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คำนำ 
 

มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ตระหนักถึงความสำคญัของการวิจัยและการสรางองคความรูจากการวิจัย รวมท้ังการ
สรางเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูใหกับนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย นิสิตและนักศึกษา ตลอดจนผูสนใจอยางตอเน่ือง 
จึงไดทำความรวมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาต ิมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร 
สถาบันเทคโนโลยีแหงสุวรรณภูมิ วิทยาลัยนอรทเทิรนและมหาวิทยาลัยเนชั่น จัดใหมีการประชุมวิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังท่ี 16 ในหัวขอ “งานวิจัย เพ่ือการพัฒนาตอยอดนวัตกรรมสูการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย”             
โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อเผยแพรผลงานวิชาการ อันจะนำไปสูการประยุกตใชผลงานวิจัยดานสังคมศาสตร 
วิทยาศาสตรสุขภาพ และวิทยาศาสตรเทคโนโลยีใหเกิดประโยชน รวมทั้งเปนเวทีทางวิชาการในการถายทอด           
องคความรูท่ีไดจากงานวิจัยและเพ่ือสรางแนวคิดการสงเสริมการวิจัยตามยุทธศาสตรแกสถาบันตางๆ ท่ีเก่ียวของ  

รายงานสืบเนื ่องจากการประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ (Proceedings) ครั ้งที ่ 16 
จัดพิมพขึ้นเพื่อเผยแพรผลงานวิจัยของอาจารย นักวิชาการ นิสิต และนักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาตางๆ          
ใหกวางขวาง โดยมีเปาหมายใหบุคคลหรือองคกรท่ีเก่ียวของไดนำผลการวิจัยไปใชพัฒนาองคกรใหเกิดประสิทธิผล
และประสิทธิภาพตอไป คณะผูจัดทำรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ 
(Proceedings) คร้ังท่ี 16 ขอขอบคุณผูเขารวมสัมมนาและผูนำเสนอผลงานวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญท่ี
สละเวลาในการใหขอแนะนำและพัฒนาบทความจนเปนผลงานที่มีความสมบูรณยิ่งขึน้ หวังวาเอกสารฉบับนี้จะ
อำนวยประโยชนตอผูอานและผูนำไปประยุกตใชตอไป 

 
 
 
 

     ประธานคณะทำงานจัดทำเอกสารเผยแพรผลงานวิจัย 
 





 

 

 

 

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาต ิคร้ังท่ี 16 
เร่ือง “งานวิจัย เพ่ือการพัฒนาตอยอดนวตักรรมสูการขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย” 

วันเสารท่ี 6 และวันอาทิตยท่ี 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

ผานระบบประชุมทางไกลผานจอภาพ (WebEx Meeting) มหาวทิยาลัยเวสเทริน  

 
 
หลักการและเหตุผล 

โลกของการแขงขันจากการเปนโลกาภิวัฒนท่ีมุงเนนการสรางความม่ังคั่งใหกับประเทศน้ัน รัฐบาลให
ความสำคัญตอการวิจัย การพัฒนาตอยอดและการสรางนวัตกรรมเพ่ือนำไปสูการผลิตและบริการท่ีทันสมัย           
ซ่ึงจำเปนตองขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม เนนการใชองคความรู วิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิด
สรางสรรค เพ่ือใหประเทศมีความกาวหนาทัดเทียมกับประเทศอ่ืนท่ีมีระดับการพัฒนาใกลเคียงกัน และจัดระบบ
บริหารงานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมใหมีเอกภาพและประสิทธิภาพ โดยใหมีความเชื่อมโยงกับ
ภาคเอกชน รวมท้ังเรงเสริมสรางสังคมนวัตกรรม โดยสงเสริมระบบการเรียนการสอนท่ีเชื่อมโยงระหวาง
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร การผลิตกำลังคนในสาขาท่ีขาดแคลน การเชื่อมโยง
ระหวางการเรียนรูกับการทำงาน การใหบุคลากรดานการวิจัยท้ังของภาครัฐสามารถไปทำงานในภาคเอกชน และ
การใหอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมมีชองทางไดเทคโนโลยี โดยความรวมมือจากหนวยงานและสถานศึกษา 
เพ่ือเปนการเติมเตม็ “ความไดเปรียบในเชิงเปรียบเทียบ” ท่ีมีอยูดวย “ความไดเปรียบในการแขงขัน” เพ่ือ “สรางมูลคา” 
แทนท่ีจะเปนแค “เพ่ิมมูลคา” เพ่ือนำมาซ่ึง “ระบบเศรษฐกิจท่ีเนนการสรางมูลคา” (Value - Based Economy)              
ท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสรางสรรค 

มหาวิทยาลัยเวสเทิรนไดดำเนินการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เพ่ือเปนเวทีแลกเปล่ียนประสบการณ
อยางกวางขวาง พรอมดวยการสรางความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ และเอกชน อาทิ สำนักงานการวิจัยแหงชาติ 
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันเทคโนโลยีแหงสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเนชั่น     
และวิทยาลัยนอรทเทิรน โดยจัดใหมีการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังท่ี 16 ในหัวขอ 
“งานวิจัย เพ่ือการพัฒนาตอยอด นวัตกรรม สูการขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย” โดยมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือเผยแพร
ผลงานวิจัยอัน จะนำไปสูการประยุกตใชผลงานวิจัยดานสังคมศาสตร วิทยาศาสตรสุขภาพ และวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
ใหเกิดประโยชน รวมท้ังเปนเวทีทางวิชาการในการถายทอดองคความรูท่ีไดจากงานวิจัยใหผูสนใจไดนำไปประยุกตใช
และเปดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณวิจัยใหกับนักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผูสนใจตอไป 

 

 

 

 



วัตถุประสงค 
1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพใหคณาจารย นักวิชาการ บุคลากร ตลอดจนบุคคลท่ัวไปใหความสำคัญของงานวิจัย 

และเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณ ตลอดจนขอคิดเห็นงานวิจัย เพ่ือการพัฒนาตอยอดนวัตกรรมสูการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย อันจะทำใหเกิดงานวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และการวิจัยท่ีสามารถนำไปใชประโยชนได 
ตอชุมชน สังคมและประเทศตอไป 

2. เพ่ือเผยแพรผลงานวิจัยในรูปแบบของเอกสารเชิงวิชาการ และสรางเครือขายในการพัฒนาตอยอด
นวัตกรรมงานวิจัยใหเกิดขึ้นระหวางนักวิจัย นักวิชาการ สถาบันการศึกษา ตลอดจนหนวยงานท้ังภาครัฐบาลและ
ภาคเอกชน  

3. เพ่ือเสริมสรางบรรยากาศการวิจัยและเปนเวทีวิชาการในการเปดโอกาสใหมีการแลกเปล่ียนผลงาน      
และขอมูลการวิจัยในกลุมสาขาตางๆ ท้ังดานวิทยาศาสตรสุขภาพ วิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในระดับประเทศ 
 
หัวขอในการนำเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย 

1. กลุมวิทยาศาสตร   2. กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
    1.1 ดานวิศวกรรมศาสตร    2.1 ดานการศึกษา 
    1.2 ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    2.2 ดานบริหารธุรกิจ 
    1.3 ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ     2.3 ดานนิติศาสตร รัฐศาสตร และรัฐประศาสนศาสตร 
 
รูปแบบการประชุมและนำเสนอบทความวิจัย 
 1. การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรกิตติมศักดิ์ (Keynote Speaker) 
 2. การนำเสนอบทความวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation) 
 3. การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร (Poster Presentation) 
 
ระยะเวลาการประชุม 

วันเสารท่ี 6 และวันอาทิตยท่ี 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563 นำเสนอผลงานวิจัยท้ังภาคบรรยายและโปสเตอร 
 

สถานที่จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอบทความวิจัย 
 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน (วิทยาเขตวัชรพล) อำเภอลำลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี 
 
ผูเขารวมโครงการ 
กลุมเปาหมายจำนวน 250 คน ประกอบดวย 
 1. อาจารยและนิสิตของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

2. อาจารยและนิสิตจากมหาวิทยาลัยตางๆ 
 3. นักวิชาการ นักวิจัย และประชาชนผูสนใจท่ัวไป 
 
 
 



ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 1. อาจารย นักวิจัย นิสิตนักศึกษา ไดเผยแพรงานวิจัย ซ่ึงเปนประโยชนตอการพัฒนา ความรูเก่ียวกับ         
“งานวิจัย เพ่ือการพัฒนาตอยอดนวัตกรรม สูการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย”  

2. คณาจารย นักวิชาการ และนักวิจัยมีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยและแลกเปล่ียนเรียนรูกับวิทยากร
ผูเชี่ยวชาญในสาขาอ่ืนๆ 
 3. นิสิตและนักศึกษามีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับวิทยากรผูเชี่ยวชาญในสาขาอ่ืนๆ 
 4. เปนการสรางการจัดการเรียนรู ใหกับนิสิตของมหาวิทยาลัยตางๆ เพ่ือใหเกิดองคความรูท่ีจะนำไปใช
ปรับระบบการศึกษาตอไป 
 5. มีเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาและนักวิจัยระดับชาติ 
 
กำหนดการลงทะเบียนและรับบทความวิจัย 

ข้ันตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา 
1. กำหนดการลงทะเบียน ชำระเงินและสงบทความ 
2. กำหนดการสงบทความฉบับแกไข 
3. ประกาศรายชื่อ (สำหรับผูลงทะเบียนชำระเงินและ 
สงบทความ) 
4. นำเสนอบทความ 

วันท่ี 1 กุมภาพันธ – วันท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2563  
วันท่ี 1 – 20 พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 
วันท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  
 
วันท่ี 6 – 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

 
ลักษณะบทความวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัย 
 1. บทความวิจัยท่ีจะนำเสนอในการประชุมจะตองเปนผลงานท่ีไมเคยตีพิมพหรือเผยแพรมากอน 
 2. การนำเสนอผลงาน ใหนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในท่ีประชุม โดยใชเวลาในการ
นำเสนอไมเกิน 10 นาที ซักถามจากวิทยากร 5 นาที (รวมไมเกิน 15 นาที) 
 3. บทความวิจัยฉบับเต็มท่ีผูนำเสนอผลงานไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิแลวจะได
ตีพิมพfull paper เผยแพรใน Proceeding ของการประชุม 
 
อัตราคาลงทะเบียน  

ประเภทการเขารวม อัตราคาลงทะเบียน 
1. เขารวมประชุม รับฟงการบรรยาย
พิเศษโดยไมนำเสนอบทความ 
 

บุคคลภายนอก 1,000 บาท  (รวมคาอาหารกลางวันและอาหารวาง 2 ม้ือ) 
โดยลงทะเบียนชำระเงิน 
ตั้งแต วันท่ี 1 กุมภาพันธ – วันท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2560  

2. เขารวมประชุมและนำเสนอ 
บทความวิจัย 

บุคคลภายนอก นิสิตและนักศึกษา 3,200 บาท / เร่ือง 
(รวมคาอาหารกลางวันและอาหารวาง 2 ม้ือ) ท้ังน้ีตองชำระเงิน/สงบทความ 
ตั้งแต วันท่ี 1 กุมภาพันธ – วันท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2563  
 

 
 
 
 
 



หมายเหต ุ 
1. เม่ือมีการชำระเงินคาลงทะเบียนแลว ทางผูจัดงานประชุมวิชาการจะไมคืนเงินคาลงทะเบียนไมวากรณีใดๆ 

ทั้งส้ิน 
  2. อัตราคาลงทะเบียนน้ีรวมเอกสารประกอบการประชุม อาหารกลางวันและอาหารวาง 2 ม้ือ  
  3. หากตองการใบเสร็จเพื่อเบิกคาลงทะเบียนของหนวยงาน กรุณานำใบเสร็จที่ชำระของธนาคาร (ตวัจริง) นำมา
ติดตอไดที่ การเงิน ช้ัน 1 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ในวันและเวลาดังกลาว 

           4. อัตราคาลงทะเบียนสำหรับการเขารวมนำเสนอผลงานตอ 1 ทานเทาน้ัน หากผูเขารวมนำเสนอทานอ่ืน
ประสงคเขารวมงานสามารถลงทะเบียนในลักษณะของการเขารวมประชุม อัตราคาลงทะเบียน 1,000 บาท 
           5. เกียรติบัตรในการนำเสนอผลงานท่ีมอบให จะปรากฏชื่อของผูลงทะเบียนนำเสนอผลงานคนแรกเทาน้ัน 
สวนรายชื่อผูรวมในบทความจะปรากฏในฉบับรวมเลมการประชุมวิชาการฯ 
 
การลงทะเบียนทางเว็บไซต 
 ผูสมัครตองทำการลงทะเบียนและแนบไฟลเอกสารการชำระเงินคาลงทะเบียนใหเรียบรอยพรอมแนบไฟล
บทความฉบับเต็ม upload ท้ังไฟล word และ pdf  ใหเรียบรอย จากน้ันใหผูสมัครเขาไปกรอกขอมูลเพ่ือ
ลงทะเบียนรับรหัสประจำตัวท่ี http://www.western.ac.th/index.php/register โดยผูสมัครตองกรอกขอมูลให
ครบถวนแลวกดยืนยันเพ่ือรับรหัสประจำตัว จากน้ันตรวจสอบขอมูลและ กดยืนยันอีกครั้ง จึงจะถือวาการสมัคร
เสร็จสมบูรณ 
 
ลักษณะบทความวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัย 
 1. บทความวิจัยท่ีจะนำเสนอในการประชุมจะตองเปนผลงานท่ีไมเคยตีพิมพหรือเผยแพรมากอน 
 2. การนำเสนอผลงาน ใหนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในท่ีประชุมโดยใชเวลาในการ
นำเสนอไมเกิน 10 นาที ซักถามจากกรรมการผูวิพากษ 5 นาที (รวมไมเกิน 15 นาที) 
 3. การนำเสนอแบบโปสเตอร (poster) ผูนำเสนอตองยืนประจำจุดโปสเตอรของตนเองโดยใชเวลาในการ
นำเสนอ ตอบขอซักถามของกรรมการ รวมไมเกิน 15 นาที 
 4. บทความวิจัยฉบับเต็มท่ีผูนำเสนอผลงานไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิแลวจะได
ตีพิมพเผยแพรแบบ Full Paper ใน Proceeding ของการประชุม 
 
การสงบทความ 

เม่ือผูสมัครทำการสมัครครบขั้นตอนเรียบรอยแลวใหสงเอกสารบทความวิจัยฉบับเต็ม ความยาวไมเกิน      
10 หนา จำนวน 1 ชุด บทความฉบับเต็ม (ท้ังไฟล Word และไฟล PDF) มาท่ี E-mail : wturesearch@gmail.com 
สอบถามขอมูลเพ่ิมเติม โทร.0-2563-5252 ตอ 5017 

                              ................................................................................. 

 

 



 

 

 
 
 
 

งานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังท่ี 16 
เร่ือง “งานวิจัย เพ่ือการพัฒนาตอยอดนวัตกรรม สูการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” 

ผานระบบประชมุทางไกลผานจอภาพ (WebEx Meeting) 
วันเสารท่ี 6 และวันอาทิตยท่ี 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

  
วันเสารท่ี 6 มิถุนายน 2563 

เวลา 07.30 – 08.00 น. เตรียมเขาระบบตามคูมือกอนเริ่มประมาณ 20 – 30 นาที 
เวลา 08.00 – 08.15 น. ดร.ประภากร  สมิติ นายกสภามหาวิทยาลัยเวสเทิรน กลาวเปดงาน 

เวลา 08.15 – 10.30 น. รับฟงการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “70 ป จีนทำไดอยางไร!...แลวไทยทำอะไรอยู?” โดยคุณกร ทัพพะรังสี 
อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรฐัมนตร ี

เวลา 10.30 – 12.00 น. นำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปลา (Oral Presentation)  ระดบัปริญญาโท และระดับปริญญาเอก  

ทั้ง Host 1 และ Host 2 

- สาขารัฐประศาสนศาสตร 
- สาขาศึกษาศาสตร 

เวลา 12.30 – 13.00 น. เตรียมเขาระบบตามคูมือกอนเริ่มประมาณ 20 - 30นาที 
เวลา 13.00 – 17.30 น. นำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปลา (Oral Presentation) ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก (ตอ)  

ทั้ง Host 1 และ Host 2 
- สาขาสาธารณสุขศาสตร 
- สาขาศึกษาศาสตร (ตอ) 
- สาขาพยาบาลศาสตร 

วันอาทิตยท่ี 7 มิถุนายน 2563 

เวลา 08.30 – 09.00 น. เตรียมเขาระบบตามคูมือกอนเริ่มประมาณ 20 - 30นาที 
เวลา 9.00 – 12.00 น. นำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปลา (Oral Presentation)  ระดบัปริญญาโท และระดับปริญญาเอก  

ทั้ง Host 1 และ Host 2 
- สาขาบริหารธุรกิจ 

เวลา 12.30 – 13.00 น. เตรียมเขาระบบตามคูมือกอนเริ่มประมาณ 20 - 30นาที 
เวลา 13.00 – 17.30 น. นำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปลา (Oral Presentation)  ระดบัปริญญาโท และระดับปริญญาเอก (ตอ)  

ทั้ง Host 1 และ Host 2 
- สาขาบริหารธุรกิจ (ตอ) 

 
หมายเหตุ : 1) ผูลงทะเบียนนำเสนอผลงานการวิจัยทั้งภาคบรรยายและโปสเตอรจะไดรับใบเกียรติบัตรหลังจากไดทำการประเมิน
ภาพรวมของการจัดงานประชุมใหกับผูเขารวมนำเสนอผลการวิจัยประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 ดวยระบบประชุมทางไกลผาน
จอภาพ (WebEx Meeting) แบบ Google form เรียบรอยทางสำนักวิจัยและบริการวิชาการจะนำสงใบเกียรติบัตรใหกับทานตามที่
อยูที่ไดแจงกับทางมหาวิทยาลัย 
               2) ดูรายละเอียดท่ีขั้นตอนการเขารวมการนำเสนอผลงานวิจัยผานระบบประชุมทางไกลอีกคร้ัง 
 

 



























สารบัญ 
 

ช่ือเร่ือง/ช่ือผูวิจัย           หนา 
 

ปจจัยทางการตลาดท่ีสงผลตอความภักดีในการใชบริการราน Ridda Salon     1 
 ณัฐกาญจน  สัมพันธประเสริฐ 

ดร. วรินทรพิพย  กำลังแพทย 
 

อิทธิพลของคุณภาพการบริการตอความภักดีของบริษัทตัวแทน       16 
ผูสงออกสินคาอันตรายทางอากาศท่ีมาใชบริการคลังสินคา 
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 
 ทักษพงศ  จันทรพิทักษ 

ดร. สุรัสวดี  โปสินธุ  
 

สวนประสมทางการตลาดของการใชบริการบริษัทนำเท่ียวตางประเทศ      29 
ของนักทองเท่ียวชาวไทย 
 ธนะพัฒน  วิริต 

สุรัสวดี  โปสินธุ 
 

ปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกรานกาแฟสดของลูกคาในจังหวัดปทุมธานี    41 
 ธนัญญา  ไชยนันทน 
 ผศ.ดร.นิพนธ  ทาบุราญ 
 

ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกธุรกิจนำเท่ียวของนักทองเท่ียว      50 
ท่ีเขามาทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต 
 นภัสนันท  เอิบอ่ิมฤทธ์ิ 

ดร.วรินทรทิพย  กำลังแพทย 
 

ความตั้งใจลาออกของเจาหนาท่ีสำนักงานบังคับคดีแพงกรุงเทพมหานคร 2     60 
 นวลศรี  โพธ์ิอุไร 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรินทรทิพย  กำลังแพทย 
 
 
 



สารบัญ 
 

ช่ือเร่ือง/ช่ือผูวิจัย           หนา 
 

ทัศนคติของพนักงานเทศบาลตำบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา      70 
ตอการปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน 
 นุสรา  และอ่ิม 

รองศาสตราจารยเยาวกุล  เกียรติสุนทร 
 

ความภักดีของลูกคาตอรานกาแฟสด แบรนดอภิ ในเขตอำเภอเมืองแพร จังหวัดแพร   85 
ภัทรพร ปลาผล 
ดร. วรินทรทิพย กำลังแพทย 

 

ปจจัยท่ีสงผลตอความตั้งใจใชบริการฟตเนส ในจังหวัดนนทบุรี      95 
 ภูษิต  เภสัชชะ 

ดร. สุรัสวดี  โปสินธุ 
 

อิทธิพลความพึงพอใจในการทำงาน ความผูกพันองคการและแรงจูงใจ    105 
ในการทำงานท่ีมีตอประสิทธิภาพ การทำงานของพนักงาน 
ในเครือบริษัทสยามแกส แอนด ปโตรเคมีคัลส 
 มกรา  งอสุรเชษฐ  
 ดร.สุรัสวดี  โปสินธุ 
 

การบริหารงานพัสดุของโรงเรียนสารสาสน เขต 5       114 
 มาริสา  เนียมน่ิม 

รองศาสตราจารยเยาวกุล  เกียรติสุนทร 
 

แรงจูงใจของพนักงานท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการทำงานของงานพัสดุ      127 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในจังหวัดเชียงใหม 

เยาวลักษณ  มณฑา 
ดร. วรินทรพิพย  กำลังแพทย 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

ช่ือเร่ือง/ช่ือผูวิจัย           หนา 
 

การพัฒนาระดับการมีสวนรวมของประชาชนในงานดานพัฒนาเกษตรกร 140 
ของสำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมกรุงเทพมหานคร 

วิชชาพร  กัลยาบาล 
รองศาสตราจารยเยาวกุล  เกียรติสุนทร 

 
แรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของพนักงานออฟฟศ      150 
กรณีศึกษา บริษัท เอบีซีดี จำกัด ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 วิภพ  ศรีชาหลวง 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรินทรทิพย กำลังแพทย 
 

การศึกษาคุณภาพบริการสายการบินภายในประเทศของผูรับบริการชาวไทย   156 
 ศิราณี  เมฆลอย 

ดร. สุรัสวดี  โปสินธุ 
 

ปจจัยการตัดสินใจเลือกเชาท่ีพักอาศัยประเภทอพารทเมนทของผูบริโภค    167 
ในแขวงนวลจันทร เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร 
 สมชาย  เดนวัฒนา 

ดร. สุรัสวดี  โปสินธุ 
 

ปจจัยท่ีสงผลตอการทำบัญชีตนทุนการทองเท่ียวชุมชนของชุมชนบานคลองบอแสน   177 
ตำบลบอแสน อำเภอทัปปุด จังหวดัพังงา 
 สิริรักษ  ธัญญะไพศาล 

ดร.วรินทรทิพย  กำลงัแพทย 
 

ปจจัยท่ีสงผลตอความตองการซื้ออสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม    186 
ในกรุงเทพมหานคร 
 สุรศักดิ์  ศรีชมชื่น 

ดร.สุรัสวดี  โปสินธุ  
 
 



สารบัญ 
 

ช่ือเร่ือง/ช่ือผูวิจัย           หนา 
 

การบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา     204 
ในกลุมสถานศึกษาเมืองเลกาวหนาสังกัดสำนักงานเขต 
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 
 กมลทิพย  บุญเสน 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิษฐวดี  จิรโรจนภิญโญ 
 

ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาตอการบริหารงานของผูบริหาร    215 
โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 5 
 จินตนา  วันฤกษ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิษฐวดี  จิรโรจนภิญโญ 
 

ความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมีตอการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนบานเขาใหญ   224 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 3 

เฉลิมชัย  วงษโพธ์ิ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปนณิชา  อุตตมะเวทิน 
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บทคัดยอ  
การวิจัย เร่ือง ปจจัยทางการตลาดท่ีสงผลตอความภักดีในการใชบริการราน Ridda Salon มีวัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลของลูกคาที่มาใชบริการ 2. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดและระดับความภักดีของลูกคา 3. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคลและระดับความคิดเห็นตอสวนประสมทาง
การตลาดมีผลตอความภักดีของลูกคา ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีคือ กลุมลูกคาท่ีเขามาใชบริการในราน Ridda 
Salon ซึ่งเปนประชากรในอำเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี จำนวนทั้งหมด 136,220 คน ซึ่งไมทราบขนาด
ประชากรท่ีแนนอน จึงไดใชการกำหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามสูตรของทาโร ยามาเน ไดขนาดของกลุมตัวอยาง 
จำนวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูล ไดแก สถิติเชิงพรรณนา 
ซึ ่งประกอบดวย คาความถี ่ คารอยละ คาเฉลี ่ย คาความเบี ่ยงเบนมาตรฐานและสถิติที ่ใชทดสอบสมมติฐาน
ประกอบดวยคา t-test และวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 

ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิง มีอายุต่ำกวาหรือเทากับ 30 ป มีการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี มีสถานภาพสมรส มีอัตราเงินเดือน 15,001 – 30,000 บาท มีอาชีพพนักงานบริษัท คาเฉลี่ยและสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยทางการตลาดท่ีสงผลความภักดีในการใชบริการราน Ridda Salon ในภาพรวม อยูใน
ระดับมาก โดยดานท่ีมีคามากท่ีสุด คือ ดานบุคคล มีคา รองลงมา คือ ดานผลิตภัณฑและบริการ, ดานสิ่งแวดลอม
ทางกายภาพ, ดานกระบวนการ, ดานการสงเสริมการตลาด, ดานราคา และดานชองทางการกระจายสินคา เรียงลง
มาตามลำดับ และผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวาขอมูลสวนบุคคลดานเพศ อายุ และอาชีพท่ีแตกตางกัน มีความ
คิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดมีผลตอความภักดีของลูกคา ราน Ridda Salon ท่ีแตกตางกัน 

 
คำสำคัญ : ปจจัยทางการตลาด, ความภักดี, ราน Ridda Salon 
 
Abstract 

The research on marketing factors that affect the loyalty in using the Ridda Salon has 
the objective 1. To study the personal factors of customers who use the service 2. To study 
the opinion about the marketing mix factors and the level of Customer Loyalty 3. To study 
the personal factors and the level of opinions on the marketing mix affecting the customer 
loyalty. The population used in this research is Customers who come to use the service at 
Ridda Salon, which is a population in Tha Maka District Kanchanaburi Province, a total of 
136,220 people, who do not know the exact size of the population. Therefore using the sample 
size determination based on the formula of Taro Yamane. The sample size was 400 persons. 
The tools used for collecting data were the questionnaires for statistical analysis such as 
descriptive statistics. Which consists of frequency, percentage, mean, standard deviation and 
statistics used to test the hypothesis, consisting of t-test and One-Way ANOVA. 
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The results showed that the respondents are female. Under the age of 30, have a bachelor's 
degree Have marital status With a salary rate of 15,001 - 30,000 baht, being a company employee 
Average and standard deviation of marketing factors that affect loyalty in using the Ridda Salon 
in overall, at a high level The most valuable aspect is the personal aspect, followed by the product 
and service, the physical environment, the process, the marketing promotion, the price and the 
distribution channel. Arranged down And the hypothesis test results Found that personal 
information regarding gender, age and occupation are different Having opinions on the marketing 
mix affects the loyalty of different Ridda Salon customers. 

 
Keywords : Marketing Factors, Loyalty, Ridda Salon 
 
บทนำ 

ดวยวิถีชีวิตในยุคปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา คนสวนใหญมักตองการความโดดเดนตองการ
เปนท่ียอมรับและวัดกันดวยรูปกายภายนอก ผูหญิงจำนวนหน่ึงน้ันเชื่อกันวาความสวยจะทำใหพวกเธอไดพบกับจุด
เปลี่ยนคร้ังใหญในชีวิตและดวยการบริการดานความงามของประเทศไทยมีคุณภาพดีราคาไมแพง และสถานบริการ
ความงามท่ีมีมาตรฐาน ปจจัยตางๆ เหลาน้ีสงผลใหธุรกิจทางดานความงามมีแนวโนมท่ีจะสูงขึ้น ปจจุบันสุภาพสตรี
ออกไปทางานนอกบานมากขึ้น จึงทำใหตองดูแลความสวยงามเปนพิเศษ ซึ่งการดูแลความสวยงามที่เดนชัด คือ                  
การเสริมสวย การรักษารูปรางเพื่อใหตนเองดูดี มีความเหมาะสมกับวัยและงานที่ตนเองรับผิดชอบ นอกจากน้ี 
สุภาพสตรียังตองมีการเสริมสวยอ่ืนๆ เพ่ือใหตนเองดูดีขึน้กวาเดิม แตจากการออกไปทำงานนอกบานมากขึ้น ทำใหมี
เวลาในการเสริมสวยดวยตนเองนอยลง ดังน้ัน สุภาพสตรีสวนใหญหันไปใชบริการรานเสริมความงามแบบครบวงจร
หรือรานเสริมสวยท่ีตนชื่นชอบ จึงกลาวไดวาในปจจุบันธุรกิจรานเสริมสวยมีความสำคัญตอสุภาพสตรีมากขึ้น สงผล
ใหธุรกิจรานเสริมสวยกลายเปนธุรกิจหน่ึงท่ีนาลงทุน ท้ังน้ี เห็นไดจากสภาพเศรษฐกิจท่ีผานมามีสินคาท่ีเก่ียวของกับ
สุภาพสตรีออกสูตลาดเปนจำนวนมากและกวารอยละ 80 เปนสินคาเก่ียวกับสุภาพสตรี ซ่ึงสินคาดังกลาวเก่ียวของกับ
ความสวยความงามท้ังสิ้นเชน เคร่ืองสำอางคเคร่ืองประดับและเสื้อผา (ดารารัตน สุพรรณบรรจง, 2546 : 2) 

ธุรกิจรานเสริมสวยเปนธุรกิจใหบริการประเภทหน่ึง โดยใหบริการเก่ียวกับการตัดผม สระผม ซอยผม ยอมผม 
เปลี่ยนทรงผมใหม รวมท้ัง การเสริมสวยอ่ืนๆ เชน การแตงหนา การอบไอน้ำ ทำเล็บ การนวดหนา ขัดหนา นวดตัว 
นวดฝาเทา นวดสปา อบสมุนไพร เปนตน ตลอดจน การลดหรือเพ่ิมสวนท่ีบกพรองของรางกายเพ่ือใหดูดีขึ้น เชน 
การตอขนตาใหยาวขึ้นหรือดัดใหงอนตามความตองการและการตอเล็บหรือแมกระทั่งการตอผม (เขมจิรา กุลขา, 
2550 : 1) ดังนั้น การใหบริการของธุรกิจรานเสริมสวยผูประกอบการหรือชาง จะตองมีจรรยาบรรณของอาชพี  
ตองใหความสำคัญเก่ียวกับสุขอนามัยของราน รวมท้ัง จะตองเปนบุคคลท่ีมีอุปนิสัยรักความกาวหนา ตรงตอเวลา 
แตงกายสะอาดเรียบรอย นอกจากการกำหนดใหเปนมาตรฐานแลว การเลือกทำเลท่ีตั้งรานเสริมสวยควรเปนแหลง
ที่เดินทางไปมาสะดวก มีที่จอดรถเพียงพอ นอกจากนี้ จะตองมีการทำโฆษณาอยางตอเนื่อง ชางหรือพนักงานท่ี
ใหบริการตองเปนผูมีความรูความสามารถ เครื่องมือเครื่องใชภายในรานตองมีความทันสมัย สะอาด ไดมาตรฐาน
และการใหบริการแตละคร้ังไมใชเวลานานเกินไป (สุภาพร กาลรักษ, 2554 : 6) 

ทั้งน้ี โอกาสในการดำเนินธุรกิจเสริมความงามมีมากเนื่องจากปจจุบันคนไทยทุกเพศ ทุกวัยทั้งวัยรุนและ
ผูใหญวัยทำงาน ตางใหความสำคัญกับการใชบริการเสริมความงามกันอยางแพรหลายกระแสเกาหลีฟเวอร ท่ีดารา
เกาหลีมีหนาตาสวยใส ไรสิว มีใบหนาขาวเดง มีทรงผม สีผม ก๊ิบเกมีสไตล ไดเขามามีบทบาทกับพฤติกรรมของคน
ไทยมากขึ้น โดยเฉพาะกลุมวัยรุนทั้งเพศหญิงและเพศชาย สงผลใหธุรกิจเสริมความงามเปนที่ตองการมากขึ้น          
ในปจจุบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เขามาใชในการใหบริการเปลีย่นไปจากเดิมมาก มีความทันสมัย สะดวกและ
เห็นผลชัดเจน สงผลใหผูสนใจใชบริการเกิดความม่ันใจมากขึ้นและการเปดเขตการคาเสรีระหวางไทยกับประเทศคู
คาตางๆ สงผลทำใหการนำเขาเคร่ืองสำอางท่ีใชในรานเสริมความงามจากตางประเทศมีตนทุนต่ำลง ท้ังน้ี แมโอกาส
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ในการดำเนินธุรกิจเสริมความงามจะมีมากขึ้น แตก็ยังมีปญหาและอุปสรรคเชนกัน เน่ืองจากธุรกิจมีการแขงขันสูง 
เพราะการเขาสูธุรกิจทำไดคอนขางงาย ไมซับซอนทำใหผูประกอบการจำเปนตองลงทุนพัฒนาเคร่ืองมืออุปกรณให
ทันสมัย เพื่อสรางความแตกตาง ทำใหมีตนทุนสูงขึ้น อีกทั้ง บุคลากรทางดานการเสริมความงามมีการเปลี่ยนงาน
บอย เน่ืองจากถูกดึงตัวจากคูแขงหรือธุรกิจท่ีเปดตัวใหมทำใหตองฝกพนักงานหรือบุคลากรใหม ซ่ึงตองใชเวลาและ
มีตนทุนคาใชจายมากขึ้นจนกวาบุคลากรจะมีทักษะและชำนาญ อีกทั้ง การควบคุมดูแลการใหบริการที่มคีุณภาพ
อยางสม่ำเสมอ ทำไดยาก สวนมากขึ้นอยูกับอารมณของพนักงานหรือบุคลากร รวมถึง การหาทำเลท่ีเหมาะสมใน
การเปดกิจการคอนขางยาก เพราะคูแขงเปดตัวอยูแลวหรือทำเลท่ีดีก็มีราคาคาเชาหรือราคาขายท่ีสูง 

ธุรกิจรานเสริมสวยเปนธุรกิจบริการท่ีไดรับความสนใจ ท้ังจากนักลงทุนใหมท่ีไมมีความรูและประสบการณ
ในดานการทำผมมากอน และผูท่ีผานการเรียนวิชาชีพเสริมสวยแลวอยากจะเปนเจาของกิจการ เพราะเปนธุรกิจท่ี
ไมมีความซับซอนและไมมีกฎหมายควบคุม จึงสามารถเปดดำเนินกิจการไดโดยงาย เน่ืองจากเปนธุรกิจท่ีลงทุนนอย 
แตสามารถสรางรายไดใหกับครอบครัวไดเปนอยางดีและเปนธุรกิจขนาดยอมท่ีกอใหเกิดรายไดแกคนในทองถิ่นมา
เปนเวลานาน หากไดทำเลท่ีตั้งด ีอีกท้ัง ยังเปนธุรกิจท่ีมีสวนเก่ียวของตอการดำรงชีวิตของทุกคนไมวาจะเปนหญิง
หรือชาย เด็กหรือผูใหญธุรกิจรานเสริมสวยเปนธุรกิจบริการประเภทหน่ึง ท่ีตองมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบใหมีความ
ทันสมัยและครบวงจร เพ่ือรองรับความตองการของผูบริโภค ซ่ึงรานเสริมสวยในปจจุบันใหบริการตัดผมและเสริม
สวยทั้งบุรุษและสตรี ครอบคลุมถึงการออกแบบทรงผม สระผม ซอยผม และการเสริมสวยประเภทอื่นๆ ปจจัยท่ี
ลูกคาพิจารณาเลือกใชบริการ ไดแก ฝมือของชางทำผม ราคาคาบริการ รวมไปถึง รูปแบบของการตกแตงรานและ
อุปกรณทำผมจะตองมีความทันสมัย การแตงกายของพนักงาน ความสะอาดของราน เพื่อเปนการจูงใจใหลูกคา
สนใจท่ีจะเขามาใชบริการ นอกจากน้ี สื่อโฆษณาตางๆ ก็มีสวนในการจูงใจดวยเชนกัน เชน หนังสือพิมพ โทรทัศน 
นิตยสารปายประชาสัมพันธ สื่อโฆษณามีผลทำใหผูบริโภคกลุมนิยมแตงกายและไวทรงผมตามแบบดารา นักรอง 
ดังน้ัน ผูประกอบการธุรกิจรานเสริมสวยจะตองติดตามความเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เพ่ือใหผูบริโภคเกิดความ
ประทับใจและใชบริการอยางตอเน่ือง (สมใจ วัชระธารงกุล, 2553) 

จากขอมูลดังกลาว ทำใหรูวาผูบริโภคมีความตองการใชบริการในธุรกิจเสริมความงามกันมากขึ้น โดยเฉพาะ
ธุรกิจรานเสริมสวย ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจในปจจุบันมีคนวางงานเพ่ิมมากขึน้ บางคนเกิดความเบื่อหนายกับการ
ใชแรงงานในภาคอุตสาหกรรม เบื่อหนายกับการเปนพนักงาน ลูกจาง ทั้งในภาครัฐและเอกชน ดังนั้น หากพอมเีงนิ
ลงทุนอยูบางก็หันมาประกอบธุรกิจสวนตัว ธุรกิจรานเสริมสวยก็เปนธุรกิจหน่ึงท่ีมีการขยายตวัอยางตอเน่ือง เพราะใช
เงินลงทุนไมมาก ประกอบกับเปนอาชีพที่สามารถหาขอมูลและแหลงใหความรูไดมากมาย อาทิ โรงเรียนสอนเสริม
สวย วิทยาลัยสารพัดชางหรือศูนยการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ก็มีหลักสูตรใหศึกษาหาความรูในการประกอบ
อาชีพชางเสริมสวยโดยใชระยะเวลาศึกษาไมมาก ธุรกิจรานเสริมสวยจึงเกิดขึ้นอยางมากมายในปจจุบันสงผลใหเกิด
การแขงขันสูง ดังนั ้น จึงเปนมูลเหตุจูงใจใหผู ศึกษาสนใจที ่จะศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดในมุมองของ
ผูรับบริการรานเสริมสวย ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อผูประกอบการธุรกิจรานเสริมสวย จะนำผลที่ไดมาปรบัปรุง
แกไขและนำไปเปนแนวทางในการพัฒนาธุรกิจรานเสริมสวยใหตรงกับความตองการของผูใชบริการใหมากท่ีสุด 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
ในการวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 

1. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบคุคลของลูกคาท่ีมาใชบริการ ราน Ridda Salon 
2. เพื ่อศึกษาระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดและระดับความภักดีของลูกคา         

ราน Ridda Salon 
3. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคลและระดับความคดิเหน็ตอสวนประสมทางการตลาดมีผลตอความภักดีของลูกคา 

ราน Ridda Salon 

3

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาต ิครั้งที่ 16



กรอบแนวความคิดในการทำการวจิัย 
การวิจัยเรื่องปจจัยทางการตลาดที่สงผลความภักดีในการใชบริการราน Ridda Salon ครั้งนี้ ผูวิจัยได

ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับปจจัยทางการตลาดท่ีสงผลตอความภักดีในการใชบริการ โดยมีกรอบแนวคิดการวิจัย ดังน้ี 
 

ตัวแปรตน      ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดทีใ่ชในการวจิัย 
 

วิธีการวิจัย 
การวิจัย ปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการราน Ridda Salon ผูวิจัยไดกำหนด

ขอบเขตของการวิจัยไวดังน้ี 
1. กลุมตัวอยางผูวิจัยกำหนดกลุมตัวอยาง คือ กลุมลูกคาที่เขามาใชบริการในราน Ridda Salon ซึ่งเปน

ประชากรในอำเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี จำนวนทั้งหมด 136,220 คน ขอมูล ณ วันที่ 15 มกราคม 2563 
(ท่ีมา : สำนักสถิติแหงชาติ) และไมทราบขนาดประชากรท่ีแนนอน จึงไดใชการกำหนดขนาดของกลุมตัวอยางตาม
สูตรของทาโร ยามาเน ไดขนาดของกลุมตัวอยาง จำนวน 400 คน 

2. เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 4 สวน คือ 
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล ซึ่งประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ และ

ระดับรายได วิเคราะหโดยคาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) 
สวนที่ 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 7Ps ซึ่งประกอบดวย ผลิตภัณฑและบริการ ราคา 

ชองทางการกระจายสินคา การสงเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการ และลักษณะทางกายภาพ วิเคราะหโดย

คุณลักษณะทางประชากรศาสตร 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. สถานภาพ 
5. ระดับเงินเดือน  
6. อาชีพ 

ความคิดเห็นตอ 
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 7Ps 

1. ผลิตภัณฑและบริการ 
2. ราคา 
3. ชองทางการกระจายสินคา 
4. การสงเสริมการตลาด 
5. บุคลากร 
6. กระบวนการ 
7. ลักษณะทางกายภาพ 

Kotler (1997) 
 

ความภักดีของลูกคา 
ราน Ridda Salon 
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คาเฉลี่ย (Mean) และคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
สวนท่ี 3 ความภักดีของลูกคา ซ่ึงประกอบดวย การใชบริการตอ การแนะนำบอกตอ การกลับมา

ใชบริการซ้ำ วิเคราะหโดยคาเฉลี่ย (Mean) และคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
โดยจะใชมาตรวัดความสำคัญ (Rating Scale) โดยไดแบงออกเปน 5 มาตราวัด คือ มากท่ีสุด มาก 

ปานกลาง นอยและนอยท่ีสุด โดยสรางคำถามใหครอบคลุมในเน้ือหาท่ีตองการ โดยใหแตละระดับ มีเกณฑการให
คะแนนดังน้ี 

(ตารางLikert’s Scale) 
คะแนนระดับ 5 หมายถงึ เห็นดวยในระดับมากท่ีสุด 
คะแนนระดับ 4 หมายถงึ เห็นดวยในระดับมาก 
คะแนนระดับ 3 หมายถงึ เห็นดวยในระดับปานกลาง 
คะแนนระดับ 2 หมายถงึ เห็นดวยในระดับนอย 
คะแนนระดับ 1 หมายถงึ เห็นดวยในระดับนอยท่ีสุด 

โดยใหแตละระดับมีเกณฑการใหคะแนนดงัน้ี 
คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายถึง เห็นดวยในระดับมากท่ีสุด 
คะแนนเฉล่ีย 3.41 - 4.20 หมายถึง เห็นดวยในระดับมาก 
คะแนนเฉล่ีย 2.61 - 3.40 หมายถึง เห็นดวยในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย 1.81 - 2.60 หมายถึง เห็นดวยในระดับนอย 
คะแนนเฉล่ีย 1.01 - 1.80 หมายถึง เห็นดวยในระดับนอยท่ีสุด 

และทำการทดสอบสมมุติฐาน โดยใชคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และจากน้ัน
จะทำการทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติเชิงอนุมาน คือ การทดสอบในความแตกตาง ระหวางคาเฉลี่ย ของกลุม
ตัวอยาง 2 กลุม โดยใชคาสถิติ Independent Sample t – test และ การทดสอบ ของความแตกตางระหวาง
คาเฉลี่ย ของกลุมตัวอยาง ท่ีมีมากกวา 2 กลุม โดยใชการวิเคราะห ความแปรปรวนทางเดียว (One –way Analysis 
of Variance) และเม่ือพบความแตกตางของคาเฉลี่ยรายคูอยางมีนัยสำคัญทางสถิติจึงทำการทดสอบความแตกตาง
เปนรายคูโดยวิธีของเซฟเฟ (Scheffe’s test) 

สวนท่ี 4 ขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นขอเสนอแนะ เปนคำถามแบบปลายเปด จึงนำขอมูลท่ีไดมา
รวบรวมและสรุป 

 

สรุปผลการวิจัย 
1. ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม กลุ มตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีจำนวน 382 คน             

คิดเปนรอยละ 90.50 มีอายุต่ำกวาหรือเทากับ 30 ป จำนวน 98 คน คิดเปนรอยละ 24.50 มีระดับการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จำนวน 214 คน คิดเปนรอยละ 53.50 มีสถานภาพสมรส จำนวน 198 คน คิดเปนรอยละ 49.5 มีอัตรา
เงินเดือน 15,001 – 30,000 บาท จำนวน 102 คน คิดเปนรอยละ 25.50 มีอาชีพพนักงานบริษัท จำนวน 155 คน 
คิดเปนรอยละ 38.75  

2. คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยทางการตลาดที่สงผลความภักดีในการใชบริการราน 
Ridda Salon ในภาพรวม อยูในระดับมาก มีคา (3.99= 0.482) โดยดานที่มีคามากที่สุด คือ ดานบุคคล มีคา     
(4.03 = 0.408) รองลงมา คือ ดานผลิตภัณฑและบริการ มีคา (4.01 = 0.450) , ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ มีคา 
(4.01 = 0.467) , ดานกระบวนการ มีคา (4.00 = 0.481) , ดานการสงเสริมการตลาด มีคา (3.98 = 0.407) , ดานราคา 
มีคา (3.97 = 0.425) และดานชองทางการกระจายสินคา มีคา (3.97 = 0.4810) เรียงลงมาตามลำดับ 
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ดานผลิตภัณฑและบริการ อยูในระดับมาก มีคา (4.01 = 0.450) โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด 3 อันดับแรก 
คือ ขอชื่อเสียงของรานมีความนาเชื่อถือ มีคา (4.37 = 0.857) รองลงมา คือ ขอความหลากหลายของบริการ เชน 
ตัด ยืด ดัด ทรีทเมนท ทำสี ทำสปา เปนตน มีคา (4.37 = 0.877) และขอความนาสนใจของ Package พิเศษตางๆ 
มีคา (4.11 = 0.918) เรียงลงมาตามลำดับ 

ดานราคา อยูในระดับมาก มีคา (3.97 = 0.425) โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ ขอคาบริการ
มีความเหมาะสมกับการใหบริการ มีค า (4.06 = 0.882) รองลงมา ค ือ ขอมีราคาใหเล ือกไดหลายระดับ             
ตามผลิตภัณฑและวิธีการ มีคา (4.06 = 0.884) และขอความยุติธรรมของราคา เมื่อเทียบกับคุณภาพการบริการ
และคาผลิตภัณฑ มีคา (3.99 = 0.987) เรียงลงมาตามลำดับ 

ดานชองทางกระจายสินคา อยูในระดับมาก มีคา (3.97 = 0.480) โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด 3 อันดับแรก 
คือ ขอพ้ืนท่ีรานและหองในการบริการกวางขวาง มีคา (4.12 = 0.886) รองลงมา คือ ขอท่ีตั้งของรานอยูในบริเวณ
ศูนยการคา มีคา (4.08 = 0.964) และขอสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑไดหลากหลายชองทาง เชน ซื้อทางเว็บไซด 
โทรศพัท เปนตน มีคา (4.04 = 0.407) เรียงลงมาตามลำดับ 

ดานการสงเสริมการตลาด อยูในระดับมาก มีคา (3.98 = 0.407) โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด 3 อันดับแรก 
คือ ขอการเชิญชวนของพนักงานในการสมัครคอรสตางๆ มีคา (4.12 = 0.886) รองลงมา คือ ขอปายโฆษณาหนา
รานโดดเดน มีความนาสนใจ และนาเชื่อถือ มีคา (4.08 = 0.964) และขอมีการสะสมยอด เพ่ือแลกรางวัลหรือรับ
สิทธิพิเศษ เชน การทำทรีทเมนท สระไดร เปนตน มีคา (3.98 = 0.967) เรียงลงมาตามลำดับ 

ดานบุคลากร อยู ในระดับมาก มีคา (4.03 = 0.408) โดยขอที ่มีคาเฉลี ่ยสูงท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ               
ขอพนักงานมีความรูในผลิตภัณฑและบริการอยางละเอียด สามารถแนะนำลูกคาไดอยางเหมาะสม มีคา (4.10 = 0.910) 
รองลงมา คือ ขอชางมีความชำนาญในการปฏิบัติงาน สามารถใหคำแนะนำไดอยางมืออาชีพ มีคา (4.09 = 0.924) 
และขอพนักงานตอนรับ/พนักงานผูใหบริการ/ชาง มีอัธยาศัยด ียิ้มแยม เปนมิตร กลาวคำทักทายและขอบคุณทุก
คร้ังท่ีมาใชบริการ มีคา (4.08 = 0.964) เรียงลงมาตามลำดับ 

ดานกระบวนการ อยูในระดับมาก มีคา (4.00 = 0.481) โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด 3 อันดับแรก คือ                 
ขอการติดตามผลการใหบริการในแตละคร้ัง มีคา (4.19 = 0.167) รองลงมา คือ ขอความรวดเร็วและถูกตองในการ
คิดเงิน มีคา (4.16 = 0.496) และขอมีการจัดคิวตามลำดับกอน-หลัง หรือตามเวลาที่ไดจองคิวไว มีคา (4.12 = 0.501) 
เรียงลงมาตามลำดับ 

ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ อยู ในระดับมาก มีคา (4.01 = 0.467) โดยขอที ่มีคาเฉลี ่ยสูงที่สุด              
3 อันดับแรก คือ ขอมีการจัดพ้ืนท่ีสวนบริการและสวนรอรับบริการไวเปนสัดสวน มีคา (4.19 = 0.167) รองลงมา 
คือ ขอการสรางบรรยากาศท่ีผอนคลาย เชน การเปดเพลงบรรเลง มีคา (4.16 = 0.496) และขอการบริการ น้ำดื่ม 
ลูกอม ขณะรอรับบริการ มีคา (4.12 = 0.501) เรียงลงมาตามลำดับ 

ดานความภักดีของลูกคา อยูในระดับมาก มีคา (4.14 = 0.537) โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ ขอทานจะ
แนะนำใหผูอ่ืนเขามามาใชบริการท่ีราน Ridda Salon แหงน้ี มีคา (4.25 = 0.505) รองลงมา คือ ขอทานพอใจใน
ราน Ridda Salon จึงไมสนใจคนหาหรือเลือกรานอื่น มีคา (4.16 = 0.530) และขอทานจะกลับมาใชบริการราน 
Ridda Salon น้ีอีกในคร้ังตอไป มีคา (4.05 = 0.512) เรียงลงมาตามลำดับ 

3. การเปรียบเทียบปจจัยทางการตลาดท่ีสงผลความภักดีในการใชบริการราน Ridda Salon 
จำแนกตามเพศ พบวา ในเพศที ่แตกตางกัน มีผลตอความภักดีในการใชบริการราน Ridda Salon             

ท่ีแตกตางกัน เน่ืองจากมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีนอยกวาระดับ .05 
จำแนกตามอายุ พบวาในชวงอายุที่แตกตางกัน มีผลตอความภักดีในการใชบริการราน Ridda Salon              

ท่ีแตกตางกัน เน่ืองจากมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีนอยกวาระดับ .05 ในดานความภักดีในการใชบริการ มีความแตกตางกัน 
จำนวน 1 คู คือ ผูท่ีมีอายุนอยกวา 30 ป มีความคิดเห็นท่ีแตกตาง จากผูท่ีมีชวงอายุ 41-50 ป เน่ืองจากมีคา 0.016 
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จำแนกตามระดับการศึกษา พบวาในระดับการศึกษาท่ีแตกตางกัน มีผลตอความภักดีในการใชบริการราน 
Ridda Salon ท่ีไมแตกตางกัน เน่ืองจากมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีนอยกวาระดับ .05 

จำแนกตามสถานภาพ พบวาในสถานภาพท่ีแตกตางกัน มีผลตอความภักดีในการใชบริการราน Ridda Salon 
ท่ีไมแตกตางกัน เน่ืองจากมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีนอยกวาระดับ .05 

จำแนกตามอัตราเงินเดือน พบวาในอัตราเงินเดือนที่แตกตางกัน มีผลตอความภักดีในการใชบริการราน 
Ridda Salon ท่ีไมแตกตางกัน เน่ืองจากมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีนอยกวาระดับ .05 

จำแนกตามอาชีพ พบวาในอาชีพที่แตกตางกัน มีผลตอความภักดีในการใชบริการราน Ridda Salon             
ท่ีแตกตางกัน เน่ืองจากมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีนอยกวาระดับ .05 ในดานความภักดีในการใชบริการ มีความแตกตางกัน 
จำนวน 1 คู คือ ผูท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัท มีความคิดเห็นท่ีแตกตาง จากผูท่ีมีอาชีพธุรกิจสวนตัว เน่ืองจากมีคา 0.023 

 
อภิปรายผล 

1. ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม กลุ มตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีจำนวน 382 คน              
คิดเปนรอยละ 90.50 มีอายุต่ำกวาหรือเทากับ 30 ป จำนวน 98 คน คิดเปนรอยละ 24.50 มีระดับการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จำนวน 214 คน คิดเปนรอยละ 53.50 มีสถานภาพสมรส จำนวน 198 คน คิดเปนรอยละ 49.5 มีอัตรา
เงินเดือน 15,001 – 30,000 บาท จำนวน 102 คน คิดเปนรอยละ 25.50 มีอาชีพพนักงานบริษัท จำนวน 155 คน 
คิดเปนรอยละ 38.75 ซึ ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพัชรภรณ พงษอารี (2559:บทคัดยอ) ปจจัยสวนประสม
การตลาดในมุมมองของผูรับบริการรานเสริมสวย ในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี การศึกษาคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือ 
1) ศึกษาระดับความสำคัญของปจจัยสวนประสมการตลาดในมุมมองของผูรับบริการรานเสริมสวยในเขตเทศบาล
เมืองปทุมธานี 2) ศึกษาการเปรียบเทียบปจจัยสวนประสมการตลาดในมุมมองของผูรับบริการรานเสริมสวยในเขต
เทศบาล เมืองปทุมธานีตามปจจัยสวนบุคคลและประเภทของกิจการรานเสริมสวย กลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังน้ี 
คือ ลูกคาที่รับบริการรานเสริมสวยในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี จำนวน 25 ราน ไดขนาด กลุมตัวอยาง จำนวน 
400 ราย คำนวณขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ ทาโร ยามาเน เคร่ืองมือ ท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม 
สถิติท่ีใช ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทาง
เดียว ผลการวิจัยพบวา ผูรับบริการรานเสริมสวยสวนใหญอายุ 30–39 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
อาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ สถานภาพโสด รายได 10,000–20,000 บาท และสอดคลองกับงานวิจัยของวรรณ
รัตน สธนพานิช (2555:บทคัดยอ) ความคิดเห็นตอปจจัยความสำเร็จการดำเนินธุรกิจรานเสริมสวยของเจาของ
กิจการในเขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร การวิจัยเร่ือง มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็น
ตอปจจัยความสำเร็จการดำเนินธุรกิจรานเสริมสวยของเจาของกิจการในเขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร จำแนก
ตามตามคุณลักษณะของผูประกอบการ ใชวิธีการวิจัยเชิงสำรวจจากกลุมตัวอยางที่เปนเจาของกิจการธุรกิจราน
เสริมสวยในเขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร จำนวน 168 ราย เครื ่องมือที ่ใชในการรวบรวมขอมูล คือ 
แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.97 การวิเคราะหขอมูลใชคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบที การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปนราย
คูโดยวิธีเชฟเฟ ผลการวิจัย พบวา 1) คุณลักษณะสวนบุคคลของเจาของกิจการสวนใหญอายุ 31-40 ป รอยละ 
30.36 ระดับการศึกษาปริญญาตรี รอยละ 39.88 ประสบการณในการดำเนินธุรกิจรานเสริมสวย 2-4 ป รอยละ 
52.98 และรายไดตอเดือน 15,001-20,000 บาท รอยละ 54.17 

2. คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยทางการตลาดที่สงผลความภักดีในการใชบริการราน 
Ridda Salon  

ในภาพรวม อยู ในระดับมาก มีค า (3.99= 0.482) โดยดานที ่ม ีคามากที ่สุด ค ือ ด านบุคคล มีคา              
(4.03 = 0.408) รองลงมา คือ ดานผลิตภัณฑและบริการ มีคา (4.01 = 0.450) , ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ มีคา 

7

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาต ิครั้งที่ 16



(4.01 = 0.467) , ดานกระบวนการ มีคา (4.00 = 0.481) , ดานการสงเสริมการตลาด มีคา (3.98 = 0.407) , ดานราคา 
มีคา (3.97 = 0.425) และดานชองทางการกระจายสินคา มีคา (3.97 = 0.4810) เรียงลงมาตามลำดับ ซ่ึงสอดคลอง
กับงานวิจัยของรจเรธ ปรีกราน (2556:บทคัดยอ) ปจจัยการตลาดในการใชบริการเสริมความงาม “รีเจน บิวตี้ 
คลินิก” การศึกษา ในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาปจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการสถาน
เสริมความงาม รีเจน บิวตี ้คลินิก เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคในการใชบริการสถานเสริมความงาม รีเจน บิวตี้ 
คลินิก และเพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกใชบริการสถานเสริมความงาม รีเจน บิวตี้ คลินิก จำแนกตามปจจัยสวน
บุคคล ปจจัยดานเศรษฐสังคมและปจจัยดานจิตวิทยา เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาเชิงสำรวจ ดวยการ
ตรวจสอบเอกสารและผลงานการศึกษาที่เกี่ยวของและการศึกษาเชิงพรรณนา ดวยการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม 
จากประชากร 250 ชุด วิเคราะหขอมูลดวยสถิติพรรณนาใชการแจกแจงความถี ่รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบสมมติฐาน ใชการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ผลการศึกษาความสำคัญของปจจัยทางการตลาดใน
การตัดสินใจใชบริการสถานเสริมความงาม “รีเจน บิวตี ้คลินิก” พบวา ประชากรใหความสำคัญกับปจจัยการตลาด
มากท่ีสุด 2 ดานไดแก ดานบุคลากร และดานกระบวนการใหบริการขอเสนอแนะจากงานวิจัยตองฝกอบรมแพทยใน
ดานการบริการท่ีสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา เชน การบริการท่ีเปนกันเอง มีมนุษยสัมพันธท่ีดี และมีหนาตายิ้ม
แยม แจมใสในการใหบริการแตละครั้ง สถานเสริมความงาม ตองมีการสงมอบบริการที่รวดเร็ว เนนจัดระบบการ
ใหบริการเปนทีม และมีการสงมอบงานระหวางกันอยางตอเนื่อง เพื่อการบริการที่รวดเร็ว และควรมีการศึกษา
เทคโนโลยีใหมๆ อยู ตลอดเวลา และนำอุปกรณที ่ทันสมัยมาใชเพื ่อรองรับความตองการของลูกคา และสราง
มูลคาเพ่ิมตอการดำเนินธุรกิจ และสอดคลองกับงานวิจัยของวรรณรัตน สธนพานิช (2555:บทคัดยอ) ความคิดเห็น
ตอปจจัยความสำเร็จการดำเนินธุรกิจรานเสริมสวยของเจาของกิจการในเขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร การ
วิจัยเร่ือง มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความคดิเห็นตอปจจัยความสำเร็จการดำเนินธุรกิจรานเสริมสวย
ของเจาของกิจการในเขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร จำแนกตามตามคุณลักษณะของผูประกอบการ ใชวิธีการ
วิจัยเชิงสำรวจจากกลุมตัวอยางที่เปนเจาของกิจการธุรกิจรานเสริมสวยในเขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 
จำนวน 168 ราย เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 
0.97 การวิเคราะหขอมูลใชคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบที การวิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียว และการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปนรายคูโดยวิธีเชฟเฟ ผลการวิจัย พบวา 1) คุณลักษณะ
สวนบุคคลของเจาของกิจการสวนใหญอายุ 31-40 ป รอยละ 30.36 ระดับการศึกษาปริญญาตรี รอยละ 39.88 
ประสบการณในการดำเนินธุรกิจรานเสริมสวย 2-4 ป รอยละ 52.98 และรายไดตอเดือน 15,001-20,000 บาท 
รอยละ 54.17 2) เจาของกิจการในเขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นตอปจจัยความสำเร็จการ
ดำเนินธุรกิจรานเสริมสวยของเจาของกิจการ ในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก โดยเห็นดวยมากที่สุดในปจจัย
ดานบุคลากร เปนอันดับที่หนึ่ง รองลงมาดานลักษณะทางกายภาพ และดานการใหบริการ และเห็นดวยมากใน
ปจจัยดานสถานที่ และดานกระบวนการ สวนปจจัยดานราคา และดานการสงเสริมการตลาด เห็นดวยปานกลาง           
3) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา เจาของกิจการที่มีอายุ ระดับการศึกษา ปรสบการณในการดำเนินธุรกิจราน
เสริมสวย และรายไดตอเดือนตางกันมีคิดเห็นตอปจจัยความสำเร็จการดำเนินธุรกิจรานเสริมสวยของเจาของกิจการ
ในเขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 

ดานผลิตภัณฑและบริการ อยูในระดับมาก มีคา (4.01 = 0.450) โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด 3 อันดับแรก 
คือ ขอชื่อเสียงของรานมีความนาเชื่อถือ มีคา (4.37 = 0.857) รองลงมา คือ ขอความหลากหลายของบริการ เชน 
ตัด ยืด ดัด ทรีทเมนท ทำสี ทำสปา เปนตน มีคา (4.37 = 0.877) และขอความนาสนใจของ Package พิเศษตางๆ 
มีคา (4.11 = 0.918) เรียงลงมาตามลำดับ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของสุชาวดี ปตามานัง (2558:บทคัดยอ) ปจจัย
สวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการจัดซ้ือผลิตภัณฑเสริมสวยของผูประกอบการธุรกิจเสริมสวยในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทาง
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การตลาดที่มีผล ตอการจัดซื้อผลิตภัณฑเสริมสวยของผูประกอบการธุรกิจเสริมสวยในเขตเทศบาลนครเชยีงใหม 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแก ผูประกอบการธุรกิจเสริม สวยท่ีมีตั้งของ
สถานท่ีใหบริการอยูในเขตเทศบาลนครเชียงใหมจํานวน 197 แหง โดยวิธีการ กําหนดขนาดตัวอยางจากคาสัดสวน
ประชากรในแตละแขวงการปกครอง โดยใชแบบสอบถามใน การเก็บรวบรวมขอมูลและนํามาวิเคราะหโดยใชสถิติ
เชิงพรรณนา ไดแก ความถี่ รอยละ และ คาเฉลี่ย จากผลการศึกษาพบวาปจจัยดานผลิตภัณฑ ผูประกอบการธุรกิจ
เสริมสวยใหความสําคัญในเร่ือง คุณภาพโดยรวมของผลิตภัณฑ เชน สีติดทน นาน ยึดแลวผมตรงคืนตัวชา คัดแลว
ลอนเซตทรงนาน หรือมีคุณสมบัติในการบํารุงเสนผม เล็บ ผิว ความปลอดภัยในการใชงาน เชน ไมมีผลขางเคียงตอ
ผูใช และมีผลิตภัณฑตรงตามความตองการ ปจจัยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของใหความสําคัญในเร่ือง วัตถุประสงคในการสราง
ความพึงพอใจแกลูกคา วัตถุประสงคในการสรางกําไร และประสบการณการใชงาน ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด
ให ความสําคัญในเร่ือง พนักงานขายมีความรูเก่ียวกับผลิตภัณฑเปนอยางด ีสามารถตอบคําถามลูกคา ได มีการแจก
ตัวอยางผลิตภัณฑเพ่ือทดลองใช และมีการจัดอบรมเทคนิคชางเสริมสวย เชน การ สาธิตผลิตภัณฑ เปนตน ปจจัย
ดานการจัดจําหนายใหความสําคัญในเรื่อง สถานที่จําหนายสินคา สะดวกในการเดินทางไปถึง สถานที่จอดรถ
สะดวก และมีการจัดผลิตภัณฑไวในตําแหนงที่มองเห็นไดชัด และปจจัยดานราคาใหความสําคัญในเรื่อง ราคา
ผลิตภัณฑเหมาะสมกับประโยชนท่ีไดรับ ราคามีใหเลือกตามคุณภาพของ และราคาสามารถตอรองได 

ดานราคา อยูในระดับมาก มีคา (3.97 = 0.425) โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ ขอคาบริการ
มีความเหมาะสมกับการใหบริการ มีคา (4.06 = 0.882) รองลงมา คือ ขอมีราคาใหเลือกไดหลายระดับ ตาม
ผลิตภัณฑและวิธีการ มีคา (4.06 = 0.884) และขอความยุติธรรมของราคา เม่ือเทียบกับคุณภาพการบริการและคา
ผลิตภัณฑ มีคา (3.99 = 0.987) เรียงลงมาตามลำดับ ซึ ่งสอดคลองกับงานวิจัยของรัตนสภา เมืองทองออน 
(2556:บทคัดยอ) สภาวะการแขงขันของธุรกิจรานเสริมสวย ในจังหวัดภูเก็ต การศึกษาเร่ืองสภาวะการแขงขันของ
ธุรกิจรานเสริมสวย ในจังหวัดภูเก็ต มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาวะการแขงขันของธุรกิจรานเสริมสวย ในจังหวัด
ภูเก็ต เพื่อศึกษาปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานเสริมสวย ในจังหวัดภูเก็ต และเพ่ือ
เปรียบเทียบปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานเสริมสวย ในจังหวัดภูเก็ต โดยใชแบบ
สัมภาษณเชิงลึกและแบบสอบภามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล กลุมตัวอยางมี 2 กลุมคือเจาของราน
เสริมสวยในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 20 ราน ผูใชบริการรานเสริมสวยจำนวน 384 คน วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอรสำเร็จรูป โดยหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิตและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
สมมติฐานใช t-test และ F-test และเปรียบเทียบรายคูโดยใชวิธีการของ Scheffe’test ผลการศึกษาสภาวะการ
แขงขันของธุรกิจรานเสริมสวย ในจังหวัดภูเก็ต พบวาสวนใหญรานตั้งอยูในแหลงชุมชน เปดนอยกวา 3 ป เปนราน
ขนาดเล็ก มีชางและลูกจางนอยกวา 3 คน ใชเงินลงทุนนอยกวา 70,000 บาท การแขงขันดานคูแขงพบวาสวนใหญ
ลูกคาแนะนำหรือบอกตอใหมาใชบริการอีก แตละรานใชผลิตภัณฑท่ีเปนท่ีนิยมหรือตราท่ีมีชื่อเสียง การตั้งราคาแบง
ตามลักษณะการใชบริการและโฆษณาโดยใชปายผา ดานอำนาจการตอรองของลูกคาพบวาชางหรือพนักงานมีลูกคา
ประจำ ลูกคามักตอรองราคาและระบุชื่อผลิตภัณฑท่ีตองการใช สิ่งลูกคาตองการใหปรับปรุงคือราคาต่ำกวาคูแขง    
มีราคาใหเลือกหลายระดับ ดานอำนาจการตอรองของซัพพลายเออรพบวามีความหลากหลายของผลิตภัณฑที่ใช           
มีคุณภาพในระดับปานกลางมีซัพพลายเออรท่ีติดตอประมาณ 4 – 6 รายและใหเครดิตไมเกิน 30 วัน ซ่ึงเจาของราน
จะสั่งซื้อกับพนักงานขายที่มาเสนอขาย ดานภัยคุกคามจากคูแขงใหมๆ ที่เกิดขึ้นพบวาในรอบ 1 ปที่ผานมาใน
บริเวณใกลเคียงมีรายที่เปดใหม 1 – 3 ราย ทั้งขนาดและจำนวนบุคลากรเทากับรานของตน โดยรานที่เปดใหมมี
ผลิตภัณฑ เครื่องมือเครื่องใชที่ทันสมัยกวา และดานภัยคกุคามจากสินคาทดแทนพบวาลูกคามีการเปรียบเทียบ
ราคาคาบริการ ตนทุนและคุณภาพการใหบริการกับรานอื่นๆ ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใช
บริการรานเสริมสวย ในจังหวัดภูเก็ต พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนหญิง มีอายุระหวาง 29 - 39 ป การศึกษา
ระดับปริญญาตรี มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 12,001 – 15,000 บาท ในแตละเดือนใชบริการรานเสริมสวยโดย
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เฉลี่ยนอยกวา 2 คร้ังแตละคร้ังมีคาใชจายโดยเฉลี่ยนอยกวา 500 บาท ชวงเวลาท่ีใชบริการไมแนนอน สวนใหญมี
รานประจำและไมคอยเปลี่ยนรานเสริมสวยบอย หากเปลี่ยนเปนเพราะปจจัยดานราคา บริการท่ีใชเปนประจำคือตดั
ผม สระผมและซอยผม ระหวางรอสวนใหญเลือกอานหนังสือ ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใช
บริการรานเสริมสวย ในจังหวัดภูเก็ต พบวาในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยปจจัยดานบุคลากรหรือพนักงานมีผลตอ
การตัดสินใจมากท่ีสุด รองลงมาคือดานผลิตภัณฑ ดานลักษณะทางกายภาพและดานการสงเสริมการตลาดนอยท่ีสดุ 
การทดสอบสมมติฐานพบวาผูใชบริการรานเสริมสวยในจังหวัดภูเก็ต ท่ีมีเพศ อายุ รายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกันไมมี
ผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานเสริมสวยท่ีแตกตางกัน ยกเวนระดับการศึกษาตางกันมีผลการตดัสนิใจเลือกใช
บริการรานเสริมสวยท่ีแตกตางกัน สำหรับขอเสนอแนะเจาของรานควรหาแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงรานใหมี
จุดเดนแตกตางจากรานอ่ืนๆ ควรมีการนัดหมายหรือจองคิวลวงหนา ควรกำหนดอัตราคาบริการและเลือกผลิตภณัฑ
ใหเหมาะสมกับลูกคาแตละกลุม และคิดคาบริการท่ีเปนธรรม ควรศึกษาหาความรูใหมๆ อยูเสมอเชนการออกแบบ
ทรงผม ความรูเกี่ยวกับเสนผม รวมทั้งเพิ่มพูนทักษะการใหบริการแกลูกคา ควรจัดโปรโมชั่นเปนระยะๆ และ
ใหบริการลูกคาดวยความรวดเร็ว ควรกำหนดสวนลดใหกับลูกคาเปนรายบุคคล ควรเลือกทำเลท่ีตั้งรานใหสามารถ
เดินทางไปมาสะดวก รวมท้ังฝกฝนทักษะเพ่ิมเติมใหชางมีความสามารถสูงขึ้น 

ดานชองทางกระจายสินคา อยูในระดับมาก มีคา (3.97 = 0.480) โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด 3 อันดับแรก 
คือ ขอพ้ืนท่ีรานและหองในการบริการกวางขวาง มีคา (4.12 = 0.886) รองลงมา คือ ขอท่ีตั้งของรานอยูในบริเวณ
ศูนยการคา มีคา (4.08 = 0.964) และขอสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑไดหลากหลายชองทาง เชน ซื้อทางเว็บไซด 
โทรศัพท เปนตน มีคา (4.04 = 0.407) เรียงลงมาตามลำดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพัชรภรณ พงษอารี 
(2559:บทคัดยอ) ปจจัยสวนประสมการตลาดในมุมมองของผูรับบริการรานเสริมสวย ในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี 
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับความสำคัญของปจจัยสวนประสมการตลาดในมุมมองของ
ผูรับบริการรานเสริมสวยในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี 2) ศึกษาการเปรียบเทียบปจจัยสวนประสมการตลาดใน
มุมมองของผูรับบริการรานเสริมสวยในเขตเทศบาล เมืองปทุมธานีตามปจจัยสวนบุคคลและประเภทของกิจการราน
เสริมสวย กลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ลูกคาท่ีรับบริการรานเสริมสวยในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี จำนวน 
25 ราน ไดขนาด กลุมตัวอยาง จำนวน 400 ราย คำนวณขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ ทาโร ยามาเน เคร่ืองมือ 
ที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม สถิติที่ใช ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที 
การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว ผลการวิจัยพบวาระดับความสำคัญของปจจัยสวนประสมการตลาดใน
มุมมองของผูรับบริการรานเสริมสวยในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี โดยรวมอยูในระดับมาก ( = 3.97, S.D. = 0.64) 
โดยเรียงลำดับระดับความสำคัญจากมากไปหานอย ไดแก ทางออกของลูกคา ( = 4.19, S.D. = 0.72) ความ
สะดวกสบาย ( = 4.07, S.D. = 0.68) ตนทุนของลูกคา ( = 3.99, S.D. = 0.76) และการติดตอสื่อสาร ( = 3.65, 
S.D. = 0.75) มีระดับความสำคัญอยูในระดับมากตามลำดับ และผลการทดสอบสมมติฐานพบวาอายุแตกตางกัน มี
ผลตอระดับความสำคัญของปจจัยสวนประสมการตลาดในมุมมองของผูรับบริการรานเสริมสวยในเขตเทศบาลเมือง
ปทุมธานี ไมแตกตางกัน ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ รายได ประเภทกิจการ แตกตางกัน มีผลตอระดับ
ความสำคัญของปจจัยสวนประสมการตลาดในมุมมองของผูรับบริการ รานเสริมสวยในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี 
แตกตางกัน 

ดานการสงเสริมการตลาด อยูในระดับมาก มีคา (3.98 = 0.407) โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด 3 อันดับแรก 
คือ ขอการเชิญชวนของพนักงานในการสมัครคอรสตางๆ มีคา (4.12 = 0.886) รองลงมา คือ ขอปายโฆษณาหนา
รานโดดเดน มีความนาสนใจ และนาเชื่อถือ มีคา (4.08 = 0.964) และขอมีการสะสมยอด เพ่ือแลกรางวัลหรือรับ
สิทธิพิเศษ เชน การทำทรีทเมนท สระไดร เปนตน มีคา (3.98 = 0.967) เรียงลงมาตามลำดับ ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของสุชาวดี ปตามานัง (2558:บทคัดยอ) ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการจัดซ้ือผลิตภัณฑเสริม
สวยของผูประกอบการธุรกิจเสริมสวยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม การศึกษาในคร้ังน้ี

10

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาต ิครั้งที่ 16



มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผล ตอการจัดซ้ือผลิตภัณฑเสริมสวยของผูประกอบการ
ธุรกิจเสริมสวยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแก 
ผู ประกอบการธุรกิจเสริม สวยที ่มีตั ้งของสถานที่ใหบริการอยู ในเขตเทศบาลนครเชียงใหมจํานวน 197 แหง           
โดยวิธีการ กําหนดขนาดตัวอยางจากคาสัดสวนประชากรในแตละแขวงการปกครอง โดยใชแบบสอบถามใน การ
เก็บรวบรวมขอมูลและนํามาวิเคราะหโดยใชสถติิเชงิพรรณนา ไดแก ความถี่ รอยละ และ คาเฉลี่ย จากผลการศึกษา
พบวาปจจัยดานผลิตภัณฑ ผูประกอบการธุรกิจเสริมสวยใหความสําคัญในเร่ือง คุณภาพโดยรวมของผลิตภัณฑ เชน 
สีติดทน นาน ยึดแลวผมตรงคืนตัวชา คัดแลวลอนเซตทรงนาน หรือมีคุณสมบัติในการบํารุงเสนผม เล็บ ผิว ความ
ปลอดภัยในการใชงาน เชน ไมมีผลขางเคียงตอผูใช และมีผลิตภัณฑตรงตามความตองการ ปจจัยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ
ใหความสําคัญในเรื ่อง วัตถุประสงคในการสรางความพึงพอใจแกลูกคา วัตถุประสงคในการสรางกําไร และ
ประสบการณการใชงาน ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดให ความสําคัญในเรื่อง พนักงานขายมีความรูเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑเปนอยางดี สามารถตอบคําถามลูกคา ได มีการแจกตัวอยางผลิตภัณฑเพ่ือทดลองใช และมีการจัดอบรม
เทคนิคชางเสริมสวย เชน การ สาธิตผลิตภัณฑ เปนตน ปจจัยดานการจัดจําหนายใหความสําคัญในเรื่อง สถานท่ี
จําหนายสินคา สะดวกในการเดินทางไปถึง สถานท่ีจอดรถสะดวก และมีการจัดผลิตภัณฑไวในตําแหนงท่ีมองเห็นได
ชัด และปจจัยดานราคาใหความสําคัญในเรื่อง ราคาผลิตภัณฑเหมาะสมกับประโยชนที่ไดรับ ราคามีใหเลือกตาม
คุณภาพของ และราคาสามารถตอรองได 

ดานบุคลากร อยู ในระดับมาก มีคา (4.03 = 0.408) โดยขอที ่มีคาเฉลี ่ยสูงที ่สุด 3 อันดับแรก คือ              
ขอพนักงานมีความรูในผลิตภัณฑและบริการอยางละเอียด สามารถแนะนำลูกคาไดอยางเหมาะสม มีคา (4.10 = 
0.910) รองลงมา คือ ขอชางมีความชำนาญในการปฏิบัติงาน สามารถใหคำแนะนำไดอยางมืออาชีพ มีคา (4.09 = 
0.924) และขอพนักงานตอนรับ/พนักงานผูใหบริการ/ชาง มีอัธยาศัยดี ยิ้มแยม เปนมิตร กลาวคำทักทายและ
ขอบคุณทุกครั้งที่มาใชบริการ มีคา (4.08 = 0.964) เรียงลงมาตามลำดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของรจเรธ ปรี
กราน (2556:บทคัดยอ) ปจจัยการตลาดในการใชบริการเสริมความงาม “รีเจน บิวตี ้คลินิก” การศึกษา ในคร้ังน้ีมี
วัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการสถานเสริมความงาม รีเจน บิวตี้ 
คลินิก เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคในการใชบริการสถานเสริมความงาม รีเจน บิวตี ้คลินิก และเพ่ือศึกษาการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการสถานเสริมความงาม รีเจน บิวตี ้คลนิิก จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานเศรษฐสังคม
และปจจัยดานจิตวิทยา เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาเชิงสำรวจ ดวยการตรวจสอบเอกสารและผลงาน
การศึกษาที่เกี ่ยวของและการศึกษาเชิงพรรณนา ดวยการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม จากประชากร 250 ชุด 
วิเคราะหขอมูลดวยสถิติพรรณนาใชการแจกแจงความถี ่รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา
ความสำคัญของปจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจใชบริการสถานเสริมความงาม “รีเจน บิวตี้ คลินิก” พบวา 
ประชากรใหความสำคัญกับปจจัยการตลาดมากที่สุด 2 ดานไดแก ดานบุคลากร และดานกระบวนการใหบริการ
ขอเสนอแนะจากงานวิจัยตองฝกอบรมแพทยในดานการบริการท่ีสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา เชน การบริการท่ี
เปนกันเอง มีมนุษยสัมพันธท่ีดี และมีหนาตายิ้มแยม แจมใสในการใหบริการแตละคร้ัง สถานเสริมความงาม ตองมี
การสงมอบบริการท่ีรวดเร็ว เนนจัดระบบการใหบริการเปนทีม และมีการสงมอบงานระหวางกันอยางตอเน่ือง เพ่ือ
การบริการท่ีรวดเร็ว และควรมีการศึกษาเทคโนโลยีใหมๆ อยูตลอดเวลา และนำอุปกรณท่ีทันสมัยมาใชเพ่ือรองรับ
ความตองการของลูกคา และสรางมูลคาเพ่ิมตอการดำเนินธุรกิจ 

ดานกระบวนการ อยูในระดับมาก มีคา (4.00 = 0.481) โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด 3 อันดับแรก คือ            
ขอการติดตามผลการใหบริการในแตละคร้ัง มีคา (4.19 = 0.167) รองลงมา คือ ขอความรวดเร็วและถูกตองในการ
คิดเงิน มีคา (4.16 = 0.496) และขอมีการจัดคิวตามลำดับกอน-หลัง หรือตามเวลาที่ไดจองคิวไว มีคา (4.12 = 
0.501) เรียงลงมาตามลำดับ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของรจเรธ ปรีกราน (2556:บทคัดยอ) ปจจัยการตลาดในการ
ใชบริการเสริมความงาม “รีเจน บิวตี ้คลินิก” การศึกษา ในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาปจจัยทางการตลาดท่ีมี
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อิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการสถานเสริมความงาม รีเจน บิวตี ้คลินิก เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคในการใช
บริการสถานเสริมความงาม รีเจน บิวตี้ คลินิก และเพ่ือศึกษาการตัดสินใจเลือกใชบริการสถานเสริมความงาม รีเจน 
บิวตี ้คลินิก จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานเศรษฐสังคมและปจจัยดานจิตวิทยา เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ 
โดยการศึกษาเชิงสำรวจ ดวยการตรวจสอบเอกสารและผลงานการศึกษาที่เกี่ยวของและการศึกษาเชิงพรรณนา 
ดวยการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม จากประชากร 250 ชุด วิเคราะหขอมูลดวยสถิติพรรณนาใชการแจกแจงความถี่ 
รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาความสำคัญของปจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจใช
บริการสถานเสริมความงาม “รีเจน บิวตี ้คลินิก” พบวา ประชากรใหความสำคัญกับปจจัยการตลาดมากท่ีสุด 2 ดาน 
ไดแก ดานบุคลากร และดานกระบวนการใหบริการขอเสนอแนะจากงานวิจัยตองฝกอบรมแพทยในดานการบริการ
ที่สรางความพึงพอใจใหกับลูกคา เชน การบริการที่เปนกันเอง มีมนุษยสัมพันธที่ด ีและมีหนาตายิ้มแยม แจมใสใน
การใหบริการแตละครั้ง สถานเสริมความงาม ตองมีการสงมอบบริการที่รวดเร็ว เนนจัดระบบการใหบริการเปนทีม 
และมีการสงมอบงานระหวางกันอยางตอเนื่อง เพื่อการบริการที่รวดเร็ว และควรมีการศึกษาเทคโนโลยีใหมๆ อยู
ตลอดเวลา และนำอุปกรณท่ีทันสมัยมาใชเพ่ือรองรับความตองการของลูกคา และสรางมูลคาเพ่ิมตอการดำเนินธุรกิจ 

ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ อยูในระดับมาก มีคา (4.01 = 0.467) โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด 3 
อันดับแรก คือ ขอมีการจัดพ้ืนท่ีสวนบริการและสวนรอรับบริการไวเปนสัดสวน มีคา (4.19 = 0.167) รองลงมา คือ 
ขอการสรางบรรยากาศที่ผอนคลาย เชน การเปดเพลงบรรเลง มีคา (4.16 = 0.496) และขอการบริการ น้ำดื่ม             
ลูกอม ขณะรอรับบริการ มีคา (4.12 = 0.501) เรียงลงมาตามลำดับ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของวรรณรัตน สธนพานิช 
(2555:บทคัดยอ) ความคิดเห็นตอปจจัยความสำเร็จการดำเนินธุรกิจรานเสริมสวยของเจาของกิจการในเขต
บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร การวิจัยเรื่อง มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นตอปจจัย
ความสำเร็จการดำเนินธุรกิจรานเสริมสวยของเจาของกิจการในเขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร จำแนกตามตาม
คุณลักษณะของผูประกอบการ ใชวิธีการวิจัยเชิงสำรวจจากกลุมตัวอยางท่ีเปนเจาของกิจการธุรกิจรานเสริมสวยใน
เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร จำนวน 168 ราย เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามท่ีผูวิจัย
สรางขึ้น มีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.97 การวิเคราะหขอมูลใชคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
สถิติทดสอบที การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และการเปรียบเทียบคาเฉลี ่ยเปนรายคู โดยวิธีเชฟเฟ 
ผลการวิจัย พบวามีความคิดเห็นตอปจจัยความสำเร็จการดำเนินธุรกิจรานเสริมสวยของเจาของกิจการ ในภาพรวม
อยูในระดับเห็นดวยมาก โดยเห็นดวยมากท่ีสุดในปจจัยดานบุคลากร เปนอันดับท่ีหน่ึง รองลงมาดานลักษณะทาง
กายภาพ และดานการใหบริการ และเห็นดวยมากในปจจัยดานสถานท่ี และดานกระบวนการ สวนปจจัยดานราคา 
และดานการสงเสริมการตลาด เห็นดวยปานกลาง 3) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา เจาของกิจการท่ีมีอายุ ระดับ
การศึกษา ประสบการณในการดำเนินธุรกิจรานเสริมสวย และรายไดตอเดือนตางกันมีคิดเห็นตอปจจัยความสำเร็จ
การดำเนินธุรกิจรานเสริมสวยของเจาของกิจการในเขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .001 

ดานความภักดีของลูกคา อยูในระดับมาก มีคา (4.14 = 0.537) โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ ขอทานจะ
แนะนำใหผูอ่ืนเขามามาใชบริการท่ีราน Ridda Salon แหงน้ี มีคา (4.25 = 0.505) รองลงมา คือ ขอทานพอใจใน
ราน Ridda Salon จึงไมสนใจคนหาหรือเลือกรานอื่น มีคา (4.16 = 0.530) และขอทานจะกลับมาใชบริการราน 
Ridda Salon นี้อีกในครั้งตอไป มีคา (4.05 = 0.512) เรียงลงมาตามลำดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยรัตนสภา          
เมืองทองออน (2556:บทคัดยอ) สภาวะการแขงขันของธุรกิจรานเสริมสวย ในจังหวัดภูเก็ต การศึกษาเร่ืองสภาวะ
การแขงขันของธุรกิจรานเสริมสวย ในจังหวัดภูเก็ต มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาวะการแขงขันของธุรกิจรานเสริม
สวย ในจังหวัดภูเก็ต เพื่อศึกษาปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานเสริมสวย ในจังหวัด
ภูเก็ต และเพ่ือเปรียบเทียบปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานเสริมสวย ในจังหวัดภูเก็ต 
โดยใชแบบสัมภาษณเชิงลึกและแบบสอบภามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล กลุมตัวอยางมี 2 กลุมคือ
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เจาของรานเสริมสวยในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 20 ราน ผูใชบริการรานเสริมสวยจำนวน 384 คน วิเคราะหขอมูลดวย
โปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป โดยหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิตและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบสมมติฐานใช t-test และ F-test และเปรียบเทียบรายคูโดยใชวิธีการของ Scheffe’test ผลการศึกษา
สภาวะการแขงขันของธุรกิจรานเสริมสวย ในจังหวัดภูเก็ต พบวาสวนใหญรานตั้งอยูในแหลงชุมชน เปดนอยกวา 3 ป 
เปนรานขนาดเล็ก มีชางและลูกจางนอยกวา 3 คน ใชเงินลงทุนนอยกวา 70,000 บาท การแขงขันดานคูแขงพบวา
สวนใหญลูกคาแนะนำหรือบอกตอใหมาใชบริการอีก แตละรานใชผลิตภัณฑท่ีเปนท่ีนิยมหรือตราท่ีมีชื่อเสียง การตั้ง
ราคาแบงตามลักษณะการใชบริการและโฆษณาโดยใชปายผา ดานอำนาจการตอรองของลูกคาพบวาชางหรือ
พนักงานมีลูกคาประจำ ลูกคามักตอรองราคาและระบุชื่อผลิตภัณฑที่ตองการใช สิ่งลูกคาตองการใหปรับปรุงคือ
ราคาต่ำกวาคูแขง มีราคาใหเลือกหลายระดับ ดานอำนาจการตอรองของซัพพลายเออรพบวามคีวามหลากหลาย
ของผลิตภัณฑที่ใช มีคุณภาพในระดับปานกลางมีซัพพลายเออรที่ติดตอประมาณ 4 – 6 รายและใหเครดิตไมเกิน 
30 วัน ซ่ึงเจาของรานจะสั่งซ้ือกับพนักงานขายท่ีมาเสนอขาย ดานภัยคุกคามจากคูแขงใหมๆ ท่ีเกิดขึ้นพบวาในรอบ 
1 ปท่ีผานมาในบริเวณใกลเคียงมีรายท่ีเปดใหม 1 – 3 ราย ท้ังขนาดและจำนวนบุคลากรเทากับรานของตน โดยราน
ที่เปดใหมมีผลิตภัณฑ เครื่องมือเครื่องใชที่ทันสมัยกวา และดานภัยคุกคามจากสินคาทดแทนพบวาลูกคามีการ
เปรียบเทียบราคาคาบริการ ตนทุนและคุณภาพการใหบริการกับรานอื ่นๆ ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการรานเสริมสวย ในจังหวัดภูเก็ต พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนหญงิ มีอายุระหวาง 29 - 39 ป 
การศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 12,001 – 15,000 บาท ในแตละเดือนใชบริการราน
เสริมสวยโดยเฉลี่ยนอยกวา 2 คร้ังแตละคร้ังมีคาใชจายโดยเฉลี่ยนอยกวา 500 บาท ชวงเวลาท่ีใชบริการไมแนนอน 
สวนใหญมีรานประจำและไมคอยเปลี่ยนรานเสริมสวยบอย หากเปลี่ยนเปนเพราะปจจัยดานราคา บริการท่ีใชเปน
ประจำคือตัดผม สระผมและซอยผม ระหวางรอสวนใหญเลือกอานหนังสือ ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการรานเสริมสวย ในจังหวัดภูเก็ต พบวาในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยปจจัยดานบุคลากรหรือ
พนักงานมีผลตอการตัดสินใจมากท่ีสุด รองลงมาคือดานผลิตภัณฑ ดานลักษณะทางกายภาพและดานการสงเสริม
การตลาดนอยท่ีสุด การทดสอบสมมติฐานพบวาผูใชบริการรานเสริมสวยในจังหวัดภูเก็ต ท่ีมีเพศ อายุ รายไดเฉลี่ย
ตอเดือนตางกันไมมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานเสริมสวยท่ีแตกตางกัน ยกเวนระดับการศึกษาตางกันมีผล
การตัดสินใจเลือกใชบริการรานเสริมสวยที่แตกตางกัน สำหรับขอเสนอแนะเจาของรานควรหาแนวทางในการ
พัฒนา ปรับปรุงรานใหมีจุดเดนแตกตางจากรานอื่นๆ ควรมีการนัดหมายหรือจองคิวลวงหนา ควรกำหนดอัตรา
คาบริการและเลือกผลิตภัณฑใหเหมาะสมกับลูกคาแตละกลุม และคิดคาบริการที่เปนธรรม ควรศึกษาหาความรู
ใหมๆ อยูเสมอเชนการออกแบบทรงผม ความรูเก่ียวกับเสนผม รวมท้ังเพ่ิมพูนทักษะการใหบริการแกลูกคา ควรจัด
โปรโมชั่นเปนระยะๆ และใหบริการลูกคาดวยความรวดเร็ว ควรกำหนดสวนลดใหกับลูกคาเปนรายบุคคล ควรเลือก
ทำเลท่ีตั้งรานใหสามารถเดินทางไปมาสะดวก รวมท้ังฝกฝนทักษะเพ่ิมเติมใหชางมีความสามารถสูงขึ้น 

3. การเปรียบเทียบปจจัยทางการตลาดที่สงผลความภักดีในการใชบริการราน Ridda Salon พบวาเพศ 
อายุ และอาชีพ ที่แตกตางกัน มีผลตอความภักดีในการใชบริการราน Ridda Salon ที่แตกตางกัน เนื่องจากมี
นัยสำคัญทางสถิติท่ีนอยกวาระดับ .05 สวนระดับการศึกษา สถานภาพ และอัตราเงินเดือน ท่ีแตกตางกัน มีผลตอ
ความภักดีในการใชบริการราน Ridda Salon ที่ไมแตกตางกัน เนื่องจากมีนัยสำคัญทางสถิติที่นอยกวาระดับ .05 
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของวรรณรัตน สธนพานิช (2555:บทคัดยอ) ความคิดเห็นตอปจจัยความสำเร็จการดำเนิน
ธุรกิจรานเสริมสวยของเจาของกิจการในเขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร การวิจัยเร่ือง มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา
และเปรียบเทียบความคิดเห็นตอปจจัยความสำเร็จการดำเนินธุรกิจรานเสริมสวยของเจาของกิจการในเขตบางกอก
นอย กรุงเทพมหานคร จำแนกตามตามคุณลักษณะของผูประกอบการ ใชวิธีการวิจัยเชิงสำรวจจากกลุมตัวอยางท่ี
เปนเจาของกิจการธุรกิจรานเสริมสวยในเขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร จำนวน 168 ราย เคร่ืองมือท่ีใชในการ
รวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.97 การวิเคราะหขอมูลใชคาความถี่  
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คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบที การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และการ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปนรายคูโดยวิธีเชฟเฟ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวาเจาของกิจการท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา 
ประสบการณในการดำเนินธุรกิจรานเสริมสวย และรายไดตอเดือนตางกันมีคิดเห็นตอปจจัยความสำเร็จการดำเนิน
ธุรกิจรานเสริมสวยของเจาของกิจการในเขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .001 และสอดคลองกับงานวิจัยของพัชรภรณ พงษอารี (2559:บทคัดยอ) ปจจัยสวนประสมการตลาดใน
มุมมองของผูรับบริการรานเสริมสวย ในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษา
ระดับความสำคัญของปจจัยสวนประสมการตลาดในมุมมองของผูรับบริการรานเสริมสวยในเขตเทศบาลเมือง
ปทุมธานี 2) ศึกษาการเปรียบเทียบปจจัยสวนประสมการตลาดในมุมมองของผูรับบริการรานเสริมสวยในเขต
เทศบาล เมืองปทุมธานีตามปจจัยสวนบุคคลและประเภทของกิจการรานเสริมสวย กลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังน้ี 
คือ ลูกคาที่รับบริการรานเสริมสวยในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี จำนวน 25 ราน ไดขนาด กลุมตัวอยาง จำนวน 
400 ราย คำนวณขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ ทาโร ยามาเน เคร่ืองมือ ท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม 
สถิติท่ีใช ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทาง
เดียว ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาอายุแตกตางกัน มีผลตอระดับความสำคัญของปจจัยสวนประสมการตลาดใน
มุมมองของผูรับบริการรานเสริมสวยในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี ไมแตกตางกัน ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ 
รายได ประเภทกิจการ แตกตางกัน มีผลตอระดับความสำคัญของปจจัยสวนประสมการตลาดในมุมมองของ
ผูรับบริการ รานเสริมสวยในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี แตกตางกัน 

 

ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัย 
1) ผลิตภัณฑ ผูรับบริการใหความสำคัญกับอุปกรณ และผลิตภัณฑท่ีมีความปลอดภัย ไดมาตรฐาน รานมี

ชื่อเสียงและมีชางท่ีมีความชำนาญในการใหบริการ มีบริการหลากหลายครบวงจร ดังน้ัน เจาของรานเสริมสวยควร
รักษามาตรฐานไวใหได และควรนำอุปกรณมาตรวจสอบอยางสม่ำเสมอ เม่ือพบวามีความเสียหายเกิดขึ้นใหเปลี่ยน
ทันทีเพ่ือความปลอดภัยของผูรับบริการ พรอมท้ังนำผลิตภัณฑและเทคโนโลยีใหมๆ มาตอบสนองความตองการของ
ผูรับบริการ เพ่ือเปนการดึงดูดลูกคาใหมารับบริการ 

2) ดานราคา ผูรับบริการใหความสำคัญกับราคาคาบริการท่ีเหมาะสมกับคุณภาพของการใหบริการท่ีไดรับ
มากท่ีสุด เจาของรานควรกำหนดราคาใหเหมาะสมกับบริการและผลิตภัณฑท่ีนำเสนอและควรกำหนดราคาหลาย
ระดับตามความเหมาะสมกับผลิตภัณฑแตละชนิด เพ่ือเปนทางเลือกใหกับผูรับบริการ 

3) ดานกระบวนการ ผูรับบริการใหความสำคัญกับสถานท่ีท่ีมาใชบริการรานจะตองมีความสะอาด มีระบบ
ถายเทอากาศที่ดีและตั้งอยูในพื้นที่ที่สะดวกในการมารับบริการของผูใชบริการ เชน อยูในชุมชนใกลที่พัก ใกล
สำนักงาน ทั้งน้ี อาจมีการจัดเตรียมที่จอดรถไวรองรับผูใชบริการดวยจะเปนการจูงใจและอำนวยความสะดวกให
ผูรับบริการมากยิ่งขึ้น 

4) ดานการสงเสริมการตลาดผูรับบริการใหความสำคัญคุณภาพของงาน ดังนั้น เจาของรานควรมีการ
สอบถามความคิดเห็นจากผูรับบริการถึงความพึงพอใจในบริการท่ีไดรับอยางสม่ำเสมอมีการรับประกันคุณภาพงาน 
มีการแจงขาวประชาสัมพันธเกี ่ยวกับบริการใหมๆ ที่จะนำมาใหบริการแกผูรับบริการ มีการติดตอสื่อสารกับ
ผูรับบริการทาง Line หรือ facebook เน่ืองจากท่ีชองทางท่ีไดรับความนิยมเปนอยางมากในปจจุบัน 
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บทคัดยอ 
 การศึกษาวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาปจจัยทางดานประชากรศาสตร และคุณภาพการบริการมีผลตอความ
ภักดีของบริษัทตัวแทนผูสงออกสินคาอันตรายทางอากาศที่มาใชบริการคลังสินคาบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) 
ประกอบดวย ดานการสัมผัสไดจากการใหบริการ ดานการตอบสนองความตองการ ความนาเชื่อถือ ดานความมั่นใจ 
และดานการเขาถึงจิตใจ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะสำหรับผูบริหารและผูสนใจดังน้ี 1. ดานการเขาใจตอผูมาใชบริการ ควรให
ความสำคัญกับสื่อสารโดยเฉพาะการชี้แจงและใหเหตุผลกับลูกคา ตามระเบียบขอบังคับของปลีกยอยในการขนสงสินคา
อันตราย รวมไปถึงการพัฒนาและเพ่ิมชองทางในการติดตอสื่อสารท่ีมากขึ้น 2. ดานความนาเชื่อถือโดยเฉพาะระยะเวลา
รอคอยในการรับบริการ ควรจัดใหมีจำนวนพนักงานตรวจรับสินคาอันตรายที่เหมาะสมกับชวงเวลาเชน ในชวงเวลา
ตั้งแต 14:00 - 22:00 เปนชวงเวลาที่มีสินคาและจำนวนผูมาใชบริการคอนขางหนาแนน 3. ดานการตอบสนองความ
ตองการในเร่ืองการตรวจรับสินคาอันตรายควรสนับสนุนและผลิตบุคคลากรใหมีความรูความสามารถเฉพาะทางในเร่ือง
กฎระเบียบและการตรวจสอบการขนสงสินคาอันตรายทางอากาศใหเพิ่มมากขึ้นเพื่อเปนการรองรับบุคลากรที่ใกล
เกษียณอายุงานรวมถึงตองใชเวลาและประสบการณในการเรียนรูสำหรับการปฏิบัติงานดานนี้ 4. ดานความมั่นใจ ผู
ใหบริการการตองมีความเปนธรรมไมเลือกปฏิบัติไมวาจะเปนการใหบริการตอลูกคารายใหญหรือรายยอย และควรเนน
ขั้นตอนการใหบริการที่ชัดเจน และเหมาะสม และ 5. ดานการสัมผัสไดจากการใหบริการ เสนอใหเพิ่มจุดรับบริการ
ตรวจสอบสินคาอันตรายทางฝงทางเขาของสายการบินลูกคาอีก 1 จุดเพื่อเปนการอำนวยความสะดวกใหกับพนกังาน
บริษัทตัวแทนผูสงออก  

 
คำสำคัญ : คุณลักษณะทางประชากรศาสตร, คุณภาพการบริการ, ความภักดีของลูกคา, สินคาอันตรายทางอากาศ 
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ABSTRACT 
The purpose of this research was to study the demographic survey and the quality of 

service for the stakeholders of the export companies consists of the touch of service, response 
credibility, confidence and the access to the mind the researchers had suggestions for executives 
and interested parties as follows; 1. Understanding of service users should give importance to 
communication, especially clarification and reasoning with customers. In accordance with the 
regulations of the dangerous goods transport by air Including the development and increase of 
communication channels 2.Reliability, especially the waiting period for service, there should 
have provided a number of dangerous goods acceptance staff that is appropriate for the time, 
such as during the period 14:00 - 22:00 is a period of goods and the number of customers was 
quite crowded. 3. Responding to the need to inspect dangerous goods should be supported and 
produce personnel to have more specialized knowledge about regulations and inspecting the 
transportation of dangerous goods by air in order to support personnel who were nearing 
retirement, including time and experience In learning for this field of work 4. Confidence service 
providers must be fair, did not discriminate, whether serving to large or small customers and 
should emphasize service procedures that were clear and appropriate 5. Touching from services 
proposed to add another service point for dangerous goods acceptance at the entrance of the 
airline customer to facilitate the staff of the cargo agent 
 
Keywords : demographic characteristics, service quality, customer loyalty, dangerous goods  
 

บทนำ 
การคมนาคมดานการขนสงเปนสิ่งท่ีจำเปนมากในชีวิตประจำวันซ่ึงจะเห็นไดวาในอดีตน้ันการคมนาคมขนสง

ทางน้ําถือเปนการคมนาคมขนสงหลัก ไมวาจะเปนการเดินทางหรือการขนสงสินคาจากการคมนาคมทางเรือพัฒนามา
เปนทางรถไฟ รถยนต รถไฟฟา และเคร่ืองบิน (สุรัสวดี โปสินธุ 2561) ซ่ึงการขนสงในแตละรูปแบบน้ันก็มีลักษณะ และ
วิธีท่ีแตกตางกันออกไป ผูสงจะเปนผูพิจารณาวาสินคาน้ันจะตองขนสงในรูปแบบใดจึงจะทำใหผูใชบริการไดรับสินคาท่ี
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด การขนสงสินคาโดยทางอากาศเปนการขนสงท่ีกำลังไดรับความนิยมอยางแพรหลาย 
ประเทศตาง ๆ  มีการพัฒนาสนามบินพาณิชยใหทันสมัย และเพียงพอกับความตองการ โดยเฉพาะในภาวะปจจบุันท่ี
ประเทศตาง ๆ มีการคมนาคมติดตอกันมากขึ้น สงผลใหการขนสงสินคาอันตรายทางอากาศไดขยายตัวเพิ ่มขึ้น
ตลอดเวลา (Dangerous Goods in/out Thailand Statistic report by Chorus system of Thai Airways)             
ซ่ึงภูมิภาคท่ีการขนสงทางอากาศขยายตัวมากท่ีสดุคอืภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ดังน้ันการขนสงสินคาอันตรายทางอากาศจึง
เปนกิจการสาธารณูปโภคประเภทหน่ึงท่ีมีความสำคัญในดานความปลอดภัย การขนสงสินคาอันตรายทางอากาศถือวา
เปนงานบริการท่ีมีความสำคัญอยางหน่ึงและการใหบริการท่ีมีคุณภาพลูกคาในเร่ืองการขนสงอยางปลอดภัย ถึงท่ีหมาย
ตรงเวลา สถานที่จัดเก็บสินคาและรักษาสิ่งแวดลอม จะสงผลตอความภักดีของลูกคาได พนักงานทุกคนตองมีความ
ตระหนักเปนอยางดีวา การใหบริการดวยจากการสัมผัสไดจากการใหบริการ ดานการตอบสนองความตองการ             
ดานความนาเชื่อถือของผูใหบริการ ดานความม่ันใจ และดานการการเขาใจตอผูมาใชบริการคือ องคประกอบสำคัญท่ีจะ
ทำใหลูกคาเกิดความภักดใีนการใชบริการของคลังสินคาการบินไทยดวยเชนกัน 
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  ดังน้ันในแงของความปลอดภัยสูงสุดในการบริการขนสงสินคาอันตรายทางอากาศท่ีตองปฏิบัติอยางเครงครัด
พรอมกับคุณภาพบริการตอผูที่มาใชบริการคลังสินคาการบินไทย ผูวิจัยจึงมุงเนนที่จะศึกษาคุณภาพการใหบริการ
คลังสินคาอันตรายตอบริษัทตัวแทนผูสงออกสินคาอันตรายทางอากาศในดานตางๆและทราบถึงปญหาในการใหบริการ
ดานตางๆอันจะนำไปสูแนวทางในการแกไขปรับปรุงการใหบริการที่มีประสิทธิภาพและสนองตอบความตองการของ
ผูใชบริการไดดียิ่งขึ้นตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
   1. เพ่ือศึกษาปจจัยทางประชากรศาสตรของของพนักงานบริษัทตัวแทนผูสงออกสินคาอันตรายท่ีมาใชบริการ

คลังสินคาการบินไทยจำกัด (มหาชน) 
  2. เพื ่อศึกษาระดับ คุณภาพการบริการ และระดับความภักดีของพนักงานบริษัทตัวแทนผูสงออกสินคา

อันตรายท่ีมาใชบริการคลังสินคาการบินไทยจำกัด (มหาชน)  
   3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของ ปจจัยทางประชากรศาสตร และ คุณภาพการบริการ ตอความภักดีของพนักงาน

บริษัทตัวแทนผูสงออกสินคาอันตรายท่ีมาใชบริการคลังสินคาการบินไทยจำกัด (มหาชน) 
 

กรอบแนวความคิดในการทำวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปรอิสระ 
(Independent Variable) 

ปจจัยทางประชากรศาสตร 
- เพศ 
- อาย ุ
- ระดับการศึกษา 
- รายไดเฉลีย่ตอเดือน 
- ประสบการณดานการขนสงสินคา

อันตรายทางอากาศ 
 

ความคดิเห็นตอคุณภาพบริการดานการขนสง
สินคาอันตรายคลงัสินคาการบินไทย 

1. ดานการสัมผัสไดจากการใหบริการ 
2. ดานตอบสนองความตองการ 
3. ความนาเชื่อถือของผูใหบริการ 
4. ดานความม่ันใจ 
5. ดานการเขาถึงจิตใจ 
 

ตัวแปรตาม 
(Dependent Variable))̸̸ 

ความภักดีของพนักงานบริษัทตัวแทน 
ผูสงออกสินคาอันตรายตอการใชบริการ

คลังสินคาการบินไทย 
 

1. ดานการเขาไปอยูกลางใจผูใชบริการ 
2. ดานความเชื่อม่ันในการใชบริการ 
3. ดานความตั้งใจท่ีจะใชบริการ 
4. ดานการบอกตอ 
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สมมุติฐานของการวิจัย 
1. ปจจัยทางประชากรศาสตร มีผลตอความภักดีของพนักงานบริษัทตัวแทนผูสงออกสินคาอันตรายที่มาใช

บริการคลังสินคาการบินไทยจำกัด (มหาชน) 
2. ปจจัยทางดานคุณภาพการบริการ มีผลตอความภักดีของพนักงานบริษัทตวัแทนผูสงออกสินคาอันตรายท่ีมา

ใชบริการคลังสินคาการบินไทยจำกัด (มหาชน) 
 

วิธีการศึกษาวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัยไดแก พนักงานของบริษัทตัวแทนผูสงออกที่ไดจดทะเบียนประกอบการในประเทศไทย 
(Thai Airfreight Forwarders Association (TAFA)) เปนผูที่มาใชบริการที่คลังสินคาการบินไทยจำนวน 24 บริษัท
(Thai Airfreight Forwarders Association,2019) ผูวิจัยทำการสุมตัวอยางแบบไมอาศัยความนาจะเปน (Non-Probability 
random sampling) โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive random sampling) กำหนดขนาดกลุมตัวอยาง
โดยอาศัยตารางสำเร็จรูปของ Taro Yamane ทำใหไดขนาดกลุมตัวอยาง 222 คนกำหนดระดับความคลาดเคลื่อนท่ี
ยอมรับได 5% และระดับความเชื่อม่ัน 95% 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก แบบสอบถาม ซึ่งผูวิจัยไดแบงโครงสรางคำถามออกเปน 3 สวนดังนี้ สวนที่ 1 
แบบสอบถามเก่ียวกับลักษณะปจจัยประชากรศาสตรไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ย และประสบการณดาน
การปฏิบัติงานขนสงสินคาอันตรายทางอากาศ โดยใชลักษณะคำถามแบบปลายปด (Close Ended Questions) จำนวน 
5 คำถามเปนคำถามที่ผูวิจัยมีแนวคำตอบไวใหผูตอบเลือกตอบจากคำตอบที่กำหนดไวเทานั้น สวนที่ 2 เปนคำถาม
เก่ียวกับระดับคุณภาพการบริการขนสงสินคาอันตรายทางอากาศท่ีคลังสินคาการบินไทยไดแก ดานการสัมผัสไดจากการ
ใหบริการ ดานการตอบสนองความตองการ ดานความนาเชื่อถือของผูใหบริการ ดานความม่ันใจ และดานการการเขาใจตอ
ผูมาใชบริการจำนวน 25 คำถาม สวนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับความภักดขีองพนักงานบริษทัตวัแทนผูสงออกสนิคา
อันตรายท่ีมาใชบริการคลังสินคาการบินไทย ไดแก ดานการเขาไปอยูกลางใจผูใชบริการ ดานความงายในการเขาใชบริการ 
ดานความเชื่อม่ัน ดานความตั้งใจท่ีจะใชบริการ และดานการบอกตอจำนวน 12 คำถามโดยสวนท่ี 2 และ 3 ใชมาตราสวน
ประมาณคา 5 ลำดับ (Rating scale) โดยมีเกณฑใหคะแนนเพ่ือสรุปความคิดเห็นดังน้ี มีความคิดเห็นท่ีสุด = 5, มีความ
คิดเห็นมาก = 4, มีความคิดเห็นปานกลาง = 3 มีความคิดเห็นนอย = 2 มีความคิดเห็นนอยท่ีสุด = 1 และผูวิจัยใชเกณฑ
คาเฉลี่ยในการแปลผลโดยใชสูตรการคำนวณความกวางของอันตรภาคชั้น (Interval Scale) 
ความนาเช่ือถือของเครื่องมือ  
 1. การหาความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบสอบถามที่สรางขึ้นโดยผูวิจัยไดใหผูชำนาญการดานการขนสง
สินคาอันตรายทางอากาศและการบริหารคลังสินคาจำนวน 3 ทานพิจารณาตรวจสอบเนื ้อหาใหครอบคลุมและ
สอดคลองกับงานวิจัยท่ีตองกาศึกษา โดยใชวิธีพิจารณาวาขอสอบหรือขอคำถามแตละขอวัดไดตรงตามสิ่งท่ีตองการวัด
เน้ือหาหรือวัตถุประสงคการเรียนรูมากนอยเพียงใดผลการทดสอบพบวาไดคา IOC Index เทากับ 0.740 
  2. การตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผูวิจัยไดนำแบบสอบถามไปทำการทดสอบกับกลุมตัวอยางที่มี

ลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางจำนวน 30 คนและนำขอมูลที่ไดไปหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีการหาคา
สัมประสิทธิ์แอลฟา (alpha coefficient ; α) ของ Cronbach ปรากฏวาผลการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
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ไดคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.957 ซ่ึงมากกวา 0.7 แสดงวาแบบสอบถามมีความเชื่อม่ันในระดับท่ียอมรับไดจึงนำไปใชเปน
เคร่ืองมือในการรวบรวมขอมูล 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

  ผูวิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามที่ไดจากกลุมตัวอยางตามจำนวนที่กำหนดซึ่งการเก็บ
ตัวอยางทำโดยการแจกแบบสอบถามแกพนักงานบริษัทตัวแทนผูสงออกที่ทำหนาที่ติดตอและขนสงสินคาอันตรายกับ
คลังสินคาการบินไทยโดยใชเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2562 ถึงมีนาคม2563 โดยผูวิจัยได
แจกแบบสอบถามดวยตนเอง และแจกแบบสอบถามทางอีเมลลโดยชี้แจงขอมูลในการเก็บรวบรวมขอมูลอยางละเอียด
ทำใหไดขอมูลท่ีมีความสมบูรณทุกฉบับท้ังหมด 222 ตัวอยางคิดเปนรอยละ 100  
การวิเคราะหขอมูล 
 1. วิเคราะหขอมูลพื้นฐานลักษณะประชากรศาสตรจำแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระกับการศึกษา อาชีพ 
รายไดและประสบการณดานการขนสงสินคาอันตรายทางอากาศโดยใชสถิติเชิงพรรณนาในการการหาคาความถี่ 
(Frequency) คารอยละ (Percentage) สวนการศึกษาระดับความคิดเห็นตอคุณภาพการบริการและความภักดีของ
พนักงานบริษัทตัวแทนผูสงออกสินคาอันตรายที่มาใชบริการคลังสินคาการบินไทยจำกัด (มหาชน) ใชสถิติคำนวณ
คาเฉลี่ย (X) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
 2. การทดสอบความสัมพันธปจจัยลักษณะทางดานประชากรท่ีตางกันมีผลตอความภักดีของลูกคาแตกตางกัน 
ใชสถิติ (Independent Samples t-test) และ (One - Way ANOVA) และทดสอบความแตกตางรายคู ดวยวิธีการ 
LSD (Least significant different) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ ที่ 0.05 และใชการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุเพ่ือ
พยากรณอิทธิพลของคุณภาพบริการ ตอความภักดีของบริษัท ตัวแทนผูสงออกสินคาอันตรายทางอากาศท่ีมาใชบริการ
คลังสินคาบริษัทการบินไทย 
 

ผลการศึกษาวิจัย  
 ผลการศึกษาขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามที่มาใชบริการคลังสินคาบริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) 
พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุ 40 ปขึ้นไป การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา             
มีรายไดเฉลี่ย 20,001 – 40,000 บาท และสวนใหญมีประสบการณดานการขนสงสินคาอันตรายระหวาง 11 – 15 ป 
ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอคุณภาพบริการคลังสินคาบริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) 
ในภาพรวมพบวาผูตอบแบบสอบถาม มี ความคิดเห็นอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอพบวาระดับความคิดเห็นใน
ระดับมาก ไดแก การตอบสนองความตองการผูใชบริการ ดานความมั่นใจในการใชบริการ ดานความนาเชื่อถือของผู
ใหบริการ ดานการสัมผัสไดจากการใหบริการ และดานการเขาใจตอผูมาใชบริการตามลำดับ ผลการศึกษาขอมลูดาน
ความภักดีของผูใชบริการคลังสินคาการบินไทยโดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวามีความคิดเห็นในระดับมากไดแก ดานความเชื่อม่ัน ดานการเขาไปอยูกลางใจผูใชบริการ ใชบริการ ดานการบอกตอ 
และดานความตั้งใจท่ีจะใชบริการตามลำดับผลการทดสอบสมมติฐาน  
ผูวิจัยดำเนินการทดสอบสมมติฐานตามลำดับดังน้ี  
 สมมติฐานขอท่ี1 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยทางดานลักษณะทางประชากรศาสตรไดแก อายุและ 
ระดับการศึกษาไมมีผลตอความภักดีของพนักงานบริษัทตัวแทนผูสงออกสินคาอันตรายท่ีมาใชบริการคลังสินคาการบินไทย 
ยกเวน ดานเพศ รายไดเฉลี ่ย และประสบการณในการทำงาน โดยผูวิจัยสรุปเปนผลการทดสอบไดเปนประเด็นยอย
ดังตอไปน้ี  
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 1.1 เพศแตกตางกันมีผลตอความภักดี ของพนักงานบริษัทตัวแทนผูสงออกสินคาอันตรายที่มาใช
บริการคลังสินคาการบินไทย แตกตางกันและจากผลการทดสอบสมมติฐานไมพบความสัมพันธระหวางปจจัยทาง
ประชากรศาสตรดานเพศ ตอความภักดีรายดาน ดานการเขาไปอยูกลางใจผูใชบริการ ดานความตั้งใจท่ีจะใชบริการและ
ดานการบอกตอยกเวนดาน ความเชื่อมั่นท่ีมีคา Sig เทากับ .001 ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก           
( H0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง ( H1 ) หมายความวา เพศท่ีแตกตางกันมีผลตอความภกัดีดานความเชื่อม่ันแตกตางกัน  
 1.2 รายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกันมีผลตอความภักดี ของพนักงานบริษัทตัวแทนผูสงออกสินคา
อันตรายท่ีมาใชบริการคลังสินคาการบินไทยแตกตางกัน จากผลการทดสอบสมมติฐานไมพบความสัมพันธระหวางปจจัย
ทางประชากรศาสตรดานรายไดตอความภักดีรายดานของดานการเขาไปอยูกลางใจผูใชบริการ ดานความเชื่อมั่นและ
ดานการบอกตอยกเวน ดานความตั้งใจที่จะใชบริการท่ีมีคา Sig เทากับ .021 ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก ( H0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง ( H1 ) หมายความวา รายไดเฉลี่ยตอเดือนท่ีแตกตางกันมีผลตอความ
ภักดีดานดานความตั้งใจที่จะใชบริการแตกตางกัน โดยท่ีพนักงานบริษัทตัวแทนผูสงออก ที่มีรายได เฉลี่ยตอเดือนท่ี 
40,000 - 60,000 บาท มีความความตั้งใจที่จะใชบริการต่ำกวากลุมพนักงานบริษัทตัวแทนผูสงออกที่และมากกวา 
60,000 บาท มีคา Sig เทากับ .024  

   1.3 ประสบการณการทำงาน แตกตางกันมีผลตอความภักดี ของพนักงานบริษัทตัวแทนผูสงออก
สินคาอันตรายท่ีมาใชบริการคลังสินคาการบินไทยแตกตางกัน จากผลการทดสอบสมมติฐานไมพบความสัมพันธระหวาง
ปจจัยทางประชากรศาสตรประสบการณการทำงาน ตอความภักดี รายดาน ดานการเขาไปอยูกลางใจผูใชบริการ ดาน
ความตั้งใจที่จะใชบริการและดานการบอกตอ ยกเวน ดานความเชื่อมั่นท่ีมีคา Sig เทากับ .023 ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 
นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( H0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง ( H1 ) หมายความวาประสบการณการขนสงสินคา
อันตรายท่ีแตกตางกันสงผลตอความภักดีดานดานความเชื่อม่ันแตกตางกัน โดยท่ีพนักงานบริษัทตัวแทนผูสงออกท่ีมีท่ีมี
ประสบการณ 11 – 15 ป มีความเชื่อม่ันต่ำกวากลุมท่ีมีประสบการณการปฏิบัติงานขนสงสินคาอันตรายมากกวา 15 ป 
มีคา Sig เทากับ .023  
  สมมติฐานขอที่ 2 ปจจัยทางดานคุณภาพการบริการ มีผลตอความภักดีของพนักงานบริษัทตัวแทนผูสงออก
สินคาอันตรายท่ีมาใชบริการคลังสินคาการบินไทยจำกัด (มหาชน) 
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา คุณภาพการบริการคลังสินคาการบินไทยประกอบไปดวย ดานการสัมผัสไดจากการ
ใหบริการ ดานการตอบสนองความตองการ ความนาเชื่อถือ ดานความแนนอน และดานการเขาใจตอผูมาใชบริการมี
ความสัมพันธเชิงเสนกับความภักดีของพนักงานบริษัทตัวแทนผูสงออกสินคาอันตรายท่ีมาใชบริการโดยมีคาสัมประสิทธ
สหสัมพันธ 0.593 และสามารถพยากรณความภักดีของพนักงานบริษัทตัวแทนผูสงออกสินคาอันตรายทางอากาศไดรอย
ละ 48.2 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สามารถเขียนสมการแสดงความสัมพันธไดดังน้ี  

ความภักดีของพนักงานบริษัทตัวแทนผูสงออกสินคาอันตรายทางอากาศที่มาใชบริการคลังสินคาการบินไทย 
(Y) = 0.263 + 0.187(ดานการเขาใจตอผูมาใชบริการ) + 0.182(ความนาเชื่อถือ) + 0.177(ดานการตอบสนองความ
ตองการ) + 0.154(ดานความม่ันใจ) + 0.136(ดานการสัมผัสไดจากการใหบริการ) 
 

อภิปรายผล 
การศึกษาเร่ืองอิทธิพลของคุณภาพบริการตอความภักดีของบริษัทตัวแทนผูสงออกสินคาอันตรายทางอากาศ

ท่ีมาใชบริการคลังสินคาบริษัทการบินไทยจำกัด(มหาชน) ไดนำผลสรุปมาเชื่อมโยงกับแนวคิด ทฤษฎีและวิทยานิพนธท่ี
เก่ียวของ เขาดวยกันเพ่ืออธิบายสมมติฐานและวัตถปุระสงคการวิจัยดังน้ี 
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  1.1 เพศแตกตางกันมีผลตอความภักดี ดานความเชื่อมั่นตอคลังสินคาการบินไทย แตกตางกัน ทั้งน้ี
เนื ่องมาจากในการมาติดตอคลังสินคานั ้นส วนใหญจะเปนงานที ่ เหมาะสมกับของเพศชายมากวาเพศหญิง                
(DG acceptance registration by Thai cargo 2019) เพราะเปนงานท่ีเก่ียวของกับตัวสินคาท่ีอยูในคลังสินคาสำหรับ
เพศหญิงจะเหมาะกับหนาท่ีในสำนักงานในซ่ึงสามารถมีผลตอความภักดีท่ีแตกตางกัน สำหรับปจจัยดานอายุและระดับ
การศึกษาไมสงผลตอความภักดีเนื่องมาจากพนักงานตัวแทนผู สงออกที ่มาใชบริการจะตองผานการอบรมในเรื่อง
กฎระเบียบการขนสงสินคาอันตรายเชนเดียวกับเจาหนาท่ีคลังสินคาจึงไมมีผลตอความภักดีกับคลังสินคาซ่ึงสอดคลอง
กับแนวความคิดของ สุภัชชา วิทยาคง (2559) ทีวาปจจัยท่ีไมสงผลตอความภักดีตอตราสินคาของสายการบินตนทุนต่ำ
ของผูใชบริการอันไดแก อายุ, ระดับการศึกษา สำหรับปจจัยดานรายไดเฉลี่ยตอเดือนและประสบการณจะสงผลตอ
ความภักดีคลังสินคา และงานของรุงโรจน พรขุนทด(2560) ท่ีวาปจจัยสวนบุคลบุคคลสงผลตอความจงรักภักดีตอสโมสร
ฟุตบอลขอนแกนแตกตางกันยกเวนดานระดับการศึกษาไมแตกตางกัน และไชยพศ ร่ืนมล(2558) เร่ืองปจจัยท่ีสงผลตอ
ความจงรักภักดีของผูใชบริการธุรกิจคารแคร ท่ีวาดานเพศมีผลตอสถานท่ีท่ีเลือกใชบริการ 
    1.2 รายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกันมีผลตอความภักดีดานความตั้งใจที่จะใชบริการของพนักงาน
บริษัทตัวแทนผูสงออกสินคาอันตรายทางอากาศที่มาใชบริการคลังสินคาการบินไทยแตกตางกัน โดยที่พนักงานที่มี
รายไดมากกวา 60,000 บาทจะมีความตั้งใจท่ีจะใชบริการสูงกวาคนท่ีมีรายไดนอยกวา เน่ืองมาจาก พนักงานท่ีมีรายได
มากซึ่งสวนใหญจะมีตำแหนงสูงและมีหนาที่ติดตอกับคลังสินคาในทุกๆดานทำใหมองเห็นคุณคาและการบริการของ
คลังสินคาไดอยางลึกซ้ึงกวาพนักงานตัวแทนผูสงออกท่ีมีรายไดนอยกวาซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ สรญา เข็มเจริญ 
(2559) ท่ีวารายไดท่ีแตกตางกันมีความสัมพันธตอความภักดีของผูใชบริการเครือขายแตกตางกัน 

1.3 ประสบการณดานการขนสงสินคาอันตรายที่แตกตางกันมีผลตอความภักดีของพนักงานบริษัท
ตัวแทนผูสงออกสินคาอันตรายทางอากาศท่ีมาใชบริการคลงัสินคาการบินไทยแตกตางกัน โดยท่ีพนักงานบริษัทตัวแทนผู
สงออกท่ีมีท่ีมีประสบการณ 11-15 ป มีความเชื่อม่ันต่ำกวากลุมท่ีมีประสบการณการปฏิบัติงานขนสงสินคาอันตรายท่ี
มากกวา 15 ป เนื่องมาจากพนักงานบริษัทตัวแทนผูสงออกที่มีที่มีประสบการณสูงจะไดสัมผัสในเรื่องคุณภาพบริการ
จากคลังสินคาเปนระยะเวลาที่ยาวนานสามารถแยกแยะระดับคุณภาพการบริการไดมากกวาพนักงานบรษิัทตัวแทนผู
สงออกท่ีมีท่ีมีประสบการณนอย สงผลใหเกิดความรูสึกในความภักดีตอผูใหบริการไดอยางเดนชัดกวาซ่ึงสอดคลองกับ
การศึกษาวิจัยของ กิตติชัย ศรีชัยภูมิ (2557) ที่วาปจจัยประสบการณของลูกคามีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับ
ความภักดีตอตราสินคาของธนาคารพาณิชยในประเทศไทยและงานของ ชยุตมกันต พงศจิรกร (2561) ท่ีวาการบริหาร
ประสบการณลูกคาในดานลักษณะทางกายภาพ ดานการบริการ ดานการสื่อสาร และดานพนักงาน มีอิทธิพลตอความ
ภักดีเชิงพฤติกรรมของลูกคา  
  2. คุณภาพการบริการประกอบไปดวย ดานการสัมผัสไดจากการใหบริการ ดานการตอบสนองความตองการ
ความนาเชื่อถือ ดานความแนนอน และดานการเขาใจตอผูมาใชบริการ มีความสัมพันธเชิงเสนกับความภักดีของบริษัท
ตัวแทนผู สงออกสินคาอันตรายทางอากาศที ่มาใชบริการคลังสินคาบริษัทการบินไทยสามารถเขียนสมการแสดง
ความสัมพันธไดดังน้ี  
  ความภักดีของพนักงานบริษัทตัวแทนผูสงออกสินคาอันตรายทางอากาศท่ีมาใชบริการคลังสินคาการบินไทย
(Y) = 0.263 + 0.187 (ดานการเขาใจตอผูมาใชบริการ) + 0.182 (ความนาเชื่อถือ) + 0.177 (ดานการตอบสนองความ
ตองการ) + 0.154 (ดานความม่ันใจ) + 0.136 (ดานการสัมผัสไดจากการใหบริการ) 
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 ผูวิจัยอภิปรายเปนรายดานไดดังน้ี  
2.1 คุณภาพการใหบริการดานการเขาใจตอผูมาใชบริการ มีผลตอความภักดีของพนักงานบริษัท

ตัวแทนผูสงออกสินคาอันตรายทางอากาศท่ีมาใชบริการคลังสินคาการบินไทยท้ังน้ีเน่ืองจากคลังสินคาไดยึดถือและให
คามสำคัญในเรื่องการตรงตอเวลาและหนาที่ๆตองปฏิบัติตอผูมาใชบริการเปนลำดับตนๆรวมถึงการแจงหรือประชา
สัมพันธเร่ืองตางท่ีเก่ียวของกับคลังสนิคาเพ่ือใหผูมาใชบริการไดรับทราบขอมูลขาวสารตางๆซ่ึงในการศึกษาคณุภาพการ
ใหบริการดานการเขาใจตอผูมาใชบริการในคร้ังน้ี ไดมีบางสวนท่ีสอดคลองกับการศึกษาของ ไชยพศ ร่ืนมล (2558) ท่ีวา 
ปจจัยเก่ียวกับการรับรูคุณภาพของธุรกิจคารแครดานการดูแลเอาใจใส สงผลตอความจงรักภักดีในการใชบริการคารแคร 
นอกจากน้ียังสอดคลองกับการศึกษาของอัมพล ชูสนุกและคณะฯ.(2559). พบวา คุณภาพการ ใหบริการในมิติการเอาใจ
ใสผูใชบริการเปนรายบุคคลมีอิทธิพลทางบวกตอความจงรักภักดีของผูใชบริการ  

2.2 คุณภาพการใหบริการดานความนาเชื่อถือสงผลตอความภักดีของบริษัทตัวแทนผูสงออกสนิคา
อันตรายทางอากาศที่มาใชบริการคลังสินคาบริษัทการบินไทย ทั้งน้ีเนื่องจากพนักงานคลังสินคาทุกคนตองผานการ
อบรมเร่ืองกฎระเบียบการขนสงสินคาอันตรายและเร่ืองความปลอดภัยในการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎระเบียบขอบังคับของ
สมาคมขนสงสินคาทางอากาศระหวางประเทศและขอบังคับของสำนักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทยท่ีไดระบุไว
ในพระราชบัญญัติการขนสงสินคาอันตรายทางอากาศ โดยเฉพาะในสวนของพนักงานท่ีมีหนาท่ีปฏิบัตงิานรับตรวจสินคา
อันตรายโดยตรงตองถูกตรวจสอบมาตรฐานการปฏิบัติงานจากองคกรตางๆท้ังในและตางประเทศจึงสามารถตอบและ
แกปญหาตางๆในเรื่องการขนสงสินคาอันตรายทางอากาศไดซึ่งในการศึกษาครั้งนี้มีบางสวนที่สอดคลองกับการศึกษา
ของไชยพศ ร่ืนมล (2558)ปจจัยท่ีสงผลตอความจงรักภักดีของผูใชบริการธุรกิจคารแคร ในกรุงเทพมหานคร ท่ีวา ปจจัย
เก่ียวกับการรับรูคุณภาพของธุรกิจคารแครดานความนาเชือ่ถือ สงผลตอความจงรักภักดีในการใชบริการคารแคร อยางมี
นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และไมสอดคลองกับการศึกษาของ อัมพล ชูสนุกและคณะฯ.(2559).ท่ีศึกษาวิจัยเร่ือง 
อิทธิพลของคุณภาพการใหบริการตอคุณคาท่ีรับรู ความพึงพอใจ และความจงรักภักดีของผูใชบริการคลินิกเสริมความ
งามในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการศึกษาวิจัยไมปรากฎใหเห็นวา คุณภาพการ ใหบริการในมิติความนาเชื่อถือมี
อิทธิพลทางบวกตอความจงรักภักดีของผูใชบริการ  

2.3 คุณภาพบริการดานการตอบสนองความตองการสงผลตอความภักดีของบริษัทตัวแทนผูสงออก
สินคาอันตรายทางอากาศที่มาใชบริการคลังสินคาบริษัทการบินไทยผลการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหการ
ถดถอยเชิงพหุคูณพบวาคุณภาพบริการของคลังสินคาการบินไทยสงผลตอความภกัดีของพนักงานบริษัทตัวแทนผูสงออก
อยางมีนัยสำคัญทางสถิตท่ีิ.05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไวท้ังน้ีเน่ืองจากพนักงานคลังสินคาสามารถ ใหบริการดวย
ความรวดเร็ว หรือสามารถแกไขปญหาใหไดอยางรวดเร็วรวมท้ังความสะดวกสบายในเร่ืองท่ีจอดรถเพ่ือขนถายสินคาซ่ึง
สอดคลองกับแนวความคิด Parasuraman,A, Zeithaml, V.A. & Berry, L.L. (2013) ไดนิยามของการตอบสนองตอ
ลูกคา (Responsiveness) หมายถึง ความพรอมและความเต็มใจที่จะใหบริการโดยสามารถตอบสนองความตองการ
ใหกับผูมาใชบริการไดอยางทันที ผูรับบริการสามารถเขารับบริการไดสะดวกและงายจากการไดใชบริการ และอัมพล            
ชูสนุกและคณะฯ.(2559).ที่พบวา คุณภาพการ ใหบริการในมิติความรวดเร็วมีอิทธิพลทางบวกตอความจงรกัภักดีของ
ผูใชบริการคลินิกเสริมความงามในเขตกรุงเทพมหานคร อยางไรก็ตามผลการศึกษาน้ี ไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ
ไชยพศ รื่นมล (2558)ที่พบวา ปจจัยเกี่ยวกับการรับรูคุณภาพของธุรกิจคารแครดานการตอบสนองตอความตองการ
อยางรวดเร็ว ไมสงผลตอความจงรักภักดีในการใชบริการคารแคร อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
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  2.4 คุณภาพการใหบริการ ดานความมั่นใจ สงผลตอความภักดีของบริษัทตัวแทนผูสงออกสินคา
อันตรายทางอากาศท่ีมาใชบริการคลังสินคาบริษัทการบินไทยผลการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหการถดถอยเชิง
พหุคูณพบวาคุณภาพบริการของคลังสินคาการบินไทยสงผลตอความภักดีของพนักงานบริษัทตัวแทนผูสงออกอยางมี
นัยสำคัญทางสถิตท่ีิ.05 ท้ังน้ีเน่ืองจากคลังสินคามีนโยบายในเร่ืองคณุภาพบริการโดยตองยึดถือวาลกูคาท่ีมาใชบริการทุก
คนไมวาจะเปนลูกคารายยอยก็ตามจะตองไดสิทธิในการไดรับเทาเทียมกันโดยไมเลือกปฏิบัติแมวาลูกคาบางคนจะเสนอ
ผลประโยชนใหก็ตามซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ไดมีบางสวนที่สอดคลองกับสอดคลองกับจิตติยา ศรีฤทธิ์ประดิษฐ (2558) 
การใหความม่ันใจกับผูรับบริการ เปนการบริการจากพนักงานท่ีมีความรูความสามารถในการใหขอมูลท่ีถูกตอง มีทักษะ
ในการทำงานตอบสนองความตองการของผูรับบริการและมนุษยสัมพันธท่ีดี สามารถทำใหผูรับบริการเกิดความเชื่อถือ 
และรูสึกปลอดภัยสรางความมั่นใจวา ผูรับบริการไดรับบริการที่ดซีึ่งไมสอดคลองกับการศึกษาของ อัมพล ชูสนุกและ
คณะฯ.(2559). โดยผลการศึกษาวิจัยไมปรากฎใหเห็นวา คุณภาพการ ใหบริการในมิติความม่ันใจ มีอิทธิพลทางบวกตอ
ความจงรักภักดีของผูใชบริการคลินิกเสริมความงามในเขตกรุงเทพมหานคร และ Kumar (2019) ไดศึกษาผลกระทบ
ของคุณภาพการบริการท่ีมีตอลูกคาความพึงพอใจและความภักดีในอุตสาหกรรมผูใหบริการโทรคมนาคมใน Delhi-NCR 
ผลการศึกษาพบวาพบวาความม่ันใจมีผลในทางลบตอความพึงพอใจและความภักดีของลูกคา  
  2.5 คุณภาพบริการดานการสัมผัสไดจากการใหบริการสงผลตอความภักดีของบริษัทตัวแทนผูสงออก
สินคาอันตรายทางอากาศที่มาใชบริการคลังสินคาบริษัทการบินไทยผลการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหการ
ถดถอยเชิงพหุคูณพบวาคุณภาพบริการการสัมผัสไดจากการใหบริการของคลังสินคาการบินไทยสงผลตอความภักดีของ
พนักงานบริษัทตัวแทนผู สงออกอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที ่ตั้งไวทั ้งนี้ เนื่องจาก
คลังสินคาท่ีใหบริการท่ีใหบริการมีการจัดการท่ีเปนระเบียบในเร่ืองสถานท่ีตั้งของหนวยงานท่ีใหบริการซ่ึงสอดคลองกับ
แนวความคิดปตินันท ควะชาติ (2558) กระบวนการสูความภักดีในลูกคาของศูนยการคาในจังหวัดชลบุรี ท่ีวาคุณภาพ
งานบริการดานรูปแบบทางกายภาพ (Physical Aspect) เปนปจจัยหลักท่ีทำใหเกิดความภักดีของลูกคา และสอดคลอง
กับ ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ (2560) กลาวถึงการนำเสนอลักษณะทางกายภาพวาเปนลักษณะของการใหบริการและ
สิ่งแวดลอมตางๆที่สามารถสัมผัสไดรวมถึงคุณภาพของบริการผานสิ่งที่มองเห็นไดอาทิเชน ลักษณะของอาคาร การ
ตกแตงภายในและสถานท่ีใหบริการเพ่ือดึงดูดใหผูมาใชบริการเกิดความพึงพอใจและความภักดีมากท่ีสุด 
  

ขอเสนอแนะ 
 ประเด็นท่ี 1 ลักษณะทางดานประชากรศาสตรท่ีแตกตางกัน มีผลตอความภักดีของพนักงานบริษัทตัวแทนผู

สงออกสินคาอันตรายทางอากาศท่ีมาใชบริการคลังสินคาการบินไทยไมแตกตางกันและผูวิจัยจึงขอแนะนำสำหรับบาง
ประเด็นในดานประชากรศาสตรของพนักงานบริษัทตัวแทนผูสงออกท่ีมีผลตอความภักดีท่ีแตกตางกัน 

 1. เพศแตกตางกันมีผลตอความภักดี ดานความเชื่อมั่นตอคลังสินคาการบินไทยแตกตางกันผูวิจัยแนะนำวา
ควรใหพนักงานท่ีใหบริการยึดตามกฎระเบียบขอบังคับและมาตรฐานการขนสงสินคาอันตรายทางอากาศเปนหลักโดย
หลีกเลี่ยงมุมมองในแงท่ีวาเพศหญิงยังไมเหมาะกับลักษณะการปฏิบัตงิานในคลังสินคาเม่ือเทียบกับเพศชายท้ังน้ีเพ่ือใหมี
มาตรฐานในการปฏิบัติงานและเพ่ิมความนาเชื่อถือ  

 2. รายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกันมีผลตอความภักดีดานความตั้งใจที่จะใชบริการของพนักงานบริษัท
ตัวแทนผูสงออกสินคาอันตรายทางอากาศท่ีมาใชบริการคลังสินคาการบินไทยแตกตางกัน โดยท่ีพนักงานท่ีมีรายไดมา
กวา 60,000 บาทจะมีความตั้งใจท่ีจะใชบริการสูงกวาคนท่ีมีรายไดนอยกวาผูวิจัยแนะนำวาพนักงานคลังสินคาท่ีมีหนาท่ี
ใหบริการตอพนักงานบริษัทตัวแทนผูสงออกสินคาอันตราย ตองใหบริการและปฏิบัติตอผูมาใชบริการไดอยางเปน
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มาตรฐานและเทาเทียมกันโดยไมแบงแยกการใหบริการในมุมมองท่ีวาลูกคาท่ีมีรายไดมากจะมีศักยภาพสูงกวาลูกคาท่ีมี
รายไดนอยกวา 

 3. ดานประสบการณดานการขนสงสินคาอันตรายท่ีแตกตางกันมีผลตอความภักดขีองพนักงานบริษัทตวัแทนผู
สงออกสินคาอันตรายทางอากาศท่ีมาใชบริการคลังสินคาการบินไทยแตกตางกัน โดยท่ีพนักงานบริษัทตัวแทนผูสงออกท่ี
มีท่ีมีประสบการณ 11-15 ป มีความเชื่อม่ันต่ำกวากลุมท่ีมีประสบการณการปฏิบัติงานขนสงสินคาอันตรายท่ีมากกวา 
15 ป ผูวิจัยแนะนำวาควรใหพนักงานคลังสินคาที่มีหนาที่ใหบริการมีมุมมองตอพนักงานบริษัทตัวแทนผูสงออกสินคา
อันตรายที่มีประสบการณนอยกวา 15 ปวามีความมารถในการปฏิบัติงานดานกฎระเบียบขอบังคับการขนสงสินคา
อันตรายไดเทียบเทากับผูท่ีมีประสบการณการปฏิบัติงานขนสงสินคาอันตรายท่ีมากกวา 15 ป 

 ประเด็นท่ี 2 คุณภาพการบริการประกอบไปดวย ดานการสัมผัสไดจากการใหบริการ ดานการตอบสนองความ
ตองการ ความนาเชื่อถือ ดานความแนนอน และดานการเขาใจตอผูมาใชบริการ มีความสัมพันธเชิงเสนกับความภักดี
ของบริษัทตัวแทนผูสงออกสินคาอันตรายทางอากาศที่มาใชบริการคลังสินคาบริษัทการบินไทยสามารถเขียนสมการ
แสดงความสัมพันธไดดังน้ี 

ความภักดีของพนักงานบริษัทตัวแทนผูสงออกสินคาอันตรายทางอากาศที่มาใชบริการคลังสินคาการบินไทย 
(Y) = 0.263 + 0.187(ดานการเขาใจตอผูมาใชบริการ) + 0.182(ความนาเชื่อถือ) + 0.177(ดานการตอบสนองความ
ตองการ) + 0.154(ดานความแนนอน) + 0.136(ดานการสัมผัสไดจากการใหบริการ) ผูวิจัยมีประเด็นแนะนำวา ควรให
ความสำคัญกับดานการเขาใจตอผูมาใชบริการเปนอันดับแรก เน่ืองมาจากมีอิทธิพลสูงสุด (0.187) รองลงมาควรมีการ
สรางความนาเชื่อถือ(0.182) ดานการตอบสนองความตองการ(0.177) ดานความแนนอน(0.154) ดานการสัมผัสไดจาก
การใหบริการ(0.136) ตามลำดับโดยผูวิจัยมีขอเสนอแนะในแตละประเด็นดังน้ี 
 1. คุณภาพการใหบริการดานการเขาใจตอผูมาใชบริการ ผูใหบริการตองตระหนักในเร่ืองความสามารถในการ
สื ่อสารตอผูมาใชบริการโดยเฉพาะการชี ้แจงในดานเหตุผลในกรณีที่จะปฏิเสธไมรับสินคาจากลูกคารวมถึงเรื่อง
กฎระเบียบขอบังคับปลีกยอยในการขนสงสินคาอันตราย จะตองอธิบายใหลูกคาเขาใจไดอยางงายท่ีสุดและเพ่ิมชองทาง
ในการติดตอสื่อสารที่ใหบริษัทตัวแทนผูสงออกสินคาอันตรายสามารถติดตอกับหนวยงานสินคาอันตรายในเรื่องการชี้
แจงปญหาในการขนสงสินคาประเภทน้ีท่ีอาจตองใชเวลาในการหาขอมูลเพ่ือแกไขปญหาไดอยางตอเน่ือง 
  2. คุณภาพการใหบริการดานความนาเชื่อถือโดยเฉพาะระยะเวลารอคอยในการรับบริการ ผูบริหารคลังสินคา
ควรจัดใหมีจำนวนพนักงานตรวจรับสินคาอันตรายที่เหมาะสมกับชวงเวลาเชน ในชวงเวลาตั้งแต 14:00 - 22:00 เปน
ชวงเวลาท่ีมีสินคาและจำนวนผูมาใชบริการคอนขางหนาแนนแตจำนวนผูใหบริการยังคงมีปริมาณเทาเดิมจากปญหาท่ี
กลาวมานี้ ผูบริหารคลังสินคาอาจเพิ่มจำนวนพนักงานที่ใหบริการตรวจรับสินคาอันตรายในชวงเวลาเวลาดังกลาวให
เพียงพอตอการใหบริการ 
 3. คุณภาพการใหบริการดานการตอบสนองความตองการในเรื่องการตรวจรับสินคาอันตราย ผูบริหารควร
สนับสนุนและผลิตบุคคลากรใหมีความรูความสามารถเฉพาะทางในเร่ืองกฎระเบียบและการตรวจสอบการขนสงสินคา
อันตรายทางอากาศใหเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือเปนการรองรับบุคลากรท่ีใกลเกษียณอายุงานรวมถึงตองใชเวลาและประสบการณ
ในการเรียนรูสำหรับการปฏิบัติงานดานน้ี 
 4. คุณภาพการใหบริการ ดานความม่ันใจ ผูใหบริการการตองมีความเปนธรรมไมเลือกปฏิบัติไมวาจะเปนการ
ใหบริการตอลูกคารายใหญหรือรายยอย และควรเนนขั้นตอนการใหบริการที่ชัดเจน และเหมาะสม เชนในกรณีที่เกิด
ปญหาในเร่ืองเอกสารหรือสินคากับลูกคารายใหญหรือลูกคาท่ีมาใชบริการประจำและตองใชเวลาในการแกปญหาน้ันๆ
ขณะเดียวกันลูกคารายยอยก็กำลังรอการรับบริการ ผูใหบริการตองอธิบายผลกระทบท่ีจะตามมาในกรณีท่ีฝาฝนหรือทำ
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ผิดกฎระเบียบการขนสงสินคาอันตรายทางอากาศใหอยางชัดเจนโดยไมมีการผอนผันใหกับลูกคาใดๆก็ตามเพราะเปน
เร่ืองของความปลอดภัยตอตวัอากาศยาน แตหลังจากท่ีลูกคาไดแกไขขอบกพรองของสินคาแลวนำสินคามาใชบริการอีกคร้ัง 
ผูใหบริการควรมีชองทางการใหบริการโดยดวนทันทีและเพ่ือเปนการสรางความประทับใจใหกับลูกคา 
 5. คุณภาพการใหบริการดานการสัมผัสไดจากการใหบริการ เน่ืองจากชองทางการลำเลียงสินคาเขาคลังสินคา
มีสองจุดใหญคือ ชองทางเขาของสายการบินไทยและชองทางเขาของสายการบินตางประเทศแตจุดรับตรวจสอบสินคา
อันตรายมีใหบริการเพียงจุดเดียวคือ ดานชองทางเขาของสายการบินไทยจึงสงผลใหหลังจากท่ีลูกคานำสินคาตรวจสอบ
เสร็จเรียบรอยแลวลูกคาจะตองนำสินคาท่ีบรรทุกไปกับสายการบินตางประเทศกลับไปเขาในชองทางเขาของสายการบนิ
ตางประเทศสงผลใหไมสะดวกและเสียเวลาตอการจัดการสินคาจึงเสนอใหเพ่ิมจุดรับบริการตรวจสอบสินคาอันตรายทาง
ฝงทางเขาของสายการบินลูกคาอีก 1 จุดเพ่ือเปนการอำนวยความสะดวกใหกับพนักงานบริษัทตัวแทนผูสงออก 
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สวนประสมทางการตลาดของการใชบริการบริษัทนำเท่ียวตางประเทศของนักทองเท่ียวชาวไทย 
 
THE MARKETING MIX OF USING FOREIGN TOUR COMPANIES  FOR THAI TOURISTS  
 
ผูวิจัย   ธนะพัฒน  วิริต 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
สุรัสวด ี โปสินธุ 
อาจารยประจำบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสวนประสมทางการตลาดของบริษัทนำเที่ยวตางประเทศของ

นักทองเท่ียวชาวไทย และเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความสวนประสมทางการตลาดของบริษัทนำเท่ียวตางประเทศของ
นักทองเที่ยวชาวไทย จำแนกตามคุณลักษณะประชากรศาสตร ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก นักทองเที่ยวชาว
ไทย กำหนดขนาดกลุมตัวอยางจากสูตร Taro Yamane ไดขนาดกลุมตัวอยางจำนวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการ
วิจัย เปนแบบสอบถาม สถิติที่ใชในงานวิจัย ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
สมมติฐานโดยใชคา t-test วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว F-test และทดสอบความแตกตางรายคู ดวยวิธีการ 
LSD ผลการวิจัยมีดังนี้ สวนประสมทางการตลาดของบริษัทนำเที่ยวตางประเทศของนักทองเที่ยวชาวไทย ไดแก 
ดานผลิตภัณฑบริการ ดานราคา ดานชองทางการจัดจำหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานลักษณะ
ทางกายภาพ และดานกระบวนการใหบริการ ทั ้งภาพรวมและรายขอ อยู ในระดับมากทุกประเด็น สวนการ
เปรียบเทียบสวนประสมทางการตลาดของบริษัทนำเท่ียวตางประเทศของนักทองเท่ียวชาวไทย จำแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตรภาพรวม พบวา เพศ อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน สวนประสมทางการตลาดของ
การใชบริการในภาพรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนอายุและสถานภาพแตกตางกัน 
สวนประสมทางการตลาดของการใชบริการบริษัทนำเท่ียวตางประเทศของนักทองเท่ียวชาวไทย ไมแตกตางกัน  
 
คำสำคัญ : สวนประสมทางการตลาด, บริษัทนำเที่ยว, นักทองเที่ยวชาวไทย 
 
Abstract 

The purpose of this research is to study the marketing mix of using foreign tour 
companies in Thai Tourists. And to compare the marketing mix of using foreign tour 
companies for Thai tourists. Classified by demographic characteristics The population used 
in the research is Thai tourists. The sample size was determined from the Taro Yamane 
formula. The sample size was set to 400 persons. Research tools is a questionnaire. The 
statistics used in the research were percentage, mean, standard deviation. Hypothesis testing 
using t-test, One-way analysis of variance, F-test and tested the differences in pairs by LSD 
method. The research results are as follows. The marketing mix of using foreign tour 
companies in Thai tourists is product service, price, distribution channel, marketing 
promotion, personnel, physical characteristics and the service process aspect both the 
overview and each item at a high level in every aspect. As for the comparison of marketing 
mix of using foreign tour companies in Thai tourists Classified by general characteristics, 
found that sex, occupation and average monthly income are different. The marketing mix of 
using services in general is different. With statistical significance at the level of 0.05. The 
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age and status are different. The marketing mix of using foreign tour companies for Thai 
tourists no different.  
 
Keyword : Marketing Mix, Tour Companies, Thai Tourists 

 

บทนำ 
หลักการและเหตุผล 

ตลอดทศวรรษท่ีผานมาอุตสาหกรรมการทองเท่ียวของประเทศไทยถือเปนพลังขับเคลื่อนในการกระตุน
ใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่นำไปสูการจางงาน สรางอาชีพ การกระจายรายไดและการลงทุนในธุรกิจที่มี
ความเกี่ยวเนื่องมากมาย เปนการสรางความมั่งคั่งและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรไทย แตเมื่อพิจารณา
สถานการณในปจจุบัน จะพบวาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวมีการแขงขันสูง โดยเฉพาะการแขงขันในดานการ
ใหบริการ คุณภาพ การบริหารจัดการอยางเปนระบบ ดังนั้น อุตสาหกรรมการทองเที่ยวของไทยถือเปนสวนหน่ึง
ของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่เพิ่มมากขึ้น ยอมมีความจำเปนที่จะตองสงเสริมคุณภาพของสินคาการทองเที่ยวใน
ดานตาง ๆ เพ่ือใหเปนมาตรฐานสากล ถึงแมวามูลคาตลาดของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีใชบริการจากบริษัทนำเท่ียว
จะมีจำนวนไมมากเทากับนักทองเท่ียวท่ีเดินทางทองเท่ียวดวยตัวเอง แตก็ถือวาแนวโนมของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ี
หันมาสนใจใชบริการจากบริษัทนำเท่ียวก็มีอัตราสวนท่ีเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ืองทุกป ดวยเหตุน้ีจึงทำใหมีผูสนใจเขามา
เปนบริษัทนำเที่ยวตางประเทศเปนจำนวนมาก และในแตละปก็มีแนวโนมบริษัทที่เขามาจดทะเบียนกับกรมการ
ทองเที ่ยวเพิ ่มขึ ้น โดยเมื ่อวิเคราะหจากสถานการณการเปดบริษัทนำเที ่ยวตางประเทศและขอมูลตลาด                  
การทองเท่ียวตางประเทศของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมีการจัดการเดนิทางผานบริษัทนำเท่ียวตางประเทศมีอัตราการ
เพ่ิมสูงขึ้น สะทอนใหเห็นวายังมีนักทองเท่ียวอยูจำนวนหน่ึงท่ียังคงใชบริการบริษัทนำเท่ียวไปตางประเทศ (รายงาน
ภาวะเศรษฐกิจทองเท่ียว ฉบับท่ี 7, 2560) 

ปจจุบันมีบริษัทนำเท่ียวมีจำนวนเพ่ิมมากขึ้น เพราะมีการลงทุนในธุรกิจนอยแตไดผลกำไรสูง ประกอบ
กับนักทองเที่ยวมักใหความสนใจในการออกเดินทางทองเที่ยวทั้งในและนอกประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยการออก
เดินทางจะมีจุดมุงหมายแตกตางกันออกไป มีผลทำใหบริษัทนำเที ่ยวตางประเทศมองเห็นถึงความสำคัญของ
นักทองเที่ยวมากยิ่งขึ้น และเพื่อเปนกลยุทธในการดึงดูดใหลูกคาที่เคยใชบริการแลวกลับมาเปนลูกคาประจำกับ
บริษัท ดังนั้น การใหบริการที่มีกลยุทธรูปแบบใหม ๆ  บริษัทนำเที่ยวตางประเทศท่ีทุก ๆ  บริษัทตองพัฒนา ไดแก 
การจัดการทองเที่ยวแบบเบ็ดเสร็จที่เปนรูปแบบ การทองเที่ยว เนนท่ีการใหบริการ การจัดทำสื่อโฆษณา การ
ปรับเปลี่ยนการสงเสริมการขายตามฤดูกาลทองเท่ียวและราคา รายการทองเท่ียวแบบเบ็ดเสร็จ เหลาน้ี จะเปนการ
สรางแรงจูงใจใหกับผูท่ีเร่ิมตนทองเท่ียว ใหเกิดทัศนคติท่ีดีระหวางบริษัทนำเท่ียวตางประเทศท้ังกอนและหลังการ
ขาย ซ่ึง ในปจจุบัน การทองเท่ียวแบบเบ็ดเสร็จเปนท่ีไดรับความนิยม และยังคงมีการแขงขันกันสูงในระหวางบริษัท
นำเที่ยวแบบเบ็ดเสร็จดวยกันเอง ทั้งนี้ลูกคาสวนใหญมักจะคำนึงถึงเรื่องราคาถูก คุณภาพดี การใหบรกิารหลงัการ
ขายที่ดี และถึงแมวาราคาจะเปนตัวท่ีบอกถึงคุณภาพในการใหบริการเปนหลัก แตก็ขึ้นอยูกับบริษัทนำเที่ยวแบบ
เบ็ดเสร็จท่ีใหบริการทองเท่ียวดวยวา จะสามารถสรางความประทับใจ และทัศนคติท่ีดกัีบลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ
สูงสุดในเร่ืองของการบริการน้ันไดอยางไร สอดคลองกับ อัณณชญากร สมัครและคณะ (2560) พบวา ธุรกิจทองเท่ียว
ควรปรับกระบวนการบริหารภายในของกิจการ ดานสวนผสมทางการตลาด ควรเพิ่มชองทางการจัดจำหนายใหมๆ 
และมีการทดลองจัดทำโปรโมชั่นอยูเสมอเพ่ือกระตุนยอดขาย และดำเนินธุรกิจทองเท่ียวอยางมีประสิทธิภาพ  
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ดวยเหตุน้ี ผูวิจัยจึงเล็งเห็นความนาสนใจของการวิจัยเร่ืองสวนประสมทางการตลาดของการใชบริการ
บริษัทนำเที่ยวตางประเทศของนักทองเที่ยวชาวไทย โดยศึกษาสวนประสมทางการตลาด เพื่อทำความเขาใจถึง
ความตองการของผูบริโภค และการตัดสินใจใชบริการบริษัทนำเท่ียวตางประเทศ เพ่ือบริษัทนำเท่ียวตางประเทศจะ
ไดนำขอมูลไปใชในการพัฒนากลยุทธ วางแผนการตลาด รวมท้ังเปนแนวทางในการปรับปรุงเพ่ือใหเปนบริษัทท่ีอยู
ในใจของผูบริโภค เพ่ือประโยชนตอภาพรวมและแนวโนมท่ีดีในอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 
 

วัตถุประสงคการวิจัย  
1. เพ่ือศึกษาสวนประสมทางการตลาดของบริษัทนำเท่ียวตางประเทศของนักทองเท่ียวชาวไทย 
2. เพ่ือเปรียบเทียบสวนประสมทางการตลาดของบริษัทนำเท่ียวตางประเทศของนักทองเท่ียวชาวไทย 

จำแนกตามคุณลักษณะประชากรศาสตร 
 

วิธีการศึกษา 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรชาวไทยที่ใชในการศึกษาวิจัยนี้ คือนักทองเที่ยวที่เคยไปทองเที่ยวยังตางประเทศภายใน
ระยะเวลา 1 ป จำนวนนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีทองเท่ียวตางประเทศ ในป 2561 รวมท้ังสิ้น 8,830,000 คน (แหลง
สืบคนจาก https://thailandic.com/th/graph/outbound สืบคนวันท่ี 20 ตุลาคม 2562) 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ทำการกำหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยการใชสูตร Taro Yamane 
(1973) กำหนดความเชื่อม่ัน 95% ความคลาดเคลื่อน 5% ไดจำนวนกลุมตัวอยางจำนวน 400 คน เลือกใชวิธีการ
เลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง เน่ืองจากผูท่ีเดินทางไปตางประเทศเดินทางผานทาอากาศยานสุวรรณภูมิ มีจำนวน
มากกวาทาอากาศยานดอนเมือง จากกลุมตัวอยาง แบงเก็บขอมูลทาอากาศยานสุวรรณภูมิจำนวน 250 คน และทา
อากาศยานดอนเมือง 150 คน  
นิยามตัวแปร 

1. ตัวแปรอิสระ ไดแก คุณลักษณะประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ 
และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

2. ตัวแปรตาม ไดแก สวนประสมทางการตลาด ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑบริการ ดานราคา ดาน
ชองทางการจัดจำหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการใหบริการ 
เครื่องมือวิจัยและคุณภาพเครื่องมือ 

เปนแบบสอบถาม โดยมีคำถามชนิดเลือกตอบ (คำถามปลายปด) และปลายเปด แบบสอบถามแบบ
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ซึ่งผูวิจัยไดทำการสรางขึ้นจากการรวบรวมขอมูลที่ไดจากการศึกษาตำรา 
เอกสาร บทความ ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของแลวนำมาประยุกต เปนลักษณะขอคำถามในแบบสอบถาม จากน้ัน
นำแบบสอบถามไปปรึกษาเพื่อตรวจสอบความตรงของเนื ้อหา โดยการหาคา IOC (Index of Item Objective 
Congruence) จากผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ผูวิจัยนำคาคะแนนจากการประเมินแบบสอบถามจากผูเชี่ยวชาญมาวิเคราะห
หาดัชนีความสอดคดลอง โดยที่คาความสอดคลองอยูระหวาง 0.67 – 1.00 สามารถนำไปใชได หากคาความ
สอดคลองต่ำกวา 0.67 ใหนำแบบสอบถามปรับปรุงแกไขใหม และนำเคร่ืองมือไปทดลองใช (Try Out) กับประชากร
ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง แตมีคุณลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยางในการวิจัยน้ี จำนวน 30 คน แลวนำผลการทดลองมา
ใชคำนวณเพ่ือหาคาความเท่ียง (Reliability) ดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของคอนบาค (Cronbach, 1990) 
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วิธีการรวบรวมรายงานเอกสารท่ีเกี่ยวของ 
สวนประสมทางการตลาดบริการ 

สวนประสมทางการตลาดบริการทองเท่ียวถือเปนเคร่ืองมือและกลยุทธการตลาดท่ีสำคัญ เพ่ือใหธุรกิจ
ทองเที่ยวประสบผลสำเร็จ ผูวิจัยไดศึกษา แนวคิดสวนประสมทางการตลาด (7P’s) ของ Kotler Phillip (2010) 
เปนแนวคิดท่ีเหมาะสมท่ีจะนำมาเปนแนวทางในการจัดแผนการตลาดดานการทองเท่ียวน้ัน ท่ีมีสวนสำคัญอยางยิ่ง
ตอความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจและชักจูงนักทองเท่ียวใหมาเท่ียวในสถานท่ีเปาหมาย โดยนำสวนของสวนประสม
ทางการตลาดบริการ (Marketing Mix) 7Ps มาพิจารณาไดดังน้ี  

1. ผลิตภัณฑ (Product) ผลิตภัณฑทางการทองเที่ยวนั้น แตกตางจากจากสินคาในกลุมธุรกิจอื่นโดย
สิ้นเชิง ผลิตภัณฑจากการทองเท่ียวเปนสินคาท่ีไมสามารถจับตองได (Intangible Product) ไมสามารถทดลองใช
กอนได กอนการตัดสินใจซ้ือ ซ่ึงแตกตางจากสินคาอ่ืน ๆ ท่ีสามารถจับตองได (Tangible Product) หรือทดลองใช 
หรือสัมผัสกอนการตัดสินใจซื้อของลูกคาจะขึ้นอยูกับความเชื่อมั่นและความตองการของลูกคาโดยตรง ซึ่งการ
ต ัดสินใจดังกลาวนั ้นคือ การซื ้อความคาดหวัง (Expectation) เทานั ้น จะเห็นได ว า ผลิตภัณฑ ค ือ ส ิ ่งท่ี
ผูประกอบการธุรกิจเสนอขายใหตรงกับความตองการของผูบริโภค ผลิตภัณฑของการทองเท่ียวจะประกอบไปดวย
สินคาที่เปนรูปธรรมและนามธรรม รวมไปถึงการบริการที่คาดวาจะตอบสนองตอความตองการและสามารถสราง
ความพึงพอใจแกลูกคาได ซ่ึงผลิตภัณฑในกรณีของบริษัทนำเท่ียว คือ การอำนวยความสะดวกในการทองเท่ียวโดย
การจัดหาสินคาและบริการหลายประเภทใหแกนักทองเท่ียว เชน การสำรองหองพัก การบริการรถนำเท่ียว เปนตน  

2. ดานราคา (Price) คือ การกำหนดราคาของสินคาและบริการการทองเที่ยว เกิดจากการคิดและ
กำหนดราคา โดยราคาตองสรางแรงจูงใจใหเกิดการเดินทางและสามารถตอบสนองความตองการใหกับนักทองเท่ียว
ไดหลากหลายกลุม การกำหนดราคาของการทองเท่ียวน้ันคอนขางยุงยาก  

3. ดานชองทางการจัดจำหนาย (Place) คือ ชองทางหรือสถานท่ีจัดจำหนายสนิคาและบริการทองเท่ียว
ท่ีเหมาะสม การทองเท่ียวและสินคาท่ีเก่ียวกับการทองเท่ียวน้ัน สามารถเปลี่ยนแปลงและเลือกชองทางการจำหนาย
ไดโดยไมมีกฎตายตัว ซึ ่งจะถูกกำหนดโดยสภาวะตลาดและผูประกอบการ โดยอาจจะใชเครื่องมือบางอยาง 
เชน Internet หรือ การโฆษณาโดยตรง  

4. ดานสงเสริมการตลาด (Promotion) คือ การติดตอสื่อสารระหวางผู ผลิตสินคาและบริการการ
ทองเท่ียวกับนักทองเท่ียว เพ่ือกระตุนใหเกิดแรงจูงใจในการซ้ือสินคาและบริการการทองเท่ียวเร็วขึ้นและซ้ือจำนวน
มากขึ้น ในการจัดการสงเสริมการตลาดถือเปนกลยุทธทางการตลาดท่ีสำคัญในการจัดการตลาดของสินคาทางดาน
การทองเท่ียวนอกจากกลยุทธทางดานราคาหรืออ่ืน ๆ ในการเสนอการขายสินคาและบริการผานสื่อตาง ๆ ไมวาจะ
เปนทางโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ แผนพับ นิตยสารทองเท่ียว และการประชาสัมพันธ รายการทองเท่ียวท่ียังไม
เปนท่ีรูจักหรือเปนท่ีนิยม และการสงเสริมการขาย โดยการลดราคา แจกของท่ีระลึกใหกับนักทองเท่ียว  

5. ดานบุคลากร (People) หรือพนักงาน (Employee) บุคลากรถือวาเปนสวนสำคัญมาก เนื่องจาก
งานทางดานการทองเที่ยวนี้เปนงานบริการระหวางบุคคลและความพอใจในตัวสินคาและบริการจะขึ ้นอยู กับ
บุคลากรที ่ไดร ับบริการ สิ ่งสำคัญที ่ส ุดในตัวบุคลากรในธุรกิจการทองเที ่ยวนี ้จำเปนตองมีจ ิตใจรักการ
บริการ (Service Mind) มีความกระตือรือรนตองาน มีมนุษยสัมพันธท่ีดี มีความรูเก่ียวกับการบริการท่ีเก่ียวของกับ
การทองเที่ยว แหลงทองเที่ยว มีความคิดริเริ่ม มีความสามารถในการแกไขปญหา มีความสามารถทางการสื่อสาร
ดวยภาษาท่ีถูกตอง และสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาไดด ี 

6. ดานลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) เปนการนำเสนอการยกระดับผลิตภัณฑและบริการ 
โดยการใหคุณคาดานคุณภาพที่ ทำใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ เชน การตกแตงสถานที่ การแตงกายของพนกังาน 
การตอนรับและรูปแบบการใหบริการเพ่ือสรางคุณคาใหกับลูกคาไมวาจะเปนการเอาใจใสและอัธยาศัยการบริการ
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ของพนักงาน มัคคุเทศก การเจรจาตองสุภาพออนโยน รวมถึงการใหบริการท่ีรวดเร็วหรือผลประโยชนอ่ืน ๆ  ท่ีลูกคา
ไดพึงพอใจ เชน เคร่ืองดื่มตอนรับ รูปแบบการบริการอาหารเชา ลักษณะการตอนรับ เปนตน 

7. ดานกระบวนการ (Process) เปนขั้นตอนและกระบวนการในการปฏิบัติงาน เพื่อใชเปนระเบียบใน
การปฏิบัติงานในการสรางแบบแผน เพื่อใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ ธุรกิจบริการจำตองออกแบบกระบวนการ
ในทางปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังดานวิธีการและขั้นตอนของกระบวนการใหบริการ ซ่ึงมีผลตอคุณภาพของการ
บริการ เชน กระบวนการชำระเงินออนไลน การใหคำแนะนำ เปนตน หรืออาจสรางรูปแบบการบริการท่ีเปนแบบ
แผน อาจจะจัดเตรียมสินคาใหเหมาะสมกับความตองการของตลาด ฤดูกาลก็มีความสำคัญ การจัดเตรียมสินคาควร
จะวางแผนในระยะสั้นและระยะยาวควบคูกันไป โดยเตรียมแผนในรอบ 6-12 เดือน และระยะสั้นรายเดือนหรือราย
สัปดาห พรอมทั้งสรุปรายละเอียดการสำรองที่นั่งหรือการจองหองพักใหเรียบรอยกอนหนาการเปดขาย ทั้งนี้การ
จัดเตรียมสินคาควรพิจารณาถึงปจจัยรอบขาง เชน วันหยุดชวงเทศกาล ชวงปดภาคเรียน ฯลฯ  

สวนประสมทางการตลาดทั ้ง 7 อยางขางตนเปนสิ ่งสำคัญตอการกำหนดกลยุทธตาง ๆ ทางดาน
การตลาดของธุรกิจที่จะตองมีการจัดสวนประสมแตละอยางใหมีความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของธุรกิจและ
ของอุตสาหกรรมท่ีแตกตางกันไปไมมีสูตรท่ีตายตัว องคประกอบท่ีสำคัญอยางมากท่ีจะชวยใหองคประกอบตาง ๆ 
ดำเนินการไปได นั่นคือ การสงเสริมการตลาด (Promotion) โดยการสงเสริมการตลาดนั้น ยังถือเปนเครื่องมือ
สำคัญที่จะทำใหการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการทั ้งในรูปแบบออนไลน (Online) บรรลุเปาหมายตาม
วัตถุประสงคอีกดวย การสื ่อสารการตลาดแบบบูรณาการ คือ เครื ่องมือสื ่อสารสำคัญที ่จะชวยเสริมสราง
ประสิทธิภาพสูงสุดในการติดตอสื่อสาร เพื่อสงขาวสารและขอมูลเกี่ยวกับสินคาและบริการไดอยางชัดเจนและ
เปนไปในทิศทางเดียวกัน (พรรษกฤช ศุทธิเวทิน, 2559) ดังนั้น การสงเสริมการตลาดจะสามารถชวยสื่อสารสราง
การรับรูใหกับนักทองเท่ียว สงผลใหเกิดการกระตุนแรงจูงใจ ความตองการอยากจะออกเดินทางไปทองเท่ียว ซ่ึงถือ
เปนดานแรกท่ีจะสามารถดึงดูดความสนใจของนักทองเท่ียวไดเปนอยางด ี
 งานวิจัยท่ีเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาดของบริษัทนำเท่ียวตางประเทศของนักทองเท่ียวชาวไทย มีผู
ศึกษาพอสรุปไดดังน้ี 

พงศสิริ วิธิวรวีร (2558) ศึกษาปจจัยในการเลือกเดินทางทองเท่ียวตางประเทศของนักทองเท่ียวชาวไทย 
กรณีศึกษานักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปทองเที่ยวประเทศในกลุมสแกนดิเนเวีย พบวา ปจจัยในการเลือก
เดินทางภาพรวมพบวา ดานสิ่งดึงดูดใจทางการทองเที่ยวอยูในระดับมาก ดานสิ่งอำนวยความสะดวกในแหลง
ทองเที่ยว ดานกิจกรรมการทองเที่ยว ที่พัก ดานราคา ดานที่ตั้งของประเทศกลุมสแกนดิเนเวีย ดานกระบวนการ 
บุคลากรผูใหบริการท้ังหมดอยูในระดับมาก ยกเวนดานการสงเสริมการตลาดอยูในระดับปานกลาง 

พัดชา ตีระดิเรก (2559) ศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการทัวรนำเท่ียวของประชากรใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใช
บริการบริษัททัวรนำเที่ยวของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประกอบไปดวย 3 ปจจัย ไดแก 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ โดยความหลากหลายของโปรแกรมการทองเที่ยวสงผลตอการเลือกใชบริการบริษัททัวรนำ
เท่ียวมากท่ีสุด ปจจัยท่ีสอง คือ ปจจัยดานราคาและชองทางการสื่อสาร ปจจัยสุดทาย คือ ปจจัยดานกระบวนการ 
ซึ่งการวางระบบดำเนินการท่ีดี จะชวยทำใหองคกรสามารถดำเนินงานไดอยางรวดเร็ว ทำใหผูบริโภคเกิดความ
เชื่อม่ันและประทับใจในความมีมาตรฐานของธุรกิจและชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานใหแกองคกร 

บุญญรัตน มวงเนย (2559) ศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกใช
บริการทองเที่ยวแบบแพ็คเกจทัวรของนักทองเที่ยวชาวไทย พบวา พฤติกรรมการเลือกใชบริการทองเที่ยวแบบ
แพ็คเกจทัวรขึ้นอยู กับสถานภาพทั่วไป ดานเพศ อายุ สถานภาพ อาชีพและรายได ผลการเปรียบเทียบความ
แตกตางระหวางระดับความสำคัญในสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกใชแพ็คเกจทัวร พบวา เพศ

33

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาต ิครั้งที่ 16



ตางกันใหความสำคัญตางก้ันในดานผลิตภัณฑ ดานราคาและดานสงเสริมการขาย โดยอาชีพและรายไดตางกัน ให
ความสำคัญตางกันในดานผลิตภัณฑ ดานราคาและดานชองทางการจัดจำหนาย 

จากแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดบริการ ทำใหเห็นวาธุรกิจในอุตสาหกรรมบริการ 
เปนสิ่งจับตองไมได เปนบริการท่ีนำเสนอตอลูกคาหรือตลาด ดังน้ัน ธุรกิจการทองเท่ียวจึงมีความสัมพันธกับตลาด
อยางหลีกเลี่ยงไมได ผูประกอบการจะตองนำหลักการดังกลาวมาประยุกตใชกับธุรกิจดานการทองเท่ียวเพ่ือสามารถ
ตอบสนองความตองการของตลาดเปาหมาย ผูวิจัยจึงนำแนวคิดทฤษฎีสวนประสมทางการบริการมาใชในการศึกษา
ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการบริษัทนำเท่ียวตางประเทศของนักทองเท่ียวชาวไทย และนำมากำหนดเปนตัว
แปรในกรอบแนวคิดการวิจัย โดยปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบริการในการศึกษาคร้ังน้ี หมายถึง เคร่ืองมือทาง
การตลาดของบริษัทนำเท่ียวตางประเทศทำการตลาดออกมา แลวทำใหนักทองเท่ียวชาวไทยซ้ือบริการจากบริษัท 
ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจำหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดาน
ลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการใหบริการ 
 

กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดทีใ่ชในการวจิัย 
 
สมมติฐานการวิจยั  

คุณลักษณะประชากรศาสตรท่ีแตกตางกัน สวนประสมทางการตลาดของบริษทันำเท่ียวตางประเทศของ
นักทองเท่ียวชาวไทย แตกตางกัน 
การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูล แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา เพื่อหาคาความถี่   
คารอยละ คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ใชทดสอบเพื่อเปรียบเทียบความแตกตาง
โดยการใชวิธีการทดสอบ t-test และวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว F-test (One-Way Anova) สำหรับ
ทดสอบความแตกตางท่ีจำแนกมากกวา 2 กลุม โดยหากพบความแตกตางท่ีเกิดขึ้น จะทำการเปรียบเทียบเปนรายคู 
โดยใชวิธี LSD (Least - Significant Different) เพ่ือหาผลสวนประสมทางการตลาดของบริษทันำเท่ียวตางประเทศ
ของกลุมตัวอยาง ท่ีมีลักษณะประชากรศาสตรและสวนประสมทางการตลาดของการใชบริการบริษัทนำเที่ยว
ตางประเทศท่ีแตกตางกัน 
 

คุณลักษณะประชากรศาสตร 
- เพศ 
- อายุ 
- สถานภาพสมรส 
- อาชีพ 
- รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

สวนประสมทางการตลาด 
ประกอบดวย 

- ดานผลิตภัณฑบริการ 
- ดานราคา 
- ดานชองทางการจัดจำหนาย 
- ดานสงเสรมิการตลาด 
- ดานบุคลากร 
- ดานลักษณะทางกายภาพ 
- ดานกระบวนการใหบริการ 
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ผลการศึกษา 
ผลการศึกษาสามารถแบงไดเปน 3 สวน ประกอบดวย คุณลักษณะประชากรศาสตร สวนประสมทาง

การตลาด และผลการทดสอบสมมติฐาน ซ่ึงสามารถสรุปไดดังน้ี 
คุณลักษณะประชากรศาสตร 

จากการศึกษาพบวา นักทองเที่ยวสวนใหญเปนเพศหญิง จำนวน 246 คน คิดเปนรอยละ 61.50 อายุ 
31 – 40 ป จำนวน 122 คน คิดเปนรอยละ 30.50 เปนพนักงานเอกชน จำนวน 122 คน คิดเปนรอยละ 30.5 
สถานภาพโสด จำนวน 194 คน คิดเปนรอยละ 48.50 และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,000 – 35,000 บาท จำนวน 
118 คน คิดเปนรอยละ 29.50 
สวนประสมทางการตลาดของบริษัทนำเที่ยวตางประเทศของนักทองเที่ยวชาวไทย 

การวิเคราะหสวนประสมทางการตลาดของบริษัทนำเท่ียวตางประเทศของนักทองเท่ียวชาวไทย พบวา 
สวนประสมทางการตลาดของบริษัทนำเท่ียวตางประเทศภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน คาเฉลี่ยท่ีมากสุด ไดแก 
ดานผลิตภัณฑบริการ (3.97) ดานบุคลากรเทากับดานลักษณะทางกายภาพ (3.91) ดานราคา (3.90) ดานชองทาง
การจัดจำหนายเทากับดานกระบวนการใหบริการ (3.87) สวนคาเฉลี่ยท่ีนอยท่ีสุด ไดแก ดานการสงเสริมการตลาด 
(3.57) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พอสรุปไดดังตารางท่ี 1  

 
ตารางที่ 1 แสดงคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานสวนประสมทางการตลาดของบริษัทนำเที่ยวตางประเทศ

ของนักทองเที่ยวชาวไทย 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด X� SD ระดับ 

ดานผลิตภัณฑบริการ    
1. โปรแกรมการทองเท่ียวกับระยะเวลาในการทองเท่ียว 4.15 0.722 มาก 
2. เอกสารโปรแกรมทองเท่ียวมีรายละเอียดชัดเจน 4.09 0.718 มาก 
3. การจัดท่ีพักมีความสะอาดทันสมัยและมีความปลอดภัย 4.01 0.688 มาก 
4. ชื่อเสียงของบริษัทนำเท่ียว 3.99 0.754 มาก 
ดานราคา    
1. ราคาเหมาะสมกับโปรแกรมทองเท่ียว 4.00 0.799 มาก 
2. ความสะดวกสบายในการชำระเงิน เชน บัตรเครดิต  3.95 0.814 มาก 
3. ราคาถูกกวาเม่ือเทียบกับบริษัทนำเท่ียวรายอ่ืน  3.86 0.830 มาก 
4. มีการนำเสนอแหลงทองเท่ียวในราคาพิเศษ 3.82 0.763 มาก 
ดานชองทางการจัดจำหนาย    
1. มีความสะดวกในการติดตอทางอินเตอรเน็ต/โทรศัพท/ไลน 3.99 0.720 มาก 
2. บริษัทจัดทำเว็ปไซดเพ่ือใหนักทองเท่ียวเขาถึงบริการ 3.94 0.710 มาก 
3. สามารถติดตอสอบถามขอมูลของบริษัทไดสะดวก  3.84 0.745 มาก 
4. บริษัทมีขอกำหนดในการจองการเปลี่ยนแปลงท่ีชัดเจนในสื่อทุกชองทางของบริษัท 3.74 0.734 มาก 
ดานการสงเสริมการตลาด    
1. มีการสงเสริมการขายในราคาพิเศษ 3.95 0.754 มาก 
2. การโฆษณาผานสื่ออินเตอรเน็ต 3.90 0.750 มาก 
3. บริษัทใหนักทองเท่ียวสมัครเปนสมาชิกเพ่ือรับสิทธิพิเศษ 3.13 1.024 ปานกลาง 
4. กระเปาหรือของท่ีระลึกใหกับนักทองเท่ียว 3.09 1.126 ปานกลาง 
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ปจจัยสวนประสมทางการตลาด X� SD ระดับ 
ดานบุคลากร    
1. พนักงานเต็มใจท่ีจะใหบริการ 4.02 0.720 มาก 
2. พนักงานมีความรูในการใหบริการขอมูล 3.98 0.668 มาก 
3. พนักงานติดตามและดูแลตลอดการซ้ือทัวร 3.87 0.737 มาก 
4. พนักงานแกปญหาไดอยางรวดเร็ว 3.77 0.813 มาก 
ดานลักษณะทางกายภาพ    
1. มีเอกสารรับรองการเปดบริษัทนำเท่ียวท่ีถูกตองตาม 4.01 0.824 มาก 
2. จัดทำแพ็คเกจนำเท่ียวท่ีหลากหลาย 3.91 0.783 มาก 
3. มีการอัพเดทขอมูลการทองเท่ียว 3.90 0.751 มาก 
4. รูปแบบในหนาเว็บไซตนาสนใจ  3.80 0.742 มาก 
ดานกระบวนการใหบริการ    
1. การใหบริการท่ีรวดเร็วและถูกตอง 3.98 0.708 มาก 
2. สามารถทำตามขอตกลงท่ีใหกับลูกคาไดครบทุกประการ 3.96 0.750 มาก 
3. ความสะดวกในการติดตอสื่อสาร 3.92 0.729 มาก 
4. สามารถปรับเปลี่ยนการใหบริการตรงกับความตองการของลูกคา 3.71 0.751 มาก 

 
การทดสอบสมมติฐาน 

โดยการเปรียบเทียบการใชบริการบริษัทนำเท่ียวตางประเทศของนักทองเท่ียวชาวไทย จำแนกตามเพศ 
อายุ สถานภาพ อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวาภาพรวมของสวนประสมทางการตลาดของบริษัทนำเที่ยว
ตางประเทศของนักทองเที่ยวชาวไทยในภาพรวม พบวา เพศ อาชีพ และรายไดเฉลี่ยแตกตางกัน สวนประสมทาง
การตลาดของบริษัทนำเท่ียวตางประเทศของนักทองเท่ียวชาวไทยภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 สวนอายุ และสถานภาพแตกตางกัน สวนประสมทางการตลาดของบริษัทนำเท่ียวตางประเทศภาพรวม 
ไมแตกตางกัน  
 

การอภิปรายผลการศึกษา 
จากการศึกษาสวนประสมทางการตลาดของบริษัทนำเท่ียวตางประเทศของนักทองเท่ียวชาวไทย พบวา 

สวนประสมทางการตลาดของบริษัทนำเท่ียวตางประเทศอยูในระดับมากเกือบทุกดาน สรุปไดดังน้ี 
1. ดานผลิตภัณฑบริการ พบวา สวนประสมทางการตลาดของบริษัทนำเที่ยวตางประเทศอยูในระดับ

มากทุกขอ คาเฉลี่ยมากที่สุด ไดแก โปรแกรมการทองเที่ยวกับระยะเวลาในการทองเที่ยว รองลงมา เอกสาร
โปรแกรมทองเที่ยวมีรายละเอียดชัดเจน การจัดที่พักมีความสะอาด ทันสมัยและปลอดภัย สอดคลองกับ เกศมณี 
เหลือฐิติกาญจนา (2559) เร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเดินทางทองเท่ียวประเทศไตหวันของนักทองเท่ียวชาว
ไทย ผลการศึกษาพบวา เร่ืองความปลอดภัยของสถานท่ีทองเท่ียว เชนเดียวกับ ธัญชนก แววแกวและอรุณี อินทร
ไพโรจน (2560) ศึกษาเร่ือง พบวา การเดินทางไปประเทศท้ังสองประเทศนิยมใชบริการบริษัทนำเท่ียวมากกวาการ
เดินทางดวยตนเอง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการทองเที่ยว ไดแก นโยบายการสงเสริมการตลาดทองเที่ยว 
สถานท่ีทองเท่ียวหรือแหลงทองเท่ียวท่ีมีความสวยงาม สภาพภูมิอากาศ ความมีชื่อเสียงและความหลากหลายของ
แหลงทองเท่ียว สิ่งอำนวยความสะดวก ความปลอดภัย สะอาดและแหลง ชอปปง 
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2. ดานราคา พบวา สวนประสมทางการตลาดของบริษัทนำเที่ยวตางประเทศ อยูในระดับมากทกุขอ 
โดยเฉพาะราคาเหมาะสมกับโปรแกรมทองเที่ยว มีคาเฉลี่ยมากที่สุด สอดคลองกับ นำขวัญ วงศประทุม (2557) 
กลาวถึง การตัดสินใจซื้ออาจจะมาจากการเกณฑราคาอันดับแรก นักทองเที่ยวที่กำลังมองหาโปรแกรมทัวรมกัจะ
พิจารณาราคาโปรแกรมทัวรกอนนักทองเท่ียวที่ไมละเอียดรอบคอบก็จะตัดสินใจสิ่งที่มีราคาถูกที่สุด เชนเดียวกับ 
Fedorco และ Hospodka (2013) พบวา ผูเขาแขงขันใหมในตลาดน้ีควรตั้งราคา ท่ีเหมาะสมเพราะการเพ่ิมราคา
เปนการลดจำนวนผูโดยสารท่ีออนไหวดานราคาแตเพ่ิมจำนวนผูโดยสาร ท่ีมีความออนไหวดานเวลามาทดแทน  

3. ดานชองทางการจัดจำหนาย พบวา สวนประสมทางการตลาดของบริษัทนำเท่ียวตางประเทศ อยูใน
ระดับมากทุกขอ นักทองเที่ยวชาวไทยใหคาเฉลี่ยมากที่สุด ไดแก ความสะดวกในการติดตอทางอินเตอรเน็ต/
โทรศัพท/ไลน และบริษัทจัดทำเว็บไซตเพื่อใหนักทองเที่ยวเขาถึงบริการได ตามลำดับ สอดคลองกับ พัดชา ตีระ
ดิเรก (2559) ศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการทัวรนำเท่ียวของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล พบวา จะรับรูขาวสารผานชองทางสื่อออนไลน (Social Media) มากท่ีสุด  

4. ดานการสงเสริมการตลาด พบวา สวนประสมทางการตลาดของบริษัทนำเที่ยวตางประเทศ อยูใน
ระดับมาก ไดแก การสงเสริมการขายในราคาพิเศษ การโฆษณาผานอินเตอรเน็ต สวนระดับปานกลาง ไดแก บริษัท
ใหนักทองเท่ียวสมัครเปนสมาชิกเพ่ือรับสิทธิพิเศษ และมีกระเปาหรือของท่ีระลึกใหกับนักทองเท่ียว ผูประกอบการ
ควรสงเสริมในสวนของการสมัครสมาชิกและมีของท่ีระลึกใหกับนักทองเท่ียว ซ่ึง Kotler (2010) กลาวในเร่ืองของ
การสงเสริมการขายแบบรวมกับสินคาอ่ืน อาจจะเก่ียวของกับธุรกิจการทองเท่ียวหรือไมก็ได เชน ซ้ือตั๋วเคร่ืองบิน
แถมโรงแรมท่ีพักให ซ้ือของในหางสรรพสินคาสามารถจับรางวัลแพ็คเกจทัวร การจัดสงเสริมการขายในลักษณะน้ี
ถือวาเปนการสรางคุณคาเพ่ิม (Value Added) กับตัวสินคา  

5. ดานบุคลากร พบวา สวนประสมทางการตลาดของบริษัทนำเท่ียวตางประเทศอยูในระดับมากทุกขอ 
คาเฉลี่ยมากที ่สุด ไดแก พนักงานเต็มใจที่จะใหบริการ พนักงานมีความรูในการใหบริการขอมูล ตามลำดับ 
สอดคลองกับ Kotler (2010) กลาววาบุคลากรหรือพนักงาน ถือวาเปนสวนสำคัญ เนื่องจากงานทางดานการ
ทองเท่ียวน้ีเปนงานบริการระหวางบุคคลและความพอใจในตัวสินคาและบริการจะขึ้นอยูกับบุคลากรท่ีไดรับบริการ 
สิ่งสำคัญที่สุดในตัวบุคลากรในธุรกิจการทองเที ่ยวนี้จำเปนตองมีจิตใจรักการบริการ (Service Mind) มีความ
กระตือรือรนตองาน มีมนุษยสัมพันธท่ีดี มีความรูเก่ียวกับการบริการท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียว แหลงทองเท่ียว มี
ความคิดริเร่ิม มีความสามารถในการแกไขปญหา มีความสามารถทางการสื่อสารดวยภาษาท่ีถกูตอง และสรางความ
พึงพอใจใหแกลูกคาไดด ี

6. ดานลักษณะทางกายภาพ พบวา สวนประสมทางการตลาดของบริษัทนำเที่ยวตางประเทศ อยูใน
ระดับมากทุกขอ สอดคลองกับ Asiegbu และ Ikechukwu (2012) ทำการวิจัยเร่ือง ลักษณะแวดลอมทางกายภาพ 
และสมรรถนะ ทางการตลาดของสายการบินพาณิชยในประเทศไนจีเรีย พบวา กลยุทธที่นำไปสูความเชื่อถือของ
ผูโดยสาร ความปลอดภัย และความสะดวกสบาย ไดแก บรรยากาศแวดลอม พนักงานที่มีความสามารถ และมี
ประสบการณสูง การออกแบบระบบบริการท่ีเปนมิตรกับผูโดยสาร  

7. ดานกระบวนการใหบริการ พบวา สวนประสมทางการตลาดของบริษัทนำเที่ยวตางประเทศ อยูใน
ระดับมากทุกขอ นักทองเท่ียวใหความสำคัญมากท่ีสุด คือ การใหบริการท่ีรวดเร็วและถูกตอง รองลงมา สามารถทำ
ตามขอตกลงที ่ใหกับลูกคาไดครบทุกประการ สอดคลองกับ พัดชา ตีระดิเรก (2559) พบวา การวางระบบ
ดำเนินการท่ีดี จะชวยทำใหองคกรสามารถดำเนินงานไดอยางรวดเร็ว ทำใหผูบริโภคเกิดความเชื่อม่ันและประทับใจ
ในความมีมาตรฐานของธุรกิจและชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานใหแกองคกร  
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การสรุปผลและประโยชนท่ีไดจากการศึกษา 
 สวนประสมทางการตลาดของบริษัทนำเท่ียวตางประเทศ ทำใหทราบขอมูลสวนประสมทางการตลาดตาง ๆ  
ที่มีผลตอการใชบริการบริษัทนำเที่ยวตางประเทศ ซึ่งเปนขอมูลสำคัญที่จะชวยใหบริษัทนำเที่ยวสามารถนำไป
ประยุกตใชใหเหมาะกับบริษัทนำเท่ียวตางประเทศ และหาชองทางในการทำการตลาดเพ่ือสื่อสารกับกลุมเปาหมาย 
ซ่ึงจากผลการศึกษาพบวา โปรแกรมนำเท่ียวใหมีความหลากหลาย สิ่งอำนวยความสะดวกท่ีคอยใหบริการแกลูกคา 
ราคาคาบริการเหมาะสมกับคุณภาพ การสื่อสารผานชองทางการออนไลนตาง ๆ มีการสงเสริมการตลาดและ
กระบวนการใหบริการท่ีดำเนินการใหขอมูลกับลูกคาดวยความรวดเร็ว ซ่ึงขอมูลเหลาน้ีบริษัทสามารถนำไปปรับปรุง
การใหบริการ เพ่ือใหเกิดความสามารถในการแขงขันภายในอุตสาหกรรมทองเท่ียวได 
 

ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย 
1. ปจจัยดานผลิตภัณฑบริการ ผูประกอบการควรใหความสำคัญในดานของผลิตภัณฑบริการ เชน 

โปรแกรมนำเที่ยวที่มีความหลากหลาย ท่ีลูกคาสามารถเลือกใชบริการไดตามความตองการ รวมทั้งปจจัยเรื่องส่ิง
อำนวยความสะดวกท่ีคอยใหบริการแกลูกคา เชน สถานท่ีพักแรม สะดวกสบายและปลอดภัย การเดินทางทองเท่ียว
ดวยยานพาหนะท่ีใชในการเดินทางทองเท่ียวมีความเหมาะสม และมีชวงเวลาและระยะเวลาในการเดินทางมีความ
เหมาะสมใหเลือกใชบริการ 

2. ปจจัยดานราคา ผูประกอบการควรจะแสดงใหเห็นในดาน ราคาคาบริการเหมาะสมกับคุณภาพ ซ่ึง
ในตัวของผูประกอบการเองจะตองทำการเปรียบเทียบราคา คาบริการกับผูประกอบการรายอ่ืน เพ่ือจะไดจัดการขอ
ไดเปรียบทางการแขงขัน เพราะปจจัยทางดาน ราคาเปนปจจัยสำคัญที่ผูบริโภคเลือกใชบริการจากบริษัททัวรนำ
เท่ียว โดยเปนผลมากจากการท่ี ผูบริโภคสามารถควบคุมคาใชจายได 

3. ชองทางการสื่อสาร ในสวนของชองทางการสื่อสารและการใหบริการ ควรที่จะมีการใหบริการผาน
ชองทางออนไลนตาง ๆ เพ่ือใหเขากับเทคโนโลยีในโลกปจจุบัน เชน อินเทอรเน็ต รวมถึงสื่อการตลาดท่ีสื่อออกไป
เพ่ือใหลูกคาไดรับขอมูลขาวสาร อาทิเชน การหาสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธท่ีนาสนใจ การประชาสัมพันธผานสื่อ
ตาง ๆ ที่หลากหลาย รวมไปถึงออกแบบเว็บไซตได นาสนใจ อีกทั้งการสงเสริมการขายที่นาสนใจ เชน ลดราคา
พิเศษ ก็เปนแรงจูงใจท่ีทำใหผูบริโภคเลือกใชบริการ รวมท้ังชื่อเสียงและความนาเชื่อถือของบริษัทก็เปนปจจัยสำคญั
ในการเลือกใชบริการดวย 

4. ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ในเร่ืองของการสมัครเปนสมาชิกและของท่ีระลึกใหกับนักทองเท่ียว 
อยูในระดับปานกลาง ดังนั้นผูประกอบการธุรกิจควรใหความสำคัญ เพื่อเปนแรงจูงใจใหกับลูกคาเลือกใชบริการ 
เชน การแจกถุงผา (เพ่ือชวยลดโลกรอน) การแจกกระเปา เปนตน อาจจะกำหนดชวงเวลาในการแจก จองภายใน
เดือนน้ี จะไดรับของท่ีระลึก เปนตน 

5. ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ผูประกอบการควรมีการดำเนินการบริการให ขอมูลกับลูกคาดวย
ความรวดเร็ว และอำนวยความสะดวกในการชำระเงินใหมีความสะดวก เน่ืองจาก ลูกคาคิดวาการบริการท่ีสะดวก
รวดเร็วแสดงถึงความเอาใจใสในตัวลูกคาในการที่บริษัทใหบริการ อีกทั้งเพื่อแสดงใหเห็นถึงคุณภาพมาตรฐานใน
การทำงานของบริษัท 
 
 
 
 
 

38

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาต ิครั้งที่ 16



ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
1. ควรศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจของนักทองเที่ยวชาวไทยในดานอื่น ๆ  เชน ดานวัฒนธรรมและ

สังคม ดานทัศนคติ ดานแรงจูงใจ เปนตน 
2. เพื ่อใหไดขอมูลในเชิงลึกมากขึ้น ผู วิจัยควรมีการสัมภาษณผูมีสวนเกี ่ยวของตอการใหบริการ           

เพ่ือเพ่ิมเติมหรือยกระดับมาตรฐานการบริการของบริษัทนำเท่ียวตางประเทศ 
3. ศึกษาเพ่ิมเติมดานความจงรักภักดีตอบริษัทนำเท่ียวตางประเทศ หรือการรับรูภาพลักษณของบริษัท 

เหลาน้ีสามารถนำขอมูลท่ีไดมาทำการวางแผนศึกษาหากลยุทธ เพ่ือรักษาฐานลูกคาของบริษัทไวได ท้ังยังเปนแนว
ในการขยายฐานลูกคาในอนาคตไดอีกดวย 
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ปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกรานกาแฟสดของลูกคาในจังหวัดปทุมธาน ี
 
Factors relate to Customer Decision Making towards Coffee Café in Patumthani Province 
 
ผูวิจัย   ธนัญญา  ไชยนันทน 
   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและการตลาด มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา  ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิพนธ  ทาบุราญ 
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการและการตลาด มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
    

บทคัดยอ 
 การวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาถึงความแตกตางกันของปจจัยสวนบุคคลที่มีความสัมพันธกับการ
ตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคกาแฟสดในจังหวัดปทุมธานี และ 2) ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานคุณภาพสินคา 
ดานคุณภาพการบริการ และดานคุณคาท่ีไดรับ มีความสัมพันธตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคกาแฟสดในจังหวัด
ปทุมธานี โดยใชการวิเคราะหสถิติท่ีใชในการเปรียบเทียบ ไดแก Independent Sample t-test และการทดสอบ
ความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่มีมากกวา 2 กลุม โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 
(One – way Analysis of Variance) ผลการวิจัยพบวา คุณภาพสินคาท่ีแตกตางกัน คุณภาพบริการท่ีแตกตางกัน 
คุณคาที่ไดรับที่แตกตางกัน และปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคกาแฟสดใน
จังหวัดปทุมธานีท่ีแตกตางกัน 
 
คำสำคัญ : ปจจัยที่มีความสัมพันธ การตัดสินใจเลือก รานกาแฟสด 
 
ABSTRACT 
 The objectives are 1. For the study, the difference of Individual Personal Factor 
relates to customer decision making toward coffee café in Pathumthani province and 2. For 
the study, the quality, services and value relate to customer decision making toward coffee 
café in Pathumthani province. By statistic analysis as Independent Sample t-test and One – way 
Analysis of Variance. The research shows that the Difference of the quality, services, value 
and Individual Personal Factor are effect to customer decision making toward coffee café in 
Pathumthani province. 
 
