ABSTRACT 
The purposes of this research were to compare motivation with personal factors and the 

relationship between management and motivation at Usha Siam Steel Industries Public Company 
Limited. The sample consisted of 227 employees of Usha Siam Steel Industries Public Company 
Limited. The tool used for collecting the data was a questionnaire about management and 
motivation. Statistics used for data analysis were percentages, mean and standard deviation. 
Statistics used for testing the hypotheses were t-test, F-test and Pearson’s product moment 
correlation at the statistical significance level of .05 and .01. 

The result of the research showed that most of the sample was male, who were 36-45 
years of age, who had junior or senior high school/ certificate degree, with 10,001 - 15,000 baht 
salary per month and had worked for 11 - 12 years. The management and motivation was at  
a medium level. 
 The hypotheses result showed that employees who had different personal factors had 
different motivation. Overall employees who had different ages at a statistical significance level 
of .05, salary per month had different motivation at a statistically significant level of .01. The 
relationship between management and motivation had a statistical significance level of .01. 
Overall difference was at the highest level and all dimensions were at a high level. 
 
ความสําคญัของปัญหา 
  ในชีวิตประจาํวนั ทุกคนต่างถูกกระตุน้จากส่ิงเร้าภายนอกและความตอ้งการดา้นร่างกาย
และจิตใจ ให้แสดงพฤติกรรมในดา้นต่าง ๆ โดยเฉพาะส่ิงเร้าท่ีมีอิทธิพลต่อความรู้สึก อารมณ์ และ
ความคิดของเรา ตวัอย่างเช่น นิสิตนกัศึกษาจะตอ้งต่ืนแต่เชา้ทุกวนั เพื่อท่ีจะมาเรียนหนังสือให้ทนั
ในช่วงเชา้ พนกังานท่ีปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ืองเป็นเวลาหลายชัว่โมง ถึงแมจ้ะเลยเวลางานปกติไปแลว้ 
เพื่อให้ไดค่้าจา้งและรายไดเ้พิ่มเติมไปใชจ่้าย เป็นตน้ การจูงใจหรือแรงจูงใจ (Motivation) จึงเป็น
ประเด็นสําคญัในการศึกษาพฤติกรรมองคก์าร ซ่ึงผูบ้ริหารจะตอ้งหาวิธีการและเทคนิคท่ีจะทาํให้
สมาชิกปฏิบติังานและทุ่มเทให้กบัองคก์ารอย่างเตม็ท่ี โดยเฉพาะกบัผูบ้ริหารสมยัใหม่ท่ีตอ้งเป็นทั้ง
ผูจ้ดัการและผูน้าํ (Manager and Leader) ไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยผูน้าํท่ีมีความรู้ความสามารถ และ 
มีศกัยภาพในโลกปัจจุบนัและอนาคต คงไม่สามารถช้ีน้ิวสั่งผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้ปฏิบติัตามท่ีตน
ตอ้งการเช่นในอดีต  เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มทั้งในระดับบุคคลและสังคมได้เปล่ียนแปลงไป  
ในปัจจุบนับุคลากรมีความรู้เพิ่มข้ึน มีทศันคติ และความตอ้งการในการทาํงาน ตลอดจนการใชชี้วิต 
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วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการของบริษทั อูช่าสยามสตีลอินดสัตรียส์ จาํกดั 
(มหาชน)   
 2. เพื่อศึกษาระดบัแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานบริษทั อูช่าสยามสตีลอินดสัตรียส์ 
จาํกดั (มหาชน)   
 3. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานบริษทั อูช่าสยามสตีล
อินดสัตรียส์ จาํกดั (มหาชน) จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 4. เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งการจดัการและปัจจยัแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังาน
บริษทั อูช่าสยามสตีลอินดสัตรียส์ จาํกดั (มหาชน) 

 
วธีิดําเนินการวจัิย 
  การดาํเนินการวิจยัตามขั้นตอนดงัน้ี 

1. ตวัแปรท่ีศึกษา 
  1.1 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัการจดัการ 
   ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน และ
ระยะเวลาในการทาํงาน 
   การจดัการของกลิูคและเออร์วิค (Gulick and Urwick, 1937 : 13 อา้งใน เจริญผล  
สุวรรณโชติ, 2551 : 418-420) ประกอบดว้ย การวางแผน การจดัองคก์ร การจดัคนเขา้ทาํงาน  
การอาํนวยการ การประสานงาน การรายงาน และการทาํงบประมาณ  
   1.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  ปัจจยัแรงจูงใจในการทาํงาน ของเฮอร์ซเบิร์กและคนอ่ืน ๆ 
(Herzberg et al., 1959 : 111-119 อา้งใน เจริญผล  สุวรรณโชติ, 2551 : 59-60)  ประกอบดว้ย ปัจจยัจูงใจ 
ไดแ้ก่ ความสําเร็จในการทาํงาน การยอมรับนับถือ ลกัษณะของงาน ความรับผิดชอบท่ีไดรั้บ 
ความกา้วหนา้ สถานะทางสังคม และปัจจยัอนามยั ไดแ้ก่ นโยบายและการบริหาร การปกครองบงัคบั
บญัชา ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา สภาพการปฏิบติังาน เงินเดือน ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน 
สถานภาพของอาชีพ ความมัน่คงปลอดภยั 

2. ประชากรกลุ่มตวัอยา่ง 
      ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ี คือ พนักงานบริษทั อูช่าสยามสตีลอินดัสตรียส์ จาํกัด 
(มหาชน) จาํนวน 523 คน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ พนกังานท่ีปฏิบติังานในบริษทั อูช่า
สยามสตีลอินดสัตรียส์ จาํกดั (มหาชน) โดยใชสู้ตรของยามาเน่ (Yamane, 1973 : 125 อา้งใน ยทุธ 
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 ไกยวรรณ์, 2548 : 79) ความคลาดเคล่ือนท่ี .05 ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 227 คน สุ่มตวัอยา่งดว้ยวิธี
แบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ตามระดบัการปฏิบติังาน 
 3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
  ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังานบริษทั อูช่าสยาม

สตีลอินดสัตรียส์ จาํกดั (มหาชน)  
  ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของพนักงานเก่ียวกบัการจดัการของบริษทั 
อูช่าสยามสตีลอินดสัตรียส์ จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 7 ดา้น  
  ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานบริษทั 
อูช่าสยามสตีล อินดสัตรียส์ จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 14 ดา้น   
  การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

  การหาความถูกตอ้งครบถว้นของเน้ือหา (Validity) ของแบบสอบถาม โดยหาค่าดชันี
ความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence) การหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของ
แบบสอบถาม โดยหาค่าสมัประสิทธ์ครอนบกัส์แอลฟ่า (Cronbach’s Alpha Coefficient) การจดัการ 
เท่ากบั  0.788 และปัจจยัจูงใจในการทาํงาน เท่ากบั 0.833 
  4. การเกบ็รวบรวมขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี  มีขั้นตอนการดาํเนินการดงัน้ี 
     4.1 ขอหนังสืออนุญาตแจกแบบสอบถามจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราช 
ภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ ถึงผูบ้ริหารบริษทั อูช่าสยามสตีลอินดสัตรียส์ จาํกัด 
(มหาชน) เพื่อขอความอนุเคราะห์และความร่วมมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
   4.2 เม่ือไดรั้บอนุญาต ผูว้ิจยัประสานงานกบัฝ่ายบุคคลเพ่ือกาํหนดวนัในการแจกและ
เกบ็รวบรวมแบบสอบถามส่งคืน 
   4.3 แจกแบบสอบถามให้กบัฝ่ายบุคคล และจาํนวนของผูต้อบแบบสอบถามท่ีตอ้งการ 
และให้ฝ่ายบุคคลเป็นผูแ้จกและเก็บรวมรวมคืนจากพนกังานบริษทั อูช่า สยามสตีลอินดสัตรียส์ จาํกดั 
(มหาชน) จนไดข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์และครบตามจาํนวนท่ีกาํหนดเพื่อดาํเนินการต่อไป 

5. สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล  
  5.1 สถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation) 
      5.2  สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ีย
ของตวัแปรอิสระ 2 กลุ่ม ดว้ยค่า t-Test ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของตวัแปรอิสระ
มากกว่า 2 กลุ่ม ดว้ยค่า F-test และเม่ือพบความแตกต่างดาํเนินการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ 
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โดยใช ้Sheffe' test การทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีเป็นอิสระต่อกนั ดว้ยค่าสหสัมพนัธ์แบบ
เพียร์สนั (Pearson’s Product Moment Correlation)  
 
ผลการวจัิย 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลสามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งัต่อไปน้ี 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 36-45 ปี มีการศึกษาระดับ
มธัยมศึกษาปีท่ี 3-6 / ปวช. มีรายไดต่้อเดือนระหว่าง 10,001-15,000 บาท และมีระยะเวลาในการทาํงาน 
11-20  ปี   
 1. ความคิดเห็นของพนักงานเก่ียวกบัการจดัการของบริษทั อูช่าสยามสตีลอินดสัตรียส์ 
จาํกดั (มหาชน) อยู่ในระดบัปานกลาง ในภาพรวมและรายดา้นทุกดา้น โดยพนกังานมีความคิดเห็น
เก่ียวกบัการจดัการ ดา้นการรายงานสูงสุด  รองลงมาคือ การอาํนวยการ การวางแผน การประสานงาน 
การจดัคนเขา้ทาํงาน การจดัองคก์าร และดา้นการทาํงบประมาณตํ่าสุด   
 2. ระดับแรงจูงใจในการทาํงานของพนักงานบริษทั อูช่าสยามสตีลอินดัสตรียส์ จาํกัด 
(มหาชน) ภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยพนกังานมีแรงจูงใจในการทาํงาน ดา้นความรับผดิชอบท่ี
ไดรั้บสูงสุด รองลงมา คือ ความสาํเร็จในการทาํงาน สถานภาพของอาชีพ ความมัน่คงปลอดภยั อยู่ใน
ระดบัมาก ในส่วนลกัษณะของงาน การยอมรับ นโยบายและการบริหาร  ความสัมพนัธ์กบัเพื่อน
ร่วมงาน ความกา้วหน้า การปกครองบงัคบับญัชา เงินเดือน สภาพการปฏิบติังาน ความสัมพนัธ์กบั
ผูบ้งัคบับญัชา อยูใ่นระดบัปานกลาง และพนกังานมีปัจจยัแรงจูงใจในการทาํงาน ดา้นสถานะทางสังคม
ตํ่าสุด อยูใ่นระดบันอ้ย ตามลาํดบั  
 3. ผลการเปรียบเทียบระดับแรงจูงใจในการทาํงานของพนักงานบริษทั อูช่าสยามสตีล
อินดสัตรียส์ จาํกดั (มหาชน) จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า พนกังานบริษทั อูช่าสยามสตีลอินดสั
ตรียส์ จาํกดั (มหาชน) ท่ีมีอายุต่างกนั มีแรงจูงใจในการทาํงาน ภาพรวมต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 เม่ือทาํการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ พบว่า พนกังานท่ีมีอาย ุ26-35 ปี มีปัจจยั
แรงจูงใจในการทาํงานมากกว่า พนกังานท่ีมีอายุ 30-45 ปี และพนกังานท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั มี
แรงจูงใจในการทาํงาน ภาพรวมต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 แต่ไม่พบความแตกต่าง
เป็นรายคู่ ส่วนพนกังานท่ีมีเพศ ระดบัการศึกษา และระยะเวลาในการทาํงานต่างกนั มีปัจจยัแรงจูงใจ
ในการทาํงานไม่แตกต่างกนั ดงัตารางท่ี 1 
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ตารางที ่1 การเปรียบเทียบระดบัแรงจูงใจในการทาํงาน จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 

ปัจจัยแรงจูงใจในการทํางาน 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

เพศ อายุ ระดบั 
การศึกษา รายได้ต่อเดอืน ระยะเวลา 

ในการทาํงาน 
ปัจจัยจูงใจ 

ความสาํเร็จในการทาํงาน 1.42 2.39 2.34 1.47 1.78 
การยอมรับนบัถือ 0.04 2.25 1.89 3.06* 0.92 
ลกัษณะของงาน 1.52 1.87 2.63 2.58* 0.63 
ความรับผดิชอบท่ีไดรั้บ 0.52 3.16* 0.65 0.07 1.48 
ความกา้วหนา้ -1.10 1.80 1.70 2.43* 0.40 
สถานะทางสงัคม -1.26 3.96** 1.63 4.86** 1.65 

ปัจจัยอนามัย      
นโยบายและการบริหาร -1.03 2.73* 0.77 3.13** 0.72 
การปกครองบงัคบับญัชา -0.79 2.92* 0.74 2.36* 1.00 
ความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา -0.35 7.41** 1.05 1.88 4.65** 
สภาพการปฏิบติังาน 0.95 4.66** 0.84 2.84* 1.46 
เงินเดือน -0.48 1.60 1.04 2.62* 0.28 
ความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน -0.29 2.38 1.60 1.45 1.52 
สถานภาพของอาชีพ 0.51 3.63* 2.07 2.03 1.51 
ความมัน่คงปลอดภยั -0.06 5.12** 0.60 2.51* 2.08 

รวม -0.17 3.83* 2.16 3.28** 1.36 
* แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ** แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 
 4. ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการจัดการและระดับแรงจูงใจในการทาํงานของ
พนกังานบริษทั อูช่าสยามสตีลอินดสัตรียส์ จาํกดั (มหาชน) พบว่า การจดัการมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยั
แรงจูงใจในการทาํงาน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ภาพรวม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณา
รายดา้น พบว่า ทุกดา้นมีความสัมพนัธ์ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 อยู่ในระดบัมาก โดยการ
จดัการ ด้านการรายงาน มีความสัมพนัธ์กับปัจจัยแรงจูงใจในการทาํงานสูงสุด รองลงมา คือ การ
อาํนวยการการประสานงาน การจดัการองค์การ การวางแผน การจดัคนเขา้ทาํงาน และดา้นการทาํ
งบประมาณ มีความสมัพนัธ์กบัปัจจยัแรงจูงใจในการทาํงานตํ่าสุด ดงัตารางท่ี 2 
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ตารางที ่2 ความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะประชากรศาสตร์กบัความผกูพนัต่อองคก์าร 
  

ปัจจัยแรงจูงใจในการทํางาน 

การจัดการ 
การ 
วาง 
แผน 

การ 
จัด 

องค์กร 

การจัด 
คนเข้า
ทํางาน 

การ 
อาํนวย 
การ 

การ 
ประสาน 
งาน 

การ 
ราย 
งาน 

การทํา 
งบ 

ประมาณ 
รวม 

ปัจจัยจูงใจ         
ความสาํเร็จในการทาํงาน 0.486** 0.475** 0.461** 0.552** 0.544** 0.525** 0.378** 0.551** 
การยอมรับนบัถือ 0.539** 0.526** 0.523** 0.613** 0.558** 0.539** 0.460** 0.607** 
ลกัษณะของงาน 0.460** 0.493** 0.493** 0.537** 0.511** 0.551** 0.476** 0.568** 
ความรับผดิชอบท่ีไดรั้บ 0.332** 0.253** 0.234** 0.350** 0.350** 0.394** 0.247** 0.348** 
ความกา้วหนา้ 0.505** 0.560** 0.574** 0.573** 0.544** 0.585** 0.559** 0.630** 
สถานะทางสงัคม 0.578** 0.612** 0.646** 0.570** 0.559** 0.564** 0.632** 0.674** 

ปัจจัยอนามัย         
นโยบายและการบริหาร 0.602** 0.652** 0.619** 0.630** 0.623** 0.683** 0.658** 0.723** 
การปกครองบงัคบับญัชา 0.573** 0.630** 0.591** 0.622** 0.606** 0.632** 0.612** 0.690** 
ความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา 0.619** 0.675** 0.632** 0.616** 0.644** 0.613** 0.647** 0.720** 
สภาพการปฏิบติังาน 0.662** 0.724** 0.665** 0.646** 0.675** 0.691** 0.678** 0.768** 
เงินเดือน 0.553** 0.592** 0.637** 0.597** 0.561** 0.589** 0.564** 0.661** 
ความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน 0.469** 0.482** 0.457** 0.469** 0.557** 0.489** 0.512** 0.557** 
สถานภาพของอาชีพ 0.544** 0.459** 0.464** 0.506** 0.499** 0.524** 0.447** 0.557** 
ความมัน่คงปลอดภยั 0.452** 0.364** 0.299** 0.402** 0.381** 0.390** 0.343** 0.426** 

รวม 0.733** 0.750** 0.731** 0.763** 0.756** 0.771** 0.724** 0.846** 
** มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษา การจดัการท่ีมีผลต่อปัจจยัแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานบริษทั อูช่า
สยามสตีลอินดสัตรียส์ จาํกดั (มหาชน) มีประเดน็ท่ีน่าสนใจนาํมาอภิปรายผลดงัน้ี 
  ความคิดเห็นของพนักงานเก่ียวกบัการจดัการของบริษทั อูช่าสยามสตีลอินดัสตรียส์ 
จาํกดั (มหาชน) อยู่ในระดบัปานกลาง โดยพนักงานมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการ ดา้นการ
รายงานสูงสุด และพนกังานมีความคิดเห็นดา้นการทาํงบประมาณตํ่าสุด   
 การรายงาน พนักงานมีความคิดเห็นเก่ียวกับการจดัการ ดา้นการรายงานสูงสุด  โดย
พนักงานคิดว่าบริษทัมีการจดัเก็บขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัและพร้อมใช้งานตลอดเวลาสูงสุด อยู่ใน
ระดบัปานกลาง ทั้งน้ีเน่ืองจาก พนักงานส่วนใหญ่ทาํงานท่ีบริษทัมา 11-20 ปี รับรู้และเขา้ใจถึง
ระบบการทาํงานต่าง ๆ เป็นอยา่งดี ประกอบกบัชาํนาญจึงทาํให้สามารถเก็บขอ้มูลต่าง ๆ ของงาน
ในแต่ละระบบไดเ้ป็นอย่างดี จึงทาํให้การจดัทาํรายงานเป็นเร่ืองปกติ ไม่รู้สึกว่าเป็นปัญหาหรือ
อุปสรรคในการทาํงาน ส่งผลใหส้ามารถจดัทาํรายงานต่าง ๆ ไดต้รงตามเวลาท่ีกาํหนด ทาํใหข้อ้มูล
ท่ีบริษทัมีอยูเ่ป็นปัจจุบนัตลอดเวลา ง่ายต่อการเรียกใชง้าน  
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 การทาํงบประมาณ พนกังานมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการ ดา้นการทาํงบประมาณ
ตํ่าสุด โดยพนกังานคิดวา่บริษทัมีการจดัทาํงบประมาณอยา่งโปร่งใสและตรวจสอบไดต้ ํ่าสุด  อยูใ่น
ระดับปานกลาง สอดคลอ้งกับงานวิจัยของไพวรรณ์  ยะกุล (2551) ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อ 
การบริหารงานดา้นการคลงัของเทศบาลตาํบลในจงัหวดัสระบุรี พบว่า การบริหารงบประมาณใน
งานคลงัมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้ในระดบัมาก มีระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด
เช่นกนั ทั้งน้ีเน่ืองจาก ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นพนกังานระดบัปฏิบติัการ พนกังานจึงไม่
สามารถรับรู้การจดัทาํงบประมาณโดยรายละเอียดของบริษทั  และไม่มีอาํนาจในการตรวจสอบ 
การใชจ่้ายต่าง ๆ  พนักงานจะไดรั้บทราบเพียงผลการดาํเนินงานว่ากาํไรหรือขาดทุดของบริษทั
เท่านั้น ซ่ึงท่ีผา่นมา  
 ปัจจัยแรงจูงใจในการทาํงานของพนักงานบริษทั อูช่าสยามสตีลอินดัสตรียส์ จาํกัด 
(มหาชน) ภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยดา้นความรับผิดชอบท่ีไดรั้บสูงสุด และดา้นสถานะ
ทางสงัคมอยูต่ ํ่าสุด  
 ความรับผดิชอบท่ีไดรั้บ พนกังานมีความเขา้ใจและเอาใจใส่ต่อหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
อยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของนนัทิยา  เสือแผว้ (2550) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่าง
คุณภาพชีวิตการทาํงานกบัความพึงพอใจในการทาํงานของลูกจา้งศูนยส์อบถามเลขหมาย 1133
บริษทัทีโอที จาํกดั (มหาชน) ศูนยก์รุงเทพมหานคร พบว่า พนกังานมีความเขา้ใจและเอาใจใส่ต่อ
การปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายสูงสุด ทั้งน้ีเน่ืองจาก พนกังานส่วนใหญ่ทาํงานกบับริษทัมา
เป็นเวลานานจนมีความชาํนาญในการปฏิบติังานในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ เม่ือเกิดปัญหาระหว่าง 
การปฏิบติังานพนักงานส่วนใหญ่สามารถแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้เป็นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให ้
การปฏิบติังานมีประสิทธิภาพ สาํเร็จลุล่วงตรงตามเป้าหมายท่ีกาํหนดอยา่งมีคุณภาพ ผลท่ีตามมาคือ
ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บกจ็ะดีไปดว้ย    
 สถานะทางสงัคม งานท่ีพนกังานปฏิบติัมีโอกาสไดเ้ล่ือนตาํแหน่งสูงข้ึน อยูใ่นระดบันอ้ย  
งานท่ีท่านปฏิบัติมีโอกาสได้เล่ือนตาํแหน่งสูงข้ึน และท่านได้รับการสนับสนุน เพื่อเข้ารับ 
การคดัเลือกให้ดาํรงตาํแหน่งสูงข้ึน อยูใ่นระดบันอ้ย สอดคลอ้งกบังานวิจยัของธิดา  สุขใจ (2549) 
ไดศึ้กษาแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ : ศึกษากรณีส่วนโรงงานฟอกยอ้ม 2 
บริษทั ยเูน่ียน อุตสาหกรรมส่ิงทอ จาํกดั (มหาชน) พบว่า ความกา้วหนา้ในตาํแหน่งงานและความ
มัน่คงในงาน มีระดบัแรงจูงใจในการทาํงานตํ่าท่ีสุด ทั้งน้ีเน่ืองจาก ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นพนกังานระดบัปฏิบติัการรายไดต่้อเดือนประมาณ 10,001 – 15,000 บาท  ซ่ึงในภาวะเศรษฐกิจ
ในปัจจุบนั ค่าครอบชีพท่ีสูงข้ึน จึงทาํให้พนกังานตอ้งการรายไดต่้อเดือนท่ีสูงข้ึน แมว้่าจะทาํงาน 
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ล่วงเวลาแลว้ก็ตาม รายไดท่ี้ไดรั้บอาจจะไม่เพียงพอกบัการดาํรงชีวิตไดส้บายนกั ฉะนั้น การเล่ือน
ตาํแหน่งจึงเป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีจะทาํใหไ้ดรั้บรายไดต่้อเดือนเพิ่มข้ึน   
 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 พนักงานของบริษทั อูช่าสยามสตีลอินดสัตรียส์ จาํกัด 
(มหาชน) ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนั มีแรงจูงใจในการทาํงานต่างกนั พบว่า พนักงานท่ีมีอายุ
ต่างกนั มีปัจจยัแรงจูงใจในการทาํงาน ภาพรวมต่างกนั อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ
พนกังานท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั มีปัจจยัแรงจูงใจในการทาํงาน ภาพรวมต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 
 พนกังานท่ีมีอายตุ่างกนั มีปัจจยัจูงใจในการทาํงาน ภาพรวมต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 เม่ือทาํการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ภาพรวม พบว่า พนักงานท่ีมีอาย ุ
26-35 ปี มีปัจจยัแรงจูงใจในการทาํงานมากกว่าพนกังานท่ีมีอายุ 36-45ปี ทั้งน้ีเน่ืองจาก พนักงาน
ของบริษทั อูช่าสยามสตีลอินดสัตรียส์ จาํกดั (มหาชน) ท่ีมีอายมุากจะปฏิบติังานท่ีบริษทัน้ีมานาน 
ทาํให้เกิดปัญหาพนักงานขาดระเบียบวินัย และประกอบกับความอ่อนล้าของพนักงานจากการ
ปฏิบติังานมาเป็นเวลานาน ทาํใหพ้นกังานขาดงานบ่อย ลางานจนครบตามกาํหนดท่ีลาได ้
 พนกังานท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั มีปัจจยัแรงจูงใจในการทาํงาน ภาพรวมต่างกนั อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และดา้นสถานะทางสังคมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 จาํนวน 1 คู่ ไดแ้ก่ พนกังานท่ีมีรายไดต่้อเดือน 25,001-30,000 บาท มีปัจจยัแรงจูงใจในการทาํงาน 
ดา้นสถานะทางสังคมมากกว่าพนกังานท่ีมีรายไดต่้อเดือน 10,001-15,000 บาท สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของนุชรัตน์  โก่งเกษร (2550) ศึกษาเร่ืองแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานฝ่ายผลิตบริษทั  
นิเด็ค อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกัด  พบว่า  พนักงานท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกันจะ 
มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานต่างกนั โดยมีความแตกต่างกนั 2 คู่ คือ พนักงานรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  
สูงกว่า 20,000 บาท มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานมากกว่า พนกังานท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 
10,000 บาท และ 10,000 - 20,000 บาท อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05 ทั้งน้ีเน่ืองจาก สภาวะเศรษฐกิจใน
ปัจจุบนั จึงทาํใหพ้นกังานท่ีมีรายไดต่้อเดือนมาก มีแรงจูงใจในการทาํงานมากกว่า พนกังานท่ีมีรายได้
ต่อเดือนนอ้ย เพราะพนกังานท่ีมีรายไดต่้อเดือนมาก จะอยูใ่นระดบัผูจ้ดัการ มีความมัน่คงในการทาํงาน  
 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 การจัดการมีผลต่อปัจจัยแรงจูงใจในการทาํงานของ
พนกังานบริษทั อูช่า สยามสตีล อินดสัตรียส์ จาํกดั (มหาชน) พบว่า การจดัการมีความสัมพนัธ์
ทางบวกกบัปัจจยัแรงจูงใจในการทาํงาน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ภาพรวม อยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ทุกดา้นมีความสัมพนัธ์ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
ในระดบัมาก ทั้งน้ีเน่ืองจาก บริษทัเป็นบริษทัผูล้วดและเชือดลวดเหลก็กลา้ ซ่ึงตอ้งใชเ้คร่ืองจกัใน
การปฏิบติังานและใชพ้นกังานเป็นผูค้วบคุม บริษทัจึงมีการวางแผนทุกขั้นตอนในการปฏิบติังาน 
เพื่อใหพ้นกังานมีความคล่องตวั และความปลอดภยัในการปฏิบติังานมากท่ีสุด บริษทัจะทาํการเก็บ
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รวบรวมขอ้มูลในการปฏิบติังานมาปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานอยู่เสมอ นอกจากจะเป็นการ
ปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ปริมาณงานตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไวแ้ล้ว ยงัเป็นการ
ปรับปรุงปริมาณงานให้สมดุลกันระหว่างพนักงานแต่ละคน เน่ืองจากขั้นตอนการปฏิบติัของ
พนักงานในแผนกเดียวกันมีขั้นคล้ายคลึงกันการวัดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานวัดจาก
ความสาํเร็จของงาน จึงมีผลต่อแรงจูงใจในการทาํงาน นอกจากน้ีการจดัหาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ี
เหมาะสมและทนัสมยัจะมีความเส่ียงภยัในการปฏิบติังานท่ีนอ้ยลง เพื่อให้สามารถปฏิบติังานได้
อยา่งเตม็ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า การจดัการดา้นการวางแผน การจดัองคก์ร การจดัคนเขา้
ทาํงาน การอาํนวยการ การประสานงาน การทาํงบประมาณมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัจูงใจดา้น
สภาพการปฏิบติังานสูงสุด อยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของไพวรรณ์   ยะกุล (2551) 
ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริหารงานดา้นการคลงัของเทศบาลตาํบลในจงัหวดัสระบุรี พบว่า 
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ดา้นการอาํนวยการ การวางแผน การจดั
องคก์ร และการจดัคนเขา้ทาํงาน ในระดบัมาก ทั้งน้ีเน่ืองจาก พนักงานอาจจะมีความเห็นว่า ถา้
บริษทัมีการวางแผนงานเพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบติังานลง หรือเพิ่มส่ิงอาํนวยความสะดวกในบาง
ขั้นตอนการปฏิบติังานให้มากข้ึน โดยให้พนกังานเป็นเพียงผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรก็เป็นการลดความ
เส่ียง และลดความเหน่ือยลา้ในการปฏิบติังาน เน่ืองจากการปฏิบติังานในปริมาณท่ีมากเกินไปมีผล
ต่อความปลอดภยัในการทาํงาน เพราะลกัษณะงานเป็นงานท่ีตอ้งปฏิบติักบัเคร่ืองจกัรมีความเส่ียง
ภยัสูงอยูแ่ลว้ หากพนกังานเกิดความเหน่ือยลา้ระหว่างการปฏิบติังานก็อาจจะเกิดอุบติัเหตุร้ายแรง
ได ้นอกจากน้ีการจดัการประชุมเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งผูบ้ริหารและพนกังานกเ็ป็นอีก
ปัจจัยท่ีอาจจะทาํให้พนักงานเกิดแรงจูงใจในการปฏิบติังานมากข้ึน เพราะหากการจัดประชุม
ประสบความสาํเร็จ ผูบ้ริหารรับฟังความคิดเห็นของพนกังานและมีการปรับเปล่ียนการจดัการบาง
ดา้นท่ีสามารถปรับเปล่ียนได ้
 การจัดการด้านการวางแผน การจัดองค์กร การจัดคนเข้าทํางาน การอํานวยการ  
การประสานงาน การทาํงบประมาณมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัจูงใจ ดา้นความรับผิดชอบท่ีไดรั้บ
ตํ่าสุด อยูใ่นระดบันอ้ย ทั้งน้ีเน่ืองจาก  พนกังานส่วนใหญ่ทาํงานกบับริษทัมาเป็นเวลานาน มีความรู้
ความชาํนาญในการปฏิบติังาน และมีความรับผดิชอบต่องานในหนา้ท่ีของตนเองเป็นอยา่งดีอยูแ่ลว้ 
ดงันั้นไม่ว่าบริษทัจะมีการเปล่ียนแปลงการจดัการไปอย่างไร พนักงานก็จะปฏิบติังานในหน้าท่ี
ไดรั้บมอบหมายให้สําเร็จลุล่วง ทั้งน้ีเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงการจดัการ เช่น การปรับเปล่ียน
ขั้นตอนการปฏิบติังานให้มีความคล่องตวัมากข้ึน การจดัจาํนวนคนให้เหมาะสมกบัปริมาณงาน 
การประชุมเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น การจดังบประมาณเพ่ิมเติมเพื่อจดัซ้ือเคร่ืองจกัรเพื่ออาํนวย
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ความสะดวกในการปฏิบติังาน กเ็ป็นเพียงแค่การทาํใหก้ารปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายเสร็จเร็วข้ึน
และมีลดความเหน่ือยลา้ลงเท่านั้น  
 ดา้นการรายงาน มีความสมัพนัธ์กบัปัจจยัแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานบริษทั อูช่า
สยามสตีลอินดสัตรียส์ จาํกดั (มหาชน) ในภาพรวม อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ในระดบัมาก 
ทั้งน้ีเน่ืองจาก บริษทัมีการจัดการด้านการรายงานท่ีเป็นระบบ มีการจัดเก็บขอ้มูลการปฏิบติังาน 
ในทุกขั้นตอน มีการรายงานและประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังาน การรายงานความกา้วหนา้ 
ปัญหาและอุปสรรคในการทาํงานอยา่งสมํ่าเสมอและเป็นปัจจุบนั เม่ือเกิดปัญหาสามารถนาํขอ้มูลท่ี
มีอยูป่ระกอบการตดัสินใจไดใ้นทนัที  
 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ทุกดา้นมีความสัมพนัธ์ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
โดยมีความสัมพนัธ์กบัดา้นสภาพการปฏิบติังานสูงสุด อยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีเน่ืองจาก การรายงาน
ขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัทาํให้ผูบ้ริหารทราบขอ้มูลการปฏิบติังานท่ีเกิดข้ึนไดอ้ย่างถูกตอ้งและรวดเร็ว 
ซ่ึงรวมถึงปัญหาการเก่ียวกบัเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการปฏิบติังาน และทาํใหท้ราบถึงปัญหาและ
อุปสรรคระหว่างการปฏิบติังาน ผูมี้อาํนาจในการตดัสินใจแกไ้ขปัญหาสามารถนาํขอ้มูลท่ีไดรั้บ
จากการรายงานมาใชใ้นการตดัสินใจไดใ้นทนั  
 การจดัการดา้นการรายงานมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัจูงใจดา้นความมัน่คงปลอดภยัตํ่าสุด 
อยู่ในระดับน้อย ทั้ งน้ีเน่ืองจาก การรายงานของบริษัทเป็นการรายงานด้านประสิทธิภาพใน 
การปฏิบติังาน ความกา้วหนา้ในการปฏิบติังาน ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังาน ซ่ึงพนกังานท่ี
ทาํงานมานานมีความรู้ และสามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดเ้ป็นอยา่งดี จึงเกิดความผกูพนักบับริษทั
และมีความคิดเห็นว่าบริษทัมีความมัน่คงพอท่ีเขาจะทาํงานต่อไปได ้และไม่คิดท่ีจะไปทาํงานกบั
บริษทัอ่ืน เน่ืองจากในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนัการหางานใหม่ไม่ใช่เร่ืองง่าย ประกอบกบัอายขุอง
พนักงานท่ีอยู่ในเกณฑ์สูง โอกาสท่ีจะหางานใหม่ทาํได้มีอยู่น้อยมาก พนักงานตอ้งไม่ตอ้งการ
เปล่ียนงานในขณะน้ี  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอแนะจากการวิจยั  
  1) ควรจดัการแข่งขนัช่างฝีมือข้ึนภายในองคก์ร และมีรางวลัใหส้าํหรับผูท่ี้ชนะ เพื่อเป็น
การกระตุน้ใหพ้นกังานมีแรงจูงใจในการทาํงาน และสร้างสรรคผ์ลงานท่ีมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน และ
เพื่อนาํไปเป็นขอ้มูลในการพิจารณาเล่ือนตาํแหน่งของพนกังานในอนาคต 
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  2) ควรจดักิจกรรมการพกัผอ่นประจาํปี โดยการจดัใหพ้นกังานไดมี้โอกาสไปพกัผอ่น
ตามแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ และเพิ่มเติมด้วยกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่าง
พนกังานในบริษทั เพื่อความผอ่นคลายและสร้างความสามคัคีภายในบริษทัอีกดว้ย 
  3) ควรปรับเพิ่มตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัล่างให้มากข้ึน เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงาน
ระดบัปฏิบติัการไดมี้โอกาสเล่ือนตาํแหน่งข้ึนมาเป็นผูบ้ริหาร และจะส่งผลใหส้ถานะทางสงัคมของ
พนกังานในระดบัปฏิบติัการดีข้ึน มองเห็นโอกาสในความกา้วหนา้ของหนา้ท่ีการงานมากข้ึน  
  4) ควรจดัทาํกิจกรรมสนัทนาการ งานเล้ียงสงัสรรค ์เพื่อสร้างความสามคัคีภายในองคก์ร 
  5) ควรจดัสัมมนานอกสถานท่ี เพื่อให้พนกังานไดมี้โอกาสพกัผ่อน และทาํกิจกรรม
ต่าง ๆ ร่วมกนั เพื่อส่งเสริมการทาํงานเป็นทีม  
  6) ควรจดัทาํโครงการแลกเปล่ียนความรู้ ฝึกทกัษะ ดูงาน ท่ีบริษทัแม่ในประเทศอินเดีย 
ใหก้บัพนกังานทุกระดบั 
  7) ทุกคร้ังท่ีประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นผลผลิตหรือกิจกรรมใด ๆ 
เช่น การจดัทาํระบบบริหารงานคุณภาพ หรือระบบ TMP ฯลฯ ควรท่ีจะมีการฉลองความสาํเร็จ เพื่อ
เป็นกาํลงัใจใหพ้นกังาน 
  8) ควรจะเขม้งวดเร่ืองระเบียบ วินยั และขอ้บงัคบัต่าง ๆ  
 2. ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป  
  1) ควรศึกษาความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานบริษทั อูช่าสยามสตีลอินดสัตรียส์ 
จาํกดั (มหาชน) 
  2) ควรศึกษาความเครียดในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั อูช่าสยามสตีลอินดสั
ตรียส์ จาํกดั (มหาชน) 
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บทคดัย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นทาวน์
เฮา้ส์ในโครงการบริษทัวงัทองกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  2. ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อ
การตดัสินใจซ้ือบา้นทาวน์เฮา้ส์ในโครงการบริษทัวงัทองกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และ 3. เพื่อศึกษา
ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นทาวน์เฮา้ส์ในโครงการบริษทั
วงัทองกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัไดแ้ก่ ผูท่ี้อาศยัอยูท่ี่บา้นทาวน์เฮา้ส์ 
บริษทั วงัทองกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) เขตรังสิต จงัหวดัปทุมธานี  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งคาํนวณ            
จากสูตรของทาโร่ ยามาเน่  โดยกาํหนดให้มีความน่าจะเป็นของความผิดพลาดท่ียอมให้เกิดข้ึนได้
เท่ากบั .05 ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 270 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามและ
แบบสัมภาษณ์เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นทาวน์เฮา้ส์ ในโครงการบริษทัวงัทอง
กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงมีค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเท่ากบั 0.95 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์
ขอ้มูลไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าไค สแควร์ 
  ผลการวิจยัพบวา่ 

1. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้น ทาวน์เฮา้ส์ ในโครงการ
บริษทัวงัทองกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาตามรายดา้น พบว่า 
ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านผลิตภณัฑ์ รองลงมาคือ ด้านราคา อยู่ในระดบัมาก ส่วนดา้นท่ีมี
ค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 2. ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นอาย ุ ระดบัการศึกษา อาชีพ  มีความสมัพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือ
บา้นเทาวน์เฮา้ส์ในโครงการบริษทั วงัทองกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05  ส่วนเพศ  สถานภาพสมรส  รายไดเ้ฉล่ียของครอบครัวต่อเดือน จาํนวนสมาชิกในครอบครัว 
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ไม่มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือบา้นเทาวน์เฮา้ส์ในโครงการบริษทั วงัทองกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
 3.  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นกระบวนการ กบัการตดัสินใจซ้ือบา้นทาวน์เฮา้ส์
ในโครงการบริษทัวงัทองกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ส่วนด้านผลิตภัณฑ์  ราคา  ช่องทางการจัดจาํหน่าย สถานท่ีทาํเลท่ีตั้ ง  การส่งเสริมการตลาด 
บุคลากร และดา้นสภาพแวดลอ้ม กบัการตดัสินใจซ้ือบา้นทาวน์เฮา้ส์ในโครงการบริษทัวงัทองกรุ๊ป 
จาํกดั (มหาชน) ไม่มีความสมัพนัธ์กนั 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were (1) to study the factors which affected the decision 
making process to buy townhouses from the Wangthong Group and (2) to investigate the relation 
between the personal factors which affected the decision making process to buy townhouses from 
the Wangthong Group. And (3) to investigate the relation between the marketing mix factors 
which affected the decision making process to buy townhouses from the  Wangthong Group. 
 The samples used were 270 key informants which consisted of Wangthong Group 
residents, of Rangsit District, Pathumhani Province. The samples size was calculated from Taro 
Yamane’s formula which had a confident level of 0.05. The tool used to collect data was a 
questionnaire, which had a reliability level of 0.95. Statistics used to analyze the data were 
percentage, mean, standard deviation (S.D.) and Chi- Square. 
 The findings were as follows: 
 1. The factors of marketing mix which affected the decision making process to buy 
townhouses from the Wangthong Group as a whole were at a high level and each aspect showed 
that the aspect of products had a maximum mean. Subsequently, the aspect of price was also at a 
high level, while the aspect of sales promotion had a minimum mean and was at a moderate level. 
 2. The comparative analysis between the personal factors such as age, educational level 
and occupation and the decision making process to buy townhouses from the Wangthong Group 
showed that there was a significant relationship at a level of 0.05. Except for gender, marital 
status, an average of family’ s income per month and the number of family members showed that 
there was no significant relationship.   
                3.The comparative analysis between the factors of marketing mix in the aspect of 
marketing process and the decision making process to buy townhouses of Wangthong group 
showed that there was significant relationship at a level of 0.05. Except for the aspect of product, 
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price, channels of distribution, location, sales promotion, personnel and environment showed that 
there was no significant relationship.  
 
คาํสําคญั 
  การตดัสินใจซ้ือ   บา้นทาวน์เฮา้ส์   บริษทัวงัทองกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 

ความสําคญัของปัญหา 
 ท่ีอยูอ่าศยัเป็นปัจจยัสาํคญัของมนุษยท่ี์ทุกคนเกิดมาจะตอ้งมีเพื่อเป็นท่ีพกัผอ่นนอนหลบั

หรืออยู่กินเป็นประจาํของตนเองและครอบครัว โดยท่ีอยูอ่าศยัท่ีดีสะอาดและถูกสุขลกัษณะตาม
หลกัสุขาภิบาล จะช่วยส่งเสริมใหผู้อ้าศยัมีความสุขและสบายทั้งร่างกายและจิตใจ ปลอดภยัจากการ
เกิดอุบติัเหตุและโรคติดต่อท่ีเกิดจากท่ีพกัอาศยัเป็นสาเหตุได ้  และท่ีอยูอ่าศยัยงัเป็นหน่ึงในปัจจยัส่ี
ท่ีจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิตของมนุษย ์ ซ่ึงไม่เพียงแต่เป็นส่ิงท่ีพาํนกัอาศยั แต่ยงัแสดงถึงความเจริญ
หรือความเส่ือมโทรมของสภาพเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศดว้ย  ความตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัไม่ใช่
ความตอ้งการในตวัโครงสร้างของอาคารหรือส่ิงปลูกสร้างเพียงอย่างเดียว แต่เป็นความตอ้งการท่ี
ไดรั้บจากบริการท่ีเกิดข้ึนจากท่ีอยูอ่าศยัดว้ย  บริการท่ีไดรั้บจากท่ีอยูอ่าศยัสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการพื้นฐาน จะประกอบด้วยบริการในลกัษณะให้ความสะดวกสบาย ความอิสระส่วนตวั                
การบ่งบอกถึงฐานะ และความปลอดภยัในท่ีอยูอ่าศยัแต่ละหน่วย  ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความสามารถของ
ผูบ้ริโภคท่ีจะหาซ้ือไดท่ี้แตกต่างกนั ทั้งในลกัษณะทางกายภาพและทาํเลท่ีตั้งของท่ีอยู่อาศยั เช่น 
บา้นเด่ียว บา้นแฝด ทาวน์เฮาส์ อาคารชุด ซ่ึงจดัไดว้า่ท่ีอยูอ่าศยัเป็นทรัพยสิ์นท่ีมีอายยุาวนาน 

ธุรกิจท่ีอยูอ่าศยัเป็นธุรกิจท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงระดบัมาตรฐานคุณภาพชีวิตของประชาชน
(ในประเทศไทย) และยงัมีอิทธิพลต่อการขยายตวัทางเศรษฐกิจ ภาวการณ์จ้างงาน ตลอดจน
อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งมากมาย การพฒันาโครงการท่ีอยูอ่าศยัในระหวา่งปี พ.ศ.2530-2540 มีอตัรา
การขยายตวัสูงตามภาวะเศรษฐกิจท่ีขยายตวั  จาํนวนท่ีอยูอ่าศยัท่ีสร้างเสร็จในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล  มีจาํนวนสูงข้ึน โดยเฉพาะในช่วงปี พ.ศ. 2537-2539 มีจาํนวนบา้นสร้างเสร็จ
ประมาณ  170,000  หน่วย  จนทาํให้เกิดอุปทานลน้ตลาด  มีบา้นไร้ผูอ้าศยัในปี พ.ศ. 2537 สูงถึง
ร้อยละ 26.1 และยงัคงมีสัดส่วนสูงอย่างต่อเน่ือง  โดยในปี พ.ศ. 2540 ประเทศไทยประสบปัญหา
วิกฤติทางการเงิน  ภาวะตลาดท่ีอยูอ่าศยัซบเซา  (สุริยา   สุพฒันะสกลุ, 2542) 
               ปัจจุบนัโครงการบา้นจดัสรรมีมากมาย  มีการพฒันารูปแบบของท่ีอยู่อาศยัให้เกิดข้ึน
หลากหลาย  อาทิเช่น  บา้นเด่ียว  บา้นแฝดหรือบา้นทาวน์เฮา้ส์  รวมถึงการนาํเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ 
เขา้มาช่วยในการก่อสร้างบา้นให้ตรงกับความตอ้งการของผูบ้ริโภค  เช่น  การสร้างบา้นเสร็จ
ทนัเวลาพร้อมเขา้อยูไ่ดท้นัทีหรือผูบ้ริโภคสามารถเลือกวสัดุในการก่อสร้างไดเ้องตามใจชอบหรือ
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เลือกท่ีจะตกแต่งภายในดว้ยการเลือกเฟอร์นิเจอร์เองกส็ามารถทาํได ้ และผูป้ระกอบการท่ีมีช่ือเสียง
สร้างความไวว้างใจแก่ผูบ้ริโภคดว้ย  ทาํให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจเลือกไดอ้ย่างตรงตามความตอ้งการ 
 ถา้กล่าวถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพยห์รือธุรกิจหมู่บา้นทาวน์เฮา้ส์แลว้นั้น  ทาํเลท่ีมีความเจริญเติบโต
มากในตอนน้ี  คือ  โครงการหมู่บา้นทาวน์เฮา้ส์ ในจงัหวดัปทุมธานี  จากการไดศึ้กษาขอ้มูลจาก
นิตยสาร  หนงัสือพิมพห์รือส่ือต่างๆ ทาํใหไ้ดข้อ้มูลเก่ียวกบัธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ ซ่ึงมีแนวโนม้ท่ี
จะเติบโตมากยิ่งข้ึน  ประกอบกบัรัฐบาลมีการสนบัสนุนให้ขยายแนวเขตของระบบสาธารณูปโภค
ให้ทัว่ถึงผูบ้ริโภคมากยิ่งข้ึน  จงัหวดัปทุมธานี ซ่ึงเป็นเขตปริมณฑลท่ีกาํลงัพฒันาและเขา้สู่ความ
เจริญเติบโตในอนาคต  และเป็นแหล่งรวมของคนหลากหลายอาชีพท่ีมีความตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัใกล้
แหล่งนิคมอุตสาหกรรม  โรงเรียน  สถานศึกษาหรือสถานท่ีอาํนวยความสะดวกอีกหลายแห่ง            
จนทาํใหธุ้รกิจอสงัหาริมทรัพยห์ลายๆ โครงการตอ้งการเขา้มาประกอบธุรกิจในจงัหวดัปทุมธานี 
 ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยั จึงมีความสนใจท่ีจะดาํเนินการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้น
ทาวน์เฮา้ส์ในโครงการบริษทัวงัทองกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ของผูท่ี้อยูอ่าศยั 
 

โจทย์วจัิย/ปัญหาวจัิย 
 1. ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นทาวน์เฮา้ส์ ในโครงการบริษทั 
วงัทองกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) หรือไม่ 
 2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นทาวน์เฮ้าส์            
ในโครงการบริษทั วงัทองกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) หรือไม่ 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นทาวน์เฮา้ส์ในโครงการบริษทัวงัทอง
กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
 2. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นทาวน์เฮา้ส์ใน
โครงการบริษทัวงัทองกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 3. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตัดสินใจซ้ือบ้าน           
ทาวน์เฮา้ส์ในโครงการบริษทัวงัทองกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  ไดแ้ก่ ผูท่ี้อยู่อาศยัในบา้นทาวน์เฮา้ส์ บริษทัวงัทอง
กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  เขตรังสิต  จงัหวดัปทุมธานี  ซ่ึงผูว้ิจยัเลือกกลุ่มประชากรเพียง 3 โครงการ  
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คือ  บา้นวรางกลู รังสิต คลอง 2 โครงการบา้นวรารักษ ์I Design คลอง 3 และโครงการบา้นวรารักษ ์
รังสิต คลอง 4  รวมทั้งส้ิน 824 คน (บริษทัวงัทองกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) เดือนพฤษภาคม 2552) 
  กลุ่มตวัอยา่งกาํหนดขนาดโดยใชสู้ตรของยามาเน่ (Taro Yamane อา้งถึงใน ประคอง 
กรรณสูต, 2542 : 10) ท่ีระดบัความคาดเคล่ือน .05  การสุ่มตวัอยา่งใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่ง            
ชั้นภูมิ  (Stratified Random Sampling) ตามโครงการบา้นทาวน์เฮา้ส์  และสุ่มตวัอยา่งแบบมีระบบ 
(Systematic) โดยสุ่มตวัอยา่งตามบา้นเลขท่ีทุกๆหลงัท่ี 3 ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 270 คน  
 2.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ย  
  2.1 แบบสัมภาษณ์ (In Depth Interview) เป็นแบบสัมภาษณ์ คณะกรรมการของ
หมู่บา้นแต่ละโครงการ จาํนวน 9  ท่าน ซ่ึงประกอบดว้ย ประธานกรรมการหมู่บา้น 1 ท่าน รอง
ประธานกรรมการหมู่บา้น 1 ท่าน  เลขานุการ  1  ท่าน เก่ียวกบัการเลือกซ้ือบา้นทาวน์เฮา้ส์ ใน
โครงการบริษทัวงัทองกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 1 ฉบบั มี 2 ตอน  
  2.2 แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเพื่อใชก้บักลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูท่ี้
อาศยัอยูบ่า้นทาวน์เฮา้ส์ ในโครงการบริษทั วงัทองกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) จงัหวดัปทุมธานี  จาํนวน 1 
ฉบบั แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนท่ี 1  ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  และตอนท่ี 2
ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นทาวน์เฮา้ส์ ในโครงการบริษทัวงัทองกรุ๊ป 
จาํกดั (มหาชน) โดยมีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จากนั้นนาํค่าเฉล่ียท่ีได้
จากการวิเคราะห์ไปทาํการเปรียบเทียบกบัเกณฑ ์เพื่อใชใ้นการแปลความหมายทั้งรายขอ้ รายดา้น 
และโดยรวม  

 3.  ขั้นตอนในการสร้างและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
  3.1 การสร้างแบบสอบถาม / แบบสมัภาษณ์ 

 3.1.1 ศึกษาเอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
บา้นทาวน์เฮา้ส์ เพื่อทาํความเขา้ใจในโครงสร้างดา้นเน้ือหา และนาํผลท่ีศึกษาไดม้าสร้างแบบสอบถาม 
แบบสมัภาษณ์ 

 3.1.2 สร้างแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบ
แบบสอบถาม และแบบสมัภาษณ์ 

 3.1.3 สร้างแบบสอบถามเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาด โดยใหค้รอบคลุมทุกดา้น 
 3.1.4 นาํแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ท่ีสร้างข้ึนไปปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษา  
แลว้ปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํ 
      3.2 การหาค่าความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือ  (Validity) 
  นาํแบบสอบถามเสนอต่อผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญ  จาํนวน  5  ท่าน  เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตอ้งและเท่ียงตรงในเน้ือหา  โดยหาค่าดชันีของความสอดคลอ้งกนัระหว่างขอ้
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คาํถามแต่ละขอ้กบัจุดประสงค ์ (Index of Item Objective Congruence หรือ IOC)  ระหว่างขอ้
คาํถามกบันิยามศพัทเ์ฉพาะของยทุธพงษ ์ กยัวรรณ์  (2543 : 123) แปลความหมายของคะแนน  ดงัน้ี 
  +1  เม่ือแน่ใจวา่ขอ้คาํถามนั้นวดัไดต้รงตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั 
      0  เม่ือไม่แน่ใจวา่ขอ้คาํถามนั้นวดัไดต้รงตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั 

 - 1  เม่ือแน่ใจวา่ขอ้คาํถามนั้นวดัไม่ตรงตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั 
และเลือกขอ้ท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้งมากกว่าหรือเท่ากบั 0.6  ส่วนท่ีมีค่าน้อยกว่า 0.6  นาํมา
ปรับปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสมตามคาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญ (ยทุธพงษ ์ กยัวรรณ์, 2543 : 123) 

  3.3 การหาค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ  (Reliability) 
  การหาค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ  โดยนําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลว้มา
ทดลองใช้  (Try-Out)  กับผูท่ี้อาศยัอยู่ในบา้นทาวน์เฮ้าส์ ในโครงการบริษทัวงัทองกรุ๊ป จาํกัด 
(มหาชน)   ทั้ ง  3  โครงการ  จาํนวน  30  คน  ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  แล้วนําข้อมูลมาหาค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach, 1970 : 161 อา้งถึงใน ยทุธพงษ ์ กยัวรรณ์, 2543 : 
137) ซ่ึงไดค่้าเท่ากบั .95 
 4.  การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

 การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นทาวน์เฮา้ส์ ในโครงการบริษทัวงัทอง
กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  คร้ังน้ี  ผูว้ิจยัดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 
  4.1 ผูว้ิจยัขอหนงัสือขออนุญาตแจกแบบสอบถามจากบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยั           
ราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์ถึงเจา้ของบริษทัวงัทองกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  ทั้ง  3  
โครงการ  เพื่อขออนุญาตแจกแบบสอบถามใหก้บัผูซ้ื้อบา้นทาวน์เฮา้ส์ในโครงการบริษทัวงัทองกรุ๊ป 
จาํกดั (มหาชน) 
  4.2 ผูว้ิจยัและผูช่้วยผูว้ิจยั จาํนวน 5 คน ร่วมแจกแบบสอบถามและรับแบบสอบถาม
กลบัคืน  และทาํการตรวจสอบคดัแยกเฉพาะฉบบัสมบูรณ์เพื่อดาํเนินการต่อไป 
     4.3 ผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลเพิ่มเติม โดยใชว้ีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In Depth Interview)  
จากจาํนวนกลุ่มประชากรทั้ง 3 โครงการๆ ละ 3 คน รวมเป็นจาํนวน 9 คน  โดยจะเขา้ไปเกบ็ขอ้มูล 
ดว้ยวิธีการเลือกตวัแทนจากคณะกรรมการของหมู่บา้นแต่ละโครงการ ซ่ึงประกอบดว้ย ประธาน
กรรมการหมู่บา้น 1 ท่าน รองประธานกรรมการหมู่บา้น 1 ท่าน  เลขานุการ  1  ท่าน 
 5.  การวิเคราะห์ขอ้มูล 
          5.1 ผูว้ิจัยนําแบบสอบถามท่ีรวบรวมได้มาตรวจสอบความถูกตอ้งและความ
สมบูรณ์ของขอ้มูล 
          5.2 การลงรหสัขอ้มูล  ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามท่ีตรวจสอบขอ้มูลแลว้มากาํหนดใส่ 
รหสั 
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  5.3 การวิเคราะห์  ผูว้ิจยัทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ 
 5.4 แปลความหมายค่าเฉล่ียระดบัความสําคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 

บา้นทาวน์เฮา้ส์ ในโครงการบริษทัวงัทองกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  
  5.5 นาํแบบสมัภาษณ์ท่ีไดม้าสรุปและอภิปรายผลเพ่ือนาํไปสู่การเสนอแนะต่อไป 
 6.  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
  6.1  การวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้น
ทาวน์เฮา้ส์ในโครงการบริษทัวงัทองกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ใชส้ถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (Mean)            
ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  6.2  การวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัส่วนประสม
การตลาดท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นทาวน์เฮา้ส์ในโครงการบริษทัวงัทองกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)             
ใชว้ิธีการวิเคราะห์หาค่าสถิติไค-สแควร์ 
 
ผลการวจัิย 

ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นทาวน์เฮา้ส์ในโครงการบริษทั วงัทอง
กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) สามารถนาํมาสรุปไดด้งัน้ี 

1.ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้น ทาวน์เฮา้ส์ ในโครงการ
บริษทัวงัทองกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาตามรายดา้น พบว่า 
ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นผลิตภณัฑ์  รองลงมาคือ ดา้นราคา อยู่ในระดบัมาก ส่วนดา้นท่ีมี
ค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด อยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงจากการสัมภาษณ์พบว่า 
ผูใ้หส้ัมภาษณ์เลือกซ้ือบา้นเพราะความสะดวกในการเดินทาง ราคาเหมาะสม รูปแบบบา้นทนัสมยั 
บรรยากาศดี เช่ือมัน่ในโครงการ การบริการท่ีดี และคุณภาพของตวับา้นดี  ส่วนเร่ืองท่ีลูกคา้อยาก
ใหป้รับปรุงและเพ่ิมเติมคือ สวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น และภูมิทศัน์ของหมู่บา้น  จาํนวนตน้ไม ้
และการตรวจการผ่านเขา้ออกของรถยนต ์ และอยากให้มีร้านสะดวกซ้ือประจาํหมู่บา้น เช่น              
เซเวน่อีเลฟเวน่ ร้านขายยา (ตารางท่ี 1) 
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ตารางที ่ 1  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นทาวน์เฮา้ส์ 
                   ในโครงการบริษทัวงัทองกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)โดยรวมทุกดา้น 

 

ปัจจัยส่วนประสม
การตลาด 

โครงการบริษัทวงัทองกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

รวม บ้านวรางกูล รังสิต 
คลอง 2 

บ้านวรารักษ์ I 
design คลอง 3 

บ้านวรารักษ์ รังสิต 
คลอง 4 

X  S.D. ระดบั X  S.D. ระดบั X  S.D. ระดบั X  S.D. ระดบั 

ด้านผลติภัณฑ์ 3.80 .67 มาก 3.86 .60 มาก 4.05 .62 มาก 3.89 .66 มาก 

ด้านราคา 3.76 .87 มาก 3.65 .64 มาก 4.03 .76 มาก 3.85 .83 มาก 

ด้านช่องทางการจัด
จําหน่าย 3.78 .62 มาก 3.82 .58 มาก 3.93 .56 มาก 3.84 .60 มาก 

ด้านการส่งเสริมทาง
การตลาด 3.11 .84 

ปาน
กลาง 3.02 .50 

ปาน
กลาง 3.15 .69 

ปาน
กลาง 3.12 .77 

ปาน
กลาง 

ด้านกระบวนการ
ให้บริการ 3.55 .90 มาก 3.31 .64 

ปาน
กลาง 3.80 .80 มาก 3.63 .86 มาก 

ด้านบุคลากร 3.43 .78 
ปาน
กลาง 3.43 .71 

ปาน
กลาง 3.75 .61 มาก 3.55 .73 มาก 

ด้านส่ิงแวดล้อมทาง
กายภาพ 3.42 .64 

ปาน
กลาง 3.34 .70 

ปาน
กลาง 3.52 .56 มาก 3.45 .62 

ปาน
กลาง 

รวม 3.55 .53 มาก 3.49 .44 
ปาน
กลาง 3.75 .45 มาก 3.62 .50 มาก 

 
 จากตารางท่ี  1  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือบ้านทาวน์เฮ้าส์ในโครงการบริษัท              
วงัทองกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) โดยรวมทุกดา้น พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ( X  =  3.62, S.D. = .50)                
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุดคือ ด้านผลิตภัณฑ ์                 
( X  =  3.89, S.D. = .66)  รองลงมาคือ ดา้นราคา ( X  =  3.85, S.D. = .83)  และดา้นช่องทางการจดั
จาํหน่าย ( X  = 3.84, S.D. = .60) ตามลาํดบั ส่วนดา้นท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือนอ้ยท่ีสุด คือ              
ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด  ( X  =  3.84, S.D. = .60) 
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                2. ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นอาย ุ ระดบัการศึกษา อาชีพ  มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือ
บา้นเทาวน์เฮา้ส์ในโครงการบริษทั วงัทองกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05  ส่วนเพศ  สถานภาพสมรส  รายไดเ้ฉล่ียของครอบครัวต่อเดือน  จาํนวนสมาชิกในครอบครัว 
ไม่มีความสัมพนัธ์กับการตัดสินใจซ้ือบ้านเทาวน์เฮ้าส์ในโครงการบริษัท วงัทองกรุ๊ป จาํกัด 
(มหาชน)  
  3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นกระบวนการ กบัการตดัสินใจซ้ือบา้นทาวน์เฮา้ส์
ในโครงการบริษทัวงัทองกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 
.05 ส่วนดา้นผลิตภณัฑ ์ ราคา  ช่องทางการจดัจาํหน่าย สถานท่ีทาํเลท่ีตั้ง  การส่งเสริมการตลาด 
บุคลากร และดา้นสภาพแวดลอ้ม กบัการตดัสินใจซ้ือบา้นทาวน์เฮา้ส์ในโครงการบริษทัวงัทองกรุ๊ป 
จาํกดั (มหาชน) ไม่มีความสมัพนัธ์กนั   
   