Key word : Factor relate to Decision Making Coffee Café  
 

บทนำ 
 กาแฟเปนเครื่องดื่มที่มีกลิ่นและรสเปนเอกลักษณและเปนที่ชื่นชอบของคนทั่วโลกจำนวนมากมาชานาน           
ถือเปนเครื่องดื่มที่ไดรับความนิยมมากที่สุดในโลก มีผูคนพบครั้งแรกที่ประเทศเยเมน ดินแดนแถบคาบสมุทรอาหรับ 
จากนั้นก็เดินทางไปไกลรอบโลก แหลงผลิตกาแฟที่ใหญที่สุดในโลกในปจจุบันอยูที่บราซิล ตามมาดวยเวียดนามและ
อินโดนีเซีย ถึงแมวากาแฟจะไมไดเปนเคร่ืองดื่มท่ีมีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย แตกาแฟก็เปนเคร่ืองดื่มท่ีคนไทยรูจักและ
บริโภคมาเปนเวลานานไมต่ำกวา 150 ปแลว มีการพัฒนาวิธีการนำกาแฟมาผลิตเปนเครื่องดื่มในลักษณะตางๆ และมี
รสนิยมการบริโภคกาแฟท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตัว เชน โอเลี้ยง กาแฟเย็น หรือกาแฟโบราณท่ีใชถุงกาแฟชง ซ่ึงแตกตางไป
จากรสนิยมของตางชาติท่ีนิยมบริโภคกาแฟกันอยางแพรหลายอยางสหรัฐอเมริกาหรือยุโรป (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2556) 
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 ในปจจุบันอัตราการบริโภคกาแฟของชาวยุโรปมีการบริโภคมากถึง 5-9 กิโลกรัมตอคนตอป หรือประเทศใน
เอเชียท่ีมีการบริโภคสูง เชน ญี่ปุน และบรูไน บริโภคเฉลี่ย 3-4 กิโลกรัมตอคนตอป และในประเทศไทยอัตราการบริโภค
กาแฟของคนไทยเพ่ิมขึ้นจาก 0.5 กิโลกรัมตอคนตอป เม่ือป 2552 เปน 0.9 กิโลกรัมตอคนตอป ในป 2555 แตก็ยังถือ
วายังอยูในระดับต่ำเม่ือเทียบกับระดับภูมิภาค หรือระดับโลก (ศูนยอัจฉริยะเพ่ืออุตสาหกรรมอาหาร, 2560) 
 ธุรกิจรานกาแฟในประเทศไทยเปนตลาดมีแนวโนมเติบโตอยางตอเน่ือง โดยในชวง 5 ปท่ีผานมา เติบโต
เฉลี่ยรอยละ 5.4 ตอป กลาวคือ จากป 2553 มูลคาตลาด 14,083 ลานบาท เพิ่มขึ้นเปน 17,400 ลานบาท ในป 
2557 เปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดื่มกาแฟของผูบริโภคชาวไทย ซึ่งแตเดิมนั้นชาวไทยนิยมดื่ม
กาแฟสำเร็จรูปเปนสวนใหญ แตปจจุบันหันมานิยมเขารานกาแฟสดคั่วบดที ่มีการตกแตงรานหรูหราทันสมัย 
สะดวกสบาย มีบรรยากาศท่ีร่ืนรมยสำหรับการน่ังดื่มกาแฟมากขึ้น โอกาสในการเติบโตของธุรกิจกาแฟในประเทศ
ไทยยังมิไดอีกมาก จึงทำใหธุรกิจรานกาแฟไดรับความสนใจจากนักลงทุนชาวตางชาติหลายรายในการเขามา
ประกอบธุรกิจรานกาแฟในประเทศ รวมท้ังบริษัทผูผลิตภายในประเทศไทยเองท่ีมีกิจการเก่ียวของกับกาแฟ ธุรกิจ
รานอาหาร ตลอดจนผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ซ่ึงเขามาลงทุนในธุรกิจน้ีเพ่ิมมากขึ้น สงผล
ใหการแขงขันในธุรกิจรานกาแฟมีความรุนแรงเพ่ือชวงชิงสวนแบงตลาด จนทำใหรานคาท่ีไมมีความพรอมตองออก
จากธุรกิจไปเปนจำนวนไมนอย (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2556) 
 จากสภาพการแขงขันทางการตลาดท่ีรุนแรงและความสำคญัขางตนของธุรกิจรานกาแฟสดในอำเภอเมือง 
โดยเฉพาะในจังหวัดปทุมธานี ท่ียังมีการวิจัยในตลาดน้ีนอย ทำใหผูวิจัยสนใจท่ีจะวิจัยพฤติกรรมการเลือกใชบริการ
รานกาแฟ โดยจะทำการศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเลือกรานกาแฟในจังหวัดปทุมธานี ซ่ึงมีปจจัยตางๆ 
ไดแก คุณภาพสินคา คุณภาพการบริการ คุณคาท่ีไดรับ และการตัดสินใจซ้ือ 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาถึงความแตกตางกันของปจจัยสวนบุคคลท่ีมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค
กาแฟสดในจังหวัดปทุมธานี 
 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานคุณภาพสินคา ดานคุณภาพการบริการ และดานคุณคาท่ีไดรับ 
มีความสัมพันธตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคกาแฟสดในจังหวัดปทุมธานี 
 

กรอบแนวความคิดในการทำการวิจัย 
 ผูวิจัยไดกำหนดสมมติฐานในการวิจัยเพื่อศึกษาความสัมพันธของตัวแปรในแตละตัวแปร ไดแก คุณภาพ
สินคา (Product Quality) คุณภาพการบริการ (Service Quality) ความคุมคา/คุณคาท่ีไดรับ (Price / Value) และความ
ตั้งใจในการซ้ือ (Behavioral Intention) นำมาสรางเปนกรอบแนวคิดการวิจัยท่ีประกอบดวยปจจัยตางๆ ดังตอไปน้ี 
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กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1. ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ประชากรในจังหวัดปทุมธานี ซ่ึงมีประชากรจำนวน 1.60 ลานคน 
(สำนักงานสถิติแหงชาติ, 2562)  

2. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี โดยการกำหนดวิธีการสุมตัวอยางตามแนวคิด TARO YAMANE           
โดยคาดวามีจำนวนประชากรเกินกวา 100,000 คน ท่ีเคยใชบริการรานกาแฟแลว สรุปไดวากลุมตัวอยางท่ีเหมาะสม
คือ 400 คน 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

1. การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) 
2. แบบสอบถาม (Questionnaire) คือ เครื ่องมือหลักที ่ใช ในการเก็บรวบรวมขอมูลจากผู ตอบ

แบบสอบถามจำนวน 400 ตัวอยาง โดยใชคำถามปลายปด (Close end) กลาวคือ เปนการถามคำถามที่กำหนด
คำตอบใหผูตอบแบบสอบถามตอบใหตรงกับความเปนจริงท่ีสุด ซ่ึงไดดำเนินการวิจัยดังน้ี 

  1) ทำการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือหาตัวแปรท่ีจะใชในการศึกษา และกำหนดวัตถุประสงค
ของการวิจัย และกรอบแนวคิดของตัวแปรท่ีตองการศึกษา 

  2) ถามคำถามที่เปนประเด็นสำคัญในแตละปจจัย โดยไมถามซอนประโยคเดียวกันหรือแนว
คำถามในเชิงใกลกัน อีกท้ังยังหลีกเลี่ยงคำถามชี้นำและคำถามเชิงปฏิเสธ 

  3) กำหนดมาตรวัดตามแบบ Likert’s Scale 7 หลัก เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามมีตัวเลือกการ
ตอบไดมากขึ้นและแมนยำมากขึ้น 

  4) ทำการปรับปรุงคุณภาพของแบบสอบถาม โดยใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบและทำการสำรวจนำรอง 
จำนวน 30 ชุด เพ่ือวิเคราะหหาคา Crobach alpha เพ่ือวัดระดับ Reliability ของแบบสอบถาม โดยแบบสอบถาม
จะประกอบดวย 4 สวน คือ 

  สวนท่ี 1 ปจจัยดานประชากรศาสตร 
  สวนท่ี 2 ปจจัยท่ีเก่ียวของ ประกอบดวย คุณภาพสินคา คุณภาพบริการ และคุณคาท่ีไดรับ 
  สวนท่ี 3 ความพึงพอใจท่ีไดรับจากการใชบริการรานกาแฟ 
  สวนท่ี 4 พฤติกรรมการเลือกรานกาแฟ 
 

คุณภาพสินคา 
(Product Quality) 

การตัดสินใจซ้ือ 
(Behavioral Intention) 

คุณคาท่ีไดรับ 
(Price / Value) 

คุณภาพบริการ 
(Service Quality) 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
เมื ่อไดเครื ่องมือที ่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลแลว จากนั ้นจึงทำการสุ มตัวอยางแบบตามสะดวก 

(Convenient Sampling) โดยการเขาไปทำแบบสอบถาม (Questionnaire Survey) โดยทำการแจกแบบสอบถามแลวให
ผูตอบแบบสอบถามเอาไปทำการตอบใหเรียบรอยกอนจึงเก็บคืน (Drop-off) ประกอบกับการใชแบบสัมภาษณเชิงลึก 
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

ในการวิจัยนี้ใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ผสมผสานกับการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative research) เพื่อใหสามารถหาผลลัพธของขอมูลมาประมวลในเชิงตัวเลขได ซึ่งขอมูลที่ไดจะมีความ
ครอบคลุม นาเชื่อถือ และสามารถอธิบายไดดวยวิธีการทางสถิต ิซ่ึงสามารถจำแนกขอมูลท่ีใชในการทำวิจัยในคร้ังน้ี
ได 2 ประเภท คือ 

1. ขอมูลขั้นปฐมภูมิ (Primary Data) เปนการดำเนินการวิจัยเอง จากการสำรวจกลุมตัวอยางเชิงสำรวจ 
(Survey research) โดยการใชแบบสอบถาม (Questionnaire) และการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) 
เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลแลวนำมาวิเคราะหตามวัตถุประสงคของการวิจัย เพื่อหาปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจ ซึ่งไดใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ และการวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis) ในการประมวลผลใน
การวิจัยน้ี 

2. ขอมูลขั้นทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนการศึกษาจากบทความวิจัยตางๆ เกี่ยวของกับการเลือก
รานกาแฟสด เพ่ือนำมาใชเปนกรอบแนวคิดและตัวอยางการทำวิจัย 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยไดใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลเปนโปรแกรมสำเร็จรูป ดังน้ี 

1. สถิติพ้ืนฐาน 
1.1 ความถี่ (Frequencies) 
1.2 คารอยละ (Percentage) 
1.3 คาเฉลี่ย (Mean) 
1.4 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. สถิติท่ีใชทดสอบสมมติฐาน 
 วิเคราะหโดยใชวิธีการทางสถิติ Simple Correlation เม่ือพบวามีความสัมพันธกันอยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 
 

สรุปผลการวิจัย 
 1. ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
เปนเพศหญิง จำนวน 215 คน คิดเปนรอยละ 53.80 และเพศชาย จำนวน 185 คน คิดเปนรอยละ 46.30 มีอายุอยู
ในชวง 20-25 ป จำนวน 155 คน คิดเปนรอยละ 38.80 รองลงมาคือ อายุ 26-30 ป จำนวน 145 คน คิดเปนรอย
ละ 36.30 รองลงมาคือ อายุ 31-35 ป จำนวน 55 คน คิดเปนรอยละ 13.80 และอายุ 36 ปขึ้นไป จำนวน 45 คน 
คิดเปนรอยละ 11.30 มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา จำนวน 129 คน คิดเปน รอยละ 32.30 รองลงมาคือ ขาราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 118 คน คิดเปนรอยละ 29.50 รองลงมาคือ เจาของกิจการ จำนวน 91 คน คิดเปน
รอยละ 22.80 และพนักงานบริษัทเอกชน จำนวน 62 คน คิดเปนรอยละ 15.50 มีรายไดตอเดือน 15,001-25,000 
บาท จำนวน 194 คน คิดเปนรอยละ 48.50 รองลงมาคือ นอยกวาหรือเทากับ 15,000 บาท จำนวน 97 คน               
คิดเปนรอยละ 24.30 รายได 25,001-35,000 บาท จำนวน 62 คน คิดเปนรอยละ 15.50 และ 35,001 บาทขึ้นไป 
จำนวน 47 คน คิดเปนรอยละ 11.80 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 308 คน คิดเปนรอยละ 77.00 
รองลงมาคือ ต่ำกวาปริญญาตรี จำนวน 60 คน คิดเปนรอยละ 15.00 และสูงกวาปริญญาตรี จำนวน 32 คน         
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คิดเปนรอยละ 8.00 มีสถานภาพโสด จำนวน 254 คน คิดเปนรอยละ 63.50 และสถานภาพสมรส จำนวน 146 คน 
คิดเปนรอยละ 36.50 ตามลำดับ 
 2. ขอมูลเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพของปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกรานกาแฟสด ผลจาก
การศึกษาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินคุณภาพของปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเลือกราน
กาแฟสด ในภาพรวม มีคาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จำแนกเปนรายดาน 
แสดงรายละเอียดไดดังน้ี 
 ในภาพรวม พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเลือกรานกาแฟสด 
ในภาพรวม พบวาอยูในระดับคอนขางมาก โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานคุณภาพสินคา มีคาเฉลี่ย 5.5 
 ดานคุณภาพสินคา พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือก
รานกาแฟสด ในดานคุณภาพสินคา พบวาอยูในระดับคอนขางมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ใชวัตถุดิบที่มี
คุณภาพ มีคาเฉลี่ย 5.87 รองลงมาคือ เครื่องดื่มมีความสดใหม มีคาเฉลี่ย 5.79 มีเมนูเครื่องดื่มใหเลือกอยาง
หลากหลาย มีคาเฉลี่ย 5.73 การชงเครื่องดื่มถูกหลักอนามัย มีคาเฉลี่ย 5.67 และเครื่องดื่มมีกลิ่นหอม มีคาเฉลี่ย 
5.45 ตามลำดับ 
 ดานคุณภาพการบริการ พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการ
เลือกรานกาแฟสด ในดานคุณภาพการบริการ พบวาอยูในระดับคอนขางมาก โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ พนักงาน
มีความเปนมิตร ยิ้มแยมแจมใส มีคาเฉลี่ย 5.82 รองลงมาคือ พนักงานมีการเอาใจใสในการบริการดวยความเต็มใจ 
มีคาเฉลี่ย 5.80 พนักงานใหบริการไดตรงตามเวลาท่ีกำหนด มีคาเฉลี่ย 5.59 มีสิ่งอำนวยความสะดวกไวใหบริการ
อยางหลากหลาย มีคาเฉลี่ย 5.32 และพนักงานมีความเชี่ยวชาญในการบริการ มีคาเฉลี่ย 5.20 ตามลำดับ 
 ดานคุณคาท่ีไดรับ พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเลือกราน
กาแฟสด ในดานคุณคาที่ไดรับ พบวาอยูในระดับคอนขางมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสงูสุดคือ คุณคาที่ไดรับเปนไป
ตามท่ีคาดหวัง มีคาเฉลี่ย 5.36 รองลงมาคือ สถานท่ีใหความรูสึกถึงความผอนคลาย มีคาเฉลี่ย 5.30 ราคาเคร่ืองดื่ม
มีความเหมาะสม มีคาเฉลี่ย 5.24 ราคาเบเกอร่ีมีความเหมาะสม มีคาเฉลี่ย 5.20 และคุณคาท่ีไดรับโดยรวมมีความ
คุมคา มีคาเฉลี่ย 5.03 ตามลำดับ 
 ดานความพึงพอใจท่ีไดรับ พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการ
เลือกรานกาแฟสด ในดานความพึงพอใจที่ไดรับ พบวาอยูในระดับคอนขางมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ทาน
ไดรับเคร่ืองดื่มหรือเบเกอร่ีตรงตามท่ีสั่ง มีคาเฉลี่ย 6.00 รองลงมาคือ มีรายการเคร่ืองดื่มและเบเกอร่ีท่ีทานอยาก
รับประทาน มีคาเฉลี่ย 5.53 รานกาแฟสามารถเปลี่ยนอารมณของทานในทางบวก มีคาเฉลี่ย 5.46 ทานรูสึกพอใจ
เม่ือเขาไปใชบริการรานกาแฟ มีคาเฉลี่ย 5.30 และรานกาแฟทำใหทานมีภาพลักษณท่ีดี มีคาเฉลี่ย 5.09 ตามลำดับ 
 ดานการตัดสินใจซ้ือ พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเลือก
รานกาแฟสด ในดานการตัดสินใจซ้ือ พบวาอยูในระดับคอนขางมาก โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ทานใชบริการราน
กาแฟอยูเปนประจำ มีการซื้อซ้ำเสมอ มีคาเฉลี่ย 5.55 รองลงมาคือ ทานจะบอกตอสิ่งดีๆ มีคาเฉลี่ย 5.51 ทาน
ชักชวนใหคนท่ีรูจักมาใชบริการรานกาแฟเสมอๆ มีคาเฉลี่ย 5.23 เม่ือเห็นรานกาแฟทานอยากจะเขาไปใชบริการทุก
คร้ัง มีคาเฉลี่ย 5.20 และทานมีความภูมิใจท่ีไดใชบริการรานกาแฟ มีคาเฉลี่ย 5.02 ตามลำดับ 
 3. ขอมูลเกี่ยวกับการเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกรานกาแฟสด 
ผลจากการศึกษาในการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยที่มีผลตอ
พฤติกรรมการเลือกรานกาแฟสด โดยสถิติท่ีนำมาใชในการเปรียบเทียบน้ัน ไดแก Independent Sample t-test 
และการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของกลุ มตัวอยางที่มีมากกวา 2 คน โดยใชการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว (One – way Analysis of Variance) แสดงรายละเอียดไดดังน้ี 
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 จำแนกตามเพศ พบวาผลการเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกราน
กาแฟสด จำแนกเพศ ในภาพรวมและรายดาน ทดสอบโดยใชคาสถิติ t-test พบวาในเพศที่แตกตางกัน มีผลตอ
พฤติกรรมการเลือกรานกาแฟสดท่ีแตกตางกัน เน่ืองจากมีคา Sig ท่ีนอยกวา 0.05 
 จำแนกตามอายุ พบวาผลการเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกราน
กาแฟสด จำแนกอายุ ในภาพรวมและรายดาน ทดสอบโดยใชคาสถิติ ANOVA พบวาในอายุท่ีแตกตางกัน มีผลตอ
พฤติกรรมการเลือกรานกาแฟสดท่ีแตกตางกัน เน่ืองจากมีคา Sig ท่ีนอยกวา 0.05 
 จำแนกตามอาชีพ พบวาผลการเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยที่มผีลตอพฤติกรรมการเลือกราน
กาแฟสด จำแนกอาชีพ ในภาพรวมและรายดาน ทดสอบโดยใชคาสถิติ ANOVA พบวาในอาชีพท่ีแตกตางกัน มีผล
ตอพฤติกรรมการเลือกรานกาแฟสดท่ีแตกตางกัน เน่ืองจากมีคา Sig ท่ีนอยกวา 0.05 
 จำแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวาผลการเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรม
การเลือกรานกาแฟสด จำแนกรายไดเฉลี่ยตอเดือน ในภาพรวมและรายดาน ทดสอบโดยใชคาสถิติ ANOVA พบวา
ในรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการเลือกรานกาแฟสดที่แตกตางกัน เนื่องจากมีคา Sig           
ท่ีนอยกวา 0.05 
 จำแนกตามระดับการศึกษา พบวาผลการเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการ
เลือกรานกาแฟสด จำแนกระดับการศึกษา ในภาพรวมและรายดาน ทดสอบโดยใชคาสถิติ ANOVA พบวาในระดับ
การศึกษาท่ีแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการเลือกรานกาแฟสดท่ีแตกตางกัน เน่ืองจากมีคา Sig ท่ีนอยกวา 0.05 
 จำแนกตามสถานภาพ พบวาผลการเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือก
รานกาแฟสด จำแนกสถานภาพ ในภาพรวมและรายดาน ทดสอบโดยใชคาสถิติ ANOVA พบวาในสถานภาพท่ี
แตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการเลือกรานกาแฟสดท่ีแตกตางกัน เน่ืองจากมีคา Sig ท่ีนอยกวา 0.05 และพบวาใน
สถานภาพท่ีแตกตางกัน มีระดับความพึงพอใจตอปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเลือกรานกาแฟสด ในดานคุณภาพ
สินคา ท่ีไมแตกตางกัน เน่ืองจากมีคา Sig ท่ี 0.05 ซ่ึงมากกวา 0.138 
จากสมมติฐานสรุปไดวา 

1) คุณภาพสินคาท่ีแตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคกาแฟสดในจังหวัดปทุมธานีท่ีแตกตางกัน 
2) คุณภาพบริการที ่แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจซื้อของผู บริโภคกาแฟสดในจังหวัดปทุมธานีท่ี

แตกตางกัน 
3) คุณคาท่ีไดรับท่ีแตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคกาแฟสดในจังหวัดปทุมธานีท่ีแตกตางกัน 
4) ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคกาแฟสดในจังหวัดปทุมธานีท่ี

แตกตางกัน 
 

อภิปรายผล 
1. ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ

เปนเพศหญิง จำนวน 215 คน คิดเปนรอยละ 53.80 และเพศชาย จำนวน 185 คน คิดเปนรอยละ 46.30 มีอายุอยู
ในชวง 20-25 ป จำนวน 155 คน คิดเปนรอยละ 38.80 รองลงมาคือ อายุ 26-30 ป จำนวน 145 คน คิดเปนรอย
ละ 36.30 รองลงมาคือ อายุ 31-35 ป จำนวน 55 คน คิดเปนรอยละ 13.80 และอายุ 36 ปขึ้นไป จำนวน 45 คน 
คิดเปนรอยละ 11.30 มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา จำนวน 129 คน คิดเปน รอยละ 32.30 รองลงมาคือ ขาราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 118 คน คิดเปนรอยละ 29.50 รองลงมาคือ เจาของกิจการ จำนวน 91 คน คิดเปน
รอยละ 22.80 และพนักงานบริษัทเอกชน จำนวน 62 คน คิดเปนรอยละ 15.50 มีรายไดตอเดือน 15,001-25,000 
บาท จำนวน 194 คน คิดเปนรอยละ 48.50 รองลงมาคือ นอยกวาหรือเทากับ 15,000 บาท จำนวน 97 คน            
คิดเปนรอยละ 24.30 รายได 25,001-35,000 บาท จำนวน 62 คน คิดเปนรอยละ 15.50 และ 35,001 บาทขึ้นไป 
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จำนวน 47 คน คิดเปนรอยละ 11.80 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 308 คน คิดเปนรอยละ 77.00 
รองลงมาคือ ต่ำกวาปริญญาตรี จำนวน 60 คน คิดเปนรอยละ 15.00 และสูงกวาปริญญาตรี จำนวน 32 คน            
คิดเปนรอยละ 8.00 มีสถานภาพโสด จำนวน 254 คน คิดเปนรอยละ 63.50 และสถานภาพสมรส จำนวน 146 คน 
คิดเปนรอยละ 36.50 ตามลำดับ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของกชพงษ หอมดอก (2558 : บทคัดยอ) ไดทำการศึกษา
สวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจบริโภคกาแฟสด : กรณีศึกษาในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดแพร ผลการศึกษา
พบวา ผูบริโภคกาแฟสดสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 58.30 เพศชาย รอยละ 41.80 สวนใหญมีอายุ 20-30 ป 
รอยละ 29.00 รองลงมาอายุ 31-40 ป รอยละ 26.30 โดยภาพรวมผูบริโภคมีระดับการตัดสินใจเกี่ยวกับสวน
ประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจบริโภคกาแฟสดในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดแพร อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา
รายดานพบวา อันดับแรกคือ สวนประสมทางกายภาพของรานกาแฟสด รองลงมาคือ สวนประสมดานพนักงานผู
ใหบริการในรานกาแฟสด สวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑกาแฟสด สวนประสมดานราคากาแฟสด สวนประสม
ดานกระบวนการใหบริการในรานกาแฟสด สวนประสมดานการสงเสริมการขายของรานกาแฟสด และสวนประสม
ดานชองทางการจัดจำหนายกาแฟสด ตามลำดับ 

2. ขอมูลเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพของปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกรานกาแฟสด ผลจาก
การศึกษาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินคุณภาพของปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเลือกราน
กาแฟสด ในภาพรวม มีคาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในภาพรวม พบวาอยู
ในระดับคอนขางมาก โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานคุณภาพสินคา มีคาเฉลี่ย 5.70 รองลงมาคือ ดานคุณภาพ
การบริการ มีคาเฉลี่ย 5.54 ดานความพึงพอใจที่ไดรับ มีคาเฉลี่ย 5.48 ดานการตัดสินใจซื้อ มีคาเฉลี่ย 5.30 และ
ดานคุณคาที่ไดรับ มีคาเฉลี่ย 5.22 ตามลำดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกชพงษ หอมดอก (2558 : บทคัดยอ)  
ไดทำการศึกษาสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจบริโภคกาแฟสด : กรณีศึกษาในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดแพร 
ผลการศึกษาพบวา โดยภาพรวมผูบริโภคมีระดับการตัดสินใจเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการ
ตัดสินใจบริโภคกาแฟสด ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดแพร อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดานพบวา อันดับแรกคือ สวน
ประสมทางกายภาพของรานกาแฟสด รองลงมาคือ สวนประสมดานพนักงานผูใหบริการในรานกาแฟสด สวน
ประสมการตลาดดานผลิตภัณฑกาแฟสด สวนประสมดานราคากาแฟสด สวนประสมดานกระบวนการใหบริการใน
รานกาแฟสด สวนประสมดานการสงเสริมการขายของรานกาแฟสด และสวนประสมดานชองทางการจัดจำหนาย
กาแฟสด ตามลำดับ และสอดคลองกับงานวิจัยของพิชญาภร ลาหลาเลิศ (2558 : บทคัดยอ) ไดทำการศึกษาสวน
ประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสนิใจของผูบริโภคกาแฟสดในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดทองเท่ียวฝงทะเลอาวไทย จาก
การศึกษาพบวา ทั้ง 7 ดาน อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานที่มากที ่สุดคือ ดานการสงเสริมการตลาด 
รองลงมาคือ ดานราคา ดานกระบวนการใหบริการ ดานชองทางการจัดจำหนาย ดานผลิตภัณฑ ดานบุคคล และ
ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ตามลำดับ 

3. ขอมูลเกี่ยวกับการเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกรานกาแฟสด 
ผลจากการศึกษาในการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยที่มีผลตอ
พฤติกรรมการเลือกรานกาแฟสด โดยสถิติท่ีนำมาใชในการเปรียบเทียบน้ัน ไดแก Independent Sample t-test 
และการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่มีมากกวา 2 กลุม โดยใชการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว (One – way Analysis of Variance) พบวา เมื่อจำแนกตามเพศ อายุ อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอ
เดือน ระดับการศึกษา สถานภาพ พบวาผลการเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเลือก
รานกาแฟสด จำแนกตามสถานภาพ ในภาพรวมและรายดาน ทดสอบโดยใชคาสถิติ t-test และสถิติ ANOVA 
พบวาลักษณะทางประชากรท่ีแตกตางกัน มีระดับความพึงพอใจตอปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเลือกรานกาแฟสด
ท่ีแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีมีคา Sig ท่ีนอยกวา 0.05 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของกชพงษ หอมดอก 
(2558 : หนา 134) ไดทำการศึกษาสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจบริโภคกาแฟสด : กรณีศึกษาใน
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เขตพ้ืนท่ีจังหวัดแพร ผลการศึกษาสรุปวา ผูบริโภคจำแนกตามปจจัยสวนบุคคล ดานการศึกษาตางกัน มีผลตอการ
ตัดสินใจบริโภคกาแฟสดในเขตพื้นที ่จังหวัดแพร โดยรวมและรายดานแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัย
ของพิชญาภร ลาหลาเลิศ (2558 : บทคัดยอ) ไดทำการศึกษาสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจของ
ผูบริโภคกาแฟสดในเขตพื้นที่จังหวัดทองเที่ยวฝงทะเลอาวไทย จากการศึกษาพบวา ประชากรกลุมวยัทำงานที่มี
ระดับการศึกษาและรายไดตอเดือนตางกัน มีความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจของ
ผูบริโภคกาแฟสดในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดทองเท่ียวฝงทะเลอาวไทย แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งน้ี 

1. ควรมีการปรับปรุงคุณภาพของสินคาและบริการ ผูประกอบการควรคำนึงถึงคุณภาพของสินคาและ
บริการเปนหลัก อีกท้ังจะตองมีการคัดสรรวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพมาใชในการผลิต 

2. ควรมีการศึกษาคูแขงทางการตลาดท้ังในและนอกพ้ืนท่ีใกลเคียง ถึงวิธีการหรือกลยุทธทางการตลาด
ท่ีนำมาใชในการดำเนินธุรกิจ เพ่ือนำมาปรับใชและพัฒนาใหดีขึ้น 

3. ควรมีการศึกษาปจจัยสภาพแวดลอมเพิ่มเติมถึงเรื่องกลุมเปาหมายเดิมที่มีอยู มีกลุมใดบาง จะทำ
อยางไร เพ่ือใหรักษากลุมลูกคาเดิมใหคงอยูไว และจะทำอยางไรถึงจะเพ่ิมกลุมลูกคาใหมีมากขึ้น 
ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรนำทฤษฎีดานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของมาทำการวิจัยเพ่ิมเติม เพ่ือใหไดมุมมองและขอมูลท่ีครอบคลุมท่ี
หลากหลายดานขึ้น 

2. ควรศึกษากลุมตัวอยางในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ เพ่ือขอมูลอาจมีความนิยมท่ีแตกตางกันของกลุมคนใน แตละพ้ืนท่ี 
3. ควรทำการศึกษาอยางตอเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อใหสอดคลองกับพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีการ

เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ซ่ึงจะทำใหทราบถึงแนวโนมและความตองการท่ีแทจริงของผูบริโภค ท้ังน้ี ยังสามารถนำ
ขอมูลท่ีไดมาใชเปนแนวทางในการวางแผนกลยุทธดานการตลาดไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการ
ของผูบริโภคอีกดวย 
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ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกธุรกิจนำเท่ียวของนักทองเท่ียวท่ีเขามาทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต 
 
FACTORS AFFECTING THE DECISION TO TOUR BUSINESSES OF INCOMING 
TOURISTS IN PHUKET.  
 
ผูวิจัย   นภัสนันท  เอิบอ่ิมฤทธ์ิ 

สาขาวิชา การจัดการและการตลาด มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
ดร.วรินทรทิพย  กำลังแพทย 
ภาควิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยเร่ืองปจจัยท่ีสงผลตอการตดัสินใจเลือกธุรกิจนำเท่ียวของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีเขามาทองเท่ียวใน

จังหวัดภูเก็ต มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีเขามาทองเท่ียวใน
จังหวัดภูเก็ต 2) ศึกษาระดับปจจัยสวนประสมทางการตลาดและระดับการตัดสินใจเลือกธุรกิจนำเที ่ยวของ
นักทองเที่ยวชาวไทยที่เขามาทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต และ3) ศึกษาปจจัยทางประชากรศาสตรและปจจยัทางการ
ตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกธุรกิจนำเท่ียวของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีเขามาทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต ประชากร
ท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี นักทองเท่ียวชาวไทยท่ีเคยใชธุรกิจนำเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต โดยกำหนดขนาดของกลุมตัวอยาง
โดยการใชสูตรของทาโร ยามาเน ไดกลุมตัวอยาง 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช
วิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบ
การถดถอยพหุคูณ (Simple Regression Analysis) 

ผลการศึกษาพบวา1)ปจจัยดานประชากรศาสตรพบวาสวนใหญนักทองเที่ยวผูตอบแบบสอบถามอายุ
ระหวาง 20-30 ป มีสถานภาพสมรส มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีรายได
เฉล่ียตอเดือนระหวาง 25,001 -35,000 บาท 2) ระดับปจจัยสวนประสมทางการตลาดและระดับการตัดสินใจเลือก
ธุรกิจนำเท่ียวของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีเขามาทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ี
สงผลตอการตัดสินใจเลือกธุรกิจนำเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวไทยที่เขามาทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต โดยภาพรวม
และรายดานอยูในระดับมาก สำหรับระดับการตัดสินใจเลือกธุรกิจนำเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวไทยที ่เขามา
ทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ตโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือจำแนกเปนรายปจจัยพบวา ดานความสนใจ อยูในระดับ
มากท่ีสุด นอกน้ันอยูในระดับมาก และ 3) ผลการศึกษาปจจัยทางประชากรศาสตรและปจจัยทางการตลาดท่ีสงผล
ตอการตัดสินใจเลือกธุรกิจนำเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวไทยที่เขามาทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต พบวา ปจจัยทาง
ประชากรศาสตรดานอายุสงผลตอการตัดสินใจเลือกธุรกิจนำเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวไทยที่เขามาทองเที่ยวใน
จังหวัดภูเก็ตและ ปจจัยทางการตลาดดานการนำเสนอลักษณะทางดานกายภาพสงผลตอการตัดสินใจเลือกธุรกิจนำ
เท่ียวของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีเขามาทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต อยางมีนัยสำคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 
   
คำสำคัญ : ธุรกิจนำเที่ยว, ปจจัยสวนประสมทางการตลาด, ความตั้งใจ. 
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Abstract 
Research on factors affecting the decision to choose a travel business for Thai 

tourists who come to Phuket. 1) Study the demographic factors of Thai tourists who come to 
Thailand to travel in Phuket. 2) Study the level of marketing factors and the level of decision-
making of Thai tourist tourism business to visit Phuket and 3). The population used in this 
research Thai tourists who used to use the tour Ing business in Phuket, given the size of the 
sample by using Taro Yamane's formula, sampled 400 samples: questionnaires, statistics 
used to analyze data, including frequency, percentage, average, standard deviation, and 
hypothesis tests by testing the simple regression analysis. 

Results showed that 1) Demographic Factors It was found that most tourists, 
respondents between the ages of 20 and 30. In 2014, the Company had a bachelor's degree, a 
civil servant/enterprise employee. Average monthly income between 25,001 -35,000 Baht 2) 
Market Factor level and the level of decision-making of Thai tourist tourism business 
traveling in Phuket. The market factors affecting the decision to choose a travel business for 
Thai tourists who come to Phuket. Overall, the side is very high. For the level of decision-
making of Thai tourist tourism business, the overall hotel is very high. When classified as a 
factor, interest stake is at the highest level. (outside of the very level, and 3). The results of 
demographic factors and marketing factors affect the decision to choose a travel business for 
Thai tourists who come to Phuket. The age factors affect the decision to choose a travel 
business for Thai tourists who come to Phuket and the market factors in presenting physical 
characteristics affect the decision to choose a travel business for Thai tourists traveling in 
Phuket. statistically significant at 0.05 levels. 

   
Keyword : Tourism business, marketing mix factor, intention. 

 

บทนำ  
ปนจุบันการทองเท่ียวของจังหวัดภูเก็ต ในดานอุปทานจะขยายตัวชะลอลงรอยละ 8.6 โดยมีชวงคาดการณ

อยูท่ีรอยละ 8.2-9.2 เปนการขยายตัวของ ภาคบริการ ท่ีคาดวาจะขยายตัวรอยละ 8.7 โดยมีชวงคาดการณอยูท่ีรอยละ 
8.2 -9.1 ตอป ปจจัยที่เปนแรงขับเคลื่อนและดึงดูดของนักทองเที่ยวตางชาติ อาทิเชน รัฐบาลไดตออายุมาตรการ
ยกเวนคาธรรมเนียมวีซา Visa On Arrival (VOA) สำหรับนักทองเท่ียวตางชาติเดินทางเท่ียวไทย 21 ประเทศ สงผล
ใหจำนวนนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น เชน นักทองเที่ยวชาวอินเดีย นอกจากนี้หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนยังไดจัด
แผนการตลาดกระตุนดานการทองเที่ยวอยางตอเน่ือง โดยการออกโรดโชวในประเทศตางๆ เชน ประเทศอังกฤษ 
“Phuket Road Show to UK”ประเทศอินเดีย และประเทศเยอรมัน เปนตน เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวดึงดูดตลาด
เปาหมายกลุมใหมๆ เขามาทองเท่ียวภเูก็ตเพ่ิมขึน้ การพัฒนาผลิตภณัฑการทองเท่ียวใหคงความเปนอัตลักษณของแต
ละทองถิ่น รวมถึงการพัฒนากิจกรรมทองเท่ียวท่ีจะชวยเพ่ิมรายไดในการทองเท่ียว อาทิ การจัดงานยอนอดีตในชวง
เทศกาลตรุษจีน การเตรียมจัดงานบีชมิวสิคเฟสติวัลในเดือนสิงหาคมที่จะมาถึง การจัดการแขงขันกีฬาระดับนานา
ประเทศรวมกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน อาทิเชน การแขงขันกีฬาเรือใบภูเก็ตคิงสคัพรีกัตตาเนื่องจากสภาพ
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมในจังหวัดภูเก็ตสวนใหญเอ้ืออำนวยตอธุรกิจทองเท่ียวและพ้ืนท่ีในจังหวัดไมเอ้ืออำนวยตอการ
ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม และเกี่ยวของกับกฎหมายดานผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ตดานสิ่งแวดลอม จึงทำใหการตั้ง
โรงงานอุตสาหกรรมเกิดการชะลอตัว ผูประกอบกิจการบางรายมีความประสงคเลิกกิจการโรงงานเนื่องจากการ
แขงขันทางการตลาดจากผูประกอบกิจการรายใหม และไมมีผูสืบทอดกิจการ(สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต,2562) 
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สวนในดานอุปสงค คาดวาจะขยายตัวชะลอลงรอยละ 7.4 โดยมีชวงการคาดการณอยูท่ีรอยละ 7.0 -7.7 
ขยายตัวตาม การบริโภคภาคเอกชน ท่ีชะลอตัวรอยละ 8.3 (โดยมีชวงคาดการณท่ีรอยละ 7.9 -8.7 ตอป) เปนผล
จากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวทำใหความเชื่อมั่นของผูบริโภคปรับตัวลดลง สงผลใหเพิ่มความระมัดระวังในการใชจาย 
นักทองเที่ยวชาวตางชาติมีจำนวนลดลงจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ทำใหการเดินทางทองเที่ยวและการใชจายลด
นอยลง แตนโยบายกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐ ผานมาตรการชวยเหลือคนจนผานบัตรสวัสดิการแหงรัฐรวมถึงการ
ปรับเพิ ่มคาจางแรงงานขั ้นต่ำสงผลตอเนื ่องภาคครัวเรือนมีรายไดและมีกาลังการใชจายเพิ ่มขึ ้น การลงทุน
ภาคเอกชน ขยายตัวรอยละ4.3 (โดยมีชวงคาดการณท่ีรอยละ 4.0-4.5 ตอป) เน่ืองจากรอความชัดเจนของนโยบาย
ของรัฐบาลใหมหลังการเลือกตั้ง สำหรับการใชจายภาครัฐ คาดวาจะขยายตัวรอยละ 6.0 (โดยมีชวงคาดการณท่ีรอย
ละ 5.6-6.4 ตอป) ตามมาตรการเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณ สำหรับรายไดเกษตรกร ราคาสินคาเกษตร
ปรับตัวดีขึ้นจากความตองการที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งรัฐบาลออกมาตรการตาง ๆ  เพื่อแกปญหาราคาสินคาตกต่ำอยาง
ยั่งยืน (สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต,2562) 

จากท่ีกลาวมาขางตน ผูวิจัยประกอบอาชีพเก่ียวกับธุรกิจบริษัททัวรจึงเล็งเห็นความนาสนใจของการวิจัย
เรื่องปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกธุรกิจนำเที่ยวของนักทองเที่ยวที่เขามาทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ตองการ
ศึกษาหาสวนประสมทางการตลาด เพ่ือทำความเขาใจความตองการของผูบริโภค และศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจ
เพื่อบริษัททัวรจะไดพัฒนานำขอมูลไปใชในการพัฒนากลยุทธ วางแผนการตลาด รวมทั้งเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงเพื่อใหเปนบริษัทที่อยูในใจของผูบริโภค เพื่อประโยชนตอภาพรวมและแนวโนมที่ดีในอุตสาหกรรมการ
ทองเท่ียว รวมท้ังศึกษาแนวโนมในการใชบริการของบริษัททัวรนำเท่ียว 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีเขามาทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต 
2. เพื ่อศึกษาระดับปจจัยสวนประสมทางการตลาดและระดับการตัดสินใจเลือกธุรกิจนำเที ่ยวของ

นักทองเท่ียวชาวไทยท่ีเขามาทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต 
3. เพื่อศึกษาปจจัยทางประชากรศาสตรและปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกธุรกิจนำ

เท่ียวของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีเขามาทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต  
 

กรอบแนวความคิดในการทำการวิจัย 
 จากการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกธุรกิจนำเท่ียวของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีเขามาทองเท่ียว
ในจังหวัดภูเก็ต ผูวิจัยไดนำมาจัดทำเปนกรอบแนวคิดท่ีใชในการศึกษาดังภาพ 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดทีใ่ชในการวจิัย 

 

วิธีการวิจัย 
  การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชวิธีสำรวจมุงศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการ
ตัดสินใจเลือกธุรกิจนำเที ่ยวของนักทองเที่ยวที่เขามาทองเที ่ยวในจังหวัดภูเก็ต ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก 
นักทองเท่ียวท่ีเคยใชธุรกิจนำเท่ียวในการนำเท่ียวท่ีอาศัยหรือทำงานอยูในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 357 คน (กรมสงเสริม
การทองเท่ียวจังหวัดภูเก็ต,2562) โดยกำหนดขนาดของกลุมตัวอยาง 189 คน โดยกำหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดย
การใชสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1973 :125) และทำการสุมดวยวิธีเจาะจงดวยการสุมตัวอยางที่ มี
คุณสมบัติตามท่ีกำหนดแบบบังเอิญ เน่ืองจากทราบจำนวนประชากรท่ีแนนอน โดยกำหนดความคลาดเคลื่อนของการ
สุ มตัวอยางที ่ยอมใหเกิดระหวางคาจริงและคาประมาณรอยละ .05 เครื ่องมือใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม 
(Questionnaire)ซ่ึงแบบสอบถามดังกลาวไดสรางขึ้นตามวัตถุประสงคและตามกรอบแนวคิดการวิจัยซ่ึงมีขั้นตอนการ
สรางแบบสอบถาม และเนื้อหาของแบบสอบถาม สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย           
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบการถดถอยพหุคูณ (Simple Regression Analysis) 

ปจจัยดานประชาการศาสตร 
1. อาย ุ  
2. สถานภาพ  
3. อาชีพ 
4. ระดับการศึกษา  
5. รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

ท่ีมา : ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ
(2552:193) 

ปจจัยประสมทางการตลาด 
ธุรกิจบริการ 

1. ดานผลิตภัณฑ  
2. ดานราคา  
3. ดานสถานท่ีหรือชองทางการ
ใหบริการ  
4. ดานการสงเสริมการตลาด 
5. ดานบุคลากร  
6. ดานกระบวนการใหบริการ 
7. ดานลักษณะทางกายภาพ 

ท่ีมา : ฟลลิป คอตเลอร 
(Kotler and Keller,2009:158) 

 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

การตัดสินใจเลือกธุรกจินำเที่ยวของ
นักทองเที่ยวที่เขามาทองเที่ยวใน

จังหวัดภูเกต็ 
1. ความตัง้ใจ (Attention) 
2. ความสนใจ (Interest) 
3. ความปรารถนา (Desire) 
4. การกระทำ (Action) 

ท่ีมา : แอลโม ลีวิท 
(St.Elmo Lewis, 1898) 
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ข้ันตอนการสรางเครื่องมือและการสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 1. ศึกษาขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ศึกษาจากตำราเอกสาร บทความ แนวคิดและทฤษฎีสวน
ประสมทางการตลาด แนวคิดและทฤษฎีและการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคขอมูลเกี่ยวกับธุรกิจนำเที่ยวงานวจัิยท่ี
เก่ียวของ พรอมกับนำผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของใหครอบคลุมความมุงหมายของการวิจัยเพ่ือเปนแนวทางในการสราง
แบบสอบถาม 
 2. นำแบบสอบถามที่สรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญจำนวน 3 ทานพิจารณาตรวจสอบและขอคำแนะนำในการ
แกไข ปรับปรุง เพ่ือใหอานแลวมีความเขาใจงายและชัดเจนตามความมุงหมายของการวิจัย 
 3. นำแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลวไปตรวจสอบหาคา IOCและทดลองใช (Try-out) กับประชากรท่ีไมใช
กลุมตัวอยาง จำนวน 30 ชุดเพื่อนำไปหาคาความเชื่อมั่น โดยใชสูตรการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค 
(Cornbach Coefficient) พบวา คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามเทากับ 0.8775 
  4. นำแบบสอบถามไปใชกับกลุมตัวอยาง 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การวิจัยคร้ังน้ีทำการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยมีขั้นตอน ดังน้ี 
 1. ผูวิจัยทำการแจกแบบสอบถาม ไปยังกลุมตัวอยางจำนวน 400 ชุด โดยใหนักทองเท่ียวท่ีเคยใชธุรกิจ
นำเท่ียวในการนำเท่ียวท่ีอาศัยหรือทำงานอยูในจังหวัดภูเก็ต ตอบแบบสอบถามดวยตนเอง 
 2. ตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของขอมูล แลวนำแบบสอบถามท่ีสมบูรณมาทำการลงรหัส
ของขอมูลท่ีเก็บรวบรวมมาไดใหเปนตัวเลข ท่ีสามารถนำไปลงในเคร่ืองคอมพิวเตอรประมวลผล 
 3. นำแบบสอบถามทั้งหมดที่ไดเก็บรวบรวมขอมูลแลว มาทำการตรวจสอบความสมบูรณของคำตอบ 
และนำขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดมาทำการวิเคราะหทางสถิติ 
การวิเคราะหขอมูล 
ในการศึกษาคร้ังน้ี ทางผูวิจัยไดดำเนินการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 
  1. เมื่อรวบรวมแบบสอบถามตามความตองการแลว ผูวิจัยไดตรวจสอบความถูกตองและสมบูรณของ
แบบสอบถาม 
 2. ทำการลงรหัสแลวนำขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติโดยใชคอมพิวเตอรในการคำนวณคาสถิติโดยใช
โปรแกรมสำเร็จรูปทางสังคมศาสตรและทำการวิเคราะหขอมูล ซึ ่งไดคำนวณคาสถิติตางๆ จากขอมูลใน
แบบสอบถาม การคำนวณหาคาเฉลี ่ย ( x )สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)โดยกำหนดเกณฑการใหความหมาย
คาเฉลี่ยดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2556 : 4) 

4.51–5.00 หมายถึง  ความสำคัญตอการตัดสินใจซ้ืออยูในระดับมากท่ีสุด 
3.51–4.50 หมายถึง ความสำคัญตอการตัดสินใจซ้ืออยูในระดับมาก 
2.51–3.50 หมายถึง ความสำคัญตอการตัดสินใจซ้ืออยูในระดับปานกลาง 
1.51–2.50 หมายถึง ความสำคัญตอการตัดสินใจซ้ืออยูในระดับนอย 
1.00–1.50 หมายถึง ความสำคัญตอการตัดสินใจซ้ืออยูในระดับนอยท่ีสุด 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดกำหนดสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล โดยดำเนินการวิเคราะหขอมูลทาง
สถิติขั้นพ้ืนฐานและการประมวลผล โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรทางสถิติ เพ่ือวิเคราะหคาสถิติดังน้ี 

1. วิเคราะหปจจัยดานประชาการศาสตร ไดแกเพศ อายุ สถานภาพการสมรส อาชีพ ระดับการศึกษา
และรายไดเฉลี่ยตอเดือนสถิติท่ีใชคือคาแจกแจงความถี่(frequency)และคารอยละ (percentage)  

2. วิเคราะหระดับความสำคัญปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกธุรกิจนำเท่ียว
ของนักทองเที่ยวที่เขามาทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต และการตัดสินใจเลือกธุรกิจนำเที่ยวของนักทองเที่ยวที่เขามา
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ทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต โดยรวม รายดาน และรายขอสถิติท่ีใชคือคาเฉลี่ย (Mean) ใชแปรความหมายของขอมูล
ตางๆและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชคูกับคาเฉลี่ยเพ่ือแสดงลักษณะการกระจายของขอมูล 

3. วิเคราะหการวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางปจจัยประชากรศาสตรและปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกธุรกิจนำเที่ยวของนักทองเที่ยวที่เขามาทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ใชวิธีการ
ทดสอบความสัมพันธ โดยใชสถิติทดสอบการถดถอย (regression analysis)  

 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่องปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกธุรกิจนำเที่ยวของนักทองเที่ยวที่เขามาทองเที่ยวใน

จังหวัดภูเก็ตมีผลสรุปดังน้ี 
1. ผลการศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตร พบวา สวนใหญผูตอบแบบสอบถามมีอายุระหวาง 20-30 ป 

มีสถานภาพสมรส มีการศึกษาระดับปริญญา มีอาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน
ระหวาง 25,001 -35,000 บาท  
 2. ผลการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที ่สงผลตอการตัดสินใจเลือกธุรกิจนำเที ่ยวของ
นักทองเท่ียวชาวไทยท่ีเขามาทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต ดังตารางท่ี 1 
ตารางที่ 1 แสดงคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมทางการตลาดทีส่งผลตอการตดัสินใจเลือก

ธุรกิจนำเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวไทยที่เขามาทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต โดยภาพรวมและรายดาน 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด X  S.D. แปลผล อันดับที ่
ดานผลิตภัณฑ  4.06 0.38 มาก 6 

ดานราคา  4.03 0.51 มาก 7 

ดานชองทางการจัดจำหนาย  4.14 0.51 มาก 2 

ดานการสงเสริมการตลาด  4.10 0.53 มาก 4 

ดานบุคลากร  4.09 0.32 มาก 5 

ดานการนำเสนอลักษณะทางดานกายภาพ 4.17 0.46 มาก 1 

ดานกระบวนการ  4.12 0.48 มาก 3 
โดยภาพรวม 4.10 0.23 มาก  

 จากตารางที่ 1 พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกธุรกิจนำเที่ยวของ
นักทองเที่ยวชาวไทยที่เขามาทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.10 เม่ือ
จำแนกเปนรายปจจัยพบวา ทุกปจจัยอยูในระดับมาก เรียงตามลำดับจากมากไปนอยดังน้ี ดานการนำเสนอลักษณะ
ทางดานกายภาพ มีคาเฉลี ่ยเทากับ 4.17รองลงมาดานชองทางการจัดจำหนาย มีคาเฉลี ่ยเทากับ 4.14ดาน
กระบวนการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.12 ดานการสงเสริมการตลาด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.10ดานบุคลากร มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.09ดานผลิตภัณฑ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.06และดานราคา คาเฉลี่ยเทากับ 4.03ตามลำดับ  

3.ผลการศึกษาระดับการตัดสินใจเลือกธุรกิจนำเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวไทยที ่เขามาทองเที่ยวใน
จังหวัดภูเก็ต ดังตารางท่ี 2 

 
 

55

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาต ิครั้งที่ 16



ตารางที่ 2 แสดงคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจเลือกธุรกิจนำเที่ยวของนักทองเที่ยวชาว
ไทยที่เขามาทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต โดยภาพรวมและรายดาน 

การตัดสินใจเลือกธุรกจินำเที่ยวของนักทองเที่ยว 
ชาวไทยที่เขามาทองเที่ยวในจังหวัดภูเกต็ 

X  S.D. แปลผล อันดับที ่

ความตั้งใจ (Attention) 4.15 0.50 มาก 2 

ความสนใจ (Interest) 4.22 0.55 มากท่ีสุด 1 

ความปรารถนา (Desire 4.10 0.61 มาก 4 

การกระทำ (Action) 4.11 0.66 มาก 3 

โดยภาพรวม 4.14 0.37 มาก  

จากตารางที่ 2 พบวา การตัดสินใจเลือกธุรกิจนำเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวไทยที่เขามาทองเที่ยวใน
จังหวัดภูเก็ต โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.14 เม่ือจำแนกเปนรายปจจัยพบวา ดานความสนใจ 
อยูในระดับมากที่สุด นอกนั้นอยูในระดับมาก เรียงตามลำดับจากมากไปนอยดังนี้ ดานความสนใจคาเฉลี่ยเทากับ 
4.22 รองลงมา ดานความตั้งใจคาเฉลี่ยเทากับ4.15 ดานการกระทำ คาเฉลี่ยเทากับ 4.11 และดานความปรารถนา 
คาเฉลี่ยเทากับ 4.10 ตามลำดับ 

4. วิเคราะหปจจัยทางประชากรศาสตรและปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกธุรกิจนำ
เท่ียวของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีเขามาทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต 

4.1 ผลการศึกษาปจจัยทางประชากรศาสตรที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกธุรกิจนำเที ่ยวของ
นักทองเท่ียวชาวไทยท่ีเขามาทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ตโดยคาสัมประสิทธ์ิดวยการหาวิเคราะหถดถอยพหุคูณถดถอย
คือ1)ปจจัยทางประชากรศาสตรดานอาย ุสงผลตอการตัดสินใจเลือกธุรกิจนำเท่ียวของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีเขามา
ทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต ในดานความสนใจ (sig=0.046) ดานความปรารถนา (sig=0.022) และในดานการกระทำ
(sig=0.001) 2)ปจจัยทางประชากรศาสตรดานระดับการศึกษา สงผลตอการตัดสินใจเลือกธุรกิจนำเที ่ยวของ
นักทองเท่ียวชาวไทยท่ีเขามาทองเท่ียวในจังหวัดภเูก็ต ในดานการกระทำ (sig=0.009) 3) ปจจัยทางประชากรศาสตร
ดานอาชีพ สงผลตอการตดัสินใจเลือกธุรกิจนำเท่ียวของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีเขามาทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต ในดาน
การกระทำ (sig=0.049) และปจจัยทางประชากรศาสตรดานรายไดเฉลี่ยตอเดือน สงผลตอการตัดสินใจเลือกธุรกิจนำ
เท่ียวของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีเขามาทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต ในดานการกระทำ(sig=0.046) 
  4.1 ผลการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกธุรกิจนำเท่ียวของ
นักทองเที่ยวที่เขามาทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต โดยคาสัมประสิทธ์ิดวยการหาวิเคราะหถดถอยพหุคูณถดถอยคือ            
1) ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาด สงผลตอการตัดสินใจเลือกธุรกิจนำเที ่ยวของ
นักทองเที่ยวที่เขามาทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ในดานการกระทำ (sig0.046) 2) ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ดานกระบวนการใหบริการ สงผลตอการตัดสินใจเลือกธุรกิจนำเที่ยวของนักทองเที่ยวที่เขามาทองเที่ยวในจังหวัด
ภูเก็ต ในดานความตั้งใจ (sig0.001) ความสนใจ (sig=0.02) และความปรารถนา (sig=0.003) และ3) ปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดดานลักษณะทางกายภาพ สงผลตอการตัดสินใจเลือกธุรกิจนำเท่ียวของนักทองเท่ียวท่ีเขามา
ทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต ในดานความสนใจ (sig=0.001) และดานการกระทำ (sig=0.001) 
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อภิปรายผล 
การวิจัยเรื่องปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกธุรกิจนำเที่ยวของนักทองเที่ยวที่เขามาทองเที่ยวใน

จังหวัดภูเก็ตสามารถอภิรายผลโดยภาพรวมไดดังน้ี 
1. ผลการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที ่สงผลตอการตัดสินใจเลือกธุรกิจนำเที ่ยวของ

นักทองเที่ยวชาวไทยที่เขามาทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะบริษัท
ธุรกิจนำเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตมีการตกแตงสำนักงานดูนาเชื่อถือ เรียบรอยสวยงาม และบริษัทธุรกิจนำเท่ียวมีการ
ใหบริการความเปนระบบในการทำงาน เชน การจัดวางเอกสาร เปนผลใหนักทองเที่ยวชาวไทยมีพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของหทัยรัตน ทับเคลียว (2557) ไดทาการศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ 
ทองเที่ยวประเทศสิงคโปรของนักทองเที่ยวชาวไทย พบวา ในภาพรวมทุกดานสงผลตอการตัดสินใจไปทองเที่ยว
ประเทศสิงคโปรของคนไทยใน ระดับมาก 

2. ผลการศึกษาระดับการตัดสินใจเลือกธุรกิจนำเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวไทยที่เขามาทองเที่ยวใน
จังหวัดภูเก็ต พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีเปนเพราะธุรกิจนำเท่ียวในเขตจังหวัดภูเก็ตมีการสรางบล็อก 
(Blog) หรือสรางแฟนเพจบนเฟซบุค (Fan Page Facebook) เพื่อบอกเลากิจกรรมและบริการของธุรกิจนำเที่ยว 
เปนผลใหนักทองเที่ยวมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของทิพยวดี โพธิ์สิทธิพรรณ(2558) 
การศึกษาการเตรียมความพรอมของผูประกอบการธุรกิจนำเท่ียวกับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอำเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา กลุมผูประกอบการธุรกิจนำเท่ียวประเมินความพรอมดานแรงงานของบริษัท 
อยูในระดับมาก 

3. ผลการศึกษาปจจัยทางประชากรศาสตรและปจจัยทางการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกธุรกิจนำ
เท่ียวของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีเขามาทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต  

  3.1 ผลการศึกษาปจจัยทางประชากรศาสตรที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกธุรกิจนำเที ่ยวของ
นักทองเที่ยวชาวไทยที่เขามาทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต พบวา โดยภาพรวม ดวยการหาวิเคราะหถดถอย ที่ระดับ
นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 พบวา ปจจัยทางประชากรศาสตรดานอายสุงผลตอการตัดสินใจเลือกธุรกิจนำเท่ียวของ
นักทองเท่ียวชาวไทยท่ีเขามาทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ตโดยภาพรวม รอยละ 20.4 มี แสดงวา ปจจัยทางประชากรศาสตร
สงผลตอการตัดสินใจเลือกธุรกิจนำเท่ียวของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีเขามาทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ตโดยรวม สอดคลอง
กับงานวิจัยของดุษฎี เท่ียมเทศ บุญมา สูงทรง สุพรรณ พรภักดี พรภักดี และ ปุริ หนุนนัด (2557) ศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอความตั้งใจในการมาทองเท่ียวซ้ำของนักทองเท่ียวในอำเภอ วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา จากการศึกษา
พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตั้งใจในการทองเที่ยวซ้ำ พบวา อายุ รายได และสถานภาพ ที่แตกตางกันมีผลตอ
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความตั้งในในการมาทองเท่ียวซ้ำ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา  

   3.2 ผลการศึกษาปจจัยทางการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกธุรกิจนำเท่ียวของนักทองเท่ียว
ชาวไทยท่ีเขามาทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต พบวา โดยรวม ดวยการหาวิเคราะหถดถอยอยางงาย ท่ีระดับนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 พบวา ปจจัยทางการตลาดดานการนำเสนอลักษณะทางดานกายภาพสงผลตอการตัดสินใจ
เลือกธุรกิจนำเท่ียวของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีเขามาทองเท่ียวในจังหวัดภเูก็ต แสดงวา ปจจัยทางการตลาดสงผลตอ
การตัดสินใจเลือกธุรกิจนำเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวไทยที่เขามาทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต สอดคลองกับงานวิจัย
ของลิตา อริยะศุภโชค (2562) ทำการศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจมาทองเท่ียวในกรุงเทพมหานครผาน
บริษัทนำเท่ียวของนักทองเท่ียวชาวจีน ผลการศึกษาพบวา สวนปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ พบวาลักษณะ
ทางกายภาพ และกระบวนการใหบริการมีผลตอการตัดสินใจมาเที่ยวในกรุงเทพมหานครผานบริษัทนำเที่ยวของ
นักทองเท่ียวชาวจีน รอยละ 34.8 อยางมีนัยสำคัญท่ีระดับ 0.05 

 

57

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาต ิครั้งที่ 16



ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งน้ี 
1. ขอเสนอแนะสำหรับปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

1.1 ปจจัยดานผลิตภัณฑ ธุรกิจนำเที่ยวควรเพิ่มผลิตภัณฑที่สามารถตอบสนองความตองการของลูกคา
อยางครบวงจรการนำเท่ียวใหกับลูกคา   

1.2 ปจจัยดานราคา ธุรกิจนำเท่ียวควรเปดโอกาสใหลูกคาสามารถเจรจาตอรองอัตราคาบริการของธุรกิจ
นำเท่ียวได  

1.3 ปจจัยดานสถานที่หรือชองทางจัดจำหนายธุรกิจนำเที่ยวควรเลือกทำเลที่ตั ้งกอนประกอบการใน
สถานท่ี มีความสะดวกในการเดินทางมาติดตอยังธุรกิจนำเท่ียว 

1.4 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ธุรกิจนำเท่ียว ควรมีการโฆษณาทางวิทยุ หนังสือพิมพ และสื่อตางๆ 
1.5 ปจจัยดานบุคลากร พนักงานของธุรกิจนำเท่ียวควรมีการใหบริการแนะนำเก่ียวกับสถานท่ีทองเท่ียวใน

จังหวัดภูเก็ตเปนอยางดีหรือควรจบสาขาการทองเท่ียวมาโดยตรง  
1.6 ปจจัยดานกระบวนการ ธุรกิจนำเท่ียว ควรมีขั้นตอนการใหบริการไมมากหรือซับซอน 
1.7 ปจจัยดานการนำเสนอสภาพแวดลอมทางกายภาพ ธุรกิจนำเที่ยว ควรมีปาย เครื่องหมายการคา 

สัญลักษณของสำนักงาน แสดงเห็นไดชัดเจน 
2. ขอเสนอแนะการตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกิจนำเที่ยว  

2.1 ดานความตั้งใจธุรกิจนำเท่ียว ควรมีการโพสตวิดีโอแนะนำบนยูทูป(You tube)หรือเลือกใชรูป วิดีโอ 
หรือคียเวิรดท่ีเหมาะสมทำใหกลุมเปาหมายไดเห็นบริการของธุรกิจนำเท่ียว 

2.2 ดานความสนใจ ธุรกิจนำเท่ียวควรมีนำเสนอคุณประโยชนท่ีลูกคาจะไดรับจากใชบริการของธุรกิจนำ
เท่ียว  

2.3 ดานความปรารถนา ธุรกิจนำเท่ียวควรมีการบริการท่ีหลากหลายใหเลือกตรงตามท่ีทานตองการ  
2.4 ดานการกระทำ ธุรกิจนำเที่ยวควรสรางการบริการที่ประทับใจใหลูกคาพึงพอใจและลูกคามีการ

แนะนำใหบุคคลอ่ืนหันมาใชบริการของธุรกิจนำเท่ียวท่ีตนใชบริการ 
ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไป 

1. สำหรับการศึกษาในครั ้งตอไปเพื ่อใหไดผลการศึกษาที ่คลอบคลุมถูกตองและสามารถนำไปใช
ประโยชนไดมากขึ้น เห็นควรขยายพ้ืนท่ีในการศึกษาใหใหญขึ้น เชน ทำการศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร หรือใน
เขตพ้ืนท่ีท่ีมีผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมอยูหนาแนนมากขึ้น 

2. สำหรับการศึกษาในครั้งตอไป เห็นควรศึกษาในสวนของระดับความพึงพอใจที่ผูประกอบการไดรับ
จากการใชบริการของธุรกิจนำเท่ียวควบคูไปดวย เพ่ือใหไดผลการศึกษาท่ีเปนประโยชนตอการวางแผนกลยุทธของ
ธุรกิจนำเท่ียวมากขึ้น 
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ความตั้งใจลาออกของเจาหนาท่ีสำนักงานบังคับคดีแพงกรุงเทพมหานคร 2 
 
The Turnover Intention from the Bangkok Civil Enforcement Office staff 2 
 
ผูวิจัย   นวลศรี  โพธ์ิอุไร 
   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรินทรทิพย  กำลังแพทย 
 คณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
   

บทคัดยอ 
 งานวิจัยฉบับน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความตั้งใจลาออกของเจาหนาท่ีสำนักงาน
บังคับคดีแพงกรุงเทพมหานคร 2 ท้ังท่ีเปนปจจัย ดานแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และปจจัยธำรงรักษาขององคกร    
ท่ีสงผลตอความตั้งใจลาออกจากงาน โดยประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีคือ ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจาง
ชั่วคราว พนักงานจางเหมาบริการ ของสำนักงานบังคับคดีแพงกรุงเทพมหานคร 2 ซ่ึงมีจำนวนท้ังสิ้น 57 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ ใชแบบสอบถาม (Questionnaire) สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูล ไดแก สถิติ
เชิงพรรณนา ซ่ึงประกอบดวย คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติท่ีใชทดสอบ
สมมติฐานประกอบดวยคา t-test และวิเคราะหคาความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 
 จากการวิเคราะหความตั้งใจลาออกของเจาหนาท่ีสำนักงานบังคับคดีแพงกรุงเทพมหานคร 2 ในภาพรวม 
โดยมีคาสัมประสิทธ์ิพหุคูณเทากับ 0.295 และสามารถพยากรณความตั้งใจลาออกไดรอยละ 35.80 อยางมี
นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ดังน้ันสามารถอธิบายไดวา ไมมีความตั้งใจลาออกท่ีมีการสงตอความตั้งใจของการ
ลาออกของเจาหนาท่ีสำนักงานบังคับคดีเพง กรุงเทพมหานคร 2  
 
คำสำคัญ : ความตั้งใจลาออก,แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน,ปจจัยธำรงรักษาขององคกร 
 
ABSTRACT 
 The purpose of this research was to study the relationship between work 
motivation and the maintenance factors and turnover intention of Bangkok Civil 
Enforcement Office staff 2 The study is descriptive survey research using questionnaires to 
collect data. The survey was completed by 57 samples of Bangkok Civil Enforcement 
Office staff 2 .Data analysis included Multiple Regression Analysis, at the 0.05 level of 
statistical significance. The research findings indicate that there is a meaningful the work 
motivation and the maintenance factors have not an influence on turnover intention of 
Bangkok Civil Enforcement Office staff 2 with the coefficients .295, Able to predict 
35.80% of turnover intention Therefore, it can be explained that there is no turnover 
intention that has passed forward the turnover intention of the officers of the Execution 
Office focusing on Bangkok 2 
 
Key word : Turnover intention  , work motivation , maintenance factors 
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บทนำ 
การลาออก (Turnover) ถือวาเปนอุปสรรคมากในการขับเคลื่อนขององคการในดานตาง ๆ ท้ังในเร่ืองของ

ความไมตอเน่ืองของงานและทำใหงานไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร เน่ืองจากบุคลากรท่ี รับชวงงานตอแทนตองใช
เวลาในการศึกษาเก่ียวกับงานจึงทำใหไมมีความชำนาญโดยเฉพาะงานท่ีตอง ใชความรูเฉพาะทางน้ัน ๆ หรือขาด
อัตรากำลังในการทำงานน้ัน ๆ เลย หรือการสูญเสียงบประมาณใน การสรรหาบุคลากรเขามาใหม และสูญเสีย
ตนทุนท่ีเกิดกับบุคลากรท่ีลาออกหรือโอนยายไป จากปญหา การลาออก/โอนยายของบุคลากร ท่ีสงผลกระทบใหแก
องคการท้ังทางตรงและทางออม องคการจึง ควรหันมาใหความสำคัญและสนใจในการแกไขปญหาดังกลาวอยาง
จริงจังวาปญหาท่ีแทจริงแลวเกิดขึ้นมาจากอะไร เพ่ือใหองคการสามารถดำเนินการไปไดอยางดีและทำให
ประเทศชาติมีความความม่ันคง และยั่งยืนตอไป ความตั้งใจจะลาออกจากงานเปนความคิดสมัครใจท่ีตองจะลาออก
จากการเปนบุคคลากรขององคกรท่ีปฏิบัติงานอยูเม่ือมีโอกาส เพ่ือไปทำงานท่ีองคกรแหงใหมหรือเปลี่ยนอาชีพใน
อนาคตอันใกล (Nadiri & Iaanova,2010) ดังน้ันความตั้งใจลาออกจากงานจึงเปนปจจัยสำคัญในการพยากรณการ
ลาออกจากงานไดเปนอยางดี (Cho,et al,2009) โดยงานวิจัยเก่ียวกับการลาออกจากงานจริงสูงถึงรอยละ 0.45 
(Zimmerman & Daronld, 2007) ปจจุบันองคกรตาง ๆ ท้ังในภาครัฐและภาคเอกชนใหความสนใจเก่ียวกับ
ทรัพยากรบุคคลกันมากขึ้น ท้ังในดานการวางแผนกำลังคน สรรหาคัดเลือก การพัฒนาคน ท้ังน้ีตางก็มีวัตถุประสงค
เดียวกันคือ การไดทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือใหองคกรประสบความสำเร็จสูงสุด แตในขณะเดียวกัน
องคกรตาง ๆ ก็กำลังประสบปญหาการลาออกจากงานของบุคลากร การลาออกน้ันกอใหเกิดผลกระทบในหลายๆ 
ดานตอองคกร กลุมทำงาน เพ่ือนรวมงาน และตอตนเอง (Mowday , et al., 1982) การท่ีบุคลากรมีความตั้งใจ
ลาออกมีหลายเหตุ ปจจัยหน่ึงในสาเหตุเหลาน้ันอาจเกิดจากการขาดความเอาใจใสของจากองคกร (Hackman and 
Suttle, 1977) คุณภาพชีวิตในการทำงาน (Quality of work life) เปนเปาหมายสำคัญของคนในองคกร (อางถึงใน 
ปกรณ ลิ้มโยธิน, 2555) มอบเลหและคณะ (Mobley, 1982) ไดอธิบายถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนงาน หรือการ
ลาออกจากองคการในดานตาง ๆ ดังน้ี  

ผลกระทบตอองคการผลกระทบเชิงบวกตอองคการไดแกองคการอาจไดพนักงานใหมท่ีมีประสิทธิภาพกวา
แทนท่ี หรือกอใหเกิดความรูแนวคดิ และการนําเทคโนโลยใีหมมาใหกับองคการและการเปลี่ยนงานอาจการกระตุน 
ใหผูบริหารปรับปรุง หรือพยายามหาวิธีการเปล่ียนแปลงองคการในทางท่ีดีขึ้นโดยการลดพฤติกรรม ละท้ิงงานตาง ๆ 
ท่ีไมพึงปรารถนา นอกจากน้ีอาจชวยลด ความ ขัดแยงในองคการไดหรือ สามารถกลาวไดวาการออกจากงานเปน
วิธีการสุดทายนํามาใช ในการแกปญหาเก่ียวกับความขัดแยงในองคกร -ผลกระทบเชิงลบตอองคการไดแกสิ้น
เปลืองคาใชจายท้ังทางตรงอันไดแกการรับ สมัครการคัดเลือกการฝกอบรมคนใหมและ ทางออม ซ่ึงไดแกผลผลิต 
และประสิทธิภาพท ี่ ลดลง ระหวางการฝกคนใหมเพ่ือทดแทนคนท่ีลาออกไปนอกจากน้ีหากคนท่ี ลาออกจากองค
การเปนผูท่ี มีความรูความชํานาญ หรือ มีความสามารถสูงก็จะเกดผลกระทบตอการปฏิบัติงานขององคการ และอา
จกอใหเกิดความเสียหายไดรวมถึงสงผลกระทบตอรูปแบบของกลุมสังคมการติดตอสื่อสารในองคการในทํานอง
เดียวกันหากผูท่ีลาออกเปนศูนยกลางของการส่ือสาร หรือเปนคนทท่ีมี ความสำคัญตอกลุม การลาออกก็จะมี
ผลกระทบตอคนท่ียังคงอยูรวมท้ังปริมาณงานท่ีมากขึ้น และ ผลงานท่ีไดอาจมีประสิทธิภาพท่ีดอยลงทำใหขวัญ
กําลังใจของคนท่ียังอยู ในองคการลดนอยลง นอกจากน้ีการลาออกของบุคคลอาจจะมีผลตอทัศนคติของคนท่ี
เหลืออยู โดยทำใหอัตราการเปลี่ยนงานสูงขึ้น เน่ืองจากขวัญกําลังใจไมดหีรือเขาคิดวามีทางเลือกอ่ืน ๆ อีกมากมาย
ในขณะท่ี แตเดิมอาจไมสนใจท่ีจะเปลี่ยนงานซ่ึงสิ่งน้ีอาจจะนําไปสูการหาวิธีการแกไขปญหาท่ีมีความ เหมาะสม 
โดยองคการท่ีมีการเปลีย่นงานมากอาจทำใหเกิดมีนโยบายหรือการควบคุมหากทำได ไมดีอาจสงผลใหองคการเสย
โอกาสท่ีดีและเปนสาเหตุใหองคการต องระงับหรือเลื่อนโครงการท่ี สำคัญเน่ืองจากขาดบุคลากรท่ีมีความรู
ความสามารถไป  
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ผลกระทบตอตัวบุคคลท่ีมีแนวโนมการลาออก การลาออกของพนักงานมีผลกระทบท้ังเชิงบวกและเชิงลบ 
กับองคการและตัวบุคคล (ฐิติรัตน ศิริเลศิ, 2545) ผลกระทบเชิงบวกของตัวบุคคล ไดแกบุคคลท่ีลาออกอาจจะ
ไดรับการจูงใจท่ีดีกวาจากองคการใหมในรูปของผลประโยชนท่ี มากขึ้น หรือเปนงานท่ีทาทายความรูความสามารถ
มีความกาวหนาในงานท่ีสูงขึ้นและผูท่ีประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนงานอาจไดรับเลือกเขา ทำงานในหนวยงาน
ใหมท่ีทำใหเกิดความรูสึกเชื่อม่ันในตนเองสูงขึ้น นอกจากน้ี อาจเกิดผลดีตอ บุคคลท่ีคงอยู ในองคการท่ีมีคนลาออก
เน่ืองจากเปนการเปดโอกาสใหคนท่ีคงอยูมีความกาวหนา ในหนาท่ีการงานท่ีสูงขึ้น  
  ผลกระทบเชิงลบของตัวบุคคล ไดแกการท่ีมีคนลาออกจากองคการแลวสงผลใหคนท่ีคงอยู พยายาม
พิจารณาหาสาเหตุวาอะไรเปนสาเหตุท่ีทำใหคนอ่ืนลาออกจากงาน ทำใหเขาแสวงหา ทางเลือกใหใหมตามไปดวย 
ซ่ึงอาจทำใหเกิดทัศนคติท่ีไมดีตองาน และการท่ีบุคคลจำเปนตองเปลี่ยน งานอาจมีเหตผลท่ีไมเก่ียวกับงาน เชน             
มีความจำเปนตองยายภูมิลำเนา เหตุผลทางครอบครัว ซ่ึงอาจ ทำใหเกิดความไม พอใจในงานไดนอกจากน้ี            
การลาออกจากงานอาจทำใหสูญเสียประโยชน บางอยางท่ีไดรับจากหนวยงาน  เชนความอาวุโส และผลประโยชนอ่ืน ๆ 
บางคร้ังการเปลี่ยนงาน อาจทำใหเกิดความเครียดซ่ึงถาไมสามารถจัดการความเครียดน้ีไดจะทำใหกระทบกับ
ความสัมพันธกับบุคคลอ่ืนและครอบครัว  

ผลดีท่ีมีตอสังคม การเคลือ่นยายแรงงานไปสูองคการใหมหรือองคการขยายกิจการเปนความจำเปนในการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศดังน้ัน การยายไปองคการใหมทำใหผลตอบแทนท่ีสูงก็จะสงผลตอรายไดเฉลี่ยของ
ประชากรการลาออกของพนักงานจากเหตุผลท่ีมีความเครียดจาก การทำงาน จะเปนการชวยลดภาระคาใชจายใน
การดูแลสขุภาพท้ังทางรางกายและจิตใจ ซ่ึงเปนผล มาจากความเครียดในการปฏิบัติงาน  

ผลเสียท่ีมีผลตอสังคม คือการท่ีคนลาออกจากงานไปจะมีผลทำใหคาใชจายในการผลิต สูงขึ้น ซ่ึงมีผล
ทำใหราคาสินคาสูงขึ้นตามไปดวย นอกจากน้ัน องคการก็ไมสามารถขยายการลงทุนไดหรือองคการท่ีตองการขยาย
กิจการไมสามารถทำไดเน่ืองจากขาดแคลนบคุลากรท่ีมีความรู ความสามารถ จากท่ีกลาวมาแลวขางตน พอสรุปไดวา 
สาเหตุของการลาออกจากองคการของพนักงาน เกิดขึ้นโดยท้ังสมัคร ใจและไมสมัครใจ ท่ีสำคัญคือการลาออกของ
พนักงานมักจะมีผลกระทบตอ การบริหารขององคการดังน้ันบริหารจัดการดานทรัพยากรมนุษยอยางประสิทธิภาพ
เพ่ือลดอัตราการลาออกของพนักงานจึงตองเร่ิมจากการศึกษาปจจัยท่ีเปนสาเหตสุวนบุคคลและสาเหตดุาน องคการ
ท่ีมีความสัมพันธกับแนวโนมการลาออกจากงานของพนักงาน เพ่ือเปนแนวทางใหองคการ บริหารจัดการเพ่ือแกไข
และปองกันปญหาดังกลาวเพ่ือรักษาบคุลากรใหยังคงทำงานอยูกับองคการ ตอไป การท่ีองคกรจะสรางคุณภาพชีวิต
ท่ีดีในสถานท่ีทำงานน้ัน ไมไดเปนเร่ืองของหนวยงานเพียงอยางเดียว หากแตเปนเร่ืองของความรวมมือท้ังสองฝาย 
คือ ในสวนของนายจางหรือฝายองคกร และฝายลูกจางหรือพนักงาน โดยท่ีท้ังสองฝายตองมีแนวทางในการ
ดำเนินงานเพ่ือมุงสูเปาหมายของการมีคุณภาพชีวิตในการทำงานท่ีดีรวมกัน และเกิดความพึงพอใจท้ังสองฝายการ
สรางความพึงพอใจในการทำงาน ปจจุบันองคกรตาง ๆ จะตองเตรียมความพรอมของบุคลากรใหทันตอการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น สำหรับหนวยงานภาครัฐภายใตการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมท่ีมีการปรับเปลี่ยนทาง
โครงสรางและการบริหารจัดการบุคลากรภาครัฐจะตองไดรับการเพ่ิมพูนความรู ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะใหสามารถปฏิบัติงานไดตามท่ีองคกรคาดหวัง สำนักงานบังคับคดีแพงกรุงเทพมหานคร 2 ก็เปนองคกร
หน่ึงท่ีประสบปญหาในการพัฒนาบุคลากร จึงกำหนดใหสวนราชการในองคกรมีหนาทีเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและ
เสริมสรางแรงจูงใจใหแกขาราชการ เพ่ือใหขาราชการมีคุณภาพ คุณธรรม มีคุณภาพชีวิต มีขวัญกำลังใจในการ
ปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจขององคกร ซ่ึงแนวทางการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสรางแรงจูงใจ
จะตองสอดคลองกับภารกิจ วิสัยทัศนและยุทธศาสตร ของกรมบังคับคดี รวมท้ังยุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการ 
ตลอดจนความจำเปนในการพัฒนาขาราชการในแตละหนวยงานและผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ
ขาราชการดวย การพัฒนาบุคลากรจึงถือเปนหัวใจสำคัญในการขับเคล่ือนองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพดวยเหตุ
ดังกลาวหากเจาหนาท่ีของสำนักงานบังคบัคดแีพงกรุงเทพมหานคร 2 ไมมีความสุขในการทำงานมีคุณภาพชีวิตท่ีไมดี 
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เกิดความเบื่อหนาย หรือทอไมมีกำลังใจ เกิดความเหลื่อมล้ำในท่ีทำงาน ซ่ึงอาจทำใหมีความคิดท่ีจะลาออกจากงาน
เพ่ือไปหางานท่ีดีหรือท่ีเห็นวาเหมาะสมกับตนเองไปซ่ึงจะทำใหองคกรขาดคนท่ีมีประสบการณในดานการทำงาน
ปญหาการลาออกจากงานของพนักงานเปนเร่ืองปกติของทุกองคกรท่ีจะตองเกิดขึ้นเพราะฉะน้ันผูบริหารจะตอง
สามารถจัดการแกไขปญหาบุคคลากรอยางใกลชิดคนหาสาเหตุของปญหาใหไดวาอะไรคือปญหาและกำหนดแนว
ทางแกไขปญหาน้ัน ๆ ใหตรงจุดเพ่ือหาสาเหตุของการลาออกงาน 

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560–2564) ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะ
ศึกษาเพ่ือศึกษาคุณลักษณะของทางประชากรศาสตรของเจาหนาท่ีสำนักงานบังคับคดีแพงกรุงเทพมหานคร 2 และ
เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทำงานเจาหนาท่ีและระดับความตั้งใจลาออก ของเจาหนาท่ีสำนักงานบังคับคดี
แพงกรุงเทพมหานคร 2 เพ่ือท่ีจะใชเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพชีวิตของเจาหนาท่ี เพ่ือใหสามารถ
ทำงานไดอยางมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ซ่ึงจะสงผลดีตอคุณภาพการทำงานในภาพรวมของเจาหนาท่ี 
สังกัดสำนักงานบังคับคดีแพงกรุงเทพมหานคร 2 และประเทศชาติตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
  1. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของทางประชากรศาสตรของเจาหนาท่ีสำนักงานบังคบัคดแีพงกรุงเทพมหานคร 2 
  2. เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทำงานเจาหนาท่ีและระดับความตั้งใจลาออกของเจาหนาท่ีสำนักงาน
บังคับคดีแพงกรุงเทพมหานคร 2 
  3. เพ่ือศึกษาปจจัยคุณลักษณะทางประชากรศาสตรและคุณภาพชีวิตการทำงานมีผลตอความตั้งใจ
ลาออกของเจาหนาท่ีสำนักงานบังคับคดีแพงกรุงเทพมหานคร 2 
 

กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

ปจจัยสวนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. การศึกษา 
4. สถานภาพสมรส 
5. หนวยงานยอย 
6. ระดับเงินเดือน 

 

ความตั้งใจลาออกจากงาน 
1. ทานมีความคดิท่ีอยากจะเปลี่ยนไป
ทำงานท่ีอ่ืน 
2. ทานตดิตามขาวประกาศรับสมัครงาน
ตามหนวยงาน 
3. ทานจะลาออกจากงานทันที ถาไดงาน
ใหมท่ีดีกวา 
4. ในชวง 6 เดือนท่ีผานมา ทานมี
ความคดิท่ีจะลาออก 
5. ทานคดิเก่ียวกับการลาออกจาก
สำนักงานน้ีบอยคร้ัง 
6. ทานกำลงัมองหางานใหมท่ีดีกวาน้ี 

ปจจัยที่มีอทิธิพลตอความตั้งใจลาออก 
1. ปจจัยดานลักษณะงานท่ีตองปฏิบตั ิ 
2. ปจจัยดานโอกาสและความกาวหนาใน  
 การปฏิบตังิาน  
3. ปจจัยดานนโยบายและการบริหารงาน  
4. ปจจัยดานความสัมพันธตอหัวหนางาน  
5. ปจจัยดานความสัมพันธตอ เพ่ือนรวมงาน  
6. ปจจัยดานผลตอบแทนและสวัสดิการ 

ตัวแปรอิสระ 
 ตัวแปรตาม 
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ในการศึกษางานวิจัยเร่ือง ความตั้งใจลาออกของเจาหนาท่ีสำนักงานบังคับคดีแพงกรุงเทพมหานคร 2 
ผูวิจัยไดทำการเก็บ รวบรวมขอมูลจาก แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซ่ึงเปนการเก็บรวบรวมขอมูลจาก
เจาหนาท่ีของสำนักงานบังคับคดีแพงกรุงเทพมหานคร 2 โดยใชแบบสอบถามท่ีทางผูวิจัยสรางขึ้นซ่ึงมีจำนวนกลุม
ตัวอยางท้ังสิ้น 57 คน ซ่ึงมีระยะเวลาในการ ดำเนินการศึกษาวิจัยระหวางวันท่ี 9-12 มีนาคม 2563 สามารถแบง
ออกเปน 2 ขั้นตอนดังน้ี 

1. ศึกษาขอมูลจากเอกสารตาง ๆ และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับตัวแปรตาง ๆ ท่ีศึกษาในงานวิจัยคร้ังน้ีเพ่ือ
เปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

2. นำขอมูลท่ีไดจากการรวบรวมและศึกษาน้ันมาสรางแบบสอบถามท่ีเก่ียวกับความตั้งใจลาออกของ
เจาหนาท่ีสำนักงานบังคับคดีแพงกรุงเทพมหานคร 2 

3. สงแบบสอบถามเพ่ือขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามไปยังฝายตาง ๆ ภายในสำนักงาน และ
กำหนดขอรับแบบสอบถามคืนภายใน 1-2 วัน 

4. นำแบบสอบถามท่ีไดรับมาตรวจสอบความสมบูรณ  และความถูกตองของขอมูล เพ่ือคัดแยก
แบบสอบถามท่ีไมสมบูรณออก 
   
การวิเคราะหขอมูล 

ในการวิเคราะหขอมูลและการทดสอบสมมติฐานของงานวิจัยเร่ือง ความตั้งใจลาออกของเจาหนาท่ีสำนักงาน
บังคับคดีแพงกรุงเทพมหานคร 2 ซ่ึงกำหนดระดับความเชื่อม่ันไวท่ี 95% สามารถแบงออกไดเปน 2 สวน ดังน้ี  

1. การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) สำหรับอธิบายลักษณะทางดานประชากรศาสตร 
ของกลุมตัวอยาง คือเพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน ระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือน และหนวยงาน ทำใหทราบถึง
ลักษณะพ้ืนฐาน ของขอมูลสถิติท่ีใช และอธิบายถึงระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยดานแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
และปจจัยธำรงรักษาขององคกร โดยศึกษาและนำเสนอในรูปแบบของตารางแจกแจงความถี่ (Frequency) คารอยละ 
(Percentage) เพ่ือใชอธิบายความถี่และรอยละของขอมูลท่ีไดจาก แบบสอบถามในสวนของปจจัยดานประชากรศาสตร 
สวนคาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือใชอธิบายคาเฉลี่ยและการกระจาย 
ของขอมูลท่ีไดจาก แบบสอบถามในสวนของความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความตั้งใจลาออก 

2. การวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เปนการศึกษาขอมูลของกลุมตัวอยาง และ
ทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) โดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ซ่ึงการวิจัยคร้ังน้ีจะใชสถิติ ดังน้ี  

2.1 การวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) เพ่ือจัดกลุมปจจัยท่ีสัมพันธกันใหเปนองคประกอบ 
เดียวกัน 

2.2 การวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) เพ่ือทดสอบ สมมติฐานของงานวิจัย  
2.3 การวิเคราะห Independent-Sample T Test เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตาง ระหวางตัวแปร 2 ตัว 

ท่ีเปนอิสระตอกัน  
2.4 การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตาง

ระหวางตัวแปรมากกวา 2 ตัว 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ตอนท่ี 1 ขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบดวย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพาม หนวยงานยอย ระดับเงินเดือน และระยะเวลาการทำงาน ผูวิจัยใชสถิติการแจกแจง
คาความถี่ (Frequency) คารอยละ(Percentage) ในการวิเคราะหขอมูลพบวาขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
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กลุมตัวอยางสวน ใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 35 ปขึ้นไป ป ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา                    
มีสถานภาพโสด หนวยงานธุรการ อัตราเงินเดือน 15,000 – 30,000 บาท มีระยะเวลาการทำงาน 1- 6 ป 
 ตอนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความตั้งใจลาออกจากงานซ่ึงประกอบดวย ปจจัยดานลักษณะ
งานของงานท่ีปฏิบัต ิปจจัยดานโอกาสและความกาวหนาในการปฏิบัติงาน ปจจัยดานนโยบายและการบริหารงาน 
ปจจัยดานความสัมพันธตอหัวหนางาน ปจจัยดานความสัมพันธตอเพ่ือนรวมงาน ปจจัยดานผลตอบแทนและ
สวัสดิการวิเคราะหวิเคราะหโดยคาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยดาน
ภาพรวมอยูในระดับมาก คาท่ีมากท่ีสุดคือ ปจจัยดานลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ รองลงมาคือ ปจจัยดาน
ความสัมพันธตอหัวหนางาน และปจจัยดานนโยบายและการบริหารงาน ดานท่ีมีคาปานกลางมี 3 ปจจัย คือ ปจจัย
ดานผลตอบแทนและสวัสดิการ ปจจัยดานความสัมพันธตอเพ่ือนรวมงาน ปจจัยดานโอกาสและความกาวหนาใน
การปฏิบัติงาน ตามลำดับ 
 ตอนท่ี 3 ขอมูลความตัง้ใจลาออกจากงาน ซ่ึงประกอบดวย ทานมีความคิดท่ีอยากจะเปลี่ยนไปทำงานท่ีอ่ืน
ทานติดตามขาวประกาศรับสมัครงานตามหนวยงานคนรูจักเพ่ือหางานใหมเปนประจำ ทานจะลาออกจากงานทันที
ถาไดงานใหมท่ีดีกวา ในชวง 6 เดือนท่ีผานมาทานมีความคิดท่ีจะลาออก ทานคิดเก่ียวกับการลาออกจากสำนักงาน
น้ีบอยคร้ัง วิเคราะหโดยคาเฉลี่ย(Mean)และคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) ดานภาพรวม 
อยูระดับปานกลาง โดยดานท่ีมีคามากท่ีสดุ ทานมีความคิดท่ีอยากจะเปลี่ยนไปทำงานท่ีอ่ืน มีคาเฉลี่ย รองลงมา คือ
ทานจะลาออกจากงานทันที ถาไดงานใหมท่ีดีกวาและทานติดตามขาวประกาศรับสมัครงานตามหนวยงานหรือคน
รูจักเพ่ือหางานใหมเปนประจำ ในชวง 6 เดือนท่ีผานมา ทานมีความคิดท่ีจะลาออก ทานกำลังมองหางานใหมท่ี
ดีกวาน้ี มีคาเฉลี่ย ทานคิดเก่ียวกับการลาออกจากสำนักงานน้ีบอยคร้ัง ตามลำดับ 
 ตอนท่ี 4 การเปรียบเทียบคุณลักษณะทางประชากรศาสตรท่ีสงผลตอความตั้งใจลาออกซ่ึงประกอบดวย 
ทานมีความคิดท่ีอยากจะเปลี่ยนไปทำงานท่ีอ่ืน ทานติดตามขาวประกาศรับสมัครงานตามหนวยงานหรือคนรูจักเพ่ือ
หางานใหมเปนประจำ ทานจะลาออกจากงานทันที ถาไดงานใหมท่ีดีกวา ในชวง 6 เดือนท่ีผานมา ทานมีความคิดท่ี
จะลาออก ทานคิดเก่ียวกับการลาออกจากสำนักงานน้ีบอยคร้ัง ทานกำลังมองหางานใหมท่ีดีกวาน้ี วิเคราะหโดย 
คาสถิติ Independent Sample t – test สําหรับกลุมตัวอยางท่ีมี 2 กลุม และวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 
(One – way Analysis of Variance) สําหรับกลุมตัวอยางท่ีมีมากกวา 2 กลุม 
 ตอนท่ี 5 การเปรียบเทียบปจจัยท่ีมีอิทธิพลท่ีสงผลตอ ความตั้งใจลาออก ซ่ึงประกอบดวย ทานมีความคิด
ท่ีอยากจะเปลี่ยนไปทำงานท่ีอ่ืน ทานติดตามขาวประกาศรับสมัครงานตามหนวยงานหรือคนรูจักเพ่ือหางานใหม
เปนประจำ ทานจะลาออกจากงานทันที ถาไดงานใหมท่ีดีกวา ในชวง 6 เดือนท่ีผานมา ทานมีความคิดท่ีจะลาออก 
ทานคิดเก่ียวกับการลาออกจากสำนักงานน้ีบอยคร้ัง ทานกำลังมองหางานใหมท่ีดีกวาน้ีวิเคราะหโดยคาสถิติ 
Multiple regression โดยในภาพรวม พบวาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความตั้งใจลาออกแตกตางกันมีผลตอความตั้งใจ
ลาออกจากงาน เน่ืองจากมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีสูงกวาระดับ.05 
 
อภิปรายผล 
 ตอนท่ี1 ขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบดวย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพสาม หนวยงานยอย ระดับเงินเดือน และระยะเวลาทำงาน ผูวิจัยใชสถิติการแจกแจงคาความถี่
(Frequency)คารอยละ(Percentage)ในการวิเคราะหขอมูลพบวาขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม กลุม
ตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 35 ป มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา สภานภาพโสด 
หนวยงานธุรการ อัตราเงินเดือน 15,000 – 30,000 บาทระยะเวลาการทำงาน 1-6 ป 
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 ตอนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความตั้งใจลาออกจากงานซ่ึงประกอบดวย ปจจัยดานลักษณะ
งานของงานท่ีปฏิบัต ิปจจัยดานโอกาสและความกาวหนาในการปฏิบัติงาน ปจจัยดานนโยบายและการบริหารงาน 
ปจจัยดานความสัมพันธตอหัวหนางาน ปจจัยดานความสัมพันธตอเพ่ือนรวมงาน ปจจัยดานผลตอบแทนและ
สวัสดิการวิเคราะหวิเคราะหโดยคาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยดาน
ภาพรวมอยูในระดับมาก คาท่ีมากท่ีสุดคือ ปจจัยดานลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ รองลงมาคือ ปจจัยดาน
ความสัมพันธตอหัวหนางาน และปจจัยดานนโยบายและการบริหารงาน ดานท่ีมีคาปานกลางมี 3 ปจจัย คือ ปจจัย
ดานผลตอบแทนและสวัสดิการ ปจจัยดานความสัมพันธตอเพ่ือนรวมงาน ปจจัยดานโอกาสและความกาวหนาใน
การปฏิบัติงาน ตามลำดับ  
 ผลการวิเคราะห ปจจัยดานลักษณะงานของงานท่ีปฏิบัติ อยูในระดับมาก เรียงตามลำดับ ทานรูสึกวางาน
ท่ีทานทำเปนงานท่ีมีความสำคัญตอสำนักงาน งานท่ีทานทำอยูเปนงานท่ีทานมีความถนัด ทานรูสึกวางานของทาน
ชวยกระตุนใหเกิดความกระตือรือรนในการทำงาน งานท่ีทานทำมีความทาทายไมนาเบื่อ ลักษณะงานและบทบาท
หนาท่ีซ่ึงทานไดรับมอบหมายมีความนาสนใจ ทานไดทำงานในลักษณะงานท่ีทานไดแสดงความจำนงกับสำนักงาน
วาเปนงานท่ีทานสนใจท่ีจะทำ    
 ผลการวิเคราะห ปจจัยดานโอกาสและความกาวหนาในการปฏิบัติงาน อยูในระดับปานกลาง โดยเรียง
ตามลำดับคามากท่ีสุด สำนักงานสนับสนุนใหเจาหนาท่ีเขารับการอบรมสัมมนา อยางเหมาะสมและสม่ำเสมอ ทาน
คิดวานโยบายการเลื่อนตำแหนงของสำนักงานมีความยุติธรรมและเหมาะสม ทานคิดวาระบบวิธีในการเลื่อนขั้น
เลื่อนตำแหนงของสำนักงานเปนระบบท่ีมีประสิทธิภาพ ทานคิดวาการทำงานท่ีสำนักงานน้ี มีโอกาสกาวหนา
มากกวาท่ีอ่ืนสำนักงานมีการจัดโปรแกรมและใหโอกาสในการพัฒนาทักษะความรูในรูปแบบตาง ๆ อยางตอเน่ือง
ทานมีโอกาสไดรับการฝกอบรมอยางสม่ำเสมอ ทานคิดวาตนเองมีโอกาสท่ีจะไดรับการเลื่อนตำแหนงท่ีสูงขึ้น 
  ผลการวิเคราะห ปจจัยดานนโยบายและการบริหารงาน อยูในระดับมาก โดยเรียงตามลำดบัคาท่ีมากท่ีสดุ
ผูบริหารเปนแบบอยางท่ีดีในการปฏิบัติงานทานรับทราบนโยบายในการทำงานอยางชัดเจนทานยึดถือนโยบายของ
สำนักงานเปนท่ีตั้งและปรับใช ในการปฏิบัติงาน  
  ผลการวิเคราะห ปจจัยดานความสัมพันธตอหัวหนางาน อยูในระดับมาก โดยเรียงตามลำดับคาท่ีมาก
ท่ีสุด ทานมีความสัมพันธท่ีดีกับหัวหนางาน หัวหนางานชวยแกปญหาตาง ๆ  ท่ีเกิดขึ้นระหวางการทำงานได หัวหนา
งานของทานมักจะมีการให Feedback และแนะนำเก่ียวกับการปฏิบัติงานของทานอยูเสมอ ทานรูสึกวาหัวหนางาน
ของทานมีความยุติธรรม  
  ผลการวิเคราะห ปจจัยดานความสัมพันธตอเพ่ือนรวมงาน อยูในระดับมากโดยเรียงตามลำดับคาท่ีมาก
ท่ีสุดทานและเพ่ือนรวมงานทำงานรวมกันไดเปนอยางดี ทานรูสึกเปนสวนหน่ึงในทีมในการทำงานรวมกับเพ่ือน
รวมงาน ทานชอบท่ีจะทำงานรวมกับเพ่ือนรวมงาน ทานสามารถปรึกษากับเพ่ือนรวมงานไดเสมอท้ังดานการทำงาน
และเร่ืองสวนตัว เพ่ือนรวมงานมีสวนชวยใหทานเกิดกำลังใจในการมาทำงานมีคาเฉลี่ย  
  ผลการวิเคราะห ปจจัยดานผลตอบแทนและสวัสดิการ อยูในระดับมากโดยเรียงตามลำดับคาท่ีมากท่ีสุด 
ทานคิดวาสำนักงานมีนโยบายการจายคาตอบแทนและสวัสดิการท่ีดี ทานคิดวาเงินเดือนท่ีทานไดรับเหมาะสมกับ
ความสามารถและงานท่ีทานรับผิดชอบมีคาเฉลี่ย สำนักงานมีการบริหารจัดการในดานคาตอบแทนและสวัสดิการ
ตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ และคาท่ีนอยท่ีสุดทานพอใจในกระบวนการพิจารณาการขึ้นเงินเดือนของเจาหนาท่ี  
  ตอนท่ี 3 ขอมูลความตั้งใจลาออกจากงาน ซ่ึงประกอบดวย ทานมีความคิดท่ีอยากจะเปลี่ยนไปทำงานท่ี
อ่ืนทานติดตามขาวประกาศรับสมัครงานตามหนวยงานคนรูจักเพ่ือหางานใหมเปนประจำทานจะลาออกจากงาน
ทันทีถาไดงานใหมท่ีดีกวา ในชวง 6 เดือนท่ีผานมาทานมีความคิดท่ีจะลาออก ทานคิดเก่ียวกับการลาออกจาก
สำนักงานน้ีบอยคร้ัง วิเคราะหโดยคาเฉลี่ย(Mean) และคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) 
ดานภาพรวม อยูระดับปานกลาง โดยดานท่ีมีคามากท่ีสุด ทานมีความคิดท่ีอยากจะเปลี่ยนไปทำงานท่ีอ่ืน มีคาเฉลี่ย 
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รองลงมา คือทานจะลาออกจากงานทันที ถาไดงานใหมท่ีดีกวาและทานติดตามขาวประกาศรับสมัครงานตาม
หนวยงานหรือคนรูจักเพ่ือหางานใหมเปนประจำในชวง 6 เดือนท่ีผานมา ทานมีความคิดท่ีจะลาออกทานกำลังมอง
หางานใหมท่ีดีกวาน้ี มีคาเฉลี่ยทานคิดเก่ียวกับการลาออกจากสำนักงานน้ีบอยคร้ัง ตามลำดับ 
  ผลการวิเคราะห พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความตั้งใจลาออกจากงาน ภาพรวม อยูระดับ
ปานกลาง โดยดานท่ีมีคามากท่ีสุด ทานมีความคิดท่ีอยากจะเปลี่ยนไปทำงานท่ีอ่ืน รองลงมา คือทานจะลาออกจาก
งานทันที ถาไดงานใหมท่ีดีกวา และ ทานติดตามขาวประกาศรับสมัครงานตามหนวยงานหรือคนรูจักเพ่ือหางาน
ใหมเปนประจำ ในชวง 6 เดือนท่ีผานมา ทานมีความคิดท่ีจะลาออก ทานกำลังมองหางานใหมท่ีดีกวาน้ี ทานคิด
เก่ียวกับการลาออกจากสำนักงานน้ีบอยคร้ังมีคาเฉลี่ย เรียงลงมาตามลําดับ  
  ตอนท่ี 4 การเปรียบเทียบคุณลักษณะทางประชากรศาสตรท่ีสงผลตอความตั้งใจลาออก ซ่ึงประกอบดวย 
ทานมีความคิดท่ีอยากจะเปลี่ยนไปทำงานท่ีอ่ืน ทานติดตามขาวประกาศรับสมัครงานตามหนวยงานหรือคนรูจักเพ่ือ
หางานใหมเปนประจำ ทานจะลาออกจากงานทันที ถาไดงานใหมท่ีดีกวา ในชวง 6 เดือนท่ีผานมา ทานมีความคิดท่ี
จะลาออก ทานคิดเก่ียวกับการลาออกจากสำนักงานน้ีบอยคร้ัง ทานกำลังมองหางานใหมท่ีดีกวาน้ี วิเคราะหโดย 
คาสถิติ Independent Sample t – test สําหรับกลุมตัวอยางท่ีมี 2 กลุม และวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว       
(One – way Analysis of Variance) สําหรับกลุมตัวอยางท่ีมีมากกวา 2 กลุม 
 ผลการวิเคราะห พบวาการการเปรียบเทียบความความตั้งใจลาออกจากงานจำกนกตามเพศจะพบวาเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และหนวยงานยอย ท่ีแตกตางกัน ไมมีผลตอความตั้งใจลาออกจากงาน เน่ืองจาก
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีสูงกวาระดับ.05 
  ตอนท่ี 5 การเปรียบเทียบปจจัยท่ีมีอิทธิพลท่ีสงผลตอ ความตั้งใจลาออก ซ่ึงประกอบดวย ทานมีความคดิท่ี
อยากจะเปลี่ยนไปทำงานท่ีอ่ืน ทานติดตามขาวประกาศรับสมัครงานตามหนวยงานหรือคนรูจักเพ่ือหางานใหมเปน
ประจำ ทานจะลาออกจากงานทันที ถาไดงานใหมท่ีดีกวา ในชวง 6 เดือนท่ีผานมา ทานมีความคิดท่ีจะลาออก ทาน
คิดเก่ียวกับการลาออกจากสำนักงานน้ีบอยคร้ัง ทานกำลังมองหางานใหมท่ีดีกวาน้ีวิเคราะหโดยคาสถิติ Multiple 
regression พบวาจากการวิเคราะหความตั้งใจลาออกของเจาหนาท่ีสำนักงานบังคับคดีแพงกรุงเทพมหานคร 2              
ในภาพรวม โดยมีคาสัมประสิทธ์ิพหคุูณเทากับ 0.295 และสามารถพยากรณความตัง้ใจลาออกไดรอยละ 35.80 อยาง
มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ดังน้ันสามารถอธิบายไดวา ไมมีความตั้งใจลาออกท่ีมีการสงตอความตั้งใจของการ
ลาออกของเจาหนาท่ีสำนักงานบังคับคดีเพง กรุงเทพมหานคร 2  
 
ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังนี้ 

1. ในการทำวิจัยคร้ังตอควรมีการทำภาพรวมของกรมบังคับคดีท่ัวประเทศ เพ่ือใหผูบริหารนำมาวาง
แผนการบริหารงานตอไป 

2. ควรศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหวางผูบริหารและผูใตบังคับบัญชา 
3. การวิจัยคร้ังตอไปควรมีการสัมภาษณเพ่ิมเติม 
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บทคัดยอ  
การวิจัย เรื่อง ทัศนคติของพนักงานเทศบาลตำบลในจังหวัดฉะเชิงเทราตอการปฏิบัติงานของหนวยงาน

ตรวจสอบภายใน มีวัตถุประสงค 1. เพื่อศึกษาระดับทัศนคติของพนักงานเทศบาลตำบล ในจังหวัดฉะเชิงเทรา              
ตอการปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน 2. เพ่ือเปรียบเทียบทัศนคติของพนักงานเทศบาลตำบล ในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ตอการปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน จำแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร 3. เพ่ือนำ
ผลท่ีไดไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพ
และมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานสากล แบบสำรวจความคิดเห็น (Survey Research) ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี 
คือ บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสำนักงานเทศบาลตำบล ในพ้ืนท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา มีจำนวนท้ังหมด 300 คนเคร่ืองมือท่ี
ใชรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก สถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวยคาความถี่ 
คารอยละ คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน ประกอบดวยสถิติ t-test และการ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกตาง ในรายคู โดยไดใชวิธีทดสอบ
แบบ Scheffe 

ผลการวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีจำนวน 180 คน คิดเปนรอยละ 60.00              
มีอาย ุ41-50 ป จำนวน 110 คน คิดเปนรอยละ 336.70 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 240 คน คิดเปนรอยละ 
80.00 สังกัดกองคลัง จำนวน 80 คน คิดเปนรอยละ 26.70 มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 6-10 ป จำนวน 88 คน 
คิดเปนรอยละ 29.30 เรียงลงมาตามลำดับ ผลการทดสอบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติของ
พนักงานเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทราตอการปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน ในภาพรวมอยูในระดับมากคา 
x รวมเทากับ 4.35 และคา SD. เทากับ 0.181 เมื่อพิจารณารายดาน ดานที่มากท่ีสุด คือ ดานการวางแผนการ
ตรวจสอบ (x = 4.63 และ SD. = 0.286) รองลงมา คือ ทางดาน การปฏิบัติงานตรวจสอบ (x = 4.25 และ SD. = 0.299) 
และดานการรายงานและติดตามผลการตรวจสอบ (x = 4.17 และ SD.= 0.436) ตามลำดับ ผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบวาดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ท่ีแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอทัศนคติของ
พนักงานเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทราตอการปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน ท่ีแตกตางกัน 

 
คำสำคัญ : ทัศนคติ, พนักงานเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา, หนวยงานตรวจสอบภายใน  
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Abstract 
The research on attitude of subdistrict municipality employees in Chachoengsao 

province on the performance of the internal audit department. The objectives are 1. To study 
the attitude level of the Tambon Municipality staff. In Chachoengsao Province To the 
performance of the internal audit department 2. To compare the attitudes of the sub-district 
municipal staff In Chachoengsao Province To the operation of the internal audit department 
Classified by demographic characteristics 3. To use the results to be a guideline for the 
development and improvement of the operation of the internal audit department to have 
efficiency and quality to meet international standards. Survey Research (Survey Research). 
The population used in this research is personnel working in the municipality office. In 
Chachoengsao province There were a total of 300 persons. The tools used for collecting data 
were questionnaires used for data analysis, including descriptive statistics. It consists of 
frequency, percentage, average, standard deviation and statistics to test the hypothesis. It 
consists of t-test statistics and one-way ANOVA analysis and comparison of differences in 
pairs by using Scheffe test methods. 

The results showed that most of the respondents were female, 180 persons, 
representing 60.00 percent, aged between 41-50 years, 110 persons, representing 336.70 
percent. There were 240 bachelor's degrees, representing 80.00 percent under the jurisdiction. 
The Treasury Department, consisting of 80 people, representing 26.70%, has a duration of   
6-10 years, 88 persons, representing 29.30%, sorted by order. The test result, mean and standard 
deviation of attitude of the municipal staff in Chachoengsao province on the performance of 
the internal audit department in overall, it is in the high level, the total ̄ x value is 4.35 and the 
SD value is 0.181. The most were the inspection planning (¯ x = 4.63 and SD. = 0.286), 
followed by the inspection operation (¯ x = 4.25 and SD. = 0.299) and the reporting and 
tracking. Examination results (¯x = 4.17 and SD. = 0.436) respectively. The hypothesis test 
found that gender, age, educational level And duration of work different There was an opinion 
on the attitude of the municipality employees in Chachoengsao province on the performance 
of the internal audit department. different. 

 
Keywords : Attitude, Chachoengsao Municipality employees, internal audit department 
 

บทนำ 
ในการดำเนินงานทุกๆ อยาง จะตองยอมรับความจริงประการหนึ่งวา ทุกกระบวนการดำเนนิงานยอมมี

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงตอความเสียหายอยูไดเสมอ อาจจะมากหรือจะนอยสุดแลวแตลักษณะขององคกรและ
กลไกในการบริหารงานภายในองคกรนั้นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่เปนเรื่องของความเสียหายจำนวนเล็กๆ 
นอยๆ ก็ตองถือเปนเร่ืองธรรมดาท่ีจะตองเกิดขึ้นไดเสมอ การท่ีจะปองกันมิใหเกิดการร่ัวไหลหรือเสียหายเลย แทบ
จะกลาวไดวาเปนเร่ืองท่ีเปนไปไมได ในการสำรวจวิเคราะหหาจุดปฏิบัติงานท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายขนาดใหญ
หรือท่ีมีโอกาสท่ีจะเกิดขึ้นไดงายและเกิดขึ้นไดบอย จึงเปนเร่ืองท่ีสำคัญตอนักบริหารเปนอยางมากและนับวาเปน
เร่ืองจำเปนอยางยิ่งท่ีนักบริหาร จะตองคิดหาวิธีปองกันหรือลดความเสี่ยงตอความเสียหายตางๆ เหลาน้ัน 

การตรวจสอบภายใน เปนการใหบริการขอมูลแกฝายบริหาร และเปนหลักประกัน ขององคกรในดานการ
ประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน ที่เหมาะสม ทั้งในดานการเงินและทางดาน
ทรัพยสิน เพ่ือสงเสริมการปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร รวมท้ังการเปนผูใหคำปรึกษา
กับฝายบริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิผลและดูแลใหมีการใชทรัพยากรอยาง
ประหยัดและคุมคา การตรวจสอบภายในเปนองคประกอบท่ีสำคัญท่ีมีสวนผลักดันใหเกิดกระบวนการกำกับดูแลท่ีดี 
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(Good Governance) และความโปรงใสในการปฏิบัติงาน (Transparency) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) 
ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) และความคุมคา (Economy) การตรวจสอบภายในของสวนราชการ ไดรับการ
ปรับปรุงและพัฒนามาอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบันรัฐบาลไดใหความสำคัญกับ ระบบการตรวจสอบ
ภายในอยางมาก เนื่องจากการตรวจสอบภายในเปนองคประกอบที่สำคัญ ของระบบบริหารจัดการที่ดี (Good 
Governance) ซ่ึงเปนยุทธศาสตรหลักของรัฐบาลท่ีนำมาใช ในการบริหารราชการแผนดิน จึงเปนเหตุผลสนับสนุน
ทำใหตองมีกลไกหรือผูชวยที่จะใหบริการความเชื่อมั่น เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการตอไป ดังน้ัน 
สำนักงานเทศบาลตำบล ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีการตรวจสอบภายใน จากเจาหนาที่ของหนวยงานใน
องคกรและเจาหนาท่ีจากหนวยงานสวนกลาง ดำเนินการตรวจสอบภายใน โดยอิสระ เพ่ือประเมินคาประสิทธิผลใน
การควบคุมและบริหารทรัพยากรตามความมุงหมายขององคกร 

ผูวิจัยในฐานะท่ีทำหนาท่ีเปนผูตรวจสอบภายใน จึงมีความสนใจและตองการศึกษาความคิดเห็นของผูรับ
ตรวจท่ีมีตอผูตรวจสอบภายใน สำนักงานเทศบาลตำบล ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานคุณสมบัติของผูตรวจสอบภายใน 
ดานการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ดานจริยธรรมของผูตรวจสอบภายใน เพื่อนำผลการศึกษาไปใชเปน
แนวทางในการปรับปรุง แกไขปญหาความไมเขาใจกันระหวางผูรับตรวจกับผูตรวจสอบภายใน และพัฒนา การ
ตรวจสอบใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เกิดประโยชนตอหนวยงานตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 

1. เพื่อศึกษาระดับทัศนคติของพนักงานเทศบาลตำบล ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ตอการปฏิบัติงานของ
หนวยงานตรวจสอบภายใน 

2. เพื่อเปรียบเทียบทัศนคติของพนักงานเทศบาลตำบล ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ตอการปฏิบัติงานของ
หนวยงานตรวจสอบภายใน จำแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร 

3. เพื่อนำผลที่ไดไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบ
ภายในใหมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานสากล 

 

กรอบแนวความคิดในการทำการวิจัย 
      ตัวแปรตน       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดทีใ่ชในการวจิัย 
 
 

ลักษณะทางประชากรศาสตร 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดับการศึกษา 
4. หนวยงาน 
5. ระยะเวลาในการทำงาน 

ทัศนคติของพนักงานเทศบาลตำบล ในจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา ตอการปฏบัิติงานของหนวยงาน

ตรวจสอบภายใน 
- ดานการวางแผนการตรวจสอบ 
- ดานการปฏบิัตงิานตรวจสอบ 
- ดานการรายงานและติดตามผลการตรวจสอบ 
(กลุมงานมาตรฐานดานการตรวจสอบภายใน 
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วิธีการวิจัย 
การวิจัย เร่ือง ทัศนคติของพนักงานเทศบาลตำบล ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ตอการปฏิบัติงานของหนวยงาน

ตรวจสอบภายใน ผูวิจัยไดกำหนดขอบเขตของการวิจัยไวดังน้ี 
1. ขอบเขตดานเน้ือหา 

การศึกษาในเรื ่อง “ทัศนคติของพนักงานเทศบาลตำบล ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ตอการปฏิบัติงานของ
หนวยงานตรวจสอบภายใน” จะกำหนดขอบเขตดานเน้ือหาประกอบการศึกษาคนควาไวเพียงเฉพาะเร่ือง ในแนวคิด
ท่ีเก่ียวกับระดับความพึงพอใจของผูรับตรวจตอการตรวจสอบภายใน เพ่ือใหไดประเด็นท่ีเก่ียวของกับวิจัยในคร้ังน้ี 
2. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

ขอบเขตประชากรท่ีนำมาใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเทศบาลตำบล               
ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา มีจำนวนทั้งหมด 43 แหง โดยมี จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงาน รวมทั้งสิ้น 1,164 คน 
(ที่มา: สำนักงานสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา ขอมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2562) และได
กำหนดขนาดกลุมตัวอยาง จำนวน 300 คน 

 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงสวนใหญพบวา 

เพศ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ เปนเพศหญิง มีจำนวน 180 คน คิดเปนรอยละ 60.00 และเพศชาย           
มีจำนวน 120 คน คิดเปนรอยละ 40.00 ตามลำดับ 

อายุ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ มีอายุ 41-50 ป จำนวน 110 คน คิดเปนรอยละ 336.70 รองลงมา คือ 
มีอายุระหวาง 31-40 ป จำนวน 90 คน คิดเปนรอยละ 30.00 อายุต่ำกวาหรือเทากับ 30 ป จำนวน 60 คน คิดเปน 
รอยละ 20.00 และมีอายุมากกวา 50 ป ขึ้นไป จำนวน 40 คน คิดเปนรอยละ 13.30 ตามลำดับ 

ระดับการศึกษา พบวา กลุมตัวอยาง สวนใหญ มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี จำนวน 240 คน คิดเปนรอย
ละ 80.00 รองลงมา คือ ต่ำกวา ปริญญาตรี จำนวน 50 คน คิดเปนรอยละ 16.70 และสูงกวาปริญญาตรี จำนวน 
10 คน คิดเปนรอยละ 3.30 ตามลำดับ 

หนวยงานที่สังกัด พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ สังกัดกองคลัง จำนวน 80 คน คิดเปนรอยละ 26.70 
รองลงมา คือ กองชาง จำนวน 62 คน คิดเปนรอยละ 20.60 สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 50 คน คิดเปนรอยละ 
16.70 กองสวัสดิการและสังคม จำนวน 48 คน คิดเปนรอยละ 16.00 กองการศึกษา จำนวน 33 คน คิดเปนรอยละ 
11.00 และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จำนวน 27 คน คิดเปนรอยละ 9.00 ตามลำดับ 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ มีระยะเวลา ในการปฏิบัติงาน 6-10 ป จำนวน 
88 คน คิดเปนรอยละ 29.30 รองลงมา คือ ระยะเวลา 16-20 ป จำนวน 63 คน คิดเปนรอยละ 21.00 ระยะต่ำกวา
หรือเทากับ 5 ป จำนวน 59 คน คิดเปนรอยละ 19.70 ระยะเวลามากกวา 20 ป ขึ้นไป จำนวน 54 คน คิดเปนรอย
ละ 18.00 และระยะเวลา 11-15 ป จำนวน 36 คน คิดเปนรอยละ 12.00 ตามลำดับ 
2. คาเฉลี ่ย และสวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนคติของพนักงานเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทราตอการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน 

ในภาพรวม พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติของพนักงานเทศบาลตำบล ในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ตอการปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน ในภาพรวมอยูในระดับมากคา x รวมเทากบั 4.35 
และคา SD. เทากับ 0.181 เมื่อพิจารณารายดาน ดานที่มากที่สุด คือ ดานการวางแผนการตรวจสอบ (x = 4.63 
และ SD. = 0.286) รองลงมา คือ ทางดาน การปฏิบัติงานตรวจสอบ (x = 4.25 และ SD. = 0.299) และดานการ
รายงานและติดตามผลการตรวจสอบ (x = 4.17 และ SD.= 0.436) ตามลำดับ 
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ดานการวางแผนการตรวจสอบ พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี ่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติของพนักงาน
เทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทราตอการปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน ดานการวางแผนการตรวจสอบ             
อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรวม เทากับ 4.63 และมีคาของสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.286 เมื่อพิจารณา             
เปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูตรวจสอบชี้แจงถึงวิธีการคัดเลือกขอมูลวิเคราะหประเมินผลและขอจำกัด
การเผยแพรผลงานใหผูรับตรวจทราบทุกคร้ัง (x = 4.89) รองลงมา คือ ผูตรวจสอบไดประเมินความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับ
กิจกรรมท่ีตรวจสอบทุกดาน (x = 4.78) ผูตรวจสอบชี้แจงขอบเขตในการตรวจและการเขาถึงขอมูลใหผูรับตรวจทราบ
ทุกคร้ัง (x = 4.71) ผูตรวจสอบชี้แจงวัตถุประสงคในการเขาตรวจใหผูรับตรวจทราบทุกคร้ัง (x = 4.68) ผูตรวจสอบ
ไดระบุถึงความเสี่ยง การควบคุมและกระบวนการกำกับดูแล ภายใตขอบเขตที่ไดตกลงกับผูรับตรวจทราบทุกคร้ัง 
(x = 4.68) ผูตรวจสอบไดมีการแจงสิทธิหนาท่ีของผูตรวจสอบและผูรับตรวจไดทราบทุกคร้ัง (x = 4.55) ผูตรวจสอบ 
มีการแจงลวงหนากอนการเขาตรวจสอบใหผูรับตรวจทราบกอนทุกครั้ง (x = 4.50)และผูตรวจสอบมีการแจง
เอกสารหรือขอบขายในขอมูลท่ีจะตรวจสอบใหทราบกอนทุกคร้ัง (x = 4.32) ตามลำดับ 

ดานการปฏิบัติงานตรวจสอบ พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติของพนักงานเทศบาล
ในจังหวัดฉะเชิงเทราตอการปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน ดานการปฏิบัติงานตรวจสอบ อยูในระดับ
มาก มีคาเฉลี่ยรวม เทากับ 4.25 และมีคาของสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.299 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา
ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูตรวจสอบใชวิธีการที่เหมาะสมและถูกตองตรงตามหลักการตรวจสอบที่ดี (x = 4.59) 
รองลงมา คือ ผูตรวจสอบใชระยะเวลาในการเขาตรวจสอบอยางเหมาะสมและเพยีงพอ (x = 4.54) ผูตรวจสอบ            
มีจำนวนบุคลากรที่เขาตรวจอยางเหมาะสมและเพียงพอ (x = 4.41) ผูตรวจสอบมีการกำกับดูแลและการปฏบิตัิ
อยางเหมาะสม เพื่อแสดงถึงการตรวจสอบบรรลุวัตถุประสงคตามที่กำหนดไว (x = 4.36) ผูตรวจสอบปฏิบตัิงาน 
โดยมีความกระทบกับการปฏิบัติงานประจำของผูรับตรวจ (x = 4.28) ผูตรวจสอบมีแนวทางการปฏิบัติงานตาม
จรรยาบรรณของผูตรวจสอบและปราศจากการแทรกแซง (x = 4.08) ผูตรวจสอบมีการสื่อสารใหผูรับตรวจทราบ
ถึงการรวบรวมขอมูลการวิเคราะหและเกณฑการประเมินผลที่เหมาะสม (x = 4.05) ผูตรวจสอบมีการตรวจสอบ
และมีความเปนมิตรกับผู รับการตรวจสอบ (x = 4.01) และผูตรวจสอบมีการแจงแผนงานการตรวจสอบและ
ระยะเวลาท่ีทำงานตรวจสอบ (x = 3.98) ตามลำดับ 

ดานการรายงานและติดตามผลการตรวจสอบ พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติของ
พนักงานเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทราตอการปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน ในดานการรายงานและ
ติดตามผลการตรวจสอบ ท่ีอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรวม เทากับ 4.17 และมีคาของสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 
0.436 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูตรวจสอบมีการติดตามผลการใหคำปรึกษาวาผูรับ
ตรวจไดนำไปปฏิบัติตามที่เสนอ (x = 4.46) รองลงมา คือ ผูตรวจสอบมีการเขาติดตามผลหลังการตรวจสอบ           
ถึงการดำเนินการตามขอเสนอแนะ (x = 4.36) ผูตรวจสอบจัดทำรายงานผลการตรวจสอบท่ีสามารถนำไปปรับใช
ใหเกิดประโยชนในการพัฒนางานตอไป (x = 4.33) ผูตรวจสอบจัดทำรายงานผลการตรวจสอบท่ีมีขอมูลท่ีครบถวน 
ชัดเจน เขาใจงายและนาเชื่อถือ (x = 4.33) ผูตรวจสอบมีการติดตามผลภายหลังการตรวจสอบอยางสม่ำเสมอ ตาม
รายงานการตรวจสอบ (x = 4.08) ผูตรวจสอบจัดทำรายงานผลการตรวจสอบตามขอทักทวงและขอเสนอแนะท่ีมี
ความชัดเจนเปนประโยชนตอผู รับการตรวจ (x = 4.00) ผู ตรวจสอบจัดทำรายงานผลการตรวจสอบเปนการ
เสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกตองตามนโยบายขององคกร (x = 3.95) และผูตรวจสอบมีการติดตามการ
ปฏิบัติงานของผูรับตรวจตามแนวทางแกไข โดยพิจารณาจากลำดับความสำคัญและผลกระทบที่อาจเกิดความ
เสียหายตอองคกร (x = 3.89) ตามลำดับ. 
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3. การเปรียบเทียบคาเฉลี ่ย และสวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนคติของพนักงานเทศบาลในจังหวัด
ฉะเชิงเทราตอการปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน  

จำแนกตามเพศ พบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติของพนักงาน
เทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทราตอการปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน จำแนกตามเพศพบวาในเพศท่ี
แตกตางกันมีทัศนคติของพนักงานเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทราตอการปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน 
ในภาพรวมและรายดานท่ีไมแตกตางกัน 

จำแนกตามอายุ พบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติของพนักงาน
เทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทราตอการปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน จำแนกตามอายุพบวาในอายุท่ี
แตกตางกันมีทัศนคติของพนักงานเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทราตอการปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน 
ในภาพรวมและรายดานท่ีไมแตกตางกัน 

จำแนกตามระดับการศึกษา พบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทศันคตขิอง
พนักงานเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทราตอการปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน จำแนกตามระดับ
การศึกษาพบวาในระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีทัศนคติของพนักงานเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทราตอการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน ในภาพรวมและในรายดานท่ีไมแตกตางกัน 

จำแนกตามหนวยงานท่ีสังกัด พบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติของ
พนักงานเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทราตอการปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน จำแนกตามหนวยงานท่ี
สังกัด พบวา ในหนวยงานที ่สังกัด แตกตางกัน มีทัศนคติของพนักงานเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทราตอการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน ในภาพรวม และในรายดานท่ีแตกตางกัน เม่ือพิจารณารายดาน พบวาใน
ภาพรวมและดานการรายงาน และติดตามผลการตรวจสอบ มีทัศนคติของพนักงานเทศบาลในจังหวัดฉะเชงิเทราตอ
การปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน ท่ีแตกตางกัน เน่ืองจากมีคา Sig ท่ี 0.019 และ 0.024 

ในภาพรวม พบวา พบวา การเปรียบเทียบ คาเฉลี่ยรายคู ของการเปรยีบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของ ทัศนคติของพนักงานเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทราตอการปฏิบตัิงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน 
จำแนก ตามหนวยงาน ท่ีสังกัด ในภาพรวม มีความแตกตางกัน จำนวน 1คู คือ กองการศึกษา มีทัศนคติของพนักงาน
เทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทราตอการปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน กับ กองคลัง มีคา Sig ท่ี 0.005 

ในดานการรายงานและติดตามผลการตรวจสอบ พบวา การเปรียบเทียบคาเฉลี ่ยรายคู  ของการ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติของพนักงานเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทราตอการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายในจำแนกตามหนวยงานที่สังกัดในดานการรายงานและติดตามผลการ
ตรวจสอบมีความแตกตางกัน จำนวน 1 คู คือ กองคลังมีทัศนคติของพนักงานเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทราตอการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน กับ กองชาง มีคา Sig ท่ี 0.025 

เม่ือจำแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน พบวา การเปรียบเทียบ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน มาตรฐาน 
ของทัศนคติของพนักงานเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทราตอการปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน จำแนก
ตามระยะเวลา ในการปฏิบัติงาน พบวา ในระดับการศึกษา ท่ีแตกตางกัน มีทัศนคติของพนักงานเทศบาลในจังหวัด
ฉะเชิงเทราตอการปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน ในภาพรวมและรายดานท่ีไมแตกตางกัน 

 

อภิปรายผล 
จากผลการศึกษาผูวิจัยนำผลการวิจัยมาอภิปรายตามวัตถุประสงค ดังน้ี 

1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามซึ่งสวนใหญพบวา ในดานเพศ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ เปน
เพศหญิง มีจำนวน 180 คน คิดเปนรอยละ 60.00 และเพศชาย มีจำนวน 120 คน คิดเปนรอยละ 40.00 อายุ 
พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ มีอายุ 41-50 ป จำนวน 110 คน คิดเปนรอยละ 336.70 รองลงมา คือ มีอายุระหวาง 
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31-40 ป จำนวน 90 คน คิดเปนรอยละ 30.00 อายุต่ำกวาหรือเทากับ 30 ป จำนวน 60 คน คิดเปน รอยละ 20.00 
และมีอายุมากกวา 50 ป ขึ้นไป จำนวน 40 คน คิดเปนรอยละ 13.30 ระดับการศึกษา พบวา กลุมตัวอยาง สวน
ใหญ มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี จำนวน 240 คน คิดเปนรอยละ 80.00 รองลงมา คือ ต่ำกวา ปริญญาตรี 
จำนวน 50 คน คิดเปนรอยละ 16.70 และสูงกวาปริญญาตรี จำนวน 10 คน คิดเปนรอยละ 3.30 หนวยงานท่ีสังกัด 
พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ สังกัดกองคลัง จำนวน 80 คน คิดเปนรอยละ 26.70 รองลงมา คือ กองชาง จำนวน 
62 คน คิดเปนรอยละ 20.60 สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 50 คน คิดเปนรอยละ 16.70 กองสวัสดิการและสงัคม 
จำนวน 48 คน คิดเปนรอยละ 16.00 กองการศึกษา จำนวน 33 คน คิดเปนรอยละ 11.00 และกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม จำนวน 27 คน คิดเปนรอยละ 9.00 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ             
มีระยะเวลา ในการปฏิบัติงาน 6-10 ป จำนวน 88 คน คิดเปนรอยละ 29.30 รองลงมา คือ ระยะเวลา 16-20 ป 
จำนวน 63 คน คิดเปนรอยละ 21.00 ระยะต่ำกวาหรือเทากับ 5 ป จำนวน 59 คน คิดเปนรอยละ 19.70 ระยะเวลา
มากกวา 20 ป ขึ้นไป จำนวน 54 คน คิดเปนรอยละ 18.00 และระยะเวลา 11-15 ป จำนวน 36 คน คิดเปนรอยละ 
12.00 ตามลำดับ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของพจมาลย โพธ์ิสุวรรณ (2553) ความพึงพอใจของผูรับตรวจท่ีมีตอการ
ปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศดอนเมืองผลการศึกษาสรุปไดดังนี้ กลุมตัวอยางที่ศึกษา
จำนวน 180 คนสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 46-55 ป มีระดับชั้นยศ ร.ต. – ร.อ.เปนผูปฏิบัติงานดานการเงินการ
บัญชีและสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน10,000 - 20,000 บาทและสอดคลองกันกับงานวิจัยของมะลิวรรณ ศรีนา
(2550) ความคิดเห็นของผูรับตรวจที่มีตอผูตรวจสอบภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม.ผล
การศึกษาพบวาผูรับตรวจมีความคิดเห็นตอผูตรวจสอบภายในของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรสงคราม ผูรับ
ตรวจ ไดแก ผูบริหารโรงเรียนและครูผูปฏิบัติหนาท่ีการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ในสังกัด สำนักงาน เขตพ้ืนท่ี 
การศึกษา สมุทรสงครามจำนวน 255 คน พบวาประชากร การศึกษาครั้งนี้เปนเพศหญิง จำนวน 150 คนคิดเปน
รอยละ 58.80มีอายุ 51 ปขึ้นไป คิดเปน รอยละ 67.5 จบการศึกษา ระดับ ปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 76.5           
มีสถานภาพ สมรส คิดเปนรอยละ 73.7 เปนครูคิดเปนรอยละ 66.7 มีระยะเวลาท่ีดำรงตำแหนง ตั้งแต 21 ปขึ้นไป
คิดเปนรอยละ 63.9 มีประสบการณต่ำกวา10 ป คิดเปนรอยละ51.0 และสอดคลองกับงานวิจัยของอัจฉรารัตน 
สิทธิ (2552) ทัศนคติ ของปจจัย ที่มีผลตอประสิทธิผล และประสิทธิผลของการตรวจสอบภายใน ในมุมมองของ
ผูรับการตรวจ ของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยาง (ผูรับการ
ตรวจ) ที่ศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลนั้น มีระดับปริญญาตรีมากที่สุด ถึงรอยละ 79.6 ที่รองลงมา คือ ระดับ
ปริญญาโท มีรอยละ 17.9 และระดับอ่ืนๆ มีเพียงรอยละ 2.5 สวนระดับปริญญาเอกน้ันไมมีผูตอบแบบสอบถามใน
กลุมตัวอยางน้ีและสอดคลองกับงานวิจัยของฉวีวรรณ สุวรรณเทียบ.(2557) ประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของ
สำนักงานตรวจสอบภายในตามความคดิเหน็ ของบุคลากร ของหนวยรับตรวจ มหาวิทยาลัย รามคำแหง.ผลการวิจัย 
พบวาผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญน้ันมีตำแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี มีจำนวน 101 คน คิดเปนรอยละ 37.1
รองลงมา เจาหนาที่การเงินและบัญชี จำนวน 47 คน คิดเปนรอยละ 17.30 ตำแหนงอื่นๆ จำนวน 39คน คิดเปน
รอยละ 14.3 พนักงานการเงินและบัญชีจำนวน 38 คนคิดเปนรอยละ 14.0 เจาหนาท่ีพัสดุจำนวน 28 คน คิดเปน
รอยละ 10.3 นักวิชาการพัสดุจำนวน 19 คน คิดเปนรอยละ 7.0 ลงตามลำดับและมีประสบการณ การทำงาน
มากกวา 20 ป จำนวน 122 คน คิดเปน รอยละ 44.9 รองลงมา คือ มีประสบการณ ในการทำงาน 1-5 ป จำนวน 52 คน 
คิดเปนรอยละ 19.1 มีประสบการณในการทำงาน6-10 ป จำนวน 37 คน คิดเปน รอยละ 13.6 มีประสบการณ              
ในการทำงาน 16-20 ป จำนวน 32 คน คิดเปนรอยละ 11.8 และมีประสบการณ ในการทำงาน 11-15 ป จำนวน 
29 คน คิดเปนรอยละ 10.7ตามลำดับ 

2. คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนคติของพนักงานเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทราตอการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน 
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ในภาพรวม พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติของพนักงานเทศบาลตำบล ในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ตอการปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน ในภาพรวมอยูในระดับมากคา x รวมเทากบั 4.35 
และคา SD. เทากับ 0.181 เมื่อพิจารณารายดาน ดานที่มากที่สุด คือ ดานการวางแผนการตรวจสอบ (x = 4.63 
และ SD. = 0.286) รองลงมา คือ ทางดาน การปฏิบัติงานตรวจสอบ (x = 4.25 และ SD. = 0.299) และดานการ
รายงานและติดตามผลการตรวจสอบ (x = 4.17 และ SD.= 0.436) ตามลำดับ ซ่ึงจะสอดคลองกันกับงานวิจัยของ
รจนา ทรัพยขำ (2553) ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีตอการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของกรมการขนสงทาง
บกผลการวิจัยพบวา บุคลากร ของกรมการขนสงทางบก มีความคิดเห็น ตอการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน            
ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (x = 4.3305) โดยมีความคิดเห็นในปจจัยดานการรายงานและการติดตามผล   
การตรวจสอบสูงสุด (x = 4.3630) และมีความคิดเห็น ในปจจัย ดานการปฏิบัติงานตรวจสอบนอยท่ีสุด (x = 4.2877) 
และเม่ือเปรียบเทียบกับความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีตอการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของกรมการขนสงทางบก
พบวาอายุประสบการณในการทำงานที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน สวนระดับการศึกษาหนาที่การ
ปฏิบัติงานและบทบาทหนาที่เกี่ยวกับงานตรวจสอบที่แตกตางกัน มีความคิดเห็น ตอการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในที่แตกตางกัน โดยผูที่มีระดับการศึกษาต่ำกวาปริญญาตรี จะมีความคิดเห็นตอการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในมากท่ีสดุ (x = 4.5838) และสูงกวาปริญญาตรี มีระดับความคิดเห็น นอยท่ีสุด (x = 4.8479) ผูท่ีมีหนาท่ีใน
การตรวจสอบภายใน มีความคิดเห็นนอยที่สุด (x = 4.5461) และสรุปไดวาผูรับตรวจมีความคิดเห็นตอการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมากกวาผูตรวจสอบภายใน 

ดานการวางแผนการตรวจสอบ พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติของพนักงาน
เทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทราตอการปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน ดานการวางแผนการตรวจสอบ             
อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรวม เทากับ 4.63 และมีคาของสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.286 เมื่อพิจารณา               
เปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูตรวจสอบชี้แจงถึงวิธีการคัดเลือกขอมูลวิเคราะหประเมินผลและ
ขอจำกัดการเผยแพรผลงานใหผูรับตรวจทราบทุกคร้ัง (x = 4.89) รองลงมา คือ ผูตรวจสอบไดประเมินความเสี่ยง
ท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมท่ีตรวจสอบทุกดาน (x = 4.78) ผูตรวจสอบชี้แจงขอบเขตในการตรวจและการเขาถึงขอมูล
ใหผูรับตรวจทราบทุกครั้ง (x = 4.71) ผูตรวจสอบชี้แจงวัตถุประสงคในการเขาตรวจใหผูรับตรวจทราบทุกคร้ัง              
(x = 4.68) ผูตรวจสอบไดระบุถึงความเสี่ยง การควบคุมและกระบวนการกำกับดูแล ภายใตขอบเขตท่ีไดตกลงกับ
ผูรับตรวจทราบทุกครั้ง (x = 4.68) ผูตรวจสอบไดมีการแจงสิทธิหนาที่ของผูตรวจสอบและผูรับตรวจไดทราบทุก
ครั้ง (x = 4.55) ผูตรวจสอบมีการแจงลวงหนากอนการเขาตรวจสอบใหผูรับตรวจทราบกอนทุกครั้ง (x = 4.50)
และผูตรวจสอบมีการแจงเอกสารหรือขอบขายในขอมูลท่ีจะตรวจสอบใหทราบกอนทุกคร้ัง (x = 4.32) ตามลำดับ 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสีสุข อวมแยม ทัศนีย กิจโอภาส ภัทราวรรณ แกวผดุง และฐิตินันท พงษคะเชนทร. 
(2552) ความพึงพอใจ ของผูรับ ตรวจสอบ ภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.ผลการวิจัยพบวา 
คาคะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผูรับการตรวจตอการใหบริการโดยรวมอยูในระดับความพึงพอใจมากมีคา
คะแนนเฉลี่ย 3.74 ดานที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ ดานการใหบริการ ของเจาหนาที่ มีคาคะแนนเฉลี่ย 3.79               
ดานกระบวนการขั้นตอน ของการตรวจสอบ มีคาคะแนนเฉลี่ย 3.72 และดานกระบวนการ ขั้นตอน การใหบริการ 
มีคาคะแนนเฉลี่ย 3.70 ผลการเปรียบเทียบ ระดับความพึงพอใจตอการใหบริการ จำแนกตามคุณลักษณะของผูรับ
ตรวจ ไดแก เพศ อายุ ตำแหนงและประสบการณ พบวา 

1. ผูรับตรวจที่มีเพศตางกัน มีคะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจตอการใหบริการ โดยรวมและรายดาน             
ทุกดานไมแตกตางกัน 

2. ผูรับตรวจท่ีมีอายุตางกัน มีคะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจตอการใหบริการ โดยรวมและรายดานไม
แตกตางกัน 
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3. ผูรับตรวจที่มีตำแหนงตางกัน มีคะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจตอการใหบริการโดยรวมดานการ
ใหบริการ ของเจาหนาที่ ดานกระบวนการ ขั้นตอน การใหบริการ และดานกระบวนการ และขั้นตอนของการ
ตรวจสอบแตกตางกัน โดยระดับผูบริหารมีคะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจตอการใหบริการ โดยรวม ในดาน
กระบวนการขั ้นตอน ในการใหบริการ และดานกระบวนการ และขั้นตอนการตรวจสอบสูงกวาผูรับตรวจที่ มี
ตำแหนงระดับปฏิบัติการ ระดับฝายและเลขานุการคณะ สวนดานการใหบริการของเจาหนาท่ีผูรับตรวจท่ีมีตำแหนง
ระดับผูบริหารมีคะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจตอการใหบริการท่ีสูงกวาผูรับตรวจท่ีมีตำแหนงระดับฝาย 

4. ผูรับตรวจท่ีมีประสบการณตางกัน มีคะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจตอการใหบริการโดยรวมและราย
ดานทุกดานไมแตกตางกัน 

ดานการปฏิบัติงานตรวจสอบ พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติของพนักงานเทศบาล
ในจังหวัดฉะเชิงเทราตอการปฏิบตัิงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน ดานการปฏิบัติงานตรวจสอบ อยูในระดับมาก 
มีคาเฉลี่ยรวม เทากับ 4.25 และมีคาของสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.299 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอท่ี
มีคาเฉลี ่ยสูงสุด คือ ผู ตรวจสอบใชวิธีการที ่เหมาะสมและถูกตองตรงตามหลักการตรวจสอบที ่ดี (x = 4.59) 
รองลงมา คือ ผูตรวจสอบใชระยะเวลาในการเขาตรวจสอบอยางเหมาะสมและเพยีงพอ (x = 4.54) ผูตรวจสอบ             
มีจำนวนบุคลากรที่เขาตรวจอยางเหมาะสมและเพียงพอ (x = 4.41) ผูตรวจสอบมีการกำกับดูแลและการปฏบิตัิ
อยางเหมาะสม เพื่อแสดงถึงการตรวจสอบบรรลุวัตถุประสงคตามที่กำหนดไว (x = 4.36) ผูตรวจสอบปฏิบตัิงาน 
โดยมีความกระทบกับการปฏิบัติงานประจำของผูรับตรวจ (x = 4.28) ผูตรวจสอบมีแนวทางการปฏิบัติงานตาม
จรรยาบรรณของผูตรวจสอบและปราศจากการแทรกแซง (µ = 4.08) ผูตรวจสอบมีการสื่อสารใหผูรับตรวจทราบ
ถึงการรวบรวมขอมูลการวิเคราะหและเกณฑการประเมินผลที่เหมาะสม (x = 4.05) ผูตรวจสอบมีการตรวจสอบ
และมีความเปนมิตรกับผูรับการตรวจสอบ (x = 4.01) และผู ตรวจสอบมีการแจงแผนงานการตรวจสอบและ
ระยะเวลาที่ทำงานตรวจสอบ (x = 3.98) ตามลำดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของประสบ กันจู (256) ความพึง
พอใจของหนวยรับตรวจตอการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.ขอมูล
เก่ียวกับ ความพึงพอใจของหนวยรับตรวจตอการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในจากผลการสำรวจความพึงพอใจ
ของหนวยรับตรวจ ตอการปฏิบัติงาน ของผูตรวจสอบภายใน หนวยตรวจสอบภายใน ของ สำนักงานปลัดกระทรวง
ศกึษาธิการ พบวาหนวยรับตรวจสอบ ระดับ ความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน อยูระดับมาก
ทุกดาน อาจเปนเพราะหนวยรับตรวจเห็นวา การตรวจสอบภายในเปนเครื่องมืออยางหนึ่งในการบริหารงานของ
หนวยรับตรวจใหมีคุณภาพสามารถชวยทำใหผูบริหาร เกิดความมั่นใจระบบการควบคุมภายในที่ใชอยู ซึ่งเปน
ประโยชนตอการบริหารงาน โดยเฉพาะงบประมาณและทรัพยสินของหนวยรับตรวจ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดเก่ียวกับ
การตรวจสอบภายใน เนื ่องจากการบริหารงานขององคกรทั ้งภาครัฐและเอกชนไดมีการขยายตัวจนทำใหการ
บริหารงานมีความสลับซับซอนในสถานการณท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ผูบริหารไมสามารถท่ีจะ
ควบคุมดแูลรายละเอียดการปฏิบัติงานไดอยางท่ัวถึง การตรวจสอบภายใน จึงเปนเคร่ืองมือของผูบริหาร ในการท่ีจะ
ทำหนาท่ี ตรวจสอบตดิตามการ ปฏบิัติงานใหมีประสิทธิภาพและเม่ือพิจารณาเปนรายดาน จำนวน 4 ดาน ปรากฏวา 

1. ดานภาพรวมของหนวยตรวจสอบภายใน พบวา ดานภาพรวม ของหนวยตรวจสอบภายใน โดยรวมอยู
ในระดับความพึงพอใจมาก เม่ือแยกพิจารณารายประเด็นความพึงพอใจท่ีมีตอสัมพันธภาพระหวางหนวยตรวจสอบ
ภายในกับหนวยรับตรวจ มีความพึงพอใจมากท่ีสุด รองลงมา คือ การมีมนุษยสัมพันธ ในการติดตอและประสานงาน
กับหนวยรับตรวจ การประชาสัมพันธ ขอมูลตางๆ เก่ียวกับการตรวจสอบภายใน ในชองทางตางๆ ตามลำดับ 
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2. ดานคุณสมบัตขิองผูตรวจสอบภายในพบวาดานคุณสมบัต ิของผูตรวจสอบภายในโดยรวมอยูในระดับ
พึงพอใจมาก เม่ือแยกพิจารณารายประเด็น พบวาความพึงพอใจ ท่ีมีความซ่ือสัตยสุจริต มีจริยธรรม โปรงใส และ
ปราศจากอคติสวนตัว ในการปฏิบัติหนาท่ี มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด รองลงมา คือ เปนผูท่ีรับฟงความคดิเห็น 
ของผูรับตรวจอยางมีเหตุผล มีความรู ความสามารถในกฎหมายระเบียบ ขอบังคับ คำสั ่ง มติคณะรัฐมนตรี            
ตามนโยบายท่ีตองใชในการปฏิบัติงาน ตามลำดับ 

3. ดานการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในพบวาในดานการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในโดยรวมอยูใน
ระดับพึงพอใจมาก เม่ือแยกพิจารณา รายประเด็น พบวา ความพึงพอใจ ที่มีการนัดลวงหนา และสงหนังสือเขา
ตรวจกับหนวยรับตรวจอยางเปนทางการ มีความพึงพอใจมากท่ีสุด รองลงมา คือ เปดโอกาสใหผูรับตรวจ ชี้แจงการ
ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ และความถี่ในการเขาตรวจสอบมีความเหมาะสม ตามลำดับ 

4. ดานรายงานผลการตรวจสอบพบวาดานการรายงานผลการตรวจสอบโดยรวมอยูในระดับพึงพอใจมาก 
เม่ือแยกพิจารณาในรายประเด็น พบวาขอเสนอแนะ ท่ีปรากฏในรายงาน มีความถูกตองเชื่อถือได มีความพึงพอใจ
มากที่สุด รองลงมา คือ ประเด็นที่ตรวจพบมีการชีแ้จงและรายงานอยางถูกตองและการรายงานผลการตรวจสอบ
เปนไปอยางรวดเร็วและเหมาะสม ตามลำดับ 

ดานการรายงานและติดตามผลการตรวจสอบ พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติของ
พนักงานเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทราตอการปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน ในดานการรายงานและ
ติดตามผลการตรวจสอบ ท่ีอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรวม เทากับ 4.17 และมีคาของสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 
0.436 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูตรวจสอบมีการติดตามผลการใหคำปรึกษาวาผูรับ
ตรวจไดนำไปปฏิบัติตามที่เสนอ (x = 4.46) รองลงมา คือ ผูตรวจสอบมีการเขาติดตามผลหลังการตรวจสอบ ถึง
การดำเนินการตามขอเสนอแนะ (x = 4.36) ผูตรวจสอบจัดทำรายงานผลการตรวจสอบท่ีสามารถนำไปปรับใชให
เกิดประโยชนในการพัฒนางานตอไป (x = 4.33) ผูตรวจสอบจัดทำรายงานผลการตรวจสอบที่มีขอมูลที่ครบถวน 
ชัดเจน เขาใจงายและนาเชื่อถือ (x = 4.33) ผูตรวจสอบมีการติดตามผลภายหลังการตรวจสอบอยางสม่ำเสมอ ตาม
รายงานการตรวจสอบ (x = 4.08) ผูตรวจสอบจัดทำรายงานผลการตรวจสอบตามขอทักทวงและขอเสนอแนะท่ีมี
ความชัดเจนเปนประโยชนตอผูรับการตรวจ (x = 4.00) ผูตรวจสอบจัดทำรายงานผลการตรวจสอบเปนการเสนอแนะ
แนวทางการปฏิบัตงิานท่ีถกูตองตามนโยบายขององคกร (x = 3.95) และผูตรวจสอบมีการติดตามการปฏิบัติงานของ
ผูรับตรวจตามแนวทางแกไข โดยพิจารณาจากลำดับความสำคัญและผลกระทบที่อาจเกิดความเสียหายตอองคกร             
(x = 3.89) ตามลำดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของฉวีวรรณ สุวรรณเทียบ.(2557) ประสิทธิภาพการตรวจสอบ
ภายในของสำนักงานตรวจสอบภายในตามความคิดเห็นของบุคลากรหนวยรับตรวจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.ซ่ึง
ผลการวิจัยพบวาบุคลากรหนวยรับตรวจมีความคิดเห็นตอประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของสำนักงานตรวจสอบ
ภายใน มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยรวม อยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.49 สวนรายไดพบวาดานกฏขอบงัคับ
และระเบียบท่ีเก่ียวของอยูในระดับมากท่ีสุดมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.61 รองลงมาดานการตรวจสอบการเงิน และบัญชีอยู
ในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.50 ดานจริยธรรมการปฏบิัติงานตรวจสอบภายใน อยูในระดับมากมคีาเฉลี่ย
เทากับ 4.48 และดานการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.39 ตามลำดับ  

3. การเปรียบเทียบคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนคติของพนักงานเทศบาลในจังหวัด
ฉะเชิงเทราตอการปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน  

จำแนกตามเพศ พบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติของพนักงาน
เทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทราตอการปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน จำแนกตามเพศพบวาในเพศท่ี
แตกตางกันมีทัศนคติของพนักงานเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทราตอการปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน 
ในภาพรวมและรายดานท่ีไมแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลอง กับงานของสีสุข อวมแยม ทัศนีย กิจโอภาส ภัทราวรรณ แกวผดุง 
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และฐิตินันท พงษคะเชนทร.(2552)ซ่ึงความพึงพอใจ ของผูรับตรวจสอบภายใน ของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ราช
มงคลพระนคร.ผลการวิจัยพบวา ผูรับตรวจที่มีเพศตางกัน มีคะแนนเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจตอการใหบริการ 
โดยรวมและรายดานทุกดานไมแตกตางกันและสอดคลองกับงานวิจัยของฉวีวรรณ สุวรรณเทียบ.(2557) 
ประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน ของสำนักงาน ตรวจสอบภายใน ตามความคิดเห็น ของบุคลากร หนวยรับตรวจ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง.ผลการวิจัยพบวา บุคลากรในหนวยรับตรวจท่ีมีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอประสิทธิภาพ
การตรวจสอบภายใน ของสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ดานการตรวจสอบการเงินและบัญชี 
ดานกฏขอบังคบัและระเบยีบท่ีเก่ียวของดานการปฏบิัตงิานดานจริยธรรมการตรวจสอบภายใน ไมแตกตางกันทุกดาน 

จำแนกตามอายุ พบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติของพนักงาน
เทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทราตอการปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน จำแนกตามอายุพบวาในอายุท่ี
แตกตางกันมีทัศนคติของพนักงานเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทราตอการปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน 
ในภาพรวมและรายดานท่ีไมแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับงานของสีสุข อวมแยม ทัศนีย กิจโอภาส ภัทราวรรณ แกว
ผดุง และฐิตินันท พงษคะเชนทร.(2552) ซ่ึงความพึงพอใจ ของผูรับตรวจสอบภายใน ของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยี
ราชมงคล พระนคร.ผลการวิจัยพบวา ผูรับตรวจท่ีมีอายุตางกัน มีคะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ ตอการใหบริการ 
โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของรจนา ทรัพยขำ (2553) ความคิดเห็นของ
บุคลากรท่ีมีตอการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของกรมการขนสงทางบกผลการวิจัยพบวาอายุประสบการณใน
การทำงานท่ีแตกตางกัน มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 

จำแนกตามระดับการศึกษา พบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคตขิอง
พนักงานเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทราตอการปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน จำแนกตามระดับ
การศึกษาพบวาในระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีทัศนคติของพนักงานเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทราตอการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน ในภาพรวมและในรายดานท่ีไมแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกันกับงานวิจัย
ของฉวีวรรณ สุวรรณเทียบ.(2557) ประสิทธิภาพการ ตรวจสอบภายใน ของสำนักงาน ตรวจสอบภายใน ตามความ
คิดเห็น ของบุคลากรหนวยรับตรวจมหาวิทยาลัยรามคำแหง.ผลการวิจัยพบวา บุคลากรหนวยรับตรวจ ที่มีระดับ
การศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยรามคำแหงในภาพรวมไม
แตกตางกัน 

จำแนกตามหนวยงานท่ีสังกัด พบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติของ
พนักงานเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทราตอการปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน จำแนกตามหนวยงานท่ี
สังกัด พบวา ในหนวยงานที ่สังกัด แตกตางกัน มีทัศนคติของพนักงานเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทราตอการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน ในภาพรวม และในรายดานท่ีแตกตางกัน เม่ือพิจารณารายดาน พบวาใน
ภาพรวมและดานการรายงาน และติดตามผลการตรวจสอบ มีทัศนคติของพนักงานเทศบาลในจังหวัดฉะเชงิเทราตอ
การปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน ท่ีแตกตางกัน เน่ืองจากมีคา Sig ท่ี 0.019 และ 0.024 ซ่ึงสอดคลอง
กับงานวิจัยของรจนา ทรัพยขำ (2553) ความคิดเห็นของบุคลากร ที่มีตอการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของ
กรมการขนสงทางบก.ผลการวิจัยพบวาสวนหนาที ่การปฏิบัติงานและบทบาทหนาที ่เกี ่ยวกับงานตรวจสอบท่ี
แตกตางกัน มีความคิดเห็น ตอการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ที่แตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของ
ฉวีวรรณ สุวรรณเทียบ(2557)ประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของสำนักงานตรวจสอบภายใน ตามความคิดเห็น 
ของบุคลากร หนวยรับตรวจ มหาวิทยาลัย รามคำแหง.ซึ่งผลการวิจัย พบวาบุคลากรหนวยรับตรวจ ที่มีตำแหนง
ตางกัน มีความคิดเห็น ตอประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัย
รามคำแหงในภาพรวมไมแตกตางกัน 

 
 

80

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาต ิครั้งที่ 16



จำแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน พบวา การเปรียบเทียบ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน มาตรฐาน 
ของทัศนคติของพนักงานเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทราตอการปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน จำแนก
ตามระยะเวลา ในการปฏิบัติงาน พบวา ในระดับการศึกษา ท่ีแตกตางกัน มีทัศนคติของพนักงานเทศบาลในจังหวัด
ฉะเชิงเทราตอการปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน ในภาพรวมและรายดานท่ีไมแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลอง
กับงานวิจัยของฉวีวรรณ สุวรรณเทียบ (2557) ประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของสำนักงานตรวจสอบภายใน
ตามความคิดเห็นของบุคลากรหนวยรับตรวจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.ผลการวิจัยพบวา บุคลากรหนวยรับตรวจท่ีมี
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานการเงินหรือพัสดุตางกัน มีความคิดเห็นตอประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของ
สำนักงานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหงในภาพรวมไมแตกตางกัน 

 

ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังนี ้
1. ในภาพรวม พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติของพนักงานเทศบาลในจังหวัด

ฉะเชิงเทราตอการปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน ในภาพรวมอยูในระดับมากดานที่มากที ่สุด คือ              
ดานการวางแผนการตรวจสอบซ่ึงแสดงถึงหนวยงานตรวจสอบภายในมีการวางแผนในการเขาตรวจสอบ ไดอยางดี 
แตก็ยังไมดีมากท่ีสุด เน่ืองจากผลท่ีไดอยูในเกณฑมาก แตยังไมถึงมากท่ีสุด จึงควรหาขอมูลเพ่ิมเติม ในสวนท่ีขาด 
จากผูตอบแบบสอบถาม วายังมีความตองการใด เพิ่มเติมและนำขอมูลที่ไดมาปรับใชและวางแผนรูปแบบในการ
ตรวจสอบในคร้ังตอไป 

2. ในภาพรวม พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติของพนักงานเทศบาลในจังหวัด
ฉะเชิงเทราตอการปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน ในภาพรวม อยูในระดับมาก ดานที่นอยที่สุด คือดาน
การรายงานและติดตามผลการตรวจสอบซ่ึงแสดงถึงหนวยงานตรวจสอบภายใน อาจจะมีการรายงาน ในแบบท่ีสงผล
กระทบในความพึงพอใจตอผูตรวจสอบภายใน หนวยงานตรวจสอบภายใน จึงอาจควรมี การแจงผลการตรวจสอบ 
กอนการรายงาน ตอผูบังคับบัญชา หรือใหมีการทำหนังสือชี้แจงหลังมีผลการตรวจสอบแจงผูบังคับบัญชาอีกคร้ัง 

3. ดานการวางแผน การตรวจสอบ พบวา คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนคติของพนักงาน
เทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทราตอการปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน ดานการวางแผนการตรวจสอบอยู
ในระดับมาก ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือผูตรวจสอบชี้แจงถึงวิธีการคัดเลือกขอมูล วิเคราะห ประเมินผล และขอจำกัด
การเผยแพรผลงานใหผูรับตรวจทราบทุกครั้ง ซึ่งแสดงถึงความพึงพอใจ ที่ผูรับตรวจ มีความพึงพอใจในการแจง
ขั้นตอนและการคัดเลือกขอมูลที่จะใชในการประเมินผล และมีการจำกัดขอบเขต ในการเผยแพรขอมูล ใหผูรับ
ตรวจทราบ แตในขั้นความพึงพอใจยังอยูในเกณฑมาก แตยังไมใชมากที่สุด ผูตรวจสอบภายใน จึงควรหาขอมูล
เพ่ิมเติม ในสวนท่ีขาดจากผูตอบบแบบสอบถามวายังมีขอหรือความตองการใดเพ่ิมเติม และนำขอมูลท่ีไดมาปรับใช
และวางแผนรูปแบบในการตรวจสอบในคร้ังตอไป 

4. ดานการวางแผน การตรวจสอบ พบวา คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนคติของพนักงาน
เทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทราตอการปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน ดานการวางแผนการตรวจสอบ อยู
ในระดับมาก ขอที่มีคาเฉลี่ยนอยสุด คือ ผูตรวจสอบ มีการแจงลวงหนากอนการเขาตรวจสอบใหผูรับตรวจทราบ
กอนทุกคร้ัง แสดงถึงผูตรวจสอบ อาจมีการแจงลวงหนาไมนานพอหรือการเขาตรวจสอบในชวงเวลาท่ีหนวยงานยัง
ไมมีความพรอม ผลระดับความพึงพอใจจึงอยูในเกณฑท่ีมาก แตยังไมใชมากท่ีสุด หนวยงานตรวจสอบภายในจึงควร
มีระยะเวลาระหวางแจงและเขาตรวจสอบท่ีเหมาะสม และในชวงเวลาดังกลาว ควรมิใชชวงท่ีหนวยงานน้ัน เปนชวง
ท่ีงานคอนขางเรงดวน เชน ชวงใกลสิ้นงบประมาณ ชวงจัดทำคำของบประมาณ เปนตน 

5. ดานการปฏิบัติงานตรวจสอบ พบวา คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติของพนักงาน
เทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทราตอการปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน ดานการปฏิบัติ งานตรวจสอบ            
อยูในระดับมาก ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสดุ คือ ผูตรวจสอบ ใชวิธีการท่ีเหมาะสมและถูกตอง ตรงตามหลักการตรวจสอบท่ี
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ดี ซึ่งแสดงถึง ผูรับการตรวจสอบมีความรูและความเขาใจในขั้นตอน และวิธีการตรวจสอบ จึงทราบไดวาผูตรวจ
สอบน้ัน ไดใชวิธีการท่ีถูกตองและเหมาะสมในการตรวจสอบ แตในระดับ ความพึงพอใจ ยังอยูในระดับมาก แตยัง
ไมใช มากท่ีสุด ผูตรวจสอบภายใน จึงควรสรางความรูสึกในการตรวจสอบใหผูรับการตรวจสอบน้ัน มีความรูสึกวา
เหมือนการชวยกันทำงานมากกวาจะรูสึกเหมือนกำลังถูกจับผิด จะทำใหผูรับตรวจรูสึกไมคอยกดดัน และมีความ
เต็มใจทุกคร้ังท่ีหนวยงานตรวจสอบภายในเขาตรวจ 

6. ดานการปฏิบัติงานตรวจสอบพบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติของพนักงาน
เทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทราตอการปฏิบัตงิานของหนวยงานตรวจสอบภายใน ดานการปฏิบัติงานตรวจสอบ อยูใน
ระดับมาก ขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยสุด คือผูตรวจสอบมีการสื่อสารใหผูรับตรวจทราบถึงการรวบรวมขอมูลการวิเคราะห
และเกณฑการประเมินผลที่เหมาะสม ซึ่งแสดงถึงผูตรวจสอบอาจมีวิธีการ เก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะห และ
เกณฑ ในการประเมิน ท่ีไมสามารถ แจงใหกับผูรับตรวจทราบได หรือแจงใหผูรับตรวจ ทราบไมละเอียด ผูรับตรวจ 
จึงมีระดับในความพึงพอใจขอน้ีนอยกวาขออ่ืนๆดังน้ันผูตรวจสอบจึงควรแจงหรือชี้แจงและทำความเขาใจในวิธีการ
เก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหและเกณฑในการประเมิน ใหผูรับตรวจทราบอยางละเอียด  

7. ดานการรายงาน และติดตามผลการตรวจสอบ พบวาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติ
ของพนักงานเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทราตอการปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน ดานการรายงานและ
ติดตามผลการตรวจสอบ อยู ในระดับมาก ขอที ่มีคาเฉลี ่ยสูงสุด คือ ผู ตรวจสอบ มีการติดตามผลของการให
คำปรึกษา วาผูรับตรวจไดนำไปปฏิบัติ ตามท่ีเสนอ ซ่ึงแสดงถึงผูตรวจสอบภายในมีการติดตามผล จากการรายงาน
ผล การตรวจสอบ และคอยใหคำปรึกษาถึงวิธีการดำเนินการแกไขสิ่งตางๆ ใหถูกตอง ตรงตามหลักเกณฑในการ
ตรวจสอบภายใน ผูตรวจสอบภายในจึงควรเขาชี้แจง อธิบาย และเสนอแนวทาง หรือวิธีการแกไข การปฏิบัติในงาน
ท่ีมีความผิดพลาดหรือขอบกพรองของหนวยงานท่ีรับตรวจหลังมีการรายงานผลทุกคร้ัง 

8. ดานการรายงาน และติดตามผลการตรวจสอบ พบวาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติ
ของพนักงานเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทราตอการปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน ดานการรายงานและ
ติดตามผลการตรวจสอบพบอยูในระดับมากขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยสุด คือ ผูตรวจสอบจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ
เปนการเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงานที ่ถูกตองตามนโยบายขององคกร ซึ่งแสดงถึงผูตรวจสอบ อาจมีการ
นำเสนอ แนะแนวทางการแกไขในมุมมองของผูตรวจสอบเทาน้ัน แตคำเสนอแนะดังกลาว ในทางปฏิบัติบางอยาง 
อาจมีขอขัดแยงกัน ผูรับตรวจจึงไมสามารถดำเนินการแกไขหรือปรับใหตรงตามหลักหรือวิธีการที่กำหนดได ผู
ตรวจสอบจึงควรเขาศึกษาถึงสาเหต ุท่ีทำใหเกิด ขอผิดพลาด กับผูรับตรวจ และชวยกันหาวิธีการ และแนวทางปรับ
แกไข ใหงานถูกตองตรงตามหลักท่ีกำหนดไว 

9. การเปรียบเทียบคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนคติของพนักงานเทศบาลในจังหวัด
ฉะเชิงเทราตอการปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน จำแนกตามหนวยงานที่สังกัด พบวา ในหนวยงานท่ี
สังกัดแตกตางกัน ท้ังในภาพรวม และดานการรายงาน และติดตามผลการตรวจสอบ ซ่ึงแสดงถงึในการรายงานผล
ของผูตรวจสอบภายใน มีผลตอความพึงพอใจของผูรับตรวจท่ีสังกัด ในแตละหนวยงาน เพราะวาผลการตรวจสอบ
นั้น อาจแสดงถึงความผิดพลาดหรือบกพรองของหนวยงานนั ้นๆ ซึ่งในความจริงแลวบางหนวยงาน ที่ไมมีกฏ
ระเบียบครอบคลุม อาจมีขอผิดพลาดหรือบกพรอง นอยกวาหนวยงานที่มีระเบียบครอบคลุมมาก ผูตรวจสอบจึง
ควรชี ้แจงและอธิบายถึงผลการตรวจสอบใหผู รับตรวจทราบและใหผู รับตรวจไดมีการชี ้แจงถึงสาเหตุของ
ขอผิดพลาดหรือขอบกพรองท่ีเกิดขึ้น และผูตรวจสอบนำขอชี้แจงน้ันแนบประกอบรายงานผลการตรวจสอบดวย  

10. การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคู ของการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติ
ของพนักงานเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทราตอการปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน จำแนกตามหนวยงาน
ท่ีสังกัด ในภาพรวม มีความแตกตางกัน จำนวน 1 คู คือ กองการศึกษา กับกองคลัง เน่ืองจากการกองการศึกษามิได
มีระเบียบครอบคลุมมาก และมีสวนที่เกี่ยวของกับงบประมาณไมมากเทากับกองคลัง ซึ่งในสวนกองคลัง จะมี
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ระเบียบที่ตองนำมาใชประกอบการทำงานจำนวนมาก ผลของความคิดเห็นในดานการตรวจสอบภายในจึงมีความ
แตกตางกับในภาพรวมของการตรวจสอบ ผูตรวจสอบ จึงควรทำการชี้แจงถึงขั้นตอน วิธีการ เอกสารท่ีประกอบการ
ตรวจ หลักเกณฑในการวิเคราะหและการประเมินผล ใหหนวยงานกองคลังทราบอยางละเอียด เพ่ือเปนแนวทางใน
การปฏิบัติงานของกองคลังเพื่อพรอมรับการตรวจสอบในทิศทางเดียวกันกับหลักของผูตรวจสอบ เมื่อกองคลังมี
ความเขาใจในหลักการตรวจสอบและปฏิบัติงานตามแนวทางนี้ ผูตรวจสอบ ก็จะสามารถตรวจสอบไดอยางงาย         
ในความเขาใจท่ีตรงกันยังสงผลใหลดขอสงสัยหรือขัดแยง ในการตรวจสอบได 

11. การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคู ของการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติ
ของพนักงานเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทราตอการปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน จำแนกตามหนวยงาน
ท่ีสังกัด ในดานการรายงานและติดตามผลการตรวจสอบ มีความแตกตางกัน จำนวน 1 คู คือ กองชาง กับ กองคลัง 
เนื่องจากการกองชางมิไดมีระเบียบครอบคลุมมากและมีสวนที่เกี่ยวของ กับงบประมาณไมมากเทากับกองคลัง        
ซึ่งในสวนกองคลังนั้น จะมีระเบียบที่ตองนำมาใชประกอบการทำงาน จำนวนมาก ผลของความคิดเห็น ในดานการ
ตรวจสอบภายใน จึงมีความแตกตางกับในภาพรวมของการตรวจสอบ ผูตรวจสอบ จึงควรทำการชี้แจง และสราง
ความสัมพันธกับกองคลัง ไดมีความรูสึกวา การตรวจสอบมิใชการเขามาจับผิด แตเปนเพียงการชวยกันทำงาน การเขา
มารวมกันตรวจหาขอบกพรอง หรือขอผิดพลาด ซ่ึงอาจจะเกิด จากความประมาท เลินเลอ ไมไดตั้งใจของผูปฏิบัติงาน 
เม่ือมีการตรวจพบก็จะไดรวมกันหาแนวทางการแกไขกอนท่ีจะเกิดปญหาท่ีใหญหรือแกไขยาก ตามมาทีหลัง 

 

ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
1. ควรศึกษาความคาดหวังของผูบริหารท่ีมีตองานตรวจสอบภายในขององคกรเพ่ือท่ีจะนำมาปรับปรุงและ

พัฒนางานตรวจสอบภายในตอไป 
2. ควรศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความสำเร็จของการตรวจสอบภายในขององคกร 

 

เอกสารอางอิง 
กลุมงานมาตรฐานดานการตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง (2546) แนวปฏิบัติการตรวจสอบ

ภายใน. กลุมงานมาตรฐานดานการตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง. 
ฉวีวรรณ สุวรรณเทียบ.(2557) ประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของสำนักงานตรวจสอบภายในตามความ

คิดเห็นของบุคลากรหนวยรับตรวจ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง. ทุนอุดหนุนการวิจัย สำนักงานตรวจสอบ
ภายใน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง. 

ประสบ กันจู (256) ความพึงพอใจของหนวยรับตรวจตอการปฏิบัติงานของผู ตรวจสอบภายในสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. รายงานการศึกษาสวนบุคคล การพัฒนาหลักสูตรนักบริหารระดับสูง 
กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุนที่ 3 สถาบันพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา สำนัก
ปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ประจำป 2556. 

พจมาลย โพธ์ิสุวรรณ (2553) ความพึงพอใจของผูรับตรวจที่มีตอการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน
ทหารอากาศ ดอนเมือง. การศึกษาคนควาอิสระ หลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา
บริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

มะลิวรรณ ศรีนา (2550) ความคิดเห็นของผูรับตรวจที่มีตอผูตรวจสอบภายในของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
สมุทรสงคราม. การศึกษาคนควาอิสระ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร ภาควิชา
รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
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รจนา ทรัพยขำ (2553) ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของกรมการขนสง
ทางบก. สารนิพนธ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย. 

สีสุข อวมแยม ทัศนีย กิจโอภาส ภัทราวรรณ แกวผดุง และฐิตินันท พงษคะเชนทร (2552) ความพึงพอใจของผูรับ
ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. ทุนสนับสนุนจากงบระมาณเงิน
ผลประโยชน ประจำปงบประมาณ 2552 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. 
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ความภักดีของลูกคาตอรานกาแฟสด แบรนดอภิ ในเขตอำเภอเมืองแพร จังหวัดแพร 
 
Customer Loyalty to Aphi Coffee Shop in Mueang Phrae District, Phrae Province 

 
ผูวิจัย    ภัทรพร  ปลาผล 

สาขาวิชาการบัญชแีละการเงิน มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
ดร. วรินทรทิพย  กำลังแพทย 

    ภาควิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
ความภักดีของลูกคาตอรานกาแฟสด แบรนดอภิ ในเขตอำเภอเมืองแพร จังหวัดแพร มีวัตถุประสงค             

เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลของลูกคารานกาแฟสด แบรนดอภ ิเพื่อศึกษาระดับการรับรูคุณคาตราสินคาและระดับ
ความภักดีของลูกคาตอการใชบริการรานกาแฟสด แบรนดอภ ิและเพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคลและการรับรูตราสินคา 
มีผลตอความภักดีของลูกคารานกาแฟสด แบรนดอภิ โดยประชากรท่ีในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ประชากรในเขตอำเภอเมือง 
จังหวัดแพร ซึ่งไมทราบประชากรที่แทจริง จึงไดกำหนดกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง คัดเลือกคนที่เคยเขามาใช
บริการรานกาแฟสด แบรนดอภิ และไดทำการกำหนดขนาดของกลุมตัวอยางและไดขนาดกลุมตัวอยางเทากับ 400 คน 
และใชสถิติการแจกแจงคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสถิติ Independent Sample            
t – test และ (One –way Analysis of Variance) และเม่ือพบความแตกตางของคาเฉลี่ยรายคูอยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติ จึงทำการทดสอบความแตกตางเปนรายคู โดยวิธีของเซฟเฟ และสถิติ Multiple regression  

ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย มีอาย ุ18-25 ป มีระดับการศึกษา
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา มีอาชีพธุรกิจสวนตัว/เจาของกิจการ มีอัตราเงินเดือน 20,001 – 40,000 บาท คาเฉลี่ย
และคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณคาของตราสินคา ดานภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยดานที่มีคามาก
ท่ีสุด คือ ดานการตระหนักรูตราสินคา ดานการเชื่อมโยงตราสินคา และดานคุณภาพท่ีถูกรับรู และคาเฉลี่ยและคาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความภักดีของลูกคา ดานภาพรวม อยูระดับมากท่ีสุด โดยดานท่ีมีคามากท่ีสุด คือ ดานการ
ซ้ือซ้ำ , ดานการแนะนำ และดานความเชื่อม่ัน ผลการทดสอบสมมุติฐานของความภักดีของลูกคาพบวาคุณลักษณะทาง
ประชากรศาสตร ดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือนท่ีแตกตางกัน มีผลตอความภักดี
ของลูกคาตอรานกาแฟสด แบรนดอภิ ในภาพรวมและรายดานที่แตกตางกัน เนื่องจากมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีต่ำกวา
ระดับ .05 การทดสอบสมมุติฐานพบวาปจจัยคุณคาตราสินคาไมมีอิทธิพลตอความภักดีของลูกคาตอรานกาแฟสด            
แบรนดอภิ ในเขตอำเภอเมืองแพร จังหวัดแพร เน่ืองจากมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีสูงกวาระดับ .05 และสรุปไดวา คุณคา
ตราสินคา = 3.374 – .025 (การตระหนักรูตราสินคา) -.073 (คุณภาพท่ีถูกรับรู) - .128 (การเชื่อมโยงตราสินคา)  

 
คำสำคัญ : ความภักดี, รานกาแฟสด, แบรนดอภิ 
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Abstract 
Customer loyalty to the Aphi brand coffee shop in Mueang Phrae District, Phrae 

Province has the objective In order to study the personal factors of customers of the fresh 
coffee brand, Api To study the level of perceived brand value and the level of customer 
loyalty to the use of fresh coffee shops and to study personal factors and brand awareness 
Affect the loyalty of the customers of the branded coffee by the population in this research is 
the population in Mueang District, Phrae Province, which does not know the true population 
Therefore has specified a specific sample group Selection of people who have used the coffee 
shop brand Api and set the sample size and get the sample size equal to 400 people and use 
the statistics of frequency distribution, percentage Average, standard deviation, Independent 
Sample t - test, and (One –way Analysis of Variance), and when finding the difference of 
paired average with statistical significance Therefore tested the differences in pairs by using 
the Safe and Multiple regression statistics. 