อภิปรายผล 

    จากผลการวิจยั ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นทาวน์เฮา้ส์ในโครงการบริษทั วงั
ทองกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) มีประเดน็ท่ีน่าสนใจและนาํมาอภิปรายผล ดงัน้ี 
 1. ระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นทาวน์เฮา้ส์ในโครงการบริษทัวงัทองกรุ๊ป 
จาํกดั (มหาชน) โดยรวมทุกดา้น อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่  
  1.1 ดา้นผลิตภณัฑ ์ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุดคือ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าส่ิงท่ี            
ผูซ้ื้อใหค้วามสาํคญัคือการออกแบบบา้น ซ่ึงอาจจะมีความสวยงามถูกใจและการใชว้สัดุอุปกรณ์ใน
การก่อสร้างท่ีมีคุณภาพ ดา้นผลิตภณัฑจึ์งมีผลการตดัสินใจมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
จาริณี  เสาวคนธ์ (2549) ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อการซ้ือบา้นทาวน์เฮา้ส์ ในจงัหวดัปทุมธานี  
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการซ้ือบา้นทาวน์เฮา้ส์ ในจงัหวดัปทุมธานี 
ผลการวิจยัพบว่า ระดับความสําคญัของปัจจยัส่วนประสมการตลาดในการซ้ือบา้นทาวน์เฮ้าส์             
ในจงัหวดัปทุมธานี โดยภาพรวมและดา้นผลิตภณัฑ ์อยู่ในระดบัมาก และยงัสอดคลอ้งกบัสมชาย   
ปัญญาวุฒเลิศ (2549) ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการซ้ืออาคารชุดในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
ผลการศึกษาพบว่า ระดับความสําคญัของปัจจัยส่วนประสมกับการซ้ืออาคารชุด  ในจังหวดั
กรุงเทพมหานคร  ดา้นผลิตภณัฑ์ อยู่ในระดบัมาก และงานวิจยัของชิม เจริญขจรกุล (2548) วิจยั
เร่ืองปัจจยัส่วนประสมการตลาดและปัจจยัอ่ืนๆ ในการซ้ือบา้นเด่ียว ในเขตปทุมธานี ผลการวิจยั
พบว่า ระดบัความสาํคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัอ่ืนๆ  กบัการเลือกซ้ือบา้น
เด่ียวของผูบ้ริโภค โดยภาพรวมและรายดา้น ซ่ึงให้ความสําคญัดา้นผลิตภณัฑ์มากกว่าดา้นอ่ืน ๆ 
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      1.2  ดา้นราคา มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรองลงมา ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า นอกจากแบบ
บา้นท่ีสวยถูกใจแลว้ เร่ืองของราคาก็ตอ้งเหมาะสมกบัรายไดข้องครอบครัวดว้ย ซ่ึงทางโครงการ
อาจจะกาํหนดราคาในการชาํระเงินใหส้อดคลอ้งกบัเศรษฐกิจปัจจุบนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
เชอวีโร (Cervero, 2007) ไดท้าํการศึกษาผลกระทบดา้นรายจ่ายของผูบ้ริโภคในการซ้ือบา้นจดัสรร
ในตวัเมืองฉางไข่ ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลรองลงมา ไดแ้ก่ รายไดข้องผูบ้ริโภค และ
สอดคลอ้งกับจาริณี  เสาวคนธ์ (2549) ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการซ้ือบา้นทาวน์เฮ้าส์             
ในจงัหวดัปทุมธานี  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการซ้ือบา้นทาวน์เฮา้ส์ 
ในจงัหวดัปทุมธานี ผลการวิจยัพบว่า ระดบัความสาํคญัของปัจจยัส่วนประสมการตลาดในการซ้ือ
บา้นทาวน์เฮา้ส์ในจงัหวดัปทุมธานี โดยภาพรวมและดา้นราคา อยูใ่นระดบัมาก 
  1.3 ดา้นการส่งเสริมทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน้อยท่ีสุด ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะว่าผูซ้ื้อมีความเห็นในเร่ืองของการส่งเสริมทางการตลาดของบริษัทวงัทองกรุ๊ป จาํกัด 
(มหาชน) มีการประชาสมัพนัธ์ไม่ดีเท่าท่ีควร 
        ซ่ึงจากการสัมภาษณ์พบว่า ผูใ้ห้สัมภาษณ์เลือกซ้ือบา้นเพราะความสะดวกในการ
เดินทาง ราคาเหมาะสม รูปแบบบา้นทนัสมยั บรรยากาศดี เช่ือมัน่ในโครงการ การบริการท่ีดี และ
คุณภาพของตวับา้นดี  ส่วนเร่ืองท่ีลูกคา้อยากใหป้รับปรุงและเพ่ิมเติมคือ สวนสาธารณะ สนามเด็ก
เล่น และภูมิทศัน์ของหมู่บา้น  จาํนวนตน้ไม ้และการตรวจการผา่นเขา้ออกของรถยนต ์ และอยาก
ใหมี้ร้านสะดวกซ้ือประจาํหมู่บา้น เช่น เซเวน่อีเลฟเวน่ ร้านขายยา 
 2. การเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นทาวน์เฮา้ส์ ในโครงการ
บริษทั วงัทองกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  พบวา่ 

 2.1 เพศท่ีต่างกนั ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นทาวน์เฮา้ส์ ในโครงการ
บริษทั วงัทองกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าเพศท่ีต่างกนัมีมุมมองไม่ต่างกนัในเร่ือง
ของการซ้ือบา้นท่ีอยูอ่าศยั 

 2.2 อายุ ท่ีต่างกนัมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือบา้นทาวน์เฮา้ส์ ในโครงการ
บริษทั วงัทองกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึง แสดงให้เห็นว่าอายุท่ี
ต่างกนัต่างก็มีความคิดเห็นเร่ืองของการตดัสินใจซ้ือบา้นในเร่ืองของราคาในการผ่อนชาํระเพราะ
ช่วงอายุของคนก็เหมือนช่วงอายุการทาํงานและรายไดท่ี้จะเกิดข้ึน และการพิจารณาเร่ืองราคากบั
โครงการบา้นท่ีตอ้งการเป็นตน้ 
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       2.3 สถานภาพสมรสท่ีต่างกนัไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือบา้นทาวน์เฮา้ส์
ในโครงการบริษทั วงัทองกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าไม่ว่าจะมีสถานภาพโสดหรือ
สมรสความตอ้งการในการเลือกซ้ือบา้นกย็งัมีความตอ้งการเหมือนกนั 

 2.4 ระดับการศึกษาท่ีต่างกันมีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจซ้ือบา้นทาวน์เฮ้าส์          
ในโครงการบริษทั วงัทองกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 จะเห็นไดว้่า
ระดบัการศึกษาท่ีต่างกนัไม่สามารถบอกไดว้่าการตดัสินใจซ้ือบา้นตอ้งแตกต่างกนัเสมอไป  แต่จะ
แตกต่างกนัตรงท่ีว่าในเร่ืองของราคาในการผ่อนส่งเน่ืองจากการศึกษาก็เป็นตวับอกไดว้่ารายไดท่ี้
จะเกิดข้ึนมีความเหมาะสมสมดุลกบัการรับภาระในการผอ่นชาํระหน้ีไดอ้ยา่งไร 

 2.5 อาชีพ ท่ีต่างกนัมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือบา้นทาวน์เฮา้ส์  ในโครงการ
บริษทั วงัทองกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 จะเห็นไดว้า่อาชีพท่ีต่างกนั
จะมีแนวคิดเร่ืองการตดัสินใจซ้ือบา้นไม่ต่างกนัเท่าไรจะคลา้ยๆกนั ยกเวน้เร่ืองเดียวคือ อาชีพท่ี
ต่างกันจะมีรสนิยมในการเลือกโครงการเปรียบเทียบแต่ละโครงการเพื่อความเหมาะสมและ
ประทบัใจต่อการอยูอ่าศยั 
  2.6 รายไดเ้ฉล่ียของครอบครัวต่อเดือนท่ีต่างกนัไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ
ซ้ือบา้นทาวน์เฮา้ส์ในโครงการบริษทั วงัทองกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)จะเห็นไดว้่ารายไดเ้ป็นตวัสาํคญั
ในเร่ืองของการผอ่นชาํระต่อเดือนเพราะถา้รายไดน้อ้ยเศรษฐกิจไม่ดีมีผลต่อการผอ่นชาํระ เป็นตน้ 
  2.7 จาํนวนสมาชิกในครอบครัวท่ีต่างกนัไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือบา้น
ทาวน์เฮา้ส์ในโครงการบริษทั วงัทองกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) จะเห็นไดว้่าส่ือการรับรู้ข่าวสารมีผลต่อ
จาํนวนสมาชิกในครอบครัว 
  3.ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นกระบวนการให้บริการกบัการตดัสินใจซ้ือบา้น
ทาวน์เฮา้ส์ในโครงการบริษทัวงัทองกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่  ผูซ้ื้อคาํนึงถึง ระยะเวลาในการใหบ้ริการโดยรวมเหมาะสม 
มีความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อ และความสะดวกสบายของสาํนกังานขาย   ส่วนดา้น
ผลิตภณัฑ ์ ราคา  ช่องทางการจดัจาํหน่าย สถานท่ีทาํเลท่ีตั้ง  การส่งเสริมการตลาด บุคลากร และ
ด้านสภาพแวดล้อม กับการตัดสินใจซ้ือบ้านทาวน์เฮ้าส์ในโครงการบริษัทวงัทองกรุ๊ป จาํกัด 
(มหาชน) ไม่มีความสมัพนัธ์กนั   
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ข้อเสนอแนะ 
ขอ้เสนอแนะในการนาํผลการวิจยัไปใช ้       

              จากปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นทาวน์เฮา้ส์ในโครงการบริษทั วงัทองกรุ๊ป จาํกดั 
(มหาชน) พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีควรพฒันาคือ  
 1. ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด อยู่ในระดบัปานกลาง ผูว้ิจยัจึงเสนอว่า บริษทัควร
เสริมในเร่ืองของการประชาสัมพนัธ์ให้มากยิ่งข้ึนอย่างทัว่ถึง และมีระบบกระบวนการในการ
ส่งเสริมการตลาดเป็นลาํดบัขั้นในการปฏิบติั เช่นอาจจะมีการประชาสมัพนัธ์ทางวิทยใุนทอ้งถ่ินบา้ง 
 2. ดา้นบุคลากร อยูใ่นระดบัปานกลาง ผูว้ิจยัจึงเสนอว่าพนกังานควรใหบ้ริการขอ้มูลให้
ถูกตอ้งแม่นยาํ  สามารถแกปั้ญหาและตอบสนองใหก้บัลูกคา้ได ้อยา่งดี 
 3. ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ อยูใ่นระดบัปานกลาง ผูว้ิจยัจึงเสนอว่าควรมีตน้ไม้
ใหญ่เพิ่มความร่มร่ืนใหก้บับา้น และควรมีสวนสาธารณะและส่ิงอาํนวยความสะดวกใหเ้พียงพอต่อ
ความตอ้งการของผูอ้ยูอ่าศยั เช่น  ร้านคา้  ร้านขายยา  ร้านฟิตเนต  และอ่ืนๆ อีก 

ขอ้เสนอแนะในการทาํวจิยัคร้ังต่อไป  
ควรศึกษาความตอ้งการท่ีอยู่อาศยัของประชากรในการเลือกซ้ือท่ีอยู่อาศยั อาทิเช่น            

บา้นเด่ียว  บา้นแฝด  หรือคอนโดมิเนียม  โดยศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัทางดา้น วฒันธรรม สังคม และ
ปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง และควรศึกษาความพึงพอใจของผูซ้ื้อในการเลือกซ้ือท่ีพกัอาศัยด้วย              
โดยศึกษารายละเอียดประเด็น ในเชิงลึกมากข้ึนเพื่อประโยชน์ท่ีสมบูรณ์ในการตอบสนองความ
ตอ้งการของผูซ้ื้อไดช้ดัเจนมากข้ึน 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการเลือกร้านนวดแผน

ไทยเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในจงัหวดันนทบุรี  
กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ีคือผูท่ี้มาใชบ้ริการนวดแผนไทยท่ีศูนยน์วดแผนไทย เพื่อ

สุขภาพส่งเสริมอาชีพคนตาบอด บา้นมะลินวดแผนไทย ศิลปนวดแผนไทย และเอ.พี.นวดแผนไทย 
จาํนวน 250 คน ซ่ึงไดจ้ากการเลือกแบบง่ายดว้ยวิธีสุ่ม เคร่ืองมือท่ีใชคื้อ แบบสอบถาม และไดผ้ล
การวดัค่าความเช่ือมัน่เท่ากับ .748 ขอ้มูลท่ีเก็บรวมรวมได้จากแบบสอบถามถูกวิเคราะห์ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีแบบเป็นอิสระต่อกัน การทดสอบความแปรปรวน       
แบบทางเดียว และการวิเคราะห์ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบไคสแควร์  

ผลการวจิยั พบวา่ 
1. ความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดสาํหรับธุรกิจบริการในการเลือกร้านนวดแผน

ไทยเพื่อสุขภาพในจงัหวดันนทบุรี พบว่า ทั้งโดยรวมและรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา 
ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการให้บริการ
และดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพมีระดบัความสําคญัของส่วนประสมทางการตลาดบริการอยู่ใน
ระดบัมาก 
  2. ความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนบุคคลมีผลกบัการเลือกร้านนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพใน           
จงัหวดันนทบุรี พบวา่ ดา้นรายไดต่้อเดือน และสถานภาพมีความสมัพนัธ์กบัการเลือกร้านนวดแผน      
ไทยเพื่อสุขภาพในจังหวดันนทบุรี ยกเวน้ ด้านเพศ อายุ และการศึกษาไม่มีความสัมพนัธ์กับ 
การเลือกร้านนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพในจงัหวดันนทบุรีอย่างนัยมีสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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    3. ความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนประสมการตลาดสําหรับธุรกิจบริการกบัการเลือก  
ร้านนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพในจงัหวดันนทบุรี พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการ
จดัจาํหน่าย และดา้นบุคลากรมีความสัมพนัธ์กบัการเลือกร้านนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพในจงัหวดั
นนทบุรี ยกเวน้ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นกระบวนการให้บริการ และดา้นส่ิงแวดลอ้มทาง
กายภาพไม่มีความสัมพนัธ์กบัการเลือกร้านนวดแผนไทยเพ่ือสุขภาพในจงัหวดันนทบุรี  อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

ABSTRACT 
The purpose of this research was to study factors that affected customers selection of 

Thai massage for health in Nonthaburi Province. The samples of this study consisted of 250 
respondents. The questionnaires had a confident level of .748. Statistics used in analyzing data 
were percentage, mean, standard deviation (S.D.) and Chi – square test. 

1. For marketing mix factor : product, price, place, promotions, people, process, and 
physical environment highly affected customers selection of Thai massage for health in 
Nonthaburi Province.  

2.  By analyzing personal factors, it was found that sex, age and education had no 
significant relationships at a level of .05. However, status and income had a significant 
relationship at a level of .05 

3.  By analyzing marketing mix factors which affected customers selection of Thai 
massage for health in Nonthaburi Province, it was found that promotions, process and physical 
environment had no significant relationship at a level of .05.  However, product, price, place and 
people had a significant relationship at a level of .05. 
 
คาํสําคญั   

ร้านนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ ส่วนประสมทางการตลาดสาํหรับธุรกิจบริการ 
 
ความสําคญัของปัญหา 

การนวดแผนไทยเป็นการใหบ้ริการตามภูมิปัญญาของทอ้งถ่ินท่ีมาจากวฒันธรรม ความรู้ 
ปรัชญาของแต่ละทอ้งถ่ินจนไดก้ลายมาเป็นท่ีนิยมของคน เพราะกระแสต่ืนตวัต่อการดูแลรักษา
สุขภาพของคนไทยท่ีมีความใส่ใจต่อสุขภาพมีมากข้ึนและไดเ้ลง็เห็นถึงการบรรเทาความเครียดหรือ
อาการเจ็บปวดท่ีไม่ตอ้งพึ่งยา แต่ใชว้ิธีธรรมชาติบาํบดัและอบประคบดว้ยสมุนไพร (โสมนัสสา 
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โสมนสั, 2549 : 121) หลายคนจึงนิยมไปใชบ้ริการนวดเพื่อบรรเทาอาการเจ็บป่วยหรือผอ่นคลาย
จากความเม่ือยลา้การทาํงานในโลกปัจจุบนัเป็นเร่ืองของการแข่งขนัทาํให้คนเกิดความเครียดมาก
ข้ึนจึงแสวงหาส่ิงท่ีขาดหายไปจากชีวิต การพกัผอ่นดว้ยการนอนหลบัอยา่งเดียวอาจไม่พอ รูปแบบ     
การดาํเนินชีวิตจึงมีการปรับเปล่ียนช่วยเอ้ือต่อการดูแลสุขภาพมีมากข้ึน ทาํให้การนวดแผนไทย    
ซ่ึงในอดีตไดรั้บความสนใจจากผูบ้ริโภคเฉพาะกลุ่มกลายเป็นท่ีนิยมและเผยแพร่ไปทัว่โลกจาก  
การท่ีประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการนวดแผนไทยมิไดมี้แค่คลายเครียดเท่านั้น แต่ยงัเป็นอีกวิธีการท่ีช่วย
บาํบดัและแกไ้ขปัญหาสุขภาพ ความนิยมของการนวดจึงไม่ไดจ้าํกดัอยู่เฉพาะแค่ชาวไทย หากแต่
ขยายตวัออกไปในหมู่นกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศดว้ย รัฐบาลจึงไดมี้เป้าหมายละส่งเสริมใหธุ้รกิจ
การนวดแผนไทยเร่งปรับตวัเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ พฒันารูปแบบการให้บริการ ตลอดจนศกัยภาพ
และคุณภาพของบุคลากรผูใ้ห้บริการนวดแผนไทยเพ่ือเป็นท่ีดึงดูดแก่ชาวต่างประเทศมากข้ึน    
(กรมส่งเสริมการส่งออก, 2546 : 3 – 6 ) 

จากสภาพขา้งตน้ ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมท่ีมีผลต่อการเลือกร้านนวด
แผนไทยเพ่ือสุขภาพของผูบ้ริโภคในจงัหวดันนทบุรี ซ่ึงผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์สามารถ
นาํไปใชใ้นการวางแผนการให้บริการนวดแผนไทย เพื่อสุขภาพ โดยนาํไปประยุกตใ์ห้สอดคลอ้ง
กบัสถานการณ์และเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งเป็นประโยชน์แก่ผูส้นใจในการให้บริการนวด
แผนไทยท่ีจะเขา้มาเป็นผูป้ระกอบการรายใหม่ในธุรกิจดา้นน้ีต่อไป 

 

โจทย์วจัิย/ปัญหาวจัิย 
ปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคในจงัหวดันนทบุรีและส่วนประสมทางการตลาดสาํหรับ

ธุรกิจบริการมีความสมัพนัธ์กบัการเลือกร้านนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพหรือไม่ อยา่งไร 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมการเลือกร้านนวดแผน
ไทยเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในจงัหวดันนทบุรี 
2. เพื่อศึกษาหาความสมัพนัธ์ระหวา่งส่วนประสมทางการตลาดสาํหรับธุรกิจบริการกบัการเลือก
ร้านนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในจงัหวดันนทบุรี   
 
วธีิดําเนินการวจัิย 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง   
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   1.1 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้มาใชบ้ริการนวดแผนไทยในศูนยน์วดแผน
ไทยเพื่อสุขภาพส่งเสริมอาชีพคนตาบอด บา้นมะลินวดแผนไทย ศิลปะนวดแผนไทย และเอ.พี.นวด
แผนไทย จาํนวน 307 คน 

  1.2 กลุ่มตวัอย่าง คือ ผูท่ี้มาใชบ้ริการนวดแผนไทยในศูนยน์วดแผนไทยเพื่อสุขภาพ
ส่งเสริมอาชีพคนตาบอด ร้านบา้นมะลินวดแผนไทย ร้านศิลปะนวดแผนไทย และร้านเอ.พี.นวด
แผนไทยโดยมีการกาํหนดขนาดและการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี  
   1.2.1 การกาํหนดของขนาดกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชสู้ตรการคาํนวณของทาโร ยามาเน 
(Taro Yamane, 1967 อา้งใน สิทธ์ิ  ธีรสรณ์, 2551 : 120) มีระดบัความเช่ือมัน่ในการเลือกกลุ่ม
ตวัอย่างร้อยละ 95 และความคลาดเคล่ือนท่ีร้อยละ 5 และได้กลุ่มตวัอย่างเท่ากับ 246 คน               
แต่เพื่อความสะดวกในการจดัเกบ็ขอ้มูลผูว้ิจยัจึงทาํการเกบ็กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 250 ราย 
   1.2.2 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบง่ายด้วยวิธีสุ่ม 
(Simple Random Sampling)   
 
ตารางที ่1 กลุ่มประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 

ที ่ ร้าน ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

1 ศูนยน์วดแผนไทยเพื่อสุขภาพส่งเสริมอาชีพคนตาบอด 107 81 
2 ร้านบา้นมะลินวดแผนไทย 89 70 
3 ร้านศิลปนวดแผนไทย   64 54 
4 ร้านเอ.พี.นวดแผนไทย 47 41 

รวม 307 246 
 
2. ตวัแปร ท่ีใชใ้นการวิจยั 

 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัส่วนประสม
ทางการตลาดสาํหรับธุรกิจบริการ (Service Marketing  Mix) หรือ 7P’s ของบูมแอนดบิ์ทเนอร์
(Boom and Bitner) (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ, 2541 : 34 – 36) ซ่ึงสามารถกาํหนดตวัแปรท่ีใช้
ในการวิจยั ไดด้งัน้ี 

 2.1 ตวัแปรตน้   
   2.1.1  ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ระดบัรายไดต่้อ

เดือน และสถานภาพ   
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   2.1.2 ส่วนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์
ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการให้บริการ และ
ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ  

 2.2 ตวัแปรตาม คือ ร้านนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ ประกอบดว้ย ศูนยน์วดแผนไทย
เพื่อสุขภาพส่งเสริมอาชีพคนตาบอด ร้านบา้นมะลินวดแผนไทย ร้านศิลปนวดแผนไทย และร้าน 
เอ.พี.นวดแผนไทย   

3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 
  ส่วนท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล เป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 

ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ระดบัรายไดต่้อเดือน และ  
  ส่วนท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ เป็นแบบสอบถามแบบ

ตรวจสอบรายการ (Check List) ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)        
ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert) และมีขอ้ความระดบัความสาํคญัให้เลือกตอบ 5 ระดบั คืญ มากท่ีสุด 
มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด 

 4. ขั้นตอนในการร้างเคร่ืองมือการวิจยั 
 4.1 การสร้างแบบสอบถาม 
  4.1.1 ศึกษารายละเอียดความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบั    
การเลือกร้านนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในจงัหวดันนทบุรีจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร 
และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง แลว้นาํมาสร้างเป็นแบบสอบถามฉบบัร่าง 
  4.1.2 นาํแบบสอบถามฉบบัร่างให้ประธานและกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเน้ือหา  และพิจารณาหาจุดบกพร่อง  รวมทั้ งให้
ขอ้เสนอแนะต่าง ๆ แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขใหแ้บบสอบถามมีความสมบูรณ์และเท่ียงตรงมากข้ึน 
                     4.2 การหาค่าความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม (Validity) 
  นาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 5 ท่านเพ่ือตรวจสอบ
ความถูกตอ้งและเท่ียงตรงในเน้ือหา โดยหาค่าดชันีของความสอดคลอ้งกนัระหว่างขอ้คาํถามแต่ละ
ขอ้กบัจุดประสงค ์(Index of Item Objective Congruence : IOC)  
                     4.3 การหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม (Reliability) 
       นาํแบบสอบถามท่ีผา่นการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Validity) แลว้ไป
ทดลองใช ้(Try – Out) โดยทาํการสอบถามจากผูเ้ขา้มาใชบ้ริการนวดแผนไทยในจงัหวดัปทุมธานี
จาํนวน 10 ร้านโดยทาํการแจกแบบสอบถามร้านละ3 คนจนไดค้รบจาํนวน 30 คน เพื่อทดสอบ
ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีการทางสถิติหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 
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(Cronbach, 1970 : 161 อา้งใน ยทุธพงษ ์กยัวรรณ์, 2543 : 137) และไดค่้าความเช่ือมัน่ของ
แบบสอบถามทั้งฉบบัเท่ากบั .748 
 5. วิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

 ผูว้ิจัยได้นําแบบสอบถามไปแจกให้พนักงานท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างและดําเนินการ      
เกบ็ขอ้มูลดว้ยตนเอง 

6. การวิเคราะห์ขอ้มูล 
 ผูว้ิจยัไดต้รวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีไดรั้บทั้งหมด 

ก่อน จากนั้นจึงจดัทาํรหัสขอ้มูลของตวัแปรในแบบสอบถามแต่ละชุดแลว้บนัทึกขอ้มูลตามรหัส
และดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลและแปรผลดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ 
 7. สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
  7.1 สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Dieviation  หรือ S.D.) 
  7.2 สถิติท่ีใชห้าคุณภาพของเคร่ืองมือ ไดแ้ก่ ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item 
Objective Congruency สมัประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha Coefficient) 
  7.3 สถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบ
ไคสแควร์ (Chi – Square’s Product Moment Correlation Coefficient) 
 
ผลการวจัิย 
 1. ระดบัความสาํคญัปัจจยัส่วนบุคคลในการเลือกร้านนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพในจงัหวดั
นนทบุรี พบว่า ดา้นเพศ ดา้นอายุ ดา้นระดบัการศึกษา ด้านรายไดต่้อเดือน และด้านสถานภาพ        
มีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก 
               2. ระดบัความสาํคญัส่วนประสมทางการตลาดสาํหรับธุรกิจบริการในการเลือกร้านนวด
แผนไทยเพื่อสุขภาพในจงัหวดันนทบุรี ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 2 พบว่า ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ ดา้นบุคลากร รองลงมา คือ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย โดยผูใ้ชบ้ริการ
ศูนยน์วดแผนไทยเพื่อสุขภาพส่งเสริมอาชีพคนตาบอดใหค้วามสาํคญัในการเลือกร้านนวดแผนไทย 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ ดา้นบุคลากร รองลงมา คือ ดา้นราคาอยู่ใน
ระดบัมาก ผูใ้ช้บริการร้านบา้นมะลินวดแผนไทยให้ความสําคญัในการเลือกร้านนวดแผนไทย 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ ดา้นบุคลากร รองลงมา คือ ดา้นราคา 
ผูใ้ช้บริการให้ความสําคญัในการเลือกร้านศิลปนวดแผนไทยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ ดา้นบุคลากร รองลงมา คือ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และผูใ้ชบ้ริการให้
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ความสําคญัในการเลือกร้านเอ.พี.นวดแผนไทยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
ไดแ้ก่ ดา้นบุคลากร รองลงมา คือ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  
 3. ขอ้มูลปัจจัยส่วนบุคคลของผูใ้ช้บริการจากการศึกษาการเลือกร้านนวดแผนไทย          
เพื่อสุขภาพในจงัหวดันนทบุรี ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 3 พบว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีเพศ อาย ุและระดบั
การศึกษาไม่มีผลต่อการเลือกร้านนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพในจงัหวดันนทบุรีอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 ยกเวน้ ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีระดบัรายไดต่้อเดือน และสถานภาพต่างกนัมีผลต่อการเลือก
ร้านนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพในจงัหวดันนทบุรีอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 4. ความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนประสมการตลาดสําหรับธุรกิจบริการกบัการเลือกร้าน
นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพในจงัหวดันนทบุรี ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 4 โดยภาพรวมและรายดา้น 
พบว่า ภาพรวมของปัจจยัส่วนประสมการตลาดสาํหรับธุรกิจบริการกบัการเลือกร้านนวดแผนไทย
เพื่อสุขภาพในจงัหวดันนทบุรี มีความสัมพนัธ์กบัการเลือกร้านนวดแผนไทยเพ่ือสุขภาพอย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนรายดา้น พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั
จาํหน่าย และด้านบุคลากรมีความสัมพนัธ์กับการเลือกร้านนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ยกเวน้ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นกระบวนการให้บริการ และ
ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพไม่มีความสัมพนัธ์กบัการเลือกร้านนวดแผนไทยเพ่ือสุขภาพอยา่งนยัมี
สาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05      
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ตารางที่ 2  สรุประดบัความสาํคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดสาํหรับธุรกิจบริการ ในการเลือกร้านนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในจงัหวดันนท 
โดยจาํแนกตามร้านนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ 

 

ปัจจัยส่วนประสม 
ทางการตลาด 

ร้านนวดแผนไทย 

ศูนย์ส่งเสริมอาชีพ ฯ บ้านมะลนิวดแผนไทย ร้านศิลปนวดแผนไทย เอ.พ.ี นวดแผนไทย รวม 
 S.D. ระดบั  S.D. ระดบั  S.D. ระดบั  S.D. ระดบั  S.D. ระดบั 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 3.94 0.95 มาก 3.90 0.89 มาก 4.00 0.89 มาก 4.02 0.84 มาก 3.94 0.90 มาก 
ดา้นราคา 3.92 0.90 มาก 3.80 0.87 มาก 3.94 0.90 มาก 4.05 0.83 มาก 3.90 0.89 มาก 
ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 3.94 0.99 มาก 3.81 1.08 มาก 3.82 0.95 มาก 3.84 0.95 มาก 3.86 0.81 มาก 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 4.00 1.37 มาก 4.07 1.43 มาก 3.91 1.08 มาก 3.91 1.02 มาก 4.03 1.30 มาก 
ดา้นบุคลากร 4.06 0.86 มาก 4.18 1.38 มาก 4.08 0.93 มาก 4.21 0.89 มาก

ที่สุด 
4.20 1.12 มาก 

ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 4.04 0.87 มาก 3.94 0.90 มาก 3.98 1.05 มาก 4.00 0.86 มาก 3.99 0.92 มาก 
ดา้นสภาพแวดลอ้ม 
ทางกายภาพ 

4.00 0.90 มาก 4.02 0.87 มาก 4.17 0.92 มาก 4.18 0.84 มาก 4.06 0.70 มาก 

รวม 3.99 0.98 มาก 3.96 1.06 มาก 3.99 0.96 มาก 4.03 0.89 มาก 4.00 0.95 มาก 
 
 

Χ Χ Χ Χ Χ
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ตารางที ่3 ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัการเลือกร้านนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในจงัหวดันนทบุรี 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
 ร้านนวดแผนไทย 

รวม 
Chi – 

Square 
df Sig. 