The results showed that most of the respondents were male, aged between 18-25 years, 
had a bachelor's degree or equivalent. Self-employed / Owner With a salary rate of 20,001 - 
40,000 baht, the average and the standard deviation of the value of the brand The overall picture 
was at the highest level. In which the most valuable aspect is brand awareness Brand link And 
the perceived quality And the average and the standard deviation of the overall customer loyalty 
in the highest level The most valuable aspects are the repeated purchases, recommendations 
and confidence. The results of the customer loyalty hypothesis test show that demographic 
characteristics with regarding gender, age, education level, occupation and average monthly 
income are different. Affect the loyalty of the customers of the coffee brand Api in the overall 
and different aspects. Because the statistical significance is lower than the .05 level. Hypothesis 
testing found that the brand value factor does not influence customer loyalty to the Aphi brand 
coffee shop in Mueang Phrae District, Phrae Province. Because there is a statistically 
significant higher than the level of .05 and it can be concluded that Brand Value = 3.374 - .025 
(Brand Awareness) -.073 (Recognized Quality) - .128 (Brand Linkage) 

 
Keywords : Loyalty, Coffee Shop, Brand Api 

 

บทนำ 
ปจจุบันรานกาแฟเปนหน่ึงในธุรกิจท่ีไดรับความสนใจจากผูประกอบการรายเล็กไปจนถึงรายใหญจะเห็นได

จากรายงานของ Euromonitor ที่แสดงตัวเลขของตลาดรานกาแฟ ในประเทศไทย ในป พ.ศ. 2560 ซึ่งมีการ
ขยายตัวกวารอยละ 10 เทียบกับปที่ผานมามีมูลคาสูงถึง 21,220 ลานบาท นอกจากนี้มีปริมาณการบรโิภคกาแฟ 
ในประเทศท่ีเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ืองประมาณ รอยละ 5 – 6 โดยเฉลี่ยตั้งแต ป พ.ศ. 2558 – 2560 รวมถึง ปริมาณ
เมล็ดกาแฟชนิดที่ยังไมไดคั่วถูกนำเขามาจากตางประเทศ ในป พ.ศ. 2560 มีปริมาณเพิ่มขึ้นจาก ป พ.ศ. 2555           
ถึงรอยละ 93 เปนการสะทอนใหเห็นถึงปริมาณการบริโภคกาแฟของชาวไทยที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง นอกจาก
ปริมาณการบริโภคกาแฟของคนไทยท่ีเพ่ิมขึ้นแลวยังมีปจจัยอ่ืนๆ ท่ีสงผลใหตลาดรานกาแฟท่ีขยายตัวเพ่ิมขึ้น เชน 
รายไดและจำนวนชนชั้นกลางที่เพิ่มจำนวนขึ้น โดยอาจมีผลใหผูบริโภคมีอำนาจการใชจายเพิ่มขึ้น ในสวนของ
ผูประกอบการก็มีการตอบสนองกับจำนวนอุปสงคท่ีมีแนวโนมท่ีเพ่ิมขึ้น โดยมีการเพ่ิมจำนวนรานกาแฟและจำนวน
สาขารานกาแฟท่ีเพ่ิมมากขึ้น ทำใหตลาดผลิตภัณฑกาแฟเปนท่ีนาลงทุน รานกาแฟสดจึงมีการเปดรานใหมจำนวน
มาก เพราะกำลังไดรับความนิยมจากผูบริโภคมีตั้งแตรานกาแฟเล็กๆ ในยานชุมชนไปจนถึงรานกาแฟใหญที่มี
ภาพลักษณและความสุนทรีในการดื่ม ทำใหรูปแบบการแขงขันธุรกิจกาแฟเปนที่นาจับตามองยิ่ง ทั้งในดานสินคา
และบริการ เชน ความพิถีพิถันในเรื่องกรรมวิธีในการชงกาแฟที่มีมาตรฐาน มีเครื่องดื่มที่หลากหลายใหเลือก 
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เครื่องดื่มมีทั้งรอนและเย็น มีอาหารวาง เชน ขนมเบเกอรร่ี ที่หลากหลายไวบริการพรอมเสริฟ มีการตกแตงราน
กาแฟท่ีนาดึงดดูใจ ทันสมัย มีเอกลักษณเฉพาะตวั ซ่ึงหากมองหลักใจความสำคัญท่ีจะทำใหรานประสบความสำเร็จมี 
ปจจัยดังน้ี รสชาติของตัวสินคา ทำเลท่ีตั้ง ราคา รูปแบบและความสวยงามของรานและการดูแลและการใหบริการ
ของพนักงานในราน จึงเปนสิ่งท่ีสำคัญอยางยิ่งสำหรับการประสบความสำเร็จในธุรกิจกาแฟ 

จากสภาพการแขงขันทางการตลาดที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้น ทำใหผูที่คิดจะเริ่มทำกิจการรานกาแฟสดและ
ผูประกอบการประเภทน้ีอยูแลวควรใหความสำคัญในการพัฒนากลยุทธท่ีสรางความแตกตางในการแขงขันมากขึ้น
และใหสอดคลองตอความตองการของลูกคามากที่สุด เพื่อใหกิจการสามารถอยูรอดและแขงขันได ผูวิจัยจึงได
เล็งเห็นถึงความสำคัญในการศึกษาถึง ดังน้ัน ผูวิจัยจึงไดศึกษาถึงปจจัยสวนบุคคลท่ีคาดวาจะมีผลตอการวิจัยคร้ังน้ี 
เชน เพศ อาย ุระดับการศึกษา อาชีพ รายได ของผูบริโภค รวมถึง ปจจัยทางการตลาด เชน ดานผลิตภัณฑ ดานราคา 
ดานการจัดจำหนาย ดานการสงเสริมการตลาด 

ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาความภักดีของลูกคาตอรานกาแฟสด แบรนดอภิ ในเขตอำเภอเมืองแพร 
จังหวัดแพร เนื่องจากผูวิจัยมีความสามารถในทำขนมไทยและเบเกอรร่ี มีความชอบและสนใจในการทำธุรกิจราน
กาแฟสด เพ่ือทำในสิ่งท่ีรักและเปนอาชีพเสริม เน่ืองจากชุมชนท่ีผูวิจัยอยูยังมีรานกาแฟสดไมมากนัก มีกลุมนักเรียน 
นักศึกษาจำนวนมากและตองการทำรานกาแฟสดใหมีความแตกตางและโดดเดนในการทำรานกาแฟสด จึงเปน
ธุรกิจท่ีนาสนใจอยางมาก 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
ในการวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือ 

1. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคลของลูกคารานกาแฟสด แบรนดอภ ิ
2. เพ่ือศึกษาระดับการรับรูคุณคาตราสินคาและระดับความภักดีของลูกคาตอการใชบริการรานกาแฟสด 

แบรนดอภ ิ
3. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคลและการรับรูตราสินคา มีผลตอความภักดีของลูกคารานกาแฟสด แบรนดอภิ 

 

กรอบแนวความคิดในการทำการวิจัย 
ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยมุงศึกษาถึงความภักดขีองลูกคาตอรานกาแฟสด แบรนดอภิ ในเขตอำเภอเมืองแพร 

จังหวัดแพร โดยการไดศึกษาทฤษฎีและแนวคิดปจจัยสวนบุคคลของศิริวรรณ เสรีรัตน (2538) และคณุคาของตรา
สินคาของ Aaker (1996) นำมากำหนดเปนตัวแปรอิสระ และนำแนวคิดทฤษฎีความจงรักภักดีของลูกคาของ 
Gronroos (2000) มากำหนดเปนตัวแปรตาม โดยจะไดกรอบแนวคิดในการวิจัยดังน้ี 
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 ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดทีใ่ชในการวจิัย 
 

วิธีการวิจัย 
การวิจัย เร่ือง ความภักดีของลูกคาตอรานกาแฟสด แบรนดอภิ ในเขตอำเภอเมืองแพร จังหวัดแพร ผูวิจัย

ไดกำหนดขอบเขตของการวิจัยไวดังน้ี 
ประชากรท่ีในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ประชากรในเขตอำเภอเมือง จังหวัดแพร ซ่ึงมีจำนวนท้ังสิ้น 117,116 คน 

ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ที่มา : งานสถิติ สำนักทะเบียนราษฏร ) ซึ่งไมทราบประชากรที่แทจริง จึงได
กำหนดกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง คัดเลือกคนที่เคยเขามาใชบรกิารรานกาแฟสด แบรนดอภิ และไดทำการ
กำหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรในการหาขนาดของกลุมตัวอยางของทาโร ยามาเน (Taro Yamane)        
ซ่ึงจะไดจำนวนกลุมตัวอยาง ในการศึกษาคร้ังน้ี เปนจำนวนท้ังสิ้น 400 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 3 สวน คือ 
สวนที ่ 1 ขอมูลเกี ่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ซึ ่งประกอบดวย เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายได  
สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับคุณคาของตราสินคา ซ่ึงประกอบดวย การตระหนักรูตราสินคา คุณภาพท่ีถูกรับรู 

และการเชื่อมโยงตราสินคา  
สวนที่ 3 ขอมูลความจงรักภักดีของลูกคา ซึ่งประกอบดวย การซื้อซ้ำ การแนะนำ-บอกตอ และความ

เชื่อม่ัน  
สวนท่ี 4 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 
 
 

 

ปจจัยสวนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดับการศึกษา 
4. อาชีพ 
5. รายได 

ศิริวรรณ เสรีรัตน (2538) 

ความจงรกัภกัดีของลูกคา 
1. การซ้ือซ้ำ (Repurchase) 
2. การแนะนำ-บอกตอ (Refer- Review) 
3. ความเชื่อม่ัน (Confidence) 

Gronroos (2000) 
คุณคาของตราสินคา 

1. การตระหนักรูตราสินคา 
2. คุณภาพท่ีถูกรับรู 
3. การเชื่อมโยงตราสินคา 

Aaker (1996) 
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ผล/สรุปผลการวิจัย 
ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผู ตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบดวย เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายได ผูวิจัยใชสถิติการแจกแจงคาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) ในการ
วิเคราะหขอมูลพบวาขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุ 18-25 ป                 
มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา มีอาชีพธุรกิจสวนตัว/เจาของกิจการ มีอัตราเงินเดือน 20,001 – 
40,000 บาท  

ตอนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับคุณคาของตราสินคา ซ่ึงประกอบดวย การตระหนักรูตราสินคา คุณภาพท่ีถูกรับรู 
และการเชื่อมโยงตราสินคา วิเคราะหโดยคาเฉลี ่ย (Mean) และคาเฉลี ่ยสวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ดานภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด โดยดานท่ีมีคามากท่ีสุด คือ ดานการตระหนักรูตราสินคา และขอท่ีมี
คามาก คือ ดานการเชื่อมโยงตราสินคา และดานคุณภาพท่ีถูกรับรู เม่ือแยกเปนรายดาน พบวาดานการตระหนักรู 
อยูระดับมากท่ีสุด โดยดานท่ีมีคามากท่ีสุด คือ ทุกคร้ังท่ีตองการซ้ือกาแฟสด ทานจะซ้ือจากแบรนดอภิ ประจำ ดาน
คุณภาพที่ถูกรับรู อยูระดับมาก โดยดานที่มีคามากที่สุด คือ ทานพอใจในระบบการบริการที่มีคุณภาพถูกตอง
ครบถวนและรวดเร็ว ดานการเชื่อมโยงตราสินคา อยูระดับมาก โดยดานท่ีมีคามากท่ีสุด คือ ทานชอบรูปแบบการ
โฆษณา ประชาสัมพันธของรานท่ีมีความทันสมัยและแตกตางจากรานอ่ืนๆ  

ตอนท่ี 3 ขอมูลความภักดีของลูกคา ซ่ึงประกอบดวย การซ้ือซ้ำ การแนะนำ และความเชื่อม่ัน วิเคราะห
โดยคาเฉลี่ย (Mean) และคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)ดานภาพรวม อยูระดับมากท่ีสุด 
โดยดานที่มีคามากที่สุด คือ ดานการซื้อซ้ำ , ดานการแนะนำ และดานความเชื่อมั่น เมื่อแยกเปนรายดาน ในดาน
การซ้ือซ้ำ อยูระดับมากท่ีสุด โดยดานท่ีมีคามากท่ีสุด คือ ทานจะกลับมาซ้ือกาแฟสด แบรนดอภิ ในรานน้ีอีกในคร้ัง
ตอไป ดานการแนะนำ อยูระดับมากที่สุด โดยดานที่มีคามากที่สุด คือ ทานจะบอกตอสิ่งดีๆ/ความประทับใจ
เก่ียวกับรานกาแฟ ดานความเชื่อม่ัน อยูระดับมากท่ีสุด โดยดานท่ีมีคามากท่ีสุด คือ ทานจะรูสึกพึงพอใจทุกคร้ังท่ี
เขาไปในรานกาแฟสด แบรนดอภิ  

ตอนท่ี 4 การเปรียบเทียบคุณลักษณะทางประชากรศาสตรท่ีสงผลตอความภักดขีองลูกคา ซ่ึงประกอบดวย 
การซื ้อซ้ำ การแนะนำ และความเชื ่อมั่น วิเคราะหโดยคาสถิติ Independent Sample t – test สำหรับกลุม
ตัวอยางที่มี 2 กลุม และวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One –way Analysis of Variance) สำหรับกลุม
ตัวอยางที่มีมากกวา 2 กลุม เมื่อพบความแตกตางของคาเฉลี่ยรายคู อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ จึงทำการทดสอบ
ความแตกตางเปนรายคู โดยวิธีของเซฟเฟ (Scheffe’s test) พบวาในเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และระดับ
รายไดเฉลี่ยตอเดือน ที่แตกตางกัน มีผลตอความภักดีของลูกคาตอรานกาแฟสด แบรนดอภิ ในภาพรวมและราย
ดาน ท่ีแตกตางกัน เน่ืองจากมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีต่ำกวาระดับ .05 

ตอนที่ 5 การเปรียบเทียบคุณคาตราสินคาที ่สงผลตอความภักดีของลูกคา ซึ่งประกอบดวย การซื้อซ้ำ               
การแนะนำ และความเชื่อมั่น วิเคราะหโดยคาสถิติ Multiple regression โดยในภาพรวม พบวาคุณคาตราสินคาท่ี
แตกตางกัน มีผลตอความภักดีของลูกคาตอรานกาแฟสด แบรนดอภิ ในเขตอำเภอเมืองแพร จังหวัดแพร ท่ีไมแตกตาง
กัน เน่ืองจากมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีสูงกวาระดับ .05 ปจจัยคุณคาตราสินคาไมมีอิทธิพลตอความภักดีของลูกคาตอราน
กาแฟสด แบรนดอภิ ในเขตอำเภอเมืองแพร จังหวัดแพร เน่ืองจากมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีสูงกวาระดับ .05 และสรุปไดวา 
สมการ Y = b0+b1x1 + b2x2 + b3x3 คุณคาตราสินคา = 3.374 – .025 (การตระหนักรูตราสินคา) -.073 (คณุภาพ
ท่ีถูกรับรู) - .128 (การเชื่อมโยงตราสินคา) 
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อภิปรายผล 
ตอนท่ี 1 ขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพ และรายได ผูวิจัยใชสถิติการแจกแจงคาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) ในการวิเคราะห
ขอมูลพบวาขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุ 18-25 ป มีระดับ
การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา มีอาชีพธุรกิจสวนตัว/เจาของกิจการ มีอัตราเงินเดือน 20,001 – 40,000 
บาท ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของศริิภรณ แพรกจินดา และนิตยา ฐานิตธนกร (2559) ไดทำการวิจัยเร่ือง ปจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอ ความตั้งใจกลับมารวมงานเทศกาลอาหารทะเลซ้ำของผูบริโภคในจังหวัดสมุทรสาครโดยศึกษาปจจัย 
ความดึงดูดใจดานประสาทสัมผัส ความใสใจดานสุขภาพ ความพึงพอใจในการเขาชมงาน ความผูกพัน ในอาหาร 
และการมีสวนรวมในอาหารทองถิ่นท่ีมีอิทธิพลตอความตั้งใจกลับมารวมงานเทศกาลอาหาร ทะเลซ้ำของผูบริโภคใน
จังหวัดสมุทรสาคร โดยใชแบบสอบถามปลายปด ที่ผานการทดสอบความตรง ของเนื้อหาและความเชื่อมั่นในการ
เก็บรวบรวมขอมูลจากจากผูบริโภคท่ีเคยเขารวมงานเทศกาลอาหารทะเลจังหวัดสมุทรสาครและพักอาศัยอยูในเขต
จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 250 ราย สถิติที่ใช ในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะหการ ถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง 
มีอายุ 31 – 35 ป การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพเปนเจาของธุรกิจ และมีรายไดเฉลี ่ยตอเดือน 15,000 – 
25,000 บาท โดยสวนใหญเคยมารวมงานเทศกาลอาหารทะเลของจังหวัดสมุทรสาคร 2-3 วัน และผลการ ทดสอบ
สมมติฐาน พบวา ปจจัยดานความพึงพอใจในการเขาชมงานสงผลตอความตั้งใจกลับมา รวมงานเทศกาลอาหาร
ทะเลซ้ำของผูบริโภคในจังหวัดสมุทรสาคร มากท่ีสุด รองลงมา คือ ปจจัยดาน ความใสใจในสุขภาพ การมีสวนรวม
ในอาหารทองถิ่น และความผูกพันในอาหาร ตามลาดับในขณะท่ี ปจจัยความดึงดูดใจดานประสาทสัมผัสไมมีผลตอ
ความตั้งใจกลับมารวมงานเทศกาลอาหารทะเลซ้ำของผูบริโภคในจังหวัดสมุทรสาคร 

ตอนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับคุณคาของตราสินคา ซ่ึงประกอบดวย การตระหนักรูตราสินคา คุณภาพท่ีถูกรับรู 
และการเชื่อมโยงตราสินคา วิเคราะหโดยคาเฉลี ่ย (Mean) และคาเฉลี ่ยสวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ดานภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด โดยดานท่ีมีคามากท่ีสุด คือ ดานการตระหนักรูตราสินคา และขอท่ีมี
คามาก คือ ดานการเชื่อมโยงตราสินคา และดานคุณภาพท่ีถูกรับรู ดานการตระหนักรู อยูระดับมากท่ีสุด โดยดานท่ี
มีคามากท่ีสุด คือ ทุกคร้ังท่ีตองการซ้ือกาแฟสด ทานจะซ้ือจากแบรนดอภิ ประจำ , เม่ือนึกถึงรานกาแฟสด ทานจะ
นึกถึง แบรนดอภ ิเปนอันดับแรก , ทานรูจักรานกาแฟสด แบรนดอภิ เปนอยางด ี, รานมีความนาสนใจและมีสินคา
ตรงตามท่ีตองการ และดานท่ีมีคามาก คือ ชื่อราน โลโกราน จดจำไดงาย ดานคุณภาพท่ีถูกรับรู อยูระดับมาก โดย
ดานท่ีมีคามากท่ีสุด คือ ทานพอใจในระบบการบริการท่ีมีคุณภาพถูกตองครบถวนและรวดเร็ว และดานท่ีมีคามาก 
คือ ทานพอใจในมาตรฐานของสินคาที่มีความสม่ำเสมอ , ทานพอใจในราคาและคุณภาพของสินคาที่ซื้อจากราน
กาแฟสด แบรนดอภิ , ทานรูสึกวาคุณคาที่ไดรับโดยรวมมีความคุมคาและเปนไปตามท่ีคาดหวัง และพนักงานมี
ความรู ความเขาใจ ในสินคาและใหบริการดวยความเปนมืออาชีพ ดานการเชื่อมโยงตราสินคา อยูระดับมาก โดย
ดานท่ีมีคามากท่ีสุด คือ ทานชอบรูปแบบการโฆษณา ประชาสัมพันธของรานท่ีมีความทันสมัยและแตกตางจากราน
อื่นๆ และทานรูสึกประทับใจในภาพลักษณและคุณภาพของสินคา และดานที่มีคามาก คือ ทานชอบที่รานนำ
เทคโนโลยีใหมๆ เขามาใชทำใหเกิดความทันสมัยและมีความแตกตางจากรานอ่ืนๆ , ทานชอบสินคาของทางรานท่ี
ตรงตามรสนิยมของทาน และทานชอบสินคา ที ่รานเลือกมาจำหนาย เพราะมีความหลากหลายของเมนู                     
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Yuen and Chan (2010) ศึกษาผลกระทบของคุณภาพการใหบริการในรานคาปลีก 
ซึ่งไดแก การบริการของพนักงาน ลักษณะทางกายภาพ ความเที่ยงตรงและการแกไขปญหาและผลกระทบของ
คุณภาพของผลิตภัณฑสงผลกับความจงรักภักดีของลูกคา พบวาดานคุณภาพการใหบริการ รานคาปลีกมี 3 ดาน คือ 
ลักษณะทางกายภาพ ความนาเชื่อถือและการแกปญหามีความสัมพันธเชิงบวกกับความภักดีของลูกคาและดาน
คุณภาพของผลิตภัณฑมีความสัมพันธในเชิงบวกเชนกัน 
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ตอนท่ี 3 ขอมูลความภักดีของลูกคา ซ่ึงประกอบดวย การซ้ือซ้ำ การแนะนำ และความเชื่อม่ัน วิเคราะห
โดยคาเฉลี่ย (Mean) และคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ดานภาพรวม อยูระดับมากท่ีสุด 
โดยดานที่มีคามากที่สุด คือ ดานการซ้ือซ้ำ , ดานการแนะนำ และดานความเชื่อมั่น ดานการซื้อซ้ำ อยูระดับมาก
ท่ีสุด โดยดานท่ีมีคามากท่ีสดุ คือ ทานจะกลับมาซ้ือกาแฟสด แบรนดอภิ ในรานน้ีอีกในคร้ังตอไป , ทานซ้ือกาแฟสด 
แบรนดอภิ เปนประจำ , ทานจะกลับมาซ้ือกาแฟสด แบรนดอภิ เพราะสามารถเปลี่ยนอารมณของทานในทางบวก , 
ทานจะซื้อกาแฟสด แบรนดอภิ ตอไปถึงแมรานจะมีการเปลี่ยนแปลง และทานจะกลับมาซื้อกาแฟสด แบรนดอภิ 
เพราะทานรูสึกมีภาพลักษณท่ีดี ดานการแนะนำ อยูระดับมากท่ีสุด โดยดานท่ีมีคามากท่ีสุด คือ ทานจะบอกตอสิ่ง
ดีๆ/ความประทับใจเก่ียวกับรานกาแฟ , ทานจะเช็คอิน เม่ือเขามาซ้ือกาแฟสด แบรนดอภ ิ, ทานจะเขียนรีวิวท่ีดีใน
หนาเพจของรานกาแฟสด แบรนดอภ ิ, ทานมีความภูมิใจท่ีไดใชบริการรานกาแฟ แบรนดอภิ เม่ือเห็นทานอยากจะ
เขาไปใชบริการทุกครั้ง และทานจะแนะนำใหผูอื่นเขามาซื้อกาแฟสด แบรนดอภิ ดานความเชื่อมั่น อยูระดับมาก
ท่ีสุด โดยดานท่ีมีคามากท่ีสุด คือ ทานจะรูสึกพึงพอใจทุกคร้ังท่ีเขาไปในรานกาแฟสด แบรนดอภ ิ, ทานม่ันใจวาราน
กาแฟสด แบรนดอภิ จะมีรายการเคร่ืองดื่มและเบเกอร่ีท่ีทานอยากรับประทาน , ทานม่ันใจวาจะไดรับการบริการท่ี
ดีจากพนักงานทุกครั้ง และดานที่มีคามาก คือ ทานมั่นใจในรสชาติที่คงเดิมและวัตถุดิบ ที่รานนำมาใชมีคณุภาพ 
และทานพอใจรานกาแฟสด แบรนดอภิ จึงไมสนใจคนหารานอื่นๆ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Huang, et al. 
(2014) ผูวิจัยทำการประเมินผลกระทบจากราคาโปรโมชั่นของลูกคาและ ความตั้งใจซื้อซ้ำในรานกาแฟ จากการ
สำรวจผูบริโภคที่ใชบริการรานกาแฟ จำนวน 12 ราน และ แบบสอบถาม จำนวน 488 ชุด ผลการทดสอบพบวา 
รานสตารบัคสท่ีไตหวันไดจัดทำราคาโปรโมชั่น น้ันสงผลใหมีอิทธิพลเชิงบวกตอความตั้งใจซ้ือซ้ำของผูบริโภค และ
ไดรับการสนับสนุนจากผูบริโภค ในขณะท่ีเพศแสดงใหเห็นวาไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสำคัญตอความถี่การซ้ือซ้ำ
ของผูบริโภค โดย ราคาโปรโมชั่นสามารถทำใหลูกคาเดิมรูสึกวารานสตารบัคสใหรางวัลหรือเปนแรงจูงใจในการ
กลับมา ซ้ือซ้ำซ่ึงผลการวิจัยน้ีอาจกระตุนใหใหผูท่ีเก่ียวของในตลาดธุรกิจกาแฟ จัดทำราคาโปรโมชั่นใน รูปแบบกล
ยุทธท่ีชัดเจนมากขึ้นโดยพิจารณาจากพฤติกรรมของลูกคา 

ตอนท่ี 4 การเปรียบเทียบคุณลักษณะทางประชากรศาสตรท่ีสงผลตอความภักดขีองลูกคา ซ่ึงประกอบดวย 
การซื ้อซ้ำ การแนะนำ และความเชื ่อม่ัน วิเคราะหโดยคาสถิติ Independent Sample t – test สำหรับกลุม
ตัวอยางที่มี 2 กลุม และวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One –way Analysis of Variance) สำหรับกลุม
ตัวอยางที่มีมากกวา 2 กลุม เมื่อพบความแตกตางของคาเฉลี่ยรายคู อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ จึงทำการทดสอบ
ความแตกตางเปนรายคู โดยวิธีของเซฟเฟ (Scheffe’s test) พบวาจำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
และระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือน ท่ีแตกตางกัน มีผลตอความภักดีของลูกคาตอรานกาแฟสด แบรนดอภิ ท่ีแตกตางกัน 
เน่ืองจากมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีต่ำกวาระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของฐิติยาภรณ จิตราภิรมย และนิตยหทัย
วสีวงศ สุขศรี (2558) ไดทำการวิจัยเรื่อง พฤติกรรม ของผูบริโภคในการตัดสินใจเลือกใชบริการรานกาแฟสดใน
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับการตัดสินใจเลือกใชรานกาแฟสด และ
ความสัมพันธระหวาง ปจจัยทางการตลาดกับการตัดสินใจเลือกใชบริการรานกาแฟสดของผูบริโภค ในอำเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฎรธานี เก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริโภคท่ีใชบริการ จำนวน 384 คน พบวา ผูบริโภคสวนใหญ ดื่มกาแฟ
สดเฉลี่ย 3 – 4 วันตอสัปดาห ชวงเวลาท่ีใชบริการไมแนนอน ดื่มในชวงเชา ใชบริการ 10 - 20 นาที ซ้ือไปดื่มนอกราน 
ชอบดื่มแบบรอน ชนิดมอคคา รสชาติที่ออน ดื่มชวยแกงวง ปจจัยที่มีผลในการตัดสินใจซื้อกาแฟสดมากที่สุด คือ 
ความสะดวก ความสำคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาด ในการตัดสินใจเลือกใชบริการรานกาแฟสดอยูในระดบัมาก 
เรียงลำดับจากมากไปหานอย ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานสถานที่การจัดจำหนาย ดานบุคคล ดานสิ่งแวดลอม ทาง
กายภาพ และดาน กระบวนการใหบริการ ดานราคาและดานการสงเสริมการตลาด อยู ในระดับปานกลาง 
ความสัมพันธ ระหวางปจจัยสวนบุคคลกับการตัดสินใจเลือกใชบริการ โดยรวมเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ 
การศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือนมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกใชบริการอยางมีนัยสำคัญ 
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ตอนที่ 5 การเปรียบเทียบคุณคาตราสินคาที ่สงผลตอความภักดีของลูกคา ซึ่งประกอบดวย การซื้อซ้ำ               
การแนะนำ และความเชื่อม่ัน วิเคราะหโดยคาสถิติ Multiple regression ในภาพรวม พบวาคุณคาตราสินคาท่ีแตกตางกัน 
มีผลตอความภักดีของลูกคาตอรานกาแฟสด แบรนดอภิ ในเขตอำเภอเมืองแพร จังหวัดแพร ที่ไมแตกตางกัน 
เน่ืองจากมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีสูงกวาระดับ .05 ปจจัยคุณคาตราสินคาไมมีอิทธิพลตอความภักดีของลูกคาตอราน
กาแฟสด แบรนดอภิ ในเขตอำเภอเมืองแพร จังหวัดแพร เน่ืองจากมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีสูงกวาระดับ .05 และสรุป
ไดวา สมการ Y = b0+b1x1 + b2x2 + b3x3 คุณคาตราสินคา = 3.374 – .025 (การตระหนักรูตราสินคา) -.073 
(คุณภาพที ่ถูกรับรู) - .128 (การเชื ่อมโยงตราสินคา) ซึ ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Yukl, G.A. (1989). ศึกษา
คุณลักษณะของภาพลักษณรานคาท่ีมีตอความจงรักภักดี รานคาผลการศึกษาจากกลุมตัวอยาง ตลาดรานขายปลีก
ในประเทศเกาหลี จากการศึกษาไดพบวาคุณลักษณะของภาพลักษณรานคาที่มีตอความจงรักภักดีตอรานคา               
ในหางสรรพสินคา ไดแก บรรยากาศภายในรานคา สถานที่ตั้ง สิ่งอำนวยความสะดวกในการเลือกซื้อสินคาและ
พนักงานขายในรานคาที ่ลดราคาสินคา ไดแกการโฆษณา คุณภาพของสินคาการบริการรับบัตรเครดิตและ
บรรยากาศภายในรานคา 

 

ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังนี ้
1. ในเพศที่แตกตางกัน จะมีความภักดีตอรานกาแฟสดที่แตกตางกัน เนื่องจากความตองการในเพศชาย

และเพศหญิง จะมีความละเอียดในความตองการท่ีแตกตางกัน ทางรานจึงควรสรางใหลูกคาเกิดความประทับใจใน
คร้ังแรกท่ีเขาใชบริการ ท้ังดานคุณภาพของสินคาและการใหบริการ เม่ือเกิดความประทับใจลูกคาจะเขาซ้ือซ้ำจน
เกิดความเชื่อม่ันและนำไปสูการแนะนำหรือบอกตอ 

2. ในชวงอายุท่ีแตกตางกัน จะมีความภักดีของลูกคาตอรานกาแฟสดท่ีแตกตางกัน เน่ืองจากในแตละชวง
อายุ จะมีความคิดเห็นและใหความสำคัญในแตละเรื่องแตกตางกัน โดยผูที่มีชวงอายุไมวัยเด็กและวัยรุน จะให
ความสำคัญดานสถานท่ีเปนหลัก ดังน้ัน ทางรานจึงควรตกแตงรานใหสวยงามและทันสมัย หม่ันปรับเปลี่ยนและจัด
มุมสวยๆ สำหรับการถายรูปและเช็คอิน และในกลุมลูกคาที่มีอายุวัยทำงานและวัยกลางคน จะใหความสำคัญใน
เร่ืองความคุมคา รสชาติและรสนิยมเปนหลัก ดังน้ัน ทางรานจึงควรเนนเร่ืองความคุมคาและความหลากหลายของ
สินคา คุณภาพของวัตถุดิบท่ีดีและรสชาตเิคร่ืองดืม่ตองมีคุณภาพและมีความคงท่ี และทางรานตองสรางภาพลักษณ
ของรานเพื่อนำไปสูการเกิดคานิยมของกลุมบุคคลดวย และในกลุมวัยทำงาน ผูสูงวัยหรือผูสูงอายุ จะมีความ
ตองการดานรสนิยมและเนนเร่ืองสุขภาพมากขึน้ ดังน้ัน ทางรานจึงควรสรางภาพลักษณของรานใหเกิดความภมิูฐาน
และนาเชื่อถือ มีมุมสำหรับพักผอน นั่งคุยหรือประชุมงานได และเมนูของรานควรเพิ่มเมนูเพื่อสุขภาพมากยิ่งขึ้น 
เพราะคนวัยน้ีเร่ิมหันมาใสใจสุขภาพมากขึ้น 

3. ในระดับการศึกษาที่แตกตางกัน จะมีความภักดีของลูกคาตอรานกาแฟสดที่แตกตางกัน เนื่องจากใน
สังคมที่อยูจะแตกตางกันดวย โดยสังคมผูที่มีการศึกษาสูง มักจะเปนผูที่อยูในสังคมของผูทำงานวิชาการเปนหลัก 
ดังนั้น ผูบริโภคกลุมนี้จะเนนที่ภาพลักษณของราน ทางรานจึงควรจัดรานใหมีมุมทำงานหรือมุมสำหรับพูดคุยงาน 
ประชุมงาน โดยเฟอรนิเจอรในมุมนี้ควรเลือกแบบภูมิฐานและดูมีรสนิยมหนอย คุณภาพสินคาควรใชวัตถุดิบที่ดี 
ราคาสินคาจะสูงหนอยก็ไมเปนไร เพราะคนกลุมน้ีจะยอมจาย เพ่ือภาพลักษณท่ีดี สวนผูท่ีมีระดับการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีและต่ำกวา จะเปนกลุมที่อยูในสังคมอีกกลุมที่มีความตองการที่หลากหลายกวา ดังนั้น ทางรานจึงตอง
เนนหลากหลายรูปแบบ โดยจัดรานใหสวยงามทันสมัย มีมุมสำหรับถายรูปสวยและการเช็คอิน ดานสินคา ควรมี
ความหลากหลายและมีหลากหลายระดับราคา ราคาน้ันก็ไมสูงมากนักดวย  
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4. ในอาชีพท่ีแตกตางกัน จะมีความภักดีของลูกคาตอรานกาแฟสดท่ีแตกตางกัน เน่ืองจากอาชีพน้ัน สงผล
ตอทัศนคติและการใหความสำหรับตอการเลือกบริโภคเครื่องดื่ม ดังนั้น ในการศึกษานี้แสดงใหเห็นวาผูที่มีอาชีพ
ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทเอกชน จะมีความตองการความหลากหลาย ความคุมคาของสินคา 
รสชาติและเมนูเพ่ือสุขภาพ เปนหลัก ผูท่ีมีอาชีพสวนตัว/เจาของกิจการ และเกษตรกรรม จะขึ้นอยูระดับรสนิยมเปน
หลัก บางกลุมจะเนนภาพลักษณ บางกลุมจะเนนความคุมคา ผูท่ีมีอาชีพพอบาน/แมบาน จะเนนความคุมคา ความ
หลากหลาย รสชาติและเมนูเพื่อสุขภาพ สวนนักเรียน/นักศึกษา จะเนนราคา ความคุมคา สถานที่สวยงาม แปลกใหม 
เปนหลัก ดังน้ัน เม่ือรานตองการตอบโจทยลูกคาทุกกลุม จะตองปรับสถานท่ีภายในรานใหมีความหลากหลายมุม สินคา
ควรมีความหลากหลายรูปแบบ รสชาติ ราคา และความสรางภาพลักษณของรานดวย 

5. ในระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือนที ่แตกตางกัน จะมีความภักดีของลูกคาตอรานกาแฟสดที่แตกตางกัน 
เน่ืองจากกำลังการซ้ือท่ีมีความแตกตางกัน ผูท่ีมีระดับรายไดนอยอาจเนนท่ีปริมาณและความถีใ่นการเขาซ้ือซ้ำ สวนผู
ท่ีมีระดับรายไดสูง อาจเนนท่ีคุณภาพสินคาและรูปแบบของรานท่ีสรางภาพลักษณ โดยไมสนใจเร่ืองของราคา ดังน้ัน 
หากทางรานจะดึงกลุมลูกคาท่ีมีระดับรายไดท่ีหลากหลาย จึงควรสรางความหลายของทางรานดวย โดยจัดมุมสำหรับ
สาธารณะ มุมพักผอนแบบเงียบสงบ มุมท่ีมีความเปนสวนตัว และมุมท่ีสมารถน่ังทำงานหรือประชุมได ดานคุณภาพ
ของสินคาควรมีความหลากหลายรูปแบบ หลากหลายราคา และตองไมลืมสนิคาเพ่ือสุขภาพดวย ทางรานควรมีการจัด
โปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม ตามความเหมาะสม ไมมากหรือบอยเกินไป จนทำใหภาพลักษณของรานลดลง  

6. ในทุกตัวแปรนั้น สงผลตอความภักดีของสินคา ทางรานจึงควรนำหลักการบริหารจัดการมาใชในการ
จัดการราน ซึ่งดานแรกตองสรางใหลูกคาเกิดความประทับใจในการเขามาใชบริการของรานในครั้งแรกเลย เม่ือ
สถานที่สวยงาม เหมาะสม ทันสมัย ราคาเหมาะสมกับคุณภาพสินคา เมนูมีความหลากหลาย โดยเฉพาะเมนูเพ่ือ
สุขภาพ พนักงานใหบริการดวยความยิ้มแยมแจมใส แตงกายสะอาด ใหบริการดวยความสุภาพเรียบรอย เปนกันเอง
กับลูกคาทุกคนอยางเทาเทียมกัน รูปแบบในการจัดจำหนาย ชองทางการจำหนาย การโฆษณาประชาสัมพันธ และ
ภาพลักษณของรานดูดี กลยุทธการขายโปรโมชั่น การบริหารจัดการกระบวนการทุกอยางที่กลาวมานี ้จะสงผลให
ลูกคาเกิดความประทับใจและกอใหเกิดการกลับมาซ้ือซ้ำ เม่ือเกิดการซ้ือซ้ำจนเกิดความเชื่อม่ันลูกคาจะมีความม่ันใจ
ในการแนะนำและบอกตอ และจะทำใหรานเกิดการขยายวงของลูกคาท่ีเพ่ิมขึ้น  

 

ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
1. ควรศึกษาเปรียบเทียบการสรางแบรนดธุรกิจกาแฟสดในเขตพ้ืนท่ีอ่ืนๆ เพ่ือใหทราบคุณคาตราสินคาท่ีมี

ผลตอผูบริโภค ในแตละพ้ืนท่ีวามีความแตกตางกันหรือไมอยางไร 
2. ควรศึกษาปจจัยที ่ทำใหผู บริโภคเกิดการซื ้อซ้ำและความภักดีตอตราสินคาของธุรกิจกาแฟสด             

เพ่ือพัฒนารูปแบบการใหบริการท่ีตอบสนองลูกคาไดสูงสุด 
3. ควรศึกษาเชิงเปรียบเทียบของธุรกิจกาแฟสดแตละประเภท เพื่อนำมาวิเคราะหหาขอดี ขอเสียและ

นำมาเปนแนวทางพัฒนาธุรกิจกาแฟสดได 
 

กิตติกรรมประกาศ 
สารนิพนธฉบับน้ีสำเร็จสมบูรณไดดวยดี ดวยความกรุณาเปนอยางดียิ่งจากทาน ดร.วรินทรทิพย กำลังแพทย 

อาจารยท่ีปรึกษาท่ีไดกรุณาอนุเคราะห ขอเสนอแนะ ตลอดจนตรวจแกไข ขอบกพรอง ดวยความเอาใจใสเปนอยางด ี
ผูวิจัยมีความรูสึกซาบซึ้งและตองขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ อีกทั้ง คณาจารยทุกๆ ทาน โดยเฉพาะ
อาจารยประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน ที่ใหความรูและประสบการณที่เปน
ประโยชนใหการสนับสนุนและรวมเปนกำลังใจใหกับผูวิจัยและขอขอบพระคุณ ผู ทรงคุณวุฒิที ่ไดกรุณาเปน
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ผูเชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบความถูกตองและความเท่ียงตรงของเน้ือหา ในแบบสอบถามและผูทรงคุณวุฒิท่ีเปน
ผูเชี่ยวชาญพิจารณาใหความคิดเห็นเสนอแนะแนวทางพิจารณาสำหรับในการวิจัยคร้ังน้ี ท่ีไดกรุณาเปนผูเชี่ยวชาญ
พิจารณาและความถูกตอง ความเที ่ยงตรง ในดานเนื ้อหาของแบบสอบถาม เพื ่อการวิจัยครั้งนี ้และขอกราบ
ขอบพระคุณผูตอบแบบสอบถามทุกๆ ทานท่ีไดกรุณาตอบแบบสอบถาม เพ่ือใชในการวิจัยคร้ังน้ี  
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ปจจัยท่ีสงผลตอความตั้งใจใชบริการฟตเนส ในจังหวัดนนทบุรี 
 
FACTORS AFFECTING INTENTION OF USING FITNESS SERVICES  IN NONTHABURI  

 
ผูวิจัย    ภูษิต  เภสัชชะ 

สาขาวิชาการตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
ดร. สุรัสวด ี โปสินธุ 
ภาควิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 

บทคัดยอ  
ปจจัยท่ีสงผลตอความตั้งใจใชบริการฟตเนส ในจังหวัดนนทบุรี การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค 1. เพ่ือศึกษา

คุณลักษณะทางประชากรศาสตร ที่สงผลตอความตั้งใจใชบริการฟตเนส ในจังหวัดนนทบุรี 2. เพื่อศึกษาระดับ
ทัศนคติตอสวนประสมทางการตลาดของลูกคาท่ีมีความตัง้ใจใชบริการฟตเนส ในจังหวัดนนทบุรี 3. เพ่ือศึกษาระดับ
ความตั้งใจเขาใชบริการฟตเนส ในจังหวัดนนทบุรี 4. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของลักษณะทางประชากรศาสตร และทัศนคติ
ตอสวนประสมทางการตลาดท่ีมีตอความตัง้ใจใชบริการฟตเนสของลูกคา ธุรกิจฟตเนส ในจังหวัดนนทบุรี โดยกำหนด
ขนาดของกลุมตัวอยาง ซึ่งไดใชสูตรการหาขนาดของกลุมตัวอยางของทาโร ยามาเน โดยการสุมไดจำนวนกลุม
ตัวอยาง 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูลคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและเปรียบเทียบ ไดแก Independent Sample t – test และ ในการทดสอบ ความแตกตางระหวาง
คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางท่ีมีมากกวา 2 กลุม โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดยีว (One – way Analysis of 
Variance) และการวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคณู (Multiple Regression) ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศหญงิ 
มีอายุ 61 ป ขึ้นไป มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพคาขาย มีระดับรายได จำนวน 20,001-40,000 บาท 

ผลการศึกษาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติตอสวนประสมทางการตลาด ในภาพรวม     
อยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานที่มีระดับทัศนคติในระดับเห็นดวยมากที่สุด ไดแก ดานการ
สงเสริมการตลาด, ดานผลิตภัณฑและบริการ, ดานกระบวนการใหบริการ, ดานบุคลากร, ดานประสิทธิภาพและ
คุณภาพของบริการ, ดานราคา และดานลักษณะทางกายภาพ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.73, 4.72, 4.66, 4.57, 4.52, 
4.44 และ 4.37 และดานที่มีระดับทัศนคติในระดับเห็นดวยมาก ไดแก ดานสถานที่และชองทางการจัดจำหนาย          
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17 เรียงลงมาตามดำดับ ผลการทดสอบสมมุติฐานของปจจยัที่สงผลตอความตั้งใจใชบริการ
ฟตเนส ในจังหวัดนนทบุรี พบวาคุณลักษณะทางประชากรศาสตรดานเพศ อายุ อาชีพ และระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
ท่ีแตกตางกัน มีผลตอตอความตั้งใจใชบริการฟตเนส ในจังหวัดนนทบุรี ท่ีแตกตางกัน เน่ืองจากมีคา Sig นอยกวา 0.05  

 
คำสำคัญ : ความตั้งใจใชบริการ, ฟตเนส 
 
Abstract 

Factors affecting the intention of using fitness services In Nonthaburi The objectives 
of this research were 1. To study demographic characteristics That affects the intention of 
using fitness services In Nonthaburi 2. To study the level of attitude towards the marketing 
mix of customers who intend to use fitness services In Nonthaburi 3. To study the level of 
intention to use the fitness center In Nonthaburi Province 4. To study the influence of 
demographic characteristics And attitude towards marketing mix on fitness service intention 
of fitness business customers in Nonthaburi Province by specifying the sample size Which 
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uses the formula to find the size of the sample Data were collected by questionnaires which 
were used for statistical analysis of mean and standard deviation and compared with 
independent sample t - test and in testing the difference between the mean of the samples. 
With more than 2 groups by using One-way Analysis of Variance and Multiple Regression. 
Most of them are female, 61 years old and older, have a bachelor's degree. Have a trading 
career Have an income level of 20,001-40,000 baht 

The results of the study of the average value and standard deviation of attitude towards 
marketing mix in the highest level. When considering each aspect, it was found that The 
aspects which had the highest level of attitude were the marketing promotion, products and 
services, service process, personnel, efficiency and quality of services, price and physical 
characteristics. The average values were 4.73, 4.72, 4.66, 4.57, 4.52, 4.44 and 4.37 and the 
aspect which had the high level of attitudes in the aspect were the location and distribution 
channels. With an average of 4.17, sorted by rank. The results of the hypothesis testing of 
factors affecting the intention of using fitness services In Nonthaburi Found that the 
demographic characteristics of sex, age, occupation and average monthly income level 
Different Affect the intention to use fitness services In Nonthaburi Different Since the Sig 
value is less than 0.05 

 
Keywords : Intention to use the service, Fitness 

 
บทนำ 

การออกกำลังกายเปนสวนหนึ่งในชีวิตของมนุษยตั้งแตอดีตกาล ในอดีตสภาพแวดลอมและรูปแบบการ
ดำเนินชีวิตท่ีไมไดมีสิ่งอำนวยความสะดวกมาก ทำใหรางกายมนุษยมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาเหมือนไดออกกำลัง
กายในชีวิตประจำวัน อยางเชน การเดินไปทำงาน การซักผาดวยมือ การใชแรงงานคนแทนเคร่ืองจักร ตอมาคนไทย
ไดเร่ิมมาใหความสนใจในการออกกำลังกายดวยการเลนกีฬาไมวาจะกลางแจงหรือในรมมากขึ้น โดยมีสนามกีฬาใน
จังหวัดตางๆ และสวนสาธารณะ เพื่อใหบุคคลที่สนใจสามารถมาออกกำลังกายดวยการเลนกีฬาหรือการเดิน ว่ิง             
ซ่ึงในปจจุบันเทรนดการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกาย กำลังไดรับความนิยมเปนอยางมากทามกลางสภาพ
สังคมที ่มีความเปนเมืองมากขึ ้น ซึ ่งเปนที ่ยอมรับกันโดยทั ่วไปวาการออกกำลังกายมีประโยชนตอสุขภาพ                 
ซ่ึงนอกจากจะชวยใหมีสุขภาพท่ีแข็งแรงแลว การออกกำลังกายยังมีประโยชนตอสุขภาพของผูออกกำลังกายอ่ืนๆ 
อีกมากมาย โดยการออกกำลังกายจัดเปนปจจัยสำคัญอันหน่ึงท่ีมีผลกระทบตอการเจริญเติบโตของรางกาย ถือเปน
ยาบำรุงเพียงอยางเดียวที่สามารถเพิ่มสมรรถภาพทางกายได อีกทั้ง การออกกำลังกายอยางถูกตอง เปนประจำ
สม่ำเสมอนั้น ยังสามารถทำใหทรวดทรงมีความสวยงามได นอกจากน้ี การออกกำลังกายทำใหรางกายของคนเรา
สามารถปองกันโรคไดหลายชนิดและการเลือกวิธีการออกกำลังกายท่ีเหมาะสมจัดเปนวิธีรักษาโรคและฟนฟูสภาพท่ี
สำคัญในปจจุบัน แตดวยสภาพสังคมที ่มีความเปนเมืองมากขึ ้น ทำใหรูปแบบในการออกกำลังกายไดมีการ
ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยมากขึ้น โดยการออกกำลังกายของคนในสังคมเมืองน้ัน ไดถูกจำกัดดวยขอจำกัดท้ังดาน
เวลา สถานท่ี ทำใหเกิดรูปแบบการออกกำลังกายที่กำลังไดรับความนิยม คือ การออกกำลังกายใน “ฟตเนส” คือ 
การออกกำลังกายในสถานบริการออกลังกายท่ีมีเคร่ืองออกกำลังกายใหบริการและมีคลาสตางๆ โดยมีเทนเนอรเปน
ผูฝกสอนหรือแนะนำในการออกกำลังกาย 

ธุรกิจ “ฟตเนส” ในประเทศไทยมีมานานแลวแตในอดีตยังเขาถึงกลุมลูกคาที่คอนขางจำกัด เนื่องจากมี
ราคาที่สูงและเปนการออกกำลังกายที่ไมดึงดูด ทั้งในแงของวิธีการออกกำลังกายที่ยังไมหลากหลายและในแงของ
เวลา โดยแตเดิมกลุมลูกคาในฟตเนสจะเปนลูกคาวัยทำงานที่มีกำลังซื้อสูงและเปนกลุมคนที่มีพฤติกรรมรักษา
สุขภาพหรือตองการสรางกลามเน้ือเปนทุนเดิมอยูแลว โดยวิธีการออกกำลังกายจะเปนการยกลูกน้ำหนักรวมกับการ
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ว่ิงบนสายพาน ซ่ึงลูกคากลุมดังกลาวเลือกจะใชเวลาอยูในฟตเนส ประมาณ 1-2 ชั่วโมงตอคร้ัง จึงไมนาแปลกใจท่ี
คนสวนใหญในอดีตจะไมนิยมเขาฟตเนสเทาใดนัก เน่ืองจากใชเวลาคอนขางมาก โดยจากผลสำรวจของสำนักงาน
สถิติแหงชาต ิพบวาเหตุผลท่ีคนไทยสวนใหญไมออกกำลังกาย คือ ไมมีเวลา โดยรูปแบบในการออกกำลังกายท่ีกำลงั
ไดรับความนิยม คือ การออกกำลังกายใน “ฟตเนส” โดยกระแสความนิยมการออกกำลังกายยังไดสรางโอกาสทาง
ธุรกิจใหกับธุรกิจตอเนื ่องอีกมากมาย ฟตเนส เปนการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับประเทศไทยเปนอยางยิ่ง 
เนื ่องจากสภาพอากาศที ่รอนและมีพื ้นที่ในการออกกาลังกายคอนขางจำกัดบวกกับการจราจรที่ติดขัด หาก
เปรียบเทียบกับตางประเทศจะพบวาประเทศไทยยังมีพื้นที่ที่จัดสรรสำหรับการออกกำลังกายคอนขางนอย โดย
พื ้นที ่สวนสาธารณะตอประชากรในเมืองใหญๆ อยางนิวยอรคและลอนดอนอยูท่ี 26 และ 32 ตารางเมตรตอ
ประชากร 1 คน ตามลำดับ ในขณะที่ตัวเลขดังกลาวของกรุงเทพมหานคร อยูท่ี 5 ตารางเมตรตอประชากร 1 คน 
หรือกลาวอีกนัยหน่ึง คือ สำหรับกรุงเทพมหานครพ้ืนท่ีออกกำลังกายขนาดเทากับหน่ึงสนามฟุตบอลจะตองรองรับ
คนออกกำลังกายกวา 1,500 คน ซ่ึงมากกวานิวยอรคและลอนดอนท่ีตองรองรับเพียงราว 300 คน (กวีพล พันธุเพ็ง, 
2558) จากกระแสในการใหความสำคัญตอสุขภาพที ่เพิ่มมากขึ ้น โดยเฉพาะประชาชนที ่อาศัยอยูในเขตพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร มีวิถีชีวิตในแตละวันที่มีแตความเรงรีบ ทำใหไมมีเวลาไปออกกำลังกายจึงทำใหธุรกิจฟตเนส             
มีอัตราการขยายตัวท่ีเพ่ิมขึน้อยางรวดเร็ว โดยมีท่ีตั้งอยูแทบจะท่ัวทุกแหงในกรุงเทพมหานคร ท้ังในโรงแรม หมูบาน
จัดสรร คอนโด หางสรรพสินคา หรือแมกระท่ังในอาคารสานักงานตางๆ โดยผูประกอบการในธุรกิจประเภทน้ี ไมได
มีเพียงผูประกอบการรายใหญเทาน้ัน แตยังมีผูประกอบการขนาดกลางและรายยอยเกิดขึ้นอีกมากมาย ทำใหธุรกิจ
ฟสเนส ในปจจุบันสามารถเขาถึงกลุมลูกคาไดทุกชนชั้นมากขึ้น ไมเฉพาะแตกลุมลูกคาท่ีมีรายไดสูงเทาน้ัน จึงทำให
เกิดการแขงขันในธุรกิจน้ีกันอยางเขมขน อยางไรก็ดีจะเห็นวาธุรกิจฟตเนส เปนธุรกิจท่ีมีแนวโนมและโอกาสในการ
เติบโตของธุรกิจสูง อีกท้ัง ผูประกอบการธุรกิจฟตเนส ตางพยายามแสวงหากลยุทธทางการตลาดดวยแนวทางและ
วิธีการใหมๆ เพื่อใหสนองไดตรงกับความตองการที่แทจริงของลูกคากลุมเปาหมายของตนใหไดมากที่สุด ซึ่งใน
ปจจุบันนี้มีสภาพการแขงขันภายในธุรกิจคอนขางสูง และในขณะเดียวกันลูกคาผูใชบริการตางก็มีตัวเลือกในการ
ไดรับบริการท่ีมากขึ้นดวยเชนกัน (กวีพล พันธุเพ็ง, 2558) 

ปจจุบันจะเร่ิมเห็นฟตเนสท่ีไมมีแบรนดมีเพียงสาขาเดียวเปดตัวกันมากขึ้น โดยกลยุทธท่ีฟตเนสรายเล็กใช 
คือ ความใกลบานผูบริโภคมากท่ีสุด แทนท่ีจะตองน่ังรถไปออกกำลังกาย ก็เดินไปออกกำลังกาย ในราคาท่ีไมแพง
และมีอุปกรณออกกำลัง ไมแตกตางจากฟตเนสใหญ แตอาจจะมีจำนวนอุปกรณนอยกวาเทาน้ันเอง และปจจุบันน้ี
คนไทยมีเศรษฐสถานะเพ่ิมมากขึ้น และหันมารักษาสุขภาพกันมากขึ้น หลายคนท่ีไมสามารถไปว่ิงท่ีสวนสาธารณะ
ไดตลอดเวลาและการมาฟตเนส ทำใหไดเพื่อนใหมๆ ดวย ทำใหฟตเนสมีการขยายสาขาเพิ่ม แตก็ไมมีคูแขงใหมๆ 
เขามาทำตลาด เนื่องจากรายยอยเปดแลวก็ตองปดตัวไป เพราะฟตเนส แตละสาขาตองใชเงินลงทุนสูงไมต่ำกวา 
100 ลานบาท สวนการเขามาของแบรนดตางประเทศถือวามีนอย อยางไรก็ดี ฟตเนสท่ีมาจากตางประเทศจะใชกล
ยุทธการแขงขันดานราคาเปนหลัก สำหรับการแขงขันของธุรกิจฟตเนสในปจจุบันนั้นไมไดแขงขันกันในเรื่องของ
ราคาเทาน้ัน แตแขงขันกันเร่ืองของบริการ เน่ืองจากปจจุบันคนไทยมีความตองการฟตเนสท่ีมีบรรยากาศด ีสะอาด 
เพลิดเพลินกับการมาออกกำลังกาย การดำเนินธุรกิจฟตเนส มีปจจัยหลายๆ อยางท่ีผูบริโภคเลือกท่ีจะใชบริการกับ
ผูใหบริการหรือเปนสมาชิกในสถานท่ีออกกำลังกายแหงใด ไมวาจะเปนในเร่ืองของรูปแบบการใหบริการ คาใชจาย
ในการใชบริการหรือสถานที่ใหบริการ อีกทั้ง คุณสมบัติหรือคุณลักษณะของผูนำการออกกำลังกายนั้น ก็ถือวามี
ความสำคัญมากตอการใหบริการสมาชิกหรือสามารถนำมาเปนขอมูล ในการตัดสินใจของผูที่กำลังหาสถานท่ี
ใหบริการดานฟตเนสเซ็นเตอร ดังคำกลาว ของ Parkhouse (1976 : 22-27) กลาววา ในการเลือกเปนสมาชิกของ
สถานบริการออกกำลังกายนั้น เหมือนกับการลงทุน ดังนั้น กอนการตัดสินใจเปนสมาชิกตองมีการสำรวจและ
เปรียบเทียบโปรแกรม สถานท่ี ราคาและตั้งคำถามๆ ตัวเองกอนวา “อะไร คือ สิ่งท่ีคุณตองการ” ซ่ึงคำตอบท่ีไดจะ
เปนแนวทางในการเลือกโปรแกรมและสถานที่ในการออกกำลังกาย แตสิ่งที่สำคัญในการเลือกเปนสมาชิกสถาน
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บริการออกกำลังกายนั้น คือ คุณสมบัติของผูนำการออกกำลังกายและสอดคลองกับผลการศึกษาของ Maloof, 
Zabik, and Dawson (2001: 76) และ Mazzetti et al. (2000: 1177) ที่พบวา การฝกออกกำลงักายภายใตการ
ใหคำแนะนำของผูฝกสอนฟตเนสน้ัน จะทำใหกลุมตัวอยางไดรับประโยชนในหลายดาน ไดแก มีความรูความเขาใจ
ในการออกกำลังกายที่ถูกวิธีและปลอดภัยในการฝก รวมไปถึง คุณภาพในการใหบริการของฟตเนสนั้นๆ อีกดวย 
จากปจจัยตางๆ ดังกลาว ผูดำเนินธุรกิจ จึงจำเปนท่ีจะตองใชกลยุทธทางการตลาดรูปแบบตางๆ เพ่ือท่ีจะดึงดูดใจ
ผูบริโภคเขามาเปนสมาชิกและใชบริการของสถานออกกำลังกายของตน 

จากเหตุผลดังกลาว ผู วิจัยไดเล็งเห็นถึงความสำคัญของรานฟตเนต ซึ ่งเปนสถานที ่ออกกำลังกาย            
โดยปจจุบันเทรนการรักสุขภาพเปนท่ีนิยมเปนอันดับตนๆ ทำใหกลุมคนท่ีรักในเร่ืองสุขภาพเลือกท่ีจะเขารานฟตเนส 
ทำใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอความตั้งใจใชบริการฟตเนส เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการ
กำหนดกลยุทธทางการตลาดท่ีดีและเหมาะสมตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะทางประชากรศาสตร ท่ีสงผลตอความตั้งใจใชบริการฟตเนส ในจังหวัดนนทบุรี  
2. เพื ่อศึกษาระดับทัศนคติตอสวนประสมทางการตลาดของลูกคาที ่มีความตั ้งใจใชบริการฟตเนส           

ในจังหวัดนนทบุรี  
3. เพ่ือศึกษาระดับความตั้งใจเขาใชบริการฟตเนส ในจังหวัดนนทบุรี 
4. เพื่อศึกษาอิทธิพลของลักษณะทางประชากรศาสตร และทัศนคติตอสวนประสมทางการตลาดที่มีตอ

ความตั้งใจใชบริการฟตเนสของลูกคา ธุรกิจฟตเนส ในจังหวัดนนทบุรี 
 

กรอบแนวความคิดในการทำการวิจัย 
การวิจัย เร่ือง ปจจัยท่ีสงผลตอความตั้งใจใชบริการฟตเนส ในจังหวัดนนทบุรี โดยนำแนวคิดความตั้งใจใชบริการ 

(Parasuraman, et al.,1990) มาใชในการกำหนดกรอบและไดกรอบแนวคิดการวิจัยดังน้ี 
ตัวแปรตน ตัวแปรตาม 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดทีใ่ชในการวจิัย 

คุณลักษณะทางประชากรศาสตร 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. อาชีพ 
5. ระดับรายได 

 
 

ความตั้งใจ 
ใชบริการ 

ฟตเนสของลูกคา 
ธุรกิจฟตเนส 

ในจังหวดันนทบุร ี

ทัศนคติสวนประสมทางการตลาดของธุรกิจฟตเนส 
ในจังหวัดนนทบุรี (8Ps) 

1. ดานผลิตภัณฑและบริการ 
2. ดานราคา 
3. ดานการสงเสริมการตลาด 
4. ดานสถานที่และชองทางการจัดจำหนาย 
5. ดานบุคลากร 
6. ดานลักษณะทางกายภาพ 
7. ดานกระบวนการใหบริการ 
8. ประสิทธิภาพและคุณภาพของบริการ 
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วิธีการวิจัย 
การวิจัย เร่ือง ปจจัยท่ีสงผลตอความตัง้ใจใชบริการฟตเนส ในจังหวัดนนทบุรี ผูวิจัยไดกำหนดขอบเขตของ

การวิจัยไวดังน้ี 
ประชากรที่ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรในเขตพื้นที่อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตามสถิติของ

ทะเบียนราษฏร มีจำนวนประชากรท้ังสิ้น 189,935 คน ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 (ท่ีมา: งานสถิติ เทศบาล
นครปากเกร็ด) โดยกำหนดขนาดของกลุมตัวอยางของทาโร ยามาเน จึงไดขนาดกลุมตัวอยาง จำนวน 400 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 3 สวน คือ 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม โดยเปนคำถามท่ีใชรวบรวมขอมูลเก่ียวกับลักษณะทาง

ประชากรศาสตร เปนขอคำถามแบบ Check List มีจำนวน 5 หัวขอ ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
ระดับรายได 

สวนที่ 2 ทัศนคติสวนประสมทางการตลาดของธุรกิจฟตเนส ในจังหวัดนนทบุรี (8P) เปนขอคำถามแบบ 
Check List มีจำนวน 40 ขอ ไดแก ดานผลิตภัณฑและบริการ ดานราคา ดานการสงเสริมการตลาด ดานสถานท่ี
และชองทางการจัดจำหนาย ดานบุคลากร ดานลักษณะทางกายภาพ ดานกระบวนการใหบริการ และดาน
ประสิทธิภาพและคุณภาพของบริการ 

สวนท่ี 3 ความตั้งใจใชบริการฟตเนสของลูกคาธุรกิจฟตเนส ในจังหวัดนนทบุรี เปนขอคำถามแบบเช็คลสิท 
มีจำนวน 3 ขอ โดยจะใชมาตรวัด วัดระดับความสำคัญ (Rating Scale) โดยแบงออกเปน 5 มาตราวัด คือ มากท่ีสดุ 
มาก ปานกลางนอยและนอยท่ีสุด โดยสรางคำถามใหมีความครอบคลุมเน้ือหาท่ีตองการ โดยกำหนดใหแตละระดับ
มีเกณฑการใหคะแนนดังน้ี 

(ตาราง Likert’s Scale) 
คะแนนระดับ 5 หมายถึง มีผลตอความตั้งใจเขาใชบริการอยูในระดับมากท่ีสุด 
คะแนนระดับ 4 หมายถึง มีผลตอความตั้งใจเขาใชบริการอยูในระดับมาก 
คะแนนระดับ 3 หมายถึง มีผลตอความตั้งใจเขาใชบริการอยูในระดับปานกลาง 
คะแนนระดับ 2 หมายถึง มีผลตอความตั้งใจเขาใชบริการอยูในระดับนอย 
คะแนนระดับ 1 หมายถึง มีผลตอความตั้งใจเขาใชบริการอยูในระดับนอยท่ีสุด 

สวนท่ี 4 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
สวนที่ 1 วิเคราะหรายละเอียดของผูตอบแบบสอบถาม 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงสวนใหญพบวาเปนเพศหญิง มีอายุ 61 ป ขึ้นไป มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี มีอาชีพคาขาย มีระดับรายได จำนวน 20,001-40,000 บาท 
สวนที่ 2 ทัศนคติสวนประสมทางการตลาดของธุรกิจฟตเนส ในจังหวัดนนทบุรี  

ในภาพรวม พบวาคาเฉลี ่ยและสวนเบี ่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติต อสวนประสมทางการตลาด               
ในภาพรวม อยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายดานพบวา ดานท่ีมีระดับทัศนคติในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด ไดแก 
ดานการสงเสริมการตลาด, ดานผลิตภัณฑและบริการ, ดานกระบวนการใหบริการ, ดานบุคลากร, ดานประสิทธิภาพ
และคุณภาพของบริการ, ดานราคา และดานลักษณะทางกายภาพ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.73, 4.72, 4.66, 4.57, 
4.52, 4.44 และ 4.37 และดานที่มีระดับทัศนคติในระดับเห็นดวยมาก ไดแก ดานสถานที่และชองทางการจัด
จำหนาย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17 เรียงลงมาตามดำดับ 

 

99

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาต ิครั้งที่ 16



สวนที่ 3 ความตั้งใจในการใชบริการฟตเนส ในจังหวัดนนทบุรี  
ดานความตั้งใจในการใชบริการ พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความตั้งใจใชบริการฟตเนส 

ในจังหวัดนนทบุรี พบวาความตั้งใจใชบริการของลูกคา ในภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายดาน
พบวา ดานท่ีมีระดับความตั้งใจในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด ไดแก จะแนะนำผูอ่ืนใหเขามาใชบริการท่ีฟตเนสแหงน้ี, 
เมื่อบัตรสมาชิกครบกำหนดก็จะตออายุสมาชิกอีก และเมื่อตองการออกกำลังกายจะนึกถึงฟตเนสแหงน้ี โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.59, 4.39 และ 4.22 เรียงลงมาตามลำดับ 
สวนที่ 4 การเปรียบเทียบคาเฉล่ียของความตั้งใจใชบริการฟตเนส ในจังหวัดนนทบุร ี

ผลการทดสอบสมมุติฐานของปจจัยที ่สงผลตอความตั้งใจใชบริการฟตเนส ในจังหวัดนนทบุรี พบวา
คุณลักษณะทางประชากรศาสตรดานเพศ อายุ อาชีพ และระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือน ที่แตกตางกัน มีผลตอตอ
ความตั้งใจใชบริการฟตเนส ในจังหวัดนนทบุรี ท่ีแตกตางกัน เน่ืองจากมีคา Sig นอยกวา 0.05  

 

อภิปรายผล 
สวนที่ 1 วิเคราะหรายละเอียดของผูตอบแบบสอบถาม 

ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งสวนใหญพบวาเปนเพศหญิง มีอายุ 61 ป ขึ้นไป มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี มีอาชีพคาขาย มีระดับรายได จำนวน 20,001-40,000 บาท ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของธิดารัตน ลีลายุวัฒน 
(2557:บทคัดยอ) ไดทำการการศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการธุรกิจฟตเนส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถาม จำนวน 210 คน สวนใหญเปนเพศชาย ชวงอายุ 20-19 ป สถานภาพโสด 
เปนนักเรียน นักศึกษา มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ำกวา 9,000 บาท มีการศึกษาระดับปริญญาตรี เลือกใชบริการฟตเน
สเซ็นเตอรที่ตั้งอยูใกลบานหรือที่พัก เดินทางโดยจักรยานหรือจักรยานยนต โดยมาใชบริการคนเดียว สัปดาหละ            
2-3 คร้ัง ใน 1 คร้ังใชระยะเวลา 2-3 ชั่วโมง เวลา 17.00-19.00 น. วันศุกร สมัครสมาชิกแบบรายวัน ราคาคาใชบริการ 
30 บาทตอครั้ง และไมมีคาใชจายอื่น และสอดคลองกับงานวิจัยของจตุพัฒน บุตรอำคา (2557:บทคัดยอ)           
ไดทำการศึกษาระดับความสำคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมกระบวนการตัดสินใจ
สมัครใชบริการฟตเนส เซ็นเตอร ผลการศึกษาพบวา สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุอยูในชวง 15-29 ป มีอาชีพ
พนักงานเอกชน มีสถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-20,000 บาท 
และความสัมพันธระหวางปจจัยทางดานประชากรศาสตรกับพฤติกรรมกระบวนการตัดสินใจสมัครใชบริการฟตเนส 
เซ็นเตอร และสอดคลองกับงานวิจัยของกานตกิติ์ อภัยพลชาญ (2560:บทคัดยอ) ไดทำการศึกษาปจจัยที่มีผลตอ
การตัดสินใจใชบริการฟตเนส เซ็นเตอรของผูใชบริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา 1. ผูใชบริการสวน
ใหญเปนเพศชาย มีอายุ 21-30 ป มีสถานภาพโสด มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/รับจาง มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
15,001-25,000 บาท และม ีการศ ึกษาระดับปร ิญญาตรี และสอดคล องก ับงานว ิจ ัยของอ ุษา ศร ี ไชยา 
(2560:บทคัดยอ) ไดทำการศึกษาสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจใชบริการฟตเนสเซ็นเตอรของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนของเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชายและเพศหญิงใน
สัดสวนท่ีเทากันสวนใหญมีอายุ 18-22 ปขึ้นไป มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี และสอดคลองกับงานวิจัยของ
จีระพงษ ขันเขื่อน (2561:บทคัดยอ) ไดทำการศึกษาพฤติกรรมและปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใช
บริการสถานประกอบการฟตเนสของผูบริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงราย ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 21 - 30 ป กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ มีการศึกษาระดับปริญญาตรี            
มีสถานภาพโสด เปนนักเรียน / นักศึกษา มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 - 15,000 บาท มีเหตุผลในการเลือกใช
บริการสถานประกอบการฟตเนสเพราะตองการรักษาสุขภาพ เขาใชบริการฟตเนสในหน่ึงสัปดาหจำนวน 1 - 2 วัน 
เขาใชบริการฟตเนสตอคร้ังเปนระยะ เวลา 30 นาที - 1 ชั่วโมง เขาใชบริการฟตเนสในวันท่ีสะดวก เปนสมาชิกฟตเนส 
ประเภทราย 1 เดือน และมีคาสมาชิกในการใชบริการฟตเนสเดือนละ 500-800 บาท 
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สวนที่ 2 ทัศนคติสวนประสมทางการตลาดของธุรกิจฟตเนส ในจังหวัดนนทบุรี  
ในภาพรวม พบวาคาเฉลี ่ยและสวนเบี ่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติต อสวนประสมทางการตลาด             

ในภาพรวม อยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายดานพบวา ดานท่ีมีระดับทัศนคติในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด ไดแก 
ดานการสงเสริมการตลาด, ดานผลิตภัณฑและบริการ, ดานกระบวนการใหบริการ, ดานบุคลากร, ดานประสิทธิภาพ
และคุณภาพของบริการ, ดานราคา และดานลักษณะทางกายภาพ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.73, 4.72, 4.66, 4.57, 
4.52, 4.44 และ 4.37 และดานที่มีระดับทัศนคติในระดับเห็นดวยมาก ไดแก ดานสถานที่และชองทางการจัด
จำหนาย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17 เรียงลงมาตามดำดับ ซึ ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจีระพงษ ขันเขื ่อน 
(2561:บทคัดยอ) ไดทำการศึกษาพฤติกรรมและปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชบริการสถาน
ประกอบการฟตเนสของผูบริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงราย ผลการศึกษาพบวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดย
ดานที่ผูบริโภคใหความสำคัญมากที่สุด คือ ดานการจัดจำหนาย รองลงมา คือ ดานกระบวนการ และดานที่มี
ความสำคัญนอยท่ีสุด คือ ดานการสงเสริมการตลาด 
สวนที่ 3 ความตั้งใจในการใชบริการฟตเนส ในจังหวัดนนทบุร ี

ดานความตั้งใจในการใชบริการ พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความตั้งใจใชบริการฟตเนส 
ในจังหวัดนนทบุรี พบวาความตั้งใจใชบริการของลูกคา ในภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายดาน
พบวา ดานท่ีมีระดับความตั้งใจในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด ไดแก จะแนะนำผูอ่ืนใหเขามาใชบริการท่ีฟตเนสแหงน้ี, 
เมื่อบัตรสมาชิกครบกำหนดก็จะตออายุสมาชิกอีก และเมื่อตองการออกกำลังกายจะนึกถึงฟตเนสแหงน้ี โดยมี
คาเฉลี ่ยเทากับ 4.59, 4.39 และ 4.22 เรียงลงมาตามลำดับ ซึ ่งสอดคลองกับงานวิจัยของปยวัฒน คงทน 
(2557:บทคัดยอ) ไดทำการศึกษาความแตกตางของการใหความสำคัญของสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอ
ผูใชบริการฟตเนส เซ็นเตอร ขนาดเล็ก ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครระหวางกลุมผูใชบริการนอยครั้ง และกลุม
ผูใชบริการประจำ จากผลการศึกษาดานพฤติกรรมระหวางกลุมผูใชบริการ จากผลการศึกษาความแตกตางของการ
ใหความสำคัญของสวนประสมทางการตลาดที ่มีผลตอผู ใชบริการ ฟตเนสเซ็นเตอร ขนาดเล็กในเขตพื ้นท่ี
กรุงเทพมหานคร ระหวางกลุมผูใชบริการนอยครั้งและกลุมผูใชบริการประจำ พบวา มีปจจัยของสวนประสมทาง
การตลาดท่ีมีความสามารถในการจำแนกความแตกตางระหวางกลุมผูใชบริการนอยคร้ัง และกลุมใชบริการประจำ
ประกอบดวย อุปกรณฟตเนสทันสมัย อุปกรณฟตเนสมีความหลากหลายมีการเปดบริการ 24 ชม. มีเครื่องออก
กำลังกายเพียงพอตอผูใชบริการ มีราคาที่ถูกกวาฟตเนสในเขตเดียวกนั อยูใกลกับที่พักอาศัย อยูใกลกับสถานท่ี
ทำงาน มีสวนลดพิเศษสำหรับสมาชิกเดิม มีการโฆษณาผานทางเว็บไซต มีการจำหนายบริการเวยโปรตีน พนักงาน
กลาวคำทักทายตอนรับเสมอ ความรวดเร็วในการสมัครสมาชิกและ กระบวนการในการใหบริการมีระบบได
มาตรฐาน ซ่ึงกลุมผูใชบริการประจำใหความสำคัญกับปจจัยขางตนมากกวากลุมผูใชบริการนอยคร้ัง 
สวนที่ 4 การเปรียบเทียบคาเฉล่ียของความตั้งใจใชบริการฟตเนส ในจังหวัดนนทบุร ี

ผลการทดสอบสมมุติฐานของปจจัยที ่สงผลตอความตั้งใจใชบริการฟตเนส ในจังหวัดนนทบุรี พบวา
คุณลักษณะทางประชากรศาสตรดานเพศ อายุ อาชีพ และระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือน ที่แตกตางกัน มีผลตอตอ
ความตั้งใจใชบริการฟตเนส ในจังหวัดนนทบุรี ที่แตกตางกัน เนื่องจากมีคา Sig นอยกวา 0.05 ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของอุษา ศรีไชยา (2560:บทคัดยอ) ไดทำการศึกษาสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจใช
บริการฟตเนสเซ็นเตอรของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของเขตกรุงเทพมหานคร. ผลการเปรียบเทียบสวนประสมทาง
การตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจใชบริการฟตเนสเซ็นเตอรตามเพศและระดับการศึกษา โดยการทดสอบคา “ที” 
พบวา เพศชายและเพศหญิงมีการตัดสินใจสวนประสมทางการตลาดแตกตางกัน ดานสถานท่ีการใหบริการ อยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจใชบริการฟตเนสเซ็นเตอรกับสวนประสมทาง
การตลาดตามระดับการศึกษา โดยการวิเคราะหพบวา ผูใชบริการที่มีระดับการศึกษาแตกตางกนั มีการตัดสินใจ
สวนประสมทางการตลาดแตกตางกันดานการสงเสริมทางการตลาดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ

101

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาต ิครั้งที่ 16



สอดคลองกับงานวิจัยของพัศชนันท ใจงาม (2559:บทคัดยอ) ไดทำการศึกษาปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการสถานท่ีออกกําลังกายของผูบริโภค : กรณีศึกษาฟตเนสไทยแลนด จังหวัดเชียงใหม ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบวาเพศของผูบริโภคมีผลตอการตัดสินใจกับปจจัยทางการตลาด โดยรวมแตกตางกันในดาน
ผลิตภัณฑ ในสวนอายุของผู บริโภคมีผลตอการตัดสินใจกับปจจัยทางการตลาด โดยรวมแตกตางกันในดาน
ผลิตภัณฑ ดานสถานที่ ดานสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดานลักษณะทาง กายภาพ และดานกระบวนการ และ
รายไดตอเดือนของผูบริโภคมีผลตอการตัดสินใจกับปจจัยทาง การตลาดโดยรวมแตกตางกันในดานสถานที่ ดาน
สงเสริมการตลาด ดานบุคคล และดานลักษณะทางกายภาพ และสอดคลองกับงานวิจัยของจตพุัฒน บุตรอำคา 
(2557:บทคัดยอ) ไดทำการศึกษาระดับความสำคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที ่มีผลตอพฤติกรรม
กระบวนการตัดสินใจสมัครใชบริการฟตเนส เซ็นเตอร ผลการศึกษาพบวา ความสัมพันธระหวางปจจัยทางดาน
ประชากรศาสตรกับพฤติกรรมกระบวนการตัดสินใจสมัครใชบริการฟตเนส เซ็นเตอรในกลุมตัวอยางท่ีมี เพศ อายุ 
อาชีพ รายได แตกตางกัน มีพฤติกรรมกระบวนการตัดสินใจสมัครใชบริการฟตเนส เซ็นเตอรแตกตางกันและกลุม
ตัวอยาง ท่ีมีระดับการศึกษา สถานภาพตางกันมีพฤติกรรมกระบวนการตัดสินใจสมัครใชบริการฟตเนส เซ็นเตอรไม
แตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของชัยมงคล รามอน (2560:บทคัดยอ) ไดทำการศึกษาปจจัยสำคัญในการ
ตัดสินใจในการเลือกใชบริการรานฟตเนสในจังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยพบวา ปจจัยสวนบุคคล ซึ่งไดแก เพศ 
อายุ การศึกษา รายไดตอเดือน และอาชีพ มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานฟตเนสในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ .05 และสอดคลองกับงานวิจัยของจีระพงษ ขันเขื่อน (2561:บทคัดยอ) 
ไดทำการศึกษาพฤติกรรมและปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชบริการสถานประกอบการฟตเนสของ
ผูบริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงราย ผลการศึกษาพบวาเมื่อเปรียบเทียบปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการ
เลือกใชบริการสถานประกอบการฟตเนสของผูบริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงราย จำแนกตามเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา ในภาพรวม ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาตางกันให
ความสำคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 

ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังนี้ 
1. ดานผลิตภัณฑและบริการ มีผลตอความตั้งใจใชบริการฟตเนส ในจังหวัดนนทบุรี ดังน้ัน ฟตเนส ควรมี

คลาสออกกาลังกายท่ีหลากหลาย เชน โยคะ ฟตบอล แดนซ พิลาทิส สปนน่ิง เพ่ือเปนทางเลือกใหกับผูใชบริการใน
การออกกำลังกาย 

2. ดานราคา มีผลตอความตั้งใจใชบริการฟตเนส ในจังหวัดนนทบุรี ดังน้ัน ฟตเนส ควรมีหลายระดับราคา
ใหเลือก เพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจใหกับผูใชบริการ 

3. ดานการสงเสริมการตลาด มีผลตอความตั้งใจใชบริการฟตเนส ในจังหวัดนนทบุรี ดังน้ัน ฟตเนส ควรมี
การโฆษณา ประชาสัมพันธเพ่ิมมากขึ้น โดยการออกบูธแนะนำฟตเนส และรับสมัครสมาชิกตามศูนยการคา แหลง
ชุมชน เปนตน เพ่ือเปนการกระตุนใหผูใชบริการตัดสินใจมาใชบริการฟตเนส เพ่ิมมากขึ้น 

4. ดานสถานท่ีและชองทางการจัดจำหนาย มีผลตอความตั้งใจใชบริการฟตเนส ในจังหวัดนนทบุรี ดังน้ัน 
ฟตเนส ควรใหความสำคัญกับการจัดที่จอดรถที่สะดวกและปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวก เชน ล็อคเกอร                
จุดบริการเคร่ืองดื่ม บริเวณพักผอนไวคอยใหบริการแกผูใชบริการอยางเพียงพอ 

5. ดานบุคลากร มีผลตอความตั้งใจใชบริการฟตเนส ในจังหวัดนนทบุรี ดังนั้น ฟตเนส ควรมีการจัด
พนักงานหรือผูฝกสอนสวนบุคคลไวคอยชวยเหลือและใหบริการแกลูกคาอยางเพียงพอดวยความกระตือรือรน 

6. ดานลักษณะทางกายภาพ มีผลตอความตั้งใจใชบริการฟตเนส ในจังหวัดนนทบุรี ดังน้ัน ฟตเนส ควรมี
การจัด ระบบรักษาความปลอดภัย เชน Safety Box การติดตั้งกลองวงจรปด และแยกสวนชาย-หญิงหองนา หองสุขา 
หองเปลี่ยนเสื้อผาอยางถูกสุขลักษณะและเพียงพอตอการใชบริการ 
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7. ดานกระบวนการใหบริการ มีผลตอความตั้งใจใชบริการฟตเนส ในจังหวัดนนทบุรี ดังน้ันฟตเนส ควรมี
พนักงานคอยใหคำแนะนำและสาธิตวิธีการใชงานเคร่ืองออกกำลังกาย เพ่ือใหผูใชบริการสามารถใชเคร่ืองออกกำลัง
กายทุกอยางไดอยางถูกตอง และเหมาะสม 

8. ประสิทธิภาพและคุณภาพของบริการ มีผลตอความตั้งใจใชบริการฟตเนส ในจังหวัดนนทบุรี ดังน้ัน   
ควรมีการพัฒนาทุกอยางใหมีความทันสมัยอยูเสมอ  

 

ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
1. ควรศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการตอการใหบริการฟตเนส ในจังหวัดนนทบุรี เพื่อใหไดขอมูลท่ี

เปนประโยชนตอการปรับปรุงฟตเนสในอนาคตตอไป 
2. ควรมีการศึกษาความตองการของผูใชบริการตอการใหบริการฟตเนฟตเนส ในจังหวัดนนทบุรี  
3. การวิจัยคร้ังน้ีเปนการศึกษาเฉพาะปจจัยท่ีมีผลตอการตั้งใจใชบริการฟตเนส ฟตเนส ในจังหวัดนนทบุรี 

เทาน้ัน ดังน้ัน ควรมีการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความตัง้ใจใชบริการฟตเนส ในจังหวัดอ่ืนๆ ท่ีมีบริบทใกลเคียงกัน เพ่ือ
นำผลการวิจัยไปประกอบการปรับปรุงและพัฒนาระบบการใหบริการใหดียิ่งขึ้น 
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การทำงานของพนักงานในเครือบริษัทสยามแกส แอนด ปโตรเคมีคัลส 
 
The Influence of Work Satisfaction ,Organizational Commitment ,and Work 
Motivation on Performance of Employees of Siamgas and Petrochemicals Group 
 
ผูวิจัย    มกรา  งอสุรเชษฐ  

สาขาวิชา การจัดการและการตลาด มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  
   ดร.สุรัสวดี  โปสินธุ 

อาจารยประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 
บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เปรียบเทียบความพึงพอใจในการทำงาน ความผูกพันองคการ แรงจูงใจ
ในการทำงานและประสิทธิภาพการทำงานจำแนกตามลักษณะสวนบุคคลของพนักงาน และ2) ศึกษาความพึงพอใจใน
การทำงาน ความผูกพันองคการ แรงจูงใจในการทำงานท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการทำงาน กลุมตัวอยางที่ใชใน
การวิจัยคือ พนักงานในกลุมบริษัทสยามแกสท่ีไดจากการคำนวณหาขนาดกลุมตวัอยางของเครซ่ีและมอรแกน (1970) 
จำนวน 320 คน สถิติท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย 1) สถิติเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 2) สถิติเชิงอนุมาน ไดแก t-test (Independent Samples) F-test (One Way ANOVA) และ Multiple 
Regression ผลการศึกษาพบวา 1) ลักษณะสวนบุคคลของพนักงานที่ประกอบดวยเพศและการศึกษาที่ตางกันมี
ความพึงพอใจในการทำงานแตกตางกัน ,เพศ สถานภาพ อายุและการศึกษาท่ีตางกันมีความผูกพันองคการแตกตาง
กัน ,เพศ สถานภาพ การศึกษาและสังกัดบริษัทที่ตางกันมีแรงจูงใจในการทำงานแตกตางกัน และสถานภาพ และ
การศึกษาที่ตางกันมีประสิทธิภาพในการทำงานแตกตางกัน 2) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการทำงานใน
ภาพรวมประกอบดวยปจจัยดานความผูกพันองคการ แรงจูงใจในการทำงานดานปจจัยจูงใจและแรงจูงใจในการ
ทำงานดานปจจัยค้ำจุน โดยปจจัยท้ัง 4 ปจจัยสามารถทำนายประสิทธิภาพการทำงานในภาพรวมไดรอยละ 45.1  
 
คำสำคัญ : ความพึงพอใจในงาน ความผูกพันองคการ แรงจูงใจในการทำงาน ประสิทธิภาพการทำงาน  
 
Abstract 

This study aims to 1) Comparison of work satisfaction organizational commitment 
work motivation and performance classified by Personal characteristics of employees.             
2) Study work satisfaction Organizational commitment Work motivation that influences 
work efficiency. The sample group used in the research was the employees of Siam Gas and 
Petrochemicals Group which find the sample size by the methods of Crazy and Morgan 
(1970) was 320 employees. The statistics used in the research consisted 1) Descriptive 
statistics include percentage, average and standard deviation. 2) Inferred statistics include t-
test (Independent Samples) F-test (One Way ANOVA) and Multiple regression. The study 
indicated that 1) Personal characteristics of employees consisting of different sex and 
education have different work satisfaction ,different sex status age and education have 
different organizational commitment ,different sex status education and companies have 
different work motivation and different status and education have different performance.            
2) Factors that influence work efficiency include organizational commitment factors 
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motivation in motivation factors and motivation factors in motivation with all 4 factors can 
predict the overall work efficiency by 45.1%.  
 
Keywords : Work satisfaction, organizational commitment ,work motivation ,performance  
 
บทนำ 

การทำงานใหหนวยงานตาง ๆ ไมวาองคการภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ตางก็ตระหนักถึง
ปรับเปลี่ยนการะบวน หรือวิธีทำงานเพ่ือใหการทำงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กลยุทธในสรางความสำเร็จใน
การทำงาน หรือเทคนิคพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน ตลอดจนการทำงานอยางไรใหมีความสุข นั่นแสดงวา
องคการท้ังหลายตางก็มีความเห็นตรงกันวาองคการ จะมีความเจริญกาวหนาหรือพัฒนาไปสูความเปนเลิศไดน้ัน สิ่ง
สำคัญประการหน่ึงอยูท่ี ผูปฏิบัติงานมีคุณภาพ และสามารถทำงานให เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการทำงานไมวาจะ
ทำงานอะไรก็ตาม พนักงานตองมีความสุขในการทำงาน แมวาบางครั้งการทำงาน อาจจะเหนื่อย แตเมื่อไดเห็น
ผลสำเร็จของการทำงานแลว ทำใหสามารถมองขามอุปสรรคเหลาน้ันไปอยางงายดาย หากตองการให การปฏิบัติงาน
เต็มไปดวยความสุข พนักงานตองรูสึกสนุกกับงาน เม่ือสนุกกับงานท่ีทำ ไมวาจะเจออุปสรรคในการทำงานท่ีหนักหนา 
สาหัสเพียงไหน ก็จะสามารถผานพนไปได เพราะไดเรียนรูแลววาตองทำงานอยางไรจึงจะมีความสุข  

ประสิทธิภาพในการทำงานเปนเร่ืองของการใชปจจัยและกระบวนในการดำเนินงาน โดยประสิทธิภาพใน
การทำงานอาจไม แสดงเปนคาประสิทธิภาพเชิงตัวเลข แตแสดงดวยการบันทึกถึงลักษณะการใชเงิน วัสดุ คน และ
เวลา ในการปฏิบัติงานอยางคุมคา ประหยัด ไมมีสูญเปลาเกินความจำเปนรวมถึงมีการใชกลยุทธหรือเทคนิควิธีการ
ปฏิบัติท่ีเหมาะสม สามารถนำไปสูการบังเกดิผลได เร็วและมีคุณภาพ องคการมีความสามารถในการใชยุทธศาสตร 
กลยุทธ เทคนิควิธี และเทคโนโลยี ทำใหเกิดวิธีการทำงานที่ เหมาะสม มีความราบรื่นในดำเนินงาน มีปญหา
อุปสรรค และความขัดแยงนอยที่สุด บุคลากรมีขวัญกำลังใจดี และมีความสขุในการ ทำงาน พัฒนาประสิทธภิาพ
การทำงาน เปนการปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมความสามารถ และทักษะในการทำงานของตนเองหรือผูอ่ืนใหดีขึ้น ปจจัย
ที่ชวยทำใหพนักงานทำงานดีและมีประสิทธิภาพในการทำงานเริ่มจากพนักงานในองคการมีความพึงพอใจในการ
ทำงานเปนปจจัยที่สำคัญประการหนึ่งในการปฏิบัติงานใหสำเร็จ ถาผูบริหารองคการมีความเขาใจในเรื่อง การ
บริหารงานบุคคล จะเห็นวานอกจากความพึงพอใจในการทำงานแลวการเขาใจในปจจัยจูงใจยอมทำใหพนักงาน
หรือบุคลากรในองคการเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน Glimmer (1971, 279-283) ไดสรุประเด็นที่มีผลตอ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไว ประกอบดวย ลักษณะของงานท่ีทำ มีความสัมพันธกับความรูความสามารถของ
ผูปฏิบัติงานหากไดทำงานตามท่ีถนัด หรือตามความสามารถจะเกิดความพอใจ คนท่ีมีความรูสูงมักจะรูสึกชอบงาน 
การบังคับบัญชา มีสวนสำคัญท่ีจะทำใหผูปฏิบัติงานมีความรูสึกพอใจหรือไมพอใจตองานไดและการบังคับบัญชาท่ี
ไมดี อาจเปนสาเหตุ ที่ทำใหเกิดการขาดงานและลาออกจากงานได ความมั่นคงในการทำงาน การไดรับความเปน
ธรรมจากผูบังคบับัญชา สภาพการทำงาน ไดแก แสง เสียง อากาศ หองอาหาร หองน้ำ หองสุขา ชั่วโมงการทำงาน
มีการวิจัยหลายเรื่องที่แสดงวา สภาพการทำงานมีความสำคัญตอผูชายมากกวาลักษณะอื่น ๆ  ของการปฏิบัติงาน 
คาจาง หรือรายไดจะมีความสัมพันธกับเงินซึ่งผูปฏิบัติงานมักจะจัดอันดบัคาจางนี้ไวในอันดับเกือบสูง แตก็ยงัให
ความสำคัญนอยกวาโอกาสกาวหนาในการทำงาน และความมั่นคงปลอดภัย ผูชายจะเห็นคาจางเปนสิ่งสำคัญ
มากกวาผูหญิง และผูที่ปฏิบัติงานในโรงงานจะเห็นวา คาจางมีความสำคัญสำหรับเขามากกวาผูที่ปฏิบัติงานใน
สำนักงาน หรือหนวยงานของรัฐบาล เปนตน 

 
 

106

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาต ิครั้งที่ 16



จากที่กลาวมาขางตนทำใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะทำการวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพใน
การทำงานของพนักงานบริษัทในเครือสยามแกส แอนด ปโตรเคมีคัลส โดยมุงท่ีจะศึกษาเก่ียวกับปจจัยดานความพึง
พอใจในการทำงาน ปจจัยดานความผูกพันองคการ และปจจัยแรงจูงใจในการทำงานท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการ
ทำงานของพนักงานบริษัทในเครือสยามแกส แอนด ปโตรเคมีคัลส ซึ่งการวิจัยดังกลาวจะทำใหผูบริหารสามารถ
กำหนดกลยุทธและนโยบายที่ตอบสนองใหตรงกับความตองของพนักงานเพื่อสรางความพึงพอใจในงาน ความ
ผูกพันองคการ แรงจูงใจในการทำงานและทำใหประสิทธิภาพการทำงานดียิ่งขึ้น รวมถึงยังเปนขอมูลประกอบเพ่ือ
เสนอแนะแนวทางที่เปนประโยชนในการพัฒนาบุคลาการใหมีคุณภาพ สามารถปฏิบัติงานกันเปนทีมไดอยางมี
ประสิทธิผลซ่ึงจะสงผลใหบริษัทในเครือสยามแกส แอนด ปโตรเคมีคัลส มีศักยภาพในแขงขันในอุตสาหกรรมปโตร
เคมี และธำรงรักษาทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพใหอยูกับองคการไดอยางยาวนานตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1) เปรียบเทียบความพึงพอใจในการทำงาน ความผูกพันองคการ แรงจูงใจในการทำงานและประสิทธิภาพ

การทำงานจำแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร  
2) ศึกษาความพึงพอใจในการทำงาน ความผูกพันองคการ แรงจูงใจในการทำงานที ่มีอ ิทธิพลตอ

ประสิทธิภาพการทำงาน 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1) ลักษณะทางประชากรศาสตรท่ีตางกันมีความพึงพอใจในการทำงาน ความผูกพันองคการ แรงจูงใจใน

การทำงานและประสิทธิภาพในการทำงานแตกตางกัน 
2) ปจจัยดานความพึงพอใจในการทำงาน ความผูกพันองคการ และแรงจูงใจในการทำงานสามารถทำนาย

ประสิทธิภาพการทำงาน 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การวิจัยเร่ืองอิทธิพลของความพึงพอใจในการทำงาน ความผูกพันองคการ และแรงจูงใจในการทำงานท่ีมี

ตอประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานบริษัทในเครือสยามแกส แอนด ปโตรเคมีคัลส ผูวิจัยไดกำหนดกรอบ
แนวคิด โดยตัวแปรอิสระคือประชากรศาสตร ความพึงพอใจในงาน ความผูกพันองคการ และแรงจูงใจในการทำงาน 
และตัวแปรตามคือ ประสิทธิภาพการทำงาน โดยแสดงดังภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวจิัย 
 

วิธีการวิจัย 
ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ พนักงานบริษัทในเครือสยามแกส แอนด ปโตรเคมีคัลส จำนวน 1,904 คน 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี มาจากการคำนวณโดยใชสูตรการหาขนาดกลุมตัวอยางของเครซ่ีและมอรแกน 
(Krejcie & Morgan, 1970) โดยมีระดับความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 ทำใหมีกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาจำนวน 
320 คน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

บมจ.สยามแกสฯ    
630×3201,904  =  106  

 บมจ.ยูนิคแกสฯ    
461×3201,904  =  77 

 บจก.ลัคก้ีแคริเออร   
398×3201,904  =  67 

 บจก.สยามลัคก้ีมารีน   
415×3201,904  =  70 

  รวม     =  320 
      
บริษัทในเครือสยามแกส แอนด ปโตรเคมีคัลส ซ่ึงประกอบไปดวย 1.บริษัท สยามแกส แอนด ปโตรเคมีคัลส จำกัด
(มหาชน) ,2.บริษัท ยูนิคแกส แอนด ปโตรเคมิคัลส จำกัด(มหาชน) 3.,บริษัท ลัคกี้แคริเออร จำกัด และ 4.บริษัท 
สยามลัคก้ีมารีน จำกัด 

ลักษณะสวนบุคคล 

1.เพศ 2.สถานภาพ 3.อายุ 4.การศึกษา 5.รายไดเฉล่ีย 
6.สังกัดบริษัท 

ความพึงพอใจในงาน 
1.ลักษณะงาน 2.คาตอบแทน 3.โอกาสและความกาวหนา 
4.หัวหนางาน 5.เพ่ือนรวมงาน 
 

 
ประสิทธิภาพการทำงาน 

• ปริมาณงาน (Quantity) • คณุภาพงาน (Quality) 
• เวลา (Time) 
• ตนทุน (Cost) 

 

ความผูกพันองคการ 
1.ความปรารถนาที่จะอยูในองคการ 2.การมาทำงาน 
3.การรักษาพนักงานไวในองคการ 4.ความมีอิสระใน

 

แรงจูงใจในการทำงาน  
1.ปจจัยจูงใจ : 1.ความสำเร็จในงาน 2.ความรูสึกไดรับ
การยอมรับ 3.ความรับผิดชอบตองาน 4.ลักษณะของ
งาน 5.โอกาสกาวหนา 
2.ป จจ ัยค ้ำจ ุน  : 1.นโยบายและการบร ิหารงาน              
2.ความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงานผูบังคับบัญชา
และผ ู  ใต บ ังค ับบัญชา 3.เง ินเด ือนและสวัสดิการ           
4.สถานภาพการทำงาน 5.ความมั่นคงในงาน 
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1. ผูวิจัยติดตอไปยังผูแทนของฝายบริหารทรัพยากรมนุษย บริษัทในเครือสยามแกส แอนด ปโตรเคมีคัลส
เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลประกอบการทำงานวิจัยสวนบคุคล เมื่อไดรับความอนุเคราะหใหเขาเก็บ
ขอมูล ผูวิจัยเปนผูประสานงานในการดำเนินการเขาเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางจำนวน 320 ตัวอยาง โดยขอความ
รวมมือจากกลุมตัวอยางในการตอบแบบสอบถามและรวบรวมแบบสอบถามที ่ไดรับจากกลุมตัวอยาง จากน้ัน
ดำเนินการตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลจากแบบสอบถามท่ีได เพ่ือทำการลงรหัสและประมวลผลขอมูลทางสถิติ 

2. การวิเคราะหขอมูลสถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะหเพ่ืออธิบายลักษณะสวนบุคคลของพนักงาน ไดแก เพศ 
สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน และสังกัดบริษัทในเครือ สถิติที่ใชในการวิเคราะห คือ ความถี่ 
(Frequency) และคารอยละ (Percentage) การวิเคราะหเพ่ืออธิบายระดับของความพึงพอใจในการทำงาน ความ
ผูกพันขององคการ แรงจูงใจในการทำงาน และประสิทธิภาพในการทำงาน สถิติที่ใชในการวิเคราะห คือ การหา
คาเฉลี่ย (Mean) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3. การวิเคราะหขอมูลสถิติเชิงอนุมานในการวิเคราะหเพ่ืออธิบายความแตกตางระหวางลักษณะสวนบุคคล
ของพนักงานกับความพึงพอใจในการทำงาน ความผูกพันขององคการ แรงจูงใจในการทำงาน และประสิทธิภาพการ
ทำงานสถิติท่ีใชในการวิเคราะห คือ t-test (Independent Samples) สำหรับตัวแปร 2 กลุม และ F – test (One – way 
ANOVA) สำหรับตัวแปรตั้งแต 2 กลุมขึ้นไป กรณีพบความแตกตางและใชการเปรียบเทียบความทดสอบรายการคู 
โดยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe's Method) การวิเคราะหเพ่ือการเสนอสมการพยากรณประสิทธิภาพการทำงาน จากตัว
แปรความพึงพอใจในการทำงาน ความผูกพันขององคการ และแรงจูงใจในการทำงาน สถิติที่ใชในการวิเคราะห คือ 
การวิเคราะหความถดถอยพหุคูณ (Regression Analysis) โดยใชเทคนิควิธีการวิเคราะห Multiple Regression 
Analysis ในการพิสูจนสมมติฐานการวิจัย 
 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
1. พนักงานสวนใหญเปนเพศชายคิดเปนรอยละ 68.10 สถานภาพสวนใหญ สมรส คิดเปนรอยละ 51.30 

อายุสวนใหญระหวาง 22-40 ป คิดเปนรอยละ 56.60 ระดับการศึกษาสวนใหญจบศึกษาระดับปริญญา ตรี คิดเปน
รอยละ 42.20 รายไดเฉล่ียตอเดือนสวนใหญอยูระหวาง 15,001 - 25,000 บาท คิดเปนรอยละ 40.90 และพนักงาน
สวน ใหญสังกัดบริษัท สยามแกส แอนด ปโตรเคมีคัลส จำกัด (มหาชน) คิดเปนรอยละ33.10 แสดงดังภาพท่ี 2 

 

 
 

ภาพท่ี 2 ลักษณะสวนบุคคลของพนักงาน 
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2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในงาน ความผูกพันองคการ แรงจูงใจในการทำงานและประสิทธิภาพ
การทำงาน จำแนกตามลักษณะสวนบุคคลของพนักงาน ดังรายละเอียดในตารางท่ี 1 

 
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบปจจัยจำแนกตามลักษณะสวนบุคคลของพนักงาน 

Factors Gender Status Age Education Income Company 
t Sig F Sig F Sig F Sig F Sig F Sig 

Satisfactions 3.324 0.001* 2.854 0.59 1.337 0.262 3.401 0.018* 1.617 0.155 2.085 0.102 

Corporate Loyalty 2.618 0.009* 9.101 0.000* 2.870 0.037* 11.674 0.000* 1.181 0.318 1.945 0.122 

Motivate 4.567 0.000* 3.694 0.026* 0.524 0.666 10.554 0.000* 1.109 0.355 5.020 0.002* 
Hygiene 2.977 0.003* 9.076 0.000* 0.353 0.787 6.686 0.000* 1.044 0.392 6.734 0.000* 
Performance 1.609 0.109 4.344 0.014* 1.308 0.272 7.640 0.000* 0.768 0.574 1.915 0.127 

*มีนัยสำคัญทางสถิติท่ี.05 
 

3. ปจจัยที ่สงผลตอประสิทธิภาพการทำงานในภาพรวมจำแนกตามปจจัยพบวาปจจัยท่ีสงผลตอ
ประสิทธิภาพการทำงานในภาพรวมของพนักงานบริษัทในเครือสยามแกสมีจำนวน 3 ปจจัย คือ ปจจัยดานความ
ผูกพันองคการ (X2) แรงจูงใจในการทำงานดานปจจัยจูงใจ(X3) และแรงจูงใจในการทำงานดานปจจัยค้ำจุน (X4)            
โดยปจจัยพยากรณท้ัง 4 ปจจัยมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพในการทำงานในภาพรวมของพนักงานบริษัทในเครือสยาม
แกสไดรอยละ 45.1 ดังตารางท่ี 2 
 
ตารางที่ 2 ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการทำงานในภาพรวม  

Variable 
Unstandardized Unstandardized 

t Sig. Coefficients Coefficients 
B S.E. β 

Constant 0.916 0.201  4.546 .000* 
Satisfactions (X1) -0.11 0.072 -0.105 -1.539 0.125 
Corporate Royalty (X2) 0.183 0.081 0.151 2.264 .024* 
Motivation Factor (X3) 0.466 0.084 0.417 5.538 .000* 
Hygiene Factor (X4) 0.242 0.067 0.255 3.624 .000* 

R = 0.672 R2= 0.451 R2adj = 0.444 S.E.est = 0.467  F = 63.633  Sig = .000* 
*มีนัยสำคัญทางสถิติท่ี.05 
สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน 

ẑ = -0.105 (X1) + 0.151(X2)* + 0.417 (X3)* +0.255 (X4)* 
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อภิปรายผล  
1. การเปรียบเทียบความพึงพอใจในงาน ความผูกพันองคการ แรงจูงใจในการทำงานและประสิทธิภาพการ

ทำงาน จำแนกตามลักษณะทาง ประชากรศาสตร พบวา  
เพศและระดับการศึกษาแตกตางกันมีความพึงพอใจในงานแตกตางกันสาเหตุท่ีเปนเชนน้ีเพราะพนักงานท่ี

มีการศึกษาสูงซึ่งโดยมากเปนเพศชายมักไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานที่ตรงกับสายงานที่ถนัดซึ่งผลการวิจัยไม
สอดคลองกับเจนจิราพร รอนไพริน (2558) ที่พบวาเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ การศึกษา ระดับเงินเดอืน 
และระยะเวลาในปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงไทยจำกัด(มหาชน) แตกตางกันมีความพึงพอใจในงานไม
แตกตางกัน สาเหตุที่เปนเชนนี้เนื่องจากการปฏิบัติงานไดมีการกำหนดกรอบอำนาจหนาที่ในการทำงานไวแตละ
ตำแหนงอยาง ชัดเจนวาตองทำอะไรหรือตองปฏิบัติอะไรบาง 

เพศ สถานภาพ อายุ และระดับการศึกษาแตกตางกันมีความผูกพันองคการแตกตางกันสาเหตุท่ีเปนเชนน้ี
เน่ืองจากลักษณะสวนบุคคลของพนักงานท่ีสงผลโดยตรงตอความทุมเทความสามารถในการทำงานอยางเต็มท่ีเพ่ือ
องคการ พรอมท่ีจะใชสติปญญาและพลังความรูความสามารถท้ังหมดเพ่ือแกไขปญหาซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของว
รารักษ ลีเลิศพันธ (2557) ท่ีพบวา ปจจัยสวนบุคคลของพนักงาน บริษัท เนชั่น บรอด แคสติ้ง คอรปอรเรชั่น จำกัด 
(มหาชน) ที่มี เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว รายไดเฉลี่ยตอเดือน และระยะเวลา ในการปฏิบัติงานตางกันจะมี
ความผูกพันตอองคการตางกันเนื่องจากปกติพฤติกรรมเพศหญิงเปนเพศที่ละเอียดออน ทั้งดาน ความรูสึก และ 
ความผูกพัน ซ่ึงมีความเปนไปไดท่ีเม่ือเพศหญิงอยูท่ีไหนมักจะยึดติดและผูกพันมากกวาเพศชาย  

เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษาและสังกัดบริษัทแตกตางกันมีแรงจูงใจในการทำงานแตกตางกันสาเหตุท่ี
เปนเชนน้ีเน่ืองจากบริษัทในเครือสยามแกส แอนด ปโตรเคมีคัลสตางก็มีนโยบายในการบริหารงานแตกตางกัน ซ่ึงแต
ละองคการก็มีระบบบังคับบัญชาที่ตางกันจึงสงผลใหแรงจูงใจในการทำงานแตกตางกัน ซ่ึงผลการวิจัยไมสอดคลอง
กับศิริวรรณ ศิริเดชานนท (2557) ท่ีพบวาปจจัยพ้ืนฐานสวนบุคคลซ่ึงประกอบดวย เพศ อายุ ระดับศึกษา สถานภาพ
การสมรส อายุงานและรายไดแตกตางกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไม แตกตางกันเน่ืองจาก
ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานและลักษณะงานท่ีทำจะเปนปจจัยท่ีสำคัญท่ีสงผลใหเกิดความสำเร็จในหนาท่ีการงาน 

สถานภาพและระดบัการศึกษาตางกันมีประสทิธิภาพในการทำงานแตกตางกัน เน่ืองมาจากกลุมพนักงานท่ีมี
ระดับการศึกษาที่สูงมักไดรับโอกาสในการปฏิบัติงานที่ตรงกับสาขาที่ไดศึกษา ดังนั้นจึงทำใหผลงานที่ออกมามี
ประสิทธิภาพรวมถึงกลุมพนักงานท่ีมีสถานภาพสมรสจะเปนกลุมพนักงานท่ีทำงานมีประสิทธิภาพเน่ืองจากพนักงาน
เองมีความปรารถนาที่จะอยูในองคการจนกวาจะเกษียณซึ่งผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับอัครเดช ไมจันทร 
(2560) ท่ีพบวา ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานกลุมอุตสาหกรรมติดตั้งเครื่องจักรสายการผลิตในจังหวัดสงขลาซ่ึง
ประกอบดวยการศึกษาและตำแหนงงาน ตางกัน มีความคิดเห็นตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกตางกัน 

2. กลุมปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในกลุมสยามแกส แอนด ปโตรเคมี
คัลส พบวา กลุมปจจัยท่ีสามารถทำนายประสิทธิภาพในการทำงานได 3 ปจจัย คือ ปจจัยดานความผูกพันองคการ 
แรงจูงใจในการทำงานดานปจจัยจูงใจ และแรงจูงใจในการทำงานดานปจจัยค้ำจุน โดยปจจัยท้ัง 4 ปจจัยสามารถ
ทำนายประสิทธิภาพการทำงานในภาพรวมไดรอยละ 45.1 โดยตัวแปรพยากรณทั้ง 19 ตัวแปร สามารถทำนาย
ประสิทธิภาพในการทำงานจำแนกเปนรายดานของพนักงานบริษัทในเครือสยามแกสไดรอยละ 58.0 ซ่ึงผลการวิจัย
สอดคลองกับปญญาพร ฐิติพงศ (2558) ที ่พบวา ปจจัยแรงจูงใจในการทำงานสงผลตอประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของ บุคลากร อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สามารถพยากรณประสิทธิภาพการทำงานไดรอย
ละ 64.00 และผลการวิจัยยังสอดคลองกับสุรัสวดี โปสินธุ (2560) ท่ีพบวาการรับรูความยุติธรรมดานกระบวนการ 
เปนปจจัยสำคัญในการอธิบายการแสดงอิทธิพลของความพึงพอใจในคาตอบแทนตอทัศนคติ และพฤติกรรมการ
ทำงานที่เกิดจากความพึงพอใจในคาตอบแทน ความพึงพอใจในคาตอบแทนเปนผลจากการแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้น
ระหวางพนักงานและองคกร หากพนักงานมีความรูสึกวาองคกรจะตอบแทนการทำงานปจจุบันของตนดวยสิทธิ
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ประโยชนตาง ๆ  ในอนาคต พนักงานจะมีทัศนคติ และพฤติกรรมเชิงบวกตอองคกร แตหากรูสึกในทางตรงขาม
พนักงานก็จะมีทัศนคติและพฤติกรรมเชิงลบตอองคกร 
 

ขอเสนอแนะในการนำผลการศึกษาไปใชประโยชน 
1. ในการวิจัยพบวาลักษณะสวนบุคคลของพนักงานในกลุมบริษัทสยามแกสมีสวนสำคัญตอความพึงพอใจในงาน 

ความผูกพันองคการ แรงจูงใจในการทำงาน และประสิทธิภาพการทำงาน ดังนั้นการนำปจจัยที่เกี่ยวกับลักษณะสวน
บุคคลของพนักงานมาพิจารณารวมกับการวางแผนการดำเนินงานซ่ึงเก่ียวกับเพศ สถานภาพและอายุของพนักงาน การ
กำหนดกลยุทธ หรือเปาหมายในองคการจะทำใหผูบริหารพิจารณาแผนงานดังกลาวใหสอดคลองกับระดับการศึกษา
ของพนักงานเพ่ือทำใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไวและทำใหองคการมีศักยภาพในการแขงขัน 

2. ความผูกพันองคการ แรงจูงใจในการทำงานดานปจจัยจูงใจ และแรงจูงใจในการทำงานดานปจจัยค้ำจุน
เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพในการทำงานซึ่งในการปฏิบัติงานใหบรรจุถึงวัตถุประสงคและทิศทางท่ี
องคการกำหนดไวสิ่งสำคัญคือผูบริหารและหัวหนางานควรใหความสำคัญกับการสรางบรรยากาศใหนาทำงาน การ
ใหรางวัลเม่ือทำงานบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว ซ่ึงถือเปนกลยุทธอยางหน่ึงในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยเก่ียวกับ
ความเสมอภาคในการใหผลตอบแทนซึ่งจะทำใหการทำงานในองคการเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีศักยภาพที่จะ
แขงขันกับคูแขงในธุรกิจ 

 

ขอวิพากษและการนำผลวิจัยไปใชจากผูบริหาร  
1. ผูวิจัยควรใหความสำคัญกับการพัฒนาและตอยอดในประเด็นที่เกี่ยวกับปจจัยดานแรงจูงใจในการ

ทำงานใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมในองคการเพื ่อเปนการเพิ่มศักยภาพในการแขงขันใหกับองคการตอไป 
(สมชาย กอประสพสุข ,2563:บทสัมภาษณ)  

2. ผูวิจัยควรใหความสำคัญกับตัวแปรที ่มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการทำงานที่นอยเชนการ
ปรับปรุงสภาพความเปนอยูในองคการใหดีขึ้นหรือแมแตการธำรงรักษาสิ่งท่ีดีอยูแลวใหคงอยูตอไปเม่ือมีการพัฒนา
ดังกลาวแลวยอมสงผลใหพนักงานเต็มใจท่ีจะทำงานใหกับองคการอยางเต็มความสามารถตอไป (กุลประวิท จุลคณานุกิจ, 
2563:บทสัมภาษณ) 
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การบริหารงานพัสดุของโรงเรียนสารสาสน เขต 5 
 
INVENTORY MANAGEMENT OF SARASAS SCHOOL DISTRICT 5  
 
ผูวิจัย    มาริสา  เนียมน่ิม 

สาขาวิชา การบญัชแีละการเงิน มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
รองศาสตราจารยเยาวกุล  เกียรติสุนทร 

    ภาควิชา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ  
การวิจัย เร่ือง การบริหารงานพัสดขุองโรงเรียนสารสาสน เขต 5 มีวัตถุประสงค 1. เพ่ือศึกษาการดำเนินงาน

ของระบบบริหารจัดการงานพัสดุของโรงเรียนสารสาสน เขต 5 โดยจำแนกตามคุณลักษณะทางประชากรศาสตร             
2. เพื่อศึกษาระดับการดำเนินงานของระบบบริหารจัดการงานพัสดุของโรงเรียนสารสาสน เขต 5 3. เพื่อนำผล
การศึกษาไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการงานพัสดุของโรงเรียนสารสาสน เขต 5            
ในแบบสำรวจความคิดเห็น (Survey Research) ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ บุคลากรสายสนับสนุนและสาย
วิชาการ ในโรงเรียนสารสาสน เขต 5 จำนวน 280 คน เคร่ืองมือท่ีใชรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก สถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวยคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานและ
สถิติที ่ใชทดสอบสมมติฐาน ประกอบดวยสถิติ t-test และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 
ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกตาง ในรายคู โดยไดใชวิธีทดสอบแบบ Scheffe 

ผลการวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จำนวน 146 คน คิดเปนรอยละ 52.15 อายุ 
ระหวาง 25-35 ป จำนวน 85 คน คิดเปนรอยละ 30.35 การศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 175 คน คิดเปนรอยละ 
62.00 มีประสบการณ ในการปฏิบัติงาน 5 - 10 ป จำนวน 95 คน คิดเปนรอยละ 33.90 มีตำแหนงครูผูสอน 
จำนวน 185 คน คิดเปนรอยละ 66.00 เรียงลงมาตามลำดบั ผลการทดสอบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
การบริหารงานพัสดุของโรงเรียนสารสาสน เขต 5 ในภาพรวม พบวามีภาพรวมอยูในระดับมาก ( x = 4.07)               
เม่ือพิจารณาตามรายดาน พบวาสวนใหญ อยูในระดับมาก โดยจัดเรียงลำดับคาเฉลี่ย จากมากไปนอย คือ ดานการ
จัดหาพัสดุ ( x = 4.17) ดานการจำหนายพัสดุ ( x = 4.08) ดานการควบคุมและเก็บรักษาพัสดุ ( x = 4.01) และ
ดานการตรวจรับพัสดุ ( x = 4.01) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวาดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา และตำแหนงงาน 
ท่ีแตกตางกัน มีความคิดเห็นในการบริหารงานพัสดุของโรงเรียนสารสาสน เขต 5 ท่ีแตกตางกัน  

 
คำสำคัญ : การบรหิาร, งานพัสดุ, โรงเรียนสารสาสน เขต 5  
 
Abstract 

The research on warehousing management of Sarasas School Region 5 has objectives 
1. To study the operation of the parcel management system of Sarasas School Region 5, 
classified by demographic characteristics. 2. To study the operational level of the 
management system. Procurement of Sarasas School, District 5 3. To use the study results as 
a guideline for improvement and development of the Passport Management System Of the 
Sarasas School, District 5 in the survey research (Survey Research), the population used in 
this research is the support and academic personnel. In the Sarasas School, District 5, amount 
280 persons. The tools used to collect data were the questionnaires. The statistics used for 
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data analysis were descriptive statistics. It consists of frequency, percentage, average, 
standard deviation and statistics to test the hypothesis. It consists of t-test statistics and one-
way ANOVA analysis and comparison of differences in pairs by using Scheffe test methods. 

The results showed that most of the respondents were 146 males or 52.15%, aged 
between 25-35 years, 85 persons, representing 30.35%. The bachelor degree study comprised 
175 people, representing 62.00% with experience. In the operation 5 - 10 years, a total of 95 
people, representing 33.90%, has a teacher position of 185 people, representing 66.00%, 
respectively. Test results, averages and standard deviations of inventory management of 
Sarasas school, area in the overall picture, it was found that there was a high level of overall 
( x  = 4.07) when considered in each aspect Found that most At a high level By sorting the 
average order from highest to lowest, namely procurement (x  = 4.17), procurement (x  = 
4.08), procurement and control (x  = 4.01) And parcel inspection (x  = 4.01). The hypothesis 
testing found that gender, age, education and job positions different There are different 
opinions in the inventory management of Sarasas School District 5. 

 
Keywords : Management, supplies, Sarasas School, District 5 
 
บทนำ 

การจัดการเปนแนวคิดเกี ่ยวกับการบริหารงานในทุกองคกร ที ่นำมาใชในการบริหารองคกร เพื ่อจัด
โครงสรางของงานตางๆ รวมท้ังอำนาจหนาท่ีตางๆในองคกรเพ่ือใหเคร่ืองจักรสิ่งของ รวมถึงตัวคน อยูในสวนประกอบ
ท่ีเหมาะสม อันท่ีจะชวยใหงานขององคกรบรรลุผลสำเร็จไดตามวัตถุประสงคท่ีตั้งเปาหมายไว หลักการจัดการ หรือ 
6M’s ได แก บ ุคลากร (Man) งบประมาณ (Money) ว ัสด ุส ิ ่งของ (Materal) ว ิธ ีการทำงาน (Methodoloty)            
การบริหารจัดการ (Management) เครื่องจักร (Machine) เปนปจจัยที่สำคัญในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ทรัพยากรคน และ เงินเปนปจจัยที่สำคัญยิ่งไปกวาทรัพยากรอื่นๆ ดวยเหตุผลที่วาเงิน และ คนสามารถจะแกไข
ปญหา การบริหารงานไดทุกอยางแตปรากฏวาไมเปนความจริงเสมอไป เนื่องดวย ทรัพยากรประเภทพัสดุ หรือ             
การจัดการงานพัสดุน้ันก็มีความสำคัญ และ จำเปนตอการบริหารงาน ไมนอยกวาทรัพยากรดานอ่ืน เพราะพัสดุก็เปน
เคร่ืองมือท่ีชวยใหคนบริหารงานไดมีประสทิธิภาพยิง่ขึ้น การจัดการงานประเภทตางๆ ในองคกรน้ันจำเปนตองใชพัสดุ 
เพราะพัสดุ เปนเครื่องมือ ที่ชวยใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การจัดการงานพัสดุเปนการนำเอา
เทคนิคในการจัดการหรือการบริหารมาใชบริหารจัดการทรัพยากรที่องคกรนั้นมีอยูหรือหามาได เพื่อใหเกิดความ
ประหยัดเงิน และเปนการเปดโอกาส ใหมีการนำพัสดุตางๆ เขามาชวยใหคนบริหารงานให (ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
และ สนับสนุนงานดานอื่นๆ ขององคกรใหดำเนินไปดวยดีและงานพัสดุมีความสำคัญตอการดำเนินงานขององคกร
ทุกๆ องคกรเน่ืองจากพัสดุเปนเคร่ืองมือท่ีชวยใหการบริหารงานน้ันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กอใหเกิดความสะดวก
รวดเร็ว ประหยัดเวลาและงบประมาณ ทำใหทันตอเหตุการณท่ีเกิดขึ้น การมีความพรอม ดานวัสดุ ครุภัณฑ สามารถ
ทำใหองคกรประสบผลสำเร็จตามเปาหมายที่วางไวได เพราะถาองคกรใด ขาดหลักการจัดการงานพัสดุที่ดีแลว             
การทำงานยอมจะเกิดความซ้ำซอน และสิ้นเปลืองอันเปนเหตุทำใหองคกรน้ัน ดอยประสิทธิภาพ เน่ืองจากงานพัสดุ
เปนงานที่สนับสนุนแผนงานของโครงการตาง ๆ  ซึ่งไดวางแผนไวใหพัสดุพอใชตลอดเวลา ทำใหงานและโครงการ
ดำเนินไปได และแมแตสวนงานดานอ่ืนๆ น้ันจะประสบผลสำเร็จไมไดหากไมไดรับความรวมมือจากฝายพัสดุ 

เนื่องจากงานดานการจัดการเกี่ยวกับพัสดุมีความสำคัญมากไมวาจะหนวยงานหรือองคกรใดๆ ก็ตาม 
รวมถึง โรงเรียนสารสสาสน เขต 5 การจัดการขอมูลเก่ียวกับพัสดุ สวนใหญจะจัดเก็บขอมูลในรูปแบบงานเอกสาร
หรือรายงานตางๆ ทำใหการจัดการยุงยากเสียเวลาในการกรอกแบบฟอรมหรือเม่ือตองการคนหาขอมูล หรือขอมูล
อาจจะเกิดการสูญหายและจากจัดเก็บขอมูลในรูปแบบเอกสาร ในการดำเนินงานดานพัสดุของโรงเรียนสารสาสน 
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จะมีขั้นตอนในการดำเนินงานเปนลำดับขั้นตามนโยบายดานงานพัสดขุองโรงเรียนฯ ซ่ึงในขั้นตอนการดำเนินงานน้ัน
จะมีการติดตอประสานงานกับกองคลังและการเงิน ซ่ึงเปนหนวยงานกลางในการจัดเก็บขอมูลวัสดุและครุภัณฑของ
หนวยงานหรือแผนกวิชาตางๆ ท่ีในโรงเรียน โดยในการเก็บขอมูลจะเก็บลงฐานขอมูลงานพัสด ุโรงเรียนสารสาสน 
เขต 5 ซ่ึงเปนระบบการจัดการฐานขอมูลท่ีเก็บรวบรวมขอมูลวัสดุและครุภัณฑท้ังหมดในโรงเรียน บุคคลท่ีไดรับสิทธ์ิ
เขาใชงานได คือ ผูท่ีรับผิดชอบในหนวยงานกองคลังและการเงนิเทาน้ัน เน่ืองจากซอฟตแวรยังมีขอจำกัดบางประการ 
ผูวิจัยไดตระหนักถึงปญหาดังกลาว จึงไดพัฒนาระบบจัดการงานพัสดุของโรงเรียนขึ้นมา เพื่อชวยอำนวยความ
สะดวกใหกับเจาหนาท่ีฝายพัสดุในการจัดการขอมูลพัสด ุของโรงเรียน ทำใหสามารถจัดการเก็บขอมูล สืบคนขอมูล
และจัดพิมพแบบฟอรมหรือรายงานตางๆ ไดอยางสะดวกรวดเร็ว เพ่ือทันตอการนำไปใชงานและมีระบบการรักษา
ความปลอดภัยของขอมูลในการใชงานของผูใช เพื่อกำหนดสิทธิ์ ในการเขาใชงานสำหรับผูบริหาร สามารถสืบคน
ขอมูลและจัดพิมพแบบฟอรมหรือรายงานตางๆ ไดตามความตองการอยางมีประสิทธิภาพ 

ดวยเหตุดังกลาว ผูวิจัย ซ่ึงมีหนาท่ีในการปฏิบัติงานเก่ียวของกับการดำเนินงานในสวนงานพัสดุ จึงมีความ
สนใจศึกษาถึงการจัดการงานพัสดุ ที่มีประสิทธิผลขององคกรบริหาร ทั้งนี้ เพื่อที่จะไดทราบถึงสภาพปญหาใน
ปจจุบัน รวมทั ้ง ขอเสนอแนะตางๆ และผลการศึกษาวิจัยในครั ้งนี ้ จะใชเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไข 
พัฒนาการบริหารงานพัสดุของโรงเรียนสารสาสน เขต 5 และ นำแนวทางในการบริหารงานพัสดุไปพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน ใหถูกตอง ตามระเบียกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 10) 
พ.ศ.2558 อันจะนำไปสู การจัดการพัสดุที่ดี คุมคา ประหยัด มีประสิทธิภาพ สงผลตอ การประหยัดงบประมาณ
ของรัฐบาล และประเทศชาติตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 

1. เพื่อศึกษาการดำเนินงานของระบบบริหารจัดการงานพัสดุของโรงเรียนสารสาสน เขต 5 โดยจำแนก
ตามคุณลักษณะทางประชากรศาสตร 

2. เพ่ือศึกษาระดับการดำเนินงานของระบบบริหารจัดการงานพัสดุของโรงเรียนสารสาสน เขต 5  
3. เพื่อนำผลการศึกษาไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการงานพัสดุของ

โรงเรียนสารสาสน เขต 5  
 

กรอบแนวความคิดในการทำการวิจัย 
   ตัวแปรตน          ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

คุณลักษณะทางประชากรศาสตร 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดับการศึกษา 
4. ระยะเวลาในการปฏิบตัิงาน 
5. ตำแหนงในงาน 

ระบบบรหิารจดัการงานพัสด ุ
โรงเรียนสารสาสน เขต 5 

1. ดานการจัดหาพัสด ุ
2. ดานการตรวจรับพัสด ุ
3. ดานการควบคุมและเก็บรักษาพัสด ุ
4. ดานการจำหนายพัสด ุ
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วิธีการวิจัย 
การวิจัย เร่ือง การบริหารงานพัสดุของโรงเรียนสารสาสน เขต 5 ผูวิจัย ไดกำหนดขอบเขตของการวิจัยไวดังน้ี 

1. ขอบเขตดานเน้ือหา ศึกษาทฤษฎี แนวคิด และ ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือกำหนดกรอบเคร่ืองมือท่ีใช
ในการวิจัยสรางเครื่องมือเปนแบบสอบถามตามขอบขายและเนื้อหาวิชาที่กำหนดโดยจะครอบคลุมกรอบแนวคิด
และขอบขายงานวิจัย 

2. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรที่ใชในการวิจัยเชิงปริมาณครั้งน้ี ไดแก บุคลากรสาย
สนับสนุนและสายวิชาการ ในโรงเรียนสารสาสน เขต 5 ซ่ึงประกอบดวย โรงเรียนสารสาสนมีนบุรี โรงเรียนสารสาสน
นิมิตใหม โรงเรียนสารสาสนรมเกลา โรงเรียนสารสาสนสายไหม มีจำนวนบุคลากรท้ังสิ้น 852 คน (ท่ีมา:งานทรัพยากร
บุคคล โรงเรียนสารสาสน) ขอมูล ณ วันท่ี 1 มีนาคม 2562 โดยผูปฏิบัติงานทุกคนในองคกรมีสวนรวมในการดำเนินงาน
ระบบบริหารจัดการงานพัสดุของโรงเรียนสารสาสน และไดกำหนดขนาดของกลุมตัวอยาง จำนวน 280 คน 

 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
1. ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามน้ัน พบวาผูตอบแบบสอบถาม 
เพศ สวนใหญเปนเพศชาย จำนวน 146 คน คิดเปนรอยละ 52.15 และเพศหญิง จำนวน 134 คน คิดเปน

รอยละ 47.85 
อายุ สวนใหญจะมีอายุ ระหวาง 25-35 ป จำนวน 85 คน คิดเปนรอยละ 30.35 รองลงมา คือ อายุระหวาง 

36-45 ป จำนวน 73 คน คิดเปนรอยละ 26.10 , อายุนอยกวา 25 ป จำนวน 59 คน คิดเปนรอยละ 21.10 , อายุ
ระหวาง 46-55 ป จำนวน 33 คน คิดเปนรอยละ 11.80 และอายุ 56 ป ขึ้นไป จำนวน 30 คน คิดเปนรอยละ 10.65 

ระดับการศึกษา สวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 175 คน คิดเปนรอยละ 62.0 รองลงมา 
คือ ระดับต่ำกวาปริญญาตรี จำนวน 85 คน คิดเปนรอยละ 28.60 และระดับสูงกวาปริญญาตรี จำนวน 25 คน            
คิดเปนรอยละ 8.90 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน สวนใหญจะมีประสบการณ ในการปฏิบัติงาน 5 - 10 ป จำนวน 95 คน         
คิดเปนรอยละ 33.90 รองลงมา คือ มีประสบการณการปฏิบัติงานนอยกวา 5 ป จำนวน 87 คน คิดเปนรอยละ 
31.10, ประสบการณในการทำงาน 11 – 15 ป จำนวน 55 คน คิดเปนรอยละ 19.60 และมีประสบการณในการ
ทำงาน 20 ปขึ้นไป จำนวน 43 คน คิดเปนรอยละ 15.40 

ตำแหนงในงาน สวนใหญมีตำแหนงครูผูสอน จำนวน 185 คน คิดเปนรอยละ 66.00 และตำแหนง
เจาหนาท่ี จำนวน 95 คน คิดเปนรอยละ 34.00 

2. ระดับการวิเคราะหขอมูลท่ีเก่ียวกับการบริหารงานพัสดุของโรงเรียนสารสาสน เขต 5 แสดงผลคาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการบริหารงานพัสดุของโรงเรียนสารสาสน เขต 5 

ในภาพรวม พบวามีภาพรวมอยูในระดับมาก ( x = 4.07) เม่ือพิจารณาตามรายดาน พบวาสวนใหญ อยูใน
ระดับมาก โดยจัดเรียงลำดับคาเฉลี่ย จากมากไปนอย คือ ดานการจัดหาพัสดุ ( x = 4.17) ดานการจำหนายพสัดุ            
( x = 4.08) ดานการควบคุมและเก็บรักษาพัสดุ ( x = 4.01) และดานการตรวจรับพัสดุ ( x = 4.01) 

ดานการจัดหาพัสดุ พบวาภาพรวมอยูในระดับมาก ( x =4.17) เม่ือพิจารณาตามรายขอ พบวาสวนใหญอยู
ในระดับมาก โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ การดำเนินการจัดซ้ือจัดจาง มีการปฏิบัติตามขั้นตอน ตาม
ระเบียบวาดวยการพัสดุฯ ( x = 4.29) การจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบวาดวยการพัสดุ จะมีวิธีการและขั้นตอนในการ
ปฏิบัติชัดเจน ( x = 4.26) การจัดซื้อจัดจางนั้นเปนไปตามแผนการจัดหาพัสดุ ( x = 4.22) การดำเนินการจัดหา
พัสดุไดดำเนินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป ( x = 4.21) การดำเนินการจัดซ้ือจัดจางรวดเร็วทันการ
ใชงาน ( x = 4.14) การกำหนด คุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุ (Specifictions) ที่จัดหาชัดเจน ( x = 4.06) และ
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เจาหนาท่ีมีความรูความสามารถในการจัดหาพัสดุและมีวามรับผิดชอบ ( x = 4.03) 
ดานการตรวจรับพัสดุ พบวาภาพรวมอยูในระดับมาก ( x =4.01) เม่ือพิจารณาตามรายขอ พบวาสวนใหญ

อยูในระดับมาก โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ มีการสงมอบงาน เปนไปตามระเบียบฯ ( x = 4.07)              
มีการตรวจรับพัสดุ เปนไปตามระเบียบฯ ( x =4.04) คณะกรรมการตรวจรับงานมีวามรูความเขาใจเก่ียวกับระเบียบ
ฯ และวิธีปฏิบัติในการตรวจการจาง ( x = 3.96) .หนวยงานมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ( x = 3.96) 

ดานการควบคุมและเก็บรักษาพัสดุ พบวาภาพรวมอยูในระดับมาก ( x = 4.01) และเม่ือพิจารณาตามราย
ขอ พบวาสวนใหญ อยู ในระดับมาก โดยเรียงลำดับ คาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ การลงบัญชีหรือทะเบียนพสัดุ            
ไดครบถวนถูกตองตามระเบียบ ( x =4.07) การเขียนรหัสประจำครุภัณฑทุกรายการถูกตองเปนปจจุบัน ( x =4.05)
ดานการจัดเก็บพัสดุนั้นมีความเหมาะสม สะดวกตอการเบิก-จาย ( x =4.03) การตรวจสอบพัสดุคงเหลือ ไดตรง
ตามบัญชี ( x =4.00) การจัดทำบัญชี หรือทะเบียนคุมพัสดุปฏิบัติตามระเบียบฯ ( x =4.00) กำหนดแนวปฏิบัติการ
เบิก-จาย พัสดุ มีความสะดวกเหมาะสม ( x =4.00)มีการควบคุม ติดตามตรวจสอบพัสดุท่ีผูยืมใหสงคืนตามเวลาท่ี
กำหนด ( x =3.94) 

ดานการจำหนายพัสดุ พบวาในภาพรวมอยูในระดับมาก ( x = 4.08) เม่ือพิจารณาตามรายขอ พบวา สวน
ใหญ อยู ในระดับมาก โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ เจาหนาที่ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการจำหนายพัสดุน้ัน
ปฏิบัติถูกตองตามระเบียบพัสดุฯ ( x =4.05) การจำหนายพัสดุมีขั้นตอนการปฏิบัติท่ีชัดเจนทำใหการจำหนายพัสดุ
ตรงกับความเปนจริง ( x =4.04) ระเบียบเก่ียวกับการจำหนายพัสดุน้ันมีความชัดเจนสะดวกในการปฏิบัต ิ ( x =4.03)  
ผูที่ไดรับแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และคณะกรรมการขายทอดตลาดมีความรู และมีความ
เขาใจในระเบียบและวิธีปฏิบัติในบทบาทหนาท่ีของตน ( x =3.99) พัสดุ ครุภัณฑท่ีชำรุดหรือเสื่อมสภาพหรือหมด
ความจำเปนไดดำเนินการจำหนาย ( x =3.99) เจาหนาที่ที่ปฏิบัติหนาที่มีความรูและเขาใจเกี่ยวกับระเบียบและ
วิธีการจำหนายพัสดุ ( x =3.97) 

3. วิเคราะหเสนอแนะของบุคลากรเกี่ยวกับงานพัสดุแสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตาง ของการ
บริหารงานพัสดุของโรงเรียนสารสาสน เขต 5 

จำแนกเพศในภาพรวมและรายดานแตกตางกัน ทดสอบโดยใชคา สถิติ T-test น้ันพบวาในเพศท่ีแตกตางกัน 
เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาดานการจัดหาพัสดุ (0.004) และดานตรวจรับพัสดุ (0.020) อยางมีนัยสำคัญอยูท่ี
ระดับ 0.05  

จำแนกอายุ โดยรายดานนั้น พบวาผูปฏิบัติงานพัสดุ ที่มีอายุตางกัน ดานการจัดหาพัสดุ (sig.= 0.036) 
ดานการควบคุมและเก็บรักษาพัสดุที่ (Sig.=0.001) มีระดับความคิดเห็นตอหลักการปฏิบัติงานพัสดุ แตกตางกัน             
ท่ีระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 เม่ือจำแนกเปนรายดานจะพบวาหลักการจัดหาพัสดุและการควบคุม และเก็บรักษา
พัสดุของหนวยงานภายใน แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญผูวิจัย จึงทดสอบเปรียบเทียบความแตกตาง เปนรายคู  
ดวยวิธีของเซฟเฟ (Scheffe’s test)  

จำแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมและรายดาน พบวาผูปฏิบัติงานที่มีระดับการศึกษาตางกัน            
ดานการจำหนายพัสดุ (sig.0.003) ซึ่งจะมีระดับความคิดเห็น ตอหลักการปฏิบัติงานพัสดุ แตกตางกันทุกดานท่ี
ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 เมื่อจำแนกเปนรายดาน พบวาหลักการจัดหาพัสดุ หลักการตรวจรับพัสดุ หลักการ
ควบคุมในและเก็บรักษาพัสดุ และหลักการจำหนายพัสดุ ของหนวยงานภายใน แตกตางกันทุกดานผูวิจัยจึงทดสอบ
เปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีของเซฟเฟ (Scheffe’s test)  

จำแนกตามระยะเวลาในการทำงาน โดยรายดาน พบวา ผูปฏิบัติงานท่ีประสบการณในการทำงานในดาน
พัสดุไมแตกตางกัน มีระดับความคิดเห็นตอหลักการปฏิบัติงานพัสดุ ท่ีไมแตกตางกันทุกดานท่ีระดับนัยสำคัญทาง
สถิติ .05 เมื่อจำแนกเปนรายดานจะพบวา หลักการจัดหาพัสดุ หลักการตรวจรับพัสดุ หลักการควบคุมและ เก็บ
รักษาพัสดุ และ หลักการจำหนายพัสดุ ของหนวยงานภายใน แตกตางกันทุกดานผูวิจัยจึงทดสอบเปรียบเทียบความ
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แตกตางเปนรายคูดวยวิธีของเซฟเฟ (Scheffe’s test) 
จำแนกตำแหนงงานในภาพรวมและรายดานแตกตางกัน ทดสอบโดยใชคา สถิติ T-test นั้นพบวาใน

ตำแหนงงานที่แตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานการตรวจรับพัสดุ (0.021) ดานตรวจรับพัสดุ 
(0.045*) อยางมีนัยสำคัญอยูท่ีระดับ 0.05  

 

อภิปรายผล 
1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามน้ัน 

พบวาผูตอบแบบสอบถามดานเพศ สวนใหญเปนเพศชาย จำนวน 146 คน คิดเปนรอยละ 52.15 และเพศหญิง 
จำนวน 134 คน คิดเปนรอยละ 47.85 ดานอายุ สวนใหญจะมีอายุ ระหวาง 25-35 ป จำนวน 85 คน คิดเปนรอยละ 
30.35 รองลงมา คือ อายุระหวาง 36-45 ป จำนวน 73 คน คิดเปนรอยละ 26.10 , อายุนอยกวา 25 ป จำนวน 59 
คน คิดเปนรอยละ 21.10 , อายุระหวาง 46-55 ป จำนวน 33 คน คิดเปนรอยละ 11.80 และอายุ 56 ป ขึ้นไป 
จำนวน 30 คน คิดเปนรอยละ 10.65 ดานระดับการศึกษา สวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 175 คน 
คิดเปนรอยละ 62.0 รองลงมา คือ ระดับต่ำกวาปริญญาตรี จำนวน 85 คน คิดเปนรอยละ 28.60 และระดับสูงกวา
ปริญญาตรี จำนวน 25 คน คิดเปนรอยละ 8.90 ดานระยะเวลาในการปฏิบัติงาน สวนใหญจะมีประสบการณ              
ในการปฏิบัติงาน 5 - 10 ป จำนวน 95 คน คิดเปนรอยละ 33.90 รองลงมา คือ มีประสบการณการปฏิบัติงานนอยกวา 
5 ป จำนวน 87 คน คิดเปนรอยละ 31.10 , ประสบการณในการทำงาน 11 – 15 ป จำนวน 55 คน คิดเปนรอยละ 
19.60 และมีประสบการณในการทำงาน 20 ปขึ้นไป จำนวน 43 คน คิดเปนรอยละ 15.40 ดานตำแหนงในงาน 
สวนใหญมีตำแหนงครูผูสอน จำนวน 185 คน คิดเปนรอยละ 66.00 และตำแหนงเจาหนาท่ี จำนวน 95 คน คิดเปน
รอยละ 34.00 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของกัญญารัตน ประทุม (2561) ไดศึกษา ปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารงาน
พัสดุของโรงเรียน ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาพบวา 1. ระดับปจจัยที่สงผลตอ
การบริหารงานพัสดุของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหาร สวนจังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก         
เม่ือพิจารณาเปนรายปจจัยพบวา อยูในระดับมากทุกปจจัย โดยปจจัยการวางแผน มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด 2. ระดับการ
บริหารงานพัสดุของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด นครราชสีมา โดยภาพรวมและรายดาน พบวา           
อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยดานการเก็บ การบันทึก การเบิกจาย 
มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด 3. ปจจัยงบประมาณ และปจจัยการกำหนดความตองการรวมกันทำนายการบริหาร งานพัสดุได
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value < .001) ซึ่งตัวแปรทั้งสองสามารถอธิบาย การผันแปรการบริหารงานพัสดุได
รอยละ 38.1 (R = 0.381) คำสำคัญ: การบริหารงานพัสดุ องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

2. ระดับการวิเคราะหขอมูลท่ีเก่ียวกับการบริหารงานพัสดุของโรงเรียนสารสาสน เขต 5 แสดงผลคาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการบริหารงานพัสดุของโรงเรียนสารสาสน เขต 5 

ในภาพรวม พบวามีภาพรวมอยูในระดับมาก ( x = 4.07) เม่ือพิจารณาตามรายดาน พบวาสวนใหญ อยูใน
ระดับมาก โดยจัดเรียงลำดับคาเฉลี่ย จากมากไปนอย คือ ดานการจัดหาพัสดุ ( x = 4.17) ดานการจำหนายพสัดุ           
( x = 4.08) ดานการควบคุมและเก็บรักษาพัสดุ ( x = 4.01) และดานการตรวจรับพัสดุ ( x = 4.01) ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของรุ งทิวา วงศราษฎร (2559) ไดศึกษา ความสัมพันธระหวางการบริหารงานพัสดุที ่สงผลตอ
ประสิทธิภาพการบริหารพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ ่นในเขตภาคเหนือตอนบน ผลการวิจัยพบวา 
ความสัมพันธระหวางการบริหารงานพัสดุท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิน่ใน
เขตภาคเหนือตอนบนมีความสัมพันธเชิงบวกอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 ไดแก การจัดหาพัสดุ และการ
จำหนายพัสดุ รองลงมาคือ การแจกจายพัสดุ และการบำรุงรักษาพัสดุ มีความสัมพันธเชิงบวก อยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และสอดคลองกับงานวิจัยของสุทธีรา นัยติ๊บ (2558) ไดศึกษา สภาพปญหาแนวทางการแกไข
ปญหา การบริหารงานพัสดุของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดแพร สังกัด สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา 
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มัธยมศึกษาเขต 37 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย ผูอำนวยการโรงเรียน ครูผูปฏิบัติงานดานพัสดุ และ 
ครูผูปฎิบัติหนาที่หัวหนากลุมสาระการเรียนรู ทั้ง 8 กลุมสาระ รวมจำนวน 113 ผลการวิจัยนั้น พบวา สภาพการ
บริหารงานพัสดุของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดแพรโดยรวมท้ัง 5 ดาน น้ันมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก โดยจะ
เรียงลำดับคาเฉลี่ยมากไปหานอย คือดานการวางแผนกำหนดความตองการพัสดุ ดานการแจกจายพัสดุ ดานการ
จัดหาพัสดุ ดานการจำหนายพัสดุ ดานการควบคุมและดานการบำรุงรักษาพัสดุสภาพปญหาคือการสำรวจความ
ตองการใชพัสดุในแตละปงบประมาณน้ันยังไมท่ัวถึง ผูปฏิบัติงานดานพัสดุมีนอย การดำเนินการจัดซ้ือจัดจางลาชา
และการแจกจายพัสดุลาชาไมตรงตามความตองการของผูใชเก็บพัสดุ ครุภัณฑไมเปนหมวดหมูและไมมีสถานท่ี
สำหรับเก็บพัสดุที่รอการจำหนาย แนวทางการแกปญหา คือ ใหความสำคัญตอขั้นตอน การวางแผนสำรวจความ
ตองการใชพัสดุ ดำเนินการจัดซื้อจัดจางใหทันตอการใชงาน และควรเพิ่มบุคลากรในการปฏิบัติงานดานพัสดุ
โดยเฉพาะลดระเบียบขั้นตอนแจกจายพัสดุ ที่ไมจำเปน เพื่อความรวดเร็วตรงตามเวลาความตองการใช จัดทำ
ทะเบียน ควบคุมพัสดุและครุภัณฑใหเปนปจจุบัน เพ่ืองายตอการติดตามและจัดหาสถานท่ีจัดเก็บครุภัณฑท่ีรอการ
จำหนายเพ่ือไมใหเกิดความรกรุงรังและสูญหาย 

ดานการจัดหาพัสดุ พบวาภาพรวมอยูในระดับมาก ( x =4.17) เม่ือพิจารณาตามรายขอ พบวาสวนใหญอยู
ในระดับมาก โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ การดำเนินการจัดซื้อจัดจาง มีการปฏิบัติตามขั้นตอน             
ตามระเบียบวาดวยการพัสดุฯ ( x = 4.29) การจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบวาดวยการพัสดุ จะมีวิธีการและขั้นตอนใน
การปฏิบัติชัดเจน ( x = 4.26) การจัดซ้ือจัดจางน้ันเปนไปตามแผนการจัดหาพัสดุ ( x = 4.22) การดำเนินการจัดหา
พัสดุไดดำเนินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป ( x = 4.21) การดำเนินการจัดซ้ือจัดจางรวดเร็วทันการ
ใชงาน ( x = 4.14) การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Specifictions) ที่จัดหาชัดเจน ( x = 4.06) และ
เจาหนาที่มีความรูความสามารถในการจัดหาพัสดุและมีวามรับผิดชอบ ( x = 4.03) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
สุทธีรา นัยติ๊บ (2558) ไดศึกษา สภาพปญหาแนวทางการแกไขปญหา การบริหารงานพัสดุของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ในจังหวัดแพร สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มัธยมศึกษาเขต 37 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย 
ผูอำนวยการโรงเรียน ครูผูปฏิบัติงานดานพัสดุ และ ครูผูปฎิบัติหนาท่ีหัวหนากลุมสาระการเรียนรู ท้ัง 8 กลุมสาระ 
รวมจำนวน 113 ผลการวิจัยน้ัน พบวา สภาพการบริหารงานพัสดุของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดแพรโดยรวม
ทั้ง 5 ดาน นั้นมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก โดยจะเรียงลำดับคาเฉลี่ยมากไปหานอย คือดานการวางแผนกำหนด
ความตองการพัสดุ ดานการแจกจายพัสดุ ดานการจัดหาพัสดุ ดานการจำหนายพัสดุ ดานการควบคุมและดานการ
บำรุงรักษาพัสดุสภาพปญหาคือการสำรวจความตองการใชพัสดุในแตละปงบประมาณน้ันยังไมท่ัวถึง ผูปฏิบัติงาน
ดานพัสดุมีนอย การดำเนินการจัดซ้ือจัดจางลาชาและการแจกจายพัสดุลาชาไมตรงตามความตองการของผูใชเก็บ
พัสดุ ครุภัณฑไมเปนหมวดหมูและไมมีสถานที่สำหรับเก็บพัสดุที่รอการจำหนาย แนวทางการแกปญหา คือ ให
ความสำคัญตอขั้นตอน การวางแผนสำรวจความตองการใชพัสดุ ดำเนินการจัดซ้ือจัดจางใหทันตอการใชงาน และ
ควรเพิ่มบุคลากรในการปฏิบัติงานดานพัสดุโดยเฉพาะลดระเบียบขั้นตอนแจกจายพัสดุ ที่ไมจำเปน เพื่อความ
รวดเร็วตรงตามเวลาความตองการใช จัดทำทะเบียน ควบคุมพัสดุและครุภัณฑใหเปนปจจุบัน เพื่องายตอการ
ติดตามและจัดหาสถานท่ีจัดเก็บครุภัณฑท่ีรอการจำหนายเพ่ือไมใหเกิดความรกรุงรังและสูญหาย 

ดานการตรวจรับพัสดุ พบวาภาพรวมอยูในระดับมาก ( x =4.01) เม่ือพิจารณาตามรายขอ พบวาสวนใหญ
อยูในระดับมาก โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ มีการสงมอบงาน เปนไปตามระเบียบฯ ( x = 4.07)           
มีการตรวจรับพัสด ุเปนไปตามระเบยีบฯ ( x =4.04) คณะกรรมการตรวจรับงานมีวามรูความเขาใจเก่ียวกับระเบยีบฯ 
และ วิธีปฏิบัติในการตรวจการจาง ( x = 3.96) .หนวยงานมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ( x = 3.96)          
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของทัศนีย เสียงดัง (2560) ไดศึกษา กลยุทธการบริหารงานพัสดุท่ีสงผลตอประสิทธิภาพ
การบริหารงานพัสดุของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผลการวิจัยพบวากลยุทธ
การบริหารงานพัสดุดานการจัดซ้ือจัดจาง และดานการควบคุม และจำหนายพัสดุสงผลเชิงบวกตอประสิทธิภาพของ
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การบริหารพัสดุดังน้ัน ผูบริหารหรือหัวหนางานพัสดุ จึงควรประยุกตใชกลยุทธการบริหารงานพัสดุเพ่ือเปนแนวทาง
ในการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนาการ บริหารงานพัสดุ เพื่อใหการบรหิารงานพัสดุมีความถูกตอง ตามระเบียบ 
เกิดความคุมคาในการใชเงิน มีความเปนธรรมและโปรงใสและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 

ดานการควบคุมและเก็บรักษาพัสดุ พบวาภาพรวมอยูในระดับมาก ( x = 4.01) และเม่ือพิจารณาตามรายขอ 
พบวาสวนใหญ อยู ในระดับมาก โดยเรียงลำดับ คาเฉลี ่ยจากมากไปนอย คือ การลงบัญชีหรือทะเบียนพัสดุ            
ไดครบถวนถูกตองตามระเบียบ ( x =4.07) การเขียนรหัสประจำครุภัณฑทุกรายการถูกตองเปนปจจุบัน ( x =4.05)
ดานการจัดเก็บพัสดุนั้นมีความเหมาะสม สะดวกตอการเบิก-จาย ( x =4.03) การตรวจสอบพัสดุคงเหลือ ไดตรง
ตามบัญชี ( x =4.00) การจัดทำบัญชี หรือทะเบียนคุมพัสดุปฏิบัติตามระเบียบฯ ( x =4.00) กำหนดแนวปฏิบัติการ
เบิก-จาย พัสดุ มีความสะดวกเหมาะสม ( x =4.00)มีการควบคุม ติดตามตรวจสอบพัสดุท่ีผูยืมใหสงคืนตามเวลาท่ี
กำหนด ( x =3.94) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของธนวรรณ ทองคำสุก (2559) ไดศึกษา การศึกษาความสัมพันธ
ระหวางปจจัยการบริหารกับการบริหารงานพัสดุของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1. วิทยานิพนธ ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. 
ผลการวิจัยพบวา 1) ปจจัยการบริหารงานพัสดุของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ทั้งดานบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ วิธีการทำงาน และการจัดการ มีการ
ดำเนินงานอยู ในระดับมาก 2) สภาพการบริหารงานพัสดุของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1โดยภาพรวมมีการดำเนินงานอยูในระดับมาก และ 3) ปจจัยการบริหารมี
ความสัมพันธทางบวกกับสภาพการบริหารงานพัสดุของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 อยูในระดับปานกลาง อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคลองกับงานวิจัย
ของทัศนีย เสียงดัง (2560) ไดศึกษา กลยุทธการบริหารงานพัสดุที่สงผลตอประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุของ
สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผลการวิจัยพบวากลยุทธการบริหารงานพัสดุดาน
การจัดซ้ือจัดจาง และดานการควบคุม และจำหนายพัสดุสงผลเชิงบวกตอประสิทธิภาพของการบริหารพัสดุดังน้ัน 
ผูบริหารหรือหัวหนางานพัสดุ จึงควรประยุกตใชกลยุทธการบริหารงานพัสดุเพื่อเปนแนวทางในการวางแผน 
ปรับปรุงและพัฒนาการ บริหารงานพัสดุ เพ่ือใหการบริหารงานพัสดุมีความถูกตอง ตามระเบียบ เกิดความคุมคาใน
การใชเงิน มีความเปนธรรมและโปรงใสและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 

ดานการจำหนายพัสดุ พบวาในภาพรวมอยูในระดับมาก ( x = 4.08) เมื่อพิจารณาตามรายขอ พบวา            
สวนใหญ อยูในระดับมาก โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ เจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการจำหนายพัสดุ
น้ันปฏิบัติถูกตองตามระเบียบพัสดุฯ ( x =4.05) การจำหนายพัสดุมีขั้นตอนการปฏิบัติท่ีชัดเจนทำใหการจำหนาย
พัสดุตรงกับความเปนจริง ( x =4.04) ระเบียบเกี่ยวกับการจำหนายพัสดุนั้นมีความชัดเจนสะดวกในการปฏิบัติ          
( x =4.03) ผูท่ีไดรับแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และคณะกรรมการขายทอดตลาดมีความรู และ
มีความเขาใจในระเบียบและวิธีปฏิบัติในบทบาทหนาที่ของตน ( x =3.99) พัสดุ ครุภัณฑที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพ
หรือหมดความจำเปนไดดำเนินการจำหนาย ( x =3.99) เจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติหนาท่ีมีความรูและเขาใจเก่ียวกับระเบยีบ
และวิธีการจำหนายพัสดุ ( x =3.97) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเง็กไน แซลี้ (2559) ไดศึกษา การบริหารความ
เสี ่ยงที ่สงผลตอการบริหารงานพัสดุของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัด
สุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบวา 1. การบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษา อยูระดับมากในภาพรวมสวนรายดานอยูใน
ระดับมากและมากที่สุด โดยเรียงลำดับจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานการประเมินความเสี่ยง อยูในระดับมากที่สุด 
สวนดานกิจกรรมการควบคุม ดานการระบุความเสี่ยง ดานสารสนเทศและการสื่อสาร ดานสภาพแวดลอมภายใน 
และการกำหนดวัตถุประสงค อยูในระดับมาก 2. การบริหารงานพัสดุของสถานศึกษา อยูระดับมากท้ังในภาพรวม
และรายดาน โดยเรียงลำดับจากมากไปหานอย ดังนี้ การควบคุมและการจำหนายพัสดุ การจัดหาพัสดุ 3. การ
บริหารความเส่ียง ประกอบดวย การประเมินความเสี่ยง สภาพแวดลอมภายใน สารสนเทศและการสื่อสาร และการ
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กำหนดวัตถุประสงค เปนปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารงานพัสดุ ของสถานศึกษา โดยรวมกันทำนายไดรอยละ 82.80 
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3. วิเคราะหเสนอแนะของบุคลากรเกี่ยวกับงานพัสดุแสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตาง ของการ
บริหารงานพัสดุของโรงเรียนสารสาสน เขต 5 

จำแนกเพศในภาพรวมและรายดานแตกตางกัน ทดสอบโดยใชคา สถิติ T-test น้ันพบวาในเพศท่ีแตกตาง
กัน เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาดานการจัดหาพัสดุ (0.004) และดานตรวจรับพัสดุ (0.020) อยางมีนัยสำคัญอยู
ที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอมรวิทย แกวมีศรี (2557) ไดศึกษา การศึกษาความคิดเห็นตอการ
บริหารงานพัสดุขององคการบริหารสวนตำบล ของบุคลากรงานดานพัสดุขององคการบริหารสวนตำบล จังหวัด
อำนาจเจริญ. ผลการวิจัย พบวา 1. ความคิดเห็นตอการบริหารงานพัสดุขององคการบริหารสวนตำบล ของบุคลากร
งานดานพัสดุขององคการบริหารสวนตำบล จังหวัดอำนาจเจริญ พบวา เห็นดวย อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาราย
ดาน พบวา อยูในระดับมากท่ีสุด 2 ดาน และระดับมาก 2 ดาน ตามลำดับดังน้ี ดานการวางแผน ดานการปรับปรุง
แกไข ดานการปฏิบัติ และดานการตรวจสอบ 2. บุคลากรงานดานพัสดุที่มีเพศ วุฒิการศึกษา และตำแหนงหนาท่ี
ตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานพัสดุขององคการบริหารสวนตำบลจังหวัดอำนาจเจริญ โดยรวมแตกตางกัน
อยางมีนัยสำคัญทางสถติิท่ีระดับ .05 และสอดคลองกับงานวิจัยของธนวรรณ ทองคำสุก (2559) ไดศึกษา การศึกษา
ความสัมพันธระหวางปจจัยการบริหารกับการบริหารงานพัสดุของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1. วิทยานิพนธ ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา. ผลการวิจัยพบวา 1) ปจจัยการบริหารงานพัสดุของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ทั้งดานบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ วิธีการทำงาน และการจัดการ  
มีการดำเนินงานอยูในระดับมาก 2) สภาพการบริหารงานพัสดุของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1โดยภาพรวมมีการดำเนินงานอยูในระดับมาก และ 3) ปจจัยการบริหารมี
ความสัมพันธทางบวกกับสภาพการบริหารงานพัสดุของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 อยูในระดับปานกลาง อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

จำแนกอายุ โดยรายดานนั้น พบวาผูปฏิบัติงานพัสดุ ที่มีอายุตางกัน ดานการจัดหาพัสดุ (sig.= 0.036) 
ดานการควบคุมและเก็บรักษาพัสดุที่ (Sig.=0.001) มีระดับความคิดเห็นตอหลักการปฏิบัติงานพัสดุ แตกตางกัน          
ท่ีระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 เม่ือจำแนกเปนรายดานจะพบวาหลักการจัดหาพัสดุและการควบคุม และเก็บรักษา
พัสดุของหนวยงานภายใน แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญผูวิจัย จึงทดสอบเปรียบเทียบความแตกตาง เปนรายคู   
ดวยวิธีของเซฟเฟ (Scheffe’s test) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอมรวิทย แกวมีศรี (2557) ไดศึกษา การศึกษา
ความคิดเห็นตอการบริหารงานพัสดุขององคการบริหารสวนตำบล ของบุคลากรงานดานพัสดุขององคการบริหาร
สวนตำบล จังหวัดอำนาจเจริญ. ผลการวิจัย พบวา 1. ความคิดเห็นตอการบริหารงานพัสดุขององคการบริหารสวน
ตำบล ของบุคลากรงานดานพัสดุขององคการบริหารสวนตำบล จังหวัดอำนาจเจริญ พบวา เห็นดวย อยูในระดับมาก 
เม่ือพิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับมากท่ีสุด 2 ดาน และระดับมาก 2 ดาน ตามลำดับดังน้ี ดานการวางแผน 
ดานการปรับปรุงแกไข ดานการปฏิบัติ และดานการตรวจสอบ 2. บุคลากรงานดานพัสดุท่ีมีเพศ วุฒิการศึกษา และ
ตำแหนงหนาที่ตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานพัสดุขององคการบริหารสวนตำบลจังหวัดอำนาจเจริญ 
โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

จำแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมและรายดาน พบวาผูปฏิบัติงานท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน ดาน
การจำหนายพัสดุ (sig.0.003) ซึ่งจะมีระดับความคิดเห็น ตอหลักการปฏิบัติงานพัสดุ แตกตางกันทุกดานที่ระดับ
นัยสำคัญทางสถิต ิ.05 เม่ือจำแนกเปนรายดาน พบวาหลักการจัดหาพัสดุ หลักการตรวจรับพัสดุ หลักการควบคุมใน
และเก็บรักษาพัสดุ และหลักการจำหนายพัสดุ ของหนวยงานภายใน แตกตางกันทุกดานผูวิจัยจึงทดสอบ
เปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีของเซฟเฟ (Scheffe’s test) ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของอมรวิทย แกวมีศรี 
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(2557) ไดศึกษา การศึกษาความคิดเห็นตอการบริหารงานพัสดุขององคการบริหารสวนตำบล ของบุคลากรงานดาน
พัสดุขององคการบริหารสวนตำบล จังหวัดอำนาจเจริญ. ผลการวิจัย พบวา 1. ความคิดเห็นตอการบริหารงานพัสดุ
ขององคการบริหารสวนตำบล ของบุคลากรงานดานพัสดุขององคการบริหารสวนตำบล จังหวัดอำนาจเจริญ พบวา 
เห็นดวย อยู ในระดับมาก เมื ่อพิจารณารายดาน พบวา อยู ในระดับมากท่ีสุด 2 ดาน และระดับมาก 2 ดาน 
ตามลำดับดังนี้ ดานการวางแผน ดานการปรับปรุงแกไข ดานการปฏิบัต ิและดานการตรวจสอบ 2. บุคลากรงาน
ดานพัสดุที่มีเพศ วุฒิการศึกษา และตำแหนงหนาที่ตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานพัสดุขององคการ
บริหารสวนตำบลจังหวัดอำนาจเจริญ โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และสอดคลองกับ
งานวิจัยของเง็กไน แซลี้ (2559) ไดศึกษา การบริหารความเสี่ยงที่สงผลตอการบริหารงานพัสดุของสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบวา 1. การบริหารความเสี่ยงของ
สถานศึกษา อยูระดับมากในภาพรวมสวนรายดานอยูในระดับมากและมากท่ีสุด โดยเรียงลำดับจากมากไปหานอย 
ดังน้ี ดานการประเมินความเสี่ยง อยูในระดับมากท่ีสุด สวนดานกิจกรรมการควบคุม ดานการระบุความเสี่ยง ดาน
สารสนเทศและการสื ่อสาร ดานสภาพแวดลอมภายใน และการกำหนดวัตถุประสงค อยู ในระดับมาก 2. การ
บริหารงานพัสดุของสถานศึกษา อยูระดับมากทั้งในภาพรวมและรายดาน โดยเรียงลำดับจากมากไปหานอย ดังน้ี 
การควบคุมและการจำหนายพัสดุ การจัดหาพัสด ุ3. การบริหารความเสี่ยง ประกอบดวย การประเมนิความเสีย่ง 
สภาพแวดลอมภายใน สารสนเทศและการสื่อสาร และการกำหนดวัตถุประสงค เปนปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารงานพัสด ุ
ของสถานศึกษา โดยรวมกันทำนายไดรอยละ 82.80 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

จำแนกตามขอมูลสวนบุคคล ตามประสบการณ ในการทำงาน โดยรายดาน พบวา ผู ปฏิบัติงานท่ี
ประสบการณในการทำงานในดานพัสดุไมแตกตางกัน มีระดับความคิดเห็นตอหลักการปฏิบัติงานพัสดุ ท่ีไมแตกตาง
กันทุกดานที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 เมื่อจำแนกเปนรายดานจะพบวา หลักการจัดหาพัสดุ หลักการตรวจรับ
พัสดุ หลักการควบคุมและ เก็บรักษาพัสดุ และ หลักการจำหนายพัสดุ ของหนวยงานภายใน แตกตางกันทุกดาน
ผูวิจัยจึงทดสอบเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีของเซฟเฟ (Scheffe’s test) ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย
ของอมรวิทย แกวมีศรี (2557) ไดศึกษา การศึกษาความคิดเห็นตอการบริหารงานพัสดุขององคการบริหารสวน
ตำบล ของบุคลากรงานดานพัสดุขององคการบริหารสวนตำบล จังหวัดอำนาจเจริญ. ผลการวิจัย พบวา 1. ความ
คิดเห็นตอการบริหารงานพัสดุขององคการบริหารสวนตำบล ของบุคลากรงานดานพัสดุขององคการบริหารสวน
ตำบล จังหวัดอำนาจเจริญ พบวา เห็นดวย อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับมากที่สุด           
2 ดาน และระดับมาก 2 ดาน ตามลำดับดังน้ี ดานการวางแผน ดานการปรับปรุงแกไข ดานการปฏิบัติ และดานการ
ตรวจสอบ 2. บุคลากรงานดานพัสดุที่มีเพศ วุฒิการศึกษา และตำแหนงหนาที ่ตางกัน มีความคิดเห็นตอการ
บริหารงานพัสดุขององคการบริหารสวนตำบลจังหวัดอำนาจเจริญ โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 และสอดคลองกับงานวิจัยของปภาวิน โนภิวงค (2560) ไดศึกษา ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของ
เจาหนาท่ีพัสดุ องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอำเภอปง จังหวัดพะเยา และแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัสดุ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอำเภอปง จังหวัด พะเยา จากผลของการศกึษา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีพัสดุองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอำเภอปง จังหวัดพะเยา พบวา 
เจาหนาที่พัสดุนั้นไดปฏิบัติงานตามระเบียบอยางเครงครัด จึงทำให การจัดหาพัสดุ การควบคุมพัสดุ และการ
จำหนายพัสดุ มีประสิทธิภาพ แตก็ยังพบปญหาในเร่ืองของการสงมอบลาชากวาเวลาท่ีกำหนด การจัดซ้ือวัสดุเพ่ือ
จัดทำเองน้ันมักจะมีขั้นตอนท่ียุงยาก เจาหนาท่ีพัสดุไปราชการ ไมมีผูปฏิบัติงานแทนได การระบุรายละเอียดตางๆ 
ในใบสั่งซ้ือ ไมชัดเจน รายละเอียดพัสดุ ไมชัดเจน การตั้งงบประมาณในขอบัญญัติไมเพียงพอ สถานท่ีเก็บพัสดุ น้ัน
คับแคบ เจาหนาที ่บางราย รีบรอนในการปฏิบัติงาน จึงไมลงทะเบียนรับ จายพัสดุ รวมถึง ขาดการพูดคุย
ปรึกษาหารือกัน โดยแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน ของเจาหนาท่ีพัสดุองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
เขตอำเภอปง ไดแก จัดอบรมเพ่ิมเติมเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง และการดำเนินการท่ีเก่ียวของกับงานพัสดุท้ังหมด 
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และ จัดสงเจาหนาท่ีเขารับการอบรม ระเบียบการจัดซ้ือจัดจาง และการเก็บรักษาพัสดุอยูเสมอ แตงตั้งเจาหนาท่ี
ตรวจรับพัสดุทดแทนไวลวงหนา และ แจงระเบียบใหทราบเพ่ือลดขั้นตอนการจัดซ้ือวัสดุเพ่ือจัดทำเองประสานงาน
และปรึกษาหารือกันเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางในหนวยงานอยูเสมอแตงตั้งเจาหนาท่ีตรวจรับพัสดทุดแทนไวลวงหนา
และแจงระเบียบใหทราบ ระบุรายละเอียดของพัสดุอยางชัดเจน ตรวจสอบพัสดุประจำป กำชับใหเจาหนาท่ีทุกคน
นั้น ลงทะเบียนเพื่อ รับ-จายพัสดุทุกครั้งเจาหนาที่ควบคุมพัสดุบันทึกการเบิกจายพัสดุทุกครั้ง อยางรัดกุม ให
เจาหนาที ่ทุกฝายปฏิบัติงานตามระเบียบอยางเครงครัดจัดหาหองเก็บพัสดุที ่มีพื ้นที่กวางขวาง วางแผนการ
ปฏิบัติงานการจำหนายพัสดุ ปรึกษาหารือ ประชุมมอบนโยบาย และ ติดตามการดำเนินการเจาหนาที ่ และ
คณะกรรมการจำหนายพัสดุทำความเขาใจในระเบียบการจำหนายพัสดเุพ่ิมเตมิอยูเสมอ รวมถึงแตงตั้งคณะทำงานท่ี
มีความรูความเขาใจในระเบียบการจำหนายพัสดุและรายงานผูบังคับบัญชาอยางสม่ำเสมอ 

จำแนกตำแหนงงานในภาพรวมและรายดานแตกตางกัน ทดสอบโดยใชคา สถิติ T-test นั้นพบวาใน
ตำแหนงงานที่แตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานการตรวจรับพัสดุ (0.021) ดานตรวจรับพัสดุ 
(0.045*) อยางมีนัยสำคัญอยูที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของธนวรรณ ทองคำสุก (2559) ไดศึกษา 
การศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยการบริหารกับการบริหารงานพัสดุของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1. วิทยานิพนธ ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา. ผลการวิจัยพบวา 1) ปจจัยการบริหารงานพัสดุของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ทั้งดานบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ วิธีการทำงาน และการจัดการ  
มีการดำเนินงานอยูในระดับมาก 2) สภาพการบริหารงานพัสดุของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1โดยภาพรวมมีการดำเนินงานอยูในระดับมาก และ 3) ปจจัยการบริหารมี
ความสัมพันธทางบวกกับสภาพการบริหารงานพัสดุของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 อยูในระดับปานกลาง อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 

ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังนี้ 
1. ดานการจัดหาพัสดุ จากผลการวิจัย แสดงใหเห็นวา การบริหารงานพัสดุของโรงเรียนสารสาสน เขต 5 

ผูปฏิบัติงานของโรงเรียนสารสาสน เขต 5 ตองคำนึงถึงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และความรับผิดชอบตอ
ผลสำเร็จของงานในการจัดหาตองดำเนินงานอยางเปดเผย โปรงใส และเปดโอกาสใหมีการแขงขันอยางเปนธรรม 

2. ดานการตรวจรับพัสดุ จากผลการวิจัยน้ัน แสดงใหเห็นวาในการบริหารงานพัสดุของโรงเรียนสารสาสน 
เขต 5 ผูปฏิบัติงานของโรงเรียนสารสาสน เขต 5 จะตองมีการดำเนินการตรวจรับพัสดุใหเปนไปตามรายการ 
รายละเอียด รูปแบบ หรือตามท่ีกำหนดในสัญญาซ้ือขายหรือขอตกลงในสัญญา 

3. ดานการควบคุมและเก็บรักษาพัสด ุ
จากผลการวิจัยน้ัน จะแสดงใหเห็นวาในการบริหารงานพัสดุของโรงเรียนสารสาสน เขต 5ผูปฏิบัติงานของ

โรงเรียนสารสาสน เขต 5 ตองมีการแยกประเภทวัสดุ แยกชนิดของวัสดุ การบันทึกรับวัสดุในบัญชีวัสดุ โดยการใช
เอกสารตามระเบียบการท่ีถูกตอง  

4. ดานการจำหนายพัสดุ 
จากผลการวิจัยนั้น จะแสดงใหเห็นวา ในการบริหารงานพัสดุของโรงเรยีนสารสาสน เขต 5 ผูปฏิบัติงาน

การบริหารงานพัสดุของโรงเรียนสารสาสน เขต 5 ตองมีเบิกจายพัสดุอยางถูกตอง โปรงใส และตองมีการตรวจสอบ
ความถูกตองของใบเบิกและเอกสารประกอบแลวลงบัญชีหรือทะเบียนการจาย และเก็บใบเบิกจายไวเปนหลักฐาน
ดวยทุกคร้ัง  
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ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
1. ควรมีการศึกษาวิจัยท่ีเก่ียวกับการจัดทำคูมือ การบริหารพัสดุ สำหรับการบริหารงานพัสดุของโรงเรียน

สารสาสน เขต 5 เพ่ือใหเจาหนาท่ี และบุคลากรทุกฝายท่ีเก่ียวของกับงานพัสด ุเชน ผูบริหาร ผูอำนวยการ ไดใชเปน
คูมือเพ่ือประกอบการพิจารณาดำเนินการในการบริหารพัสดุ ไดโดยสะดวกและถูกตองตามระเบียบของทางราชการ 

2. ควรมีการศึกษาวิจัยท่ีเก่ียวกับ ในการประเมินผลในการควบคุมภายในของของโรงเรียนสารสาสน เขต 
5 เพ่ือกอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอองคกรมากยิ่งขึ้น 

3. ควรนำระบบอิเล็กทรอนิกสตางๆ มาใช เชน ระบบบัญชีคอมพิวเตอร ระบบสำเร็จรูปสำหรับการ
บริหารงานพัสดุของโรงเรียนสารสาสน เขต 5 ระบบการจัดซ้ือรวม แบบออนไลน รวมถึงการลงทะเบียนบริษัทผูคา 
การทำ E-catalog และการทำงานอื่นๆ เพื่อทำใหระบบการบริหารพัสดุของการบริหารงานพัสดขุองโรงเรียนสาร
สาสน เขต 5 มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กลาวคือ ใชระยะเวลาจัดหานอยลงและไดพัสดุที่มีคุณภาพในราคาท่ี
เหมาะสม มีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได 

4. ควรมีการประชุมรวมกันกับผูบริหาร ผูอำนวยการ เจาหนาท่ีพัสดุและผูปฏิบัติงานของหนวยงาน ในการ
ใหคำอธิบาย ชี้แจงรับฟงปญหาและแกไขที่เกี่ยวกับความตองการพัสดุหนวยงานผูใชในโรงเรียนสารสาสน เขต 5 
เปนระยะๆ หรือเมื่อมีระเบียบใหมๆ ออกมาเพื่อใหทุกฝายมีความเขาใจที่ถูกตองตรงกันและรวมมือกันในการ
บริหารพัสดุใหเกิดผลดีตอหนวยงานและตอไป 

5. ควรศึกษาแนวทาง ในการพัฒนากระบวนการการบริหารงานพัสดุของโรงเรียนสารสาสน เขต 5 
6. ควรศึกษาสภาพการบริหารงานพัสดุของการบริหารงานพัสดุของโรงเรียนสารสาสน เขต 5ในเขตอ่ืนๆ 
7. ควรทำการศึกษา โดยใชแนวคิด ทฤษฎี การบริหารจัดการอ่ืน เพ่ือนำผลท่ีศึกษาไดน้ัน มาใชประโยชนรวมกัน 

 

เอกสารอางอิง 
กัญญารัตน ประทุม (2561) ปจจัยที่สงผลตอการบริหารงานพัสดุของโรงเรียน ในสังกัดองคการบริหารสวน

จังหวัดนครราชสีมา. วิทยานิพนธ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา. 

เง็กไน แซลี้ (2559) การบริหารความเสี่ยงที่สงผลตอการบริหารงานพัสดุของสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี. วิทยานิพนธ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 

ทัศนีย เสียงดัง (2560) กลยุทธการบริหารงานพัสด ุที ่สงผลตอประสิทธิภาพการบริหารงานพัสด ุของ
สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. วิทยานิพนธ หลักสูตรบัญชี
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง. 

ธนวรรณ ทองคำสุก (2559) การศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยการบริหารกับการบริหารงานพัสดุของ
โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1. วิทยานิพนธ 
ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. 

ปภาวิน โนภิวงค. (2560). ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัสดุองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต
อำเภอปง จังหวัดพะเยา. พะเยา  

รุงทิวา วงศราษฎร (2559) ความสัมพันธระหวางการบริหารงานพัสดุที่สงผลตอประสิทธิภาพการบริหารพสัดุ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตภาคเหนือตอนบน. วิทยานิพนธ สาขาการบัญชี หลักสูตรบัญชี
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย. 

 

125

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาต ิครั้งที่ 16



สุทธีรา นัยติ๊บ. (2558). แนวทางการแกไขปญหาการบริหารงานพัสดุของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดแพร. แพร  
อมรวิทย แกวมีศรี (2557) การศึกษาความคิดเห็นตอการบริหารงานพัสดุขององคการบริหารสวนตำบล ของ

บุคลากรงานดานพัสดุขององคการบริหารสวนตำบล จังหวัดอำนาจเจริญ. สารนิพนธ หลักสูตรปริญญา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ. 

 

126

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาต ิครั้งที่ 16



แรงจูงใจของพนักงานท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการทำงานของงานพัสดุ องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ในจังหวัดเชียงใหม 
 
Motivation of employees that affect the work efficiency of supplies Local government 
organization in Chiang Mai Province 
 

ผูวิจัย    เยาวลักษณ  มณฑา 
สาขาวิชาการบัญชแีละการเงิน มหาวิทยาลยัเวสเทิรน 
ดร. วรินทรพิพย  กำลังแพทย 

    ภาควิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลยัเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ  
การวิจัยแรงจูงใจของพนักงานที่สงผลตอประสิทธิภาพการทำงานของงานพัสดุ องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ในจังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงค 1. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะทางประชากรศาสตรของพนักงานท่ีทำงานพัสดุ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม 2. เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานท่ีทำงานพัสดขุอง
องคกรปกครองสวนทองถิ ่น จังหวัดเชียงใหม และ 3. เพื่อศึกษาแรงจูงใจที่มีตอประสิทธิภาพการทำงานของ
พนักงานที่ทำงานระบบพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้นี ้คือ 
บุคลากรในงานพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม ท่ีปฏิบัติงานพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
จำนวน 211 แหง และไดจำนวนประชากรทั้งสิ้น 1,198 คน และนำมากำหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชสูตร
ของทาโร ยามาเน ไดกลุมตัวอยาง จำนวน 300 คน เคร่ืองมือท่ีใชรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชวิเคราะห
ขอมูล ไดแก สถิติเชิงพรรณนา ซ่ึงประกอบดวย คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถติิท่ี
ใชทดสอบสมมติฐานประกอบดวยคา t-test และวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 

ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จำนวน 170 คน คิดเปนรอยละ 56.60              
ชวงอายุ 31-40 ป จำนวน 158 คน คิดเปนรอยละ 52.60 ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 136 คน           
คิดเปนรอยละ 45.30 ตำแหนงลูกจางชั่วคราว จำนวน 98 คน คิดเปนรอยละ 32.60 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 11 ป 
ขึ้นไป จำนวน 105 คน คิดเปนรอยละ 35.00 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจของพนักงานท่ีสงผล
ตอประสิทธิภาพการทำงานของงานพัสดุองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในจังหวัดเชียงใหม ในแรงจูงใจในการทำงาน 
อยูในระดับมาก มีคา x เทากับ 4.18 โดยดานท่ีมีคามากท่ีสุด คือ ความกาวหนาในหนาท่ีการงาน มีคา x เทากับ 
4.39 , ดานลักษณะของงานท่ีปฏิบัต ิมีคา x เทากับ 4.27 และดานท่ีมีคามาก คือ ดานการไดรับการยอมรับนับถือ 
มีคา x เทากับ 4.09 , ดานความรับผิดชอบ มีคา x เทากับ 4.07 และดานความสำเร็จในการทำงาน มีคา x เทากับ 
4.06 เรียงลงมาตามลำดับ ในประสิทธิภาพการบริหารงาน อยูในระดับมาก มีคา x เทากับ 3.96 ดานที่มีคามาก 
คือ ดานความโปรงใส มีคา x เทากับ 3.97 , ดานความถูกตอง มีคา x เทากับ 3.92 , ดานความรวดเร็วในการ
ใหบริการ มีคา x เทากับ 4.02 , ดานความคุมคา มีคา x เทากับ 3.93 เรียงลงมาตามลำดับ ผลการทดสอบ
สมมุติฐาน การเปรียบเทียบแรงจูงใจของพนักงานที่สงผลตอประสิทธิภาพการทำงาน ในดานเพศ อายุและระดับ
การศึกษา ที่แตกตางกัน มีแรงจูงใจของพนักงานที่สงผลตอประสิทธิภาพการทำงานของงานพัสดุองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ในจังหวัดเชียงใหม ท่ีแตกตางกัน และแรงจูงใจของพนักงานไมสงผลตอประสิทธิภาพการทำงานของ
งานพัสดุองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในจังหวัดเชียงใหม ในภาพรวมและรายดาน 

 
คำสำคัญ : แรงจูงใจของพนักงาน, ประสิทธิภาพในการทำงาน, งานพัสดุ, องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

127

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาต ิครั้งที่ 16



Abstract 
Research on motivation of employees that affect work efficiency of parcel work Local 

government organization In Chiang Mai The objectives are 1. To study the demographic 
characteristics of the warehouse staff of the local government organization. 2. To study the 
work motivation of the staff who work in the warehouses of the local government 
organization. And 3. To study the motivation towards the work efficiency of the employees 
who work in the warehouse system of the local government organization. Chiang Mai 
ProvinceThe population used in this research is the personnel of the ware of the local 
government organization. Chiang Mai Province There are 211 local administrative 
organizations which have a population of 1,198 people and used to determine the size of the 
sample. By using the formula of Taro Yamane, the samples were 300 people. The tools used 
for collecting data were the questionnaire and the statistical questionnaire for data analysis. 
Which consists of frequency, percentage, mean, standard deviation and statistics used to test 
the hypothesis, consisting of t-test and One-Way ANOVA. 