 
ศูนย์ส่งเสริม 
อาชีพ ฯ 

บ้านมะล ิ
นวดแผนไทย 

ร้านศิลป 
นวดแผนไทย 

เอ.พ.ี           
นวดแผนไทย 

เพศ  79 87 49 35 250 2.506a 3 .474 
อาย ุ  79 87 49 35 250 2.506a 3 .474 
ระดบัการศึกษา  79 87 49 35 250 10.297a 9 .327 
ระดบัรายไดต้่อเดือน  79 87 49 35 250 72.663a 9 .000** 
สถานภาพ  79 87 49 35 250 41.485a 9 .000** 
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ตารางที ่4 ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดสาํหรับธุรกิจบริการกบัการเลือกร้านนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในจงัหวดันนทบุรี 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
สําหรับธุรกจิบริการ 

ร้านนวดแผนไทย 
รวม 

Chi – 
Square 

df Sig. ศูนย์ส่งเสริม 
อาชีพ ฯ 

บ้านมะล ิ
นวดแผนไทย 

ร้านศิลป 
นวดแผนไทย 

เอ.พ.ี          
นวดแผนไทย 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 79 87 49 35 250 35.242a 9 .000** 
ดา้นราคา 79 87 49 35 250 19.454a 9 .022* 
ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 79 87 49 35 250 17.487 a 9 .042* 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 79 87 49 35 250 8.419 a 9 .493 
ดา้นบุคลากร 79 87 49 35 250 17.487 a 9 .042* 
ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 79 87 49 35 250 7.413 a 9 7.413 a 
ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 79 87 49 35 250 8.332a 9 .501 
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อภิปรายผล 
 1.ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผูใ้ช้บริการจากการศึกษาการเลือกร้านนวดแผนไทย          
เพื่อสุขภาพในจงัหวดันนทบุรี พบว่า ผูใ้ช้บริการท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษาท่ีต่างกันไม่มีผล       
ต่อการเลือกร้านนวดแผนไทยเพ่ือสุขภาพในจงัหวดันนทบุรีอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ยกเวน้ ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีระดบัรายไดต่้อเดือน และสถานภาพต่างกนัมีผลต่อการเลือกร้านนวดแผน
ไทยเพื่อสุขภาพในจังหวัดนนทบุรีอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงสอดคล้องกับ               
ผลการศึกษาของพรปวีณ์  ศิริรักษ์ (2551) ไดศึ้กษาความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการให้บริการ    
ของร้านฉัตรฐยาคลินิกแพทย์แผนไทยและสปา อาํเภอหัวหิน พบว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจ                    
ต่อการใหบ้ริการของร้านฉตัรฐยาคลินิกแพทยแ์ผนไทยและสปา อาํเภอหวัหินโดยรวมและรายดา้น     
อยู่ในระดับมาก และลูกคา้ท่ีมีเพศ อายุ และจาํนวนคร้ังท่ีมาใช้บริการต่างกันมีความพึงพอใจ        
ต่อการใหบ้ริการของร้านฉตัรฐยาคลินิกแพทยแ์ผนไทยและสปา อาํเภอหวัหินโดยรวมและรายดา้น
ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ส่วนลูกคา้ท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนัมีความพึงพอใจท่ีมีผลต่อ        
การให้บริการของร้านฉัตรฐยาคลินิกแพทยแ์ผนไทยและสปา อาํเภอหัวหินโดยรวมแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

2. ระดบัความสาํคญัของปัจจยัส่วนประสมการตลาดสาํหรับธุรกิจบริการในการเลือกร้าน
นวดแผนไทยเพ่ือสุขภาพในจงัหวดันนทบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากและหากพิจารณาเป็น   
รายดา้น พบวา่ 
         ดา้นผลิตภณัฑ ์พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการท่ีเลือกร้านนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพในจงัหวดันนทบุรี
ใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของกนกศกัด์ิ  จาํปาเทศ (2549) ไดศึ้กษา
ส่วนประสมทางการตลาดบริการในการเลือกใช้บริการร้านขายหนังสือของผู ้บริโภคใน           
จงัหวดัสระแกว้ พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการร้านหนังสือของผูบ้ริโภค โดยภาพรวม    
อยูใ่นระดบัมากและปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัดา้นผลิตภณัฑอ์ยูใ่นระดบัสูงสุด 
         ดา้นราคา พบว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีเลือกร้านนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพในจงัหวดันนทบุรีให้
ความสําคญัในระดบัมาก อาจเน่ืองจากผูใ้ช้บริการเน้นเร่ืองของราคาท่ีเหมาะสมกับโปรแกรม      
การนวด ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของสมศักด์ิ  แก้วเฉลิม  (2550) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมี
ความสัมพนัธ์กับการเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์แบบพกพาของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี พบว่า        
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์แบบพกพาของผูบ้ริโภคในจังหวัด
ปทุมธานี  ดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นราคาอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงผูบ้ริโภคให้ความสาํคญัดา้นราคามาก 
คือชอบซ้ือสินคา้ในราคาท่ีสมเหตุสมผล และมีป้ายราคากาํหนดไว ้
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ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย พบว่า ผูใ้ช้บริการท่ีเลือกร้านนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ ในจงัหวดั
นนทบุรีให้ความสาํคญัในระดบัมาก อาจเน่ืองจาก ผูใ้ชบ้ริการเนน้เร่ืองการบริการท่ีครบวงจร และ
ช่ือเสียงภาพพจน์ของผูจ้าํหน่าย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ                          

ปวีณา  รัตนงามแสง (2549) ไดศึ้กษาความพึงพอใจและความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีผล            
ต่อการบริการของสถานบริการนวดแผนไทยโดยคนตาบอด  :  กรณีศึกษาศาลาสุขสัมผัส                    
อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม พบว่า ผูใ้ช้บริการนวดแผนไทย โดยคนตาบอด ณ ศาลาสุข
สัมผสั อาํเภอสามพราน จังหวดันครปฐม ส่วนใหญ่ใช้บริการนวดลาํตัว เพื่อการผ่อนคลาย         
และผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่มาใชบ้ริการนวด 5 – 10 คร้ังต่อปี ซ่ึงผูใ้ชบ้ริการให้ความสําคญั            
ด้านช่องทางการจัดจาํหน่ายอยู่ในระดับมาก คือ ความพึงพอใจต่อความสะดวกท่ีได้รับจาก            
การบริการ 
  ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ผูใ้ช้บริการท่ีเลือกร้านนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพใน
จงัหวดันนทบุรีให้ความสาํคญัในระดบัมาก อาจเน่ืองจากผูใ้ชบ้ริการเนน้เร่ืองพนกังานท่ีมีความรู้
เก่ียวกบัสุขภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของจิราพร  จนัทศรี (2549) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการซ้ือวสัดุก่อสร้างประเภทไมข้องลูกคา้ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัอุดรธานี โดยศึกษา
ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือวสัดุก่อสร้างประเภทไมข้องลูกคา้ และศึกษา
พฤติกรรมการซ้ือของลูกคา้ท่ีมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดในดา้นการตดัสินใจซ้ือวสัดุก่อสร้าง
ประเภทไม  ้พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัด้านส่งเสริมการตลาดอยู่ระดับมาก คือ พนักงานท่ี
สามารถใหค้าํแนะนาํสินคา้ได ้
  ดา้นบุคลากร พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการท่ีเลือกร้านนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพในจงัหวดันนทบุรี ให้
ความสําคญัในระดบัมาก อาจเน่ืองจากผูใ้ช้บริการเน้นเร่ืองความสมํ่าเสมอกระตือรือร้นในการ
ตอบสนองของลูกคา้ ความซ่ือตรงมีมารยาทของพนกังาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของพรป
วีณ์  ศิริรักษ ์(2551) ไดศึ้กษาความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการให้บริการของร้านฉัตรฐยาคลินิก
แพทยแ์ผนไทยและสปา อาํเภอหัวหิน พบว่า ผูใ้ชบ้ริการให้ความสําคญักบั    ดา้นบุคลากรอยู่ใน
ระดบัมาก คือดา้นความพึงพอใจต่ออธัยาศยัของพนกังาน  

 ดา้นกระบวนการให้บริการ พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีเลือกร้านนวดแผนไทยเพ่ือสุขภาพใน
จงัหวดันนทบุรีให้ความสาํคญัในระดบัมาก อาจเน่ืองจากผูบ้ริโภคเนน้เร่ืองของการให้บริการดว้ย
ความปลอดภยั และให้บริการตรงต่อเวลานดัหมาย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของมิตรสัมพนัธ์ 
ธรรมชูเชาวรัตน์ (2549) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมการตลาดและปัจจยัอ่ืน ๆ 
กับการซ้ือหินแกรนิตในจังหวัดนนทบุรี  พบว่า  รูปแบบกระบวนการให้บริการท่ี มีผล                     
ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือหินแกรนิตในจงัหวดันนทบุรี ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการมากท่ีสุดคือ การจดัส่งท่ีตรงเวลาและบริการดว้ยความปลอดภยั 
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 ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ พบว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีเลือกร้านนวดแผนไทยเพ่ือสุขภาพใน
จงัหวดันนทบุรีใหค้วามสาํคญัในระดบัมากท่ีสุด อาจเน่ืองจากผูใ้ชบ้ริการเนน้เร่ืองความสะอาดของ
อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของบุญทวี   อาจฤทธ์ิ  (2550)                    
ไดศึ้กษาส่วนประสมทางการตลาดบริการในการเลือกร้านนวดแผนไทยในอาํเภออรัญประเทศ 
พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัด้านส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพในระดับมาก คือความสะอาดของ 
อุปกรณ์เคร่ืองมือ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังน้ี 
      1.1 ดา้นผลิตภณัฑ์ควรให้ความสําคญัท่ีสุดเก่ียวกบัเร่ืองคุณภาพความสดใหม่ของ
ผลิตภณัฑส์มุนไพรท่ีใช ้
      1.2  ดา้นราคาควรปรับราคานวดนํ้ ามนัหอมให้มีราคาถูกลงเพื่อใหผู้ใ้ชบ้ริการสามารถ
เลือกใชบ้ริการไดม้ากข้ึน 
      1.3  ดา้นสถานท่ีควรใหค้วามสาํคญักบัสุขลกัษณะของหอ้งสุขาชาย – หญิง  
                   1.4  ดา้นการส่งเสริมการตลาดควรใหค้วามสาํคญักบัการจดักิจกรรมส่งเสริมการตลาด
รูปแบบต่างๆ เช่นเม่ือใช้บริการเป็นชุดตามท่ีทางร้านจดัหรือการกาํหนดจาํนวนคร้ังของการใช้
บริการจะลดราคาพิเศษ ออกบูธตามงานประจาํปีทอ้งถ่ิน จดับริการนอกสถานท่ี 
      1.5  ดา้นบุคลากรควรใหค้วามสาํคญักบัการแต่งกายความสุภาพและความสะอาดของผู ้
ใหบ้ริการ 
      1.6  ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ดา้นกระบวนการควรใหค้วามสาํคญักบัความรวดเร็ว
ในการเตรียมส่วนประสมท่ีใชป้ระกอบในรายการท่ีใหบ้ริการ 
      1.7 ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ควรให้ความสําคญักบัความสะอาดของอุปกรณ์
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้
 2. ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป 
      2.1 การวิจยัคร้ังน้ีไดท้าํการศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการเลือกร้านนวดแผนไทย
เพื่อสุขภาพเฉพาะจงัหวดันนทบุรีเท่านั้น ผูส้นใจควรทาํการศึกษาประชากรท่ีใชบ้ริการในจงัหวดั
อ่ืนๆตามภูมิภาคของประเทศ เพื่อนํามาเปรียบเทียบและจัดบริการให้ตามความต้องการของ
ผูบ้ริโภค 
      2.2 การวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาเฉพาะปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการเลือกร้านนวดแผนไทย
เพื่อสุขภาพ ซ่ึงถูกกาํหนดขอบเขตท่ีปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาดสาํหรับ
ธุรกิจบริการ จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเฉพาะดา้นใหล้ะเอียดลงไปอีก เช่น ปัจจยัอ่ืน ๆ เปรียบเทียบ
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กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดของผูจ้ดัจาํหน่าย ความจงรักภกัดีในตราสินคา้ และความตอ้งการ   
ดา้นผลิตภณัฑข์องผูใ้ชบ้ริการ 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาความเป็นไปไดข้องการซ้ือรถในธุรกิจให้บริการขนส่งสินคา้ กรณีศึกษา : บริษทั 

ธญัทิพยเ์อกซ์เพรส จาํกดั มีวตัถุประสงค ์  1)  เพื่อศึกษาตน้ทุนและผลตอบแทนท่ีไดจ้ากการลงทุนซ้ือรถ            
ในธุรกิจขนส่งสินคา้ในบริษทัธญัญทิพย ์เอกซ์เพรส จาํกดั  2)  เพื่อเปรียบเทียบตน้ทุนและผลตอบแทน
ระหว่างรถบรรทุกท่ีใช้นํ้ ามนัดีเซลกบัรถบรรทุกท่ีใช้ก๊าซ NGV 3) เพื่อศึกษาความเป็นไปไดข้อง
โครงการซ้ือรถเพื่อธุรกิจขนส่งของบริษทั ธญัญทิพย ์เอกซ์เพรส จาํกดั ซ่ึงไดใ้ชก้ลุ่มตวัอย่างจาํนวน             
10  คน  และเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบธุรกิจขนส่ง  ผลการวิจยัสรุปได ้ ดงัน้ี 

ผลการวิจยั พบวา่ 
   เพื่อศึกษาถึงตน้ทุนและผลตอบแทนของธุรกิจขนส่งสินคา้ในบริษทัขนส่งสินคา้ ของ

รถบรรทุกเทรลเลอร์ 18 ลอ้ และเปรียบเทียบระหว่างรถบรรทุกเทรลเลอร์ 18 ลอ้ ท่ีใช้เช้ือเพลิง
นํ้ ามนัดีเซลกบัรถบรรทุกเทรลเลอร์ 18 ลอ้ท่ีใชเ้ช้ือเพลิงก๊าซ NGV โดย บริษทัธญัทิพยเ์อกซ์เพรส 
จาํกดั ไดรั้บเสนอใหท้าํสัญญาขนส่งสินคา้กบับริษทั ไทยนํ้ าทิพย ์ซ่ึงมีจาํนวนเท่ียวของขนส่งไปยงั
จงัหวดัเชียงใหม่ จากสถิติยอดขายของบริษทัไทยนํ้ าทิพยท่ี์เชียงใหม่ ซ่ึงเกิดจากการจา้งรถขนส่ง
จากปี พ.ศ.2549 ถึงพ.ศ. 2551 ตวัเลขจะเป็นรายเดือน ทาํใหท้ราบว่าบริษทัมียอดการจา้งขนส่งเป็น
จาํนวนเท่าไหร่ โดยนาํวิธีการพยากรณ์ แบบการเฉล่ียแบบเคล่ือนท่ีและการคิดค่าดชันีท่ีจะนาํมา
ถ่วงให้เห็นถึงวฏัจกัรการขนส่ง ผลปรากฏว่า ยอดท่ีมีเท่ียววิ่งสูงสุดคือ เดือนมีนาคม, เมษายน และ
เดือนมกราคม ทาํให้ทราบว่าเกิดจากการจดัเล้ียงในช่วงเทศกาลปีใหม่ และช่วงฤดูร้อนท่ีทาํให้
ประชาชนด่ืมโคก้ และแฟนตา้กนัมากข้ึน สาํหรับการตดัสินใจซ้ือรถเทรลเลอร์ จาํนวน 1 คนั ซ่ึง 
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1) สามารถจะขนส่งไดเ้ดือนละ 12 เท่ียว ดงันั้นในบางเดือนท่ียอดการขนส่งเกิน 12 เท่ียว 
จะตอ้งอาศยัการเหมาจา้งรถของบริษทัอ่ืนมาเก่ียวขอ้งดว้ย 

2) ผลจากการศึกษาตน้ทุนต่างๆ และแยกเป็นค่าใชจ่้ายของรถบรรทุกเทรลเลอร์ 18 ลอ้ท่ี
ใชเ้ช้ือเพลิงดีเซล และรถบรรทุกเทรลเลอร์ 18 ลอ้ ท่ีใชเ้ช้ือเพลิงก๊าซ NGV พบว่า ถา้เป็นรถเทรล
เลอร์ท่ีใชเ้ช้ือเพลิงดีเซล ในช่วง 6 ปี จะไม่คุม้ทุนเพราะมีตน้ทุนของราคานํ้ ามนัดีเซลท่ีสูงและ        
ถา้เป็นรถเทรลเลอร์ท่ีปรับเปล่ียนไปใชแ้ก๊ส NGV แลว้จะพบว่ามีโอกาสไดก้าํไรมากข้ึน จากผล
ทางการวิจยั พบว่ารถบรรทุกเทรลเลอร์ 18 ลอ้ ท่ีใชเ้ช้ือเพลิงดีเซลค่าผลตอบแทนต่อค่าใชจ่้าย มีค่า 
.984 ไม่สมควรลงทุนเพราะมีค่านอ้ยกว่า 1 แต่เม่ือมาดูค่า NPV โดยใชด้อกเบ้ีย 7% ตามทอ้งตลาด
จะพบว่าค่า NPV เท่ากบั 259,883.36 บาท และค่าจาก IRR เท่ากบั 11.012 % และรถบรรทุกเทรล
เลอร์ 18 ลอ้ท่ีใชเ้ช้ือเพลิงก๊าซ NGV  ค่าผลตอบแทนต่อค่าใชจ่้ายท่ีได ้มีค่า เท่ากบั 1.13 สมควรจะ
ลงทุนเพราะมีค่ามากกว่า 1 เม่ือดูค่า NPV ใชด้อกเบ้ีย 7% ตามทอ้งตลาดพบว่าค่า NPVเท่ากบั 
3,548,696.14บาท ควรจะหนัมาใชร้ถบรรทุกเทรลเลอร์ 18 ลอ้ ท่ีใชเ้ช้ือเพลิงก๊าซ NGV และค่า IRR 
ท่ีคาํนวณไดคื้อ 47.045% ซ่ึงนาํไปเทียบกบัอตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาดทาํใหพ้บว่าควรจะลงทุนใน
โครงการน้ี 

 
ABSTRACT 

The purposes of this research were (1) to study the cost-benefit toward the investment of 
trailer purchase in the business of transport services of Thanyathip Express Company Limited, (2) 
to compare the cost-benefit between diesel and NGV trailers, and (3) to study the feasibility of 
trailer purchase in the business of transport services of Thanyathip Express Company Limited. 

The samples used were 10 key informants consisting of entrepreneurs and the tools used 
to collect data were an in-depth interview and cost - benefit analysis. 
The findings were as follows: 

 1) Thanyathip Express Company Limited was a sub-contract of Thainamthip  Company 
Limited. It transported the goods of to Thainamthip Chinamthip during 2549-2551. From the 
statistics collected to forecast the transport cycle, it showed that in March, April and January,                
the use of the trailers reached the highest as a result of the new year festival and the hot summer 
period. As one trailer could transport goods 12 rounds a month during these peak periods, 
Thamyathip had to rent more trailers from other out – sourcing companies to support then. 

2) The comparative analysis between the diesel and NGV trailers showed that the diesel 
trailers within 6 years had higher costs than benifits because  the oil price increased, while the 
NGV trailers had opportunities to make a profit. The benefit-cost ratio of diesel trailers was 
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0.984 so it was improper to invest because it was less than 1.00 (Net Present Value (NPV)             
= 259,883.36 Baht at the interest rate of 7 % and Internal Rate of Return (IRR) 11.012 %) 
However the Benefit-cost ratio of the NGV trailers was 1.13, NPV = 3,548,696.14 baht at the 
interest rate of 7% and IRR= 47.045, so that it was proper to invest. 
 (3) There was a possibility to invest in the NGV trailers because benefit-cost ratio was 
more than 1.00, but the diesel trailers were not suitable for investment.  

 
คาํสําคญั 
                บริการขนส่งสินคา้ บริษทัธญัญทิพย ์เอก็ซ์เพรส จาํกดั 
 
ความสําคญัของปัญหา 

เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยท่ีผนัผวนอนัเน่ืองจากปัจจยัหลายดา้น ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ  อยา่งเช่น ปัจจุบนัปัญหาเศรษฐกิจโลกท่ีมีความรุนแรง 2 ประการ คือ ปัญหาหน้ีดอ้ยคุณภาพ
ของอสังหาริมทรัพยข์องประเทศมหาอาํนาจทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลกระทบ ถึงตลาดเงิน และเศรษฐกิจของ
ประเทศต่างๆในโลก และปัญหาราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก ท่ีมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอนัเน่ืองจาก นํ้ ามนัหรือ
พลงังานปิโตรเล่ียม เป็นส่ิงท่ีเกิดขั้นเองตามธรรมชาติ นบัวนัจะถูกใชห้มดลงไปเร่ือยๆ แต่ในขณะเดียวกนั
มนุษยย์งัคงตอ้งใชพ้ลงังานปิโตรเล่ียม อยูม่าก อยา่งต่อเน่ืองและขยายตวัอยา่งรวดเร็วจนทาํใหร้ะบบ อุปสงค์
และอุปทานนั้นไม่สมดุลกนั แนวโน้มในอีก10ปีขา้งหน้า นํ้ ามนัท่ีเดิมมีราคา บาร์เรล 22-25 เหรียญสหรัฐ           
อีก10ปีขา้งหนา้อาจสูงถึงบาร์เรลละ 100 เหรียญ  (สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน, 2550) 

จะพบว่าราคานํ้ ามนัมีแนวโนม้ท่ีเพิ่มข้ึนตลอดเวลาตั้งแต่ปีพ.ศ.2538และจะพบว่านํ้ ามนัมี
ราคาสูงมากในปี พ.ศ.2548-2551 จากท่ีนํ้ ามนัเป็นปัจจยัสําคญัต่อการขนส่งท่ีทาํให้ราคาสินคา้เพื่อ
อุปโภคและบริโภคมีราคาสูงข้ึน    

อีกทั้งสภาวะการณ์แข่งขนัท่ีทวีความรุนแรง ราคาพลงังานท่ีสูงข้ึนในปัจจุบนัส่งผลให ้ 
ธุรกิจประเภทให้บริการขนส่งสินคา้ (Transporter) ตอ้งประสพกบัปัญหาหลายๆดา้นซ่ึงเป็นการ
เส่ียงต่อการลงทุนดังนั้ นการวิจัยเร่ือง โครงการศึกษา ความเป็นไปได้ของการซ้ือรถในธุรกิจ
ให้บริการขนส่งสินคา้ กรณีศึกษา  บริษทัธัญญทิพย ์เอกซ์เพรส จาํกดัน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ตดัสินใจ ว่าทางบริษทัจะลงทุนซ้ือรถเพิ่มในธุรกิจขนส่งหรือไม่ เน่ืองจากบริษทัธญัญทิพย ์เอกซ์
เพรส จาํกดั ทาํธุรกิจให้บริการขนส่งสินคา้ประเภทอุปโภคและบริโภคมีรถให้บริการอยู่ประมาณ 
200 คนั แยกเป็นรถหลายประเภทเช่นรถบรรทุก18ลอ้,รถบรรทุก 10 ลอ้,รถบรรทุก 6 ลอ้และ
รถบรรทุก 4 ลอ้ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ซ่ึงปัจจุบนัให้บริการขนส่งสินคา้กบับริษทั
ไทยนํ้ าทิพย ์จาํกดั, บริษทั กรีนสปอร์ต จาํกดั และบริษทั P&G ในการบริหารงานขนส่งของบริษทั
ธญัญทิพย ์เอก็ซ์เพรส จาํกดัมีนโยบายว่ารถท่ีบริษทัมีอยู่จะตอ้งมีงานประจาํทุกคนั ปัจจุบนับริษทั
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ธญัญทิพย ์เอ็กซ์เพรส จาํกดั ไดมี้การขยายธุรกิจเพิ่ม เน่ืองจากว่าบริษทัไทยนํ้ าทิพย ์จาํกดั มีความ
ประสงคท่ี์จะจา้งบริษทัธัญญทิพย ์เอ็กซ์เพรส จาํกดัให้ขนส่งสินคา้เพิ่มจากเดิม สินคา้ท่ีจะจา้งให้
ขนส่งเป็นผลิตภณัฑป์ระเภทเคร่ืองด่ืมลกัษณะการจา้งแบบเหมาเท่ียวโดยบรรทุกสินคา้โรงงานผลิต 

ท่ีจงัหวดัปทุมธานีไปส่งท่ีลูกคา้รายใหญ่ (KEYACCOUNT)ในจงัหวดัเชียงใหม่โดยใช ้รถบรรทุก 18 
ลอ้เทรลเลอร์ปริมาณงานขนส่งสินคา้ไปเชียงใหม่เดือนละประมาณ 20 เท่ียว ดงันั้นบริษทัธญัญทิพย ์
เอกซ์เพรส จาํกดัจึงมีความจาํเป็นตอ้งซ้ือรถเพิ่ม    

จากนโยบายของรัฐในช่วงท่ีนํ้ ามนัมีราคาสูงข้ึน รัฐบาลไดใ้หน้โยบายดา้นพลงังานทดแทน 
บริษทั ปตท. จึงมีนโยบายผลิตก๊าช NGV มาจาํหน่าย เพื่อช่วยลดภาระดา้นการขนส่งของภาคเอกชน 
ในการดาํเนินงานเร่ืองการขนส่งจะพบวา่ตน้ทุกของภาคขนส่งเป็นค่าใชจ่้ายนํ้ามนัดีเซลประมาณ 40 % 
ของราคาค่าจา้งขนส่งซ่ึงปัจจุบนันํ้ ามนัดีเซลมีราคาอยู่ท่ีลิตรละ 20 บาท และก๊าช NGV มีราคาอยู่ท่ี   
ลิตรละ 8.50 บาท (ณ วนัท่ี 15 ธันวาคม 2551) และจะเห็นว่าก๊าช NGV ถูกกว่านํ้ ามนัดีเซลมากกว่า
คร่ึงหน่ึง และรัฐมีนโยบายในอนาคตดา้นการส่งเสริมใหใ้ชพ้ลงังานทดแทนโดยการประมาณราคาของ
ก๊าช NGV ใหถู้กกวา่ราคานํ้ามนัดีเซลอยูค่ร่ึงหน่ึงของราคานํ้ามนัดีเซล    

ปัจจุบนัเน่ืองจากเศรษฐกิจโลกมีลกัษณะหดตวั จึงทาํใหอุ้ปสงคข์องสินคา้และอุปสงคข์อง
นํ้ามนัมีปริมาณลดลงอนัเป็นสาเหตุทาํใหร้าคานํ้ ามนัในตลาดโลกเร่ิมลดลงมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2551 
จนถึงปัจจุบนั  (กระทรวงคนนาคม, 2545) 

แมว้่าราคานํ้ ามนัจะถูกลงมาก แต่จากประสบการณ์ก็ทาํให้ทราบว่าราคานํ้ ามนัอาจจะมีราคา
สูงข้ึนอีกคร้ังกไ็ด ้ดั้งนั้นการหาพลงังานเช้ือเพลิงมาทดแทนกย็งัยงัเป็นส่วนสาํคญัของธุรกิจการขนส่ง   

ในการดาํเนินธุรกิจ ถา้บริษทัฯปราศจากกาํไร กิจการก็ไม่สามารถจะดาํรงอยู่ไดเ้น่ืองจากการ
ประกอบธุรกิจตอ้งมีค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากมีรายไดไ้ม่ครอบคลุมกบัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนนั้นหมายถึงผลการ
ขาดทุนจากประกอบการและไม่ประสพความสาํเร็จ จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ การวิเคราะห์ความเป็นไป
ไดข้องการซ้ือรถในธุรกิจให้บริการขนส่งสินคา้จึงเป็นส่ิงสําคญัท่ีบริษทัธัญญทิพย ์เอ็กซ์เพรส จาํกดั          
ควรทราบเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการตดัสินใจท่ีจะลงทุน   

 
โจทย์วจัิย/ปัญหาวจัิย 

1. การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการซ้ือรถในธุรกิจให้บริการขนส่งสินคา้ มีความ
แตกต่างกนัระหว่างการซ้ือรถบรรทุกท่ีใชเ้ช้ือเพลิงนํ้ ามนัดีเซลกบัซ้ือรถบรรทุกท่ีใชเ้ช้ือเพลิงก๊าช NGV 1
และการลงทุนซ้ือรถในธุรกิจขนส่ง : กรณีศึกษาบริษทัธญัญทิพย ์เอก็ซ์เพรส จาํกดั 
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วตัถุประสงค์การวจัิย 
1.เพื ่อศึกษาตน้ทุนและผลตอบแทนที่ไดจ้ากการลงทุนซ้ือรถในธุรกิจขนส่งสินคา้ใน

บริษทั ธญัญทิพย ์เอกซ์เพรส จาํกดั  ระยะเวลาของโครงการน้ีตั้งไวท่ี้ 6 ปี  
2.เพื่อเปรียบเทียบตน้ทุนและผลตอบแทนระหว่างรถบรรทุกท่ีใช้นํ้ ามนัดีเซลกบัรถบรรทุก      

ท่ีใชก๊้าซ NGV บริษทั ธญัญทิพย ์เอกซ์เพรส จาํกดั   
3.เพื่อศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการซ้ือรถเพื่อธุรกิจขนส่งของบริษทั ธญัญทิพย ์เอกซ์

เพรส จาํกดั    
 
วธีิดําเนินการวจัิย 
 1.ประชากร ในการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ผูป้ระกอบการขนส่งสินคา้ในจงัหวดัปทุมธานีไดแ้ก่ 
ผูบ้ริหารบริษทั หัวหนา้แผนกจดัส่งและหัวหนา้ฝ่ายซ่อมบาํรุงยานยนตแ์ละพนกังานขบัรถโดยแบ่งเป็น
ผูบ้ริหาร 4 คน หัวหน้าแผนก 2 คน หัวหน้าฝ่ายซ่อมบาํรุงยานยนต ์ 2 คน และพนกังานขบัรถ 2 คน             
รวมจาํนวนทั้งส้ิน 10 คน 
 2.กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่  กรรมการผูจ้ดัการจาํนวน 2 คน ผูจ้ดัการ 2 คน หวัหนา้แผนกจดัส่ง  
2 คน หวัหนา้ฝ่ายซ่อมบาํรุงยานยนต ์2 คน พนกังานขบัรถ  2 คน 
 3.ตวัแปรท่ีจะศึกษา   

  3.1 ตวัแปรอิสระไดแ้ก่   
3.1.1 รายได ้  

- ปริมาณงานขนส่งสินคา้ 
- ราคาค่าสินคา้ขนส่งต่อเท่ียว 

3.1.2 รายจ่าย 
- รถบรรทุกท่ีใชน้ํ้ ามนัดีเซล 
- รถบรรทุกท่ีใชก๊้าช NGV  

  3.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 
3.2.1 ผลตอบแทนทางการเงิน 

- ระยะเวลาคืนทุน (PB) 
- ระยะเวลาคืนทุนท่ีคาํนึงถึงมูลค่าในปัจจุบนั (DPB) 
- มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) 
- ผลตอบแทนภายใน (IRR) 
- อตัราผลตอบแทนค่าใชจ่้าย (B/C Ratio)  
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4. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลสาํหรับการวิจยัคร้ังน้ีแบ่งตามวิธีการดาํเนินการวิจยั
ดงัน้ี การวิจยัเชิงคุณภาพ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลคือแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง           
โดยศึกษาแนวคิดทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ตามกรอบแนวคิดของการวิจัยเพื่อใช้
ประโยชน์ในการสร้างแบบสัมภาษณ์  กาํหนดวตัถุประสงคแ์ละคาํจาํกดัความท่ีเก่ียวกบัโครงการ
ศึกษาความเป็นไปไดข้องการซ้ือรถในธุรกิจใหบ้ริการขนส่งสินคา้ ท่ีใชเ้ป็นกรอบแนวคิดของการวิจยั
และเป็นกรอบในการสร้างแบบสัมภาษณ์ ร่างแบบสัมภาษณ์แลว้นาํไปใหผู้ท้รงคุณวุฒิจาํนวน 3 ท่าน 
ตรวจพิจารณาความเท่ียงตรงและความครอบคลุมเหมาะสมของขอ้คาํถาม ปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ
ของผูเ้ช่ียวชาญ จนไดแ้บบสมัภาษณ์สมบูรณ์สาํหรับใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

5. ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 
5.1 ศึกษาคน้ควา้จากตาํรา เอกสาร วารสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาความ

เป็นไปไดข้องโครงการและการขนส่ง 
5.2 ศึกษาหลกัเกณฑ์ และวิธีสร้างเคร่ืองมือจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้ง 
5.3 สร้างแบบสัมภาษณ์ในแต่ละตอนโดยให้เน้ือหาของคาํถามสอดคลอ้งกบันิยามศพัท์

เก่ียวกบัโครงการศึกษาความเป็นไปไดใ้ห้ควบคลุมทั้ง 4 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นการตลาด, ดา้นเทคนิค,      
ดา้นการจดัการและดา้นการเงิน 

5.4 นาํแบบสมัภาษณ์ท่ีสร้างข้ึนขอความเห็นจากอาจารยท่ี์ปรึกษาเพ่ือปรับปรุงแกไ้ขใหมี้
ความถูกตอ้งเหมาะสมความครอบคลุมของเน้ือหาและการใชภ้าษาในแบบสมัภาษณ์ 

5.5 นําแบบสัมภาษณ์ท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วตามคําแนะนําของอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ไปใหผู้ท้รงคุณวฒิุจาํนวน 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 

6. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลการวิจยัคร้ังน้ีมุ่งเนน้การศึกษาความเป็นไปได ้(Feasibility) และ

แนวทางการดาํเนินธุรกิจขนส่งแหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาน้ีมาจาก 2 ส่วนใหญ่ๆคือ 
6.1  ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการธุรกิจขนส่งใน

จงัหวดัปทุมธานี โดยผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลวิจงัเชิง
คุณภาพดงัน้ี  1) ช้ีแจงวตัถุประสงคใ์นการวิจยัให้ผูบ้ริหารบริษทัขนส่ง หัวหนา้แผนก และ หัวหนา้
ซ่อมบาํรุงยานยนต ์ทราบและขอความร่วมมือ ในการให้ขอ้มูลสาํคญั หรือให้สัมภาษณ์แก่ผูว้ิจยัซ่ึง
เป็นผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล 2) ผูว้ิจยัสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลสาํคญัคือผูบ้ริหารบริษทัขนส่ง หัวหนา้แผนก 
และหวัหนา้ซ่อมบาํรุงโดยใชแ้บบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  
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 6.2 ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้และรวบรวมเอกสารขอ้มูล
ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น เอกสารจาํนวนเท่ียววิ่งท่ีบริษทัไทยนํ้ าทิพยเ์คยขนส่งมาแลว้ ก่อนท่ีจะมาจา้ง
บริษทัธัญญทิพยเ์อ็กซ์เพรสขนส่ง เอกสารจากผูว้ิจยัท่านอ่ืนท่ีไดศึ้กษาไวก่้อนแลว้ รวมทั้งแนวคิด
ทฤษฎีต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งจากตาํราทางวิชาการ นิตยสาร ส่ือส่ิงพิมพต่์างๆ และขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต 

7. สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลในการจัดทาํงบการเงินล่วงหน้า จากข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา         

ดา้นการตลาด ดา้นเทคนิค ดา้นการจดัการและดา้นการเงิน การประเมินผลโครงการจากงบการเงิน
ล่วงหนา้ท่ีจดัทาํข้ึนดว้ยหลกัเกณฑ ์และวิธีการต่างๆ ไดแ้ก่ (สุมาลี จิวะมิตร, 2542 : 230-255) 

7.1 ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period : PB)  มีสูตรคาํนวณดงัน้ี 
ระยะเวลาคืนทุน = เงินลงทุน – กระแสเงินสดรับรายปีสะสมไปเร่ือยๆ จนเงินลงทุนมีค่า 

เป็นศูนย ์ 
เกณฑใ์นการตดัสินใจ 
PB < ระยะเวลาดาํเนินงานของโครงการ แสดงวา่การลงทุนของโครงการใหผ้ลท่ีคุม้ค่า 
PB > ระยะเวลาดาํเนินงานของโครงการ แสดงว่าการลงทุนของโครงการให้ผลท่ีไม่

คุม้ค่า 
7.2 ระยะเวลาคืนทุนท่ีคาํนึงถึงมูลค่าปัจจุบนั (Discounted Payback period : DPB  วิธีการ  

คาํนวณเหมือนกบัวิธีระยะเวลาคืนทุน(Payback Period : PB) เพียงแต่ทาํกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บในอนาคต ให้เป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชต้น้ทุนของเงิน(Cost of Capital)ให้เป็นอตัราส่วนลด           
(เริงรัก จาํปาเงิน, 2544 : 31) 

เกณฑใ์นการตดัสินใจ                                                                                                                              
DPB < ระยะเวลาดาํเนินงานของโครงการ แสดงว่าการลงทุนของโครงการให้ผลท่ี

คุม้ค่า 
DPB > ระยะเวลาดาํเนินงานของโครงการ แสดงว่าการลงทุนของโครงการให้ผลท่ีไม่

คุม้ค่า 
7.3  มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value : NPV) มีสูตรคาํนวณดงัน้ี มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ 

(NPV) = 0
1

)/( IrINCF
n

t
t −+∑

=
 

 โดย NCFt = กระแสเงินสดสุทธิรายปี ตั้งแต่ปลายปีท่ี1-3 

  r = อตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ หรือ ตน้ทุนเงินทุน 

  I0 = เงินจ่ายลงทุนตอนเร่ิมโครงการ 
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∑
=

n

t 1
 = ผลบวกตั้งแต่ปลายปีท่ี 1 

 

เกณฑก์ารตดัสินใจ 
NPV > 0   หรือมีค่าเป็นบวก แสดงวา่การลงทุนของโครงการใหผ้ลท่ีคุม้ค่า 
NPV = 0   แสดงวา่การลงทุนของโครงการพอมีความเป็นไปได ้
NPV < 0   หรือมีค่าเป็นลบ แสดงวา่การลงทุนของโครงการใหผ้ลท่ีไม่คุม้ค่า 

7.4 อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of Return : IRR) มีสูตรคาํนวณดงัน้ี 

  I0  =  t
kl

NCFn

t
∑
= +1 )(

 

 
โดย  k = Internal Rate of Return 
เกณฑก์ารตดัสินใจ 
IRR > อตัราดอกเบ้ียเงินทุน แสดงวา่การลงทุนของโครงการมีความคุม้ค่า 
IRR = อตัราดอกเบ้ียเงินทุน แสดงวา่การลงทุนของโครงการยงัพอเป็นไปได ้
IRR < อตัราดอกเบ้ียเงินทุน แสดงวา่การลงทุนของโครงการไม่มีความคุม้ค่า 

7.5 ผลตอบแทนต่ออตัราค่าใชจ่้าย (Benefit Cost ratio : B/C ratio) มีสูตรคาํนวณดงัน้ี               

B/C = 
งหมดใช้จ่ายท้ั◌ุบันของค่ามลูค่าปัจจ

มดอบแทนท้ังห◌ุบันของผลตมลูค่าปัจจ  

เกณฑก์ารตดัสินใจ 
B/C ratio > 1แสดงวา่การลงทุนของโครงการมีความคุม้ค่าต่อการลงทุน 
B/C ratio = 1แสดงวา่การลงทุนของโครงการยงัพอมีความเป็นไปได ้
B/C ratio < 1แสดงวา่การลงทุนของโครงการไม่คุม้ค่าต่อการลงทุน 

 

ผลการวจัิย 
ในการเพื่อศึกษาถึงตน้ทุนและผลตอบแทนของธุรกิจขนส่งสินคา้ในบริษทัขนส่งสินคา้              

ของรถบรรทุกเทรลเลอร์ 18 ลอ้ และเปรียบเทียบระหว่างรถบรรทุกเทรลเลอร์ 18 ลอ้ ท่ีใชเ้ช้ือเพลิง
นํ้ ามนัดีเซลกบัรถบรรทุกเทรลเลอร์ 18 ลอ้ ท่ีใชเ้ช้ือเพลิงก๊าซ NGV โดยบริษทัธญัทิพยเ์อกซ์เพรส 
จาํกดั ไดรั้บเสนอให้ทาํสัญญาขนส่งสินคา้กบับริษทั ไทยนํ้ าทิพย ์ซ่ึงมีจาํนวนเท่ียวของขนส่งไปยงั
จงัหวดัเชียงใหม่ จากสถิติยอดขายของบริษทัไทยนํ้าทิพยท่ี์เชียงใหม่ ซ่ึงเกิดจากการจา้งรถขนส่งจากปี 
พ.ศ.2549 ถึง พ.ศ. 2551 ตวัเลขจะเป็นรายเดือน  
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สถิติการขนส่งสินคา้ของรถเทรลเลอร์ 18 ลอ้ จากโรงงานปทุมธานี-เชียงใหม่ในอดีตปี พ.ศ.2549-2551  

เดือน 
พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 

จํานวนเทีย่วขนส่ง จํานวนเทีย่วขนส่ง จํานวนเทีย่วขนส่ง 

ม.ค. 42 26 9 

ก.พ. 18 7 14 

มี.ค. 59 46 20 

เม.ย. 55 25 19 

พ.ค. 9 6 6 

มิ.ย. 16 8 2 

ก.ค. 19 14 2 

ส.ค. 20 17 11 

ก.ย. 12 19 10 

ต.ค. 16 16 10 

พ.ย. 21 10 7 

ธ.ค. 33 28 8 
รวม 320 222 118 

 
ทีม่า : สถิติท่ีเกบ็มาจากการขนส่งสถิติเดิมท่ีบริษทัไทยนํ้าทิพย ์จาํกดัจา้งบริษทัธญัญทิพย ์เอก็ซ์เพรส      
         จาํกดั ขนส่งนํ้ าอดัลมจากโรงงานรังสิตปทุมธานี-เชียงใหม่โดยใชร้ถบรรทุกเทรลเลอร์ 18 ลอ้   

ของบริษทัไทยนํ้าทิพย ์จาํกดัในอดีต 
ทาํใหท้ราบวา่บริษทัมียอดการจา้งขนส่งเป็นจาํนวนเท่าไหร่ โดยนาํวิธีการพยากรณ์ แบบการ

เฉล่ียแบบเคล่ือนท่ีและการคิดค่าดชันีท่ีจะนาํมาถ่วงให้เห็นถึงวฏัจกัรการขนส่ง ผลปรากฏว่า ยอดท่ีมี
เท่ียววิ่งสูงสุดคือ เดือนมีนาคม, เมษายน และเดือนมกราคม ทาํให้ทราบว่าเกิดจากการจดัเล้ียงในช่วง
เทศกาลปีใหม่ และช่วงฤดูร้อนท่ีทาํใหป้ระชาชนด่ืมโคก้ และแฟนตา้กนัมากข้ึน สาํหรับการตดัสินใจ
ซ้ือรถเทรลเลอร์จาํนวน 1 คนั ซ่ึงสามารถจะขนส่งไดเ้ดือนละ 12 เท่ียว ดงันั้นในบางเดือนท่ียอดการ
ขนส่งเกิน 12 เท่ียว จะตอ้งอาศยัการเหมาจา้งรถของบริษทัอ่ืนมาเก่ียวขอ้งดว้ย 
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อภิปรายผล 
ผลจากการศึกษาตน้ทุนต่างๆ และแยกเป็นค่าใชจ่้ายของรถบรรทุกเทรลเลอร์ 18 ลอ้ท่ีใช้

เช้ือเพลิงดีเซล และรถบรรทุกเทรลเลอร์ 18 ลอ้ ท่ีใชเ้ช้ือเพลิงก๊าซ NGV พบว่า ถา้เป็นรถเทรลเลอร์ท่ี
ใชเ้ช้ือเพลิงดีเซล ในช่วง 6 ปี จะไม่คุม้ทุนเพราะมีตน้ทุนของราคานํ้ ามนัดีเซลท่ีสูงและถา้เป็นรถเทรล
เลอร์ท่ีปรับเปล่ียนไปใชแ้ก๊ส NGV แลว้จะพบว่ามีโอกาสไดก้าํไรมากข้ึน จากผลทางการวิจยั พบว่า
รถบรรทุกเทรลเลอร์ 18 ลอ้ ท่ีใชเ้ช้ือเพลิงดีเซลมีค่าใชจ่้ายในการซ้ือรถเป็นเงิน 3,100,000 บาทรวม
เป็นรายจ่ายปีท่ี 1เท่ากบั 3,978,831+3,100,000 รวมเป็น 7,078,831 บาท B/C Ratio  = 24,009,521 ÷ 
24,397,341 =.984 จะเห็นไดว้่าอตัราผลตอบแทนต่อค่าใชจ่้ายของรถท่ีใชเ้ช่ือเพลิงนํ้ ามนัดีเซลท่ี
คาํนวณไดเ้ท่ากบั .984 ซ่ึงไม่สมควรลงทุนเพราะมีค่านอ้ยกว่า 1 แต่เม่ือมาดูค่า NPV โดยใชด้อกเบ้ีย 
7% ตามทอ้งตลาดจะพบวา่ค่า NPV เท่ากบั 259,883.36 บาท และค่าจาก IRR เท่ากบั 11.012 % และ
รถบรรทุกเทรลเลอร์ 18 ลอ้ท่ีใชเ้ช้ือเพลิงก๊าซ NGV รายไดแ้ละรายจ่ายท่ีคาํนึงถึงมูลค่าปัจจุบนัของรถ       
ท่ีใช้ก๊าซ NGV รวมค่าใช้จ่ายในการซ้ือรถเป็นเงิน 3,700,000 บาท รวมเป็นรายจ่ายปีท่ี 1 เท่ากบั  
3249403+3,700,000 รวมเป็น 6,949,403 บาท  B/C Ratio  = 24,009,521 ÷ 21,252254 = 1.130 ค่า
ผลตอบแทนต่อค่าใชจ่้ายท่ีได ้มีค่า เท่ากบั 1.13 โดยอตัราผลตอบแท่นจากโครงการมีค่าเท่ากบั 47.045 
% ซ่ึงมีค่าสูงกว่าอตัราดอกเบ้ียเงินกู้ของธนาคารพาณิชยท่ี์ร้อยละ 10 และอัตราผลตอบแทนต่อ
ค่าใชจ่้ายมีค่าเท่ากบั 1.13 ซ่ึงมากกวา่ 1 แสดงวา่การลงทุนของโครงการคุม้ค่าต่อการลงทุน  และนาํไป
เทียบกบัอตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาดทาํใหพ้บวา่ควรจะลงทุนในโครงการน้ี 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. รถบรรทุกเทรลเลอร์ 18 ลอ้ ท่ีใชเ้ช้ือเพลิงดีเซลไม่คุม้จะลงทุนเน่ืองจากใชร้ะยะเวลาคืน
ทุนนานเกือบ 6 ปีเน่ืองจากตน้ทุนของนํ้ ามนัดีเซลมีราคาสูงและในอนาคตจะสูงยิ่งข้ึนจึงไม่คุม้จะ
ลงทุน 

2. รถบรรทุกเทรลเลอร์ 18 ลอ้ ท่ีใชเ้ช้ือเพลิงดีเซลไม่คุม้จะลงทุนถา้เป็นบริษทัท่ีตั้งข้ึนใหม่
จะมีตน้ทุนการให้บริการท่ีสูงกว่าบริษทัธัญญทิพย ์เอ็กซ์เพรส จาํกดั เพราะว่าบริษทัธัญญทิพยฯ์ เป็น
บริษทัเก่าทาํธุรกิจขนส่งมาเกือบ 20 ปี จะมีประสบการณ์ในการทาํงานมากกวา่บริษทัท่ีตั้งใหม่ 

3. รถบรรทุกเทรลเลอร์ 18 ลอ้ ท่ีใชเ้ช้ือเพลิงดีเซลไม่คุม้จะลงทุนเพราะถา้เกิดอุบติัเหตุชน
หรือควํ่า จะใชเ้วลาในการซ่อมนานเป็นเดือนทาํให้บริษทัขาดรายไดจ้ากการขนส่ง จะทาํให้เวลาคืน
ทุนนานกวา่ 6 ปี 
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4. นํ้าอดัลมในปัจจุบนัมีการแข่งขนัท่ีสูง และถูกนํ้ าด่ืมประเภทอ่ืนๆ ท่ีเขา้มาแยง่ส่วนแบ่ง
ทางการตลาดทาํใหย้อดขายทาํไดย้าก ยกเวน้จะมีการส่งเสริมการขายใหม้ากข้ึน 

5.  สาํหรับรถบรรทุกท่ีใชแ้ก๊ส NGV ปรากฏว่า จะมีความคุม้ค่ามากข้ึน ถา้ไดน้าํไปเทียบ
กบันํ้ามนัดีเซล 

6.  สาํหรับผูท้าํการวิจยัต่อไปน่าจะนาํไปคาํนวณจุดคุม้ทุนท่ีจะทาํใหก้ารลงทุนคุม้ค่า ว่าก่ี
เท่ียวจึงจะเหมาะสม และอาจจะนาํการขนส่งไปในจงัหวดัอ่ืนๆ เขา้มาช่วยการวิเคราะห์เพื่อเป็นขอ้มูล
ท่ีละเอียดข้ึนของการลงทุน 

7.  ในอนาคตขาดว่านํ้ ามนัดีเซลจะมีราคาท่ีสูงข้ึนแน่นอนจึงไม่สมควรท่ีจะซ้ือรถบรรทุก
เทรลเลอร์ 18 ลอ้ ท่ีใชเ้ช้ือเพลิงนํ้ามนัดีเซลเพราะจะประสพปัญหาตน้ทุนการใหบ้ริการท่ีสูงมาก 
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บทคดัย่อ 

                การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ เพื่อศึกษาระดบัความสําคญัของปัจจยัประกอบในการซ้ือของเล่นเด็ก
ของโรงเรียนอนุบาลเอกชน และเปรียบเทียบระดับความสําคญัของปัจจยัประกอบในการซ้ือของเล่นเด็กของ
โรงเรียนอนุบาลเอกชน  ในเขตกรุงเทพมหานคร  ตามปัจจยัส่วนบุคคล และขนาดของโรงเรียน  กลุ่มตวัอย่าง               
ท่ีใช้ ในการศึกษาจาํนวน 396 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ คือ  แบบสอบถาม  ซ่ึงผลการวดัค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.81         
สถิติท่ีใช ้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบค่าเอฟ   
                ผลการวิจยัพบวา่ 
                1.   ปัจจัยประกอบในการซ้ือของเล่นเด็ก ของโรงเรียนอนุบาลเอกชน โดยภาพรวมและรายได ้                    
อยูใ่นระดบัมาก ส่วนดา้นราคา  ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด  อยูใ่นระดบัปานกลาง 
                2.  การเปรียบเทียบปัจจยัประกอบในการซ้ือของเล่นเดก็ของโรงเรียนอนุบาลเอกชน 
         2.1  เม่ือเปรียบเทียบตามขนาดโรงเรียน  พบว่า  โดยภาพรวมและด้านผลิตภัณฑ์  ด้านราคา           
ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  ดา้นการส่งเสริมการตลาด  ดา้นเศรษฐกิจ  ดา้นเทคโนโลยี  กฎหมายและการเมือง  
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
         2.2  เม่ือเปรียบเทียบตามอาย ุ พบวา่  โดยภาพรวมและดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา  ดา้นช่องทาง     การ
จดัจาํหน่าย  ดา้นการส่งเสริมการตลาด  ดา้นเศรษฐกิจ  ดา้นเทคโนโลย ี กฎหมายและการเมือง  ไม่มีความแตกต่าง 
      2 . 3   เม่ือเปรียบเทียบตามสภาพการสมรส  พบว่า โดยภาพรวมและดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา  ดา้น
ช่องทางการจดัจาํหน่าย  ดา้นการส่งเสริมการตลาด  ดา้นเศรษฐกิจ  ดา้นเทคโนโลย ี กฎหมายและการเมือง ไม่มีความ
แตกต่างกนั  
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          2.4  เม่ือเปรียบเทียบตามระดบัการศึกษา พบวา่โดยภาพรวมและดา้นราคาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดับ .05  ส่วนด้านผลิตภณัฑ์  ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย    ด้านส่งเสริมการตลาด  ด้านเศรษฐกิจ    
 ดา้นเทคโนโลย ี กฎหมายและการเมือง  ไม่มีความแตกต่างกนั 

 
ABSTRACT 

 The object of this research is to study the importance level of factors for decision making 
about buying toys by private kindergartens and to compare the importance level of these factors 
according to personal factors and the size of kindergartens.  The sample group used in this study 
consisted of 396 persons.  A questionnaire was used as the tool.  The reliability of the results was 
0.81.  Statistics used in this analysis are percentage, mean, standard deviation and F-test. 
 Results. 
 1.  Factors for decision making of private kindergartens regarding the purchase of  toys 
are at high level in overall image and in each part.  The factors of price, distribution channel and 
market promotion are at medium level.   
 2.  Comparison of the decision making factors found the following: 
      2.1  Comparison of the size of kindergarten found that in overall image and in the parts of 
product, price, distribution channel, market promotion, economic, technology, law and politics there 
are differences at the significance level of .05. 
      2.2  Comparison of age found no differences in overall image and in the parts of product, 
price, distribution channel, market promotion, economic, technology, law and politics.  
      2.3  Comparison of marital status found no differences in overall image and in the parts of 
product, price, distribution channel, market promotion, economic, technology, law and politics. 
      2.4  Comparison of educational level found that in overall image and in the part of price 
there was a difference at the significance level of .05.  There was no difference in the cases of product, 
distribution channel, market promotion, economic, technology, law, and politics. 
 
คาํสําคญั   
                   ปัจจยัประกอบการซ้ือของเดก็เล่นโรงเรียนอนุบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ความสําคญัของปัญหา 
                มนุษย์เป็นทรัพยากรท่ีมีค่าสูงสุดในโลกการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงต้องดําเนินการ                  
ให้มีประสิทธิผล เพื่อพฒันาสังคมและพฒันาโลก การศึกษามีบทบาทสําคัญอย่างมากในการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์ ในปัจจุบนัวิวฒันาการของ “ของเล่นเด็ก” ไดเ้จริญกา้วหนา้ไปมาก ไม่ว่าจะเป็นการ 
ผลิตของเล่นท่ีเป็นรูปเหมือนต่างๆ เช่น ตุ๊กตา หรือของเล่นท่ี เป็นเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์  จากขอ้มูล            
และเหตุผลดงักล่าว จึงทาํให้ผูว้ิจยัสนใจกลุ่มเป้าหมาย  “โรงเรียนอนุบาลเอกชน” เป็นพิเศษเพื่อให้ธุรกิจ        
ของเล่นเด็กสามารถผลิตสินคา้และบริการให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด ดังนั้ นเราจะตอ้งศึกษาปัจจัย
ประกอบการซ้ือของเล่นเดก็ของกลุ่มโรงเรียนเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครนั้นเอง 
                ดว้ยสาเหตุดังกล่าวมาขา้งตน้  ทาํให้ผูว้ิจยัสนใจจะศึกษาปัจจยัประกอบการซ้ือของเล่นเด็ก        
ในโรงเรียนอนุบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเลือกปัจจยัส่วนบุคคล ส่วนผสมทางการตลาด        
และปัจจัยอ่ืนๆ มาเป็นตัวแปรการศึกษาในการวิจัยในคร้ังน้ี และปัจจัยประกอบการซ้ือของเล่นเด็ก                
มีความสาํคญัคือ 
                1. เพื่อทราบถึงปัจจัยส่วนบุคคล ส่วนประสมการตลาดและปัจจัยอ่ืนๆท่ีมีความสัมพนัธ์           
ในการซ้ือของเล่นเดก็ของโรงเรียนอนุบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
                2. เป็นข้อมูลแก่สถานประกอบการและเป็นแนวทางสําคัญของผู ้ผลิตและผู ้จ ําหน่าย                   
ในการปรับปรุงกลยทุธ์ทางการตลาด เพื่อจดัสินคา้ใหต้รงความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย 
                3. เป็นขอ้มูลแก่สถานศึกษาในการใชเ้ป็นขอ้มูลเพื่อใหค้วามรู้หรือเสริมในหลกัสูตรการศึกษาท่ี
เก่ียวขอ้ง 
 
โจทย์วจัิย/ปัญหาวจัิย 
                1.  ครูในโรงเรียนอนุบาลเอกชนท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนัตามขนาดของโรงเรียนท่ีมีการตดัสินใจ
เลือกซ้ือของเล่นเดก็แตกต่างกนัหรือไม่ อยา่งไร 
                2.  ครูในโรงเรียนอนุบาลเอกชนท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนัตามระดบัของการศึกษาท่ีมีการตดัสินใจ
เลือกซ้ือของเล่นเดก็แตกต่างกนัหรือไม่ อยา่งไร 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 
                   การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ เพื่อศึกษาระดบัความสําคญัของปัจจยัประกอบในการซ้ือของเล่นเด็ก  
ของโรงเรียนอนุบาลเอกชน และเปรียบเทียบระดับความสําคญัของปัจจยัประกอบในการซ้ือของเล่นเด็กของ
โรงเรียนอนุบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกาํหนดความตอ้งการคือ 
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                   1.  เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นของผูมี้อาํนาจในการซ้ือต่อปัจจยัท่ีใชป้ระกอบการซ้ือของ 
เล่นเดก็ในโรงเรียนอนุบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร  
 

   2.  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูมี้อาํนาจในการตดัสินใจท่ีมีต่อปัจจยัท่ีใชป้ระกอบการซ้ือ  
จาํแนกลกัษณ์ประชากรศาสตร์ 
 
วธีิดําเนินการวจัิย 
                   การวิจยัเร่ือง การศึกษาปัจจยัประกอบในการซ้ือของเล่นเด็กของโรงเรียนอนุบาลเอกชน 
ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจยั เชิงคุณภาพและการวิจยัเชิงปริมาณ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการการ
เกบ็รวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามผูว้ิจยัไดจ้ดัลาํดบัดงัน้ี 
                   1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
                        1.1  ประชากรใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูผูท่ี้สอนอยู่ในโรงเรียนอนุบาลเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร  จาํนวน 24,518 คน แหล่งท่ีมาของขอ้มูลคือฝ่ายสารสนเทศ กระทรวงศึกษาธิการปี 2547 
                        1.2  กลุ่มตวัอยา่ง 
                               1.2.1  ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง  ในการศึกษาคร้ังน้ี  ไดม้าจากการใชว้ิธีคาํนวณตามสูตร
ของ ทาโร  ยามาเน (Taro Yamane, 1973 : 887,  อา้งใน  ประคอง  กรรณสูต, 2542 : 10 )    ท่ีระดบั
ความคลาดเคล่ือน .05 ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง  จาํนวน 396 คน       

  1.2.2.  การสุ่มตวัอยา่ง 
              1.2.2.1  เลือกจาํนวนตวัอยา่งตามสดัส่วนประชากรของเขต 
              1.2.2.2  เลือกกลุ่มตวัอยา่งจาํนวนโรงเรียนละ 6 คนระดบัอนุบาล 1 – 3 
              1.2.2.3  เลือกโรงเรียนตามขนาดโรงเรียนละ 22 โรงเรียน โดยการจบัฉลาก      
66 โรงเรียน 
              1.2.2.4  สุ่มตวัอยา่งครูในแต่ละเขตตามขนาดโรงเรียน 
                   2.  ตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั 
                         2.1  ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ อาย ุสถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา และขนาดโรงเรียน 
                          2.2  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์       
ราคาช่องทางการจดั 
                         2.3  ตวัแปรตน้ ดา้นปัจจยัอ่ืน  ๆไดแ้ก่ วฒันธรรม เศรษฐกิจ เทคโนโลย ีกฎหมายและการเมือง  
                   3.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
                     ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลเป็นแบบสมัภาษณ์แบบเจาะลึก 
                     ส่วนท่ี 2  ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
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                     ส่วนท่ี 3  ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัประกอบในการซ้ือของเล่นเดก็ ของโรงเรียนอนุบาลเอกชน  
                    4.  การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
                        4.1  ก่อนแจกแบบสอบถาม ใส่รหสัของแบบสอบถามตามหมายเลข 
                        4.2  เตรียมแบบสอบถาม จาํนวน 396 ชุด และอุปกรณ์ท่ีจะช่วยในการเกบ็ขอ้มูล 
                           4.3  การเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ผูมี้อาํนาจในการตดัสินใจเลือก
ซ้ือของเล่นเด็ก แบบเจาะลึก  9 ขอ้ บุคลากรเป้าหมายคือ ผูบ้ริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชน และผูท่ี้มีอาํนาจ          
ในการตดัสินใจซ้ือของเล่นเด็ก จาํนวน 10 คน วิธีเลือกบุคลากรใชแ้บบเจาะจง (Purposive Sampling)    
(Robson, 1993) 
                   5.  สถิติใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
                        5.1  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 
                               5.1.1  ค่าร้อยละ (Percentage) 
                               5.1.2  ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic Mean) 
                               5.1.3  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.) 
                        5.2  สถิติอา้งอิง (Inferential Statistic) 
                   การทดสอบค่าเอฟ (F-test) ถา้พบความแตกต่างใชก้ารเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่        
โดยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe) 
 
ผลการวจัิย 
                   ผลการศึกษาปัจจัยประกอบในการซ้ือของเล่นเด็ก ของโรงเรียนอนุบาลเอกชน     
สามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ี 
                   1  ปัจจัยประกอบในการซ้ือของเล่นเด็ก ของโรงเรียนอนุบาลเอกชน  โดยภาพรวมและรายวนั                
อยูใ่นระดบัมาก  ส่วนดา้นราคา  ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  และ ดา้นการส่งเสริมการตลาด  อยูใ่นระดบัปานกลาง 
                   2   การเปรียบเทียบปัจจยัประกอบ ในการซ้ือของเล่นเดก็ ของโรงเรียนอนุบาลเอกชน 
            2.1  เม่ือเปรียบเทียบตามขนาดโรงเรียน  พบว่า  โรงเรียนขนาดใหญ่ ให้ความสําคญักบัปัจจยั
ประกอบการในการซ้ือของเล่นเด็ก สูงกว่ากลุ่มอ่ืน  ทั้งโดยภาพรวมและ   รายดา้น  แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญั    
ทางสถิติท่ีระดบั .05 
            2.2  เม่ือเปรียบเทียบตามอาย ุพบวา่ ครูผูส้อนโรงเรียนอนุบาลเอกชนท่ีมีอายมุากกว่า 40 ปี 
ให้ความสําคญักบัปัจจยัประกอบในการซ้ือของเล่นเด็ก สูงกว่ากลุ่มอ่ืนๆ ทั้งโดยภาพรวมและรายดา้น     
ไม่มีความแตกต่างกนั 
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                       2.3   เม่ือเปรียบเทียบตามสถานภาพการสมรส  พบว่า  ครูผูส้อนโรงเรียนอนุบาล
เอกชนท่ีมีสถานภาพการสมรสหยา่/หมา้ย  ใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัประกอบในการซ้ือของเล่นเด็ก
สูงกวา่กลุ่มอ่ืน  ทั้งโดยภาพรวมและรายดา้น  ไม่มีความแตกต่างกนั 
            2.4  เม่ือเปรียบเทียบตามระดับการศึกษา  พบว่า  ครูผูส้อนโรงเรียนอนุบาลเอกชน             
ท่ีมีระดบัการศึกษา ปวส./อนุปริญญาและปริญญาตรีให้ความสาํคญักบัปัจจยัประกอบในการซ้ือของเล่นเด็ก 
สูงกวา่กลุ่มอ่ืน  ทั้งโดยภาพรวมและดา้นราคา  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  ส่วนดา้น
ผลิตภัณฑ์  ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย  ด้านการส่งเสริมการตลาด  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านเทคโนโลย ี 
กฎหมายและการเมือง  ไม่มีความแตกต่างกนั 
 
ผลการทดสอบสมมติฐาน  
ตารางที ่1  เปรียบเทียบระดบัความสาํคญัของปัจจยัประกอบการซ้ือของเล่นเดก็ ของโรงเรียนอนุบาลเอกชนตาม        
                       ขนาดโรงเรียน 

ปัจจัยประกอบในการ
ซ้ือของเล่นเด็ก 

ขนาดโรงเรียน 
F-

Value 
Sig. ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเลก็ 

x  S.D. x  S.D. x  S.D. 
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.42 0.48 4.29 0.41 4.29 0.42 3.63* 0.03 
2. ดา้นราคา 3.37 0.65 3.10 0.45 3.50 0.57 17.59* 0.00 
3. ดา้นช่องทางการจดั
จาํหน่าย 

 
3.66 

 
0.53 

 
3.29 

 
0.49 

 
3.48 

 
0.51 

 
17.47* 

 
0.00 

4. ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

 
3.64 

 
0.70 

 
3.14 

 
0.82 

 
3.42 

 
0.84 

 
13.46* 

 
0.00 

5. ดา้นเศรษฐกิจ 4.14 0.41 3.87 0.51 4.17 0.48 16.38* 0.00 
6. ดา้นเทคโนโลย ี 4.39 0.61 3.86 0.53 4.17 0.58 28.97* 0.00 
7. ดา้นกฎหมายและ
การเมือง 

 
4.26 

 
0.61 

 
3.88 

 
0.64 

 
4.25 

 
0.58 

 
16.96* 

 
0.00 

รวม 3.98 0.32 3.63 0.35 3.90 0.33 39.00* 0.00 

หมายเหตุ * หมายถึง แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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จากตารางท่ี 1  เม่ือเปรียบเทียบตามขนาดโรงเรียน  พบว่า  โรงเรียนขนาดใหญ่ให้
ความสาํคญักบัปัจจยัประกอบการในการซ้ือของเล่นเด็ก สูงกว่ากลุ่มอ่ืน  ทั้งโดยภาพรวมและราย
ดา้น  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
    ตารางที ่2  เปรียบเทียบระดบัความสาํคญัของปัจจยัประกอบการซ้ือของเล่นเดก็ของโรงเรียนอนุบาล                        
                        เอกชน ตามอาย ุ

 

ปัจจัยประกอบในการ
ซ้ือของเล่นเด็ก 

อายุ 
F-

Value 
Sig. น้อยกว่า 30 ปี 30 – 40 ปี มากกว่า 40 ปี 

x  S.D. x  S.D. x  S.D. 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์
2. ดา้นราคา 
3. ดา้นช่องทางการจดั
จาํหน่าย 
4. ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 
5. ดา้นเศรษฐกิจ 
6. ดา้นเทคโนโลย ี
7. ดา้นกฎหมายและ
การเมือง 

4.28 
3.28 
 
3.47 
 
3.40 
4.07 
4.04 
 
4.03 

0.42 
0.60 
 
0.55 
 
0.81 
0.46 
0.62 
 
0.65 

4.32 
3.32 
 
3.48 
 
3.41 
4.06 
4.14 
 
4.16 

0.45 
0.57 
 
0.53 
 
0.84 
0.48 
0.60 
 
0.65 

4.42 
3.39 
 
3.47 
 
3.37 
4.04 
4.24 
 
4.11 

0.44 
0.62 
 
0.52 
 
0.69 
0.55 
0.62 
 
0.57 

1.99 
0.61 
 
0.01 
 
0.08 
0.07 
1086 
 
1.11 

0.14 
0.55 
 
0.99 
 
0.92 
0.93 
0.16 
 
0.33 

รวม 3.80 0.36 3.84 0.37 3.86 0.35 0.64 0.53 

 
                จากตารางท่ี 2  ผลเปรียบเทียบระดบัความสําคญัของปัจจยัประกอบการซ้ือของเล่นเด็ก 
ของ โรงเรียนอนุบาลเอกชน ตามอายุ พบว่า ครูโรงเรียนอนุบาลเอกชนท่ีมีอายุมากกว่า 40 ปี ให้
ความสําคญักบัปัจจยัประกอบการซ้ือของเล่นเด็กสูงกว่ากลุ่มอ่ืน โดยภาพรวมและรายดา้น ไม่มี
ความแตกต่างกนั 
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ตารางที ่3  เปรียบเทียบระดบัความสาํคญัของปัจจยัประกอบการซ้ือของเล่นเดก็ ของโรงเรียน   
                อนุบาลเอกชน ตามสถานภาพการสมรส 
 

ปัจจัยประกอบในการ
ซ้ือ ของเล่นเด็ก 

สถานภาพการสมรส 
F - 

Value 

       
Sig. 