The results showed that most of the respondents were 170 males, 56.60% of the 
respondents, aged 31-40 years, 158 persons, or 52.60%, bachelor's degree level 136 persons, 
representing 45.30%. 98 temporary employees, equal to 32.60%. Working period of 11 years 
or more, a total of 105 people, representing 35.00%. Average and standard deviation of 
employee motivation that affects the performance. Picking the work of the Procurement 
organization. In Chiang Mai In motivation to work At a high level With an average of 4.18, 
with the most valuable aspect being career progress With an average of 4.39, the aspect of 
the work performed With an average of 4.27 and the most valuable aspect is the respect Have 
an average of 4.09, responsibility With an average of 4.07 and the success in work With an 
average of 4.06 in descending order In management efficiency At a high level With an 
average of 3.96. The most valuable aspect is transparency. With an average of 3.97, for 
accuracy With an average of 3.92, for the speed of service Have an average value of 4.02, 
value for money With an average of 3.93 sorted by order Hypothesis test results Comparison 
of employee motivation affecting work efficiency in gender, age and education level 
Different There are employee motivation that affects the work efficiency of the parcel work. 
In Chiang Mai Different and employee motivation does not affect the efficiency of the parcel 
work. In Chiang Mai In the overall and in each aspect 
 
Keywords : Employee motivation, work efficiency, supplies, local administrative organizations 
 
บทนำ 

ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ เขามามีบทบาทอยางสูงในการดำเนินธุรกิจทั ้งทางภาครัฐและเอกชน              
โดยการนำระบบสารสนเทศท่ีเหมาะสมมาใชกับกิจการ ซ่ึงจะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ โดยใน
สวนภาครัฐเทคโนโลยีสารสนเทศไดเขามามีบทบาทมากขึ้น เพื่อชวยสนับสนุนกระบวนการทำงานในภาครัฐใหมี
ความรวดเร็ว โปรงใสและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง การบริหารการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจำกัดใหเกิด
คุณประโยชนสูงสุด อันสงผลใหภาครัฐสามารถปฏิบัติหนาที่ในการสนับสนุนภาคเอกชนใหมีความแข็งแกรงและ
รวมกันพัฒนาประเทศใหเจริญเติบโตอยางยั่งยืน 

องคการบริหารสวนจังหวัด เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีจัดตั้งขึ้น มีฐานะเปนนิติบุคคล เปนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่มีความเกี่ยวของกับชีวิตความเปนอยูของประชาชนเปนอยางมาก เนื่องจากอยูใกลชิดกับ
ประชาชนมากท่ีสุด ท้ังในดานพ้ืนท่ีและการมีปฏิสัมพันธกับประชาชนในพ้ืนท่ี เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีถือ
ไดวามีอำนาจหนาที ่ที ่จะแกไขปญหาตางๆ ของประชาชนและสามารถตอบสนองความตองการเบื้องตนของ
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ประชาชนไดเปนอยางดี มีศักยภาพเพียงพอท่ีจะจัดทำบริการสาธารณะตางๆ พระราชบัญญัติองคการบริหารสวน
จังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 45 ไดกำหนดใหมีอำนาจหนาที่ในการพัฒนาทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
และมีหนาที่ตองทำในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด อันไดแก จัดใหมีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก รักษา
ความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและสถานท่ีสาธารณะ ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ ปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย สงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและผูพ ิการ 
คุมครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรม
อันดีของทองถิ่น ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรใหตามความ
จำเปนและสมควร นอกจากน้ี องคการบริหารสวนจังหวัด อาจจัดทำกิจการในเขตจังหวัด เพื่อทำใหประชาชนใน
พ้ืนท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

เปาหมายท่ีสำคัญในการจัดหาพัสดุมาใชงาน จะตองเปนการจัดหาพัสดุท่ีมีประโยชนใชสอยเหมาะสม ผูท่ีมี
หนาท่ีรับผิดชอบบริหารพัสดุควรจัดหาพัสดุท่ีมีคุณสมบัติถูกตองตาม เพ่ือใหสามารถใชประโยชนไดอยางเหมาะสม
กับการปฏิบัติงาน ซ่ึงคุณสมบัติท่ีถูกตองในท่ีน้ีหมายถึง มีคุณสมบัติดานเทคนิค คือ มีรูปแบบ คุณลักษณะทางเคมี
ฟสิกส หรือสวนประกอบในตัวพัสดุถูกตอง คุณสมบัติดานความคุมคา คือ มีความสมดุลระหวางราคา อายุการใช
งานและอรรถประโยชนที่ไดรับ รวมทั้ง คุณสมบัติเกี่ยวกับความแนนอน คือ สามารถเชื่อถือไดวาพัสดุทุกชิ้นมี
คุณภาพเดียวกัน และไดรับการตรวจสอบมาตรฐานเดียวกัน การจัดหาพัสดุใหเพียงพอตอความตองการปฏิบัติงาน 
ผูที่มีหนาที่รับผิดชอบบริหารพัสดุควรจัดหาพัสดุในจำนวนที่ถูกตองและ ณ เวลาที่ถูกตอง ซึ่งหมายถึง การจัดหา
พัสดุใหไดในปริมาณที่เพียงพอตอการใชงานอยางสม่ำเสมอในกระบวนการดำเนินงานอยางตอเนื่อง มีพัสดสุำรอง
พอเหมาะและมีจังหวะเวลาที่สมดุลตอการใชงาน นอกจากนั้นการจัดหาพัสดุดวยตนทุนและแหลงขายที่เหมาะสม 
หากพิจารณาวาการจัดหาพัสดุท่ีตรงตามวัตถุประสงคการใชงาน เพียงพอและทันเวลาแกการใชปฏิบัติงาน เปนการ
จัดหาพัสดุที ่มีประสิทธิผลแลว การจัดหาพัสดุในราคาและจากแหลงขายที ่ถูกตอง ก็คือ การจัดหาพัสดุที ่มี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากแมจะไดพัสดุมาใชประโยชนจนบรรลุผลสำเร็จในงานหนึ่งๆ แลวก็ตาม แตหากตองเสีย
คาใชจายสูงเกินไป ก็ไมอาจถือวาบรรลุผลสัมฤทธิ์ในระดับองคการ ดังนั้น จึงควรจัดหาพัสดุใหไดในราคาและจาก
แหลงขายท่ีถูกตองในท่ีน้ีหมายถึง เปนราคาท่ีผูซ้ือและผูขายยอมรับหรือพึงพอใจเปนราคาท่ีผูซ้ือพอใจในคุณภาพท่ี
ไดรับและผูขายไดรับกำไรเพียงพอตอการดำเนินธุรกิจ สำหรับแหลงขายท่ีถูกตองในท่ีน้ีหมายถงึ ผูขายหรือแหลงขาย
มีความพรอมในการจัดหาและนำสงพัสดุไดตรงตามความตองการของผูซ้ือ มีความซ่ือสัตยและมีฐานะการเงินม่ันคง  

ประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุ (Commodity Management Efficiency) เปนระดับของการบรรลุ
เปาหมายความสำเร็จของการบริหารจัดการงานพัสดุ โดยการกำหนดทิศทางในการใชทรัพยากรทั้งหลายอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือใหบรรลุเปาหมายขององคกร ดวยการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเปน
การใชทรัพยากรไดอยางเฉลียวฉลาด คุมคาและมีประสิทธิผลเปนการตัดสินใจไดอยางถูกตองและมีการปฏิบัติงาน
สำเร็จ ตามแผนที่กำหนดไว ซึ่งองคประกอบของประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุ (Commodity Management 
Efficiency) มี 4 ดาน ไดแก 1) ดานความถูกตอง (Accuracy) 2) ดานความคุมคา (Value) 3) ดานความโปรงใส 
(Transparency) และ 4) ดานความรวดเร็วในการใหบริการ (Fast Service) ซึ่งเปนปจจัยอันสำคัญท่ีมีอิทธิพลตอ
การดำรงอยูขององคกรในประเทศไทย รวมถึง หนวยงานราชการโดยเฉพาะหนวยงานทางดานการศึกษา ซ่ึงเปนอีก
องคกรหนึ่งที่ตองใหความสำคัญกับประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุ แตเนื่องจากสถานศึกษามีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา จึงจำเปนตองมีการจัดซ้ือ จัดจาง เพ่ือใหเกิดประโยชนมากท่ีสุด ทฤษฎีตางๆ ทางการบริหารงาน จึงถูก
คิดและพัฒนาขึ้น ตามแนวคิดจากเปาหมายดังกลาว เพ่ือนำมาประยุกตใชในการเพ่ิมความสำเร็จขององคกร 
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ดังนั้น ในฐานะที่ผูศึกษามีหนาที่เปนเจาหนาท่ีงานพัสดุขององคการบริหารสวนจังหวัดเชยีงใหม มีความ
สนใจท่ีจะศึกษาแรงจูงใจของพนักงานท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการทำงานของงานพัสดุองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ทั้งกระบวนการ ปญหาและแนวทางแกไขปญหาการจัดซื้อจัดจาง เพื่อที่จะใหไดเพื่อนำไปสูแนวทางการเพ่ิม
ประสิทธิภาพงานพัสดุขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม อยางมีประสิทธิภาพ 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
ในการวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค  

1. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะทางประชากรศาสตรของพนักงานท่ีทำงานพัสดขุององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
จังหวัดเชยีงใหม 

2. เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานท่ีทำงานพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัด
เชียงใหม 

3. เพ่ือศึกษาแรงจูงใจท่ีมีตอประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานท่ีทำงานระบบพัสดุขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น จังหวัดเชยีงใหม 

 

กรอบแนวความคิดในการทำการวจิัย 
ตัวแปรตน      ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดทีใ่ชในการวจิัย 
 
 
 
 
 
 

ปจจัยสวนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
5. ตำแหนง 
6. ระยะเวลาในการทำงาน 

ประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุ  
(Commodity Management Efficiency) 
1. ดานความถูกตอง 
2. ดานความคุมคา 
3. ดานความโปรงใส 
4. ดานความรวดเร็วในการใหบริการ 
วรรณวิมล อัมรินทรนุเคราะห (2547 : 64) 

แรงจูงใจในการทำงาน 
1. ความสำเร็จในงาน 
2. ลักษณะของงานที่ปฏิบัต ิ
3. ความรับผิดชอบ 
4. การไดรับการยอมรับนับถือ 
5. ความกาวหนา 

แมคเคิลแลนดและคณะ (2006) 
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วิธีการวิจัย 
การวิจัย เร่ือง แรงจูงใจของพนักงานท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการทำงานของงานพัสดุองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ในจังหวัดเชียงใหม ผูวิจัยไดกำหนดขอบเขตของการวิจัยไวดังน้ี 
1. กลุมตัวอยางผูวิจัยกำหนดกลุมตัวอยาง คือ บุคลากรในงานพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัด

เชียงใหม ท่ีปฏิบัติงานพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จำนวน 211 แหง (ท่ีมา : สำนักงานสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม) และไดจำนวนประชากรทั้งสิ้น 1,198 คน และนำมากำหนดขนาดของกลุมตัวอยาง            
โดยใชสูตรของทาโร ยามาเน ไดกลุมตัวอยาง จำนวน 300 คน 

2. เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 4 สวน คือ 
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม โดยเปนคำถามที่ใชรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ

ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตำแหนง และระยะเวลาในการทำงาน 
สวนที่ 2 ระดับปจจัยของแรงจูงใจในการทำงาน ไดแก ความสำเร็จในงาน ลักษณะของงานท่ี

ปฏิบัติ ความรับผิดชอบ การไดรับการยอมรับนับถือ และความกาวหนา 
สวนท่ี 3 ระดับปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุ ไดแก ดานความถูกตอง ดาน

ความคุมคา ดานความโปรงใส และดานความรวดเร็วในการใหบริการ 
สวนที่ 2 และ 3 ใชมาตรวัดความสำคัญ (Rating Scale) โดยไดแบงออกเปน 5 มาตราวัด คือ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอยและนอยท่ีสุด โดยสรางคำถามใหครอบคลุมในเน้ือหาท่ีตองการ โดยใหแตละระดับ   
มีเกณฑการใหคะแนนดังน้ี 

โดยมีลักษณะขอคำถามเปนแบบเลือกตอบ (Check - list) โดยเลือกขอที่ตรงกับความคิดเห็น
ของตนเอง โดยมีลักษณะคำถามเปนแบบเลือกตอบวัดระดับความคิดเห็น 5 ระดับ 

โดยใชมาตรวัดของลิเคิรท (Likert’s Scale) โดยมีเกณฑการใหคะแนนคำตอบดังน้ี 
ระดับ 5 หมายถึง ความสำคัญของปจจัยท่ีสงผลมากท่ีสุด 
ระดับ 4 หมายถึง ความสำคัญของปจจัยท่ีสงผลมาก 
ระดับ 3 หมายถึง ความสำคัญของปจจัยท่ีสงผลปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง ความสำคัญของปจจัยท่ีสงผลนอย 
ระดับ 1 หมายถึง ความสำคัญของปจจัยท่ีสงผลนอยท่ีสุด 

โดยใหแตละระดับมีเกณฑการใหคะแนน เกณฑการแปลความหมาย เพ่ือจัดระดบัชวงคะแนน
ของ Likert’s Scale แบงไดดงัน้ี 

คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายถึง มีความสำคญัมากท่ีสดุ 
คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายถึง มีความสำคญัมาก 
คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง มีความสำคญัปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึง มีความสำคญันอย 
คะแนนเฉล่ีย 1.01 – 1.80 หมายถึง มีความสำคญันอยท่ีสดุ 

สวนท่ี 4 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 

สรุปผลการวิจัย 
สวนท่ี 1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงสวนใหญพบวาลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบ

แบสอบถาม มีดังน้ี 
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ดานเพศ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จำนวน 170 คน คิดเปนรอยละ 56.60 และเพศหญิง 
จำนวน 130 คน คิดเปนรอยละ 43.40 

ดานอายุ ผู ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีชวงอายุ 31-40 ป จำนวน 158 คน คิดเปนรอยละ 52.60 
รองลงมา คือ ชวงอายุ 41-50 ป จำนวน 68 คน คิดเปนรอยละ 22.60 รองลงมา คือ ชวงอายุ 20 - 30 ป จำนวน 
45 คน คิดเปนรอยละ 15.20 และชวงอายุ 51-60 ป จำนวน 29 คน คิดเปนรอยละ 9.60 

ดานระดับการศึกษา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 136 คน 
คิดเปนรอยละ 45.30 รองลงมา คือ สูงกวาปริญญาตรี จำนวน 84 คิดเปนรอยละ 28.10 และระดับต่ำกวาปริญญาตรี 
จำนวน 80 คน คิดเปนรอยละ 26.60 

ดานตำแหนงในงาน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีตำแหนงลูกจางชั่วคราว จำนวน 98 คน คิดเปนรอยละ 
32.60 ตำแหนงลูกจางประจำ จำนวน 86 คน คิดเปนรอยละ 28.60 ตำแหนงขาราชการ จำนวน 62 คน คิดเปน
รอยละ 20.60 และตำแหนงพนักงานราชการ จำนวน 54 คน คิดเปนรอยละ 18.20 

ดานระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 11 ป ขึ้นไป 
จำนวน 105 คน คิดเปนรอยละ 35.00 รองลงมา คือ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่ำกวา 1 ป จำนวน 75 คน           
คิดเปนรอยละ 25.30 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 6-10 ป จำนวน 68 คน คิดเปนรอยละ 22.60 และระยะเวลาใน
การปฏิบัติงาน 1-5 ป จำนวน 52 คน คิดเปนรอยละ 17.10 

สวนท่ี 2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจของพนักงานท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการทำงาน
ของงานพัสดุองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในจังหวัดเชียงใหม ในแรงจูงใจในการทำงาน 

ดานภาพรวม อยูในระดับมาก มีคา x เทากับ 4.18 โดยดานที่มีคามากที่สุด คือ ความกาวหนาในหนาท่ี
การงาน มีคา x เทากับ 4.39 , ดานลักษณะของงานท่ีปฏิบัต ิมีคา x เทากับ 4.27 และดานท่ีมีคามาก คือ ดานการ
ไดรับการยอมรับนับถือ มีคา x เทากับ 4.09 , ดานความรับผิดชอบ มีคา x เทากับ 4.07 และดานความสำเร็จใน
การทำงาน มีคา x เทากับ 4.06 เรียงลงมาตามลำดับ 

ดานความสำเร็จในงาน อยูในระดับมาก มีคา x เทากับ 4.06 ขอท่ีมีคามากท่ีสุด คือ ขอทานสามารถมองเห็น
ความสำเร็จของงานไดชัดเจน มีคา x เทากับ 4.46 , ขอทานสามารถใชวิจารญาณของตนเองในการแกปญหาท่ีเกิดขึ้น 
มีคา x เทากับ 4.24 และขอท่ีมีคามาก คือ ขอทานมีโอกาสกำหนดเปาหมายและวิธีการทำงานในหนาท่ีของตนเองได 
มีคา x เทากับ 4.13 , ขอเม่ือเกิดปญหาในการทำงาน ทานทราบดีวาควรแกปญหาอยางไร มีคา x เทากับ 3.79 และ
ขอทานสามารถทำงานในความรับผิดชอบของตนไดเปนอยางดี มีคา x เทากับ 3.68 เรียงลงมาตามลำดับ 

ดานลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ อยูในระดับมากท่ีสุด มีคา x เทากับ 4.27 ขอท่ีมีคามากท่ีสุด คือ ของานท่ี
ทานปฏิบัติอยูนั้นมีสวนชวยสงเสริมความกาวหนาของทาน มีคา x เทากับ 4.47 , ขอกฎ ระเบียบ สวนใหญของ
หนวยงานไมจำกัดความเปนอิสระในการปฏิบัติงานของทาน มีคา x เทากับ 4.44 , ขอผูบังคับบัญชาใหมอบอำนาจ
และความเชื่อใจในการปฏิบัติงานในหนาท่ีความรับผิดชอบของทาน มีคา x เทากับ 4.28 , ขอองคกรเปดโอกาสให
ทานไดแสดงความคิดเห็นและเสนอแนวทางในการปฏิบัติงาน มีคา x เทากับ 4.28 และขอท่ีมีคามาก คือ ขอทาน
สามารถระบุงานท่ีทำอยูวามีลักษณะขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานได มีคา x เทากับ 3.86 เรียงลงมาตามลำดับ 

ดานความรับผิดชอบ อยูในระดับมาก มีคา x เทากับ 4.07 ขอท่ีมีคามากท่ีสุด คือ ของานท่ีทานรับผิดชอบ
เปนงานท่ีนำไปสูการพัฒนาองคการ มีคา x เทากับ 4.38 , ของานท่ีทานรับผิดชอบน้ันเปนงานท่ีองคกรใหความสำคัญ 
มีคา x เทากับ 4.23 และขอท่ีมีคามาก คือ ขอทานไดใชความรูความสามารถอยางเต็มท่ีในงานท่ีไดรับผิดชอบ มีคา x 
เทากับ 4.15 , ของานท่ีทานรับผิดชอบน้ัน ผูบังคับบัญชาควรใหความสนใจและความสำคัญ มีคา x เทากับ 3.81 , และ
ของานท่ีทานรับผิดชอบตองใชความรูความสามารถอยางเต็มท่ี มีคา x เทากับ 3.79 เรียงลงมาตามลำดับ 
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ดานการไดรับการยอมรับนับถือ อยูในระดับมาก มีคา x เทากับ 4.09 ขอที่มีคามากที่สุด คือ ขอเพื่อน
รวมงานยอมรับฟงความคิดเห็นของทาน มีคา x เทากับ 4.31 และขอท่ีมีคามาก คือ ขอผูบังคับบัญชาของทานเปด
โอกาสใหทานไดแสดงความคิดเห็นในงานท่ีรับมอบหมายอยางเต็มท่ี มีคา x เทากับ 4.19 , ขอทานรูสึกวาทานเปน
ผูหน่ึงท่ีมีสวนรวมทำใหงานในองคกรกาวหนา มีคา x เทากับ 4.16 , ขอทานตั้งใจทำงานมากขึ้น เพราะไดรับการ
ยอมรับจากผูบังคับบัญชา มีคา x เทากับ 3.94 และขอความคิดเห็นของทานไดรับการนำไปปฏิบัติจริง มีคา x 
เทากับ 3.83 เรียงลงมาตามลำดับ 

ดานความกาวหนาในหนาที่การงาน อยูในระดับมากที่สุด มีคา x เทากับ 4.39 ขอที่มีคามากที่สุด คือ             
ขอไดรับประสบการณใหมๆ จากงานพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส มีคา x เทากับ 4.72 , ขอไดรับการ
สนับสนุนใหมีการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น มีคา x เทากับ 4.65 , ขอไดรับการเลื่อนตำแหนงที่สูงขึ้นดวยความ
ยุติธรรม มีคา x เทากับ 4.38 , ขอทานทราบเก่ียวกับเสนทางความกาวหนาในตำแหนงงาน มีคา x เทากับ 4.22 
และขอท่ีมีคามาก คือ ขอไดศึกษาดูงานนอกสถานท่ีเก่ียวกับงานพัสดุดวย เพ่ือเพ่ิมประสบการณและความชำนาญ
จากงานท่ีปฏิบัติ มีคา x เทากับ 4.01 เรียงลงมาตามลำดับ 

สวนท่ี 3 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจของพนักงานท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการทำงาน
ของงานพัสดุองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในจังหวัดเชียงใหม ในประสิทธิภาพการบริหารงาน  

ดานภาพรวม อยูในระดับมาก มีคา x เทากับ 3.96 ดานท่ีมีคามาก คือ ดานความโปรงใส มีคา x เทากับ 
3.97 , ดานความถูกตอง มีคา x เทากับ 3.92 , ดานความรวดเร็วในการใหบริการ มีคา x เทากับ 4.02 , ดานความ
คุมคา มีคา x เทากับ 3.93 เรียงลงมาตามลำดับ 

ดานความถูกตอง อยู ในระดับมาก มีคา x เทากับ 3.97 ขอที ่มีคามากที ่สุด คือ ขอหนวยงานมีการ
ดำเนินการเกี่ยวกับงานพัสดุเปนไปตามระเบียบ คุณลักษณะที่กำหนดและพัสดุที่จัดซื้อมามีคุณภาพเหมาะสมกับ
ราคากลาง มีคา x เทากับ 4.37 และขอท่ีมีคามาก คือ ขอหนวยงานมีสวนรวมในการกำหนดทิศทางการทำงานให
เปนไปตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งหากเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสามารถปรับเปลี่ยนแผนเพื่อรองรับไดอยางทนัเวลา 
เพ่ือใหเกิดความถูกตองในกระบวนการทำงาน มีคา x เทากับ 4.18 , ขอหนวยงานมีการดำเนินงานพัสดุดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสที่มีความถูกตองเปนไปตามแผนปฏิบัติการที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ มีคา x เทากับ 4.18 , ขอ
หนวยงานมีการกำหนดอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อใหการดำเนินงานเปนไปอยาง
ถูกตอง ดวยความรอบคอบและรัดกุม มีคา x เทากับ 4.18 , และขอหนวยงานมีการติดตามผลของการปฏิบัติงาน
พัสดุดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตามแผนท่ีวางไวอยางตอเน่ืองและมีความถูกตองตามกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง มีคา 
x เทากับ 4.18 เรียงลงมาตามลำดับ 

ดานความคุมคา อยูในระดับมาก มีคา x เทากับ 3.92 ขอที่มีคามาก คือ ขอการจัดซื้อ/จาง ดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสเปนเคร่ืองมือในการตอรองราคาท่ีไดพัสดุท่ีมีคุณภาพในราคาท่ีเหมาะสม มีคา x เทากับ 4.06 , 
ขอการจัดซ้ือ/จาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสชวยใหไดพัสดุท่ีมีราคาต่ำกวาทองตลาด มีคา x เทากับ 3.99 , ขอ
เปนการนำเทคโนโลยีและอุปกรณท่ีทันสมัยมาใช ทำใหใชทรัพยากรท่ีมีอยูในองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ มีคา x 
เทากับ 3.97 , ขอหนวยงานมีการลดตนทุนการทำงานของงานพัสดุ โดยนำระบบจัดซื ้อจัดจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส เขามาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ มีคา x เทากับ 3.96 , ขอหนวยงานมีการประเมินผลการดำเนินงาน
อยางตอเนื่อง เพื่อชวยใหสามารถลดตนทุนและชวยแกปญหาการทำงานที่ซ้ำซอนตางๆ ที่เกี่ยวของไดอยางมี
ประสิทธิภาพ มีคา x เทากับ 3.93 , ขอการจัดซื้อ/จาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสชวยทำใหองคกรประหยดั
คาใชจายมากกวาวิธีเดิม มีคา x เทากับ 3.91 , ขอประหยัดงบประมาณในเรื่องของการเผยแพรขอมูลขาวสาร 
เนื ่องจากใช Internet ชวยในการดำเนินการ มีคา x เทากับ 3.88 , และขอการจัดซื ้อ/จาง ดวยวิธีการทาง

133

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาต ิครั้งที่ 16



อิเล็กทรอนิกสสามารถลดคาใชจายในการเดินทางไปตดิตอกับผูขายสินคาและบริการและลดตนทุนงานเอกสาร มีคา 
x เทากับ 3.69 เรียงลงมาตามลำดับ 

ดานความโปรงใส อยูในระดับมาก มีคา x เทากับ 4.02 ขอที่มีคามาก คือ ขอสามารถอุทธรณคำตัดสิน
ของคณะกรรมการในการจัดซื ้อ/จาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไดในทุกๆ ขั้นตอน มีคา x เทากับ 4.12 ,         
ขอหนวยงานมีการสื่อสารท่ีเปนลายลักษณอักษรผานระบบอิเล็กทรอนิกส เพ่ือใหรับทราบขอมูลและเกิดความเขาใจ
ท่ีตรงกันในการดำเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ มีคา x เทากับ 4.10 , ขอหนวยงานมีการใหสวนงานภายนอกท่ี
เก่ียวของเขามาตรวจสอบและนิเทศงานอยางตอเน่ือง เพ่ือใหสามารถทำการปรับปรุงการปฏิบัติงานใหถูกตองและมี
ประสิทธิภาพ มีคา x เทากับ 4.09 , ขอกระบวนการจัดซ้ือ/จาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสมีความโปรงใสและ
ตรวจสอบกระบวนการทำงานไดทุกขั้นตอน มีคา x เทากับ 4.08 , ขอหนวยงานมีการสื่อสารขอมูลและชี้แจงใหทุก
คนปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับและขอบเขตตามที่กฎหมายกำหนดอยูเสมอ มีคา x เทากับ 4.08 , ขอการ
จัดซื ้อ/ จาง ดวยวิธ ีการทางอิเล็กทรอนิกสสามารถเปดเผยขอมูลไดในทุกขั ้นตอน มีค า x เทากับ 4.00 ,                    
ขอหนวยงานมีสวนรวมในการบริหารการควบคุมการปฏิบัติงานในกระบวนการตางๆ ของคณะกรรมการอยางเครงครัด 
เพื ่อใหเกิดการบริหารงานที ่โปรงใสตรวจสอบได มีคา x เทากับ 4.00 , ขอมีการเสนอราคาแบบทันทีทันใด              
(Real Time) จึงทำใหไมมีการสมยอมกันทางดานราคา มีคา x เทากับ 3.98 , ขอการจัดซื้อ/จาง ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสสามารถแกไขปญหาทุจริตในการจัดซ้ือ/จางได มีคา x เทากับ 3.96 , ขอเปนการกระจายขอมูลไปยัง
ฝายตางๆ โดยเฉพาะผูคา เชน การสงเอกสารที่เกี่ยวของไปยังผูคาโดยไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e- Mail) มีคา x 
เทากับ 3.94 , ขอหนวยงานมีการเปดเผยขอมูลจัดซื้อจัดจางจากแหลงตางๆ ทั้งจากภายในและภายนอกองคการ            
ท่ีผูเก่ียวของสามารถเขาถึงไดอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ มีคา x เทากับ 3.85 เรียงลงมาตามลำดับ 

ดานความรวดเร็วในการใหบริการ อยู ในระดับมาก มีคา x เทากับ 3.93 ขอที ่มีคามากที ่สุด คือ            
ขอหนวยงานมีการสงเสริมใหเจาหนาท่ี มีความเขาใจในระบบงานท่ีตรงกันและแสดงทัศนคติในการทำงานท่ีใหเห็น
ถึงประโยชนสวนรวม เพ่ือใหการดำเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนไมเกิดการซ้ำซอนและลาชา มีคา x เทากับ 4.06 , 
ขอหนวยงานมีการใหขอมูลแกผูที่เกี่ยวของกับงานดานพัสด ุดวยความรวดเร็ว ตามกำหนดเวลาทำใหผูใชขอมูล
สามารถทราบขอมูลสำหรับจัดเก็บฐานขอมูลการจัดซ้ือจัดจางไดอยางมีประสิทธิภาพ มีคา x เทากับ 4.05 , ขอการ
จัดซ้ือ/จาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะชวยใหการปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบ และทำใหการทำงานประสบ
ผลสำเร็จตามเปาหมาย มีคา x เทากับ 3.99 , ขอการปฏิบัติงานในการจัดซ้ือ/จาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไม
มีความซับซอน เขาใจงาย มีคา x เทากับ 3.99 , ขอการฝกอบรมและใหความรูเก่ียวกับการจัดซ้ือ/จาง ดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสกอนนำไปปฏิบัติจริงชวยใหเจาหนาเกิดความม่ันใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น มีคา x เทากับ 3.97 
, ขอหนวยงานมีระบบการจัดซ้ือจัดจางและขอมูลจากแหลงตางๆ ท้ังจากภายในและภายนอกองคการท่ีผูเก่ียวของ
สามารถเขาถึงไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มีคา x เทากับ 3.93 , ขอการจัดซื้อ/จาง ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสชวยประหยัดเวลา ทำใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานไดอยางสะดวก รวดเร็ว มีคา x เทากับ 3.87 , ขอ
กระบวนการสรุปราคาผูท่ีชนะการประมูลสามารถดำเนินการไดอยางรวดเร็ว มีคา x เทากับ 3.85 , ขอการจัดซ้ือ/
จาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสชวยสนับสนุนใหงานท่ีทานปฏิบัตอิยูมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น มีคา x เทากับ 3.80 , 
ขอหนวยงานมีการจัดระบบและวิธีการทำงานท่ีทันสมัยมีการแจงผลการอนุมัติในการจัดซ้ือจัดจางไดอยางรวดเร็ว
และทันเวลา เพ่ือใหงานท่ีดำเนินการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีคา x เทากับ 3.79 เรียงลงมาตามลำดับ 

สวนที่ 4 การเปรียบเทียบแรงจูงใจของพนักงานที่สงผลตอประสิทธิภาพการทำงานของงานพัสดุองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ในจังหวัดเชียงใหม 
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จำแนกตามเพศ พบวาในเพศท่ีแตกตางกัน มีแรงจูงใจของพนักงานท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการทำงานของ
งานพัสดุองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในจังหวัดเชียงใหม ท่ีแตกตางกัน ในภาพรวมและดานความถูกตอง เน่ืองจาก
มีคา Sig ท่ี 0.034 และ 0.017 

จำแนกตามอายุ พบวาในชวงอายุท่ีแตกตางกัน มีแรงจูงใจของพนักงานท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการทำงาน
ของงานพัสดุองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในจังหวัดเชียงใหม ที่แตกตางกัน ในภาพรวมและดานความถูกตอง 
เน่ืองจากมีคา Sig ท่ี 0.009 และ 0.028 

- ดานภาพรวม พบวามีความแตกตางกันจำนวน 1 คู คือ ผูที่มีชวงอาย ุ31-40 ป กับ ชวงอายุ 
51-60 ป มีแรงจูงใจของพนักงานที่สงผลตอประสิทธิภาพการทำงานของงานพัสดุองคกรปกครองสวนทองถิ่น            
ในจังหวัดเชียงใหม ท่ีแตกตางกัน เน่ืองจากมีคา Sig ท่ี 0.003 

- ดานความถูกตอง พบวามีความแตกตางกันจำนวน 1 คู  คือ ผู ที ่มีชวงอายุ 20-30 ป กับ             
ชวงอายุ 41-50 ป มีแรงจูงใจของพนักงานที่สงผลตอประสิทธิภาพการทำงานของงานพัสดุองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ในจังหวัดเชียงใหม ท่ีแตกตางกัน เน่ืองจากมีคา Sig ท่ี 0.045 

จำแนกตามระดับการศึกษา พบวาในระดับการศึกษา ที่แตกตางกัน มีแรงจูงใจของพนักงานที่สงผลตอ
ประสิทธิภาพการทำงานของงานพัสดุองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในจังหวัดเชียงใหม ท่ีแตกตางกัน ในภาพรวมและ
ดานความคุมคา เน่ืองจากมีคา Sig ท่ี 0.003 และ 0.019 

- ดานภาพรวม พบวามีความแตกตางกัน จำนวน 1 คู คือ ผูท่ีมีการศึกษาระดับต่ำกวาปริญญาตรี 
กับ ผูท่ีมีการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี มีแรงจูงใจของพนักงานท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการทำงานของงานพัสดุ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในจังหวัดเชียงใหม ท่ีแตกตางกัน เน่ืองจากมีคา Sig ท่ี 0.005 

- ดานความคุมคา พบวามีความแตกตางกัน จำนวน 1 คู คือ ผูที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี   
กับ ผูท่ีมีการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี มีแรงจูงใจของพนักงานท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการทำงานของงานพัสดุ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในจังหวัดเชียงใหม ท่ีแตกตางกัน เน่ืองจากมีคา Sig ท่ี 0.024 

จำแนกตามตำแหนง พบวาตำแหนงในการปฏิบัติงาน ที่แตกตางกัน มีแรงจูงใจของพนักงานที่สงผลตอ
ประสิทธิภาพการทำงานของงานพัสดุองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในจังหวัดเชียงใหม ท่ีไมแตกตางกัน ในภาพรวม
และรายดานความคุมคา เน่ืองจากมีคา Sig ท่ีมากกวา 0.05 

จำแนกตามระยะเวลาในการทำงาน พบวาตำแหนงในการระยะเวลาในการทำงาน ที ่แตกตางกัน                 
มีแรงจูงใจของพนักงานที่สงผลตอประสิทธิภาพการทำงานของงานพัสดุองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในจังหวัด
เชียงใหม ท่ีไมแตกตางกัน ในภาพรวมและรายดานความคุมคา เน่ืองจากมีคา Sig ท่ีมากกวา 0.05 

 
อภิปรายผล 
จากผลการศึกษาผูวิจัยนำผลการวิจัยมาอภิปรายตามวัตถุประสงค ดังน้ี 

สวนท่ี 1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงสวนใหญพบวาเปนเพศชาย จำนวน 170 คน คิดเปนรอยละ 
56.60 มีชวงอายุ 31-40 ป จำนวน 158 คน มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 136 คน คิดเปนรอยละ 
45.30 มีตำแหนงลูกจางชั่วคราว จำนวน 98 คน คิดเปนรอยละ 32.60 มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 11 ป ขึ้นไป 
จำนวน 105 คน คิดเปนรอยละ 35.00 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของรัตนา ดวงเมฆ (2560:บทคัดยอ) ปจจัยท่ีสงผล
ตอการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐและระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกร
ปกครองทองถิ่นในจังหวัดสระแกว การศึกษาวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลของผู
บริหารงานพัสดุกับประสิทธิภาพการบริหารงานระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐและระบบบัญชีคอมพิวเตอรของ
องคกรปกครองทองถิ ่น ในจังหวัดสระแกว และเพื ่อศึกษาการปฏิบัติงานของผู บริหารงานพัสดุ สงผลกับ
ประสิทธิภาพการบริหารงานระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐและระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองทองถิ่น
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ในจังหวัดสระแกว เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย เลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีการกำหนด
ตัวอยางแบบตามความสะดวก (Convenience sampling) จำนวน 400 ตัวอยาง สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
คือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถี่ (Frequency) รอยละ(Percentage) คาเฉลี่ย (Average) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation) สถิติเชิงอนุมาน ไดแก Multiple linear regression analysis การศึกษาวิจัย 
พบวา ปจจัยสวนบุคคลสงผลตอการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐและระบบบัญชี
คอมพิวเตอรขององคกรปกครองทองถิ่น ในจังหวัดสระแกว โดยผูกรอกแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 
31-40 ป จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทำงานในตำแหนงลูกจางชั่วคราว และมีระยะเวลาในการทำงานตัง้แต 1-5 ป 
และสามารถสรุปผล การทดสอบสมมติฐานไดวา ปจจัยดานขอมูลทั ่วไปสงผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐและระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองทองถิ่น ในจังหวัดสระแกว 
และปจจัยดานการปฏิบัติงานดานระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ และระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครอง
ทองถิ่นในจังหวัดสระแกว สงผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารงานระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ และ
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร ขององคกรปกครองทองถิ่นในจังหวัดสระแกว และสอดคลองกับงานวิจัยของสรนันท บาง
แสง.(2556) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทำงานกับความผูกพันตอองคกรของพนักงาน บริษทั 
เบอรลี่ ยุคเกอร จำกัด (มหาชน) ผลการวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญงิ อายุระหวาง 31-40 ป 
การศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับเงินเดือนระหวาง 10,001-30,000 บาท เปนพนักงานระดับปฏิบัติการ ระยะเวลา
ในการปฏิบัติงานนอยกวา 5 ป และสถานภาพโสด 

สวนท่ี 2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจของพนักงานท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการทำงาน
ของงานพัสดุ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในจังหวัดเชียงใหม ในแรงจูงใจในการทำงาน ในภาพรวม อยูในระดับมาก 
มีคา x เทากับ 4.18 โดยดานที่มีคามากที่สุด คือ ความกาวหนาในหนาที่การงาน มีคา x เทากับ 4.39 , ดาน
ลักษณะของงานที่ปฏิบัต ิมีคา x เทากับ 4.27 และดานที่มีคามาก คือ ดานการไดรับการยอมรบันับถือ มีคา x 
เทากับ 4.09 , ดานความรับผิดชอบ มีคา x เทากับ 4.07 และดานความสำเร็จในการทำงาน มีคา x เทากับ 4.06 
เรียงลงมาตามลำดับ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของศราวุธ แสงประกาย (2556:บทคัดยอ) ไดศึกษาแรงจุงใจในการ
ทำงานและความผูกพันตอองคกรของพนักงานขาย กรณีศึกษา บริษัท เดอเบล จำกัด ผลการวิจัยสรุปไดวาแรงจูงใจ
ในการทำงานของพนักงานขายบริษัท เดอเบล จำกัด มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ อยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และเม่ือวิเคราะหความสัมพันธในแตละดานระหวางแรงจูงใจในการทำงานกับความผูกพันตอ
องคการแลว พบวาแรงจูงใจในการทำงานดานปจจัยอนามัย ไดแก ดานนโยบายและการบริหารงานของบริษัทดาน
การปกครองบังคับบัญชา ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ดานความสัมพันธกับเพ่ือรวมงาน ดานสภาพแวดลอม
ในการทำงาน ดานเงินเดือนและสวัสดิการ ดานความเปนอยูสวนตัวและแรงจูงใจดานปจจัยจูงใจ ไดแก ความสำเร็จ
ในงาน ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ดานความรับผิดชอบในงาน ดานความกาวหนาใน
การทำงาน ดานความเติบโตในตนเองและอาชีพ มีความสัมพันธและความผูกพันตอองคการ อยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 สวนความแตกตางระหวางแรงจูงใจในการทำงานและความผูกพันตอองคการ ปจจัยอ่ืนๆ ไดแก 
พนักงานขายท่ีมีเพศตางกัน พนักงานขายท่ีมีอายุตางกัน พนักงานขายท่ีมีสถานภาพสมรสตางกัน ไมพบวามีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ และสอดคลองกับงานวิจัยของปรียาดา สันตินิยม (2557:บทคัดยอ) ได
ทำการศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทำงานและความผูกพันองคกรของบุคลากรสายสนับสนุน 
โรงพยาบาลศิริราช ผลการศึกษาวิจัยพบวา 1. แรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน โรงพยาบาลศิริ
ราช โดยรวมบุคลากรมีแรงจูงใจในการทำงานอยู ในระดับมาก เมื ่อพิจารณาเปนรายดานพบวาบุคลากรสาย
สนับสนุน โรงพยาบาลศิริราช มีแรงจูงใจในการทำงานอยูในระดับมาก ไดแก ดานความรับผิดชอบ ดานความสำเร็จ 
ดานลักษณะงานและดานการยอมรับนับถือ รองลงมา คือ ดานนโยบายบริษัทและการบริหารงาน ความกาวหนา
และดานความสัมพันธระหวางหัวหนางาน อยู ในระดับปานกลาง 2. ความผูกพันตอองคกรของบุคลากรสาย
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สนับสนุน โรงพยาบาลศิริราช โดยภาพรวมบุคลากรมีความผูกพันตอองคกร อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนราย
ดานพบวา บุคลากรสายสนับสนุนของโรงพยาบาลศิริราช มีระดับความผูกพันตอองคกรอยูในระดับมาก คือ ดาน
ความถูกตองหรือบรรทัดฐานของสังคม รองลงมา คือ ดานทัศนคติและดานพฤติกรรม ตามลำดับ 3. ความสัมพันธ
ระหวางแรงจูงใจในการทำงานกับความผูกพันองคกรของบุคลากรสายสนับสนุน โรงพยาบาลศิริราช โดยภาพรวมมี
ความสัมพันธทางบวก อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

สวนท่ี 3 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจของพนักงานท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการทำงาน
ของงานพัสดุ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในจังหวัดเชียงใหม ในประสิทธิภาพการบริหารงาน ในภาพรวม อยูใน
ระดับมาก มีคา x เทากับ 3.96 ดานท่ีมีคามาก คือ ดานความโปรงใส มีคา x เทากับ 3.97 , ดานความถูกตอง มีคา 
x เทากับ 3.92 , ดานความรวดเร็วในการใหบริการ มีคา x เทากับ 4.02 , ดานความคุมคา มีคา x เทากับ 3.93 
เรียงลงมาตามลำดับ ซึ ่งสอดคลองกับงานวิจัยของปรียาดา สันตินิยม (2557:บทคัดยอ) ไดทำการศึกษา
ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทำงานและความผูกพันองคกรของบุคลากรสายสนับสนุน โรงพยาบาลศิริราช 
ผลการศึกษาวิจัยพบวา 1. แรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน โรงพยาบาลศิริราช โดยรวมบุคลากรมี
แรงจูงใจในการทำงานอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาบุคลากรสายสนับสนุน โรงพยาบาลศิริราช    
มีแรงจูงใจในการทำงานอยูในระดับมาก ไดแก ดานความรับผิดชอบ ดานความสำเร็จ ดานลักษณะงานและดานการ
ยอมรับนับถือ รองลงมา คือ ดานนโยบายบริษัทและการบริหารงาน ความกาวหนาและดานความสัมพันธระหวาง
หัวหนางาน อยูในระดับปานกลาง 2. ความผูกพันตอองคกรของบุคลากรสายสนับสนุน โรงพยาบาลศิริราช โดย
ภาพรวมบุคลากรมีความผูกพันตอองคกร อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา บุคลากรสายสนับสนุน
ของโรงพยาบาลศิริราช มีระดับความผูกพันตอองคกรอยูในระดับมาก คือ ดานความถูกตองหรือบรรทัดฐานของ
สังคม รองลงมา คือ ดานทัศนคติและดานพฤติกรรม ตามลำดับ 3. ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทำงานกับ
ความผูกพันองคกรของบุคลากรสายสนับสนุน โรงพยาบาลศิริราช โดยภาพรวมมีความสัมพันธทางบวก อยางมี
นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และสอดคลองกับงานวิจัยของศราวุธ แสงประกาย (2556:บทคัดยอ) ไดศึกษาแรง
จุงใจในการทำงานและความผูกพันตอองคกรของพนักงานขาย กรณีศึกษา บริษัท เดอเบล จำกัด ผลการวิจัยสรุปได
วาแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานขายบริษัท เดอเบล จำกัด มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ อยางมี
นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และเม่ือวิเคราะหความสัมพันธในแตละดานระหวางแรงจูงใจในการทำงานกับความ
ผูกพันตอองคการแลว พบวาแรงจูงใจในการทำงานดานปจจัยอนามัย ไดแก ดานนโยบายและการบริหารงานของ
บริษัทดานการปกครองบังคับบัญชา ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ดานความสัมพันธกับเพื่อรวมงาน ดาน
สภาพแวดลอมในการทำงาน ดานเงินเดือนและสวัสดิการ ดานความเปนอยูสวนตัวและแรงจูงใจดานปจจัยจูงใจ 
ไดแก ความสำเร็จในงาน ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดานความรับผิดชอบในงาน 
ดานความกาวหนาในการทำงาน ดานความเติบโตในตนเองและอาชีพ มีความสัมพันธและความผูกพันตอองคการ 
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สวนความแตกตางระหวางแรงจูงใจในการทำงานและความผูกพันตอ
องคการ ปจจัยอื่นๆ ไดแก พนักงานขายที่มีเพศตางกัน พนักงานขายที่มีอายุตางกัน พนักงานขายที่มีสถานภาพ
สมรสตางกัน ไมพบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิต ิ

สวนที่ 4 การเปรียบเทียบแรงจูงใจของพนักงานที่สงผลตอประสิทธิภาพการทำงานของงานพัสดุ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ในจังหวัดเชียงใหม พบวาในเพศ อายุ และ ระดับการศึกษา ที่แตกตางกัน มีแรงจูงใจของ
พนักงานท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการทำงานของงานพัสดุองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในจังหวัดเชียงใหม ท่ีแตกตาง
กัน ในภาพรวมและรายดาน เนื่องจากมีคา Sig ที่ต่ำกวา 0.05 สวนในตำแหนง และระยะเวลาในการทำงาน              
ท่ีแตกตางกัน มีแรงจูงใจของพนักงานท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการทำงานของงานพัสดุองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ในจังหวัดเชียงใหม ที่ไมแตกตางกัน ในภาพรวมและรายดาน เนื่องจากมีคา Sig ที่สูงกวา 0.05 ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของสรนันท บางแสง.(2556) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทำงานกับความผูกพันตอองคกร
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ของพนักงาน บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จำกัด (มหาชน) ผลการวิจัยพบวา 1. การศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามส
สวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 31-40 ป การศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับเงินเดือนระหวาง 10,001-30,000 
บาท เปนพนักงานระดับปฏิบัติการ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานนอยกวา 5 ป และสถานภาพโสด 2. การวิเคราะห
ขอมูลปจจัยแรงจูงใจในการทำงานของพนักงาน พบวา ปจจัยแรงจูงใจในการทำงาน โยดภาพรวมอยูในระดับมาก 
โดยคาเฉลี่ยของแรงจูงใจในการทำงานสูงที ่สุด คือ ดานความรับผิดชอบ อยูในระดับมาก รองลงมา คือ ดาน
ความสำเร็จในการทำงาน ดานการไดรับการยอมรับนับถือ และนอยท่ีสุด คือ ดานลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ 3. การ
วิเคราะหขอมูลปจจัยความผูกพันตอองคกรของพนักงาน พบวา ความผูกพันตอองคกรอยูในระดับมาก โดยคาเฉลี่ย
ของความผูกพันตอองคกรสูงท่ีสุด คือ ดานความภูมิใจท่ีไดรับการยอมรับจากองคกร รองลงมา คอื ดานความภูมิใจ
ที่รู สึกเปนสวนหนึ่งขององคกร และนอยที่สุด คือ ดานความปรารถนาท่ีจะเปนสมาชิกขององคกร 4. พนักงานที่มี
ขอมูลสวนบุคคล ไดแก อายุ ระดับเงินเดือน ตำแหนงในการปฏิบัติงานและระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกตางกัน 
มีแรงจูงใจในการทำงานแตกตางกันและพนักงานท่ีมีเพศ ระดับการศึกษาและสถานภาพ แตกตางกัน มีแรงจูงใจใน
การทำงานไมแตกตางกัน 5. พนักงานท่ีมีขอมูลสวนบุคคล ไดแก อายุและระดับเงินเดือนแตกตางกัน มีความผูกพัน
ตอองคกรแตกตางกัน และพนักงานท่ีมีเพศ ระดับการศึกษา ตำแหนงในการปฏิบัติงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
และสถานภาพแตกตางกัน มีความผูกพันตอองคกรไมแตกตางกัน 6. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางแรงจูงใจใน
การทำงานกับความผูกพันตอองคกรของพนักงาน พบวา มีความสัมพันธกันในทางบวก ในระดับปานกลาง อยางมี
นัยสำคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.01 จากผลการวิเคราะหขอมูลผูศึกษาไดเสนแนวทางในการสรางแรงจูงในในการทำงาน
และความผูกพันตอองคกร โดยควรสงเสริมใหพนักงานมีสวนรวมพัฒนากระบวนการและชมเชยยกยอง เม่ือ
พนักงานสรางผลงาน เพื่อใหพนักงานรูสึกภาคภูมิใจและเกิดความผูกพันตอองคกร และสอดคลองกับงานวิจัย
ของขวัญดาว ดวงเดือน.(2556:บทคัดยอ) ความสัมพันธระหวางความผูกพันตอองคกรกับแรงจูงใจในการทำงานของ
ลูกจางชั่วคราว กรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม.ผลการวิจัยพบวาความผูกพันตอองคกรอยูในระดับสูงและ
แรงจูงใจในการทำงาน อยูในระดับปานกลาง การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการทำงาน จำแนกปจจัยสวนบุคคล 
พบวาไมแตกตางกัน สวนความสัมพันธระหวางความผูกพันตอองคกรกับแรงจูงใจในการทำงาน พบวามี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยมีคาความสัมพันธในระดับสูง 

 

ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัย 
1. องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในจังหวัดเชียงใหม ควรมีการพยายามปรับเปลี่ยน ควบหรือลดสายงาน

บางสวนท่ีซ้ำซอนกันออกบาง 
2. องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในจังหวัดเชียงใหม ควรมีการสรางเกณฑ มาตรฐานการทำงานที่แนนอน

ชัดเจน และมีคูมือการปฏิบัติงาน 
3. องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในจังหวัดเชียงใหม ควรมีการเพ่ิมพูนทักษะและประสบการณของบุคลากร 

โดยใหโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ จากการประชุม 
4. องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในจังหวัดเชียงใหม ควรมีการใหความรูใหแกบุคลากร โดยการใหการ

ฝกอบรม การศึกษาดูงานเพ่ิมมุมมองท่ีกวางขึ้น 
5. องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในจังหวัดเชียงใหม ควรมีการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการ

ทำงานเปนระยะๆ 
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ท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมกรุงเทพมหานคร 
 
The development of the level of public participation in the development of Farmers 
Agricultural Land Reform Office Bangkok 
 
ผูวิจัย วิชชาพร  กัลยาบาล 

สาขาวิชา การจัดการและการตลาด มหาวิทยาลยัเวสเทิรน 
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ภาควิชา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชนในงานดานพัฒนาเกษตรกร

ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกรุงเทพมหานคร 2) ศึกษาเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของ
ประชาชนในงานดานพัฒนาเกษตรกรของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมกรุงเทพมหานคร จำแนกตาม
ปจจัยสวนบุคคล และ3)เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในงานดานพัฒนาเกษตรกรของ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกรุงเทพมหานคร ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประชาชนซึ่งเปน
เกษตรกรในพ้ืนท่ีเขตปฏิรูปท่ีดินของกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 ราย โดยการกำหนดกลุมตัวอยางโดยใชวิธีของ 
ทาโร ยาโมเน เคร่ืองมือท่ีใชรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ 
คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน คา t-test,F-test 

ผลการศึกษา พบวา 1) การพัฒนาระดับการมีสวนรวมของประชาชนในงานดานพัฒนาเกษตรกรของ
สำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมกรุงเทพมหานครโดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.81 เม่ือ
จำแนกเปนรายดานพบวา ทุกดานในระดับมาก เรียงตามลำดับจากมากไปนอยดังน้ี ดานการควบคุมโดยประชาชน
คาเฉลี่ยเทากับ 3.93 รองลงมา ดานการเปดรับความคิดเห็นจากประชาชน คาเฉลี่ยเทากับ 3.83 ดานการวางแผน
รวมกันและรวมปฏิบัติ คาเฉลี่ยเทากับ 3.80 ดานการใหขอมูล คาเฉลี่ยเทากับ 3.78 ดานการรวมติดตามตรวจสอบ 
คาเฉลี่ยเทากับ 3.78และดานการปรึกษาหารือ คาเฉลี่ยเทากับ 3.74ตามลำดับ 2) ผลการเปรียบเทียบการพฒันา
ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในงานดานพัฒนาเกษตรกรของสำนักงานการปฏิรูปที่ด ินเพื ่อเกษตรกรรม
กรุงเทพมหานคร จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล เพศ อายุ อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน จำนวนแรงงานในครัวเรือน 
และสมาชิกกลุม พบวา ประชาชนที่มีเพศและอายุแตกตางกัน การมีสวนรวมของประชาชนในงานดานพัฒนา
เกษตรกรของสำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมกรุงเทพมหานครแตกตางกัน สวนปจจัยสวนบุคคลดานอ่ืนๆ
ไมแตกตางกัน 

 
คำสำคัญ : งานพัฒนาเกษตรกร,การมีสวนรวม,สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม. 
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Abstract 
This research aims 1) To determine the level of public participation in the 

development of farmers, the Agricultural Land Reform Office in Bangkok. 2) compare the 
level of public participation in the development of farmers, the Agricultural Land Reform 
Office in Bangkok. By personal factors And 3) to study the development of public 
participation in the development of farmers, the Agricultural Land Reform Office in 
Bangkok. The population in this study. People who are farmers in land reform area of 
Bangkok 400 by determining the sample by means of Taro Pharmaceuticals Monet used to 
collect the statistics used to analyze data were frequency, percentage, average values. 
standard deviation Test and the t-test, F-test. 

The results showed that 1) developed public participation in farmers ' development 
for agricultural land Reform Office in Bangkok by an overview of the large scale. There is 
an average value of 3.81 when classified as a list of all aspects. In descending order of the 
People's control, the average cost equals 3.93, a child's exposure to public opinion The 
average is equal to 3.83 planning and co-operation The average is 3.80 in the field of 
providing the average data equal to 3.78 3.78. The average is equal to 3.74 respectively.            
2) The comparison results of the development of public participation in farmers ' development, 
agricultural land reform Office, Bangkok. By personal factors, age-based gender, average 
earnings per month The number of household workers and group members found that public 
sex and age are different. Public participation in farmers ' development of land reform offices 
for agriculture, Bangkok is different. The other privacy factors are not different. 

   
Keyword : Development, Participation ,the public, the Office of Agricultural Land Reform. 
 

บทนำ 
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปนหนวยงานหนึ่งในสังกัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ ไดดำเนินงานขับเคลื่อนดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเปนอยูของเกษตรกรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
ควบคูกับการสนับสนุนใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในงานดานพัฒนา โดยเชื่อมโยงงานพัฒนาปราชญเกษตร ศูนย
เรียนรู อาสาสมัครการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (คปอ.) และผูแทนเกษตรกรในคณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินจังหวัด 
(คปจ.) เปนตน ปจจุบันสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กาวเขาสูปที่ 43 ของการปฏิบัติภารกิจเพ่ือ
ประชาชนทั้ง 3 ดานหลัก คือ การจัดที่ดิน การพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร และการอนรุักษทรัพยากรธรรมชาติ           
ซึ่งการดำเนินงานในอนาคตอันใกลนี้ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจะตองอยูทามกลางกระแสของการ
เปลี่ยนแปลงเกือบทุกดาน ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีตางๆ ท้ังดานการเกษตร และขอมูลขาวสาร
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก โครงสรางประชากร ซึ่งแนนอนวาจะสงผลกระทบทั้งทางตรงและ
ทางออมตอการปฏิรูปท่ีดินในอนาคต โดยเฉพาะประเด็นดานเศรษฐกิจท่ีเขาสูระบบทุนนิยมเสรีอยางเต็มตวั และการ
เปดการคาเสรีกับประเทศตาง ๆ  ตลอดจน โมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ หรือ ไทยแลนด 4.0 ท่ีจะเร่ิมนามา
ใชในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งการขับเคลื่อนนโยบายหรือทิศทางภาคเกษตรไทย โดยใชแนวทาง
ขับเคล่ือนแบบ “ประชารัฐ” มุงสรางความรวมมือของทุกภาคสวนท้ังภาคเอกชน สถานศึกษา และสถาบันการเงิน ตาง ๆ 
ใหทำงานรวมกันโดยเนนตามความถนัดและจุดเดนของแตละองคกร เพื่อพัฒนาประเทศไทยตอยอดไปสูเกษตร
อุตสาหกรรม เกษตรแปรรูปเพื่อสุขภาพ เกษตรสมัยใหม เกษตรดิจิตอล และทองเที่ยววิถีเกษตร โดยมีเปาหมาย 5 
อุตสาหกรรมที ่มีศักยภาพ และสามารถตอยอดได ซึ ่งไดแก อุตสาหกรรมอาหารเกษตรและไบโอเทคโนโลยี 
อุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพ อุตสาหกรรมอุปกรณและหุนยนตอัจฉริยะ อุตสาหกรรมดิจิทัลเทคโนโลยีสมัยใหม และ
อุตสาหกรรมสรางรังสรรคและเพ่ิมมูลคาการบริการ (สำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม,2562) 
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ทามกลางสถานการณการการเปลี่ยนแปลงที่สงผลกระทบตอภาคการเกษตรกรของไทย ที่ไดกลาว
มาแลวนั้น สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจำเปนตองมีการปรับทิศทางในการปฏิรูปที่ดินใหสามารถ
รับมือกับ การเปลี่ยนแปลงเหลานั้นนี้ ซึ่งแนนอนวาตองเปนหนาที่ของผูบริหารและบุคลากรของสำนักงานการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ทั้งในปจจุบันและอนาคต ที่จะเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนงาน จากเหตุผลและ
ความจำเปนดังกลาวขางตน ไดเล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับการศึกษาการพัฒนาระดับการมี สวน
รวมของประชาชนในงานดานพัฒนาเกษตรกร ของสำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมกรุงเทพมหานคร เพ่ือ
สรางและพัฒนากระบวนการทำงานของหนวยงาน และแนวทางการสงเสริมการสวนรวมของประชาชนในงานดาน
พัฒนาเกษตรกร เพ่ือจะสามารถกำหนดทิศทางท่ีจะรับมือกับปจจัยเชิงบวก และลบ ท่ีอาจจะเกิดขึ้น ดังน้ันแลวการ
ทำงานดานพัฒนาท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลน้ัน ยอมตองแสวงหาแนวทาง และวิธีการท่ีเหมาะสมในการให
ภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนา เนื่องจากการมีสวนรวมของประชาชนมีความสำคัญในการสราง
ประชาธิปไตยอยางยั่งยืนและสงเสริม ธรรมาภิบาล ตลอดจนการบริหารงาน การมีสวนรวมของประชาชนเปนการ
เขามาชวยเหลือหรือรวมกันในกระบวนการพัฒนาในการดำเนินงานตาง ๆ  ของรัฐท่ีสงผลกระทบตอสภาพความ
เปนอยูของประชาชนโดยตรงเพ่ือใหไดขอเท็จจริงท่ีถองแทและสอดคลองกับวิถีการดำเนินชีวิตทำใหเกิดประสิทธิผล 
และสรางความสมดุลระหวางรัฐซ่ึงเปนผูปกครองกับประชาชน ซ่ึงเปนผูอยูใตการปกครองแหงรัฐท่ีมีการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย ดังน้ัน การศึกษาวิจัย ในคร้ังน้ีจึงนับวามีความสำคัญเปนอยางยิ่ง 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
การวิจัยเร่ืองการพัฒนาระดับการมีสวนรวมของประชาชนในงานดานพัฒนาเกษตรกรของสำนักงานการ

ปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคของการวิจัยดังน้ี 
1. เพ่ือศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชนในงานดานพัฒนาเกษตรกรของสำนักงานการปฏรูิปท่ีดนิ

เพ่ือเกษตรกรรมกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของประชาชนในงานดานพฒันาเกษตรกรของสำนักงาน

การปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมกรุงเทพมหานคร จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
 

กรอบแนวความคิดในการทำการวิจัย 
จากการศึกษาการพัฒนาระดับการมีสวนรวมของประชาชนในงานดานพัฒนาเกษตรกรของสำนักงาน

การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดทบทวนแนวคิดและทฤษฎีตางๆตามแนวคิดการมีสวน
รวมประกอบดวย 6 ดาน ดานการใหขอมูล ดานการปรึกษาหารือ ดานการเปดรับความคิดเห็นจาก ประชาชน             
ดานการวางแผนรวมกันและรวมปฏิบัติ ดานการรวมติดตามตรวจสอบ และดานการควบคุมโดยประชาชน ผูวิจัยได
นำมาจัดทำเปนกรอบแนวคิดท่ีใชในการศึกษาดังภาพ 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดทีใ่ชในการวจิัย 
 
วิธีการวิจัย 
 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research)โดยใชวิธีสำรวจมุงศึกษาการพัฒนาระดับ
การมีส วนรวมของประชาชนในงานดานพัฒนาเกษตรกรของสำนักงานการปฏิร ูปที ่ด ินเพื ่อเกษตรกรรม
กรุงเทพมหานคร ประชากรที ่ใชในการวิจัย ไดแก ประชาชนซึ ่งเปนเกษตรกรในพื ้นที ่เขตปฏิรูปที ่ด ินของ
กรุงเทพมหานครจำนวน 332,438 ราย (สำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม,2562) กลุมตัวอยางจำนวน 400 
คน ซ่ึงกำหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยการใชสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane,1973) โดยการสุมตัวอยาง
ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดแบบบังเอิญ เครื่องมือใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงแบบสอบถาม
ดังกลาวไดสรางขึ้นตามวัตถุประสงคและตามกรอบแนวคิดการวิจัยซ่ึงมีขั้นตอนการสรางแบบสอบถาม และเน้ือหา
ของแบบสอบถาม  
ข้ันตอนการสรางเครื่องมือ 
 1. ศึกษาขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ศึกษาจากตำราเอกสาร บทความ แนวคิด และทฤษฏีการ
พัฒนาเกษตรกร แนวคิด และทฤษฏีเก่ียวกับการเรียนรู แนวคิด และทฤษฏีการมีสวนรวมของเกษตรกร การสงเสริม
การเกษตรแบบมีสวนรวม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื ่อเกษตรกรรมพรอมกับนำผลงานวิจัยที่เกี ่ยวของให
ครอบคลุมความมุงหมายของการวิจัยเพ่ือเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 
 2. นำแบบสอบถามที่สรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญจำนวน 3 ทานพิจารณาตรวจสอบและขอคำแนะนำในการ
แกไข ปรับปรุง เพ่ือใหอานแลวมีความเขาใจงายและชัดเจนตามความมุงหมายของการวิจัย 
 3. นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปตรวจสอบหาคา IOC เทากับ 0.880 และทดลองใช (Try-out)             
กับประชากรท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 30 ชุดเพ่ือนำไปหาคาความเชื่อม่ัน โดยใชสูตรการหาคาสัมประสทิธ์ิแอลฟา 
ของครอนบัค (Cornbach Coefficient) พบวา คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามเทากับ 0.980 
  4. นำแบบสอบถามไปใชกับกลุมตัวอยาง 
 
 
 

ปจจัยสวนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดับการศึกษา 
4. อาชีพ 
5. รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
6. จำนวนแรงงานในครัวเรือน 
7. การเปนสมาชิกกลุม 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

การมีสวนรวมในงานดานพัฒนาเกษตรกร 
1. ดานการใหขอมูล 
2. ดานการปรึกษาหารือ 
3. ดานการเปดรับความคิดเห็นจาก 

ประชาชน 
4. ดานการวางแผนรวมกันและรวมปฏิบตั ิ
5. ดานการรวมติดตามตรวจสอบ 
6. ดานการควบคุมโดยประชาชน 

143

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาต ิครั้งที่ 16



การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การวิจัยคร้ังน้ีทำการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยมีขั้นตอน ดังน้ี 
 1. ผูวิจัยทำการแจกแบบสอบถาม ไปยังกลุมตัวอยางจำนวน 400 ชุด โดยใหประชาชนซ่ึงเปนเกษตรกร
ในพ้ืนท่ีเขตปฏิรูปท่ีดินของกรุงเทพมหานครตอบแบบสอบถามดวยตนเอง 
 2. ตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของขอมูล แลวนำแบบสอบถามท่ีสมบูรณมาทำการลงรหัส
ของขอมูลท่ีเก็บรวบรวมมาไดใหเปนตัวเลข ท่ีสามารถนำไปลงในเคร่ืองคอมพิวเตอรประมวลผล 
 3. นำแบบสอบถามทั้งหมดที่ไดเก็บรวบรวมขอมูลแลว มาทำการตรวจสอบความสมบูรณของคำตอบ 
จากน้ันจึงนำขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดมาทำการวิเคราะหทางสถิต ิ
การวิเคราะหขอมูล 

ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดนำขอมูลมาวิเคราะหดวยโปรแกรมสำเร็จรูปในการประมวลผลและวิเคราะห
ขอมูลโดยดำเนินการดังน้ี 

1. นำแบบสอบถามที่รวบรวมไดมาตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตองและนำแบบสอบถามที่มี
ความสมบูรณแลวมาลงรหัส (Coding Form) 

2. นำแบบสอบถามที่ลงรหสัแลว มาบันทึกลงในโปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อประมวลผลขอมูลที่ไดจัดเก็บ
และคำนวณหาคาทางสถิตแิลวนำผลท่ีไดมาวิเคราะหเพ่ือตอบคำถามวิจัยและวัตถปุระสงคท่ีตั้งไว โดยนำเสนอผลใน
รูปแบบตารางประกอบความเรียงและนำผลการศึกษาที ่วิเคราะหไดมาสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและเขียน
ขอเสนอแนะ 
 3. นำแบบสอบถามท่ีลงรหัสแลวใหคะแนนแตละขอจากอำนาจการจำแนกรายขอในแบบสอบถามโดยใช
มาตรสวนประมาณคา (Rating scale) โดยกำหนดคาน้ำหนักหรือคะแนนออกเปน 5 ระดับ ตามวิธีลิเคอรท (Likert) 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด โดยผูวิจัยใชเกณฑการแปลคาคำนวณหาคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) โดยกำหนดเกณฑการใหความหมายคาเฉลี่ยดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2556,หนา 4) 

4.51–5.00 หมายถึง     ระดับการมีสวนรวมมากท่ีสุด 
3.51–4.50 หมายถึง     ระดับการมีสวนรวมมาก 
2.51–3.50 หมายถึง     ระดับการมีสวนรวมปานกลาง 
1.51–2.50 หมายถึง     ระดับการมีสวนรวมนอย 
1.00–1.50 หมายถึง     ระดับการมีสวนรวมนอยท่ีสุด 

4. นำคาท่ีไดจากเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในงานดานพัฒนาเกษตรกรของสำนักงานการ
ปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมกรุงเทพมหานคร จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล โดยใชการทดสอบความแตกตางของตัว
แปร 2 กลุมใช t–test การทดสอบความแตกตางตัวแปรมากกวา 2 กลุมใชOne- way ANOVAและเมื่อพบความ
แตกตางของตัวแปรจึงทำการทดสอบรายคูตอดวยวิธีของ Scheffe’ test 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูวิจัยไดกำหนดสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลโดยดำเนินการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
ขั้นพ้ืนฐานและการประมวลผล โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรทางสถิติ เพ่ือวิเคราะหคาสถิติดังน้ี 

1. สถิติที่ใชหาคุณภาพของเครื่องมือ หาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับโดยใช
วิธีหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอบบาก (Cronbach) 

2. อธิบายปจจัยสวนบุคคลของประชาชนในงานดานพัฒนาเกษตรกรของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรมกรุงเทพมหานครโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) โดยใชคารอยละ (percentage) 
และความถี ่(frequency) 
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3. อธิบายระดับการมีสวนรวมของประชาชนในงานดานพัฒนาเกษตรกรของสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมกรุงเทพมหานคร โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) คือคาเฉลี่ย ( X ) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

4. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพ่ือใชวิเคราะหเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในงาน
ดานพัฒนาเกษตรกรของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกรุงเทพมหานคร จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล               
โดยใชการทดสอบความแตกตางของตัวแปร 2 กลุมใช t – test การทดสอบความแตกตางตัวแปรมากกวา 2 กลุมใช 
One - way ANOVA และเม่ือพบความแตกตางของตัวแปรจึงทำการทดสอบรายคูตอดวยวิธีของ Scheffe’ test 

 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยเร่ืองการมีสวนรวมของประชาชนในงานดานพัฒนาเกษตรกรของสำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ

เกษตรกรรมกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยสรุปผลการวิจัยดังน้ี  
 1. ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศ

หญิง มีอายุระหวาง 20-30 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพเกษตรกร รายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 25,001 -
35,000 บาท แรงงานในครัวเรือน 5- 6 คน และเปนกลุมสมาชิกสหกรณการเกษตร ผูวิจัยไดสรุปผลปจจัยสวน
บุคคลนำเสนอดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 สรุปจำนวนและรอยละของปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

ปจจัยสวนบุคคล จำนวน รอยละ 
เพศ   

 ชาย 243 60.75 
อายุ   

 อายุ 20-30 ป 158 39.50 
ระดับการศึกษา   

 ปริญญาตรี 180 45.00 
รายไดเฉลี่ยตอเดือน 115 28.75 
     ระหวาง 25,001 -35,000 บาท   
จำนวนแรงงานในครัวเรือน   
     5- 6 คน 158 39.50 
การเปนสมาชิกกลุม   
     กลุมสมาชิกสหกรณการเกษตร 88 22.00 

 
2. ผลการศึกษาการพัฒนาระดับการมีสวนรวมของประชาชนในงานดานพัฒนาเกษตรกรของสำนักงาน

การปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมกรุงเทพมหานคร พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.81 เม่ือ
จำแนกเปนรายปจจัยพบวา ทุกดานในระดับมาก เรียงตามลำดบัจากมากไปนอยดงัน้ี ดานการควบคมุโดยประชาชน
คาเฉลี่ยเทากับ 3.93 รองลงมา ดานการเปดรับความคิดเห็นจากประชาชน คาเฉลี่ยเทากับ 3.83 ดานการวางแผน
รวมกันและรวมปฏิบัติ คาเฉลี่ยเทากับ 3.80 ดานการใหขอมูล คาเฉลี่ยเทากับ 3.78 ดานการรวมติดตามตรวจสอบ 
คาเฉลี่ยเทากับ 3.78และดานการปรึกษาหารือ คาเฉลี่ยเทากับ 3.74 ตามลำดับ ผูวิจัยสรุปนำเสนอดังตารางท่ี 2  
 

145

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาต ิครั้งที่ 16



ตารางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของการพัฒนาระดับการมีสวนรวมของประชาชน ในงาน
ดานพัฒนาเกษตรกรของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม
และรายดาน 

การพัฒนาระดับการมีสวนรวมของประชาชน 
ในงานดานพัฒนาเกษตรกร 

X  S.D. แปลผล อันดับที ่

ดานการใหขอมูล 3.78 0.19 มาก 4 

ดานการเปดรับความคิดเห็นจากประชาชน 3.83 0.19 มาก 2 

ดานการปรึกษาหารือ 3.74 0.30 มาก 5 

ดานการวางแผนรวมกันและรวมปฏิบัติ 3.80 0.22 มาก 3 

ดานการรวมติดตามตรวจสอบ 3.78 0.25 มาก 4 

ดานการควบคุมโดยประชาชน 3.93 0.39 มาก 1 

โดยภาพรวม 3.81 0.17 มาก  

 
 2. ผลการเปรียบเทียบการพัฒนาระดับการมีสวนรวมของประชาชนในงานดานพัฒนาเกษตรกรของ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกรุงเทพมหานคร จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา 1) ประชาชนที่มี
เพศแตกตางกัน การมีสวนรวมของประชาชนในงานดานพัฒนาเกษตรกรของสำนักงานการปฏิรูปที ่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรมกรุงเทพมหานคร ในดานการใหขอมูล ดานการเปดรับความคิดเหน็จากประชาชน ดานการปรึกษาหารือ 
ดานการวางแผนรวมกันและรวมปฏิบัติและดานการรวมติดตามตรวจสอบ แตกตางกัน อยางมีนัยสำคญัทางสถิติ 
.05 สวนดานการควบคุมโดยประชาชนไมพบความแตกตาง 2) ประชาชนที่มีอายุแตกตางกัน การมีสวนรวมของ
ประชาชนในงานดานพัฒนาเกษตรกรของสำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมกรุงเทพมหานคร ในดานการให
ขอมูลดานการเปดรับความคิดเห็นจากประชาชนและดานการปรึกษาหารือ แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 สวนปจจัยสวนบุคคลดานอ่ืนๆไมมีความแตกตางกัน ผูวิจัยสรุปผลในภาพรวมนำเสนอดังตารางท่ี3 
 
ตารางที่ 3 วิเคราะหเปรียบเทียบการพัฒนาระดับการมีสวนรวมของประชาชนในงานดานพัฒนา เกษตรกรของ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกรุงเทพมหานคร จำแนกตาม ปจจัยสวนบุคคลดานเพศ
โดยรวมและรายดาน 

ปจจัยสวนบุคคล T-test F-test sig 
เพศ -.724  -0.013* 
อายุ  1.524 0.194 
ระดับการศึกษา  0.026 0.974 
อาชีพ  0.983 0.417 
รายไดเฉลี่ยตอเดือน  0.703 0.590 
จำนวนแรงงานในครัวเรือน  5.056 0.702 
สมาชิกกลุม  2.475 0.067 

*อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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อภิปรายผล 
การวิจัยเร่ืองการพัฒนาระดับการมีสวนรวมของประชาชนในงานดานพัฒนาเกษตรกรของสำนักงานการ

ปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยดังน้ี  
 1. ผลการศึกษาการพัฒนาระดับการมีสวนรวมของประชาชนในงานดานพัฒนาเกษตรกรของสำนักงาน

การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกรุงเทพมหานคร พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกบังานวิจัยของ          
นงเยาว ทองสุข (2558) ทำการศึกษา การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอสิเกา 
จังหวัดตรัง ผลการวิจัยพบวาประชาชนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพยีง อำเภอสิเกา จังหวัดตรังมีสวนรวมในการพัฒนา
หมูบานในภาพรวมอยูในระดับมาก นอกจากน้ียังสอดคลองกับงานวิจัยของวิจัยธนิศร ยืนยง (2561) ทำการศึกษาเร่ือง
การมีสวนรวมของประชาชนท่ีสงผลตอการพัฒนาทองถิ่นในจังหวัดนครนายก ผลการศึกษาพบวา 1) การมีสวนรวมของ
ประชาชนที่สงผลตอการพัฒนาทองถิ่นในจังหวัดนครนายกภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียง
ตามลำดับจากมากไปนอย ดังนี้การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน อยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ
ประกายรุง สายสุด (2560) การพัฒนาระดับการมีสวนรวมของประชาชนในงานดานพัฒนาเกษตรกร ของสำนักงานการ
ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดสกลนคร ผลการวิจัยพบวา ดานการเปดรับความคิดเห็นจากประชาชนอยูในระดับมาก  

2. ผลการเปรียบเทียบการพัฒนาระดับการมีสวนรวมของประชาชนในงานดานพัฒนาเกษตรกรของ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกรุงเทพมหานคร จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา 1) ประชาชนที่มี
เพศแตกตางกัน การมีสวนรวมของประชาชนในงานดานพัฒนาเกษตรกรของสำนักงานการปฏิรูปที ่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรมกรุงเทพมหานคร ในดานการใหขอมูล ดานการเปดรับความคิดเหน็จากประชาชน ดานการปรึกษาหารือ 
ดานการวางแผนรวมกันและรวมปฏิบัติและดานการรวมติดตามตรวจสอบ แตกตางกัน อยางมีนัยสำคญัทางสถิติ 
.05 สวนดานการควบคุมโดยประชาชนไมพบความแตกตาง 2) ประชาชนที่มีอายุแตกตางกัน การมีสวนรวมของ
ประชาชนในงานดานพัฒนาเกษตรกรของสำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมกรุงเทพมหานคร ในดานการให
ขอมูลดานการเปดรับความคิดเห็นจากประชาชนและดานการปรึกษาหารือ แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 สวนปจจัยสวนบุคคลดานอื่นๆไมมีความแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยจุฑาภรณ ผาภูและนวิฒัน 
มาศวรรณา(2558)การมีสวนรวมของเกษตรกรในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาปศุสตัวแบบมีสวนรวมสำหรับ
เกษตรกรรายยอยในจังหวัดขอนแกนผลการศึกษาพบวา เปรียบเทียบการมีสวนรวมของเกษตรกรท่ีเลี้ยงโคเน้ือและ
เกษตรกรท่ีเลี้ยงไกพ้ืนเมืองเกษตรกรท่ีเลี้ยงโคเน้ือมีสวนรวมในการดำเนินงานมากกวาเกษตรกรท่ีเลี้ยงไกพ้ืนเมือง 
ซ่ึงแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001  

 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งน้ี 

จากผลการศึกษาการพัฒนาระดับการมีสวนรวมของประชาชนในงานดานพัฒนาเกษตรกรของสำนักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกรุงเทพมหานครโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะ
รายขอที่มีคาเฉลี่ยของระดับการมีสวนรวมในระดับนอยที่สุดในแตละดาน เพื่อนำมาปรับปรุงการมีสวนรวมของ
ประชาชนใหมีสวนรวมงานดานพัฒนาเกษตรกรของสำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมกรุงเทพมหานครมาก
ยิ่งขึ้นดังน้ี 

1. ดานการใหขอมูล สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมควรประชาสัมพันธถึงการจดักิจกรรม/
โครงการเพ่ือใหสามารถรับขาวสารในการเขารวมโครงการ/กิจกรรมของงานดานพัฒนาเกษตรกรของสำนักงานการ
ปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมยิ่งขึ้น 
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2. ดานการเปดรับความคิดเห็นจากประชาชน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื ่อเกษตรกรรมควรมีการ
วางแผนโครงการจะเชิญชวนใหประชาชนแสดงความคิดเห็น เพ่ือเปนขอมูลในการประเมินขอดีขอเสียของโครงการ
อยางชัดเจน  

3. ดานการปรึกษาหารือ สำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ควรใหประชาชนไดมีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็น/ซักถามท่ีเปนประโยชน ในการจัดประชุมของสำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม  

4. ดานการวางแผนรวมกันและรวมปฏิบัติ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกรงุเทพมหานคร 
ควรใหประชาชนไดมีสวนรวมในการสนับสนุนกิจกรรมการวางแผนหรือการบริจาค เงิน วัสดุ อุปกรณตางๆเพ่ือใชใน
การวางแผนพัฒนาเกษตรกร  

5. ดานการรวมติดตามตรวจสอบ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ควรเนนใหประชาชนไดมี
สวนรวมในการกำหนดมาตรการปองกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการพัฒนาเกษตรกรของสำนักงานการ
ปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม  

6. ดานการควบคุมโดยประชาชน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมควรใหประชาชนไดมีสวน
รวมในแกไขปญหารวมกับสำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 
ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไป 
ดานนโยบาย 

1. การกำหนดนโยบายหรือโครงการพัฒนาตางๆ ควรคำนึงถึงผลกระทบกับประชาชนที่อาศัย อยูใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร และถาเปนไปไดควรเปนกำหนดโครงการพัฒนาจากลางขึ้นบน(Bottom up) ที่อยูบน
พ้ืนฐานและความตองการของประชาชนและควรมีการวางแผนบริหารจัดการเพ่ือดำเนินการอยางเปนระบบ 

2. สำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมควรมีการกำหนดแผนการดำเนินงานใหประชาชนเขาไปมี
สวนรวมในการดำเนินงานตั้งแตกระบวนการกำหนดแนวทางและวางแผนการพัฒนาพื้นที่รวมกันมีการจัดประชุม 
สัมมนา หรือเปดเวที เสวนา รับฟงความคิดเห็นจากทุกภาคสวนรอบดาน เพื ่อใหไดขอมูลที ่ถูกตองและเปน
ประโยชนตอการวางแผนพัฒนาเกษตรกรในเขตกรุงเทพมหานคร หรือพ้ืนท่ีอ่ืนๆตอไป 
ดานการปฏิบัต ิ

1. ควรมีการวางแผนการดำเนินงานท่ีชัดเจนกระชับและทันตอสถานการณการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดลอมเพ่ือไมใหกระทบตอการดำรงชีวิตและวิถีชีวิตของประชาชนท่ีตองมีภาระในคาใชจายตางๆ เพ่ิมขึ้น 

2. ผูรับผิดชอบโครงการควรมีอำนาจตัดสินใจในการแกไขปญหาตางๆที่เกิดขึ้นการจัดประชุม สัมมนา 
หรือการเปดเวทีเสวนา รับฟงความคิดเห็น การเจรจาตางๆ ควรมีการนำขอเสนอหรือขอเรียกรองตางๆไปสูการ
ปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 
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แรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของพนักงานออฟฟศ กรณีศึกษา บริษัท เอบีซีดี จำกัด             
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
Motivation to influence the work performance of office workers : A Case Study of 
ABCD Company Limited in Bangkok 
 
ผูวิจัย   วิภพ  ศรีชาหลวง 
   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรินทรทิพย กำลังแพทย 
  คณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
   

บทคัดยอ 
 งานวิจัยฉบับน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาแรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของพนักงานออฟฟศ 
กรณีศึกษา บริษัท เอบีซีดี จำกัด ในเขตกรุงเทพมหานคร ท้ังท่ีเปนปจจัยทางดานประชากรศาสตรของพนักงาน
ออฟฟศในเขตกรุงเทพมหานคร ระดับแรงจูงใจในการทำงานและระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงาน
ออฟฟศในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือทำการศึกษาอิทธิพลของปจจัยสวนบุคคลและแรงจูงใจในการทำงาน มีผลตอ
คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานออฟฟศในเขตกรุงเทพมหานคร โดยประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีคือซ่ึงมี
ประชากรจำนวนท้ังสิ้น 400 คน โดยใชการสุมตัวอยางแบบงาย จากจำนวนคนทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร 
เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ ใชแบบสอบถาม (Questionnaire) สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูล ไดแก สถิติ
เชิงพรรณนา ซ่ึงประกอบดวย คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติท่ีใชทดสอบ
สมมติฐานประกอบดวยคา t-test และวิเคราะหคาความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 
 การทดสอบสมมติฐาน พบวา จากการเปรียบเทียบแรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของพนักงาน
ออฟฟศ กรณีศึกษา บริษัท เอบีซีดี จำกัด ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา เพศ อายุระดับการศึกษา สถานภาพ 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานและรายไดตอเดอืนของพนักงานออฟฟศตางกัน มีแรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลตอการปฏิบัติงาน
ในภาพรวมไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานทุกขอ 

จากการวิเคราะหแรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของพนักงานออฟฟศ กรณีศึกษา บริษัท เอบีซีดี 
จำกัด ในเขตกรุงเทพมหานคร ในภาพรวม โดยมีคาสัมประสิทธ์ิพหุคูณเทากับ 0.322 และสามารถพยากรณการ
ปฏิบัติงานของพนักงานออฟฟศ ไดรอยละ 62.50 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ดังน้ันสามารถอธิบายไดวา 
แรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลตอการปฏบิัตงิานของพนักงานออฟฟศ กรณีศึกษา บริษัท เอบีซีดี จำกัด ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
คำสำคัญ : แรงจูงใจในการทำงาน คุณภาพชีวิตในการทำงาน  
 
ABSTRACT 
 The purpose of this research was to study the Motivation to influence the work 
performance of office workers : A Case Study of ABCD Company Limited in Bangkok.The 
study is descriptive survey research using questionnaires to collect data. The survey was 
completed by 400 samples of ABCD Company Limited in Bangkok .Data analysis included 
Multiple Regression Analysis, at the 0.05 level of statistical significance. The research 
findings indicate that there is a meaningful 1) Based on the results from the tests of 
hypotheses, it was shown that there were no statistically significant differences in the level 
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of work motivation among the office workers with different gender, educational level, 
status , Work experience and saraly 2)motivation have influence on work performance of 
office workers: A Case Study of ABCD Company with the coefficients .322, Able to 
predict 62.50% of work performance .Therefore, it can be explained that motivation have 
influence on work performance of office workers: A Case Study of ABCD Company 
 
Key word : Motivation , work performance 
 

บทนำ 
 ทรัพยากรมนุษยนับเปนปจจัยท่ีมีความสำคัญและมีคณุคาอยางยิ่งขององคการ ซ่ึงในสภาวะปจจุบันแตละ

บริษัทไดมีการแขงขันดานธุรกิจกันอยางรุนแรง และเปนท่ีทราบกันดีวาในสถาณการณเศรษฐกิจท่ัวโลกชวงเวลาน้ี
กำลังทดถอยเปนอยางมาก จึงมีความจำเปนอยางแทจริงท่ีจะตองเตรียมความพรอมดานบุคลากร ใหมีคุณภาพเพ่ือ
จะไดนำศักยภาพของพนักงานมาใชไดเต็มความสามารถ หากปราศจากทรัพยากรมนุษย การทำงานขององคการจะ
ไมสามารถทำหนาท่ีตางๆไดอยางสมบูรณ (ประสงค ประณีตพลกรัง และคณะ,2543)ชาญศิลป วาสบุญมา (2546, 
หนา 26) กลาววา แรงจูงใจในการทำงาน หมายถึง พลังท้ังจากภายในและภายนอกซ่ึงชวยกระตุนพฤติกรรมให
บุคคลทำในสิ่งตาง ๆ ใหสำเร็จตามเปาหมายดวยความเต็มใจ และเปนตามกระบวนการจูงใจของแตละบุคคล 

 ตามสภาวะปจจุบัน กำลังมีปญหาหลายดานท่ีเกิดขึ้นมาในโลกน้ี อาทิ ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ภาวะ
สงครามตางๆ และโดยเฉพาะตอนน้ีกำลังมีโรคไวรัสระบาดหนัก ท่ีชื่อ ไวรัสโคโรนา(Corona Virus) หรือชื่อทาง
วิชาการวา COVID-19 ชื่อเต็ม Coronavirus Disease จากการประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ในราชกิจจา
นุเบกษา (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2563 ท่ีกำเนิดจากในเมืองอูฮ่ัน ประเทศจีน และรุกลามไปท่ัวโลกขณะน้ี ทำใหการ
ดำเนินการพัฒนาทางดานตางๆและเปนเหตุใหมีการเจริญเติบโตท้ังดานเศรษฐกิจไปท่ัวโลกชะลอลงอยางเห็นได
ชัดเจน เพราะตอนน้ีโรคไวรัสโคโรนาชนิดน้ีกำลังระบาดไปท่ัวโลก จึงทำใหมีผลกระทบตอดานแรงงานตางๆอยาง
หลีกเลี่ยงไมได อาทิ อุตสาหกรรมการทองเท่ียว อุตสาหกรรมการคมนาคมขนสง อุตสาหกรรมภาคการผลิตทุกชนิด 
อุตสาหกรรมดานการบริการ ดานอาหาร อุตสาหกรรมดานพลังงาน หรืออ่ืนๆ มีผลกระทบไปหมด แตสิ่งท่ีจะตอง
รักษาและพัฒนาอยางตอเน่ืองน้ันคือ การอบรมฝกฝนความรูของบุคคลกรน่ันเอง  

 ทางผูวิจัยเห็นวา การจูงใจของ Herzberg Frederick ไดคิดคนทฤษฎีการจูงใจในการทำงานซ่ึงเปนท่ี
ยอมรับกันอยางกวางขวางในวงการบริหาร ชื่อทฤษฎขีอง Herzberg มีชื่อเรียกแตกตางกันออกไป คือ “Motivation-
Maintenance Theory” หรือ“Dual Factor Theory”หรือ “The Motivation-Hygiene Theory” มีสวนในการ
พัฒนาบุคลากร 

 โดยในการน้ีมีการเร่ิมตนคนควาเพ่ือสรางทฤษฎี Herzberg เขาไดดำเนินการสัมภาษณนักวิศวกรและนัก
บัญชี ซ่ึงจุดมุงหมายของการคนควา เพ่ือศึกษาทัศนคติท่ีเก่ียวกับงานเพ่ือท่ีจะใหมีหนทางเพ่ิมผลผลิต ลดการขาดงาน 
และสรางความสัมพันธอันดีในการทำงาน และเพ่ือประโยชนท่ัวไปสำหรับทุก ๆ คนก็คือ ความเขาใจเก่ียวกับ
อิทธิพลตาง ๆ ท่ีจะมีสวนชวยในการปรับปรุงขวัญ และกำลังใจท่ีจะสงผลใหทุกคนมีความสุขกายสบายใจและมี
ความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น 

 สวนคุณภาพชีวิตการทำงานก็เปนสวนสำคัญมาก สำหรับทางดานของ Walton(1973) ซ่ึงประกอบดวย
คุณสมบัติ 8 ประการ ท่ีสำคัญ คือ 1) ดานคาตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ 2) ดานสภาพแวดลอมท่ีความ
ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ 3) ดานการพัฒนาความสามารถของบุคคล 4) ดานความกาวหนาและความม่ันคงในงาน 
5) ดานการบูรณาการทางดานสังคม 6) ดานลัทธิธรรมนูญนิยม 7) ดานความสมดุลระหวางชีวิตการทำงานกับชีวิต
ในดานอ่ืนๆ และ 8) ดานการเก่ียวของสัมพันธกับสังคม เปนตน 
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 ดวยเหตุน้ี ผูวิจัยจึงเลงเห็นถึงความสำคัญในประเด็นเหลาน้ีและกรณีศึกษาน้ีนาสนใจเปนอยางมากเพ่ือ
ทำการศึกษาถึงแรงจูงใจในการทำงานและเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานออฟฟศตางๆท่ีอยูในเขต
กรุงเทพมหานคร เพ่ือนำมาประยุกตใชในการทำงานและเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีคุณภาพในการทำงานของ
บุคลากรตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 การวิจัยเร่ือง แรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลตอการปฏิบัตงิานของพนักงานออฟฟศ กรณีศึกษา บริษัท เอบีซีดี จำกัด 
ในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคของการวิจัยดังน้ี 

1. เพ่ือทำการศึกษาปจจัยทางดานประชากรศาสตรของพนักงานออฟฟศในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือทำการศึกษาระดับแรงจูงใจในการทำงานและระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานออฟฟศ

ในเขตกรุงเทพมหานคร 
3. เพ่ือทำการศึกษาอิทธิพลของปจจัยสวนบุคคลและแรงจูงใจในการทำงาน มีผลตอคุณภาพชีวิตในการ

ทำงานของพนักงานออฟฟศในเขตกรุงเทพมหานครกรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปจจัยสวนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดับการศึกษา 
4. สถานภาพ 
5. ระยะเวลาในการปฏิบตัิงาน 
6. รายไดตอเดือน 
 

คุณภาพชีวิตในการทำงาน 
1. ดานการไดรับผลตอบแทนท่ียุติธรรมและ
เพียงพอ 
2. ดานสภาพการทำงานท่ีมีความปลอดภยั
และสงเสริมสุขภาพ 
3. ดานการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน 
4. ดานความกาวหนาและความม่ันคงในงาน 
5. ดานบูรณาการทางสงัคม 
6. ดานสิทธิของพนักงาน 
7. ดานความสมดุลระหวางชีวิตการทำงานกับ
ชีวิตสวนตวั 
8. ดานลักษณะงานมีสวนเก่ียวของและ
สัมพันธกับสังคม 

แรงจูงใจในการทำงาน 
1. ปจจัยจูงใจ 
- ความสำเร็จในการทำงาน 
- ลักษณะงานท่ีปฏิบตั ิ
- ความรับผดิชอบ 
2. ปจจัยค้ำจุน 
- นโยบายตางๆของบริษัท 
- สัมพันธภาพกับผูบงัคับบญัชา 
- ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน 
- เงินเดือนและสวัสดิการ 
- ความม่ันคงในการทำงาน 

ตัวแปรอิสระ 
 

ตัวแปรตาม 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
ทำการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยศึกษาในคร้ังน้ี โดยมีลำดับขั้นตอนดำเนินการดังน้ี 

1. ทำการศึกษาคนควาเอกสาร วารสาร บทความ ศึกษางานวิจัย ทฤษฎี และวิทยานิพนธตางๆจาก
แหลงขอมูลท่ีเก่ียวของเก่ียวกับปจจัยบุคคล ปจจัยแรงจูงใจและปจจัยดานคุณภาพชีวิตในการทำงาน 

2. ทำการสงแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยางทางออนไลน เชน สงแบบสอบถามทาง Line หรือทาง Facebook 
หรือทาง E-mail พรอมท้ังชี้แจงถึงวัตถุประสงคของการทำวิจัย หลักเกณฑการตอบแบบสอบถาม พนักงานทำงานใน
ออฟฟศ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. หลังจากน้ันจึงทำการเก็บแบบสอบถามคืนจากการตอบแบบสอบถามกลับมาโดยนำแบบสอบถามท่ี
สมบูรณจากกลุมตัวอยางกลับคืนมา จำนวน 400 คน  

4. ทำการตรวจสอบความสมบูรณของคำตอบจากแบบสอบถาม และ 
5. จัดหมวดหมูของขอมูล เพ่ือศึกษาวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรตอไป 

 
การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิตเิชงิพรรณนา (Descriptive statistic) เพ่ืออธิบายขอมูลลักษณะประชากรศาสตร 
ของกลุมตัวอยาง ดังน้ี 
 1. วิเคราะหขอมูลแบบสอบถาม สวนท่ี 1 เก่ียวกับขอมูลปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพ ตำแหนงงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน และรายไดตอเดือนโดยนำมาแจกแจงจำนวนความถี่ (Frequency) 
และหาคารอยละ (Percentage) 
 1.2 วิเคราะหขอมูลแบบสอบถาม สวนท่ี 2 เก่ียวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ท้ังปจจัย 
จูงใจ และปจจัยค้ำจุน โดยนำมาคำนวณ หาคาเฉลี่ย (X) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
   1.3 วิเคราะหขอมูลแบบสอบถาม สวนท่ี 3 เปนคำถามเก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการ
ปฏิบัติ โดยนำมาคำนวณ หาคาเฉลี่ย (X) และหาคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 2. การวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistic) สถิติท่ีใชในการทดสอบสมมุติฐาน ดังน้ี 
  2.1 วิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ย ระหวางตัวแปร ไดแก เพศ และ ตำแหนงงาน
โดยใชการวิเคราะหดวยสถิติ t-test 
  2.2 วิเคราะหความแตกตาง ระหวางคาเฉลี่ย ของกลุมตัวอยางท่ีมีมากกวา 2 กลุม ไดแก 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ ตำแหนงงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน และรายไดตอเดือน โดยใชการวิเคราะห
ความแปรปรวนดวยสถิต ิF-test (Analysis of Variance: ANOVA) และทำการวิเคราะหความแตกตางรายคูโดยวิธี 
Least Square Difference (LSD) 
  2.3 วิเคราะหแรงจูงใจในการปฏิบัติงานดานปจจัยจูงใจ และดานปจจัยค้ำจุนท่ีมีผลตอ
คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานท่ีทำงานออฟฟศ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชการวิเคราะหการ ถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
  2.4 ขอมูลเก่ียวกับขอเสนอแนะเปนแบบสอบถามปลายเปด เพ่ือใหพนักงานบริษัทตางๆ 
ท่ีทำงานในออฟฟศ ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีไดแสดงความคดิเห็น โดยการสังเคราะหขอความและแจกแจงความถี่
และนำเสนอในรูปแบบความเรียง 
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สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาระดับแรงจูงใจในการทำงานพบวาการศึกษาระดับแรงจูงใจในการทำงานโดยภาพรวมและรายขอ
อยูในระดับมาก (X = 3.57) เม่ือพิจารณารายขอพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ เงินเดือนและสวัสดกิาร (X  = 4.05) 
สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ (X  = 3.57)  
 พบวาการศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานโดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก ( X = 3.65) 
เม่ือพิจารณารายขอพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานความกาวหนาและความม่ันคงในงาน (X =4.12) สวนขอท่ีมี
คาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ดานบูรณาการทางสังคม (X = 3.50)  
 การทดสอบสมมติฐาน พบวา จากการเปรียบเทียบแรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของพนักงาน
ออฟฟศ กรณีศึกษา บริษัท เอบีซีดี จำกัด ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา เพศ อายุระดับการศึกษา สถานภาพ 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานและรายไดตอเดอืนของพนักงานออฟฟศตางกัน มีแรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลตอการปฏิบัติงาน
ในภาพรวมไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานทุกขอ 

จากการวิเคราะหแรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของพนักงานออฟฟศ กรณีศึกษา บริษัท เอบีซีดี 
จำกัด ในเขตกรุงเทพมหานคร ในภาพรวม โดยมีคาสัมประสิทธ์ิพหุคูณเทากับ 0.322 และสามารถพยากรณการ
ปฏิบัติงานของพนักงานออฟฟศ ไดรอยละ 62.50 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ดังน้ันสามารถอธิบายไดวา 
แรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลตอการปฏบิัตงิานของพนักงานออฟฟศ กรณีศึกษา บริษัท เอบีซีดี จำกัด ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

อภิปรายผล 
 การศึกษาระดับแรงจูงใจในการทำงานพบวาการศึกษาระดับแรงจูงใจในการทำงานโดยภาพรวมและรายขออยู
ในระดับมาก (X = 3.57) เม่ือพิจารณารายขอพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ เงินเดือนและสวัสดิการ (X  = 4.05) 
สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด คือ ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ( X  = 3.57) ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย นางสาวสุพิชฌาย           
คูศรีเทพประทาน (2551) ศึกษาการศึกษาแรงจูงใจในการทำงานของ พนักงานบริษัท ABC จํากัด พบวาปจจัยท่ีมี
ผลกระทบตอแรงจูงใจในการทำงาน ดานปจจัยดานผลตอบแทน เน่ืองจากผลตอบแทน เชนการปรับขึ้นเงินเดือน , 
คอมมิชชั่น ฯลฯ ก็ลวนเปนแรงจูงใจสำคัญและเปนขวัญกำลังใจใหกับพนักงานในการปฏิบัติงานอยางเต็มกำลัง
ความสามารถ พบวาการศึกษาระดับคณุภาพชีวิตในการทำงานโดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก (X = 3.65) 
เม่ือพิจารณารายขอพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานความกาวหนาและความม่ันคงในงาน (X =4.12) สวนขอท่ีมี
คาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ดานบูรณาการทางสังคม(X = 3.50) ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของสาวณัชชา มวงพุม (2559) 
พบวาลักษณะงานท่ีมีความสัมพันธกับความกาวหนาและความม่ันคงในการทำงาน โดยผูบริหารตองจัดระบบการ
สงเสริม ความกาวหนาและความม่ันคงในการทำงานใหกับลูกจางชั่วคราว โดยกำหนดเปนนโยบายและ ระเบียบการ
ปฏิบัติงานเพ่ือการน้ีอยางชัดเจน 
 การทดสอบสมมติฐาน พบวา จากการเปรียบเทียบแรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของพนักงาน
ออฟฟศ กรณีศึกษา บริษัท เอบีซีดี จำกัด ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา เพศ อายุระดับการศึกษา สถานภาพ 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานและรายไดตอเดอืนของพนักงานออฟฟศตางกัน มีแรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลตอการปฏิบัติงาน
ในภาพรวมไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานทุกขอซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ วีรยุทธ วาณิชกมลนันทน (2559) 
พบวา พนักงานท่ีมีเพศ และอายุ แตกตางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานทุกดานไมแตกตาง 
 จากการวิเคราะหแรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของพนักงานออฟฟศ กรณีศึกษา บริษัท เอบีซีดี 
จำกัด ในเขตกรุงเทพมหานคร ในภาพรวม โดยมีคาสัมประสิทธ์ิพหุคูณเทากับ 0.322 และสามารถพยากรณการ
ปฏิบัติงานของพนักงานออฟฟศ ไดรอยละ 62.50 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ดังน้ันสามารถอธิบายไดวา 
แรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลตอการปฏบิัตงิานของพนักงานออฟฟศ กรณีศึกษา บริษัท เอบีซีดี จำกัด ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ นวะรัตน พ่ึงโพธ์ิสภา(2552) ท่ีศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทธนา
รักษพัฒนาสินทรัพยจำกัด ซ่ึงพบวา ปจจัยในการปฏบิัติงานในภาพรวม ปจจัยในการปฏิบตัิงานดานนโยบายและการ
บริหาร ความกาวหนาในการทำงาน ความม่ันคงในการทำงาน และบรรยากาศในการทำงานมีความสัมพันธกับ
แรงจูงใจในการปฏบิัตงิานในระดับปานกลาง สวนปจจัยจูงใจเร่ืองเงนิเดือนและสวัสดิการ มีความสัมพันธกับแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานในระดับต่ำ 
 

ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังนี ้
ขอเสนอแนะจากการศึกษา  
 1. บริษัท ควรให ความสำคัญเก่ียวกับการปรับอัตราเงินเดือนของพนักงานใหมีความเหมาะสม กับสภาพ
เศรษฐกิจและปรับสวัสดิการใหมีความเหมาะสมและครอบคลุมมากขึ้น เชน คารักษาพยาบาล คาการศึกษาของบุตร 
เปนตน  

2. บริษัท ควรสงเสริมพนักงานใหมีความกาวหนาในการทำงานมากขึ้น ท้ังในเร่ืองของ การปรับเลื่อนตำแหน
งอยางเหมาะสมและยุติธรรม การสนับสนุนการฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมความรูใน ดานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน  

3. บริษัท ควรมีการสรางความม่ันใจใหแกพนักงานในดานความม่ันคงและความ เจริญรุงเรือง การมีชื่อเสียงท่ี
ดีของบริษัท ความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน ท้ังน้ีเพ่ือให พนักงานรูสึกภาคภมิูใจท่ีไดเปนสวนหน่ึงขององคกร  
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การศึกษาคุณภาพบริการสายการบินภายในประเทศของผูรับบริการชาวไทย 
 
DOMESTIC AIRLINES SERVICES QUALITY STUDY OF THAI CLIENTS  
 
ผูวิจัย   ศิราณี  เมฆลอย 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
ดร. สุรัสวด ี โปสินธุ 
อาจารยประจำบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ีงน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาคุณภาพบริการสายการบินภายในประเทศของผูรับบริการชาวไทย 

และเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพบริการสายการบินภายในประเทศของผูรับบริการชาวไทย จำแนกตามปจจัยสวน
บุคคล ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูรับบริการชาวไทยที่ใชบริการสายการบินภายในประเทศ จำนวน 
14,202,157 คน กำหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยการใชตารางเปรียบเทียบสำเร็จรูปของ Yamane ไดจำนวน
กลุมตัวอยาง 400 คน และสุมตัวอยางแบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใชรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี ่ย สวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน t-test (Independent Sample) F-test             
(One-way ANOVA) และการทดสอบหาความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวย LSD (Least Significant Difference) 
ผลการวิจัยคุณภาพบริการสายการบินภายในประเทศของผูรับบริการชาวไทย พบวา ผูรับบริการสวนใหญเปนเพศหญิง 
อายุ 41 – 50 ป การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,000- 30,000 
บาท ผูรับบริการเห็นดวยกับคุณภาพบริการสายการบินภายในประเทศภาพรวมอยูในระดับมากทุกประเด็นและทุก
รายขอ ไดแก ดานลักษณะทางกายภาพ ดานความนาเชื่อถือ ดานการตอบสนองความตองการ ดานความม่ันใจและ
ดานการเขาถึงจิตใจ สวนการศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพบริการสายการบินภายในประเทศของผูรับบริการชาวไทย 
จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได
เฉลี่ยที่แตกตางกัน ผูรับบริการเห็นดวยกับคุณภาพบริการสายการบินภายในประเทศภาพรวมไมแตกตางกัน             
สวนอายุที่แตกตางกัน ผูรับบริการเห็นดวยกับคุณภาพบริการสายการบินภายในประเทศภาพรวม แตกตางกัน       
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
คำสำคัญ : คุณภาพการบริการ, สายการบินภายในประเทศ, ผูรับบริการชาวไทย 
 
Abstract 

The purpose of this research is to study the quality of domestic airline service of Thai 
service recipients and to compare the quality of domestic airline service of Thai clients 
Classified by personal factors. The population used in this research is Thai service recipients 
that use domestic airline services total 14,202,157 people. Determine sample size using 
Yamane’s finished comparison table the sampling group was 400 people and random 
sampling. The tools used for collecting data were questionnaires. Statistics used in data 
analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test and testing the differences 
in the mean pair by LSD. The results of the research on the quality of domestic airline of Thai 
service recipients found that most clients are female age 41 – 50 years old, bachelor’s degree 
private, company employee, average monthly income 15,000 – 30,000 baht. The service 
recipients agree with the quality of the domestic airline service in the high level, in every 

156

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาต ิครั้งที่ 16



aspect and every item include physical, reliability, responsiveness, confidence and access to 
mind. As for the comparative study of the domestic airline service quality of Thai service 
recipients classified by sex, age, education level, occupation and average monthly income 
found that sex, education level, occupation, average income which are different service 
recipients agree with the quality of domestic airline service. The overall picture is not 
different. The age different. The service recipients agree with the quality of domestic airline 
services. The overall picture is significantly different at the 0.05 level. 

 
Keyword : Services Quality Study, Domestic Airlines, Thai Clients 

 

บทนำ  
หลักการและเหตุผล 

ปจจุบันธุรกิจสายการการบินภายในประเทศไทยมีอัตราการแขงขันท่ีสูงขึ้นอยางตอเน่ือง มีการขยายตัว
แบบกาวกระโดดและนโยบายในแตละประเทศท่ีตองการเปดเสรีทางการบิน ทำใหเปนการเปดโอกาสใหสายการบินใน
ระดับสายการบิน Premium ดวยกันเขามาเปดตลาดแขงขันในประเทศไดมากยิง่ขึ้น ขณะเดียวกันก็ยังคงตองแขงขัน
กับสายการบินตนทุนต่ำที่เกิดขึ้นเปนจำนวนมาก ทำใหผูโดยสารสามารถเลือกใชบริการไดอยางเสรี สงผลใหแตละ
สายการบินมุงที่จะสรางสรรคและปรับปรุงบริการดานตาง ๆ  สิ่งสำคัญคือ คุณภาพการใหบริการ เพื่อตอบสนอง 
ความตองการของผูรับบริการใหหลากหลายรูปแบบและไดรับความพึงพอใจมากท่ีสุด ในการตัดสินใจเลือกใชสายการบิน 
จากสถิติการขนสงผูโดยสารเสนทางภายในประเทศ พบวา สายการบินที่มีปริมาณการรับขนผูโดยสารมากที่สุดคือ 
สายการบินไทย Air Asia สุรัสวดี โปสินธุ (2561) ณ ปจจุบันการเดินทางดวยเครื่องบินในประเทศ และตางประเทศ
เปนที่นิยมแพรหลายมาก รวดเร็ว ประหยัดเวลา สะดวกประกอบกับสงผลดีตอการดำเนินธุรกิจ อาทิเชน ธุรกิจ
ทองเที่ยวขยายตัวมีอัตราการเติบโตอยางรวดเร็วและตอเนื่อง อีกทั้งยังมีการคาดการณการเติบโตของจำนวน
ผูโดยสารของชาวไทย จะยังคงเตบิโตตอเน่ืองโดยในชวง 5 ป (2561 – 2565) คาดวาจะเตบิโตเฉลี่ยรอยละ 7.5 และ
ในชวง 10 ป (2561 – 2571) คาดวาจะเติบโตเฉลี่ยรอยละ 5.6 (สำนักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย, 2562) 

การทำธุรกิจใหประสบความสำเร็จไดนั้น จะมองขามไมได นั่นคือ คุณภาพของการใหบริการ ซึ่งถือเปน
หัวใจสำคัญตอการดำเนินธุรกิจการใหบริการของสายการบิน สายการบินทุกสายการบินวางเปาหมายที่จะขยาย
ตลาดและรักษาอัตราการเติบโต ความพยายามทางการตลาดท่ีจะทำใหผูโดยสารรับรูวามีการปรับปรุงคุณภาพของ
การบริการของสายการบิน ผูวิจัยไดทำการศึกษาถึงงานวิจัยท่ีเก่ียวของในอดีตมีงานวิจัยของณัฐกาณต ชินวงศอมร 
(2558) พบวา คุณภาพการใหบริการกอนการบินดานความพรอมและเต็มใจใหบริการ มีอิทฺธิพลเชิงบวกตอการ
ตัดสินใจเลือกใชสายการบินระหวางประเทศ รองลงมาดานการตอบสนองใหบริการอยางรวดเร็ว ดานชื่อเสียงในการ
บริการ และดานความกระตือรือรนในบริการ สอดคลองกับ ธีรพันธ สงวนวงศและคณะ (2560) พบวาการรับรู
คุณภาพการใหบริการของเคานเตอรเช็คอินสายการบินนกแอร ประจำสถานีภูเก็ตอยูในระดับมาก แยกเปนรายดาน 
พบวา ดานความเอาใจใส มีระดับการรับรูมากท่ีสุด รองลงมา ดานรูปลักษณทางกายภาพ ดานความนาเชื่อถือ ดาน
การประกันความมั่นใจและการตอบสนองตอความตองการของผูใชบริการ เชนเดียวกับ ฐิติพงศ วรธรรมทองดี 
(2558) พบวา คุณภาพการบริการบนเครื ่องบินของสายการบินไทย ดานบริการที ่สัมผัสได ความเชื ่อถือ              
การตอบสนอง ความม่ันใจและความเขาถึงจิตใจ มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการใชบริการของผูโดยสาร 
การกลับมาใชบริการและการแนะนำหรือบอกกลาวผูอ่ืนใหมาใชบริการสายการบินไทยในอนาคต  
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กลาวไดวา การสรางคุณภาพบริการสายการบินภายในประเทศจะตองใหความสำคัญกบัคุณภาพการ
ใหบริการที่สามารถตอบสนองตอความจำเปนและความตองการของผูรับบริการไดในทุกดานอยางมีประสิทธภิาพ 
เพื่อใหคุณภาพการใหบริการที่ดีสงผลใหเกิดภาพลักษณและชื่อเสียงที่ดีของสายการบินภายในประเทศที่จะถูก
กระจายออกไปสูการรับรูของผูรับบริการเปนวงกวาง ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาคุณภาพบริการสายการบิน
ภายในประเทศของผูรับบริการชาวไทย ท่ีประกอบดวยคุณภาพการใหบริการดานลักษณะทางกายภาพ ดานความ
นาเชื่อถือ ดานการตอบสนองความตองการ ดานความไววางใจ และดานการเขาถึงจิตใจ ผลการศึกษาจะเปน
แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการใหบริการใหสูงขึ้น ซึ่งจะสงผลตอประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของ
ธุรกิจสายการบินและธุรกิจท่ีเก่ียวของ 
 

วัตถุประสงคการวิจัย  
1. เพ่ือศึกษาคุณภาพบริการสายการบินภายในประเทศของผูรับบริการชาวไทย 
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพบริการสายการบินภายในประเทศของผูรับบริการชาวไทย จำแนก

ตามปจจัยสวนบุคคล 
 

วิธีการศึกษา 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยเชิงปริมาณคร้ังน้ี ไดแก ผูรับบริการชาวไทยท่ีใชบริการสายการบินภายในประเทศ 
ระหวางเดือนมกราคม - ธันวาคม 2561 จำนวน 14,202,157 คน (แหลงที ่มา https://www.mots.go.th/old/ 
more_news.php?cid=531&filename=index) สืบคนเมื ่อวันที ่ 31 ตุลาคม 2562) โดยกำหนดขนาดของกลุม
ตัวอยางเหมาะสม ตามตารางเปรียบเทียบสำเร็จรูปของ Yamane โดยกำหนดคาความเชื ่อมั่นรอยละ 95 ระดับ
ความคลาดเคลื่อน 0.05 จำนวนกลุมตัวอยางท่ีได มีจำนวน 400 คน สุมตัวอยางแบบเจาะจงผูรับบริการชาวไทยท่ีใช
บริการสายการบินภายในประเทศอยางนอย 1 คร้ัง เก็บขอมูล ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิและทาอากาศยาน
นานาชาติดอนเมือง 
นิยามตัวแปร 

1.  ตัวแปรอิสระ ไดแก ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได
เฉลี่ยตอเดือน 

2.  ตัวแปรตาม ไดแก คุณภาพบริการสายการบินภายในประเทศ ประกอบดวย ดานลักษณะทาง
กายภาพ ดานความนาเชื่อถือ ดานการตอบสนองความตองการ ดานความม่ันใจ และดานการเขาถึงจิตใจ 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
การวิจัยเนนการดำเนินงานเชิงปริมาณ เคร่ืองมือท่ีใชเปนแบบสอบถาม แบงออกเปน 3 สวนดังน้ี 

สวนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ลักษณะ
คำถามเปนแบบคำถามปลายปด โดยคำถามเปนแบบเลือกคำตอบไดเพียงคำตอบเดียว  

สวนที่ 2 เปนคำถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นคุณภาพการบริการสายการบินภายในประเทศ ไดแก ดาน
ลักษณะทางกายภาพ (Tangibles) ดานความนาเชือ่ถือ (Reliability) ดานการตอบสนองความตองการ (Responsiveness) 
ดานความมั่นใจ (Assurance) และดานการเขาถึงจิตใจ (Empathy) โดยมีลักษณะขอคำถามแบบประเมิน (Rating 
Scale) คา 5 ระดับ (Likert’s Scale) มีระดับการวัดขอมูลแบบอันตรภาคชั้น (Interval Scale) 
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ความคิดเห็นคุณภาพบริการสายการบินของผูรับบริการชาวไทย 
5 หมายถึง เห็นดวยกับคุณภาพการบริการในระดับ มากท่ีสุด 
4 หมายถึง เห็นดวยกับคุณภาพการบริการ ในระดับ มาก 
3 หมายถึง เห็นดวยกับคุณภาพการบริการในระดับ ปานกลาง 
2 หมายถึง เห็นดวยกับคุณภาพการบริการในระดับ นอย 
1 หมายถึง เห็นดวยกับคุณภาพการบริการในระดับ นอยท่ีสุด 

 สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ ของผูรับบริการ 
คุณภาพของเครื่องมือ 

1. ตรวจสอบความตรงทางเนื้อหา(Content Validity) หรือความสอดคลองระหวางขอความที่เขียนขึ้นใน
แบบสอบถามกับนิยามศัพทท่ีกำหนดไว โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC (Index of Item Objective Congruence) 
คาIOC ตั้งแต .67–1.00 จากผูเชี่ยวชาญจำนวน 3 ทาน จากน้ัน ผูวิจัยนำคาคะแนนจากการประเมินแบบสอบถามจาก
ผูเชี่ยวชาญมาวิเคราะหหาดัชนีความสอดคดลอง โดยท่ีคาความสอดคลองอยูระหวาง 0.67 – 1.00 สามารถนำไปใชได 
หากคาความสอดคลองต่ำกวา 0.67 ใหนำแบบสอบถามปรับปรุงแกไขใหม 

2. นำเครื่องมือไปทดลองใช (Try out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางจำนวน 30 คน แลวนำผลการ
ทดลองมาใชคำนวณเพื ่อหาคาความเชื ่อมั ่น (Reliability) ดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ ์แอลฟาของคอนบาค 
(Cronbach Alpha Coefficient, 2003) ไดคาความเชื่อม่ัน 

 

วิธีการรวบรวมรายงานเอกสารท่ีเกี่ยวของ 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 ธุรกิจบริการเปนธุรกิจหน่ึงท่ีมีความสำคัญท้ังกับธุรกิจท่ีเปนการบริการโดยตรงหรือธุรกิจท่ีใชบริการเขา
ไปเสริมเพื่อการสรางความพึงพอใจใหกับผู รับบริการ เพื่อใหธุรกิจประสบความสำเร็จและเปนที่ยอมรับของ
ผูรับบริการทั่วไปได ซึ่งการศึกษาถึงแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของกับการบริการในสวนนี้มีความจำเปนอยางยิ่ง 
เพราะลักษณะของธุรกิจสายการบินเปนธุรกิจท่ีเก่ียวของกับการบริการโดยตรง เพ่ือใหเกิดความเขาใจถึงบริการสาย
การบินมากยิ่งขึ้น 

คุณภาพการใหบริการเปนท่ีทราบกันดีวา เปนการท่ีจะทำใหคุณภาพการบริการประสบความสำเร็จเปน
ที่พอใจของผูรับบริการไดนั้น ไมจำเปนตองใชวิธีการที่คิดวาดีที ่สุดเพียงวิธีเดียวเทานั ้น และวิธีการที่ประสบ
ความสำเร็จอยางสูงในที่แหงหนึ่ง ก็ไมสามารถรับประกันวาจะไดผลกับที่อื่นดวยเสมอไป ทั้ง ๆ ที่เปนสินคาหรือ
บริการอยางเดียวกัน สิ่งท่ีสำคัญท่ีจะนำเสนอคือ รูปแบบท่ีมีประสิทธิผลของคุณภาพบริการ ซ่ึงเปนหลักการท่ัวไป     
ท่ีไดรับการยอมรับวาไดผลดีแมวาจะเปนหลักการเดียวกันก็ตาม แตการนำไปประยุกตใชก็อาจมีความแตกตางกันได 
โดยมีปจจัยสำคัญสองประการที ่จะตองตระหนักอยูเสมอ คือ 1. การเพิ่มผลผลิต (Productivity) 2. คุณภาพ 
(Quality) จาก Service Quality Effectiveness Model จะพบวาเนนถึงความสำเร็จของกระบวนการไปสูความ
เปนเลิศของคุณภาพบริการโดยรูปแบบจะกำหนดแนวทางและทิศทางของความสำเร็จของงานบริการ โดยผูวิจัยได
ศึกษาถึงคุณภาพบริการของ Parasuraman,A. Zeithaml, V.A. & Berry, L.L. (2013) และ Gronroos, C. (1990) 
ไดสรางแบบวัดคุณภาพของการบริการ ประกอบดวย ดานลักษณะทางกายภาพ (Tangibles) ดานความนาเชื่อถือ 
(Reliability) ดานการตอบสนองความตองการ (Responsiveness) ดานความมั่นใจ (Assurance) และดานการ
เขาถึงจิตใจ (Empathy) โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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1. ดานลักษณะทางกายภาพ (Tangibles) เปนลักษณะท่ีปรากฏใหเห็นหรือสิ่งท่ีจับตองได เปนสิ่งแรกท่ี
สรางความประทับใจในการใชบริการครั้งแรก เปนสวนประกอบที ่มีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการ เชน 
อุปกรณ เคร่ืองใชสำนักงาน สภาพแวดลอมและการตกแตง สถานท่ีท่ีใหบริการ ความสะอาดและความเปนระเบียบ
ของสำนักงาน แผนพับและเอกสารตาง ๆ  ปายประกาศ และรูปลักษณภายนอกของสายการบิน เปนตน ลักษณะ
ดังกลาวจะชวยใหผูรับบริการรับรูวามีความตั้งใจในการใหบริการ และผูรับบริการสามารถเห็นภาพไดชัดเจน  

2. ดานความนาเชื่อถือ (Reliability) ความสามารถที่จะแสดงผลงานและใหบริการที่สัญญาไวอยางมี
คุณภาพและถูกตองแมนยำ ที่สำคัญเพื่อใหกระบวนการที่สามารถสงมอบบริการที่มีคุณภาพใหกับผูรับบริการ             
โดยผูรับบริการไดรับความสะดวกรวดเร็วและไมยุงยาก การใหบริการประกอบดวยหลายขั้นตอน ซ่ึงในแตละขั้นตอน
จะตองมีการประสานเชื่อมโยงกันอยางดี เพ่ือใหการบริการเปนท่ีประทับใจของผูรับบริการ งานบริการท่ีมอบหมาย
ใหแกผูรับบริการทุกครั้งตองมีความถูกตอง เหมาะสมและมีความสม่ำเสมอ มีการเก็บขอมูลของผูรับบริการและ
สามารถนำมาใชไดอยางรวดเร็ว มีพนักงานเพียงพอตอการใหบริการและสามารถชวยแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นกับลูกคา
ดวยความเต็มใจ  

3. ดานการตอบสนองความตองการ (Responsiveness) เปนความเต็มใจท่ีจะชวยเหลือและใหบริการ
ผู รับบริการอยางทันทวงที ตรงกับ Parasuraman,A, Zeithaml, V.A. & Berry, L.L. (2013) ไดนิยามของการ
ตอบสนองตอลูกคา (Responsiveness) หมายถึง ความพรอมและความเต็มใจที ่จะใหบริการ โดยสามารถ
ตอบสนองความตองการใหกับผูรับบริการไดอยางทันทวงที ผูรับบริการสามารถเขารับบริการไดงาย และไดรับความ
สะดวกจากการไดใชบริการ รวมท้ังจะตองกระจายการใหบริการไปอยางท่ัวถึง รวดเร็ว  

4.  ดานความม่ันใจ (Assurance) ความรูและมนุษยสัมพันธของผูใหบริการท่ีแสดงออก ทำใหผูรับบริการ
มีความเชื่อมั่นในบริการที่ไดรับจากพนักงาน ประกอบดวย บุคคลทั้งหมดที่อยูในองคกรที่ใหบริการ ไดแก เจาของ 
ผูบริหาร และพนักงานฝายตาง ๆ  ขององคกร เพื่อใหการบริการมีคุณภาพ การบริการมีคุณภาพไดนั้น พนักงาน
จะตองผานการคัดเลือก การฝกอบรม และมีความรู มีความชำนาญ มีทัศนคติที่ดีในสายงานของตน นอกจากน้ัน
พนักงานจะตองมีบุคลิกภาพ มีมนุษยสัมพันธ และการแตงกายที่ดีใหบริการกับผูรบับรกิารแตละคนอยางเทาเทียม
สามารถสรางความม่ันใจใหเกิดขึ้นกับการใหบริการน้ันได เชน การใหคำแนะนำใหความม่ันใจกับผูรับบริการ  

5.  ดานการเขาถึงจิตใจ (Empathy) การดูแลเอาใจใสและความสนใจ ความเขาใจความตองการท่ี
แทจริงของผูรับบริการ การมีจิตใจในการใหบริการท่ีดี หรือคำวา Service Mind ถือเปนหัวใจสำคัญของงานบริการ 
บุคคลที่ทำงานบริการจะตองใหบริการแกผูรับบริการดวยจิตใจที่รักงานบริการอยางเต็มเปยม และแสดงออกให
ผูรับบริการเห็นถึงความเอาใจใส  
 งานวิจัยท่ีเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาดของบริษัทนำเท่ียวตางประเทศของนักทองเท่ียวชาวไทย มีผูศึกษา 
พอสรุปไดดังน้ี 

รุจิราภรณ เอ็นดู (2558) พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการสายการบินแอรเอเชยีของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยเรียงลำดับจากมากไปนอย คือ ปจจัยดานราคา ปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ ปจจัยดานกระบวนการบริการ ปจจัยดานการสรางและการนำเสนอทางกายภาพ ปจจัยดานบุคลากร และ
ปจจัยดานชองทางการจัดจำหนายและการสงเสริมการตลาด สวนปจจัยท่ีไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการสาย
การบินแอรเอเชียของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล คือ ปจจัยดานความหลากหลายของบริการ  

ณัฐกาณต ชินวงศอมร (2558) พบวา อิทธิพลของกลยุทธคุณภาพการใหบริการสายการบินระหวาง
ประเทศ ท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสายการบินระหวางประเทศ โดยคุณภาพการใหบริการกอนการบิน
ดานความพรอมและเต็มใจใหบริการ มีอิทธิพลเชิงบวกตอการตัดสินใจเลือกใชสายการบินระหวางประเทศสูงสุด 
คุณภาพการใหบริการบนเคร่ืองบิน ดานพนักงานบนเคร่ืองมีความชำนาญ มีอิทธิพลเชิงบวกตอการตัดสินใจเลือกใช

160

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาต ิครั้งที่ 16



สายการบินระหวางประเทศมากสุด และคุณภาพการใหบริการหลังเท่ียวบิน ดานการติดตามความพึงพอใจหลังใช
บริการ มีอิทธิพลเชิงบวกตอการตัดสินใจเลือกใชสายการบินระหวางประเทศมากสุด  

อัจฉรา รอดมาก (2560) พบวา ผูโดยสารท่ีใชบริการสายการบินนกแอรท่ีบินภายในประเทศมีความพึง
พอใจกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจำหนาย ดาน
กระบวนการใหบริการ ดานบุคลากรหรือพนักงาน และดานลักษณะทางกายภาพและนำเสนออยูในระดับมาก และ
ดานการสงเสริมการตลาดมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 
 ผูวิจัยใชแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการบริการตามแนวความคดิคุณภาพการบริการใชแนวคิดของ Parasuraman, 
A. Zeithaml, V.A. & Berry, L.L. (2013) และ Gronroos, C. (1990) ไดสรางแบบวัดคุณภาพของการบริการ ประกอบดวย 
ดานลักษณะทางกายภาพ (Tangibles) ดานความนาเชื่อถือ (Reliability) ดานการตอบสนองความตองการ (Responsiveness) 
ดานความมั่นใจ (Assurance) และดานการเขาถึงจิตใจ (Empathy) และนำแนวคิดและทฤษฎีดังกลาวมากำหนดตัวแปรใน
กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดทีใ่ชในการวจิัย 
 
สมมติฐานการวิจยั  
ปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกันมีผลตอคณุภาพบริการสายการบินภายในประเทศของผูรับบริการชาวไทยแตกตางกัน 
การวิเคราะหขอมูล 

1. การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคล โดยการหาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) 
คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพการบริการสายการบินภายในประเทศของผูรบับรกิารชาวไทย 
โดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviations) 

3. ทดสอบสมมติฐานโดยใชคาสถิต ิt-test (Independent Sample) ใชอธิบายปจจัยสวนบุคคลเพ่ือ
ทดสอบความแตกตางกันของเพศ 

4. วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว F-test (One-way ANOVA) ใชสำหรับอธิบายเพื่อทดสอบวา 
ความแตกตางกันดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือน 

5. ทำการทดสอบเปนรายคู ด วย LSD (Least Significant Difference) เปนการวิเคราะหหาความ
แตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคู โดยกำหนดท่ีระดับนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 
 

ปจจัยสวนบุคคล 
- เพศ 
- อายุ 
- ระดับการศึกษา 
- อาชีพ 
- รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

คุณภาพบริการสายการบิน
ภายในประเทศ 

1. ดานลักษณะทางกายภาพ 
2. ดานความนาเช่ือถือ 
3. ดานการตอบสนองความตองการ 
4. ดานความมั่นใจ 
5. ดานการเขาถึงจิตใจ 
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ผลการศึกษา 
ผลการศึกษาสามารถแบงไดเปน 3 สวน ประกอบดวย คุณลักษณะประชากรศาสตร สวนประสมทาง

การตลาด และผลการทดสอบสมมติฐาน ซ่ึงสามารถสรุปไดดังน้ี 
การวิเคราะหปจจัยสวนบุคคล 

ผูรับบริการสวนใหญเปนเพศหญิง จำนวน 235 คน คิดเปนรอยละ 58.75 อายุ 41 – 50 ป จำนวน 128 คน 
คิดเปนรอยละ 32.00 การศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 206 คน คิดเปนรอยละ 51.50 อาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน จำนวน 144 คน คิดเปนรอยละ 36.00 รายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,000- 30,000 บาท จำนวน 162 คน 
คิดเปนรอยละ 40.50 ดังแสดงในตารางท่ี 1 
ตารางที่ 1 จำนวนและรอยละ ปจจัยสวนบุคคลของผูรับบริการชาวไทย 

ปจจัยสวนบุคคล จำนวน 
(n=400) 

รอยละ ปจจัยสวนบุคคล จำนวน 
(n=400) 

รอยละ 

เพศ ชาย 165 41.25 อาชีพ   
 หญิง 235 58.75  ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 99 24.75 
อายุ ต่ำกวา 20 ป 4 1.00  พนักงานบริษัทเอกชน 144 36.00 
 20 – 30 ป 71 17.75  คาขาย/ธุรกิจสวนตวั/อาชีพอิสระ 95 23.75 
 31 – 40 ป 118 29.50  อ่ืน ๆ 62 15.50 
 41 – 50 ป 128 32.00 รายไดเฉล่ียตอเดือน   
 50 ปขึ้นไป 79 19.75  ต่ำกวา 15,000 บาท 44 11.00 
ระดับการศึกษา    15,000 – 30,000 บาท 162 40.50 
  ต่ำกวาปริญญาตรี 74 18.50  30,001 – 45,000 บาท 93 23.25 
  ปริญญาตรี 206 51.50  มากกวา 45,000 บาท 101 25.25 
  สูงกวาปริญญาตารี 120 30.00    

การวิเคราะหคุณภาพการบริการสายการบินภายในประเทศของผูรับบรกิารชาวไทยคุณภาพบริการ
สายการบินภายในประเทศ ไดแก ดานลักษณะทางกายภาพ ดานความนาเชื่อถือ ดานการตอบสนองความตองการ 
ดานความม่ันใจ และดานการเขาถึงจิตใจ เม่ือทำการวิเคราะหภาพรวม พบวา ภาพรวมคุณภาพบริการสายการบิน
ภายในประเทศของผูรับบริการชาวไทยอยูในระดับมากทุกดาน ผูใชบริการแตละคนใหความสำคัญตอคุณภาพ
บริการไมแตกตางกันมากนกัก โดยเรียงลำดับดังนี ้ ดานความมั ่นใจ (X� = 3.90) ดานลักษณะทางกายภาพ               
(X� = 3.86) ดานความนาเชื่อถือ(X� = 3.86) ดานการเขาถึงจิตใจ (X� = 3.83) และดานการตอบสนองความตองการ 
(X� = 3.70) ตามลำดับ ดังแสดงในตารางท่ี 2 

 
ตารางที่ 2 ระดับการรับรูคุณภาพบริการสายการบินภายในประเทศของผูรับบริการชาวไทย ภาพรวม 
คุณภาพบริการสายการบินภายในประเทศ X� SD ระดับ 

ดานลักษณะทางกายภาพ 3.86 0.705 มาก 
ดานความนาเชื่อถือ 3.86 0.664 มาก 
ดานการตอบสนองความตองการ 3.70 0.987 มาก 
ดานความม่ันใจ 3.90 0.725 มาก 
ดานการเขาถึงจิตใจ 3.83 0.699 มาก 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน 
การเปรียบเทียบคุณภาพบริการสายการบินภายในประเทศของผูรับบริการชาวไทย จำแนกตามเพศ 

อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ภาพรวมพบวา เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ย
แตกตางกัน คุณภาพบริการสายการบินภายในประเทศไมแตกตางกัน สวนอายุที่แตกตางกัน คุณภาพบรกิารสาย
การบินภายในประเทศ แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังแสดงในตารางท่ี 3 
 
ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบคุณภาพบริการสายการบินภายในประเทศของผูรับบริการชาวไทย ภาพรวม 

คุณภาพบริการสายการบิน
ภายในประเทศของผูรับบริการชาวไทย 

กลุมการจำแนก 
เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา 
อาชีพ รายไดเฉล่ีย

ตอเดือน 
ดานความม่ันใจ 0.597 0.003* 0.014* 0.230 0.210 
ดานลักษณะกายภาพ 0.190 0.012* 0.424 0.401 0.582 
ดานความนาเชื่อถือ 0.352 0.047* 0.577 0.477 0.363 
ดานการเขาถึงจิตใจ 0.911 0.063 0.878 0.540 0.608 
ดานการตอบสนองความตองการ 0.468 0.063 0.975 0.230 0.859 

ภาพรวม 0.406 0.004* 0.492 0.661 0.453 
*มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

การอภิปราย 
จากการศึกษาคุณภาพบริการสายการบินภายในประเทศของผูรับบริการชาวไทย พบวา ผูรับบริการเห็น

ดวยกับคุณภาพบริการสายการบินภายในประเทศอยูในระดับมากทุกดาน สรุปไดดังน้ี 
1. ดานลักษณะทางกายภาพ คุณภาพบริการสายการบินภายประเทศ พบวา ผูรับบริการมีเห็นดวยกับ

คุณภาพบริการสายการบินภายในประเทศอยูในระดับมาก สอดคลองกับ ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ (2560) 
กลาวถึงการนำเสนอลักษณะทางกายภาพวา เปนลักษณะการใหบริการและสิ่งแวดลอมตาง ๆ ท่ีสามารถสัมผัสได 
รวมถึงคุณภาพของบริการผานสิ่งที่มองเห็นได เชน ลักษณะของอาคาร การตกแตงภายใน สถานที่ใหบริการ เพ่ือ
ดึงดูดใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจมากที่สุด ตรงกับอัจฉรา รอดมาก (2560) กลาวถึงความพรอมในการ
ใหบริการ ธุรกิจบริการจตองตรวจสอบดูแลใหบุคลากร รวมท้ังอุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใชตาง ๆ ใหมีความพรอมอยู
ตลอดเวลาในอันท่ีจะสนองบริการไดอยางฉับพลันและทันใจ ซ่ึงจะทำใหผูรับบริการชอบใจและรูสึกประทับใจ 

2. ดานความนาเชื่อถือ คุณภาพบริการสายการบินภายประเทศ พบวา ผูรับบริการเห็นดวยกับคุณภาพ
บริการสายการบินภายในประเทศอยูในระดับมาก สอดคลองกับ Etzel, M.J. (2014) พบวา ความนาเชื่อถือ ไดแก 
ชื่อเสียงขององคกร ลักษณะท่ีนาเชื่อถือของพนักงานท่ีติดตอกับลูกคา ความซ่ือสัตยนาไววางใจ ความเชื่อถือไดและการ
นำเสนอบริการท่ีดีท่ีสุดแกลูกคา ตรงกับ Snyder, D.J. & Tai, P.A. (2014) กลาววา ความเชื่อถือเปนความสามารถใน
การใหบริการตามที่ไดตกลงไวกับลูกคาอยางถูกตองตามที่ควร โดยไมมีขอผิดพลาดและเปนการใหบริการอยางมี
ประสทิธิภาพ ความเชื่อถือไดครอบคลุมในเร่ืองของการใหบริการไดอยางเหมาะสมถูกตองและชัดเจน 

3. ดานการตอบสนองความตองการ คุณภาพบริการสายการบินภายประเทศ พบวา ผูรับบริการเหน็
ดวยกับคุณภาพบริการสายการบินภายในประเทศอยูในระดับมาก สอดคลองกับ Parasuraman,A, Zeithaml, V.A. 
& Berry, L.L. (2013) ไดนิยามของการตอบสนองตอลูกคา (Responsiveness) หมายถึง ความพรอมและความเตม็
ใจท่ีจะใหบริการ โดยสามารถตอบสนองความตองการใหกับผูรับบริการไดอยางทันทวงที ผูรับบริการสามารถเขารับ
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บริการไดงาย และไดรับความสะดวกจากการไดใชบริการ รวมท้ังจะตองกระจายการใหบริการไปอยางท่ัวถึง รวดเร็ว 
Etzel (2014) กลาววา การใหบริการจะตองตรงเวลา ผลการปฏิบัติงานจะถือวาไมมีประสิทธิผลเลย ถาไมมีการตรง
ตอเวลา ซ่ึงจะสรางความไมพอใจใหกับผูรับบริการ  

4. ดานความม่ันใจ คุณภาพบริการสายการบินภายประเทศของผูรับบริการชาวไทย พบวา ผูรับบริการ
เห็นดวยกับคุณภาพบริการสายการบินภายในประเทศอยูในระดับมาก สอดคลองกับ จิตติยา ศรีฤทธิ์ประดิษฐ 
(2558) การใหความมั่นใจกับผูรับบริการ เปนการบริการจากพนักงานที่มีความรูความสามารถในการใหขอมูลท่ี
ถูกตอง มีทักษะในการทำงานตอบสนองความตองการของผู รับบริการและมนุษยสัมพันธที ่ดี สามารถทำให
ผูรับบริการเกิดความเชื่อถือ และรูสึกปลอดภัยสรางความมั ่นใจวา ผูรับบริการไดรับบริการที ่ดี เชนเดียวกับ 
Weerawit, L. & Vinai, P. (2014) ใหคำนิยามความม่ันใจ คือ ทักษะความรูและความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ี
ของพนักงานผูใหบริการท่ีสามารถสรางใหลูกคาเกิดความไววางใจและเชื่อม่ันในกระบวนการใหบริการแกลูกคาวา
จะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพเปนไปตามมาตรฐาน เชน ความม่ันใจในความเปนมืออาชีพ ทักษะเฉพาะและความรู
ความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานท่ีใหบริการท่ีจะทำใหลูกคาเกิดความม่ันใจวาจะไดรับความปลอดภัย 

5. ดานการเขาถึงจิตใจ คุณภาพบริการสายการบินภายประเทศของผู รับบริการชวไทย พบวา 
ผูรับบริการเห็นดวยกับคุณภาพบริการสายการบินภายในประเทศอยูในระดับมาก สอดคลองกับ สญาดา เบญจกุล 
(2558) กลาววา บุคลากรท่ีมีความรูความสามารถบวกกับประสบการณจะมีเทคนิคการจูงใจลูกคาผูโดยสารใหเขา
มาสนใจและนำพาไปสูการตัดสินใจเลือกใชบริการในที่สุด โดยสายการบินตองมีบุคลากรทำงานเปนประจำใน
ตำแหนงพ้ืนฐานสำคัญ เชน พนักงานภาคพ้ืนท่ีคอยใหบริการ อำนวยความสะดวกแกผูโดยสารในการเช็คอิน โหลด
กระเปา เปนตน พนักงานบนเครื่องบินที่คอยอำนวยความสะดวก สรางความนาเชื่อมั่นแกผูโดยสารตลอดการ
เดินทาง เปนตน ตรงกับ จิตติยา ศรีฤทธิประดิษฐ (2558) กลาววา พนักงานท่ีใหบริการผูรับบริการแตละรายดวย
ความเอาใจใสและใหความเปนกันเองและดูแลผูรับบริการเสมือนญาติ และแจงขอมูลขาวสารตาง ๆ  ใหรับทราบ 
การบริการที่ดีกับผูรับบริการ หรือการทำใหผูรับบริการไดรับความพึงพอใจ มีความสุขและไดรับประโยชนอยาง
เต็มท่ี ดังน้ัน การใหบริการอยางดีน้ันมักจะไดความสำคัญกับแนวทางในการใหบริการ 
 

การสรุปผลและประโยชนท่ีไดจากการศึกษา 
ผูประกอบการสายการบินภายในประเทศ ควรตองรักษามาตรฐานของการใหบริการอยูในระดับปจจุบัน

หรือดีกวาเดิม เพ่ือรักษาคุณภาพบริการใหกับผูรับบริการ การคัดเลือกพนักงาน การดูแลสภาพภายในสายการบิน 
ซึ่งขอมูลเหลานี้จะชวยใหผูประการสายการบินภายในประเทศสามารถนำไปปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการ
รวมถึงรูปแบบการดำเนินงานคุณภาพการบริการของสายการบินท่ีสามารถตอบสนองหรือสอดคลองกับความจำเปน
และความตองการของผูรับบริการ เพ่ือเสริมสรางภาพลักษณและชื่อเสียงของสายการบินภายในประเทศ ท้ังยังนำ
ขอมูลไปใชเปนแนวทางในการกำหนดกลยุทธดานการตลาดใหกับผูประกอบการธุรกิจสายการบินภายในประเทศ 
และสามารถนำไปใชเปนแนวทางในการขยายธุรกิจการบินภายในประเทศไดมากยิ่งขึ้น 
 

ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย 
1. จากผลการศึกษาคุณภาพบริการสายการบินภายในประเทศ ผูรับบริการเห็นดวยกับคุณภาพบริการ

ท้ัง 5 ดานอยูในระดับมากท้ังหมด ซ่ึงผูประกอบการสายการบินภายในประเทศ จึงควรตองรักษามาตรฐานของการ
ใหบริการใหอยูในระดับปจจุบันหรือดีกวาเดิม เพ่ือรักษาคุณภาพบริการใหกับผูรับบริการใหนานท่ีสุด 
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2. ควรใหความสำคัญกับการคัดเลือกพนักงาน ท่ีมีบุคลิกภาพ มีทักษะในการปฏิบัติงาน มีความรูความ
เขาใจในงานบริการ ควรใหมีการอบรม พัฒนาพนักงานอยางสม่ำเสมอ เพ่ือใหพนักงานไดมีความรูในหนาท่ีเพ่ิมมาก
ขึ้น เชน การตอบคำถาม ขอมูลในการใหบริการ เปนตน เพ่ือไมใหการบริการเกิดความผิดพลาด 

3. สภาพภายในสายการบิน ความสะอาดเรียบรอยในหองโดยสาร สิ่งอำนวยความสะดวกตาง ๆ  ในการ
ใหบริการ ควรปรับปรุงใหไดมาตรฐาน เพ่ือรักษาคุณภาพการบริการและเปนสิ่งดึงดูดผูรับบริการได 

 

ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
1. ควรจะศึกษาเพิ่มเติม โดยเจาะลงไปในแตละสนามบินที่มีเสนทางขึ้นลงในประเทศ เพื่อไดทราบถึง

คุณภาพของสายการบินภายในประเทศที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เนื่องจากความแตกตางดานสิ่งแวดลอม ดานความชื่น
ชอบ ดานการดำเนินชีวิตและความตองการท่ีแตกตางกัน 

2. ควรมีการศึกษาปจจัยดานอื่น ๆ ที่อาจมีผลตอการใชบริการ เชน ปจจัยดานคานิยม ปจจัยดาน
แรงจูงใจ ปจจัยดานทัศนคติ ปจจัยดานวัฒนธรรมและสังคม ปจจัยดานเทคโนโลยี ปจจัยดานเศรษฐกิจ เปนตน 

3. เน่ืองจากวิจัยในคร้ังน้ีเปนการศึกษาถึงคุณภาพบริการของผูรับบริการตอสายการบินภายในประเทศ
ไมไดระบุสายการบินใด อาจตองทำการเปรียบเทียบสายการบินอันดับ 1 กับอันดับ 2 เพื่อเปรียบเทีบการรับรูถึง
คุณภาพการใหบริการที่มีความแตกตางกันหรือเหมือนกัน อีกทั้งยังสามารถนำผลการศึกษาที่ไดมาพัฒนาและ
ปรับปรุงแกไขใหตรงตามความตองการของผูรับบริการมากยิ่งขึน้  
 

กิตติกรรมประกาศ 
สารนิพนธฉบับน้ีสำเร็จสมบูรณได ดวยความกรุณาอยางยิ่งจาก ดร.สุรัสวดี โปสินธุ อาจารยท่ีปรึกษาหลัก 

ที่ไดอนุเคราะหขอเสนอแนะ ตลอดจนตรวจแกไขขอบกพรองดวยความเอาใจใสอยางดี ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งและขอ
กราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ีดวย 

ขอบกราบขอบพระคุณคณาจารยประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการและการตลาด 
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ผูเชี่ยวชาญพิจารณาความถูกตอง ความเท่ียงตรงดานเน้ือหาของแบบสอบถามและพิจารณาใหความเห็น เสนอแนะ 
แนวทางพิจารณาสำหรับการวิจัยคร้ังน้ี 
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เอกสารอางอิง 
กระทรวงการทองเที ่ยวและกีฬา. (2562). สถิต ินักท องเท ี ่ยวภายในประเทศ ป 2561. แหลงที ่มาจาก : 

https://www.mots.go.th/old/more_news.php?cid=531&filename=index เม่ือวันท่ี 31 ตุลาคม 2562. 
จิตติยา ศรีฤทธิประดิษฐ. (2558). ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ

สายการบินตนทุนต่ำภายในประเทศในเขตจังหวัดอุบลราชธานีของผูโดยสารสายการบินนกแอร. 
วทิยานิพนธหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปกร.  

ฐิติพงศ วรธรรมทองดี. (2558). คุณภาพบริการบนเครื ่องบินของการบินไทยมีความสัมพันธกับแนวโนม
พฤติกรรมการใชบริการของผู โดยสาร. สารนิพนธสาขาวิชาการการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ. 

165

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาต ิครั้งที่ 16



ณัฐกาณต ชินวงศอมร. (2558). กลยุทธคุณภาพการใหบริการสายการบินที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ
สายการบินระหวางประเทศ ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ. การคนควาอิสระหลักสูตรบริการธุรกิจ
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 

ธีรพันธ สงวนวงศและคณะ. (2560). การรับรูคุณภาพการบริการของผูโดยสารภายในประเทศที่มีเคานเตอร
เช็คอินสายการบินนกแอร ประจำสถานีภูเก็ต. วิทยานิพนธสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 

รุจิราภรณ เอ็นดู. (2558). ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตดัสินใจใชบริการสายการบินแอรเอเชียของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล. การคนควาอิสระหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร
การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

ศิริวรรณ เสรีรัตน, ศุภร เสรีรัตน และปณิศา ลักษิตานนท. (2560). การบริหารการตลาดยุคใหม : (Marketing 
Management) ฉบับปรับปรุงใหม ป 2560. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น. 

สญาดา เบญจกุล. (2558). พฤติกรรมของผูโดยสารในการเลือกใชบริการสายการบินตนทนุต่ำ: กรณีศึกษา ผูโดย
สายสายการบินแอรเอเชีย ไลออนแอร และนกแอร. วิทยานิพนธบริหารธุรกิจมหาบ ัณฑิต 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

สุรัสวดี โปสินธุ (2561) อิทธิพลของปจจัยทางการตลาดตอความตั้งใจในการใชบริการซ้ำของสายการบินไทย 
สำนักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย. (2562). รายงานสภาวะอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย ป 2560. 

สืบคนจาก : https://www.caat.or.th/th/archives/category/data-research-th เม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2562. 
Cronbach, L.J. (2003). Essential of psychology testing. New York: Harper Collins. 
Etzel, M.J. (2014). Marketing (12th ed.). New York: McGraw-Hill/lrwin. 
Gronroos, C. (1990). Service Management and Marketing. The Nature of Service and Service 

Quality. Stockholm University, Sweden. 
Parasuraman, A, Zeithaml, V.A. & Berry, L.L. (2013). A Conceptual Model of Service Quality and its 

Implications for Future Research. Journel of Maketing, 49, 41-50. 
Snyder, D.J., & Tai, P.A. (2014). Customer satisfaction at low cost airlines: A case study of Jetstar 

Pacific Airlines (JPA). The Clute Institute International Academic Conference, San Antonio, TX. 
 

166

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาต ิครั้งที่ 16



ปจจัยการตัดสินใจเลือกเชาที่พักอาศัยประเภทอพารทเมนทของผูบริโภค ในแขวงนวลจันทร            
เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร 
 
Factors for deciding to choose apartment rentals for consumers in Nuanchan sub-
district, Bueng Kum district, Bangkok 

 
ผูวิจัย    สมชาย  เดนวัฒนา 

สาขาวิชาการตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
ดร. สุรัสวดี โปสินธุ 
ภาควิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 

บทคัดยอ  
ปจจัยการตัดสินใจเลือกเชาที่พักอาศัยประเภทอพารทเมนทของผูบริโภค ในแขวงนวลจันทร เขตบึงกุม 

กรุงเทพมหานคร การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาคุณลักษณะทางประชากรศาสตรของผูเชา อพารทเมนท 
ในแขวงนวลจันทร เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
(7Ps) ในการตัดสินใจของผูเชาอพารทเมนท และเพ่ือศึกษาอิทธิพลของคุณลักษณะทางประชากรศาสตร และความ
คิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ท่ีมีตอการตัดสินใจเลือกเชาท่ีพักอาศัยของผูเชา โดยกำหนดขนาดของ
กลุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ (Stratified sampling) ไดจำนวนกลุมตัวอยาง 400 คน เครื่องมือที่ใชรวบรวมขอมูลคือ 
แบบสอบถาม สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบไดแก Independent 
Sample t – test และ ในการทดสอบ ความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางท่ีมีมากกวา 2 กลุม โดยใช
การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – way Analysis of Variance) และการวิเคราะหการถดถอยแบบ
พหุคูณ (Multiple Regression) ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศชายมีอายุ 20 ป หรือต่ำกวา มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี มีสถานภาพโสด มีอาชีพธุรกิจสวนตัว/เจาของกิจการ มีระดับรายไดตอเดือน อยูระหวาง 40,001 
- 60,000 บาท/เดือน  

ผลการศึกษาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด อยู
ในระดับมากท่ีสุด ในปจจัยดานผลิตภัณฑ, ดานกระบวนการ, ดานราคา, ดานบุคลากร, ดานการสงเสริมการตลาด, 
ดานลักษณะทางกายภาพ และดานการจัดจำหนาย และคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นตอ
การตัดสินใจเลือกเชาท่ีพักอาศัยประเภทอพารทเมนท อยูในระดับมากท่ีสุด ในดานสิ่งอำนวยความสะดวกในอพาร
เมนทท่ีทานตองการ, ดานการเลือกเชาอพารทเมนท และรานคา/บริการ ท่ีตองการใหมีในอพารทเมนท เรียงลงมา
ตามลำดับ ผลการทดสอบสมมุติฐานของการตัดสินใจเลือกเชาท่ีพักอาศัยประเภทอพารทเมนทของผูบริโภค พบวา
คุณลักษณะทางประชากรศาสตรดานเพศ สถานภาพ และอาชีพ ท่ีแตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจเลือกเชาท่ีพัก
อาศัยประเภทอพารทเมนท ที่แตกตางกัน เนื่องจากมีคา Sig นอยกวา 0.05 และอายุ ระดับการศกึษา และระดบั
รายไดเลี่ยตอเดือน ท่ีแตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจเลือกเชาท่ีพักอาศัยประเภท อพารทเมนท ท่ีไมแตกตางกัน  

 
คำสำคัญ : ที่พักอาศัย, อพารทเมนท 
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Abstract 
Factors for deciding to choose apartment rentals for consumers In Nuanchan sub-

district, Bueng Kum district, Bangkok The purpose of this research is to study demographic 
characteristics. Of apartment tenants In Nuanchan sub-district, Bueng Kum district, Bangkok 
To study the level of opinions on marketing mix factors (7Ps) in the decisions of apartment 
tenants and to study the influence of demographic characteristics And opinions on marketing 
mix factors Towards the decision to choose a tenant's accommodation By specifying the size 
of the stratified sampling, the number of samples is 400 people. The tools used for collecting 
data were the statistical questionnaire which was used to analyze the mean and standard 
deviation data and compare it as Independent Sample t - test and to test the difference between 
the mean values of more than 2 groups of samples. by using One-way Analysis of Variance 
and Multiple Regression. Most of them are male, aged 20 years or below, have bachelor 
degree, single status, occupation, private business / business owner. With a monthly income 
level between 40,001 - 60,000 baht / month 

The results of the study of the mean and standard deviation of opinions on marketing 
mix factors Is at the highest level in product factors, process, price, personnel, marketing 
promotion, physical characteristics And the distribution and the average and standard 
deviation of opinions towards the decision to choose apartment rentals Is at the highest level 
In terms of facilities in the apartment you want, the choice of renting an apartment And shops 
/ services That wants to have in the apartment Arranged down. The hypothesis testing results 
of the consumers' apartment rental decision Found that demographic characteristics, gender, 
status and occupation are different Affect the decision to rent an apartment type. Different 
Since the Sig value is less than 0.05 and the age of education And the monthly income level 
Different Affect the decision to rent an apartment type. That is no different 

 
Keywords : Accommodation, apartment 
 

บทนำ 
บานหรือที่อยูอาศัยเปนหนึ่งในปจจัย 4 ที่เปนความจำเปนพื้นฐานของการดำรงชีวิตของมนุษย ทุกคน

ตองการท่ีพักอาศัยท่ีอยูแลวรูสึกปลอดภัย อบอุน สะดวกสบาย แตสภาวะเศรษฐกิจและสังคมปจจุบันเปลี่ยนแปลง
จากอดีต ทั้งในดานการศึกษาตอและการทำงาน ทำใหพวกเขาเหลานั้น ตองยายจากภูมิลำเนาเดิม ประชากรมี
จำนวนเพ่ิมขึ้น ปริมาณความตองการดานท่ีอยูอาศัย จึงขยายตัวตอเน่ืองในแตละป จึงทำใหเกิดแนวคิดในการสราง
ท่ีอยูอาศัยใหกับกลุมคนเหลาน้ัน ซ่ึงท่ีอยูอาศัยท่ีมีรองรับน้ัน มีหลายรูปแบบ ไมวาจะเปนหมูบานจัดสรร ทาวเฮาส 
บานแฝด หอพักในสถาบันการศึกษา บานเชา หองแบงใหเชา และอพารทเมนท เปนตน สภาพเศรษฐกิจท่ีเติบโตทำ
ใหตลาดท่ีอยูอาศัยเติบโตมาก โดยเฉพาะ ในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใหญๆ เชน เชียงใหม ขอนแกน ภูเก็ต 
ฯลฯ ซึ่งไดรับแรงกระตุ นใหเติบโตเพิ่มขึ้นจากปจจัยดานการลงทุนที่สูงขึ้น แตในจังหวัดใหญๆ มีปญหาเรื่อง
การจราจรมากขึ้น ทำใหความตองการท่ีอยูอาศัยใกลกับท่ีทำงานมีสูงขึ้นตามไปดวย  

อพารทเมนทในกรุงเทพมหานคร สวนมากมีกลุมลูกคาเปาหมาย คือ นักธุรกิจ ซ่ึงจะมาทำธุรกิจและพักอยู
ในระยะเวลานาน ไมตองการหองพักเล็กๆ แตตองการที่อยูเหมือนบาน และตองการบริการใหเหมอืนกับการพัก
บานของตนเอง สิ่งท่ีลูกคาพิจารณาในการเลือกพัก ไดแก ทำเลท่ีตั้ง การคมนาคมสะดวกสามารถเขาออกไดหลาย
ทาง สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการตางๆ ที่เสมือนผูพักไดอาศัยอยูในบานมากกวาจะเปนโรงแรมและมีราคา
มาตรฐาน ปจจุบันนี้ธุรกิจที่เกี่ยวกับอพารทเมนท กำลังไดรับความนิยมอยางมาก สังเกตไดจากการผุดขึ้นเปน
จำนวนมากภายในกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะอยางยิ่งในตัวเมือง การทำธุรกิจเก่ียวกับอพารทเมนท ถงึแมวาจะมี
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การลงทุนที่สูงแตก็ถือวาผลตอบแทนที่จะไดกลับมานั้น จะไดในระยะยาว ธุรกิจประเภทนี้เปนธุรกิจที่นาสนใจ
นอกจากประชาชนท่ีจำเปนตองทำการแขงขันตอสภาพเศรษฐกิจ สังคม  

ผูวิจัย ไดเล็งเห็นถึงความสำคัญ โอกาสและความกาวหนาในธุรกิจน้ี เพ่ือสามารถนำผลของการศึกษาไปใช
เปนแนวทางในการพัฒนากลยุทธตางๆ จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการตัดสินใจเลือกท่ีพักอาศัยประเภทอพารทเมนท
ของผูบริโภค ในแขวงนวลจันทร เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร ในดานตางๆ คือ ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทาง
การจัดจำหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานสิ่งอำนวยความสะดวกและดานกระบวนการ เพ่ือใชเปน
แนวทางสำหรับวางแผนการตลาด ท้ังยังสามารถนำความรูท่ีไดรับจากการศึกษาไปใชประโยชน เพ่ือปรับปรุงรูปแบบ
การบริหารจัดการ และใชในการอางอิงตางๆ เพ่ือประกอบความรูความเขาใจใหเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะทางประชากรศาสตร ของผูเชาอพารทเมนท ในแขวงนวลจันทร เขตบึงกุม 

กรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) และระดับการตัดสินใจของผู

เชาอพารทเมนท ในแขวงนวลจันทร เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร 
3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของคุณลักษณะทางประชากรศาสตร และความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด ตอการตัดสินใจเลอืกเชาท่ีพักอาศัยของผูเชา ในแขวงนวลจันทร เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร 
 

กรอบแนวความคิดในการทำการวิจัย 
การวิจัย เรื่อง การตัดสินใจเลือกเชาที่พักอาศัยประเภทอพารทเมนทของผูบริโภค ในแขวงนวลจันทร            

เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร โดยไดทำการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา (2552) 
และนำมาสรางกรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย ดังน้ี 

ตัวแปรตน      ตัวแปรตาม 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

       ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 

ลักษณะทางประชากรศาสตร 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดับการศึกษา 
4. สถานภาพ 
5. อาชีพ 
6. รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 7P 
1. ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
2. ปจจัยดานราคา 
3. ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
4. ปจจัยดานการจัดจำหนาย 
5. ปจจัยดานบุคคล 
6. ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ 
7. ปจจัยดานกระบวนการ 

 
 

การตัดสินใจเลือกเชาที่พักอาศัย 
ประเภทอพารทเมนทของผูเชา 

ในแขวงนวลจันทร เขตบึงกุม กรุงเทพ 
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วิธีการวิจัย 
การวิจัย เร่ือง การตัดสินใจเลือกเชาท่ีพักอาศยัประเภทอพารทเมนทของผูบริโภค ในแขวงนวลจันทร เขตบึงกุม 

กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดกำหนดขอบเขตของการวิจัยไวดังน้ี 
ขอบเขตประชากรท่ีนำมาใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก ผูเชาอพารทเมนท ในพ้ืนท่ีแขวงนวลจันทร เขตบึงกุม 

กรุงเทพมหานคร โดยมีอพารทมนทในเขตจำนวน 47 แหง ตามสถิติของทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการคา โดยมีอ
พารทมนทในเขตจำนวน 47 แหง ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 (ท่ีมา: งานสถิติ กรมพัฒนาธุรกิจการคา) และ
ไดทำการกำหนดขนาดของกลุมตัวอยาง ดวยการสุมตัวอยางแบบชั ้นภูมิ (Stratified sampling) โดยเลือกสุม 
อพารทเมนทในรูปแบบและลักษณะเดียวกัน จำนวน 4 แหง และแบงเก็บขอมูลแหงละ 100 คน จะไดตามสัดสวน
ของขนาดกลุมตัวอยางและกลุมประชากร จำนวนท้ังสิ้น 400 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 3 สวน คือ 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม โดยเปนคำถามท่ีใชรวบรวมขอมูลเก่ียวกับลักษณะทาง

ประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพและรายไดเฉลี่ยตอเดือน  
สวนที่ 2 และ 3 โดยจะใชมาตรวัดความสำคัญ (Rating Scale) โดยไดแบงออกเปน 5 มาตราวัด คือ           

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอยและนอยท่ีสุด โดยสรางคำถามใหครอบคลุมในเน้ือหาท่ีตองการ โดยใหแตละระดับ   
มีเกณฑการใหคะแนนดังน้ี 

(ตารางLikert’s Scale) 
ระดับคะแนน 5 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด 
ระดับคะแนน 4 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
ระดับคะแนน 3 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 
ระดับคะแนน 2 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับนอย 
ระดับคะแนน 1 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับนอยท่ีสุด 

สวนท่ี 2 ระดับปจจัยสวนประสมทางการตลาด 7P ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดาน
การสงเสริมการตลาด ปจจัยดานการจัดจำหนาย ปจจัยดานบุคคล ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ และ ปจจัยดาน
กระบวนการ  

สวนท่ี 3 การตัดสินใจเลือกเชาท่ีพักอาศัยประเภทอพารทเมนทของผูเชา ในแขวงนวลจันทร เขตบึงกุม  
สวนท่ี 4 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม โดยเปนคำถามท่ีใชรวบรวมขอมูลเก่ียวกับลักษณะทาง

ประชากรศาสตร ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุ 20 ป หรือต่ำกวา มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มีสถานภาพโสด มีอาชีพธุรกิจสวนตัว/เจาของกิจการ มีระดับรายไดตอเดือน อยูระหวาง 40,001 - 60,000 บาท/เดือน 

สวนที่ 2 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ในภาพรวม พบวาคาเฉลี่ย
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ในภาพรวม พบวาอยูในระดับมาก
ท่ีสุด เม่ือพิจารณารายดานพบวาระดับความคดิเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ท่ีอยูในระดับมากท่ีสุด ไดแก 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ, ดานกระบวนการ, ดานราคา, ดานบุคลากร, ดานการสงเสริมการตลาด, ดานลักษณะทาง
กายภาพ และดานการจัดจำหนาย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.87, 4.84, 4.77, 4.75, 4.72, 4.69 และ 4.64 เรียงลงมา
ตามลำดับ 
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ปจจัยดานผลิตภัณฑ พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด ในปจจัยดานผลิตภัณฑ พบวาอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายดานพบวาระดับความคิดเห็นตอ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ที่อยูในระดับมากที่สุด ไดแก หองพักมีขนาดพื้นที ่ใชสอยเพียงพอและความ
เหมาะสม, หองพักมีเฟอรนิเจอรหลักที่จำเปนครบครัน, หองพักการออกแบบและตกแตงภายในที่ทันสมัยและ
สวยงาม, หองพักมีการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโดยรอบดี และ หองพักมีภาพลักษณและชื่อเสียงที่ดี โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.97, 4.95, 4.83, 4.83, และ 4.80 เรียงลงมาตามลำดับ 

ปจจัยดานราคา พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด ในปจจัยดานราคา พบวาอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายดานพบวาระดับความคิดเห็นตอปจจัย
สวนประสมทางการตลาด ท่ีอยูในระดับมากท่ีสุด ไดแก ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของหองพัก, ราคาคาน้ำ-
คาไฟฟา มีความเหมาะสม, ราคาคาบำรุงรักษาสวนกลางมีความเหมาะสม, ราคาคาประกันความเสียหายของ
ทรัพยสินมีความเหมาะสม, และราคาคาเชาหองพักไมสูงหรือต่ำจนเกินไป เมื่อเทียบกับหองพักแบบเดียวกันและ
บริเวณใกลเคียงกัน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.85, 4.84, 4.81, 4.68, และ 4.67 เรียงลงมาตามลำดับ 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นตอปจจัยสวน
ประสมทางการตลาด ในดานการสงเสริมการตลาด พบวาอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายดานพบวาระดับ
ความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ท่ีอยูในระดับมากท่ีสุด ไดแก หองพักมีการโฆษณาประชาสัมพันธ
ตามสื่อตางๆ, หองพักมีการจัดกิจกรรมหรืองานประเพณีตางๆ, การใหสวนลดหรือราคาพิเศษ, หองพักมีปาย
โฆษณาและบอกทางเขามายังหองพัก, และหองพักมีความยืดหยุนในระยะเวลาในการจายคาเชาได โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.81, 4.65, 4.63, 4.61 และ 4.53 เรียงลงมาตามลำดับ 

ปจจัยดานการจัดจำหนาย พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นตอปจจัยสวน
ประสมทางการตลาด ในปจจัยดานการจัดจำหนาย พบวาอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายดานพบวาระดับ
ความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ท่ีอยูในระดับมากที่สุด ไดแก หองพักมีการเขารวมโครงการหรือ
เครือขายกับชุมชน, หองพักมีสวนลดใหสำหรับผูเชาที่ทำสัญญาระยะยาว, หองพักมีการสมนาคุณสำหรับผูเชาท่ี
ชำระคาเชาตรงเวลาเสมอ, หองพักมีสวนลดใหสำหรับผูท่ีแนะนำคนอ่ืนใหมาเชา และหองพักมีสวนลดใหกรณีท่ีทำ
สัญญาเชาพรอมกันหลายหอง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ4.90, 4.81, 4.70, 4.66 และ 4.53 เรียงลงมาตามลำดับ 

ปจจัยดานบุคลากร พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด ในปจจัยดานบุคลากร พบวาอยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายดานพบวาระดับความคิดเห็นตอปจจัย
สวนประสมทางการตลาด ที ่อยู ในระดับมากที ่สุด ไดแก มีพนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั ่วโมง,              
มีพนักงานและแมบานอยูประจำตลอดเวลา, เจาหนาท่ีมีความรูและทักษะ สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาไดอยางด,ี 
เจาหนาที่ใหบริการดวยความสุภาพ ใหเกียรติผูมาติดตอและผูเชาอยางเทาเทียมกัน และเจาหนาที่มีความเปน
กันเอง ใสใจการใหบริการผูพักอาศัยเปนอยางดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.75, 4.78, 4.77, 4.75, 4.74 และ 4.72 
เรียงลงมาตามลำดับ 

ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นตอปจจัยสวน
ประสมทางการตลาด ในปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ พบวาอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายดานพบวา
ระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ท่ีอยูในระดับมากท่ีสุด ไดแก หองพักตั้งอยูใกลแหลงชุมชน 
ตลาด โรงเรียน สวนราชการ ฯ, หองพักมีพ้ืนท่ีเฉพาะ สำหรับผูมาติดตอหรือขอพบผูเชา, สภาพแวดลอมโดยรวมมี
ความนาอยูและปลอดภัย, หองพักตั้งอยูไมไกลจากสถานศึกษาหรือท่ีทำงาน และหองพักตั้งอยูใกลในแหลงท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.69, 4.77, 4.72, 4.70, 4.66 และ 4.61 เรียงลงมาตามลำดับ 

 
 

171

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาต ิครั้งที่ 16



ปจจัยดานกระบวนการ พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสม
ทางการตลาด ในปจจัยดานกระบวนการ พบวาอยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายดานพบวาระดับความคิดเห็น
ตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ที่อยูในระดับมากที่สุด ไดแก เจาหนาที่ มีการแกไขปญหาตางๆ ไดเหมาะสม
และรวดเร็ว, กระบวนการและขั้นตอนตางๆ ในการติดตอ แจงเรื่อง ไมยุงยากซับซอน, หองพักมีกฎ ระเบียบ 
ขอกำหนดอยางชัดเจน, หองพักมีระบบสาธารณูปโภคตางๆ ครบครัน และ เจาหนาที่มีการแจงขอกำหนดตางๆ 
กอนทำสัญญา โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.84, 4.90, 4.89, 4.83, 4.83 และ 4.79 เรียงลงมาตามลำดับ 

สวนท่ี 3 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นตอการตัดสินใจเลือกเชาท่ีพักอาศัยประเภทอพารทเมนทของผู
เชา ในแขวงนวลจันทร เขตบึงกุม ในภาพรวม พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นตอการ
ตัดสินใจเลือกเชาที ่พักอาศัยประเภทอพารทเมนท ในดานการตัดสินใจเลือกเชาที ่พักอาศัย ในปจจัยดาน
กระบวนการ พบวาอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวาระดับความคิดเห็นตอการตัดสินใจเลือกเชาที่พัก
อาศัยประเภทอพารทเมนท ท่ีอยูในระดับมากท่ีสุด ไดแก ดานสิ่งอำนวยความสะดวกในอพารmเมนทท่ีทานตองการ 
และดานการเลือกเชาอพารทเมนท โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.78 และ 4.34 และอยูในระดับมาก ไดแก รานคา/
บริการ ท่ีตองการใหมีในอพารทเมนท โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.14 

ดานสิ่งอำนวยความสะดวกในอพารทเมนทที่ทานตองการ พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ความคิดเห็นตอการตดัสินใจเลือกเชาท่ีพักอาศัยประเภทอพารทเมนท ในดานสิ่งอำนวยความสะดวกในอพารทเมนท
ที่ทานตองการ พบวาอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวาระดับความคิดเห็นตอการตัดสินใจเลือกเชาที่พัก
อาศัยประเภทอพารทเมนท ท่ีอยูในระดับมากท่ีสุด ไดแก มีเคร่ืองทำน้ำอุน และมีโทรทัศนและระบบเคเบิ้ลทีวี โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.44 และ 4.43 และดานที่อยูในระดับมาก ไดแก มีเครื่องปรับอากาศ/พัดลมเพดาน, มีเตียงนอน           
ตูเสื้อผา และโตะเคร่ืองแปง และมีอินเทอรเน็ต WIFI โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.20, 3.85 และ 3.81 เรียงลงมาตามลำดับ 

ดานรานคา/บริการ ที่ตองการใหมีในอพารทเมนท พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความ
คิดเห็นตอการตัดสินใจเลือกเชาที่พักอาศัยประเภทอพารทเมนท ในดานรานคา/บริการ ที่ตองการใหมีในอพารท
เมนท พบวาอยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายดานพบวาระดับความคิดเห็นตอการตัดสินใจเลือกเชาท่ีพักอาศัย
ประเภทอพารทเมนท ที่อยูในระดับมากที่สุด ไดแก มีรานมินิมารท, มีรานเสริมสวย/ตัดผม, มีรานอาหารและ
เคร่ืองดื่ม และมีรานจำหนายหรือใหเชาหนังสือ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.66, 4.43, 4.36 และ 4.26 และดานท่ีอยูใน
ระดับมาก ไดแก มีรานซักอบรีด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.02 เรียงลงมาตามลำดับ 

ดานการเลือกเชาอพารทเมนท พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคดิเหน็ตอการตัดสินใจ
เลือกเชาท่ีพักอาศัยประเภทอพารทเมนท ในดานการเลือกเชาอพารทเมนท พบวาอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาราย
ดานพบวาระดับความคิดเห็นตอการตัดสินใจเลือกเชาท่ีพักอาศัยประเภทอพารทเมนท ท่ีอยูในระดับมากท่ีสุด ไดแก 
มีบริการเก็บคาเชา/คาน้ำ – คาไฟฟา โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.27 และดานที่อยูในระดับมาก ไดแก มีที่ตั้งอยูใกล
สถานศึกษา ท่ีทำงาน, มีความสะดวกในการเดินทาง, มีความสะอาดและความใหมของหองพัก และมีพนักงานรักษา
ความปลอดภัย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.13, 4.01, 3.86 และ 3.71 เรียงลงมาตามลำดับ 

สวนที่ 4 การทดสอบสมมุติฐาน โดยใชคาสถิติ Independent Sample t – test และ การทดสอบ ของ
ความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย ของกลุมตัวอยาง ท่ีมีมากกวา 2 กลุม โดยใชการวิเคราะห ความแปรปรวนทางเดียว 
(One –way Analysis of Variance) และเมื่อพบความแตกตางของคาเฉลี่ยรายคูอยางมีนัยสำคัญทางสถิติจึงทำ
การทดสอบความแตกตางเปนรายคู โดยวิธ ีของเซฟเฟ (Scheffe’s test) สมมุต ิฐานที ่  1 ค ุณลักษณะทาง
ประชากรศาสตร ท่ีแตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจเลือกเชาอพารทเมนทของผูเชา ในแขวงนวลจันทร เขตบึงกุม 
กรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมุติฐานของการตัดสินใจเลือกเชาท่ีพักอาศัยประเภทอพารทเมนทของผูบริโภค 
พบวาคุณลักษณะทางประชากรศาสตรดานเพศ สถานภาพ และอาชีพ ท่ีแตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจเลือกเชาท่ี
พักอาศัยประเภทอพารทเมนท ท่ีแตกตางกัน เน่ืองจากมีคา Sig นอยกวา 0.05 และอายุ ระดับการศึกษา และระดับ
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รายไดเฉลี่ยตอเดือน ท่ีแตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจเลือกเชาท่ีพักอาศัยประเภทอพารทเมนท ท่ีไมแตกตางกัน  
สวนที่ 5 การวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression) สมมุติฐานที่ 1 ความคิดเห็นตอ

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด มีผลตอการตัดสินใจเลือกเชาอพารทเมนทของผูเชา ในแขวงนวลจันทร เขตบึงกุม 
กรุงเทพมหานคร พบวาการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด มีผลตอการตัดสินใจเลือก
เชาอพารทเมนท โดยแยกเปนรายดาน จำแนกตามปจจัยสวนประสมทางการตลาด มีผลตอการตัดสินใจเลือกเชาอ
พารทเมนท ท่ีแตกตางกัน ในดานผลิตภัณฑและดานราคา เน่ืองจากมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีต่ำกวาระดับ .05  

 

อภิปรายผล 
1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงสวนใหญพบวาขอมูลท่ัวไปน้ันผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน

เพศชาย มีอายุ 20 ป หรือต่ำกวา มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีสถานภาพโสด มีอาชีพธุรกิจสวนตัว/เจาของ
กิจการ มีระดับรายไดตอเดือน อยูระหวาง 40,001 - 60,000 บาท/เดือน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของนิรมน 
พิพัฒนสวัสดิ์ (2557:บทคัดยอ) ไดทำการศึกษาการวิเคราะหองคประกอบความพึงพอใจของผูพักอาศัยอพารท
เมนทในดาน สวนประสมทางการตลาดบริการ กรณีศึกษา อพารทเมนทในเขตบางขุนเทียน จากการศกึษาพบวา 
กลุมตัวอยางมีจำนวนท้ังหมด 201 คน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีสถานภาพโสด อายุระหวาง     
20 - 30 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน 
10,000 - 20,000 บาท มีผูพักอาศัยจำนวน 2 คน ตัวผูพักเองเปนผูมีอิทธิพลในการตัดสินใจเชาหองพัก มีระยะเวลา
ท่ีพักอาศัยระหวาง 6 เดือน - 1 ป ราคาคาเชาตอเดือนระหวาง 2,000 - 3,000 บาท และสอดคลองกับงานวิจัยของ
พิพัฒน เตชะพงศธาดา (2558:บทคัดยอ) ไดทำการศึกษาพฤติกรรมการเลือกอพารทเมนทของผู เชาในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบวา (1) ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 26-35 ป การศึกษา
ระดับต่ำกวาปริญญาตรี อาชีพพนักงานเอกชน รายไดตอเดือน 15,000 บาท หรือนอยกวามีภูมิลำเนาเดิมจาก
ตางจังหวัด จำนวนสมาชิก 2 คนตอหองเชา (2) พฤติกรรมการเลือกอพารทเมนท ของผูเชา พบวาปจจัยที่สำคัญ
ที่สุด คือ ราคาคาเชา ในอัตราคาเชาตอเดือน 3,000 บาทหรือนอยกวา และสอดคลองกับงานวิจัยของปรียาพร 
พรหมมา (2561:บทคัดยอ) ไดทำการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเลือกเชาหอพักเครือขายของมหาวิทยาลัยแมฟา
หลวง ผลการวิเคราะหพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 65) เพศชาย (รอยละ 35) กำลัง
ศึกษาอยูชั้นปท่ี 2 (รอยละ 55) ชั้นปท่ี 3 (รอยละ 45)นักศึกษาสวนใหญรูจักเก่ียวกับหอพักเครือขาย (รอยละ 76.5) 
โดยสวนใหญมีความคิดเห็นวาหอพักเครือขาย มหาวิทยาลัยแมฟาหลวงไมมีผลตอการเลือกเชาหอพัก (รอยละ 56.3) 
โดยปจจุบันหอพักที ่นักศึกษาอาศัยอยู  สวนใหญคือรีแจนทแมนชั ่น (รอยละ 8.3) ซึ ่งนักศึกษาทั ้งหมดที ่ตอบ
แบบสอบถามเคยพักอาศัยในหอพักเครือขาย และหอพักท่ีนักศึกษาเคยพักมากท่ีสุดไดแก รีแจนทแมนชั่น (รอยละ 8.3) 
สวนใหญมีระยะเวลาอาศัยในหอพักเครือขายตั้งแต 6-12 เดือน (รอยละ 54.5) จำนวนสมาชิกที่เคยพักอาศัยอยู
ดวยกัน (รวมตัวผูตอบแบบสอบถาม) สวนใหญพักอาศัยอยูดวยกัน 2 คน (รอยละ 53) 

สวนที่ 2 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ในภาพรวม พบวาคาเฉลี่ย
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ในภาพรวม พบวาอยูในระดับมาก
ท่ีสุด เม่ือพิจารณารายดานพบวาระดับความคดิเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ท่ีอยูในระดับมากท่ีสุด ไดแก 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ, ดานกระบวนการ, ดานราคา, ดานบุคลากร, ดานการสงเสริมการตลาด, ดานลักษณะทาง
กายภาพ และดานการจัดจำหนาย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.87, 4.84, 4.77, 4.75, 4.72, 4.69 และ 4.64 เรียงลงมา
ตามลำดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของศุภลักษณ ไกลถิ่น (2559:บทคัดยอ) ไดทำการศึกษาแนวทางการพัฒนา
ธุรกิจหอพักเอกชนกรณีศึกษา : หอพักเวสธิมาคอรท ผลการศึกษาพบวา ความตองการของผูเชาหอพักเอกชนใน
เขตตำบลบานดู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑ พบวา
ผูตอบแบบสอบถามตองการอินเตอรเน็ตที่มีความเร็วสูง มีการออกแบบหอพักที่มีความคงทน และนาพักอาศัย          
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มีโซนกีฬาไวออกกำลังกาย มีสิ่งอำนวยความสะดวกภายในหอพักท่ีครบถวน และมีโซนจอดรถเฉพาะรถยนต ดาน
ราคาพบวา ผูตอบแบบสอบถามตองการราคาที่เหมาะสมกับสิ่งอำนวยความสะดวก ทำเลที่ตั้ง และขนาดของ
หองพัก ดานทำเลท่ีตั้งพบวา ผูตอบแบบสอบถามตองการทำเลท่ีตั้งใกลมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ท่ีทำงาน และ
แหลงอุปโภคบริโภค ดานการสงเสริมการตลาด พบวา ผูตอบแบบสอบถามตองการรับรูขาวสารโฆษณาทาง เฟสบุค 
และเวปไซด อยากใหมีความยืดหยุนในการเก็บคาเชา อยากใหมีโปรโมชั่นสวนลดในกรณีทำสัญญาระยะยาว         
มีกิจกรรมภายในหอพัก ดานบุคลากร พบวาผูตอบแบบสอบถามตองการพนักงานขาย ที่มีมนุษยสัมพันธดี เสนอ
ขอมูลท่ีครบถวน ดานกระบวนการบริการพบวา ผูตอบแบบสอบถามอยากใหมีการแกปญหารวดเร็ว และตองการ
ชำระคาเชาเปนเงินสด มีระบบรักษาความปลอดภัยท่ีดีเยี่ยม ดานการสรางและนำเสนอลักษณะทางกายภาพพบวา 
ผูตอบแบบสอบถามอยากใหมีสภาพแวดลอมท่ีนาอยู ปลอดภัย เงียบสงบ เปนสวนตัว อยูใกลชิดธรรมชาติ จากผล
การศึกษา ผูศึกษามีขอเสนอแนะเพื่อใชเปนแนวทางการพัฒนาธุรกิจหอพักเวสธิมาคอรท ดังตอไปนี้ ควรเพ่ิม
ความเร็วอินเตอรเน็ต เพิ่มโซนกีฬาออกกำลังกาย เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกภายในหอพัก ไดแกรานอาหาร ทำ
สติ๊กเกอรจอดรถยนตสำหรับผูท่ีพักในหอพัก ทำหองครัวเพ่ิมใหกับผูเชา เพ่ิมเคร่ืองอบผาแหง มีความยืดหยุนในการ
เก็บคาเชา มีโปรโมชั่นสวนลดคาเชาในกรณีทำสัญญาระยะยาว 1 ปขึ้นไป มีการจัดกิจกรรม ปละ 1-2 ใหคำแนะนำ 
อบรม สอนมารยาท ใหความรูแกพนักงานขายอยางท่ัวถึง เพ่ิมความรวดเร็วในการบริการหลังการขาย ยกเลิกการ
ชำระคาเชาผานเคาเตอรทางธนาคาร หรือแอฟพลิเคชั่นโอนเงินบนมือถือ เปลี่ยนเปนรับเงินสดแทน 

สวนท่ี 3 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นตอการตัดสินใจเลือกเชาท่ีพักอาศัยประเภทอพารทเมนทของผู
เชา ในแขวงนวลจันทร เขตบึงกุม ในภาพรวม พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นตอการ
ตัดสินใจเลือกเชาที ่พักอาศัยประเภทอพารทเมนท ในดานการตัดสินใจเลือกเชาที ่พักอาศัย ในปจจัยดาน
กระบวนการ พบวาอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวาระดับความคิดเห็นตอการตัดสินใจเลือกเชาที่พัก
อาศัยประเภทอพารทเมนท ท่ีอยูในระดับมากท่ีสุด ไดแก ดานสิ่งอำนวยความสะดวกในอพารเมนทท่ีทานตองการ 
และดานการเลือกเชาอพารทเมนท โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.78 และ 4.34 และอยูในระดับมาก ไดแก รานคา/
บริการ ที่ตองการใหมีในอพารทเมนท โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.14 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของปรียาพร พรหมมา 
(2561:บทคัดยอ) ไดทำการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกเชาหอพักเครือขายของมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ผลการ
วิเคราะหพบวา ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยทางกายภาพ (ดานการออกแบบอาคารภายนอกทีม่ีความ
สวยงามของหอพักและความสะอาดเรียบรอยของหอพัก) และปจจัยทางดานสถานท่ีตั้ง (ดานทำเลท่ีตั้งของหอพักมี
ความสะดวกในการเดินทางและทำเลที่ตั้งของหอพักมีสภาพแวดลอมรอบหอพักที่นาอยู) มีผลตอการเลือกเชา
หอพักเครือขายของมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง นอกจากนี้ พบวา ความพึงพอใจดานความสะอาด (ดานหองพักมี
ความสะอาดเรียบรอย) ดานความเหมาะสม (ดาน มีสถานท่ีทำกิจกรรมกลางแจงเพียงพอ) และดานความปลอดภัย 
(มีการหามบุคคลภายนอกนำรถเขามาจอดในบริเวณของหอพัก) มีผลตอการตัดสินใจเชาหอพักเครือขายของ
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

สวนที่ 4 การทดสอบสมมุติฐาน โดยใชคาสถิติ Independent Sample t – test และ การทดสอบ ของ
ความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย ของกลุมตัวอยาง ท่ีมีมากกวา 2 กลุม โดยใชการวิเคราะห ความแปรปรวนทางเดียว 
(One –way Analysis of Variance) และเมื่อพบความแตกตางของคาเฉลี่ยรายคูอยางมีนัยสำคัญทางสถิติจึงทำ
การทดสอบความแตกตางเปนรายคู โดยวิธีของเซฟเฟ (Scheffe’s test) สมมุต ิฐานที ่ 1 ค ุณลักษณะทาง
ประชากรศาสตร ท่ีแตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจเลือกเชาอพารทเมนทของผูเชา ในแขวงนวลจันทร เขตบึงกุม 
กรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมุติฐานของการตัดสินใจเลือกเชาท่ีพักอาศัยประเภทอพารทเมนทของผูบริโภค 
พบวาคุณลักษณะทางประชากรศาสตรดานเพศ สถานภาพ และอาชีพ ท่ีแตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจเลือกเชาท่ี
พักอาศัยประเภทอพารทเมนท ท่ีแตกตางกัน เน่ืองจากมีคา Sig นอยกวา 0.05 และอายุ ระดับการศึกษา และระดับ
รายไดเลี่ยตอเดือน ที่แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจเลือกเชาที่พักอาศัยประเภทอพารทเมนท ท่ีไมแตกตางกัน   
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ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของมัธทนา งามรินอำไพ (2560:บทคัดยอ) ไดทำการศึกษาการตัดสินใจของลูกคาในการ
เลือกเชา เอวี อพารทเมนท เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยการ
ตัดสินใจในการเลือกเชา เอวี อพารทเมนท เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร จำแนกตามขอมูลสวนบุคคล พบวา 
ลูกคาท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน มีความคิดเห็นในภาพรวมไมแตกตางกัน 
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานราคา ลูกคาที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดานกระบวนการใหบริการ ลูกคาที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นแตกตางกนัอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และสอดคลองกับงานวิจัยของนิรมน พิพัฒนสวัสดิ์ (2557:บทคัดยอ) ไดทำการศึกษา
การวิเคราะหองคประกอบความพึงพอใจของผูพักอาศัยอพารทเมนทในดาน สวนประสมทางการตลาดบริการ 
กรณีศึกษา อพารทเมนทในเขตบางขุนเทียน ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางขอมูลสวนบุคคลของผูตอบ
แบบสอบถามกับ 3 ปจจัย พบวาในดานการใหบริการและการสงเสริมการตลาด (Factor 1) ระดับการศึกษาท่ี
แตกตางกันมีความพึงพอใจแตกตางกัน ในดานคาบริการและสภาพแวดลอม (Factor 2) อาชีพท่ีแตกตางกันมีความ
พึงพอใจแตกตางกัน ในดานทำเลท่ีตั้ง (Factor 3) สถานภาพและอายุแตกท่ีตางกันมีความพึงพอใจแตกตางกัน 

 

ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังนี ้
1. ปจจัยดานผลิตภัณฑ ในหองพักมีขนาดพื้นที่ใชสอยเพียงพอและความเหมาะสม มีการการออกแบบ

และตกแตงภายในท่ีทันสมัยและสวยงาม มีเฟอรนิเจอรหลักท่ีจำเปนครบครัน มีการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณ
โดยรอบดี และมีภาพลักษณและชื่อเสียงท่ีดี 

2. ปจจัยดานราคา ควรจะมีความเหมาะสมกับคุณภาพของหองพัก ราคาคาน้ำ-คาไฟฟา คาบำรุงรักษา
สวนกลาง และคาประกันความเสียหายของทรัพยสินมีความเหมาะสม และราคาคาเชาหองพักไมสูงหรือต่ำ
จนเกินไป เม่ือเทียบกับหองพักแบบเดียวกันและบริเวณใกลเคียงกัน 

3. ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ควรจะมีการโฆษณาประชาสัมพันธตามสื่อตางๆ มีความยืดหยุนใน
ระยะเวลาในการจายคาเชาได มีการจัดกิจกรรมหรืองานประเพณีตางๆ มีปายโฆษณาและบอกทางเขามายังหองพัก 
และการใหสวนลดหรือราคาพิเศษ 

4. ปจจัยดานการจัดจำหนาย ควรจะมีการเขารวมโครงการหรือเครือขายกับชุมชน มีสวนลดใหสำหรับผู
เชาที่ทำสัญญาระยะยาว มีสวนลดใหสำหรับผูที่แนะนำคนอื่นใหมาเชา มีสวนลดใหกรณีที่ทำสัญญาเชาพรอมกัน
หลายหอง และมีการสมนาคุณสำหรับผูเชาท่ีชำระคาเชาตรงเวลาเสมอ 

5. ปจจัยดานบุคคล เจาหนาท่ีใหบริการดวยความสุภาพ ใหเกียรติผูมาติดตอและผูเชาอยางเทาเทียมกัน  
มีความเปนกันเอง ใสใจการใหบริการผูพักอาศัยเปนอยางดี เจาหนาที่มีความรูและทักษะ สามารถแกไขปญหา
เฉพาะหนาไดอยางดี มีพนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง และมีพนักงานและแมบานอยูประจำ
ตลอดเวลา 

6. ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ หองพักควรจะตั้งอยูไมไกลจากสถานศึกษาหรือที่ทำงาน ตั้งอยูใกล
แหลงชุมชน ตลาด โรงเรียน สวนราชการ ตั้งอยูใกลในแหลงที่มีการคมนาคมสะดวก มีพื้นที่เฉพาะ สำหรับผูมา
ติดตอหรือขอพบผูเชา และสภาพแวดลอมโดยรวมมีความนาอยูและปลอดภัย 

7. ปจจัยดานกระบวนการ เจาหนาที่ควรจะมีการแจงขอกำหนดตางๆ กอนทำสัญญา หองพักมีกฎ 
ระเบียบ ขอกำหนดอยางชัดเจน กระบวนการและขั้นตอนตางๆ ในการติดตอ แจงเร่ือง ไมยุงยากซับซอน เจาหนาท่ี 
มีการแกไขปญหาตางๆ ไดเหมาะสมและรวดเร็ว และหองพักมีระบบสาธารณูปโภคตางๆ ครบครัน 

8. ดานสิ่งอำนวยความสะดวกในอพารทเมนทที่ทานตองการ ควรจะมีอินเทอรเน็ต WIFI มีโทรทัศนและ
ระบบเคเบิ้ลทีวี มีเคร่ืองปรับอากาศ/พัดลมเพดาน มีเตียงนอน ตูเสื้อผา และโตะเคร่ืองแปง และมีเคร่ืองทำน้ำอุน 
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9. ดานรานคา/บริการ ท่ีตองการใหมีในอพารทเมนท ควรจะมีรานซักอบรีด รานมินิมารท รานอาหารและ
เคร่ืองดื่ม มีรานเสริมสวย/ตัดผม และรานจำหนายหรือใหเชาหนังสือ 

10. ดานการเลือกเชาอพารทเมนท ควรจะมีความสะดวกในการเดินทาง มีบริการเก็บคาเชา/คาน้ำ – คาไฟฟา 
มีความสะอาดและความใหมของหองพัก มีพนักงานรักษาความปลอดภัย และมีท่ีตั้งอยูใกลสถานศึกษา ท่ีทำงาน 

 

ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
1. ควรศึกษาเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอความตองการสิ่งอำนวยความสะดวกภายในท่ีพัก เพ่ือนำไปสูการวาง

แนวทางและการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกและรูปแบบในการใหบริการท่ีสอดคลองตอความตองการของกลุม
ลูกคาเปาหมาย 

2. ควรศึกษาพฤติกรรมการเชาท่ีพักอาศัยหรืออพารทเมนทประเภทตางๆ ท่ีมีลักษณะใกลเคียงกัน เพ่ือนำ
ผลที่ไดมาประกอบการเปรียบเทียบความตองการของลูกคาสำหรับผูประกอบการที่สนใจการลงทุนทำธุรกิจเชาอ
พารทเมนทหรือขยายกิจการ 

3. ศึกษาเพิ่มเติมโดยการศึกษาเปรียบเทียบกับคูแขงทางธุรกิจภายในพื้นท่ี เพื่อหาขอไดเปรียบในการ
แขงขันทางธุรกิจและเปนแนวทางในการดำเนินธุรกิจ 
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สวนประสมทางการตลาดบริการ กรณีศึกษา อพารทเมนทในเขตบางขุนเทียน. การศึกษาคนควาอิสระ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กลุมวิชาการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย. 

ปรียาพร พรหมมา (2561) ปจจัยที ่มีผลตอการเลือกเชาหอพักเครือขายของมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง.          
การคนควาอิสระ หลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ 
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กรุงเทพมหานคร. การคนควาอิสระ หลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
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ปจจัยท่ีสงผลตอการทำบัญชีตนทุนการทองเท่ียวชุมชนของชุมชนบานคลองบอแสน ตำบลบอแสน 
อำเภอทัปปุด จงัหวัดพังงา 
 
Factors Affecting the Cost Accounting in Community based tourism of Ban Klong Bor Saen 
Community, Bor Saen Subdistrict, Thap Pud District, Phang Nga Province. 
 
ผูวิจัย   สิริรักษ ธัญญะไพศาล 

สาขาวิชา บญัชแีละการเงิน มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
ดร.วรินทรทิพย กำลังแพทย 
ภาควิชา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) ศึกษาระดับการมีสวนรวมการจัดทำบัญชีตนทุนการทองเที่ยวชุมชน 

บานคลองบอแสน ตำบลบอแสน อำเภอทัปปุด จังหวัดพังงา 2) ศึกษาการจัดทำตนทุนการทองเท่ียวของชุมชนบาน
คลองบอแสน ตำบลบอแสน อำเภอทัปปุด จังหวัดพังงาและ3) ศึกษาปจจัยที่สงผลตอการจัดทำบัญชีตนทุนการ
ทองเที่ยวชุมชน บานคลองบอแสน ตำบลบอแสน อำเภอทัปปุด จังหวัดพังงา ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้ง น้ี 
ประชาชนในชุมชนบานคลองบอแสนรวมถึงขาราชการ และภาคเอกชนบานคลองบอแสน ตำบลบอแสน อำเภอทัปปุด 
จังหวัดพังงารวมจำนวน 400 คน ใชกลุมประชากรทั้งหมดเปนกลุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใชรวบรวมขอมูล คือ 
แบบสอบถาม สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบ
สมมติฐานดวย (Simple Regression Analysis) 

ผลการศึกษา พบวา 1) ผลการศึกษาระดับการมีสวนรวมการจัดทำตนทุนการทองเท่ียวของชุมชนบาน
คลองบอแสน ตำบลบอแสน อำเภอทัปปุด จังหวัดพังงาพบวา โดยรวมอยูในระดับมาก 2) ผลการศึกษาการจัดทำ
ตนทุนการทองเที่ยวของชุมชนบานคลองบอแสน ตำบลบอแสน อำเภอทัปปุด จังหวัดพังงาอยูในระดับมาก                
3) ผลการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการทำบัญชีตนทุนการทองเท่ียวชุมชนของชุมชนบานคลองบอแสน ตำบลบอแสน 
อำเภอทัปปุด จังหวัดพังงาโดยรวม พบวา ปจจัยการมีสวนรวมและปจจัยสวนบุคคล สงผลตอการทำบัญชีตนทุน
การทองเท่ียวชุมชนของชุมชนบานคลองบอแสน ตำบลบอแสน อำเภอทัปปุด จังหวัดพังงาโดยรวม อยางมีนัยสำคญั
ท่ีระดับ 0.05  

 
คำสำคัญ : บัญชีตนทุน,การทองเที่ยวชุมชน,การมีสวนรวม.  
 
Abstract 

The purpose of this research 1) Study the level of participation, cost accounting for 
community tourism 2)  Study the cost of tourism in the community of Ban Khlong Bo Saen, 
Bo Saen Subdistrict, Thap Put District, Phang Nga Province, and 3)  Study the factors that 
affect the cost accounting.  Community tourism Ban Khlong Bo Saen, Bo Saen Subdistrict, 
Thaput District, Phang Nga Province Population used in this research People in Ban Khlong 
Bo Saen community, including civil servants And the private sector, Baan Khlong Bo Saen, 
Bo Saen Subdistrict, Thaput District, Phang Nga Province, totaling 400 people.  The tools 
used for collecting data were the questionnaires that used for data analysis such as frequency, 
percentage, mean, standard deviation and hypothesis testing Simple Regression Analysis. 

 

177

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาต ิครั้งที่ 16



The results of the study revealed that 1)  The results of the level of participation in 
tourism costing of the Ban Khlong Bo Saen community, Bo Saen Subdistrict, Thaput District, 
Phang Nga Province showed that Overall is at a high level. 2) The results of the study of the 
cost of tourism of the Ban Khlong Bo Saen community, Bo Saen Subdistrict, Thipput District, 
Phang Nga Province are at a high level. Bo Saen, Bo Saen Subdistrict, Thaput District, Phang 
Nga Province Overall, it was found that participation factors and personal factors Affecting 
the community tourism cost accounting of Ban Khlong Bo Saen community, Bo Saen 
Subdistrict, Thaput District, Phang Nga Province as a whole Significantly at the level of 0.05 
 
Keywords : Cost Accounting, Community Tourism, Participation. 
 