 
โสด แต่งงาน หย่า/หม้าย 

x  S.D. x  S.D.. x  S.D. 
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์
2. ดา้นราคา 
3. ดา้นช่องทางการจดั
จาํหน่าย 
4. ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 
5. ดา้นเศรษฐกิจ 
6. ดา้นเทคโนโลย ี
7. ดา้นกฎหมายและ
การเมือง 

4.31 
3.24 

 
3.41 

 
3.38 
4.06 
4.03 

 
4.07 

0.45 
0.57 

 
0.50 

 
0.86 
0.51 
0.62 

 
0.69 

4.33 
3.38 

 
3.48 

 
3.39 
4.06 
4.18 

 
4.14 

0.44 
0.59 

 
0.53 

 
0.78 
0.48 
0.59 

 
0.60 

4.41 
3.27 

 
3.66 

 
3.54 
4.28 
4.24 

 
4.25 

0.43 
0.57 

 
0.59 

 
0.84 
0.46 
0.68 

 
0.65 

0.78 
2.81 

 
3.36 

 
0.65 
0.02 
3.09 

 
1.33 

0.46 
0.06 

 
0.06 

 
0.52 
0.98 
0.06 

 
0.27 

รวม 3.79 0.38 3.85 0.35 3.92 0.40 2.52 0.08 
 
                 จากตารางท่ี 3  ผลเปรียบเทียบระดบัความสาํคญัของปัจจยัประกอบการซ้ือของเล่นเด็ก 
ของ โรงเรียนอนุบาลเอกชน ตามสถานภาพการสมรส พบว่า ครูโรงเรียนอนุบาลเอกชนท่ีมี
สถานภาพสมรสหย่า/หมา้ย ให้ความสําคญักบัปัจจยัประกอบการซ้ือของเล่นสูงกว่ากลุ่มอ่ืน โดย
ภาพรวมและรายดา้น ไม่มีความแตกต่างกนั 
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ตารางที ่4   เปรียบเทียบระดบัความสาํคญัของปัจจยัประกอบการซ้ือของเล่นเดก็ ของโรงเรียน   
                 อนุบาลเอกชน ตามระดบัการศึกษา 
 

ปัจจัยประกอบในการ
ซ้ือ ของเล่นเด็ก 

ระดับการศึกษา 
F - 

Value 

          
Sig. 

 

ปวส./ 
อนุปริญญา ปริญญาตรี 

ปริญญาโทหรือ
สูงกว่า 

x  S.D. x  S.D. x  S.D. 
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์
2. ดา้นราคา 
3. ดา้นช่องทางการจดั
จาํหน่าย 
4. ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 
5. ดา้นเศรษฐกิจ 
6. ดา้นเทคโนโลย ี
7. ดา้นกฎหมายและ
การเมือง 

4.36 
3.42 
 
3.44 
 
3.35 
4.04 
4.17 
 
4.16 

0.43 
0.56 
 
0.54 
 
0.76 
0.53 
0.61 
 
0.58 

4.31 
3.32 
 
3.49 
 
3.45 
4.09 
4.14 
 
4.14 

0.44 
0.59 
 
0.53 
 
0.81 
0.47 
0.60 
 
0.64 

4.38 
3.12 
 
3.49 
 
3.26 
3.97 
4.07 
 
4.03 

0.49 
0.56 
 
0.51 
 
0.92 
0.46 
0.67 
 
0.73 

0.77 
4.62* 
 
0.34 
 
1.41 
1.19 
0.43 
 
0.75 

0.47 
0.01 
 
0.71 
 
0.24 
0.31 
0.65 
 
0.47 

รวม 3.85 0.37 3.85 0.36 3.76 0.39 1.25 0.29 
หมายเหตุ * หมายถึง แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
                   จากตารางท่ี 4  ผลเปรียบเทียบระดบัความสาํคญัของปัจจยัประกอบการซ้ือของเล่นเด็ก
ของโรงเรียนอนุบาลเอกชน ตามระดับการศึกษา พบว่า ครูโรงเรียนอนุบาลเอกชนท่ีมีระดับ
การศึกษาปวส./อนุปริญญา และปริญญาตรี ใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัประกอบการซ้ือของเล่นสูงกว่า
กลุ่มอ่ืน โดยภาพรวมและดา้นราคา แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (F = 4.62) 
ส่วนดา้นผลิตภณัฑ์ ด้านช่องทางการจดัจาํหน่ายดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นเศรษฐกิจ ดา้น
เทคโนโลย ีดา้นกฎหมายและการเมือง ไม่มีความแตกต่างกนั 
 
อภิปรายผล 
                   จากสรุปผลการวิจยัปัจจยัประกอบในการซ้ือของเล่นเด็ก ของโรงเรียนอนุบาลเอกชน  
มีประเดน็ท่ีสนใจและนาํการอภิปรายผล  ดงัน้ี 
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          1.  ปัจจัยประกอบในการซ้ือของเล่นเด็ก ของโรงเรียนอนุบาลเอกชน โดยภาพรวม และรายด้าน            
อยูใ่นระดบัมาก  ส่วนดา้นราคา  ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  และดา้นการส่งเสริมการตลาด  อยูใ่นระดบัปานกลาง  
จะเห็นว่า  ครูผูส้อนโรงเรียนอนุบาลเอกชนให้ความสําคญั  ในดา้นผลิตภณัฑ์สูงสุด  โดยเฉพาะ ของเล่นเด็ก              
มีความสัมพนัธ์กบัเน้ือหาท่ีเรียนและวตัถุประสงคท่ี์จะสอน รองลงมาไดแ้ก่  ของเล่นเด็กช่วยให้นักเรียนเขา้ใจ
บทเรียนดีข้ึน  อาจเป็นเพราะว่า  โรงเรียนอนุบาลของรัฐบาลและเอกชนทุกท่ี   จําเป็นต้องมีของเล่น                              
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการทางสติปัญญา  และช่วยให้มีความสนุกเพลินเพลิน  ของเล่นเด็ก จึงถือว่า              
เป็นพื้นฐานของการเรียนรู้  จึงตอ้งมารคดัสรรของเล่น ท่ีมีคุณภาพ  และไม่เป็นอนัตรายต่อนกัเรียน  สอดคลอ้งกบั  
ผลงานวิจยัของวิทยา ศิริธนานุกูลวงศ์  (2546)  ซ่ึงได้ศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวของผู ้บริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า ผู ้บริโภคส่วนใหญ่ตัดสินใจ                      
เลือกใช ้ก๊าซหุงตม้ยี่ห้อ/ตราดว้ยตนเอง ผูบ้ริโภค ให้ความสาํคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในระดบัมาก 
ได้แก่ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้ายผลิตภัณฑ์ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือก๊าซปิโตรเลียมเหลวมากท่ีสุดคือ                    
ไม่คิดค่าบริการขนส่ง ปัจจยัดา้นช่องทางการจาํหน่ายท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือก๊าซปิโตรเลียมเหลวมากท่ีสุดคือ 
มีบริการ รับคาํสั่งซ่ือทางโทรศพัทปั์จจยัดา้นส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือก๊าซปิโตรเลียมเหลว          
มากท่ีสุด คือพนักงานมีมนุษยส์ัมพนัธ์ และความเป็นกนัเอง และสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ จนัทนา เต๋วิยะ 
(2548) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนประสมการตลาดและปัจจยัอ่ืน  ๆกบัการซ้ือกาแฟสาํเร็จรูปพร้อมด่ืม               
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมาหานคร ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาดกบัการตดัสินใจซ้ือกาแฟ
สาํเร็จรูปพร้อมด่ืมของผูบ้ริโภค โดยภาพรวมและรายดา้น  อยูใ่นระดบัมาก 
                   2.  การเปรียบเทียบปัจจยัประกอบในการซ้ือส่ือของเล่นเดก็ของโรงเรียนอนุบาลเอกชน 
                        2.1  เม่ือเปรียบเทียบตามขนาดโรงเรียน พบวา่ โรงเรียนขนาดใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัปัจจยั
ประกอบในการซ้ือของเล่นเด็ก สูงกว่ากลุ่มอ่ืน ทั้งโดยภาพรวมและรายดา้น แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดับ .05 อาจเป็นเพราะโรงเรียนขนาดใหญ่  ซ่ึงมีนักเรียนจํานวนมากกว่า 241 คน                       
ทาํให้การจดัซ้ือส่ือของเล่นเด็ก มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรง จึงตอ้งมีการพิจารณาและเปรียบเทียบ
ราคา ผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพท่ีสุด เพื่อใหไ้ดม้าตามวตัถุประสงคข์องโรงเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยั
ของ จงรัก วงษทิ์พย ์(2548) ซ่ึงไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมการตลาดและปัจจยัอ่ืน  ๆท่ีมีความสัมพนัธ์   
ต่อการตดัสินใจของผูป้กครองในการเลือกโรงเรียนอนุบาลให้กับบุตรหลานในจงัหวดัปทุมธานี  พบว่า 
ผูป้กครองส่วนใหญ่เลือกโรงเรียนของเอกชน ดังนั้ น โรงเรียนของรัฐบาลควรจะปรับปรุงในเร่ือง                    
ของประชาสัมพนัธ์ การส่ือสารให้ผูป้กครองทราบข่าวสารและมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม ช้ีแจง ให้ทราบ
ในการเก็บค่าเล่าเรียน เน้นในเร่ืองคุณภาพของโรงเรียน เพื่อให้ผูป้กครองมีความมัน่ใจในการส่งบุตรหลาน   
มาเรียนในโรงเรียนรัฐบาล 
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                        2.2  เม่ือเปรียบเทียบตามอายุ พบว่าครูโรงเรียนอนุบาลเอกชนท่ีมีอายุมากกว่า 40 ปี         
ให้ความสําคญักับปัจจัยประกอบในการซ้ือของเล่นเด็ก สูงกว่ากลุ่มอ่ืน ทั้งโดยภาพรวมและรายได ้           
ไม่มีความแตกต่างกัน อาจเป็นเพราะ ครูท่ีมีอายุมากกว่า 40 ปี ได้เก็บเก่ียวประสบการณ์ในการสอน
นกัเรียนและใชข้องเล่น ประเภทต่างๆ มากกว่า ครูผูส้อนกลุ่มอ่ืน จึงทาํให้ทราบว่าผลิตภณัฑป์ระเภทใด   
ท่ีเหมาะกับการพฒันาการของเด็ก ซ่ึงไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของสุวรรณ หงส์ทอง (2544) ซ่ึง            
ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกช้ือถงัเก็บนํ้ าสาํรอง
มาตรฐานของประชาชน ในจังหวัดราชบุรี  ผลการวิจัยพบว่า อายุ แตกต่างกันมีความคิดเห็น                     
ดา้นส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกซ้ือถงัเก็บสํารองมาตาฐานแตกต่างกนั ผลการศึกษา 
พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุแตกต่างกนัมีค่าเฉล่ียกนัมีค่าเฉล่ียของความคิดเห็นต่อส่วนประสมการตลาด   
ถงัเกบ็นํ้าสาํรองแตกต่างกนัในดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการขาย 
และรวมทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 และสอดคลอ้งกับผลงานวิจยัของ          
พรนภา ไวยากรณ์  (2546)  ไดศึ้กษาความคิดเห็นของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือ
ผลิตภัณฑ์ อืมม์....มิลค์  จากฟาร์มโชคชัย พบว่า อายุท่ีแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ ์           
ท่ีแตกต่างกนัเพราะความตอ้งการของผูบ้ริโภคช่วงอายหุน่ึง แต่อาจไม่เป็นท่ีตอ้งการของผูบ้ริโภคอีกช่วงอายหุน่ึง 
                        2.3 เม่ือเปรียบเทียบตามสถานภาพการสมรส พบว่า ครูโรงเรียนอนุบาลเอกชน                      
ท่ีมีสถานภาพการสมรสหยา่/หมา้ย ใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัประกอบในการซ้ือของเล่นเด็ก สูงกว่ากลุ่มอ่ืน 
ทั้งโดยภาพรวมและรายดา้น ไม่มีความแตกต่างกนั อาจเป็นเพราะว่า ครูท่ีมีสถานภาพการสมรสหยา่/หมา้ย 
มีเวลาในการเตรียมแผนการสอนได้มากกว่ากลุ่มอ่ืน เน่ืองจากไม่ต้องไปดูแลครอบครัวมากนัก                  
ทาํให้การเอาใจใส่นักเรียนมีเวลามากข้ึน สามารถเตรียมความพร้อมเพื่อการพฒันาการของนักเรียน           
ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี โดยเฉพาะการคดัสรรในดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพดีท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ 
พรนภา ไวยากรณ์ (2546)  ซ่ึงไดศึ้กษาความคิดเห็นของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซ้ือ       
ไม่แตกต่างกัน เพราะว่าผูบ้ริโภคได้ให้ความใส่ใจในเร่ืองสุขภาพของตนเองมากข้ึน ดูแลตนเอง                
และเลือกรับประทานอาหารท่ีเป็นประโยชน์ 
                        2.4  เม่ือเปรียบเทียบตามระดบัการศึกษา พบว่า ครูโรงเรียนอนุบาลเอกชน ท่ีมีระดบัการศึกษา
ปวส./อนุปริญญา และปริญญาตรี ให้ความสําคัญกับปัจจัยประกอบการซ้ือของเล่นเด็ก สูงกว่ากลุ่มอ่ืน                      
ทั้งโดยภาพรวมและดา้นราคา แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   ส่วนดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นช่องทาง
การจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นเทคโนโลยี กฎหมายและการเมือง ไม่มีความแตกต่าง
กนั อาจเป็นเพราะวา่ ทั้งครูผูส้อนท่ีมีระดบัการศึกษา  ปวส./อนุปริญญา และปริญญาตรี มีระดบัขั้นเงินเดือนตํ่ากว่า
กลุ่มอ่ืน โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครหรือเมืองใหญ่  ๆท่ีมีค่าครองชีพสูง ทาํให้ตอ้งใส่ใจในทุกเร่ืองก่อน
ตดัสินใจซ้ือ เพราะบางคร้ัง อาจเป็นค่าใชจ่้ายส่วนตวัในการซ้ือของเล่นเดก็ และจะเห็นวา่มีจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งใน 
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การเกบ็ขอ้มูลมากกวา่กลุ่มอ่ืน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ พรนภา ไวยากรณ์  (2546)  ซ่ึงไดศึ้กษาความคิดเห็น           
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ ์อืมม.์..มิลล ์จากฟาร์มโชคชยั พบว่า 
ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้แตกต่างกนั เพราะผูบ้ริโภครับการศึกษาสูงข้ึน ส่งผลให้มี
ความรู้มากข้ึนสนใจหาขอ้มูลข่าวสารสินคา้ท่ีจะซ้ือ ก่อนตดัสินใจซ้ือ ส่งผลใหก้ลุ่มระดบัการศึกษาสามารถซ้ือหา
ไดส้ะดวก แต่อาจไม่สะดวกสาํหรับลูกคา้อีกกลุ่มระดบัการศึกษาท่ีไม่สอดคลอ้งกนั และสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยั
ของพชัรินทร์  ยทุธ์ศิลป์ (2543)  ซ่ึงไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัการส่ือสารการตลาด และการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
อะลูมิเนียมแผน่พน่สีสาํเร็จรูปของบริษทั โอเตฟาลไทย จาํกดั ผลการวิจยัพบว่า ค่าเฉล่ียนํ้ าหนกัของบทบาทปัจจยั
การตลาดทั้ง 4 คือ Product Price Place และ Promotion แม่ว่าคุณภาพผลิตภณัฑจ์ะมีนํ้ าหนกัมากท่ีสุดในการตดัสินใจ
ซ้ือของลูกคา้ก็ตาม แต่ความแตกต่าง น้ีก็ไม่มีนัยสําคญัทางสถิติแตกต่างจากปัจจยัการตลาดดา้นอ่ืน  ๆทางดา้น
การศึกษาพบว่า ลูกคา้ท่ีมีการศึกษาต่างกนัจะให้ความสาํคญัต่อบทบาทปัจจยัการตลาดแตกต่างกนั ยกเวน้ ปัจจยั
ดา้นราคา และดา้นส่งเสริมการตลาดท่ีมีความเห็นวา่ไม่แตกต่างกนั 
 
ข้อเสนอแนะ 
                   จากการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
                   1.  ขอ้เสนอแนะในการนาํผลการวิจยัไปใช ้
            จากผลการวิจยั พบว่า ปัจจยัประกอบในการซ้ือของเล่นเด็ก ของโรงเรียนอนุบาลเอกชน 
โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก เพื่อเป็นแนวทางสําหรับผูผ้ลิตและผูจ้ดัจาํหน่าย ในการปรับปรุงกลยุทธ์
ทางดา้นตลาด ให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูซ้ื้อของเล่นเด็ก ควรดาํเนินการเนน้และปรับปรุง
ดงัน้ี 
             1.1  โรงเรียนขนาดใหญ่และขนาดกลาง ควรเนน้และปรับปรุง ดา้นราคา เพราะมีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด 
โดยเฉพาะควรให้ความสําคญัเก่ียวกบัเร่ือง ความเหมาะสมของราคาให้สอดคลอ้งกบัทอ้งตลาด การเปล่ียนแปลง         
ของราคา การแสดงป้ายราคาใหช้ดัเจน และความเหมาะสมของราคากบัคุณภาพของเล่นเดก็ 
             1.2  โรงเรียนขนาดเล็ก ควรเนน้และปรับปรุง ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย เพราะมีค่าเฉล่ียตํ่า
ท่ีสุด โดยเฉพาะควรให้ความสําคญัเก่ียวกับเร่ือง สถานท่ีจดัจาํหน่ายสะดวกในการซ้ือและมีการจาํหน่ายให้
แพร่หลาย เพื่อใหห้าซ้ือง่าย 
                   2.  ขอ้เสนอแนะในการทาํวิจยัคร้ังต่อไป 
             2.1  การศึกษาคร้ังน้ีไดท้าํการศึกษาปัจจยัประกอบในการซ้ือของเล่นเด็กผูส้นใจ
ควรศึกษาเจาะลึกลงไปในแต่ละประเภทของเล่น ซ่ึงจะทาํใหไ้ดท้ราบผลการวิจยัท่ีชดัเจนมากยิง่ข้ึน 
เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผูป้ระกอบการต่อไป 
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            2.2  การศึกษาคร้ังน้ีทาํการศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น ผูส้นใจควรทาํการศึกษาประเภทของเล่น
เด็ก ในเขตจงัหวดัอ่ืน เพื่อเป็นการตรวจสอบผลท่ีไดจ้ากการวิจยัว่ามีความสอดคลอ้งกนัหรือไม่และนาํผลการวิจยั
ท่ีไดม้าพฒันา ปรับปรุงกลยทุธ์การตลาดใหดี้ข้ึนในอนาคต 
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของผูป้กครองต่อการจดั
การศึกษาปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  จงัหวดัสุพรรณบุรี ตามมาตรฐาน
การดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นบุคลากรและ
การบริหารจดัการ ดา้นอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั ดา้นวิชาการและกิจกรรมตาม
หลกัสูตร ดา้นการมีส่วนร่วมและการสนบัสนุนจากชุมชนและเพ่ือเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจ
ของผูป้กครองต่อการจดัการศึกษาปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตาํบล  
จงัหวดัสุพรรณบุรี จาํแนกตามวุฒิการศึกษา อาชีพ และสถานภาพสมรสของผูป้กครอง กลุ่มตวัอยา่ง   
ท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ ผูป้กครองนักเรียนในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตาํบล  
จงัหวดัสุพรรณบุรี จาํนวน 381 คน ซ่ึงไดจ้ากการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling)  
และสุ่มตวัอยา่งแบบง่ายตามสัดส่วนของประชากรตามอาํเภอ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล  
คือ แบบสอบถามแบบประมาณค่า มีค่าความเช่ือมัน่ 0.97 ไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืน จาํนวน 381 ชุด  
คิดเป็นร้อยละ 100 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
การทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว ANOVA (One Way Analysis  
of  Variance)  ผลการวิจยัสรุปไดว้า่ 
 1. ผูป้กครองมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของ            
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล จงัหวดัสุพรรณบุรี ตามมาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
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  2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครองต่อการจดัการศึกษาปฐมวยัในศูนยพ์ฒันา
เด็กเลก็ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  จงัหวดัสุพรรณบุรี  โดยรวมไม่แตกต่างกนัเม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้น พบว่า ผูป้กครองท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษาปฐมวยัในศูนยพ์ฒันา
เด็กเลก็ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ตามมาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  ในดา้นอาคารสถานท่ี  
ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were to study levels of parents’ satisfaction with early 
childhood education management of Child Development Centers of Supanburi Sub-district 
Administrative Organizations based on operational standards of the Child Development Center of 
the Local Administrative Organization, and to compare the levels of parents’ satisfaction with 
early childhood education management of Child Development Centers of Supanburi Sub-district 
Administrative Organizations. The comparative study was classified according to education 
levels, careers, and marital status of the parents. The sample of the study consisted of 381 parents 
of students of Child Development Centers of Supanburi Sub-district Administrative 
Organizations, which were obtained from stratified random sampling in the districts and simple 
random sampling according to population proportion in the districts. The instrument employed to 
collect the data was a set of rating scale questionnaires with a reliability level of 0.97. Three-
hundred and eighty one copies of the questionnaires were returned which was 100% of the 
questionnaires. The statistics used to analyze the data were percentage, mean, standard deviation, 
and t-test. The findings of the study were as follows: 
 1.  Overall, the parents were satisfied with early childhood education management of 
Child Development Centers of Supanburi Sub-district Administrative Organizations at a high 
level. 
      2.  The comparative study classified according to education levels revealed that the 
satisfaction with early childhood education management of Child Development Centers of 
Supanburi Sub-district Administrative Organizations was not different overall and in each aspect. 
Next, the comparative study classified according to careers showed that the satisfaction was not 
different overall. However, further study revealed that it was different at a statistically significant 
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level of 0.05 in the aspects of buildings, environment, and security. In addition, the parents’ 
satisfaction was not different in other aspects. Finally, the comparative study classified according 
to marital status showed that the satisfaction was not different overall and in each aspect. 
 
คาํสําคญั 
 ความพึงพอใจ  การศึกษาปฐมวยั ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
 
ความสําคญัของปัญหา 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ  (พ .ศ . 2545-2559) ได้กําหนดวัตถุประสงค์ประการแรก  
คือ  พฒันาคนอย่างรอบด้านและสมดุล เพื่อเป็นฐานหลักของการพฒันา โดยมีแนวนโยบายเพ่ือ
ดําเนินการคือ  การพัฒนาทุกคนตั้ งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิตให้มีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้  
ไดต้ั้งเป้าหมายให้เด็กปฐมวยัอาย ุ 0-5  ปี  ทุกคนไดรั้บการพฒันาและเตรียมความพร้อมทุกดา้น
ก่อนเขา้สู่ระบบการศึกษา  พร้อมทั้งไดว้างกรอบการดาํเนินงานการพฒันาและเตรียมความพร้อม
เดก็ปฐมวยัไวด้งัน้ี 
 1. ส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาและการเตรียมความพร้อมของเด็กปฐมวยัในรูปแบบท่ี
หลากหลาย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการให้ความรู้ในการเล้ียงดูลูกแก่พ่อแม่ ผูป้กครอง รวมทั้งผูท่ี้เตรียม
ตวัเป็นพอ่แม่ 
 2. ส่งเสริมและสนบัสนุนการศึกษาปฐมวยัให้มีคุณภาพครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย  เพื่อ
พฒันารากฐานพฒันาการของทุกชีวิตอยา่งเหมาะสม 
  เพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละแนวนโยบายเพ่ือดาํเนินการของแผนการศึกษา
แห่งชาติ (พ.ศ.2545-2559) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ินจึงไดก้าํหนดนโยบายการจดัการศึกษา
ในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2545-2559 โดยมีนโยบายในดา้นการจดัการศึกษาปฐมวยั คือ  
จัดการศึกษาให้เด็กปฐมวยัได้เข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ส่งเสริม
สนบัสนุนใหบุ้คคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชน  องคก์รเอกชน  องคก์รวิชาชีพ  สถาบนัศาสนา  
สถานประกอบการและสถาบนัสังคมอ่ืนในทอ้งถ่ินมีสิทธิและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ปฐมวยั 
  จากนโยบายการจดัการศึกษาในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ทาํให้องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินในรูปแบบต่าง ๆ เช่น องคก์ารบริหารส่วนตาํบล เทศบาล มีภารกิจหนา้ท่ีรับผิดชอบ
ดา้นการพฒันาเด็กและมีบทบาทสําคญัในการบริหารจดัการเก่ียวกบัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ซ่ึงเป็น
สถานท่ีดูแลและใหก้ารศึกษาเด็กอายรุะหว่าง 3-5 ปี  (เด็กปฐมวยั) และในปีการศึกษา  2544 สาํนกังาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติไดส้ั่งการให้โรงเรียนในสังกดังดรับเด็ก 3 ขวบเขา้เรียน  
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กระทรวงมหาดไทยจึงมีมติท่ีประชุมใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรับผดิชอบจดัการศึกษาปฐมวยั
ในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็  (อนุบาล  3  ขวบ)  ตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2544  เป็นตน้มาแต่ดว้ยในปัจจุบนัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่วนใหญ่ยงัไม่ทราบบทบาทหนา้ท่ีในการจดัการศึกษาตามอาํนาจหนา้ท่ีของ
ตนเอง ยงัขาดบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นการศึกษา  ยงัไม่ให้ความสาํคญัต่อการพฒันาความรู้ท่ี
สาํคญัประชาชนยงัขาดความรู้  ความเขา้ใจ  ในเร่ืองบทบาทหนา้ท่ีของตนเองต่อการจดัการศึกษาของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ทาํให้การมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่ในระดบัตํ่า ขาดการตรวจสอบ
ภาคประชาชน (กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน, ม.ป.ป)  และนบัตั้งแต่องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
จงัหวดัสุพรรณบุรี ไดด้าํเนินการจดัการศึกษาปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ เม่ือปี พ.ศ. 2544  เป็น
ตน้มา  ยงัไม่มีการศึกษาความพึงพอใจของผูป้กครองต่อการจดัการศึกษาปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็ก
เลก็ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  จงัหวดัสุพรรณบุรี 
  ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความพึงพอใจของผูป้กครองต่อการจดัการศึกษา
ปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล จงัหวดัสุพรรณบุรี  เพื่อนาํผลการศึกษา
ไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันาการจดัการศึกษาปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ให้สามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
  
โจทย์วจัิย/ปัญหาวจัิย 
 ผูป้กครองท่ีมีวุฒิการศึกษา  อาชีพ  และสถานภาพสมรสแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อ
การจดัการศึกษาปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล จงัหวดัสุพรรณบุรี  
แตกต่างกนั 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผูป้กครองต่อการจดัการศึกษาปฐมวยัในศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  จงัหวดัสุพรรณบุรี 
 2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผูป้กครองต่อการจัดการศึกษาปฐมวยั         
ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล จงัหวดัสุพรรณบุรี จาํแนกตามวุฒิการศึกษา  
อาชีพ  และสถานภาพสมรสของผูป้กครอง  
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วธีิดําเนินการวจัิย   
 1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  1.1  ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี  ไดแ้ก่ ผูป้กครองนกัเรียนในศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล จงัหวดัสุพรรณบุรี จาํนวน 221 แห่ง เด็กนักเรียนในศูนย์
พฒันาเดก็เลก็จาํนวน  7,849  คน  โดยกาํหนดวา่  นกัเรียน  1  คน  มีผูป้กครอง  1  คน 
  1.2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูป้กครองนกัเรียนในศูนยพ์ฒันา 
เดก็เลก็ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล จงัหวดัสุพรรณบุรี  จาํนวน  381 คน โดยใชเ้กณฑต์ามตาราง
ของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1967 : 886-887)  ไดม้าจากการสุ่มแบบแบ่งชั้นตามอาํเภอ (Stratified  
Random Sampling) และสุ่มตวัอยา่งแบบง่ายตามสดัส่วนของประชากรตามอาํเภอ  
 2.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล 
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถาม
จาํนวน  1 ฉบบั ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนโดยอาศยัขอ้มูลจากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวกบัการจดัการศึกษา
ปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ตามมาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน  แบ่งออกเป็น  2  ตอน  คือ 
  ตอนท่ี  1 เป็นคําถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบสาํรวจรายการ  (Check  List) 
  ตอนท่ี 2  เป็นคาํถามเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูป้กครองต่อการจดัการศึกษาปฐมวยั         
ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล จงัหวดัสุพรรณบุรี ซ่ึงสร้างโดยอาศยักรอบ
มาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 4 ดา้น ไดแ้ก่ มาตรฐาน 
ดา้นบุคลากรและการบริหารจดัการ มาตรฐานดา้นอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั  
มาตรฐานดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร และมาตรฐานดา้นการมีส่วนร่วม และการสนบัสนุน
จากชุมชน ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  
 3. การสร้างและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
  3.1 ศึกษาคน้ควา้จากตาํรา เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือเป็นแนวทางในการ
สร้างคาํถามในแบบสอบถาม 
  3.2 นําขอ้มูลท่ีได้จากการศึกษาประมวลเป็นกรอบแนวความคิดเก่ียวกับการจัด         
การศึกษาปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลและสร้างแบบสอบถามซ่ึง
ครอบคลุมขอบเขตของการวิจยั มาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 
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  3.3 หลงัจากผูว้ิจยัสร้างแบบสอบถามและนาํแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จแลว้เสนอ
อาจารย ์ท่ีปรึกษา เพื่อตรวจสอบรายละเอียด ความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) แกไ้ข เสนอแนะ
และปรับปรุงเคร่ืองมือ  ใหเ้กิดความถูกตอ้งเหมาะสมครอบคลุมเร่ืองท่ีศึกษา 
  3.4 นาํแบบสอบถามท่ีทาํการปรับปรุงแลว้เสนอให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาตรวจสอบ
และใหข้อ้เสนอแนะเพื่อใหมี้ความตรงเชิงเน้ือหา โดยใชว้ิธีหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC (Index 
of Item  Objective Congruency) โดยมีผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละดา้นท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงมีคุณสมบติัของ
ผูเ้ช่ียวชาญ 
  3.5 นาํเคร่ืองมือท่ีตรวจสอบและแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช ้(Try - Out) กบัผูป้กครอง
นกัเรียนในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 30 คน เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งชดัเจน
ของขอ้คาํถามแลว้นาํไปวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ตามวิธีการของครอนบาค 
(Cronbach,  1974 : 161) โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha - Coefficient) ไดค่้าความเช่ือมัน่ของ
แบบสอบถามทั้งฉบบัเท่ากบั  0.97 
 4.  การเกบ็รวบรวมขอ้มูล   
  4.1 ผูว้ิจัยได้ขอหนังสือจากบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ใน           
พระบรมราชูปถมัภเ์พื่อขออนุญาตและขอความอนุเคราะห์นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล จงัหวดั
สุพรรณบุรี  ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเพื่อวิจยั 
  4.2 ผูว้ิจยัส่งและรับแบบสอบถามทางไปรษณีย ์
 5. การวิเคราะห์ขอ้มูล 
  หลงัจากตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ผูว้ิจยัได้ดาํเนินการวิเคราะห์
ขอ้มูลใหส้อดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมาย  และสมมติฐานของการศึกษาคน้ควา้  ดงัน้ี 
  ตอนท่ี 1 คาํถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการ
แจกแจงความถ่ี  หาค่าร้อยละ  แลว้นาํเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 
  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูป้กครองนักเรียนในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ขององค์การบริหารส่วนตาํบล จงัหวดัสุพรรณบุรี วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าเฉล่ีย ( X) และ            
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ใชเ้กณฑข์องประคอง กรรณสูต  (2538 : 77) แปลความหมายจาก
คะแนน 
  ตอนท่ี 3 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็
ขององค์การบริหารส่วนตาํบล  จงัหวดัสุพรรณบุรี  จาํแนกตามวุฒิการศึกษา  วิเคราะห์โดยการ
ทดสอบค่าที (t-test Independent) ส่วนตวัแปรอาชีพ  และสถานภาพสมรส  ใชก้ารวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว  ANOVA (One Way Analysis of Variance)  เม่ือพบว่าขอ้ใดมีความ 
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แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ จึงทาํการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวิธีของเชฟเฟ่  
(Sheffe' s Method) 
 6. สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล  ไดแ้ก่  ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  ( X)  ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  และสถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐาน คือ การทดสอบค่าที (t-test  Independent) และ 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว ANOVA  (One Way Analysis of Variance) 
 
ผลการวจัิย   
 1. ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้มี
วฒิุการศึกษาระดบัตํ่ากวา่ปริญญาตรี  มีอาชีพรับจา้งและมีสถานภาพแต่งงานแลว้ 
 2. ผูป้กครองนักเรียนในศูนย์พฒันาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตาํบล จังหวดั
สุพรรณบุรี  มีความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษาปฐมวยัตามมาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก   
  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ผูป้กครองมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา
ปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  จงัหวดัสุพรรณบุรี ตามมาตรฐานการ
ดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในระดบัมากทั้ง 4 ดา้น เรียงตามอนัดบั
ดงัน้ี  1. ดา้นบุคลากรและการบริหารจดัการ 2. ดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร 3. ดา้นอาคาร
สถานท่ี  ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั   และ 4. ดา้นการมีส่วนร่วมและการสนบัสนุนจากชุมชน 
 3. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครองต่อการจัดการศึกษาปฐมวยัในศูนย์
พฒันาเด็กเลก็ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  จงัหวดัสุพรรณบุรี ตามมาตรฐานการดาํเนินงานศูนย์
พฒันาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จาํแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า ผูป้กครองท่ีมี 
วฒิุการศึกษาต่างกนั  มีความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษาปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบล จงัหวดัสุพรรณบุรี  ทั้งโดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 
  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า ผูป้กครองท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกนั มีความพึงพอใจต่อ
การจดัการศึกษาปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล จงัหวดัสุพรรณบุรี  
ตามมาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดงัน้ี 
  3.1  ดา้นบุคลากรและการบริหารจดัการ  จาํนวน 1 ขอ้ ไดแ้ก่ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็สามารถ
แบ่งเบาภาระในการอบรมเล้ียงดูเดก็ของผูป้กครองได ้ โดยผูป้กครองท่ีมีวฒิุการศึกษาปริญญาตรีสูง
กวา่  มีความพึงพอใจมากกวา่ผูป้กครองท่ีมีวฒิุการศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี 
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                    3.2  ดา้นอาคารสถานท่ี  ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั  จาํนวน 4 ขอ้ ไดแ้ก่  บริเวณ
อาคารมีความสะอาด บริเวณพื้นท่ีรับประทานอาหารมีแสงสวา่งพอเหมาะ มีการฝึกซอ้มสาํหรับการ
ป้องกนัอุบติัภยัอย่างสมํ่าเสมอ  มีหมายเลขโทรศพัท์ฉุกเฉินของส่วนราชการต่างๆ เช่น  สถานี
ตาํรวจ โรงพยาบาล เป็นตน้ โดยผูป้กครองท่ีมีวฒิุการศึกษาปริญญาตรี/สูงกวา่  มีความพึงพอใจมากกว่า
ผูป้กครองท่ีมีวฒิุการศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี 
  3.3  ดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร จาํนวน 2  ขอ้ ไดแ้ก่  เด็กมีการพฒันา
ทางดา้นร่างกาย เช่น กระโดดข้ึนลงอยูก่บัท่ีได ้ เขียนรูปวงกลมตามแบบได ้  เด็กสามารถสาํรวจส่ิง
ต่างๆ  ท่ีเหมือนกนัและต่างกนัได ้ โดยผูป้กครองท่ีมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี/สูงกว่า  มีความพึง
พอใจมากกวา่ผูป้กครองท่ีมีวฒิุการศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี 
 4. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครองต่อการจดัการศึกษาปฐมวยัในศูนย์
พฒันาเด็กเลก็ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล จงัหวดัสุพรรณบุรี  ตามมาตรฐานการดาํเนินงานศูนย์
พฒันาเด็กเลก็ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จาํแนกตามอาชีพ พบว่า ผูป้กครองท่ีมีอาชีพต่างกนั
มีความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษาปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  
จงัหวดัสุพรรณบุรี ตามมาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
โดยรวมไม่แตกต่างกนั 
  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ผูป้กครองมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา
ปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตาํบล  จงัหวดัสุพรรณบุรี ตามมาตรฐาน        
การดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั  .05  ในดา้นอาคารสถานท่ี  ส่ิงแวดลอ้ม  และความปลอดภยั 
 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า  ผูป้กครองท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการจดั
การศึกษาปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตาํบล จงัหวดัสุพรรณบุรี ตาม
มาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ดงัน้ี 
  4.1 ดา้นบุคลากรและการบริหารจดัการ แตกต่างกนัจาํนวน 1 ขอ้ คือ ขอ้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็   
  4.2 ดา้นอาคารสถานท่ี  ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั แตกต่างกนัจาํนวน 4  ขอ้ ไดแ้ก่  
อาคารตั้งอยู่ห่างจากแหล่งอบายมุข ฝุ่ นละอองกล่ิน หรือเสียงท่ีรบกวน มีเคร่ืองเล่นกลางแจง้ท่ี
ปลอดภยั  และมีจาํนวนพอสมควรกบัจาํนวนเด็ก  ใชว้สัดุกนัล่ืน ในบริเวณห้องนํ้ า หอ้งส้วม มี
หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินของส่วนราชการต่างๆ  เช่น สถานีตาํรวจ โรงพยาบาล  เป็นต้น 
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  4.3 ดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร  จาํนวน 1 ขอ้ ไดแ้ก่ เด็กสามารถสาํรวจ
ส่ิงต่างๆ  ท่ีเหมือนกนั  และต่างกนัได ้ โดยผูป้กครองท่ีมีอาชีพรับราชการ มีความพึงพอใจมากกว่า
ผูป้กครองท่ีมีอาชีพอิสระ 
  4.4 ดา้นการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน จาํนวน 3 ขอ้ ไดแ้ก่  ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน เช่น ศิลปะพ้ืนบา้น กิจกรรมนนัทนาการเป็นตน้ มี
กองทุนส่งเสริมการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  มีการจดัอบรมความรู้แก่ประชาชนใน
ทอ้งถ่ินและชุมชนโดยผูป้กครองท่ีมีอาชีพรับจา้ง   
 5. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครองต่อการจดัการศึกษาปฐมวยัในศูนยพ์ฒันา
เดก็เลก็ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  จงัหวดัสุพรรณบุรี  ตามมาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จําแนกตามสถานภาพสมรส พบว่า ผูป้กครองท่ีมี
สถานภาพสมรสต่างกนั  มีความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษาปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล  จงัหวดัสุพรรณบุรี  ทั้งโดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 
  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบวา่ ผูป้กครองท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนั มีความพึงพอใจต่อ
การจดัการศึกษาปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล จงัหวดัสุพรรณบุรี  
ตามมาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 คือ ดา้นบุคลากรและการบริหารจดัการ ไดแ้ก่ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
จดัตั้งข้ึนดว้ยความร่วมมือของชุมชน โดยผูป้กครองท่ีมีสถานภาพหยา่ร้าง หรือเป็นหมา้ย มีความ 
พึงพอใจมากกว่าผูป้กครองท่ีแต่งงานแลว้ และเป็นโสด และผูป้กครองท่ีแต่งงานแลว้ มีความพึงพอใจ
มากกวา่ผูป้กครองท่ีเป็นโสด 
  
อภิปรายผล 
 1. ผูป้กครองมีความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษาปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล  จงัหวดัสุพรรณบุรี  มากท่ีสุดในดา้นบุคลากรและการบริหารจดัการ   
ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก  ผูดู้แลเด็กของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีความขยนัอดทน หัวหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เลก็เป็นผูไ้ม่มีประวติัการกระทาํผดิต่อเดก็  หรือละเมิดสิทธิเดก็  มีการส่งเสริมพฒันาการของเด็กใน
ดา้นร่างกาย จิตใจ  อารมณ์  สังคม และสติปัญญา  ผูดู้แลเด็กมีความรักเด็ก  มีอุปนิสัยสุขมุเยอืกเยน็  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และ
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ชาญศกัด์ิ  เฮงสมบูรณ์ (2533) ท่ีพบว่า ผูป้กครองมีความคิดเห็นดา้น
การบริหารงานของคณะกรรมการพฒันาเด็กมากท่ีสุด  รองลงมาดา้นการปฏิบติังานของผูดู้แลเด็ก 
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ดา้นการติดตามผลของเจา้หนา้ท่ี ดา้นการสนบัสนุนการดาํเนินงานของกรรมการหมู่บา้น กรรมการ
สภาตาํบล (กสต.) และดา้นการมีส่วนร่วมของผูป้กครองเดก็ 
 2. ผูป้กครองมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล  จงัหวดัสุพรรณบุรี  ดา้นการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน   
ในระดบัมากแต่มีค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่ดา้นอ่ืน ๆ  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ไม่ค่อยมีการจดั 
ประชุมช้ีแจงใหชุ้มชนทราบ ไม่มีการติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็
จากผูแ้ทนหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไม่ค่อยมีการชักชวนให้ชุมชนมี      
ส่วนร่วมบริหารและช่วยเหลือในระหว่างดาํเนินการ มีการติดตามและประเมินผลการดาํเนินงาน
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจากหน่วยงานผูท้รงคุณวุฒิดา้นวิชาการไม่ต่อเน่ือง ไม่มีการจดักิจกรรม
เก่ียวกบัการแสดงความคิดเห็น  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ชาญศกัด์ิ  เฮงสมบูรณ์ (2533) พบว่า 
ผูป้กครองมีความคิดเห็นดา้นการบริหารงานของคณะกรรมการพฒันาเด็กมากท่ีสุด รองลงมาดา้น
การปฏิบติังานของผูดู้แลเด็ก  ดา้นการติดตามผลของเจา้หนา้ท่ี ดา้นการสนบัสนุนการดาํเนินงาน
ของกรรมการหมู่บา้น กรรมการสภาตาํบล (กสต.) และดา้นการมีส่วนร่วมของผูป้กครองเดก็ 
 3. ผลการเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของผูป้กครองต่อการจดัการศึกษาปฐมวยัใน
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  จงัหวดัสุพรรณบุรี พบว่าผูป้กครองท่ีมีอาชีพ
ต่างกัน  มีความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษาปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์การบริหาร          
ส่วนตาํบล  จงัหวดัสุพรรณบุรี  ตามมาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน ดา้นอาคารสถานท่ี  ส่ิงแวดลอ้ม และความปลอดภยั แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 โดยผูป้กครองท่ีมีอาชีพรับจา้งมีความพึงพอใจมากกว่าผูป้กครองท่ีมีอาชีพรับ
ราชการและอาชีพอิสระ ทั้ งน้ีอาจเน่ืองมาจากผูป้กครองท่ีมีอาชีพรับจ้างมีความพึงพอใจกับ
มาตรฐานของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็  มีความไวว้างใจท่ีจะนาํบุตรหลานมาเรียนในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
ซ่ึงผูป้กครองท่ีมีอาชีพรับราชการ และอาชีพอิสระ อาจจะมีมาตรฐานสูงกว่ามาตรฐานการดาํเนินงาน
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีจดัทาํอยู่  จึงยงัไม่ค่อยพึงพอใจมากนัก  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 
อรุณี  นาคกล่อม (2547) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง สภาพการบริหารงาน  และความคาดหวงัของผูป้กครอง
ต่อการบริหารงานระดบัปฐมวยัของโรงเรียนเอกชน  สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3  
การวิจยัคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษา  และเปรียบเทียบสภาพ  และความคาดหวงัของผูป้กครอง
นกัเรียนท่ีมีต่อการบริหารงานระดบัปฐมวยัของโรงเรียนเอกชน  สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ชลบุรี เขต 3 จาํแนกตามวฒิุการศึกษา รายไดข้องครอบครัว/เดือน และอาชีพของผูป้กครองนกัเรียน  
กลุ่มตวัอยา่ง  ไดแ้ก่  ผูป้กครองนกัเรียนระดบัปฐมวยั  จาํนวน 372  คน  โดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น
เคร่ืองมือท่ีใชศึ้กษาเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า จาํนวน 65 ขอ้ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล   
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ไดแ้ก่  คะแนนเฉล่ีย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การทดสอบค่าที  และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว  ผลการวิจยัพบวา่  การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานระดบัปฐมวยัของโรงเรียนเอกชน  
สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี  เขต 3 จาํแนกตามวุฒิการศึกษา รายไดข้องครอบครัว/
เดือน และอาชีพของผูป้กครอง  ทั้งโดยรวมและรายดา้น แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยั 
  จากการศึกษา พบวา่  ความพึงพอใจของผูป้กครองต่อการจดัการศึกษาปฐมวยัในศูนย์
พฒันาเด็กเล็กขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  จงัหวดัสุพรรณบุรี  ผูป้กครองไดใ้ห้ความสาํคญักบั
ดา้นบุคลากร  และการบริหารจดัการ  ในระดบัท่ีสูง  รองลงมา  ไดแ้ก่  ดา้นวิชาการและกิจกรรม
ตามหลกัสูตร ดา้นอาคารสถานท่ี  ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั อนัดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่ ดา้นการมี
ส่วนร่วมและการสนบัสนุนจากชุมชน  
  เน่ืองจากในดา้นการมีส่วนร่วมและการสนบัสนุนจากชุมชน  ผูป้กครองมีความ พึง
พอใจในระดบัมากแต่มีค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่ดา้นอ่ืน ๆ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยงัมีน้อย ศูนย์พฒันาเด็กเล็กยงัไม่มีการจัดอบรมความรู้แก่
ประชาชนในทอ้งถ่ินและชุมชน การตั้งกองทุนส่งเสริมการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและ
การสมทบ  หรืออุดหนุนงบประมาณกองทุนจากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ยงัมีงบประมาณ        
ไม่เพียงพอในการสมทบหรือจดัตั้งกองทุน ดงันั้น ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หัวหน้า
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็  และผูดู้แลเด็ก  ควรมีการส่งเสริม  และสนบัสนุนการพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็
ให้มีคุณภาพ  โดยให้ชุมชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการบริหาร และให้มีการติดตามและประเมินผล
การดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  จากภาคประชาชน หรือผูแ้ทนชุมชนในทอ้งถ่ินหน่วยงาน
ผูท้รงคุณวุฒิดา้นวิชาการ  และผูแ้ทนจากหน่วยงานภาครัฐ หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอย่าง
ต่อเน่ือง จดัให้มีการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในทอ้งถ่ิน และชุมชน เก่ียวกบัการดาํเนินงาน 
ทิศทางและแนวทางปฏิบติังานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงจะก่อให้เกิดความร่วมมือ
และการสนับสนุนจากชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูป้กครองของเด็กเล็กท่ีจะเขา้มามีบทบาทและมี
ส่วนร่วมสนบัสนุนการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
 2.  ขอ้เสนอแนะสาํหรับการวิจยัคร้ังต่อไป 
   เพื่อให้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีมาตรฐานการดาํเนินงานตามเจตนารมณ์ของกรมส่งเสริม       
การปกครองทอ้งถ่ิน  กระทรวงมหาดไทย  ควรมีการศึกษาวิจยัเพิ่มเติม  ดงัน้ี 
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 2.1 ควรศึกษาวิจยัเก่ียวกบั  ความพึงพอใจของผูป้กครองต่อการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันา
เดก็เลก็ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
 2.2 ควรศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูป้กครองในการดาํเนินงานตาม
มาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
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บทคดัย่อ 

  การศึกษาและการวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์2 ประการ คือ (1) เพื่อวดัระดบัความพอใจ
ของผูป้ฏิบติัต่อพฤติกรรมการบริหารงานของแบบผูน้าํระดบัหวัหนา้งาน (2) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผล
ต่อระดบัความพอใจในการทาํงานของพนกังาน โดยกาํหนดใหใ้ชร้ะดบัความพอใจของกลุ่มตวัอยา่ง  
เป็นเคร่ืองมือท่ีช้ีวดั ระดบัความพอใจต่อพฤติกรรมการบริหารงานของแบบผูน้าํระดบัหัวหนา้งาน 
และปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัความพอใจในการทาํงานของพนกังาน โดยจะดาํเนินการศึกษาวิจยัเฉพาะ 
ฝ่ายรักษาความปลอดภยั ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
  รูปแบบการวิจยัเป็นการวิจยัเชิงบรรยาย กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั คือ พนกังานฝ่ายรักษา
ความปลอดภยั ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) จาํนวนทั้งส้ิน 
271 คน เคร่ืองมือในการวิจยัคือแบบสอบถามปลายปิดจาํนวน 50 ขอ้ แบ่งเป็น (1) แบบสอบถาม
สถานภาพทัว่ไปจาํนวน 7 ขอ้ โดยเป็นแบบตรวจสอบรายการ วิเคราะห์ดว้ยค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (2) แบบสอบถามพฤติกรรมการบริหารงานของแบบผูน้าํระดบัหวัหนา้งาน 
จาํนวน 14 ขอ้ (3) แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีสร้างแรงจูงใจในการทาํงาน จาํนวน 29 ขอ้  และ
แบบสอบถามในขอ้ท่ี 2 และ 3 เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั วิเคราะห์ดว้ยแบบจาํลอง
แบบเรียงลาํดบั (Ordered Probit)  
  ผลการศึกษาพบวา่ 
  1.การบริหารงานของแบบผูน้าํระดบัหวัหนา้งาน ฝ่ายรักษาความปลอดภยั ท่าอากาศยาน 
สุวรรณภูมิ ใชก้ารบริหารงาน 2 ประเภทคือ พฤติกรรมการบริหารงานแบบมุ่งงาน    และพฤติกรรม 
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ของมหาวิทยาลยัมิชิแกน และ ทฤษฎีภาวะผูน้าํเชิงสถานการณ์ ไดแ้ก่ทฤษฎีของฟีดเลอร์ และทฤษฎี
ของเฮอร์เซย ์ และแบลนชาร์ด ซ่ึงไดแ้บ่งพฤติกรรมของผูน้าํออกเป็น 2 ประเภทคือ แบบมุ่งงาน 
แบบมุ่งความสมัพนัธ์ โดยท่ีพนกังานฝ่ายรักษาความปลอดภยั ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินั้น มีระดบั
ความพอใจต่อพฤติกรรมการบริหารงานของหวัหนา้งานทั้ง 2 แบบ ในระดบัปานกลาง ลกัษณะของ
การบริหารท่ีมีระดบัความพอใจระดบัมากท่ีสุดคือ (1) หวัหนา้งานส่งเสริมใหพ้นกังาน หรือผูป้ฏิบติั
เกิดการแข่งขนัในการทาํงาน (2) เม่ือเกิดขอ้ปัญหาหรือขอ้ขดัขอ้งในการปฏิบติังาน หวัหนา้งาน 
เป็นผูด้าํเนินการพิจารณาแกไ้ขปัญหาและแนะนาํวิธีการแกปั้ญหาใหก้บัพนกังาน เพื่อนาํไปปฏิบติั 
(3) หวัหนา้งานส่งเสริมใหผู้ป้ฏิบติั ไดเ้ขา้รับการศึกษาอบรม เพื่อเพิ่มศกัยภาพของการปฏิบติังาน 
ในหนา้ท่ีของท่าน (4) เม่ือเกิดปัญหาใดๆในการปฏิบติังานนั้น หวัหนา้งานจะเป็นผูน้าํเสนอปัญหา
และระดมแนวความคิดจากพนกังานผูป้ฏิบติัเพื่อหาวิธีแกปั้ญหานั้นๆ (5) เม่ือมีวิธีการปฏิบติังานท่ีดี
และเหมาะสมมากกวา่ 1 ทางเลือก หวัหนา้งานใหผู้ป้ฏิบติัเลือกวิธีการปฏิบติังาน และนาํไปใช ้
อยา่งเป็นรูปธรรม (6) หวัหนา้งานสนบัสนุนใหค้วามช่วยเหลือในการปฏิบติังานของท่าน โดยขอ้ท่ี 
1 ถึงขอ้ท่ี 3 จะเป็นพฤติกรรมการบริหารงานแบบมุ่งงาน และในขอ้ท่ี 4 ถึงขอ้ท่ี 6 เป็นพฤติกรรม 
การบริหารงานแบบมุ่งความสมัพนัธ์ 
 2. ปัจจยัท่ีสร้างแรงจูงใจในการทาํงาน ตามทฤษฎีสองปัจจยั ของ เฮอร์ซเบิรก ์พนกังาน
ฝ่ายรักษาความปลอดภยั ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ไดแ้สดงระดบัของความพอใจ ต่อปัจจยัท่ีมีระดบั 
ความพอใจระดบัมากท่ีสุดคือ (1) ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั เป็นปัจจยัจูงใจ (2) เงินเดือน (3) ความมัน่คง 
ในงาน เป็นปัจจยัอนามยั ในส่วนของปัจจยัอ่ืนๆอนัไดแ้ก่ การไดรั้บการยอมรับนบัถือ ความสาํเร็จ
ในงาน ความกา้วหนา้ ความรับผดิชอบ โอกาสท่ีจะไดรั้บความกา้วหนา้ในอนาคต ความสมัพนัธ์ 
การนิเทศงาน นโยบายและการบริหาร สภาพการทาํงาน ความเป็นอยูส่่วนตวั และสถานะทางอาชีพ 
ไม่ปรากฏระดบัความพอใจ 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research are (1) to measure the level of satisfaction of security 
officers towards their supervisors' management behavior and (2) to study factors affecting 
working satisfaction of officers.  The satisfaction level of the sample group is an indicator to 
measure the satisfaction level towards the leadership management patterns and to identify factors 
affecting working satisfaction of officers, especially those working for the Security Department of 
Suvarnabhumi Airport.This research studied descriptive patterns.  The sample group used in this 
research used 271 security officers of the Security Department, Suvarnabhumi Airport.  The 
research tool was a questionnaire with 50 closed-ended questions consisting of (1) 7 questions on 
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general status which were answered by checking a list and were analyzed by percentage, mean 
and standard deviation, (2) 14 questions on leadership management behavior of supervisors and 
(3) 29 questions on motivation factors for working.  The questions in items 2 and 3 are rated by a 
five level scale, analyzed by ordered probit. 
 The results of the study showed the following: 
 1.Leadership management methods of supervisors of the Security Department, 
Suvarnabhumi Airport, can be described with two patterns: task oriented management behavior 
and relationship oriented management behavior, both of which are in accordance with behavioral 
leadership theories studied by University of Michigan and the situational leadership theories of 
Fiedler, Hersey and Blanchard that divided the leadership behavior into two types: task oriented 
and relationship oriented.  Security officers of the Security Department of Suvarnabhumi Airport 
have an average satisfaction levels in both patterns.  The highest level of satisfaction toward the 
manner of management is that (1) Supervisors encourage their officers to work in a competitive 
style. (2) Supervisors usually are the ones who solve problems or give suggestions to the officers 
on how to struggle with the problems.  (3) Supervisors encourage their officers to train in useful 
courses in order to enhance their working potential.  (4) When there is a problem at home, the 
supervisor is the one who presents the problem and brainstorms among the officers in order to 
search for a way to solve the problem.  (5) If there are various ways for professional and 
appropriate practice, supervisors will let the officers choose their own way for tangible practice.  
(6) Supervisors give support to the officer’s work.  Items 1-3 can be described as task oriented 
management behavior while items 4-6 are relationship oriented behavior. 
           2. Factors to build up working motivation as stated in the Two Factor Theory of Herzberge 
were as follows: Security officers of the Security Department of Suvarnabhumi Airport have the 
highest satisfaction level with (1) type of work as motivative factor (2) salary and (3) security of 
work as hygiene factors.  Other factors are to be regarded, work success, progress, responsibility, 
progress opportunity, relation, supervisory, policy and management, and work environment.  
There is no show of satisfaction level on personal life and occupational status. 
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คาํสําคญั   
 การบริหารงานของแบบผูน้าํระดบัหัวหน้างาน แรงจูงใจในการทาํงาน ความพึงพอใจ 
ในการทาํงาน บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน)  
 
ความสําคญัของปัญหา 
 องคก์รในปัจจุบนั “ทรัพยากรมนุษย◌์” ถือว่าเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีช่วยผลกัดนัใหอ้งคก์ร
สามารถดาํเนินกิจการไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสบความสาํเร็จตามเป้าหมาย ดงันั้นบุคคล
ท่ีจะเขา้มาช่วยพฒันาองคก์รจะตอ้งเป็นบุคคลท่ีควรมีทกัษะความรู้เช่ียวชาญ สามารถสร้างคุณค่า
ใหก้บัระบบงานได ้โดยมีผูบ้ริหารเป็นผูน้าํในการกาํหนดนโยบาย วางแผน และการดาํเนินการใดๆ
ใหง้านสาํเร็จบรรลุตามวตัถุประสงคข์ององคก์รท่ีไดก้าํหนดไว ้โดยพึงมีส่ิงจูงใจหรือแรงจูงใจต่างๆ 
ขององคก์รเป็นปัจจยัในการส่งเสริมการปฏิบติังานของบุคลากร และแรงจูงใจเป็นส่ิงท่ีกระตุน้เร้า 
ใหบุ้คคลากรทาํงานอยา่งเตม็ใจและพอใจ ซ่ึงบุคลากรท่ีมีความพึงพอใจในการทาํงาน ยอ่มมีผลงาน
ดีกว่าผูท่ี้ตอ้งจาํใจปฏิบติังานตามหนา้ท่ี บุคลากรท่ีมีความสุขยอ่มมีผลงานท่ีดี ดงันั้นความพึงพอใจ
สาํหรับการทาํงานของผูป้ฏิบติัจึงมีความสาํคญัต่อทุกหน่วยงานและทุกองคก์ร (วิทยา ด่านธาํรงกลู, 
2547: 244) 
               ในองคก์รหน่ึงๆ แบ่งกลุ่มบุคลากรเป็น 2 กลุ่มใหญ่คือ กลุ่มผูบ้ริหาร และกลุ่มผูป้ฏิบติั
หรือผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ผูป้ฎิบติัจะทาํหนา้ท่ีโดยความเตม็ใจเตม็ความสามารถนั้น 
ข้ึนอยูก่บัสาเหตุหลกัท่ีมีความสาํคญั 2 ประการคือ (1) พฤติกรรมการบริหารงานของผูน้าํ (2) ปัจจยั
ท่ีสร้างแรงจูงใจในการทาํงาน เม่ือผูป้ฏิบติัไม่พึงพอใจในรูปแบบพฤติกรรมการบริหารงานของผูน้าํ 
และ/หรือปัจจยัท่ีสร้างแรงจูงใจในการทาํงาน จะส่งผลใหท้าํงานไดไ้ม่เตม็ท่ี ขาดความกระตือรือร้น
ผลงานท่ีไดจ้ะไม่มีคุณภาพ ในทางกลบักนัหากผูป้ฏิบติังานมีความพึงพอใจก็จะเตม็ใจปฏิบติัหนา้ท่ี
อยา่งเตม็ความสามารถดว้ยความกระตือรือร้น  ผลของงานท่ีไดจ้ะมีคุณภาพสูงบรรลุตามเป้าหมาย
และวตัถุประสงคท่ี์กาํหนด 
 ผูน้าํระดบัหัวหนา้งาน หรือผูบ้ริหารระดบัตน้ ถือว่าเป็นบุคคลากรท่ีมีบทบาทโดยตรง
ในการสนบัสนุนและผลกัดนัการทาํงาน ตลอดจนรับผิดชอบต่อผลงานของพนกังานระดบัปฏิบติั 
เพื่อใหแ้น่ใจวา่พนกังานสามารถทาํงานสนองต่อเป้าหมายในระดบัท่ีสูงข้ึนไป เน้ือหางานส่วนใหญ่
จะเป็นการดูแลให้พนักงานปฏิบติังานตามขั้นตอนท่ีกาํหนดไว ้และให้ความช่วยเหลือแกปั้ญหา 
ในการปฏิบัติงาน กระตุ้นให้เกิดการทาํงานอย่างเต็มท่ี พร้อมทั้ งยงัทาํหน้าท่ีในการประสาน 
เป็นตวัเช่ือมระหวา่งผูบ้ริหารระดบักลาง ระดบัสูงและพนกังานระดบัปฏิบติัการอีกดว้ย 
      บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) เป็นองคก์รขนาดใหญ่ มีการจดัแบ่งสายงาน 
ตามลกัษณะงานท่ีหลากหลาย มีโครงสร้างสายการบงัคบับญัชา มีผูบ้ริหารในทุกระดบัทุกสายงาน
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เป็นจาํนวนมากและมีนโยบายการหมุนเวียนผูบ้ริหารประจาํปี เพื่อให้ผูบ้ริหารไดรั้บการเรียนรู้งาน
ตามหนา้ท่ีของหน่วยงานตามลกัษณะต่างๆ ดงันั้นรูปแบบการบริหารงานแต่ละส่วนงานในแต่ละปี 
จึงเปล่ียนแปลงไปตามพฤติกรรมและนโยบายการบริหารงานของผูบ้ริหาร หรือผูน้าํของแต่ละท่าน 