บทนำ 

ดวยสภาพภูมิอากาศของจังหวัดพังงา เปนจังหวัดท่ีเต็มไปดวยแหลงทองเท่ียวมากมายท้ังบนบกและใตน้ำ 
โดยเฉพาะกลุมเกาะสวยงามท่ีวางตัวเรียงรายอยูในทะเลอันดามัน จนพังงาไดรับสมญานามวาเปนดินแดนแหงปาเกาะ 
รวมทั ้งยังมีผืนปาชายเลนหนาแนนและอุดมสมบูรณที ่สุดในประเทศไทย พังงาเต็มไปดวยวิถีชีวิตที ่นาสนใจ 
โดยเฉพาะเร่ืองราวของผูคนหลากเชื้อชาต ิท้ังไทย จีน มุสลิม และชาวไทยใหม (ชาวเล) ท่ีอาศัยอยูในชุมชนเกาแกท่ี
นาสนใจ เชน เกาะปนหยี เกาะยาว หมูบานชาวมอแกนในบริเวณหมูเกาะสุรินทร ชุมชนชาวเหมืองแรท่ีตะก่ัวปาฯลฯ 
นอกจากน้ี พังงายังเต็มไปดวยแหลงธรรมชาติท่ีมีเอกลักษณ เปนท่ีรูจักไปท่ัวโลก เชน โลกใตน้ำของหมูเกาะสิมิลัน 
ดงปะการังหลากหลายและฝูงปลานอยใหญใตทะเล หมูเกาะสุรินทร เขาตะปู เขาพิงกัน เกาะพระทอง ปาชายเลน 
น้ำตก โถงถ้ำพังงา ภาพเขียนสีในถ้ำ ภาชนะดินเผา ฯลฯ ท้ังหมดน้ีลวนเปนทรัพยากรล้ำคาท่ีทำใหพังงาเปนหน่ึงใน
จุดหมายปลายทางของนักทองเที่ยวเสมอมา(สำนักงานสงเสริมการทองเทียวจังหวัดพังงา, 2563)ชุมชนบานคลอง
บอแสน ตั้งอยูที่ หมูที่ 3 ตำบลบอแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ลักษณะมีคลองบอแสนไหลผานกลางหมูบาน 
อดีตมีชื่อวา บานเหนือคลอง เม่ือถึงฤดูแลงมีคนในหมูบานและละแวกใกลเคียงมาใชน้ำคลองบอแสน เปนจำนวนมาก 
จากเรียกวาบานเหนือคลอง ไดกลายมาเปน “คลองบอแสน” ในปจจุบันตำบลบอแสนมีประวัติศาสตรยาวนานกวา 
200 ป ทำใหมีประเพณี วัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณ ทั้งยังมีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม เมื่อภาครฐัได
ดำเนินโครงการ “ไทยนิยมยั่งยืน: ชุมชนทองเท่ียว OTOP นวัตวิถี” ทางชุมชนบานคลองบอแสนจึงไดริเร่ิมโครงการ
ทองเท่ียวชุมชนขึ้นมา 

การทองเที่ยวถือเปนอุตสาหกรรมที่สำคัญ เนื่องจากเปนอุตสาหกรรมที่เกิดประโยชนทั้งทางเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม อาจกลาวไดวา อุตสาหกรรมการทองเท่ียวเปนสิ่งท่ีทำรายไดใหแกประเทศไทย
มากที ่สุดเปนอันดับตนๆ และมีแนวโนมที ่สูงขึ ้นตลอดมา ทั ้งนี ้จากรายงานสถานการณทองเที ่ยวตลอดปมี
นักทองเที่ยวประมาณ 26.69 ลานคน สรางรายไดมากกวา 1.16 ลานบาท แสดงใหเห็นถึงศักยภาพและแนวโนม
การเจริญเติมโตของธุรกิจและอุตสาหกรรมทองเท่ียวของประเทศไทยท่ีมีความแข็งแกรงและดึงดดูนักทองเท่ียวและ
ตางชาติได (สภาอุตสาหกรรมทองเท่ียวแหงประเทศไทย, 2558) 

การทองเท่ียวเปนสวนหน่ึงของวิถีชีวิตมาเน่ินนาน ซ่ึงในอดีตการทองเท่ียวอาจเปนเพียงกิจกรรมเพ่ือการ
พักผอนหยอนใจเทาน้ัน แตหากในปจจุบันรูปแบบของการทองเท่ียวไดมีความหลากหลายเพ่ิมมากขึ้น ดังจะเห็นไดมี
การแบงรูปแบบของการทองเท่ียวออกเปนหลายประเภท อาทิเชน การทองเท่ียวเชิงนิเวศ การทองเท่ียวเชิงเกษตร 
การทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร การทองเที่ยวแบบผจญภัย การทองเที่ยวชมวิถีชีวิตในชนบท เปนตน และเม่ือ
ชุมชนไดเขามาจัดการทองเที่ยวจึงเปนการพลิกกลับและตั้งหลักการทองเที่ยวใหมโดยที่ชุมชนมีบทบาทในฐานะ
เจาของ มีสวนรวมในการจัดการ และใชการทองเที่ยวเปนเครื่องมือในการพัฒนาคนและชุมชนใหคนในทองถิ่นได
ประโยชนจากการทองเท่ียวจากกกระแสการตื่นตัวเร่ืองการทองเท่ียวเพ่ือสัมผัสชีวิตชนบท และการทองเท่ียวโดย
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ชุมชนเปนฐานกลายเปนภาพลักษณการทองเท่ียวท่ีตอบโจทยเร่ืองคนในทองถิ่นไดประโยชนจากการทองเท่ียวทำให
มีการสงเสริมเร่ืองน้ีกันมากขึ้น (พจนา สวนศรี,2554) 

เนื่องจากโครงการทองเที่ยวชุมชนบานคลองบอแสนเปนโครงการที่ยังอยูในชวงเริ่มตน การคำนวณหา
ตนทุนของโครงการยังเปนประมาณการ ทำใหไมสามารถตั้งงบประมาณ กำหนดคาบริการ และคำนวณจุดคุมทุนท่ี
เหมาะสมได โดยการสงเสรมิการทองเที่ยวตามนโยบายการพัฒนาของประเทศ ถือเปนกระบวนการหนึ่งที่ทำให
เศรษฐกิจภายในประเทศมีมูลคาสูงขึ้น โดยการสงเสริมการทองเที่ยวจะเนนการนำทรัพยากรในพื้นที่มาใชเปน
พื้นฐาน เห็นไดจากการนำแผนการทองเที่ยวในระดับประเทศไปประยุกตใชในระดับชุมชนในหลายๆพื้นที่ ดังน้ัน 
ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาการประยุกตตนทุนการทองเท่ียวของชุมชนโดยกิจกรรมตางๆ ใหชุมชนบานคลองบอแสนเปน
พ้ืนท่ีการทองเท่ียวเชิงอนุรักษธรรมชาติ และวัฒนธรรม โดยเปนชุมชนท่ีเขมแข็งตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวจิัย 
1. เพ่ือศึกษาระดับการมีสวนรวมการจัดทำบัญชีตนทุนการทองเท่ียวชุมชน บานคลองบอแสน ตำบลบอแสน 

อำเภอทัปปุด จังหวัดพังงา 
2. เพื่อศึกษาการจดัทำตนทุนการทองเที่ยวของชุมชนบานคลองบอแสน ตำบลบอแสน อำเภอทัปปุด 

จังหวัดพังงา 
3. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการจัดทำบัญชีตนทุนการทองเท่ียวชุมชน บานคลองบอแสน ตำบลบอแสน 

อำเภอทัปปุด จังหวัดพังงา 
 

กรอบแนวความคิดในการทำการวจิัย 
ในการวิจัยเรื่องปจจัยที่สงผลตอการทำบัญชีตนทุนการทองเที่ยวชุมชนของชุมชนบานคลองบอแสน 

ตำบลบอแสน อำเภอทัปปุด จังหวัดพังงาผูวิจัยไดนำแนวคิดการจัดทำบัญชีตนทุน แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และ
แนวคิดการทองเท่ียวเพ่ือชุมชน มาประยุกตเปนกรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัยดังภาพ 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดทีใ่ชในการวจิัย 

ปจจัยสวนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. การศึกษา 
4. สถานภาพ 
5. อาชีพ 
6. รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

การจัดทำตนทุนการทองเที่ยวของชุมชน
บานคลองบอแสน ตำบลบอแสน 

อำเภอทัปปุด จงัหวดัพังงา 
1. การคำนวณตนทุนการทองเท่ียว 
2. ดานทรัพยากรการทองเท่ียว 
3. ดานความสามารถ ในการรองรับ
นักทองเท่ียว 
4. ดานการจัดการทองเท่ียว 

   ตัวแปรอิสระ 
    ตัวแปรตาม 

 
การมีสวนรวมของชุมชน 
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วิธีการวิจัย 
  การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research)โดยใชวิธีสำรวจมุงศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการ
ทำบัญชีตนทุนการทองเท่ียวชุมชนของชุมชนบานคลองบอแสน ตำบลบอแสน อำเภอทัปปุด จังหวัดพังงาประชากร
ที่ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนในชุมชนบานคลองบอแสนรวมถึงขาราชการ และภาคเอกชน ที่มีสวนรวมใน
โครงการจำนวน 400คน โดยกำหนดขนาดของกลุมตัวอยางวิธีเจาะจง เครื่องมือใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม 
(Questionnaire)ซึ่งแบบสอบถามดังกลาวไดสรางขึ้นตามวัตถุประสงคและตามกรอบแนวคิดการวิจัยซึ่งมีขั้นตอน
การสรางแบบสอบถาม และเน้ือหาของแบบสอบถาม  
ข้ันตอนการสรางเครื่องมือ 
 1. ศึกษาขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ศึกษาจากตำราเอกสาร บทความ แนวคิดการจัดทำบัญชี
ตนทุน แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดการทองเท่ียวชุมชนพรอมกับนำผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของใหครอบคลุมความ
มุงหมายของการวิจัยเพ่ือเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 
 2. นำแบบสอบถามที่สรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญจำนวน 3 ทานพิจารณาตรวจสอบและขอคำแนะนำในการ
แกไข ปรับปรุง เพ่ือใหอานแลวมีความเขาใจงายและชัดเจนตามความมุงหมายของการวิจัย 
 3. นำแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลวไปตรวจสอบหาคา IOC และทดลองใช (Try-out) กับประชากรท่ีไมใช
กลุมตัวอยาง จำนวน 30 ชุดเพื่อนำไปหาคาความเชื่อมั่น โดยใชสูตรการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค 
(Cornbach Coefficient) พบวา คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามเทากับ 0.8775 
  4. นำแบบสอบถามไปใชกับกลุมตัวอยาง 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
การวิจัยคร้ังน้ีทำการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยมีขั้นตอน ดังน้ี 
 1. ผูวิจัยทำการแจกแบบสอบถาม ไปยังกลุมตัวอยางจำนวน 400 คน มาจากการคำนวณตามสูตรของยา
โมเนทาโร กลุมประชากรซึ่งชาวบานในชุมชนบานคลองบอแสน รวมถึงขาราชการ และภาคเอกชน จำนวน 6,889 คน 
(สำนักงานการสงเสริมการทองเท่ียวจังหวัดพังงา,2563) รวมจำนวน 400 ชุด ตอบแบบสอบถามดวยตนเอง 
 2. ตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของขอมูล แลวนำแบบสอบถามท่ีสมบูรณมาทำการลงรหัส
ของขอมูลท่ีเก็บรวบรวมมาไดใหเปนตัวเลข ท่ีสามารถนำไปลงในเคร่ืองคอมพิวเตอรประมวลผล 
 3. นำแบบสอบถามทั้งหมดที่ไดเก็บรวบรวมขอมูลแลว มาทำการตรวจสอบความสมบูรณของคำตอบ 
จากน้ันจึงนำขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดมาทำการวิเคราะหทางสถิต ิ
การวิเคราะหขอมูล 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี ทางผูวิจัยไดดำเนินการวิเคราะหขอมูลดงัน้ี 
  1. เม่ือรวบรวมแบบสอบถามตามความตองการแลว ผูวิจัยไดตรวจสอบความถูกตองและสมบูรณของแบบสอบถาม 
 2. ทำการลงรหัสแลวนำขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติโดยใชคอมพิวเตอรในการคำนวณคาสถิติโดยใช
โปรแกรมสำเร็จรูปทางสังคมศาสตรและทำการวิเคราะหขอมูล ซึ ่งไดคำนวณคาสถิติตางๆ จากขอมูลใน
แบบสอบถาม การคำนวณหาคาเฉลี่ย ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยกำหนดเกณฑการใหความหมาย
คาเฉลี่ยดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2556,หนา 4) 

 4.50 - 5.00 หมายถึง ความคิดเห็นอยูในระดับมากทีสุ่ด  
 3.50 – 4.49 หมายถึง ความคิดเห็นอยูในระดับมาก  
 2.50 – 3.49 หมายถึง ความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง  
 1.50 – 2.49 หมายถึง ความคิดเห็นอยูในระดับนอย  
 1.00 – 1.49 หมายถึง ความคิดเห็นอยูในระดับนอยทีสุ่ด  
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สถิตทิี่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดกำหนดสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล โดยดำเนินการวิเคราะหขอมูลทาง
สถิติขั้นพ้ืนฐานและการประมวลผล โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรทางสถิติ เพ่ือวิเคราะหคาสถิติดังน้ี 
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

1.1 วิเคราะหปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพและรายได
เฉลี่ยตอเดือนนำขอมูลที่ไดมาวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเบื้องตน ไดแก คาความถี่ (Frequency) และคารอยละ 
(Percentage) 

1.2 วิเคราะหระดับการมีสวนรวมของชุมชนการทำบัญชีตนทุนการทองเที่ยวชุมชนของชุมชนบาน
คลองบอแสน ตำบลบอแสน อำเภอทัปปุด จังหวัดพังงาขอมูลที่ไดมาวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเบื้องตน ไดแก 
คาเฉลี่ย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

1.3 วิเคราะหระดับการจัดทำตนทุนการทองเท่ียวของชุมชนบานคลองบอแสน ตำบลบอแสน อำเภอทัป
ปุด จังหวัดพังงา ประกอบ การคำนวณตนทุนการทองเท่ียว ดานทรัพยากรการทองเท่ียว ดานความสามารถ ในการ
รองรับนักทองเท่ียว และดานการจัดการทองเท่ียวนำขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเบื้องตน ไดแก คาเฉลีย่ 

( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  
 เพ่ือใชวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอการทำบัญชีตนทุนการทองเท่ียวชุมชนของชุมชนบานคลองบอแสน ตำบลบอแสน 
อำเภอทัปปุด จังหวัดพังงาใชวิธีการทดสอบความสัมพันธ โดยใชสถิติทดสอบการถดถอย (regression analysis) 
 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยเร่ืองการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการทำบัญชีตนทุนการทองเท่ียวชุมชนของชุมชนบานคลองบอ

แสน ตำบลบอแสน อำเภอทัปปุด จังหวัดพังงาผูวิจัยขอนำเสนอเปนภาพรวม และขอสรุปผลการวิจัยท่ีเปนไปตาม
วัตถุประสงคของการวิจัยท่ีตั้งไว ตามลำดับดังน้ี 
  1. ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ประชาชนชุมชนบานคลองบอแสน
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จำนวน 341 คน มีอายุระหวาง31-40 ป มีการศึกษาระดับต่ำกวา
ปริญญาตรี มีสถานภาพสมรส มีอาชีพเกษตรกรรม มีรายไดไมเกิน 15,000 บาท  
 2. วิเคราะหระดับการมีสวนรวมการจัดทำตนทุนการทองเท่ียวของชุมชนบานคลองบอแสน ตำบลบอแสน 
อำเภอทัปปุด จังหวัดพังงาดังตารางท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

181

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาต ิครั้งที่ 16



ตารางที่ 1 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับการมีสวนรวมของชุมชนบานคลองบอแสน ตำบลบอ
แสน อำเภอทัปปุด จังหวัดพังงาโดยรวมและรายดาน 

การมีสวนรวมของชุมชนบานคลองบอแสน ตำบลบอแสน อำเภอทัปปุด 
จังหวัดพังงา 

 
X  

 
S.D. 

 
แปลผล 

 
อันดับที่ 

1. การรวมประชุมเพ่ือเสนอปญหา ความตองการของชุมชน 4.12 0.81 มาก 7 
2. การรวมเสนอปญหาความตองการของทองถ่ินผานตัวแทนหมูบาน ผูนำทองถ่ิน 

เชนการของบประมาณมาปรับปรุงแหลงทองเท่ียว  3.95 0.94 มาก 12 
3. การรวมพิจารณาสาเหตุของปญหาหรือความตองการ เชน ปญหาของขยะ    

มูลฝอย ปญหาน้ำเนาเสียในลำคลอง 4.01 0.80 มาก 11 
4. การรวมคิดและชวยเสนอแนวทางในการแกไขปญหาของชุมชนทองถ่ิน เชน 

การติดปายประกาศตางๆ 3.65 1.07 มาก  
5. การรวมวางแผนกิจกรรมตางๆเชน กิจกรรมปลูกปาเฉลิมพระเกียรติรวมมือพัฒนา

ริมถนน 4.15 0.66 มาก 6 
6. การรวมคิดหาวิธีท่ีจะไดงบประมาณเพ่ือกิจกรรมตางๆเชนทอดผาปาชมุชน 4.61 0.51 มากท่ีสุด 1 
7. การรวมตัดสินใจในการใชวัสดุอุปกรณท่ีมีอยูในทองถ่ิน เชน การตัดตนไมมาชวย

ปรับปรุงสถานท่ีตางๆ  4.26 0.71 มาก 5 
8. การรวมคัดเลือกตัวแทนเปนกรรมการในการพัฒนา 4.00 0.87 มาก 14 
9. การรวมสนับสนนุทางดานการเงิน วัสดุอุปกรณ เพ่ือนำไปพัฒนาทองถ่ิน 4.09 0.79 มาก 10 
10. การรวมกำหนดแผนงานการทำงาน เชน การปรับปรุงสถานท่ีสำคัญในชุมชน 4.39 0.75 มาก 3 
11. การรวมเผยแพรความกาวหนาของการพัฒนา เชน แจกใบปลิว แผนพับ       
ปายโฆษณา 4.14 0.83 มาก 8 
12. การรวมปฏิบัติกิจกรรม เชน เก็บขยะในแหลงทองเท่ียวเก็บ 
 ขยะในคูคลอง 4.29 0.86 มาก 4 
13. การรวมตรวจติดตามกิจกรรม 4.57 0.49 มากท่ีสุด 2 
14. การรวมประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 4.61 0.59 มากท่ีสุด 1 
15. การรวมตรวจสอบการใชงบประมาณในการดำเนินกิจกรรม 4.10 0.84 มาก 9 
16. การรวมในการตรวจสอบความโปรงใสของการบริหารงาน 3.94 1.04 มาก 13 

โดยภาพรวม 4.18 0.46 มาก  

  
 จากตารางท่ี 2 ระดับการมีสวนรวมของชุมชนบานคลองบอแสน ตำบลบอแสน อำเภอทัปปุด จังหวัดพังงา 
โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.18 (S.D.=0.46) เม่ือพิจารณารายดานเรียงอันดับตามคาเฉลี่ยจากมากไป
หานอย 3 ลำดับแรก ไดแก การรวมคิดหาวิธีที่จะไดงบประมาณเพื่อกิจกรรมตางๆเชนทอดผาปาชุมชน และการ
รวมประเมินผลการดำเนินกิจกรรม อยูในระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ยเทากับ4.61 (S.D.=0.51) รองลงมา การรวมตรวจ
ติดตามกิจกรรม อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ยเทากับ 4.57 (S.D.=0.59) และการรวมกำหนดแผนงานการทำงาน 
เชน การปรับปรุงสถานท่ีสำคัญในชุมชน อยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.39 (S.D.=0.75) ตามลำดับ 
  3. วิเคราะหระดับการจัดทำตนทุนการทองเท่ียวของชุมชนบานคลองบอแสน ตำบลบอแสน อำเภอทัปปุด 
จังหวัดพังงา ดังตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับการจดัทำตนทุนการทองเทีย่วของชุมชนบานคลองบอ
แสน ตำบลบอแสน อำเภอทัปปุด จังหวัดพังงาโดยรวมและรายดาน 

การจัดทำตนทุนการทองเที่ยวของชุมชนบานคลองบอแสน X  S.D. แปลผล อันดับที ่
การคำนวณตนทุนการทองเท่ียว 3.94 0.55 มาก 4 
ดานทรัพยากรการทองเท่ียว 4.03 0.61 มาก 3 
ดานความสามารถ ในการรองรับนักทองเท่ียว 4.05 0.68 มาก 2 
ดานการจัดการทองเท่ียว 4.28 0.48 มาก 1 

โดยภาพรวม 4.08 0.34 มาก  
 
 จากตารางที่ 2 พบวา ระดับการจัดทำตนทุนการทองเที่ยวของชุมชนบานคลองบอแสน ตำบลบอแสน 
อำเภอทัปปุด พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.08 (S.D.=0.34) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา                  
ทุกดานอยูในระดับมาก เม่ือเรียงอันดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยไดแก ดานทรัพยากรการทองเท่ียวคาเฉลี่ย
เทากับ 4.28 (S.D.=0.48) รองลงมา ดานความสามารถ ในการรองรับนักทองเท่ียว คาเฉลี่ยเทากับ 4.05 (S.D.=0.68) 
ดานการจัดการทองเท่ียวคาเฉลี่ยเทากับ4.03(S.D.=0.61)และการคำนวณตนทุนการทองเท่ียว คาเฉลี่ยเทากับ 3.94 
(S.D.=0.55) ตามลำดับ 

4. ผลการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการทำบัญชีตนทุนการทองเท่ียวชมุชนของชุมชนบานคลองบอแสน 
ตำบลบอแสน อำเภอทัปปุด จังหวัดพังงาโดยรวม ดวยการหาวิเคราะหถดถอยอยางงายท่ีระดบันัยสำคัญทางสถิตท่ีิ
ระดับ 0.05 พบวา 1) ปจจัยการมีสวนรวม สงผลตอการทำบญัชตีนทุนการทองเท่ียวชุมชนของชุมชนบานคลองบอ
แสน ตำบลบอแสน อำเภอทัปปดุ จังหวัดพังงาโดยรวม โดยมีคา R2 เทากับ รอยละ 2.3 มีคา F = 1.337 และมีคา 
Sig.= 0.231 แสดงวา ปจจัยการมีสวนรวมสงผลตอการทำบญัชตีนทุนการทองเท่ียวชุมชนของชุมชนบานคลองบอ
แสน ตำบลบอแสน อำเภอทัปปดุ จังหวัดพังงาโดยรวม 2) ปจจัยสวนบุคคลดานระดับการศึกษา สงผลตอการทำ
บัญชตีนทุนการทองเท่ียวชุมชนของชุมชนบานคลองบอแสน ตำบลบอแสน อำเภอทัปปุด จังหวัดพังงารอยละ 1            
มีคา F = 0.500 และมีคา Sig.= 0.849 แสดงวา ปจจัยสวนบคุคลสงผลตอการทำบัญชีตนทุนการทองเท่ียวชุมชน
ของชุมชนบานคลองบอแสน ตำบลบอแสน อำเภอทัปปุด จังหวัดพังงาโดยรวม  

 

อภิปรายผล 
การวิจัยเร่ืองปจจัยท่ีสงผลตอการทำบัญชีตนทุนการทองเท่ียวชุมชนของชุมชนบานคลองบอแสน ตำบล

บอแสน อำเภอทัปปุด จังหวัดพังงา ผูวิจัยไดอภิปรายผลโดยภาพรวมและรายดาน ดังน้ี 
   1. ผลการศึกษาระดับการมีสวนรวมการจัดทำตนทุนการทองเท่ียวของชุมชนบานคลองบอแสน ตำบล
บอแสน อำเภอทัปปุด จังหวัดพังงาพบวา โดยรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีเปนเพราะประชาชนในชุมชนบานคลองบอ
แสนไดรวมคิดหาวิธีที่จะไดงบประมาณเพื่อกิจกรรมตางๆเชนทอดผาปาชุมชน และรวมประเมินผลการดำเนิน
กิจกรรม อีกทั ้งไดมีการรวมตรวจติดตามกิจกรรมการทำบัญชีตนทุนการทองเที ่ยวชุมชน การมีสวนรวมของ
ประชาชนในชุมชนเกิดประสิทธิผลในการดำเนินการจัดทำตนทุนการทองเปนประชาชนจึงมีความคิดเห็นอยูใน
ระดับมากที่สุด สอดคลองกับงานวิจัยของหทัยกาญจน วงศเรือง (2558) ศึกษาความสามารถของผูจัดทำบัญชี
กองทุนหมูบาน ตำบลบานยาง อำเภอวัดโบสถ จังหวัดพิษณุโลก พบวา ดานความรูและทักษะพนักงานบัญชี              
ดานกิจนิสัยพนักงานบัญชี ดานการสนับสนุนและการฝกอบรมขององคกร และดานจรรยาบรรณพนักงานบญัชี          
มีภาพรวมอยูในระดับมาก 
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  2. วิเคราะหระดับการจัดทำตนทุนการทองเท่ียวของชุมชนบานคลองบอแสน ตำบลบอแสน อำเภอทัปปุด 
จังหวัดพังงาพบวา ความคิดเห็นของประชาชนโดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะในดานทรัพยากรการ
ทองเท่ียว การดำเนินธุรกิจของชุมชนบานคลองบอแสนไดวาจางแรงงานภายในชุมชนของตนเอง ธุรกิจของชุมชน
นั้นมีสวนชวยเสริมสรางรายไดใหแกชุมชนดานการมีสวนรวมของชุมชน เปนผลใหอยูในระดับมากสอดคลองกับ
งานวิจัยของสุพิชญา โมระโส (2557) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอความสำเร็จในการดำเนินงานกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมืองในเขตอำเภอคำมวง จังหวัดกาฬสินธุ ผลการวิจัยพบวา1) ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานกองทุน
หมูบานและชุมชนเมืองในเขตอำเภอคำมวง จังหวัดกาฬสินธุ โดยรวมอยูในระดับมากทุก ทั้งนี้ยังสอดคลองกับ
งานวิจัยของนันทนภัส ธีระอกนิษฐ และอรวรรณ นิ่มตลุง (2556) ศึกษาปญหาการปฏิบัติตามระบบบัญชีกองทุน
หมูบานในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร พบวา ผูทำบัญชีมีความเห็นเก่ียวกับระดับปญหาจากการปฏิบัตงิานตาม
ระบบบัญชีกองทุนหมูบานโดยรวมอยูในระดับปานกลาง สวนรายดานผูทำบัญชีมีความคิดเห็นเก่ียวกับปญหาดาน
เอกสารสำหรับการจัดทำบัญชีอยูในระดับมาก 
 3. ผลการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการทำบัญชีตนทุนการทองเที่ยวชุมชนของชุมชนบานคลองบอแสน 
ตำบลบอแสน อำเภอทัปปุด จังหวัดพังงาโดยรวม ดวยการหาวิเคราะหถดถอยอยางงายท่ีระดับนัยสำคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 พบวา 1) ปจจัยการมีสวนรวม สงผลตอการทำบัญชีตนทุนการทองเท่ียวชุมชนของชุมชนบานคลองบอ
แสน ตำบลบอแสน อำเภอทัปปุด จังหวัดพังงาโดยรวม 2) ปจจัยสวนบุคคลดานระดับการศึกษา สงผลตอการทำ
บัญชีตนทุนการทองเท่ียวชุมชนของชุมชนบานคลองบอแสน ตำบลบอแสน อำเภอทัปปุด จังหวัดพังงาโดยรวม ท้ังน้ี
เปนเพราะการทำบัญชีตนทุนการทองเที่ยวชุมชนของชุมชนบานคลองบอแสน ตำบลบอแสน เปนการทำงานใน
ระดับชุมชนซ่ึงตองอาศัยประชาชนในชุมชนรวมแรงรวมใจกัน และประชาชนในชุมชนท่ีมีความรูในระดับปริญญาตรี
จะมีความรูดานบัญชีมีทักษะดานบัญชี และการมีความการมีสวนรวมและปจจัยสวนบุคคลดานระดับการศึกษา
สงผลตอการจัดทำบัญชีตนทุน ความสอดคลองกับงานวิจัยปญจพร ศรีชนาพันธ (2557) ศึกษาปจจัยที่สงผลตอ
ปญหาในการจัดทำบัญชีกองทุนหมูบานในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอปญหาในการจัดทำ
บัญชีจำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ระยะเวลาในการจัดตั้งกองทุน จำนวนสมาชิก จำนวนผูทำบัญชี 
และการฝกอบรมในการจัดทำบัญชีไมสงผลตอปญหาในการจัดทำบัญชีกองทุนหมู บาน สำหรับจำแนกตาม
ประสบการณในการจัดทำบัญชีสงผลตอปญหาในการจัดทำบัญชีกองทุน โดยผูทำบัญชีที่มีประสบการณนอยกวา         
1 ป มีปญหาการจัดทำบัญชีแตกตางกับผูทำบัญชีท่ีมีประสบการณมากกวา5 ป 
 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งน้ี 

จากการศึกษาพบวาการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการทำบัญชีตนทุนการทองเท่ียวชุมชนของชุมชนบานคลอง
บอแสน ตำบลบอแสน อำเภอทัปปุด จังหวัดพังงาโดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ ๆ  
มีคาเฉลี่ยท่ีมากและนอย ดังน้ันจึงขอเสนอแนะ ดังน้ี  

1. การมีสวนรวมของชุมชนบานคลองบอแสนควรมีการรวมกำหนดแผนงานการทำงาน เชน การปรับปรุง
สถานท่ีสำคัญในชุมชน 

2. ดานการคำนวณตนทุนการทองเที ่ยว ชุมชนควรสรางแหลงท่ีมีเงินทุนหมุนเวียนของกิจการอยาง
เพียงพอ 

3. ดานทรัพยากรการทองเที่ยว ชุมชนของชุมชนบานคลองบอแสน ตำบลบอแสน อำเภอทัปปุด จังหวัด
พังงาควรมีสวนชวยเสริมสรางรายไดใหแกชุมชนดานการมีสวนรวมของชุมชน 

4. ดานความสามารถในการรองรับนักทองเท่ียว ชุมชนของชุมชนบานคลองบอแสน ตำบลบอแสน อำเภอ
ทัปปุด จังหวัดพังงาควรสื่อวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองใชหรือสิ่งของท่ีนำมาจัดใหผูมาเยือนไดรับชม 
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5. ดานการจัดการทองเท่ียว ชุมชนของชุมชนบานคลองบอแสน ตำบลบอแสน อำเภอทัปปุด จังหวัดพังงา
ควรมีกระบวนการหรือกลไกในการทำงานเพ่ือจัดการการทองเท่ียวใหสามารถเชื่อมโยงการทองเท่ียวกับการพัฒนา
ชุมชนโดยรวมได 
ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรมีการศึกษาระบบบัญชีของชุมชนบานคลองบอแสน ตำบลบอแสน อำเภอทัปปุด จังหวัดพังงาโดย
ทำการศึกษาเปรียบเทียบกับจังหวัดใกลเคียง เพ่ือนำมาเปรียบเทียบและสามารถนำมาสรุปผลเพ่ืออธิบายไดดีขึ้น 

2. ควรมีการศึกษาวิจัยบทบาทของผูนำชุมชนที่มีผลตอการจัดทำบัญชีตนทุนชุมชนบานคลองบอแสน 
ตำบลบอแสน อำเภอทัปปุด จังหวัดพังงาจังหวัดเชียงใหม และควรมีการศึกษาถึงการนำระบบสารสนเทศทางบัญชี
มาใชในการจัดทำบัญชีตนทุนชุมชนบานคลองบอแสน ตำบลบอแสน อำเภอทัปปุด เพื่อใหขอมูลทางการบัญชีมี
ความถูกตองและนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น  
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บทคัดยอ 
ตลาดอสังหาริมทรัพยในไทยมีการแขงขันกันสูง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมใน

กรุงเทพมหานครจึงถูกศึกษาขึ้น โดยผูวิจัยศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดประกอบดวย ปจจัยบุคลากร 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานการสงเสริมการขายปจจัยดานสถานท่ี/ท่ีตั้ง ปจจัยกระบวนการ 
และปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ และปจจัยดานประชากรศาสตร ไดแก ปจจัยดานเพศ ปจจัยดานอาย ุปจจัย
สถานภาพสมรส จากกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิเคราะหมาจากแบบสอบถามท่ีผานคำถามคัดกรองและมีความ
สมบูรณจำนวน 390 ตัวอยาง 

ผลการวิจัยพบวา ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมใน
กรุงเทพมหานครของประชากรในกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด ไดแก ปจจัยดานราคา และ ปจจัยดานสถานท่ี              
สวนปจจัยทางประชากรศาสตรท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมน้ัน พบวามีเพียงปจจัยดานรายไดเฉลี่ย
ตอเดือนเทาน้ันท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
ลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง สามารถแบงแยกออกเปนเพศชาย 40.3% เพศหญิง 59.7% โดย
สวนใหญมีอายุอยูระหวาง 20-30 ป คิดเปน 65.6% รองลงมาคือกลุมอายุ 31-40 ป คิดเปน 25.1% มีสถานภาพ
โสด คิดเปน 84.6% มีระดับการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาคิดเปน 51% ประกอบอาชีพเปน
พนักงานบริษัทเอกชน 53.3% รองลงมาคือ กลุมอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ 34.1% สวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
30,001-40,000 บาท 
 
คำสำคัญ : ปจจัย, การตัดสินใจเลือกซ้ือ, คอนโดมิเนียม 
 
ABSTRACT  

In the competitive Thai real estate market, factors influencing consumer purchase of 
condominiums in Bangkok were studied. The 7P’ s marketing mix-people, product, price, 
promotion, place, process and physical evidence-was taken into account.  Demographic 
factors such as gender, age, marital status, education, monthly income and career were also 
considered. 390 samples, all residents of Bangkok who had purchased condominiums, filled 
out questionnaires after answering screening questions. 
 The results of the research showed that The marketing mix factors affecting the 
decision to buy condominiums in Bangkok the most in the Bangkok population are price 
factors and location factors. As for demographic factors affecting the decision to buy 
condominiums, it is found that only the average monthly income factor affects the decision 
to buy condominiums in Bangkok of the population in Bangkok. Demographic 
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characteristics of the sample Can be divided into 40.3% males and females 59.7%, mostly 
between 20-30 years, accounting for 65.6%, followed by the age group 31-40 years, 
accounting for 25.1%, with single status accounting for 84.6%, with the level of The 
highest education is at the master's degree level or equivalent, accounting for 51%, and 
53.3% are private companies, followed by 34.1% of the state enterprise occupation, with 
average monthly income. 30,001-40,000 baht 
 
Key Word : factors, Decision to Purchase, condominiums 
 

บทนำ 
คอนโดมิเนียม ถือเปนโครงการยอดฮิตท่ีคนนิยมซ้ือเปนท่ีอยูอาศัยกันมาก โดยเฉพาะคนในเมืองหลวง 

เน่ืองจากมีราคาไมแพงนัก และคอนโดมิเนียมสวนใหญมักจะสรางในท่ีชุมชน การเดินทางคอนขางสะดวกสบาย             
ถาสังเกตจะเห็นวามีโครงการและคอนโดมิเนียมเกิดขึ้นมากมายหลายระดับ ตั้งแตถูกสุดจนถึงแพงสุด 
คอนโดมิเนียมบางท่ีราคาแพงกวาบานเดีย่วเสียอีก เพราะรูปแบบของคอนโดมิเนียมท่ีมีใหเลือกมากมาย มีสิ่งอำนวย
ความสะดวกพรอมเหมือนกับบานและบางท่ีมีสิ่งอำนวยมากกวา แตคอนโดมิเนียมบางโครงการใหเนนในเร่ืองของ
ภูมิทัศนเพ่ือสนองความตองการของผูซ้ือในทุกกลุม จึงเกิดปญหาวา ผูประกอบการจะดำเนินธุรกิจอยางไรให
ตอบสนองความตองการของผูบริโภคท่ีจะซ้ือคอนโดมิเนียมอยางแทจริง 

จากการสำรวจขอมูลของศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย จะพบวาภาพรวมในไตรมาส 3 ป 2561 สถานการณ
ตลาดท่ีอยูอาศัยในดานอุปสงคและอุปทานปรับตัว เพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป 2560 ในดานอุปสงค 
(demand) มีการปรับเพ่ิมขึ้นของการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีอยูอาศัย และสินเชื่อท่ีอยูอาศัยบุคคลปลอยใหม สวนในดาน
อุปทาน (supply) มีการปรับเพ่ิมขึ้นของโครงการท่ีอยูอาศัยเปดขายใหมและท่ีอยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนเม่ือ
เทียบกับชวงเวลาเดยีวกันของป 2560 โดยเม่ือเทียบกันกับชวงเดียวกันของปท่ีผานมาโดยพิจารณาจากยอดการโอน
กรรมสิทธ์ิท่ีอยูอาศัยมี 48,617 ยูนิตขยายตัวเพ่ิม 5% เทียบจากชวงเดียวกันของปกอน เม่ือคิดเปนมูลคา 139,000 
ลานบาทเพ่ิมขึ้นถึง 14.6% เทียบชวงเดียวกันของปกอน (ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย, 2561)  

โครงการท่ีอยูอาศัยเปดขายใหมในชวงไตรมาส 3 ป 2561 มีจำนวน 130 โครงการ มีหนวยในผังรวม 
42,055 หนวย และมีมูลคาโครงการรวม 194,446 ลานบาท เพ่ิมขึ้นท้ังจำนวนโครงการ จำนวนหนวย และมูลคา
โครงการ โดยเพ่ิมขึ้นรอยละ 15 รอยละ 28.5 และรอยละ 32.6 ตามลำดับ เม่ือเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป 
2560 และเปนการเพ่ิมขึ้นคร้ังแรกหลังจากชะลอตัวมา 4 ไตรมาส ตั้งแตไตรมาส 4 ป 2560 เน่ืองจาก
ผูประกอบการไดชะลอเปดขายโครงการใหม เพ่ือลดอุปทานสวนเกินในตลาด เม่ือพิจารณาแยกตามประเภท
โครงการท่ีอยูอาศัยเปดขายใหม พบวา ในชวงไตรมาส 3 ป 2561 คอนโดมิเนียม มีการเปดขายใหมจำนวน 52 
โครงการ คิดเปน 25,749 หนวย มีมูลคาโครงการรวม 108,386 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากชวงเดียวกันของป 2560 
จำนวนโครงการถือวามีการปรับขึ้นมาไมมาก แตหากมองท่ีหนวยถือวามีปริมาณท่ีเพ่ิมขึ้นชัดเจนกวา แตถามองท่ี
มูลคาโครงการแลวเพ่ิมขึ้นมาอยูท่ี 17.3% ถาเทียบกับท่ีอยูอาศัยประเภทแนวราบแลว ในแนวราบประเภทบาน
ตางๆ จะมีอัตราการเติบโตท่ีมากกวา อาจดวยความหลากหลายของประเภทและทำเล ท่ีกระจายไปโดยรอบไม
กระจุกตัวเฉพาะในเมืองและชานเมืองเทาน้ัน แตถาพิจารณาเฉพาะคอนโดมิเนียมแลว ชวงปลายปท่ีผานก็มีการ
ขยับตัวสูงขึ้นจากเดิมพอสมควร 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ืออสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดในกรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกซ้ืออสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดในกรุงเทพมหานคร            

ซ่ึงประกอบดวย ปจจัยทางดานประชากรศาสตร ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7p) และชื่อเสียงและภาพลักษณ 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตดานเน้ือหา ศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความตองการซ้ืออสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดใน
กรุงเทพมหานครโดยมีรายละเอียดดังน้ี 1) ตัวแปรตน คือ ปจจัยสวนประสมทางการตลาดและปจจัยทางดาน
ประชากรศาสตร 2) ตัวแปรตาม ไดแก การตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร 

2. ขอบเขตดานประชากร ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี คือ บุคคลผูท่ีเคยซ้ือหรือผูท่ีมีสวนรวมตัดสินใจ
ในการซ้ือคอนโดมิเนียมในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

3. ขอบเขตดานระยะเวลาการศึกษา ชวงระยะเวลาท่ีทำการเก็บรวบรวมขอมูลตั้งแตชวงเดือนตุลาคม 
พ.ศ.2562 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2562 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. เพ่ือใหผูประกอบการท่ีทำธุรกิจเก่ียวกับคอนโดมิเนียม ทราบถึงปจจัยความตองการท่ีแทจริงของ
ผูบริโภค นำไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑใหดียิ่งขึ้น 

2. เพ่ือใหผูประกอบการท่ีทำธุรกิจเก่ียวกับคอนโดมิเนียมสามารถนำขอมูลจากการวิจัยไปใชในการ
ตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือใชเปนขอมูลมาปรับใชในการสรางความไดเปรียบกับคูแขงขันในการทำตลาดอสังหาริมทรัพย ใน
ธุรกิจคอนโดมิเนียมในปจจุบันและอนาคต 

4. เพ่ือนำผลวิจัยมาวางแนวทางในการสรางฐานขอมูลการตลาดใหกับธุรกิจคอนโดมิเนียมในอนาคต 
5. เพ่ือใชเปนประโยชนแกผูท่ีสนใจศึกษา เพ่ือนำขอมูลไปประยุกตใชในการตอยอดการทำวิจัย ในธุรกิจ

อสังหาริมทรัพยในอนาคตตอไป 
 

วิธีการวิจัย 
การวิจัยน้ี ผูวิจัยมีวัตถุประสงคท่ีจะศึกษา “ปจจัยท่ีสงผลตอความตองการซ้ืออสังหาริมทรัพยประเภท

คอนโด ในกรุงเทพมหานคร” เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Resesarch) โดยใชวิธีการวิจัยแบบการสำรวจ 
(Survey Resesarch) จากการเก็บขอมูลทางแบบสอบถาม (Questionnaire) และทำการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 
โดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปเพ่ือสรุปผลการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยน้ี คือ การใชแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบงกลุมคำถามออกเปน 3 สวน 
ดังตอไปน้ี 

สวนท่ี 1 ขอมูลทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม 
สวนท่ี 2 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดและระดับการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมใน

กรุงเทพมหานคร โดยเปนการเก็บขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นและทัศนคติของผูตอบแบบสอบถามเพ่ือประเมิน
ระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามจากการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร โดยใช
เคร่ืองมือประเภทมาตรประมาณคา(Rating Scale)ซ่ึงใชมาตรวัดแบบไลเคอรทสเกล (Likert Scale) แบงระดับ
ความเห็นเปน 5 ระดับ จากนอยไปมาก 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
งานวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงสำรวจ (Servay Research) โดยการเก็บขอมูลท่ีทำการศึกษาจากขอมูลปฐมภูมิ 

(Primary Data) ซ่ึงจะใชการเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) ผานทางสื่อออนไลน จากกลุมตัวอยาง 
390 คน เน่ืองจากเปนวิธีท่ีทำใหไดขนาดตัวอยางจำนวนมากในระยะเวลาท่ีจำกัด กลุมตัวอยางสามารถเขาถึง
แบบสอบถามไดสะดวก และผูวิจัยสามารถนำขอมูลไปใชโดยการวิเคราะหคาสถิติผานทางโปรแกรมสำเร็จรูปทาง
สถิติไดอยางรวดเร็ว 
การวิเคราะหขอมูล 
ในการวิเคราะหขอมูลและการทดสอบสมมติฐาน จะทำการประมวผลโดยวิธีการทางสถิติดวยโปรแกรมสำเร็จรูป ดังน้ี 
1. การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  

เปนการวิเคราะหขอมูลเพ่ืออธิบายขอมูลท่ัวไปของกลุมตวัอยาง โดยนำเสนอในรูปแบบของตารางแจกแจง
ความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
และแผนภูมิวงกลม (Pie chart) 
2. การวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมาน (Inferential Satistics) 

เปนการวิเคราะหขอมูลของกลุมตัวอยางโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติในการทดสอบสมมติฐาน 
(Hypothesis testing) ซ่ึงมีเคร่ืองมือในการวิเคราะหผลทางสถิติ ดังน้ี 

1. การวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) เพ่ือเปนการจัดกลุมหรือรวมกลุมปจจัยท่ีมีความสัมพันธ
กันใหเปนองคประกอบเดียวกัน 

2. การวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression) เพ่ือทดสอบสมมติฐานของ
งานวิจัยหาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม 

3. การวิเคราะห Indepent Sample T-Test เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัวแปร 2 ตัวแปร           
ท่ีเปนอิสระตอกัน 

4. การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดยีว (One-Way ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัว
แปรมากกวา 2 ตัวแปร 
 

ผลการวิจัย 
การคนควาอิสระน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอความตองการซ้ืออสังหาริมทรัพย

ประเภทคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงจะทำการศึกษากลุมประชากรท่ีเคยซ้ือหรือมีสวนรวมในการตัดสินใจ
ซ้ือคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร จึงไดทำการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ และเก็บรวบรวมขอมูลโดยการ
สำรวจผานแบบสอบถาม และไดขอมูลตอบกลับท่ีมีความสมบูรณ ท้ังหมด 390 ชุด จึงนำมาประมวลผลทางสถิติ 
สามารถสรุปผลไดดังน้ี 
ขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง 

ลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง สามารถแบงแยกออกเปนเพศชาย 40.3% เพศหญิง 
59.7% โดยสวนใหญมีอายุอยูระหวาง 20-30 ป คิดเปน 65.6% รองลงมาคือกลุมอาย ุ31-40 ป คิดเปน 25.1%           
มีสถานภาพโสด คิดเปน 84.6% มีระดับการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา คิดเปน 51% ประกอบ
อาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน 53.3% รองลงมาคือ กลุมอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ 34.1% สวนใหญมีรายได
เฉลี่ยตอเดือน 30,001-40,000 บาท 
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ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมทั่วไปในการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร 

ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมท่ัวไปในการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงประกอบไปดวย ชื่อโครงการคอนโดมิเนียมและเขตท่ีตัง้ท่ีเคยตัดสินใจซ้ือลาสุด วัตถุประสงคใน
การซ้ือ รูปแบบหองพักขนาดพ้ืนท่ีใชสอย งบประมาณในการซ้ือคอนโดมิเนียม ลักษณะท่ีอยูอาศัยเดิมกอนตัดสินใจซ้ือ 
บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม ชองทางท่ีกลุมตัวอยางหาขอมูลเก่ียวกับคอนโดมิเนียมในการใช
ตัดสินใจเลือกซ้ือ และ ชื่อโครงการคอนโดมิเนียมพรอมระบุเขตท่ีตั้งท่ีกลุมตัวอยางสนใจท่ีจะซ้ือภายใน 2 ปน้ี  
ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด และการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร 

ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลแบบสอบถามท่ีครบถวน สมบูรณ ผานการคัดกรอง จำนวนท้ังสิ้น 390 ชุด นำมา
หาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด และการตัดสินใจ
เลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร ดังน้ี 
ตารางที่ 1 คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของตัววัดปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

ปจจัย คาเฉล่ีย 
สวนเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน 
การแปลคา 

1. ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
1.1 ขนาดพ้ืนท่ีใชสอยในหองเพียงพอตอการพักอาศัย 4.27 0.68 เห็นดวยมากท่ีสดุ 
1.2 มีการออกแบบท่ีอยูอาศัยโดยคำนึงถึงการประหยัด 

พลังงาน 
3.55 0.79 เห็นดวยมาก 

1.3 วัสดุท่ีใชในการสรางมีคุณภาพเหมาะสมกับราคา 4.46 0.64 เห็นดวยมากท่ีสดุ 
1.4 รูปแบบอาคารดูทันสมัย สวยงาม 4.26 0.66 เห็นดวยมากท่ีสดุ 
1.5 สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน (เชน สระวายน้ำ, 

ฟตเนส, สวน) 
4.42 0.56 

เห็นดวยมากท่ีสดุ 

1.6 มีการบริการหลังการขายท่ีดี เชน การแจงซอม,
การบริหารอาคาร 4.53 0.66 

เห็นดวยมากท่ีสดุ 

1.7 มีการรับประกันหองชุดพักอาศัยท่ีเหมาะสม 4.26 0.78 เห็นดวยมากท่ีสดุ 
1.8 ผูประกอบการมีความนาเชื่อถือในดานคุณภาพ

งานกอสราง 4.51 0.56 
เห็นดวยมากท่ีสดุ 

1.9 ผูประกอบการมีความม่ังคงดานการเงิน 4.27 0.81 เห็นดวยมากท่ีสดุ 
1.10 ผูประกอบการ/แบรนด มีความนาเชื่อถือ 4.47 0.62 เห็นดวยมากท่ีสดุ 
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ตารางที่คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของตัววัดปจจัยสวนประสมทางการตลาด (ตอ)  

ปจจัย คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 
การแปลคา 

2. ปจจัยดานราคา 
2.1 ราคาเหมาะสมกับทำเลท่ีตั้ง 4.57 0.59 เห็นดวยมากท่ีสดุ 
2.2 ราคาเหมาะสมกับขนาดหองและพ้ืนท่ีใชสอย 4.59 0.66 เห็นดวยมากท่ีสดุ 
2.3 ราคาเหมาะสมกับคุณภาพวัสดุ 4.59 0.58 เห็นดวยมากท่ีสดุ 
2.4 ราคาเหมาะสมกับตราสินคาคอนโดมิเนียม 4.16 0.80 เห็นดวยมาก 
2.5 ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกับโครงการของบริษัท

อ่ืนท่ีใกลเคียงกัน 
4.33 0.61 เห็นดวยมากท่ีสดุ 

2.6 คาใชจายสวนกลางมีความเหมาะสม 4.29 0.73 เห็นดวยมากท่ีสดุ 
2.7 กำหนดเงินดาวนและทำสัญญาต่ำ 3.81 0.72 เห็นดวยมาก 
2.8 จำนวนเงินและระยะเวลาผอนดาวนมีความเหมาะสม 4.03 0.66 เห็นดวยมาก 

3. ปจจัยดานสถานที ่/ ที่ตั้ง 
3.1 ทำเลท่ีตั้งโครงการ ใกลสถานท่ีทำงาน /สถานท่ีศึกษา 

คอนขางมาก 
4.37 0.75 เห็นดวยมากท่ีสดุ 

3.2 ทำเลท่ีตั้งโครงการ ใกลระบบขนสงมวลชน
คอนขางมาก 

4.57 0.61 เห็นดวยมากท่ีสดุ 

3.3 สภาพแวดลอมโดยรอบท่ีตัง้โครงการมีความ
เหมาะสม และปลอดภัย 

4.59 0.63 เห็นดวยมากท่ีสดุ 

4. ปจจัยดานสงเสริมการตลาด 
4.1 มีการจัดกิจกรรมสรางเสริมสัมพันธภายในกลุมผู

อยูอาศัยอยูเสมอ 
3.36 0.80 

เห็นดวยปาน 
กลาง 

4.2 มีการสงเสริมการตลาดท่ีนาสนใจ เชน มีสวนลด
เงินสดใหเพ่ิมเติม 

4.02 0.82 เห็นดวยมาก 

4.3 มีของแถมตางๆใหอยางเหมาะสม เชน ไอโฟน 
เฟอรนิเจอร เม่ือทำการซ้ือคอนโดมิเนียม 

3.9 0.85 เห็นดวยมาก 

4.4 มีการออกแสดงโครงการตามสถานท่ีสาธารณะ
ตางๆ อยางสม่ำเสมอ 

3.3 0.88 
เห็นดวยปาน 

กลาง 
4.5 มีการโฆษณาและประชาสัมพันธถึงโปรโมชั่น 

ผานสื่อตางๆ อยางหลากหลายและท่ัวถึง 3.57 0.88 เห็นดวยมาก 

4.6 มีการพาชมหองตัวอยางตามท่ีทานตองการ 4.22 0.78 เห็นดวยมากท่ีสดุ 
4.7 คอนโดมิเนียมเสร็จแลวพรอมเขาอยูไดทันที 3.85 0.90 เห็นดวยมาก 
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ตารางที่ 1 คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของตัววัดปจจัยสวนประสมทางการตลาด (ตอ) 

ปจจัย คาเฉล่ีย 
สวนเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน 
การแปลคา 

5. ปจจัยดานบุคลากร 
5.1 พนักงานท่ีปฏิบตัิหนาท่ี แตงกายสุภาพเรียบรอย 4.00 0.59 เห็นดวยมาก 
5.2 พนักงานท่ีปฏิบัติหนาท่ีพูดจาสุภาพ มีอัธยาศัยดี 

ยิ้มแยมแจมใส 
4.35 0.67 เห็นดวยมากท่ีสดุ 

5.3 พนักงานท่ีปฏิบัติหนาท่ีมีความเอาใจใสในการ
ใหบริการ (Service mind) 

4.36 0.69 เห็นดวยมากท่ีสดุ 

5.4 พนักงานท่ีปฏิบัติหนาท่ี มีความรู ความเขาใจ 
ในผลิตภัณฑ มีความสามารถในการใหคำปรึกษา 

คำแนะนำ และชวยเหลือผูใชบริการไดเปนอยางดี 
4.36 0.74 เห็นดวยมากท่ีสดุ 

5.5 มีบริการสถาปนิกและมัณฑนากรใหคำแนะนำ 
การตอเติมและตกแตงเพียงพอ 

3.83 0.78 เห็นดวยมาก 

5.6 พนักงานใหความสำคัญกับลูกคาท่ีมาใชบริการ 
ทำใหเกิดความประทับใจ 

4.23 0.77 เห็นดวยมากท่ีสดุ 

5.7 จำนวนพนักงานท่ีปฏิบัติหนาท่ีประจำมี 
เพียงพอสำหรับผูใชบริการ 4.01 0.72 เห็นดวยมาก 

6. ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ 
6.1 มีการตกแตงสำนักงานขาย และสภาพแวดลอม

ของพ้ืนท่ีเยี่ยมชมรอบโครงการอยางสวยงาม 
4.03 0.66 เห็นดวยมาก 

6.2 ภายในโครงการมีบรรยากาศท่ีดี สวยงามรมร่ืน 4.23 0.61 เห็นดวยมากท่ีสดุ 
6.3 มีการจัดท่ีรับรองลูกคา เพียงพอ 4.00 0.70 เห็นดวยมาก 
6.4 หองตัวอยางมีความนาสนใจ มีการตกแตงและ 
ใชวัสดุถูกตองตรงกับหองจริง 4.36 0.62 เห็นดวยมากท่ีสดุ 

7. ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ 
7.1 ระบบการใหบริการมีความสะดวก และรวดเร็ว 4.41 0.65 เห็นดวยมากท่ีสดุ 
7.2 กระบวนการทำงานท่ีเปนมาตรฐาน เชน มีการนำ

ชมหองตัวอยางและใหขอมูลอยางถูกตอง 4.50 0.66 เห็นดวยมากท่ีสดุ 

7.3 สัญญาจะซ้ือจะขายหองชุดมีมาตรฐานนาเชื่อถือ 4.30 0.68 เห็นดวยมากท่ีสดุ 
7.4 มีความยืดหยุนในการใหบริการตามความตองการ

ของลูกคา 4.34 0.60 เห็นดวยมากท่ีสดุ 

จากตารางเม่ือพิจารณาปจจัยท้ัง 43 ปจจัย พบวา ปจจัยอิสระท่ีมีคาเฉลี่ยของความคิดเห็นสูงท่ีสุด 5 
อันดับแรก ไดแก ปจจัยดานราคา จำนวน 3 ปจจัย (ไดแก ปจจัยราคาเหมาะสมกับขนาดของหองและพ้ืนท่ีใชสอย 
(คาเฉลี่ย 4.59 : เห็นดวยมากท่ีสุด) ปจจัยราคาเหมาะสมกับคุณภาพวัสดุ (คาเฉลี่ย 4.59 : เห็นดวยมากท่ีสุด) และ 
ปจจัยราคาเหมาะสมกับทำเลท่ีตั้ง (คาเฉลี่ย 4.57 : เห็นดวยมากท่ีสุด) และปจจัยดานสถานท่ี/ท่ีตัง้ จำนวน 2 ปจจัย 
(ไดแก ปจจัยสภาพแวดลอมโดยรอบท่ีตั้งโครงการมีความเหมาะสม และปลอดภัย (คาเฉลี่ย 4.59 : เห็นดวยมาก
ท่ีสุด) และปจจัยทำเลท่ีตั้งโครงการ ใกลระบบขนสงมวลชนคอนขางมาก (คาเฉลี่ย 4.57 : เห็นดวยมากท่ีสุด) 
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การวิเคราะหปจจัยที่มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร ของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร 

จากการรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามท่ีผูวิจัยออกแบบน้ัน มีปจจัยอิสระหลายคูอาจมีความสัมพันธกัน
อยางมีนัยสำคัญหรือมีแนวโนมของขอมูลไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงอาจสงผลตอการวิเคราะหสมการถดถอย ดังน้ัน
ผูวิจัยจึงดำเนินการวิเคราะหความเหมาะสมของปจจัย และตัววัดอีกคร้ังกอนนำไปวิเคราะหทางสถิตติอไป เพ่ือใหได
ขอมูลท่ีเหมาะสม และนำไปวิเคราะหไดอยางถูกตองมากขึ้น 
การวิเคราะหความเหมาะสมของตัวแปรอิสระโดยใชวิธีการวิเคราะหปจจัย(Factor Analysis) 

จากการวิเคราะหสหสัมพันธ (Correlation) ของตัวแปรอิสระท้ัง 49 ปจจัย โดยกำหนดท่ีระดับนัยสำคัญ 
0.05 พบวา มีหลายปจจัยมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสำคัญ ซ่ึงความสัมพันธดังกลาว จะมีผลตอการวิเคราะห
สมการถดถอยเชิงเสน ดังน้ัน จึงตองนำตัววัดเหลาน้ันไปทำการสกัดปจจัย โดยทำการทดสอบความเหมาะสมตัว
แปรอิสระท้ัง 49 ปจจัย โดยใชการวิเคราะหปจจัยจากการพิจารณาคา KMO (Kaiser-Meyert-Olkin) และ 
Bartlett’s Test of Sphericity เพ่ือทดสอบความเหมาะสมของตัวแปรอิสระ วาสามารถนำไปใชวิเคราะหตอไปได
หรือไม ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐาน ท่ีระดับนัยสำคัญ 0.05 ดังน้ี 

H0 : ตัวแปรอิสระตางๆ ไมมีความสัมพันธระหวางกัน 
H 1: ตัวแปรอิสระตางๆ มีความสัมพันธระหวางกัน 
จากผลการวิเคราะห KMO และ Barlett’s Test of Sphericity มีผลดังตอไปน้ี 
 

ตารางที่ 2 KMO และ Barlett’s Test 
Kaiser-Meyert-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 
Bartlett’s Test of Sphericity Approx. Chi-Square 
df 
Sig. 

0.558 
2.321E4 

1176 
0.000 

 
จากตารางพบวา KMO เทากับ 0.558 และ Barlett’s Test of Sphericity ใหคา Sig. เทากับ 0.000             

ซ่ึงแสดงวา สามารถใชเทคนิคการวิเคราะหปจจัยในการแบงกลุมตัวแปรไดและปฏิเสธ H0 น่ันหมายความวา            
ตวัแปรมีความสัมพันธกัน ซ่ึงจากผลวิเคราะหสถิติทดสอบท้ังสองวิธีขางตนสามารถสรุปไดวา ตัวแปรอิสระดังกลาว 
มีความเหมาะสมท่ีจะใชเทคนิคการวิเคราะหปจจัยได 
การกำหนดกลุมปจจัย 

จากการทดสอบ พบวาตัวแปรมีความเหมาะสมท่ีจะใชเทคนิคการวิเคราะหปจจัย ขั้นตอนตอไปคือทำการ
สกัดปจจัย แบบ PCA (Principal Component Analysis) เพ่ือทำการหาและกำหนดปจจัยท่ีเหมาะสมสำหรับการ
วิเคราะหหาสมการถดถอยเชิงเสน โดยใชวิธีการหมุนแกนปจจัยแบบ Varimax และพิจารณาตัดสิน จำนวนปจจัยท่ี
เหมาะสมจากคา Eigenvalue ท่ีมากกวา 1 และ Factor Loading ของตัววัดตองไมนอยกวา 0.3 รวมท้ังตัววัดแต
ละตัวตองไมมีคา Factor Loading สูงใกลเคียงกันมากกวา 1 ปจจัย ซ่ึงพบวา สามารถจัดกลุมปจจัยใหมไดท้ังสิ้น 
10 กลุมปจจัยโดยกลุมปจจัยน้ีสามารถอธิบายความแปรปรวนไดเทากับ 77.965% และสามารถนำมาเปรียบเทียบ
กับปจจัยท่ีไดจากการทบทวนวรรณกรรม ดังตารางท่ี 3 
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ตารางที่ 3 ตัวแปรภายหลังการวิเคราะหปจจัย เปรียบเทียบปจจัยที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรม 
ปจจัยท่ีไดจากการทบทวนวรรณกรรม ปจจัยท่ีไดจากวิเคราะหปจจัย 

1. ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
1.1 ขนาดพ้ืนท่ีใชสอยในหองเพียงพอตอการพักอาศัย 
1.2 มีการออกแบบท่ีอยูอาศัยโดยคำนึงถึงการ

ประหยัดพลังงาน 
1.3 วัสดุท่ีใชในการสรางมีคุณภาพเหมาะสมกับราคา 
1.4 รูปแบบอาคารดูทันสมัย สวยงาม 
1.5 สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน (เชน สระวายน้ำ, 

ฟตเนส, สวน) 
1.6 มีการบริการหลังการขายท่ีดี เชน การแจงซอม, 

การบริหารอาคาร 
1.7 มีการรับประกันหองชุดพักอาศัยท่ีเหมาะสม 
1.8 ผูประกอบการมีความนาเชื่อถือในดานคุณภาพ

งานกอสราง 
1.9 ผูประกอบการมีความม่ังคงดานการเงิน 
1.10 ผูประกอบการ/แบรนด มีความนาเชื่อถือ 

1. ปจจัยดานความเหมาะสมของราคาและ 
ทำเลที่ตั้งโครงการ 

1.1 ราคาเหมาะสมกับทำเลท่ีตั้ง 
1.2 ราคาเหมาะสมกับขนาดหองและพ้ืนท่ีใชสอย 
1.3 ทำเลท่ีตั้งโครงการ ใกลสถานท่ีทำงาน/สถานท่ี

ศึกษา คอนขางมาก 
1.4 ราคาเหมาะสมกับคุณภาพวัสดุ 
1.5 สภาพแวดลอมโดยรอบท่ีตั้งโครงการมีความ

เหมาะสม และปลอดภัย 
1.6 ทำเลท่ีตั้ งโครงการ ใกลระบบขนสงมวลชน 

คอนขางมาก 
1.7 คาใชจายสวนกลางมีความเหมาะสม 
1.8 ขนาดพ้ืนท่ีใชสอยในหองเพียงพอตอการพัก 

อาศัย 

2. ปจจัยดานราคา 
2.1 ราคาเหมาะสมกับทำเลท่ีตั้ง 
2.2 ราคาเหมาะสมกับขนาดหองและพ้ืนท่ีใชสอย 
2.3 ราคาเหมาะสมกับคุณภาพวัสดุ 
2.4 ราคาเหมาะสมกับตราสินคาคอนโดมิเนียม 
2.5 ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกับโครงการของบริษัท

อ่ืนท่ีใกลเคียงกัน 
2.6 คาใชจายสวนกลางมีความเหมาะสม 
2.7 กำหนดเงินดาวนและทำสัญญาต่ำ 
2.8 จำนวนเงินและระยะเวลาผอนดาวนมีความ

เหมาะสม 
2.5 พนักงานท่ีปฏิบัติหนาท่ี มีความรู ความเขาใจ

ในผลิตภัณฑ มีความสามารถในการใหคำปรึกษา 
คำแนะนำ และชวยเหลือผูใชบริการไดเปนอยางดี 

2.6 พนักงานท่ีปฏิบัติหนาท่ีมีความเอาใจใสในการ
ใหบริการ (Service mind) 

2.7 จำนวนพนักงานท่ีปฏิบัติหนาท่ีประจำมีเพียงพอ
สำหรับผูใชบริการ 

2.8 มีการพาชมหองตัวอยางตามท่ีทานตองการ 

2. ปจจัยดานบุคคลและความเปนมืออาชีพ 
2.1 พนักงานท่ีปฏิบัติหนาท่ีพูดจาสุภาพ มีอัธยาศัยดี 

ยิ้มแยมแจมใส 
2.2 พนักงานท่ีปฏิบัติหนาท่ี แตงกายสุภาพเรียบรอย 
2.3 มีการจัดท่ีรับรองลูกคา เพียงพอ 
2.4 หองตัวอยางมีความนาสนใจ มีการตกแตงและใช

วัสดุถูกตองตรงกับหองจริง 
2.5 พนักงานท่ีปฏิบัติหนาท่ี มีความรู ความเขาใจใน

ผลิตภัณ ฑ  มีค วามสามารถในการให คำป รึกษ า 
คำแนะนำ และชวยเหลือผูใชบริการไดเปนอยางด ี

2.6 พนักงานท่ีปฏิบัติหนาท่ีมีความเอาใจใสในการ
ใหบริการ (Service mind) 

2.7 จำนวนพนักงานท่ีปฏิบัติหนาท่ีประจำมีเพียงพอ
สำหรับผูใชบริการ 

2.8 มีการพาชมหองตัวอยางตามท่ีทานตองการ 
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ตารางที่ 3 ตัวแปรภายหลังการวิเคราะหปจจัย เปรียบเทียบปจจัยที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรม (ตอ) 
ปจจัยที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรม ปจจัยที่ไดจากวิเคราะหปจจัย 

3. ปจจัยดานสถานที่/ ที่ตั้ง 
3.1 ทำเลท่ีตั้งโครงการ ใกลสถานท่ีทำงาน/สถานท่ี

ศึกษา คอนขางมาก 
3.2 ทำเลท่ีตั้งโครงการ ใกลระบบขนสงมวลชน

คอนขางมาก 
3.3 สภาพแวดลอมโดยรอบท่ีตัง้โครงการมีความ

เหมาะสม และปลอดภัย 

3. ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดและการ 
ใหบริการ 

3.1 มีการสงเสริมการตลาดท่ีนาสนใจ เชน มีสวนลด
เงินสดใหเพ่ิมเติม 

3.2 มีของแถมตางๆ ใหอยางเหมาะสม เชนไอโฟน 
เฟอรนิเจอร เม่ือทำการซ้ือคอนโดมิเนียม 

3.3 มีบริการสถาปนิกและมัณฑนากรใหคำแนะนำ
การตอเติมและตกแตงเพียงพอ 

3.4 พนักงานใหความสำคัญกับลูกคาท่ีมาใชบริการ 
ทำใหเกิดความประทับใจ 

 3.5 สัญญาจะซ้ือจะขายหองชุดมีมาตรฐานนาเชื่อถือ 

4. ปจจัยดานสงเสริมการตลาด 
4.1 มีการจัดกิจกรรมสรางเสริมสัมพันธภายในกลุมผู

อยูอาศัยอยูเสมอ 
4.2 มีการสงเสริมการตลาดท่ีนาสนใจ เชน มีสวนลด

เงินสดใหเพ่ิมเติม 
4.3 มีของแถมตางๆ ใหอยางเหมาะสม เชนไอโฟน 

เม่ือทำการซ้ือคอนโดมิเนียม 
4.4 มีการออกแสดงโครงการตามสถานท่ีสาธารณะ

ตางๆ อยางสม่ำเสมอ 
4.5 มีการโฆษณาและประชาสัมพันธถึงโปรโมชั่น

ผานสื่อตางๆ อยางหลากหลายและท่ัวถึง 
4.6 มีการพาชมหองตัวอยางตามท่ีทานตองการ 
4.7 คอนโดมิเนียมเสร็จแลวพรอมเขาอยูไดทันที 

4. ปจจัยดานรูปลักษณและความนาเชื่อถือ 
4.1 ผูประกอบการ/แบรนด มีความนาเชื่อถือ 
4.2 มีการออกแบบท่ีอยูอาศัยโดยคำนึงถึงการ 

ประหยัดพลังงาน 
4.3 ผูประกอบการมีความนาเชื่อถือในดานคุณภาพ

งานกอสราง 
4.4 ผูประกอบการมีความม่ังคงดานการเงิน 
4.5 มีการรับประกันหองชุดพักอาศัยท่ีเหมาะสม 

5. ปจจัยดานบุคลากร 
5.1 พนักงานท่ีปฏิบัติหนาท่ี แตงกายสุภาพเรียบรอย 
5.2 พนักงานท่ีปฏิบัติหนาท่ีพูดจาสุภาพมีอัธยาศัยดี 

ยิ้มแยมแจมใส 
5.3 พนักงานท่ีปฏิบัติหนาท่ีมีความเอาใจใสในการ

ใหบริการ (Service mind) 
5.4 พนักงานท่ีปฏิบัติหนาท่ี มีความรู ความเขาใจใน

ผลิตภัณ ฑ  มีค วามสามารถในการให คำป รึกษ า 
คำแนะนำ และชวยเหลือผูใชบริการไดเปนอยางดี 

5.5 มีบริการสถาปนิกและมัณฑนากรใหคำแนะนำ
การตอเติมและตกแตงเพียงพอ 

5. ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
5.1 สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน  
(เชน สระวายน้ำ, ฟตเนส, สวน) 
5.2 วัสดุท่ีใชในการสรางมีคุณภาพเหมาะสมกับราคา 
5.3 รูปแบบอาคารดูทันสมัย สวยงาม 
5.4 มีการบริการหลังการขายท่ีดี เชน การแจงซอม, 

การบริหารอาคาร 
5.5 มีการตกแตงสำนักงานขาย และสภาพแวดลอม

ของพ้ืนท่ีเยี่ยมชมรอบโครงการอยางสวยงาม 
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 ตารางที่ 3 ตัวแปรภายหลังการวิเคราะหปจจัย เปรียบเทียบปจจัยที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรม (ตอ) 
ปจจัยท่ีไดจากการทบทวนวรรณกรรม ปจจัยท่ีไดจากวิเคราะหปจจัย 

5.6 พนักงานใหความสำคัญกับลูกคาท่ีมาใชบริการ 
ทำใหเกิดความประทับใจ 

5.7 จำนวนพนักงานท่ีปฏิบัติหนาท่ีประจำมีเพียงพอ
สำหรับผูใชบริการ 

 

6. ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ 
6.1 มีการตกแตงสำนักงานขาย และสภาพแวดลอม

ของพ้ืนท่ีเยี่ยมชมรอบโครงการอยางสวยงาม 
6.2 ภายในโครงการมีบรรยากาศท่ีดี สวยงามรมร่ืน 
6.3 มีการจัดท่ีรับรองลูกคา เพียงพอ 
6.4 หองตัวอยางมีความนาสนใจ มีการตกแตงและ

ใชวัสดุถูกตองตรงกับหองจริง 

6. ปจจัยดานกระบวนการ 
6.1 กระบวนการทำงานท่ีเปนมาตรฐาน เชน มีการ

นำชมหองตัวอยางและใหขอมูลอยางถูกตอง 
6.2 ภายในโครงการมีบรรยากาศท่ีดี สวยงาม รมร่ืน 
6.3 ระบบการใหบริการมีความสะดวก และรวดเร็ว 

7. ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ 
7.1 ระบบการใหบริการมีความสะดวก และรวดเร็ว 
7.2 กระบวนการทำงานท่ีเปนมาตรฐาน เชน มีการ

นำชมหองตัวอยางและใหขอมูลอยางถูกตอง 
7.3 สัญญาจะซ้ือจะขายหองชุดมีมาตรฐานนาเชื่อถือ 
7.4 มีความยืดหยุนในการใหบริการตามความ

ตองการของ ลูกคา 

7. ปจจัยดานกิจกรรมสรางเสริมความสัมพันธ 
7.1 มีการออกแสดงโครงการตามสถานท่ีสาธารณะ

ตางๆ อยางสม่ำเสมอ 
7.2 มีการโฆษณาและประชาสัมพันธถึงโปรโมชั่นผาน

สื่อตางๆ อยางหลากหลายและท่ัวถึง 
7.3 มีการจัดกิจกรรมสรางเสริมสัมพันธภายใน กลุม

ผูอยูอาศัยอยูเสมอ 
 8.1 จำนวนเงินและระยะเวลาผอนดาวนมีความ

เหมาะสม 
8.2 กำหนดเงินดาวนและทำสัญญาต่ำ 
8.3 ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกับโครงการของบริษัท

อ่ืนท่ีใกลเคียงกัน 
 8.4 ราคาเหมาะสมกับตราสินคาคอนโดมิเนียม 

 
9. ปจจัยดานความพรอมในการเขาอยู 

9.1 คอนโดมิเนียมเสร็จแลวพรอมเขาอยูไดทันที 

 
10. ปจจัยดานความยืดหยุนในการใหบริการ 

10.1 มีความยืดหยุนในการใหบริการตามความ
ตองการของลูกคา 
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การวิเคราะหสมการถดถอย 
ตารางที่ 4 ประสิทธิภาพของสมการถดถอยในการวิเคราะหการถดถอยระหวางการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมใน

กรุงเทพมหานคร กับปจจัย 10 ปจจัย 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 
1 0.800 0.640 0.631 0.469 

จากการวิเคราะหสมการถดถอย พบวา คาประสิทธิภาพในการทำนาย (R Square)สูงสุด คือ 0.64 แสดงวา 
ตัวแปรอิสระท้ัง 10 ปจจัยน้ัน สามารถอธิบายการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร ไดรอยละ 64 และ
เกิดจากอิทธิพลของปจจัยอ่ืนๆ รอยละ 36 

เพ่ือแสดงวา ตัวแปรอิสระท้ัง 10 ปจจัยน้ัน มีอยางนอย 1 ตัวแปรอิสระ ท่ีสามารถนำมาใช 
ในการพิจารณาการตัดสินใจซ้ือคอนโดในกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยทำการวิเคราะหความแปรปรวน ท่ีระดับ

นัยสำคัญ 0.05 โดยตั้งสมมติฐาน ดังน้ี 
H0 : ตัวแปรอิสระทุกตัว ไมสามารถนำมาใช ในการพิจารณาการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมใน

กรุงเทพมหานครได 
H1 : ตัวแปรอิสระอยางนอย 1 ตัว สามารถนำมาใชในการพิจารณาการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมใน

กรุงเทพมหานครได 
จากการทดสอบโดยโปรแกรมประยุกต ไดผลการวิเคราะห ดังน้ี 
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห ANOVA ระหวางปจจัยทั้ง 10 ปจจัย กับการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมใน

กรุงเทพมหานคร 
Model Sum of 

Squares 
df Mean 

Square 
F Sig. 

1 Regression 
Residual 
Total 

148.428 
83.198 
231.836 

10 
379 
389 

14.844 
0.220 

67.457 0.000 

จากผลการทดสอบ ตามตารางท่ี 4.14 พบวา มีคา Sig. เปน 0.000 ซ่ึงนอยกวา α (0.05)ดังน้ันจึงปฏิเสธ 
H0 และยอมรับ H1 น่ันคือ ตัวแปรอิสระอยางนอย 1 ตัวแปร สามารถนำมาใชในการพิจารณาการตัดสินใจเลือกซ้ือ
คอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครได 
ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะหสมการถดถอยระหวางการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร กับ

ปจจัยทั้ง 10 ปจจัย 
Model Unstandardized 

Conefficients 
Standardized 
Conefficients 

t Sig. 

 B Std. 
Error 

Beta   

(Constant) 
1. ปจจัยดานความเหมาะสมของราคาและ
ทำเลท่ีตั้งโครงการ 
2. ปจจัยดานบุคคลและความเปนมืออาชีพ 
3. ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดและการใหบริการ 

4.287 
0.100 

 
0.086 
0.019 

0.24 
0.24 

 
0.24 
0.24 

 
0.129 

 
0.111 
0.025 

180.487 
4.184 

 
3.613 
0.811 

0.000 
0.000 

 
0.000 
0.418 
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ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะหสมการถดถอยระหวางการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร           
กับปจจัยทั้ง 10 ปจจัย (ตอ) 

Model Unstandardized 
Conefficients 

Standardized 
Conefficients 

t Sig. 

 B Std. 
Error 

Beta   

4. ปจจัยดานรูปลักษณและความนาเชื่อถือ 
5. ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
6. ปจจัยดานกระบวนการ 
7.ปจจัยดานกิจกรรมสรางเสริมความสัมพันธ 
8. ปจจัยดานความคุมคาของราคาและ 
การผอนชำระ 
9. ปจจัยดานความพรอมในการเขาอยู 
10. ปจจัยดานความยืดหยุนในการ ใหบริการ 

0.103 
 

0.026 
-0.023 
0.147 

 
0.164 
0.047 
0.549 

0.24 
 

0.24 
0.24 
0.24 

 
0.24 
0.24 
0.24 

0.134 
 

0.034 
-0.030 
0.191 

 
0.213 
0.061 
0.711 

4.345 
 

1.101 
-0.963 
6.192 

 
6.905 
1.974 
23.074 

0.000 
 

0.272 
0.336 
0.000 

 
0.000 

 
0.049 
0.000 

 

สรุปผล 
ขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง 

ลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง สามารถแบงแยกออกเปนเพศชาย 40.3% เพศหญิง 
59.7% โดยสวนใหญมีอายุอยูระหวาง 20-30 ป คิดเปน 65.6% รองลงมาคือกลุมอายุ 31-40 ป คิดเปน 25.1%              
มีสถานภาพโสด คิดเปน 84.6% มีระดับการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาคิดเปน 51% ประกอบ
อาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน 53.3%รองลงมาคือ กลุมอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ 34.1% สวนใหญมีรายได
เฉลี่ยตอเดือน 30,001-40,000บาท 

ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมทั่วไปในการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครของ 
ประชากรในกรุงเทพมหานคร 

โครงการคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครท่ีกลุมตัวอยางเคยซ้ือ หรือมีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือลาสุด       
3 ลำดับแรก ไดแก LPN, U Delight และ IDEO คิดเปน 15.15% , 13.64% และ 9.09% ตามลำดับ, เขตท่ีตั้ง
คอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครท่ีกลุมตัวอยางเคยซ้ือ หรือมีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือลาสุด 3 ลำดับแรก ไดแก 
เขตหวยขวาง เขตลาดพราว (เทากับ เขตบางซอน) และเขตสาทร คิดเปน 9.23%, 7.69% และ 6.15% ตามลำดับ
วัตถุประสงคหลักในการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครคร้ังลาสุด เปนท่ีอยูอาศัยหลักใน
ชีวิตประจำวัน คิดเปน 39.1%รองลงมาคือ เพ่ือใกลสถานท่ีทำงานคิดเปน 26.6%  

กลุมตัวอยางสวนใหญตัดสินใจเลือกรูปแบบหองพัก 1 หองนอน คิดเปน 71.9%รองลงมา คือ รูปแบบ 
Studio คิดเปน 18.8%, มีขนาดพ้ืนท่ีใชสอย 26-30 ตารางเมตร คิดเปน48.4% รองลงมา คือขนาด 31-35 ตาราง
เมตร และ 41 ตารางเมตรขึ้นไป คิดเปน 21.9% และ18.8% ตามลำดับ โดยมีงบประมาณในการซ้ือ 2,000,001-
3,000,0000 บาท คิดเปน 42.2%รองลงมา 1,000,001-2,000,0000 บาท และ 3,000,001-4,000,0000 บาท คิด
เปน 40.6% และ 7.7% ตามลำดับ, ลักษณะท่ีอยูอาศัยกอนตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมประเภทบานเดี่ยว คิดเปน 
50% รองลงมา คือ อพารทเมนท และ คอนโดมิเนียม คิดเปน 17.2% และ 15.6% ตามลำดับ บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอ
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การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครมากท่ีสุดคือ ตัวเอง คิดเปน 51.6% รองลง คือ ครอบครัว/ญาติ 
และ คนรัก/คูครอง คิดเปน 32.8% และ12.5% ตามลำดับ, ชองทางท่ีกลุมตัวอยางหาขอมูลเก่ียวกับ คอนโดมิเนียม
มากท่ีสุดคือ อินเตอรเน็ต/เว็บไซด คิดเปน 76.6% รองลงมา คือ สอบถามจากผู มีประสบการณการซ้ือ
คอนโดมิเนียม และ สื่อสิ่งพิมพ(หนังสือพิมพ, นิตยสาร, แผนพับ,ใบปลิว) คิดเปน 14.1% และ 6.2% ตามลำดับ 

โครงการคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครท่ีกลุมตัวอยางสนใจท่ีจะซ้ือในอนาคต ภายใน 2 ปน้ี 3 ลำดับ
แรก ไดแก IDEO, The Three Rio และ Supalai คิดเปน 18.75%,12.50% และ 12.50% ตามลำดับ, เขตท่ีตั้ง
คอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครท่ีกลุมตัวอยางเคยซ้ือหรือมีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือลาสุด 3 ลำดับแรก ไดแก 
เขตลาดพราว เขตบางซ่ือ และเขตสาทรโดยแตละเขตคิดเปน 10.53% 

ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด และการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมใน
กรุงเทพมหานคร 

เม่ือนำปจจัยท้ัง 43 ปจจัย มาวิเคราะหโดยใชวิธีการหมุนแกนแบบ Varimaxสามารถจัดได 10 ปจจัยใหม
ดวยกัน และนำไปวิเคราะหทางสถิติดวยวิธีการวิเคราะหสมการถดถอยพบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ
คอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร โดยเรียงลำดับ จากมากไปนอย คือ ปจจัยดานความยืดหยุนในการใหบริการ 
ปจจัยดานความคุมคาของราคาและการผอนชำระ ปจจัยดานกิจกรรมสรางเสริมความสัมพันธ ปจจัยดานรูปลักษณ
และความนาเชื่อถือ ปจจัยดานความเหมาะสมของราคาและทำเลท่ีตั้งโครงการ ปจจัยดานบุคคลและความเปนมือ
อาชีพ และปจจัยดานความพรอมในการเขาอยู โดยมี 3 ปจจัยท่ีไมสงผลตอการตัดสินใจในการเลือกซ้ือ
คอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร ไดแก ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดและการใหบริการ ปจจัยดานผลิตภัณฑ
ปจจัยดานกระบวนการ ซ่ึงสมการถดถอยท่ีไดจากการวิเคราะหน้ี สามารถอธิบายการตัดสินใจเลือกซ้ือ
คอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครของกลุมตัวอยาง ไดรอยละ 64 โดยแตละปจจัยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
ปจจัยดานความเหมาะสมของราคาและทำเลที่ตั้งโครงการ 

มีความสัมพันธเชิงบวกกับการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร ท้ังน้ีเม่ือคอนโดมิเนียมมี
ราคาเหมาะสมกับทำเลท่ีตั้ง ราคาเหมาะสมกับขนาดหองและพ้ืนท่ีใชสอย ทำเลท่ีตั้งโครงการ ใกลสถานท่ีทำงาน/
สถานท่ีศึกษา คอนขางมาก ราคาเหมาะสมกับคุณภาพวัสดุ สภาพแวดลอมโดยรอบท่ีตั้งโครงการมีความเหมาะสม
และปลอดภัย ทำเลท่ีตั้งโครงการ ใกลระบบขนสงมวลชนคอนขางมากคาใชจายสวนกลางมีความเหมาะสม และ
ขนาดพ้ืนท่ีใชสอยในหองเพียงพอตอการพักอาศัย ยอมสงผลตอการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

ไมมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครแสดงวา ผูบริโภคไมไดให
ความสำคัญกับ สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน (เชน สระวายน้ำ, ฟตเนส, สวน) วัสดุท่ีใชในการสรางมีคุณภาพ
เหมาะสมกับราคา รูปแบบอาคารดูทันสมัย สวยงาม มีการบริการหลังการขายท่ีดี เชน การแจงซอม, การบริหาร
อาคาร มีการตกแตงสำนักงานขาย และสภาพแวดลอมของพ้ืนท่ีเยี่ยมชมรอบโครงการอยางสวยงาม อาจเน่ืองจาก 
ผูบริโภคเห็นวา สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน (เชน สระวายน้ำ, ฟตเนส, สวน) วัสดุท่ีใชในการสรางมีคุณภาพ
เหมาะสมกับราคา รูปแบบอาคารดูทันสมัย สวยงาม มีการบริการหลังการขายท่ีดี เชน การแจงซอม, การบริหาร
อาคาร มีการตกแตงสำนักงานขาย และสภาพแวดลอมของพ้ืนท่ีเยี่ยมชมรอบโครงการอยางสวยงาม เปนสิ่งท่ี
ผูบริโภคควรไดรับอยู 
ปจจัยดานกระบวนการ 

ไมมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครแสดงวา ผูบริโภคไมไดให
ความสำคัญกับ กระบวนการทำงานท่ีเปนมาตรฐาน เชน มีการนำชมหองตัวอยางและใหขอมูลอยางถูกตอง ภายใน
โครงการมีบรรยากาศท่ีดี สวยงาม รมร่ืน ระบบการใหบริการมีความสะดวก และรวดเร็วอาจเน่ืองจาก ผูบริโภคเห็น 
สิ่งท่ีกลาวมาน้ันเปนสิ่งท่ีผูบริโภคควรไดรับอยูแลว 
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ปจจัยดานกิจกรรมสรางเสริมความสัมพันธ 
มีความสัมพันธเชิงบวกกับการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร ท้ังน้ีเม่ือคอนโดมีการ

ออกแสดงโครงการตามสถานท่ีสาธารณะตางๆอยางสม่ำเสมอมีการโฆษณาและประชาสัมพันธถึงโปรโมชั่นผานสื่อ
ตางๆ อยางหลากหลายและท่ัวถึง มีการจัดกิจกรรมสรางเสริมสัมพันธภายในกลุมผูอยูอาศัยอยูเสมอ 
ปจจัยดานความคุมคาของราคาและการผอนชำระ 

มีความสัมพันธเชิงบวกกับการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร ท้ังน้ีตองมี จำนวนเงิน
และระยะเวลาผอนดาวนมีความเหมาะสม กำหนดเงินดาวนและทำสัญญาต่ำ ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกับโครงการ
ของบริษัทอ่ืนท่ีใกลเคียงกัน ราคาเหมาะสมกับตราสินคาคอนโดมิเนียม 
ปจจัยดานความพรอมในการเขาอยู 

มีความสัมพันธเชิงบวกกับการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร ท้ังน้ี คอนโดมิเนียม
เสร็จแลวพรอมเขาอยูไดทันที อาจเปนเพราะผูบริโภคหลีกเลี่ยงความเสี่ยงกรณีโครงการคอนโดสรางไมเสร็จตาม
กำหนดในสัญญา 
ปจจัยดานความยืดหยุนในการใหบริการ 

มีความสัมพันธเชิงบวกกับการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร ดังน้ัน โครงการ
คอนโดมิเนียมควรมีความยืดหยุนในการใหบริการกับผูบริโภคแตละคนเปนกรณีๆไป 
 

ขอเสนอแนะสำหรับผูประกอบการ 
1. ผูประกอบการควรใหความสำคัญกับ ความเหมาะสมของราคาและทำเลท่ีตั้งโครงการ เน่ืองจาก

คอนโดมิเนียมเปนสินคาท่ีมีราคาสูง สามารถเปลี่ยนแปลงไดยาก ผูบริโภคไมไดซ้ือบอยๆ ผูบริโภคจะคำนึงถึงความ
คุมคาของคอนโดท่ีซ้ือกับเงินท่ีเสียไป อีกท้ังผูบริโภคใหความสำคัญกับเร่ืองน้ีเปนลำดับตนๆ 

2. ผูประกอบการควรใหความสำคัญกับ ดานพนักงานของบริษัท เชน การฝกอบรมพนักงานใหสามารถ
ปฏิบัติหนาท่ีไดดี พูดจาสุภาพ มีอัธยาศัยดี ยิ้มแยมแจมใส แตงกายสุภาพเรียบรอย จัดท่ีรับรองลูกคาเพียงพอ มี
ความรู ความเขาใจในผลิตภัณฑ มีความสามารถในการใหคำปรึกษา คำแนะนำ และชวยเหลือผูใชบริการไดเปน
อยางดี มีความเอาใจใสในการใหบริการ(Service mind) จำนวนพนักงานท่ีปฏิบัติหนาท่ีประจำมีเพียงพอสำหรับ
ผูใชบริการ มีการพาชมหองตัวอยางตามท่ีผูบริโภคตองการ และมีการรักษาความเปนมืออาชีพดานการประกอบ
ธุรกิจคอนโดมิเนียมเสมอ สามารถชวยเพ่ิมการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร 

3. ผูประกอบการควรใหความสำคัญกับรูปลักษณและความนาเชื่อถือ เม่ือคอนโดมีผูประกอบการ/แบรนด 
มีความนาเชื่อถือ มีการออกแบบท่ีอยูอาศัยโดยคำนึงถึงการประหยัดพลังงาน 

ผูประกอบการมีความนาเชื่อถือในดานคุณภาพงานกอสราง ผูประกอบการมีความม่ังคงดานการเงิน มีการ
รับประกันหองชุดพักอาศัยท่ีเหมาะสม ทำใหผูบริโภคมีความไววางใจในการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม จึงควรปรับปรุง
จุดออน เสริมจุดแข็ง เพ่ือเสริมสรางชื่อเสียงของผูประกอบการใหมากขึ้น ซ่ึงสามารถนำมาปรับใชเพ่ิมความสามารถ
ในการแขงขันขององคกรมากขึ้นเร่ือยๆ 

4. ผูประกอบการควรใหความสำคัญกับ การจัดแสดง โฆษณา ประชาสัมพันธ และดานปฏิสัมพันธระหวาง
โครงการกับลูกคา โดยมีการออกแสดงโครงการตามสถานท่ีสาธารณะตางๆ อยางสม่ำเสมอ มีการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธถึงโปรโมชั่นผานสื่อตางๆอยางหลากหลายและท่ัวถึง มีการจัดกิจกรรมสรางเสริมสัมพันธภายในกลุม
ผูอยูอาศัยอยูเสมอ รวมท้ังเพ่ิมชองทางในการติดตอใหหลากหลายและดูแลการใหบริการรวดเร็ว และท่ัวถึง เพ่ือทำ
ใหผูบริโภคไดรับความสะดวกสบาย และ รูสึกผูกพันกับโครงการมากขึ้น 
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5. ผูประกอบการควรใหความสำคัญกับ จำนวนเงินและระยะเวลาผอนดาวนมีความเหมาะสม กำหนดเงิน
ดาวนและทำสัญญาต่ำ ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกับโครงการของบริษัทอ่ืนท่ีใกลเคียงกัน ราคาเหมาะสมกับตรา
สินคาคอนโดมิเนียม เน่ืองมาจาก การใชชีวิตสวนใหญของประชากรในกรุงเทพมหานคร มีคาใชจายคอนขางสูง 
รายไดของประชากรมีหลายระดับ จึงควรมีทางเลือกท่ีหลากหลายเพ่ือรองรับผูบริโภค ดังกลาว 

6. ผูประกอบการควรใหความสำคัญกับ คอนโดมิเนียมเสร็จแลวพรอมเขาอยูไดทันทีอาจเปนเพราะ
ผูบริโภค หลีกเลี่ยงความเสี่ยงกรณีโครงการคอนโดสรางไมเสร็จตามกำหนดในสัญญาอีกท้ังเพ่ือตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภคไดอยางทันที อีกท้ังผูซ้ือสวนใหญ ตองการกำหนดการเขาอยูท่ีแนนอน เพราะผูซ้ือสวนใหญ
ตองยายมาจากท่ีอยูเกา ซ่ึงสงผลใหเกิดปญหาผูซ้ือมีคาใชจายท่ีเพ่ิมสูงขึ้น 

7. ผูประกอบการควรใหความสำคัญความยืดหยุนในการใหบริการ ตามความตองการของลูกคา 
8. ผูประกอบการไมควรใหความสำคัญกับโปรโมชั่นท่ีเปนของแถมตางๆมาก เน่ืองจากผูบริโภคอาจจะมี

ความคิดวา ราคาของคอนโดมิเนียมท่ีสูงขึ้นไปเพราะของแถม ซ่ึงลดความคุมคาในการซ้ือลง 
 

ขอเสนอแนะงานวิจัยตอเนื่อง 
1. ควรมีการศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร เพ่ือการ

ลงทุน, อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีนักลงทุนคาดวาจะไดรับ และเปรียบเทียบพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครเพ่ืออยูอาศัยวาแตกตางกันอยางไร มีการซ้ือเพ่ือลงทุนโดยใหผูอ่ืนซ้ือ/
เชา แทนการฝากเงินในธนาคาร มากนอยเพียงใด 

2. ควรมีการสำรวจไปในพ้ืนท่ีเมืองใหญๆ อ่ืน เน่ืองจากมีจำนวนประชาชนกระจุกตัวอยูตามหัวเมืองใหญๆ
มากขึ้น เพ่ือศึกษาวาแตละพ้ืนท่ีน้ัน ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมเหมือนหรือแตกตางกัน
อยางไรบาง 
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การบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในกลุมสถานศึกษาเมืองเลกาวหนา
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 
 
ACADEMIC ADMINISTRATION OF EXECUTIVE PRIMARY SCHOOL IN 
MUANGLAY KAONA GROUP UNDER THE OFFICER OF SONGKHLA 
EDUCATION SERVICE AREA 1  
 
ผูวิจัย    กมลทิพย  บุญเสน 
   สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิษฐวดี  จิรโรจนภิญโญ 
   ภาควิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 
บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังน้ีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) การบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในกลุม
สถานศึกษาเมืองเลกาวหนา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 2) เพ่ือเปรียบเทียบการ
บริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในกลุมสถานศึกษาเมืองเลกาวหนา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 กลุมตัวอยางไดแก ขาราชการครูผูสอนในกลุมสถานศึกษาเมืองเลกาวหนา 
จำนวน 64 คน โดยการเปดตารางเครจซ่ีและมอรแกน เคร่ืองมือท่ีใชเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา          
5 ระดับ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานโดยใช
คาสถิต ิ(F-test) และการทดสอบคาที (t-test)  
ผลการวิจัยพบวา  
 1) การบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในกลุมสถานศึกษาเมืองเลกาวหนา สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสงขลา เขต 1 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ( X = 4.06 , SD = 0.70)              
เม่ือพิจารณาตามรายดานพบวาดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ดานการแนะแนวการศึกษา ( X = 4.25 , SD = 0.65) 
รองลงมา คือ ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ( X = 4.20 , SD = 0.58 และดานท่ีมี
คาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( X = 3.89 , SD = 0.79)  
 2) การบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 เชนเดียวกับการบริหารวิชาการตามความคิดเห็นของครูจำแนกตามเพศ อายุ และประสบการณ
ของครูแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี .05  
 
คำสำคัญ : การบริหารงานวิชาการ, กลุมสถานศึกษา, โรงเรียนประถมศึกษา  
 
Abstract 
 The purpose of this research was to study 1) academic Administration of Executive 
Primary School in Muanglay kaona Group of Songkhla Educational Service Area 1 2) compare 
the academic Administration of Executive Primary School in Muanglay kaona Group of 
Songkhla Educational Service Area 1, including samples. Government teachers in group of 
64. Opening the table Crazy and Morgan, the instrument used was a 5 level rating scale 
questionnaire. Statistical analysis were used to mean ( X )  standard deviation (SD) test 
hypotheses using statistic (F-test) and t test (t-test).  
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The results showed that  
 1)  The academic administration of primary schools in the Muanglaykaona Group 
administration, seriously Under Songkhla Educational Service Area Office Area 1 and the 
teachers by the high level, the mean is 4.06, the standard deviation is 0.70. When 
considered by each side, it was found that the aspect with the highest mean was In 
educational guidance with the mean is 4.25 and a standard deviation is 0.65, next was the 
development of internal quality assurance system in schools, the mean is 4.20 and the 
standard deviation is 0.58. and the least mean is research in order to improve the quality of 
education with the mean is 3.89 and the standard deviation of 0.79 
 2)  The academic administration of executive primary school administrators small 
medium difference is statistically significant at the 0.05 level, same the management. 
Knowledge of the opinions of teachers with sex, age and experience more teaching 
experience and teachers with little teaching experience. The difference Statistically 
significant at 0.05.  
 
Keywords : Academic administration, School group, Primary School  
 
บทนำ 
 การบริหารงานวิชาการถือเปนหัวใจสำคัญในการจัดการศึกษาในระดับสถานศึกษา และการบริหารงาน
วิชาการเปนกระบวนการดำเนินงานเก่ียวกับการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนท่ีประกอบดวย การพัฒนา
หลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู การใชสื่อและเทคโนโลยีการพัฒนาแหลงเรียนรู การนิเทศภายใน การวัดผล
และประเมินผล การประกันคุณภาพภายใน เพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายหลักของการจัดการศึกษาในสถานศึกษา ในยุด
การปฏิรูปการศึกษา ผูบริหารโรงเรียนจะ ตองตระหนักและใหความสำคัญตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
เพ่ือสรางเสริมพัฒนาการของนักเรียนใหมีคุณภาพมากขึ้น  
 โรงเรียนประถมศึกษาในกลุมสถานศึกษาเมืองเลกาวหนา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต 1 เปนหนวยงานสำคัญหนวยงานหน่ึงมีบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา ในการ
บริหารงานวิชาการยังมีปญหาโดยเฉพาะผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนซ่ึงมีอยู 9 โรงเรียน จากการประเมินคุณภาพ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2561 ผลการสอบ
ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ ของกลุมสถานศึกษาเมืองเลกาวหนาพบวา ท้ัง 5 สาระวิชามีผลการสอบไมถึง รอยละ 
60 แสดงใหเห็นวากระบวนการบริหารงานวิชาการในดานของหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปน
สำคัญ การพัฒนาการใชส่ือ เทคโนโลยี ยังไมสามารถตอบสนองการเรียนรูของนักเรียนไดเต็มศักยภาพซ่ึงสงผล
กระทบตอคุณภาพการศึกษา ดังน้ันผูบริหารโรงเรียนควรดำเนินการเรงรัด ปรับปรุงการพัฒนางานวิชาการเพ่ือ
เสริมสรางการเรียนรูของนักเรียนในทุกดาน  
 จากเหตุผลดังกลาวเปนแรงจูงใจใหผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษา การบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาในกลุมสถานศึกษาเมืองเลกาวหนา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต1 เพ่ือ
ใชเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา เปนการพัฒนาบคุลากรและครูใน
โรงเรียน ใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการไดอยางมีประสิทธิภาพ อันเปนประโยชนตอ
สถานศึกษาท่ีสามารถนำผลการวิจัยไปใชในการดำเนินงานวิชาการใหบรรลุตามวัตถุประสงคตอไป 
  การบริการงานวิชาการท่ีดีจึงมีความสำคัญมากตอระบบการศึกษาในปจจุบัน กับสภาพสังคมท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงมีความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรมากขึ้น ประชากรมีจำนวนมากขึ้นและเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว 
สภาพการจัดการศึกษามีระบบมากขึ้น มีการตั้งโรงเรียน มีครูอาจารยท่ีมีความรูในแตละสาขาวิชา มีผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะ มีการพัฒนาหลักสูตร ตลอดท้ังกระบวนการเรียนการสอนท่ีมีอยางหลากหลาย สื่อการสอนมีผลตอการเรียน
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การสอน เปดโอกาสใหนักเรียนไดเรียนรูดวยตนเองมากยิ่งขึ้น รวมถึงมีการจัดระบบการบริหารจัดการศึกษาอยางมี
คุณภาพ (ปรีชา สุคนธมาน,2555 : 2) 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย   
  1. เพ่ือศึกษาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในกลุมสถานศึกษาเมืองเล
กาวหนา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 

2. เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในกลุมสถานศึกษาเมืองเล
กาวหนา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 จำแนกตามเพศ อายุ ประสบการณสอน
ของขาราชการครูและขนาดโรงเรียน 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยมุงศึกษาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในกลุม

สถานศึกษาเมืองเลกาวหนา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ตามกรอบ
แนวความคิด การบริหารงานวิชาการ ประกอบดวย 12 ดาน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2556 : 33-38) โดยศึกษาและ
เปรียบเทียบจำแนกตามขนาดโรงเรียนและประสบการณของขาราชการครู ดงัภาพ  

      
ตัวแปรตาม 

 
  
     ตัวแปรอิสระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกรอบความคิดในการศึกษา 
 
 
 

1. เพศ 
2. วัย 
3. ประสบการณ 

ของขาราชการคร ู
 4. ขนาดของสถานศึกษา 

 

การบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียน  
1. การพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา 
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
3. การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 
4. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
6. การพัฒนาแหลงเรียนรู 
7. การนิเทศการศึกษา 
8. การแนะแนวการศึกษา 
9. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 
10. การสงเสริม ความรูทางวิชาการแกชุมชน 
11. การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการ            
กับสถานศึกษาอ่ืน 
12. การสงเสริม และสนับสนุนงานวิชาการแกบคุคล 
องคกรหนวยงานแลสถานบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 
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วิธีการวิจัย 
ในการดำเนินการในคร้ังน้ี ผูศึกษามุงศึกษาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาใน

กลุมสถานศึกษาเมืองเลกาวหนาสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1คร้ังน้ีผูศึกษาไดดำเนินการ
ตามหัวขอ ดังน้ี  

ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแก ขาราชการครูโรงเรียนประถมศึกษาใน
กลุมสถานศึกษาเมืองเลกาวหนาสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ปการศึกษา 2562 จำนวน 
80 คน กลุมตัวอยางท่ีในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแก ขาราชการครูโรงเรียนประถมศึกษาในกลุมสถานศึกษาเมืองเล
กาวหนาสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1ปการศึกษา 2562 ไดดำเนินการดังน้ี จำนวน
ประชากรและกลุมตัวอยาง โดยการเปดตารางเครจซ่ีและมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1990 : 608) โดยการ
สุมอยางงาย (Simple Random Sampling) ไดกลุมตัวอยาง จำนวน 64 คน  
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล   
เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลเพ่ือการวิจัยคร้ังน้ี แบงออกเปน 2 ตอน ดังน้ี 
 ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเลือกคำตอบ สอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ วัย 
ขนาดโรงเรียนและประสบการณของขาราชการครูโรงเรียนประถมศึกษาในกลุมสถานศึกษาเมืองเลกาวหนา 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1  
 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในกลุม
สถานศึกษาเมืองเลกาวหนา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ใน 12 ดาน คือ การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน การวิจัยเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา การพัฒนาแหลงเรียนรู การนิเทศ
การศึกษา การแนะแนวการศึกษา การพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การสงเสริมความรูทาง
วิชาการแกชุมชน การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน การสงเสริม และสนับสนุนงาน
วิชาการแกบุคคล องคกรหนวยงานและสถานบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rting Scale) 5 ระดับ ของลิเคอรท (Likert, 1978 : 38)  
การเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บรวบรวมขอมูล ผูศึกษาดำเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี 
 1. ขอหนังสือจากภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ถึงผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 เพ่ือขอความรวมมือและอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือหาคุณภาพ
ของเคร่ืองมือสอบถาม 
 2. ขอหนังสือนำสงแบบสอบถามจากผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 
ถึงผูบริหารโรงเรียนในการแจกแบบสอบถามกับกลุมตัวอยาง 
 3. จัดสงแบบสอบถาม จำนวน 64 ฉบับ ไปยังโรงเรียนประถมศึกษาในกลุมสถานศึกษาเมืองเลกาวหนา 
เพ่ือเก็บขอมูลจากครูผูสอน โดยแจกแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยางและไดเก็บแบบสอบถามคืนดวยตนเอง 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
ผูศึกษาดำเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิต ิในการวิเคราะหขอมูล มีดังน้ี 
  1. การวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับระดับการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาใน
กลุมสถานศึกษาเมืองเลกาวหนา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ไดแก คะแนนเฉลี่ย 
(mean) และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard debiation) 
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  2. การทดสอบสมมุติฐานเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการ ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในกลุม
สถานศึกษาเมืองเลกาวหนา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 จำแนกตามเพศ สถิติท่ี
ใชไดแก การทดสอบคาที (t-test)  
  3. การทดสอบสมมุติฐานเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการ ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในกลุม
สถานศึกษาเมืองเลกาวหนา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 จำแนกตามวัย สถิติท่ีใช
ไดแก คะแนนเฉลี่ย (mean) และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard debiation) 
  4. การทดสอบสมมุติฐานเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการ ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในกลุม
สถานศึกษาเมืองเลกาวหนา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 จำแนกตาม
ประสบการณของขาราชการครู สถิติท่ีใชไดแก การทดสอบคาที (t-test)  
  5. การทดสอบสมมุติฐานเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในกลุม
สถานศึกษาเมืองเลกาวหนา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 จำแนกตามขนาด
โรงเรียน โดยใชวิธีการวิเคราะหคาสถิติ (F-test) เม่ือพบความแตกตางใชวิธีทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปน
รายคู โดยใชวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe Test)  
 

ผล/สรุปผลการวิจัย  
การศึกษาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ในกลุมสถานศึกษา เมืองเลกาวหนา

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1พบวามีการบริหารงานวิชาการอยูในระดับมาก  
การบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในกลุมสถานศึกษาเมืองเลกาวหนา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 จำแนกตามเพศของขาราชการครูโดยรวม คาเฉลียอยูใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาเพศชาย ดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ การแนะแนวการศึกษา X  เทากับ 
4.14 SD = 0.56 รองลงมาคอื การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน X  = 4.13 SD = 0.56 

และดานท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด คือ การพัฒนากระบวนการเรียนรู X  = 3.96 SD =0.51 สวนเพศหญิง ดานท่ีมี
คาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ การพัฒนาแหลงเรียนรู X  = 4.34 SD = 0.46 รองลงมาคือ การสงเสริม และสนับสนุนงาน
วิชาการแกบุคคล องคกรหนวยงานและสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา X  = 4.31 SD = 0.48 และดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอย
ท่ีสุด คือ การสงเสริมความรูทางวิชาการแกชุมชน X  = 4.06 SD = 0.63 

การบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในกลุมสถานศึกษาเมืองเลกาวหนา สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 จำแนกตามวัยของขาราชการครูโดยรวม คาเฉลียอยูใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาชวงวัย 30-39 ป ดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ดานการพัฒนาแหลง
เรียนรู X  = 4.34 SD =0.46 รองลงมา คือการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล องคกรหนวยงานและ
สถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา X  = 4.31 SD = 0.48 และดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ชวงวัย 50 ปขึ้นไป คือดานการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา X  = 3.50 SD = 0.62 

การบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในสถานศึกษาเมืองเลกาวหนา สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 จำแนกตามประสบการณนอยของขาราชการครู โดยรวมและราย
ดานพบวาอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาประสบการณมากกวา 10 ป มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ การ
สงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล องคกรหนวยงานและสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา X  =4.31 SD = 0.48 
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รองลงมา คือการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา X  = 4.29 SD = 0.52 และดานท่ีมีคาเฉลี่ย
นอยท่ีสุด คอื ประสบการณนอยกวา 10 ป คือ การสงเสริมความรูทางวิชาการแกชุมชน X  = 3.88 SD = 0.67 

การบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในกลุมสถานศึกษาเมืองเลกาวหนา สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 จำแนกตามขนาดโรงเรียนโดยรวมและรายดานพบวา อยู
ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนตามขนาดของโรเรียนเปนรายดานพบวา โรงเรียนขนาดเล็ก มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ 
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา X  =4.53 SD = 0.44 รองลงมา คือการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา X  = 4.52 SD= 0.51 และดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 
X  = 3.64 SD = 0.23 

การบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในกลุมสถานศึกษาเมืองเลกาวหนา สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 จำแนกตามเพศของขาราชการครูโดยรวม แตกตางกัน
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ดานการ
พัฒนาแหลงเรียนรู ดานการสงเสริม และสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล องคกรหนวยงานและสถาบันอ่ืนท่ีจัด
การศึกษา แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

การบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในกลุมสถานศึกษาเมืองเลกาวหนา สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 จำแนกตามวัยของขาราชการครูโดยรวม พบวาวัย 30-39 
ปมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล องคกรหนวยงานและสถาบันอ่ืนท่ีจัด
การศึกษา X  = 4.31 SD = 0.48 ซ่ึงอยูในระดับมาก รองลงมา การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาอ่ืน X  = 4.29 SD = 0.52 และดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด วัย 50 ปขึ้นไป คือดานการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา X  =3.50 SD = 0.62 

การบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในกลุมสถานศึกษาเมืองเลกาวหนา สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 จำแนกตามประสบการณของขาราชการครูโดยรวม 
แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู ดาน
การนิเทศการศึกษา ดานการสงเสริม และสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล องคกรหนวยงานและสถาบันอ่ืนท่ีจัด
การศึกษา แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

การบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในสถานศึกษากลุมเมืองเลกาวหนา สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 จำแนกตามขนาดโรงเรียนโดยรวม ไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ดานการวัดผลประเมินผลและ
เทียบโอนผลการเรียน ดานการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน ดานการสงเสริมและ
สนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล องคกรหนวยงานและสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 โดยท่ีโรงเรียนขนาดกลางมีคาเฉลี่ยสูงกวาและขนาดเล็ก คือ 4.03 และ 3.80 ตามลำดับ 

การเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนประถมศกึษา ในกลุมสถานศึกษาเมืองเล
กาวหนา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 จำแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวม พบวา
ขาราชการครูท่ีสังกัดโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง ไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

การเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในกลุมสถานศึกษาเมืองเล
กาวหนา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 จำแนกตามขนาดโรงเรียน ดานการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู พบวา ขาราชการครูท่ีสังกัดโรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดเล็ก มีความคิดเห็นแตกตาง
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กันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยท่ีโรงเรียนขนาดกลางมีคาเฉลี่ยการบริหารงานวิชาการ สูงกวาขนาดเล็ก 

คือ X  = 4.00 และ 3.70 ตามลำดับ 
การเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในกลุมสถานศึกษาเมืองเล

กาวหนา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 จำแนกตามขนาดโรงเรียน ดานการวัดผล
ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน พบวา ขาราชการครูท่ีสังกัดโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดเล็ก          
มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยท่ีโรงเรียนขนาดกลางมีคาเฉลี่ยการบริหารงาน
วิชาการ สูงกวาขนาดกลางและขนาดเล็ก คือ x = 3.96 และ 3.64 ตามลำดับ  

การเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในกลุมสถานศึกษาเมืองเล
กาวหนา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 จำแนกตามขนาดโรงเรียน ดานการ
ประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน พบวา ขาราชการครูท่ีสังกัดโรงเรียนขนาดเล็กและ
โรงเรียนขนาดกลาง มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยท่ีโรงเรียนขนาดเล็กมี
คาเฉลี่ยการบริหารงานวิชาการสูงกวาโรงเรียนกลาง คือ x = 4.18 และ 4.35 ตามลำดับ  

การเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในกลุมสถานศึกษาเมืองเล
กาวหนา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 จำแนกตามขนาดโรงเรียน ดานการสงเสริม 
และสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล องคกรหนวยงานและสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา พบวา ขาราชการครูท่ีสังกัด
โรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดเล็ก มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยท่ี
โรงเรียนขนาดกลางมีคาเฉลี่ยสูงกวาและขนาดเล็ก คือ x = 4.15 และ 3.83 ตามลำดับ 

 

อภิปรายผล 
จากการศึกษาผลการวิเคราะหขอมูลการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในกลุม

สถานศึกษาเมืองเลกาวหนาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 พบวา การบริหารงาน
วิชาการของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในกลุมสถานศึกษาเมืองเลกาวหนาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 1 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก การบริหารวิชาการถือวา
เปนงานหลักของโรงเรียนท่ีผูบริหารสถานศึกษาจะตองมีการนิเทศ กำกับดูแลอยางใกลชิดเพ่ือเสริมสรางความรู
ความเขาใจ สรางขวัญกำลังใจแกครู และบุคลากรท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหสามารถรวมมือกันจัดการเรียนการสอนได
อยางมีประสิทธิภาพ  

การบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในกลุมสถานศึกษาเมืองเลกาวหนาสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู จำแนกตามขนาด
โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลางกับโรงเรียนขนาดเล็ก แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังน้ีอาจ
เน่ืองมาจาก การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบญัญตัิการศกึษาแหงชาต ิพุทธศักราช 2542 แกไชเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี2) 
พ.ศ. 2545 ไดมีนโยบายเนนการจัดการเรียนการสอนท่ียึดผูเรียนเปนสำคัญ ใหผูเรียนไดลงมือคนควาความรูและลง
มือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอนตลอดจนเรียนรูไดดวยตนเอง ครูผูสอนตองคำนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 
(สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2553 : 19) โรงเรียนขนาดเล็กมีบุคลากรไมครบตามเกณฑ ขาดแคลน
บุคลากรในการจัดการเรียนการสอน ครูสอนหลากหลายวิชาและหลายระดับชั้น จึงทำใหไมมีเวลาในการเตรียมการ
สอนไดอยางเต็มท่ี มีขอจำกัดเร่ืองงบประมาณนอยมีผลใหขาดแคลนงบประมาณในการอบรมพัฒนาใหความรูแก
บุคลากร ซ่ึงในสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญมีความพรอมมีสิ่งอำนวยความสะดวกตาง ๆ มีงบประมาณ
จัดสรรในการพัฒนากระบวนการเรียนรูมาก มีการจัดสรรภาระงานใหกับบุคลากรไดอยางเหมาะสมมากกวา
โรงเรียนขนาดเล็ก ซ่ึงสอดคลองกับความเห็นของ พนัส หันนาคินทร (2559 : 174) ท่ีกลาววา โรงเรียนขนาดกลางมี

210

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาต ิครั้งที่ 16



ทรัพยากรการบริหารงานมาก มีบุคลากรมาก มีความรูดี มีเงินในงบประมาณและนอกงบประมาณตลอดจนวัสดุ
อุปกรณและอาคารสถานท่ีมาก สวนโรงเรียนขนาดเล็กมีทรัพยากรการบริหารงานนอยขาดแคลนวัสดุอุปกรณ 
อาคารสถานท่ี และงบประมาณ ยอมมีอุปสรรคในการบริหารงาน จากปญหาดังกลาวจึงทำการบริหารงานวิชาการ
ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในกลุมสถานศึกษาเมืองเลกาวหนาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู จำแนกตามขนาดโรงเรียน โรงเรียน
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

การบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในกลุมสถานศึกษาเมืองเลกาวหนาสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1จำแนกตามประสบการณโดยรวมและรายดาน แตกตางกัน
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังน้ีอาจเน่ืองมากจากประสบการณทำใหบุคคลมีโอกาสไดเรียนรู ทำความ
เขาใจ มองเห็นปญหาความถูกตองตามความเปนจริง เปนผูท่ีมีความรู ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานมา
นาน รวมท้ังครูท่ีมีประสบการณมากไดรับการอบรมพัฒนาความรูมากกวาครูท่ีมีประสบการณนอย จึงทำใหสามารถ
วิเคราะห แนวทางการบริหารงานของผูบริหารไดและยอมมองเหน็ทักษะหรือขอบกพรองในการบริหารของผูบริหาร
ไดมากกวาครูท่ีมีประสบการณนอย สอดคลองกับงานวิจัยของ กันยา สุวรรณแสง (2556 : 81) กลาววา 
ประสบการณและการเรียนรูของแตละคน ท้ังสองอยางน้ีมีความสัมพันธกันอยางใกลชิดแยกออกจากกันไมได 
ประสบการณเปนเคร่ืองมือหรือวิธีการท่ีทำใหเกิดการเรียนรู และในเวลาเดียวกันน้ันผลจากการเรียนรูทำใหคนมี
ความรู ทักษะ เจตคติ แตตองอาศัยการจัดประสบการณท่ีดีพอจึงจะทำใหคนไดเรียนรูเปนผลสำเร็จ แตทุกคนไมได
รับประสบการณท่ีเทาเทียมกัน สิ่งแวดลอมไมเหมือนกัน จึงมีโอกาสไดเรียนรูตางกัน ฉะน้ันคนเราจึงมีความแตกตาง
กัน ซ่ึง เก้ือกูล แสงพร้ิง (2541 : 41) ท่ีกลาววา ประสบการณในการบริหารยอมสงผลตอคุณภาพการบริหาร
โรงเรียนอยางแนนอน เพราะการท่ีคนเรามีประสบการณในการทำงานมากยอมถือวาไดเปรียบเพราะผานเร่ืองราว
ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติหนาท่ีการบริหารมากกวา สามารถรับรูกฎระเบียบแนวทางการปฏิบัติมากกวา 
จำแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงานแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ 

การบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในกลุมสถานศึกษาเมืองเลกาวหนาสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1จำแนกตามเพศ โดยรวมและรายดาน แตกตางกันอยางมี
นัยสำคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 ท้ังน้ีอาจเน่ืองมากจากเพศทำใหมีทัศนคติท่ีแตกตางกัน มีความสามารถและทักษะใน
การปฏิบัติงานแตกตางกัน ครูชายมักไมชอบงานเอกสารจึงทำใหสามารถวิเคราะห แนวทางการบริหารงานของ
ผูบริหารออกมาแตกตางกัน ได จำแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงานแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ สอดคลอง
กับงานวิจัยของ อัจฉริยพร ศักดิ์บุตร (2556 : 61) ท่ีกลาววาเพศมีผลตอทัศนคติในการปฏิบตัิงาน เพศชายเนนงาน
ปฏิบัติมากวาประณีตกับงานเอกสาร สวนเพศหญิงจะถนัดทางดานเอกสารมากกวา 

การบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในกลุมสถานศึกษาเมืองเลกาวหนาสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษาสงขลา เขต 1จำแนกตามอาย ุโดยรวมคาเฉลี่ยแตกตางกัน ท้ังน้ีอาจเน่ือง
มากจากชวงอายุทำใหมีภาระงานท่ีแตกตางกัน ชวงอายุ 20-29 ป สวนใหญเปนขาราชการครูท่ีเพ่ิงเขารับราชการ 
ความชำนาญในงานยังไมเหมือนกับคนสูงอาย ุสวนอายุ 30-39 ป มีคาเฉลี่ยสูงสุดท้ังน้ีเน่ืองจากเปนชวงอายุท่ีพรอม
ท่ีสุดแกการทำงานอยางเต็มท่ีท้ังประสบการณและอายุราชการใกลเคียงกับอายุ 40-49 ป สวนขาราชการท่ีมีอายุ 
50 ปขึ้นไป เกิดความเส่ือมของรางกาย มีโรคภัย ทำใหตองใชเวลากับการดูแลรางกาย ทำใหความสามารถและ
ทักษะในการปฏิบัติงานแตกตาง สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐานในแตละชวงอายุไมแตกตางกันมากนัก สงผลใหเห็นวา
เจตคติในแตละชวงอายไุมแตกตางกัน ทุกคนมีจิตวิญญาณครู สอดคลองกับงานวิจัยของ ธัญดา ยงยศยง (2559 : 45) 
ท่ีกลาววาครูผูสอนท่ีมีอายุตางกัน มีทัศนะเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 แตกตางกัน 
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การบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในกลุมสถานศึกษาเมืองเลกาวหนาสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1มีความสอดคลองกับสมมุติฐานท่ีวาการบริหารงานวิชาการ
ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในกลุมสถานศึกษาเมืองเลกาวหนา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 1 มีความแตกตางกัน และมีความคิดเห็นของครูจำแนกตามเพศ อายุ ประสบการณสอน
และขนาดโรงเรียนตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในกลุมสถานศึกษาเมืองเลกาวหนา 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 แตกตางกัน 
 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งน้ี 

การทำการวิจัยในคร้ังน้ีสามารถตอบคำถามวิจัยไดเปนอยางดี และเพ่ือใหการบริหารงานวิชาการของ
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในกลุมสถานศึกษาเมืองเลกาวหนา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต 1 ดำเนินการบริหารงานวิชาการและจัดการศึกษาไปอยางมีประสิทธิภาพและสามารถนำผลการวิจัยไป
ใชประโยชนได ผูศึกษาจึงมีขอเสนอแนะดังน้ี  

1. ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ผูบริหารควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการในการนิเทศกำกับติดตาม 
และประเมินผลการใชหลักสูตรสถานศึกษารวมท้ังสงเสริมใหครูมีการบูรณาการเน้ือหาสาระท้ังในกลุมสาระการ
เรียนรูเดียวกันและระหวางกลุมสาระการเรียนรู     

2. ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการแตงตัง้คณะกรรมการในการนิเทศการ
จัดการเรียนการสอนของครูแตละกลุมสาระ มีการสงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนโดยนำภูมิปญญาทองถิ่นเขามา
มีสวนรวมในการจัดการเรียนกานสอน และ สงเสริมใหครูมีวิธีการท่ีหลากหลายโดยคำนึงถึงความแตกตางระหวาง
บุคคล มีการสงเสริมใหผูเรียนไดคนควาทดลองฝกปฏิบัติ แลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือใหผูเรียนฝกทักษะกระบวนการคิด 
การจัดการ การเผชิญสถานการณ จากประสบการณจริงและการปฏิบัติจริง      

3. ดานการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ผูบริหารสถานศึกษาควรสนับสนุนงบประมาณ 
และจัดอบรมใหความรูครูผูสอนในการจัดทำและพัฒนาเคร่ืองมือการวัดและประเมินผลท่ีไดมาตรฐาน มีการกำหนด
ระเบียบแนวปฏิบัติเก่ียวกับการวัดผลประเมินผลของสถานศึกษา และการเทียบโอนความรู ทักษะประสบการณ 
และผลการเรียนจากสถานศึกษาอ่ืนอยางชัดเจน       
 4. ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศกึษา ผูบริหารสถานศึกษาควรสรางเครือขายดานวิชาการภายนอก
สถานศึกษา เพ่ือใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลซ่ึงกันและกันและใหสถานศึกษามีโอกาสเผยแพรผลงานการวิจัย หรือ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและงานวิชาการกับสถานศึกษาหรือองคกรอ่ืน    
 5. ดานการพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการในการประเมินผลการพัฒนาการใชสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในโรงเรียน รวมถึงการสราง
เครือขายดานวิชาการภายนอกสถานศึกษา เพ่ือประสานความรวมมือในการผลิต จัดหา พัฒนาการใชสื่อนวัตกรรม 
และเทคโนโลยีกับสถานศึกษาและสถาบันอ่ืน    

6. ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู ผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริมสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาแหลง
เรียนรู มีการสรางเครือขายดานวิชาการภายนอกสถานศึกษา ซ่ึงจะทำใหมีการระดมทรัพยากรดานตาง ๆ อันจะ
สงผลตอการพัฒนาแหลงการเรียนรู     

7. ดานการนิเทศการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการสำรวจความตองการของครูเพ่ือสรางความ
เขาใจในบทบาทหนาท่ีของการนิเทศ ควรมีการศึกษากระบวนการนิเทศ เคร่ืองมือนิเทศ สรางเครือขายทางวิชาการ
เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรูและประสบการณ การจัดระบบนิเทศการศึกษากับสถานศึกษา มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
การประเมินผลการจัดระบบ และกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา    

212

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาต ิครั้งที่ 16



 8. ดานการแนะแนวการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาควรจัดระบบแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายใน
สถานศึกษา โดยเชื่อมโยงกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และกระบวนการเรียนการสอน ดำเนินการแนะแนว
การศึกษาโดยความรวมมือของครูทุกคนในสถานศึกษา ตั้งแตงคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดการ
ระบบและกระบวนการแนะแนวการศึกษาในสถานศึกษาและจัดใหมีการประสานความรวมมือและแลกเปลี่ยน
เรียนรู และประสบการณ ดานการแนะแนวการศึกษากับสถานศึกษาอ่ืน     
 9. ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการประสาน
ความรวมมือกับสถานศึกษาอ่ืนและหนวยงานอ่ืน หรือสำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา   
 10. ดานการสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน ผูบริหารสถานศึกษาควรสรางความตระหนักใหกับ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผูปกครอง ชุมชน ใหเห็นความสำคัญของสถานศึกษา โดยการเผยแพร
ประชาสัมพันธความรูดานวิชาการ และจัดการประชุมหรือพบปะสังสรรค ตามโอกาสอันควร เพ่ือเพ่ิมทักษะทาง
วิชาการของประชาชนในชุมชน ทองถิ่น    

11. ดานการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน ผูบริหารสถานศึกษาควรสราง
เครือขายดานวิชาการภายนอกสถานศึกษา เพ่ือใหมีการประสานความรวมมือกับสถานศึกษาอ่ืนและหนวยงานอ่ืน
 12. ดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอ่ืนท่ีจัด
การศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาควรสรางเครือขายดานวิชาการภายนอกสถานศึกษาเพ่ือใหสถานศึกษา บุคคล
ครอบครัว องคกร หนวยงานอ่ืน ไดแลกเปลี่ยนขอมูลในการจัดการศึกษาซ่ึงกันและกัน 
ขอเสนอแนะในการจัดทำวิจัยครั้งตอไป  

1. ควรมีการศึกษารูปแบบการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศึกษา
ผูปกครอง หนวยงาน องคกรและชุมชน        

2. ควรมีการศึกษาความตองการของผูท่ีเก่ียวของทุกฝาย ในการพัฒนาดานวิชาการเพ่ือจะไดทราบความ
ตองการและสามารถบริหารดานวิชาการไดอยางถูกตอง     

3. ควรมีการศึกษาคนควาและพัฒนาเคร่ืองมือการนิเทศประเมินผลท่ีมีมาตรฐาน เพ่ือใชในการนิเทศ และ
ประเมินผลดานวิชาการอยางมีประสิทธิภาพ 
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ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 5 
 
The Opinion of the Educational Personnel towards the Administration of School 
Administrators under Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 5 
 
ผูวิจัย   จินตนา  วันฤกษ 
   ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

  ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิษฐวดี  จิรโรจนภิญโญ 
  คณะศึกษาศาสตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
    

บทคัดยอ 
 การวิจัยมีวัตถุประสงคเพ่ือ1)ศึกษาระดับความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาตอการบริหารงานของ
ผูบริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 5 2)เปรียบเทียบความคิดเห็น
ของบุคลากรตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน3)ศึกษาแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานของผูบริหาร
โรงเรียนประชากรในการวิจัยคือ บุคลากรทางการศึกษารวมท้ังสิ้น 2,500 คนกลุมตัวอยาง 335 คน โดยการเปด
ตารางเครจซ่ีและมอรแกน เคร่ืองมือท่ีใชเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามมี 3 ตอน แบบสอบถามมีคาคำเชื่อม่ัน 0.84 
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหไดแก คาความถี่คารอยละสถิติ t - test และคา F – test  
สรุปผลการวิจัย 
 1. ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน โดยภาพรวมและ
รายขออยูในระดับมากพิจารณารายดานเม่ือพิจารณารายดานพบวาดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานการบริหารงาน
ท่ัวไปรองลงมาคือดานการบริหารงบประมาณสวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ ดานการบริหารวิชาการ  
 2. ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยภาพรวมและรายดานมีขอคิดเห็นไมแตกตางกัน 
 
คำสำคัญ : บุคลากรทางการศึกษา ผูบริหารโรงเรียน 
 
ABSTRACT 
 The purposes of this research were; 1 )  to study the educational personnel’ s 
opinion towards the administration of School Administrators under Ubonratchathani 
Primary Educational Service Area Office 5 ; 2 )  to compare the educational personnel’ s 
opinion towards the administration of School Administrators; and 3)  to study the ways to 
develop the administration of school administrators. The total population were 2 ,5 0 0 
educational personnel. The sample group using the Krejcie and Morgan Table was 335. The 
instrument used in this research was a questionnaire which was divided into 3 parts. The 
reliability of the questionnaire was 0.84. The statistics analysis employed in this study were 
frequency, percentage, t-test and F- test.  
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The research findings were as follows: 
1) The overall opinion of the educational personnel towards the administration of 

School Administrators was at a high level.When considered in each aspect, it was found 
that general management is at the highest average, next is budget management and the least 
average is academic management. 

2) There is no difference of the educational personnel’ s opinion towards the 
administration of School Administrators under Ubonratchathani Primary Educational 
Service Area Office 5 in overall and in each aspect. 
 
Key word : Educational Personnel School Administrator 
 

บทนำ 
 การจัดการศึกษาเปนภารกิจท่ีสำคัญยิ่งของรัฐเพราะการจัดการศึกษาเปนหนาท่ีของรัฐท่ีจะตอง
จัดบริการใหแกประชาชนทุกเพศทุกวัยบทบาทหนาท่ีของรัฐดังกลาวจะตองจัดใหมีกฎหมายเก่ียวกับการศึกษา
แหงชาติท่ีสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงทางดานเศรษฐกิจและสังคมในการจัดใหการศึกษาน้ันตองสรางความรู
ควบคูคุณธรรมและปลูกจิตสำนึกท่ีถูกตองเก่ียวกับการเมืองการปกครองเก่ียวกับระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขสนับสนุนการคนควาวิจัยในศิลปะวิทยาการตางๆเรงรัดพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาประเทศพัฒนาวิชาชีพครูและสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ
การศึกษาเปนเคร่ืองมือสำคัญท่ีสุดในการพัฒนาประเทศการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาทัดเทียมกับประเทศอ่ืน
ไดน้ันตองใชกำลังคนเพ่ือเปนกำลังสำคัญ 
 ผูบริหารสถานศึกษาเปนตำแหนงบุคลากรทางการศึกษามีหนาท่ีเปนหัวหนาหนวยงานหรือสถานศึกษา
การบริหารและการจัดการศึกษาในสถานศึกษาตามท่ีกฎหมายกำหนดโดยนำกฎระเบียบเกณฑและมาตรฐานท่ี
กำหนดมาดำเนินการใหเกิดผลในทางปฏิบัติดำเนินการตามแนวทางเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนดรวมท้ังบริหารงานในฐานะผูบังคับบัญชาของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษามีการบริหารและการตัดสินใจโดยองคคณะบุคคลมีการวางแผนและดำเนินงานตามแผนท่ีวางไว
บริหารงานวิชาการงบประมาณบุคคลและการบริหารท่ัวไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของโดยถูกตองโปรงใส
และสามารถใหผูอ่ืนตรวจสอบไดสำนักงานปฏิรูปการศึกษากลาววาผูบริหารสถานศึกษาจึงเปนผูนำหนวยงานหรือ
สถานศึกษาในการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปสูความสำเร็จตามเปาหมายท่ีกำหนดไวผูบริหารอยูในฐานะท่ีถูก
คาดหมายใหเปนผูนำทุกส่ิงทุกอยางสำหรับทุกคนจึงเปนภาระท่ีหนักและทาทายความศรัทธาของบุคลากรใน
หนวยงานและบุคคลภายนอกจะมีตอหนวยงานหรือไมน้ันอันดับแรกท่ีทุกคนจับจองก็คือผูบริหาร สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ(2560) ไดใหความสำคัญของผูบริหารสถานศึกษาไววาหนาท่ีและภาระในความ
รับผิดชอบในการบริหารสถานศึกษาอยูกับผูบริหารสถานศึกษาเพราะผูบริหารสถานศึกษาเปนบุคคลท่ีสำคัญในการ
บริหารงานตางๆใหเกิดผลสำเร็จและเปนผูนำในการกำหนดนโยบายเปาหมายวางแผนและดำเนินงานรวมกับ
บุคลากรและทุกฝายท่ีเก่ียวของเพ่ือใหการบริหารบรรลุเปาหมายของสถานศึกษาและสอดคลองกับเปาหมายการจัด
การศึกษาของชาติทำใหผูบริหารสถานศึกษาจำเปนท่ีจะตองพัฒนาตนเองใหมีความรูความสามารถในการบริหาร
สถานศึกษาดานการบริหารงานวิชาการดานการบริหารบุคคลดานการบริหารท่ัวไปดานการบริหารงบประมาณให
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามกฎหมายกฎระเบียบและขอบังคับตางๆท่ีเก่ียวของกำหนดไวจากเหตุผล
ดังกลาวการบริหารสถานศึกษาเปนการดำเนินการของคณะบุคคลท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาจัดใหกับทุกคนท่ี
เปนสมาชิกของสังคมหรือชุมชนโดยมุงหวังท่ีจะใหเจริญงอกงามและเปนสมาชิกท่ีมีคุณภาพของชุมชน 
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 ดังน้ันผูวิจัยซ่ึงเปนบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 5 ซ่ึงครอบคลุมพ้ืนท่ี 6 อำเภอ ประกอบดวย อำเภอเดชอุดม อำเภอนาจะหลวย อำเภอน้ำยืน 
อำเภอน้ำขุน อำเภอบุณฑริก อำเภอทุงศรีอุดม ซ่ึงมีโรงเรียนในสังกัดท้ังสิ้นจำนวน 250 แหง(สำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5, 2562)ประสงคท่ีจะทำการศึกษาความคิดเห็นของบุคลกรทาง
การศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ตอการบริหารงานของ
ผูบริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 วาไดทำการบริหารงานในดานตางๆ 
ประกอบไปดวยการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารงานท่ัวไป และดานการ
บริหารงานงบประมาณเปนอยางไรเพ่ือเปนแนวทางท่ีจะนำเสนอขอมูลในการวิจัยคร้ังน้ีตอผูบริหารโรงเรียนในสังกัด
ตามลำดับชั้นไปจนถึงผูบริหารสำนักงานการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาขาย
การบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนในสังกัดใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของของบุคลากรทางการศึกษาตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5  

 3. เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 
 

กรอบแนวความคิดในการทำการวิจัย 
 ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของเชน พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 
พ.ศ.2553 เก่ียวกับหลักการสำคัญในการบริหารสถานศึกษา และกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ในราชกิจจานุเบกษา ลงวันท่ี 2 เมษายน 2553 กำหนดไวในขอ 14(2)            
แลวนำมาสังเคราะหเปนกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย 
   ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ขอมูลพ้ืนฐานสวนบุคคล 

  1. เพศ 

  2. ระดับการศึกษา 
  3.ตำแหนงหนาท่ี 

  4. ประสบการณทำงานในหนาท่ี 

  5. ขนาดของสถานศึกษา 
 

ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาตอ
การบริหารงานของผูบรหิารโรงเรียนสังกดั
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 5 
4 ดาน 

1. ดานการบริหารวิชาการ 
2. ดานการบริหารงบประมาณ 

3. ดานการบริหารงานบคุคล 

4. ดานการบริหารท่ัวไป 

 
 

 

217

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาต ิครั้งที่ 16



วิธีการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1. ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 250 โรงเรียน จำนวนบุคลากรทางการศึกษาท้ังสิ้น 2,500 คน 

2. กลุมตัวอยางท่ี ใช ในการวิจัยคร้ังน้ี โดยการเปดตารางเครจซ่ีและมอรแกน (Krejcie and 
Morgan,1970 : 608-609 อางถึงใน ธานินทร ศิลปจารุ, 2552:48-49) ไดกลุมตัวอยาง จำนวน 335 คน  
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

แบบสอบถามเชิงปริมาณ เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยไดสรางขึ้นเพ่ือสอบถามระดับความคิดเห็นของ
บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ตอการ
บริหารงานของผูบริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดย
ครอบคลุมกรอบแนวคิด 4 ดานคือ 

   1. ดานการบริหารวิชาการ  
   2. ดานการบริหารงบประมาณ  
   3. ดานการบริหารงานบุคคล 
   4. ดานการบริหารงานท่ัวไป  

โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 3 ตอน คือ 
ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบสำรวจรายการ (Check-List) เพ่ือทราบ 

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เปนแบบมาตราสวนประมาณคา(Rating Scale) 5 ระดับ คือระดับความคิดเห็น
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด จำแนกออกเปน 4 ดาน คือ  

   1. ดานการบริหารวิชาการ  
   2. ดานการบริหารงบประมาณ  
   3. ดานการบริหารงานบุคคล 
   4. ดานการบริหารงานท่ัวไป  
ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามลักษณะปลายเปด (Open ended) 
 
ข้ันตอนการสรางเครื่องมือ 
การสรางเคร่ืองมือ ผูวิจัยไดดำเนินตามขั้นตอนดังน้ี 
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยเก่ียวกับเร่ืองความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาตอการบริหารงาน

ของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 5 
2. สรางแบบสอบถามเก่ียวกับความคดิเห็นตอการบริหารงานของผูบริหาร ใหครอบคลุมเน้ือหาในดาน 4 

ดานคือ 
   1) ดานการบริหารวิชาการ  
   2) ดานการบริหารงบประมาณ  
   3) ดานการบริหารงานบุคคล 
   4) ดานการบริหารงานท่ัวไป  
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3. นำแบบสอนท่ีสรางขึ้นโดยขอความอนุเคราะหใหผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความเชี่ยวชาญดานการสราง
เคร่ืองมือวิจัย เพ่ือชวยตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Validity) และความเชื่อถือของเคร่ืองมือ (Reliability) 
และตอบแบบสอบถาม 

4. วิเคราะหคุณภาพเคร่ืองมือจากการตอบแบบสอบถามของผูเชี่ยวชาญ 3 คน โดยหาคา IOC (Index 
of Congruence) ไดคาความเท่ียงเทากับ0.95 

5. นำแบบสอบถามตามท่ีสอดคลองใชไดไปทดสอบ (Tryout) กับบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 4รวม 30 คน ซ่ึงไมใชกลุมใชทำวิจัย แลวนำมาหา
ความเชื่อม่ัน (Reliability) เพ่ือให ไดแบบสอบถามท่ีสมบูรณโดยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha 
Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ซ่ึงจากการทดสอบสถิติหาความเชื่อม่ันของแบบสำรวจไดคาความ
เชื่อม่ัน 0.84 

6. นำเคร่ืองมือท่ีมีความเชื่อม่ันไปเก็บขอมูลกับกับบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ท้ังหมด 250 โรงเรียน จำนวนกลุมตัวอยาง335 คน 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ผูวิจัยทำหนังสือขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเวสเทิรน สงถึง
ผูอำนวยการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเขต 5 เพ่ือขออนุญาตจัดเก็บขอมูล 

2. ผูวิจัยนัดเก็บแบบสอบถามและรวบรวมขอมูลภายใน 30 วัน 
3. ตรวจสอบความสมบูรณของคำถามจากผูตอบแบบสอบถาม 
4. จัดหมวดหมูของขอมูลเพ่ือวิเคราะหตอไปเกณฑการวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยน้ีไดดำเนินการโดยนำขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติ โดยใชโปรแกรม

คอมพิวเตอรสำเร็จรูปทางการวิจัยสังคมศาสตรมาประมวลผลขอมูลวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาสถิติ
ความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t – test,F-test เพ่ือนำไปวิเคราะหกับแบบสอบถาม 
ถาพบความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิต ิจะทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ 
(Scheffe) 
 

สรุปผลการวิจัย 
 1. ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ในภาพรวมโดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา
รายดานโดยเรียงลำดับคะแนนเฉล่ียจากมากไปหานอยไดดังน้ีคือดานการบริหารงานท่ัวไป ดานการบริหาร
งบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคลดาน การบริหารวิชาการ 

 1.1 ดานการบริหารวิชาการโดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอพบวา
ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือโรงเรียนมีการจัดหลักสูตรของโรงเรียนใหสนองความตองการของผูเรียนและทองถิ่นสวนขอ
ท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ โรงเรียนการสงเสริมการจัดการเรียนรูท่ีคำนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 

 1.2 ดานการบริหารงบประมาณโดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมากเม่ือพิจารณารายขอ
พบวาขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือโรงเรียนมีการจัดตั้งกองทุนเพ่ือศึกษาและการจัดสวัสดิการของโรงเรียน สวนขอท่ีมี
คาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ โรงเรียนมีการศึกษาวิเคราะหการจัดและพัฒนาศึกษาในการจัดสรรงบประมาณของโรงเรียน
ตามกรอบทิศทางของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและตามความตองการของโรงเรียน 
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 1.3 ดานการบริหารงานบุคคลโดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอ
พบวาขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาตามภาระงานท่ีรับผิดชอบไดสอดคลองกับความ
ตองการจำเปนในการพัฒนาของสถานศึกษาสวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ โรงเรียนมีการแตงตัง้คณะกรรมการ
พิจารณาความดีความชอบของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 

 1.4 ดานการบริหารงานท่ัวไปโดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอ
พบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือการกำหนดเขตพ้ืนท่ีบริการการศึกษารวมกัน ดำเนินการรับนักเรียนตามแผน และ
รวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในการติดตามชวยเหลือนักเรียนท่ีมีปญหาในการเขาเรียนสวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอย
ท่ีสุดคือ การประสานงานกับชุมชนและทองถิ่นในการสำรวจขอมูลเพ่ือจัดทำขอมูลสำมะโนนักเรียนมาใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 2. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาเก่ียวกับการบริหารงานของ
ผูบริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5  
  2.1 ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยภาพรวมและรายดานมีขอคิดเห็นไมแตกตางกัน
  2.2 ความคิดเห็นของบุคลากรของผูตอบแบบสอบถามตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จำแนกตามเพศพบวาความคิดเห็นโดย
ภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
  2.3 ความคิดเห็นของบุคลากรของผูตอบแบบสอบถามตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จำแนกตาม ระดับการศึกษา พบวาความ
คิดเห็นโดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
  2.4 ความคิดเห็นของบุคลากรของผูตอบแบบสอบถามตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จำแนกตามตำแหนงหนาท่ี พบวาความคิดเห็น
โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
  2.5 ความคิดเห็นของบุคลากรของผูตอบแบบสอบถามตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จำแนกตามประสบการณทำงานในหนาท่ี 
พบวาความคิดเห็นโดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
  2.6 ความคิดเห็นของบุคลากรของผูตอบแบบสอบถามตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จำแนกตามขนาดของสถานท่ี พบวาความ
คิดเห็นโดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
 

อภิปรายผล 
ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ในภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก( X =3.96 SD=0.778) เม่ือ
พิจารณารายดานพบวาดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือดานการบริหารงานท่ัวไป( X =4.02SD=0.785) ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของณิชาภา ฐาปนสิทธางกูร (2551) เร่ืองการศึกษาความคิดเห็นของขาราชการครูท่ีมีตอการบริหารงาน
ของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนอบจ.บานตลาดเหนือ (วันครู2502) สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ตผลการ
แสดงความคิดเห็นของขาราชการครูท่ีมีตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนอบจ.บานตลาดเหนือ (วันครู2502) 
สังกัดของจ.ภูเก็ตรายดานดานท่ี4การบริหารงานบริหารท่ัวไปพบวาอยูในระดับมากซ่ึงหมายความวาการบริหารงาน
ของผูบริหารโรงเรียนน้ันมีประสิทธิภาพท้ังการบริหารงานบริหารท่ัวไปแสดงใหเห็นวาการบริหารโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพรูหลักการทฤษฎีและแนวปฏิบัติตนในการบริหารงานอยางผูบริหารมืออาชีพ 
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ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5ดานการบริหารวิชาการโดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก            
(X =3.82 SD=0.793) เม่ือพิจารณารายขอพบวาขอท่ีมีคาเฉลีย่สูงสุด คือโรงเรียนมีการจัดหลักสูตรของโรงเรียนให
สนองความตองการของผูเรียนและทองถิ่น ( X =3.93SD=0.693) ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของภัทรมนอินไหม
(2558) ศึกษาความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนกะทูวิทยา สังกัดเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ผลการวิจัยพบวาความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการบริหารงานของผูบริหาร
โรงเรียนกะทูวิทยาสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 ในภาพรวมอยูในระดับมากเพ่ือพิจารณาเปนราย
ดานพบวาการบริหารดานวิชาการการบริหารดานงบประมาณการบริหารดานบุคคลและการบริหารท่ัวไปทุกดานมี
ความคิดเห็นอยูในระดับมาก 

ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5ดานการบริหารงบประมาณโดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก     
(X =4.01 SD=0.770) เม่ือพิจารณารายขอพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือโรงเรียนมีการจัดตั้งกองทุนเพ่ือศึกษาและ
การจัดสวัสดิการของโรงเรียน(X =4.18 SD=0.739) ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของสมชายเปาหลอเพชร (2552)        
ไดศึกษาวิจัยเร่ืองศึกษาปญหาการวางแผนบริหารโรงเรียนตามทัศนะของผูบริหารโรงเรียนและครูผูมีสวนรวมในการ
วางแผนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานีผลการวิจัยพบวาผูบริหารโรงเรียนและครูผูมีสวนรวมใน
การวางแผนมีทัศนะตอปญหากระบวนการวางแผนบริหารโรงเรียนดานงบประมาณในโรงเรียนขนาดใหญขนาด
กลางและขนาดเล็กผูบริหารโรงเรียนและครูผูมีสวนรวมในการวางแผนในโรงเรียนขนาดตางกันมีความคิดเห็น
เก่ียวกับปญหาการวางแผนดานงบประมาณการบริหารโรงเรียนโดยรวมไมแตกตางกันเม่ือพิจารณาเปนรายดาน
พบวาดานการวางแผนมีปญหาไมแตกตางกัน 

ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5ดานการบริหารงานบุคคลโดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก             
(X =4.00 SD=0.766)เม่ือพิจารณารายขอพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาตาม
ภาระงานท่ีรับผิดชอบ (X =4.13 SD=0.753) สอดคลองกับความตองการจำเปนในการพัฒนาของสถานศึกษา
สอดคลองกับงานวิจัยของปาริชาติ สติภา (2558) ศึกษาเร่ืองการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของผูบริหารสถานศึกษาและครูสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 พบวาในการปฏิบัติงานการ
บริหารงานบุคคลในสถานศึกษาตามความเห็นของผูบริหารและครูในภาพรวมไมแตกตางกันซ่ึงไมสอดคลองกับ
สมมติฐานไมตางกันท้ังน้ีเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษาและครูตางมีความคิดเห็นตรงกัน 

ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5ดานการบริหารงานท่ัวไปโดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก             
(X =4.02 SD=0.785) เม่ือพิจารณารายขอพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือการกำหนดเขตพ้ืนท่ีบริการการศึกษา
รวมกัน ดำเนินการรับนักเรียนตามแผน และรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในการติดตามชวยเหลือนักเรียนท่ีมี
ปญหาในการเขาเรียน (X =4.21 SD=0.877) ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของมานนทจันทรเจียม(2556) ศึกษาเร่ือง 
ความคิดเห็นของครูตอการบริหารงานสถานศึกษาโรงเรียนในกลุมภูเกลือใต อำเภอบอเกลือ สานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2ผลการวิจัยพบวา 

1. ความคิดเห็นของครูตอการบริหารงานสถานศึกษาโรงเรียนในกลุมภูเกลือใตอำเภอบอเกลือสำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานานเขต 2 โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมากและเม่ือพิจารณาเปนราย
ดานพบวามีความคิดเห็นอยูในระดับมากโดยเรียงลำดับจากมากไปหานอยดังน้ีดานการบริหารงานวิชาการดานการ
บริหารงานท่ัวไปดานการบริหารงานบุคลากรดานการบริหารงานงบประมาณ 
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2. ครูท่ีมีเพศตางกันมีความคิดเห็นของครูตอการบริหารงานสถานศึกษาโรงเรียนในกลุมภูเกลือใตอำเภอ
บอเกลือสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานานเขต 2 โดยภาพรวมไมพบความแตกตาง 

3. ครูท่ีมีประสบการณการปฏิบัติงานตางกันมีความคิดเห็นของครูตอการบริหารงานสถานศึกษาโรงเรียน
ในกลุมภูเกลือใตอำเภอบอเกลือสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานานเขต 2 โดยภาพรวมไมพบความ
แตกตาง 
 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งน้ี 

1. สถานศึกษาควรเพ่ิมการพัฒนาแหลงเรียนรูและการประสานความรวมมือกับชุมชนและทองถิ่น
เพ่ือใหไดรับความรูท่ีไดจากชุมชนและทองถิ่นมาใชในการสรางการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับสถานศึกษาเพ่ือใหบริการ
ชุมชนและทองถิ่น 

2. ดานงบประมาณสถานศึกษาควรมีระบบการจัดสรรงบประมาณและนำเสนอของบประมาณเหมาะสม
และใหผูเก่ียวของมีสวนรวมในระบบการจัดทำและนำเสนอของบประมาณของสถานศึกษา 

3. ดานการบริหารงานบุคคลสถานศึกษาควรกำหนดระบบการสงเสริมบรรยากาศใหบุคลากรเกิดการ
เรียนรูอยางตอเน่ืองรวมท้ังจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในดานน้ีดวย 

4. ดานงานบริหารท่ัวไปสถานศึกษาควรปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสมีประสิทธิภาพสามารถ
คนหาเอกสารไดรวดเร็วและมีความสมบูรณเพราะจะเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานของ
ผูบริหารและอานวยความสะดวกในการทางานของบุคลากร 
ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรศึกษาในแตละดานท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานโดยเจาะลึกมากขึ้นเพ่ือสามารถนำมาปรับปรุง
การบริหารงานสถานศึกษาเอกชนใหมีประสิทธิมากยิ่งขึ้น 

2. ควรศึกษาเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลในการบริหารงานของสถานศึกษา 
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ความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนบานเขาใหญ สำนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 3 
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nakhonsawan Primary educationarea 3 
 
ผูวิจัย  เฉลิมชัย  วงษโพธ์ิ 
  สาขาวิชา การบริหารหารศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปนณิชา  อุตตมะเวทิน 
ภาควิชา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื ่อศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการบริหารจัดการศึกษา
โรงเรียนบานเขาใหญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 3 จำแนกตามเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา โดยศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมีตอการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน 4 ดาน ไดแก ดานการ
บริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานบริหารงานบุคคล และดานบริหารงานท่ัวไป ประชากรท่ีใชในการ
วิจัย คือ ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนบานเขาใหญ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 3 ป
การศึกษา 2561 จำนวน 65 คน เคร่ืองมือท่ีใชในเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม ซ่ึงผูวิจัยสรางขึ้นชนิดมาตรา
สวนประมาณคา การวิเคราะหขอมูลใชสถิติการแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมีตอการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนบานเขาใหญ สำนักงาน
เขตพ้ืนที ่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 3 ในภาพรวมและรายดาน พบวาอยูในระดับมาก และเม่ือ
พิจารณาคาเฉลี่ยรายดานผูปกครองมีความพึงพอใจดานการบริหารงานท่ัวไป (คาเฉลี่ย = 4.47) ดานการบริหารงาน
บุคคล (คาเฉลี่ย = 4.41) ดานการบริหาร งานงบประมาณ (คาเฉลี่ย = 4.35) และ ดานการบริหารงานวิชาการ 
(คาเฉลี่ย = 4.23) ตามลำดับ  
   
คำสำคัญ : ความพึงพอใจของผูปกครอง, การบริหารจัดการศึกษา, โรงเรียนบานเขาใหญ 
 
 Abstract   
 The purpose in this independent study was to study the satisfaction of parents toward the 
school management of Ban Kahoyai school under of Nakhon Sawan primary education area 3 
into 3 groups :  Group 1 the gender , Group 2 the age and Group 3 the lavel study by was to 
study the satisfaction of parents toward the school management into 4 levels ; the academic, 
the budget, The personal and The general management.the population sample included is parent 
student of Ban Kaoyai school under of Nakhon Sawan primary education area 3 of 2019 
academic year.  The sample included 65 parents, the tools used to collect data was a 
questionnaire about the satisfaction of parents toward the school management of Ban Kaoyai 
school. The statistics used in data analysis, were percentage mean and standard deviation.  
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The results of study found that :  the satisfaction of parents toward the school 
management of Ban Khaoyai school under Nakhon Sawan primary education area 3 overall 
and each area were at high level When considered the average in each aspect, by descened as 
follow; The general management (mean of 4.47), The personal (mean of 4.41), The budget 
(mean of 4.35) and The academic (mean of 4.23) 
   

Keyword  :  satisfaction of parents, toward the school management, ban kaoyai school 
 

บทนำ 
สังคมโลกในยุคโลกาภิวัตน เปนสังคมแหงขอมูลขาวสาร ท่ีมีความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ 

ทางดานเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม โรงเรียนเปนองคการที่ทำหนาที่จัดการศึกษาใหแกปวงชนไดเรียนรูตลอดชีวิต 
ตั้งแต ป พ.ศ. 2542 เปนตนมา จนถึงปจจุบัน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 โดยเฉพาะมาตรา 39 
กำหนดสาระสำคัญใหกระทรวงกระจายอำนาจการบริหาร และจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การ
บริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง เพื่อให
การศึกษาสรางคนและสรางความรูสูสังคม คุณธรรม คุณภาพ สมรรถภาพ และประสิทธิภาพตอไป (สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2545, หนา 25) 

ซึ ่งในการจัดการศึกษาถือวาสถานศึกษาเปนหนวยงานทางการศึกษาระดับปฏิบัติการที ่สำคัญที่สุด             
ผลการจัดการศึกษาจะเปนอยางไรนั ้นยอมขึ้นอยู กับการปฏิบัติงานของสถานศึกษาซึ ่งการที ่สถานศึกษาจะ
ดำเนินการจัดการศึกษาใหบรรลุจุดหมายอยางมีประสิทธิภาพไดน้ันตองอาศัยปจจัยหลายประการ เชน ครู ผูบริหาร 
ชุมชนและผูปกครองนักเรียน ปจจัยท่ีสำคัญทีสุดในบรรดาปจจัย ตาง ๆ เหลาน้ี คือ ผูบริหารสถานศึกษา เพราะการ
บริหารท่ีประสบความสำเร็จน้ันมาจากความสามารถของผูบริหาร ในการนำเทคนิคและกระบวนการบริหาร มาใช
ในการบริหารงาน กระบวนการบริหารที่มีความสำคัญตอการบริหารงานทุกระดับ ทุกประเภทของหนวยงานหรือ
องคการ ไดแก การวางแผน ซึ่งเปนเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารและการพัฒนาการศึกษา การวางแผนงาน
สามารถบอกใหทราบถึงระดับของปญหาและโอกาสที ่ปญหาจะเกิดขึ ้น สามารถชี ้เฉพาะใหเห็นทิศทางและ
วัตถุประสงคในอนาคตของหนวยงาน สามารถชวยใหบุคคลหรือแตละหนวยงานปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมท่ี
เปลี่ยนไป และการวางแผนยังชวยใหผูบริหารมีความม่ันใจ ท่ีจะนำความอยูรอดปลอดภัย มาสูองคการหรือหนวยงาน 
นอกจากการวางแผนการจัดองคการท่ีดก็ีมีสวนสัมพันธกับความสำเร็จขององคการ เพราะจะทำใหกลุมบุคคลมองเหน็
ความเปนไปของโครงสรางอยางชัดเจน และสามารถปฏิบัติงานไปตามโครงสรางไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานในโรงเรียนจะเปนไปตามวัตถุประสงคหรือบรรลุวัตถปุระสงคตามแผนท่ีวางไว ซ่ึงการทำงานของบคุคล
เหลานี้จะดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพนั้น ตองอาศัยการบริหารงานบุคคลเปนการจัดคนใหเขากับงานใหมีความ
เหมาะสมกับงาน ซ่ึงกระบวนการบริหารท่ีดจีะตองอาศัยทักษะและกระบวนการบริหารเปนหลัก ตลอดจนการพัฒนา
สถานศึกษาในการบริหารจัดการงานในดานตาง ๆ ใหบรรลุวัตถุประสงคที่กำหนดอยางมีประสิทธิภาพและกอ
ประโยชนสูงสุดตอการศึกษา ซ่ึงจำเปนท่ีจะตองใชทรัพยากรอยางประหยัด ซ่ึงจะตองอาศยัความรวมมือรวมใจของครู
และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ,2545, หนา 10) 

โรงเรียนบานเขาใหญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 3 มีผลสรุปการ
ปฏิบัติการประจำปการศึกษา 2560 พบวา ยังมีปญหากับระบบการบริหารงานทั้ง4 ดาน ไดแก 1) ดานการ
บริหารงานวิชาการ ปญหาและอุปสรรค คือ การขาดความรู ทักษะและความไมเขาใจเก่ียวกับหลักสูตร กลุมสาระฯ 
แผนการสอน วิธีวัดผลและประเมินผลท่ีหลากหลาย 2) ดานการบริหารงานบุคคล ปญหาและอุปสรรค คือ โรงเรียน
ขาดบุคลากรท่ีมีความชำนาญในการปฏิบัติงาน เน่ืองจากมีการผลัดเปลี่ยนบุคลากรบอยคร้ัง 3) ดานการบริหารงาน
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งบประมาณ ปญหาและอุปสรรค คือ การไดรับงบประมาณนอย ทำใหไมเพียงพอตอการบริหารจัดการการศึกษา
อยางมีประสิทธิภาพ ขาดหนวยงานหรือองคกรท่ีจะใหความชวยเหลืออยางจริงจัง และ 4) ดานการบริหารงานท่ัวไป
ปญหาและอุปสรรค คือ ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนยังมีประสิทธิภาพไมดีเทาที่ควรทำใหนักเรียนไมไดรับขอมูล
สารสนเทศท่ีเปนประโยชน และไดรับความชวยเหลืออยางท่ัวถึง 

ดังน้ัน ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารงานโรงเรียนบานเขาใหญ 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 3 ท้ัง 4 ดาน เพ่ือนำผลการวิจัยไปประกอบการพิจารณา
ปรับปรุง พัฒนาการบริหารโรงเรียนใหไดมาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อใหสอดรับกับความตองการ
ของผูเรียน ทองถิ่นและชุมชนตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมีตอการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนบานเขาใหญ สำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการประถมศึกษานครสวรรค เขต 3 
 2. เพ่ือนำผลการศึกษาเปนขอมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนใหมีมาตรฐานการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 เพ่ือรอรับการประเมินจากภายนอก 
 

กรอบแนวความคิดในการทำการวิจัย 
 การศึกษาคนควาคร้ังน้ี ผูวิจัยมุงศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการบริหารงาน โรงเรียน
บานเขาใหญ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการประถมศึกษานครสวรรค เขต 3 ผูวิจัยไดกำหนดแนวคิดในการวิจัย โดยอาศัย
แนวคิดหลักในการบริหารงานโรงเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 ซ่ึงประกอบดวย งานดาน
บริหารวิชาการ งานดานบริหารงานบุคคล งานดานบริหารงบประมาณ และงานดานบริหารทั ่วไป โดยศึกษา
เปรียบเทียบจำแนกเพศ อายุ และระดับการศึกษาของผูปกครอง  
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วิธีการวิจัย 
 การวิจัยเร่ืองความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมีตอการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนบานเขาใหญ สำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 3 มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมีตอการ
บริหารจัดการศึกษาโรงเรียนบานเขาใหญ สำนักงานเขตพื้นท่ีการประถมศึกษานครสวรรค เขต 3 ซึ่งผูวิจัยได
ดำเนินการตามขั้นตอนดังตอไปน้ี 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีไดแกผูปกครองนักเรียน โรงเรียนบานเขาใหญ 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการประถมศึกษานครสวรรค เขต 3 ปการศึกษา 2561 จำนวน 65 คน  
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีเปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางขึ้นเพ่ือสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจของ
ผู ปกครองที ่มีตอการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนบานเขาใหญ สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค เขต 3 แบงออกเปน 2 ตอนดังน้ี ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับขอมูลพ้ืนฐาน
ของผูตอบแบบสอบถามแบบสำรวจรายการและ ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจของผูปกครองท่ี
มีตอการบริหารจัดการศกึษาโรงเรียนบานเขาใหญ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 3 
4 ดาน ไดแก ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารงานงบประมาณ และดานการ
บริหารงานท่ัวไป ลักษณะแบบสอบถามท่ีใช เปนมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) มี 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก 
ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด 
3. ข้ันตอนการสรางเครื่องมือวิจัย 
การสรางเคร่ืองมือ ผูวิจัยไดดำเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 
 3.1 ศึกษาหลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ แลวนำผลการศึกษามาสรางแบบสอบถาม โดยขอ
คำแนะนำจากอาจารยท่ีปรึกษา 
  3.2 กำหนดกรอบแนวคิดในการสรางเคร่ืองมือ 
  3.3 สรางเคร่ืองมือในการวิจัย 
  3.4 เสนอรางเคร่ืองมือตออาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือตรวจสอบและใหขอเสนอแนะ 
  3.5 นำเคร่ืองมือท่ีปรับปรุงแลวเสนอใหผูเชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความตรงทางเน้ือหา(Content Validity) 
หรือความสอดคลองระหวางขอความที่เขียนขึ้นในแบบสอบถามกับนิยามศัพทที่กำหนดไว โดยหาคาดัชนีความ
สอดคลอง IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยมีคา IOC ตั้งแต 0.8–1.0 
  3.6 นำเครื่องมือไปทดลองใช (Try out) กับประชากรที ่ไมใชกลุมตัวอยางจำนวน 30 คน แลวนำผลการ
ทดลองมาใชคำนวณเพ่ือหาคาความเท่ียง (Reliability) ดวยวิธีการหาคา α- Coeffcient ของครอนบาค (Cronbach)) 
เทากับ 0.91 
 3.7 นำเครื่องมือที่ทดลองใชแลวเสนออาจารยปรึกษา เพื่อปรับปรุงเครื่องมือใหถูกตองสมบูรณและ
จัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 
4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 4.1 ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 4.2 ผูวิจัยรวบรวมขอมูล 

4.3 ตรวจสอบความสมบูรณของคำตอบ 
4.4 จัดหมวดหมูของขอมูล เพ่ือศึกษาวิเคราะหตอไป 
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5. การวิเคราะหขอมูล 
5.1 นำแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามแตละฉบับ 
5.2 แยกแบบสอบถามเปนกลุมๆ ตามขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามในตอนที่ 1 และนำมาหา

ความถี่และรอยละ 
5.3 นำแบบสอบถามท้ังหมดท่ีไดรับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามแลวจึงใหคะแนนตาม

น้ำหนักท่ีกำหนดไว  
5.4 เกณฑการพิจารณาความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมีตอการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนบานเขาใหญ 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 3 พิจารณาจากคะแนนของแตละดาน  
6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 6.1 คาสถิติพื้นฐานไดแก คาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคา
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 6.2 สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ ไดแก คาดัชนีความสอดคลอง (Index for Congruency: IOC) 
เพ่ือหาความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือโดยใชสูตร และ คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามโดยการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
(α- Coeffcient ของครอนบาค (Cronbach))  
   

ผล/ สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเร่ืองความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมีตอการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนบานเขาใหญ สำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 3 สรุปผลไดดังน้ี 
 1. ผลการวิเคราะหการศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมีตอการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนบานเขา
ใหญ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการประถมศึกษานครสวรรค เขต 3 ในภาพรวมพบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดยดานท่ีมี
คาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานการบริหารงานทั่วไปรองลงมา คือดานการบริหารงานบุคคลถัดมาคือดานการบริหารงาน
งบประมาณและดานการบริหารงานวิชาการและเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา 
  1.1 ดานการบริหารวิชาการ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการ
สอนไดอยางเหมาะสมรองลงมาคือ มีการจัดทำหลักสูตรเหมาะสมกับผูเรียนสอดคลองกับสภาพปญหาและความ
ตองการของสังคมและมีการพัฒนาบคุลากรดานวิชาการอยางตอเน่ือง ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ำสุด คือ มีการใชแหลงเรียนรู
ในการจัดการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม  
 1.2 ดานการบริหารงานงบประมาณ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือโรงเรียนมีการบริหารงบประมาณ
อยางโปรงใสและโรงเรียนมีการกำกับตดิตามตรวจสอบการใชงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ รองลงมาคือโรงเรียน
มีการระดมทรัพยากรมาใชในการจัดการเรียนการสอนอยางเพียงพอ ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ำสุด คือ โรงเรียนมีวัสดุ
อุปกรณในการจัดการศึกษาอยางเพียงพอ 
 1.3 ดานการบริหารงานบุคคล ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ มีการสงเสริมพฒันาคุณธรรมจริยธรรม
และระเบียบวินัยของครูอยางสม่ำเสมอ รองลงมาคือมีการพัฒนาครูผูสอนอยางตอเนื่อง ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ำสุด คือ          
มีการวางแผนจัดหาครูผูสอนอยางเหมาะสม 
 1.4 ดานการบริหารงานท่ัวไป ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ มีการพัฒนาอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอมใน
โรงเรียน สะอาด รมร่ืน อยูเสมอรองลงมาคือ มีการวางแผนพัฒนาอาคารสถานท่ีงานเอกสารธุรการและความสัมพันธ
ชุมชนอยางเหมาะสม ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ำสุด คือ มีการประชาสัมพันธ เผยแพรขาวสารของโรงเรียนอยางท่ัวถึง  
 2. นำผลการศึกษาเปนขอมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนใหมีมาตรฐานการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 เพ่ือรอรับการประเมินจากภายนอก โดยพิจารณาขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอย
ท่ีสุดในแตละดานมาเปนขอมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน ตามรายละเอียดในแตละดาน ดังน้ี 
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 2.1 ดานการบริหารงานวิชาการ ควรมีการวางแผนและมีพัฒนาการใชแหลงเรียนรูในการจัดการ
เรียนการสอนใหมีความพรอมและประสิทธิภาพ เพ่ือใหผูเรียนเกิดทักษะในกระบวนการเรียนรูและไดใชประโยชน
จากแหลงเรียนรูในการจัดการเรียนการสอนน้ันใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 2.2 ดานการบริหารงานงบประมาณ ควรมีการวางแผนงานการใชจายงบประจำปเพ่ือจัดหาวัสดุ
อุปกรณ ท่ีใชในการจัดการศึกษาใหเพียงพอตอความตองการในการจัดการศึกษาของโรงเรียนตลอดท้ังป 
 2.3 ดานการบริหารงานบุคคล ควรมีการวางแผนการจัดหาครูผู สอนใหเพียงพอกับจำนวน
นักเรียนและมอบหมายหนาท่ีตรงตามความรูความสามารถของครูผูสอนในการจัดการเรียนการสอน 
 2.4 ดานการบริหารงานท่ัวไป ควรมีการวางแผนและพัฒนาการประชาสัมพันธ เผยแพรขาวสาร
ของโรงเรียน ใหผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของใหไดรับทราบขอมูลขาวสารของโรงเรียนอยางถูกตอง 
รวดเร็วและท่ัวถึง 
 

อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนบานเขาใหญ ท้ัง 4 ดาน 
ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารโรงเรียนที่มีคาเฉลี่ยมาก
ท่ีสุด คือ ดานการบริหารงานท่ัวไป รองลงมาคือดานการบริหารงานบุคคล ถัดมาคือดานการบริหารงานงบประมาณ 
และดานการบริหารงานวิชาการตามลำดับ โดยพิจารณารายดานไดดังน้ี  
 ดานบริหารงานวิชาการ ทางโรงเรียนไดดำเนินการใหมีการจัดการศึกษาท่ีเนนใหผูเรียนเปนศูนยกลางของ
การเรียนรู และมีการใชเทคโนโลยีซ่ึงทางโรงเรียนไดจัดเตรียมอุปกรณประกอบการเรียน ไวใหเพ่ือใหผูเรียนไดลงมือ
ปฏิบัติจริง ทำใหนักเรียนมีสวนในการคนควาหาความรูดวยตนเอง ลดบทบาทของครูในการเปนผูบอก ใหหันมาเปน
ชี้แนะ โดยยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได คือวาผูเรียนสำคัญท่ีสุด กระบวนการ
จัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ทางโรงเรียนมีสื่อการเรียน การ
สอนที่เปนเทคโนโลยีที่ทันสมัย แตยังไมเพียงพอ และขาดงบประมาณการบำรุงรักษา จึงสงผลกระทบตอดาน
วิชาการ สวนน้ีผูปกครองยังไมคอยไดมีโอกาสเขามาในโรงเรียนจึงยังไมทราบขอมูลตรงจุดน้ีซ่ึงประเด็นน้ีเปนสวนท่ี
ทำให การบริหารงานวิชาการเปนที่พึงพอใจของผูปกครองลดลง ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ กัวปาลา สุดาสฮ
ราม (Gopala Sudarshnam, 2011, Abstract) ไดศึกษาความพึงพอใจของผู ปกครองตอการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน พบวา การเลือกโรงเรียนสำหรับเด็กของพวกเขา ในการศึกษาปจจุบันไดใหความพยายามท่ีจะตรวจสอบ
ระดับความพึงพอใจของผูปกครองกับโรงเรียนท่ีเด็กของพวกเขากำลังศึกษา เพ่ือหาปจจัยสรางแรงบันดาลใจท่ีจะ
เลือกสำหรับโรงเรียน แมวาความพึงพอใจในทุก ๆ ดานจะอยูในระดับที่สูง แตพวกเขายังไดเสนอแนะเกี่ยวกับ 
คุณครูที ่สอนควรมีระเบียบวินัยเปนอยางดี และยังสอดคลองกับ อัญชิสา เอี ่ยมลออ (2554, หนา 109-112)             
ไดศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการบริหารโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
สิงหบุรี พบวา การบริหารงานโรงเรียนเอกชนนั้น จะมุงพัฒนาการเรียนรูที่เกิดขึ้นใหแกนักเรียนโดยตรงนักเรยีน
สามารถท่ีจะสรางองคความรูไดดวยตนเอง สามารถท่ีจะคิดวิเคราะห สังเคราะห แกปญหาตาง ๆ ในการเรียนรูได 
ในดานความรูหรือในดานหลักสูตรน้ันชุมชนควรท่ีจะมีสวนรวมพิจารณาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนโดยคำนึงวา 
หลักสูตรท่ีดีคือ หลักสูตรท่ีตองเอาชุมชนเขามาประสานสัมพันธกันใหได  
 ดานการบริหารงานงบประมาณ ทางโรงเรียนไดดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและ
ภาคี 4 ฝาย เพ่ือชวยกันวางแผนการใชจายงบประมาณประจำป และรายงานผลการดำเนินงานใชจายงบประมาณ 
ซ่ึงทำใหคณะกรรมการสถานศึกษาและภาคี 4 ฝายทราบวา ทางโรงเรียนยังขาดงบประมาณในการดำเนินในการจัด
การศึกษาอยางเพียงพอ คณะกรรมการสถานศึกษาและภาคี 4 ฝาย จึงชวยระดมทรัพยากรมาใชในการจัดการเรียน
การสอน ซ่ึงเม่ือตนปการศึกษา 2558 โรงเรียนบานเขาใหญไดงบประมาณสนับสนุนสวนหน่ึง จากคณะศิษยเกาและ
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จากชาวบานโดยการทอดผาปาโรงเรียน โดยคณะศิษยเกาและชาวบานมีสวนรวมในการดำเนินการปรับปรุง
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค จึงทำใหความพึงพอใจของผูปกครองในดานการ
บริหารงานงบประมาณอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของสายชล หมวกเหล็ก (2545,บทคัดยอ) ได
ศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนอนุบาลเอกชน จังหวัดสระบุรี 
พบวาปจจัยท่ีมีตอความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการบุตรหลานเขามาเรียนในโรงเรียนอนุบาลเอกชน 
จังหวัดสระบุรี ที่สำคัญที่สุดคือ ดานบุคลากรครู สวนปจจัยรองลงมาตามลำดับคือ ดานการจัดการเรียนการสอน  
ดานคาใชจายเกี่ยวกับการศึกษาและดานสถานที่ตั ้งของโรงเรียน สอดคลองกับการศึกษาของมาซูดและคณะ 
(Masood A. Badri and others, 2010, Abstract) ไดศึกษาปจจัยความพึงพอใจของผูปกครองตอการศึกษาของ
โรงเรียน ท่ีเมืองอูดาบี้ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส พบวาการมีสวนรวมในการประเมิน ของผูปกครอง และการ
รายงาน การสื่อสารของโรงเรียน รวมท้ังสิ่งอำนวยความสะดวก และทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพ และสภาพแวดลอม
ของโรงเรียนมีผลตอความพึงพอใจของผูปกครอง  
 ดานการบริหารงานบุคคล บุคลากรของโรงเรียนเปนบุคคลที่มีความรูความสามารถและเอาใจใสดูแล
นักเรียนอยางจริงจัง พรอมท้ังสามารถเปนแบบอยางท่ีดีแกนักเรียน ทำใหผูปกครองไววางใจ และมีจำนวนไมนอยท่ี
ผูปกครองนักเรียนจะเคยเปนลูกศิษยของครูท่ีสอนลูกของตนเองในปจจุบันซ่ึงผูปกครองเคยไดรับการอบรมสั่งสอน
จากครู อาจารย มาแลวจึงทำใหผูปกครองยิ่งเกิดความรัก ศรัทธาและเคารพครู อาจารย ซึ่งเปนบุคลากรของ
โรงเรียนเพ่ิมขึ้น และมีการจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน ในชั้นเรียนไดมีการจัดขอมูลสารสนเทศผูเรียนรายบุคคล 
เพื ่อความสะดวกในการชวยเหลือ เปนการชวยเหลือที ่ตรงกับประเด ็นปญหาและความตองการ มีบันทึก
ความกาวหนาในการติดตามความคืบหนากับตัวผูเรียนท่ีไดรับการชวยเหลือ สอดคลองกับการศึกษาของ กัวปาลา 
สุดาสฮราม (Gopala Sudarshnam, 2011, Abstract) ไดศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองตอการจัดการศกึษา
ของโรงเรียน พบวา การเลือกโรงเรียนสำหรับเด็กของพวกเขา ในการศึกษาปจจุบันไดใหความพยายามที่จะ
ตรวจสอบระดับความพึงพอใจของผูปกครองกับโรงเรียนที่เด็กของพวกเขากำลังศึกษา เพื่อหาปจจัยสรางแรง
บันดาลใจท่ีจะเลือกสำหรับโรงเรียน แมวาความพึงพอใจในทุก ๆ ดานจะอยูในระดับท่ีสูง แตพวกเขายังไดเสนอแนะ
เก่ียวกับ คุณครูท่ีสอนควรมีระเบียบวินัยเปนอยางดี และสอดคลองกับ อัญชิสา เอ่ียมลออ (2554, หนา 109-112) 
ไดศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการบริหารโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
สิงหบุรี พบวา ดานการบริหารงานบุคคล ผูปกครองมีความพึงพอใจดานการบริหารงานบุคคลอยูในระดับมาก           
แตเมื่อพิจารณาเปนรายการ ในดานการบริหารงานบุคคลที่มีคาเฉลี่ยมากที ่สุดคือ ครูฝกใหนักเรียนสวดมนต          
ไหวพระทุกวัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูปกครองเห็นวา ในปจจุบันทางการศึกษาไดเนนเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม          
ใหสอดคลองกับนโยบายชาติ ท่ีเนนใหนักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันได 
 ดานการบริหารงานท่ัวไป ผูปกครองมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีเปนเชนน้ี เพราะวาโรงเรียนไดเขารวม
กิจกรรมตาง ๆ ท่ีชุมชนจัดขึ้นเปนอยางดีทุกคร้ัง และมีการพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกาย และสุขภาพจิตของผูเรียน
รวมกับผูปกครอง คือ โครงการสงเสริมรักการอาน กิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำวัน กิจกรรมการพัฒนาจติที่วัด
โครงการตานภยัยาเสพติดในสถานศึกษา รณรงคใหความรูทางวิชาการแกชุมชน เก่ียวกับการเลือกตั้งการปองกันโรค
ไขเลือดออกไขหวัดนก และสารเสพติด ตลอดจนใหชมุชนมีสวนรวม ในกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดขึ้น โดยการออกหนังสือ
เรียนเชิญผูปกครองภาคเรียนละ 1 คร้ัง ประชาสัมพันธผูปกครอง เขารวมรับชมกิจกรรมกีฬาสัมพันธ ในโรงเรียนทำ
ใหผูปกครองนักเรียนมีโอกาสไดรวมแสดง ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตาง ๆ  ท่ีมีตอโรงเรียน จึงทำใหทาง โรงเรียน
สามารถแกปญหาในเร่ืองของชุมชนไดตรงประเด็น ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของพรรณราย ทรัพยะประภา (2548, 
หนา 22) การสรางบรรยากาศทางมนุษยสัมพันธจะชวยใหบุคลากรปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกันเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงค ผูบริหารท่ีดีจะตองคำนึงถึงมนุษยสัมพันธในการทำงานกอนสิ่งอ่ืน ผูบริหารตองทำงานรวมกับผูอ่ืนได 
และรักษาสภาพของการทำงานเปนทีมงานได มนุษยสัมพันธมีความสำคัญ และกอประโยชนแกผูบริหารโรงเรียน
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หลายประการ และยังสอดคลองกับการศึกษาของ มาซูด และคณะ (Masood A. Badri and other, 2010, Abstract) 
ไดศึกษาปจจัยความพึงพอใจของผูปกครองตอการศึกษาของโรงเรียน ท่ีเมืองอูดาบี้ ประเทศสหรัฐอาหรับ เอมิเรตส 
พบวาการมีสวนรวมในการประเมินของผูปกครอง และการรายงาน การสื่อสารของโรงเรียน รวมทั้งสิ่งอำนวยความ
สะดวก และทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพ และสภาพแวดลอมของโรงเรียน มีผลตอความพึงพอใจของผูปกครอง 
 

ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งน้ี 
 1.1 ผูบริหารสถานศึกษาควรใหความสำคัญในดานการบริหารงานวิชาการ โดยเฉพาะอยางยิ่งในการใช
แหลงเรียนรูในการจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสม นอกจากน้ี การใชสื่อในการจัดการเรียนการสอนจะตองเลือก
ใหเหมาะสมกับวิชาและเปนสื่อท่ีมีความทันสมัย และมีการนำภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการสอนได
อยางเหมาะสม 
 1.2 ผูบริหารสถานศึกษาควรจัดใหมีการวางแผนการใชงบประมาณอยางเหมาะสมและมีการบริหาร
งบประมาณอยางโปรงใส กำกับติดตามตรวจสอบการใชงบประมาณ อยางมีประสิทธิภาพ 
และท่ีสำคัญควรจัดหาวัสดุ อุปกรณในการจัดการศึกษาอยางเพียงพอ หากโรงเรียนมีงบประมาณไมเพียงพอจะตอง
มีการระดมทรัพยากร เพ่ือจัดหาวัสดุ อุปกรณ มาใชในการจัดการศึกษาใหเพียงพอ 
 1.3 ผูบริหารสถานศึกษาควรใหความสำคัญในดานการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะการวางแผนจัดหา
ครูผู สอนใหเพียงพอกับนักเรียนและมอบหมายหนาที ่ตรงตามความรู ความสามารถของครูผู สอน นอกจากน้ี 
ผูบริหารสถานศึกษาจะตองสงเสริมใหมีการพัฒนาครูผูสอนอยางตอเนื่อง มีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและ
ระเบียบวินัยของครู และมีการกำกับติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของครูอยางสม่ำเสมอ 
 1.4 ผู บริหารสถานศึกษาควรใหความสำคัญในดานการบริหารงานทั ่วไป โดยเฉพาะอยางยิ ่งการ
ประชาสัมพันธเผยแพรขาวสารของโรงเรียนใหผูปกครองนักเรียนและหนวยงานที่เกี่ยวของใหไดรับอยางทั่วถึง 
นอกจากน้ีควรมีการประสานความสัมพันธและความรวมมือระหวาง โรงเรียนกับชุมชนอยางสม่ำเสมอ มีการสงเสริม
กิจกรรมนักเรียนอยางเหมาะสม มีการบริการเอกสารงานธุรการแกผูมาติดตอราชการอยางมีประสทิธิภาพ มีการ
ใหบริการขอมูลขาวสารแกนักเรียนและผูปกครองเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง มีการวางแผน
พัฒนาอาคารสถานท่ี งานเอกสารธุรการและความสัมพันธชุมชนอยางเหมาะสม และควรมีการพัฒนาอาคารสถานท่ี
และสิ่งแวดลอมในโรงเรียนให สะอาด รมร่ืน อยูเสมอ 
2. ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไป 
 2.1 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนท่ีมี
ตอการบริหารงานของโรงเรียนบานเขาใหญ เพื่อทำใหทราบถึงความสัมพันธของนักเรียน ครู คณะกรรมการ
สถานศึกษาของโรงเรียนท่ีมีตอการบริหารงานของโรงเรียนบานเขาใหญ 
 2.2 ควรมีการศึกษาองคประกอบของตัวแปรที่เปนปจจัยในการเขารวมกิจกรรมทางสังคมของผูปกครอง 
เชน อาชีพ รายได และความเก่ียวของของผูปกครองกับนักเรียน เปนตน 
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บทคัดยอ 
การวิจัยรืไองความพึงพอ฿จของผูຌปกครองตอการด านินงานระบบการดูลชวยหลือนักรียนของรงรียน

ผูຌรูຌ ญสส.๘๐ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์ แี พืไอศึกษาความพึงพอ฿จของผูຌปกครองตอการ
ด านินงานระบบการดูลชวยหลือนักรียนของรงรียนผูຌรูຌ ญสส.๘๐ โี พืไอปรียบทียบความพึงพอ฿จของ
ผูຌปกครองตอการด านินงานระบบการดูลชวยหลือนักรียนของรงรียนผูຌรูຌ ญสส.๘๐ จ านกตามพศ วุฒิ
การศึกษา ละอาชีพของผูຌปกครอง กลุมตัวอยางทีไ฿ชຌ฿นการวิจัย เดຌก ผูຌปกครอง จ านวน ่ๆ คน ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿น
การวิจัยเดຌก บบสอบถาม มีความชืไอมัไน เ.้็ สถิติทีไ฿ชຌ เดຌก คาความถีไรຌอยละ สถิติคาฉลีไย  สวนบีไยงบน
มาตรฐาน ละ t-test, F-test (ANOVA) 
ผลการวิจัยพบวา  

แ. การวิคราะห์ขຌอมูลความพึงพอ฿จของผูຌปกครองตอการด านินงานระบบการดูลชวยหลือนักรียนของ
รงรียนผูຌรูຌ ญสส.๘๐ ดยรวมอยู฿นระดับมาก ละมืไอพิจารณาป็นรายดຌานพบวา การปງองกันละชวยหลือ
นักรียน มีคาฉลีไยสูงสุด รองลงมา คือ การสงสริมละพัฒนานักรียน การสงตอนักรียน การคัดกรองนักรียน 
ละมีคาฉลีไยตไ าสุด ดຌานการรูຌจักนักรียนป็นรายบุคคล ตามล าดับ  

โ. การวิคราะห์ปรียบทียบระหวางปัจจัยสวนบุคคลของผูຌปกครองทีไมีความพึงพอ฿จตอการด านินงาน
ระบบการดูลชวยหลือนักรียนของรงรียนผูຌรูຌ ญสส.๘๐ จ านกตามสถานภาพบุคคล มืไอพิจารณา฿นรายดຌาน 
พบวา ผูຌปกครองทีไมีพศ วุฒิการศึกษา ละอาชีพตางกัน มีความพึงพอ฿จตอการด านินงานระบบการดูล
ชวยหลือนักรียนของรงรียนผูຌรูຌ ญสส.๘๐ ดยรวมละรายดຌานเมตกตางกัน 

 
ค าส าคัญ : ความพึงพอ฿จผูຌปกครอง การด านินงานดูลชวยหลือนักรียน ญสส.๘๐ ชลบุร ี
 
Abstract 

The purpose of the study were 1) to study parental satisfaction towards the operation 
of student care and support systems under Phurhu school (YSS. 80), Chonburi Provincial 
Education Office, 2) to compare parental satisfaction towards the operation of student care 
and support system under Phurhu school (YSS. 80) classifying by gender, educational 
qualification, and career. The research samples were 86 student parents. The instrument use 
was a questionnaire with reliability at 0.97. Statistics use to analyze data were frequency, 
percentage, mean, standard deviation, t-test, and F-test (ANOVA). The findings of the 
study were as follows:  
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1. The parental satisfaction towards the operation of student care and support 
systems under Phurhu school (YSS. 80) was overall at a high level. When considering by 
each aspect, it was found that the protection and taking care of the students were at a high 
level, followed by the students’ promotion and development, referring the students and 
screening the students, and knowing students individually was at the lowest level. 

2. The comparison of parental satisfaction towards the operation of student care and 
support systems under Phurhu school (YSS. 80), it was found that gender, educational 
qualification, and career were different. The parental satisfaction towards the operation of 
student care and support systems under Phurhu school (YSS. 80) in overall and by each 
aspect were not different. 