ทาํให้การปฏิบติังานขาดความต่อเน่ือง สับสน เช่ือมโยงไปถึงแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังาน
และจะส่งผลกระทบต่อเน่ืองในการดาํเนินงานของบริษทัฯในท่ีสุด 
 ดงันั้นการวิจยัน้ีจึงมุ่งศึกษาถึงพฤติกรรมการบริหารงานของผูบ้ริหาร โดยศึกษาผูบ้ริหาร
ระดบัตน้ท่ีมีความใกลชิ้ดกบัพนกังาน  อีกทั้งศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการสร้างแรงจูงใจในการทาํงาน
ของพนกังาน ทั้งน้ีเพื่อตอ้งการทราบถึงพฤติกรรมการบริหารงานของผูน้าํประเภทใด เป็นท่ียอมรับ
และสร้างความพอใจของพนกังาน   และเพื่อตอ้งการทราบถึงปัจจยัใดท่ีสร้างแรงจูงใจและมีผลต่อ
ระดบัความพอใจในการทาํงานของพนกังาน  
 
โจทย์วจัิย/ปัญหาวจัิย 
 1. การบริหารงานระดบัหวัหนา้งาน ผูป้ฏิบติัมีความพอใจในระดบัใด 
 2. ปัจจยัท่ีสร้างแรงจูงใจในการทาํงาน ปัจจยัใดมีผลต่อระดบัความพอใจของพนกังาน 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพื่อวดัระดบัความพอใจของผูป้ฏิบติั ต่อพฤติกรรมการบริหารงานของแบบผูน้าํระดบั
หวัหนา้งาน 
 2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัความพอใจในการทาํงานของพนกังาน 
 
วธีิดําเนินการวจัิย 
 ประชากร คือ พนกังานฝ่ายรักษาความปลอดภยั ปฏิบติังาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
จาํนวนทั้งส้ิน 939 คน นาํมาคาํนวณหาจาํนวนขนาดกลุ่มตวัอย่างตามสูตรของ ทาโร ยามาเน  
(Taro Yamane) ท่ีระดบันยัสาํคญั .05 (ธานินทร์ ศิลปะจารุ, 2551: 45) และไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 
280 คนคิดเป็นร้อยละ 29.82 ของจาํนวนประชากร และใชว้ิธีเลือกกลุ่มตวัอยา่งตามระดบัชั้นภูมิ 
(Stratified Random Sampling) โดยเลือกตามระดบัชั้นอยา่งเป็นสัดส่วน (Proportional Stratified 
Random Sampling) ด้วยการนําจํานวนร้อยละ  29.82 คิดคํานวณจากจํานวนประชากรแต่ละ
หน่วยงานระดบั “ส่วน” ข้ึนตรงต่อหน่วยงานระดบั “ฝ่ายรักษาความปลอดภยั” จาํนวน 7 ส่วนงาน 
แสดงไดด้งัน้ี 
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ส่วนงาน ประชากร จํานวนตวัอย่าง 
ส่วนศนูยรั์กษาความปลอดภยั   82    25 
ส่วนตรวจคน้ 276 82 
ส่วนตระเวนระงบัเหตุ 168 50 
ส่วนรักษาการณ์ 244 73 
ส่วนจราจร 122 36 
ส่วนระบบและเทคนิคการรักษาความปลอดภยั  34 10 
งานบริหารทัว่ไป  13   4 

รวม 939 280 

ทีม่า : งานบริหารทัว่ไป ฝ่ายรักษาความปลอดภยั ขอ้มูล ณ กมุภาพนัธ์ 2552 

 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ แบบสอบถามปลายปิด โดยในแบบสอบถามตอนท่ี 1 
เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ในแบบสอบถามตอนท่ี 2 เป็นขอ้มูล 
ท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมการบริหารงานของแบบผูน้าํระดบัหัวหน้างานโดยประยุกต์สร้างจากขอ้มูล 
ทุติยภูมิ ตามทฤษฎีภาวะผูน้าํเชิงพฤติกรรม (การศึกษาของมหาวิทยาลยัมิชิแกน) และทฤษฎีภาวะ
ผูน้าํเชิงสถานการณ์ (ทฤษฎีผูน้าํของฟีดเลอร์, เฮอร์เซย ์และแบลนชาร์ด) ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ
ผูน้าํแบบมุ่งงานและแบบมุ่งความสัมพนัธ์ (เสนาะ ติเยาว,์ 2544: 191 – 192) โดยผูน้าํแบบมุ่งงาน 
หมายถึง พฤติกรรมการบริหารงานท่ีกาํหนดมาตรฐานของงานอย่างเขม้งวด กาํหนดรายละเอียด
ของงาน และช้ีใหเ้ห็นถึงวิธีการทาํงานท่ีตอ้งปฏิบติัตามและควบคุมการทาํงานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
อยา่งใกลชิ้ด ผูน้าํแบบมุ่งความสัมพนัธ์ หมายถึง พฤติกรรมการบริหารงานแบบให้การสนบัสนุน
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหมี้ส่วนร่วมในการกาํหนดเป้าหมาย วางแผน และการตดัสินใจท่ีเก่ียวพนักบังาน 
และพยายามทาํให้เกิดความไวว้างใจและไดรั้บความเคารพจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยูเ่สมอ ซ่ึงทฤษฎี 
ของฟีดเลอร์ เช่ือวา่รูปแบบการบริหารงานของผูน้าํ จะไม่สามารถเปล่ียนแปลงไดไ้ม่ว่าสถานการณ์
จะเปล่ียนแปลงอยา่งไร ความหมายของสถานการณ์น้ีคือ ความสัมพนัธ์ระหว่างผูน้าํและสมาชิก 
โครงสร้างของงาน และอาํนาจจากตาํแหน่งผูน้าํ คงท่ี สาํหรับทฤษฎีของ เฮอร์เซย ์และแบลนชาร์ด 
มีหลกัการว่าผูน้าํจะใชรู้ปแบบการบริหารงานอยา่งไร ข้ึนอยูก่บัความเป็นไปของแต่ละสถานการณ์ 
ความหมายของสถานการณ์น้ี คือระดบัความพร้อมของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  ในแบบสอบถามตอนท่ี 3 
เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีสร้างแรงจูงใจในการทาํงาน ประยกุตส์ร้างจากขอ้มูลทุติยภูมิ ตามทฤษฏี
สองปัจจยั ของ เฮอร์ซเบิรก์ (สมยศ นาวีการ, 2540: 310)  ซ่ึงแบ่งออกเป็น ปัจจยัจูงใจ หมายถึง
ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาของงานโดยตรง เพื่อจูงใจใหค้นชอบและรักงานท่ีปฏิบติั เพื่อใหส้ามารถ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  ไดแ้ก่ การไดรั้บการยอมรับนบัถือ ความสาํเร็จในงาน 
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ความกา้วหนา้ ความรับผดิชอบ และลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ปัจจยัอนามยั หมายถึง ปัจจยัท่ีค ํ้าจุนใหมี้
แรงจูงใจในการทาํงาน ของแต่ละบุคคลใหมี้อยูต่ลอดเวลา ถา้ไม่มีหรือมีในลกัษณะท่ีไม่สอดคลอ้ง
กบับุคลากรในองคก์ร บุคคลากรในองคก์รจะเกิดความไม่ชอบงานมากข้ึน ไดแ้ก่ โอกาสท่ีจะไดรั้บ
ความกา้วหนา้ในอนาคต ความสัมพนัธ์ การนิเทศงาน นโยบายและการบริหาร สภาพการทาํงาน 
เงินเดือน ความเป็นอยูส่่วนตวั สถานะทางอาชีพ และความมัน่คงในงาน  
 ในแบบสอบถาม มีคุณภาพและความเท่ียงตรงตามเน้ือหาโดยผา่นการใหค้วามเห็นชอบ
จากผูท้รงคุณวุฒิ และการคาํนวณค่าความเช่ือมัน่โดยระเบียบวิเคราะห์ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) สาํหรับแบบสอบถามตอนท่ี 1 ไดค่้าระหว่าง 0.183 – 1.230 และการคาํนวณ
ดว้ยระเบียบวิธีวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Conbach)  
ในแบบสอบถามตอนท่ี 2 และ 3 ไดค่้าเท่ากบั 0.9906 และ 0.9942 ตามลาํดบั 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลดาํเนินการโดย นาํหนงัสือรับรองขอความอนุเคราะห์เก็บขอ้มูล 
จากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์นาํเรียนผูอ้าํนวยการ
ฝ่ายรักษาความปลอดภยั ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และไดรั้บการอนุญาตให้แจกจ่ายแบบสอบถาม 
จาํนวน 280 ชุด ดาํเนินการแจกจ่ายและเกบ็รวบรวมแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ไดจ้าํนวน 271 ชุด 
(มิไดรั้บคืนจาํนวน 9 ชุด) นาํไปใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติต่อไป   
 การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อตอบวตัถุประสงคข์องการวิจยั ระเบียบวิธีวิเคราะห์ท่ีเหมาะสม
เพื่อประมาณค่าสัมประสิทธ์ิตวัแปร คือแบบจาํลองโพรบิตแบบเรียงลาํดบั (Ordered Probit Model) 
โดยมีรูปแบบดงัน้ี 
     *

i iY X′= +β ε                                                                                          
   *Y = ตวัแปรแฝง (Latent Variable) วดัระดบัความพอใจของพนกังานท่ีปฏิบติังาน 
 β  = ค่าพารามิเตอร์ 
 iX = เวคเตอร์ ค่าตวัแปรอิสระท่ีอธิบายระดบัความพึงพอใจของพนกังานท่ีปฏิบติังาน 
 iε   = ค่าความผดิพลาดเชิงสุ่มท่ีสมมติใหมี้การกระจายแบบอิสระ 
ซ่ึงไดแ้บบจาํลองเพ่ือการวิเคราะห์ดงัน้ี 
 1.   แบบจาํลองระดบัความพอใจการบริหารงานของแบบผูน้าํระดบัหวัหนา้งาน 
   Y_Behaviour_Leader  =  �1LW1+ �2LW2+ �3 LW3+ �4 LW4 

       + �5LW5+ �6 LW6+ �7 LW7+ �8 LR8 
       + �9LR9+ �10 LR10+ �11 LR11 
       + �12LR12+ �13 LR13+ �14 LR14      
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โดยท่ี 
 Y_Behaviour_Leader  =  ระดบัความพอใจพฤติกรรมการบริหารงานของแบบ 
       ผูน้าํระดบัหวัหนา้งาน 
LW1 - LW7    =  พฤติกรรมการบริหารงานของผูน้าํแบบมุ่งงาน 
LR8 – LR14    =  พฤติกรรมการบริหารงานของผูน้าํแบบมุ่งความสมัพนัธ์ 
 2.   แบบจาํลองการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัความพอใจในการทาํงานของพนกังาน  
      Y_Two_Factors  =  �1ttmo1+ �2 ttmo2+ �3 ttmo3 

       + �4ttmo4+ �5ttmo5+ �6 thy1+ �7 thy2  
        + �8thy3+ �9thy4+ �10 thy5 
        + �11thy6+ �12thy7+ �13 thy8+ �14 thy9    

โดยท่ี          
Y_Two_Factors   =  ระดบัความพอใจปัจจยัท่ีสร้างแรงจูงใจในการทาํงาน 
ttmo1 - ttmo5              =  ปัจจยัจูงใจ ไดแ้ก่ การไดรั้บการยอมรับนบัถือ ความสาํเร็จในงาน   
       ความกา้วหนา้ ความรับผดิชอบ และลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 
thy1 – thy9     =  ปัจจยัอนามยั ไดแ้ก่ โอกาสท่ีจะไดรั้บความกา้วหนา้ในอนาคต 
       เงินเดือน ความสมัพนัธ์ การนิเทศงาน นโยบายและการบริหาร 
       สภาพการทาํงาน ความเป็นอยูส่่วนตวั สถานะทางอาชีพ 
       และ ความมัน่คงในงาน 
 
ผลการวจัิย 
 1. แบบจาํลองระดบัความพอใจการบริหารงานของแบบผูน้าํระดบัหวัหนา้งาน 
Y_Behaviour_Leader  = (-0.0670548(LW1)) + (-0.0020872(LW2)) + (0.0822196(LW3))  
      + (-0.1131623(LW4)) + (0.0207491(LW5)) + (-0.0177133(LW6))  
      + (0.0417168(LW7)) + (-0.0247142(LR8)) + (-0.00158419(LR9))  
      + (0.0701311(LR10)) + (-0.0270747(LR11)) + (0.0116906(LR12)) 

     + (-0.054763(LR13)) + (0.0497688(LR14))  

       1.1 พฤติกรรมการบริหารงานของแบบผูน้าํ “แบบมุ่งงาน” โดยท่ีพนกังานฝ่ายรักษา 
ความปลอดภยั ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แสดงระดบัความพอใจอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ไดแ้ก่  
1) LW3 การส่งเสริมใหพ้นกังานผูป้ฏิบติั เกิดการแข่งขนัในการปฏิบติังาน 2) LW5เม่ือมีปัญหา หรือ 
 



วารสารบณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์
ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 3 ตุลาคม 2552 – มกราคม 2553 

179 

ขอ้ขดัขอ้งในการปฏิบติังาน หวัหนา้งานจะเป็นผูด้าํเนินการพิจารณาแกไ้ขปัญหาและแนะนาํวิธีการ
แกปั้ญหาเพื่อนาํไปปฏิบติั  3) LW7 การส่งเสริมใหผู้ป้ฏิบติัเขา้รับการศึกษาอบรม เพื่อเพิ่มศกัยภาพ
ในการปฏิบติังานในหนา้ท่ี และไม่แสดงระดบัความพอใจ ไดแ้ก่ 1) LW1 การท่ีหวัหนา้งานจะเป็น 
ผูก้าํหนดเป้าหมาย, แผนงาน และขั้นตอนการปฏิบติังาน  2) LW2 การถ่ายทอดนโยบาย คาํสั่ง หรือ
อ่ืนใด จากผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูงเพื่อใหพ้นกังานนาํไปปฏิบติั 3) LW4 การควบคุม และตรวจสอบ
การปฏิบติังานตลอดเวลา  4) LW6 หวัหนา้งานมีแนวคิด วิธีการปฏิบติังานแบบใหม่เสนอต่อผูป้ฏิบติั 
              1.2 พฤติกรรมการบริหารงานของผูน้าํ “แบบมุ่งความสัมพนัธ์” พนกังานฝ่ายรักษาความ
ปลอดภยั ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ใหเ้กณฑแ์สดงระดบัความพอใจอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ 
1) LR10 เม่ือเกิดปัญหาใดๆในการปฏิบติังาน หวัหนา้งานจะเป็นผูน้าํเสนอปัญหาและระดมแนวคิด
จากพนกังานผูป้ฏิบติัเพื่อหาวิธีแกปั้ญหา 2) LR12 เม่ือมีวิธีการปฏิบติังานท่ีดี และเหมาะสม มากกว่า 
1 ทางเลือก ผูป้ฏิบติัไดมี้ส่วนร่วมในการพิจารณาเลือกวิธีการปฏิบติังาน และไดน้าํไปใชอ้ย่างเป็น
รูปธรรม 3) LR14 หัวหนา้งานให้การสนบัสนุนและช่วยเหลือการปฏิบติังาน และไม่แสดงระดบั
ความพอใจ ไดแ้ก่ 1) LR8 หัวหนา้งานเปิดโอกาสใหผู้ป้ฏิบติัแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมใน
การวางแผนการปฏิบติังาน การตดัสินใจ 2) LR9 หัวหนา้งานใหโ้อกาสพนกังานผูป้ฏิบติัสามารถ
โตแ้ยง้ช้ีแจงเหตุผลเม่ือเกิดความขดัแยง้ 3) LR11การรับฟังขอ้ปัญหาและขอ้ขดัขอ้งในการปฏิบติังาน 
รวมทั้งเร่ืองส่วนตวั, ครอบครัวและอ่ืนๆ 4) LR14 การใหค้วามสนิทสนมและเป็นกนัเองกบัพนกังาน
ผูป้ฏิบติัทั้งและนอกเวลาทาํการ 
 จากผลการวิจยัขอ้ 1.1 และ 1.2 พบวา่ พนกังานระดบัปฏิบติัการ ฝ่ายรักษาความปลอดภยั 
แสดงระดบัความพอใจต่อพฤติกรรมการบริหารงานทั้ง 2 แบบ ในระดบัปานกลาง โดยพิจารณาจาก
สดัส่วนการแสดงระดบัความพอใจ และไม่แสดงระดบัความพอใจ โดยมีสดัส่วนคือ 6 : 8  
 2.  แบบจาํลองปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัความพอใจในการทาํงานของพนกังาน 
 Y_ Two_Factors  = (-0.0432907(ttmo1)) + (-0.0549877(ttmo2)) + (-0.0430221(ttmo3))  
     + (-0.0046169(ttmo4)) + (0.0488342(ttmo5)) + (-0.0281415(thy1))  
     + (0.0387102(thy2)) + (0.0353247(thy3)) + (-0.0012572(thy4))  
     + (0.0201917(thy5)) + (-0.0821267(thy6)) + (0.0360483(thy7)) 

     + (-0.0112747(thy8)) + (0.010795(thy9))   

 ปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัความพอใจในการทาํงานท่ีทาํใหพ้นกังานฝ่ายรักษาความปลอดภยั  
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แสดงระดบัความพอใจอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ คือ  1) ttmo5 ลกัษณะงาน
ท่ีปฏิบติั เป็นปัจจยัจูงใจ 2) thy2 เงินเดือน 3) thy9 ความมัน่คงในงาน เป็นปัจจยัอนามยั และปัจจยั 
ท่ีไม่แสดงระดบัความพอใจ คือ 1) ttmo1 การไดรั้บการยอมรับนบัถือ   2) ttmo2 ความสาํเร็จในงาน 
3) ttmo3 ความกา้วหนา้ 4) ttmo4 ความรับผดิชอบ 5) thy1โอกาสท่ีจะไดรั้บความกา้วหนา้ในอนาคต 
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6) thy3 ความสัมพนัธ์ 7) thy4 การนิเทศงาน 8) thy5นโยบายและการบริหาร 9) thy6 สภาพการทาํงาน 
10) thy7 ความเป็นอยูส่่วนตวั 11) thy8 สถานะทางอาชีพ 
 
อภิปรายผล 
 1. จากการศึกษาวิจยัพฤติกรรมการบริหารงานแบบผูน้าํระดบัหวัหนา้งาน ของฝ่ายรักษา  
ความปลอดภยั ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ไดน้าํมาสรุปในภาพรวมว่า พนกังานระดบัปฏิบติัการฝ่าย
รักษาความปลอดภยั  มีระดบัความพอใจต่อพฤติกรรมการบริหารงานทั้ง 2 แบบ ในระดบัปานกลาง 
ท่ีหวัหนา้งานใชใ้นการบริหาร ผสมผสานกนัไปมิไดใ้ชแ้บบหน่ึงแบบใดโดยเฉพาะ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
สถานการณ์ท่ีตอ้งบริหารงานเพื่อใหง้านขบัเคล่ือนไปได ้ซ่ึงไดมี้สอดคลอ้งกบัตารางความเป็นผูน้าํ
ของเบลค และมูตนั (Blake and Mouton’s Managerial Grid) ตาํแหน่งท่ี 5, 5 (เสนาะ ติเยาว,์ 2544: 
189) ซ่ึงเป็นการบริหารจดัการของผูน้าํแบบเดินทางสายกลาง (Middle of the Road Management) 
คือ พฤติกรรมผูน้าํมีลกัษณะมุ่งเนน้ดา้นงาน และดา้นคนหรือดา้นความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง
กล่าวคือ ใหค้วามสนใจในเร่ืองของงาน หรือใชค้วามพยายามในการทาํใหห้น่วยงานบรรลุผลสาํเร็จ 
ในระดบัปานกลาง และในขณะเดียวกนัผูน้าํก็ยงัคงให้ความสนใจในความรู้สึกหรือความตอ้งการ
ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในระดบัปานกลางดว้ย ผูน้าํประเภทน้ีจะทาํใหบ้รรยากาศภายองคก์รเรียบง่าย 
งานอาจมีประสิทธิภาพไม่มากนกัแต่พนกังานกย็งัมีกาํลงัใจทาํงาน แตกต่างจากงานวิจยัของ  สมนึก 
ศรีปริวาทิน (2548) ท่ีทาํการศึกษาแบบผูน้าํของหวัหนา้งาน กบัความพึงพอใจในงานของพนกังาน
ระดบัปฏิบติัการ เพื่อจะหาความสัมพนัธ์ระหว่างแบบผูน้าํของหวัหนา้งานกบัความพึงพอใจในงาน
ของพนกังานระดบัปฏิบติัการ กรณีศึกษา ฝ่ายผลิตและบริการสายการบิน หน่วยธุรกิจครัวการบิน 
บริษทัการบินไทย จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงพบวา่ ระดบัความพอใจในงาน ของพนกังานระดบัปฏิบติัการ 
โดยจาํแนกตามพฤติกรรมผูน้าํในแบบต่างๆ ของหวัหนา้งานตามทศันะของกลุ่มตวัอยา่ง และพบว่า
กลุ่มตวัอย่าง มีความคิดเห็นว่า หัวหนา้งานท่ีมีพฤติกรรมการบริหารงานแบบมุ่งความสัมพนัธ์นั้น  
มีความพอใจในงานโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสูงกวา่ความพอใจในงานโดยรวมของกลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีมีความเห็นวา่หวัหนา้งานมีพฤติกรรมผูน้าํแบบมุ่งงาน ซ่ึงอยูใ่นระดบัปานกลาง  
 2. การศึกษาปัจจยัท่ีสร้างแรงจูงในการทาํงาน ตามทฤษฏีสองปัจจยั ของ เฮอร์ซเบิรก ์
สรุปในภาพรวม พบว่าปัจจยัท่ีสร้างแรงจูงใจในการทาํงาน ของพนกังานฝ่ายรักษาความปลอดภยั 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ใหค้วามเห็นอยูใ่นเกณฑท่ี์ไม่แสดงระดบัความพอใจ เน่ืองจากสาเหตุหลกั 
เกิดจากรูปแบบของงาน (การรักษาความปลอดภยั) จะมีลกัษณะงานท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะแตกต่าง
ออกไปจากงานทัว่ไป เป็นงานท่ีตอ้งมีการควบคุมตรวจสอบและกาํกบัดูแลตลอดเวลา ตอ้งปฏิบติั 
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ตามคาํสั่ง กฎและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวกบัการรักษาความปลอดภยั อีกทั้งวฒันธรรมขององคก์ร
รูปแบบการบริหาร การปกครอง ระบบเก้ือกูลอุปถมัภ ์ พรรคพวกเส้นสาย ก่อให้เกิดความเล่ือมลํ้า
แบ่งแยกค่อนขา้งชดัเจน รวมทั้งปัจจยัภายนอก (ทางการเมือง) ท่ีไม่อาจควบคุมไดเ้ขา้มาแทรกแซง
ตลอดเวลา โดยเฉพาะการแทรกแซงนโยบายการบริหารขององคก์ร กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัต่างๆ 
จึงส่งผลกระทบต่อเน่ืองไปยงัการดาํเนินงานขององคก์รในทุกส่วน ทาํใหปั้จจยัท่ีเป็นส่วนประกอบ
ในการทาํงานส่วนใหญ่ ถูกปิดกั้นลดลงหรือถ่ายเทไปยงักลุ่มหรือพรรคพวกของตน ซ่ึงไดบ้ัน่ทอน
แรงจูงใจในการทาํงาน อยา่งไรก็ดีปัจจยัจูงใจในการทาํงานตามทฤษฎีดงักล่าวนั้น ก็ยงัคงส่งผลให้
พนกังานในสายงานรักษาความปลอดภยั ยงัปฏิบติังานในหนา้ท่ีใหอ้งคก์รเดินหนา้ไปได ้ปัจจยัแรก 
คือ “ลกัษณะงาน” ซ่ึงเป็นปัจจยัจูงใจในการทาํงาน “เงินเดือน” ท่ีค่อนขา้งสูงเม่ือเปรียบกบัองคก์ร 
หรือหน่วยงานอ่ืนๆ “ความมัน่คงในงาน” ซ่ึงทั้ง 2 ปัจจยัลาํดบัรองลงมา เป็นปัจจยัอนามยัท่ีมีผลต่อ
ความไม่พอใจและไม่มีความไม่พอใจ แต่กระนั้นก็มิไดส้ร้างแรงจูงใจในการทาํงานเป็นแต่เพียงว่า 
ทาํใหค้วามไม่พอใจลดลงหรือหมดไป (วิทยา ด่านธาํรงกลู, 2547: 274) และผลการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี 
สอดคลอ้งกบัการศึกษาและวิจยัของคลีเมนต ์(Clement, 1999 อา้งใน สุรียพ์ร ศรีวฒันะ, 2549: 53) 
ท่ีทาํการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างองคป์ระกอบภายใน (ปัจจยัจูงใจ) และองคป์ระกอบภายนอก 
(ปัจจยัคํ้าจุน) กบัความพึงพอใจในงานของเจา้หนา้ท่ีฝ่ายกิจการนกัศึกษาของวิทยาลยัชุมชน โดยมี
วตัถุประสงคท่ี์จะศึกษาองคป์ระกอบของความพึงพอใจในงาน  ซ่ึงผลการวิจยัพบว่าองค์ประกอบ
สาํคญัท่ีสุดท่ีทาํให้เกิดความพึงพอใจในงานคือ ลกัษณะของงาน อนัดบัรองลงมาไดแ้ก่ เงินเดือน 
การนิเทศงาน โอกาสท่ีจะไดค้วามกา้วหนา้ในอนาคต ความสมัพนัธ์ และ ความมัน่คงในงาน  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ขอ้เสนอแนะสาํหรับงานวิจยั 
      การปรับปรุงพฤติกรรมการบริหารงานของผูน้าํระดบัหัวหนา้งาน ใหมี้ประสิทธิภาพ
และเป็นท่ีพอใจของพนักงานผูป้ฏิบติัหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ผูบ้ริหารระดบัสูงควรให้ความสําคญั 
ต่อพนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีมีทกัษะความรู้ความสามารถอยา่งดีเยีย่ม กา้วข้ึนมาเป็นผูน้าํในระดบั
หวัหนา้งานในอนาคต มากกว่าการแต่งตั้งหวัหนา้งานดว้ยเหตุผลในเร่ืองความอาวุโส โดยส่งเสริม
ให้ความรู้ความเขา้ใจเร่ืองการเป็นผูน้าํท่ีมีประสิทธิภาพเป็นหลกั ทั้งดา้นการให้ความรู้ความเขา้ใจ
ในเร่ืองงาน การปลูกฝังใหเ้กิดทศันะคติทั้งในเร่ืองของการบริหารงาน การปกครอง หรือการบงัคบั
บญัชา ดว้ยวิธีจดัใหมี้การฝึกอบรม ซ่ึงตอ้งดาํเนินการอยา่งต่อเน่ืองและเป็นระบบ ใหมี้การติดตาม
ประเมินผลอยา่งจริงจงั เปิดโอกาสและส่งเสริมใหเ้ขา้รับการศึกษาจากสถาบนัการศึกษาต่างๆเพิ่ม 
นอกจากน้ีจะตอ้งชกัจูงใหพ้นกังานระดบัปฏิบติัการ เกิดการต่ืนตวัในการเรียนรู้ก็เป็นส่ิงท่ีจาํเป็น 
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อยา่งยิง่    การชกัจูงดงักล่าวจะกระทาํไดโ้ดยผูบ้ริหารตอ้งแสดงท่าทีใหค้วามสาํคญัต่อการฝึกอบรม
อยา่งจริงจงั และเขม้ขน้ 
 เพื่อเพิ่มระดบัความพอใจในงานของพนกังานระดบัปฏิบติัการใหสู้งข้ึน และรักษาระดบั
ความพอใจนั้นใหอ้ยูใ่นระดบัสูงอยา่งย ัง่ยนืตลอดไป  ผูบ้ริหารควรจะพิจารณาถึงความพึงพอใจ  
ในการทาํงาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ ความสาํเร็จในงาน ความกา้วหนา้ ความรับผดิชอบ 
โอกาสท่ีจะไดรั้บความกา้วหน้าในอนาคต ความสัมพนัธ์ การนิเทศงาน นโยบายและการบริหาร 
สภาพการทาํงาน ความเป็นอยูส่่วนตวั และสถานะทางอาชีพ ซ่ึงในแต่ละดา้นท่ีกล่าวมา ตวัผูป้ฏิบติั
มิไดแ้สดงระดบัความพอใจ แลว้ดาํเนินการพิจารณาปรับปรุงความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การปรับปรุงปัจจยัดา้นนโยบายและการบริหาร ซ่ึงถือไดว้า่เป็นแก่นหลกัท่ีจะนาํพาไปสู่ความสาํเร็จ
ขององคก์ร ตอ้งชดัเจนและเป็นหลกัการท่ีจะไม่สามารถกระทาํหรือทาํการเปล่ียนแปลงไดโ้ดยง่าย 
จากการแทรกแซงใดๆ ซ่ึงปัจจยัน้ีสามารถส่งผลร้ายต่อองคก์รต่อขวญักาํลงัใจของพนกังานผูป้ฏิบติั 
และพิจารณาใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัจูงใจในเร่ืองของ ความสาํเร็จในงาน และการไดรั้บการยอมรับ
นบัถือ  หากพนกังานผูป้ฏิบติัไดรั้บการยอมรับในผลงานจากผูบ้ริหาร ก็จะเป็นส่ิงท่ีสร้างแรงจูงใจ
ในการทาํงานเพ่ิมข้ึน กระตุน้ใหอ้ยากทาํงานมากข้ึน และหากพนกังานผูป้ฏิบติัไดเ้ห็นความสาํเร็จ
ในการทาํงานของตนเอง  จะบงัเกิดความภาคภูมิใจในความสาํเร็จของงานท่ีตนไดท้าํ และการไดรั้บ
การยอมรับนบัถือจากผูบ้ริหารหรือจากพนกังานผูร่้วมปฏิบติัจะตามมา นัน่คือผลลพัธ์ท่ีจะก่อใหเ้กิด
ประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังานมากยิง่ข้ึน และส่งผลดีต่อองคก์รโดยรวมต่อไป 
 2.  ขอ้เสนอแนะสาํหรับงานวิจยัคร้ังต่อไป 
      ควรมีการศึกษาและวิจยัเพิ่มเติมโดยเลือกส่วนงาน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษทั 
ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) ในสายงานอ่ืนๆ อาทิเช่น สายงานอาํนวยการ ซ่ึงลกัษณะงานนั้น
เป็นการบงัคบับญัชาหรือบริหารเป็นหลกั สายงานท่าอากาศยาน สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ซ่ึงลกัษณะงานเป็นงานท่ีมุ่งเนน้ในการใหบ้ริการ หรือสายงานอ่ืนๆ โดยใหก้รอบแนวคิดในการวิจยั
คลา้ยคลึงกบัการศึกษาวิจยัการบริหารงานแบบผูน้าํระดบัหวัหนา้งาน หรือการบริหารงานของผูน้าํ
ระดบักลาง ระดบัสูง และปัจจยัท่ีสร้างแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานในสายงานอ่ืนๆ ท่ีกล่าว
เพื่อนาํมาศึกษาเปรียบเทียบกบัผลการวิจยัท่ีจะไดใ้นแต่ละสายงาน เน่ืองจากรูปแบบการบริหารงาน
ของผูน้าํแต่ละระดบั และพนกังานระดบัปฏิบติัของแต่ละสายงานมีความแตกต่างกนั และสรุปผล
การเปรียบเทียบ บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) หรือหน่วยงานอ่ืนๆ สามารถนาํไปใช้
พิจารณาประโยชน์ตามเหมาะสม รวมทั้งเป็นขอ้มูลทางวิชาการเพื่อประกอบการศึกษาวิจยัต่อไป 
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