 
Keyword (s) : parental satisfaction, student care and support systems, Phurhu school 

(YSS. 80) 
 

บทน า 
การศึกษามีบทบาทละความส าคัญยิไงตอวิถีชวีิตของคนละสังคม ดยฉพาะการตรียมคนขຌาสูศตวรรษทีไ 21 

ป็นภารกิจของการศึกษาดยตรงขณะดียวกันความปลีไยนปลงอยางรวดรใวของลก  กใท า฿หຌมีความจ าป็นทีไ
จะตຌองกลับมาทบทวนละออกบบการศึกษากัน฿หมซึไงการจัดการศึกษาทีไดีนัๅนจะตຌองสอดคลຌองกับการ
ปลีไยนปลงทางดຌานสังคม การมือง ศรษฐกิจ วัฒนธรรมละทคนลยี ตการจัดการศึกษาของเทย฿นปัจจุบัน
ยังเมสอดคลຌองกับความตຌองการของบุคคลสังคมละประทศ (รุง กຌวดงุ 2542 : 1-2) ปัจจุบันสังคมเทยเดຌ
ปลีไยนปลงเปทัๅงนีๅสืบนืไองมาจากความจริญกຌาวหนຌาทางวิทยาศาสตร์ทคนลยีละสังคมขาวสารพรຌอมทัๅง
อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกทีไหลัไงเหลขຌามาท า฿หຌกิดความจริญทางดຌานวัตถุดยฉพาะครืไองมือสืไอสารตางโ 
ชน ทรศัพท์มือถือ อินตอร์นใตจ านวนประชากรทีไพิไมขึๅนอยางรวดรใวปัญหาทางศรษฐกิจคาครองชีพสูงขึๅนละ
ความปลีไยนปลงทางการมืองสิไงหลานีๅสงผลกระทบอยางรุนรงตอการด านินชีวิตของคนเทย ยังกอ฿หຌกิดความ
สืไอมทรมทางดຌานวัฒนธรรมคานิยมสุขภาพกายละสุขภาพจิตขาดความรับผิดชอบขาดคุณธรรมจริยธรรมสังคม 
จึงขาดความสงบสุขกิดปัญหาขึๅนมากมาย นืไองจาก฿นสังคมเทยปัจจุบันป็นยุคทีไมีความจริญกຌาวหนຌาทางดຌาน
ทคนลยีสารสนทศละการปลีไยนปลงของสังคมอยางรวดรใว ท า฿หຌกิดความเมสมดุลกันกับการพัฒนาดຌาน
จิต฿จ จึงจ าป็นทีไจะตຌองรียนรูຌทีไจะปรับตัว฿หຌทันกับการปลีไยนปลงทีไกิดขึๅนตลอดวลาละตรียมพรຌอมทีไจะ
ผชิญกับความปลีไยนปลงทีไกิดขึๅน ท า฿หຌมีลักษณะของสังคมทีไมีระดับของศีลธรรมถดถอยนຌอยลงเปรืไอยโ 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาหงชาติุ 2551 : 11ี ดຌวยความตระหนักถึงปัญหา จึงจ าป็นตຌอง฿หຌความส าคัญ
ของการศึกษาทีไป็นกระบวนการส าคัญ฿นการพัฒนาคุณภาพประชากร การจัดการศึกษาจึงจ าป็นตຌองจัด฿หຌเดຌ
มาตรฐานละมีคุณภาพ พืไอพัฒนาศักยภาพของบุคคลเปทุกชวงอายุอยางตอ นืไองตลอดชีวิต การศึกษาจึงมี
บทบาทส าคัญยิไงตอการพัฒนาประทศ ิส านักงานคณะกรรมการการศึกษาหงชาติ, 2551 : ค าน าี 

฿นการจัดการศึกษานัๅนรงรียนป็นสถาบันทางสังคมทีไเดຌรับมอบหมาย฿หຌมีหนຌาทีไจัดการศึกษาดยการ
สรຌางละพัฒนาคน฿หຌมีคุณภาพ พระราชบัญญัติการศึกษาหงชาติเดຌ฿หຌความส าคัญกับรงรียนหรือสถานศึกษา
มากพราะรงรียนป็นหนวยงานทางการศึกษาทีไชวยสรຌางคน฿หຌกิดคุณภาพตามทีไชาติตຌองการ ิจือจันทร์ จงสถิตอยู, 
2545 : 4) ดยฉพาะการจัดการศึกษาขัๅนพืๅนฐานดຌวยความคาดหวังของสังคมละผูຌมีสวนกีไยวขຌองตอการพัฒนา
ละกຌปัญหาทีไป็นวิกฤตการณ์ของชาติดังกลาว จึงป็นจุดริไมตຌนทีไกระทรวงศึกษาธิการเดຌก าหนดนยบายละ
นวทางการปฏิรูปการศึกษาละพัฒนาการศึกษาเทย฿หຌกຌาวสูมาตรฐานการศึกษา฿นระดับสากล อีกทัๅงรัฐบาลยังเดຌ
ตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาทีไกิดขึๅนกับยาวชน จึงมีนยบาย฿หຌกระทรวงศึกษาธิการ ดยส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ละกระทรวงสาธารณสุข ดยกรมสุขภาพจิต เดຌรวมกันวางรากฐานพืไอพัฒนา
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คุณภาพผูຌรียน ดย฿หຌสถานศึกษาทุกหงจัด฿หຌมีระบบการดูลชวยหลือนักรียน ละก าหนดมาตรการสนับสนุน
สงสริมศักยภาพนักรียนดยนຌนกิจกรรมสงสริม พัฒนา ปງองกัน กຌเข ละการคุຌมครองสิทธิดใกดยการมีสวน
รวมของบุคลากรละหนวยงานทีไกีไยวขຌอง ิส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน , โ5ไ็ : 4ี ละ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐานก าหนด฿หຌ ป 2553 ทุกรงรียนจะตຌองพัฒนาระบบการดูลชวยหลือ
นักรียน฿หຌขຌมขใงลดความสีไยงขจัดภัยอุปสรรคทีไกอปัญหา฿หຌนักรียนตลอดจนการชวยหลือสงสริมนักรียนทีไมี
ความตຌองการพิศษละผูຌมีความสามารถพิศษดยการจัดครูทีไหมาะสม มาดูลชวยหลือนักรียนอยางตอนืไอง
ละป็นระบบจัดระบบการรวบรวมขຌอมูลนักรียนการวิคราะห์วินิจฉัยการจ านกคัดกรองการก าหนดมาตรการ
วิธีการปງองกันชวยหลือสงสริมตามลักษณะพฤติกรรมจัดบรรยากาศสภาพวดลຌอม฿นรงรียนละนวทางการ
ปฏิบัติตอนักรียน สริมสรຌางความเวຌวาง฿จ ความอบอุนปลอดภัยจัดกิจกรรมทีไสริมสรຌา งสัมพันธภาพละความ
รวมมือระหวางรงรียนครูนักรียนละผูຌปกครอง฿นลักษณะ ศิษย–ครู–ผูຌปกครอง ละการยีไยมบຌานนักรียน 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน. 2546: 25) 

รงรียนผูຌรูຌ ญสส.๘๐ จ.ชลบุรี สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี ตัๅงขึๅนมืไอวันทีไ แๆ พฤษภาคม 
พ.ศ.โ5ใ็ ปຂดสอนระดับชัๅนมัธยมศึกษาปทีไ แ ถึงระดับชัๅนมัธยมศึกษาปทีไ ใ ดยมีจุดวัตถุประสงค์พืไอชวยหลือ
ดใกดຌอยอกาสทางการศึกษารียนดีปานกลางมีฐานะยากจน ทีไมีความประพฤติดี มีนิสัยดี มีความอดทนละอยาก
รียนหนังสือ รงรียนผูຌรูຌ ญสส.๘๐ ป็นรงรียนประจ าชาย มีทีไพัก อาหาร ละนมรับประทานสริม มีอุปกรณ์การ
รียนประภทหนังสือ สมุด ปากกา ชุดนักรียน ทัๅงนีๅนักรียนหรือผูຌปกครองเมตຌองสียคา฿ชຌจาย ยกวຌน  ของ฿ชຌ
จ าป็นส าหรับตัวนักรียนองรงรียนรามุงทีไจะชวยหลือคนยากจนตมีนิสัยรักทีไจะรียนละรียนดี ฿นตละป
รงรียนจะรับนักรียน฿หมจ านวนจ ากัด นักรียนทีไมารียนจะตຌองมีความอดทนพราะตຌองตืไนตี 5 ละท าภารกิจทุก
อยางดຌวยตนอง พึไงตนองเดຌ ดูลตัวองเดຌ เดຌรูຌจักการท าอาหาร ตຌองซักผຌารีดผຌาอง กิจกรรมตางโนຌนการ
พึไงตนอง มีระบียบวินัย ละอดทนจากการประชุมผูຌปกครองนักรียน฿นปการศึกษา โ5ๆโ พืไอลกปลีไยนรียน
ระหวางบຌานละรงรียน พบวาผูຌปกครองมีความกังวล฿จ฿นรืไองของความปลอดภัย ความรับผิดชอบตอผลการ
รียน ละรืไองอุปนิสัยของนักรียน นืไองจากนักรียนตຌองอาศัยอยูรงรียนกับครูป็นประจ า ท า฿หຌ ผูຌปกครองเม
สามารถดูล อบรมสัไงสอนบุตรหลานของตนองเดຌ ทางรงรียนผูຌรูຌ ญสส.๘๐ จึงเดຌขຌา฿จ฿นปัญหาของผูຌปกครอง 
ละตระหนัก฿นบทบาทหนຌาทีไ฿นการ฿หຌการศึกษาควบคูเปกับการดูลนักรียนทุกคน จึงเดຌ฿หຌความส าคัญกับการ
ด านินงานตามครงการระบบการดูลชวยหลือนักรียน ดยมีการด านินการตามกระบวนการดูลชวยหลือ
นักรียนตัๅงตปการศึกษา โ55ๆ ดยมีการคัดกรองดใก สงสริม กຌเขปัญหา฿หຌกับดใกทีไมีความตຌองการ มีการกใบ
ขຌอมูลอยางป็นระบบ ขຌาพจຌา฿นฐานะครูประจ าชัๅนละครูทีไปรึกษารับผิดชอบครงการระบบการดูลชวยหลือ
นักรียน ของรงรียนผูຌรูຌ ญสส.๘๐ จึงสน฿จทีไจะศึกษาความพึงพอ฿จของผูຌปกครองตอการด านินงานระบบการดูล
ชวยหลือนักรียนของรงรียนผูຌรูຌ ญสส.๘๐ พืไอน าขຌอมูลทีไเดຌมา฿ชຌป็นขຌอมูลวางผน฿นการด านินงานครงการ
ระบบการดูลชวยหลือนักรียน ของรงรียนผูຌรูຌ ญสส.๘๐ ฿หຌมีประสิทธิภาพมากยิไงขึๅน 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 แ. พืไอศึกษาความพึงพอ฿จของผูຌปกครองตอการด านินงานระบบการดูลชวยหลือนักรียนของรงรียน
ผูຌรูຌ ญสส.๘๐  
 โ. พืไอปรียบทียบความพึงพอ฿จของผูຌปกครองตอการด านินงานระบบการดูลชวยหลือนักรียนของ
รงรียนผูຌรูຌ ญสส.๘๐ จ านกตามพศ วุฒิการศึกษา ละอาชีพของผูຌปกครอง 
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กรอบนวคิด฿นการท าการวิจัย 
   ตัวปรอิสระ      ตัวปรตาม 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพทีไ 1 กรอบนวคิดทีไ฿ชຌ฿นการวจิัย 
 

วิธีการวิจัย 
การวิจัยครัๅงนีๅป็นการศึกษาความพึงพอ฿จของผูຌปกครองตอการด านินงานระบบการดูลชวยหลือ

นักรียนของรงรียนผูຌรูຌ ญสส.๘๐ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี ผูຌวิจัย฿ชຌระบียบวิธีการส ารวจ ิSurvey 
research) ดยด านินการตามขัๅนตอนดังตอเปนีๅ 
ประชากรทีไ฿ชຌ฿นการวิจัย  

เดຌก ผูຌปกครองของนักรียนรงรียนผูຌรูຌ ญสส.๘๐ จังหวัดชลบุรี สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี 
ปการศึกษา โ5ๆโ จ านวน ้แ คน  
กลุมตัวอยางทีไ฿ชຌ฿นการวิจัย  

เดຌก ผูຌปกครองของนักรียนรงรียนผูຌรูຌ ญสส.๘๐ จังหวัดชลบุรี สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี
ปการศึกษา โ5ๆโ จ านวน ่ๆ คน ดยการปຂดตารางของครจซีไละมอร์กน จากนัๅนด านินการสุมบบจาะจง 
(Purposive Sampling) ดยจ านกตามตามตามระดับชัๅน 
ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการวิจัย 

฿นการวิจัยครัๅงนีๅ ครืไองมือทีไ฿ชຌกใบรวบรวมขຌอมูลป็นบบสอบถามความพึงพอ฿จ ผูຌปกครองตอการ
ด านินงานระบบการดูลชวยหลือนักรียนของรงรียนผูຌรูຌ ญสส.๘๐ สังกัดส านักงานคณะกรรมการสงสริม
การศึกษาอกชน ประกอบเปดຌวย 2 ตอน คือ ตอนทีไ 1 ป็นบบสอบถามกีไยวกับสถานภาพของผูຌตอบบบสอบถาม
ดย฿ชຌบบตรวจสอบรายการ (Checklist) กีไยวกับ พศ วุฒิการศึกษา ละอาชีพ ของผูຌตอบบบสอบถาม ตอนทีไ 2 
ป็นบบสอบถามกีไยวกับความพึงพอ฿จของผูຌปกครองตอการด านินงานระบบการดูลชวยหลือนักรียนของ
รงรียนผูຌรูຌ ญสส.๘๐ ดยบงค าถามออกป็น 5 ดຌาน ดังนีๅ แ. การรูຌจักนักรียนป็นรายบุคคล โ. การคัดกรอง
นักรียน ใ. การสงสริมละพัฒนานักรียน ไ. การปງองกันละชวยหลือนักรียน5. การสงตอนักรียน 
การกใบรวบรวมขຌอมูล 

การกใบรวบรวมขຌอมูลส าหรับวิจัย฿นครัๅงนีๅ ผูຌวิจัยเดຌด านินการตามขัๅนตอนดังตอเปนีๅ ขอหนังสือจาก
ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวสทิร์น พืไอขอความอนุคราะห์จากผูຌอ านวยการ
รงรียนผูຌรูຌ ญสส.๘๐ สังกัดส านักงานคณะกรรมการสงสริมการศึกษาอกชน พืไอชวยอนุคราะห์฿หຌผูຌปกครอง

ความพึงพอ฿จของผูຌปกครองตอการ
ด านินงานระบบการดูลชวยหลอื
นักรียนของรงรียนผูຌรูຌ ญสส.๘๐ 

แ. การรูຌจักนักรียนป็นรายบุคคล 
โ. การคดักรองนักรียน 
ใ. การสงสริมละพัฒนานักรียน 
ไ. การปງองกันละชวยหลือนักรียน 
5. การสงตอนักรียน 
  
 

ขຌอมูลพืๅนฐานของผูຌปกครอง 
แ. พศ 
โ. วุฒิการศึกษา 
ใ. อาชีพ 
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นักรียนป็นผูຌ฿หຌขຌอมูลตอบบบสอบถาม฿นการวิจัยครัๅงนีๅจัดสงบบสอบถามถึงผูຌปกครองของนักรียนทีไป็นกลุม
ตัวอยาง ดยขอความรวมมือกับผูຌปกครองนักรียนทีไป็นกลุมตัวอยาง ฿หຌตอบละสงบบสอบถามกลับคืนมาผูຌวิจัย
ป็นผูຌรวบรวมบบสอบถามคืนมาพืไอจัดท าขຌอมูลละตรวจสอบความสมบูรณ์ของบบสอบถาม พืไอด านินการ
กีไยวกับการวิจัยขຌอมูลตอเปผูຌวิจัยตรวจสอบความถูกตຌองสมบูรณ์ของบบสอบถามทุกชุดภายหลังจากกใบรวบรวม
ขຌอมูลน าขຌอมูลทีไเดຌมาวิคราะห์ขຌอมูลตามวิธีทางสถิติ 
การวิคราะห์ขຌอมูล  

ขຌอมูลทีไผานการตรวจความถูกตຌองละความสมบูรณ์ลຌว น ามาจัดรียงล าดับบบสอบถามละลงรหัส 
ลຌวประมวลผลละวิคราะห์ขຌอมูลทางสถิติ ดย฿ชຌปรกรมคอมพิวตอร์ส ารใจรูป ดังนีๅวิคราะห์ขຌอมูลทัไวเปของ
ผูຌตอบบบสอบถาม ตอนทีไ 1 ดยการจกจงความถีไ (Frequency) ละคารຌอยละ (Percentage) วิคราะห์ขຌอมูล
ความพึงพอ฿จของผูຌปกครองตอการด านินงานระบบการดูลชวย หลือนักรียนของรงรียนผูຌ รูຌ ญสส.๘๐ 
บบสอบถาม ตอนทีไ 2 ป็นบบมาตราประมาณคา (Rating scale) วิคราะห์ดยการหาคาฉลีไย ิ ี ละคาสวน
บีไยงบนมาตรฐาน ิSD) ทัๅงรายดຌานละรายขຌอ ก าหนดการปลผลชวงคาฉลีไย ิภัทราพร กษสังข์ , 2549 : 109ี 
สถิติทดสอบสมมติฐาน ทดสอบสมมติฐานดย฿ชຌคาสถิติ ิt-test) ฿นการทดสอบความมีนัยส าคัญทางสถิติ฿ชຌสถิติ t-
test ทดสอบสมมติฐานพืไอปรียบทียบลักษณะสวนบุคคล 2 กลุม ทีไมีตอความพึงพอ฿จของผูຌปกครองตอการ
ด านินงานระบบการดูลชวยหลือนักรียนของรงรียนผูຌรูຌ ญสส.๘๐ ฿ชຌสถิติ F-test (One-way ANOVA) ทดสอบ
สมมติฐานพืไอปรียบทียบลักษณะสวนบุคคลมากกวา 2 กลุม ทีไมีตอความพึงพอ฿จของผูຌปกครองตอการด านินงาน
ระบบการดูลชวยหลือนักรียนของรงรียนผูຌรูຌ ญสส.๘๐ 
 

ผล/ สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยสรุปเดຌดังนีๅ  

1. การวิคราะห์สถานภาพของผูຌปกครอง พบวา ผูຌปกครอง฿นการวิจัยครัๅงนีๅ จ านวน ่ๆคน สวน฿หญป็น
พศชายจ านวน 47 คน คิดป็นรຌอยละ 54.70 ละป็นพศหญิง จ านวน 39 คน คิดป็นรຌอยละ 45.30 ผูຌปกครองทีไมี
วุฒิการศึกษาของกลุมผูຌปกครอง ซึไงป็นกลุมตัวอยาง฿นการวิจัยครัๅงนีๅ สวน฿หญมีวุฒิการศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 
55 คน คิดป็นรຌอยละ 64.00 รองลงมามีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกวา จ านวน 16 คน คิดป็นรຌอยละ 18.60 
ละมีวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาจ านวน 15 คน คิดป็นรຌอยละ 17.40 ผูຌปกครองทีไมีอาชีพของกลุมผูຌปกครอง 
ซึไงป็นกลุมตัวอยาง฿นการวิจัยครัๅงนีๅ สวน฿หญมีอาชีพรับจຌางจ านวน 44 คน คิดป็นรຌอยละ 51.20 รองลงมามีอาชีพ
คຌาขาย จ านวน 16 คน คิดป็นรຌอยละ 18.0 มีอาชีพงานประจ า จ านวน แไ คน คิดป็นรຌอยละ แๆ.ใเ มีอาชีพ
กษตรกรรม จ านวน แแ คน คิดป็นรຌอยละ แโ.่เ ละมีอาชีพรับราชการ จ านวน แ คน คิดป็นรຌอยละ แ.โเ 

2. การวิคราะห์ขຌอมูลความพึงพอ฿จของผูຌปกครองตอการด านินงานระบบการดูลชวยหลือนักรียนของ
รงรียนผูຌรูຌ ญสส.๘๐ ดยรวมอยู฿นระดับมาก ( =4.45) ละมืไอพิจารณาป็นรายดຌานพบวา การปງองกันละ
ชวยหลือนักรียน มีคาฉลีไยสูงสุด ( =4.52) รองลงมา คือ การสงสริมละพัฒนานักรียน ( =4.50ี การสงตอ
นักรียน ( =4.44) การคัดกรองนักรียน ( =4.42) ละมีคาฉลีไยตไ าสุด ดຌานการรูຌจักนักรียนป็นรายบุคคล 
( =4.33) ตามล าดับ ดังน าสนอตารางตอเปนีๅ 
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ตารางทีไ แ คาคะนนฉลีไยละคาความบีไยงบนมาตรฐานของความพึงพอ฿จของผูຌปกครองตอการด านินงาน
ระบบการดูลชวยหลือนักรียนของรงรียนผูຌรูຌ ญสส. ๘๐ ดยรวมละรายดຌาน 

การด านินงานระบบการดูลชวยหลือนักรียน
ของรงรียนผูຌรูຌ ญสส. ๘๐ 

จ านวน ิคนี 
n =่6 ระดับความพึงพอ฿จ ล าดับทีไ   S.D. 

แ. การรูຌจักนักรียนป็นรายบุคคล 4.33 .556 มาก 5 
โ. การคัดกรองนักรียน 4.42 .510 มาก 4 
ใ. การสงสริมละพัฒนานักรียน 4.50 .511 มากทีไสุด 2 
ไ. การปງองกันละชวยหลือนักรียน 4.52 .462 มากทีไสุด 1 
5. การสงตอนักรียน 4.44 .555 มาก 3 

รวม 4.45 .466 มาก  

 
จากตารางทีไ แ พบวา ผูຌปกครองมีความพึงพอ฿จตอการด านินงานระบบการดูลชวยหลือนักรียนของ

รงรียนผูຌรูຌ ญสส. ๘๐ ดยรวมอยู฿นระดับมาก ( =4.45) ละมืไอพิจารณาป็นรายดຌานพบวา การปງองกันละ
ชวยหลือนักรียน มีคาฉลีไยสูงสุด ( =4.52) รองลงมา คือ การสงสริมละพัฒนานักรียน ( =4.50ี การสงตอ
นักรียน ( =4.44) การคัดกรองนักรียน ( =4.42) ละมีคาฉลีไยตไ าสุด ดຌานการรูຌจักนักรียนป็นรายบุคคล 
( =4.33) ตามล าดับ  
มืไอพิจารณาป็นรายดຌาน จ านกป็นหัวขຌอดังตอเปนีๅ 

2.1 ดຌานการรูຌจักนักรียนป็นรายบุคคล ดยรวมอยู฿นระดับมาก ( =4.33) ละมืไอพิจารณาป็น
รายขຌอพบวา ครูทีไปรึกษามีการกใบขຌอมูลกีไยวกับตัวนักรียนดຌานการรียน มีคาฉลีไยสูงสุด ( =4.48) รองลงมา คือ 
ครูทีไปรึกษามีการกใบขຌอมูลกีไยวกับตัวนักรียนดຌานการรียน ( =4.48) ครูทีไปรึกษามีการกใบขຌอมูลกีไยวกับตัว
นักรียนดຌานสุขภาพ ( =4.44) ครูทีไปรึกษามีการกใบขຌอมูลกีไยวกับตัวนักรียนดຌวยวิธีการทีไหลากหลายละ
หมาะสม ( =4.3) ครูทีไปรึกษามีการกใบขຌอมูลกีไยวกับตัวนักรียนดຌานอืไน โ ( =4.22) ละครูทีไปรึกษามีการกใบ
ขຌอมูลกีไยวกับตัวนักรียนดຌานครอบครัว มีคาฉลีไยตไ าสุด ิ =4.21) ตามล าดับ 

2.โ ดຌานการคัดกรองนักรียน ดยรวมอยู฿นระดับมาก ( =4.42) ละมืไอพิจารณาป็นรายขຌอครูทีไ
ปรึกษาฝງาระวังเม฿หຌกิดปัญหากับนักรียนดຌานการรียน มีคาฉลีไยสูงสุด ( =4.59) รองลงมา คือ ครูทีไปรึกษาละ
ผูຌปกครองชวยกันสังกตพฤติกรรมนักรียน ( =4.48) ครูทีไปรึกษามีการคัดกรองนักรียนดย฿ชຌบบสังกตละบบ
สัมภาษณ์ ( =4.38) นักรียนเดຌรับการคัดกรองดยการวิคราะห์ขຌอมูลดຌวยวิธีการละครืไองมือตางโ ตามกณฑ์
การคัดกรองของรงรียน ( =4.35) ละครูทีไปรึกษาคัดกรองนักรียนดย฿ชຌภาครียนละ 1 ครัๅง มีคาฉลีไยตไ าสุด 
( =4.31) ตามล าดับ 

2.ใ ดຌานการสงสริมละพัฒนานักรียน ดยรวมอยู฿นระดับมากทีไสุด ( =4.50) ละมืไอพิจารณา
ป็นรายขຌอพบวา ครูมีการจัดกิจกรรมฮมรูมดยมีสาระกีไยวกับดຌาน คุณธรรม จริยธรรม มีคาฉลีไยสูงสุด ( =4.59) 
รองลงมาคือครูทีไปรึกษาละผูຌปกครองเดຌหานวทางสงสริมพฤติกรรมของนักรียน฿นกลุมปกติ฿หຌดียิไงขึๅนเป 
( =4.56) ครูทีไปรึกษาละผูຌปกครองเดຌหานวทางสงสริมพฤติกรรมของนักรียน฿นกลุมดี฿หຌดียิไงขึๅนเป ( =4.50) 
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ครูทีไปรึกษาขอความรวมมือกับผูຌปกครอง฿นการลกปลีไยนความคิดหใน หานวทาง ละรวมมือกัน฿นการดูล
ชวยหลือนักรียน ( =4.45) ครูทีไปรึกษาละผูຌปกครองมีนวทาง฿นการปรับปรุง กຌเขละพัฒนาพฤติกรรมทีไเมพึง
ประสงค์มีคาฉลีไยตไ าสุด ( =4.42) ตามล าดับ 

2.ไ ดຌานการปງองกันละชวยหลือนักรียน ดยรวมอยู฿นระดับมาก ( =4.52) ละมืไอพิจารณา
ป็นรายขຌอพบวา ครูทีไปรึกษามีการทุมท ดูลอา฿จ฿สนักรียนตามบทบาทหนຌาทีไ มีคาฉลีไยสูงสุด ( =4.60) 
รองลงมา คือ ครูทีไปรึกษา฿หຌความอา฿จ฿สกับนักรียนทุกคนอยาง฿กลຌชิดละทาทียมกัน ( =4.56) ครูทีไปรึกษา
กຌเขปัญหา฿หຌนักรียนทุกคน ( =4.53) ครูทีไปรึกษาหาวิธีการชวยหลือหรือประสานผูຌกีไยวขຌองพืไอปງองกันละ
กຌปัญหาของนักรียน ( =4.52) ละครูทีไปรึกษารักษาความลับของนักรียน฿นกลุมทีไมีปัญหา มีคาฉลีไยตไ าสุด 
( =4.40) ตามล าดับ 

2.5 ดຌานการสงตอนักรียน ดยรวมอยู฿นระดับมาก ( =4.44) ละมืไอพิจารณาป็นรายขຌอพบวา 
กระบวนการหรือขัๅนตอนการสงตอมีระบบทีไชัดจนละรวดรใว มีคาฉลีไยสูงสุด ( =4.50) รองลงมา คือ ครูทีไ
ปรึกษาประสานงานกับครูทีไจะชวยหลือนักรียนตอพืไอรับทราบนวทางรวมกัน ( =4.47) ครูทีไปรึกษาสงตอ
นักรียนเปยังครูทีไสามารถ฿หຌการชวยหลือ นักรียนเดຌ ( =4.47) ครูทีไปรึกษามีการชีๅจຌง฿หຌนักรียนละผูຌปกครอง
ขຌา฿จถึงความจ าปน็฿นการสงตอ ( =4.44) ละ฿นกรณีทีไครูทีไปรึกษาชวยหลือ กຌเขลຌวพฤติกรรมยังเมดีขึๅนมีการ
สงตอ฿หຌผูຌชีไยวชาญฉพาะดຌาน หรือหนวยงานทีไกีไยวขຌอง มีคาฉลีไยตไ าสุด ( =4.34) ตามล าดับ 

ใ. การวิคราะห์ปรียบทียบระหวางปัจจัยสวนบุคคลของผูຌปกครองทีไมีความพึงพอ฿จตอการด านินงานระบบ
การดูลชวยหลือนักรียนของรงรียนผูຌรูຌ ญสส.๘๐ จ านกตามสถานภาพบุคคล มืไอพิจารณา฿นรายดຌาน พบวา 

ใ.แ ผูຌปกครองทีไมีพศตางกันมีความพึงพอ฿จตอการด านินงานระบบการดูลชวยหลือนักรียน
ของรงรียนผูຌรูຌ ญสส.๘๐ ดยภาพรวมละรายดຌานเมตกตางกัน  

ใ.โ ผูຌปกครองทีไมีวุฒิการศึกษาตางกันมีความคิดหในตอความพึงพอ฿จของผูຌปกครองตอการ
ด านินงานระบบการดูลชวยหลือนักรียนของรงรียนผูຌรูຌ ญสส.๘๐ ดยภาพรวมละรายดຌานเมตกตางกัน 

ใ.ใ ผูຌปกครองทีไมีอาชีพตางกันมีความพึงพอ฿จตอการด านินงานระบบการดูลชวยหลือนักรียน
ของรงรียนผูຌรูຌ ญสส.๘๐ ดยภาพรวมละรายดຌานเมตกตางกัน 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากการวิจัย฿นครัๅงนีๅ ผูຌวิจัยสามารถสรุปประดในทีไส าคัญน ามาอภิปรายผลยกป็น รายดຌานดังนีๅ 

1. ดຌานการรูຌจักนักรียนป็นรายบุคคล ดยรวมอยู฿นระดับมาก ละมืไอพิจารณาป็นรายขຌอพบวา ครูทีไ
ปรึกษามีการกใบขຌอมูลกีไยวกับตัวนักรียนดຌานการรียน มีคาฉลีไยสูงสุด รองลงมา คือ ครูทีไปรึกษามีการกใบขຌอมูล
กีไยวกับตัวนักรียนดຌานการรียน ละครูทีไปรึกษามีการกใบขຌอมูลกีไยวกับตัวนักรียนดຌานครอบครัว มีคาฉลีไยตไ าสุด 
ทัๅงนีๅครูทีไปรึกษามีความ฿ส฿จ฿นนักรียนทุกราย ดยมุงนຌน฿หຌความส าคัญกับขຌอมูลของนักรียนทัๅง฿นดຌานสวนตัว ละ
ครอบครัวทีไตຌองกใบพืไอน ามาป็นขຌอมูล฿นการ฿หຌชวยหลือนักรียน ละสอดคลຌองกับนวคิดของ กระทรวง 
ศึกษาธิการ ิ25ไ็ : 39) ความส าคัญของการรูຌจักนักรียนป็นรายบุคคลป็นการค านึงถึงความตกตางของนักรียนต
ละคนมีพืๅนฐานความป็นมาของชีวิตทีไเมหมือนกันหลอหลอม฿หຌกิดพฤติกรรมหลากหลายรูปบบ ทัๅงดຌานบวกละ
ดຌานลบ ดังนัๅน การรูຌขຌอมูลทีไจ าป็นกีไยวกับตัวนักรียนจึงป็นสิไงส าคัญทีไจะชวย฿หຌครูทีไปรึกษามีความขຌา฿จนักรียน
มากขึๅน สามารถน าขຌอมูลมาวิคราะห์พืไอคัดกรองนักรียน ป็นประยชน์ตอการสงสริมปງองกันละการกຌเขปัญหา
นักรียนเดຌอยางถูกทางซึไงป็นขຌอมูลชิงประจักษ์ ละสอดคลຌองกับนวคิดของ กระทรวงศึกษาธิการ ิ2547 : 42)        
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เดຌกลาวถึง การรูຌจักตนองของนักรียน การรูຌจักผูຌอืไนละสิไงวดลຌอม มีทักษะ฿นการตัดสิน฿จ ทักษะ฿นการปรับตัวละ
การวางผนชีวิต ครูทีไปรึกษารูຌจักนักรียนมากขึๅนละป็นการปງองกันปัญหาทีไจะกิดกับนักรียนเดຌอีกทางหนึไง 

2. ดຌานการคัดกรองนักรียน ดยรวมอยู฿นระดับมาก ละมืไอพิจารณาป็นรายขຌอครูทีไปรึกษาฝງาระวัง
เม฿หຌกิดปัญหากับนักรียนดຌานการรียน มีคาฉลีไยสูงสุด รองลงมา คือ ครูทีไปรึกษาละผูຌปกครองชวยกันสังกต
พฤติกรรมนักรียนละครูทีไปรึกษาคัดกรองนักรียนดย฿ชຌภาครียนละ 1 ครัๅง มีคาฉลีไยตไ าสุด ทัๅงนีๅผูຌปกครองทีไ
ความพึงพอ฿จตอบทบาท฿นการฝງาระวังเม฿หຌกิดปัญหากับนักรียนของรงรียน นืไองจากนักรียนสวน฿หญมี
พฤติกรรมอยู฿นกณฑ์ดี สงผล฿หຌผูຌปกครองหในถึงบทบาท฿นการฝງาระหวังเม฿หຌกิดปัญหาของครูทีไ฿ส฿จ฿นการดูล
นักรียนป็นอยางดีละสอดคลຌองกับงานวิจัยของวราภรณ์ นิยบุตร ิโ5ไ้ : บทคัดยอี เดຌท าการศึกษาวิจัยรืไอง
ความพึงพอ฿จของผูຌปกครองตอการปฏิบัติงานระบบการดูลชวยหลือนักรียน รงรียนมวกหลใกวิทยา จังหวัด
สระบุรี กลุมตัวอยาง ทีไ฿ชຌ฿นการวิจัย จ านวน ใเๆ คน ผลการวิจัยพบว า ความพึงพอ฿จของผูຌปกครองตอการ
ปฏิบัติงานระบบการดูลชวยหลือนักรียน รงรียนมวกหลใกวิทยา จังหวัดสระบุรี มีความพึงพอ฿จ ฿นระดับมาก 
ดຌานการคัดกรองนักรียนดยความพึงพอ฿จของผูຌปกครองตอการปฏิบัติงานระบบการดูลชวยหลือนักรียน ละ
สอดคลຌองกับงานวิจัยของชาวลิต จินดารัตน์ ิโ55แ : บทคัดยอี ท าการศึกษาการด านินงานตามระบบดูล
ชวยหลือนักรียนของรงรียน สังกัดส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาระยอง ขต โ พบวา การด านินงานตามระบบ
ดูลชวยหลือนักรียนของรงรียน สังกัดส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาระยอง ขต โ ดยรวมละรายดຌานอยู฿น
ระดับมาก เดຌก ดຌานการสงสริมนักรียนละดຌานการคัดกรองนักรียน ละสอดคลຌองกับนวคิดของ
กระทรวงศึกษาธิการ ิ2547 : 43) เดຌ฿หຌความหมายวา การคัดกรองนักรียน หมายถึง การวิคราะห์ขຌอมูลทัๅงหมดทีไ
เดຌจากการรูຌจัก นักรียนป็นรายบุคคล มาจัดกลุมนักรียนตามกณฑ์การคัดกรอง ป็นกลุมปกติ กลุมสีไยงละกลุม
ปัญหาตามกณฑ์ของรงรียน การจัดกลุม นักรียนนัๅนจะชวย฿หຌครูประจ า ชัๅนหรือครูทีไปรึกษาสามารถหาวิธีการ
พืไอดูลชวยหลือนักรียนเดຌ อยางถูกตຌองตรงตามปัญหานักรียน 

ใ. ดຌานการสงสริมละพัฒนานักรียน ดยรวมอยู฿นระดับมากทีไสุด ละมืไอพิจารณาป็นรายขຌอพบวา 
ครูมีการจัดกิจกรรมฮมรูมดยมีสาระกีไยวกับดຌาน คุณธรรม จริยธรรม มีคาฉลีไยสูงสุด รองลงมาคือครูทีไปรึกษา
ละผูຌปกครองเดຌหานวทางสงสริมพฤตกิรรมของนักรียน฿นกลุมปกติ฿หຌดียิไงขึๅนเป ละครูทีไปรึกษาละผูຌปกครอง
มีนวทาง฿นการปรับปรุง กຌเขละพัฒนาพฤติกรรมทีไเมพึงประสงค์มีคาฉลีไยตไ าสุด ทัๅงนีๅปัจจุบันการด านินชีวิต฿น
สังคมทีไมีการปลีไยนปลงรวดรใว ละมีสิไงรຌามากมาย สงผล฿หຌผูຌปกครองตຌองการ฿หຌครูมีบทบาท฿นการชวย
สงสริมดຌานคุณธรรม จริยธรรม ซึไงผลทีไออกมาท า฿หຌผูຌปกครองมีความพึงพอ฿จมาก กับกิจกรรมฮมรูมดยมีสาระ
กีไยวกับดຌาน คุณธรรม จริยธรรม พืไอสงสริม฿หຌนักรียนปງนบุคคลทีไมีคุณภาพทัๅง฿นครอบครัว ละสังคม ละ
สอดคลຌองกับงานวิจัยของกระทรวงศึกษาธิการ ิ2547 : 46-47) การสงสริมละพัฒนานักรียน หมายถึง การ
สนับสนุน฿หຌนักรียนทุกคนทีไอยู฿นความดูลของครูประจ าชัๅนหรือครูทีไปรึกษา เมวาจะป็นกลุมปกติ กลุมสีไยง 
กลุมมีปัญหา ฿หຌมีคุณภาพมากขึๅน ดยครูประจ าชัๅนหรือครูทีไปรึกษา฿ชຌทคนิค วิธีการละการด านินการตาง โ ชน 
การจัดกิจกรรม ฮมรูม การจัดประชุมผูຌปกครองชัๅนรียน การจัดกิจกรรมพัฒนาผูຌรียน การจัดครงการพิศษตาง โ 
กิจกรรม ชุมนุม ชมรม ความส าคัญของการสงสริมนักรียนเวຌวาการสงสริมนักรียนป็นการสนับสนุน฿หຌนักรียน
ทุกคนทีไอยู฿นความดูลของครูทีไปรึกษาเมวาจะป็นนักรียนกลุมปกติหรือกลุมสีไยง มีปัญหา ฿หຌมีคุณภาพมากขึๅน 
มีความภาคภูมิ฿จ฿นตนอง฿นดຌานตางโ ซึไงจะชวยปງองกันมิ฿หຌนักรียนทีไอยู฿นกลุมปกติกลายป็นนักรียนกลุมสีไยง 
มีปัญหาละป็นการชวย฿หຌนักรียนกลุมสีไยง มีปัญหา กลับมาป็นนักรียนกลุมปกติละมีคุณภาพตามทีไรงรียน
หรือชุมชนคาดหวังตอเป 
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ไ. ดຌานการปງองกันละชวยหลือนักรียน ดยรวมอยู฿นระดับมากทีไสุด ละมืไอพิจารณาป็นรายขຌอพบวา 
ครูทีไปรึกษามีการทุมท ดูลอา฿จ฿สนักรียนตามบทบาทหนຌาทีไ มีคาฉลีไยสูงสุด รองลงมา คือ ครูทีไปรึกษา฿หຌความ
อา฿จ฿สกับนักรียนทุกคนอยาง฿กลຌชิดละทาทียมกัน ละครูทีไปรึกษารักษาความลับของนักรียน฿นกลุมทีไมีปัญหา 
มีคาฉลีไยตไ าสุด ทัๅงนีๅผูຌปกครองพึงพอ฿จมากกับบทบาทของครูทีไปรึกษาทีไทุมท ดูลอา฿จ฿ส เมปลอยปละละวย
นักรียน ฿หຌกลายป็นปัญหาของครอบครัว ละสังคม ดยครูมุงนຌนพัฒนานักรียน฿หຌมีคณุภาพดย฿หຌความ฿ส฿จละ
ดูลอยาง฿กลຌชดิ ละสอดคลຌองกับนวคดิของกระทรวงศึกษาธิการ ิ2547 : 49) การปງองกันละชวยหลือนักรียน 
หมายถึง ความอา฿จ฿ส ดูลอยาง฿กลຌชิด ละหาวิธีการชวยหลือทีไหลากหลาย พืไอปງองกันละกຌเขปัญหาของ
นักรียน ฿นการดูลชวยหลือนักรียนครูทีไปรึกษาควร฿หຌความอา฿จ฿สกับนักรียนทุกคนทาทียมกัน ตส าหรับ
นักรียนกลุมสีไยง หรือ กลุมมีปัญหานัๅนจ าป็นอยางมากทีไตຌอง฿หຌความดูล฿ส฿จอยาง฿กลຌชิดละหาวิธีชวยหลือทัๅง
ปງองกันละการกຌปัญหา ดยเมปลอยปละละลยนักรียนจนกลายป็นปัญหาของสังคม ความส าคัญของการปງองกัน
ชวยหลือนักรียนนัๅน ป็นการปງองกันละกຌเขปัญหาของนักรียนจึงป็นภาระงานทีไยิไง฿หญละมีคุณคาอยางมาก฿น
การพัฒนา฿หຌนักรียนติบตป็นบุคคลทีไมีคุณภาพของชุมชน สังคม ประทศชาติตอเป 

5. ดຌานการสงตอนักรียนดยรวมอยู฿นระดับมาก ละมืไอพิจารณาป็นรายขຌอพบวา กระบวนการหรือ
ขัๅนตอนการสงตอมีระบบทีไชัดจนละรวดรใว มีคาฉลีไยสูงสุด รองลงมา คือ ครูทีไปรึกษาประสานงานกับครูทีไจะ
ชวยหลือนักรียนตอพืไอรับทราบนวทางรวมกัน ละ฿นกรณีทีไครูทีไปรึกษาชวยหลือ กຌเขลຌวพฤติกรรมยังเมดี
ขึๅนมีการสงตอ฿หຌผูຌชีไยวชาญฉพาะดຌาน หรือหนวยงานทีไกีไยวขຌอง มีคาฉลีไยตไ าสุด ทัๅงนีๅครูมีบทบาทส าคัญ฿นการ
สงสริม฿หຌดใกโ ละดูลดใกโ ทัๅงทีไมีพฤติกรรมเมหมาะสม ละดใกทีไมีความสามารถพิศษ ดยจะ฿หຌค านะน าทีไ
ถูกทางละรวดรใว ท า฿หຌผูຌปกครองมีความพึงพอ฿จมาก ฿นการนะนวทางทีไถูกตຌองละสามารถกຌเขปัญหาเดຌ
จริง ละสอดคลຌองกับนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการ ิ2547 : 51) การสงตอนักรียน หมายถึง การปງองกัน ละ
กຌเขปัญหาของนักรียนดยครูทีไปรึกษาชวยหลือลຌวนักรียนมีพฤติกรรมเมดีขึๅน กใด า นินการสงตอเปยัง
ผูຌชีไยวชาญฉพาะดຌาน พืไอ฿หຌปัญหาของนักรียนเดຌรับการชวยหลืออยางถูกทาง ละรวดรใวขึๅน กรณีทีไดใกมี
ความสามารถพิศษหรือดใกอัจฉริยะ ดใกทีไมีความตຌองการพิศษ หรือดใกดຌอยอกาส รงรียนกใสงตอผูຌชีไยวชาญ
ฉพาะดຌานหรือหนวยงานทีไกีไยวขຌองชนดียวกัน ความส าคัญของการสงตอนักรียน คือป็นการกຌเขปัญหาของ
นักรียนเดຌรับการชวยหลืออยางถกูทางละรวดรใวขึๅน หากปลอย฿หຌปน็บทบาทหนຌาทีไของครูทีไปรึกษาหรือครูคน฿ด
คนหนึไงทานัๅนความยุงยากของปัญหาอาจมีมากขึๅนหรือลุกลามกลายป็นปัญหา฿หญต จนยากตอการกຌเข ละ
สอดคลຌองกับงานวิจัยของ วราภรณ์ นิยบุตร ิโ5ไ้ : บทคัดยอี เดຌท าการศึกษาวิจัยรืไองความพึงพอ฿จของ
ผูຌปกครองตอการปฏิบัติงานระบบการดูลชวยหลือนักรียน รงรียนมวกหลใกวิทยา จังหวัดสระบุรี กลุมตัวอยาง       
ทีไ฿ชຌ฿นการวิจัย จ านวน ใเๆ คน ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอ฿จของผูຌปกครองตอการปฏิบัติงานระบบการดูล
ชวยหลือนักรียน รงรียนมวกหลใกวิทยา จังหวัดสระบรีุ มีความพึงพอ฿จ ฿นระดับมากทุกดຌาน เดຌก ดຌานการสงตอ 

6. การวิคราะห์ปรียบทียบระหวางปัจจัยสวนบุคคลของผูຌปกครองทีไมีความพึงพอ฿จตอการด านินงาน
ระบบการดูลชวยหลือนักรียนของรงรียนผูຌรูຌ ญสส.๘๐ จ านกตามสถานภาพบุคคล มืไอพิจารณา฿นรายดຌาน 
พบวา ผูຌปกครองทีไมีพศ วุฒิการศึกษา ละอาชีพตางกันมีความพึงพอ฿จตอการด านินงานระบบการดูลชวยหลือ
นักรียนของรงรียนผูຌรูຌ ญสส.๘๐ ดยรวมเมตกตางกัน สอดคลຌองกับงานวิจัยของประชิด ดันสูงนิน ิโ5ไ็ : 
บทคัดยอี เดຌท าการศึกษาวิจัยรืไอง ความพึงพอ฿จของครูทีไปรึกษาตอปัจจัยทีไมีผลตอการด านินงานระบบการดูล
ชวยหลือนักรียน฿นรงรียนพธ์ิคีรีราชศึกษา อ าภอคกพธ์ิ จังหวัดปัตตานี ประชากรทีไ฿ชຌ฿นการศึกษาคือ ครูทีไ
ปรึกษาผูຌด านินงานระบบการดูลชวยหลือนักรียน ทุกระดับชัๅน฿น รงรียนพธิ์คีรีราชศึกษา ผลการวิจัยพบวา 
ปัจจัยทีไมีผลตอการด านินงานระบบการดูลชวยหลือนักรียน เดຌก พศ สวนปัจจัยดຌาน อายุ อายุราชการ            
วุฒิการศึกษา สาขาวิชาอก จ านวนคาบทีไสอนตอสัปดาห์ จ านวนรายวิชาทีไสอน ระดับชัๅนทีไปรึกษา ละงานพิศษทีไ
เดຌรับมอบหมาย เมสงผลตอการด านินงานระบบการดูลชวยหลอืนักรียนละสอดคลຌองกับงานวิจัยของดารารัตน์ 
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สอนสกุล ิโ555 : บทคัดยอี ท าการศึกษาความพึงพอ฿จของผูຌปกครองนักรียนตอระบบดูลชวยหลือนักรียน
รงรียนบางบอวิทยาคม อ าภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการกลุมตัวอยางทีไ฿ชຌ฿นการวิจัย เดຌก ผูຌปกครองนักรียน
รงรียนบางบอวิทยาคม อ าภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 331 คนผลการวิจัยพบวาการปรียบทียบ
ความตกตางระหวางปัจจัยภูมิหลังกับระดับความพึงพอ฿จของผูຌปกครองนักรียนตอระบบดูลชวยหลือนักรียน
รงรียนบางบอวิทยาคม อ าภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ จ านกตามพศ ดยรวมเมตกตางกัน มืไอพิจารณา
ป็นรายดຌาน พบวา ทุกดຌานเมตกตางกัน จ านกตามระดับการศึกษา ดยรวมเมตกตางกัน มืไอพิจารณาป็นราย
ดຌาน พบวา ทุกดຌานเมตกตางกัน จ านกตามอาชีพ ดยรวมเมตกตางกัน มืไอพิจารณาป็นรายดຌาน พบวา         
ทุกดຌานเมตกตางกันละสอดคลຌองกับงานวิจัยของ ยุภาวรรณ์ ปริตรวา ิโ55้ : บทคัดยอี เดຌท าการศึกษาความ
พึงพอ฿จของผูຌปกครองนักรียนทีไมีตอการด านินงานระบบดูลชวยหลือนักรียน รงรียนสือกຌกวิทยาสรรค์ 
สังกัดองค์การบริหารสวนจังหวัดมหาสารคาม กลุมตัวอยางทีไ฿ชຌ฿นการวิจัย฿นครัๅงนีๅ ป็นผูຌปกครองนักรียนรงรียน
สือกຌกวิทยาสรรค์ สังกัดองค์การบริหารสวนจังหวัดมหาสารคาม ปการศึกษา โ55้ จ านวน โเ5 คน ผลการวิจัย
พบวา ผลการปรียบทียบความพึงพอ฿จของผูຌปกครองนักรียนทีไมีตอการด านินงานระบบดูลชวยหลือนักรียน
รงรียนสือกຌกวิทยาสรรค์ สังกัดองค์การบริหารสวนจังหวัดมหาสารคามพบวาผูຌปกครองนักรียนทีไมีพศ ตางกัน 
มีความพึงพอ฿จของผูຌปกครองนักรียนทีไมีตอการด านินงานระบบดูลชวยหลือนักรียนดยรวมเมตกตางกัน 

 

ขຌอสนอนะพืไอการวิจัย 
ขຌอสนอนะพืไอการน าผลการวิจัยเป฿ชຌ 
จากผลการวิจัย ผูຌวิจัยมีนวคิดป็นขຌอสนอนะ พืไอน าผลการวิจัยเป฿ชຌ ดังนีๅ 

แ. ดຌานการรูຌจักนักรียนป็นรายบุคคลการพัฒนาประสัมพันธ์ระหวางครูทีไปรึกษามีการกใบขຌอมูลกีไยวกับ
ตัวนักรียนดຌานอืไน โ พืไอ฿หຌกิดความขຌา฿จอันดี สงผล฿หຌท า฿หຌครูทีไปรึกษามีการกใบขຌอมูลกีไยวกับตัวนักรียนดຌาน
ครอบครัว พืไอน ามาชวย฿นการสรຌางฐานขຌอมูลทีไป็นประยชน์กตัวนักรียน ละป็นกรณีศึกษา฿นการด านินงาน
ระบบการดูลชวยหลือนักรียน฿นอนาคต 

โ. ดຌานการคัดกรองนักรียน ครูมีบทบาท฿นการสงสริมการคัดกรองดยการวิคราะห์ขຌอมูลดຌวยวิธีการ
ละครืไองมือตางโ ตามกณฑ์การคัดกรองละครูทีไปรึกษาคดักรองนักรียนดย฿ชຌภาครียนละ 1 ครัๅง มีการจัดสรร
ชวงวลาทีไหมาะสม ละสรຌางรูปบบ฿นการคัดกรองทีไเดຌมาตรฐาน ดยสามารถพัฒนารูปบบดังกลาวสามารถ
น ามาป็นมดล฿หຌทันกับยุคการปลีไยนปลง 

ใ. ดຌานการสงสริมละพัฒนานักรียนครูทีไปรึกษาตຌอง฿หຌความรวมมือกับผูຌปกครอง฿นการลกปลีไยน
ความคิดหใน หานวทาง ละรวมมือกัน฿นการดูลชวยหลือนักรียน ครูทีไปรึกษาละผูຌปกครองมีนวทาง฿นการ
ปรับปรุง กຌเขละพัฒนาพฤติกรรมทีไเมพึงประสงค์ 

ไ. ดຌานการปງองกันละชวยหลือนักรียน ควรหานวทาง฿นการสงสริมบทบาทของครูทีไปรึกษาหาวิธีการ
ชวยหลือหรือประสานผูຌกีไยวขຌองพืไอปງองกันละกຌปัญหาของนักรียน ละครูทีไปรึกษารักษาความลับของ
นักรียน฿นกลุมทีไมีปัญหา ดยครูทีไปรึกษาตຌองมีทีมทีไคอยชวยหลือดຌานค าปรึกษาพิไมติม อาทิ หนวยงานภาครัฐ
อันเดຌก กรมสุขภาพจิตดใก ป็นตຌน 

5. ดຌานการสงตอนักรียนควรมีการนຌน฿หຌครูทีไปรึกษามีการชีๅจຌง฿หຌนักรียนละผูຌปกครองขຌา฿จถึงความ
จ าป็น฿นการสงตอ ละ฿นกรณีทีไครูทีไปรึกษาชวยหลือ กຌเขลຌวพฤติกรรมยังเมดีขึๅนมีการสงตอ฿หຌผูຌชีไยวชาญ
ฉพาะดຌาน หรือหนวยงานทีไกีไยวขຌอง ทัๅงนีๅตຌองมีการบูรณาการอยางป็นระบบ ดยสรຌางขัๅนตอนการด านินงานทีไเดຌ
มาตรฐาน ดยนຌน฿หຌป็นขัๅนตอนทีไทัๅงดใกละผูຌปกครองมีความยินยอมดຌวย 
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ขຌอสนอนะพืไอการวิจัยครัๅงตอเป  
 แ. ควรศึกษาปัจจัยทีไสงผลตอการบริหารทีไมีประสิทธิภาพดຌานการด านินงานระบบการดูลชวยหลือ
นักรียน ทีไมีผลตอการจัดกระบวนการรียนการสอน฿นศตวรรษทีไ โแ 
 โ. ควรมีการศึกษากลุมตัวอยางพิไมติม ดยศึกษากลุมตัวอยางทีไมีความกีไยวขຌองกับกระบวนการ
ด านินงานระบบการดูลชวยหลือนักรียน ดยพิไมกลุมตัวอยางทีไป็นฝຆายบริหารงาน ละฝຆายด านินงาน ละ
น ามาปรียบทียบความคิดหในพืไอน ามาพัฒนาระบบการด านินงานระบบการดูลชวยหลือนักรียนตอเป 
 ใ. ควรศึกษาพัฒนารูปบบการด านินงานระบบการดูลชวยหลือนักรียนทีไมีความหมาะสมกับหลักสูตร
การรียนการสอนระบบออนเลน์ ละหลักสูตรการรียนการสอน฿นอนาคต พืไอป็นการปรับปลีไยนรูปบบ
กระบวนการด านินงานระบบการดูลชวยหลือนักรียน ฿หຌสอดคลຌองกับสภาพการปลีไยนปลงทางดຌานนวัตกรรม
ทางการศึกษาตอเป 
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ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีมีตอการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมดอยอางขาง สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 
 
THE OPINIONS OF ADMINISTRATORS AND TEACHERS TOWARD INFORMATION  
MANAGEMENT SYSTEM FOR INTERNAL QUALITY ASSURANCE OF 
SECONDARY SCHOOL DOI ANGKHANG GROUP UNDER THE OFFICE OF 
SECONDARY EDUCATION SERVICE AREA  OFFICE 34 
 
ผูวิจัย    ณัฐพล  ขันธปราบ 
    สาขาวิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
   รองศาสตราจารย ดร.สันตชัย  พูลสวัสดิ์ 
   ภาควิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีมีตอการ
จัดระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมดอยอางขาง สำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จำแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา ตำแหนง และขนาดของโรงเรียน กลุมตัวอยางท่ีใชใน
การศึกษาไดแก ผูบริหารและครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมดอยอางขาง สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เขต 34 จำนวน 
155 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการศึกษาคร้ังน้ี เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ โดย
มีคาความเชื่อม่ัน 0.97 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี ่คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบคาที (t – test) ผลการศึกษาสรุปไดดังน้ี 
 1. ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีมีตอการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมดอยอางขาง สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
 2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีมีตอการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมดอยอางขาง สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จำแนกตาม
เพศ วุฒิการศึกษา ตำแหนง และขนาดของโรงเรียน โดยภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.5 
 
คำสำคัญ : การจัดระบบสารสนเทศ การประกันคุณภาพภายใน 
 
ABSTRACT  

Objectives of study was to compare the opinions of administrators and teachers towards 
information managing system for internal quality assurance of secondary school Doi Angkang 
Grorp under the office of Secondary Education Service Area 34 as classified by gender, 
education degree, position and Size of school The sample groups of the study were 155 person 
administrators and teachers in secondary school of Doi Angkang Grorp; the Secondary Education 
Service Area Office 34. The instrument used to collect data was questionnaire with rating scale 5 
levels. statistical significance 0.97. The statistics uses for analyzing data were frequency, 
percentage, means, standard division, t-test and f-test. The results of the study were as following: 
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1. The opinions of administrators and teachers towards information managing system 
for internal quality assurance of secondary school Doi Angkang Grorp under the office of 
Secondary Education Service Area Office 34 in overall image were at the high level. 

2. Comparison with the opinions of administrators and teachers towards information 
managing system for internal quality assurance of secondary school Doi Angkang Grorp under 
the office of Secondary Education Service Area 34 by gender, education degree, position and 
Size of school which difference in statistical significance 0.5. 

 
Key Word (s) : Information Management System, Internal Quality Assurance 
 

บทนำ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 11 (พุทธศักราช. 2555 – 2559) ไดใหความสำคัญกับการ
พัฒนาคนและสังคมไทยใหมีคุณภาพ มีโอกาสเขาถึงทรัพยากร และไดรับประโยชนจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
อยางเปนธรรม รวมท้ังสรางโอกาสทางเศรษฐกิจดวยฐานความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรางสรรค บน
พ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 
2542 ท่ีเนนพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูคูคุณธรรม มีจริยธรรมในการ
ดำรงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข รวมถึงการจัดการศึกษาตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน
ในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไมนอยกวาสิบสองปโดยรัฐตองจัดใหอยางท่ัวถึงและมีคณุภาพโดยไมเก็บคาใชจาย และให
มีการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือเปนกลไกสำคัญท่ีเสริมและผลักดันใหกระบวนการในการทำงานทุกระดับและ
บุคลากรท่ีเก่ียวของ ดำเนินไปอยางสอดรับกันเปนระบบ และเพ่ือเปาหมายของการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
จึงไดกำหนดเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาไวในหมวดท่ี 6 วาดวยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา และ
มาตรา 47 ใหมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวย
ระบบประกันคุณภาพภายใน และระบบประกันคุณภาพภายนอก มาตรา 48 กำหนดใหหนวยงานตนสังกัดและ
สถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหน่ึงของ
การบริหารการศึกษาท่ีตองดำเนินการอยางตอเน่ือง 

โรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมดอยอางขาง สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 มีเขตพ้ืนท่ีบริการ
ครอบคลุมท้ังหมด 4 อำเภอ คือ อำเภอเชียงดาว อำเภอเวียงแหง อำเภอไชยปราการ และอำเภอฝาง สมาชิกของกลุม
ดอยอางขางประกอบไปดวย โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม โรงเรียน
ไชยปราการ และโรงเรียนฝางชนูปถมัภ ซ่ึงสถานศึกษาท่ีกลาวมาน้ัน จะตองไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในปพุทธศักราช 2554 – 2558 โดยแตละ
สถานศึกษาไดจัดเตรียมเอกสารตางๆ เพ่ือรองรับการประเมิน แตก็มีปญหาในการจัดเตรียมเอกสาร เชน เอกสารไมครบ 
เอกสารสูญหาย บุคลากรท่ีไดรับผิดชอบยายสถานศึกษาบคุลากรท่ีเขามารับผิดชอบใหมไมไดสานตอ รวมถึงสถานศึกษา
บางแหงอยูในพ้ืนท่ีหางไกล การเดินทางและการคมนาคมไมสะดวก การติดตอสื่อสารกับตนสังกัดทำไดลำบาก สงผลให
ขอมูลท่ีเกิดจากรายงานดำเนินการประจำปของสถานศึกษา คลาดเคลื่อนจากการดำเนินการปฏิบัติจริงของสถานศึกษา 
ทำใหการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเกิดขอผิดพลาด เกิดความคลาดเคลื่อนในการประเมินตามเกณฑ
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาในแตละตัวชี้วัดตามไปดวย 
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จากสาเหตุดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีมีตอการ
จัดระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมดอยอางขาง สำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เพ่ือหาคำตอบการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
มัธยมศึกษา กลุมดอยอางขาง สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 วามีสภาพเปนอยางไรบาง เพ่ือจะได
ขอมูลไปเปนแนวทางการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีมีตอการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมดอยอางขาง สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีมีตอการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมดอยอางขาง สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดยจำแนก
ตามปจจัยพ้ืนฐานสวนบุคคล 
 

กรอบแนวคิดในการทำวิจัย 
การวิจัยเร่ืองความคิดเห็นของผูบริหารและครูท่ีมีตอการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน

ของโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมดอยอางขาง สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ไดกำหนดกรอบแนวคิด 
ท่ีใชในการวิจัยไวดังน้ี 

ตัวแปรอิสระ                ตัวแปรตาม 
  
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปจจัยพ้ืนฐานสวนบุคคล 
 1. เพศ 
 2. วุฒิการศึกษา 
 3. ตำแหนง 
 4. ขนาดโรงเรียน 

ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีมีตอ
การจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมดอยอาง
ขาง สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 34 
 1. การวางแผนเพ่ือจัดระบบสารสนเทศ 
 2. การสรางเคร่ืองมือเก็บสารสนเทศ 
 3. การรวบรวมสารสนเทศ 
 4. การประมวลผลสารสนเทศ 
 5. การตรวจสอบสารสนเทศ  
 6. การนำเสนอสารสนเทศ 
 7. การจัดเก็บสารสนเทศ 

 

ท่ีมา : ปรับปรุงจาก วัฒนศักดิ์ อัศจรรย. (2556). 
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วิธีการวิจัย 
 การวิจัย เร่ือง ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีมีตอการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมดอยอางขาง สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู วิจัย
ไดดำเนินการตามหัวขอ ดังน้ี 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผูบริหารโรงเรียน จำนวน 9 คน และครู จำนวน 250 คน รวมท้ังสิ้น จำนวน 
259 คน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมดอยอางขาง สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี เปนผูบริหารโรงเรียน จำนวน 9 คน ใชประชากรเปนกลุมตัวอยาง และครู
จำนวน 146 คน รวมท้ังสิ้น 155 คน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมดอยอางขาง สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 34 กำหนดขนาดกลุมตัวอยางจากครูโดยใชตารางสำเร็จรูปของเครจ ซี และ มอรแกน (Krejcie and Morgan. 
1970 : 608-610) ไดขนาดกลุมตัวอยาง นำไปกำหนดสัดสวนตามจำนวนประชากรของแตละโรงเรียน แลวใชวิธีการสุม
อยางงาย (Simple random sampling) โดยใชวิธีจับฉลาก 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังน้ี เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางขึ้น แบงเปน 3 ตอน ดังตอไปน้ี  
  ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบเลือกตอบ 
  ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีมีตอการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมดอยอางขาง สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เปนแบบเลือกตอบ 
โดยสรางแบบสอบถามตามวิธีการของลิเครท (Likert. 1993 : 246)  
  ตอนท่ี 3 ปญหาและขอเสนอแนะการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ โรงเรียนมัธยมศึกษา 
กลุมดอยอางขาง สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เปนแบบปลายเปด  
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดำเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี 
  1. ผูวิจัยขอหนังสือจากประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เพ่ือขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหารและครูโรงเรียนมัธยมศึกษา 
กลุมดอยอางขาง สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 

2. นำแบบสอบถามไปมอบใหผูใหขอมูล แลวขอรับคืนดวยตนเอง ตาม วัน เวลา ท่ีกำหนด  
3. นำขอมูลท่ีไดมาเรียบเรียงและวิเคราะห 

การวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยดำเนินการวิเคราะหขอมูล ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีมีตอการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมดอยอางขาง สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34          
โดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปมาวิเคราะห ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยใชคารอยละและนำเสนอในรูปตารางประกอบการ
บรรยาย 

 
 

249

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16



ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีมีตอการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมดอยอางขาง สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 วิเคราะหโดยใช
คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสถิติ t คาสถิติ f และนำเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย โดยแปลความหมาย
ของคะแนนตามวิธีการของเบสท (Best. 1970 : 204)  
  ตอนท่ี 3 ปญหาและขอเสนอแนะการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
กลุมดอยอางขาง สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 วิเคราะหโดยใชรอยละประกอบการบรรยาย 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัย เร่ือง ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีมีตอการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมดอยอางขาง สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ไดผลสรุปวา ความ
คิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีมีตอการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
มัธยมศึกษา กลุมดอยอางขาง สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
มัธยมศึกษา กลุมดอยอางขาง สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดยภาพรวม 

สภาพการจัดระบบสารสนเทศ 
182=n  ระดับความคิดเห็น 

X  SD  

1. การวางแผนเพ่ือจัดระบบสารสนเทศ 4.30 0.59 มาก 
2. การสรางเคร่ืองมือเพ่ือเก็บสารสนเทศ 4.38 0.53 มาก 
3. การรวบรวมสารสนเทศ 
4. การประมวลผลสารสนเทศ 
5. การตรวจสอบสารสนเทศ 

3.80 
4.19 
4.16 

0.39 
0.46 
0.36 

มาก 
มาก 
มาก 

6. การนำเสนอสารสนเทศ 4.00 0.30 มาก 
7. การจัดเก็บสารสนเทศ 3.67 0.27 มาก 

รวม 4.10 0.35 มาก 
 

ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีมีตอการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมดอยอางขาง สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดย
ภาพรวมและรายดานจำแนกตามปจจัยพ้ืนฐานสวนบุคคล พบวา 

การเปรียบเทียบความคดิเหน็ของผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีมีตอการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมดอยอางขาง สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จำแนกตามเพศ           
วุฒกิารศึกษา ตำแหนง และขนาดของโรงเรียน โดยภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.5 
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อภิปรายผล 
จากการวิจัย เร่ือง ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีมีตอการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการประกัน

คุณภาพภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมดอยอางขาง สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 มีประเด็น
สำคัญท่ีควรนำมาอภิปรายผล ดังน้ี 

1. ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีมีตอการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมดอยอางขาง สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเปนรายดานพบวา ทุกดานอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะสถานศึกษาเห็นความสำคญัของระบบสารสนเทศ
มากขึ้นเพราะตองจำเปนจัดขอมูลตางๆ ใหสอดรับกับการประเมินคุณภาพ ประกอบกับสถานศึกษาตางๆ ตองเตรียม
ขอมูลไวเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก นอกจากน้ีสถานศึกษาตางๆ ไดมีการ
ดำเนินงานปฏิรูปการศกึษาตามนโยบายของรัฐบาลและสืบเน่ืองมาจากการท่ีพระราชบัญญตัิการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 
และมีการแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2545 ไดระบุไวในมาตรา 48 ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบ
ประกันคุณภาพภายในเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศกึษา ท่ีตองดำเนินการอยางตอเน่ือง ซ่ึงสถานศึกษาตอง
จัดทำรวบรวมขอมูลสารสนเทศตางๆ จากการประกันคุณภาพการศึกษา มาจัดทำเปนรายงานประจำปเพ่ือรายงานใหผูมี
สวนเก่ียวของตางๆ ไดรับทราบถึงผลการดำเนินการจัดการศึกษาของสถานศกึษาในแตละป และท่ีสำคัญคือเพ่ือรอรับการ
ประการประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพสอดคลองกับ สหชาติ จีนวัฒนะ (2550 : 
บทคัดยอ) ไดทำการศึกษาเร่ือง แนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกของ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม ผลการศึกษาปรากฏวา สภาพการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พบวา
สถานศึกษาไดมีการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน โดยมีการจัดทำรายงานการประประเมินตนเองเพ่ือเสนอตอ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามมาตรฐาน 3 ดาน คือ ดานมาตรฐานผูสำเร็จการศึกษาและผูเรียน 
(ดานผูเรียน) ดานปจจัย และดานกระบวนการ ผลจากการประเมินตนเองพบวาสถานศึกษาสามารถผานการประเมินท้ัง 12 
มาตรฐาน 54 ตัวบงช้ี และสอดคลองกับคำกลาวของ วรรณา เอกตะ (2550 : 42) วาสถานศึกษาสวนใหญมีการจัดระบบ
ขอมูลสารสนเทศในขั้นตอนตางๆ ไดแก ขั้นการรวบรวมขอมูล ขั้นการตรวจสอบขอมูล ขั้นการประมวลผลขอมูล ขั้นตอน
การนำเสนอขอมูลและสารสนเทศ และขั้นการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ นอกจากน้ีสถานศึกษายังไดใหความชำนาญของ
ระบบขอมูลสารสนเทศวาเปนองคประกอบหน่ึงของกระบวนการพัฒนาคุณภาพการซึกษาและใหเปนไปอยางตอเน่ือง 
 2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีมีตอการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมดอยอางขาง สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34           
โดยภาพรวมและรายดานจำแนกตามปจจัยพ้ืนฐานสวนบุคคล 
   2.1 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีมีตอการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมดอยอางขาง สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 
จำแนกตามเพศ โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว ท้ังน้ีผูบริหารและครู
ท่ีตางเพศกันมีความคิดเห็นท่ีสอดคลองกัน อาจเน่ืองมาจากสภาพการปฏิบัติงานท่ีมีความจำกัดทางดานทรัพยากรท่ีมี
ความจำกัด สถานท่ีท่ีอยูหางไกลการเดินทางลำลาก บริบทของสถานศึกษา และวัฒนธรรมท่ีมีประชากรชาติพันธุท่ี
หลากหลายชนเผา 
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 2.2 การเปรียบเทียบความคดิเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีมีตอการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมดอยอางขาง สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 
จำแนกตามวุฒิการศึกษา โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว ท้ังน้ี
ผูบริหารและครูท่ีมีวุฒิการศึกษาตางกันมีความคดิเห็นท่ีสอดคลองกัน ดังท่ีสุรพงษ โสธนะเสถียร (2553 : 28) อธิบายไว
วา มนุษยเรามีความคลายคลึงกันอยูหลายประการ เชน ตางก็มีความตองการ มีความคิดเห็น มีความรูสึก มีอารมณท่ี
เหมือนกัน แตในขณะเดียวกันบุคคลแตละคนก็มีความแตกตางจากคนอ่ืนๆ ไดหลายประการ เชน มีรูปรางตางกัน มีสี
ของตา สีของผมตางกัน บางคนมีความฉลาด บางคนโงเขลาแมแตคูแฝดยังมีความแตกตางกัน เชน แตกตางกันใน
ความคิดและอารมณ ฉะน้ันอาจกลาวไดวา ไมมีผูใดจะมีความเหมือนกันไปเสียทุกสิ่งทุกอยาง มนุษยทุกคนในโลกน้ีจึงมี
ความแตกตางกันท้ังทางรางกายและสิ่งแวดลอมท่ีตางกัน 
 2.3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีมีตอการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมดอยอางขาง สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 
จำแนกตามตำแหนง โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว ท้ังน้ีผูบริหารและ
ครูท่ีมีตำแหนงตางกันมีความคิดเห็นท่ีสอดคลองกัน ดังท่ีเรณู ชุมวารี (2549 : 84 - 98) ไดศึกษาเร่ือง “การดำเนินการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสิริมังคลานุสรณ จังหวัดเชียงใหม” ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
เห็นวา โดยภาพรวมของการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ผูบริหารไดจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน
โดยเนนผูเรียนเปนสำคัญอยูในระดับดี และมีหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับผูเรียนและทองถิ่น มีสื่อการสอนท่ีเอ้ือตอการเรียน
รูอยูในระดับดีมาก สวนครูมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ และเนนผูเรียนเปน
สำคัญอยูในระดับดี อีกท้ังผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค 
คิดไตรตรอง มีวิสัยทัศน และมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองอยูใน
ระดับพอใช แตผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีจำเปนตามหลักสูตรอยูในระดับปรับปรุง 
  2.4 การเปรียบเทียบความคดิเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีมีตอการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมดอยอางขาง สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 
จำแนกตามขนาดโรงเรียน โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว ท้ังน้ี
ผูบริหารและครูอยูในขนาดโรงเรียนท่ีมีขนาดตางกันมีความคิดเห็นท่ีสอดคลองกัน ท้ังน้ีเน่ืองจากผูบริหารและครูสวน
ใหญอยูในขนาดโรงเรียนขนาดกลาง และมีขนาดโรงเรียนขนาดใหญเพียงหน่ึงโรงเรียน ซ่ึงโรงเรียนและละท่ีสามารถ
บริหารจัดการบนพ้ืนฐานตามบริบทของแตละโรงเรียนมีความแตกตางไปตามสภาพแวดลอมไดเปนอยางดี และบริหาร
จัดการไดอยางตอเน่ือง ดังน้ัน ผูบริหารและครูจึงมีความคิดเห็นท่ีสอดคลองกัน 
 

ขอเสนอแนะ 
 จากการวิจัยความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีมีตอการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมดอยอางขาง สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ในคร้ังน้ีมี
ขอเสนอแนะในการนำผลการศึกษาไปใชในแตละดาน และขอเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังตอไป ดังน้ี 
1. ขอเสนอแนะในการนำผลการศึกษาไปใชในแตละดาน 
  1.1 ดานการวางแผนเพ่ือจัดระบบสารสนเทศ ควรมีการประชุมรวมปรึกษาหารือแนวทางการวางแผนเพ่ือ
จัดระบบสารสนเทศ ควรวางแผนเพ่ือจัดระบบสารสนเทศใหชัดเจนและวางแผนใหเปนระบบ และสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ควรจัดผูเชี่ยวชาญมาใหความรูขอเสนอแนะกับโรงเรียนในสังกัด 

252

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16



  1.2 ดานการสรางเคร่ืองมือเก็บสารสนเทศ ควรดำเนินการสรางเคร่ืองมือใหมีความหลากหลาย มีการสราง
เคร่ืองท่ีมีความชัดเจนเพ่ือใหไดสารสนเทศท่ีถูกตองแมนยำ รวมถึงควรวางแผนการสรางเคร่ืองมือออกแบบใหมีความ
หลากหลายและครอบคลุมตัวบงชี้ของขอมูล 
  1.3 ดานการรวบรวมสารสนเทศ ควรแตงตั้งผูรับผิดชอบอยาง และใชวิธีการท่ีหลากหลายในการจัดเก็บ
สารสนเทศ รวมถึงควรหาบุคคลท่ีมีความรูมาดูแลและเก็บสารสนเทศใหเปนระเบียบ 
  1.4 ดานการประมวลผลสารสนเทศควรประมวลผลขอมูลท่ีครบถวนสมบูรณและเปนระบบ ควรนำขอมูลมา
ประมวลผลเพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางตอเน่ือง รวมถึงการประมวลผลโดยใชเวลาท่ีเหมาะสมกระชับ และงายตอการนำไปใช 
  1.5 ดานการตรวจสอบสารสนเทศควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความถูกตองของสารสนเทศ เพ่ือ
ความถูกตองและแมนยำ และมีการตรวจสอบสารสนเทศเปนระยะเพ่ือปองกันการผิดพลาด รวมถึงควรมีการกำกับการ
ทำงานตามขั้นตอนท่ีไดกำหนดไวและนิเทศติดตามเปนระยะเพ่ือใหไดสารสนเทศท่ีถูกตอง 
  1.6 ดานการนำเสนอสารสนเทศ การนำเสนอสารสนเทศควรเก็บใหเปนระบบและมีการเผยแพรสารสนเทศ
หลากหลายรูปแบบแกผูท่ีเก่ียวของเพ่ือพัฒนาใหดีขึ้น และควรมีการนำเสนอสารสนเทศท่ีเปนปจจุบัน 
  1.7 ดานการจัดเก็บสารสนเทศ ควรจัดเก็บสารสนเทศทุกเร่ืองท่ีสำคัญทำใหเปนปจจุบันและเก็บสารสนเทศอยาง
เปนระบบเพ่ืองายตอการคนหา นำมาใชไดอยางสะดวก และควรจัดสถานท่ีเก็บสารสนเทศ ใหอยูหองใดหองหน่ึงรวมกัน 
2. ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป 

2.1 การวิจัยในคร้ังน้ีเปนการศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีมีตอการจัดระบบสารสนเทศ
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมดอยอางขาง สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
34 ในคร้ังตอไป ควรศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาท้ังเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 เพ่ือหาแนวทางการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 34 ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2.2 การศึกษาควรเก็บสารสนเทศท่ีหลากหลายมากขึ้น เชน สัมภาษณ สอบถาม ผูบริหารสถานศึกษาและ
ผูรับผิดชอบงานสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

2.3 ควรศึกษาการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในดานสารสนเทศท่ี
จำเปนตอการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอ่ืนๆ เชน สารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา สารสนเทศท่ีเก่ียวกับผูเรียน ครู
และผูบริหาร สารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิชาการ สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ และสารสนเทศเพ่ือการรายงาน
ตอสาธารณชน เปนตน 
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การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตอการบริหารงานวิชาการในเครือขาย
โรงเรียนบานขามหนองโดน สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 
 
The School Board Participation on Academic Management in Ban Kam Nong Don 
School Network, the Office of Chaiyaphum Primary Education Service Area 3 
 
ผูวิจัย  ธนพจน  สายพวงเพชรโชติ 
 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปนณิชา  อุตตมะเวทิน 
 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตอ

การบริหารงานวิชาการในเครือขายโรงเรียนบานขามหนองโดน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ 
เขต 3 และ 2) เปรียบเทียบการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตอการบริหารงานวิชาการใน
เครือขายโรงเรียนบานขามหนองโดน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 จำแนกตามปจจัย
สวนบุคคลประชากร คือคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื้นฐาน จำนวน 108 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ 
แบบสอบถาม ซึ่งมีคาความเชื่อมั่น 0.99 สถิติที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบวา 1) การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตอการบริหารงานวิชาการใน
เครือขายโรงเรียนบานขามหนองโดน สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โดยภาพรวม อยูใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน เรียงตามลำดับดังนี้ ดานการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู ดานการวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน ดานการพัฒนาสาระหลักสูตร
ทองถิ่น ดานการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา และดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษาตามลำดับและ 2) ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานตอการ
บริหารงานวิชาการในเครือขายโรงเรียนบานขามหนองโดนสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีมีปจจัยสวนบุคคลตางกันมีสวนรวมใน
การบริหารงานวิชาการแตกตางกัน ท้ังโดยภาพรวมและรายดาน 
 
คำสำคัญ : การมีสวนรวม /การบริหารงานวิชาการ 
 
Abstract 

The research was aimed to study 1)  the school board participation of academic 
management in Ban Kam Nong Don school network, the office of Chaiyaphum primary 
education service area 3and 2)  to compare the school board participation of academic 
management in Ban Kam Nong Don school network, The office of Chaiyaphum primary 
education service area 3 by personal factors. The population is the basic education board total 
75 people. The tools used in this research is a questionnaire with the reliability 0.99. Statistics 
used to analyze data were frequency, percentage, mean and standard deviation. 
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The results showed that 1) the school board participation of academic management in 
Ban Kam Nong Don school network, the office of Chaiyaphum primary education service 
area 3 overall was high level.  Considering it was high level that in all aspects. Descending 
order:the development of the learning process, measurement, evaluation and transfer of 
results, the development of local curriculum, the development of curriculum in the school, 
and the development of internal quality assurance and education standards.And 2)  compare 
the school board participation of academic management in Ban Kam Nong Donschool 
network, the office of Chaiyaphum primary education service area 3 by personal factors with 
different had the participation in academic management difference. 
 
Key words : participation / academic management 
 

บทนำ  
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที ่แกไขเพิ ่มเติม(ฉบับที ่ 3) พ.ศ.2553 ไดกำหนด

หลักการที ่สำคัญและมีแนวทางคิดใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาและใหมีการกระจายอำนาจการจัด
การศึกษาไปสูเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษาองคกรปกครองสวนทองถิ่นการระดมทรัพยากรตางๆการมีสวนรวม
รวมทั้งมีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไดรับสิทธิประโยชนจากรัฐและการสนับสนุนจากรัฐบุคคลและ
องคกรตางๆ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553: 1-15) 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศึกษาชัยภมิูเขต 3 ในฐานะหนวยงานตนสังกัดไดกำหนดนโยบายเพ่ือให
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา คือ “ดาว” ดวงเดียวกัน (Star) และ STAR หมายถึงองคประกอบที่มีสวนรวมพัฒนา
คุณภาพนักเรียนไมวาจะเปนบริบทโรงเรียนครูและบุคลากรการปฏิบัติ ผูมีสวนรวมไดแก S = School โรงเรียน         
T = Teacher ครูและบุคลากร A = Action การพัฒนา R = Relation ความรวมมือของทุกสวน (สพป.ชยัภมิูเขต 3. สพฐ. 
ศึกษาธิการ. 2560: 11-12) 

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 มีขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษา
ในอนาคตในดานประสานความรวมมือกับชุมชนจัดกิจกรรมเรียนรูท่ีผูเรียนจะสามารถนำไปใชในชีวิตประจำวันให
เกิดผลด ีและควรวางแผนในการบริหารจัดการรวมมือกับชุมชนพัฒนาผูเรียนใหเหมาะสมกับศักยภาพของผูเรียนมี 
จากเหตุผลและความสำคัญดังกลาว ผูวิจัยจึงไดศึกษา การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตอ
การบริหารงานวิชาการในเครือขายโรงเรียนบานขามหนองโดนสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต
3 เพ่ือเปนแนวทางในการสงเสริมและพัฒนาการบริหารงานวิชาการของเครือขายโรงเรียนบานขามหนองโดนตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
การวิจัยเรื ่องการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตอการบริหารงานวิชาการใน

เครือขายโรงเรียนบานขามหนองโดนสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3  
มีวัตถุประสงคของการวิจัยดังน้ี 

1. เพื ่อศึกษาการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานตอการบริหารงานวิชาการใน
เครือขายโรงเรียนบานขามหนองโดนสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต3 

2. เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตอการบริหารงานวิชาการใน
เครือขายโรงเรียนบานขามหนองโดนสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต3 จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
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กรอบแนวความคิดในการทำการวิจัย 
การวิจัยเรื ่องการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตอการบริหารงานวิชาการใน

เครือขายโรงเรียนบานขามหนองโดน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3 ผูวิจัยไดศึกษาและ
อาศัยกฎกระทรวงวาดวยการกำหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา            
พ.ศ. 2550 ขอ 1 ใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานพิจารณา
ดำเนินการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา ในดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงาน
บุคคล และดานการบริหารทั ่วไป ไปยังคณะกรรมการเขตพื ้นที ่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือ
สถานศึกษาในอำนาจหนาท่ีของตนแลวแตกรณีในสวนของงานดานวิชาการจะประกอบดวย 17 งานโดยพิจารณาใน 
5 งานดังนี้ 1. การพัฒนาหรือดำเนินการเกี่ยวกับการใหความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถิ่น 2. การพัฒนา
หลักสูตรในสถานศึกษา 3. การพัฒนากระบวนการเรียนรู 4.การวัดผลประเมินผลและดำเนินการเทียบโอนผลการ
เรียน และ 5. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพในและมาตรฐานการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550:29-30) 

 ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดทีใ่ชในการวจิัย 
 

สรุปผลการวิจัยไดดังนี ้
ผลการวิเคราะหขอมูลการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตอการบริหารงานวิชาการ

ในเครือขายโรงเรียนบานขามหนองโดนสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3 
1. การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตอการบริหารงานวิชาการในเครือขายโรงเรียน

บานขามหนองโดน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โดยภาพรวมอยูในระดับมากและเม่ือ
พิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดานเรียงตามลำดับดังน้ีดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ดานการ
วัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน ดานการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถิ่น ดานการพัฒนา
หลักสูตรในสถานศึกษาและดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ตามลำดับเม่ือ
พิจารณาเปนรายดานสามารถสรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 

 1.1 การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานตอการบริหารงานวิชาการใน
เครือขายโรงเรียนบานขามหนองโดนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต3 ดานการพัฒนาหรือ
ดำเนินการเก่ียวกับการใหความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถิ่นโดยภาพรวมอยูในระดับมากเม่ือพิจารณาเปน
รายขออยูในระดับมากทุกขอโดยมีสวนรวมเปนคณะทำงานในการสรางหลักสูตรทองถิ่นมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดรองลงมา

ปจจัยสวนบุคคล 

1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดับการศึกษา 
4. อาชีพ 
5. รายได 
6. ตำแหนง 

การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา 
1. การพัฒนาหรือดำเนินการเก่ียวกับการให
ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถิ่น 
2. การพัฒนาหลักสตูรในสถานศึกษา 
3. การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
4. การวัดผลประเมินผลและดำเนินการเทียบโอน
ผลการเรียน 
5. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา 
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คือมีสวนรวมในการกำหนดผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตรทองถิ่นและมีสวนรวมในการจัดทำสาระการเรียนรู
ของสถานศึกษามีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 

1.2 การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื้นฐานตอการบริหารงานวิชาการใน
เครือขายโรงเรียนบานขามหนองโดน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ดานการพัฒนา
หลักสูตรในสถานศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับมากเม่ือพิจารณาเปนรายขออยูในระดับมากทุกขอ โดยมีสวนรวมใน
การติดตามตรวจสอบการใชหลักสูตรสถานศึกษาอยางตอเนื่องมีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือมีสวนรวมในการ
เห็นชอบการใชหลักสูตรสถานศึกษาและมีสวนรวมในการปรับเวลาเรียนพื ้นฐานแตละกลุมสาระการเรียนรู ท่ี
เหมาะสมกับบริบทสถานศึกษามีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 

1.3 การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื้นฐานตอการบริหารงานวิชาการใน
เครือขายโรงเรียนบานขามหนองโดน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ดานการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขออยูในระดับมากทุกขอ โดยมีสวนรวมใน
การจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจของผูเรียนโดยคำนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล มี
คาเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาคือ มีสวนรวมในการมีสวนรวมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และ
มีสวนรวมในการสงเสริมสนับสนุนสภาพแวดลอม ท่ีเหมาะแกการจัดกิจกรรมการเรียนรู มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 

1.4 การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื้นฐานตอการบริหารงานวิชาการใน
เครือขายโรงเรียนบานขามหนองโดน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ดานการวัดผล
ประเมินผลและดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนโดยภาพรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายขออยูในระดับ
มากทุกขอโดยมีสวนรวมในการใหความเห็นชอบตอเกณฑและแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินการเรียนรูตามกลุม
สาระการเรียนรูท้ัง 8 กลุมมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดรองลงมาคือมีสวนรวมในการกำกับติดตามการพัฒนาคุณลักษณะอัน
พึงประสงคและมีสวนรวมในการใหความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษาและระเบียบวาดวยการวัดและประเมินผล
การเรียนของ สถานศึกษามีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 

1.5 การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื ้นฐานตอการบริหารงานวิชาการใน
เครือขายโรงเรียนบานขามหนองโดน สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3ดานการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับมากเม่ือพิจารณาเปนรายขออยูในระดับ
มากทุกขอโดยมีสวนรวมในการรวมเสนอแนวทางการพัฒนาสถานศึกษามีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดรองลงมาคือมีสวนรวม
ในการนำแผนงานโครงการกิจกรรมท่ีกำหนดมาปฏิบัตแิละมีสวนรวมในการนิเทศติดตามการดำเนินงานตามแผนท่ี
กำหนดมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 

2. ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตอการบริหารงานวิชาการ
ในเครือขายโรงเรียนบานขามหนองโดนสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต3 พบวา คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท่ีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และตำแหนง ตางกัน มีสวนรวม
ตอการบริหารงานวิชาการแตกตางกัน ทั ้งโดยภาพรวม และรายดานเมื่อพิจารณาเปนรายดานสามารถสรุป
ผลการวิจัยไดดังน้ี 

2.1 การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานตอการบริหารงานวิชาการใน
เครือขายโรงเรียนบานขามหนองโดนสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต3 จำแนกตามเพศแตกตาง
กัน ท้ังโดยภาพรวม และรายดาน โดยเพศชายมีสวนรวมเฉลี่ยมากกวาเพศหญิงโดยภาพรวมตามลำดับ 

2.2 การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานตอการบริหารงานวิชาการใน
เครือขายโรงเรียนบานขามหนองโดนสำนักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3 จำแนกตามอายุ 
แตกตางกันทั้งโดยภาพรวมและรายดานเมื่อพิจารณาเปนรายชวงอายุ อายุนอยกวา 30 ป มีสวนรวมเฉลี่ยโดย
ภาพรวมมากท่ีสุด รองลงมา อายุระหวาง 31 – 39 ป และอายุ 60 ปขึ้นไปมีสวนรวมเฉลี่ยโดยภาพรวมนอยท่ีสุด 
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2.3 การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานตอการบริหารงานวิชาการใน
เครือขายโรงเรียนบานขามหนองโดนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3 จำแนกตามระดับ
การศึกษาสูงสุด แตกตางกันทั ้งโดยภาพรวมและรายดาน เมื ่อพิจารณาจำแนกตามระดับการศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน มีสวนรวมเฉลี่ยโดยภาพมากท่ีสุด รองลงมาระดับประถมศึกษา และระดับสูงกวาปริญญาตรีมี
สวนรวมเฉลี่ยโดยภาพรวมนอยท่ีสุด 

2.4 การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานตอการบริหารงานวิชาการใน
เครือขายโรงเรียนบานขามหนองโดนสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3 จำแนกตามเพศอาชีพ 
แตกตางกันทั้งโดยภาพรวมและรายดานเมื่อพิจารณาจำแนกตามอาชีพ ธุรกิจสวนตัวมีสวนรวมเฉลี่ยโดยภาพมาก
ท่ีสุด รองลงมารับราชการ/รัฐวิสาหกิจและเกษตรกรมีสวนรวมเฉลี่ยโดยภาพรวมนอยท่ีสุด 

2.5 การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานตอการบริหารงานวิชาการใน
เครือขายโรงเรียนบานขามหนองโดนสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต3 จำแนกตามรายไดเฉลี่ย
ตอเดือน แตกตางกันท้ังโดยภาพรวมและรายดานเม่ือพิจารณาจำแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดอืนรายไดต่ำกวา10,000
บาทมีสวนรวมเฉลี่ยโดยภาพมากท่ีสุด รองลงมารายไดระหวาง40,000 - 49,999บาทและรายได 50,000 บาทขึ้นไป
มีสวนรวมเฉลี่ยโดยภาพรวมนอยท่ีสุด 

2.6 การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานตอการบริหารงานวิชาการใน
เครือขายโรงเรียนบานขามหนองโดนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต3 จำแนกตามตำแหนง 
แตกตางกัน ท้ังโดยภาพรวมและรายดานเม่ือพิจารณาจำแนกตามตำแหนงกรรมการท่ีเปนผูแทนพระภิกษุสงฆและ
หรือผูแทนองคกรศาสนามีสวนรวมเฉลี่ยโดยภาพมากท่ีสุด รองลงมาประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และผูอำนวยการสถานศึกษาในตำแหนงเลขานุการมีสวนรวมเฉลี่ยโดยภาพรวมนอยท่ีสุด 
 

อภิปรายผล 
1. การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตอการบริหารงานวิชาการในเครือขายโรงเรียน

บานขามหนองโดน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โดยภาพรวมอยูในระดับมากและเม่ือ
พิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดานเรียงตามลำดับดังน้ีดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ดานการ
วัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน ดานการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถิ่น ดานการพัฒนา
หลักสูตรในสถานศึกษาและดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ตามลำดับอาจ
เนื่องมาจากสถานศึกษาเปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขามามีสวนรวมในการบริหารงาน
วิชาการไดอยางเต็มความสามารถจึงทำใหการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานตอการ
บริหารงานวิชาการในเครือขายโรงเรียนบานขามหนองโดน สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมากสอดคลองกับงานวิจัยของประภาส ชาตินันท (2555 : บทคัดยอ) ไดทำ
การวิจัยเร่ืองการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษากับการมีสวนรวมการ
บริหารงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยาเขต 11. ผลการวิจัยพบวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื ้นฐานมีสวนรวมการบริหารงาน
วิชาการในภาพรวมอยูในระดับมากโดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยคือดานการบริหารหลักสูตรดานการจัดการ
เรียนการสอนดานการนิเทศการศึกษาและดานการวัดประเมินผล สอดคลองกับงานวิจัยของไพโรจน ชอผกา (2556 
: บทคัดยอ) ไดทำการวิจัยเรื่องการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
โรงเรียนขนาดกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1ผลการวิจัยพบวา การมีสวน
รวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในโรงเรียนขนาดกลาง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ท้ังภาพรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของสุ
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กัญญา ตลอดภพ (2557 : บทคัดยอ) ไดทำการวิจัยเรื่องแนวทางการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กในจังหวัดนครสวรรคสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 ผลการวิจัยพบวาสภาพการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กโดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของสมัพันธ 
เชาะจอหอ (2559 : บทคัดยอ) ไดทำการวิจัยเร่ืองการมีสวนรวมของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานใน
การบริหารโรงเรียนทาใหม“พูลสวัสดิราษฎรนุกูล” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 ผลการวิจัย
พบวาการมีสวนรวมของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารโรงเรียนทาใหม“พูลสวัสดิ
ราษฎรนุกูล” สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมากและสอดคลอง
กับงานวิจัยของรัตนาภรณ อนิวรรตนวงศ (2560 : บทคัดยอ) ไดทำการวิจัยเร่ืองการพัฒนาแนวทางการมีสวนรวม
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดการศึกษาดานวิชาการสำหรับโรงเรียนมัธยมศกึษาสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาผลการวิจัยพบวาสภาพปจจุบันการพัฒนาแนวทางการมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดการศึกษาดานวิชาการสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมาโดยรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 

2. ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตอการบริหารงานวิชาการ
ในเครือขายโรงเรียนบานขามหนองโดน สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 พบวา 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และตำแหนง 
ตางกัน มีสวนรวมตอการบริหารงานวิชาการ แตกตางกัน ท้ังโดยภาพรวม และรายดาน อาจเน่ืองมาจากสถานภาพ
ที่ตางกันทำใหมีประสบการณที่แตกตางกัน อันนำไปสูการมีสวนรวมการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่แตกตางกันสอดคลองกับงานวิจัยของไพโรจน ชอผกา (2556 : บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง       
การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในโรงเรียนขนาดกลาง สังกัดสำนักงาน
เขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนขนาดกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 1 ท้ังภาพรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับมาก เปรียบเทียบการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนขนาดกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 1 จำแนกตามเพศ พบวาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพศหญิงและเพศชายมีสวนรวมในการ
จัดการศึกษาไมแตกตางกัน จำแนกตามอายุ การศึกษา และตำแหนงหนาที่ พบวา มีสวนรวมในการจัดการศึกษา
แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 และสอดคลองกับงานวิจัยของสัมพันธ เชาะจอหอ (2559 : 
บทคัดยอ) ไดทำการวิจัยเร่ืองการมีสวนรวมของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารโรงเรียน
ทาใหม“พูลสวัสดิราษฎรนุกูล” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 ผลการวิจัยพบวาการมีสวนรวม
ของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารโรงเรียนทาใหม“พูลสวัสดิราษฎรนุกูล” สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมากเรียงลำดับจากมากไปนอยไดแกการ
บริหารวิชาการการบริหารท่ัวไปการบริหารงานบุคคลและการบริหารงบประมาณและสินทรัพยตามลำดับการมีสวน
รวมของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานในการบริหารโรงเรียนทาใหม“พูลสวัสดิราษฎรนุกูล” 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 จำแนกตามตำแหนงโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติทีระดับยกเวนดานการบริหารงบประมาณและสินทรัพยและดานการบริหารงานบุคคลแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติการมีสวนรวมของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารโรงเรียนทาใหม 
“พูลสวัสดิราษฎรนุกูล” สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขตจำแนกตามวุฒิการศึกษาโดยรวมและรายดาน
แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
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ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งน้ี 

1.1 ดานการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถิ่น จากการศึกษาพบวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานควรมี
สวนรวมในการจัดทำสาระการเรียนรูของสถานศึกษาใหสอดคลองกับสภาพสังคมภายในชุมชน อันนำไปสูการนำ
ความรูท่ีไดจากการเรียนสอนไปพัฒนาชุมชน 

1.2 ดานการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา จากการศึกษาพบวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานควร
มีสวนรวมในการปรับเวลาเรียนพื ้นฐานแตละกลุ มสาระการเรียนรู ที ่เหมาะสมกับบริบทสถานศึกษา เพื ่อให
สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 

1.3 ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู จากการศึกษาพบวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานควรมี
สวนรวมในการสงเสริมสนับสนุนสภาพแวดลอมที่เหมาะแกการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อประโยชนสูงสุดของ
นักเรียน 

1.4 ดานการวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน จากการศึกษา พบวาคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานควรมีสวนรวมในการใหความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษาและระเบียบวาดวยการวัดและ
ประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา เพ่ือใหการประเมินผลมีประสิทธิภาพ 

1.5 ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา จากการศึกษา พบวา 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานควรมีสวนรวมในการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานตามแผนท่ีกำหนด เพ่ือให
การบริหารงานเปนไปตามท่ีกำหนดไว 
2. ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไป 

2.1 ควรมีการศึกษาการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตอการบริหารงานวิชาการใน
เครือขายโรงเรียนบานขามหนองโดนสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิในเขตการศึกษาอ่ืน ๆ 

2.2 ควรมีการศึกษาการบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตอการบริหารงานวิชาการในเครือขายโรงเรียนบานขามหนองโดนสำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต3 

2.3 ควรมีการศึกษาการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตอการบริหารงานวิชาการใน
เครือขายโรงเรียนบานขามหนองโดนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต3เชิงคุณภาพ เพื่อนำ
ผลการวิจัยเชิงลึกมาพัฒนาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในเครือขายโรงเรียนบานขามหนองโดน
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต3ตอไป 
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ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการบริหารงานกับขวัญการปฏิบัติงานของครูปฏิบัติหนาที่สอน
โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครสวรรค สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 
(นครสวรรค-อุทัยธาน)ี 
 
The relationship between administrative behavior and job morale. Of teachers in 
teaching duties of secondary school in Nakhon Sawan Province Under the Office of 
Secondary Education Service Area 42 (Nakhon Sawan - Uthai Thani) 
 
ผูวิจัย   นพดล  เกิดชวง 

ศึกษาศาสตรมาหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิษฐวดี จิรโรจนภิญโญ 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคมีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการบริหารศึกษาผูบริหาร

สถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครสวรรค สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จังหวัดนครสวรรค สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 (นครสวรรค-อุทัยธานี), 2) ศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติ
กรรมการบริหารงานของผูบริหารกับขวัญในการปฏิบัติงานของครูปฏิบัติหนาท่ีสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด
นครสวรรค สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 (นครสวรรค-อุทัยธานี) 
ผลจากการวิเคราะหขอมูล สามารถสรุปเปนประเด็นตามวัตถุประสงคของการวิจัยไดดังน้ี 

1. พฤติกรรมการบริหารศึกษาผู บริหารสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครสวรรค สังกัด
สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา จังหวัดนครสวรรค สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที ่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 
(นครสวรรค-อุทัยธานี) โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดย
คาเฉลี่ยเรียงจากมากไปนอยดังน้ี คือ ดานการเปนผูนำ ดานจากจูงใจ ดานการตัดสินใจ ดานการกำหนดเปาหมาย 
ดานการควบคุมการปฏิบัติงาน และดานการสื่อสาร 

2. ความสัมพันธ ระหวางพฤติกรรมการบริหารงาน ผูบริหารกับขวัญในการปฏิบัติงานของครูปฏิบัติหนาท่ี
สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครสวรรค สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 42 
(นครสวรรค-อุทัยธานี) มีความสัมพันธทางเดียวกันอยูในระดับปานกลางถึงระดับมาก หรือมีความสัมพันธทางบวก 

 
คำสำคัญ : พฤติกรรมการบริหาร, ขวัญในการปฏิบัติงาน, ผูบริหาร, ครูปฏิบัติหนาที่สอน 
 
Abstract 

This research aimed 1) study the level of administrative behavior of school 
administrators in secondary school in Nakhon Sawan Province. Under the Office of 
Secondary Education Service Area 42 (Nakhon Sawan - Uthai Thani), 2) study the 
relationship between administrative behavior of administrators and job morale of teachers in 
teaching duties in secondary schools in Nakhon Sawan Province. Under the Office of 
Secondary Education Service Area 42 (Nakhon Sawan - Uthai Thani)  

The results of the data analysis, the issue can be summarized as follows for the 
purposes of research. 
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1. The administrative behavior of school administrators in secondary school in 
Nakhon Sawan Province. Under the Office of Secondary Education Service Area 42 (Nakhon 
Sawan - Uthai Thani), overall remained at high levels: When considering each aspect, it was 
found that it was at the high level in all aspects. The leadership, motivation, decision making, 
targeting, operational control and communication. 

2. the relationship between the administrative behavior of school administrators in 
secondary school in Nakhon Sawan Province. Under the Office of Secondary Education 
Service Area 42 (Nakhon Sawan - Uthai Thani), Have the same relationship in the medium 
to high level. Or a positive relationship 

 
Keywords : Behavior of administration, Executive, Teacher performing teaching duties 
 

บทนำ 
การบริหารสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพทัดเทียมกับอารยประเทศน้ัน สิ่งท่ีมี อิทธิพลสำคัญ

ตอองคการอยางหนึ ่งคือ ผู บริหารสถานศึกษา ซึ ่งเปนผูที่มีอำนาจในการคิด ตัดสินใจใน การบริหารจัดการ
สถานศึกษาอยางอิสระ ซ่ึงในการบริหารงานผูบริหารสถานศึกษาบางคร้ังอาจ กอใหเกิดความหลงใหลในรสชาติของ
การบริหารงาน ใชอำนาจพร่ำเพร่ือจนบางคร้ังลืมคำนึงถึงความถูกตอง และความเปนธรรม เพราะการบริหารงาน
เปนเสมือนดาบสองคม หากมีการบริหารงานอยางถูกตองเหมาะสมก็จะชวยให ทำงานสำเร็จไดโดยงาย แตในทาง
กลับกันหากมีการบริหารงานอยางไมถูกตอง ไมเหมาะสม หรือขาดความเปนธรรมแลว ผลลัพธที่ไดก็คือความ
ลมเหลวของการบริหารงาน การที่จะบริหารงานใหเปนไปตามนโยบาย และเปาหมายของโรงเรียน ผูบริหาร
จำเปนตองหารูปแบบและวิธีการที่จะนําไปสูเปาหมาย การใชอำนาจถือวาเปนสิ่งที่จําเปน เพราะการใชอำนาจมี
สวนทำใหการบริหารจัดการเกิดความคลองตัวยิ่งถา องคการท่ีมีคนจำนวนมาก ผูบริหารจึงจำเปนตองมีอำนาจเพ่ือ
ควบคุมใหผูอ่ืนเชื่อฟง และปฏิบัติตาม (รักชนก คำวัจนัง, 2551, น. 94) เพราะผูบริหารเพียงคนเดียวไมสามารถจะ
ทำงานทั้งหมดของ องคการสำเร็จได แตจะตองบริหารงานเพื่อใหคนอื่น ๆ ทำงานเพื่อองคการ (McClelland, 
1961, p. 236) ผูบริหารที่ฉลาดจำเปนตองมองหาแหลงอำนาจที่จะนํามาสนับสนุนอำนาจหนาที่ที่มีอยู เพื่อให
ประโยชนตอการปฏิบัติงาน เปนแรงกระตุน จูงใจใหผูรวมงานไดทำงานอยางเต็ม ความสามารถ เพ่ือใหงานบรรลุ
ตามวัตถุประสงคที่วางไว และเปนการสรางขวัญกําลังใจในการ ปฏิบัติงานอันกอใหเกิดบรรยากาศองคการที่ดี             
เกิดความรวมมือรวมใจในการปฏิบัติงาน (Litwin & Stringer, 2002, p. 65) 

 ผูบริหารจะตองมีภาวะผูนำในทุก ๆ สถานการณ ภาวะผูนำน้ีอาจหมายถึง พฤติกรรมหรือ กระบวนการท่ี
บุคคลหน่ึงมีอิทธิพลโนมนาวบุคคลอ่ืน หรือกลุมการทำงานเพ่ือใหบรรลุผลตาม เปาหมาย มีความเชี่ยวชาญในการ
วางแผน การจัดการองคการ การจัดสรรงบประมาณ การติดตาม ควบคุมตลอดจนตองรูจักใชอำนาจแกบุคคลอ่ืน ๆ 
ในหลาย ๆ วิธี เชนการใหขอมูลขาวสาร ใหความรับผิดชอบ ใหอำนาจหนาท่ีและความไววางใจในการตัดสินใจและ
ดำเนินการไดอยางมีอิสระ (ภารดี อนันตนาวี, 2551 น. 82) ผูบริหารท่ีมีภาวะผูนำท่ีดีจะตองนำไปพิจารณา รวมท้ัง
ขวัญกำลังใจของ ผูปฏิบัติงาน การยื่นมือเขาไปใหความชวยเหลือผูใตบังคับบัญชาจะทำใหเขาเกิดความมั่นใจใน
ตนเอง นอกจากจะเปนการชวยเหลือแลวยังตอบสนองความตองการพ้ืนฐานของผูตาม ซ่ึงจะทำใหผลงาน และขวัญ
กำลังใจของผูใตบังคับบัญชาสูงขึ้นดวย เพราะขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานเปนเร่ืองสำคัญ ท่ีผูบริหารควรตระหนัก 
เนื่องจากขวัญกำลังใจก็เหมือนสุขภาพของมนุษย ตองใหการเอาใจใส การ ตรวจวินิจฉัย การดูแลรักษาใหขวัญ
กำลังใจดี และระดับขวัญกำลังใจสูงเสมอ ไมวาขวัญกำลังใจของ บุคคล หรือขวัญขององคการอันเปนสวนรวม 
(Davis, 1987, p. 59) ดังนั ้นผูบริหารที่ดีจะตองพยายาม เสริมสรางขวัญกำลังใจ และบำรุงขวัญกำลังใจของ
ผู ใตบังคับบัญชาหรือผู รวมงานตลอดเวลาพรอมทั ้ง คอยหมั ่นตรวจสอบขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของ
ผูใตบังคับบัญชาอยูเสมอ เพ่ือความมีประสิทธิภาพของงานในองคการหรือหนวยงาน ในการพัฒนาบุคลากรครูน้ัน 

264

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาต ิครั้งที่ 16



สิ่งที่ไมควรมองขามคือ การใหความสำคัญตอขวัญกำลังใจของครู ซึ่งสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ท่ีถือวาขวัญกำลังใจของบุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีทำงานรวมกันในหนวยงาน  

จากท่ีกลาวมาขางตนความสำคัญของการบริหารงานและปญหาของการบริหารงานมี นานัปการ ผูบริหาร
จึงจำเปนตองใชอำนาจเปนเครื่องมือในการดำเนินงาน จึงทำใหผูวิจัยมีความสนใจเกี่ยวกับการบริหารงานของ
ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 วามีการบริหารงานอยูในระดับใด 
บุคลากรมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานในดานบาง และการบริหารงานมีความสัมพันธกับขวัญกำลังใจในการ
ปฏิบัติงานของครูไปในทิศทางใด เพ่ือใหการจัดการศึกษาบรรลุจุดมุงหมายของ การปฏิรูปการศึกษา ผูวิจัยในฐานะ
ที ่ปฏิบัติหนาที ่สอน โรงเรียนตาคลีประชาสรรค สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 
(นครสวรรค-อุทัยธานี) เห็นวาปญหาน้ี มีความสำคัญและมีผลกระทบตางกัน บริหารจัดการของสถานศึกษาท้ัง
ระบบ จึงมีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการบริหารกับขวัญในการปฏิบัติงานของครูผู
ปฏิบัติหนาท่ีสอนในสถานศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดนครสวรรค สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
42 (นครสวรรค-อุทัยธานี) เพ่ือใหผูบริหารการศึกษา จะไดนำผลจากการศึกษาวิจัยไปเปนประโยชนตอการวางแผน
ใหการบริหารงานเพื่อเสริมสรางศักยภาพของบุคลากรผู ปฏิบัติงานสงผลใหเกิดการพัฒนาสถานศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลบรรลุผลสำเร็จตามเปาหมายการศึกษาของประเทศชาติตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคสำคัญ 2 ประการ คือ 

1. เพื ่อศึกษาระดับพฤติกรรมการบริหารศึกษาผู บริหารสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด
นครสวรรค สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จังหวัดนครสวรรค สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 42 (นครสวรรค-อุทัยธานี) 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการบริหารงานของผูบริหารกับขวัญในการปฏิบัติงานของครู
ปฏิบัติหนาท่ีสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครสวรรค สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 
(นครสวรรค-อุทัยธานี) 
 

กรอบแนวความคิดในการทำการวิจัย 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรม การบริหารของ

ผูบริหาร กับขวัญในการปฏิบัติงานของครู ผูวิจัยไดเลือกใชแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารงานของผูบริหาร 
ตามแนวคิดของลิเคอรธ (Likert) ซึ่งมีรายละเอียดครอบคลุมทั้งหมด 6 ประเด็น ไดแก การจูงใจ, การเปนผูนำ,  
การติดตอสื่อสาร, การตัดสินใจ, การควบคุมบังคับบัญชา และการกำหนดเปาหมาย 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

การจูงใจ 
การเปนผูนำ 
การติดตอสื่อสาร 
การตัดสินใจ 
การควบคุมบงัคับบญัชา 
การกำหนดเปาหมาย 

ความมั่นคงปลอดภัย  
ความพึงพอใจในสภาพงานที่ดี  
ความรูสึกเปนเจาของ  
การไดรับความยุติธรรม  
ความรูสึกสัมฤทธ์ิในการทำงาน  
ความรูสึกตนมีความสำคัญ  
การมสีวนรวมกำหนดนโยบาย  
การยอมรับความสามารถของตน 
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วิธีการวิจัย 
การศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมของผูบริหารกับขวัญในการปฏิบัติงานของครูปฏิบัติหนาท่ีสอน

ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครสวรรค สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 (นครสวรรค-อุ
ทันธานี) มีวิธีการดำเนินการวิจัยดังตอไปน้ี คือ 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร ไดแก ไดแก ผูบริหาร และครู ในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครสวรรค สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 (นครสวรรค-อุทัยธานี) จำนวน 2,321 คน ประกอบดวยโรงเรียมัธยมศึกษาในเขต
จังหวัดนครสวรรค สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 (นครสวรรค-อุทัยธานี) จำนวน 39 แหง 

กลุมตัวอยาง การกำหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชวิธีการกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี ไดแก 
ครูท่ีปฏิบัติหนาท่ีสอนโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครสวรรค สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 
(นครสวรรค-อุทัยธานี) ปการศึกษา 2562 โดย กำหนดขนาดกลุ มตัวอยางตามตารางของเครซี ่และมอรแกน 
(Krejcie and Morgan อางถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2545 น. 43) ซึ ่งไดจากการสุ มแบบชั ้นภูมิ (Stratified 
Random Sampling) และสุ มอยางงาย (Simple Random Sampling) ตามสัดสวนประชากรแตละโรงเรียน           
ไดกลุมตัวอยาง จำนวน 913 คน 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 2 ตอน ดังน้ี คือ 

ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ สถานภาพผูตอบ โดยสอบถามขอมูล เกี่ยวกับ เพศ อายุ ตำแหนง 
ประสบการณทำงาน วุฒิการศึกษา ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบสอบถามรายการ (Checklist) 

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการบริหารงานของผูบริหาร ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื ้นที ่มัธยมศึกษา เขต 42 (นครสวรรค-อุทัยธานี) ประกอดวย การจูงใจ การเปนผู นำ การ
ติดตอสื่อสาร การตัดสินใจ การกำหนดเปาหายและการควบคุมบังคับบัญชา ซึ่งแบบสอบถาม มีจำนวน 50 ขอ 
แบงเปน ดานการจูงใจ จำนวน 8 ขอ ดานการเปนผูนำ จำนวน 7 ขอ ดานการติดตอสื่อสาร จำนวน 7 ขอ และดาน
การตัดสินใจ จำนวน 12 ขอ ดานการควบคุมบังคับบญัชา จำนวน 7 ขอ และดานการกำหนดเปาหมาย จำนวน 9 
ขอลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scales) แบงออกเปน 5 ระดับ ดังน้ี คือ 

5 หมายถึง ระดับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารท่ีปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด 
4 หมายถึง ระดับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารท่ีปฏิบัติอยูในระดับมาก 
3 หมายถึง ระดับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารท่ีปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 
2 หมายถึง ระดับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารท่ีปฏิบัติอยูในระดับนอย 
1 หมายถึง ระดับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารท่ีปฏิบัติอยูในระดับนอยท่ีสุด 

ข้ันตอนการสรางเครื่องมือ 
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางพฤติกรรมของผูบริหารกับขวัญในการ

ปฏิบัติงานของครูปฏิบัติหนาท่ีสอนในโรงเรียน 
2. กำหนดเปนกรอบแนวคิดเก่ียวกับความสัมพันธระหวางพฤติกรรมของผูบริหารกับขวัญในการปฏิบัติงาน

ของครูปฏิบัติหนาท่ีสอนในโรงเรียน มาสรางเคร่ืองมือเปนแบบสอบถาม ตามตัวบงชี้และประเด็นท่ีกำหนด 
3. นำแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนอ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงตาม

เน้ือหาและความเหมาะสมในการใชภาษาและทำการแกไข 
4. นำเคร่ืองมือท่ีปรับปรุงแลวและผานการพิจารณาเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธแลวเสนอ

ผูทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 ทาน เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความตรง (Validity) ดานเน้ือหา 
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5. นำแบบสอบถามท่ีผูทรงคุณวุฒิ ไดเสนอแนะไวมาปรับปรุงแกไข โดยพิจารณารวมกับอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ แลวหาเปนคาดัชนีความสอดคลองของขอคำถามลักษณะเฉพาะกลุมพฤติกรรม (IOC = index of 
congruent) ผลการวิเคราะห พบวา คำถามทุกขอมีคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00 

6. นำแบบสอบถามไปทดลองใช (tryout) กับประชากรที ่ไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน จาก 5 
สถานศึกษา นำแบบสอบถามที่ทดลองใชมาหาคาความเชื ่อมั ่น (reliability) ดวยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา              
(α-coefficient) ของครอนบัค (Cronbach, อางอิงในสุภาพเพ็ญ จริยะเศรษฐ,2542, หนา 115)  

7. ปรับปรุงแบบสอบถามตามความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษาและนำไปใชเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บรวบรวมขอมูล ในการศึกษาคนควาคร้ังน้ี ผูวิจัยไดดำเนินการตามลำดับขั้นตอนดังตอไปน้ี 

1. ขอหนังสือรับรองจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ถึงผูอำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดนครสวรรค สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 (นครสวรรค-อุทัยธานี) เพื่อขอความ
รวมมือใหผูบริหาร และครูผูปฏิบัติงานสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครสวรรค สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 (นครสวรรค-อุทัยธานี) ตอบแบบสอบถาม 

2. สงหนังสือรับรอง พรอมแบบสอบถาม และซองปดแสตมปจาหนาซองถึงผูวิจัยไปยังผูตอบแบบสอบถาม 
ทางไปรษณีย คือ ผูบริหารและครูผูปฏิบัติงานสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครสวรรค สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 (นครสวรรค-อุทัยธานี) จำนวน 913 คน ท่ีเปนกลุมตัวอยาง 

3. เม่ือไดรับแบบสอบถามกลับคือ 913 คิดเปนรอยละ 100  
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม ดำเนินการวิเคราะห ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอมูลเก่ียวกับสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหเปนคารอยละ 
ตอนท่ี 2 พฤติกรรมการบริหารงานของผูบริหารฝายบริหารงานงบประมาณ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 42 (นครสวรรค-อุทัยธานี) วิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) การแปลความหมายคาเฉลี่ย ( X ) ท่ีไดจากการวิเคราะหจากแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 กำหนดไวดังน้ี 

คาเฉลี่ย ( X ) 1.00 – 1.49 หมายถึง พฤติกรรมการบริหารผูบริหารท่ีปฏิบัติอยูในระดับนอยท่ีสุด 
คาเฉลี่ย ( X ) 1.50 – 2.49 หมายถึง พฤติกรรมการบริหารผูบริหารท่ีปฏิบัติอยูในระดับนอย 
คาเฉลี่ย ( X ) 2.50 – 3.49 หมายถึง พฤติกรรมการบริหารผูบริหารท่ีปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 
คาเฉลี่ย ( X ) 3.50 – 4.49 หมายถึง พฤติกรรมการบริหารผูบริหารท่ีปฏิบัติอยูในระดับมาก 
คาเฉลี่ย ( X ) 4.50 – 5.00 หมายถึง พฤติกรรมการบริหารผูบริหารท่ีปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด 
สวนการหาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการบริหารงานของผู บริหารกับครูปฏิบัติหนาที่สอน ใน

โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 42 (นครสวรรค-อุทัยธานี)วิเคราะหโดยใชคา
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (Pearson Product Moment Correlation) โดยใชเกณฑในการวัดระดับความสมัพันธดงัน้ี 

0.00 ถึง 0.20 หมายถึง มีความสัมพันธระดับต่ำมากและมีทิศทางเดียวกัน 
0.21 ถึง 0.40 หมายถึง มีความสัมพันธระดับต่ำและมีทิศทางเดียวกัน 
0.41 ถึง 0.60 หมายถึง มีความสัมพันธระดับปานกลางและมีทิศทางเดียวกัน 
0.61 ถึง 0.80 หมายถึง มีความสัมพันธระดับสูงและมีทิศทางเดียวกัน 
0.81 ถึง 1.00 หมายถึง มีความสัมพันธระดับสูงมากท่ีสุดและมีทิศทางเดียวกัน 
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ผล/สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยเร่ือง พฤติกรรมการบริหารงานกับขวัญการปฏบิัตงิานของครูปฏิบัตหินาท่ีสอนโรงเรียนมัธยม ศึกษา

จังหวัดนครสวรรค สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 (นครสวรรค-อุทัยธานี) ผูวิจัยไดเก็บ
รวบรวมขอมูลจากโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครสวรรค สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 
(นครสวรรค-อุทัยธานี) จำนวน 39 โรงเรียน โดยมีกลุมตัวอยาง คือครูผูปฏิบัติหนาท่ีสอน จำนวน 913 คน ผูวิจัยได
นำขอมูลจากแบบสอบถามจำนวน 913 ฉบับ และไดนำขอมูลท่ีไดรับกลับคืนมาเปนฉบับท่ีสมบูรณ ทำการวิเคราะห
และนำเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในรูปตารางประกอบคำบรรยาย โดยจำแนกผลการวิเคราะหออกเปน 2 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับ สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม  
ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการบริหารงานของผูบริหาร ในโรงเรียนมัธยมศกึษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีมัธยมศึกษา เขต 42 (นครสวรรค-อุทัยธานี) 
ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับ สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม จำนวน 913 คน เม่ือจำแนกตามเพศ 

อายุ ตำแหนง ประสบการณทำงาน วุฒิการศึกษา ซ่ึงวิเคราะหโดยคาความถี่และคารอยละปรากฏผลดังน้ี 
พบวาผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชายนอยกวาเพศหญิง คือเปนเพศชาย จำนวน 394 คน คิดเปนรอยละ 

43.15 สวนเพศหญิงมีอยูถึง 519 คน คิดเปนรอยละ 56.85 สวนใหญมีชวงอาย ุ30-39 ป มีจำนวน 289คน คิดเปน
รอยละ 31.65 รองลงมาอยูในชวงอาย ุ50 ปขึ้นไป จำนวน 221 คน คิดเปน รอยละ 24.21 และอายุไมเกิน 40-49 ป 
และ ไมเกิน 30 ป คิดเปนรอยละ 22.45 และ 21.69ตามลำดับ แบงเปน ตำแหนง ครู ค.ศ. จำนวน 442 คน          
คิดเปนรอยละ 48.42 ครู ค.ศ.2 จำนวน 316 คน คิดเปนรอยละ 34.61 และครู ค.ศ.1 จำนวน 155 คน คิดเปน 
รอยละ 16.97 ดานประสบการณทำงาน พบวา มีประสบการณการทำงาน ตั้งแต 10-19 ป มีมากท่ีสุด จำนวน 313 คน 
คิดเปนรอยละ 34.28 รองลงมาชวง 20 – 29 ป จำนวน 295 คน คิดเปนรอยละ 32.31 รองลงมาชวงไมเกิน 10 ป 
จำนวน 176 คน คิดเปน 19.28 และนอยที่สุด ประสบการณ 30 ปขึ้นไป จำนวน 129 คน คิดเปนรอยละ 14.13 
สำหรับวุฒิการศึกษา พบวาสูงกวาปริญญาตรีมากท่ีสุด จำนวน 487 คน คิดเปนรอยละ 53.34 รองลงมาปริญญาตรี 
จำนวน 426 คน คิดเปนรอยละ 46.6 

ตอนท่ี 2 พฤติกรรมการบริหารงานของผู บริหาร ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื ้นท่ี
มัธยมศึกษา เขต 42 (นครสวรรค-อุทัยธานี) วิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการ
วิเคราะหปรากฏดังน้ี 

ซึ ่งเปนการวิเคราะหพฤติกรรมการบริหารของผู บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด
นครสวรรค สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 (นครสวรรค-อุทัยธานี) พบวา พฤติ
กรรมการบริหารของผูบริหารสถานศกึษาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.99 , S.D. = .67) เม่ือพิจารณาเปนราย
ดานพบวาอยูในระดบัมากทุกดาน เรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยคอืดานการเปนผูนำ ( X = 4.03 , S.D. = .57) 
ดานการจูงใจ ( X = 4.00 , S.D. = .59) ดานการตัดสินใจ ( X = 3.99 , S.D. = .61) ดานการกำหนดเปาหมาย             
( X = 3.99 , S.D. = .62) ดานการควบคุมการปฏิบัติงาน ( X = 3.97 , S.D. = .66) และดานการติดตอสื ่อสาร             
( X = 3.94 , S.D. = .60) เมื่อแยกวิเคราะหพฤติกรรมการบริหารของผู บริหารในแตละดานเปนรายขอผลการ
วิเคราะหคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารในโรงเรียน มัธยมศึกษา
จังหวัดนครสวรรค สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีมัธยมศึกษา เขต 42 (นครสวรรค-อุทัยธานี) พบวา 
ดานการเปนผูนำ 

พฤติกรรมการบริหารดานการเปนผูนำของผูบริหารสถานศกึษา ใน โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครสวรรค 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 (นครสวรรค-อุทัยธานี) โดยภาพรวมอยูในระดับมากเพ่ือ
พิจารณาเปนรายขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยขอผูบริหารสนับสนุนสงเสริมใหผูใตบังคับบัญชากาวหนาใน
ตำแหนงหนาที ่การงาน มีค าเฉลี ่ยส ูงส ุด ( X =4.29 , S.D. = .32) รองลงมา คือ ผู บริหารเปดโอกาสให
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ผูใตบังคับบัญชาแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับงานท่ีสำคัญอยางอิสระ ( X = 4.16 , S.D. = .31) และคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด
คือผูบริหารนำความคิดของผูใตบังคับบัญชามาใชในการแกปญหา ( X = 3.52 , S.D. = .38) 
ดานการจูงใจ 

พฤติกรรมการบริหารดานการจูงใจของผูบริหารสถานศึกษา ใน โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครสวรรค 
สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 (นครสวรรค-อุทัยธานี) โดยภาพรวมอยูในระดับมาก           
( X =4.01 , S.D. = .35) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยขอผูบริหารกระตุนและจูงใจ
ผูใตบังคับบัญชาศึกษาหาความรูเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาตนเองมีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X =4.41 , S.D. = .37) รองลงมาคือ
ผูบริหารไววางใจและมอบหมายใหบุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติหนาท่ีตามความถนัดและความสามารถ ( X = 4.10 , 
S.D. = . .32) และคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือผูบริหารใหความยุติธรรมแกผูใตบังคับบัญชาอยางเสมอตนเสมอปลาย             
( X = 3.92, S.D. = .47) 
ดานการติดตอส่ือสาร 

พฤติกรรมการบริหารดานการติดตอสื่อสารของผูบริหารสถานศึกษา ใน โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด
นครสวรรค สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 (นครสวรรค-อุทัยธานี) โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยขอผูบริหารไดแจงใหทราบถึงความเคลื่อนไหวตาง ๆ            
ทางวิชาการในสวนที่เกี่ยวของกับครูมีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X =4.11, S.D. = .37) รองลงมาคือเมื่อผูบริหารรับเรื่องราว
เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงดานการศึกษาหรือนโยบายจากหนวยเหนือ จะแจงใหครู-อาจารยทราบทันที ( X = 4.08 , 
S.D. = .39) และคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือผูบริหารฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชาและนำไปใชในการแกปญหาท่ี
เกิดขึ้นในองคกรรวมกัน ( X = 3.85 , S.D. = .35) 
ดานการตัดสินใจ 

พฤติกรรมการบริหารดานการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษา ใน โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครสวรรค 
สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 (นครสวรรค-อุทัยธานี) โดยภาพรวมอยูในระดับมาก             
( X =4.00 , S.D. = .31) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยขอผูบริหารใหอิสระแกทานใน
การตัดสินใจที ่จะปรับปรุงพัฒนางานใหบรรลุเปาหมายมีคาเฉลี ่ยสูงสุด ( X =4.14 , S.D. = .32) รองลงมาคือ
ผูบริหารสนับสนุนใหครู-อาจารยมีความคิดริเร่ิมและมีสวนรวมใจการทำงานรวมกับผูอ่ืน ( X = 4.09 , S.D. = .35) 
และคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือการแจงเร่ืองราวท่ีเก่ียวของกับผูใตบังคับบัญชาเฉพาะรายผูบริหารมีวิธีการชี้แนะและให
กำลังใจอยางเปนกันเองและสนิทสนม ( X = 3.89 , S.D. = .36) 
ดานการกำหนดเปาหมาย 

พฤติกรรมการบริหารดานการกำหนดเปาหมายของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด
นครสวรรค สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 (นครสวรรค-อุทัยธานี) โดยภาพรวมอยูในระดับมาก        
( X =4.01 , S.D. = .32) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยขอผูบริหารและครู-อาจารยได
รวมกันกำหนดเปาหมายและนโยบายของโรงเรียนมีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X =4.20 , S.D. = .32) รองลงมาคือผูบริหาร
กำหนดเปาหมายของโรงเรียนไดชัดเจนและวางแนวทางการปฏิบัติท่ีเปนไปไดเพ่ือนำไปสูความสำเร็จ ( X = 4.04 , 
S.D. = .29) และคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือผูบริหารไดรับการยอมรับจากผูใตบังคับบัญชาในการกำหนดเปาหมายของ
โรงเรียนดวยใจเปดกวาง และผูบริหารรับฟงเหตุผลของผูใตบังคับบัญชาในกรณีปฏิเสธเปาหมายของโรงเรียดวยใจ
เปดกวาง ( X = 3.89 , S.D. = .37) 
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ดานการควบคุมการปฏิบัติงาน 
พฤติกรรมการบริหารดานการควบคุมการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา

จังหวัดนครสวรรค สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 (นครสวรรค-อุทัยธานี) โดยภาพรวมอยู
ในระดับมาก ( X =3.98 , S.D. = .34) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยขอในการควบคุม
การปฏิบัติงาน ผูบริหารไดกำหนดสายงานการบังคับบัญชาไวและใชในการบริหารงานโรงเรียนมีคาเฉลี่ยสูงสุด            
( X =4.08 , S.D. = .32) รองลงมาคือเม่ือประสบปญหาระหวางการปฏิบตัิงาน ผูบริหารแกไขโดยการใหขอเสนอแนะ
มากกวาการตำหนิหรือลงโทษ( X = 4.02, S.D. = .34) และคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ผูบริหารมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของครู- อาจารยอยางสม่ำเสมอ( X = 3.93 , S.D. = .43) 
 

อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการบริหารงานกับขวัญการปฏิบัติงานของครูปฏิบัติหนาที่สอนโรงเรียน

มัธยมศึกษาจังหวัดนครสวรรค สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 42 (นครสวรรค-อุทัยธานี) ผูวิจัย
ไดเก็บรวบรวมขอมูลจากโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครสวรรค สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
42 (นครสวรรค-อุทัยธานี) สามารถนำมาอภิปรายตามประเด็นท่ีคนพบตามวัตถุประสงคการวิจัยไดดังน้ี 

1. ระดับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครสวรรค สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 (นครสวรรค-อุทัยธานี) ในภาพรวมและรายดาน ไดแกดานการเปนผูนำ, ดาน
การจูงใจ, ดานการติดตอสื่อสาร, ดานการตัดสินใจ, ดานการกำหนดเปาหมาย และดานการควบคมุการปฏิบัติงาน 
อยู ในระดับมาก สอดคลองกับการวิจัยของพัชรี คงดี (2556,หนา 94) ไดวิจัยเรื ่อง ขวัญและกำลังใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร ในสังกัดสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พบวา ขวัญและ
กำลังใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของสมจิตร ไขมุก 
(2554,หนา90) ไดวิจัยเร่ือง ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
สระบุรี จังหวัดสระบุรี พบวาขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก  

2. ความสัมพันธ ระหวางพฤติกรรมการบริหารงาน ผูบริหารกับขวัญในการปฏิบัติงานของครูปฏิบัติหนาท่ี
สอนในโรงเรียนมัธยมศกึษา จังหวัดนครสวรรค สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษา มัธยมศึกษา เขต 42 (นครสวรรค-
อุทัยธานี) มีความสัมพันธทางเดียวกันอยูในระดับปานกลางถึงระดับมาก หรือมีความสัมพันธทางบวก สอดคลองกับ
งานวิจัยของปญญาพร เพ็ญพิพัฒน (2547,หนา 78) เร่ืองความสัมพันธระหวางพฤตกิรรมการบริหารขวัญกำลังใจของ
ครูโรงเรียนเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ถาผูบริหารแสดงพฤติกรรมการบริหารกิจสัมพันธมากกวามิตร
สัมพันธ ครูจะมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัตงิานอยูในระดับมาก และสอดคลองกับแนวคิดการอภิปรายผลงานวิจัยของ
อุบลรัตน ชุณหพันธ (2558, หนา 99) เร่ืองการศึกษาขวัญกำลังใจในการปฏบิัติงานของครูการศึกษานอกโรงเรียน สังกัด
สำนักงานสงเสริมการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั จังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด พบวา ความสัมพันธ
กับผูบริหารมีผลตอขวัญในการปฏิบัติงานมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะในการปฏิบัติงานน้ันผูบังคับบัญชาใหความสำคัญกับ
ผูใตบังคับบัญชาเทาเทียมกัน สรางความสามัคคีในการทำงานไดดยีิ่ง รวมถึงการสงเสริมใหผูใตบังคับบญัชาพัฒนาความรู 
ความสามารถ เพื่อความกาวหนาในอนาคต ใหคำแนะนำในการปฏิบัติงานอยางสม่ำเสมอ เมื่อมีปญหาในการทำงาน 
สามารถรับฟงความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะจากผูใตบังคับบัญชา เปนตน ความจริงใจท่ีมีตอผูใตบังคับบัญชาท้ังหลาย
เหลาน้ี กอใหเกิดขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาเปนอยางมาก 
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จากการปฏิบัติหนาที่การบริหารงานของผูบริหารและครูปฏิบัติหนาที่สอน ทำใหลักษณะการแสดงทาง
พฤติกรรมการบริหารงาน จำเปนตองสรางขวัญในการปฏิบัติงานของครูปฏิบัติหนาที่สอน ผูวิจัยในฐานะที่ปฏิบัติ
ราชการเปนครูผูสอน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี (พาณิชยกรรม) โรงเรียนตาคลีประชาสรรค 
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 เห็นวาปญหาน้ี มีความสำคัญและมีผลกระทบตางกัน 
บริหารจัดการของสถานศึกษาทั้งระบบ จึงมีความสนใจที่จะศึกษาความสมัพันธระหวางพฤติกรรมการบริหารกับ
ขวัญในการปฏิบัติงานของครูปฏิบัติหนาที่สอนในสถานศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดนครสวรรค สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 (นครสวรรค-อุทัยธานี) เพ่ือใหผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา จะไดนำ
ผลจากการศึกษาวิจัยไปเปนประโยชนตอการวางแผนใหการบริหารงานภายในสถานศึกษา เพ่ือเสริมสรางศักยภาพ
ของบุคลากรผูปฏิบัติงานสงผลใหเกิดการพัฒนาสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบรรลุผลสำเร็จตาม
เปาหมายการศึกษาของประเทศชาติตอไป 

 

ขอเสนอแนะ 
จากสรุปผลการวิจัยท่ีไดกลาวไปแลวน้ัน ผูวิจัยไดนำประเด็นสำคัญมาเปนขอเสนอแนะของการวิจัยดังน้ี 

ขอเสนอแนะทั่วไป 
1. ดานการเปนผูนำ ผูบริหารควรสนับสนุนสงเสริมใหผูใตบังคับบัญชามีความกาวหนาในตำแหนงหนาท่ี

การงาน เปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานที่สำคัญอยางอิสระ มีการประชุมชี้แจงให
ทราบถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติงานในสวนท่ีเก่ียวของกับครูในโรงเรียน ใหและไดรับความไววางใจ
จากผูใตบังคับบัญชา รวมรับฟงความคิดเห็นและนำความคิดของผูใตบังคับบัญชามาใชในการแกไขปญหา 

2. ดานการจูงใจ ผูบริหารควรกระตุนและจูงใจใหผูใตบังคับบัญชาหาความรูเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาตนเอง มี
การมอบหมายใหบุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติหนาท่ีตามความถนัดและความสามารถ เปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชามี
สวนรวมในการกำหนดนโยบายและรวมตัดสินใจในงานท่ีเก่ียวของ มีการประกาศยกยองชมเชยผูใตบังคับบัญชาท่ีมี
ผลงานดีเดน ใหความยุติธรรมอยางเสมอภาค เอาใจใสดูแลทุกขสุข ตลอดจนรับฟงปญหา ชวยเหลือ ใหคำแนะนำ
อยางท่ัวถึง 

3. ดานการติดตอสื่อสาร ผูบริหารควรแจงใหทราบถึงความเคลื ่อนไหวตาง ๆ ทางวิชาการในสวนท่ี
เกี่ยวของกับครู รวมถึงการเปลี่ยนแปลงดานการศึกษาหรือนโยบายจากหนวยเหนือ ผูบริหารควรเปนผูนำในการ
แสวงหาความรู ขอมูลขาวสาร เพ่ือพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง ครูในโรงเรียนควรมีการสื่อสารภายในซ่ึงกันและกัน
จากทุกกลุมอยางทั่วถึง ตลอดจนมีการพบปะหารือกัน ผูบริหารควรกลาวถึงการดำเนินงานที่มีประสิทธิผลตอ
เปาหมายขององคกร มีการกลั่นกรองขอมูลขาวสารจากครู – อาจารยในโรงเรียนไดอยางถูกตองและแมนยำ และ
นำไปใชในการแกไขปญหาขององคกรรวมกัน 

4. ดานการตัดสินใจผูบริหารควรใหอิสระในการตัดสินใจท่ีจะปรับปรุงพัฒนางานใหบรรลุเปาหมาย มีการ
สนับสนุนใหมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค ใหความใกลชิดและเปนกันเอง มีสวนรวมในการทำงานตามสายบังคับบัญชา
เพ่ือใชในระบบการบริหาร โดยใชความรูความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพประกอบการคตัดสินใจ  

5. ดานการกำหนดเปาหมาย ผูบริหารและครู-อาจารย ควรรวมกันกำหนดเปาหมายและนโยบายของ
โรงเรียนท่ีชัดเจนและวางแนวทางการปฏิบัติท่ีเปนไปไดเพ่ือนำไปสูความสำเร็จ มีการปรึกษาหารือเพ่ือหาทางเลือก
ท่ีเหมาะสมในการสั่งการ รวมท้ังสรางความพึงพอใจใหแกผูใตบังคับบญัชาในการปฏิบัตงิานตามนโยบายท่ีกำหนดไว 

6. ดานการควบคุมการปฏิบัติงาน ผูบริหารควรกำหนดสายงานการบังคับบัญชาเพ่ือใชในการบริหารงาน
โรงเรียน ผูบริหารควรแกไขโดยการใหขอเสนอแนะมากกวาการตำหนิหรือลงโทษ มีการสรางแรงจูงใจใหแก
ผูใตบังคับบัญชาในการปฏิบัติงาน นำขอมูลจากการประเมินผลครู-อาจารยมาเปนแนวทางในการนิเทศกำกับและ
ติดตามการปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑท่ีเปนมาตรฐานและยุติธรรม 
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ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป  
1. ควรศึกษาพฤติกรรมการบริหารแบบมีสวนรวมกับการบริหารงานดานอ่ืน ๆ เพ่ือนำมาเปรียบเทียบและ

ใชเปนแนวทางพัฒนาผูบริหารและบุคลากรในระบบการศึกษาไทยตอไป 
2. ควรศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการมีสวนรวมของผู บริหารและครูผู ปฏิบัติหนาที่สอน           

ในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่ืน ๆ ท้ังโรงเรียนรัฐบาล และโรงเรียนเอกชน 
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การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูผูสอนในสถานศึกษา
ภาครัฐสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 
 
Academic Administration of School Administrators According to teachers' opinions of 
Government Educational Institutions under Vocational Education in Yala Province 
 
ผูวิจัย    นรีกานต  บุญราศรี 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิษฐวดี  จิรโรจนภิญโญ 
ภาควิชาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  

 

บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาระดับความคิดเห็นของครูผูสอน ท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการ

ของผูบริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาภาครัฐสังกัดอาชวีศึกษาจังหวัดยะลา และ 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ครูผูสอน ท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาภาครัฐสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดยะลา 
จำแนกตาม เพศ ตำแหนงของครูผูสอน ประสบการณสอนและสาขาวิชาท่ีสอน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก 
ครูผูสอนในสถานศึกษาภาครัฐ สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา จำนวน 159 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม
ประมาณคา 5 ระดับ มีคาความเชื่อม่ันเทากับ .979 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย 
และคาความเบี ่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way Analysis of Variance)            
โดยใชสถิติทดสอบเอฟ (F-test) ที่มีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพบคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมีความ
แตกตางกัน จึงนำไปทดสอบรายคูดวยวิธีการของ Scheffe  
ผลการวิจัย  

1. การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูผูสอนในสถานศึกษาภาครัฐ
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา โดยรวมอยูในระดับมาก ( = 3.74 , S.D. = 0.64) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา
คาเฉลี่ยสูงสุดคือดานแผนกวิชา (  = 3.83 , S.D. = 0.63) รองลงมาคือดานงานพัฒนาหลักสูตรการเรยีนการสอน    
( = 3.82 , S.D. = 0.68) และดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดดานงานวิทยบริการและหองสมุด ( = 3.51 , S.D. = 0.80) 

2. ความคิดเห็นของครูผูสอน ท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศกึษา ในสถานศึกษาภาครัฐ
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา จำแนกตามเพศ ตำแหนงของครูผูสอน ประสบการณสอนและสาขาวิชาท่ีสอน พบวา  

  2.1 ครูผูสอนที่มีเพศตางกันมีระดับความคิดเห็นที่มีตอการบริหารงานวิชาการของผู บริหาร
สถานศึกษา ในสถานศึกษาภาครัฐสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา ไมมีแตกตางกัน  

  2.2 ครูผูสอนท่ีมีตำแหนงแตกตางกัน และประสบการณสอนแตกตางกัน มีระดับความคิดเห็นท่ีมี
ตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาภาครัฐสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา โดยรวม
แตกตางกันอยางมีระดับนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

  2.3 ครูผู สอน ที ่มีประสบการณสอนแตกตางกันมีระดับความคิดเห็นที ่มีตอการบริหารงาน
วิชาการ ของผูบริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาภาครัฐสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดยะลาโดยรวมแตกตางกันอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

  2.4 ครูผูสอนที่มีสาขาวิชาที่สอนตางกันมีระดับความคิดเห็นที่มีตอการบริหารงานวิชาการของ
ผูบริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาภาครัฐสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05  
คำสำคัญ : การบริหารงานวิชาการ ผูบริหารสถานศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 

X

X

X X
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Abstract 
 The purposes of this research were 1) to study the opinions of teachers. Towards the 
academic administration of school administrators. In public education institutions under 
vocational education in Yala province and 2) comparing teachers' opinions Towards the 
Academic Administration of School Administrators in Public Education Institutions under 
Vocational Education in Yala Province Classified by Sex, Positions of Teachers Teaching 
experience and teaching subject The sample group used in the study was teachers in 
government institutions. Under the Vocational Education Department, Yala Province, 159 
persons. The instrument was a questionnaire. The reliability is .979 and data analysis by using 
the finished program. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, 
and standard deviation. One-Way Analysis of Variance using F-test with statistical 
significance at the level of .05 when the mean values of the sample groups are different. 
Therefore were tested by pair using Scheffe method. 
The results of the research showed that 

1. Academic administration of school administrators According to the opinions of 
teachers in government institutions under vocational education in Yala Province Overall, it was 
at the high level (= 3.74, SD = 0.64). When considering each aspect, it was found that the 
highest department (= 3.83, SD = 0.63), followed by the curriculum development work (= 3.82, 
SD = 0.68 ) And the least in the areas of academic services and libraries (= 3.51, SD = 0.80) 

2. Teachers' opinions Towards the academic administration of school administrators. 
In public education institutions under vocational education in Yala Province classified by 
gender, position of teachers Teaching experience and teaching disciplines found that 
   2.1 Teachers of different gender had different opinions on academic 
administration of school administrators. In public education institutions under vocational 
education in Yala province No difference 

2.2 Teachers with different positions And the teaching experience is different 
There is a high level of opinions towards academic administration of school administrators. 
In public education institutions under vocational education in Yala province Overall, the 
differences were statistically significant at the .05 level. 

2.3 Teachers with different teaching experiences had different opinions 
towards academic administration of school administrators. In educational institutions under 
the vocational education level in Yala province, the overall difference is statistically 
significant at the level of .05 

2.4 Teachers with different educational disciplines had different levels of 
opinions towards academic administration of school administrators. In public education 
institutions under vocational education in Yala province Overall, the differences are 
statistically significant at the .05 level. 
 
Key words : Academic Administration School Administrators, Vocational Education 

Yala Province 
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บทนำ 
ทามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมท่ีเปนกระแสแหงความเปนโลกาภิวัตน (globalization) เปนสังคมท่ี

ตองการอาศัยองคความรู (Knowledge based society) และเศรษฐกิจฐานความรู (knowledge based economy) 
ซ่ึงมีผลใหการบริหารจัดการศึกษาไทยตองอยูภายใตเงื่อนไขของการแขงขัน และความมุงม่ันตามความคาดหวังของ
สังคม ดังน้ันในกระบวนการบริหารจัดการจึงตองปรับเปลี่ยนและพัฒนาใหสอดคลองกับสภาพการณ ซ่ึงเปนความ
จำเปนที่ผูบริหารจะตองสนใจใฝรู และพัฒนาอยางตอเนื่องอยูตลอดเวลาเพื่อที่จะทำใหการบริหารจัดการของ
องคกรอยูรอด บังเกิดผลดี และบรรลุตามวัตถุประสงค และจากการปรับเปลี่ยนบริบทโครงสรางของการบริหารจัด
การศึกษาไทยตามรูปแบบใหมในปจจุบันที่ใหความสำคัญตอการปฏิรูปการศึกษา โดยมีความมุงหมายที่จะจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณเปนคนดี มีปญญา มีความสุข และมีศักยภาพพรอมท่ีจะแขงขัน
และใหความรวมมืออยางสรางสรรคบนเวทีโลก ซ่ึงมุงถึงความมีประสิทธิผลเปนสำคัญ การบริหารจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในยุคปจจุบันภายใตบทบัญญัติแหงกฎหมายการศึกษาที่เรียกวา พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พุทธศักราช 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช 2545 ใหความสำคัญตอการเรียนการสอน
ที่มีประสิทธิภาพ ตามที่กำหนดไวใน มาตรา 6 การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื ่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ี
สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู
รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข มาตรา 22 การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนรูทุกคนมีความสามารถเรียนรูและ
พัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ มาตรา 24 กระบวนการจัดการเรียนรูใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ
ดำเนินการดังนี้ 1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียนโดยคำนึงถึง
ความแตกตางระหวางบุคคล 2) ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการการเผชิญสถานการณและการประยุกต
ความรูมาใชเพ่ือปองกันและแกปญหา 3) ใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรู
จากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทำได คิดเปน ทำเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง 4) จัดการ
เรียนการสอนโดยผสมผสานความรูดานตางๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรมคานิยมที่ดีงาม 
คุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา 5) สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอมสื่อการ
เรียนรูและอำนวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดเรียนรูและมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหน่ึง
ของกระบวนการเรียนรู ท้ังน้ีผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการ
ประเภทตาง ๆ 6) จัดการเรียนรู ใหเกิดขึ ้นไดทุกเวลาทุกสถานที ่ มีการประสานความรวมมือกับบิดามารดา 
ผู ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝายเพื ่อรวมพัฒนาผู เรียนตามศักยภาพ มาตรา 30 ใหสถานศึกษาพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพื ่อพัฒนาการเรียนรู ท่ี
เหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับการศึกษา 

 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 มาตรา 6 การจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพตอง
เปนการจัดการศึกษาในดานวิชาชีพที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพื่อผลิตและพัฒนา
กำลังคนในดานวิชาชีพระดับฝมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมท้ังเปนการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให
สูงขึ้นเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน โดยนำความรูในทางทฤษฎีอันเปนสากลและภูมิปญญา
ไทยมาพัฒนาผูรับการศึกษาใหมีความรูความสามารถในทางปฏิบัติและมีสมรรถนะจนสามารถนำไปประกอบอาชีพ
ในลักษณะผูปฏิบัติหรือประกอบอาชีพโดยอิสระรวมท้ัง มาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ. 2559 เพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา มาตรฐานท่ี 3 ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ โดยสถานศึกษาจัดการเรียน
การสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับ ตามหลักสูตรและระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน กับดูแลใหครูจัดการเรียนการสอน
รายวิชาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ มีการพัฒนารายวิชา หรือกำหนดรายวิชาใหมหรือกลุมวิชาเพ่ิมเติมใหทันตอ
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การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน จำนวน 4 ตัวบงชี้ คือ ตัวบงชี้ที่ 3.1 ระดับ
คุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ตัวบงชี้ท่ี 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชา ตัวบงชี้ 
3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา ตัวบงชี้ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร (หนวย
ศึกษานิเทศก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2556 : 1) จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา และมาตรฐานการอาชีวศึกษาดังกลาวท่ีใหความสำคัญตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
และคุณภาพการจัดการเรียนการสอน สถานศึกษาจึงควรมีกระบวนการสงเสริมและพัฒนาระดับคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อตอบสนองตามบทบัญญัติของกฎหมายและ
นโยบายการจัดการศึกษา การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษานับวามีบทบาทสำคัญ ตอการพัฒนาครูใหสามารถ
จัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรูใหบรรลุผลตามจุดหมายของหลักสูตรและเปาหมายของการจัดการศึกษา 

งานวิชาการเปนงานหลักของการบริหารการศึกษา ไมวาสถานศึกษานั้นจะเปนสถานศึกษาประเภทใด 
มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาจากผลงานทางวิชาการ เนื่องจากงานวิชาการเกี่ยวของกับการ
บริหารหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนซ่ึงเปรียบเสมือนหัวใจของสถานศึกษา งานวิชาการถือเปนงานหลัก
โดยตรง เปนงานที ่เปนไปเพื ่อใหผู เรียนบรรลุจุดมุ งหมายของหลักสูตร การพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เนื่องจากการบริหาร งานวิชาการเปนสวนที่ใหญที่สุดของระบบงานในสถานศกึษา 
เปนงานท่ีชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและพัฒนาในทุกๆ ดาน เพราะงานวิชาการชวยพัฒนาสติปญญา ความนึกคิด
ของผูเรียนสงเสริมใหผูเรียน ไดพัฒนาตนเองอยางเต็มศกัยภาพสามารถเรียนรูไดอยางเตม็ความสามารถเปนมนุษยท่ี
สมบูรณ เปนคนดี มีความสามารถ มีความสุข ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติท่ีกำหนดไว (มยุรี สมใจ, 2551 : 3) 
งานวิชาการเปนงานหลักของการบริหารสถานศึกษา เพราะเปนงานเกี่ยวกับคุณภาพของการจัดการศึกษาของ
ผูบริหารโดยตรง ผูบริหารการศึกษาหรือผูบริหารโรงเรียนควรรับผิดชอบเปนผูนำของครูในดานวิชาการเปนอันดับแรก 
เพราะเปนหนาท่ีของสถานศกึษาหรือสถาบนัการศกึษาทุกแหง คือ การใหการศกึษาแกผูเรียน ซ่ึงผูบริหารสถานศกึษา
ควรเปนผูนำทางวิชาการโดยปฏิบัตงิานรวมกับคณะครู กระตุนใหครูไดพัฒนาตนเอง ใหคำแนะนำและประสานงานให
ครูทุกคนรวมกันปฏิบัติงานในการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ (ภิญโญ สาธร, 2534 : 324) 

จากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา V-NET (Vocation National Education Test) 
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปท่ี 3 (ปวช.3) 
และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปที่ 2 (ปวส.2) ตองผานทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา V-NET เพื ่อวัดความรู และความคิดของนักเร ียนนักศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ โดยสามารถสรุปยอนหลัง 3 ปการศึกษา (2559-2561) พบวา คะแนน 
V-NET วิชาความรูพ้ืนฐานท่ัวไป ป 2559 ระดับ ปวช.3 เทากับ 32.68 ปวส.2 เทากับ 31.02 ป 2560 ระดับ ปวช.3 
เทากับ 29.18 ปวส.2 เทากับ 27.12 และป 2561 ระดับ ปวช.3 เทากับ 34.74 ปวส.2 เทากับ 35.32 จึงสามารถ
สรุปการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด านอาชีวศึกษา V-NET (Vocation National Education Test)              
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) ของนักศึกษาระดับชั ้น ปวช. 3 และ ปวส. 2           
ของสถานศึกษาภาครัฐสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา ทั้งหมด 5 สถานศึกษา ไดคะแนนเฉลี่ยต่ำกวารอยละ 50          
ซ่ึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนยังต่ำอยู และจะตองเนนการบริหารการจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะการบริหารงาน
ทางดานวิชาการ ตองใหความสำคัญตอแนวทางการดำเนินงานในฝายวิชาการของสถานศึกษา สรางความรวมมือกับ
ทุกฝายท่ีเก่ียวของในสถานศึกษา สงเสริมทักษะพัฒนาครูใหมีความรูความสามารถ ในการจัดการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพ เพื ่อใหการวัดผลทางดานวิชาชีพของผู เรียนมีผลสัมฤทธิ์ผานเกณฑการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ เปนไปตามความมุงหมายของพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษาและมาตรฐานการอาชีวศึกษา จากสภาพ
ปญหาและความสำคัญขางตน ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาระดับความคิดเห็นของครูผูสอนตอการบริหารงาน
วิชาการของผู บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาภาครัฐสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา โดยยึดตามกรอบการ
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บริหารงานฝายวิชาการของสถานศึกษา 6 ดาน ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวาดวยการ
บริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 เพ่ือนำขอมูลท่ีไดจากการศึกษาไปเปนแนวทางในการพัฒนางานในฝายวิชาการของ
สถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของครูผูสอน ที่มีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร สถานศึกษา           

ในสถานศึกษาภาครัฐสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผูสอน ที่มีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา          

ในสถานศึกษาภาครัฐสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา จำแนกตามเพศ ตำแหนงของครูผูสอน ประสบการณสอน และ
สาขาวิชาท่ีสอน 

 
กรอบแนวความคิดในการทำการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม 
 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

ตามความคดิเห็นของครูผูสอน ในสถานศึกษา
ภาครัฐสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 

แบงออกเปนแผนกวิชาและงาน 6 ดาน คือ 
1. เพศ  1. แผนกวิชา 
2. ตำแหนงของครูผูสอน  2. งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
3. ประสบการณสอน  3. งานวัดผลและประเมินผล 
4. สาขาวิชาท่ีสอน  4. งานวิทยบริการและหองสมุด 
  5. งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
  6. งานสื่อการเรียนการสอน 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวจิัย 

 
วิธีการวิจัย 

เปนการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เก่ียวกับการบริหารงาน 
วิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูผูสอน ในสถานศึกษาภาครัฐสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 
โดยแบบสอบถาม แบงออกเปน 2 ตอน ประกอบดวย 

 ตอนที ่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ ตำแหนงครูผู สอน 
ประสบการณสอน และสาขาวิชาท่ีสอน มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)  

ตอนที ่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของครูผู สอน ที ่มีตอการบริหารงานวิชาการของ
ผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาภาครัฐสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา โดยใชกรอบตามขอบขายการบริหารงาน
ฝายวิชาการ ของระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวาดวยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552           
แบงออกเปนแผนกและงาน ไดแก แผนกวิชา งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน งานวัดผลและประเมินผล           
งานวิทยบริการและหองสมุด งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี งานสื่อการเรียน การสอนมีลักษณะเปนมาตราสวน
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ประมาณคา (Rating Scale) เปนแบบสอบถามประมาณคา 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคอรท Likert แบงออกเปน 
5 คาน้ำหนักคะแนน ดังน้ี 

คาน้ำหนักคะแนน 5 หมายถึง การบริหารงานวิชาการอยูในระดับมากท่ีสุด 
คาน้ำหนักคะแนน 4 หมายถึง การบริหารงานวิชาการอยูในระดับมาก 
คาน้ำหนักคะแนน 3 หมายถึง การบริหารงานวิชาการอยูในระดับปานกลาง 
คาน้ำหนักคะแนน 2 หมายถึง การบริหารงานวิชาการอยูในระดับนอย 
คาน้ำหนักคะแนน 1 หมายถึง การบริหารงานวิชาการอยูในระดับนอยท่ีสุด 

การวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยนำแบบสอบถามที่ไดกลับคืนมาทำการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ แลวนำไป วิเคราะหขอมูล

และประมวลผลดวยเคร่ืองคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป ซ่ึงมีวิธีการทางสถิติท่ีนำมาใชในการประมวลผล
และวิเคราะหผลขอมูลตามลำดับ ดังน้ี 
 1) วิเคราะหขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) 
และหาคารอยละ (Percentages) 

2) คำนวณหาคาเฉลี่ย (Mean) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของ
ครูผูสอน ที่มีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร ในสถานศึกษาภาครัฐสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา โดยใช
กรอบตามขอบขายการบริหารงานฝายวิชาการ ของระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวาดวยการ
บริหารสถานศึกษา พ.ศ.2552 แลวนำคาไปเปรียบเทียบกับเกณฑการวิเคราะหผลการประเมิน โดยวิธีการแปลผล
ตามเกณฑสัมบูรณ (Absolute Criteria) (บุญชม ศรีสะอาด, 2553 : 121) ซึ่งแบงคะแนนเปนชวงๆ แตละชวงมี
ความหมาย ดังน้ี 
  คาเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีการบริหารงานวิชาการอยูในระดับมากท่ีสุด 
  คาเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีการบริหารงานวิชาการอยูในระดับมาก 
  คาเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีการบริหารงานวิชาการอยูในระดับปานกลาง 
  คาเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีการบริหารงานวิชาการอยูในระดับนอย 
  คาเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีการบริหารงานวิชาการอยูในระดับนอยท่ีสุด 

3) ทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูผูสอน ท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการของ
ผูบริหาร ในสถานศึกษาภาครัฐสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา จำแนกตามเพศ ตำแหนงครูผูสอน ประสบการณสอน 
และสาขาวิชาท่ีสอนโดยใชสถิติทดสอบที (t-test) และใชวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way 
Analysis of Variance) โดยใชสถิติทดสอบเอฟ (F-test) เมื่อพบคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมีความแตกตางกัน จะ
นำไปทดสอบรายคูดวยวิธีการของ Scheffe  
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

1) สถิติพื ้นฐาน ไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉลี ่ย (Mean) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 

2) สถิติเชิงพรรณนา ไดแก การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุม โดยใชสถติิ
ทดสอบที (t-test) และการทดสอบคาเอฟ (F-test) เพ่ือเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของขอมูลประชากรท่ีมากกวา 2 กลุม
ขึ้นไป โดยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way Analysis of Variance)  
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ผล/สรุปผลการวิจัย 
1. กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 54.72 เพศชาย รอยละ 45.28 ตำแหนงเปนขาราชการครู 

รอยละ 59.12 พนักงานราชการ(ครู) ร อยละ 26.42 และลูกจางชั ่วคราว (ทำหนาที ่สอน) ร อยละ 14.47 
ประสบการณทำงาน สูงกวา 10 ป รอยละ 52.20 ระหวาง 5-10 ป รอยละ 26.42 และต่ำกวา 5 ป รอยละ 21.38 
ครูผูสอนสาขาวิชาสามัญ รอยละ 72.33 และสาขาวิชาชีพ รอยละ 27.67 
 2. การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูผูสอนในสถานศึกษาภาครัฐ
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา โดยรวมอยูในระดับมากทุกดาน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มคีาเฉลี่ย
สูงสุด คือ แผนกวิชา รองลงมาคืองานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และรายดานที่นอยที่สุด คือ งานวิทย
บริการและหองสมุด 

3. ความคิดเห็นของครูผูสอน ท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศกึษา ในสถานศึกษาภาครัฐ
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา จำแนกตามเพศ ตำแหนงของครูผูสอน ประสบการณสอนและสาขาวิชาท่ีสอน พบวา 
1) ครูผู สอนที ่มีเพศตางกันมีระดับความคิดเห็น ที ่มีตอการบริหารงานวิชาการของผู บริหารสถานศ ึกษา                      
ในสถานศึกษาภาครัฐสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา โดยรวมไมมีแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
และ 2) ครูผู สอน ที ่มีตำแหนงแตกตางกันมีระดับความคิดเห็นที ่มีตอการบริหารงานวิชาการของผู บริหาร
สถานศึกษา ในสถานศึกษาภาครัฐสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 และเม่ือพิจารณารายดาน พบวา ทุกดานมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ
เพื่อที่จะทราบวาตำแหนงของครูผูสอน ใดสงผลตอระดับความคิดเห็นที่มีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษา ในสถานศึกษาภาครัฐสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา และเมื ่อเปรียบเทียบรายคูดวยวิธีการของ 
Scheffe พบวา ครูผูสอนท่ีมีตำแหนงขาราชการครูกับครูผูสอนท่ีมีตำแหนงลูกจางชั่วคราว (ทำหนาท่ีสอน) มีระดับ
ความคิดเห็นท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาภาครัฐสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
ยะลา ดานแผนกวิชา แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ครูผูสอนที่มีตำแหนงขาราชการครูกับ
ครูผูสอนท่ีมีตำแหนงลูกจางชั่วคราว (ทำหนาท่ีสอน) มีระดับความคิดเห็นท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษา ในสถานศึกษาภาครัฐสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา ดานงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนแตกตาง
กันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ท่ีระดับ.05 ครูผูสอนท่ีมีตำแหนงขาราชการครูกับพนักงานราชการ (ครู) และครูผูสอน
ที่มีตำแหนงขาราชการครูกับครูผูสอนที่มีตำแหนงลูกจางชั่วคราว (ทำหนาที่สอน) มีระดับความคิดเห็นที่มีตอการ
บริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาภาครัฐสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา ดานงานวัดผลและ
ประเมินผลแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ.05 ครูผูสอนที่มีตำแหนงขาราชการครูกับครูผูสอนที่มี
ตำแหนงลูกจางชั่วคราว (ทำหนาท่ีสอน) มีระดับความคิดเห็นท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 
ในสถานศึกษาภาครัฐสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา ดานงานวิทยบริการและหองสมุด แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ ที่ระดับ.05 ครูผูสอนที่มีตำแหนงขาราชการครูกับครูผูสอนที่มีตำแหนงลูกจางชั่วคราว (ทำหนาที่สอน)              
มีระดับความคิดเห็นท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาภาครัฐสังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดยะลาดานงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ีแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ท่ีระดับ.05 และ ครูผูสอนท่ีมี
ตำแหนงขาราชการครูกับครูผูสอนที่มีตำแหนงลูกจางชั่วคราว (ทำหนาที่สอน) มีระดับความคิดเห็นที่มีตอการ
บริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาภาครัฐสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา ดานงานสื่อการ
เรียนการสอน แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ.05 3) ครูผูสอน ที่มีประสบการณสอนแตกตางกันมี
ระดับความคิดเห็นที่มีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาภาครัฐสังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดยะลาโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา ทุกดานมี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเพื่อที่จะทราบวาประสบการณสอนใดสงผลตอระดับ
ความคิดเห็นท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาภาครัฐ สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 
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เมื่อเปรียบเทียบรายคูดวยวิธีการของ Scheffe พบวา ครูผูสอนที่มีประสบการณสอนแตกตางกัน มีระดับความ
คิดเห็นท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาภาครัฐสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 
ดานแผนกวิชาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถติิท่ีระดับ.05 ครูผูสอนท่ีมีประสบการณสอนต่ำกวา 5 ป
กับครูผูสอนที่มีประสบการณสอนสูงกวา 10 ป มีระดับความคิดเห็นที่มีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษา ในสถานศึกษาภาครัฐสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา ดานงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ครูผูสอนที่มีประสบการณสอนต่ำกวา 5 ปกับครูผูสอนที่มี
ประสบการณสอนสูงกวา 10 ป มีระดับความคิดเห็นที่มีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ใน
สถานศึกษาภาครัฐสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา ดานงานวัดผลและประเมินผล แตกตางกันอยางมีนยัสำคัญทาง
สถิติ ที่ระดับ.05 ครูผูสอนที่มีประสบการณสอนต่ำกวา 5 ปกับครูผูสอนที่มีประสบการณสอนสูงกวา 10 ป และ
ครูผูสอนท่ีมีประสบการณสอนระหวาง 5-10 ปกับครูผูสอนท่ีมีประสบการณสอนสูงกวา 10 ป มีระดับความคิดเห็น
ที่มีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาภาครัฐสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา ดาน
งานวิทยบริการและหองสมุด แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ.05 ครูผูสอนที่มีประสบการณสอนต่ำ
กวา 5 ปกับครูผูสอนที่มีประสบการณสอนสูงกวา 10 ป มีระดับความคิดเห็นที่มีตอการบริหารงานวิชาการของ
ผูบริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาภาครัฐสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา ดานงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ.05 ครูผูสอนที่มีประสบการณสอนต่ำกวา 5 ปกับครูผูสอนที่ มี
ประสบการณสอนสูงกวา 10 ป มีระดับความคิดเห็นที่มีตอการบริหารงานวิชาการของผู บริหารสถานศึกษา           
ในสถานศึกษาภาครัฐสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา ดานงานสื่อการเรียนการสอน แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติ ที่ระดับ.05 และครูผูสอนที่มีสาขาวิชาที่สอนตางกันมีระดับความคิดเห็นที่มีตอการบริหารงานวิชาการของ
ผูบริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาภาครัฐสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 และเม่ือพิจารณารายดานทุกดาน พบวาครูผูสอนท่ีมีสาขาวิชาท่ีสอนตางกัน มีระดับความคิดเห็น
ตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเวนดาน
แผนกวิชาไมมีแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
อภิปรายผล 

1) การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูผูสอนในสถานศึกษาภาครัฐ
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา โดยรวมอยูในระดับมากทุกดาน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มคีาเฉลี่ย
สูงสุด คือ แผนกวิชา รองลงมาคืองานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และรายดานที่นอยที่สุด คือ งานวิทย
บริการและหองสมุด สอดคลองกับงานวิจัยของทิพวรรณ ถนอมจิตพงษ (2554 : บทคัดยอ) ไดทำการศึกษาสภาพ
ปจจุบันและปญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเอกชน กรณีศึกษา : โรงเรียนกรุงเทพพิทยา กรุงเทพมหานคร 
ผลการศึกษาพบวา สภาพการบริหารงานวิชาการโดยภาพรวม มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เรียงลำดับคาเฉลี่ย
ระดับมากสูงสุดไดแก ดานสื่อการสอน ดานการวัดผลและประเมินผล ดานแผนการจัดการเรียนรู ดานการวิจัยในชั้น
เรียน ดานการนิเทศการสอน ดานหลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช ดานที่มีคาเฉลี่ยระดับมากต่ำสุดคือดาน
หองสมุด ปญหาการบริหารงานวิชาการโดยภาพรวม มีปญหาการปฏิบัติสวนใหญอยูในระดับนอยที่สุด ดานที่มี
คาเฉลี่ยระดับปานกลาง คือดานหองสมุด สวนดานอ่ืนท่ีคาเฉลี่ยระดับนอยสุด สภาพการบริหารงานดานหลักสูตร
และการนำหลักสูตรไปใชควรมีการติดตามผลการนำหลักสูตรไปใชอยางตอเน่ืองสม่ำเสมอ เพ่ือประสิทธิผลของการ
วางแผนจัดทำหลักสูตรอยางเปนระบบ สำหรับดานหองสมุดผูบริหารควรใหความสำคัญ ติดตามงานและปรับปรุง
พัฒนาแกไขใหมีการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพดีขึ้น เพ่ือใหปญหาดานหองสมุดนอยลง 
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2) ความคิดเห็นของครูผูสอน ท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาภาครัฐ
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา จำแนกตามเพศ ตำแหนงของครูผูสอน ประสบการณสอนและสาขาวิชาท่ีสอน พบวา 
ครูผูสอนท่ีมีเพศตางกันมีระดับความคิดเห็น ท่ีมีตอ การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษา
ภาครัฐสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดยะลาโดยรวมไมมีแตกตางกันอยาง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ครูผูสอน ที่มี
ตำแหนงแตกตางกันมีระดับความคิดเห็นที่มีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษา
ภาครัฐสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดยะลา โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสำคญัทางสถติิท่ีระดบั.05 และเม่ือพิจารณาราย
ดาน พบวา ทุกดานมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเพื่อที่จะทราบวาตำแหนงของ
ครูผูสอน ใดสงผลตอระดับความคิดเห็นที่มีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษา
ภาครัฐสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา และเมื่อเปรียบเทียบรายคูดวย วิธีการของ Scheffe พบวา ครูผูสอนที่มี
ตำแหนงขาราชการครูกับครูผูสอนท่ีมีตำแหนงลูกจางชั่วคราว (ทำหนาที่สอน) มีระดับความคิดเห็นที่มีตอการ
บริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาภาครัฐสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา ดานแผนกวิชา 
แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ท่ีระดับ.05 ครูผูสอนท่ีมีตำแหนงขาราชการครูกับครูผูสอนท่ีมีตำแหนงลูกจาง
ชั่วคราว (ทำหนาท่ีสอน) มีระดับความคิดเห็นท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษา
ภาครัฐสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา ดานงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนแตกตางกันอยางมีนัยสำคญัทาง
สถิติท่ีระดับ.05 ครูผูสอนท่ีมีตำแหนงขาราชการครูกับพนักงานราชการ (ครู) และครูผูสอนท่ีมีตำแหนงขาราชการ
ครูกับครูผูสอนท่ีมีตำแหนงลูกจางชั่วคราว (ทำหนาท่ีสอน) มีระดับความคิดเห็นท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการของ
ผูบริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาภาครัฐสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา ดานงานวัดผลและประเมินผลแตกตางกัน
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ.05 ครูผูสอนที่มีตำแหนงขาราชการครูกับครูผูสอนที่มีตำแหนงลูกจางชั่วคราว 
(ทำหนาท่ีสอน) มีระดับความคิดเห็นท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาภาครัฐ
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา ดานงานวิทยบริการและหองสมุด แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ท่ีระดับ.05 
ครูผูสอนท่ีมีตำแหนงขาราชการครูกับครูผูสอนท่ีมีตำแหนงลูกจางชั่วคราว (ทำหนาท่ีสอน) มีระดับความคิดเห็นท่ีมี
ตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาภาครัฐสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา ดานงาน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ท่ีระดับ.05 และครูผูสอนท่ีมีตำแหนงขาราชการครู
กับครูผูสอนที่มีตำแหนงลูกจางชั่วคราว (ทำหนาที่สอน) มีระดับความคิดเห็นที่มีตอการบริหารงานวิชาการของ
ผูบริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาภาครัฐสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดยะลา ดานงานสื่อการเรียนการสอน แตกตางกัน
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ครูผูสอน ที่มีประสบการณสอนแตกตางกันมีระดับความคิดเห็นที่มีตอการ
บริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาภาครัฐสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา โดยรวมแตกตาง
กันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา ทุกดานมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเพื่อที่จะทราบวาประสบการณสอนใดสงผลตอระดับความคิดเห็นที่มีตอการ
บริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาภาครัฐสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา เม่ือเปรียบเทียบ
รายคูดวยวิธีการของ Scheffe พบวา ครูผูสอนที่มีประสบการณสอนแตกตางกัน มีระดับความคิดเห็นที่มีตอการ
บริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาภาครัฐสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดยะลา ดานแผนกวิชาไมมี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ.05 ครูผูสอนที่มีประสบการณสอนต่ำกวา 5 ปกับครูผูสอนที่มี
ประสบการณสอนสูงกวา 10 ป มีระดับความคิดเห็นที่มีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ใน
สถานศึกษาภาครัฐสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา ดานงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน แตกตางกันอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 ครูผูสอนท่ีมีประสบการณสอนต่ำกวา 5 ปกับครูผูสอนท่ีมีประสบการณสอนสูงกวา 
10 ป มีระดับความคิดเห็นที่มีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาภาครัฐสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา ดานงานวัดผลและประเมินผล แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิต ิท่ีระดับ .05 ครูผูสอน
ท่ีมีประสบการณสอนต่ำกวา 5 ปกับครูผูสอนท่ีมีประสบการณสอนสูงกวา 10 ป และครูผูสอนท่ีมีประสบการณสอน
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ระหวาง 5-10 ปกับครูผูสอนท่ีมีประสบการณสอนสูงกวา 10 ป มีระดับความคิดเห็นท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการ
ของผูบริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาภาครัฐสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา ดานงานวิทยบริการและหองสมุด 
แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ.05 ครูผูสอนที่มีประสบการณสอนต่ำกวา 5 ปกับครูผูสอนที่ มี
ประสบการณสอนสูงกวา 10 ป มีระดับความคิดเห็นที่มีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ใน
สถานศึกษาภาครัฐสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา ดานงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ ที่ระดับ.05 ครูผูสอนท่ีมีประสบการณสอนต่ำกวา 5 ปกับครูผูสอนที่มีประสบการณสอนสูงกวา 10 ป มี
ระดับความคิดเห็นที่มีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาภาครัฐสังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดยะลา ดานงานสื่อการเรียนการสอน แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ.05 และ ครูผูสอนที่มี
สาขาวิชาท่ีสอนตางกันมีระดับความคิดเห็นท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษา
ภาครัฐสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณา
รายดานทุกดาน พบวาครูผูสอนที่มีสาขาวิชาที่สอนตางกัน มีระดับความคิดเห็นตอการบริหารงานวิชาการของ
ผูบริหารสถานศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ยกเวนดานแผนกวิชา ไมมีแตกตางกันอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของคชกรณ บัวคำ (2554 : บทคัดยอ) ไดทำการวิจัยเร่ือง 
สภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบวา 
ครูผูสอนท่ีมีประสบการณการสอนตางกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีโดยรวมไมแตกตางกัน สวนความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาการบริหารงานวิชาการ 
โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และรายดานพบวา ดานการพัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอน ดานวัดผลและประเมินผล ดานสื่อการเรียนการสอนและดานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีผูตอบแบบสอบถาม
มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานแผนกวิชาและดานวิทยบริการและ
หองสมุดพบวา มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน ครูผูสอนที่สอนสาขาวิชาที่แตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และรายดานพบวา ดานการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และดานวัดผลและประเมินผล
ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานแผนกวิชา ดานวิทย
บริการและหองสมุด ดานสื่อการเรียนการสอน และดานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พบวา มีความคิดเห็นไมแตกตาง
กัน สวนความคิดเห็นเก่ียวกับปญหาการบริหารงานวิชาการ พบวา โดยรวมไมแตกตางกัน และครูผูสอนท่ีมีตำแหนง
แตกตางกันมีความคิดเหน็เก่ียวกับสภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสงักัดอาชวีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสำคญัทางสถิตท่ีิระดับ .05 และรายดานพบวา ดานวัดผลและประเมินผล ดานสื่อการ
เรียนการสอน และดานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
สวนดานแผนกวิชา ดานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและดานวิทยบริการและหองสมุดพบวามีความคิดเห็นไม
แตกตางกัน สวนความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาการบริหารงานวิชาการทั้งโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยในครั้งน้ี 

1.1 สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา ควรนำผลจากการศึกษาคนควาไปเผยแพรใหกับสารธารณ
ชนเพ่ือสรางนาความเชื่อถือใหกับผูปกครองซ่ึงจะไดสงบุตรหลานของตนเองเขามาศึกษาในสถานศึกษาแหงน้ี 

1.2 สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา ควรนำผลการศึกษามาพัฒนา ปรับปรุงแกไข เพ่ือสูความ
เปนเลิศในการจัดการเรียนการสอนดานสายอาชีพ 
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2. ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 
1.1 ควรมีการศึกษาคนควาเก่ียวกับรูปแบบการบริหารงานวิชาการ เพ่ือใหการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ

และสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาอยางแทจริง 
1.2 ควรมีการศึกษาเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการในกลุมตัวอยางอ่ืนๆ เชน ผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน สังคม 
1.3 ควรมีการศึกษาสภาพปญหาและความตองการการบริหารงานวิชาการ เพื ่อใหไดรูปแบบการ

บริหารงานวิชาการท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของครูผูสอนอันจะไปนำสูการดำเนินการท่ีบรรลุผล
อยางมีประสิทธิภาพ 
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ความพึงพอใจของครูในการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สำนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
 
SATISFACTION OF TEACHERS IN ACADEMIC ADMINSTRATION OF THE 
MANAGEMENT OF BASIC EDUCATION .  PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE 
AREA OFFICE 1 PATHUMTHANI . 
 
ผูวิจัย   นุชสรินทร  จันทรมณี 

สาขาวิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิษฐวดี  จิรโรจนภิญโญ  

ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
  

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา ความพึงพอใจของครูในการบริหารงานวิชาการของผู บริหาร

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จำนวน 4 ดาน กลุมตัวอยางท่ีใช
ในการศึกษา ไดแก ครูผูสอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
กำหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางของเครซ่ีและมอแกน (Krejcie & Morgan, 1970 : 607-610) ไดขนาดกลุม
ตัวอยาง 134 คน ทำการสุมครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1              
โดยวิธีการสุมอยางงาย เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ คะแนนเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาความถี ่

ผลการวิจ ัยสรุปไดว า ความพึงพอใจของครูในการบริหารงานวิชาการของผู บริหารสถานศึกษา                  
โดยภาพรวมทั้ง 4 ดานมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( X = 3.52 SD =0.88) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา ความพึงพอใจดานการจัดหลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใชมีคาเฉลี่ยสูงสดุ ( X = 3.69 SD =0.85) รองลงมา
คือ ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ( X = 3.58 SD =0.86) และอันดับรองลงมาคือ ดานการวัดและการ
ประเมินผลการศึกษา ( X = 3.51 SD =0.88) 

ขอเสนอแนะท่ีมีความถี่สูงสุดคือ ควรจัดสัมนาหรือจัดแสดงผลงานของครูดีเดนเพ่ือกระตุนครูในการพัฒนา
ตนเองดานวิชาการ ดานการนิเทศภายในสถานศึกษา ปญหาและอุปสรรคท่ีมีความถี่สูงสุดคือ การนิเทศภายในของ
สถานศึกษาไมตอเนื่องหรือไมมีการกำหนดปฏิทินการนิเทศขอเสนอ แนะที่มีความถี่สูงสุดคือ กำหนดปฏิทินการ
นิเทศใหชัดเจน ดานการวัดและการประเมินผลการศึกษา ปญหาและอุปสรรคท่ีมีความถี่สูงสุดคือ ไมมีการวิเคราะห
ขอสอบ ขอเสนอแนะท่ีมีความถี่สูงสุดคือ จัดทำการวิเคราะหขอสอบ 

 
คำสำคัญ : ความพึงพอใจของคร ูการบริหารงานวิชาการ สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปทมุธานี เขต 1 
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Abstract 
The purpose of this research was to study The satisfaction of teachers in academic 

administration of basic school administrators.  Office of Pathum Thani Primary Educational 
Service Area, Area 1 Amount 4 sides.  Sample groups used in the study are Basic education 
institution teachers.  Office of Pathum Thani Primary Educational Service Area, Area 1. 
Determine the sample size using the table of Krejcie and Morgan (Krejcie & Morgan, 1970 : 
607-610) Receive a sample size of 134 people.  Randomly selected teachers in schools under 
Office of Pathum Thani Primary Educational Service Area, Area 1. By simple random method. 
The instrument for data collection was a rating scale questionnaire with 5 levels. The statistics 
used for data analysis are Percentage, average score, standard deviation, frequency value. 

The results of the research concluded that The satisfaction of teachers in academic 
administration of school administrators.  Overall, all 4 aspects have a high level of 
satisfaction.  When considering each aspect found that The satisfaction with curriculum 
management and curriculum implementation was highest.  Next is In the teaching and 
learning activities.  As for the satisfaction of teachers in academic administration of school 
administrators The lowest mean is In the field of internal supervision. 

The suggestion with the highest frequency is should organize seminars or display 
works of outstanding teachers to encourage teachers to develop their own academic in the 
field of internal supervision.  Problems and obstacles with the highest frequency are Internal 
supervision of educational institutions is not continuous or there is no set proposal calendar 
for supervision. The suggestion with the highest frequency is Clearly specify the supervision 
calendar.  In the measurement and evaluation of education Problems and obstacles with the 
highest frequency are no exam analysis.  The suggestion with the highest frequency is 
Conduct exam analysis. 

 
Keywords : Satisfaction of teachers . Academic Administration.Pathumthani Primary 

Educational Service Area 1. 
 

บทนำ 
การที่จะพัฒนาคนใหเปนผูที่มีคุณลักษณะตามความตองการของสังคม ขึ้นอยูกับปจจัยที่สำคัญคือ การ

บริหารการศึกษา เพราะโรงเรียนเปนหนวยงานทางการศึกษาท่ีสำคัญ เปนหนวยปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน
เพ่ือใหนักเรียนบรรลุจุดหมายท่ีกำหนดไวในหลักสูตรน้ันคือคุณภาพท่ีพึงประสงคท้ังทางดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคและความมีสุขภาพอนามัยดี ท่ีจะสงผลใหการจัดการศึกษามีคุณภาพเปนไปตามเปาหมาย
การศึกษาชาติ การบริหารโรงเรียนจะประสบผลสำเร็จยอมตองอาศัยความรู ความสามารถ คุณลักษณะที่ดีและ
คุณธรรมของผูบริหารท่ีจะบริหารการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจำกัดใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการเรียนการสอน            
ซ่ึงเปนท่ีกลาวกันโดยท่ัวไปในการศึกษาในปจจุบันวา ผูบริหารโรงเรียนเปนผูมีบทบาทสำคัญท่ีสุดในฐานะท่ีเปนผูมี
สวนรับผิดชอบอยางใกลชิดตอการจัดการศึกษาอันเปนพื้นฐานการศึกษาทุกระดับ การที่จะปฏิบัติงานในหนาท่ี          
ใหเหมาะสมกับความสำคัญดังท่ีมีผูกลาวถึงไดน้ัน ผูบริหารจะตองมีความรูความเขาใจเร่ืองของงานบริหารโรงเรียน 
อันเปนหนาท่ีรับผิดชอบของงานกลาวคือ ตองทราบและเขาใจถึงวัตถุประสงค ขอบขาย และความสำคัญของงาน
บริหารโรงเรียน เพ่ือใหสามารถดำเนินงานไดบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงคสำคัญของการบริหารงานโรงเรียนคือ 
ใหนักเรียนบรรลุจุดมุงหมายมากำหนดไวในหลักสูตร เปนผูมีคุณสมบัติท่ีพึงประสงคมีความรูและทักษะพ้ืนฐานใน
การดำรงชีวิตท่ีสงบสุข เปนสมาชิกท่ีดีของชุมชนและประเทศชาติ 
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การศึกษาเปนปจจัยพื้นฐานสำคัญอยางหนึ่งในการทำใหมนุษยสามารถดำรงชีวิตอยูไดอยางมีคณุภาพ 
การศึกษาเปนเครื่องมือในการพัฒนาคน ความตองการทางการศึกษาจากสังคมมีเพิ่มขึ้น ประชากรตองการไดรับ
การศึกษามีความพยายามที่จะสนองความตองการทางการศึกษา การศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยการจัด
การศึกษาหลากหลายรูปแบบขึ้น พยายามเรงรัดใหเกิดการขายการศึกษาท้ังเชิงปริมาณและ เน่ืองจากการศึกษามี
บทบาทสำคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศ การศึกษาเปนกลไกสำคัญในการนำประเทศไปในแนวทางท่ีพึงประสงคท้ัง
ทางดานเศรษฐกิจสังคม การเมืองและศิลปวัฒนธรรม รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไดมี
บทบัญญัติ ในมาตรา 81 ในการจัดการศึกษาไว ดังนี้ “รัฐตองจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนใหเอกชนจัด 
การศึกษาอบรมใหเกิดความรูคุณธรรม จัดใหมีกฎหมายเก่ียวกับการศึกษาแหงชาต ิปรับปรุงการศึกษา ใหสอดคลอง
กับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สรางเสริมความรูและปลูกฝงจิตสํานึกท่ีถูกตองเก่ียวกับการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สนับสนุนการคนควาวิจัยในศิลปวิทยาการ
ตางๆ เรงรัดพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อ การพัฒนาประเทศ พัฒนาวิชาชีพครูและสงเสริมภูมิปญญา
ทองถิ ่น ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ” และในมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ.2542 
บทบัญญัติวาการจัดการศึกษา ตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยทีส่มบูรณทั้งรางกาน จิตใจ สติปญญา 
ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขในระดับ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สํานักงานการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542, 2542, หนา 5)  

ในการบริหารงานโรงเรียน คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนพิจารณาไดจากความสำเร็จ ของงานวิชาการ 
ครูเปนองคประกอบที่สำคัญที่จะนำพาเรือลำนี้ใหถึงฝงได หากครูมีความพึง พอใจในการทำงานไดรับการสงเสริม
และสนับสนุนอยางจริงจัง การบริหารงานวิชาการ ก็จะประสบความสำเร็จตามเปาหมายที่วางไว การบริหารงาน
วิชาการ เปนการบริหารกิจกรรมทุก ประเภทในโรงเรียนท่ีเก่ียวของกับการพัฒนา การปรับปรุงกิจกรรม การเรียน
การสอน สื่อ งานการ ควบคุมดูแลหลักสูตรการสอน การจัดชั้นเรียน การจัดครูเขาสอน การปรับปรุงการเรียนการ 
สอน การฝกอบรมครู การนิเทศการศึกษา การเผยแพรงานวิชาการ การวัดผลการศึกษา การ ศึกษาวิจัย การ
ประเมินมาตรฐานสถานศึกษา เพ่ือปรับปรุงคุณภาพ และประสิทธิภาพของ สถานศึกษา เปนการบริหารสถานศึกษา 
โดยจัดกิจกรรมทุกสิ่งทุกอยางที่เกี่ยวของกับการเรียน การสอนใหไดผลดี มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุดกับ
ผูเรียน ท้ังน้ีการศึกษาเปน กระบวนการพัฒนามนุษยใหมีความเจริญงอกงามท้ังทางดานสติปญญา ความรู คุณธรรม
ความดี งามในจิตใจ มีความสามารถที่จะทำงาน และคิดวิเคราะหไดอยางถูกตอง สามารถเรียนรู แสวงหาความรู 
ตลอดจนใชความรูอยางสรางสรรค มีสุขภาพรางกายและจิตใจสมบูรณแข็งแรง ประกอบอาชีพได มีวิถีชีวิตกลมกลืน
ธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและสามารถปรับตนไดในสังคมท่ีกำลัง เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ซ่ึงสอดคลองกับอุดมการณ
สำคัญของการจัดการศึกษา คือ การจัดใหมี การศึกษาตลอดชีวิต และทำสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู 
การศึกษาท่ีสรางคุณภาพชีวิต และสังคมบูรณาการอยางสมดุลระหวางปญญาธรรม คุณธรรม และวัฒนธรรม เปน
การศึกษา ตลอดชีวิตเพ่ือคนไทยท้ังปวง มุงสรางพ้ืนฐานท่ีดีในวัยเด็ก ปลูกฝงความเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม ตั้งแต
วัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาความรู ความสามารถ เพื่อการทำงานที่มีคุณภาพ โดยให สังคมทุกภาคมีสวน
รวมในการจัดการศึกษาไดตรงตามความตองการของผูเรียนและสามารถ ตรวจสอบไดอยางม่ันใจวาการศึกษาเปน
กระบวนการของการพัฒนาชีวิตและสังคมเปนปจจัย (เอกชัย เอกขุนฤทธ์ิ ;2556) 

ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูมีบทบาทในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนใหประสบผลสำเร็จ เพราะ
ผูบริหารโรงเรียนถือเปนบุคคลท่ีมีสวนสำคัญในการดำเนินงานตาง ๆ ของโรงเรียนใหเปนไปดวยความเรียบรอย มี
หนาที่กำหนดนโยบาย ควบคุมการปฏิบัติงานของบุคคลากร ตลอดจนประเมินและติดตามงานตาง ๆ  ในโรงเรยีน 
ผูบริหารสถานศึกษาจึงจำเปนตองมีสมรรถภาพท่ีพึงประสงคไดแก ความรู ความสามารถ ทักษะ เจตคติ คุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะที่ด ีสวนปจจัยสำคัญของการบริหารงานวิชาการอีกอยางหนึ่งคือครู เพราะครูเปนผูทำ
การสอนตลอดจนถายทอดความรูใหแกนักเรียน ดังน้ัน งานวิชาการของโรงเรียนจะบรรลุเปาหมายไดจึงขึ้นอยูกับครู
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เปนสำคัญ จากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม สภาพแวดลอม ตลอดจนหลักสูตรการสอน สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีอยู
ในระหวางการเปลี่ยนแปลง ผูบริหารสถานศึกษาตองพยายามทำใหงานวิชาการของโรงเรียนบรรลุผล โดยการสราง
แรงจูงใจใหครูเกิดความพึงพอใจในการบริหารงานวิชาการ และอ่ืน ๆ ของโรงเรียน (ไกรสีห กลิ่นสุวรรณ 2546 : 7) 
ความพึงพอใจเปนผลมาจากความสนใจและทัศนคติท่ีมีตอสถาพงาน ดังน้ันความพึงพอในของครูตอการริหารงาน
วิชาการในโรงเรียนจึงเปนความรูสึกท่ีดี ซ่ึงจะนำไปสูการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 

จากความสําคัญของการบริหารงานวิชาการถาผูบริหารสถานศึกษาสามารถที ่จะบริหารงานที ่ มี
ประสิทธิภาพ จะสงผลตอการพัฒนาโรงเรียน นักเรียน ใหบรรลุตามเปาหมายของการจัดการศึกษา นอกจากน้ีแลว
ผูที่มีสวนสําคัญในการดําเนินงานวิชาการใหเปนไปตามเปาหมายการศึกษาของชาติก็คือ ครู ซึ่งเปนผูที่จะตองนํา
นโยบายมาปฏิบัติโดยตรง เปนผูท่ีจะเห็นถึงความสามารถของการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษามาก
ท่ีสุด เพ่ือเปนการศึกษาถึงการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความพึงพอใจของครูในการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ผลการศึกษาน้ีจะเปนประโยชน
สําหรับผูบริหารสถานศึกษา และผูที่มีสวนเกี่ยวของ กับการจัดการศึกษาในโรงเรียน เพื่อใชเปนขอมูลในการ
พัฒนาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของครูในการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จำแนกเปนดานการจัดหลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช ดานการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดานการวัดและการประเมินผลการศึกษา 

2. เพ่ือศึกษาปญหาและขอเสนอแนะในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

 

กรอบแนวความคิดในการทำการวิจัย 
การวิจัยในคร้ังน้ีกำหนดกรอบแนวคิดจากกรอบการบริหารของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 แลวนำมาใชเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 
เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของครูผูสอนท่ีมีตอการบริหารวิชาการของผูบริหารสถานศกึษา และนำผลการศึกษามาเปน
แนวทางในการบริหารงานวิชาการใหเปนที่พึงพอใจของครูผูสอนมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะสงผลใหสถานศึกษาไดรับความ
รวมมือจากครูผูสอน ผูปกครอง และชุมชนเขารวมจัดการศึกษา เพ่ือใหเกิดการพัฒนายิ่งขึ้น การวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยได
กำหนดกรอบแนวคิดดังน้ี 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดทีใ่ชในการวจิัย 
 
วิธีการวิจัย 

การวิจัยเร่ืองความพึงพอใจของครูในการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูในการบริหารงาน
วิชาการ รวมทั้งปญหาและขอเสนอแนะในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เปนการวิจัยเชิงปริมาณแบบสำรวจความคิดเห็น 
(Survey Research) ซ่ึงผูวิจัยไดดำเนินการตามขั้นตอนดังตอไปน้ี 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที ่ในการวิจัยครั้งนี ้ คือ ครูผูสอนในสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน สำนักงานเขตพื ้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ท้ังหมด 103 โรงเรียน จำนวน 1,834 คน 

กลุมตัวอยาง ไดแก ครูผูสอนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต 1 ท้ังหมด จำนวน 103 โรงเรียนจำนวน 134 คน กำหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชตารางของ เครซ่ีและมอแกน 
(Krejcie & Morgan, 1970 : 607-610) เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางขึ้นเอง โดยแบงออกเปน 3 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะเปนแบบเลือกตอบ 
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความพึงพอใจของครูในการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา            

ขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 แบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ ของลิเคอรท (Likert’s rating scales) โดยมีเกณฑการใหคาคะแนนดังน้ี 

(ตาราง Likert’s Scale) 
คาน้ำหนักคะแนน 5 หมายความวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด 
คาน้ำหนักคะแนน 4 หมายความวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
คาน้ำหนักคะแนน 3 หมายความวา มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 
คาน้ำหนักคะแนน 2 หมายความวา มีความพึงพอใจอยูในระดับนอย 
คาน้ำหนักคะแนน 1 หมายความวา มีความพึงพอใจอยูในระดับนอยท่ีสุด 
 
 
 

  

ตัวแปรอิสระ 

 

ตัวแปรตาม 

 

1. เพศ 
2. อาย ุ
3. วุฒิการศึกษา 
4. ประสบการณในการทำงาน 
5. ขนาดสถานศึกษา 
 

ความพึงพอใจในการบริหารงานวิชาการของ
ผูบริหารสถานศึกษาจำนวน 4 ดาน ไดแก 

1. ดานการจัดหลักสูตรและการนำหลักสตูรไปใช 
2. ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
3. ดานการนิเทศภายในสถานศึกษา 
4. ดานการวัดและประเมินผล 
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2. ข้ันตอนการสรางเครื่องมือวิจัย 
การสรางเคร่ืองมือ ผูวิจัยไดดำเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 

2.1 ศึกษาหลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ แลวนำผลการศึกษามาสรางแบบสอบถาม โดยขอ
คำแนะนำจากอาจารยท่ีปรึกษา 

2.2 กำหนดกรอบแนวคิดในการสรางเคร่ืองมือ 
2.3 สรางเคร่ืองมือในการวิจัย 
2.4 เสนอรางเคร่ืองมือตออาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือตรวจสอบและใหขอเสนอแนะ 
2.5 นำเคร่ืองมือท่ีปรับปรุงแลวเสนอใหผูเชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความตรงทางเน้ือหา  

(Content Validity) หรือความสอดคลองระหวางขอความที่เขียนขึ้นในแบบสอบถามกับนิยามศัพทที่กำหนดไว   
โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยมีคาIOC ตั้งแต .50 

2.6 นำเคร่ืองมือไปทดลองใช (Try out) กับประชากรท่ีไมใชกลุมตัวอยางจำนวน 30 คน แลวนำผลการ
ทดลองมาใชคำนวณเพ่ือหาคาความเท่ียง (Reliability) ดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) 
(ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2536 : 170–171; อางอิงจาก Cronbach.n.d.) เทากับ .97 

2.7 นำเครื่องมือที่ทดลองใชแลวเสนอที่อาจารยปรึกษา เพื่อปรับปรุงเครื่องมือใหถูกตองสมบูรณและ
จัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 
3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

3.1 ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
3.2 ผูวิจัยรวบรวมขอมูล 
3.3 ตรวจสอบความสมบูรณของคำตอบ 
3.4 จัดหมวดหมูของขอมูล เพ่ือศึกษาวิเคราะหตอไป 

4. การวิเคราะหขอมูล 
ในการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดมาดําเนินตามขั้นตอน ดังน้ี 

4.1 ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามทุกฉบับท่ีไดรับกลับคืนมา 
4.2 นำขอมูลจากการแบบสอบถาม มาวิเคราะห 
4.3 วิเคราะหระดับความพึงพอใจของครูในการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สำนักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ใชคาเฉลี่ย และคาเบี ่ยงเบนมาตรฐาน และสรุป
แบบสอบถามปลายเปด ผูวิจัยใชการวิเคราะหขอมูลโดยสรุปเปนความเรียงรายดาน 
5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

5.1 คารอยละ 
5.2 คาเฉลี่ย (x) 
5.3 ความถี่ (f) 
5.4 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
5.5. คาสถิติท่ีคํานวณจาก F-test (t) 
5.6 ความผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นในการดำเนินการวิจัย (Sig.) 
5.7 ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) (ลวน สายยศ 

และอังคณา สายยศ. 2536 : 170–171; อางอิงจาก Cronbach.n.d.) 
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ผล/สรุปผลการวิจัย 
1. การของผูบริหารสถานศึกษา 

ความพึงพอใจของครูในการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมท้ัง 4 ดานมีระดับ
ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( X = 3.52 SD = 0.90) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ความพึงพอใจดานการจัด
หลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใชมีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X = 3.69 SD =0.95) รองลงมาคือ ดานการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ( X = 3.58 SD =0.86) และรองลงมาคือดานการวัดและการประเมินผลการศึกษา ( X = 3.30 SD =0.88) 
เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา 

1.1 ความพึงพอใจของครูในการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา พบวา ความพึงพอใจของครู
ในการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ดานการจัดหลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช ในภาพรวมมีการ
ดำเนินการอยูในระดับมาก ( X  = 3.69 SD= 0.85) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ความพึงพอใจตอสถานศึกษา
กำหนดโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาแตละชวงชั้น และเวลาเรียนใหเหมาะสมกับจุดเนน อัตลักษณ และมาตรฐาน
การเรียนรูของโรงเรียนและทองถิน่ มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X  = 4.41 SD = 0.79) รองลงมาคอื สถานศึกษาประชาสัมพันธ
ใหผูเก่ียวของรับรูหลักสูตรสถานศึกษา กอนนำหลักสูตรไปใชในสถานศึกษา ( X  = 3.87 SD = 0.93) และรองลงมา
คือสถานศึกษามีการจัดทำหนวยการเรียนรู แผนการเรียนรู และกำหนดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนชัดเจน สอดคลองกับ
มาตรฐานการเรียนรู ( X  = 3.83 SD = 0.89)  

1.2 ความพึงพอใจของครูในการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ดานการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน ในภาพรวมมีการดำเนินการอยูในระดับมาก ( X  = 3.58 SD = 0.86) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา ความพึงพอใจตอสถานศึกษาสงเสริมใหครูเขารับการอบรม เทคนิควิธีการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ           
มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X  = 4.38 SD = 0.79) รองลงมาคือ สถานศึกษากำหนดใหครูไดวิเคราะหหลักสูตร จัดทำหนวย
การเรียนรู จัดทำแผนการเรียนรู ตามสาระการเรียนรู ( X  = 4.13 SD = 0.81) และรองลงมาคือ สถานศึกษามีการ
จัดตารางสอนในหน่ึงสัปดาหเหมาะสมกับโครงสรางหลักสูตร และพัฒนาการของเด็ก ( X  = 3.83 SD = 0.95) 

1.3 ความพึงพอใจของครูในการบริหารงานวิชาการของผู บริหารสถานศึกษา ดานการนิเทศภายใน
สถานศึกษา ในภาพรวมมีการดำเนินการอยูในระดับปานกลาง ( X  = 3.30 SD =0.93) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา ความพึงพอใจตอแผนการนิเทศภายในเกี่ยวกับการเรียนการสอนของสถานศึกษาชัดเจน มีคาเฉลี่ยสูงสุด           
( X  = 3.47 SD =0.87) รองลงมาคือ ใชกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา เพ่ือเปนการสรางความรวมมือในการ
แกไขปญหา และพัฒนาคุณภาพการศึกษารวมกัน ( X  = 3.16 SD =0.88) และรองลงมาคือมีการนิเทศภายใน
สถานศึกษาอยางเปนระบบ ตอเน่ือง และมีการบันทึกขอเสนอแนะ ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษารวมกัน 
( X  = 3.12 SD =0.89) 

1.4 ความพึงพอใจของครูในการบริหารงานวิชาการของผู บริหารสถานศึกษา ดานการวัดและการ
ประเมินผลการศกึษา ในภาพรวมมีการดำเนินการอยูในระดบัมาก ( X  = 3.51 SD = 0.88) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา ความพึงพอใจตอการกำหนดใหครูไดนำผลการประเมินมาเปนเคร่ืองมือใชปรับปรุง และพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X  = 3.85 SD = 0.95) รองลงมาคือ กำหนดเกณฑและตัวชี้วัดการประเมินผลขัน้
ต่ำโดยใชขอมูลผลการประเมิน ของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ หรือของสถานศึกษาในปท่ีผานมา
เปนเกณฑ ( X  = 3.75 SD = 0.79) และรองลงมาคอื กำกับดูแลใหมีการวัดและประเมินผลการศึกษาอยางสม่ำเสมอ 
และตอเน่ืองตามสภาพจริงท่ีมุงเนนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนเปนสำคัญ ( X  = 3.54 SD = 0.96) 
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2. ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 
2.1 ดานการจัดหลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช ปญหาที ่มีความถี ่สูงสุด คือ ไมมีการแสดง

นิทรรศการดานหลักสูตรของสถานศึกษาท่ีเปนแกนนำการใชหลักสูตร สวนปญหาอ่ืน ๆ ไดแก ขาดเอกสารหลักสูตร
หรือมีนอยไมเพียงพอ การพัฒนาหลักสูตรไมตอเน่ือง ผูปกครอง ชุมชนมีสวนรวมในการจัดทำหลักสูตรนอย ครูขาด
ความเขาในในการใชหลักสูตร การใชหลักสูตรเปนไปตามนโยบายของผูบริหาร ทำใหแนวปฏิบัติไมแนนอน นำภูมิ
ปญญาทองถิ่นมาใชใหมากกวานี้ การบริหารหลักสูตรไมตอเนื่อง ไมใชผลการประเมินในการพัฒนางานในปตอไป 
โดยขอเสนอแนะที่มีความถี่สูงสุดไดแก จัดนิทรรศการหลักสูตรและผลการใชหลักสูตรอยางนอยปละ 1 ครั้ง สวน
ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ ไดแก จัดใหมีหนวยงานกลางในการประสานงานเก่ียวกับหลักสูตร ใหผูเก่ียวของไดมีสวนรวมใน
การพัฒนาหลักสูตรอยางกวางขวาง จัดหาผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและใหคำปรึกษาแกครู จัดอบรม สัมมนาการใช
หลักสูตรของผูบริหารและครูผูสอน 

2.2 ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ปญหาที่มีความถี่สูงสุด คือ อุปกรณ และสื่อประกอบการ
สอนไมเพียงพอ สวนปญหาอ่ืน ๆ ไดแก ครูขาดเทคนิคในการจัดการเรียนรูแกนักเรียนในรูปแบบกลุมและรายบคุคล 
งบประมาณในการพัฒนาดาน IT เพ่ือใชในการเรียนการสอนไมเพียงพอ ครูมีภาระงานดานอ่ืนมากกวางานดานการสอน 
ไมมีผูเชี่ยวชาญดานการจัดการเรียนรูในแตละกลุมสาระ หรือมีไมเพียงพอ การจัดเวลาเรียนของแตละกลุมสาระไม
เหมาะสม โดยขอเสนอแนะท่ีมีความถี่สูงสุดไดแก ควรจัดสัมมนาหรือจัดแสดงผลงานของครูดีเดนเพ่ือกระตุนครูใน
การพัฒนาตนเองดานวิชาการ สวนขอเสนอแนะอื ่น ๆ ไดแก ควรจัดงบประมาณในการพัฒนาครูดานการจัด
กระบวนการเรียนรู การผลิตและใชสื่อประกอบการสอน ควรจัดงบประมาณในดานการผลิต/จัดซ้ือสื่อใหเพียงพอ 
จัดใหมีการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนอยางตอเน่ือง 

2.3 ดานการนิเทศภายในสถานศึกษา ปญหาที่มีความถี่สูงสุด คือ การนิเทศภายในของโรงเร ียนไม
ตอเน่ืองหรือไมมีการกำหนดปฏิทินการนิเทศ สวนปญหาอ่ืน ๆ ไดแก ผูบริหารงานมีงานมาก ไมมีเวลาในการนิเทศ 
ผูนิเทศไมมีทักษะในการนิเทศหรือนิเทศเพื่อจับผิดมากกวาการพัฒนางาน ไมมีการนำผลการนิเทศไปใชในการ
ปรับปรุง โดยขอเสนอแนะที่มีความถี่สูงสุดไดแก กำหนดปฏิทินการนิเทศใหชัดเจน สวนขอเสนอแนะอื่น ๆ  ไดแก 
จัดนิเทศงานในรูปของคณะกรรมการ จัดอบรมเทคนิคการนิเทศและดำเนินการนิเทศแบบกัลยาณมิตรนิเทศ 

2.4 ดานการวัดและการประเมินผลการศึกษา ปญหาท่ีมีความถี่สูงสุด คือ ไมมีการวิเคราะหขอสอบ สวน
ปญหาอื่น ๆ  ไดแก ไมมีเทคนิคการวัดผลและประเมินผลท่ีเหมาะสม ไมมีการวางแผนการวัดผลประเมินผลที่เปน
ระบบ ไมมีความรูดานการวัดผลตามสภาพจริง ขอสอบไมไดมาตรฐาน โรงเรียนไมใหความสำคัญกับการวัดผล
ประเมินผล โดยขอเสนอแนะที่มีความถี่สูงสุดไดแก จัดทำการวิเคราะหขอสอบ สวนขอเสนอแนะอื่น ๆ ไดแก              
ควรจัดอบรมสัมมนาเทคนิค/การสรางเครื่องมือวัดประเมินผล จัดอบรมสัมมนาการวัดประเมินผลตามสภาพจริง  
จัดแสดงผลงานการใชหลักสูตรใหครอบคลุมถึงการวัดประเมินผล 

 

อภิปรายผล 
จากการศึกษาและวิเคราะหข อมูลความพึงพอใจของครูในการบริหารงานวิชาการของผู บร ิหาร

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ปรากฎผลท่ีนำมาอภิปราย ดังน้ี 
1. ดานการจัดหลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช พบวา มีความพึงพอใจตอการบริหารงานวิชาการของ

ผูบริหารในภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เพราะทุกสถานศึกษาตองจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการ และสอดคลองกับวรนารถ เพ็ชรไกร (2538, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัย ความตองการพฒันา
ดานวิชาการของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดสมุทรปราการ ท่ีมีวุฒิการศึกษา
วิชาชีพครู และวิชาชีพสาขาอื่น ๆ  พบวา ความตองการในการพัฒนาวิชาการ ดานหลักสูตร มีความตองการอยูใน
ระดับมาก และการบริหารงานวิชาการท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 
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2) พ.ศ. 2545 โดยมีแนวทางปฏิบัติ คือศึกษาวิเคราะหหลักสูตร ขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับสภาพปญหาและความ
ตองการของสังคม ชุมชน และทองถิ่น จัดทำโครงสรางหลักสูตรและนำหลักสูตรไปใช การบริหารจัดการหลักสูตรให
เหมาะสมนิเทศติดตามการใชหลักสูตร และปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม และยังสอดคลองกับเจอรร่ี 
(Jerry, 1996, p. 425) ไดทําการวิจัยเรื่อง กระบวนการพัฒนาหลักสูตรการออกแบบกราฟฟคที่มีประสิทธภิาพ 
พบวา ควรรวบรวมแนวคิดและสังเคราะหแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบกราฟฟคที่จําเปนทางการศึกษาใหไดมาก
ที่สุด กอนดําเนินการพัฒนาหลักสูตร จากนั้นจึงแตงตั้งคณะกรรมการขึ ้นมาประกอบดวยผูเชี่ยวชาญดานการ
ออกแบบกราฟฟค และนักการศึกษา เพ่ือดําเนินการพัฒนาหลักสูตรแลวควรมีการเผยแพร ประชาสัมพันธใหเปนท่ี
ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้หนวยงานตนสังกัดควรสนับสนุน สงเสริมใหความรูเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสม
ดวย ทั้งนี้เนื่องจากสถานศึกษามีการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับความตองการของสังคม รวมทั้งมีการรายงานผลการใช
หลักสูตรแกผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับสถานศึกษา และมีการประเมินการใชหลักสูตรอยางสม่ำเสมอ 

2. ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พบวา มีความพึงพอใจตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งเปนไปตามหลักการ ภาระงานของผูบริหารสถานศึกษาที่กำหนดไวในพระราชบญัญตัิ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรูท่ี
กำหนดแนวปฏิบัติวา สงเสริมใหครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรูตามสาระและหนวยการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปน
สำคัญ สงเสริมใหครูจัดกระบวนการเรียนรูโดยจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจความถนัดของ
ผูเรียน ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ การประยุกตใชความรูเพื่อปองกันและแกไข
ปญหา การเรียนรูจากประสบการณจริง และการปฏิบัติจริง การสงเสริมใหรักการอาน และใฝรูอยางตอเนื่อง การ
ผสมผสานความรูตาง ๆ ใหสมดุลกัน ปลูกฝงคุณธรรม คานิยมท่ีดีงาม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงคท่ีสอดคลองกับ
เน้ือหาสาระกิจกรรม ท้ังน้ีโดยจัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอมและแหลงเรียนรูใหเอ้ือตอการจัดกระบวนการเรียนรูและ
การนำภูมิปญญาทองถิ่นหรือเครือขาย ผูปกครอง ชุมชน ทองถิ่นมามีสวนรวมในการจัดการเรียนรูตามความเหมาะสม 

3. ดานการนิเทศภายในสถานศึกษา พบวา มีความพึงพอใจตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารใน
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ดานการนิเทศ โดยมีแนวทางการปฏิบัติ จัดระบบการนิเทศงาน วิชาการ และการเรียนการ
สอนภายในสถานศึกษา ดำเนินการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนในรูปแบบหลากหลายและเหมาะสมกับ
สถานศึกษา ประเมินผลการจัดระบบ และกระบวนการนิเทศในสถานศึกษา ติดตาม ประสานงานกับเขตพื้นท่ี
การศึกษา เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนเรียนรู และ
ประสบการณการจัดระบบนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษากบสถานศึกษาอ่ืน หรือเครือขายการนิเทศการศึกษา
ภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสอดคลองกับวัชรา เลาเรียนดี (2545 : 130) ไดกลาววา การนิเทศภายในโรงเรียน 
เปนกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีจัดดำเนินการในโรงเรียนโดยบุคลากรในโรงเรียนเปนหลัก ซึ่งประกอบดวย 
ผูบริหารโรงเรียน คณะครูอาจารยและบุคลากรท่ีเก่ียวของกับการศึกษาในโรงเรียนเพ่ือพัฒนา คุณภาพการศึกษาใน
โรงเรียนโดยตรง และสอดคลองกับ ชัด บุญญา (2546: 44) ไดใหความเห็นวา การนิเทศภายในโรงเรียน หมายถึง 
การดำเนินใดๆที ่ทำใหครูมีความพึงพอใจและมีกำลังใจที่จะพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาการ
ดำเนินงานใดๆของโรงเรียนใหเปนไปตามมาตรฐานของโรงเรียนและของบุคลากรใหสูงขึ้นและรักษาไว จนสงผลให
โรงเรียนเปนท่ียอมรับของผูรับประโยชนจากโรงเรียนทุกฝาย อีกท้ังผานการประเมินภายในและภายนอก 

4. ดานการวัดและการประเมินผลการศึกษา พบวา มีความพึงพอใจตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร
ในภาพรวมอยูในระดับมาก เปนการดำเนินงานที่สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 26        
ที่กำหนดใหสถานศึกษาจัดการประเมินผูเรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผูเรียน ความประพฤติและสังเกต
พฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรมและการทดสอบควบคูไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต
ละระดับและรูปแบบการศึกษา ประกอบกับมาตรา 47 มาตรา 48 มาตรา 49 ที่กำหนดใหมีระบบประกันคุณภาพ

292

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาต ิครั้งที่ 16



การศึกษาทั้งภายในและภายนอก เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับและมีการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของสถานศึกษาทุกแหงอยางนอยหน่ึงคร้ังในทุกหาป ซ่ึงเปนผลทำใหสถานศึกษาทุกแหงตองมีการตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอยางสม่ำเสมอ โดยการวัดผลและประเมินผลอยางจริงจังมากขึ้น 
 
ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งน้ี 

1. การดำเนินงานดานหลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช ควรพัฒนาบุคคลากรและระบบการบริหารงาน
วิชาการในโรงเรียนไปพรอม ๆ กัน โดยการสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรไดพัฒนาตนเอง โดยการอบรมสัมมนาและ
ศึกษาหาความรูเพิ่มเติมอยางตอเนื่องจริงจัง เนื่องจากบุคลากรทางการศึกษาเปนบุคคลสำคัญที่มีสวนทำใหการ
ดำเนินงานดานวิชาการของโรงเรียนประสบผลสำเร็จ 

2. โรงเรียนควรเสริมสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชนตลอดจนประสานงานกับองคกรท้ัง
ภาครัฐและเอกชน เพ่ือใหสถานศึกษาเปนแหลงวิทยากรของชุมชนและมีสวนในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น 

3. ผูบริหารควรมีการกำหนดระยะในการนิเทศใหอยางเหมาะสมและปฏิบัติการนิเทศตามปฎทิินการนิเทศ
อยางตอเน่ือง 

การดำเนินงานดานหลักสูตรในภาพรวมทั้งหมด ควรมีการจัดการแสดงผลงานการพัฒนาอยางตอเนื่อง   
จัดกิจกรรมยกยองชมเชยแกบุคคลากรท่ีปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จ รวมท้ังการประชาสัมพันธใหชุมชนและทองถิ่น
ไดรับรูรับทราบและเกิดความรูความเขาใจเพ่ิมขึ้น เพ่ือเปนการเผยแพรและประชาสัมพันธงานแกสาธารณชน 
 
ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรศึกษาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคของบทบาทหนาท่ีการบริหารโรงเรียน ในดานตาง  ๆของผูบริหารโรงเรียน  
2. ควรศึกษาปญหาและอุปสรรค วิธีการแกไขปญหาในการดำเนินงานในดานตางๆ ของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
 

เอกสารอางอิง 
(ไกรสีห กลิ่นสุวรรณ 2546 : 7) การศึกษาความพึงพอใจของครูตอการบริหารโรงเรียนตามภาวะผูนำและความเปน

ประชาธิปไตยของผูบริหารสหวิทยาเขตราชนครินทร. ภาคนิพนธ ค.ม.,มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี, กรุงเทพ. 
ชัด บุญญา (2546: 44) หลักสูตรและวิธีสอนท่ัวไป. กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาวิทยาลัย รามคำแหง. 
วรนารถ เพช็รไกร. (2538). ความตองการพัฒนาดานวิชาการของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงาน

การศึกษาเอกชน จังหวดัสมุทรปราการ. วิทยานิพนธครุศาสตร มหาบณัฑิต, สาขาวชิาบริหารการศึกษา, 
คณะครุศาสตร, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

วัชรา เลาเรียนดี.(2545). โครงการสงเสริมเทคนิคการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศ. ตำราและเอกสาร
การสอนคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปกร นครปฐม 

ลวน สายยศและอังคณา สายยศ . 2536. เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา. พิมพคร้ังที 3. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพศูนย
สงเสริมวิชาการ . 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี.(2542, หนา 5) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ. 
เอกชัย เอกขุนฤทธ์ิ. (2556). การบริหารวิชาการในสถานศึกษา.www.gotoknow.org/post 
Jerry, E.  ( 1996) .  A Process for Effective Graphic Design Curriculum Development.  Dissertati on 

Abstracts International 

293

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาต ิครั้งที่ 16



ความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลเมืองแจระแม 
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
 
Parents Satisfaction with the Administration of the Child Development Center under 
the Jae Ramae Municipality, Muang District, Ubon Ratchathani Province 
 
ผูวิจัย   ไพฑูรย  สีลาพัฒน 
   ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
  ผูศาสตราจารย ดร.นิษฐวดี  จิรโรจนภิญโญ 
  คณะศึกษาศาสตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
    

บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารงานของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 2) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของ
ผูปกครองตอการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเลก็ในสังกัดเทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
จำแนกตามศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ผูปกครองนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลเมืองแจระแม จำนวน 140 คน โดยการเปดตารางของเครจซ่ี และมอรแกน จากนั้นดำเนินการสุม
แบบแบงชั้น จำแนกตามศูนยพัฒนาเด็กเล็กแลวทำการสุมอยางงายโดยวิธีจับสลากเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูลเปนแบบสอบถามมาตราสวน ประมาณคาสถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานโดยผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี  
 ระดับความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองแจระแม 
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวาทุกดานอยูในระดับมาก            
โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รองลงมาคือ ดานบุคลากร สวนดานท่ีมี
คาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ ดานอาคาร สถานท่ี สิ่งแวดลอม และความปลอดภัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เม่ือเปรียบเทียบ
ระดับความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองแจระแม พบวา
ผูปกครองมีความพึงพอใจตอการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกดัเทศบาลเมืองแจระแม โดยภาพรวม
แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถติิท่ีระดับ .05 และเม่ือพิจารณารายดานพบวา ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ดานอาคาร สถานท่ี สิ่งแวดลอม และความปลอดภัยของศนูยพัฒนาเด็กเล็ก และดานวิชาการ และกิจกรรม
ตามหลักสูตร มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานดานบุคลากร ดานการมีสวนรวม
และสงเสริมสนับสนุน และดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัยไมแตกตางกัน 
 
คำสำคัญ : ความพึงพอใจ การบริหารงาน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
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ABSTRACT 
 The purposes of this research were 1) to study 2) to compare the parents' satisfaction 
to the administration of the child development center, the satisfaction of the parents to the 
administration of the child development center under the city of Cha-am Municipality. Mae 
Mueang District, Ubon Ratchathani Province Classified by the Child Development Center, 
the sample group in this study was 140 parents of the Child Development Center in Jae Ramae 
Municipality, by opening the table of Crazy and Morgan and then proceeding Stratified 
random Classified by the Child Development Center and then randomly selected by lottery, 
the tools used to collect data are questionnaire, scale estimation, statistics used to analyze 
data such as percentage, average, standard deviation. As follows.  
 The satisfaction level of the parents towards the administration of the Child 
Development Center under the Jae Ramae Municipality, Muang District, Ubon Ratchathani 
Province The overall picture is in a high level. When considering each aspect, it was found that 
all aspects were at a high level. With the highest mean being In the aspect of management of 
the child development center, followed by the personnel, while the lowest mean was the 
building, environment and safety of the child development center. When comparing the parents' 
satisfaction to the administration of the Child Development Center under Jae Ramae 
Municipality, it was found that the parents were satisfied with the Administration of the Child 
Development Center under the Jae Ramae Municipality Overall, the differences are statistically 
significant at the .05 level and when considering each aspect, it is found that In the management 
of the child development center in the area of the building, environment and safety of the child 
development center And academic And curriculum activities There are statistically significant 
differences at the .05 level. In terms of personnel In participation and promotion And the aspect 
of promoting the network of early childhood development is no different. 
 
Key word : satisfaction Administration Child Development Center 
 

บทนำ 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ไดใหความสำคัญกับการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิง่
ในเร่ืองการศึกษาของเด็กเล็ก โดยในมาตรา 54 ไดบัญญัติวา รัฐตองดำเนินการจัดใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปน
เวลาสิบสองป ตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย รัฐตองดำเนินให
เด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษา ดังกลาวขางตน เพื่อพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ 
สังคมและสติปญญาใหสมกับวัย โดยสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคเอกชนเขามามีสวนรวมดวย 
และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช 2545 และ
ฉบับท่ี 3 พุทธศักราช 2553 ไดกำหนดแนวทางในการจัดการศึกษาไววา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู
และพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยมีความสำคัญและจำเปนอยางยิ่ง 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2546) ยังไดอธิบายวา วัย 6 ปแรกของ
ชีวิตมีความสำคัญในการพัฒนายิ ่งกวาวัยอื ่นๆ ทั้งหมดและถาเด็กปฐมวัยไมไดรับการพัฒนาอยางถูกตอง 
ความสามารถในการเรียนรูจะถูกยับยั้งใหลาชาและชะงักงันได ดังน้ันเด็กปฐมวัยจึงเปนวัยท่ีควรไดรับการสงเสริม
พัฒนาการตางๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือใหเด็กเกิดการเรียนรูมากท่ีสุด  
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 เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ซึ ่งมีภารกิจหนาที่ที่รับผิดชอบในการจัด
การศึกษา สงเสริมการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ จึงไดจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จำนวน 3 ศูนย ไดแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนปอแดง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดไชยศรียาราม และ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยไคร เพ่ือใหบริการทางการศึกษาและเตรียมความพรอมใหแกเด็กปฐมวัย รวมท้ังพัฒนา
เด็ก ในดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญาอยางเหมาะสมตามวัยและตามศักยภาพ เพ่ือแบงเบาภาระ
ของปกครอง ทั้งยังเปนพื้นฐานการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูวิจัยในฐานะเจาหนาที่เทศบาลเมืองแจ
ระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ตำแหนงนักสันทนาการปฏิบัติการ เปนบุคลากรมีหนาที่รับผิดชอบและ
ปฏิบัติงานดานการศึกษาของเทศบาล ในดานกีฬาและนันทนาการ จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับความพึงพอใจ
ของผู ปกครองตอการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี โดยศึกษาจากความพึงพอใจของผูปกครองของนักเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนปอ
แดง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดไชยศรียาราม และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยไคร ตอการบริหารงานของศนูยพัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองแจระแม ซ่ึงผลท่ีไดจากการศึกษาจะนำมาใชในการวางแผนเปนแนวทางปฏิบัติในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองแจระแมใหผูปกครองมีความพึงพอใจ 
ม่ันใจ ตอการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
เมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  
 2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด
เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพของ
ผูปกครอง 
 

กรอบแนวความคิดในการทำการวิจัย 
 การศึกษาคร้ังน้ีมุงศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลเมืองแจระแม ตามกรอบมาตรฐานการดำเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(2559) ซ่ึงไดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังน้ี 
            ตัวแปรอิสระ              ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอมูลพ้ืนฐานของผูปกครอง 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. วุฒิการศึกษาสงูสดุ 
4. อาชีพ 

การบริหารงานของศูนยพัฒนาเดก็ 
ในสังกดัเทศบาลเมืองแจระแม 

1. ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
2. ดานบุคลากร 
3. ดานอาคาร สถานท่ี สิง่แวดลอมและความ

ปลอดภยัของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
4. ดานวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสตูร 
5. ดานการมีสวนรวม และการสนับสนุน 
6. ดานการสงเสริมเครือขายการพัฒนา 

เด็กปฐมวัย 
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วิธีการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1. กลุมประชากรที่ใชในการวิจัย ผูปกครองนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองแจระแม           
ปการศึกษา 2562 จำนวน 220 คน 

2. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก ผูปกครองนักเรียนศูนยพัฒนาเดก็เล็กในสังกัดเทศบาลเมืองแจระแม 
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัย กำหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยเปดตาราง Krejcie & Morgan (1970 : 607-610) ไดกลุม
ตัวอยางจำนวน 140 คน และใชวิธีสุมแบบแบงชั้น (Stratified random sampling) เทียบสัดสวนจำแนกตามศนูย
พัฒนาเด็กเล็ก  
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม ประกอบไปดวย 2 ตอน คือ  
 ตอนท่ี 1 เปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม         
มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการเก่ียวกับ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และท่ีตั้งของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามความพึงพอใจของผูปกครองตอการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบสอบถาม 5 ระดับ 
(Rating scale) (ภัทราพร เกษสังข, 2549 : 108) 
การสรางเครื่องมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือ  
ผูวิจัยไดดำเนินการสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอน ดังน้ี  
 1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที ่เกี ่ยวของกับความพึงพอใจของผู ปกครองตอการ
บริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองแจระแม และเสนอตออาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือกำหนดกรอบ
ในการสรางเคร่ืองมือวิจัย  
 2. กำหนดแนวคิดในการสรางเคร่ืองมือ สรางเคร่ืองมือตามกรอบแนวคิด นำเสนอเคร่ืองมือตออาจารยท่ี
ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบและใหขอเสนอแนะ  
 3. นำแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 คนทำการตรวจสอบความสอดคลองระหวางขอคำถามกับ
นิยามศัพท (Index of Congruence : IC) ของแบบสอบถาม โดยเลือกคำถามที่มีคา IC ที่มีคาตั้งแต 0.5 ขึ้นไป 
(พวงรัตน ทวีรัตน, 2540 : 117) ซ่ึงคา IC ท่ีไดอยูระหวาง 0.8 - 1.0  
 4. นำเคร่ืองมือไปทดลองใช (Try out) กับประชากรท่ีไมใชกลุมตัวอยางซ่ึงเปนผูปกครองของเด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 30 คน แลวนำขอมูลจาก
แบบสอบถามที ่ไดจากการทดลองมาวิเคราะหหาคาความเที ่ยง (Reliability) ของแบบสอบถามโดยวิธีหาคา
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach's alpha coefficient) ตามวิธีของ ครอนบาค (ภัทราพร เกษสังข, 
2549 : 138) ไดคาความเชื่อม่ัน 0.909  
 5. ปรับปรุงแกไขและจัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณ เพ่ือนำไปเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บรวบรวมขอมูลสำหรับวิจัยในคร้ังน้ี ผูวิจัยไดดำเนินการตามขั้นตอนดังตอไปน้ี  

1. ขอหนังสือจากภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เพื่อขอความ
อนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลไปถึงผูบริหาร ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี ในการแจกแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยางท่ีเปนผูปกครองของเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

2. จัดสงแบบสอบถามพรอมหนังสือขอความอนุเคราะห ถึงผูปกครองของเด็กท่ีเปนกลุมตัวอยาง โดยขอ
ความรวมมือกับผูปกครองนักเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง แบบสอบถาม ไดรับคืนกลับมา 

297

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาต ิครั้งที่ 16



3. ผูวิจัยเปนผูรวบรวมแบบสอบถามคนืมาเพ่ือจัดทำขอมูลและตรวจสอบความสมบรูณ ของแบบสอบถาม 
เพ่ือดำเนินการเก่ียวกับการวิจัยขอมูลตอไป  

4. ผูวิจัยตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของแบบสอบถามทุกชุดภายหลังจากเก็บรวบรวม ขอมูล  
5. นำขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหขอมูลตามวิธีทางสถิต 

การวิเคราะหขอมูล 
 ขอมูลท่ีผานการตรวจความถูกตองและความสมบูรณแลว นำมาจัดเรียงลำดับแบบสอบถาม และลงรหัส 
แลวประมวลผลและวิเคราะหขอมูลทางสถิติ โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป ดังน้ี  
 1. วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี ่(Frequency) และคารอยละ 
(Percentage)  

2. วิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก แบบสอบถาม 
เปนแบบมาตราประมาณคา (Rating scale) วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย (X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
ท้ังรายดานและรายขอ กำหนดการแปลผลชวงคาเฉลี่ย (ภัทราพร เกษสังข, 2549 : 147-165)  
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร โดยใช สถิติตาม
หัวขอการวิเคราะหขอมูล ดังตอไปน้ี  
1. สถิติบรรยาย  
 1.1 การแจกแจงความถี่และคารอยละ  
 1.2 คาเฉลี่ย (X )  
 1.3 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  
2. สถิติทดสอบสมมติฐาน  
 ทดสอบสมมติฐานโดยใชคาสถิต ิ(F-Test) ในการทดสอบความมีนัยสำคัญทางสถิต ิ
 

สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยสรุปไดดังตอไปน้ี  
 1. ความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองแจระแม 
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดานพบวาทุกดานอยูในระดับมาก โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ 
ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รองลงมาคือ ดานบุคลากร สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ ดานอาคาร 
สถานท่ี สิ่งแวดลอม และความปลอดภัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เม่ือพิจารณาแตละดานสรุปผลไดดังน้ี 
   1.1 ความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมือง
แจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
เม่ือพิจารณาเปนรายขอจะเห็นวาทุกขอ มีระดับความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก อยูในระดับมาก โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการคัดสรรอาหารท่ีมีประโยชนตอเด็ก  
   1.2 ความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมือง
แจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ดานบุคลากร โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอจะ
เห็นวาทุกขอมีระดับความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อยูในระดับมาก โดยขอ
ท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ครูผูดูแลเด็กและผูชวยครูผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีศักยภาพในการอบรม เลี้ยงดู
เด็กไดเปนอยางดี  
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   1.3 ความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมือง
แจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ดานอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอม และความปลอดภัยของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอจะเห็นวาทุกขอมีระดับความพึงพอใจของผูปกครองตอ
การบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีแสง
สวางเพียงพอ อากาศปลอดโปรง มีลมถายเทอยางท่ัวถึง และไมมีเสียงรบกวน  
   1.4 ความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมือง
แจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอจะเห็นวาทุกขอมีระดับความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อยูในระดับมาก โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ โรงเรียนมีการวางแผนบำรุงรักษาพัสดุและครุภณัฑโดยจัดทำปฏิทิน
การปฏิบัติงาน  
   1.5 ความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมือง
แจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ดานการมีสวนรวมและสงเสริมสนับสนุน โดยภาพรวม อยูในระดับมาก 
เม่ือพิจารณาเปนรายขอจะเห็นวาทุกขอมีระดับความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก อยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวนสามารถขอความรวมมือจาก
บุคลากรในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพ่ือการจัดการศึกษาท่ีเปนประโยชนสำหรับเด็กเล็ก  
   1.6 ความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมือง
แจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยภาพรวม อยูในระดับ
มาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอจะเห็นวาทุกขอมีระดับความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารงานของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก อยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหความรวมมือกับหนวยงานตางๆ            
เพ่ือเปดโอกาสใหทุกภาคสวนมีสวนรวมการพัฒนาเด็กเล็ก  
 2. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพของ
ผูปกครอง พบวา 
   2.1 ความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมือง
แจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จำแนกตามเพศ โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 และเมื ่อพิจารณารายดานพบวา ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานอาคาร สถานท่ี 
สิ่งแวดลอม และความปลอดภัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และดานวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานดานบุคลากร ดานการมีสวนรวมและสงเสริมสนับสนุน 
และดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัยไมแตกตางกัน  
   2.2 ความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมือง
แจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จำแนกตามอายุ โดยภาพรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน  
   2.3 ความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมือง
แจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จำแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน  
   2.4 ความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมือง
แจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จำแนกตามอาชีพของผูปกครอง โดยภาพรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน 
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อภิปรายผล 
 1. ความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองแจระแม 
โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาในการบริหารงานของเทศบาลตำบลโนนปอแดง   
ไดกำหนดแนวทางในการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนปอแดง โดยมีการกำหนด
วิสัยทัศนที่ชัดเจนคือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนปอแดง มุงพัฒนาดานการศึกษาผูเรียน ครูพากเพยีร
ใฝหาความรู คูคุณธรรม ชุมชนนอมนำ  
   1.1 ความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมือง        
แจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
สอดคลองกับงานวิจัยของธวัชชัย สีมาพล (2558:89) ท่ีไดศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองตอการดำเนินงานของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง พบวาความพึงพอใจของผูปกครองตอการดำเนินงาน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ดานการบริหารจัดการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ พรหมพสิษฐ รักษาพราหมณ (2550:87) ท่ีไดศึกษา
เร่ือง ความพึงพอใจของผูปกครอง ผูนำชุมชน และบุคลากรตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหาร
สวนตำบลผาจุก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ พบวา ผูปกครอง ผูนำชุมชน และบุคลากรมีความพึงพอใจตอการบริหาร
จัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตำบลผาจุก ในภาพรวมอยูในระดับมาก 
   1.2 ความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมือง
แจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ดานบุคลากร โดยภาพรวม อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ 
อธิกัญญ แสงทอง (2560:บทคัดยอ) ไดทำการวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของผูปกครองตอการจัดการศึกษาปฐมวัยใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแหลมฟาผา พบวาความพึงพอใจของผูปกครองตอการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแหลมฟาผา ดานบุคลากร อยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ ศิฏฐิวรรธน 
วิยาภรณ (2550) ที่ไดทำการวิจัยเรื่อง ศึกษาความพึงพอใจของผูปกครอง ตอการบริหารงานของโรงเรียนอนบุาล
เมืองใหมชลบุรี สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี โดยรวมมีความพึงพอใจอยูระดับมาก และรายไดเรียง
คะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารงานทั่วไป ดานการบริหารงาน
วิชาการ และดานการบริหารงานงบประมาณ 
   1.3 ความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมือง
แจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ดานอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอม และความปลอดภัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ อธิกัญญ แสงทอง (2560:บทคัดยอ) ไดทำการวิจัยเรื่อง 
ความพึงพอใจของผูปกครองตอการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลแหลมฟาผา พบวา
ความพึงพอใจของผูปกครองตอการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลแหลมฟาผา ดาน
อาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอม และความปลอดภัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
   1.4 ความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมือง
แจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
สอดคลองกับงานวิจัยของ วารุณี ภาชนนท (2551: บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ืองการประเมินผลมาตรฐานการดำเนินงาน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตำบลแมใจ จังหวัดพะเยา พบวาศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการจัดทำแผนการ
จัดประสบการณการเรียนรูของเด็กมีการกำหนดกิจกรรมแตละกิจกรรมอยางเหมาะสมกับวัยของเด็กและมีการจัด
หลักสูตรใหเด็กไดเลนอิสระกลางแจงและเครื่องเลนสนามอยางดี และสอดคลองกับงานวิจัยของ สกุณา ชนะศึก 
(2556:บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองตอการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการ
บริหารสวนตำบลในอำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ ในดานวิชาการ กิจกรรมหลักสูตร ผลการวิจัยพบวาระดับความพึง
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พอใจของผูปกครองนักเรียนตอการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตำบลในอำเภอนามน 
จังหวัดกาฬสินธุ อยูในระดับมาก  
   1.5 ความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมือง
แจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ดานการมีสวนรวมและสงเสริมสนับสนุน โดยภาพรวมอยูในระดบัมาก 
สอดคลองกับงานวิจัยของ สกุณา ชนะศึก (2556:บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองตอการจัด
การศึกษาของศูนยพัฒนาเดก็เล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตำบลในอำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ ในดานการมีสวน
รวมและสนับสนุนจากชุมชน ผลการวิจัยพบวา ระดับความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอการจัดการศึกษาของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตำบลในอำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ อยูในระดับมาก  
   1.6 ความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมือง
แจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเดก็ปฐมวัย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
สอดคลองกับงานวิจัยของ จีรภา พลชา (2559:บทคัดยอ) ท่ีไดศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองตอการดำเนินงาน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในอำเภอทาลี ่จังหวัดเลย ผลการศึกษาในดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย พบวาโดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ สน ศิระวงษ (2554) ไดทำการศึกษาความพึงพอใจของ
ผูปกครองตอการดำเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตำบลคลองตะเกรา อำเภอทา
ตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของผูปกครองตอการดำเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองคการบริหารสวนตำบลคลองตะเกรา อำเภอ ทาตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวมและรายดานทุกดาน
อยูในระดับมาก 
 2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ผูวิจัยมีประเด็นท่ีจะอภิปรายดังน้ี 
   2.1 จำแนกตามเพศ ผลการวิเคราะหขอมูลดานความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารงานของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับงานวิจัยของ อธิกัญญ แสงทอง (2560 : บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาผลการ
เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมีเพศตางกัน มีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนยพัฒนาเดก็
เล็กเทศบาลตำบลแหลมฟาผา โดยพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานอาคาร สถานท่ี สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 
และดานการมีสวนรวม และสงเสริมสนับสนุน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
   2.2 จำแนกตามอายุ ผลการวิเคราะหขอมูลดานความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารงาน
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยภาพรวมและรายดาน 
ไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ พิชพล ชิณเพ็ง (2558:บทคัดยอ) ท่ีไดศึกษาความพึงพอใจของผูปกครอง
นักเรียนตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัด
รอยเอ็ด จำแนกตามอายุ พบวา มีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวน
ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด ไมแตกตางกัน  
   2.3 จำแนกตามระดับการศึกษา ผลการวิเคราะหขอมูลดานความพึงพอใจของผูปกครองตอการ
บริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยภาพรวม
และรายดาน ไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ ธวัชชัย สีมาพล (2558:94) ที่ไดศึกษาความพึงพอใจของ
ผูปกครองตอการดำเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง พบวาความ
พึงพอใจของผูปกครองตอการดำเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตำบลพนานิคม อำเภอนิคม
พัฒนา จังหวัดระยอง จำแนกตามระดับการศึกษา โดยรวมและรายดานทุกดาน ไมแตกตางกัน  
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   2.4 จำแนกตามอาชีพของผูปกครอง ผลการวิเคราะหขอมูลดานความพึงพอใจของผูปกครองตอ
การบริหารงานของศูนยพัฒนาเดก็เล็กในสังกัดเทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยภาพรวม
และรายดาน ไมแตกตางกัน ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลเมือง แจระแม อำเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี ทั้ง 3 แหง ตั ้งอยู ในพื ้นที ่ชนบทของจังหวัดอุบลราชธานี ผู ปกครองสวนใหญมีอาชีพ
เกษตรกรรม รองลงมาคือ ผูท่ีมีอาชีพรับจาง และอาชีพคาขาย ซ่ึงทุกอาชีพท่ีกลาวมาลวนแตประกอบอาชีพในพ้ืนท่ี 
ทำใหรับรูการดำเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และไดเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
อยางสม่ำเสมอ โดยทางศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดขอความรวมมือกับผูปกครอง โดยไมไดกำหนดวาจะตองประกอบ
อาชีพอะไร จึงสงผลใหผูปกครองที่มีอาชีพแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก      
ไมแตกตางกัน  
 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งน้ี 
 1. ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ควรจัดใหมีการประเมินตนเองเพื่อตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพการจัดการศึกษา รายงานใหหนวยงานตนสังกัด ผูปกครอง และสาธารณะชนรับทราบ เพ่ือใหศูนยพัฒนา
เด็กเล็กทุกแหง มีมาตรฐานการทำงานท่ีดี ตรวจสอบได  
 2. ดานบุคลากร ควรจัดใหมีการสรางเครือขายของครูในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลโนนปอ
แดง เพ่ือสรางชุมชนแหงการเรียนรูรวมกัน  
 3. ดานอาคาร สถานท่ี สิ่งแวดลอม และความปลอดภัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ควรจัดใหมีโครงการ
พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตำบลโนนปอแดง ในดานอาคาร สถานท่ี สิ่งแวดลอมเปนประจำทกุป 
เชนการทาสี ซอมมุงลวด ตัดแตงก่ิงไม เปนตน  
 4. ดานวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร ควรสงเสริมใหผูปกครองเขามามีสวนรวมในการจัดทำ
หลักสูตรของศูนยพัฒนาเด็กเล็กรวมกันกับครูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีการนำเสนอขอมูล ความคืบหนาอยางสม่ำเสมอ  
 5. ดานการมีสวนรวมและสงเสริมสนับสนุน ควรมีความรวมมือในการจัดการศึกษาจากหนวยงานในพ้ืนท่ี 
มีการสรางเครือขายสังคมออนไลน ใหการติดตอประสานงานกันมีความรวดเร็วทันตอเหตุการณ เพื่อใหเกิดการ
พัฒนาการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

6. ดานการสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ควรใชเทคโนโลยีดานการสื่อสารท่ีทันสมัย เปนปจจุบัน 
เพ่ือใหการติดตอการประสานงานงายยิ่งขึ้น 
ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรมีการศึกษาผลการดำเนินงานตามมาตรฐานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลเมืองแจระแม 
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  

2. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองของเดก็ ท่ีกำลังศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล
เมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ในเร่ืองการดำเนินงานตามมาตรฐานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

3. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองของเดก็ ท่ีกำลังศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล
เมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ในเรื่องจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศักราช 
2560  

4. ควรมีการศึกษาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจของผูปกครองของเด็ก ท่ีกำลังศึกษาในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีกับการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
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5. ควรมีการศึกษาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจของผูปกครองของเด็ก ท่ีกำลังศึกษาในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีกับการดำเนินงานตามมาตรฐานของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก  
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ความคิดหในของครูตอการบริหารวิชาการรงรียนสังกัดทศบาลมืองกระทุมบน อ าภอกระทุมบน 
จังหวัดสมุทรสาคร 

 

Teachers’ Thing king to Academic Administration of Tedsaban kathumbran 
Municipality  Samut Sakhon Province. 
 

ผูຌวิจัย   ภัทรพงษ์  สตะกัณณะ 
   สาขาวิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยวสทิร์น 

รองศาสตราจารย์ ดร.สันต์ชัย  พูลสวัสดิ์ 
   หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยวสทิร์น 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยครัๅงนีๅมีวัตถุประสงค์พืไอ แี ศึกษาระดับความคิดหในของครูตอการบริหารวิชาการ ของผูຌบริหาร

รงรียน฿นสังกัดทศบาลมืองกระทุมบน อ าภอกระทุมบน จังหวัดสมุทรสาคร  2) พืไอปรียบทียบความคิดหใน 
ของครู ตอการบริหารวิชาการ ของผูຌบริหารรงรียนจ านกตามสถานภาพสวนบุคคล ฿นสังกัดทศบาลมืองกระทุมบน 
อ าภอกระทุมบน จังหวัดสมุทรสาคร ประชากรทีไ฿ชຌ฿นการวิจัย คือ ครู จ านวน 6เ คน ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการวิจัยป็น 
บบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ซึไงมีคาความชืไอมัไนทีไ เ.้ไ ละบบตรวจสอบรายการ สถิติทีไ฿ชຌ฿น
การวิคราะห์ขຌอมูล เดຌก คารຌอยละ คา μ ละ σ  

ผลการวิจัย พบวา แี ระดับความคิดหในของครูตอการบริหารวิชาการ ของผูຌบริหารรงรียน฿นสังกัดทศบาล
มืองกระทุมบน อ าภอกระทุมบน จังหวัดสมุทรสาคร การบริหารงานวิชาการดยรวมทัๅง 7 ดຌาน มีคาฉลีไยทากับ 
4.07 อยู฿นระดับมาก ดยตละดຌานมีคาฉลีไย ดังนีๅ ดຌานการรียนการสอน มีคาฉลีไยระดับมากทีไสุด รองลงมา  ดຌาน
หลักสูตรละการน าหลักสูตรเป฿ชຌ อยู฿นระดับมาก จ านวนดຌานวัสดุประกอบหลักสูตรละสืไอการรียนการสอน อยู฿น
ระดับปานกลาง ละ โี ผลการปรียบทียบความคิดหในของครู ดຌานสถานภาพสวนบุคคล จ านกป็น พศ อายุ วุฒิ
การศึกษา ละประสบการณ์การท างาน ตอการบริหารวิชาการทัๅง ็ ดຌาน ของผูຌบริหารรงรียน฿นสังกัดทศบาลมือง
กระทุมบน อ าภอกระทุมบน จังหวัดสมุทรสาคร พบวา เมตกตางกัน  
  

ค าส าคัญ : ความคิดหใน การบริหารรงรียนทศบาลจังหวัดสมุทรสาคร 
 

ABSTRACT   
 The aim of this research was to study the teachers’ opinions towards academic 
administration of Kratumban municipality in 7 aspects: 1) curriculum and implementation         
2) instruction 3) materials and medias 4) measurement and evaluation 5) library 6) internal 
supervision and 7) academic training. The populations included 60 teachers. Data were 
collected using 5-point rating scale questionnaire and checklist and statistically analyzed in 
percentage, mean score, and standard deviation 
 2) to compare of the academic administration ing to personal teacher in the overall not difference. 

 
Keyword : Teachers’ Thing king to Academic Administration Municipality  Samut 

Sakhon Province. 
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บทน า 
การจัดการศึกษาของประทศเทย ตามพระราชบัญญัติการศึกษาหงชาติ  พ.ศ. 2542 ละทีไกຌเขพิไมติม 

ิฉบับทีไ 2) พ.ศ.2545 ฿นหมวด แ บททัไวเป มาตรา 6 ระบุวาการจัดการศึกษาตຌองป็นเปพืไอพัฒนาคนเทย฿หຌป็นมนุษย์
ทีไสมบูรณ์ทัๅงรางกาย จิต฿จ สติปัญญา ความรูຌ ละคุณธรรม มีจริยธรรมละวัฒนธรรม฿นการด ารงชีวิต สามารถอยู
รวมกันกับผูຌอืไนเดຌอยางมีความสุข ละมาตรา ็ ระบุวา฿นกระบวนการรียนรูຌตຌองมุงปลูกจิตส านึกทีไถูกตຌอง กีไยวกับ
การมืองการปกครอง฿นระบอบประชาธิปเตย อันมีพระมหากษัตริย์ป็นประมุข รูຌจักรักษาละสงสริมสิท ธิ หนຌาทีไ 
สรีภาพ ความคารพกฎหมาย ความสมอภาค ละศักดิ์ศรีความป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิ฿จ฿นความป็นเทย รูຌจัก
รักษาผลประยชน์สวนรวมละของประทศชาติ รวมทัๅงสงสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญา
ทຌองถิไน ภูมิปัญญาเทย ละความรูຌอันป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมมีความสามารถ฿น
การประกอบอาชีพรูຌจักพึไงตนองมีความคิดริริไมสรຌางสรรค์ ฿ฝຆรูຌละรียนรูຌดຌวยตนองอยางตอนืไอง ิส านักงาน
ลขาธิการคุรุสภา, 254้ 

การศึกษา฿นยุคสังคมหงการรียนรูຌตຌองป็นการศึกษาทีไชวยกันพัฒนาศักยภาพ หรือสริมสรຌางพลังทีไมีอยู฿น
ตัวมนุษย์ ซึไงสามารถท าเดຌตัๅงตจุดรกละตลอดชวงวัยของชีวิต การจัดการศึกษา฿หຌป็นเปตามรัฐธรรมนูญหง
ราชอาณาจักรเทย พุทธศักราช 2540 ละพระราชบัญญัติการศึกษาหงชาต ิพ.ศ.2542 ละทีไกຌเขพิไมติม ิฉบับทีไ 2ี 
พ.ศ.2545 ซึไงมีจุดมุงหมายหลัก พืไอพัฒนาผูຌรียน฿หຌมีคุณภาพ ละป็นมนุษย์ทีไสมบูรณ์ทัๅงรางกาย จิต฿จ สติปัญญา 
ความรูຌละคุณธรรม มีจริยธรรม ละวัฒนธรรม฿นการด ารงชีวิตทีไจะอยูรวมกับผูຌอืไนเดຌอยางมีความสุข จ าป็นตຌองมีการ
ปฏิรูปการศึกษา พืไอ฿หຌกิดระบบละปัจจัยทีไมีคุณภาพทีไดีอืๅอ ตอการจัดการ ละพียงพอตอการจัดการศึกษา฿หຌบรรลุ
ตามจุดมุงหมาย การจัดการศึกษาทีไดีจะตຌองจัด฿หຌสอดคลຌองกับการปลีไยนปลง฿นทุก โ ดຌานของประทศ  พราะ
การศึกษาป็นรากฐานอันส าคัญ฿นการสรຌางสรรค์ความจริญกຌาวหนຌาละกຌเขปัญหาตาง โ ฿นสังคม นืไองจ าก
การศึกษาป็นกระบวนการทีไชวย฿หຌคนเดຌพัฒนาตนองดຌานตาง โ ตลอดชวงชีวิต ตัๅงตการวางรากฐานพัฒนาการของ
ชีวิตตรกกิด การศักยภาพละขีดความสามารถดຌานตาง โ ทีไจะด ารงชีพละประกอบอาชีพเดຌอยางมีความสุข รูຌทา
ทันการปลีไยนปลง รวมทัๅงป็นพลังสรຌางสรรค์การพัฒนาประทศอยางยัไงยืนเดຌ ิส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
หงชาติ, 2540: 6ี 

ปัจจุบันประทศเทยเดຌด านินการปฏิรูปการศึกษา฿หຌมีคุณภาพ ซึไงเดຌริไมด านินมาตัๅงตพระราชบัญญัติ
การศึกษาหงชาติ พ.ศ. โ5ไโ มีผลบังคับ ละทีไกຌเขพิไมติม ิฉบับทีไ 2) พ.ศ.2545 จนกระทัไงปัจจุบัน ถึงมຌการ
ปฏิรูปการศึกษามีความคืบหนຌากิดขึๅน ตกใมีหลายประดในทีไยังเมกຌาวหนຌา พราะปัญหาจากระบบการบริหารจัดการทีไ
ยังเมมีกฎหมายรองรับ ระบบการจัดทรัพยากร นวทางการกระจายอ านาจยังเมป็นรูปธรรม ท า฿หຌการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเมสงผลถึงสถานศึกษา ครู อาจารย์ นักรียนอยางทຌจริง การบริหารจัดการภาย฿นสถานศึกษาองจึงป็นสวน
หนึไงทีไมีความส าคัญอยางยิไงการปฏิรูปการศึกษา฿หຌมีประสิทธิภาพ พืไอตอบสนองจตนารมย์ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาหงชาติ ิสมา จันทรกษม, 2551: 18ี  

ดຌวยหตุทีไสถานศึกษา฿นประทศเทยยังเม มีนวทางด านินงานป็นทีไยอมรับดຌานการศึกษาอยางทัไวถึง 
นืไองจากมีความตกตางทางบริบท ฿นดຌานตาง โ ชน ดຌานภูมิศาสตร์ พืๅนทีไ฿นมือง ฿นชุมชน หรือทຌองถิไนหางเกลความ
จริญ ท า฿หຌการศึกษาขาดการด านินงาน฿นสถานศึกษา฿หຌกิดคุณภาพตางกัน ดังนัๅนงานวิชาการป็นงานหลักของ
สถานศึกษา ละหัว฿จส าคัญทีไจะสงผล฿หຌการพัฒนาคุณภาพนักรียนบรรลุปງาหมาย ซึไงตรงกับ อุทัย บุญประสริฐ 
ิ2540: 25ี ทีไกลาววา งานวิชาการป็นงานทีไส าคัญทีไสุดของสถานศึกษา ละงานวิชาการยังป็นงานหลัก ป็นงานสวน
฿หญทีไสุดของระบบ ป็นงานทีไป็นหัว฿จของสถานศึกษา งานวิชาการจึงกลายป็นงานทีไป็นศูนย์กลางของสถานศึกษา
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ครอบคลุมสถานศึกษาทัๅงระบบ ดังนัๅน สถานศึกษา฿ดทีไงานวิชาการกຌาวหนຌา หรือป็นลิศสถานศึกษานัๅนมักมีชืไอสียง
ป็นทีไนิยม ป็นทีไยอมรับ สวนสถานศึกษา฿ดงานวิชาการลຌาหลัง หรือเมป็นลิศ สถานศึกษานัๅ นจะเมป็นทีไนิยม           
ขาดความศรัทธาละมักสืไอมถอยเมป็นทีไยอมรับ ส าหรับการบริหารวิชาการ  

จากสภาพทัไวเปของการจัดการรียนการสอนของรงรียนทศบาลมืองกระทุมบน นักรียนสวน฿หญมีฐานะ 
ปานกลางจนถึงยากจน หนຌาทีไของครูผูຌสอนนอกจากจะปฏิบัติหนຌาทีไกีไยวกับการรียนการสอนลຌว สวน฿หญยังตຌองขຌา
รวม฿นการจัดกิจกรรมประพณีตาง โ ของทศบาลทีไจัดขึๅนอยูสมอ ละการบริหารวิชาการ฿นดຌานตาง โ ของรงรียนทัๅง 
7 ดຌาน คือ ดຌานหลักสูตรละการน าหลักสูตรเป฿ชຌ ดຌานการรียนการสอน ดຌานวัสดุประกอบหลักสูตรละสืไอการรียนการ
สอน ดຌานการวัดผลละประมินผล ดຌานหຌองสมุด ดຌานการนิทศภาย฿น ดຌานการประชุมอบรมทางวิชาการ  การจัด 
การศึกษา฿นรงรียนทีไผานมายังมีปัญหาดຌานหลักสูตร ผูຌบริหาร ครู เมขຌา฿จครงสรຌางการจัดการรียนรูຌ รงรียนมีสืไอ
การรียนรูຌทีไเมตรงกับความตຌองการ ละเมขຌา฿จวิธีการวัดละประมินผลอยางถองทຌท า฿หຌเมสามารถวัดละ
ประมินผลเดຌครบทุกกระบวนการ ปัญหาดังกลาวขຌางตຌนป็นผลกระทบตอการจัดการรียนการสอนท า฿หຌผลสัมฤทธิ์
ทางการรียนของนักรียนคอนขຌางตไ า การทีไจะจัดการศึกษา฿หຌเดຌผลดังกลาว จ าป็นอยางยิไงทีไครูจะตຌองมีความรูຌความ
ขຌา฿จ฿นรืไองของงานวิชาการ ซึไงถือป็นงานทีไส าคัญละป็นงานหลักของรงรียน ซึไงสอดคลຌองกับ กิติมา ปรีดีดิลก 
ิโ5ไโ: ไ่ี ทีไกลาววา ภารกิจหลักทีไส าคัญของผูຌบริหารละครูจะตຌอง฿หຌความส าคัญกับงานวิชาการป็นอันดับรก ทัๅงนีๅ
ถือวางานวิชาการ คือ คุณภาพของนักรียน ซึไงสดงออกมา฿นผลสัมฤทธิ์ทางการรียนละคุณลักษณะทีไพึงประสงค์ตาม
ความตຌองการของหลักสูตร นักการศึกษาหลายทานยอมรับวา การบริหารวิชาการมีความส าคัญมาก รงรียนจะดีหรือ
เม฿หຌดูทีไงานวิชาการละผลสัมฤทธิ์ของนักรียน จากสภาพปัญหาดังกลาว จึงท า฿หຌผูຌวิจัยสน฿จทีไจะศึกษา รืไองความ
คิดหในของครูตอการบริหารวิชาการรงรียน สังกัดทศบาลมืองกระทุมบน อ าภอกระทุมบน จังหวัดสมุทรสาคร 

ดังนัๅนผูຌวิจัย จึงมีความสน฿จทีไจะศึกษารืไอง ความคิดหในของครูตอการบริหารวิชาการรงรียนสังกัดทศบาล
มืองกระทุมบน อ าภอกระทุมบน จังหวัดสมุทรสาคร พืไอป็นนวทาง฿นการน าผลการศึกษาครัๅงนีๅเปป็นขຌอมูล
ส าหรับผูຌบริหาร ละครูน าเปด านินการวางผนปรับปรุงการปฏิบัติงานดຌานวิชาการซึไงจะมีผล฿หຌครู฿นรงรียน สังกัด
ทศบาลมืองกระทุมบน อ าภอกระทุมบน จังหวัดสมุทรสาคร ฿หຌมีประสิทธิภาพ฿นการจัดการรียนการสอนเดຌดีขึๅน 
ละสามารถพัฒนาผลการรียนรูຌของผูຌรียน฿หຌเดຌระดับมาตรฐานการศึกษาตอเป ละน าขຌอมูลทีไเดຌปรับปรุงกຌเข ละ
พัฒนาการบริหารวิชาการของรงรียน฿หຌมีประสิทธิภาพดียิไงขึๅนตอเป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
แ. พืไอศึกษาระดับความคิดหในของครูตอการบริหารวิชาการทัๅง ็ ดຌาน ของผูຌบริหารรงรียน฿นสังกัดทศบาล

มืองกระทุมบน อ าภอกระทุมบน จังหวัดสมุทรสาคร 
 2. พืไอปรียบทียบความคิดหในของครู ดຌานสถานภาพสวนบุคคลตอการบริหารวิชาการทัๅง ็ ดຌาน ของผูຌบริหาร
รงรียน฿นสังกัดทศบาลมืองกระทุมบน อ าภอกระทุมบน จังหวัดสมุทรสาคร จ านกตามสถานภาพสวนบุคคล 
 

กรอบนวคิด฿นการท าวิจัย 
กรอบนวคิด รืไองการบริหารวิชาการ ทัๅง 7 ดຌาน ทีไกีไยวกับการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

เดຌก 1ี ดຌานหลักสูตรละการน าหลักสูตรเป฿ชຌ โี ดຌานการรียนการสอน ใี ดຌานวัสดุประกอบหลักสูตรละสืไอการ
รียนการสอน ไี ดຌานการวัดผลละประมินผล 5ี ดຌานหຌองสมุด ๆี ดຌานการนิทศภาย฿น ละ ็ี ดຌานการประชุม
อบรมทางวิชาการ ิกรมวิชาการุ 2545ี 
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ภาพทีไ แ กรอบนวคิดทีไ฿ชຌ฿นการวจิัย 
 

วิธีด านินการวิจัย 
การศึกษา รืไอง ความคิดหในของครูตอการบริหารวิชาการรงรียน สังกัดทศบาลมืองกระทุมบน อ าภอ

กระทุมบน จังหวัดสมุทรสาคร วัตถุประสงค์ แี พืไอศึกษาระดับความคิดหในของครูตอการบริหารวิชาการทัๅง ็ ดຌาน 
ของผูຌบริหารรงรียน฿นสังกัดทศบาลมืองกระทุมบน อ าภอกระทุมบน จังหวัดสมุทรสาคร ละ 2) พืไอปรียบทียบ
ความคิดหในของครู ตอการบริหารวิชาการทัๅง ็ ดຌาน ของผูຌบริหารรงรียนจ านกตามสถานภาพสวนบุคคล ฿นสังกัด
ทศบาลมืองกระทุมบน อ าภอกระทุมบน จังหวัดสมุทรสาครดยกใบขຌอมูลการวิจัยครัๅงนีๅป็นการวิจัยการวิจัยชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) ผูຌวิจัยเดຌด านินการตามล าดับ ดังนีๅ 
 แ. ประชากรละกลุมตัวอยาง ประชากร ทีไ฿ชຌ฿นการศึกษาวิจัยครัๅงนีๅ ประชากรทีไ฿ชຌ฿นการศึกษาป็น ครู฿น
รงรียนสังกัดทศบาลมืองกระทุมบน อ าภอกระทุมบน จังหวัดสมุทรสาคร จ านวน ๆ0 คน ดยสุมจาก รงรียน
รงรียนทศบาลวัดดอนเกดี จ านวน ใ0 คน ละ รงรียนทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ จ านวน ใเ คน ดยวิธีสุมบบงาย 

โ. ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการกใบรวบรวมขຌอมูล ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการกใบรวบรวมขຌอมูลพืไอ฿ชຌ฿นการวิจัยครัๅงนีๅ 
ป็นบบสอบถามบงออกป็น 2 ตอน 

ตอนทีไ 1 ป็นบบสอบถามกีไยวกับสถานภาพของผูຌตอบบบสอบถามจ านกป็น พศ อายุ ระดับ
การศึกษา ละประสบการณ์฿นการท างาน 

ตอนทีไ 2 ป็นบบสอบถามกีไยวกับความคิดหในของครูตอการบริหารวิชาการรงรียน สังกัดทศบาล
มืองกระทุมบน 7 ดຌาน รวม 35 ขຌอ ดังนีๅ 

1. ดຌานหลักสูตรละการน าหลักสูตรเป฿ชຌ จ านวน 5 ขຌอ  
2. ดຌานการรียนการสอน จ านวน 5 ขຌอ  
3. ดຌานวัสดุประกอบหลักสูตรละสืไอการรียนการสอน จ านวน 5 ขຌอ  
4. ดຌานการวัดผลละประมินผล จ านวน 5 ขຌอ  
5. ดຌานหຌองสมุด จ านวน 5 ขຌอ  

สถานภาพสวนบุคคล 
1. พศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. ประสบการณ์฿นการท างาน 

 

ตัวปรอิสระ ตัวปรตาม 

ความคิดหในของครทูีไมีตอการบริหารวิชาการ 
1. ดຌานหลักสูตรละการน าหลักสูตรเป฿ชຌ  
2. ดຌานการรียนการสอน  
3. ดຌานวัสดุประกอบหลักสูตรละสืไอการรียน 
 การสอน  
4. ดຌานการวัดผลละประมินผล  
5. ดຌานหຌองสมุด  
6. ดຌานการนิทศภาย฿น ละ  
7. ดຌานการประชุมอบรมทางวิชาการ 
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6. ดຌานการนิทศภาย฿น จ านวน 5 ขຌอ  
7. ดຌานการประชุมอบรมทางวิชาการ จ านวน 5 ขຌอ  

ลักษณะค าถามป็นบบ Rating Scale ตามบบ Likert ดยตละค าถามจะมีค าตอบ฿หຌลือก 5 ระดับ คือ 
 5 หมายถึง มีความคิดหใน฿นระดับมากทีไสุด 

 4 หมายถึง มีความคิดหใน฿นระดับมาก 
3 หมายถึง มีความคิดหใน฿นระดับปานกลาง 

 2 หมายถึง มีความคิดหใน฿นระดับนຌอย 
1 หมายถึง มีความคิดหใน฿นระดับนຌอยทีไสุด 

ใ. ขัๅนตอน฿นการสรຌางครืไองมือ ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการวิจัยครัๅงนีๅป็นบบสอบถาม ผูຌวิจัยเดຌด านินการตาม
ขัๅนตอนดังนีๅ 

3.1 ศึกษานืๅอหา อกสาร ต ารา ศึกษาทฤษฎี อกสาร ละงานวิจัยทีไกีไยวขຌอง พืไอน าขຌอมูลมาป็น
นวทาง ฿นการก าหนดกรอบครงสรຌางของบบสอบถาม 

3.2 น าขຌอมูลมาวิคราะห์นืๅอหา ก าหนดกรอบนวคิดความคิดหในของครูตอการบริหารวิชาการของ
รงรียน฿นสังกัดทศบาลมืองกระทุมบน 

3.3 สรຌางบบสอบถามดยน าบบสอบถามของ สิตานัน อการัมย์. ิ2551) มาปรับปรุงกຌเข฿หຌตรง
กับนืๅอหาทีไตຌองการ ลຌวน าฉบับรางสนอตอกรรมการควบคุมสารนิพนธ์ พืไอพิจารณาตรวจสอบ กຌเข ปรับปรุง฿หຌ
ถูกตຌองหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

3.4 น าบบสอบถามทีไเดຌปรับปรุง฿หຌผูຌชีไยวชาญ จ านวน 3 ทาน ตรวจสอบความถูกตຌองละทีไยงตรง
ของนืๅอหาของตละขຌอค าถาม  

3.5 ท าการปรับปรุงกຌเขบบสอบถามตามขຌอสนอนะของผูຌชีไยวชาญลຌวน าบบสอบถาม ทีไมีการ
ปรับปรุง กຌเขสมบูรณ์ลຌวเปทดลอง฿ชຌกับครูรงรียน฿นสังกัดทศบาลมืองกระทุมบน ทัๅง โ รงรียน จ านวน ๆ คน 
ละหาความชืไอมัไนิReliabilityี ของบบสอบถาม ดยวิธีหาคาสัมประสิทธิอลฟาของ ครอนบาค ิConbach ุ 
Alpha Coefficientี เดຌคาความชืไอมัไน ทากับ 0.96 

ใ.6 น าบบสอบถามทีไผานการตรวจสอบคณุภาพดຌานความทีไยงตรงชิงนืๅอหาละความชืไอมัไนเป฿ชຌ
กับครูรงรียนสังกัดทศบาลมืองกระทุมบน จ านวน ๆ0 คน  

ไ. การกใบรวบรวมขຌอมูล การกใบรวบรวมขຌอมูล ฿นการวิจัยครัๅงนีๅเดຌด านินการกใบรวบรวมขຌอมูลตาม
ขัๅนตอนดังนีๅ 

ไ.แ น าหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวสทิร์น เปขอความรวมมือจากผูຌอ านวยการ
สถานศึกษารงรียน฿นสังกัดทศบาลมืองกระทุมบน พืไอจกบบสอบถาม฿หຌกครู฿นรงรียน สังกัดทศบาลมือง
กระทุมบน พืไอกใบรวบรวมขຌอมูล 

ไ.โ ผูຌวิจัยเดຌกใบรวบรวมขຌอมูลดยการจกบบสอบถามดຌวยตนองจ านวน 60 ฉบับ ละกใบดຌวย
ตนองเดຌบบสอบถามกลับคืนมาจ านวน 60 ฉบับ คิดป็นรຌอยละ 100 

4.3 ศึกษานืๅอหาตามวัตถุประสงค์ พืไอศึกษาผลการด านินงานละนวทางการบริหารวิชาการทัๅง ็ ดຌาน 
คือ ดຌานหลักสูตรละการน าหลักสูตรเป฿ชຌ ดຌานการรียนการสอน ดຌานวัสดุประกอบหลักสูตรละสืไอการรียนการสอน 
ดຌานการวัดผลละประมินผล ดຌานหຌองสมุด ดຌานการนิทศภาย฿น ละดຌานการประชุมอบรมทางวิชาการ ของผูຌบริหาร
สถานศึกษารงรียนสังกัดทศบาลมืองกระทุมบน 
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ไ.ไ จากวัตถุประสงค์ดังกลาว ผูຌวิจัยเดຌกใบขຌอมูลตัๅงตดือน ธันวาคม พ.ศ.โ5ๆโ รวมระยะวลา โ ดือน 
ดยผูຌวิจัยเดຌน าบบสอบถามเปสอบถามประชากรกลุมปງาหมายทัๅงหมด ดยเปกใบขຌอมูลดຌวยตนอง 

5. การวิคราะห์ขຌอมูลละสถิติทีไ฿ชຌ฿นการวิคราะห์ขຌอมูล ฿นการศึกษาวิจัยครัๅงนีๅ ผูຌวิจัยเดຌวิคราะห์ละสังคราะห์
ขຌอมูลนวทาง฿นการบริหารวิชาการของผูຌบริหารสถานศึกษารงรียน฿นสังกัดทศบาลมืองกระทุมบน ดยน าขຌอมูลทีไ
เดຌจากการวิจัยครัๅงนีๅ ผูຌวิจัยน ามาวิคราะห์ดังนีๅ 

5.แ ขຌอมูลทีไเดຌรับจากตอนทีไ แ กีไยวกับสถานภาพของผูຌตอบบบสอบถาม วิคราะห์ขຌอมูลดยการ
จกจงความถีไละหาคารຌอยละ   

5.โ ขຌอมูลทีไเดຌรับจากตอนทีไ โ กีไยวกับความคิดหในของครูตอการบริหารวิชาการรงรียน สังกัดทศบาล
มืองกระทุมบน อ าภอกระทุมบน จังหวัดสมุทรสาคร วิคราะห์ขຌอมูลดยการหาคาฉลีไย ละสวนบีไยงบนมาตรฐาน ดย
฿ชຌคอมพิวตอร์ปรกรมส ารใจรูป ละน ามาปลความหมาย ดย฿ชຌนวคิดของบุญชม ศรีสะอาด ิ2535: 100ี ดังนีๅ 

 คาฉลีไย 4.50–5.00 หมายถึง มีความคิดหใน฿นระดับมากทีไสุด 
  คาฉลีไย 3.50–4.49 หมายถึง มีความคิดหใน฿นระดับมาก 
  คาฉลีไย 2.50–3.49 หมายถึง มีความคิดหใน฿นระดับปานกลาง 
  คาฉลีไย 1.50–2.49 หมายถึง มีความคิดหใน฿นระดับนຌอย 
  คาฉลีไย 1.00–1.49 หมายถึง มีความคิดหใน฿นระดับนຌอยทีไสุด 

5.ใ น าขຌอมูลการวิคราะห์ขຌอมูล ดยสดงคาดัดชะนีความสอดคลຌองระหวางขຌอค าถามกับ
วัตถุประสงค์ ิIOCี ของบบสอบถาม อยูระหวาง เ.ๆ็ – แ.เเ  

5.ไ สรุปผลการสดงความคิดหในของผูຌชีไยวชาญ = 0.้4 ปลวา บบสอบถามนีๅ฿ชຌเดຌสดงผลการ
หาคาความชืไอมัไน ิReliabilityี ของบบสอบถาม กับประชากรทีไเม฿ชกลุมตัวอยาง จ านวน 30 คน ดຌวยวิธีการหา
สัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค ิCranach alpha coefficientี ดย฿ชຌปรกรม SPSS 

 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัย รืไองความคิดหในของครูตอการบริหารวิชาการ รงรียนสังกัดทศบาลมืองกระทุมบน อ าภอ
กระทุมบน จังหวัดสมุทรสาคร ครัๅงนีๅ มีวัตถุประสงค์พืไอศึกษาระดับความคดิหในของครูตอการบริหารวิชาการรงรียน 
สังกัดทศบาลมืองกระทุมบน อ าภอกระทุมบน จังหวัดสมุทรสาคร฿น 7 ดຌาน 1ี ดຌานหลักสูตรละการน าหลักสูตร
เป฿ชຌ 2ี ดຌานการรียนการสอน 3ี ดຌานวัสดุประกอบหลักสูตรละสืไอการรียนการสอน 4ี ดຌานการวัดผลละ
ประมินผล 5ี ดຌานหຌองสมุด 6ี ดຌานการนิทศภาย฿น ละ 7ี ดຌานการประชุมอบรมทางวิชาการ ประชากร ป็น ครู
รงรียน สังกัดทศบาลมืองกระทุมบน อ าภอกระทุมบน จังหวัดสมุทรสาคร จ านวน 6เ คน ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการ
วิจัยป็นบบสอบถามมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติทีไ฿ชຌ฿นการวิคราะห์ขຌอมูล เดຌก คารຌอยละ คาฉลีไย ิี 
ละสวนบีไยงบนมาตรฐาน ิี ดย฿ชຌคอมพิวตอร์ปรกรมส ารใจรูป  
ผลการวิจัยพบวา ผลการวิจัย พบวา  

แี การบริหารงานวิชาการดยรวมทัๅง 7 ดຌาน มีคาฉลีไยทากับ 4.07 อยู฿นระดับมาก ดยตละดຌานมีคาฉลีไย 
ดังนีๅ ดຌานการรียนการสอน มีคาฉลีไยระดับมากทีไสุด รองลงมา ดຌานหลักสูตรละการน าหลักสูตรเป฿ชຌ อยู฿นระดับมาก 
จ านวนดຌานวัสดุประกอบหลักสูตรละสืไอการรียนการสอน อยู฿นระดับปานกลาง  
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2) ผลการปรียบทียบความคิดหในของครู ดຌานสถานภาพสวนบุคคล จ านกป็น พศ อายุ วุฒิการศึกษา ละ
ประสบการณ์การท างาน ตอการบริหารวิชาการทัๅง ็ ดຌาน ของผูຌบริหารรงรียน฿นสังกัดทศบาลมืองกระทุมบน 
อ าภอกระทุมบน จังหวัดสมุทรสาคร พบวา เมตกตางกัน ดังนีๅ พศหญิ ง มีสวนรวม฿นการบริหารงานวิชาการ
รงรียน มีคาฉลีไยทากับ 4.50 สูงกวาพศชาย จ านกตามอายุ พบวา 36-45 ป มีสวนรวม฿นการบริหารงานวิชาการ
รงรียนดีกวา ละมากทีไสุด จ านกตามวุฒิการศึกษา พบวา วุฒิการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี มีสวนรวม฿นการ
บริหารงานวิชาการรงรียนมากทีไสุด ละจ านกตามประสบการณ์การท างาน พบวา ประสบการณ์การท างาน 11-20 ป 
มีสวนรวม฿นการบริหารงานรงรียนมากทีไสุด  

 

อภิปรายผล 
ระดับความส าคัญของขຌอมูลปัจจัยดຌานจากระดับความคิดหในของครูตอการบริหารวิชาการ ของผูຌบริหาร

รงรียน฿นสังกัดทศบาลมืองกระทุมบน ละการปรียบทียบความคิดหในของครู ดຌานสถานภาพสวนบุคคลตอการ
บริหารวิชาการ ของผูຌบริหารรงรียน฿นสังกัดทศบาลมืองกระทุมบน ผูຌวิจัยสามารถสรุปประดในทีไส าคัญน ามา
อภิปรายผลยกป็น รายดຌานตละดຌาน ดังนีๅ 

1. ดຌานหลักสูตรละการน าหลักสูตรเป฿ชຌ พบวา ดยรวมผลการศึกษาอยู฿นระดับมาก มีคาฉลีไยทากับ 
ใ.66 นืไองจากผูຌบริหาร ละครูเดຌด านินการศึกษา ละท าความขຌา฿จกีไยวกับหลักการ จุดหมาย ครงสรຌาง ละ
นืๅอหาของหลักสูตรทีไมีความชัดจนละมีการน าหลักสูตรทีไสรຌาง ละปรับปรุงลຌวเป฿ชຌ฿นการด านินการจัดการรียน
การสอน฿หຌมีประสิทธิภาพ ดยจ านวนครูทีไตกตางกันมีสภาพการบริหารงานวิชาการตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทาง
สถิติทีไระดับ 0.05 ซึไงสอดคลຌองกับงานวิจัยของ สมพน จ าปาหวาย ิ2542: บทคัดยอ) เดຌวิจัยรืไอง การศึกษาการ
บริหารงานวิชาการของรงรียนขยายอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนกน 
ผลการวิจัย พบวา มีสภาพการบริหารงานวิชาการทัๅง 7 ดຌาน คือดຌานการบริหารหลักสูตร ดຌานหຌองสมุด ดຌานการนิทศ
ภาย฿น มีการปฏิบัติอยู฿นระดับมาก รงรียนทีไมีขนาดตกตางกันมีสภาพการบริหารงานวิชาการตกตางกันอยางมี
นัยส าคัญทางสถิตทิีไระดับ 0.05 ผูຌตอบบบสอบถามสนอนะ฿หຌรงรียน นຌนดຌานการรียนการสอน ละดຌานการวัดผล
ละประมินผล  

2. ดຌานการรียนการสอน พบวา ดยรวมอยู฿นระดับมาก ป็นพราะผูຌบริหารละครูเดຌด านินการรวมกัน
วางผนจัดการรียนการสอนภาย฿นรงรียน การจัดกิจกรรมการรียนการสอนสอดคลຌองกับนวทางการปฏิรูปการ
รียนรูຌ การจัดครูขຌาสอนตรงตามความรูຌความสามารถละความถนัด ละครูมีการจัดท าผนการสอน บันทึกการสอน
ทุกกลุมสาระการรียนรูຌ สงผลตอการด านินการจัดการรียนการสอน฿หຌมีประสิทธิภาพ นักรียนกิดความรูຌความขຌา฿จ
ละกิดทักษะ฿นการรียนรูຌอยางป็นระบบ นอกจากนีๅ ทางผูຌบริหารเดຌมีนยบาย฿นการด านินการติดตามละ
ประมินผลการจัดการรียนการสอนของครู ละปรับปรุง฿หຌหมาะสมอยางสมไ าสมอ ซางสอดคลຌองกับงานวิจัยของ 
อุดม จันทร์สดา ิ2545: บทคัดยอี เดຌวิจัยรืไอง สภาพละปัญหาการบริหารงานวิชาการ฿นรงรียนขยายอกาสทาง
การศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนกน ผลการวิจัยพบวา 1ี สภาพการบริหารงานวิชาการ 7 งาน 
คือ ดຌานหลักสูตรละการน าหลักสูตรเป฿ชຌ ดຌานการจัดการรียนการสอน ดຌานวัสดุประกอบหลักสูตรละสืไอการรียน
การสอน ดຌานการวัดผลละประมินผล ดຌานหຌองสมุด ดຌานการนิทศภาย฿น ละดຌานการประชุมอบรมทางวิชาการ มี
การปฏิบัติอยู฿นระดับมาก 2ี ปัญหาการบริหารงานวิชาการ 7 งาน คือ ดຌานหลักสูตรละการน าหลักสูตรเป฿ชຌ ดຌานการ
จัดการรียนการสอน ดຌานวัสดุประกอบหลักสูตรละสืไอการรียนการสอน ดຌานการวัดผลประมินผล ดຌานหຌองสมุด ดຌาน
การนิทศภาย฿น ละดຌานการประชุมอบรมทางวิชาการ มีปัญหาอยู฿นระดับปานกลาง 3ี ขຌาราชการครูทีไมีต าหนง
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หนຌาทีไตกตางกัน มีความคิดหในตอสภาพการบริหารงานวิชาการตกตางกัน อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ .05 
สวนปัญหาการบริหารงานวิชาการ เมตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไ  ระดับ .05 4ี ขຌาราชการครู฿นรงรียน
ขยายอกาสทางการศึกษาทีไมีขนาดตางกัน มีความคิดหในตอสภาพการบริหารงานวิชาการ เมตกตางกันอยางมี
นัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ .05 จ านวน 6 ดຌาน ต฿นดຌานทีไ 7 คือ ดຌานการประชุมอบรมทางวิชาการ มีความคิดหใน
ตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ .05 สวนปัญหาการบริหารงานวิชาการ เมตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทาง
สถิติทีไระดับ .เ5 

3. ดຌานวัสดุประกอบหลักสูตรละสืไอการรียนการสอน พบวา ดยรวมอยู฿นระดับ ปานกลาง ป็นพราะ
ผูຌบริหารละครูมีการจัดหาวัสดุพืไอผลิตสืไอการรียนการสอนอยางพียงพอละมีการรวมกันวางผนจัดหาวัสดุประกอบ
หลักสูตรละสืไอการรียนการสอนสงผลตอการด านินการจัดการรียนการสอนท า฿หຌครูมีสืไอการรียนการสอนประกอบ
นืๅอหา นักรียนมีความขຌา฿จนืๅอหามากยิไงขึๅน ซึไงสอดคลຌองกับงานวิจัยของ สุชีระ จัตุรงค์ ิ2545: บทคัดยอี เดຌวิจัย
รืไอง การบริหารงานวิชาการของผูຌบริหารรงรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาหงชาติจังหวัดระนอง 
ผลการวิจัยพบวา 1ี ผูຌบริหารรงรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาหงชาติจังหวัดระนอง สวน฿หญ
บริหารงานวิชาการครบทัๅง 7 ดຌาน คือ งานดຌานหลักสูตรละการน าหลักสูตรเป฿ชຌงานการรียนการสอน งานวัสดุ
ประกอบหลักสูตร งานวัดผลประมินผล งานหຌองสมุด งานนิทศภาย฿นละงานประชุมอบรมทางวิชาการ 2ี ปัญหา฿น
การบริหารงานวิชาการของผูຌบริหารรงรียนประถมศึกษา สวน฿หญทีไประสบคือ ขาดบุคลากรทีไมีความช านาญ฿นการ
วิคราะห์หลักสูตร ขาดอัตราก าลังครู ครูเมมีวลาวางผลิตสืไอละตรียมสืไอการสอน ขาดครืไองมือทีไมีคุณภาพ฿นการ
ประมินผลการรียนการสอน ขาดงบประมาณ฿นการจัดหาหนังสือ วารสาร อกสาร การนิทศภาย฿นยังเมสามารถจัด
เดຌอยางสมไ าสมอ ละขาดงบประมาณ฿นการจัดประชุมอบรม 

4. ดຌานการวัดผลละประมินผล พบวา ดยรวมอยู฿นระดับมาก ป็นพราะผูຌบริหารละครูมีการรวมกันวาง
ผนการวัดละประมินผลภาย฿นรงรียนตามนยบายงานการวัดละประมินผล การวัดละประมินผลป็นเปตาม
ระบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดຌวยการประมินผลละน าผลเป฿ชຌปรับปรุงการรียนการสอนละมีการปรับปรุง
ครืไองมือวัดละประมินผล฿หຌมีคุณภาพ ซึไงสอดคลຌองกับงานวิจัยของ ทัศน์พล ตุมรสุนทร ิ2541: บทคัดยอี เดຌวิจัย
รืไอง การบริหารงานวิชาการของรงรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ผลการวิจัย
พบวา ผูຌบริหารรงรียนประถมศึกษาทัๅงหมดมีการปฏิบัติงานวิชาการครบทัๅง 7 ดຌาน ดังนีๅ การปฏิบัติงานวิชาการระดับ
มาก 2 ดຌาน เดຌก การรียนการสอน ละการวัดผลละประมินผล สวนอีก 5 ดຌาน ปฏิบัติระดับปานกลาง เดຌก 
หลักสูตรละการน าเป฿ชຌ การนิทศภาย฿น วัสดุประกอบหลักสูตรละสืไอการรียนกาสอน การประชุมอบรมหรือ
สัมมนาทางวิชาการละหຌองสมุด สวนปัญหาการปฏิบัติงานวิชาการของรงรียนประถมศึกษารียงล าดับจากมากเปหา
นຌอย ดังนีๅ ครูผูຌสอนเมขຌา฿จหลักสูตรทีไปลีไยนปลง ครูสวน฿หญยังเมปลีไยนปลงพฤติกรรม การสอน ฿หຌทันสมัย ขาด
คลนครูทีไมีทักษะฉพาะทาง งบประมาณ฿นการผลิตสืไอการรียนการสอนมีจ ากัด ครูผูຌสอนยังเมขຌา฿จวิธีการวัดผลละ
ประมินผลดีพอ ดยฉพาะการวัดผลนຌอย ครูเมยอมรับ ผูຌนิทศ฿นหนวยงานดียวกัน การจัดประชุม อบรม สัมมนาทาง
วิชาการมีนຌอยเมทัไวถึง 

5. ดຌานหຌองสมุด พบวา ดยรวมอยู฿นระดับปานกลาง ป็นพราะ มีการจัดระบบกใบรักษาหนังสือตาม
หลักการจัดหຌองสมุด มีการจัดครูบรรณารักษ์หรือจຌาหนຌาทีไรับผิดชอบหຌองสมุดดยตรง ละมีการจัดสรรงบประมาณ฿หຌ
หຌองสมุดอยางพียงพอ สงผล฿หຌคณะครูละนักรียน เดຌศึกษาคຌนควຌาขຌอมูลทีไป็นประยชน์ตอการรียนการสอนของครู 
ซึไงสอดคลຌองกับนวคิดของ ปรียาพร วงศ์อนุตรรจน์ ิ2544: 195ี กลาววา หຌองสมุด คือ สถานทีไทีไรวบรวมหนังสือ 
อกสาร สิไงพิมพ ์ละวัสดุอุปกรณ์ตาง โ ป็นหลงวิทยากร ความรูຌ ความหในของนักปราชญ์ นักวิชาการหຌองสมุดมี
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วัตถุประสงค์ 5 ประการ คือ 1ี พืไอ฿หຌการศึกษา ป็นหลงทีไ฿หຌการศึกษากบุคลากร ฿นสถานศึกษา เดຌก ครูอาจารย์
ละนักรียน 2ี พืไอความรูຌละขาวสาร หຌองสมุดทีไทันสมัย นอกจากจะป็นทีไรวบรวมต ารา หนังสือละวัสดุอุปกรณ์อืไน 
โ ลຌวยังป็นหลงทีไจะ฿หຌบริการ฿นดຌานขาวสารความรูຌทัไวเป ชน การจัดนิทรรศการ การจัดปງายนิทศพืไอปຂดประกาศ
ขาวสารความรูຌ฿หม โ รวมทัๅงการจัดชิญวิทยากร ละการประชุมพืไอผยพรความรูຌ ขาวสาร 3ี พืไอการศึกษาคຌนควຌา 
หຌองสมุดจะป็นหลง หนังสืออຌางอิง ทีไ฿ชຌป็นการคຌนควຌา การท าวิจัย ป็นตຌน 4ี พืไอความจรรลง฿จ ป็นหลงทีไมี
หนังสือบันทิง หรือการจัดกิจกรรมการฉายภาพยนตร์ วิดีทัศน์ พืไอความจรรลง฿จ 5ี พืไอป็นการพักผอนหยอน฿จ มี
มุมทีไจะจัดกิจกรรมตาง โ ละป็นทีไผอนคลายจากการรียน฿นหຌองรียน  

6. ดຌานการนิทศภาย฿น พบวา ดยรวมอยู฿นระดับปานกลาง ป็นพราะ ผูຌบริหารมีการประสานงานกับ
หนวยงานภายนอกพืไอพัฒนาการนิทศภาย฿นของรงรียนละมีการรวมกันวางผนครงการนิทศภาย฿น฿หຌสอดคลຌอง
กับสภาพปัจจุบัน ปัญหา ละความตຌองการของการจัดการรียนการสอน ซึไงสอดคลຌองกับงานวิจัยของ จิรวรรณ มาดี 
ิ2539: 49-50) เดຌวิจัยรืไองการบริหารงานวิชาการของผูຌบริหารรงรียนประถมศึกษา  สังกัดกรุงทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบวา 1ี ผูຌบริหารรงรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงทพมหานครสวน฿หญปฏิบัติงานดຌานการบริหารงาน
วิชาการครบทัๅง 8 ดຌาน ตามล าดับคือ การวางผนทางวิชาการ฿ชຌวิธีประชุมบุคลากรพืไอจัดท าผนงานละจัดท าปฏิทิน
ปฏิบัติงาน฿นรงรียน ผูຌบริหารรวมกับคณะครูคัดลือกบุคลากรขຌารวมด านินงานพัฒนาหลักสูตรตามนวทางของกลุม
รงรียน ส านักงานขตละกรุงทพมหานครจัดครูขຌาสอน฿นชัๅนรียนตรงตามความรูຌความสามารถ ละความถนัดของ
ตละคน จัดบุคลากร฿หຌรับผิดชอบผนงานการนิทศ ผูຌบริหาร฿หຌการสนับสนุนควบคุมดูล ชวยหลือ฿หຌคณะบุคคลจัด
กิจกรรมตางโ มอบหมาย฿หຌคณะบุคคลรับผิดชอบวางผน ส ารวจสภาพความตຌองการ การ฿ชຌ การจัดหา ละ฿หຌ
ค าปรึกษากีไยวกับสืไอการรียนการสอน สงสริม฿หຌมีการสรຌางบรรยากาศทีได ีละจัดหาหนังสือตางโ เวຌ฿นหຌองสมุดอยาง
พียงพอ รวมกับคณะครูคัดลือกบุคคล฿หຌรับผดิชอบละมีสวนรวม฿นการก าหนดวิธีการวัดผลละประมินผล 2ี ปัญหา
ละอุปสรรค฿นการปฏิบัติงานดຌานวิชาการทีไผูຌบริหารสวน฿หญประสบ คือเมมีบุคลากรรับผิดชอบงานวิชาการดยฉพาะ
ครูผูຌสอนท าความขຌา฿จกีไยวกับหลักสูตรละอกสารประกอบหลักสูตรยังเมพียงพอ ละครูบางคนเมปลีไยนปลง
พฤติกรรมการสอน฿หຌสอดคลຌองกับหลักสูตร การนิทศการศึกษายังเมสามารถจัดท าเดຌอยางสมไ าสมอ ขาดสถานทีไทีไ
หมาะสม฿นการจัดกิจกรรมสริมหลักสูตร ขาดงบประมาณ฿น การจัดหาหนังสือละอกสารส าหรับปฏิบัติงานการน า
หลักสูตรเป฿ชຌละงานนิทศการศึกษา ตส าหรับครูวิชาการรงรียนมีความหในวา ผูຌบริหารรงรียนมีการปฏิบัติงาน
วิชาการอยู฿นกณฑ์มากทัๅง 8 ดຌานทีไกลาวมา ส าหรับปัญหาละอุปสรรค฿นการบริหารงานวิชาการ เดຌก ขาดคลน
หนังสือส าหรับคຌนควຌาละวัสดคุรุภัณฑ์ส าหรับหຌองสมุดครูผูຌสอนเมขຌา฿จหลักสูตร ขาดคลนวัสดุประกอบหลักสูตรละ
สืไอการรียนการสอน ครูผูຌสอนเม฿ชຌสืไอประกอบการสอน ขาดบรรณารักษ์ทีไมีความสามารถ ละการจัดอบรมทาง
วิชาการมีการจัดนຌอยมาก  

7. ดຌานการประชุมอบรมทางวิชาการ พบวา ดยรวมอยู฿นระดับปานกลาง ป็นพราะมีการวางผนงานทีไจะ
อบรม ประชุม สัมมนาทางวิชาการ การจัดสงบุคลากรขຌารับการอบรม ประชุม สัมมนาทางวิชาการป็นเปตามผนทีไ
วางเวຌ ละมีการส ารวจความตຌองการละความตຌองการจ าป็นของบุคลากรหรือของงานทีไตຌองอบรม  ประชุม สัมมนา
ทางวิชาการ รวมทัๅงเดຌด านินการผูຌบริหารละครูอยางตอนืไองละนืๅอหาทีไอบรมป็นประยชน์ตองานวิชาการของ
รงรียน การจัดการรียนการสอนละนืๅอหาทีไอบรมสอดคลຌองกับการปฏิรูปการศึกษา฿นปัจจุบัน  ซึไงสอดคลຌองกับ
งานวิจัยของ อ านวย ยຌมสะอาด (2539: บทคัดยอ) เดຌวิจัยรืไอง การบริหารงานวิชาการของผูຌบริหารรงรียน
ประถมศึกษาอกชน ขตการศึกษา 7 ผลการวิจัยพบวา 1ี ผูຌบริหารรงรียนประถมศึกษาอกชน ขตการศึกษา ทีไ 7 
สวน฿หญปฏิบัติงานดຌานการบริหารงานวิชาการ ครบทัๅง 7 ดຌาน คือ ฿ชຌวิธีการประชุมชิงปฏิบัติการพืไอคຌนหาปัญหาดຌาน
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การรียนการสอนกอนปຂดภาครียน จัดครูขຌาสอนชัๅนรียนตรงตามความรูຌความสามารถละความถนัดของตละคน 
นะน า฿หຌครู฿ชຌวัสดุ฿นทຌองถิไนมาประดิษฐ์ป็นสืไอ การรียนการสอน ฿หຌครูมีสวนรวม฿นการก าหนดวิธีการวัดผลละ
ประมินผล จัดกิจกรรมสงสริมการอานพืไอกระตุຌน฿หຌนักรียนกิดรงจูง฿จขຌาเป฿ชຌหຌองสมุด จัดมุมหนังสือ฿นหຌองรียน 
จัดปฐมนิทศครูทีไบรรจุ฿หม฿หຌขຌา฿จ 2ี กีไยวกับบทบาทหนຌาทีไละความรับผิดชอบกีไยวกับการรียนการสอน สนับสนุน
฿หຌครูขຌารับการประชุมอบรม฿นดຌานการรียนการสอนอยูสมอ 3ี ปัญหา฿นการปฏิบัติงานสวน฿หญคือขาดบุคลากรทีไมี
ความรูຌความช านาญ฿นการวิคราะห์หลักสูตรของตละกลุมประสบการณ์ ครูบางคนเมปลีไยนปลงพฤติกรรมการสอน
฿หຌสอดคลຌองกับหลักสูตร ครูเมเดຌดัดปลงวัสดุทຌองถิไนมา฿ชຌป็นสืไอการรียนการสอน ขาดครืไองมือทีไคุณภาพ฿นการ
ประมินผลการรียนการสอน สภาพหຌองสมุดเมหมาะสมละเมอืๅออ านวยตอการจัดการศึกษาคຌนควຌา  ครูขาดความ
กระตือรือรຌน฿นการพิไมพูนความรูຌพืไอพัฒนาตัวองละเมเดຌท าผนการประชุมอบรมทางวิชาการประจ าป  
 

ขຌอสนอนะ 
 จากผลการวิจัยจากระดับความคิดหในของครูตอการบริหารวิชาการ ของผูຌบริหารรงรียน฿นสังกัดทศบาล
มืองกระทุมบน อ าภอกระทุมบน จังหวัดสมุทรสาคร ละการปรียบทียบความคิดหในของครู ดຌานสถานภาพสวน
บุคคลตอการบริหารวิชาการ ของผูຌบริหารรงรียน฿นสังกัดทศบาลมืองกระทุมบน อ าภอกระทุมบน จังหวัด
สมุทรสาคร ขຌอสนอนะพืไอการปฏิบัติ ดังนีๅ 
 1. การจัดหาอกสารหลักสูตร คูมือการ฿ชຌหลักสูตรส าหรับการปฏิบัติงานควรมีอยางพียงพอ การสรຌางหรือ
ปรับปรุงหลักสูตรควรสอดคลຌองหมาะสมกับนักรียนละทຌองถิไน มืไอมี การประมินการ฿ชຌหลักสูตรทีไสรຌางละปรับปรุง
ลຌวควรน าผลการประมินเป฿ชຌ 

2. การจัดการรียนการสอนควรป็นเปตามผนการสอนทีไก าหนดเวຌดยนຌนทักษะกระบวนการ มีการติดตาม
ละประมินผลการจัดการรียนการสอนของครูละปรับปรุง฿หຌหมาะสม การจัดด านินงานกีไยวกับการรียนการสอน 
ดยการจัดท าตารางสอนรวม ตารางสอนรายบุคคล ตารางการ฿ชຌหຌองรียน ป็นการด านินงานทีไสงผล฿หຌการบริหาร
จัดการ฿นดຌานการวางผนบุคลากร งบประมาณ อาคารสถานทีไ วัสดุ อุปกรณ์ ละสืไอการรียนการสอน ซึไงป็น
ประยชน์ตอการจัดการรียนการสอนเดຌอยางมีประสิทธิภาพ 

3. มีการติดตามละประมินผลการจัดการรียนการสอนของครูละปรับปรุง฿หຌหมาะสม อ านวยความสะดวก
฿นการ฿ชຌ การจัดกใบละการบ ารุงรักษาสืไอการรียนการสอนอยางป็นระบบ ละมีการติดตามประมินผลการจัดท า 
การ฿ชຌ การจัดกใบ การบ ารุงรักษาสืไอการรียนการสอนอยางตอนืไอง 

4. การจัดหาครืไองมือครืไอง฿ชຌ฿นการวัดละประมินผลการรียนควรหลากหลาย มีการจัดท าอกสารพืไอ฿ชຌ฿น
การวัดละประมินผลอยางครบถຌวนถูกตຌองละป็นปัจจุบัน ปรับปรุงครืไองมือวัดละประมินผล฿หຌมีคุณภาพมาก
ยิไงขึๅน 

5. รวมกันวางผนปรับปรุงหຌองสมุดรงรียน จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ หนังสือละสิไงพิมพ์ขຌาหຌองสมุดอยาง
พียงพอส าหรับการศึกษาคຌนควຌาของครูละนักรียน จัดกิจกรรมของหຌองสมุดพืไอสงสริมการจัดการรียนการสอนละ
ควรจัดงบประมาณ฿หຌหຌองสมุดอยางพียงพอ การด านินนยบายดຌานพัฒนาหຌองสมุด฿หຌป็นหลงรียนรูຌทีไทันสมัย 
พืไอ฿หຌป็นศูนย์รวมของวิชาการทัๅงปวง ป็นงานทีไสงสริม ละ฿หຌบริการทางวิชาการ ป็นสถานทีไทีไครู฿ชຌศึกษาคຌนควຌา
ดຌวยตนอง ตรียมบทรียนพืไอการรียนการสอน ละป็นสถานทีไทีไนักรียนสามารถสวงหาความรูຌทัๅงจากงานทีไครู
มอบหมาย ละความรูຌดຌานอืไน โ ทีไนักรียนสน฿จ รวมทัๅงป็นสถานทีไปลูกฝังการรักการอาน หนังสือละการ฿ชຌวลาวาง
฿หຌป็นประยชน์ ละความสามารถทีไจะศึกษาคຌนควຌาละรียนรูຌ ดຌวยตัวอง 
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6. ด านินการนิทศภาย฿นตามผน ครงการนิทศ ประมินผลการนิทศภาย฿นอยางป็นระบบละน าผลการ
ประมินเปปรับปรุงพัฒนาการนิทศภาย฿นของรงรียน 

7. รายงานผลการเปอบรม ประชุม สัมมนาทางวิชาการ ละติดตามประมินผลหลังการ 
อบรม ประชุม สัมมนาทางวิชาการ 
 8. การก าหนดผูຌรับผิดชอบ฿หຌปฏิบัติตามผนงานวิชาการทีไวางผนเวຌ ดยพิจารณาจากความรูຌ ความสามารถ 
ละความรับผิดชอบตอหนຌาทีไ สงผล฿หຌการบริหารงานวิชาการมีประสิทธิภาพมากยิไงขึๅน  
 

ขຌอสนอนะ฿นการวิจัยครัๅงตอเป 
 แ. ควรศึกษาปัจจัยทีไสงผลตอการบริหารวิชาการอยางมีคุณภาพของรงรียน สังกัดทศบาลมืองกระทุมบน 
อ าภอกระทุมบน จังหวัดสมุทรสาคร   
 โ. ควรศึกษาการบริหารวิชาการ ตามกรอบนวคิดทฤษฎีอืไน โ ทีไนอกหนือจากการศึกษาครัๅงนีๅ พืไอ฿หຌกิด
ความสมบูรณ์กีไยวกับการบริหารวิชาการ ละป็นประยชน์ตอการพัฒนาสถานศึกษา 
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ความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจเลือกเรียนที่โรงเรียนภาษาไทย 
เพ่ือเปนภาษาท่ีสอง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
 
THE RELATIONSHIP BETWEEN MARKETING MIX AND DECISION MARKING 
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บทคัดยอ 
การวิจัยเรื ่อง ความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจเลือกเรียนที ่โรงเรียน

ภาษาไทยเพ่ือเปนภาษาท่ีสอง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี นักเรียนท่ีตัดสินใจเรียน
ภาษาไทยท่ีโรงเรียนภาษาไทยเพ่ือเปนภาษาท่ีสอง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม จำนวน 590 คน กำหนดขนาดของ
กลุมตัวอยางโดยการใชสตูรกำหนดขนาดตัวอยาง ไดจำนวนกลุมตัวอยาง 239 คน และสุมตัวอยางมาวิจัยโดยวิธีการ
สุมตัวอยางแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชรวบรวมขอมูล คือแบบสอบถาม สถิติทีใ่ชวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ 
คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t-test และคา F-Test  
ผลการวิจัยพบวา 

1. สวนประสมทางการตลาดของโรงเรียนภาษาไทยเพื่อเปนภาษาที่สอง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม          
ในภาพรวม มีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.25 

2. การตัดสินใจเลือกเรียนที ่โรงเรียนภาษาไทยเพื ่อเปนภาษาที ่สอง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม                 
ในภาพรวม มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.20 

3. ความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาดของโรงเรียนภาษาไทยกับการตัดสินใจเลือกเรียนท่ี
โรงเรียนภาษาไทย เพื่อเปนภาษาที่สอง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม มีความสัมพันธอยางมีนัยสำคัญทางสถติิท่ี
ระดับ 0.01 มีคาอยูระหวาง -0.370 ถึง 0.491 

4. เพศท่ีแตกตางกันใหความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดของโรงเรียนภาษาไทยเพ่ือเปนภาษาท่ีสอง 
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ในภาพรวมที่แตกตางกัน (P = 0) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อายุท่ี
แตกตางกันใหความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดของโรงเรียนภาษาไทยเพื่อเปนภาษาที่สอง อำเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม ในภาพรวมท่ีแตกตางกัน (P = 0.001) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สัญชาติท่ีแตกตาง
กันใหความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดของโรงเรียนภาษาไทยเพื่อเปนภาษาที่สอง อำเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม ในภาพรวมท่ีแตกตางกัน (P = 0.007) อยางมีนัยสำคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.05 รายไดตอปท่ีแตกตางกันให
ความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดของโรงเรียนภาษาไทยเพ่ือเปนภาษาท่ีสอง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
ในภาพรวมท่ีแตกตางกัน (P = 0) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันใหความคิด
เห็นตอสวนประสมทางการตลาดของโรงเรียนภาษาไทยเพื ่อเปนภาษาที ่สอง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม           
ในภาพรวมท่ีไมแตกตางกัน (P = 0.112) อยางมีนัยสำคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.05 อาชีพท่ีแตกตางกันใหความคิดเห็น
ตอสวนประสมทางการตลาดของโรงเรียนภาษาไทยเพ่ือเปนภาษาท่ีสอง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ในภาพรวมท่ี
แตกตางกัน (P = 0) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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5. เพศที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอการตัดสินใจเลือกเรียนที่โรงเรียนภาษาไทย เพื่อเปนภาษาที่สอง 
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ในภาพรวมท่ีไมแตกตางกัน (P = 0.186) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 อายุท่ี
แตกตางกันใหความคิดเห็นตอการตัดสินใจเลือกเรียนที่โรงเรียนภาษาไทย เพื่อเปนภาษาที่สอง อำเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม ในภาพรวมที่แตกตางกัน (P = 0) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สัญชาติที่แตกตางกันใหความคิด
เห็นตอการตัดสินใจเลือกเรียนท่ีโรงเรียนภาษาไทย เพ่ือเปนภาษาท่ีสอง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ในภาพรวมท่ีไม
แตกตางกัน (P = 0.783) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 รายไดตอปที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอการ
ตัดสินใจเลือกเรียนที่โรงเรียนภาษาไทย เพื่อเปนภาษาที่สอง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ในภาพรวมที่แตกตางกัน           
(P = 0) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันใหความคิดเห็นตอการตัดสินใจเลือกเรียน
ที่โรงเรียนภาษาไทย เพื่อเปนภาษาที่สอง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ในภาพรวมที่แตกตางกัน (P = 0) อยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อาชีพที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอการตัดสินใจเลือกเรียนที่โรงเรียนภาษาไทย              
เพ่ือเปนภาษาท่ีสอง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ในภาพรวมท่ีแตกตางกัน (P = 0) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05
  

คำสำคัญ : สวนประสมทางการตลาด การตัดสินใจ โรงเรียนภาษาไทยเพ่ือเปนภาษาที่สอง 
 

Abstract  
The population are 590 of the student of Thai as A Second Language school, the 

samples of the study comprised 329 of the student and random sampling by purposive 
sampling. The data were collected through the application of rating scale questionnaires using 
descriptive statistics consisting of frequency, percentage, mean, standard deviation, Pearson’ s 
correlation coefficient, Cronbach’s alpha coefficient, t test as well as F test.  
The findings showed as follows; 

1. The marketing mix to Study in Thai as a Second Language school ampher Muang 
Chiang Mai province as the overall showed at the highest level with the mean of 4.25.  

2. The examine decision marking to study in Thai as a Second Language school 
ampher Muang Chiang Mai province as the overall opinions were as high level with 4.20.  

3. The relationships between the relationships between the marketing mix and the 
decision marking in Thai as a Second Language school ampher Muang Chiang Mai province 
had the positive relationship with the statistical significance at 0.01 level. 

4. The comparison of individual factors and the marketing mix between the gender 
indicated that difference in opinion (P = 0) is statistically significant at 0.05. The age different 
(P = 0.001) had the different opinions with the statistically significance at 0.05. the different 
nationality (P = 0.007) had the different opinions with the statistically significance at 0.05. 
Moreover, income different (P = 0) had the different opinions with the statistically 
significance at 0.05. Furthermore, the different education level (P = 0.112) had not different 
opinions with the statistical significance at 0.05, and the different occupation (P = 0) had 
different opinions with the statistical significance at 0.05  

5. The comparison of individual factors and the decision marking between the gender 
indicated that not the difference in opinion (P = 0.186) is statistically significant at 0.05. The 
age different (P = 0) had the different opinions with the statistically significance at 0.05. the 
different nationality (P = 0.783) had not the different opinions with the statistically 
significance at 0.05. Moreover, income different (P = 0) had the different opinions with the 
statistically significance at 0.05. Furthermore, the different education level (P = 0) had 
different opinions with the statistical significance at 0.05, and the different occupation (P = 0) 
had different opinions with the statistical significance at 0.05 

 
Keywords : Marketing Mix Decision Marking Thai as A Second Language School 
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บทนำ 
ความเปนมาและความสำคัญของปญหา 
 ภาษาเปนสิ่งแสดงภูมิปญญาอันยอดของมนุษย ที่สามารถพัฒนาเสียงซึ่งเปลงออกไดดวยอาการตาม
ธรรมชาติ ใหกลายเปนเครื่องมือใชสื่อความคิด ความรูสึก ความตองการของตนใหผูอื่นรูและสื่อสารกันไดจนเกิด
เปนภาษา มนุษยใชภาษาเปนเครื่องมือในการติดตอ สื่อสารและทำความเขาใจกันในหมูชนที่ใชภาษาเดียวกันได 
ภาษาทำใหมนุษยสามารถพัฒนาชีวิต ความเปนอยูความรูความสามารถในการหาเลี้ยงชีพ 
 ภาษาไทยเปนภาษาที่มีความสำคัญ จึงทำใหผูบริหารโรงเรียนเห็นถึงความสำคัญของภาษาไทยจงึจัดตั้ง
โรงเรียนภาษาไทยเพื่อเปนภาษาที่สอง (TSL Chiang Mai) ขึ้น เนื่องจากปจจุบันมีชาวตางชาติ เขามาพำนักใน
ประเทศไทยมากขึ้น ทั้งการศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม นักทองเที่ยว นักธุรกิจ หรือนักเรียนที่มาเรียนใน
ประเทศไทยเพราะครอบครัวเขามาทำธุรกิจในประเทศไทย ซ่ึงชาวตางชาติมีความชื่นชอบ และตองการฟง พูด อาน 
เขียนภาษาไทยไดเปนภาษาท่ีสอง เสมือนกับคนไทยท่ีตองการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษไดเชนกัน และดวย
หลักสูตรภาษาไทยของโรงเรียนภาษาไทยเพื ่อเปนภาษาที่สอง (TSL Chiang Mai) เปนหลักสูตรตนแบบของ
กระทรวงศึกษาธิการ และไดรับการรับรองจากสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 1 จึงทำใหมี
ชาวตางชาติเขามาใชบริการในดานการเรียนภาษาไทยกับโรงเรียนภาษาไทยเพื่อเปนภาษาที่สอง (TSL Chiang Mai) 
เปนจำนวนมาก ทางโรงเรียนฯ ไดมีบุคลากรซึ่งทำหนาที่บริการลูกคา ใหคำแนะนำหลักสูตร และชั่วโมงการเรยีน
ใหกับผูท่ีสนใจ หรือผูเรียน ซ่ึงเปนการเชื่อมความสัมพันธระหวางโรงเรียน บุคลากร และผูเรียน ใหมีความรูสึกท่ีดี
ตอกัน ทางโรงเรียนจึงมีกลยุทธในการบริหารลูกคาสัมพันธ เพื่อใหผูเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด แตเนื่องดวย
จำนวนบุคลากรท่ีมีอยางจำกัด และจำนวนผูเรียนหรือผูท่ีสนใจเขามาสอบถามขอมูลอาจทำใหการบริการลาชา และ
ผูเรียนหรือผูท่ีสนใจไมไดรับคำแนะนำท่ีเพียงพอ  

ดังนั้นจากปญหาที่เกิดขึ้น ทางโรงเรียนภาษาไทยเพื่อเปนภาษาที่สอง (TSL Chiang Mai) จึงตองการ
ศึกษาวิจัยความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาดกับความพึงพอใจในการตัดสินใจเลือกเรียนที่โรงเรียน
ภาษาไทยเพ่ือเปนภาษาท่ีสอง (TSL Chiang Mai) ของผูเรียน เพ่ือนำผลการศึกษาวิจัยท่ีไดรับไปปรับปรุงแกไขและ
พัฒนาการบริการลูกคาใหดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป 
 

องคประกอบของการวิจัย 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

การวิจัยเรื ่อง ความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจเลือกเรียนที ่โรงเรียน
ภาษาไทยเพ่ือเปนภาษาท่ีสอง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงคของการวิจัยดังน้ี 

1. เพื ่อศึกษาสวนประสมทางการตลาดโรงเรียนภาษาไทยเพื่อเปนภาษาที่สอง อำเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม 

2. เพ่ือศึกษาการตัดสินใจเลือกเรียนท่ีโรงเรียนภาษาไทยเพ่ือเปนภาษาท่ีสอง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
3. เพื ่อศึกษาความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจเลือกเรียนที่โรงเรียน

ภาษาไทยเพ่ือเปนภาษาท่ีสอง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
4. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลกับสวนประสมทางการตลาดโรงเรียนภาษาไทยเพ่ือเปนภาษาท่ีสอง 

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
5. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลกับการตัดสินใจเลือกเรียนท่ีโรงเรียนภาษาไทยเพ่ือเปนภาษาท่ีสอง 

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
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สมมติฐานการวิจัย 
เพ่ือเปนแนวทางในการวิจัย ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานของการวิจัยดังน้ี 

1. สวนประสมทางการตลาดโรงเรียนภาษาไทยเพื่อเปนภาษาที่สอง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม อยูใน
ระดับดี 

2. การตัดสินใจเลือกเรียนที่โรงเรียนภาษาไทยเพื่อเปนภาษาที่สอง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม อยูใน
ระดับดี 

3. ความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจเลือกเรียนท่ีโรงเรียนภาษาไทยเพ่ือเปน
ภาษาท่ีสอง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม มีความสัมพันธกันในทางบวก 

4. ปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาดโรงเรียนภาษาไทยเพ่ือ
เปนภาษาท่ีสอง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ท่ีแตกตางกัน 

5. ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกเรียนที่โรงเรียนภาษาไทยเพ่ือ
เปนภาษาท่ีสอง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ท่ีแตกตางกัน 
การทบทวนวรรณกรรม 

การวิจัยเร่ือง ความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาดกับการตดัสินใจเลือกเรียนท่ีโรงเรียนภาษาไทย
เพ่ือเปนภาษาท่ีสอง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ในคร้ังน้ีผูวิจัยไดนำแนวคิดสวนประสมทางการตลาด (7 Ps) ของ 
Phillip Kotler ซ่ึงมีอยู 7 ปจจัยหลักไดแก 1) ดานผลิตภัณฑ (Product) 2) ดานราคา (Price) 3) ดานชองทางการจัด
จำหนาย (Place) 4) ดานสงเสริมการตลาด (Promotion) 5) ดานบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee)             
6) ดานการสรางและนำเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) 7) ดานกระบวนการ 
(Process) และแนวคิดของวุฒิชัย จำนง (2523) ไดระบุขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจไว ดังน้ีคือ 1) การประเมิน
คาขาวสาร (Evaluation of Information) 2) การกำหนดทางเลือก (Listing of Alternatives) 3) การเลือกทางเลอืก 
(Selective of Alternative) 4) การปฏิบัติตามการตัดสินใจ (Implementation of Decision) 
ระเบียบวิธีวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนที่ตัดสินใจเรียนภาษาไทยที่โรงเรียนภาษาไทยเพื่อเปนภาษาท่ี
สอง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมจำนวน 590 คน 

กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนท่ีตัดสินใจเรียนภาษาไทยท่ีโรงเรียนภาษาไทย กำหนดขนาดของกลุมตัวอยาง
โดยการแทนคาในสูตร Taro Yamane (ลวน สายยศและอังคณา สายยศ. 2536: 260-261; อางอิงจาก Yamane. 
1967: 886-887) ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% โดยวิธีการสุมแบบงาย ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) จำนวน 239 คน 

ขอมูล ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ของโรงเรียนภาษาไทยเพื่อเปนภาษาที่สอง อำเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

การวิจัยในคร้ังน้ีเคร่ืองมือท่ีใชการเก็บรวบรวมขอมูล ปจจัยสวนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจเลือก
เรียนท่ีโรงเรียนภาษาไทยเพ่ือเปนภาษาท่ีสอง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีผูศึกษาวิจัยไดใช
เคร่ืองมือ คือ แบบสอบถาม(Questionnaire) ซ่ึงแบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวน ไดแก 

สวนท่ี 1 สถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเปนขอมูลสวนตัว ไดแก 1) เพศ 2) อาย ุ3) สัญชาติ 
4) ระดับการศึกษา 5) อาชีพ 6) รายไดตอเดือน เปนแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check List) 
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สวนท่ี 2 สวนประสมทางการตลาด ไดแก 1) ดานผลิตภัณฑ (Product) 2) ดานราคา (Price) 3) ดานชองทาง
การจัดจำหนาย (Place) 4) ดานสงเสริมการตลาด (Promotion) 5) ดานบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) 
6) ดานการสรางและนำเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) 7) ดานกระบวนการ 
(Process)  

สวนท่ี 3 กระบวนการตัดสินใจ ไดแก 1) การประเมินคาขาวสาร (Evaluation of Information) 2) การกำหนด 
ทางเลือก (Listing of Alternatives) 3) การเลือกทางเลือก (Selective of Alternative) 4) การปฏิบัติตามการ
ตัดสินใจ (Implementation of Decision) 
 ลักษณะของแบบสอบถามสวนที่ 2 และ 3 เปนมาตราสวนประมาณคา(Rating Scale) มี 5 ระดับตาม
แบบของ ลิเคอรท (Likert Scale) 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยดำเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี 

ผูวิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามแนวทางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีคือ การเก็บรวบรวมปริมาณโดยแจก
แบบสอบถามและขอรับแบบสอบถามคืนจากกลุมตัวอยาง โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังน้ี 

1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
2. ทำหนังสือถึงผูบริหารโรงเรียนภาษาไทยเพ่ือเปนภาษาท่ีสอง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เพ่ือขอความ

อนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
3. ผูวิจัยพบกลุมตัวอยางที่สุมได หลังจากนั้นแนะนำตัวชี้แจงวัตถุประสงคและขออนุญาตในการใหตอบ

แบบสอบถามพรอมท้ังชี้แจงการพิทักษสิทธิ 
4. เมื่อกลุมตัวอยางอนุญาต ผูวิจัยแจกแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางอธิบายใหทราบถึงวัตถุประสงคของ

การศึกษาและอธิบายถึงวิธีการตอบคำถาม และเปดโอกาสใหซักถาม หลังจากน้ันใหกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม
ดวยตนเอง และรวบรวมแบบสอบถามคืนทันที 

5. ผูวิจัยตรวจสอบความครบถวนถูกตองของแบบสอบถามกอนนำไปวิเคราะห 
6. นำขอมูลท่ีไดมาคิดคะแนนและวิเคราะหตามวิธีทางสถิติตอไป 

การวิเคราะหขอมูล 
การดำเนินการวิเคราะหขอมูลมีลำดับขั้นตอนดังน้ี 

1) ตรวจสอบจำนวน ความสมบูรณของแบบสอบถามท่ีไดรับคืนกลับมา 
2) ประมวลผลขอมูลดวยวิธีการทางสถิติวิเคราะหดวยคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป ซึ่งทำการ

วิเคราะหดังน้ี 
สวนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามวิเคราะหโดยใชสถิติเชงิ

พรรณนา เพ่ือบรรยายลักษณะประชากรท่ีใชศึกษา โดยใชสถิติรอยละ (Percentage) ในการวิเคราะหขอมูล 
สวนที่ 2 และ 3 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดและกระบวนการ

ตัดสินใจเลือกเรียนภาษาไทยท่ีโรงเรียนภาษาไทยเพ่ือเปนภาษาท่ีสอง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วิเคราะหขอมูลโดย
ใชคาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยทำเปนรายขอ รายดาน และรวมทุกดาน และใช
แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ซ่ึงประยุกตใชสเกลคำถาม 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 103) 
ผลการวิจัย 

1. สวนประสมทางการตลาดของโรงเรียนภาษาไทยเพื่อเปนภาษาที่สอง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม          
ในภาพรวม มีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.25 
 2. การตัดสินใจเลือกเรียนที ่โรงเรียนภาษาไทยเพื ่อเปนภาษาที ่สอง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม            
ในภาพรวม มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.20 
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 3. ความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาดของโรงเรียนภาษาไทยกับการตัดสินใจเลือกเรียนท่ี
โรงเรียนภาษาไทย เพื่อเปนภาษาที่สอง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม มีความสัมพันธอยางมีนัยสำคัญทางสถติิท่ี
ระดับ 0.01 มีคาอยูระหวาง -0.370 ถึง 0.491 

4. เพศท่ีแตกตางกันใหความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดของโรงเรียนภาษาไทยเพ่ือเปนภาษาท่ีสอง 
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ในภาพรวมที่แตกตางกัน (P = 0) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อายุท่ี
แตกตางกันใหความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดของโรงเรียนภาษาไทยเพื่อเปนภาษาที่สอง อำเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม ในภาพรวมท่ีแตกตางกัน (P = 0.001) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สัญชาติท่ีแตกตาง
กันใหความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดของโรงเรียนภาษาไทยเพื่อเปนภาษาที่สอง อำเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม ในภาพรวมท่ีแตกตางกัน (P = 0.007) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 รายไดตอปท่ีแตกตางกันให
ความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดของโรงเรียนภาษาไทยเพ่ือเปนภาษาท่ีสอง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
ในภาพรวมท่ีแตกตางกัน (P = 0) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันใหความคิด
เห็นตอสวนประสมทางการตลาดของโรงเรียนภาษาไทยเพื ่อเปนภาษาที ่สอง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม           
ในภาพรวมท่ีไมแตกตางกัน (P = 0.112) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 อาชีพท่ีแตกตางกันใหความคิดเห็น
ตอสวนประสมทางการตลาดของโรงเรียนภาษาไทยเพ่ือเปนภาษาท่ีสอง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ในภาพรวมท่ี
แตกตางกัน (P = 0) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 5. เพศที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอการตัดสินใจเลือกเรียนที่โรงเรียนภาษาไทย เพื่อเปนภาษาที่สอง 
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ในภาพรวมที่ไมแตกตางกัน (P = 0.186) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อายุท่ี
แตกตางกันใหความคิดเห็นตอการตัดสินใจเลือกเรียนที่โรงเรียนภาษาไทย เพื่อเปนภาษาที่สอง อำเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม ในภาพรวมที่แตกตางกัน (P = 0) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สัญชาติที่แตกตางกันใหความคิด
เห็นตอการตัดสินใจเลือกเรียนท่ีโรงเรียนภาษาไทย เพ่ือเปนภาษาท่ีสอง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ในภาพรวมท่ีไม
แตกตางกัน (P = 0.783) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 รายไดตอปที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอการ
ตัดสินใจเลือกเรียนที่โรงเรียนภาษาไทย เพื่อเปนภาษาที่สอง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ในภาพรวมที่แตกตางกัน           
(P = 0) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันใหความคิดเห็นตอการตัดสินใจเลือกเรียน
ที่โรงเรียนภาษาไทย เพื่อเปนภาษาที่สอง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ในภาพรวมที่แตกตางกัน (P = 0) อยางมี
นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 อาชีพท่ีแตกตางกันใหความคิดเห็นตอการตัดสินใจเลือกเรียนท่ีโรงเรียนภาษาไทย เพ่ือ
เปนภาษาท่ีสอง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ในภาพรวมท่ีแตกตางกัน (P = 0) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05
   

บทสรุป การอธิปรายผลและขอเสนอแนะ 
บทสรุป 

ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีอายุระหวาง 21-30 ป มากที่สุด คิดเปนรอยละ 44.7 มีสัญชาติอังกฤษ 
มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 30.1 มีรายไดตอป 300,001 บาทขึ้นไป มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 58.2 มีการศึกษาอยูใน
ระดับปริญญาตรี มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 52.7 มีอาชีพเปนเจาของกิจการ คิดเปนรอยละ 28.0  

1. สวนประสมทางการตลาดของโรงเรียนภาษาไทยเพื่อเปนภาษาที่สอง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม               
ในภาพรวม พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.25 เม่ือพิจารณารายดานปรากฏผลดังน้ี 
คือ ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของโรงเรียนภาษาไทยเพื ่อเปนภาษาที่สอง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม              
ดานผลิตภัณฑ มีคาเฉลี่ยสูงสุด เทากับ 4.33 รองลงมา คือ ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของโรงเรียนภาษาไทย
เพ่ือเปนภาษาท่ีสอง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ดานชองทางการจัดจำหนาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.31 ปจจัยดาน
กระบวนการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.30 ปจจัยดานการสรางและนำเสนอลักษณะทางกายภาพ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.29 
ปจจัยดานบุคคลหรือพนักงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.25 และปจจัยดานสงเสริมการตลาด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.22 
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ตามลำดับ มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก คือ ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของโรงเรียนภาษาไทยเพ่ือเปนภาษา
ท่ีสอง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม และสุดทายดานราคา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.07 ตามลำดับ 

2. การตัดสินใจเลือกเรียนที ่โรงเรียนภาษาไทยเพื ่อเปนภาษาที ่สอง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม              
ในภาพรวม พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.20 เมื่อพิจารณารายดานปรากฏผลดังน้ี             
การตัดสินใจเลือกเรียนที่โรงเรียนภาษาไทยเพื่อเปนภาษาที ่สอง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ดานการเลือก
ทางเลือก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.22การตัดสินใจเลือกเรียนที่โรงเรียนภาษาไทยเพ่ือเปนภาษาที่สอง อำเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม ดานการประเมินคาขาวสาร กับดานการกำหนดทางเลือก ทั้ง 2 ดาน มีคาเฉลี่ยเทากัน เทากับ 
4.20 และการตัดสินใจเลือกเรียนที่โรงเรียนภาษาไทยเพื่อเปนภาษาทีส่อง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ดานการ
ปฏิบัติตามการตัดสินใจ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.19 ตามลำดับ 

3. ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาดของโรงเรียนภาษาไทยกับการตัดสินใจเลือกเรียน
ท่ีโรงเรียนภาษาไทย เพ่ือเปนภาษาท่ีสอง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม มีความสัมพันธอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 มีคาอยูระหวาง -0.370 ถึง 0.491 

4. การเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลกับสวนประสมทางการตลาดโรงเรียนภาษาไทยเพื่อเปนภาษาที่สอง 
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ปรากฏผลดังน้ี 

เพศท่ีแตกตางกันใหความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดของโรงเรียนภาษาไทยเพ่ือเปนภาษาท่ีสอง 
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ในภาพรวมท่ีแตกตางกัน (P = 0) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

อายุท่ีแตกตางกันใหความคดิเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดของโรงเรียนภาษาไทยเพ่ือเปนภาษาท่ีสอง 
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ในภาพรวมท่ีแตกตางกัน (P = 0.001) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

สัญชาติท่ีแตกตางกันใหความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดของโรงเรียนภาษาไทยเพ่ือเปนภาษา
ท่ีสอง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ในภาพรวมท่ีแตกตางกัน (P = 0.007) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

รายไดตอปท่ีแตกตางกันใหความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดของโรงเรียนภาษาไทยเพ่ือเปน
ภาษาท่ีสอง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ในภาพรวมท่ีแตกตางกัน (P = 0) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันใหความคดิเหน็ตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดของโรงเรียนภาษาไทยเพ่ือ
เปนภาษาท่ีสอง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ในภาพรวมท่ีไมแตกตางกัน (P = 0.112) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 

อาชีพท่ีแตกตางกันใหความคดิเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดของโรงเรียนภาษาไทยเพ่ือเปนภาษา
ท่ีสอง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ในภาพรวมท่ีแตกตางกัน (P = 0) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

5. การเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลกับการตัดสินใจเลือกเรียนที่โรงเรียนภาษาไทยเพื่อเปนภาษาที่สอง 
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ปรากฏผลดังน้ี 

เพศที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอการตัดสินใจเลือกเรียนที่โรงเรียนภาษาไทย เพื่อเปนภาษาที่สอง 
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ในภาพรวมท่ีไมแตกตางกัน (P = 0.186) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

อายุที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอการตัดสินใจเลือกเรียนที่โรงเรียนภาษาไทย เพื่อเปนภาษาที่สอง 
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ในภาพรวมท่ีแตกตางกัน (P = 0) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

สัญชาติท่ีแตกตางกันใหความคิดเห็นตอการตัดสินใจเลือกเรียนท่ีโรงเรียนภาษาไทย เพ่ือเปนภาษาท่ีสอง 
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ในภาพรวมท่ีไมแตกตางกัน (P = 0.783) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

รายไดตอปท่ีแตกตางกันใหความคิดเห็นตอการตัดสินใจเลือกเรียนท่ีโรงเรียนภาษาไทย เพ่ือเปนภาษาท่ี
สอง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ในภาพรวมท่ีแตกตางกัน (P = 0) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันใหความคิดเห็นตอการตัดสินใจเลือกเรียนท่ีโรงเรียนภาษาไทย เพ่ือเปนภาษา
ท่ีสอง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ในภาพรวมท่ีแตกตางกัน (P = 0) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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อาชีพที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอการตัดสินใจเลือกเรียนที่โรงเรียนภาษาไทย เพื่อเปนภาษาที่สอง 
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ในภาพรวมท่ีแตกตางกัน (P = 0) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

การอภิปรายผล 
การวิจัยเรื ่อง ความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจเลือกเรียนที ่โรงเรียน

ภาษาไทยเพื่อเปนภาษาที่สอง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ในภาพรวมของสวนประสมทางการตลาดกับการ
ตัดสินใจเลือกเรียนท่ีโรงเรียนภาษาไทยเพ่ือเปนภาษาท่ีสอง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวา มีความคิดเห็นอยู
ในมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.25 ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของพรสุดา ปานเกษม (2557) ไดทำการศึกษาเร่ือง 
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที ่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจเลือกใชศูนยบริการยางรถยนต : กรณีศึกษา              
หางหุนสวนจำกัด สุชาดาการยาง โดยที่ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ (2541) ไดอางถึงแนวคิดสวนประสมทาง
การตลาดสำหรับธุรกิจบริการ (Service Mix) ของ Philip Kotler ไววาเปนแนวคิดท่ีเก่ียวของกับธุรกิจท่ีใหบริการ
ซ่ึงจะไดสวนประสมการตลาด (Marketing Mix) หรือ 7Ps ในการกำหนดกลยุทธการตลาดซ่ึงประกอบดวย 1) ดาน
ผลิตภัณฑ (Product) เปนสิ่งซึ่งสนองความจำเปนและความตองการของมนุษยไดคือ สิ่งที่ผูขายตองมอบใหแก
ลูกคาและลูกคาจะไดรับผลประโยชนและคุณคาของผลิตภัณฑน้ัน ๆ โดยท่ัวไปแลว ผลิตภัณฑแบงเปน 2 ลักษณะ 
คือ ผลิตภัณฑท่ีอาจจับตองได และ ผลิตภัณฑท่ีจับตองไมได 2) ดานราคา (Price) หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูป
ตัวเงิน ลูกคาจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value) ของบริการกับราคา (Price) ของบริการนั้น ถาคุณคาสูงกวา
ราคา ลูกคาจะตัดสินใจซ้ือ ดังน้ัน การกำหนดราคาการใหบริการควรมีความเหมาะสมกับระดับการใหบริการชัดเจน 
และงายตอการจำแนกระดับบริการที่ตางกัน 3) ดานชองทางการจัดจำหนาย (Place) เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ
บรรยากาศสิ่งแวดลอมในการนำเสนอบริการใหแกลูกคา ซ่ึงมีผลตอการรับรูของลูกคาในคุณคา และคุณประโยชน
ของบริการที ่นำเสนอ ซึ ่งจะตองพิจารณาในดานทำเลที ่ต ั ้ง (Location) และชองทางในการนำเสนอบริการ 
(Channels) 4) ดานสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนเครื่องมือหนึ่งที่มีความสำคัญในการติดตอสื ่อสารให
ผูใชบริการ โดยมีวัตถุประสงคท่ีแจงขาวสารหรือชักจูงใหเกิดทัศนคติและพฤติกรรม การใชบริการ และเปนกุญแจ
สำคัญของการตลาดสายสัมพันธ 5) ดานบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ซึ่งตองอาศัยการคัดเลอืก 
การฝกอบรม การจูงใจ เพ่ือใหสามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาไดแตกตางเหนือคูแขงขันเปนความ สัมพันธ
ระหวางเจาหนาท่ีผูใหบริการและผูใชบริการตาง ๆ ขององคกร เจาหนาท่ีตองมีความสามารถ มีทัศนคติท่ีสามารถ
ตอบสนองตอผูใชบริการ มีความคิดริเริ่ม มีความสามารถในการแกไขปญหา สามารถสรางคานิยมใหกับองคกร             
6) ดานการสรางและนำเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) เปนการสรางและ
นำเสนอลักษณะทางกายภาพใหกับลูกคา โดยพยายามสรางคุณภาพโดยรวม ท้ังทางดานกายภาพและรูปแบบการ
ใหบริการเพ่ือสรางคุณคาใหกับลูกคา ไมวาจะเปนดานการแตงกายสะอาดเรียบรอย การเจรจาตองสุภาพออนโยน 
และการใหบริการท่ีรวดเร็ว หรือผลประโยชน อ่ืน ๆ ท่ีลูกคาควรไดรับ 7) ดานกระบวนการ (Process) เปนกิจกรรม
ที่เกี่ยวของกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบตัิในดานการบริการ ที่นำเสนอใหกับผูใชบริการเพื่อมอบการใหบริการ
อยางถูกตองรวดเร็ว และทำใหผูใชบริการเกิดความประทับใจ 

สวนการตัดสินใจเลือกเรียนที ่โรงเรียนภาษาไทยเพื ่อเปนภาษาที ่สอง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม            
ในภาพรวม พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.20 ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของวัลภา 
ชางทอง (2558) ไดทำการวิจัยเร่ือง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการในโรงเรียนสอนภาษาจีน ในเขตอำเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม และสุกัญญา เอียดขาว (2554) ไดทำการวิจัยในเร่ือง ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกเรียน
ภาษาญีปุ่นท่ีโรงเรียนสอนภาษาญีปุ่นในกรุงเทพมหานคร โดยท่ี Philip Kotler และ Kevin Keller (2006: 181-189) 
ทฤษฎีน้ีเปนการอธิบายจิตวิทยาขั้นพ้ืนฐานท่ีทำใหเขาใจวาผูบริโภคมีกระบวนการตัดสินใจในการซ้ืออยางไร 
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ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังนี ้
 1. ผูบริหารควรมีการประชาสัมพันธและพยายามสงเสริมสนับสนุนใหโรงเรียนมีชื่อเสียงเปนที่รูจักอยาง
กวางขวาง 
 2. ผูบริหารควรมีการพิจารณาราคาคาเรียนตอหลักสูตรใหมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับชั่วโมงของการ
เรียนการสอน รวมท้ังควรมีการแจงรายละเอียดราคาตอหลักสูตรหรือบริการอ่ืนท่ีชัดเจนท้ังกอนและหลังการเรียน 
 3. ผูบริหารควรมีพิจารณาในเรื่องสถานที่จอดรถอยางเพียงพอและสะดวกสบาย หรือพิจารณายกเวน
คาธรรมเนียมการจอดรถของนักเรียน 
 4. ผูบริหารโรงเรียนควรมีการพิจารณาการบริการใหทดลองเรียนกอนสมัครเรียนกับโรงเรียน และผูบริหาร
โรงเรียนควรมีการโฆษณาประชาสัมพันธสถาบัน ผานชองทางเครือขายสงัคมออนไลน เชน Facebook, Twitter 
เพ่ิมความถี่หรือผานชองทางอ่ืน ๆ ใหมากยิ่งขึ้น 
 5. ผูบริหารโรงเรียนควรมีการสงเสริมสนับสนุนพนักงานมีความกระตือรือรน และเต็มใจในการใหบริการ 
อยางสม่ำเสมอ เชน การฝกอบรมเร่ือง Service mind และ5. ผูบริหารโรงเรียนควรมีการสงเสริมสนับสนุนครูผูสอน
มีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอผูเรียน 
 6. ผูบริหารโรงเรียนควรพิจารณาจัดใหมีขนม เครื่องดื่ม ไวบริการนักเรียนอยางพอเพียง และมีคุณภาพ 
หรือควรมีการสอบถามความตองการของนักเรียน ตลอดจนครูผูสอน พนักงานควรมีการแตงกายสะอาดเรียบรอย 
หรือแตงกายตามฟอรมของโรงเรียน 
 7. ผูบริหารโรงเรียนหรือครูผูสอนควรมีการแจงตารางเรียนและหองเรียนใหกับนักเรียนทราบลวงหนา ทุก
คร้ังท่ีมีการเรียนการสอน 
 8. ผูบริหารโรงเรียนควรพิจารณาสงเสริมหรือใหขอมูลที่เปนจริงเพื่อใหผูสนใจเรียนมีการตัดสินใจเลือก
เรียนท่ีโรงเรียนภาษาไทยเพ่ือเปนภาษาท่ีสอง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยเฉพาะใหนักเรียนมีการประเมินคา
ขาวสาร และการกำหนดทางเลือก ทั้ง 2 ดาน เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกเรียนที่โรงเรียนภาษาไทยเพื่อเปน
ภาษาท่ีสอง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  
 9. ผูบริหารโรงเรียนควรมีการพิจารณาใหขอมูลการเรียนการสอนจากครูผูสอนหรือพนักงานท่ีโรงเรียนท่ี
ถูกตองครบถวน แมนยำเพ่ือท่ีบุคคลดังกลาวจะไดมีการใหขอมูลท่ีถูกตอง สมบูรณใหกับผูสนใจเรียนหรือนักเรียน 
ตลอดจนสรางภาพลักษณที่ดีใหกับผูเรียน เพื่อนผูเรียน คนใกลชิดผูเรียน หรือสมาชิกคนในครอบครัวผูเร ียน         
เพ่ือบุคคลเหลาน้ีจะไดแนะนำ บอกตอๆ กันออกไป 
 10. ผูบริหารโรงเรียนควรมีการพิจารณาหลักสูตรหรือกิจกรรมอื่นๆใหตรงกับความตองการของผูเรียน
อยางสม่ำเสมอและตอเน่ืองเพ่ือนักเรียนหรือผูสนใจเรียนจะไดตัดสินใจเรียนท่ีโรงเรียนแหงน้ีไดอยางรวดเร็ว 
 11. ผู บริหารโรงเรียนควรมีการสรางแรงจูงใจ หรือสิ ่งเราใจในการตัดสินใจใหกับผู สนใจเรียนหรือ
สอดแทรกขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถิ่นที่นาสนใจหรือผูเรียนสนใจเขาไปเนื้อหาหลักสูตรดวยทุกหลักสตูร
หรือทุกรุนของนักเรียน 
ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอกระบวนการตัดสินใจเขาเรียนโรงเรียน
ภาษาไทยเพ่ือเปนภาษาท่ีสอง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม กับสถาบันอ่ืนๆ เพ่ือเทียบวามีความแตกตางกันหรือไม
อยางไรซ่ึงอาจทำใหงานวิจัยมีประสิทธิภาพและสามารถนำไปใชประโยชนโดยตรงตามเปาหมายมากยิ่งขึ้น  
 2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบ ความคาดหวัง การรับรู และความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนภาษาไทย
เพ่ือเปนภาษาท่ีสอง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  
 3. ควรมีการศึกษาพัฒนารูปแบบการใหบริการของโรงเรียนภาษาไทยเพื่อเปนภาษาที่สอง อำเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม 
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ประสิทธิภาพในการบริหารทีมงานของบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
EFFECTIVE MANAGEMENT TEAM OF EDUCATORS UNDER THE LOCAL 
GOVERNMENT SUPHANBURI  
 
ผูวิจัย    ลัดดาวัลย  แสงสงา 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพในการบริหารทีมงานของบุคลากรทางการศึกษาสังกัด

องคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดสุพรรณบุรี 2) เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการบริหารทีมงานของบุคลากรทาง
การศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดสุพรรณบุรี จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได 
ประสบการณการทำงาน ตำแหนงหนาท่ีการปฏิบัติงาน จำนวนเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ลักษณะของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กและจำนวนคนในทีมงาน 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น คณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กและ
ครูผูสอน สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดสุพรรณบุรี ป 2562 เนื่องจากประชากรมีจำนวนที่แนนอน (finite 
population) การกำหนดกลุมตัวอยางตามสูตร ทาโร ยามาเน,Taro Yamane, (1967 : 886-887) โดยวิธีอยางงาย 
(Simple Random Sampling) ได กลุ มตัวอยาง จำนวน 253 คน เครื ่องมือที ่ใช ในการเก็บรวบรวมขอมูลเปน
แบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิภาพในการบริหารทีมงานของบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
จังหวัดสุพรรณบุรี แบงเปน 2 ตอน คือ ตอนท่ี 1 แบบสอบถามตรวจสอบรายการ (check list) ซ่ึงเปนคำถามเก่ียวกับ
สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิภาพในการบริหารทีมงานของบุคลากรทาง
การศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดสุพรรณบุรี ลักษณะเปนมาตรวัดแบบมาตราสวนประมาณคา 
(rating scale) ตามแบบลิคเคิรท (Likert’s scales) โดยมีขอความใหผูตอบพิจารณาหรือตอบตามที่ปรากฏตามระดับ
ของมาตรวัด 5 ระดับ 
ผลการวิจัยพบวา 

1. คุณลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวาเปนเพศหญิง รอยละ 66.00 อายุ 36–45 ปรอยละ 
47.43 ระดับการศึกษาปริญญาตรี รอยละ 41.50 อาชีพเกษตรกรรม รอยละ 34.40 รายได 10,000-20,000 บาท              
รอยละ 48.60 ประสบการณการทำงาน 5-10 ป รอยละ 47.04 ตำแหนงหนาท่ีการปฏิบัติงานเปนคณะกรรมการบริหาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รอยละ 58.50 ลักษณะของศูนยพัฒนาเด็กเล็กแบบถายโอนและจัดตัง้เอง รอยละ 64.43 จำนวนเด็ก
มากกวา 30 คน รอยละ 69.96 จำนวนคนในทีมงาน 6-10 คน รอยละ66.40 

2. ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม พบวาโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง โดยเรยีงลำดับ
จากมากไปนอยดังน้ี 1) ดานการมีวัตถปุระสงคท่ีชัดเจนและมีเปาหมายเดียวกัน 2) ดานภาวะผูนำท่ีเหมาะสม 3) ดานการ
พัฒนาตนเอง 4) ดานกระบวนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 5) ดานความรวมมือและการใชความขัดแยงในทางสรางสรรค              
6) ดานการสนับสนุนและการไววางใจ 7) ดานความสัมพันธระหวางกลุมท่ีดี 8)ดานการเปดเผยและเผชิญหนาเพ่ือแกปญหา
และลำดับท่ีนอยท่ีสุดคือ 9) ดานการทบทวนการทำงานอยางสม่ำเสมอ สวนในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง 
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3. การวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม จำแนกตามเพศ อายุ 
ระดับการศึกษาและอาชีพ พบวาความคิดเห็นโดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ประกอบดวยดานการมี
วัตถุประสงคท่ีชัดเจนและมีเปาหมายเดยีวกัน ลำดับมากคือมีการประชุมชี้แจงถึงผลลัพธท่ีตองการใหบรรลุผลสำเร็จตาม
จุดมุงหมายและเปาหมายท่ีกำหนดไว ดานการเปดเผยและเผชิญหนาเพ่ือแกปญหา ลำดับมากคือมีความรับผิดชอบตาม
หนาท่ีท่ีรับมอบหมายจากขอตกลงรวมกันในท่ีประชุม ดานการสนับสนุนและการไววางใจ ลำดับมากคือใหความรวมมือ
ชวยเหลือซึ่งกันและกันในการปฏิบัติงานจนบรรลุผลตามเปาหมาย ดานความรวมมือและการใชความขัดแยงในทาง
สรางสรรค ลำดับมากคือมีวิธีหลากหลายในการแกปญหาแตสามารถใชเหตุผลชี้แจงจนตกลงกันไดในวิธีการที่เหมาะสม
ท่ีสุด ดานกระบวนการปฏิบัตงิานท่ีชัดเจนลำดบัมากคอืมีการกำหนดหนาท่ีความรับผิดชอบโดยคำนึงถึงความรู ดานภาวะ
ผูนำที่เหมาะสมลำดับมากคือสงเสริมและสนับสนุนใหสมาชิกทีมงานมีความกาวหนาในหนาที่การงาน ดานการทบทวน
การทำงานอยางสม่ำเสมอลำดับมากคือมีการตรวจสอบการดำเนินงานตามหนาที่ความรับผิดชอบของทีมงาน ดานการ
พัฒนาตนเอง ลำดับมากคือมีความพรอมท่ีจะเรียนรูสิ่งใหมๆ เก่ียวกับงานอยูเสมอท้ังทางอินเตอรเน็ตและอินทราเน็ต และ
ดานความสัมพันธระหวางกลุมท่ีดีลำดบัมากคอืมีการสนับสนุนใหสมาชิกในทีมทำกิจกรรมรวมกันหลายๆ รูปแบบระหวาง
กลุม โดยผลการวิจัยในทุกๆ ดานพบวาภาพรวมอยูในระดับปานกลางและผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการบริหาร
ทีมงานของบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิน่ จังหวัดสุพรรณบุรี จำแนกตามเพศ ระดับการศึกษา 
รายได ตำแหนงหนาท่ีการปฏิบัติงาน พบวาในภาพรวมและทุกรายดานไมแตกตางกัน จำแนกตามอายุพบวาในภาพรวม
และ 9 ดานไมแตกตางกัน แตในดานการเปดเผยและเผชิญหนาเพ่ือแกปญหาและดานการพัฒนาตนเองมีความแตกตาง
กัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำแนกตามอายุในดานการเปดเผยและเผชิญหนาเพื่อแกปญหาและดานการ
พัฒนาตนเองแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 ระหวางอายุไมเกิน 25 ปกับอายุมากกวา 45 ป สวนรายคู
อื่นไมมีความแตกตางกันจำแนกตามอาชีพ พบวาในภาพรวมและ 7 ดานมีความแตกตางกัน อยางมีนยัสำคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 ในขณะท่ีดานการพัฒนาตนเองมีความแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิตท่ีิระดับ .01 สวนอีก 2 รายดานไม
มีความแตกตางกัน จำแนกตามอาชีพในดานการพัฒนาตนเองมีความแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ระหวางอาชีพเกษตรกรรมกับพนักงานสวนทองถิ่นและพนักงานสวนทองถิ่นกับพนักงานจาง สวนรายคูอื่นไมมีความ
แตกตางกัน จำแนกตามประสบการณการทำงานในภาพรวมและ 3 ดาน มีความแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี
ระดบั .01 ในขณะท่ี 3 ดานมีความแตกตางกัน อยางมีนัยสำคญัทางสถติิท่ีระดับ .05 และ 1 ดานมีความแตกตางกัน อยาง
มีนัยสำคัญทางสถิตท่ีิระดับ .01 สวนอีก 2 ดานไมมีความแตกตางกัน ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคู ประสบการณการ
ทำงานคูท่ี 1 ระหวางประสบการณการทำงานตำ่กวา 5 ปกับประสบการณการทำงาน 5-10 ป โดยภาพรวมและทุกดานไม
มีความแตกตางกัน คูท่ี 2 ระหวางประสบการณการทำงานต่ำกวา 5 ปกับประสบการณการทำงาน 11-15 ป ในภาพรวม
และทุกรายดานไมมีความแตกตางกัน คูท่ี 3ระหวางประสบการณการทำงานต่ำกวา 5 ปกับประสบการณการทำงาน
มากกวา 15 ป จำแนกตามลักษณะของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พบวาในภาพรวมและ 9 ดาน มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ในภาพรวมและทุกรายดานไมมีความแตกตางกัน จำแนกตามจำนวนเดก็ในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กพบวาในภาพรวมและ 8 ดาน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถติิท่ีระดับ .01 ในภาพรวมและทุกรายดานไมมี
ความแตกตางกัน จำแนกตามจำนวนคนในทีมงาน พบวาในภาพรวมและ 9 ดาน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 ในภาพรวมและทุกรายดานไมมีความแตกตางกัน 
 
คำสำคัญ : ประสิทธิภาพ การทำงานเปนทีมของบุคลากร 
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Abstract 
The research this time have 1)  objective for studies the efficiency in staff administration 

of way education personnel is under the organization governs local 2) Suphan Buris for compare 
with the efficiency s in staff administration s of way education personnel be under the 
organization governs local Suphan Buri separate follow the gender age education level 
occupation income work experience practice work post child amount in zero develop the small 
children the character of zero develop the small children and person amount in the staff the 
sample that use in the research be organization executive governs local zero committee develops 
the small children and the teacher be under the organization governs local Suphan Buri year 2562 
because of the people has the amount certainly finite population sample specification follows a 
formula rub plainly a guard is Taro Yamane, (1967 : 886-887) by easily way Simple Random 
Sampling get the sample 253 persons amounts a tool that use in the saving collects the data is 
the questionnaire about the efficiency in staff administration of way education personnel be 
under the organization governs local Suphan Buri divide be 2 while be when 1 the questionnaire 
checks the list check list which be a question about the status of person answer the questionnaire 
when 2 the questionnaire about the efficiency in staff administration of way education personnel 
be under the organization governs local Suphan Buri the character happens a temple like model 
the scale about the value(rating scale as an example chip Likert's scales by have messages gives 
person answer to consider or answer according to appear follow the level of 5  level meters the 
research result meets that 1 personal quality of person answer the questionnaire meet that be the 
female 66.00 percentages age 36-45 year 47.43 level education bachelor's degree percentages 
41.50 occupation percentages are agriculture 10,000-20,000 34.40 income percentages are baht 
5-10 48.60 experience work percentages are year 47.04 postpractice work percentages are zero 
excutive committee s develop the small children 58.50 character percentages of zero develop the 
small children s like model to transfer and establish by oneself 6 4 . 4 3  amount 3 0  children 
percentages more than a person 69.96 amount 6-10 persons percentages in person staff 66.40 2. 
opinion percentages of person answer the questionnaire meet that by the overall image and lay a 
side are in the average by arrange from too much a little as follows 1)  having objective distinct 
side and have 2) same side leadership aims that are appropriate 3) 4) development oneself side 
procedure sides work that 5) distinct cooperation side and using conflict in the sense of create 6) 
supporting side and trusting 7) relation side between 8) good side revelation groups and face for 
solve a problem and the number least are 9 )  revision work side always the part in the overall 
image is is bingvaluable share in 3  analysis data averages compares with opinion difference of 
person answer the questionnaire separate follow the gender age education level and an 
occupation meet that the opinion by the overall image and lay not different side compose having 
objective distinct side and have same aim many orders are have the meeting s explain to arrive 
at the result that s want to achieve to succeed follow the goal and the aim that note revelation 
side and face for solve a problem many orders are have the responsibility functionally at s 
undertake a commitment from the agreement s accompany with at meet supporting side and 
trusting many orders are go along to help each other in work until practice s achieve to follow 
the aim cooperation side and using conflict in the sense of create many orders are have various 
ways in the remedy but can use the reason then until agree can in the way that is appropriate 
most procedure side works that distinct many order s are have duty responsibility specification s 
by consider the knowledge leadership side that is appropriate many order s are encourage and 
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support to give staff member have the progress in the work revision work side always many order 
s are have checking operating functionally the responsibility s of the staff development oneself 
side many orders are will have the readiness to s will learn the innovation about the work both 
of always internet way and net fungus and relation side between good order many groups are 
have the supporting give a member in the team do the activity accompany with many the format 
between the group by the research result in every a side meets that the overall image is in the 
average and efficiency comparison in staff administration of way education personnel be under 
the organization governs local Suphan Buri separate follow the gender education level income 
practice work post meet that in the overall image and side not different everyone separate follow 
age meet that in the overall image and 9  not different side but in the sense of the revelation and 
face for solve a problem and development oneself side have the difference implily important 
statistics way that .05  level s separate to follow age in the sense of the revelation and face for 
solve a problem and development oneself different side implily important statistics way that .05 
level s between age 25 not exceed year with old 45 more year the part lays other pair has no the 
difference separate to follow an occupation meet that in the overall image and 7 a side have the 
difference implily important statistics way that .05 level while development oneself side has the 
difference implily important statistics way that the .01 part level again 2 s lay a side has no the 
difference separate follow an occupation in the sense of oneself development has the difference 
implily important statistics way that .05 level s between agriculture occupation and local officer 
and local officer with an officer hire the part lays other pair has no the difference , separate follow 
work experience in the overall image and 3  a side there is the difference , implily important 
statistics way that .01  level while 3  a side has the difference s implily important statistics way 
that .05 level and 1 a side have the difference implily important statistics way that the .01 part 
level again 2 a side has no the difference average comparison lays a pair 1 work pair experience 
between work experience lowers 5 year with 5-10 work experiences year by the overall image 
and every a side have no the difference 2 pairs between work experience s lower 5 year with 11-
15 work experiences year in the overall image and side everyone have no the difference 3 pairs 
between work experience s lower 5 year with work experience more than 15 year separate follow 
the character of zero develop the small children meet that in the overall image and 9 a side there 
is the difference important implily statistics way that .01  level s in the overall image and side 
everyone have no the difference separate follow child amount in zero develop the small children 
meets that in the overall image and 8  a side there is the difference important implily statistics 
way that .01 level s in the overall image and side everyone have no the difference separate follow 
person amount in the staff meet that in the overall image and 9  a side there is the difference 
important implily statistics way that .01  level s in the overall image and side everyone have no 
the difference important word is efficiency the work is the team of the personnel. 
 
Keywords : Service, motivation, satisfaction 
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บทนำ 
การทำงานปจจุบันนี้ มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว การบริหารงานแนวใหมทำแบบเดิม แบบทำคนเดียว

เปนไปไดยาก องคกรตองการบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพพรอมการพัฒนาองคกรใหกาวหนาอยางมีคุณภาพนำองคกรให
บรรลุจุดมุงหมาย จึงใหความสำคัญเร่ืองการทำงานเปนทีมตองไดรับการพัฒนาความรูความสามารถทางดานเทคนิคใน
การทำงานใหเกิดผลผลิตท่ีเพ่ิมขึ้น สิ่งเหลาน้ีเปนปจจัยเสริมสรางคุณภาพของงานองคกรใหมีคุณภาพ มีความม่ันคงใน
ระยะสั้นและระยะยาว สุขุม เฉลยทรัพย และคณะ, (2553 : 1) การทำงานเปนทีมเปนเรื่องสำคัญ งานไมสามารถทำ
สำเร็จไดเพียงคนเดียวตองอาศัยกำลังคน ความรูความสามารถ ประสบการณจากหลายคนมีความคิดสรางสรรคใหม
แกไขปญหารวมกัน สรางบรรยากาศที่มีเอกภาพสงผลถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลของหนวยงาน ชวยใหองคกรมี
คุณภาพสูงขึ้น บุคลากรมีความรวมมือประสานการทำงาน รับผิดชอบตอกิจกรรมท่ีสำคัญขององคกรในรูปแบบทีมงานมี
วัตถุประสงคชัดเจนยอมรับเปาหมาย ทำงานรวมกันดวยความเต็มใจตัดสินใจในสิ่งที่เกี่ยวของ พูดคุยปรึกษาหารือกัน
อยางเปดเผยไววางใจกัน ทำใหทีมงานเกิดประสิทธิภาพ การเปลี่ยนแปลงความเจริญกาวหนาการแขงขันการเรียนรู 
บุคคลและองคการท่ีชนะและประสบความสำเร็จในกิจการตองไดเปรียบเชิงกลยุทธ ตองมีวิธีคิด วิธีปฏิบัติท่ีสอดคลอง
กับความเปลี่ยนแปลงในแตละชวงเวลาอยางด ีเปนท่ียอมรับกัน การทำงานเปนทีมไดรับความสำเร็จเปนอยางดสีวนใหญ
เปนความสำเร็จท่ีเกิดจากความรวมมือของหมูคณะ การบริหารองคการไมใชเร่ืองงายท่ีจะทำไดดวยใครคนใดคนหน่ึงแต
เพียงผูเดียวตองอาศัยทีมงานท่ีมีความสามารถทำงานรวมกัน ปจจุบันเนนการทำงานเปนทีมมากกวาทำงานตามลำพัง 
ชวยกันคิดชวยกันออกความเห็น ชวยกันลงมือทำนำไปสูการแกปญหาที่เปนประโยชนตอหนวยงาน ชวยสรางสรรค
ความสามัคคีความรักใครกลมเกลียวกัน ความเขาใจกันเปนขบวนการทำงานชวยเสริมสรางบรรยากาศที่ดี ความรูสึก
ภาคภูมิใจความสามัคคีทำใหเกิดผลลัพธทางดานบวก มีเครือขายสัมพันธภาพ เกิดความสุขเร่ิมจากการจัดการระดับสูง
มาถึงการจัดการระดับต่ำหรือทุกระดับขององคการ ยุทธศาสตรแหงความสำเร็จจะเกิดขึ้นไมไดหากไมมีทีมงานที่มี
ประสิทธิภาพ สุขุม เฉลยทรัพย และคณะ, (2553 : 1) การทำงานเปนทีมมีลักษณะรวมกันหลายประการ ทุกคนชวยกัน
ผลักดันไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือวัตถุประสงคเดียวกัน ชวยเหลือกันยอมรับในความสามารถ การเอาใจใสกัน ไมทำสิ่งท่ี
เปนประโยชนสวนตัว ผลักดันงานในสวนของตน เมื ่อมีปญหาชวยกันแกรับมือกับวิกฤตการณ ยอมรับผลแหง
ความสำเร็จและลมเหลวรวมกัน เปนการนำปญหามารวมกันคิดแกไข การพัฒนาใหพนักงานกลาพูด กลาแสดงออกให
เปนท่ียอมรับของบุคคลอ่ืน อภิชาติ หวังคุณธรรม, (2550 : 2-3) การทำงานเปนทีมท่ีมีประสิทธิภาพสูงเกิดขึ้นเองไมได
ตองมีการสรางสรรคพัฒนาเสมอ การบริหารทีมงานใหมีประสิทธิภาพเปนความสามารถในการนำเอาบุคคลที่มี
บุคลิกลักษณะที่แตกตางกันมาทำงานรวมกันใหเกิดการผสมผสานของสติปญญาการนำมาใชใหเกิดประโยชนสูงสดุใน
สถานการณท่ีแตกตางกัน มีการบริหารการพัฒนาทีมงานอยางตอเน่ืองใหเกิดประสิทธิภาพสงผลใหการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาดำเนินการไปอยางมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานเปนที่พึงพอใจของผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย การพัฒนา
ทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพสวนใหญใหความสำคัญความสัมพันธระหวางบุคคลภายในองคกร การบริหารความขัดแยงเพ่ือ
สนับสนุนความรวมมือในการทำกิจกรรมทำใหกลุมงานเปนทีมกิจกรรมมีตั้งแตการเปลี่ยนจากเล็กนอยไปจนถึงการ
เปลี่ยนพฤติกรรมของสมาชิกในทีมงานนำไปสูการพัฒนาองคกร การพัฒนาความรูความสามารถของสมาชิกทุกขั้นตอนมี
ความสำคัญมากหัวหนาทีมงานท่ีดีตองตระหนัก รับรู ถือปฏิบัติอยางเครงครัด การบริหารทีมงานเปนความพยายามทำ
ใหกลุมไดเรียนรูการวินิจฉัยปญหารวมมือกันทำงานภายใตความสัมพันธความเขาใจท่ีดีตอกันเพ่ือผลสำเร็จของงานหรือ
ภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย การทำงานท่ีมีประสิทธิภาพควรยึดรูปแบบท่ีเขาใจงาย สุขุม เฉลยทรัพย และคณะ, (2553 : 
7-8) เด็กเปนทรัพยากรที่ควรดูแล ชวยสงเสริมใหมีภูมิคุมกันที่ดี มอบความรูสรางศักยภาพใหแข็งแรงจะเปนกำลงัท่ี
ทรงคุณคามีความสำคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต การพัฒนาเด็กใหไดรับความพรอมท้ังดานรางกาย 
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จิตใจ อารมณ สังคม สติปญญา เปนภารกิจสำคัญท่ีหนวยงานซ่ึงรับผิดชอบตองตระหนักใหความสนใจใหการพัฒนาเด็ก
อยางมีคุณภาพ ไดมาตรฐานเหมาะสมกับวัย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กซึ่งเปนสถานท่ีดูแลและใหการศึกษาเด็กอายุระหวาง           
3-5 ป มีฐานะเทียบเทาสถานศึกษาเปนศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดตั้งเองและศูนยพฒันาเด็ก
เล็กของสวนราชการตางๆ ที ่ถ ายโอนใหอยูในความรับผิดชอบขององคการปกครองสวนทองถิ ่น มีภารกิจหนาท่ี
รับผิดชอบดานการพัฒนาเด็กเล็ก ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญและกฎหมายวาดวยแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจมีบทบาท คือ การบริหารจัดการเก่ียวกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น, (2551 : 1) จากท่ี
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับจัดตั้งและรับถายโอนภารกิจการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย พบวาศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กยังขาดบุคลากรที่ทำหนาที่รับผิดชอบโดยตรงในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก บุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็กสวนใหญมีวุฒิ
การศึกษา ความรูไมตรงกับสายงาน บุคลากรไมไดรับการสงเสริมหรือพัฒนาครูผูดูแลเด็กมีสถานการณทำงานไมม่ันคง 
ยังไมมีการรองรับการบรรจุขาดขวัญและกำลังใจในการปฏบิัติงานซ่ึงสอดคลองกับการสำรวจสถานการณการพัฒนาศนูย
เด็กเล็กในประเทศไทย โดยสำนักอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข พบวารอยละ 51 ผูดูแลเด็กขาด
ขวัญกำลังใจในการทำงานและขาดความรูและทักษะในการเลี้ยงดูเด็ก กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข, (2552 : 2) 
การบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีความแตกตางหลากหลายกัน ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม ความปลอดภัย 
ไมไดมาตรฐาน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบางแหงไมไดรับการปรับปรุงหรือพัฒนาอยางเต็มที่ ไมคอยไดรับการดูแลเอาใจใส 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสวนใหญใชอาคารเกาของสำนักงานสภาตำบล ศาลาการเปรียญวัด ขาดการสนับสนุนการพัฒนาดาน
วิชาการแกบุคลากร ขาดผู เชี ่ยวชาญใหคำแนะนำเรื ่องหลักวิชาการ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การจัด
ประสบการณเพื่อเตรียมความพรอมใหเด็ก ที่สำคัญ คือ งบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรเพื่ออุดหนุนไมเพียงพอตอการ
นำมาใชในการจัดการเรียนการสอน ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากชุมชน พบวาชุมชนไมคอยมีสวนรวมใน
การดำเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กและไมคอยเห็นความสำคัญ ผู ปกครองไมเขาใจและไมใหความรวมมือ           
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น, (2550 : 1)  

ผูวิจัยปฏิบัติหนาท่ีในองคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงสนใจท่ีจะทำการวิจัยเก่ียวกับประสิทธิภาพในการบริหาร
ทีมงานของบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดสุพรรณบุรี โดยการพัฒนาใหเปนไปตาม
มาตรฐาน ซึ่งสามารถพัฒนาเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีความพรอมทั้งดานรางกาย อารมณ สังคมสติปญญาและ
ลักษณะนิสัยใหเปนไปอยางถูกตองตามหลักวิชาการ เตม็ตามศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมระเบียบ วินัยและมีความ
พรอมท่ีจะเขารับการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลการวิจัยเพ่ือเปนแนวทางใหผูบริหารหนวยงานท่ีเก่ียวของได
นำผลการวิจัยไปใชในการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพของทีมงาน ซ่ึงจะสงผลใหการบริหารจัดการการศึกษาของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กมีคุณภาพและมีมาตรฐานและมีคุณภาพตอไปในอนาคต 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพในการบริหารทีมงานของบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

จังหวัดสุพรรณบุรี 
2. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการบริหารทีมงานของบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น จังหวัดสุพรรณบุรี จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ประสบการณการทำงานตำแหนงหนาท่ี
การปฏิบัติงาน จำนวนเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ลักษณะของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จำนวนคนในทีมงาน 
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สมมติฐานการวิจัย 
1. ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีเพศ อาย ุระดับการศึกษา อาชีพ รายได ประสบการณการทำงาน ตำแหนงหนาท่ีการ

ปฏิบัติงาน จำนวนเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ลักษณะของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จำนวนคนในทีมตางกันมีความคิดเห็นตอ
ประสิทธิภาพในการบริหารทีมงานของบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี 
แตกตางกัน 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
   ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาประสิทธิภาพในการบริหารทีมงานของบุคลากรทางการศึกษา 

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดสุพรรณบุรี โดยกำหนดขอบเขตในการวิจัยดังน้ี 
ดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น คณะกรรมการศนูยพฒันาเดก็
เล็กและครูผูสอน สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 253 คน  

กลุมตัวอยางไดมาดวยวิธีอยางงาย (Simple Random Sampling) 
ดานเน้ือหา 

การวิจัยคร้ังน้ี คือประสิทธิภาพของทีมงาน ซ่ึงจะสงผลใหการบริหารจัดการการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ใหมีคุณภาพและมีมาตรฐาน ซ่ึงจะทำใหเด็กท่ีอยูในความรับผิดชอบของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนคนท่ีมีคุณภาพตอไปใน
อนาคต 

ดานพ้ืนท่ีท่ีใชในการวิจัย คือองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดสุพรรณบุรี 
ดานตัวแปรที่ใชในการวิจัย 

1. ตัวแปรอิสระ ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ประสบการณการทำงาน ตำแหนง
หนาท่ีการปฏิบัติงาน จำนวนเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ลักษณะของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จำนวนคนในทีม 

ประสิทธิภาพในการบริหารทีมงานของบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดสุพรรณบุรี 

1. การมีวัตถุประสงคท่ีชัดเจนและมีเปาหมายเดียวกัน 
2. การเปดเผยและเผชิญหนาเพ่ือแกปญหา 
3. การสนับสนุนและการไววางใจ 
4. ความรวมมือและการใชความขัดแยงในทางสรางสรรค 
5. กระบวนการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 
6. ภาวะผูนำท่ีเหมาะสม 
7. การทบทวนการทำงานอยางสม่ำเสมอ 
8. การพัฒนาตนเอง 
9. ความสัมพันธระหวางกลุมท่ีดี 
 

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดับการศึกษา 
4. อาชีพ 
5. รายได 
6. ประสบการณการทำงาน 
7. ตำแหนงหนาท่ีการปฏิบัติงาน 
8. จำนวนเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
9. ลักษณะของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
10. จำนวนคนในทีม 
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2. ตัวแปรตาม ไดแก ประสิทธิภาพในการบริหารทีมงานของบคุลากรทางการศกึษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิน่ 
จังหวัดสุพรรณบุรี 9 ดาน คือ 1) มีวัตถุประสงคท่ีชัดเจนและมีเปาหมายเดียวกัน 2) การเปดเผยและเผชิญหนาเพ่ือแกปญหา 
3) การสนับสนุนและการไววางใจ 4) ความรวมมือและการใชความขัดแยงในทางสรางสรรค 5) กระบวนการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 
6) ภาวะผูนำท่ีเหมาะสม 7) ทบทวนการทำงานอยางสม่ำเสมอ 8) การพัฒนาตนเอง 9) สัมพันธระหวางกลุมท่ีดี 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
1. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางข้ึน แบงออกเปน 2 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเปนแบบสำรวจรายการเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลของผูทำการตอบสอบถาม ไดแก เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ประสบการณการทำงาน ตำแหนงหนาที่การปฏิบัติงาน จำนวนเด็ก ลักษณะของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและจำนวนคนในทีมงาน 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามลักษณะทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารทีมงานของบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดสุพรรณบุรี ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามโดยแบงเปน 9 ดาน คือ 1) มีวัตถุประสงคท่ี
ชัดเจนและมีเปาหมายเดียวกัน 2) การเปดเผยและเผชิญหนาเพ่ือแกปญหา 3) การสนับสนุนและการไววางใจ 4) ความ
รวมมือและการใชความขัดแยงในทางสรางสรรค 5) กระบวนการปฏิบัติงานที ่ชัดเจน 6)ภาวะผู นำที ่เหมาะสม             
7) ทบทวนการทำงานอยางสม่ำเสมอ 8) การพัฒนาตนเอง 9) สัมพันธระหวางกลุมที่ดี โดยใชมาตราสวนประมาณคา 
(Rating Scale) 5 ระดับ ของลิเคิรท (Likert’s Scale) การแปลความหมายคาเฉลี่ย ผูวิจัยเลือกใชเกณฑของ บญุชม ศรีสะอาด, 
(2545 : 102-103) 
2. ข้ันตอนการสรางเครื่องมือ 
ผูวิจัยดำเนินการสรางและพัฒนาตามขั้นตอนดังน้ี 

ขั้นที่ 1 ศึกษาการสรางแบบสอบถามลักษณะทีมงานที่มีประสิทธิภาพในการบริหารทีมงานของบุคลากรทาง
การศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ ่น จังหวัดสุพรรณบุรี ศึกษารูปแบบ ลักษณะและวิธีการในการเขียน
แบบสอบถามจากหนังสือการวัดผลการศึกษา การวิจัยเบื้องตนของ บุญชม ศรีสะอาด, (2545 : 66-73) และจากเอกสาร 
ตำราและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

ขั้นท่ี 2 สรางแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 30 ขอ 
ขั้นที่ 3 นำแบบสอบถาม ท่ีสรางขึ้นเสนอผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ ตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา

และความเหมาะสมในการใชภาษา 
ขั้นที่ 4 นำแบบสอบถามมาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความเชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาความ

สมบูรณอีกครั้ง แลวนำไปทดลองใช (Tryout) กับประชาชนที่ไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน ใชวิธีการหาความ
สอดคลองเปนรายขอ IOC ดัชนีความสอดคลองท่ี 0.96 แลวนำมาหาคาความเชื่อม่ัน เพ่ือใหไดแบบสอบถามท่ีสมบูรณ 
โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ซึ่งแบบสอบถามทั้งฉบับมีคา
ความเชื่อม่ันเทากับ 0.99 ถือวาแบบสอบถามน้ีสามารถนำไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือการวิจัยคร้ังน้ีได 

ขั้นท่ี 5 จัดพิมพและทำสำเนาแบบสอบถามท่ีผานการตรวจคุณภาพแลวไปใชกับกลุมตัวอยาง 
การวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชการวิเคราะหขอมูล 

1. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม 
2. จัดระเบียบขอมูลและลงรหัส 
3. นำขอมูลดังกลาวไปคำนวณคาทางสถิติโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป 
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สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยประสิทธิภาพในการบริหารทีมงานของบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

จังหวัดสุพรรณบุรี สรุปผลดังน้ี 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหปจจัยพื้นฐานสวนบุคคลของบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น จังหวัดสุพรรณบุรี เพศหญิงรอยละ 66.00 มีอายุระหวาง 36–45 ป รอยละ 47.43 มีระดับการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี รอยละ 41.50 มีอาชีพเกษตรกรรม รอยละ 34.40 มีรายได 10,000 บาท-20,000 บาท รอยละ 48.60               
มีประสบการณการทำงาน 5-10 ป รอยละ 47.04 มีตำแหนงหนาท่ีการปฏิบัติงานเปนคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก รอยละ 58.50 มีลักษณะของศูนยพัฒนาเดก็เล็กแบบถายโอนและจัดตั้งเอง รอยละ 64.43 มีจำนวนเด็กมากกวา 
30 คน รอยละ 69.96 มีจำนวนคนในทีมงาน 6-10 คน รอยละ 66.40 

ตอนท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบขอมูลเกี่ยวกับการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการบริหารทีมงานของบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดองคการบริหารสวนตำบล จังหวัดสุพรรณบุรี จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได
ประสบการณการทำงาน ตำแหนงหนาท่ีการปฏิบัติงาน จำนวนเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ลักษณะของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กและจำนวนคนในทีมงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กพบวาในภาพรวมอยูในระดับปานกลางและเมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวาอยูในระดับปานกลางทุกรายการ เรียงลำดับจากมากไปนอยไดดังน้ีดานการมีวัตถุประสงคท่ีชัดเจนและมีเปาหมาย
เดียวกันดานภาวะผูนำที่เหมาะสม ดานการพัฒนาตนเอง ดานกระบวนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ดานความรวมมือและ
การใชความขัดแยงในทางสรางสรรค ดานการสนับสนุนและการไววางใจ ดานความสัมพันธระหวางกลุมท่ีดี ดานการ
เปดเผยและเผชิญหนาเพ่ือแกปญหาและดานการทบทวนการทำงานอยางสม่ำเสมอ 
 

อภิปรายผล 
ผูวิจัยอภิปรายผลเรียงตามลำดับความสำคัญดังน้ี 

ผลการวิจัยสามารถนำทฤษฎีและแนวคิดดังกลาวมาอภิปรายถึงระดับความสำคัญของประสิทธิภาพในการ
บริหารทีมงานของบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดสุพรรณบุรี  
ผูวิจัยมีหัวขอในการอภิปรายผลดังน้ี 

1. ประสิทธิภาพในการบริหารทีมงานของบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัด
สุพรรณบุรี ดานการมีวัตถุประสงคท่ีชัดเจนและมีเปาหมายเดียวกัน ดานการเปดเผยและเผชิญหนาเพ่ือแกปญหาดาน
การสนับสนุนและการไววางใจ ดานกระบวนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ดานภาวะผูนำที่เหมาะสมดานการทบทวนการ
ทำงานอยางสม่ำเสมอ ดานการพัฒนาตนเองและดานความสัมพันธระหวางกลุมท่ีดี พบวาภาพรวมอยูในระดับปานกลาง
และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับปานกลางทุกขอ 

2. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการบริหารทีมงานของบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น จังหวัดสุพรรณบุรี จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ประสบการณการทำงานตำแหนงหนาท่ี
การปฏิบัติงาน จำนวนเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ลักษณะของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และจำนวนคนในทีมงาน พบวา
ภาพรวมและทุกรายดานไมแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ วรรณี ฉิมมณี, 
(2562 : 51) ไดทำการวิจัยเรื่องการจัดประสบการณการเรียนรู ที ่เนนผูเรียนเปนสำคัญในระดับการศึกษาปฐมวัย            
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเขต 3 สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนกรุงเทพมหานครพบวาการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอการ
จัดประสบการณการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ พบวาครูท่ีมีเพศอายุ ระดับการศึกษา และประสบการณตางกัน ซ่ึงไม
สอดคลองกับการศึกษาของ ปยวรรณ พฤกษะวัน และกาญจนาท เรืองวรากร, (2556 : บทคัดยอ) ไดทำการวิจยัเรื่อง

335

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16



ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท ควอลิตี้ เทรดดิ้ง จํากัด พบวาพนักงานท่ีมี
ปจจัยสวนบุคคลตางกันมีปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอคุณภาพชวิีตการทํางานของพนักงานแตกตางกัน คือ ระดับการศึกษา และ
อัตราเงินเดือน สวนเพศ อายุสถานภาพสมรส ระดับตําแหนง อาชีพและอายุการทํางานน้ันไมมีความแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของประสิทธิภาพในการบริหารทีมงานของบุคลากรทาง
การศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิน่ จังหวัดสุพรรณบุรี ลักษณะของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ภาพรวมและทุกรายดาน
แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับการวิจัยของ ลำเทียน เผาอาจ, (2559 : 79) ไดทำการวิจัยเรื่องการทำงานเปนทีมของ
ขาราชการครูในโรงเรียนขยายโอกาส อำเภอเมืองตราด สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด ผลการ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเก่ียวกับการทำงานเปนทีมของขาราชการครูในโรงเรียนขยายโอกาสโดยภาพรวม พบวา
ขาราชการครูท่ีทำงานในโรงเรียนท่ีมีขนาดตางกันมีความคิดเหน็เก่ียวกับการทำงานเปนทีมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว อาจเปนเพราะความสามัคคีของกลุมและการทำงานเปนทีมขึ้นอยู
กับความสัมพันธสวนตัวของสมาชิก ความเปนมิตรเห็นอกเห็นใจซ่ึงกันและกัน การยอมรับนับถือไวใจซ่ึงกันและกัน ใน
โรงเรียนขนาดเล็กมีบุคลากรจำนวนประมาณ 2-8 คน การทำงานรวมกันจึงเปนไปอยางราบร่ืน สมานฉันท ในโรงเรียน
ขนาดกลางมีบุคลากรจำนวนประมาณ 9-20 คน การทำงานรวมกันจึงเปนไปอยางราบร่ืน สมานฉันทมากกวาโรงเรียน
ขนาดใหญ ซ่ึงมีบุคลากรจำนวนมากกวา 20 คนดังคำกลาวท่ีวา มากคนก็มากความ ในการทำงานรวมกันน้ันถาคนมาก
ขึ้น ความขัดแยงก็ตามมา ความสมัครสมาน สามัคคีในกลุมก็สั่นคลอน จำนวนเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กโดยภาพรวม
และทุกดานไมมีความแตกตางกันซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ พรศิริ บุษรารัตน, (2550 : บทคัดยอ) ไดทำการศึกษา
เร่ืองการรับรูของขาราชการท่ีมีตอแนวทางการสรางทีมงาน เพ่ือการพัฒนาองคกร กรณีศึกษาสำนักพัฒนาสมรรถนะครู
และบุคลากรอาชีวศึกษา ผลการวิจัย พบวามีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยตอการรับรูองคประกอบของการสรางทีมงานใหมี
ประสิทธิผลดานบทบาทตางท่ีสมดุลดานการเปดเผยและเผชิญหนา ไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ผลการเปรียบเทียบรายคูของประสิทธิภาพในการบริหารทีมงานของบุคลากรทางการศึกษา สังกัดเทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จำแนกตามจำนวนคนในทีมงานโดยในภาพรวมและทุกดานไมมีความแตกตางกัน ซ่ึง
สอดคลองกับการวิจัยของ สันติสุข อยู สุข, (2551 : 95) ไดทำการศึกษาเรื ่องการมีสวนรวมในการบริหารงาน 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอำเภอบอทอง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู ผลการวิจัย
พบวาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จำแนกตามเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษาและขนาดของโรงเรียน มีสวน
รวมในการบริหารโรงเรียนอยูในระดับปานกลาง ทั้งโดยภาพรวมและรายดาน จำแนกตามขนาดโรงเรียนมีสวนรวมใน
การบริหารวิชาการและดานการบริหารทั่วไป แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนขนาดใหญมีสวนรวมในการบริหารงานมากกวาโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง 
โดยรวมทุกดานไมแตกตางกัน 

 

ขอเสนอแนะ 
จากการวิจัยเรื่องประสิทธิภาพในการบริหารทีมงานของบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น จังหวัดสุพรรณบุรี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังน้ี 
ขอเสนอแนะทั่วไป 

1. ควรมีการประชุมทุกคร้ังเพ่ือใหบุคลากรทุกคนสามารถกำหนดวิสัยทัศน และเสนอแนวทางการปฏิบัติงานให
มีความสอดคลองและมีความเหมาะสมอยางชัดเจน เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคและจุดมุงหมายไปในทิศทางเดยีวกัน 
และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกหนวยงาน 
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2. การมอบหมายงานตามบทบาทหนาที่ตองมีการมอบหมายงานและความรับผิดชอบใหแกพนักงานหรือ
บุคลากรใหมีความเหมาะสมตามความรูและความสามารถ รวมท้ังความถนัดของแตละบุคคล 

3. ควรมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางบุคคลอยางจริงใจ และผูบริหารสามารถรับฟงความคิดเห็นของ
บุคลากรอยางเต็มใจและเปดโอกาสใหบุคลากรซักถามขอสงสัยในคำสั่งหรือปญหาในการปฏิบัติงานในองคการบริหาร
สวนทองถิ่นได 

4. ควรมีการกระจายภาวะผูนำไปสูผูรับผิดชอบในระดับรองลงมาในแตละตำแหนงหนาท่ีเพ่ือใหบุคคลเหลาน้ัน
ไดมีโอกาสแสดงศักยภาพความเปนผูนำของตนและรวมกันพัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพการทำงานเปนทีมไปสู
เปาหมายของหนวยงาน 
 

ขอเสนอแนะคร้ังตอไป 
1. ควรทำการศึกษาลักษณะทีมงานที่มีประสิทธิภาพในการบริหารทีมงานของบุคลากรทางการศึกษาสงักัด

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เทศบาลตำบล องคการบริหารสวนตำบล และองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี 
เพื่อนำมาแกไขปรับปรุง และพัฒนารูปแบบการทำงานเปนทีมใหมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใชรูปแบบการวจิยัเชิง
ปฏิบัติการ 

2. ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาลักษณะทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารทีมงานของ
บุคลากรทางการศึกษา เพื่อจะไดทราบแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาและการบริหารทีมงานของบุคลากรทาง
การศึกษาตอไป 

3. ควรมีการศึกษาปจจัยตางๆ ที่มีผลกระทบตอการบริหารทีมงานของบคุลากรทางการศึกษาทัง้ภายในและ
ภายนอกองคกรเพ่ือนำมากำหนดแนวทางการบริหารทีมงานของบุคลากรทางการศึกษา 
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การศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอภาวะผูนำเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 
 
A STUDY THE FACTOR INFLUENCE TO INFORMATION TEACHNOLOGY 
LEADERSHIP  FOR SCHOOL ADMINISTRATION  UNDER THE OFFICE 
EDUCATION OF NAKHON RATCHASIMA AREA 1 
 
ผูวิจัย    วณัสนันทร  เอ้ือประชา 
   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิษฐวดี  จิรโรจนภิญโญ 
   ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาภาวะระดับภาวะผูนำเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหาร
สถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 2) เพ่ือเปรียบเทียบเปรียบเทียบภาวะผูนำ
เชิงเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 
จำแนกตามเพศ การศึกษา และประสบการณการทำงาน ประชากรในการวิจัยในคร้ังน้ี คือ ผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 ปการศึกษา 2562 โดยการเปดตารางของ Krejcie และ 
Morgan ไดกลุมตัวอยาง จำนวน 103 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามมีคาความเชื่อม่ัน 0.86 สถิติท่ีใช
วิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย ( X ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และการทดสอบคาที (t – test)  
ผลการวิจัยพบวา  

1) ระดับภาวะผูนำเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสมีา เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดบัมากท่ีสดุ ( X = 4.64 , S.D = 0.16) และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือดานความเปนเลิศในการปฏิบัติอยางมืออาชีพ ( X = 4.70 , S.D = 0.19) ดานการปรับปรุง
อยางเปนระบบ (X = 4.70 , S.D = 0.19) รองลงมาคือดานความเปนผูนำในดานวิสัยทัศน (X  = 4.62 , S.D = 0.27) และ
ดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือดานความเปนพลเมืองยุคดิจิทัล ( X = 4.52 S.D = 0.26)  

2) ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนำเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสถานศกึษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 จำแนกตามเพศ การศึกษา และประสบการณการทำงาน ในภาพรวมและ
รายดานไมแตกตางกัน 
 
คำสำคัญ : ภาวะผูนำเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูบริหารสถานศึกษา  
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Abstract 
Purposes of this study were; 1) The level of information communication and technological 

leadership of school administrators under Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area 
Office 1 2) to compare the level of information communication and technology leadership of school 
administrators under Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Office 1 classified by 
gender, education and working experiences. Population used in this research were 103 school 
administrators under Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Office 1 in the academic 
year of 2019. Samples were 103 school administrators obtained by Krejcie and Morgan Table. Tools 
used in this study was questionnaire with reliability of 0.86 Statistics used for analyzing data were 
frequency, percentage, mean ( X ), standard deviation (S.D) and t–test.  
The results revealed that;  

1) The level of information communication and technology leadership of school 
administrators under Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Office 1 was found that 
the overall in the highest level ( X = 4.64, S.D = 0.16). For consideration of each aspect, it was found 
the the higest means was in aspect of excellence on professional practice ( X = 4.70, S.D = 0.19) and 
systematic improvement ( X =  4 .70 , S.D = 01 .9 ) , the next was in aspect of visionary leadership               
( X  = 4.62, S.D = 0.27) and the lowest mean was in aspect of digital citizenship ( X  = 4.52, S.D = 0.26), 
respectively.  

2) The comparison results of information communication and technology leadership of 
school administrators under Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Office 1 classified 
by gender, education and working experiences was not different both in overall and by aspects. 
 
Key word (s) : information teachnology leadership school administration  
 

บทนำ 
การศึกษาในยุคปจจุบันน้ันเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารยงัมีบทบาทสำคัญในการปฏิบัตงิานขององคกร

ทุกระดับท้ังภาครัฐและเอกชน องคกรหรือหนวยงานใดท่ีไมสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการ
ปฏิบัติงานอยางเปนระบบจะสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการและยากท่ีจะกาวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุค
ขอมูลสารสนเทศได (นิคม นาคนอย. 2549 : 1) 
 ซ่ึงปจจุบันนานาประเทศมุงพัฒนาไปสูเศรษฐกิจและสังคมแหงการเรียนรูโดยการนำเทคโนโลยีมาใชในการผลิต
การเขาถึงและการกระจายความรูสูเด็กเยาวชนและประชาชน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2550) พบวา ประเทศท่ีมี
ความสามารถในการแขงขันและพัฒนาสูงก็จะมีความสามารถดานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสูงตามไปดวย  
 จะเห็นไดวาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 จำนวน 143 
โรงเรียน ซ่ึงแตละโรงเรียนมีบริบทท่ีแตกตางกันตามวิสัยทัศน พันธกิจของผูบริหารสถานศึกษาซ่ึงมีปจจัยตอภาวะผูนำ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน อยางไรก็ตามโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 1 ไดใหความสำคัญกับการสงเสริม พัฒนาและการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดการศึกษา 
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ดวยเหตุน้ีผูวิจัยจึงตองการศึกษาวาผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 1 มีการแสดงออกถึงระดับภาวะผูนำเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศอยูในระดับใด เพ่ือเปนแนวทางในการ
พัฒนาผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 1 ใหเปนบุคคลสำคัญท่ีจะขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษาสามารถบูรณาการ
เทคโนโลยีกับการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ  
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาระดับภาวะผูนำเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 
2. เพ่ือเปรียบเทียบภาวะผูนำเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 จำแนกตามเพศ การศึกษา และประสบการณการทำงาน 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
การศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอภาวะผูนำเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับ

ประถมศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 คร้ังน้ี ผูวิจัยไดกำหนดกรอบ
แนวคิด ดังแสดงในภาพท่ี 1 (บรรจบ บญุจันทร. 2554ข : 63 - 74) 

ตัวแปรอิสระ                 ตวัแปรตาม 
(Independent Variables)     (Dependent Variables) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการวิจัย 
  การวิจัยคร้ังน้ีมุงศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอภาวะผูนำเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 โดยผูวิจัยมีรายละเอียดของวิธีการดำเนินการวิจัย ดังน้ี 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1.1 ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 1 จำนวน 143 คน  

ปจจัยพ้ืนฐานบุคคล 
1. เพศ 
2. การศึกษา 
3. ประสบการณการทำงาน 

 ภาวะผูนำเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 
 1. ความเปนผูนำในดานวิสัยทัศน 
 2. ความเปนเลิศในการปฏิบัติอยางมืออาชีพ 
 3. การปรบัปรุงอยางเปนระบบ 
 4. ความเปนพลเมืองยุคดิจทิัล 
 5. การพัฒนาการเรียนรูยุคดิจทิัล 
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 1.2 ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 1 จำนวน 143 คน 
 1.3 กลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ไดมาจากการสุมประชากรโดยการเปดตาราง ของเครซ่ีและมอรแกน
(R.V.Krejcie & D.W.Morgan) ไดกลุมตัวอยาง จำนวน 103 คน 
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 การวิจัยคร้ังน้ี เคร่ืองมือในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามปจจัยท่ีสงผลตอภาวะผูนำเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 ท่ีผูวิจัยสรางขึ้นโดยแบง
ออกเปน 2 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบสำรวจรายการ (Checklist) ไดแก เพศ การศึกษา และ
ประสบการณในการทำงาน 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นวัดภาวะผูนำเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศ ลักษณะคำถามแบบสอบถามมาตร
สวนประมาณคา (Rating scale) แบงเปน 5 ระดับตามวิธีของ Likert แตละระดับมีความหมายดังน้ี 

คาน้ำหนักคะแนน 5 หมายถึง มีการปฏิบัติภาวะผูนำเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศ มากท่ีสุด 
คาน้ำหนักคะแนน 4 หมายถึง มีการปฏิบัติภาวะผูนำเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศ มาก 
คาน้ำหนักคะแนน 3 หมายถึง มีการปฏิบัติภาวะผูนำเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศ ปานกลาง 
คาน้ำหนักคะแนน 2 หมายถึง มีการปฏิบัติภาวะผูนำเชงิเทคโนโลยีสารสนเทศ นอย 
คาน้ำหนักคะแนน 1 หมายถึง มีการปฏิบัติภาวะผูนำเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศ นอยท่ีสุด 
โดยครอบคลุมภาวะผูนำเชงิเทคโนโลยสีารสนเทศตามกรอบมาตรฐานระดับชาติทางเทคโนโลยีสำหรับผูบริหาร 

(NETS-A) โดยจัดเรียงเน้ือหา ขอคำถาม จามลำดับองคประกอบท่ีนำมาศึกษา จำนวน 5 ดาน ไดแก ความเปนผูนำใน
ดานวิสัยทัศน การพัฒนาการเรียนรูยุคดิจิทัล ความเปนเลิศในการปฏิบัติอยางมืออาชีพ การปรับปรุงอยางเปนระบบ 
และความเปนพลเมืองยุคดิจิทัล 
3. ข้ันตอนในการสรางเครื่องมือ 
ในการสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยในคร้ังน้ี ผูวิจัยไดดำเนินการสรางเคร่ืองมือโดยมีขั้นตอนดังน้ี  
 3.1 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎ ีจากเอกสาร ตำราตางๆ 
 3.2 ศึกษาวิธีการสรางเคร่ืองมือจากเอกสารตำราของบุญชม ศรีสะอาด (2545 : 53-199) โดยยึดกรอบแนวคดิ
ในการวิจัยเปนแนวทางในการสรางเคร่ืองมือ 
 3.3 กำหนดโครงสรางแบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอภาวะผูนำเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 แกไขชื่อเร่ืองใหเหมือนกับท่ีอธิบายไว
ในตอนตน 
 3.4 สรางแบบสอบถามตามโครงสรางเน้ือหา และรูปแบบตามท่ีกำหนดไว 
 3.5 นำแบบสอบถามเสนอตออาจารย ท่ีปรึกษาสารนิพนธเพ่ือพิจารณาความครอบคลุมประเด็นและ
สาระสำคัญตลอดจนพิจารณาแกไขความถูกตองดานภาษาและเน้ือหาของแบบสอบถาม แลวนำไปปรับปรุงแกไขตามท่ี
อาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธเสนอแนะ 

3.6 นำแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา จำนวน 3 คน ตรวจสอบความถูกตอง ตรงประเด็นเน้ือหา 
(Validity) แลววิเคราะหดวยเทคนิค IOC (Index of Item Objective Congruence) เม่ือผู เชี่ยวชาญในเน้ือหา
พิจารณาลงความเห็นและใหคะแนน คา IOC คร้ังน้ีคำนวณไดคาระหวาง 0.66 – 1.00 
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 3.7 นำแบบสอบถามท่ีแกไขปรับปรุงตามขอเสนอของผูเชี่ยวชาญเสนอตอคณะกรรมการท่ีปรึกษาสารนิพนธ
เพ่ือพิจารณากอนนำไปทดลองใช 
 3.8 นำแบบสอบถามท่ีผานการแกไขแลวไปทดลองใช (Try Out) กับผูบริหารสถานศึกษา  

3.9 นำผลการทดลองมาวิเคราะหหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามเปนรายดานและโดยรวม
ท้ังฉบับ โดยหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach Alpha Coefficient) คำนวณได 0.66 
 3.10 นำผลการทดลองเสนอตอคณะกรรมการท่ีปรึกษาเพ่ือตรวจสอบ และทำการปรับปรุงแกไขเคร่ืองมือใน
ขอคำถามบางรายการใหมีความชัดเจนสมบรูณยิ่งขึ้น 
 3.11 ดำเนินการสรางเคร่ืองมือฉบับสมบูรณเพ่ือนำไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางตอไป 
4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
ในการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอนตอไปน้ี 

4.1 ผูวิจัยขอหนังสือราชการจาก คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน พรอมแนบแบบสอบถามเพ่ือขอ
ความอนุเคราะหขออนุญาตผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 ในการตอบ
แบบสอบถามเพ่ือขอความรวมมือในการเก็บขอมูลจากผูบริหารสถานศึกษา ในสังกัดในการดำเนินการศึกษาคนควา 

4.2 ผูวิจัยดำเนินการสงหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลและแบบสอบถามผานทางไปรษณียและดวย
ตนเองเพ่ือเสนอตอผูบริหารสถานศึกษาท่ีเปนกลุมตัวอยางเพ่ือขอความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม จำนวน 
143 ฉบับ 

4.3 ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางเพ่ือใหไดขอมูลท่ีมีความถูกตองตรง 
ตามความมุงหมายของการศึกษา โดยเก็บรวบรวมขอมูลภายใน 15 วัน และติดตามผลโดยติดตอทางโทรศัพท และเก็บ
แบบสอบถามดวยตนเอง ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาท้ังหมด จำนวน 103 ฉบับ 
 4.4 ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณและจำนวนของแบบสอบถามทุกชุดภายหลังจากการเก็บรวบรวมขอมูล
ไดรับแบบสอบถามคืนมาท้ังหมด 103 ฉบับ ซ่ึงแบบสอบถามท่ีสมบูรณสามารถนำมาวิเคราะหขอมูลได จำนวน 103 ฉบับ 
คิดเปนรอยละ 100 
5. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

5.1 วิเคราะหขอมูลท่ัวไปเปนขอมูลเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม โดยการใชสถิติพ้ืนฐานการแจก
แจงความถี่ (Frequency) และหาคารอยละ (Percentage) แลวนำเสนอเปนตารางประกอบความเรียง  
 5.2 วิเคราะหระดับภาวะผูนำเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ระดับประถมศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 โดยหาคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) โดยใชเกณฑ ดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 100)  
 คาเฉลี่ย  4.51 - 5.00 หมายถึง มีการแสดงออกภาวะผูนำเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศมากท่ีสุด  

 คาเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง มีการแสดงออกภาวะผูนำเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศมาก  
 คาเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง มีการแสดงออกภาวะผูนำเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศปานกลาง  
 คาเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถงึ มีการแสดงออกภาวะผูนำเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศนอย  
 คาเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง มีการแสดงออกภาวะผูนำเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศนอยท่ีสุด 
5.3 วิเคราะหหาคาทดสอบเอฟ (F – test) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวาง 3 กลุมขึ้นไป

โดยวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดยีว (One –way ANOVA) ไดแก เพศ อายุ ประสบการณกาศึกษา 
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ผล/สรุปผลการวิจัย  
 จากผลการศึกษาการศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอภาวะผูนำเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 สรุปผลไดดังน้ี  

1) ระดับภาวะผูนำเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.64 , S.D = 0.16) และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือดานความเปนเลิศในการปฏิบัติอยางมืออาชีพ ( X = 4.70 , S.D = 0.19) 
และดานการปรับปรุงอยางเปนระบบ ( X = 4.70 , S.D = 0.19) รองลงมาคือดานความเปนผูนำในดานวิสัยทัศน               
( X  = 4.62 , S.D = 0.27) และดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือดานความเปนพลเมืองยคุดิจิทัล ( X = 4.52 S.D = 0.26)  

2) การเปรียบเทียบเปรียบเทียบภาวะผูนำเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 จำแนกตามเพศ การศึกษา และประสบการณการทำงาน                
ในภาพรวมไมแตกตางกัน  

 

อภิปรายผล  
จากการศึกษาภาวะผูนำเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 มีประเด็นท่ีควรนำมาอภปิราย ดังน้ี 
1. ภาวะผูเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศ ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด สอดคลองกับงานวิจัยของบรรจบ 
บุญจันทร (2554ข : 213 - 218) วิจัยเร่ือง โมเดลสมการโครงสรางภาวะผูนำเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือพิจารณาเปนรายดาน เรียงลำดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย 5 อันดับ ไดแก ดานการ
ปรับปรุงอยางเปนระบบ ดานความเปนผูนำในดานวิสัยทัศน ดานวัฒนธรรมการเรียนรูยุคดิจิทัล ความเปนพลเมืองยุค
ดิจิทัล และดานความเปนเลิศในการปฏิบัติอยางมืออาชีพ 

1.1 ดานการปรับปรุงอยางเปนระบบ โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอ พบวา อยูในอันดับ
มากทุกขอ เรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 5 อันดบั ไดแก 1. เปนผูนำการเปลี่ยนแปลงไปสูเปาหมายสูงสุดของการเรียนรู
ตลอดจนใชทรัพยากรสื่อ และเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม 2. สรางและวางยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอยางเปน
ระบบ 3. สรรหาและดำรงไวซ่ึงบุคคลท่ีมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีอยางสรางสรรคและชำนาญการสูความกาวหนา
ทางวิชาการ และการปฏิบัติเพ่ือบรรลุเปาหมาย 4. สรางและดูแลระบบใหเขมแข็ง บูรณาการระบบเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุน
การจัดการ การดำเนินการการสอนและการเรียนรู 5. ใหความรวมมือในการกอตั้ง รวบรวมและวิเคราะหขอมูล แปลผลลัพธ 
และแลกเปลี่ยนขอคนพบเพ่ือนำไปสูการปรับปรุงสมรรถนะคณะผูรวมงานและการเรียนรูของนักเรียน ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของ Felton (2006) นักศึกษาปริญญาเอกแหงมหาวิทยาลัย Virginla ไดทำการวิจัย เร่ือง การใชคอมพิวเตอรของ
ผูบริหารโรงเรียนระดับประถม ตัวแปรอิสระไดแก คุณลักษณะพิเศษ สังคมประชากร ทัศนคติเก่ียวกับคอมพิวเตอร ความ
เชื่อเก่ียวกับผลท่ีเกิดจากประโยชนของคอมพิวเตอร ตัวแปรตามไดแก ความสามารถของฮารดแวร และซอฟตแวร 
ความสามารถในการบริหาร ความสามารถในการสั่งการ และความสารถอ่ืน ๆเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม 
สำหรับผูบริหารโรงเรียนระดับประถมศึกษา 400 คน ผลการวิจัยท่ีสำคัญพบวา ผูบริหารโรงเรียนระดับประถมใช
คอมพิวเตอรในการบริหารจัดการและสั่งการ ยิ่งไปกวาน้ันก็จะใชอินเตอรเน็ตในการบริหารและสั่งการตาง ๆ อีกท้ังยังมี
ความเชื่อวาการใชคอมพิวเตอรในการบริหารและจัดการน้ัน ทำใหงานออกมามีคณุภาพและยังลดเวลาในการทำงานได 
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1.2 ดานความเปนผูนำในดานวิสัยทัศน โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอ พบวา อยูในอันดับมาก
ทุกขอ เรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 5 อันดับ ไดแก 1. ระดมทุนจากผูสนับสนุนในภาครัฐและระดับชาติเพ่ือ
สนับสนุนการนำไปใชในการผสมผสานวิสัยทัศนเทคโนโลยีและแผนกลยุทธ 2. ใหการสนับสนุนการปฏิบัติดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในการเรียนการสอน 3. มีการกระตุนและอำนวยความสะดวกแกผูมีสวนเก่ียวของ
ใหมีความมุงม่ันรวมกันสรางวิสัยทัศน 4. ปรับประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในแผนกลยุทธใหสอดคลอง
กับวิสัยทัศน 5. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนฐานในระบบบริหารจัดการ ซ่ึงสอดคลองกับ Marianne และ Ellen (2055 
: 26) กลาววาภาวะผูนำเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ บุคคล ท่ีมีวิสัยทัศนความเปนผูนำสามารถสรางทีมและกระตุน
บุคลากรในองคกรเพ่ือใหสามารถทำงานรวมกัน มีความรูและเขาใจในเทคโนโลยีสารสนเทศเปนอยางดีเพ่ือท่ีจะสามารถ
วางแผนและพัฒนาองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1.3 ดานวัฒนธรรมการเรียนรูยุคดิจิทัล โดยรวมอยูในะดับมาก เม่ือพิจารณารายขอ พบวา อยูในอันดับมาก 
ทุกขอ เรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 5 อันดับ ไดแก 1. อำนวยความสะดวกและสนับสนุนการใชเทคโนโลยีอยางมี
ประสิทธิภาพและตอเน่ืองสำหรับการเรียนรูเพ่ือนำไปสูนวัตกรรมในการเรียนรู 2. สงเสริมการมีสวนรวมเก่ียวกับการ
สรางนวัตกรรม ความคิดริเร่ิมสรางสรรค และการมีสวนรวมในยุคดิจิทัล 3. มีวิธีการปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพในการใช
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา และสอดคลองกับหลักสูตร 4. จัดสิ่งแวดลอมท่ียึดผูเรียนเปนสำคัญโดยใชเทคโนโลยีท่ีตรงกับ
ความตองการของผูเรียนแตละคน 5. สรางนวัตกรรมเก่ียวกับการเรียนการสอน เนนการพัฒนาบนพ้ืนฐานอยางตอเน่ือง
ของการเรียนการสอนยุคดิจิทัล มีความสอดคลองกับ บรรจบ บุญจันทร (2554ก :9) กลาววา ภาวะผูนำเชิงเทคโนโลยี
สารสนเทศ หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีแสดงออกถึงภาวะผูนำและวิสัยทัศน การเรียนรู
และการสอน ผลิตภาพและการปฏิบัติทางวิชาชีพ และสังคม กฎหมาย และประเด็นทางจริยธรรม 

1.4 ดานความเปนพลเมืองยุคดิจิทัล โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอ พบวา อยูในอันดับมากทุกขอ 
เรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 5 อันดับ ไดแก 1. มีสวนรวมในการพัฒนานโยบาย กฎหมายลิขสิทธ์ิ ท่ีเปนขอบังคับ
ชัดเจน 2. สงเสริมและเปนแบบอยางในการรับผิดชอบผลกระทบจากสังคมท่ีเกิดจากการใชขอมูลขาวสารและเทคโนโลยี 
3. สรางความม่ันใจวานักเรียนทุกคนสามารถเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารตรงกับความตองการ             
4. ผลักดันใหการเขาถึงเคร่ืองมือดิจิทัลและแหลงทรัพยากรไดอยางเหมาะสมเพ่ือตอบสนองความตองการของผูเรียนทุก
คน 5. อำนวยความสะดวกในการพัฒนาวัฒนธรรมการทำความเขาใจรวมกัน ผานการใชเคร่ืองมือสื่อสาร ซ่ึงสอดคลอง
กับงานวิจัยของ ชวลิต เกิดทิพย (2549 : 309) ไดทำการวิจัยเร่ือง รูแบบการพัฒนาภาวะนำทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
การศึกษาสำหรับผูบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะห
องคประกอบดานภาวะผูนำทางเทคโนโลยีการศึกษาของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและเสนอรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนำเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาสำหรับผูบริหารโรงเรียน ผลการวิจัย
พบวา 1) องคประกอบภาวะผูนำทางเทคโนโลยีการศึกษาสำหรับผูบริหารโรงเรียน ประกอบดวย 9 องคประกอบ ไดแก 
กฎระเบียบและจริยธรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา การจัดการดานโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยี คานิยมและจิตสำนึกตอ
องคกรและสังคม 2) รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนำทางเทคโนโลยีการศึกษาสำหรับผูบริหารโรงเรียน ประกอบดวย 6 
ขั้นตอน ไดแก ขั้นรูและตระหนักขั้นประเมินการกอนดำเนินการ ขั้นดำเนินการเปลี่ยนแปลง ขั้นปรับปรุง ขั้นประเมิน 
หลังดำเนินการ และขั้นคงสภาพ 
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1.5 ดานความเปนเลิศในการปฏิบัตอิยางมืออาชีพ โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอ พบวา อยูใน
อันดับมากทุกขอ เรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 5 อันดับ ไดแก 1. สงเสริมและสรางรูปแบบการสื่อสารท่ีมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการมีสวนรวมของบุคลากรในการใชเคร่ืองมือสื่อสารในยุคดิจิทัล 2. จัดสรรเวลา ทรัพยากร เพ่ือ
การพัฒนาดานเทคโนโลยีเปนไปอยางมืออาชีพ บูรณาการและตอเน่ือง 3. อำนวยความสะดวก กระตุน อบรม สนับสนุน
บุคลากรในการใชเทคโนโลยีและการมีสวนรวมในสังคมแหงการเรียนรู 4. ใหการสงเสริมการวิจัยทางการศึกษา และ
ผลักดันใหเกิดการใชเทคโนโลยีอยางมีประสิทธิภาพและการใชเทคโนโลยีใหมๆ เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการ
พัฒนาการเรียนรูของนักเรียน 5. เปนแบบอยางในการใชเทคโนโลยีเพ่ือเขาถึงขอมูล วิเคราะหตีความขอมูล เพ่ือพัฒนา
สถานศึกษา ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของนิคม นาคอาย (2549 : 197-209) ไดทำการวิจัยเร่ือง องคประกอบ
คุณลักษณะผูนำเชิงอิเล็กทรอนิกสและปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผลภาวะผูนำเชิงอิเล็กทรอนิกสสำหรับผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลการวิจัยพบวา การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศในหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอน
ของครูและพัฒนาวิชาชีพครูมีอิทธิพลตอประสิทธิพลภาวะผูนำเชิงอิเล็กทรอนิกสของผูบริหาร สวนใหญมีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมากเชนกันท่ีเปนเชนน้ีก็เพราะวาเน่ืองจากหนวยงานภาครัฐมีนโยบายสงเสริม และสนับสนุนใหมีการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอน และการดำเนินงานของสถานศึกษา ดังน้ันผูบริหาร
สถานศึกษาซ่ึงมีหนาท่ีหลักในการบริหารจัดการการศึกษาจึงตองพัฒนาความรู และขีดความสามารถดานเทคโนโลยี
สารสนเทศของตนเองเพ่ือเขามาชวยในการบริหารจัดการสถานศึกษา รวมถึงพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกท้ังสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษานครราชสีมา เขต 1 มีนโยบาย
สงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษามีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสมาใชเปนเคร่ืองมือและประกอบการศึกษา 
เชน ระบบ e-office ระบบ e-filling โครงการอบรมการใช Google App เพ่ือการศึกษา โครงการผลิตสื่อดิจิตอลเพ่ือ
การศึกษา Kahoot เปนตน 

2. ผลเปรียบเทียบเปรียบเทียบภาวะผูนำเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับ
ประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 จำแนกตามเพศ การศึกษา และ
ประสบการณการทำงาน พบวา โดยภาพรวมไมแตกตางกัน ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไวท่ีเปนเชนน้ีอันเน่ืองมาจาก
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานก็ตางตระหนักในภาระหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติ และมองเห็นความสำคัญของเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ รวมท้ังยังมีโอกาสเขารับการอบรมสัมมนา
เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาท่ีเทาเทียมกัน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของบรรจบ บุญจันทร (2554ก : 
199-205) ไดทำการวิจัยเร่ือง การศึกษาภาวะผูนำเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน            
มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับภาวะผูนำเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเปรียบเทียบ
ระดับภาวะผูนำเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จำแนกเพศ อายุ ประสบการณเปน
ผูบริหาร และขนาดสถานศึกษา และเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอภาวะผูนำเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลการวิจัยพบวา 1) ระดับภาวะผูนำเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก การเปรียบเทียบระดับภาวะผูนำเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน จำแนกเพศ อายุ ประสบการณเปนผูบริหาร และขนาดสถานศึกษา พบวามีอยางนอย 2 กลุมขนาด
สถานศึกษา แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังน้ันจึงทำการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระดับภาวะผูนำเชิง
เทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีมีขนาดสถานศึกษาตางกันเปนรายคู พบวา ระดับภาวะผูนำ
เชิงเทคโนโลยสีารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีอยู ในสถานศึกษาขนาดใหญสูงกวาในสถานศึกษาขนาด
เล็กอยางมีนัยสำคัญทางสถิตท่ีิอยูในระดับ .05 แตระดับภาวะผูนำผูนำเชิงเทคโนโลยสีารสนเทศของผูบริหารสถานศกึษา
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ขั้นพ้ืนฐานท่ีอยูในสถานศึกษาขนาดใหญ และในสถานศึกษาขนาดกลาง ไมแตกตางกัน   
1.  ควรมีการใหหนวยงานตนสังกัดจัดอบรม สัมมนา เพ่ือใหผูบริหารไดมีความรูความเขาใจเก่ียวกับเทคโนโลยี

สารสนเทศมากยิ่งขึ้น  
2. ควรพัฒนาภาวะผูนำดานเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษาในแตละภูมิภาค หรือหนวยงานภาครัฐ

อ่ืนๆเพ่ือนำขอคนหามาเปรียบเทียบความเหมือนหรือแตกตางกัน ซ่ึงจะทำใหขอคนพบท่ีไดเกิดความนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 
3. ควรมีการการูปแบบการพัฒนาท่ีสะดวก ทันสมัยและประหยัดเวลาสำหรับผูเขารับการพัฒนา อาทิ            

การเขียนโปรแกรมประยุกตเพ่ือพัฒนาภาวะผูนำดานเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษา เพ่ือใหผูบริหาร
สถานศึกษาใชพัฒนาตนเองผานเครือขายอินเตอรเน็ต 
ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยในครั้งตอไป 

1. ควรมีการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางอ่ืนๆ นอกเหนือจากผูบริหารสถานศึกษา เชน ครูคณะกรรมการ
สถานศึกษา และผูปกครองเปนตน 

2. ควรมีการศึกษาภาวะผูนำเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษาในระดับการศึกษาอ่ืนๆ และ
สังกัดอ่ืนๆ นอกเหนือจากจังหวัดนครราชสีมา 
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การศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนในกลุมดอยกองมู 
จังหวัดแมฮองสอน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 
 
SCHOOL ADMINISTRATORS ’ ROLE FOR THE 21st CENTURY OF SCHOOL IN 
DOIKONGMOO NETWORK GROUP OF MAEHONGSON PROVINCE, T HE 
SECONDARY EDUCATION SERVICE AREA OFFICE 34  
 
ผูวิจัย  วัชรกร สุรินทร 
   สาขาวิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

รองศาสตราจารย ดร.ชุติมา มุสิกานนท  
   ภาควิชา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียน

ในกลุมดอยกองมู จังหวัดแมฮองสอน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และ 2) เพ่ือ
เสนอแนะแนวทางการพัฒนาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนในกลุมดอยกองมู 
จังหวัดแมฮองสอน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชากรท่ีใชในการวิจัยในคร้ังน้ี คือ 
ครูโรงเรียนในเครือขายดอยกองมู จังหวัดแมฮองสอน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 
จำนวน 233 คน เคร่ืองมือท่ีใชรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม มีคาความเชื่อม่ันท่ี 0.96 สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูล 
ไดแก ความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ผลการวิจัยพบวา 

 1. บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนในกลุมดอยกองมู จังหวัดแมฮองสอน 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดยรวม 6 ดาน อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก โดยเรียงตามลำดับจากมากไปหานอย ไดแก ดานการพัฒนาโรงเรียนใหเปนชุมชน
การเรียนรู ดานการพัฒนาครูใหเปนผูนำ ดานการริเร่ิมการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีมีประสิทธิผล ดานการปรับปรุง
ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน ดานการสำรวจและสนับสนุนการใช ICT และ e – learning และดานการสรางเครือขาย
เพ่ือสงเสริมการเรียนรูและความสำเร็จ ตามลำดับ  

 2. ขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนใน
กลุมดอยกองมู จังหวัดแมฮองสอน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ไดแก ผูบริหารควรมี
การแนะนำใหครูผูสอนใชวิธีการจัดการเรียนรูและเทคนิคการสอนท่ีหลากหลายโดยมุงเนนผูเรียนเปนสำคัญ มีผูให
ขอเสนอแนะดานน้ีมากท่ีสุด โดยมีคาความถี่เทากับ 58 คิดเปนรอยละ 24.89 
 
คำสำคัญ : บทบาทของผูบริหาร สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21  
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Abstract  
The purposes of this research were 1) to study school administrator’ roles for the 

21st century of schools in Doikongmoo network group, Maehongson Province , The 
Secondary Educational Service Area Office 34 and 2) to study the recommendation 
guidelines to develop school administrator’ roles for the 21st century of schools 
Doikongmoo network group, Maehongson Province , The Secondary Educational Service 
Area Office 34. The population of this research were 233 teachers in Doikongmoo network 
group, Maehongson Province, The Secondary Educational Service Area Office 34. The 
instrument of this research for collecting data was a questionnaire. The reliability of this 
research was of 0.96. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, 
mean, and standard deviation.  
The research found as follow:  

 1. As regards the school administrator’ role for the 21st century of schools in 
Doikongmoo network group, Maehongson Province , The Secondary Educational Service 
Area Office 34 in 6 aspects were overall at a high level. When consideration by each aspect 
from high to low were as follows: the school development as the learning society, followed 
by teachers’ development as leaders, the learning activity creation effectively, the students’ 
achievement development, the exploring and supporting using ICT and e- learning and 
building network to promote learning and achievement, respectively.  

 2. Suggestions for improving the role of school administrators in the 21st century of 
schools in the Doi Kong Mu Group Mae Hong Son province Under the Office of Secondary 
Educational Service Area 3 4 , administrators should advise teachers to use learning 
management methods and various teaching techniques with a focus on learners. The most 
people suggesting this aspect With the frequency equal to 58, representing 24.89 percent 
 
Key Words : School Administrators’ Role The 21st Century of Schools  
 
บทนำ 

การศึกษาเปนเคร่ืองมือสำคญัในการพัฒนาประเทศ ประเทศจะเจริญกาวหนาตองอาศยั การพัฒนาทางดาน
เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม การพัฒนาในดานตางๆ ตองอาศัย กำลังคนเปนปจจัยสำคัญ เพราะคนเปน
ทรัพยากรท่ีมีคณุคายิง่กวาทรัพยากรใดๆ แตคนจะมี ประสิทธิภาพเพียงใดน้ัน ยอมขึ้นอยูกับประสิทธิภาพในการจัด
การศึกษา รัฐเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษา จึงไดกำหนดนโยบายการจัดการศึกษา ไวในรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย ฉบับปพุทธศกัราช 2550 หมวด 3 มาตรา 49 วา บุคคลยอมมีสทิธิเสมอกันในการรับการศึกษา ไม
นอยกวาสิบสองป ท่ีรัฐจะตองจัดใหอยางท่ัวถงึและมีคณุภาพโดยไมเก็บคาใชจาย พระราชบัญญตัิ การศึกษาแหงชาติ 
พุทธศักราช 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ไดกำหนด จุดมุงหมายใน การจัดการศึกษาไวในหมวด 
1 มาตรา 6 วา การจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนา คนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ ท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา
ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรม และ วัฒนธรรมใน การดำรงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2548: 6) จุดเนนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2550-2554) 
กำหนดให พัฒนาสังคมควบคูเศรษฐกิจ จะตองใหความสำคัญกับการพัฒนาท่ีสมดุล ท้ังดานตัวคน สังคม เศรษฐกิจ 
และสิ่งแวดลอม ปรับโครงสรางจาก Sweat/Tear สู Value Creation (สำนักนายกรัฐมนตรี, 2544: 2) แผน
ยุทธศาสตรเพ่ือพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ.2551-2553) มุงเนนให
ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนในโครงการนำรองไดรับการฝกทักษะในการบริหารโรงเรียนภายใตบริบทท่ีขาดแคลน
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ปจจัยตางๆ ครูผูสอนไดรับการฝกทักษะในการออกแบบการเรียนรู การสอนแบบบูรณาการ ซ่ึงทำใหผูบริหารโรงเรียน
และครูผูสอนมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามหนาท่ีมากขึ้น 

ขอเสนอการปฏรูิปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552-2561) ไดสรุปผลการปฏิรูปการศกึษาท่ีผานมาวา 
นับจากท่ีมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 จนถึงปจจุบัน เปนเวลา 10 ป ของความ
พยายามปฏิรูปการศึกษาท้ังระบบอีกคร้ังหน่ึง อยางไรก็ตามจากการประเมินผลปฏิรูปการศึกษาท่ีผานมาพบวา 
หลายเร่ืองประสบผลสำเร็จ เชน การปรับ โครงสรางหนวยงานใหมีเอกภาพยิ่งขึ้น ตัวอยางไดแก การรวม
ทบวงมหาวิทยาลัยกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี           
เขาเปนกระทรวงเดียวกัน มีการจัดระเบียบบริหารราชการแบบเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือใหมีการพัฒนาการศึกษา
อยางบูรณาการ และประสานเชื่อมโยง โดยยึดเขตพ้ืนท่ีเปนศูนยกลาง มีการจัดตั้งสำนักงานรับรองมาตรฐาน
การศึกษา หรือสมศ. เปนองคการมหาชน เพ่ือประเมินคุณภาพภายนอกและรับรองมาตรฐานสถาบันการศึกษา ทุก
ระดับและประเภทการศึกษา การนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบราชการเพ่ือความเปนอิสระ คลองตัวในการบริหาร
จัดการเปนตน อยางไรก็ตามจากการปฏิรูปการศึกษาท่ีผานมา ยังมีหลายเร่ืองท่ีมีปญหาตองเรงพัฒนาปรับปรุง และ
ตอยอด โดยเฉพาะดานคุณภาพผูเรียน ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
รวมท้ังการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา ท่ีพบวา มีสถานศึกษาจำนวนมากไมไดมาตรฐาน ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิต่ำ             
ขาดคุณสมบัติท่ีพึงประสงค ท้ังการคิด วิเคราะห ใฝเรียนรูและแสวงหาความรูอยางตอเน่ือง คุณธรรม จริยธรรม             
+ในดานครู คณาจารย พบวา มีปญหาขาดแคลนครู คณาจารย ท่ีมีคุณภาพ มีคุณธรรม ไมไดคนเกง คนด ีและใจรัก
มาเปนครู คณาจารย ในดานการบริหารจัดการ พบวา ยังไมมีการกระจายอำนาจการบริหารจัดการท้ังสูสถานศึกษา 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามเปาหมาย รวมท้ังยังขาดการมีสวนรวมในการบริหารและ
จัดการศึกษาจากทุกภาคสวนอยางแทจริง จึงไดกำหนดกรอบแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองโดย
เนนการปรับปรุงแกไขอยางเปนระบบ มิใชเพียงจุดใดจุดหน่ึงแยกจากกัน ตั้งแตการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
การเรียน เพ่ือพัฒนาคนไทยยุคใหม ปรับกระบวนทัศนการเรียนรู เพ่ือใหผูเรียนสามารถพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค พัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาใหสามารถเอ้ืออำนวยในการเรียนรู โดยการสรางครูยุค
ใหมท่ีมีความรู ความสามารถ มีใจรัก มีคุณธรรม จริยธรรม เขามาเปนครู คณาจารย และปรับระบบการบริหาร
จัดการใหมีประสิทธิภาพคลองตัว เพ่ิมโอกาสทางการศึกษา และสงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารและจัด
การศึกษา เพ่ือพัฒนาผูเรียนเปนสำคัญ (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552: 1) 

ภารกิจในการจัดการศึกษาในปจจุบันถือวาเปนงานท่ีสำคัญอยางยิ่งของชาติ หรือของรัฐบาลท่ีตองจัด
ใหกับประชาชนพลเมืองทุกคนของประเทศ ความเจริญรุงเรือง ความเสื่อมและ ถดถอยของประเทศชาติยอมขึ้นอยู
กับการจัดการศึกษาของรัฐบาล ท่ีจะจัดใหกับประชาชนพลเมือง น่ันเอง นอกจากน้ีนโยบายการจัดการศึกษา            
ยังปรากฏอยูในแผนพัฒนาการศึกษา ระดับกระทรวง กรม จังหวัด อำเภอ และในระดับปฏิบัต ิคือ สถานศึกษา 
เพราะสถานศึกษาเปนองคกรท่ีสำคัญท่ีสุด มีหนาท่ีความรับผิดชอบโดยตรง ในการนำนโยบายไปสูการปฏิบัติ 
นโยบายของสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและของรัฐบาลจะบรรลุจุดหมายท่ีกำหนดไวได โดยการ
บริหาร การนิเทศ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือใหนักเรียนมีความรูความสามารถ และมีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค องคประกอบท่ีมีความสำคัญอยางยิ่ง ในการท่ีจะทำใหการดำเนินงานของสถานศึกษาสามารถสนอง
นโยบาย นำนโยบายไปสูการปฏิบัติจนบรรลุวัตถุประสงค ก็คือ บุคลากรในสถานศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริหาร
สถานศึกษา จะเห็นไดวาปจจัยท่ีมีผลกระทบตอคุณภาพการศึกษาของนักเรียนมีหลายอยาง เชน ระบบการบริหาร 
ผูบริหารสถานศึกษา ครู ผูปกครอง นักเรียน ตลอดจนผูมีสวนเก่ียวของ แตปจจัยท่ีสำคัญท่ีสุด คือ ผูบริหาร
สถานศึกษา (รุง แกวแดง, 2549: 23) 
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สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประกอบดวยสถานศึกษาท่ีมีขนาดตางกัน มีความพรอมท่ี
แตกตางกัน มีศักยภาพตางกัน ประกอบกับมีการปฏิรูประบบการบริหารการศึกษา เพ่ือกระจายอำนาจการบริหาร
และการจัดการศึกษา จากสวนกลางไปยังสถานศึกษา องคกรปกครองสวนทองถิ่นและชุมชน โดยมุงหวังใหการ
กระจายอำนาจการบริหาร และการจัดการศึกษา เปนเคร่ืองมือสำคัญท่ีจะเพ่ิมประสิทธิผลในการจัดการศึกษา เพ่ือ
ตอบสนองความตองการของผูรับบริการ มีกระจายอำนาจการบริหาร และการจัดการศึกษาท้ังดานวิชาการ 
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารท่ัวไป ไปยังคณะกรรมการ และสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
และสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยตรง ทำใหขอบขายภารกิจการบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษา
เปลี่ยนไป สถานศึกษามีสถานะเปนนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน บริหารงาน 4 งาน คือ งานวิชาการ งาน
งบประมาณ งานบุคคล และงานบริหารท่ัวไป มีอิสระในการบริหารดานทรัพยากรบุคคล และมีอำนาจหนาท่ีใน
กรอบท่ีกฎหมายใหอำนาจไวสถานศึกษาจะมีอิสระมีความเขมแข็งในการบริหาร บริหารงานคลองตัว รวดเร็ว 
สอดคลองกับความตองการของผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน ทองถิ่น และประเทศชาติ การบริหารสถานศึกษาท่ีเปน
นิติบุคคล ผูบริหารสถานศึกษา จะตองมีขอมูล มีทักษะในการจัดระบบขอมูลสารสนเทศ รูจักใชขอมูลสารสนเทศใน
การบริหารและตัดสินใจ รูจัก วางแผนและดำเนินการตามแผน ตองศึกษากฎหมาย กฎ และระเบียบท่ีเก่ียวของให
ชัดเจน บริหาร และตัดสินใจโดยองคคณะบุคคล จัดระบบบัญชีใหถูกตอง บริหารงานโปรงใส สุจริต ตรวจสอบได 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2549: 32) 

การพัฒนาการศึกษาในระยะท่ีผานมาประสบความสำเร็จเปนท่ีนาพอใจในระดับหน่ึง ภายใตบริบทหรือ
สภาวะแวดลอมในขณะน้ัน แตมีปญหาท่ีสั่งสมมาหลายประการและเม่ือ เปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนท่ีเร่ิมพัฒนา ใน
เวลาเดียวกันหรือใกลเคียงกัน พบวา การศึกษาของไทยมีการพัฒนาท่ีดอยกวาหลายประเทศ ท้ังดานปริมาณและ
คุณภาพ สำหรับปญหาในการจัดการศึกษามีหลายประการ ไดแก ปญหาดานการกระจายอำนาจ ในดานวิชาการ 
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารท่ัวไป ปญหาการขาดการมีสวนรวมของครู ผูปกครอง ชุมชน 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการบริหารจัดการ ปญหาคุณภาพการจัดการศึกษาคอนขางต่ำ โดยเฉพาะผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนของนักเรียนเปนรายวิชา ปญหาเก่ียวกับหลักสูตร คือกระบวนการจัดการเรียนการสอน ยังไมสามารถ
ตอบสนองความตองการของผูเรียนซ่ึงมีอยูหลากหลาย การวัดผลประเมินผลเนนการวัด ความรูความจำมากกวา
การวัดความรูท่ีเกิดจากการปฏิบัติจริง หรือการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) ปญหาเก่ียวกับ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาบางสวนขาดความรู ความสามารถ และทักษะในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจน
ขาดจิตสำนึกและจิตวิญญาณของ ความเปนครู ปญหาการขาดแคลนงบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษา 
ปญหาการเขาใจผิด ในบทบาทหนาท่ีการจัดการศึกษาท่ีเคยใหความสำคัญกับสถานศึกษามากกวาผูปกครอง และ
ชุมชน (สุนิจจา ทัพศาสตร, 2548: 1) 

ในโลกยุคใหมทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็ว องคการภาครัฐและภาคเอกชนตองปรับตัวให
เทาทันการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการบรรลุเปาหมายองคการ หรือผลกำไร แลความอยูรอดขององคการ แตการ
เปล่ียนแปลงมิใชเร่ืองงาย ท่ีเพียงแคผูบริหารบอกกลาวกับคนในองคการ ก็จะสามารถปรับเปล่ียนได การ
เปล่ียนแปลงในองคการ จำเปนตองอาศัยการบริหารจัดการท่ีดี (management) และท่ีสำคัญการเปลี่ยนแปลง
จำเปนตองมีผูนำท่ีมีประสิทธิภาพ (effective leadership) เพ่ือทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงน้ันมีความยั่งยืน และ
ผูนำจะเปนคนท่ีจะทำใหเกิดสิ่งท่ีใหมๆ และแตกตางไปจากเดิม (เสนาะ กลิ่นงาม, 2549: 27-59) 

ยุคของการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตามกระแสโลกาภิวัตนน้ี ผูบริหารสถานศึกษาตองเปน ผูท่ีมีความคิด
กวางไกล มีสภาวะความเปนผูนำ กลาคิด กลาตัดสินใจ และกลาเปลี่ยนแปลง อีกท้ังยังจำเปนตองตระหนักใน
ความสำคัญของการมีสวนรวมอยางกวางขวาง มีความสามารถในการจัดการประสานประโยชนกับทุกฝาย เพ่ือ
ประโยชนของผูเรียนเปนสำคัญ ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีคุณลักษณะและความสามารถดังกลาวขางตน จึงจะ
สามารถบริหารจัดการใหการศึกษาเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีพึงประสงคได (บัญชา อ๋ึงสกุล, 2545: 22) ดังน้ัน 
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อาจกลาวไดวา ความสำเร็จหรือความลมเหลวในการดำเนินงานจึงขึ้นอยูกับกลยุทธตาง ๆ ท่ีผูบริหารนำมาใชอยาง
เหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณ รวมถึงคุณลักษณะของผูบริหาร การพัฒนาและเพ่ิมทักษะดานการจัดการ
ใหเปนระบบทันสมัยทันการณกับโลกในปจจุบัน หากองคกรใดขาดผูบริหารท่ีมีความรูความสามารถและทักษะ ใน
การบริหารงานแลว องคกรก็ขาดแกนยึดเหน่ียว และขาดพลังขับเคลื่อนท่ีสำคัญไป ทำใหองคกรเกิดความออนแอ
และนำไปสูความลมสลายไดในท่ีสุด (สมาน อัศวภูมิ, 2549: 1-2)  

การเปลี่ยนแปลงดังกลาวขางตน ทำใหผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทสำคัญตอการจัดการศึกษา หรือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา เพราะการจัดการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาจะประสบผลสำเร็จไดน้ัน ตองอาศัย
ความรู ความสามารถ ความเขาใจในหลักการบริหารหรือการจัดการ ตลอดจนมีทักษะ ในการบริหารหรือการ
จัดการ ซ่ึงสอดคลองกับการบริหารงานของกระทรวงศึกษาธิการของนิวซีแลนด วิโรจน สารรัตนะ (2556: 70-75) 
ไดกลาวไววา ผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทสำคัญในการนำสถานศึกษาของตนเองเขาสูศตวรรษท่ี 21 และ
รับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษาในสถานศึกษาของตนเองในดานตางๆ คือ ปรับปรุงผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนทุกคน 
ริเร่ิมการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีมีประสิทธิผล สำรวจและสนับสนุนการใช ICT และ e – learning พัฒนาโรงเรียน
ใหเปนชุมชนการเรียนรู สรางเครือขายเพ่ือสงเสริมการเรียนรูและความสำเร็จ และพัฒนาครูใหเปนผูนำ ซ่ึงบทบาท
ท่ีสำคัญสำหรับผูบริหารสถานศึกษาน้ี ผูบริหารสถานศึกษาแตละคนจะมีและใชไมเทากัน นำไปสูปญหาในการ
บริหารสถานศึกษา สถานศึกษาบางแหงมีการบริหารเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพมากเปนท่ีเชื่อถือ และศรัทธา
จากผูปกครองและชุมชน สถานศึกษาบางแหงขาดประสิทธิภาพในการบริหารซ่ึงมีปจจัยท่ีสงผลใหเกิดปญหา
ดังกลาวอยูหลายประเด็น แตปจจัยท่ีสำคัญท่ีสุดอยูเปนหน่ึงคือ ผูบริหารสถานศึกษา ท้ังน้ีขึ้นอยูกับความสามารถ
ของผูบริหารสถานศึกษาแตละคน ท่ีจะแสวงหาให ไดมาซ่ึงความรู ความสามารถและทักษะเพ่ือทำใหสามารถ
บริหารงานอยางผูบริหารมืออาชีพได (ธีระ รุญเจริญ, 2553: 5)  

โรงเรียนในกลุมดอยกองมู จังหวัดแมฮองสอน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 มี
ท้ังหมด 4 โรง สภาพและปญหาการบริหารงานของสถานศึกษาของโรงเรียนท่ีอยูในเครือขายแตกตางกัน เน่ืองจาก
สถานศึกษาแตละแหงมีความพรอมท่ีแตกตางกันท้ังในดานบุคลากร งบประมาณ ดานวัสดุอุปกรณ การสนับสนุน
จากชุมชน และสภาพการบริหารจัดการท่ีแตกตางกัน สถานศึกษาบางแหงมีคุณภาพในการบริหารจัดการอยางมี
ประสิทธิภาพภายใตขอจำกัดตางๆ ท่ีมีอยู แตสถานศึกษาบางแหงมีความพรอมในปจจัยดังกลาว อยางสมบูรณแบบ 
และไดรับการสนับสนุนจากสังคมอยางเต็มท่ี แตประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของการบริหารสถานศึกษายังไมดี
เทาท่ีควร ท้ังน้ีเปนผลเน่ืองมาจากคุณภาพในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาหรือบทบาทของผูบริหาร 
สถานศึกษาน้ันเอง  

จากความสำคัญดังกลาว ผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทสำคัญตอการจัดการศึกษาหรือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาตองอาศัยความรู ความสามารถ ความเขาใจในหลักการบริหารหรือการจัดการ 
ตลอดจนมีทักษะในการบริหารหรือการจัดการสถานศึกษาของตนถาผูบริหารสถานศึกษาไมเขาใจในหนาท่ีของ
ตนเอง ไมดำเนินการตามนโยบายในการจัดการศึกษาใหถูกตอง การบริหารก็จะเกิดความลมเหลว และเกิดความสูญ
เปลาทางการศึกษาจะเหน็วาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษามีมากมาย ดังน้ัน บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา จึง
เปนคุณลักษณะท่ีผูบริหารสถานศึกษาในปจจุบันตองใหความสนใจเปนอยางยิ่ง ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึง
บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของโรงเรียนในกลุมดอยกองมู จังหวัดแมฮองสอน สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เพ่ือนำไปใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา ท่ี
จะนำไปสูการบริหารสถานศึกษา ในศตวรรษท่ี 21 ใหเปนไปอยางมีคุณภาพตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนในกลุมดอยกองมู จังหวัด

แมฮองสอน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 
2. เพ่ือเสนอแนะแนวทางการพัฒนาบทบาทของผูบริหารสถานศกึษาในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนในกลุม

ดอยกองมู จังหวัดแมฮองสอน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 
 

กรอบแนวความคิดในการทำวิจัย 
  กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี เปนการศึกษาบทบาทและขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาบทบาทของ
ผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนในกลุมดอยกองมู จังหวัดแมฮองสอน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 แบงออกเปน 6 ดาน (วิโรจน สารรัตนะ, 2556: 70-75) คือ ดานการปรับปรุง
ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน ดานการริเร่ิมการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีมีประสิทธิผล ดานการสำรวจและสนับสนุนการใช 
ICT และ e – learning ดานการพัฒนาโรงเรียนใหเปนชุมชนการเรียนรู ดานการสรางเครือขายเพ่ือสงเสริมการ
เรียนรูและความสำเร็จ และดานการพัฒนาคนอ่ืนใหเปนผูนำ 

                     ตัวแปรตาม 
        
               ตัวแปรอิสระ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

วิธีการวิจัย 
  การวิจัยเร่ืองบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนในกลุมดอยกองมู จังหวัด
แมฮองสอน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและพัฒนาบทบาท
ของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนในกลุมดอยกองมู จังหวัดแมฮองสอน สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เปนการวิจัยเชิงปริมาณแบบสำรวจความคิดเห็น ซ่ึงผูวิจัยไดดำเนินการตาม
ขั้นตอนดังตอไปน้ี 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก ครูในโรงเรียนเครือขายของโรงเรียนในกลุมดอยกองมู จังหวัด
แมฮองสอน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จำนวนท้ังหมด 233 คน  

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี อางอิงมาจากงานวิจัยของ อำนวย พลรักษา (2556: 96) ปรับแกให
ครอบคลุมประเด็นหลักและประเด็นยอย เปนแบบสอบถามเก่ียวกับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา ในศตวรรษท่ี 
21 แบงออกเปน 3 ตอน คือ  

บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
1. 
2. 

 
3. 

 
4. 
5. 

 
6. 

การปรับปรงุผลสมัฤทธ์ิของนักเรียน  
การรเิริม่การจัดกจิกรรมการเรียนรู ที่มี  
ประสิทธิผล  
การสำรวจและสนับสนุนการใช ICT และ 
e – learning  
การพัฒนาโรงเรียนใหเปนชุมชนการเรียนรู 
การสรางเครือขายเพื่อสงเสรมิการเรียนรูและ
ความสำเรจ็  
การพัฒนาครูใหเปนผูนำ 

 

ปจจัยสวนบุคคล 
1. ตำแหนง 
2. ระดับการศึกษา 
3. อายุการรับราชการ 
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ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามลักษณะเปนแบบสอบถามแบบตรวจสอบ
รายการ  

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนในกลุม
ดอยกองมู จังหวัดแมฮองสอน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ท้ังหมด 6 ดาน มีลักษณะ
เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ  

ตอนท่ี 3 เปนแบบคำถามปลายเปด ใหผูตอบเสนอแนะแนวทางการพัฒนาบทบาทของผูบริหารท่ีมีตอการ
จัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ถึงผูอำนวยการโรงเรียนของประชากร คือ ครู
โรงเรียนในเครือขายครูในโรงเรียนเครือขายของโรงเรียนในกลุมดอยกองมู จังหวัดแมฮองสอน สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จำนวนท้ังหมด 233 คน ในแตละโรงเรียนจำนวน 4 โรง เพ่ือขอความ
อนุเคราะหในการตอบแบบสอบถามเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล 

2. ผูวิจัยนำแบบสอบถามพรอมหนังสือขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามใหแตละโรงเรียน โดยสวน
หน่ึงนำใหดวยตัวเอง พรอมรับแบบสอบถามคืนดวยตนเอง ไดแบบสอบถามครบท้ัง 233 ฉบับ  

3. นำแบบสอบถามท่ีรวบรวมมาไดทำการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนนำไปวิเคราะหขอมูล 
4. จัดหมวดหมูของขอมูล เพ่ือศึกษาวิเคราะหตอไป 

 การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
1. วิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยการหาคาความถี่ และรอยละ แลวนำมาเสนอในรูป

ตารางประกอบคำบรรยาย 
2. วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนในกลุมดอย

กองมู จังหวัดแมฮองสอน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดยหาคาเฉลี่ย (µ) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป แลวแปลความหมายของคะแนน (บุญชม ศรีสะอาด
, 2545: 100) แลวนำมาเสนอในรูปตารางประกอบคำบรรยาย 

3. รวบรวมขอเสนอแนะในการพัฒนาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา ท่ีสอดคลองกับการเปลีย่นแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 นำมาจัดหมวดหมู วิเคราะหคารอยละและความถี ่
 
ผล/ สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยเร่ืองบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนในกลุมดอยกองมู จังหวัด
แมฮองสอน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 มีผลการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 
ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน  

 ผลการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานของประชากร โดยจำแนกตามตำแหนง ระดับการศึกษา และประสบการณ
การทำงานของประชากร ท่ีใชในการศึกษา จำนวน 233 คน สรุปไดดังน้ี  

 ตำแหนง พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนขาราชการครู คิดเปนรอยละ 82.40พนักงานราชการ 
คิดเปนรอยละ 9.87 อัตราจาง คิดเปนรอยละ 5.15 และครูพ่ีเลี้ยง คิดเปนรอยละ 2.58 

 ระดับการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 
70.39 ระดับสูงกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 27.04 และต่ำกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 2.58 

 ประสบการณการทำงาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีประสบการณการทำงานต่ำกวา 5 ป         
คิดเปนรอยละ 67.81 และผูท่ีมีประสบการณการทำงานมากกวา 5 ป คิดเปนรอยละ 32.19 
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ตอนที่ 2  
บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา ในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนของโรงเรียนในกลุมดอยกองมู จังหวัด

แมฮองสอน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ท้ังหมด 6 ดาน คือ ดานท่ี 1             การ
ปรับปรุงผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน ดานท่ี 2 การริเร่ิมการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีมีประสิทธิผล ดานท่ี 3 การสำรวจ
และสนับสนุนการใช ICT และ e – learning ดานท่ี 4 การพัฒนาโรงเรียนใหเปนชุมชนการเรียนรู ดานท่ี 5 การ
สรางเครือขายเพ่ือสงเสริมการเรียนรูและความสำเร็จ และดานท่ี 6 การพัฒนาครูใหเปนผูนำ ในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน มีรายละเอียดดังน้ี 

 ดานท่ี 1 การปรับปรุงผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน โดยรวม พบวา อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา เปาหมายการเรียนรูของโรงเรียนมีความชัดเจน อยูในระดับมาก รองลงมา คือ เปาหมายการเรียนรูของ
โรงเรียนเปนท่ียอมรับของทุกคน อยูในระดับมาก และเปาหมายการเรียนรูของโรงเรียนเปนท่ีเขาใจของทุกคน อยูใน
ระดับมาก 

 ดานท่ี 2 การริเร่ิมการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีมีประสิทธิผล โดยรวม พบวา อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา
เปนรายขอ พบวา ผูบริหารสถานศึกษามีการสงเสริมใหครูผูสอนจัดเน้ือหาสาระเพ่ือใหผูเรียนไดฝกทักษะ
กระบวนการเรียนรู อยูในระดับมาก รองลงมา คือ ผูบริหารสถานศึกษามีการสงเสริมใหครูผูสอนจัดกิจกรรมการ
เรียนรูเพ่ือใหผูเรียนไดฝกทักษะกระบวนการเรียนรู อยูในระดับมาก และผูบริหารสถานศึกษามีการสงเสริมให
ครูผูสอนจัดการเรียนรูโดยคำนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล อยูในระดับมาก  

 ดานท่ี 3 การสำรวจและสนับสนุนการใช ICT และ e – learning โดยรวม พบวา อยูในระดับมาก            
เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูบริหารสถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนงบประมาณ ในการพัฒนา
หองปฏิบัติการหรือหองเรียนท่ีใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม อยูในระดับมาก รองลงมา คือ ผูบริหาร
สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนกิจกรรม โครงการพัฒนาความรู ทักษะ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหครูและ
บุคลากรภายในสถานศึกษาอยางตอเน่ือง อยูในระดับมาก และผูบริหารสถานศึกษามีการสงเสริมสนับสนุนใหครูใช
สื่อ e – learning ในการเรียนการสอน อยูในระดับมาก  

 ดานท่ี 4 การพัฒนาโรงเรียนใหเปนชุมชนการเรียนรู โดยรวม พบวา อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปน
รายขอ พบวา ผูบริหารสถานศึกษามีการจัดทำแหลงเรียนรูในสถานศึกษา เชน สวนพุทธธรรม สวนครัวพอเพียง 
เปนตน อยูในระดับมาก รองลงมา คือ ผูบริหารสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมใหชุมชนและหนวยงานภายนอกเขามา
ศึกษาหาความรูในแหลงเรียนรูของโรงเรียน อยูในระดับมาก และผูบริหารสถานศึกษามีการจัดทำและเผยแพร
เอกสารความรู เพ่ือใหความรูในดานตางๆ กับชุมชนและผูท่ีสนใจ อยูในระดับมาก  

 ดานท่ี 5 การสรางเครือขายเพ่ือสงเสริมการเรียนรูและความสำเร็จ โดยรวม พบวา อยูในระดับมาก          
เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูบริหารสถานศึกษามีการนำชุมชน เขามามีสวนรวมในการประชุม วางแผน เพ่ือ
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู อยูในระดับมาก รองลงมา คือ ผูบริหารสถานศึกษามีการเสริมสรางความรู
ความเขาใจระหวางโรงเรียนกับชุมชนในดานการจัดการเรียนรู อยูในระดับมาก และผูบริหารสถานศึกษามีการ
จัดทำหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน อยูในระดับมาก  

 ดานท่ี 6 การพัฒนาครูใหเปนผูนำ โดยรวม พบวา อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมและอำนวยความสะดวกในการสงผลงานทางวิชาการเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะของครูให
สูงขึ้น อยูในระดับมาก รองลงมา คือ ผูบริหารสถานศึกษามีการแจงขอมูลขาวสารในการสงเสริมพัฒนาวิชาชีพใหครู
ทราบอยูเสมอ อยูในระดับมาก และผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหครูศึกษาตอในสาขาวิชาท่ีครูตองการเพ่ิมพูน
ความรู อยูในระดับมาก  
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ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาบทบาทของผูบริหารที่มีตอการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
 1. ผูบริหารควรเปนแบบอยางท่ีดีในการเรียนรูอยางตอเน่ือง การเรียนรูตลอดชีวิต และเปนตนแบบของ

บุคคลแหงการเรียนรู 
 2. ผูบริหารควรสงเสริมการเรียนรูท่ีไรพรมแดน คือการเรียนรูแบบไมเลือกสถานท่ีและเวลา 
 3. ผูบริหารควรใหคำแนะนำแกครูผูสอนในการวัดผลประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงตามบริบทของ

โรงเรียน และตามสภาพของผูเรียนแตละคน ไดถูกตองและชัดเจน 
 4. ผูบริหารควรใหครูแตละคนวางแผนการพัฒนาตนเอง โดยการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและการ

ประเมินตนเอง (SAR) เปนประจำทุกภาคเรียน และสรุปผลโดยภาพรวมของโรงเรียน เปนประจำทุกปการศึกษา 
 5. ผูบริหารควรสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองไดทุกท่ีทุกเวลา โดยการเรียนและ

ทดสอบผานระบบ TEPE online ตามรายวิชาท่ีตนเองถนัด และตรงตามสายงานของตนเอง 
 6. ผูบริหารควรมีการสนับสนุนใหครูผูสอนไดจัดการเรียนรูตามสภาพจริง ใหเหมาะสมกับผูเรียน 

เหมาะสมกับสภาพบริบทของโรงเรียน และใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามเปาหมายท่ีตั้งไว 
 7. ผูบริหารควรมีการแนะนำใหครูผูสอนใชวิธีการจัดการเรียนรูและเทคนิคการสอนท่ีหลากหลายโดย

มุงเนนผูเรียนเปนสำคัญ 
 8. ผูบริหารควรมีการสนับสนุนใหนักเรียนใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และ e – learning จากเครือขาย

อินเทอรเน็ต เพ่ือการศึกษาคนควานอกบทเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเปดโอกาสใหผูเรียนคนหาขอมูลผาน
ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต จากเคร่ืองคอมพิวเตอรของโรงเรียน 

 9. ผูบริหารควรมีการสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการวิจัย และพัฒนาสื่อ นวัตกรรม บทเรียน
อิเล็กทรอนิกส ของครูผูสอนเพ่ือการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

 10. ผูบริหารควรมีการจัดบรรยากาศในโรงเรียนเพ่ือเปนแหลงเรียนรูสำหรับชุมชน เชน การเปดโอกาสให
ชุมชนเขามาศึกษาเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน เปนตน 

 11. ผูบริหารควรมีการจัดทำและเผยแพรเอกสารความรู เพ่ือใหความรูในดานตางๆ กับชุมชนและผูท่ีสนใจ 
 12. ผูบริหารควรมีการใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
 13. ผูบริหารควรเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการวัดและประเมินผลหลักสูตรของสถานศึกษา 

 
อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา ในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนของโรงเรียนในกลุมดอยกองมู 
จังหวัดแมฮองสอน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดยภาพรวมอยูในระดบัมาก ท้ังน้ีเม่ือ
พิจารณาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา ในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนของโรงเรียนในกลุมดอยกองมู จังหวัด
แมฮองสอน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 แตละดานเรียงตามลำดับจากมากไปหานอย 
ไดแก ดานการพัฒนาโรงเรียนใหเปนชุมชนการเรียนรู ดานการพัฒนาครูใหเปนผูนำ ดานการปรับปรุงผลสัมฤทธ์ิ
ของนักเรียน ดานการริเร่ิมการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีมีประสิทธิผล ดานการสำรวจและสนับสนุนการใช ICT และ 
e – learning และดานการสรางเครือขายเพ่ือสงเสริมการเรียนรูและความสำเร็จ สอดคลองกับงานวิจัยของ อินทิรา 
ฉายแกว (2550: 82) ไดศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคการแหงการ
เรียนรู สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษาจังหวัดสุรินทร ประชากรเปนครูท่ีปฏิบัติการสอนของสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษาจังหวัดสุรินทร จำนวน 108 คน พบวา ผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทในการพัฒนา
สถานศึกษาใหเปนองคการแหงการเรียนรู ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดสุรินทร 6 บทบาท คือ บทบาทการ
กำหนดนโยบาย บทบาทการสนับสนุนสงเสริม บทบาทการอำนวยความสะดวก บทบาทการประสานงาน บทบาท
การเผยแพรประชาสัมพันธ และบทบาทการกำกับ นิเทศ ติดตามประเมินและรายงานผลใน 3 ดาน คือ ดานการ
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บริหารความรู ดานการจัดระบบสารสนเทศในองคการ และดานการบริหารการเปลี่ยนแปลงในองคการ พบวา            
มีบทบาทอยูในระดับมากทุกบทบาทและทุกดาน เชนเดียวกับการวิจัยของ อำนวย พลรักษา (2556: 59) ไดศึกษา
ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน    
เขต 2 มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 2 กลุม ตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ ผูบริหารสถานศึกษา 
139 คน และครูผูสอน 316 คน ผลการวิจัย พบวา ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 2 มีพฤติกรรมอยูในระดับมากท้ังในภาพรวมและรายดาน 
หากวิจัยเปนรายดาน อภิปรายผลไดดังน้ี 

ดานท่ี 1 การปรับปรุงผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน โดยรวม พบวา อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา เปาหมายการเรียนรูของโรงเรียนมีความชัดเจน อยูในระดับมาก รองลงมา คือ เปาหมายการเรียนรูของ
โรงเรียนเปนท่ียอมรับของทุกคน อยูในระดับมาก และเปาหมายการเรียนรูของโรงเรียนเปนท่ีเขาใจของทุกคน อยูใน
ระดับมาก สวนผูบริหารสถานศึกษาไดแสดงตนเปนแบบอยางของผูเรียนรูตลอดชีวิต (Life-long learner) ให
นักเรียนและคณะครูเห็นชัดเจน ดวยการแลกเปลี่ยนความรูใหมวิธีการเรียนรูใหม ตลอดจนสิ่งท่ีสำเร็จ หรือเคย
ลมเหลว อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ อินทิรา ฉายแกว (2550: 82) ไดศึกษาบทบาทของผูบริหาร
สถานศึกษาในการพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคการแหงการเรียนรู สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
จังหวัดสุรินทร ประชากรเปนครูท่ีปฏิบัติการสอนของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษาจังหวัดสุรินทร 
จำนวน 108 คน พบวา ผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทในการกำหนดนโยบาย อยูในระดับมาก เชนเดียวกับการวิจัย
ของ สุรศักดิ์ อินศรีไกร (2556: 89) ไดศึกษาทักษะท่ีสำคัญของผูบริหารโรงเรียนในศตวรรษท่ี 21 ท่ีสงผลตอการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 
กลุมเปาหมายเปนผูบริหารโรงเรียน ครูวิชาการ และตัวแทนผูปกครองหรือกรรมการสถานศึกษา โดยวิธีการจัด
สนทนากลุม (Focus Group Discussion) และการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) ผลการศึกษา พบวา 
ทักษะการเปนผูนำทางวิชาการ ซ่ึงประกอบดวยทักษะยอยไดแก การเปนแบบอยางท่ีดี การพัฒนาตนเอง ความคิด
ริเร่ิมสรางสรรค สรางภาพความสำเร็จอยูเสมอ การสรางผูพัฒนาอยางตอเน่ือง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา     
การเปดโอกาสใหบุคลากรไดแสดงความสามารถ และดำรงไวซ่ึงเปาหมายขององคกร อยูในระดับมาก 

ดานท่ี 2 การริเร่ิมการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีมีประสิทธิผล โดยรวม พบวา อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา
เปนรายขอ พบวา ผูบริหารสถานศึกษามีการสงเสริมใหครูผูสอนจัดเน้ือหาสาระเพ่ือใหผูเรียนไดฝกทักษะ
กระบวนการเรียนรู อยูในระดับมาก รองลงมา คือ ผูบริหารสถานศึกษามีการสงเสริมใหครูผูสอนจัดกิจกรรมการ
เรียนรูเพ่ือใหผูเรียนไดฝกทักษะกระบวนการเรียนรู อยูในระดับมาก และผูบริหารสถานศึกษามีการสงเสริมให
ครูผูสอนจัดการเรียนรูโดยคำนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล อยูในระดับมาก สวนผูบริหารสถานศึกษามีการ
แนะนำใหครูผูสอนใชวิธีการจัดการเรียนรูและเทคนิคการสอนท่ีหลากหลายโดยมุงเนนผูเรียนเปนสำคัญ อยูในระดับ
มาก สอดคลองกับงานวิจัยของบุษยพรรณ พรหมวาทย (2558: 58) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนำการ
เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา กับการพัฒนาทักษะการเรียนรูของผูเรียน ในศตวรรษท่ี 21 โรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 1 กลุมตัวอยางท่ีใช ไดแก 
บุคลากรทางการศึกษา จากการกำหนดกลุมตัวอยางโดยการเปดตารางเครจซ่ีและมอรแกน จำนวน 28 โรงเรียน 
รวม 201 พบวา การพัฒนาทักษะการเรียนรูของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ท้ัง 4 ดาน โดยรวมและรายดาน มีการปฏิบัติอยูในระดับ
มาก เรียงลำดับจากมาก ไปหานอย ดังน้ี ดานวิชาแกนหลักและแนวคิดสำคัญของการเรียนรู มีการปฏิบัติสูงสุด 
รองลงมา ไดแก ดานทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ดานทักษะชีวิตและการทำงาน และดานทักษะสารสนเทศ สื่อ 
และเทคโนโลยี มีการปฏิบัติต่ำสุด ตามลำดับ เชนเดียวกับการวิจัยของ ธนภัทร จองหมุง (2549: 95) ไดศึกษา
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บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ ในอำเภอปาย 
จังหวัดแมฮองสอน ประชากรเปนครูท่ีปฏิบัติการสอนของสถานศึกษา ในอำเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน ป
การศึกษา 2548 จำนวน 108 คน ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวา ผูบริหารสถานศึกษา ได
สงเสริมใหครูท่ีปฏิบัติการสอนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ จัดสรรวัสดุ สื่อและอุปกรณท่ี
เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียน เลือกใชวิธีการประชาธิปไตยในการทำงานรวมกัน ใชแฟมสะสม
งานประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน และสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน  

ดานท่ี 3 การสำรวจและสนับสนุนการใช ICT และ e – learning โดยรวม พบวา อยูในระดับมาก          
เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูบริหารสถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนงบประมาณ ในการพัฒนา
หองปฏิบัติการหรือหองเรียนท่ีใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม อยูในระดับมาก รองลงมา คือ ผูบริหาร
สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนกิจกรรม โครงการพัฒนาความรู ทักษะ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหครูและ
บุคลากรภายในสถานศึกษาอยางตอเน่ือง อยูในระดับมาก และผูบริหารสถานศึกษามีการสงเสริมสนับสนุนใหครูใชสื่อ 
e – learning ในการเรียนการสอน อยูในระดับมาก สวนผูบริหารสถานศึกษามีการสนับสนุนใหนักเรียนใชสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ e – learning จากเครือขายอินเทอรเน็ต เพ่ือการศึกษาคนควานอกบทเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ กันตา กรีมสูงเนิน (2557: 58) ไดศึกษาเร่ืองสมรรถนะ
และแนวทางพัฒนาดานการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประชากรท่ีใชในการวิจัยจำนวน 334 คน ผลการศึกษา
พบวา 1. สมรรถนะดานการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ของผูบริหารสถานศึกษา พบวา ภาพรวมและราย
ดานทุกดานอยูในระดับมาก เชนเดียวกับการวิจัยของ สุรศักดิ์ อินศรีไกร (2556: 89) ไดศึกษาทักษะท่ีสำคัญของ
ผูบริหารโรงเรียนในศตวรรษท่ี 21 ท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 กลุมเปาหมายเปนผูบริหารโรงเรียน ครูวิชาการ และตัวแทนผูปกครองหรือ
กรรมการสถานศึกษา โดยวิธีการจัดสนทนากลุม (Focus Group Discussion) และการสัมภาษณเชิงลกึ (In-Depth 
Interview) ผลการศึกษา พบวา ทักษะการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร ซ่ึงประกอบดวย
ทักษะยอยไดแก การใชภาษาสื่อสารถายทอดนโยบายสูการปฏิบัติ การใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร การนำเสนอ
ผลงาน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารสำหรับการบริหารจัดการ การบริหารจัดการเทคโนโลยีเพ่ือการ
บริหารจัดการอยางชาญฉลาดและเปนนักฟงอยางกระตือรือรน อยูในระดับมาก 

ดานท่ี 4 การพัฒนาโรงเรียนใหเปนชุมชนการเรียนรู โดยรวม พบวา อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา ผูบริหารสถานศึกษามีการจัดทำแหลงเรียนรูในสถานศึกษา เชน สวนพุทธธรรม สวนครัวพอเพียง เปนตน อยู
ในระดับมาก รองลงมา คือ ผูบริหารสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมใหชุมชนและหนวยงานภายนอกเขามาศึกษาหา
ความรูในแหลงเรียนรูของโรงเรียน อยูในระดับมาก และผูบริหารสถานศึกษามีการจัดทำและเผยแพรเอกสารความรู 
เพ่ือใหความรูในดานตางๆ กับชุมชนและผูท่ีสนใจ อยูในระดับมาก สวนผูบริหารสถานศึกษามีการจัดบรรยากาศใน
โรงเรียนเพ่ือเปนแหลงเรียนรูสำหรับชุมชน อยูในระดับมาก คลายคลึงกับงานวิจัยของ กันตา กรีมสูงเนิน (2557: 58) 
ไดศึกษาเร่ืองสมรรถนะและแนวทางพัฒนาดานการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในศตวรรษท่ี 21 ของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประชากรท่ีใชในการวิจัย
จำนวน 334 คน ผลการศึกษาพบวา แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะดานการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 คือ             
1. จัดทำคูมือการเลือกใชคุณสมบัติของอุปกรณท่ีเหมาะสมตอการใชตาม จัดหาเคร่ืองมือในการประเมิน และมี
แหลงเรียนรูไวใหบริการ 2. จัดตั้งกลุมชมรมไวแลกเปลี่ยนเรียนรูใหคำปรึกษา สนับสนุน หรือพัฒนาสื่อ จัดทำสื่อ
ตนแบบ มีการพัฒนาผูบริหารดานการสรางพัฒนาสื่อการสอน หนวยงานตนสังกัดควรจัดสรรงบประมาณมาให
โดยเฉพาะ และจัดระดมทรัพยากรจากหนวยงานภายนอก เชนเดียวกับงานวิจัยของ อินทิรา ฉายแกว (2550: 82) 
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ไดศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคการแหงการเรียนรู สถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษาจังหวัด ประชากรเปนครูท่ีปฏิบัติการสอนของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
จังหวัดสุรินทร จำนวน 108 คน พบวา 1. ผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทในการพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคการ
แหงการเรียนรู ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดสุรินทร 6 บทบาท คือ บทบาทการกำหนดนโยบาย บทบาทการ
สนับสนุนสงเสริม บทบาทการอำนวยความสะดวก บทบาทการประสานงาน บทบาทการเผยแพรประชาสัมพันธ 
และบทบาทการกำกับ นิเทศ ติดตามประเมินและรายงานผลใน 3 ดาน คือ ดานการบริหารความรู ดานการ
จัดระบบสารสนเทศในองคการ และดานการบริหารการเปลี่ยนแปลงในองคการ พบวา มีบทบาทอยูในระดับมากทุก
บทบาทและทุกดาน 

ดานท่ี 5 การสรางเครือขายเพ่ือสงเสริมการเรียนรูและความสำเร็จ โดยรวม พบวา อยูในระดับมาก               
เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูบริหารสถานศึกษามีการนำชุมชน เขามามีสวนรวมในการประชุม วางแผน เพ่ือ
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู อยูในระดับมาก รองลงมา คือ ผูบริหารสถานศึกษามีการเสริมสรางความรู
ความเขาใจระหวางโรงเรียนกับชุมชนในดานการจัดการเรียนรู อยูในระดับมาก และผูบริหารสถานศึกษามีการ
จัดทำหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน อยูในระดับมาก สวนผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาสให
ชุมชนมีสวนรวมในการวัดและประเมินผลหลักสูตร อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ณรงค จารุปกรณ 
(2548: 89 – 93) ไดศึกษาเร่ือง การพัฒนาตนเองของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร  

กลุมตัวอยางการวิจัย ใชการสุมแบบแบงชั้นภูมิจากผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร 
จำนวน 205 คน จาก 431 คน พบวา การพัฒนาทักษะของตนเองทางดานมนุษย ผูบริหารสวนใหญไดดำเนินการ
พัฒนาทักษะของตนเองดานมนุษย โดยการประสานความรวมมือกับชุมชน ใหมีสวนรวมสนับสนุนกิจกรรมและการ
จัดการศึกษา สรางมนุษยสัมพันธท่ีดีกับบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา รับฟงความคิดเห็นของครู อาจารย อยางมี 
ดุลยพินิจ และสนับสนุน ครู อาจารย ตามความรูความสามารถของแตละบุคคลไดอยางยุติธรรม เชนเดียวกับการ
วิจัยของ สุรศักดิ์ อินศรีไกร (2556: 89) ไดศึกษาทักษะท่ีสำคัญของผูบริหารโรงเรียนในศตวรรษท่ี 21 ท่ีสงผลตอ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 
กลุมเปาหมายเปนผูบริหารโรงเรียน ครูวิชาการ และตัวแทนผูปกครองหรือกรรมการสถานศึกษาโดยวิธีการจัด
สนทนากลุม (Focus Group Discussion) และการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) ผลการศึกษา พบวา 
ทักษะการทำงานเปนทีมและการสรางเครือขาย การมีสวนรวม ซ่ึงมีทักษะยอยไดแก การสรางเครือขายพัฒนา
คุณภาพการศึกษา การจัดกิจกรรม 

การจัดการความรู การแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือกำหนดวิธีการพัฒนาแบบกาวกระโดด การเสริมพลังอำนาจ 
การสรางเวทีความภาคภูมิใจใหแกครูและบุคลากร และการสรางแรงกระตุนสวนตัวในการทำงานรวมกัน อยูใน
ระดับมาก  

ดานท่ี 6 การพัฒนาครูใหเปนผูนำ โดยรวม พบวา อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมและอำนวยความสะดวกในการสงผลงานทางวิชาการเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะของครูให
สูงขึ้น อยูในระดับมาก รองลงมา คือ ผูบริหารสถานศึกษามีการแจงขอมูลขาวสารในการสงเสริมพัฒนาวิชาชีพใหครู
ทราบอยูเสมอ อยูในระดับมาก และผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหครูศึกษาตอในสาขาวิชาท่ีครูตองการเพ่ิมพูน
ความรู อยูในระดับมาก สวนผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาสใหครูแตละคนวางแผนการพัฒนาตนเอง โดยการจัดทำ
รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง (SAR) อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ โกวิท หม่ืนทา 
(2545: 63-64) ไดศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการเปนผูนำการปฏิรูปการศึกษาตามความคาดหวังของ
ครู สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ประชากรท่ีเปนครูผูสอนในโรงเรียนสังกัด
สำนักงานการประถมศึกษา อำเภอแมริม จำนวน 320 คน พบวา บทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการเปนผูนำการ
ปฏิรูปดานครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติจริงในสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมการทำงานแบบมี
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สวนรวมตลอดเวลา ใหความรูเก่ียวกับหนาท่ีของบุคลากร ในขณะเดียวกันดานความคาดหวังของครูตอบทบาทของ
ผูบริหารสถานศึกษาในการเปนผูนำการปฏิรูปดานครูและบุคลากรทางการศึกษาน้ัน ครูคาดหวังใหผูบริหาร
สถานศึกษา สงเสริมบุคลากรใหเขารับการอบรมตลอดเวลา และสงเสริมบุคลากรใหเพ่ิมพูนความรู สำหรับปญหา 
พบวา บุคลากรขาดความเขมแขง็ ไมเปนเอกภาพ ขาดความสามัคคี ขาดบุคลากรและสอนในวิชาท่ีไมถนัดไมตรงกับ
สาขาท่ีเรียนมา รวมถึงบุคลากรขาดโอกาสเขารับการอบรมและศึกษาดูงาน ในขณะท่ีขอเสนอแนะน้ัน พบวา 
ผูบริหารสถานศึกษาควรเปนแบบอยางท่ีดี พัฒนาบุคลากรอยางมีระบบและสงเสริมบุคลากรทางดานวิชาการ 
รวมท้ังประชุมสรางความเขาใจแกครูและบุคลากร เชนเดียวกับการวิจัยของ สุรศักดิ์ อินศรีไกร (2556: 89) ได
ศึกษาทักษะท่ีสำคัญของผูบริหารโรงเรียนในศตวรรษท่ี 21 ท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ใน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 กลุมเปาหมายเปนผูบริหารโรงเรียน ครูวิชาการ และ
ตัวแทนผูปกครองหรือกรรมการสถานศึกษา โดยวิธีการจัดสนทนากลุม (Focus Group Discussion) และการ
สัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) ผลการศึกษา พบวา ทักษะการเปนผูนำทางวิชาการ ซ่ึงประกอบดวย
ทักษะยอยไดแก การเปนแบบอยางท่ีดี การพัฒนาตนเอง ความคิดริเร่ิมสรางสรรค สรางภาพความสำเร็จอยูเสมอ 
การสรางผูพัฒนาอยางตอเน่ือง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การเปดโอกาสใหบุคลากรไดแสดงความสามารถ 
และดำรงไวซ่ึงเปาหมายขององคกร อยูในระดับมาก 

 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งน้ี 

 1. ควรสงเสริมการใหชุมชนเขามามีบทบาทในสถานศึกษาท้ังในดานการจัดการเรียนรูการวางแผน และ
การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 

 2. ควรสงเสริมใหครูและนักเรียนใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนากิจกรรม
การเรียนรู และการสืบเสาะหาความรูนอกหองเรียนอยางตอเน่ือง 

 3. ควรสงเสริมใหครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย สอดคลองกับความตองการของ
ผูเรียน และสภาพบริบทของโรงเรียน  

 4. ควรนำขอเสนอแนะในการพัฒนาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 เปนขอมูลในการ
พัฒนาบทบาทและการดำเนินงานของผูบริหารสถานศึกษา ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 ตอไป 
ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยในครั้งตอไป 

 1. ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพ หรือ งานวิจัยในรูปแบบ R and D (Research and Development) วิจัย
และพัฒนา เพ่ือสามารถทำใหงานวิจัยเก่ียวกับสภาพการบริหารโรงเรียนของผูบริหารนำไปปฏิบัติ เกิดผลตอการ
พัฒนาองคกร โดยเนนการวิจัยเชิงปฏบิัต ิเชน การพัฒนาหลักสูตร การสรางเครือขายกลุมโรงเรียน การสงเสริมและ
พัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนและชุมชน เปนตน 

 2. ควรศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนของโรงเรียน
ในกลุมดอยกองมู จังหวัดแมฮองสอน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 

 3. ควรศึกษารูปแบบการพัฒนาบทบาทของผูบริหารโรงเรียนในศตวรรษท่ี 21 ท่ีสอดคลองกับบริบทของ
โรงเรียนแตละขนาดหรือแตละประเภท 
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สภาพและปญหาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 31 
 
THE SCENARIOS AND PROBLEMS OF CURRICULUM ADMINISTRATION 
AND MANAGEMENT OF SCHOOL UNDER THE SECONDARY EDUCATIONAL 
SERVICE AREA OFFICE 31 
 
ผูวิจัย    วิทยา  ยางกลาง 

สาขาวิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิษฐวดี  จิรโรจนภิญโญ 
ภาควิชา บริหารการศึกษา มหาวิทยาวัยเวสเทิรน 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาสภาพและปญหาการบริหารจัดการหลักสูตรของโรงเรียนใน

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 2) เปรียบเทียบ สภาพ และปญหาในการบริหารจัดการ
หลักสูตร โดยจำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณในตำแหนง กลุมประชากรคือ ผูบริหารและ
ครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จำนวน 4,353 คน กลุมตัวอยางมีจำนวน 
454 คน ไดมาโดยใชวิธีการเปดตาราง เครชี่และมอรแกน เคร่ืองมือท่ีใชเปนแบบสอบถามท่ีมีลักษณะเปนแบบมาตร
ประมาณคา 5 ระดับ ซ่ึงมีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.98 สถิติท่ีใช คือ คารอยละ (Percent) คาเฉลี่ย (Mean) คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คาสถิติท่ีใชทดสอบสมมติฐานใช t – test และ ANOVA 
ผลการวิจัยพบวา 

1. สภาพการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนอยูในภาพรวมอยูในระดับมาก ( x  = 3.76, 
S.D.= 0.67) โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก การจัดทำสาระหลักสูตรของสถานศึกษา ( x  = 3.88, S.D. = 0.69) 
รองลงมาไดแก ดานการดำเนินการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ( x = 3.86, S.D. = 0.64) และดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอย
ท่ีสุดไดแกดานการวางแผนการดำเนินการใชหลักสูตร ( x  = 3.65, S.D. = 0.66) 

2. การเปรียบเทียบสภาพและปญหาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของ
ผูบริหารและครู โดยภาพรวมพบวา ผูบริหารและครูมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 

3. การเปรียบเทียบสภาพและปญหาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามความคิดเหน็ดานเพศชาย
และเพศหญิง พบวาเพศชายและหญิงมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 

4. การเปรียบเทียบสภาพและปญหาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามความคิดเห็นดาน
ประสบการณในตำแหนงพบวา มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 

5. การเปรียบเทียบสภาพและปญหาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามความคิดเห็นดานวุฒิ
การศึกษา พบวามีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 

 
คำสำคัญ : การบริหารการศึกษา หลักสูตรสถานศึกษา 
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Abstract 
 The purpose of this research were to 1) Study the state and problems of curriculum 
administration of schools under the Office of Secondary Educational Service Areas 3 1 ,           
2) Compare the conditions and problems in curriculum administration. Classified by gender, 
age, education level And experience in the position Demographic groups are School 
administrators and teachers Under the Office of Educational Service Area, Secondary 
Educational Service Area 31, 4,353 people, The sample consisted of 454 people, obtained by 
using the open table method Crazy and Morgan. The instrument used is a questionnaire with 
5 levels of estimation which has a reliability of 0.98. The statistics used are Percent, Mean, 
Standard Deviation and the statistics used hypotheses were tested using t-test and ANOVA. 

1. The conditions of school curriculum management in the schools was in the high level 
( x = 3.76, S.D. = 0.67). The aspect with the highest mean was the making of the curriculum 

content of the school (x = 3.88, S.D. = 0.69), followed by the aspect of school curriculum 

administration (x = 3.86, S.D. = 0.64) and the least mean aspect was planning, curriculum 

implementation (x  = 3.65, S.D. = 0.66). 
2. Comparison of conditions and problems of school curriculum management according 

to the opinions of administrators and teachers overall found that there were not different 
3. Comparison of conditions and problems of school curriculum management 

according to opinions of males and females found that there were not different. 
4. Comparison of conditions and problems of school curriculum management based 

on opinions on experience in the position found that there were not different 
5. Comparison of conditions and problems of school curriculum management based 

on opinions on educational background found that there were not different 
 
Key words : Educational administration Curriculum of Education  
 

บทนำ 
หลักสูตรสถานศึกษา เปนหลักสูตรท่ีมีหุนสวนการทำงานรวมกัน ของบุคคลภายในสถานศึกษา 

คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชน ท่ีมีการวางแผนและออกแบบหลักสูตร ท่ีครอบคลุมภาระงานการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทุกดานของสถานศึกษา การกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนจึงเปนเปาหมายของ
คุณภาพการศึกษา อันเปนแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู ท่ีสอดคลองกับภูมิสังคม คือ สังคม วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดลอมของชุมชน ซ่ึงเปนมวลประสบการณท่ีจะเกิดขึ้นกับผูเรียนตามศักยภาพ ของแตละบุคคลคุณลักษณะอัน
พึงประสงคจะเปนหลักยึดในการออกแบบหลักสูตร คุณลักษณะอันพึงประสงคหมายถึง การแสดงลักษณะเฉพาะท่ี
เดนของผู เรียนเม่ือสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเปนลักษณะท่ีจะตองบมเพาะผูเรียน เชน การคิด การใฝ รูการตรง
ตอเวลา ความมีวินัย จิตสาธารณะโดยเฉพาะคุณลักษณะดานความซ่ือสัตยสุจริต (วิชัย วงษใหญ. 2550) 

การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา เปนกระบวนการดำ เนินงานในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
เพ่ือใหไดมาซ่ึงหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ ประกอบดวยการดำ เนินงานในหลายดาน เชน ดานการ
สงเสริมสนับสนุน ดานการจัดทำ หลักสูตรสถานศึกษาและดานการกำกับดูแลคุณภาพ สถานศึกษาตองมีการพัฒนา
บุคลากร การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรการดำ เนินงานอยางมีสวนรวมและการสงเสริมสนับสนุนทาง
วิชาการ รวมท้ังการดำ เนินงานเพ่ือใหไดมาซ่ึงหลักสูตรสถานศึกษา เชน การแตงตั้งคณะกรรมการในการทำ งาน 
การวิเคราะหขอมูลจากแหลงตาง ๆ การจัดทำสาระของหลักสูตรสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณา
ใหความเห็นชอบ และดำ เนินการใชหลักสูตรสถานศึกษา และทำการดานการกำ กับดูแลคุณภาพ นิเทศติดตามการ
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ใชหลักสูตรสถานศึกษา การจัดระบบประกันคุณภาพภายใน การวิจัยและติดตามผลการใชหลักสูตรสถานศึกษา
เพ่ือใหสามารถจัดหลักสูตรการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

จากการศึกษาปญหาเก่ียวกับการใชหลักสูตรสถานศึกษา พบวาปญหาดงักลาวมีมาก เพ่ือเปนการทำให
การใชหลักสูตรสถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังน้ันควรมีการศึกษาถึงสภาพปญหาการใชหลักสูตรสถานศึกษา 
เพ่ือเปนแนวทางในการแกไขการใชหลักสูตร และใหการใชหลักสูตรสถานศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุด ผูวิจัยจึงเลือก
ทำการศึกษา สภาพและปญหาการบริหารหลักสูตรของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 31 เพ่ือใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือกอใหเกิดประโยชนสูงสุดกับนักเรียนและ
ประเทศชาติตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาสภาพและปญหาการบริหารจัดการหลักสูตรในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของโรงเรียนใน

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มัธยมศึกษา เขต 31 
2. เพ่ือเปรียบเทียบสภาพ และปญหาในการบริหารจัดการหลักสูตรของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา มัธยมศึกษา เขต 31 ความคิดเห็นของครูและผูบริหาร จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
ประสบการณในตำแหนง 

 

กรอบแนวคิดในการทำการวิจัย 
การวิจัยคร้ังน้ี ไดใชกรอบแนวคิดการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาของ กรมวิชาการกระทรวง 

ศึกษาธิการ (กรมวิชาการ :2545) ประกอบดวยการดำเนินงาน 7 ดานดังน้ี 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปรตน 
สถานภาพของบคุลากร 

1. ตำแหนงหนาท่ี 
2. เพศ 
3. ประสบการณใน

ตำแหนง 
4. วุฒกิารศึกษา 

ตัวแปรตาม 
 1. สภาพการปฏิบตัิงานการบริหารจัดการหลักสตูร 
 2. ปญหาในการบริหารจัดการหลักสตูรใน 7 ดาน ซ่ึงไดแก 

- ดานการเตรียมพรอมของสถานศึกษา 
- ดานการจัดทำสาระหลักสตูรของสถานศึกษา 
- ดานการวางแผนการใชหลักสูตร 
- ดานการดำเนินการบริหารหลักสตูร 
- ดานการนิเทศ กำกับ ตดิตาม ประเมินผล

หลักสูตร 
- ดานสรุปผลการดำเนินงาน 
- ดานการปรับปรุงพัฒนาหลักสตูร 
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วิธีดำเนินการวิจัย 
ดำเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังน้ี 
1. การกำหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร ไดแก ผูบริหารโรงเรียนและ ครู ซ่ึงสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 
จำนวน 4,266 คน 

กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารโรงเรียน 73 คน และครู 381 คน รวมจำนวน 454 คน 
2. เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 
เคร่ืองมือในการวิจัยคร้ังน้ีเปนแบบสอบถามซ่ึงผูวิจัยสรางขึ้นมี 3 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 สถานภาพของบุคลากร เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของ ผูบริหารโรงเรียนและครู 
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามและสภาพปญหาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาเปนมาตราสวนประมาณ

คา (Rating Scale) ชนิดเลือกตอบ 5 ระดับ โดยถามเก่ียวกับสภาพปจจุบันปญหาการบริหารจัดการหลักสูตร 
ตอนท่ี3 แบบสอบถามแบบปลายเปด เพ่ือใหผูตอบแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับปญหาท่ีพบและขอเสนอแนะ 

โดยมีคา IOC เทากับ 0.95 และมีคาความเชื่อม่ัน(Reliability) โดยใชสูตรหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
(Alpha – coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) เทากับ 0.98 

การเก็บรวบรวมขอมูล โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 31 ท้ัง 30 โรงเรียน โดยผูบริหารและคณะครูเปนผูตอบแบบสอบถาม จากน้ันนำแบบสอบถามท่ี
ไดรับกลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณเพ่ือวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดดำเนินการตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามและดำเนินการ
วิเคราะหขอมูล เพ่ือหาคาสถิต ิโดยคาสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย คาสถิติพ้ืนฐาน ไดแก คารอยละ 
(Percent) คาเฉลี่ย ( Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ คาสถิติท่ีใชทดสอบสมมติฐานใช 
t – test และ ANOVA 

3. การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามแบบปลายเปด นำมาสรุป วิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) 
 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
จากผลการวิเคราะหขอมูล สรุปดังน้ี 

1. สภาพการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนอยูในภาพรวมอยูในระดับมาก ( x  = 3.76, 
S.D.= 0.67) โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก การจัดทำสาระหลักสูตรของสถานศึกษา ( x  = 3.88, S.D. = 0.69) 
รองลงมาไดแก ดานการดำเนินการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ( x = 3.86, S.D. = 0.64) และดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอย
ท่ีสุดไดแกดานการวางแผนการดำเนินการใชหลักสูตร ( x  = 3.65, S.D. = 0.66) 

2. การเปรียบเทียบสภาพและปญหาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของ
ผูบริหารและครู โดยภาพรวมพบวา ผูบริหารและครูมีความคิดเห็นท่ีไมแตกตางกัน 

3. การเปรียบเทียบสภาพและปญหาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามความคิดเหน็ดานเพศชาย
และเพศหญิง พบวาเพศชายและหญิงมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 

4. การเปรียบเทียบสภาพและปญหาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามความคิดเห็นดาน
ประสบการณในตำแหนงพบวา มีความคิดเห็นไมแตกตาง 

5. การเปรียบเทียบสภาพและปญหาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามความคิดเห็นดานวุฒิ
การศึกษา พบวามีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 
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อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยสามารถนำมาอภิปรายผลดังน้ี 

1. ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการหลักสูตรของโรงเรียน อยูในระดับมาก อาจเปนเพราะวา 
สภาพการบริหารจัดการหลักสูตรในปจจุบัน ท้ังผูบริหารและครูผูสอนตางก็ไดรับทราบขาวสาร การประชาสัมพันธ 
การดำเนินการของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเก่ียวกับเร่ืองดังกลาวมาโดยลำดับจึงทำใหมีความ
คิดเห็นสอดคลองกัน ยอแสง นาคกระแสร (2557) และ อายีซะ มะสง. (2560) ท่ีไดศึกษาพบวาระดับความคิดเห็น
เก่ียวกับการบริหารจัดการหลักสูตรของโรงเรียน อยูในระดับมาก 
 2. การเปรียบเทียบสภาพและปญหาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา พบวา สวนใหญไมแตกตางกัน 
อาจเปนเพราะวาท้ังผูบริหารและครู ใหความสนใจและใหความสำคัญในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา
เหมือนกัน มีการประสานงานตามลักษณะของตำแหนงหนาท่ี ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ สุกัญญา ประมายะยัง 
(2560) และศิริพร คำมาก (2560) ท่ีไดศึกษาพบวาไมมีความแตกตางกันของระดับความคิดเห็นของผูบริหารและครู 
 3. การเปรียบเทียบสภาพและปญหาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ระหวางเพศชายและเพศหญิง 
พบวา สวนใหญไมแตกตางกัน จากผลการวิจัยดังกลาว อาจเปนเพราะในปจจุบันน้ีท้ังเพศชายและเพศหญิง ตางวุฒิ
การศึกษา การรับขอมูลขาวสาร ตลอดจนการทำงานในหนวยงานเดียวกันเทาเทียมกัน หนาท่ี ซ่ึงสอดคลองกับ
การศึกษาของ ยอแสง นาคกระแสร (2557) และศิริพร คำมาก (2560) ท่ีไดศึกษาพบวาความคดิเห็นระหวางเพศชาย
และหญิงเก่ียวกับ สภาพและปญหาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ไมแตกตางกัน 

4. การเปรียบเทียบสภาพและปญหาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามประสบการณในตำแหนง 
พบวา ไมแตกตางกัน อาจเปนเพราะวา สภาพและปญหาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา เปนกิจกรรมท่ีตอง
รวมกันทำท้ังโรงเรียน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูท้ังผูท่ีมีประสบการณในตำแหนงนอย และผูท่ีมีประสบการณในตำแหนง
มาก จึงมีความเห็นไมแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ อายีซะ มะสง. (2560) และ จันทรจิรา บุรีมาศ (2556) 

5. การเปรียบเทียบสภาพและปญหาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามวุฒิการศึกษา พบวา ไม
แตกตางกัน ทุกดาน อาจเปนเพราะวา มีการสื่อสาร ทำความเขาใจในดานการบริหารหลักสูตรของโรงเรียนไดมีการ
ดำเนินการอยางตอเน่ือง ถึงแมจะมีวุฒิการศึกษาตางกัน ก็สามารถเขาใจ และปฏิบัติไดเชนเดียวกัน ซ่ึงสอดคลอง
กับ อายีซะ มะสง (2560) และอรอุมา เจริญสุข (2559 ท่ีไดศึกษาพบเชนเดียวกันวา สภาพและปญหาการบริหาร
จัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามวุฒิการศึกษาไมแตกตางกัน 

 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งน้ี 

1. หนวยงานท่ีเก่ียวของ ควรใหความสนใจและเปนแกนนำในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา            
ใหถูกตองชัดเจน 

2. พัฒนาผูบริหารโรงเรียนใหมีความรูความสามารถในการบริหารจัดการหลักสูตร ใหมีความเชี่ยวชาญ
และเปนผูนำแกบุคลากรในโรงเรียนได 

3. ประชาสัมพันธใหชุมชนและผูมีสวนเก่ียวของ ไดเขาใจในเร่ืองหลักสูตร และการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือใหเกิดความรวมมือท่ีแทจริง 
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรศึกษาเร่ืองความสัมพันธของการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา กับผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา 
2. ควรศึกษาเร่ืองความสัมพันธของการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา กับความตองการของชุมชน 
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ความสัมพันธระหวางการบริหารจัดการและคุณภาพการบริการของโรงเรียนภาษาไทยเพื่อเปน
ภาษาท่ีสอง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
 
THE RELATIONSHIP BETWEEN MANAGEMENT AND SERVICE QUALITY OF 
EDUCATION IN THAI AS A SECOND LANGUAGE SCHOOL AMPHER MUANG 
CHIANGMAI PROVINCE  
 
ผูวิจัย   สุธิเกียรติ  นิมมลรัตน 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยเร่ืองน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) การบริหารจัดการของโรงเรียนภาษาไทยเพ่ือเปนภาษาท่ีสอง 

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 2) คุณภาพการบริการของโรงเรียนภาษาไทยเพ่ือเปนภาษาท่ีสอง อำเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม 3) ความสัมพันธของการบริหารจัดการกับคุณภาพการบริการของโรงเรียนภาษาไทยเพ่ือเปนภาษาท่ีสอง 
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ความสัมพันธระหวางการบริหารจัดการและคุณภาพการบริการของโรงเรียนภาษาไทย
เพ่ือเปนภาษาท่ีสอง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี นักเรียนท่ีตัดสินใจเรียนภาษาไทย
ที่โรงเรียนภาษาไทยเพื่อเปนภาษาที่สอง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม จำนวน 590 คน กำหนดขนาดของกลุม
ตัวอยางโดยการใชสูตรกำหนดขนาดตัวอยาง ไดจำนวนกลุมตัวอยาง 239 คน และสุมตัวอยางมาวิจัยโดยวิธีการสุม
ตัวอยางแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชรวบรวมขอมูล คือแบบสอบถาม สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ 
คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t-test และคา F-Test  
ผลการวิจัยพบวา 

1. การบริหารจัดการตอนักเรียนท่ีตัดสินใจเรียนภาษาไทยท่ี โรงเรียนภาษาไทยเพ่ือเปนภาษาท่ีสอง อำเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม ในภาพรวม อยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.21 

2. คุณภาพการบริการของโรงเรียนภาษาไทยเพื่อเปนภาษาที่สอง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ในภาพรวม 
อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.22 

3. ความสัมพันธระหวางการบริหารจัดการกับคุณภาพการบริการของโรงเรียนภาษาไทยเพ่ือเปนภาษาท่ีสอง 
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม มีความสัมพันธอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 มีคาอยูระหวาง -0.064 ถึง 0.730 

 
คำสำคัญ : การบริหารจัดการ คุณภาพการบริการ โรงเรียนภาษาไทยเพ่ือเปนภาษาที่สอง 
 
Abstract 

The population are 590 of the student of Thai as A Second Language school, the 
samples of the study comprised 329 of the student and random sampling by purposive 
sampling. The data were collected through the application of rating scale questionnaires using 
descriptive statistics consisting of frequency, percentage, mean, standard deviation, Pearson’ 
s correlation coefficient, Cronbach’s alpha coefficient, t test as well as F test.  
The findings showed as follows; 

1. The management in Thai as a second language school ampher Muang Chiang Mai 
province as the overall showed at the highest level with the mean of 4.21.  

2. The examine service quality of education in Thai as a Second Language school 
ampher Muang Chiang Mai province as the overall opinions were as highest level with 4.22.  
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3. The relationships between the the management and service quality of education in 
Thai as a second language school ampher Muang Chiang Mai province had the positive 
relationship with the statistical significance at 0.01 level. 

  
Keywords : Management, Service Quality, Thai as a Second Language School 
 
บทนำ 
ความเปนมาและความสำคัญของปญหา 
 จากการศึกษาคนควาจากหนังสือเกี่ยวกับการสัมมนานานาชาติเรื่อง“การสอนภาษาไทยในฐานะภาษา 
ตางประเทศ” (Teaching Thai as a Foreign Language) วันท่ี 4-5 มิ.ย. 2554 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดย
วีรยุทธ พจนเสถียรกุล ผูเขารวมสัมมนา ในฐานะผูเชี่ยวชาญ พบวา 

1. ปญหาดานความนิยม พบวาภาษาไทยยังเปนวิธภาษาท่ีไมเปนท่ีนิยมของสังคมขาดสถานภาพในระดับ
นานาชาติกลาวคือทำหนาท่ีเปนภาษาราชการของนานาชาติไมไดทำใหแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาไทยไมเปนไป
เพ่ือโอกาสในการทำงานเพราะเรียนไปก็ใชจริงไดยาก 

2. ปญหาดานภาพลักษณของประเทศไทย ภาพลักษณของประเทศไทยนั้นถูกดูวายังเปนประเทศดอย
พัฒนาและลาหลัง 

3. ปญหาดานตำราเรียนภาษาไทย ตำราเรียนภาษาไทยยังไมมีระบบแทนเสียงอานดวยอักษรโรมันและ
ระบบเคร่ืองหมายท่ีเปนมาตรฐานรวมกัน ตำราแตละเลมตางก็ใชไมเหมือนกันและตำราเรียนภาษาไทยไมมีการแบง
ระดับชั้นตน กลาง สูง ท่ีชัดเจน 

4. ปญหาดานหลักสูตรขาดความหลากหลายของหลักสูตร 
5. ปญหาดานสื่อ สื่อเก่ียวกับเมืองไทยและภาษาไทยยังไมเพียงพอ 
6. ปญหาดานการสอบวัดความรูภาษาไทย การสอบวัดความรูภาษาไทยสำหรับชาวตางชาติน้ันผลสอบไม

มีผลตอการศึกษาตอหรือสมัครงาน 
จากสภาพปญหาการจัดการการสอนภาษาไทยของโรงเรียนสอนภาษาไทยสำหรับชาวตางชาติใน

กรุงเทพมหานครในปจจุบัน ดังกลาวขางตนน้ีผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการจัดการการสอนภาษาไทยสำหรับ
ชาวตางชาติใน 3 ดาน ดังน้ี 1) งานวิชาการ(Academic) ไดแก หลักสูตรและการสอน 2) บุคคลท่ีดูแลงานวิชาการ 
(People) 3) ดานบริหารทั่วไป(Facility) เพื่อใหโรงเรียนที่ดำเนินธุรกิจดานการจัดการการสอนภาษาไทยสำหรับ
ชาวตางชาติไดแนวทางดานการจัดการการสอนภาษาไทยสำหรับชาวตางชาติที่เปนประโยชนในการพัฒนาตนเอง
เพ่ือการำรงคคงอยูขององคกรและการเตรียมพรอมเพ่ือเขาสูสังคมอาเซียน 

 

องคประกอบของการวิจัย 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการตอนักเรียนท่ีตัดสินใจเรียนภาษาไทยท่ี โรงเรียนภาษาไทยเพ่ือเปนภาษาท่ีสอง 
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

2. เพ่ือศึกษาคุณภาพการบริการของโรงเรียนภาษาไทยเพ่ือเปนภาษาท่ีสอง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารจัดการกับคุณภาพการบริการของโรงเรียนภาษาไทยเพ่ือเปน

ภาษาท่ีสอง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
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สมมติฐานการวิจัย 
เพ่ือเปนแนวทางในการวิจัย ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานของการวิจัยดังน้ี 

1. การบริหารจัดการของนักเรียนที่ตัดสินใจเรียนภาษาไทยที่ โรงเรียนภาษาไทยเพื่อเปนภาษาที่สอง 
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม อยูในระดับด ี

2. คุณภาพการบริการของโรงเรียนภาษาไทยเพื่อเปนภาษาที่สอง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม อยูใน
ระดับดี 

3. ความสัมพันธระหวางการบริหารจัดการกับคุณภาพการบริการของโรงเรียนภาษาไทยเพ่ือเปนภาษาท่ีสอง 
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม มีความสัมพันธกันในทางบวก 
การทบทวนวรรณกรรม 

การวิจัยเร่ือง ความสัมพันธระหวางการบริหารจัดการและคุณภาพการบริการของโรงเรียนภาษาไทยเพ่ือ
เปนภาษาท่ีสอง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ในคร้ังน้ีผูวิจัยไดนำแนวคิดการบริหารจัดการของไพฑูรย สินลารัตน 
(2552: 17-18) ไดกลาวถึงการจัดการการศึกษาในการบริหารจัดการการศกึษา จะเร่ิมจากงานวิชาการ (Academic) 
ไดแก หลักสูตรและการสอน บุคคลท่ีดูแลงานวิชาการ (People) จากน้ันจึงใหความสะดวกหรือการใหบริการเพ่ือให
บุคคลท่ีทำงานไดอยางดีตามหนาท่ีของเขา (Facility) และแนวคิดของศรัณพงค เท่ียงธรรม คือ บริการท่ีมีคุณภาพไว 
5 ดาน (RATER) ประกอบดวย 1. ดานวางใจได (Reliability) 2. ดานรูสึกมั่นใจ (Assurance) 3. ความพรอมของ
เคร่ืองมือ (Tangibles) 4. ดานสถานบริการเอาใจใส (Empathy) 5. ดานการไดรับการตอบสนอง (Responsiveness) 
มาใชในการวิจัย 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนที่ตัดสินใจเรียนภาษาไทยที่โรงเรียนภาษาไทยเพื่อเปนภาษาท่ี
สองจำนวน 590 คน กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนท่ีตัดสินใจเรียนภาษาไทยท่ีโรงเรียนภาษาไทยเพ่ือเปนภาษาท่ีสอง 
คน กำหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยการแทนคาในสูตร Taro Yamane (ลวน สายยศและอังคณา สายยศ. 2536: 
260-261; อางอิงจาก Yamane. 1967: 886-887) ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% โดยวิธีการสุมแบบงาย ดวยวิธีการสุม
ตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 239 คน 
เครื่องมือที่ใช 

การวิจัยในครั ้งนี ้เครื่องมือที่ใชการเก็บรวบรวมขอมูล การบริหารจัดการกับคุณภาพการบริการของ
โรงเรียนภาษาไทยเพื่อเปนภาษาที่สอง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูศึกษาวิจัยไดใช
เคร่ืองมือ คือ แบบสอบถาม(Questionnaire) ซ่ึงแบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวน ไดแก 

สวนท่ี 1 สถานภาพสวนบคุคลของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเปนขอมูลสวนตัว ไดแก 1) เพศ 2) อาย ุ3) สัญชาติ 
4) รายไดตอเดือน 5) ระดับการศึกษา 6) อาชีพ และการจัดการการศึกษาในการบริหารจัดการการศึกษา เปน
แบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check List) 

สวนท่ี 2 การบริหารจัดการ ประกอบดวย 1) กลยุทธขององคกร (Academic) 2) โครงสรางองคกร (People) 
3) ดานบริหารท่ัวไป (Facility)  

สวนท่ี 3 บริการท่ีมีคุณภาพ ประกอบดวย 1) ดานวางใจได (Reliability) 2) ดานรูสึกม่ันใจ (Assurance) 
3) ความพรอมของเคร่ืองมือ (Tangibles) 4) ดานสถานบริการเอาใจใส (Empathy) 5) ดานการไดรับการตอบสนอง 
(Responsiveness) 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยดำเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี 

ผูวิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามแนวทางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีคือ การเก็บรวบรวมปริมาณโดยแจก
แบบสอบถามและขอรับแบบสอบถามคืนจากกลุมตัวอยาง โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังน้ี 

1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
2. ทำหนังสือถึงผูบริหารโรงเรียนภาษาไทยเพ่ือเปนภาษาท่ีสอง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เพ่ือขอความ

อนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
3. ผูวิจัยพบกลุมตัวอยางที่สุมได หลังจากนั้นแนะนำตัวชี้แจงวัตถุประสงคและขออนุญาตในการใหตอบ

แบบสอบถามพรอมท้ังชี้แจงการพิทักษสิทธิ 
4. เมื่อกลุมตัวอยางอนุญาต ผูวิจัยแจกแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางอธิบายใหทราบถึงวัตถุประสงคของ

การศึกษาและอธิบายถึงวิธีการตอบคำถาม และเปดโอกาสใหซักถาม หลังจากน้ันใหกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม
ดวยตนเอง และรวบรวมแบบสอบถามคืนทันที 

5. ผูวิจัยตรวจสอบความครบถวนถูกตองของแบบสอบถามกอนนำไปวิเคราะห 
6. นำขอมูลท่ีไดมาคิดคะแนนและวิเคราะหตามวิธีทางสถิติตอไป 

การวิเคราะหขอมูล 
การดำเนินการวิเคราะหขอมูลมีลำดับขั้นตอนดังน้ี 

1) ตรวจสอบจำนวน ความสมบูรณของแบบสอบถามท่ีไดรับคืนกลับมา 
2) ประมวลผลขอมูลดวยวิธีการทางสถิติวิเคราะหดวยคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป ซึ่งทำการ

วิเคราะหดังน้ี 
สวนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามวิเคราะหโดยใชสถิติเชงิ

พรรณนา เพ่ือบรรยายลักษณะประชากรท่ีใชศึกษา โดยใชสถิติรอยละ (Percentage) ในการวิเคราะหขอมูล 
สวนที่ 2 และ 3 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการกับคุณภาพการบริการของ

โรงเรียนภาษาไทยเพื่อเปนภาษาที ่สอง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย (Mean)               
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยทำเปนรายขอ รายดาน และรวมทุกดาน และใชแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) ซ่ึงประยุกตใชสเกลคำถาม 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 103) 
ผลการวิจัย 

1. การบริหารจัดการตอนักเรียนท่ีตัดสินใจเรียนภาษาไทยท่ี โรงเรียนภาษาไทยเพ่ือเปนภาษาท่ีสอง อำเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม ในภาพรวม อยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.21 

2. คุณภาพการบริการของโรงเรียนภาษาไทยเพ่ือเปนภาษาท่ีสอง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ในภาพรวม 
อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.22 

3. ความสัมพันธระหวางการบริหารจัดการกับคุณภาพการบริการของโรงเรียนภาษาไทยเพ่ือเปนภาษาท่ีสอง 
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม มีความสัมพันธอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 มีคาอยูระหวาง -0.064 ถึง 0.730 
 
บทสรุป การอธิปรายผลและขอเสนอแนะ 
บทสรุป 

ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีอายุระหวาง 21-30 ป มากที่สุด คิดเปนรอยละ 43.9 มีสัญชาติอังกฤษ 
มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 36.0 มีรายไดตอป 300,001 บาทขึ้นไป มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 54.4 มีการศึกษาอยูใน
ระดับปริญญาตรี มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 56.5 และมีอาชีพเปนขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ/พนักงานราชการ มากท่ีสุด 
คิดเปนรอยละ 31.8  
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1. ปจจัยการบริหารจัดการตอนักเรียนท่ีตัดสินใจเรียนภาษาไทยท่ีโรงเรียนภาษาไทยเพ่ือเปนภาษาท่ีสอง 
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ในภาพรวม พบวา มีความคิดเห็นอยู ในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.21                 
เม่ือพิจารณารายดานปรากฏผลดังน้ี ปจจัยการบริหารจัดการดานบริหารท่ัวไป มีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด 
มีคาเฉลี่ยสูงสุด เทากับ 4.28 รองลงมา คือ ปจจัยการบริหารจัดการดานงานวิชาการ มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก
ที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.23 และปจจัยการบริหารจัดการดานบุคคล มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย
เทากับ 4.13 ตามลำดับ  

2. คุณภาพการบริการของโรงเร ียนภาษาไทยเพื ่อเปนภาษาที ่สอง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม               
ในภาพรวม พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.22 เม่ือพิจารณารายดานปรากฏผลดังน้ี 
คุณภาพการบริการดานการไดรับการตอบสนอง มีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยสูงสุด เทากับ 4.27 
รองลงมา คือ คุณภาพการบริการดานสถานบริการเอาใจใส กับดานวางใจได ทั้ง 2 ดาน มีคาเฉลี่ยเทากัน เทากับ 
4.22 คุณภาพการบริการดานความพรอมของเครื่องมือ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.21 และคุณภาพการบริการดานรูสึก
ม่ันใจ มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.20 ตามลำดับ 

3. ความสัมพันธระหวางปจจัยการบริหารจัดการตอนักเรียนที ่ตัดสินใจเรียนภาษาไทยที ่โรงเรียน
ภาษาไทยกับคุณภาพการบริการของโรงเรียนภาษาไทยเพื ่อเปนภาษาที ่สอง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม             
มีความสัมพันธอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.01 มีคาอยู ระหวาง -0.064 ถึง 0.730 เมื ่อพิจารณาคา
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธปจจัยการบริหารจัดการตอนักเรียนท่ีตัดสินใจเรียนภาษาไทยท่ีโรงเรียนภาษาไทยกับคุณภาพ
การบริการของโรงเรียนภาษาไทยเพ่ือเปนภาษาท่ีสอง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวา  

ปจจัยการบริหารจัดการตอนักเรียนที่ตัดสินใจเรียนภาษาไทยที่โรงเรียนภาษาไทยเพื่อเปนภาษาที่สอง 
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ดานงานวิชาการ มีความสัมพันธกับคุณภาพการบริการของโรงเรียนภาษาไทย               
เพื่อเปนภาษาที่สอง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ดานความพรอมของเครื่องมือ, ดานสถานบริการเอาใจใส และ
ดานการไดรับการตอบสนอง อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

 

การอภิปรายผล 
การวิจัยเร่ือง ความสัมพันธระหวางการบริหารจัดการและคุณภาพการบริการของโรงเรียนภาษาไทยเพ่ือ

เปนภาษาที่สอง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ในภาพรวมปจจัยการบริหารจัดการตอนักเรียนที่ตัดสินใจเรียน
ภาษาไทยท่ีโรงเรียนภาษาไทยเพ่ือเปนภาษาท่ีสอง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับ
มากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.21 ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของสุนทรีกร วรรณรส (2561) ท่ีไดศึกษาวิจัยเก่ียวกับ 
ปจจัยทางการบริหารที่สงผลตอประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนเอกชนที่เปดสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใน
จังหวัดอุดรธานี โดยท่ีสมยศ นาวีการ (2544) ไดสรุปความสำคัญของการบริหารไววา การบริหารมีความสำคัญและ
เกี ่ยวของกับกิจกรรมตาง ๆ ที ่มีความเกี ่ยวพันระหวางกันเพ่ือความสำเร็จของเปาหมาย เปนเรื ่องเกี ่ยวกับ
ความสำเร็จในเปาหมายท่ีกำหนดไว เปาหมายดังกลาวน้ีจะแตกตางกันไปแตละองคการแตไมวาเปาหมายท่ีกำหนด
ไวขององคการใดองคการหน่ึงโดยเฉพาะจะเปนอยางไรก็ตาม การบริหารก็คือกระบวนการสำคัญอยางหน่ึงท่ีจะทำ
ใหเปาหมายดังกลาวน้ีประสบความสำเร็จ นอกจากน้ีสุทธิพงศ ยงคกมล (2543) ไดกลาววานโยบายการบริหาร และ
การปฏิบัติทำใหองคการมีประสิทธิผลขึน้ได ประกอบไปดวย การกำหนดเปาหมายเชิงกลยทุธ การจัดหา และการใช
ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ สภาพแวดลอมการปฏิบัติงาน กระบวนการติดตอสื่อสาร ภาวะผูนำและการตัดสินใจ 
การปรับตัว และนวัตกรรมขององคการ ซึ่งแนวคิดของเดสและมิลเลอร (Dess and Miller) ในเรื่องของนโยบาย
การบริหารและการปฏิบัติเปนการบริหารท่ีสอดคลองกับการบริหารเชิงกลยุทธซ่ึงมีสวนประกอบสำคัญ 3 สวนคือ 
การวิเคราะหเชิงกลยุทธ การกำหนดกลยุทธ และการปฏิบัติตามกลยุทธ มากไปกวาน้ันไพฑูรย สินลารัตน (2552) 
ไดกลาวถึงการจัดการการศึกษาในการบริหารจัดการการศึกษา จะเริ่มจากงานดานงานวิชาการ (Academic)          
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เปนหัวใจของการบริหารผูบริหารจึงตองใหความสำคัญเปนพิเศษและรูเร่ืองเปนอยางดีรวมท้ังเปนผูนำทางความคิด
ในเรื่องนี้ดวย งานวิชาการหลักของการศึกษาคือเรื่องของหลักสูตรและการสอน ดังนั้นผูบริหารควรมีความรูและ
เขาใจในเรื่องหลักสูตรและการสอนเปนอยางด ีและดานบุคคล (People) บุคคลท่ีดูแลงานวิชาการการศึกษาจะมี
คุณภาพประสิทธิภาพเพียงใดขึ้นอยูกับครูและบุคลากรการศึกษาอ่ืนอยางมาก ดังน้ันในการบริหารจัดการจึงมีความ
จำเปนตองใหการดูแลบุคลากรเปนสำคัญ รวมทั้งดานบริหารทั่วไป (Facility) การดูแลใหความสะดวกกับการ
ดำเนินงานของบุคลากรเพ่ือใหงานวิชาการเดินไปไดอยางเต็มท่ีถือเปนงานสำคัญของผูบริหารโดยไมตองรอใหมีการ
รองขอ ซ่ึงสามารถอภิปรายผลตามประเด็นการบริหารจัดการรายขอ ดังน้ี 

1. ดานงานวิชาการ อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.23 มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.33 ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวาโรงเรียนภาษาไทยเพื่อเปนภาษาที่สอง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม มีเอกสารการเรียนการสอนมีความ
เหมาะสมกับหลักสูตรที่เรียน และโรงเรียนมีการวัดหรือประเมินผลการเรียนการสอนที่เหมาะสมตามเนื้อหาของ
หลักสูตร รวมท้ังเทคนิคหรือวิธีการสอนมีความงายตอการเรียนรูหรือทำใหเขาใจไดงายขึ้น มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.34 
นอกจากน้ียังมีหลักสูตรท่ีใชสอนมีเน้ือหาความเหมาะสมกับผูเรียนดวย 

2. ดานบุคคล อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.13 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากโรงเรียนภาษาไทยเพื่อเปน
ภาษาที่สอง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมมีครูผูสอนมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูเรียนทุกคนโดยเทาเทียมกัน และ
ครูผู สอนมีการประเมินการเรียนการสอนเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงครั ้งตอไป รวมทั ้งครูผูสอนมีการจัด
เตรียมการเรียนการสอนท่ีดีเพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาความรู โดยการสงเสริมจุดเดน และแกไขจุดดอย รวมท้ังครูผูสอน
มีความรูความสามารถเหมาะสมกับเน้ือหาท่ีใชสอนนอกจากน้ีครูผูสอนมีการใชสื่อ อุปกรณ เทคโนโลยีท่ีหลากหลาย
ชวยในการสอนเพ่ือใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดงาย และผูสอนมีความสามารถในการเขาใจความตองการของผูเรียน
แตละคนเปนอยางดี  

3. ดานบริหารทั ่วไป อยู ในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี ่ยเทากับ 4.28 ทั ้งนี ้อาจเปนผลมาจากโรงเรียน
ภาษาไทยเพ่ือเปนภาษาท่ีสอง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมมีการจัดสภาพแวดลอม บรรยากาศท่ีเอ้ือตอผูเรียนใน
การเรียนรู กับโรงเรียนมีเอกสารประกอบการเรียนใหกับผูเรียนท่ีเหมาะสมกับหลักสูตร รวมทั้งโรงเรียนมีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลายและเหมาะสม เพ่ือพัฒนาผูเรียน นอกจากน้ีสถานท่ีตั้งของโรงเรียนมีความ
เหมาะสม และสะดวกตอการเดินทางมาเรียน กับโรงเรียนมีอัตราคาเรียนท่ีเหมาะสมกับคุณภาพการบริการ มากไป
กวาน้ันโรงเรียนจัดใหมีเจาหนาท่ีใหคำแนะนำ ชี้แจง เก่ียวกับการเรียนการสอนตลอดระยะเวลาท่ีเรียน  

ปจจัยคุณภาพการบริการของโรงเรียนภาษาไทยเพ่ือเปนภาษาท่ีสอง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวา 
มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.22 ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของจันทรเพ็ญ บุญสงค. 
(2555). ที่ไดศึกษาเรื่องคุณภาพการใหบริการของศูนยครือขายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10 ตาม
ทรรศนะของครู อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โดยที่พิสิทธิ์ พิพัฒนโภคากุล (Service Quality, ฉบับที่ 52)   
ไดมีแนวคิดวาศาสตรดานคุณภาพ(Quality) เปนการเนนองคกรใหมีระบบประกันคุณภาพ (Quality Assurance) 
และระบบควบคุมคุณภาพ (Quality Control) เพื่อใหองคกรมั่นใจไดวา ทุกครั้งที่มีผูมารับบริการจะเกิดความพึง
พอใจการบริการ จากความสัมพันธระหวางระบบประกันคุณภาพ (Quality Assurance: QA) กับระบบควบคุม
คุณภาพ (Quality Control: QC) ซึ่งทั้ง 2 ระบบ เปนการประเมินผลการดำเนินงานโดย QA เปนการประเมนิผล
หลังจากปฏิบัติงาน สวน QC เปนการประเมินผลระหวางปฏิบัติงาน ท้ังน้ี ในสรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการ
นั ้น จำเปนตองมีการปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement) เพื ่อยกระดับมาตรฐานการทำงานใหสูงขึ้น 
สามารถสรางคุณคาในคุณภาพของการใหบริการได นอกจากน้ีปรียาวดี ผลเอนก (2558) ไดกลาววา คุณภาพเปน
แนวคิดท่ีซับซอน เน่ืองจากคนสวนใหญมีมุมมองในเร่ืองคุณภาพแตกตางกันไป บนพ้ืนฐานของบทบาทของแตละคน
ในหวงโซคุณคา ซึ่งคุณภาพการบริการจะมีความหมายแตกตางในบริบทที่แตกตางกัน คุณภาพในการบริการกับ
ลูกคาหรือผูรับบริการนั ้น จะสงผลกระทบตอผู ใหบริการ ดังนั ้น คุณภาพในการออกแบบการใหบริการจึงมี
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ความสำคัญ รวมไปถึงการสงมอบบริการแกลูกคาหรือผูรับบริการดวย จึงควรเพิ ่มคุณคาในคุณภาพของการ
ใหบริการ ดังน้ี 1) คุณภาพดานการบริการลูกคา (Quality of Customer Service) 2) คุณภาพดานการออกแบบ
การบริการ (Quality of Service Design) 3) คุณภาพดานการสงมอบบริการ (Quality of Service Delivery)              
ซ่ึงสามารถอภิปรายผลตามประเด็นคุณภาพการบริการรายขอ ดังน้ี 

1. ดานวางใจได อยู ในระดับมากที ่สุด มีคาเฉลี ่ยเทากับ 4.22 ทั ้งนี ้อาจเปนเพราะวา เจาหนาที ่มี
ความสามารถใหขอมูลตางๆ ที่ตองการไดอยางรวดเร็ว รวมทั้งเจาหนาที่มีความสามารถใหขอมูลตางๆ ที่ตองการ
ดวยความเต็มใจ  

2. ดานรูสึกมั่นใจ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.20 อาจเปนผลมาจากพนักงานหรือครูผูสอนมี
ความรูความสามารถในการอธิบายขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมแหงทองถิ่นเปนอยางดี และพนักงาน
หรือครูผูสอนมีความรูความสามารถในการใหบริการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการเรียนเปนอยางดี รวมท้ังพนักงานหรือ
ครูผูสอนมีอัธยาศัยไมตรีตอนักเรียนเปนอยางดี นอกจากนี้ครูผูสอนมคีวามรูความสามารถในหลักสูตรที่สอนเปน
อยางดี และครูผูสอนมีรูความสามารถในการอธิบายใหนักเรียนเขาใจเปนอยางด ี

3. ดานความพรอมของเครื่องมือ อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.21 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา
โรงเรียนมีการจัดสถานท่ีท่ีมีบรรยากาศเหมาะสมกับการเรียน รวมท้ังโรงเรียนมีเคร่ืองมือหรืออุปกรณท่ีใชการเรียน
การสอนท่ีทันสมัย และโรงเรียนมีเคร่ืองมือหรืออุปกรณท่ีใชการเรียนการสอนครบถวน  

4. ดานสถานบริการเอาใจใส อยูในระดับมากที ่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.22 ทั้งนี้อาจเปนผลมาจากท่ี
โรงเรียนมีการเอาใจใส ความตองการนักเรียนแตละบุคคลเปนอยางดี และเจาหนาที่สามารถทำงานแทนกันไดใน
กรณีที่พนักงานคนหนึ่งคนใดไมอยู หรือลา เพื่อใหบริการไดอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ทางโรงเรียนจัดเจาหนาท่ี
ใหบริการท่ีตอเน่ืองกันในชวงเวลาพักกลางวัน  

5. ดานการไดรับการตอบสนอง อยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.27 ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวาพนักงาน
หรือครูผูสอนมีสวนรวม ในการแกไขปญหา ในกรณีที่คำรองขอนั้นนักเรียนไมสามารถแกไขไดดวยตนเอง รวมท้ัง
พนักงานหรือครูผูสอนมีการตอบสนองความตองการทันทีนักเรียนรองขอท่ีเก่ียวของกับการเรียนเปนการเฉพาะรายเปน
อยางดี นอจกน้ีพนักงานหรือครูผูสอนไมเคยปฏิเสธนักเรียนหรือลูกคากอนท่ีจะพยายามทำตามความตองการ 
 
ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังนี้ 
 1. ผูบริหารโรงเรียนควรมีการบริหารจัดการหรือพิจารณาระยะเวลาของหลักสูตรใหมีความเหมาะสมหรือ
บริบทของผูเรียน เพ่ือใหนักเรียนสามารถบริหารจัดการเวลาเรียนใหเหมาะสมกับชวงท่ีมาพำนักท่ีจังหวัดเชียงใหม 
รวมท้ังจำนวนผูเรียนใหมีความเหมาะสมกับครูผูสอนตอหองการเรียน เพ่ือประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 
 2. ผูบริหารโรงเรียนควรมีคัดเลือกหรือสรรหาครูผูสอนมีความรูความสามารถเหมาะสมกับเน้ือหาท่ีใชสอน 
ท้ังน้ีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของเน้ือหาวิชาการ รวมท้ังสงเสริมสนับสนุนใหครูผูสอนมีการใชสื่อ อุปกรณ เทคโนโลยีท่ี
หลากหลายชวยในการสอนเพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดงาย และสงเสริมสนับสนุนใหครูผูสอนคิด วิเคราะห 
แยกแยะความตองการของผูเรียนแตละคน  
 3. ผูบริหารโรงเรียนควรมีการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ หรือสื่อการเรียนใหมีความพรอมในการใชงาน
ตลอดเวลา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการเรียนการสอน รวมท้ังผูบริหารโรงเรียนควรมีการจัดสถานท่ีใหบริการ หรือ
พักผอน หรือหองน้ำ ท่ีเพียงพอ ดวยเชนกัน  
 4. ผูบริหารโรงเรียนควรมีการสงเสริมสนับสนุนใหเจาหนาท่ีมีความสามารถใหขอมูลตางๆ ของโรงเรียนท่ี
นักเรียนตองการไดอยางถูกตอง แมนยำ ไมพลาด และควรมีการสงเสริมและพัฒนาใหเจาหนาท่ีมีความพรอมในการ
บริการใหขอมูลแกนักเรียนเสมอเม่ือนักเรียนรองขอ เพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจใหกับผูเรียน 
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 5. ผูบริหารโรงเรียนควรมีการ ควรมีการคัดเลือกหรือสงเสริมสนับสนุนใหเจาหนาท่ีหรือครูผูสอนมีอัธยาศยัไมตรี
ตอนักเรียนเปนอยางด ีรวมท้ังคัดเลือกครูผูสอนท่ีมีความรูความสามารถในหลักสูตรท่ีสอนเปนอยางด ีและสามารถในการ
อธิบายใหนักเรียนเขาใจเปนอยางดี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอนและความพึงพอใจของผูเรียน 
 6. ผูบริหารโรงเรียนควรมีการพิจารณาเรื่องสถานที่พักผอน หรือหองรับรองที่สะดวกสบาย และเพียงพอ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการและความพึงพอใจของผูเรียน  
 7. ผูบริหารโรงเรียนควรมีการสงเสริมสนับสนุนใหเจาหนาท่ีและครูผูสอนเอาใจใส ดูแลนักเรียนแตละบุคคล 
โดยใหพนักงานหรือครูผูสอนสามารถจดจำชื่อนักเรียนไดครบถวน ถูกตองทุกคน เพื่อเพิ่มความใกลชิด สนิทสนม
และความไววางใจ  
 8. ผูบริหารโรงเรียนควรมีการใหพนักงานหรือครูผูสอนทุกคนเขามามีสวนรวม ในการแกไขปญหา ในกรณีท่ี
คำถามนั้นนักเรียนไมสามารถแกไขไดดวยตนเอง รวมทั้งใหพนักงานหรือครูผูสอนมีการตอบสนองความตองการ
ทันทีของนักเรียนถามท่ีเก่ียวของกับการเรียนเปนอยางดี ท้ังน้ีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอนและความ
พึงพอใจของผูเรียน 
 
ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรมีการศึกษาเร่ืองการดำเนินธุรกิจของโรงเรียนภาษาไทยเพ่ือเปนภาษาท่ีสอง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
 2. ควรมีการศึกษาดานเศรษฐศาสตรของโรงเรียนภาษาไทยเพ่ือเปนภาษาท่ีสอง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
 3. ควรมีการศึกษาการบริหารจัดการและคุณภาพการบริการของโรงเรียนภาษาไทยในจังหวัดเชียงใหมใน
เชิงคุณภาพ 
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สภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ ในจังหวัดลพบุรี 
 
THE EDUCATIONAL MANAGEMENT OF PRIMARY SCHOOL IN LOPBURI PROVINCE  
 
ผูวิจัย   หทัยชนก  ราชบรรเทา 

สาขาวิชา บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
ดร.ปนณิชา  อุตตมะเวทิน 
ภาควิชา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี ้ มีวัตถุประสงคเพื ่อศึกษาสภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ           

ในจังหวัดลพบุรี ลพบุรี กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูบริหารโรงเรียน จำนวน 6 คน หัวหนาฝายวิชาการ 
จำนวน 6 คน หัวหนากลุมสาระการเรียนรู จำนวน 47 คน ครูผูสอน จำนวน 55 คน คณะกรรมการสถานศึกษา 
จำนวน 60 คน ผูปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี 6 จำนวน 98 คน และนักเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี 6 
จำนวน 98 คน รวมกลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังน้ีท้ังสิ้น 370 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี เปนแบบสัมภาษณ
มีโครงสราง เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามวิธีการของลิคเคิรท (Likert) มีคาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม เทากับ .862 การวิเคราะหขอมูลใชคาเฉลี่ย (x̄) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

ผลการวิจัยพบวา สภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ ในจังหวัดลพบุรี โดยรวม          
อยูในระดับดี เม่ือพิจารณารายดานพบวา  

1. ดานการจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรม อยูในระดับ ด ี
2. ดานการฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ อยูในระดับ ดี  
3. การจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง อยูในระดับ ดี  
4. ดานการจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตางๆ อยูในระดับ ปานกลาง  
5. ดานการสงเสริม สนับสนุน ใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ อยูในระดับ ดี 
6. ดานการจัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานท่ี อยูในระดับ ดี  
โดยดานที่มีสภาพการจัดการศึกษาระดับมากที่สุด ไดแก ดานการจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจาก

ประสบการณจริง อยูในระดับ ดี สวนดานที่สภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ ในจังหวัด
ลพบุรี อยูในระดับนอยท่ีสุด คือ ดานการจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตางๆ  

 
คำสำคัญ : การจัดการศึกษา โรงเรียนประถมศึกษา  
 
Abstract 

The purposes of this research were to investigate the aspects concerning educational 
management of primary school in Lopburi Province. The total sample number of respondents 
were 370 which were comprised of 60 school principals, 6 headacademic sector, 6 Head of 
Object Departments, 47 teachers, 98 studrents(sixth grade), 60 member of school board 
committee and 98 studrents’ guaddians. The research instruments used in this study were 
interview Likert’s 5 rating-scale questionnaires with the reliability of 0.862 The data were 
analyzed by using mean and standard deviation. The results showed that. 
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1. The satisfaction on the provide substance and arrange activities in line with 
learners’ interests and aptitudes were good at the level.  

2. The satisfaction on the provide traning in thinking process, management, how to 
face various situations and application of knowledge were good at the level. 

3. The satisfaction on the organize activities for learners to draw from authentic 
experience; drill in practical work for complete mastery were good at the level. 

4. The satisfaction on the achieve, in all subjects, a balanced integration of subject 
matter, integrity, values, and desirable attributes were medium at the level. 

5. The satisfaction on the enable intructors to create the ambiance, environment, 
instructional media, and facilities for learners were good at the level. 

6. The satisfaction on the enable individual to learn at all times and in all places. Co-
operation with parents, guardians, and all parties concerned in the community shall be sought 
to develop jointly the learners in accord with their potentiality were good at the level. 

The finding were as follow: the schools, management aspects of primary schools as 
a whole were found at the good level whereas organize activities for learners to draw from 
authentic experience; drill in practical work for complete mastery; enable learners to think 
critically and acquire the reading habit and continuous thirst for knowledge was found at the 
highest level. On the other achieve, in all subjects, a balanced integration of subject matter, 
integrity, values, and desirable attributes was found at the lowest level. 

 
Keywords : Educational management primary school 
 
บทนำ 

ประเทศไทยในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงในดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การดำรงชีวิต อยางรวดเร็ว 
การเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วดังกลาวสงผลให ประเทศตางๆจึงใหความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยกรมนุษย โดยเฉพาะ
พัฒนาความสามารถทางปญญา ตองพัฒนาคนใหมีความสามารถเรียนรูและปรับตัวใหทันกับความเปลี่ยนแปลงและ
สามารถดำรงอยูในสังคมโลกไดอยางมีความสุข จำเปนตองอาศัยการศึกษาเปนเครื่องมือสำคัญในการพัฒนา
ประเทศ ดังท่ี พระราชบัญญัติ การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดบัญญัติมาตราเกี่ยวกับการจัดการศึกษาไวหลาย
มาตรา คือ มาตราท่ี 33 กำหนดใหมีการจัดทำแผนการศึกษาแหงชาติ เพ่ือเปนกรอบแนวทางในการจัดทำนโยบาย
และแผนพัฒนาการศึกษา มาตราท่ี 34 กำหนดใหมีแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยวัตถุประสงคสำคัญของ
แผนการศึกษาแหงชาติ นั้นใหพัฒนาคนอยางรอบดานและสมดุล เพื่อเปนฐานหลักของการพัฒนา เรงปฏิรูปการ
เรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ กำหนดความมุงหมายในการจัดการศึกษาใน มาตรา 6            
ไววา การจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข อีกทั้งมาตรา 7            
ไดกลาวไววา ในกระบวนการเรียนรู ตองมุงปลูกฝงจิตสำนึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิ หนาที่ เสรีภาพ ความเคารพ
กฎหมาย ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย รูจักรักษาผลประโยชน
สวนรวมและของประเทศชาติ รวมทั ้งสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปญญาทองถิ่น             
ภูมิปญญาไทยและความรูอันเปนสากล ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความสามารถในการ
ประกอบอาชีพ รู จักพึ ่งตนเอง มีความริเริ่มสรางสรรค ใฝรู และเรียนรู ดวยตนเองอยางตอเนื ่อง เปนไปตาม
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
ดังน้ันภาครัฐจึงไดประกาศใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
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สูสถานศึกษา และ ในระบบการศึกษาที่มีการกระจายอำนาจใหทองถิ่นและสถานศึกษามีบทบาทในการ
พัฒนาหลักสูตรนั้น หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ มีบทบาทหนาท่ี และความรับผิดชอบในการพัฒนาสนับสนุน 
สงเสริม การใชและพัฒนาหลักสูตรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหการดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
และการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุด อันจะสงผลใหการพัฒนาคุณภาพผูเรียนบรรลุ
ตามมาตรฐานการเรียนรูท่ีกำหนดไวในระดับชาติกลุมเปาหมาย (กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 29)  

จากจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 จากการวิจัย และติดตามประเมินผลการใช
หลักสูตรในชวงระยะ 6 ปท่ีผานมา (สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 2554 : 1) พบวา หลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 มีจุดดีหลายประการ เชน ชวยสงเสริมการกระจายอำนาจทางการศึกษาทำใหทองถิ่นและ
สถานศึกษามีสวนรวมและมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลอง กับความตองการของทองถิ่น และมี
แนวคิดและหลักการในการสงเสริมการพัฒนาผูเรียนแบบองครวมอยางชัดเจน อยางไรก็ตาม ผลการศึกษาดังกลาวยงั
ไดสะทอนใหเห็นถึงประเด็นที่เปนปญหาหลายประการ สอดคลองกับศาสตราจารย ดร.ธีระ รุญเจริญ (2545 : 52)  
ไดศึกษาสภาพและปญหาการบริหาร และการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ สถานศึกษาในประเทศไทย มีจุดมุงหมาย
เพ่ือศึกษาสภาพและปญหาการบริหารและการจัดการศึกษาในการจัดการศึกษาขัน้พ้ืนฐานตลอดท้ังเสนอแนะแนวทาง
ในการปรับปรุงเพื่อสอดคลองกับการปฏิรูปการบริหารและการจัดการศึกษาตาม พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ           
พ.ศ.2542 พบวา  

(1) โรงเรียนรับรูการกระจายอำนาจการบริหารตามท่ีกำหนดไวใน พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 
แตยังไมไดเตรียมความพรอมเพ่ือดำเนินการจริงจังมากนัก สวนใหญดำเนินงานไปตามปกติเพราะยังไมชัดเจนในการ
ปฏิบัติ แตยอมรับวาการกระจายอำนาจเปนสิ่งดี 

 (2) โรงเรียนสวนใหญไดดำเนินการดานการปฏิรูปการจัดการศึกษา โดยเฉพาะในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
กลาวคือ ไดมีการประเมินตนเอง (SSR) และจัดทำรายงาน และไดประเมินโรงเรียนตามเกณฑมาตรฐานที่กรม
กำหนดไวใหดำเนินการในขั้นตน โดยใชคณะกรรมการที่สำนักงานแตงตั้งขึ้น สวนโรงเรียนประถมศึกษามีการ
ประเมินตามเกณฑมาตรฐานท่ีสปช.กำหนดใหทำขั้นตนเชนเดียวกัน แตจัดทำในระดับจังหวัด ผลการประเมินตาม
เกณฑมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา บางจังหวัดคุณภาพอยูในระดับ “ควรปรับปรุง” บางจังหวัดอยูในระดับ 
“พอใช” และอยูใน “ระดับดี” มีนอยมาก 

 (3) ในประเด็นปญหาอุปสรรคท่ีจะมีเม่ือมีการกระจายอำนาจการบริหารน้ัน ปรากฏวาผูบริหารโรงเรียน 
รวมท้ังผูบริหารสำนักงานจะยกประเด็นปญหา ดานปจจัย เชน งบประมาณไมพอครูไมพอ และวัสดุอุปกรณไมพอ 
แทบไมไดยกประเด็นปญหากระบวนการ (คือการบริหารและการจัดการเรียนการสอน) และปญหาผลผลิตเลย 
มักจะปกปองตนเองเปนหลัก และจากผลการประเมินคุณภาพผูเรียนระดับชาติปการศึกษา 2557 ของเขตพื้นท่ี
การศึกษาเม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของระดับประเทศ ในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 พบวา เขตพ้ืนท่ีสวนใหญ
มีคะแนนเฉลี่ยรอยละต่ำกวาระดับประเทศทุกวิชา จำนวน 85 เขต (คิดเปนรอยละ 45.45) ระดับชั้นประถมศึกษา 
ปที่ 6 พบวา เขตพื้นที่สวนใหญมีคะแนนเฉลี่ยรอยละสูงกวาหรือเทากับระดับประเทศบางวิชาจำนวน 79 เขต             
(คิดเปนรอยละ 42.93)  

จากผลการประเมินดังกลาวประกอบกับยังไมมีงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการจัดการ การศึกษาของโรงเรียนรัฐ 
สวนมากเปนงานวิจัยของภาครัฐโรงเรียนนำรอง และกรณีศึกษาเฉพาะโรงเรียนบางโรงเรียนเปนรายดานเทาน้ัน จึง
มีความสนใจท่ีจะศึกษาสภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ ในจังหวัดลพบุรี ท่ีจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จากบุคคลที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา คือ ผูบริหาร ฝายวิชาการ หัวหนากลุมสาระการเรียนทุกกลุม
สาระ ครูผูสอน ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ตามแนวทางการ
จัดการเรียนรูหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ที่รัฐไดกำหนดนั้นสถานศึกษาไดจัดการศึกษาตาม
วัตถุประสงคดังกลาวหรือไม ผู วิจัยจึงไดนำแนวคิด ทฤษฎีดังกลาวมาติดตามการจัดการศึกษาของโรงเรียน
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ประถมศึกษาของรัฐ ในจังหวัดลพบุรี เพ่ือนำผลการวิจัยมาใชเปนแนวทางในการวางแผนปรับปรุง และพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาใหตรงตามวัตถุประสงคที่วางไว ตามแนวการจัดการศึกษา และเหมาะสมกับสภาพ
สังคมและชุมชน ทองถิ่นของโรงเรียนตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
การวิจัยเรื ่องการศึกษาสภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ ในจังหวัดลพบุรี           

มีวัตถุประสงคของการวิจัยดังน้ี 
1. เพื่อศึกษาการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียนโดย

คำนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 
2. เพ่ือศึกษาการฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรู

มาใชเพ่ือปองกันและแกไขปญหา 
3. เพ่ือศึกษาการจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทำได คิดเปนทำ

เปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเน่ือง 
4. เพื่อศึกษาการจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตางๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน

รวมท้ังปลูกฝงคุณธรรม คานิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา 
5. เพื่อศึกษาการสงเสริม สนับสนุน ใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียนและ

อำนวยความสะดวกเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู  
6. เพ่ือศึกษาการจัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานท่ี มีการประสานความรวมมือกับบิดามารดา 

ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 
 
กรอบแนวความคิดในการทำการวิจัย 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2545 กำหนดหนาท่ี
ของสถานศึกษาในการจัดการศึกษาไว 6 ประเด็น อีกท้ังยังใหมีการติดตามการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 2551 ในสถานศึกษา โดยเริ่มจากติดตามการจัดการศึกษาดวยตัวสถานศึกษาเอง คือ มีการประเมิน
ภายใน การประเมินภายนอก (คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, สำนักงาน. 2545: 3,8,11) ซ่ึงแนวทางการติดตาม
ดังกลาว ดังน้ันผูวิจัยจึงไดกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังน้ี 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ กรอบแนวคิดทีใ่ชในการวจิัย 

ตัวแปรอิสระ 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. วุฒิการศึกษา 
4. ตำแหนง/อาชีพ 

ตัวแปรตาม 
1. เน้ือหาสาระและกิจกรรม  
2. การฝกทักษะ และการประยุกตความรู 
3. เรียนรูจากประสบการณจริง  
4. ผสมผสานสาระความรูดานตางๆ  
5. การสงเสริม สนับสนุน ใหผูสอนสามารถจัด
บรรยากาศ สภาพแวดลอม  
6. มีการประสานความรวมมือกับบิดามารดา 
ผูปกครอง และบคุคลในชุมชนทุกฝาย 
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วิธีดำเนินการวิจัย 
การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ แบบสำรวจความคิดเห็น ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ประชากร

ท่ีในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผูบริหารโรงเรียน หัวหนาฝายวิชาการ หัวหนากลุมสาระการเรียนรู ครูผูสอนตามกลุมสาระ
การเรียนรู คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครองนักเรียน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาของรัฐ ในอำเภอเมือง 
จังหวัดลพบุรี สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปการศึกษา (สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1, 2562)  

กลุ มตัวอยางที ่ใชในการศึกษาครั ้งนี ้ ใชวิธีสุ มตัวอยางแบบหลายขั ้นตอน (MULTI-STAGE SAMPLE) 
เน่ืองจากประชากรมีจำนวนท่ีแนนอน(FINITE POPULATION) สูตรท่ีใชในการหาขนาดตัวอยางจึงใชสูตรของยามาเน 
(YAMANE, 1967, PP.886-887) ท่ีระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 และยอมใหมีความคลาดเคลื่อนไดรอยละ 5 ในการ
คำนวณหาขนาดกลุมตวัอยาง (สุวรีย ศิริโภคาภิรมย, 2546, หนา 445) ไดกลุมตัวอยางจำนวน 370 คน หลังจากน้ัน
ทำการเลือกกลุมตัวอยางแบบแบงชั้นตามขนาดของสถานศึกษา แลวคำนวณหาสมาชิกกลุมตัวอยางแตละกลุม  

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือแบบสอบถาม (Questionnaires) ผูวิจัยสรางขึ้นจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
และทบทวนวรรณกรรมที ่เกี ่ยวของ คาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคำถามและวัตถุประสงค (Index of Item 
Objectives Congruence : IOC) เทากับ 0.864 โดยนำเคร่ืองมือไปทดลองใช (Try out) กับประชากรท่ีไมใชกลุมตัวอยาง
จำนวน 30 คน แลวนำผลการทดลองมาใชคำนวณเพ่ือหาคาความเท่ียง (Reliability) ดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) โดยแบบสอบถามท้ังฉบับ มีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.862  

 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาสภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ ในจังหวัดลพบรุี สรุปผลการวิจัย

ตามตาราง ไดดังน้ี 

สภาพการจดัการศึกษาของ 
โรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ x̄ SD ระดับ 

1. การจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมสอดคลองกับความสนใจและความ
ถนัดของผูเรียนโดยคำนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 

3.66 0.838 ดี 

2. การฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และ
การประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา 3.46 0.882 ดี 

3. การจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติ
ใหทำได คิดเปนทำเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเน่ือง 4.20 0.632 ดี 

4. การจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตางๆ อยาง
ไดสัดสวนสมดุลกันรวมทั ้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที ่ด ีงามและ
คุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา 

3.15 0.817 ปานกลาง 

5. การสงเสริม สนับสนุน ใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดลอม ส่ือการเรียนและอำนวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูและมีความรอบรู 

3.82 0.76 ดี 

6. การจัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความ
รวมมือกับบิดามารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อ
รวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพได 

4.09 0.811 ดี 

โดยภาพรวม 3.730 0.790 ดี 
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จากตารางพบวา 
1. ความคิดเห็นดานการจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน

โดยคำนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล อยู ในระดับ ดี โดยโรงเรียนมีการจัดทำแผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาท่ีมีเปาหมาย พันธะกิจ วิสัยทัศน สอดคลองกับสภาพผูเรียนและทองถิ่น จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปท่ี
สอดคลองกับแผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาและดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำป มีการวางแผนการ
ดำเนินกิจกรรม มีการสรุปแผนงาน ท่ีสรุปใหเห็นถึงผลของการจัดกิจกรรมวาบรรลุตามเปาหมาย ครูจัดทำแผนการ
จัดการเรียนรูและจัดการเรียนการสอนตามแผนการเรียนรู จัดการเรียนการสอนจนผูเรียนมีคุณภาพไดมาตรฐาน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา จัดการเรียนการสอนโดยคำนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลโดยจัดกิจกรรมสอนเสริม
นอกเหนือในชั่วโมงเรียน จัดการเรียนการสอนโดยคำนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลโดยจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย
ใหแกนักเรียนภายในชั้นเรียน จัดการเรียนการสอนโดยคำนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลโดยจัดกิจกรรมท่ี
เหมาะสมกับผูเรียนนั้นภายในชั่วโมงเรียน คำนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลโดยจัดกิจกรรมที่แสดงถึงการ
แกปญหาหรือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพเต็มตามศักยภาพ 

2. ความคิดเห็นดานการฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกต
ความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา อยูในระดับ ดี โดยมีเนื้อหาในกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดพบไดใน
เหตุการณในชีวิตประจำวัน เปดโอกาสใหนักเรียนไดอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู แกปญหาดวยหลักอริยสัจ เปน
กิจกรรมที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตประจำวัน ที่ทาทายความสามรถของนักเรียน กิจกรรมเหมาะสมกับวัยและพฒันาการ
ของนักเรียน มีขั้นตอนที่ชัดเจนเขาใจงาย เปดโอกาสใหนักเรียนไดเรียนรูจากการมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น มีกิจกรรม
การเรียนการสอนที่หลากหลาย นักเรียนรูรูผลของการกระทำที่เกิดขึ้นในการจัดการเรียนการสอน เปดโอกาสให
นักเรียนและครูตั้งคำถามและหาคำตอบรวมกัน มีสวนรวมในการประเมินตนเอง 

3. ความคิดเห็นดานการจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทำได               
คิดเปนทำเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเน่ือง อยูในระดับ ดี โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปด
โอกาสใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง ไดเรียนรูหาคำตอบจากการทัศนะศึกษา(ศกึษาแหลงเรียนรู) เปดโอกาส
ใหนักเรียนไดไดใชประสาทสัมผัสในการเรียนรู มีสวนรวมปฏิบัติในทุกขั้นตอน ไดเผชิญปญหาผานการลงมือปฏิบัติ
ดวยตนเอง เปดโอกาสใหผูเรียนไดคนหาขอมูลจากหนังสือ สิ่งพิมพ นำหนังสือ สื่อสิ่งพิมพมาเปนสื่อในการเรียนรู 
เปดโอกาสใหนักเรียนถามขอสงสัย บอกความรูสึกที่ไดจากการเรียน มีการจัดการเรียนการสอนจากงายไปยาก            
ครูใหการชวยเหลือ/ใหคำแนะนำเม่ือนักเรียนมีปญหา 

4. ความคิดเห็นดานการจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตางๆ อยางไดสัดสวนสมดุล
กันรวมท้ังปลูกฝงคณุธรรม คานิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา อยูในระดับ ปานกลาง โดยครู
เปนแบบอยางที่ดีในการดำเนินชีวิตทั้งดานการแตงกาย การพูด และการดำรงชีวิต จัดการเรียนการสอนที่พฒันา
ทักษะท่ีพึงประสงคในแตละสาระวิชา นำเร่ืองการรูจักตนเอง สังคมรอบตัว ธรรมชาติ และเทคโนโลยีมาเปนเน้ือหา
แบบเรียนโดยไมแยกสวน มีการบูรณาการกับทักษะตางๆ เปดโอกาสใหนักเรียนแบงหนาท่ีในการรับผิดชอบ มีกฏ
และกติกาที่เกิดจากนักเรียนและผูสอนรวมกัน การจัดกระบวนการเรียนรูสงผลตอความมีระเบียบของนักเรียนใน
ดานการแตงกายท่ีสะอาด ถูกตองตามระเบียบ เรียบรอย สงผลตอความมีกิริยามารยาทท่ีงดงามของนักเรียนสงผล
ตอการพูดจาท่ีไพเราะ เหมาะสมกับกาลเทศะ บุคลากรในการจัดการเรียนการสอนเพียงพอครูจัดการเรียนการสอน
ตามวิชาท่ีไดรับมอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถ  

5. ความคิดเห็นดานการสงเสริม สนับสนุน ใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน
และอำนวยความสะดวกเพื ่อใหผู เรียนเกิดการเรียนรู และมีความรอบรู อยู ในระดับ ดี โดยโรงเรียนจัดสรร
งบประมาณและใชงบประมาณในดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหาร
ทั่วไป อยางคุมคาเหมาะสมกับผลที่เกิดขึ้น ผูบริหารโรงเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูปกครอง 
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นักเรียน มีสวนรวมในการสรรหา จัดหา วัสดุอุปกรณ ในการจัดการเรียนรู สภาพแวดลอมบริเวณโรงเรียนปลอดจาก
มลพิษ และมลภาวะทางเสียง อากาศ อาคารสถานที ่บริเวณโรงเรียนไดมาตรฐาน มีจำนวนหองเรียนและ
หองปฏิบัติการเพียงพอเหมาะสม มีความสะอาด มีระเบียบ ความปลอดภัย ปราศจากวัสดุสิ่งของที่กอใหเกิด
อันตรายหรือเกิดอุบัติเหต ุสถานท่ีบริเวณโรงเรียนมีความสวยงาม รมร่ืน นาอยู โรงเรียนเปนแหลงเรียนรู มีแหลง
เรียนรูอยางหลากหลาย หองเรียนไดมาตรฐานเหมาะสมกับจำนวนของผูเรียน หองเรียนมีปายนิเทศใหความรูขอมูล
ตางๆ มีมุมสื่อการสอนของครูและผลงานนักเรียนท่ีจัดอยางเปนระเบียบ สวยงาม  

6. ความคิดเห็นดานการจัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานท่ี มีการประสานความรวมมือกับบิดา
มารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพได อยูในระดับ ด ีโดยผูบริหาร
โรงเรียนมีสวนรวมในการระดมทรัพยากรเพื ่อการศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปญญาทองถิ่น 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสวนรวมในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา มีการจัดทำวารสาร/จลุสาร 
หรือสื่ออื่นๆ ที่มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธการดำเนินงานของสถานศึกษาไปสูผูที่เกี่ยวของ กระบวนการจัดการ
เรียนรูเปดโอกาสใหนักเรียนคนหาความรูจากที่บาน โรงเรียน และจากชุมชน โรงเรียนใหการบริการสื่อออนไลน
(อินเตอรเน็ต)ใหแกนักเรียนอยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

 

อภิปรายผล 
สภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ ในจังหวัดลพบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับดี  

เม่ือพิจารณารายดานพบวา  
1. ดานการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียนโดยคำนงึถึง

ความแตกตางระหวางบุคคล อยูในระดับ ดี สอดคลองกับ กำธร ปูรณวัฒนกุล (2550 : 68) ไดศึกษาความสัมพันธ
ระหวางปจจัยการบริหารการศึกษากับประสิทธิผลในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาราชบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาโดยรวม
อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายเร่ือง พบวา ท้ังความสำเร็จของงานท่ีบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงค และความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู ความสัมพันธระหวางปจจัยการบริหารการศึกษากับประสิทธิผลการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา โดยรวมมีความสัมพันธระดับสูง อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ปจจัยพฤติกรรม
การเปนผูนำทางวิชาการ และปจจัยการมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษา มีความสัมพันธกับความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของครู ในระดับสูงตามลำดับ และมีความสัมพันธกับความสำเร็จของงานที่บรรลุเปาหมายและ
วัตถุประสงคในระดับปานกลางตามลำดับ สอดคลองกับ อมรพงศ พันธโภชน และ จรุณี เกาเอี้ยน (2556 : 62)            
ไดศึกษา การบริหารสภาพแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของกลุมลำภู - บางนาค สำนักงานเขต พ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 พบวา ดานการบริหารจัดการ ภาพรวมและรายขออยูในระดับ มีระบบขอมูล
สารสนเทศในการบริหารงานในสถานศึกษาท่ีถูกตองครบถวนทันตอการใชงาน และมีการอบรมพัฒนาบุคลากรทุก
ฝายในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง ดานการเรียนการสอน ภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก ดานการจดัใชแหลง
เรียนรูและสัมพันธชุมชน ภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก 

2. ดานการฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใช
เพ่ือปองกันและแกไขปญหา อยูในระดับ ดี สอดคลองกับพรพิมล หรรษาภิรมยโชค (2554 : 54) ไดศึกษาการศึกษา
สภาพการจัดการความรูของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในเขตภูมิภาคตะวันตก ไดแก จังหวัด
กาญจนบุรี นครปฐม เพชรบุรี ราชบุรีและสุพรรณบุรี พบวา ผลการวิจัยพบวา ภาพรวมของสภาพขั้นตอนการ
จัดการความรู มีความเหมาะสมอยู ในระดับปานกลางสวนในแตละขั้นตอน พบวา เหมาะสมอยู ในระดับมาก            
มีจำนวน 3 ขั้นตอน ไดแก การนำความรูไปใชการกำหนดความรูการติดตามและประเมินผล และอีก 4 ขั้นตอนมี
ความเหมาะสมอยูในระดับปานกลางไดแก การจัดเก็บความรูใหเปนระบบ การสรางความรู การแสวงหาความรู 
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และการแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรูตามลำดับ สอดคลองกับ พรพิมล หรรษาภิรมยโชค (2554 : 54) ไดศึกษา
การศึกษาสภาพการจัดการความรูของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในเขตภูมิภาคตะวันตก ไดแก 
จังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม เพชรบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี พบวา ผลการวิจัยพบวา ภาพรวมของสภาพการ
จัดการความรูของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในเขตภูมิภาคตะวันตก มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 
ภาพรวมของสภาพองคประกอบการจัดการความรู มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ไดแก ดานบุคคล องคกร            
ดานการเรียนรู และดานเทคโนโลย ีตามลำดับ และภาพรวมของสภาพขั้นตอนการจัดการความรูมีความเหมาะสมอยู
ในระดับปานกลาง ซ่ึงเปนไปตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2551: 18) ท่ีมุงใหผูเรียนเกิดสมรรถนะ
ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิด อยางสรางสรรค การคิด
อยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพ่ือนำไปสูการสรางองคความรูหรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเก่ียวกับ
ตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหาและอปุสรรค
ตางๆ ท่ีเผชิญไดอยางถูกตองเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตผุล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ เขาใจความสัมพันธ
และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ  ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใชในการปองกันและแกไข
ปญหา และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ตอตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม 

3. การจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทำได คิดเปนทำเปน รักการ
อานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง อยูในระดับ ดีมาก สอดคลองกับ วาสนา ไชยพรรณนา (2546 : 67) ไดศึกษา 
ปจจัยท่ีสัมพันธกับประสิทธิผลในการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา พบวา ครูผูสอนมีความเห็นวาการจัด
การศึกษา มีผลโดยรวม อยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ครูผูสอนมีความเห็นวา ดานการเปนคนท่ีมี
ความสุขและดานการเปนคนดี มีประสิทธิผลอยูในระดับมาก สวนดานการเปนคนเกงมีประสิทธิผลอยูในระดับปานกลาง 
ซ่ึงเปนไปตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2551: 18) ท่ีมุงใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ 
คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถในการใช
ทักษะ และความสามารถในการใชเทคโนโลยี สอดคลองกับ อมรพงศ พันธโภชน และ จรุณี เกาเอ้ียน (2556 : 62) 
ไดศึกษา การบริหารสภาพแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของกลุมลำภู - บางนาค สำนักงานเขต พ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 พบวา ดานการเรียนการสอน ภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปน
รายขอ พบวา เร่ืองท่ีมีคา เฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ มีการพัฒนาครูใหมีการประเมินผลการเรียนของนักเรียนตามสภาพจริง
รองลงมา คือ สงเสริมใหมีการจัดสอนซอมเสริมใหนักเรียนอยางตอเน่ือง และเร่ืองท่ีมีคาเฉลี่ยต่ำท่ีสุด คือ มีการนำ
ผลการประเมินไปปรับปรุงแกไขพัฒนาการ ของผูเรียนอยางตอเน่ือง ดานการจัดใชแหลงเรียนรูและสัมพันธชุมชน 
ภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย ขอ พบวา เรื่องที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ สงเสริมใหครู
ปลูกฝงระเบียบวินัย คานิยม และคุณธรรมแกผูเรียนตามวิถีสังคมไทย รองลงมาคือมีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมให
ผูเรียนมีความรัก ผูกพันและภูมิใจในสถานท่ีเรียน และมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตรให
ผูเรียนไดพัฒนาอยางครบ ถวนท้ังทางดานดนตรี ศิลปะ และกีฬา และเร่ืองท่ีมีคาเฉลี่ยต่ำท่ีสุด คือ มีการจัดกิจกรรม
ท่ีปลูกฝงใหผูเรียนพบความสำเร็จ และความภาคภูมิใจจากการเรียนรูในสถานศึกษา 

4. ดานการจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตางๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกันรวมท้ัง
ปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที ่ด ีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา อยู ในระดับ ปานกลาง ตามท่ี 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กลาวไวใน มาตรา 18 
การจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานใหจัดในสถานศึกษา ไววา การจัดการศึกษาสามารถทำไดโดย 
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ไดแก ศูนยเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กกอน เกณฑของสถาบันศาสนา 
ศูนยบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่มของเด็กพิการและเด็กซึ่งมีความตองการพิเศษ หรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ี
เรียกชื่ออยางอื่น โรงเรียน ไดแก โรงเรียนของรัฐ โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนที่สังกัดสถาบันพุทธ ศาสนาหรือ
ศาสนาอ่ืน ศูนยการเรียน ไดแก สถานท่ีเรียนท่ีหนวยงานจัดการศกึษานอกโรงเรียน บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกร
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ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพสถาบันศาสนา สถานประกอบการ โรงพยาบาล 
สถาบันทางการแพทย สถานสงเคราะหและสถาบันสังคมอ่ืน เปนผูจัด ซ่ึงเปนการจัดการศึกษาโดยผสมผสานสาระ
ความรูดานตางๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกันรวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพงึประสงค 
อยางรอบดานจากองคกรตางๆภายในสังคม สอดคลองกับ อมรพงศ พันธโภชน และ จรุณี เกาเอ้ียน (2556 : 62) 
ไดศึกษา การบริหารสภาพแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของกลุมลำภู - บางนาค สำนักงานเขต พ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 พบวา ดานการเรียนการสอน ภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปน
รายขอ พบวา เร่ืองท่ีมีคา เฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ มีการพัฒนาครูใหมีการประเมินผลการเรียนของนักเรียนตามสภาพจริง
รองลงมา คือ สงเสริมใหมีการจัดสอนซอมเสริมใหนักเรียนอยางตอเน่ือง และเร่ืองท่ีมีคาเฉลี่ยต่ำท่ีสุด คือ มีการนำ
ผลการประเมินไปปรับปรุงแกไขพัฒนาการ ของผูเรียนอยางตอเน่ือง ดานการจัดใชแหลงเรียนรูและสัมพันธชุมชน 
ภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย ขอ พบวา เรื่องที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ สงเสริมใหครู
ปลูกฝงระเบียบวินัย คานิยม และคุณธรรมแกผูเรียนตามวิถีสังคมไทย รองลงมาคือมีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมให
ผูเรียนมีความรัก ผูกพันและภูมิใจในสถานท่ีเรียน และมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตรให
ผูเรียนไดพัฒนาอยางครบ ถวนท้ังทางดานดนตรี ศิลปะ และกีฬา และเร่ืองท่ีมีคาเฉลี่ยต่ำท่ีสุด คือ มีการจัดกิจกรรม
ท่ีปลูกฝงใหผูเรียนพบความสำเร็จ และความภาคภูมิใจจากการเรียนรูในสถานศึกษา 

5. ดานการสงเสริม สนับสนุน ใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียนและอำนวย
ความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู อยูในระดับ ดี สอดคลองกับ สอดคลองกับ อมรพงศ 
พันธโภชน และ จรุณี เกาเอ้ียน (2556 : 62) ไดศึกษา การบริหารสภาพแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของกลุม
ลำภู - บางนาค สำนักงานเขต พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 พบวา ดานภูมิทัศนและสภาพแวดลอม 
มีการปฏิบัติภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา เร่ืองท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ การมี
การจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพที่สะอาดรมรื่นใหความรูสึกอบอุน และปลอดภัยรองลงมาคือเรื่องมีการจดัทำ
ทางเดินระหวางอาคารเรียนและ อาคารประกอบอยางสะดวกและปลอดภัย และเร่ืองท่ีมีคา เฉลี่ยต่ำท่ีสุด คือ มีการ
แสดงแผนผังเกี่ยวกับสถานที่ตางๆภายในสถานศึกษาอยางชัดเจน ดานอาคารสถานที่ ภาพรวมและรายขออยู ใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา เร่ืองท่ีมีคาเฉลี่ย สูงท่ีสุด คือ มีการสรางอาคารเรียนและอาคารประกอบ
เหมาะสมตามลักษณะการใชงาน และการสงเสริมใหมีการใชอาคารสถานที ่และหองปฏิบัติการตางๆ ใหเปน
ประโยชนตอการเรียนการสอนและกิจกรรมอ่ืนๆ อยางเหมาะสมและคุมคา และเร่ืองท่ีมีคาเฉลี่ยต่ำท่ีสุดคือ มีการ
ประเมินผลการใชอาคาร สถานท่ีและหองปฏิบัติการตางๆอยางเปนระบบ สอดคลองกับ ความรู ทักษะกระบวนการ 
และคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพสื่อการเรียนรูมีหลากหลายประเภท ทั้งสื่อ
ธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ สื่อเทคโนโลยี และเครือขาย การเรียนรูตางๆ ที่มีในทองถิ่น การเลือกใชสื่อควรเลือกใหมี
ความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ และลีลาการเรียนรูที่หลากหลายของผูเรียน สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (2551: 22) ท่ีกลาววา การจัดการเรียนรู ในดานการจัดหาสื่อการเรียนรู ผูเรียนและผูสอน
สามารถจัดทำและพัฒนาขึ้นเอง หรือปรับปรุงเลือกใชอยางมีคุณภาพจากสื่อตางๆ ที่มีอยูรอบตัวเพื่อนำมาใช
ประกอบในการจัดการเรียนรูท่ีสามารถสงเสริมและสื่อสารใหผูเรียนเกิดการเรียนรู โดยสถานศึกษาควรจัดใหมีอยาง
พอเพียง สถานศึกษา เขตพ้ืนท่ีการศึกษา หนวยงานท่ีเก่ียวของและผูมีหนาท่ีจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตองจัดใหมี
แหลงการเรียนรู ศูนยสื่อการเรียนรู ระบบสารสนเทศการเรียนรู และเครือขายการเรียนรูท้ังในสถานศึกษาและใน
ชุมชน เพ่ือการศึกษาคนควาและการแลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรู ระหวางสถานศึกษา ทองถิ่น ชุมชน สังคม
โลก จัดทำและจัดหาสื่อการเรียนรูสำหรับการศึกษาคนควาของผูเรียน เสริมความรูใหผูสอนรวมท้ังจัดหาสิ่งท่ีมีอยู
ในทองถิ่นมาประยุกตใชเปนสื่อการเรียนรู  
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6. ดานการจัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานท่ี มีการประสานความรวมมือกับบิดามารดา 
ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ อยูในระดับ ดี ดังท่ี พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 กลาวถึงการมีสวนรวมไวในมาตรา 8 (2) 
ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ซ่ึงสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 58 
ไดบัญญัติเร่ืองการมีสวนรวมไววา บุคคลยอมมีสิทธิมีสวนรวมในกระบวนการพิจารณาของเจาหนาท่ีของรัฐ ในการ
ปฏิบัติราชการทางปกครองอันมีผลหรืออาจมีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของตน พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาต ิสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาทุกระดับจึงตองปฏิบัติตามโดยการเปดโอกาสใหประชาชน ชุมชนเขามามีสวน
รวมในการจัดการศึกษา ทั้งนี้เพราะเมื่อผูปกครองควรมีสวนรวมในการจัดการศึกษายอมจะชวยขับเคลื่อนใหการ
บริหารจัดการศึกษาดำเนินไปตามความตองการของผูปกครองและชุมชน ชวยใหสถานศึกษาไดรับการยอมรับจาก
ชุมชน ชุมชนรักและหวงแหนสถานศึกษา ซึ่งสงผลใหผูปกครองและชุมชนสนับสนุนทรัพยากรการศกึษา และให
ความรวมกับสถานศึกษาในการดำเนินกิจกรรมตาง ๆ ดวยความเต็มใจ บทบาทของชุมชนในการทีสวนรวมจัด
การศึกษา มีดังน้ี 1)การมีสวนรวมในการจัดและสงเสริมกระบวนการเรียนรูของผูเรียนท้ังท่ีบานและท่ีสถานศึกษา 
2)การกำหนดนโยบายเปาหมายการจัดการศึกษาแกสถานศึกษา 3)การประชาสัมพันธ สนับสนุนกิจกรรมทาง
การศึกษา 4)การเปนผูสนับสนุนทรัพยากรและบุคลากรในการจัดการศึกษา และ 5)การตรวจสอบการจัดการศึกษา
(เอกสารอบรมผูนำการเปลี่ยนแปลงสำหรับผูบริหาร. 2550 : 88-90) 

 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งน้ี 

1. การวิจัยในครั้งนี้ เปนการศึกษาสภาพการจัดการศึกษาในแนวกวางอยางรอบดาน ทำใหไมสามารถ
สรุปไดแนชัดวาผลการจัดการศึกษาของจังหวัดลพบุรีที่อยูในระดับต่ำกวาคาเฉลี่ยของผูเรียนสวนใหญเกิดจาก
สาเหตุใด  

2. ควรมีการวิจัยศึกษาเปรียบเทียบการจัดการศึกษาของรัฐและเอกชนเก่ียวกับสภาพการจัดการศึกษา
วามีผลการจัดการศึกษาไปในทิศทางเดียวกันหรือไม 
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รงจูง฿จ฿นการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา รงรียนสระบสถ์วิทยาคาร จังหวัดลพบุรี 
สังกัดส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษา ขต 5 
 
THE MOTIVATION OF EDUCATIONAL PERSON AT SABOTWITTAYAKARN 
SCHOOL LOPBURI PROVINCE IN SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE 
AREA OFFICE 5  
 
ผูຌวิจัย   อารีรัตน์  อืๅอภเคย  
   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยวสทิร์น 

 ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร.ปຂດนณิชา  อุตตมะวทิน 

 ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยวสทิร์น 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยครัๅงนีๅมีวัตถุประสงค์พืไอศึกษา 1) รงจูง฿จ฿นการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษารงรียน

สระบสถ์วิทยาคาร จังหวัดลพบุรี สังกัดส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษา ขต 5  2) การปรียบทียบ
รงจูง฿จ฿นการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศกึษารงรียนสระบสถ์วิทยาคาร จังหวัดลพบุรี สังกัดส านักงานขต
พืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษา ขต 5 จ านกตามปัจจัยสวนบุคคล ประชากรคือ บุคลากรทางการศึกษารงรียนสระ
บสถ์วิทยาคาร จังหวัดลพบุรี สังกัดส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษา ขต 5 ปการศึกษา 2559 จ านวน 35 
คน ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการกใบรวบรวมขຌอมูลป็นบบสอบถามทีไมีคาความชืไอมัไนทากับ 0.996 สถิติชิงพรรณนา คือ 
คารຌอยละ คาฉลีไย ละสวนบีไยงบนมาตรฐาน ละสถิติชิงอนุมาน คือ การทดสอบความตกตางระหวางกลุม
ตัวอยาง โ กลุม ทีไป็นอิสระตอกัน ิt-test) การวิคราะห์ความปรปรวนบบทางดียว ิone – way ANOVA) 
ดຌวยการทดสอบอฟ ิ F-test) ละการปรียบทียบชิงซຌอน ิ multiple comparison) พืไอการปรียบทียบคาฉลีไย
รายคูภายหลัง ิpost hoc test) ดยวิธีการทดสอบของฟຂชชอร์ ิFisher’s Least-Significant Difference: LSD) 
ผลการวิจัยพบวา  

1. การศึกษารงจูง฿จ฿นการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษารงรียนรงรียนสระบสถ์วิทยาคาร 
จังหวัดลพบุรี สังกัดส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษา ขต 5 พบวา ฿นภาพรวมอยู฿นระดับปานกลาง            
มืไอพิจารณาป็นรายดຌานทุกดຌานมีคาฉลีไยอยู฿นระดับปานกลาง ดยสามารถรียงล าดับคาฉลีไยจากมากเปนຌอย 
ดงันีๅ แี ดຌานความกຌาวหนຌา โี ดຌานความรับผิดชอบ ใี ดຌานลักษณะของงาน ไี ดຌานการเดຌรับการยอมรับนับถือ 
ละ 5ี ดຌานการท างาน 

2. การปรียบทียบรงจูง฿จ฿นการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษารงรียนสระบสถ์วิทยาคาร 
จังหวัดลพบุรี สังกัดส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษา ขต 5 จ านกตามพศ อายุ ประสบการณ์การท างาน 
สถานภาพการสมรส ละรายเดຌฉลีไยตอดือน พบวา มืไอจ านกตามพศ อายุ ประสบการณ์การท างาน สถานภาพ
การสมรส ละรายเดຌฉลีไยตอดือน เมมีความตกตางกันทัๅง ทุกดຌาน 
 
ค าส าคัญ : รงจูง฿จ฿นการปฏิบัติงาน บุคลากรทางการศึกษา 
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Abstract 

This research aimed to 1) study the motivation of educational person at 
Sabotwittayakarn school Lopburi province in secondary educational service area office 5 2) 
Compare the motivation of educational person at Sabotwittayakarn school Lopburi province 
in secondary educational service area office 5 opinion classified by personal factors. 
Population in this study was 35 persons including school administrators and teachers in 
Sabotwittayakarn school Lopburi province in secondary educational service area office 5 in 
academic year 2016. Questionnaire with reliability of 0.996. The data was analyzed by 
percentage, mean, standard deviation, t-test, one way analysis of variance (ANOVA) and 
paired difference test by Fischer method. 
The findings showed  

1. Overall, the motivation of educational person at Sabotwittayakarn school Lopburi 
province in secondary educational service area office 5 opinion is moderate level. The 
average of each aspect is high too and can be rated as followed 1) Advancement 2) 
Responsibility 3) The work itself 4) Recognition and 5) Achievement. 

2. Compare the motivation of educational person at Sabotwittayakarn school 
Lopburi province in secondary educational service area office 5 opinion classified by 
gender, age, working experience, marital status and salary found no difference when the 
sample group was classified by gender, age, working experience, marital status and salary. 
 
Key words : motivation for work , educational person 
 

บทน า 
การศึกษาเทย฿นปัจจุบันมีนวนຌมทีไตกตไ าลง ซึไงกิดปัญหามาป็นวลานาน สืบนืไองมาจากปัญหาของการ

จัดการศึกษา฿นระบบของเทยมีความลาชຌา ขาดประสิทธิภาพละการปรับปรุงกຌเขอยางจริงจัง จากปัญหา฿นการ
จัดการศึกษากอ฿หຌกิดวิกฤตทางปัญญา ละสงผลกระทบตอการพัฒนาประทศชาติ การปฏิรูปการศึกษาควรป็น
วาระรงดวนของชาติเทย฿นปัจจุบัน ละประดในส าคัญ฿นการปฏิรูปการศึกษา คือ การบริหารจัดการศึกษาทีไขาด
ประสิทธิภาพ เมมีอกภาพดຌานนยบาย ขาดการปຂดอกาส฿หຌทุกฝຆายมีสวนรวม การขาดคลนบุคลากรทาง
การศึกษา ปัญหาจากการจัดการรียนการสอน การขຌารับการศึกษาเปเมทัไวถึงละเมทาทียม กิดความหลืไอมลๅ า
฿นอกาสขຌารับการศึกษา รวมเปถึงการสอนทีไขาดการปลูกฝัດงคุณธรรมจริยธรรม ทัๅงนีๅสาหตุสวน฿หญของการจัด
การศึกษากิดจากครูละบุคลากรทางการศึกษาสวน฿หญมีคุณภาพการจัดการรียนการสอนเมพียงพอ หรือเม
สามารถจัดการรียนการสอน฿หຌมีคุณภาพเดຌ 

 ทิดศักดิ์ เชยสมปาน ิ2549ี เดຌสรุปละรียบรียงปัญหาการจัดการรียนการสอนวา สวนหนึไงมีสาหตุ
จากคุณภาพละประสิทธิภาพ฿นการด านินงานของครู ซึไงหากพิจารณา฿นภาพรวมพบวา ปัจจุบันครูมีปัญหา 3 
ดຌาน คือ คุณภาพการรียนการสอน การมีหนีๅสินลຌนพຌนตัว ละสภาวะขาดคลนครูสะสม  

 1. ปัญหาดຌานคุณภาพของครู ทีไผานมากระทรวงศึกษาธิการประสบความส ารใจอยางสูง฿นการน าคนกง 
คนดี มีความรูຌขຌาสูวิชาชีพครู ดยลือกจากนักรียนทีไกงทีไสุดของตละจังหวัด฿หຌขຌารับทุนพืไอรียนตอดຌานฝຄกหัดครู 
ดังนัๅน ครู฿นยุคนัๅนจึงป็นคนกงของประทศ ละมักประสบความส ารใจทัๅงดຌานพัฒนานักรียนละชีวิตสวนตัว 
ตอมืไอประทศเทยมีความตຌองการครูสูงขึๅนหนวยงานทีไกีไยวขຌองจึงรงผลิตครูมากขึๅนป็นงาตามตัว ดยปราศจาก
การวางผนทีไหมาะสม ถึงกับสถาบันฝຄกหัดครูทุกหงตางปຂดสอนภาคพิศษละภาคสมทบอยางพรหลาย ดຌวย
หตุนีๅบัณฑิตทีไส ารใจการศึกษาสาขาครูจ านวนมากกินความตຌองการของตลาดรงงานสงผล฿หຌตกงาน฿นทีไสุด 
ดังนัๅน ดใกรุนตอมาจึงเมลือกรียนครูหรือลือกป็นล าดับสุดทຌาย นืไองจากเมมัไน฿จ฿นอกาสทีไจะเดຌงานท า จึงป็น
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ทีไกลาวขานกันวานักรียนทีไรียนอะเรเมเดຌ จึงขຌารียนครูท า฿หຌภาพลักษณ์ของครูละคุณภาพการศึกษาตกตไ าลง
มาก นอกจากนีๅปัญหาครูเมมีคุณภาพมิเดຌกิดจากระบบเมดีพียงอยางดียว หากกิดจากครูขาดรงจูง฿จ฿ฝຆสัมฤทธิ์ 
เมมีรงบันดาล฿จ฿นการพัฒนาตนอง รวมถึงยังขาดการจัดการความรูຌทีไดีละมิเดຌมีอกาสลกปลีไยนละบงปัน
ความรูຌระหวางกัน ทัๅงนีๅความรูຌ฿นหลักสูตรละ฿นหนังสือทีไประมวลมาสอนดใกคิดป็นพียงรຌอยละ 20 ของความรูຌ
ทัๅงหมด ตความรูຌสวน฿หญหรืออีกรຌอยละ 80 กลับถูกละลย เดຌก ความรูຌของครูทีไกษียณอายุ ทีไจริงลຌวครู
หลานีๅมีความรูຌละมีประสบการณ์ทีไฝังลึก กระทรวงศึกษาธิการจึงควรน าครูดังกลาวมาถอดบบความรูຌพืไอทีไคนทัๅง 
2 รุนเดຌรียนรูຌจากประสบการณ์ทีไประสบความส ารใจรวมกัน ละตอยอดสรຌางคุณภาพยาวชน฿นอนาคตเดຌ  

2. ปัญหาหนีๅสินครู ปัจจุบันมีครูมากกวา 130,000 คน อยู฿นสภาพมีหนีๅสินลຌนพຌนตัวดยฉลีไยมีหนีๅคนละ 
1.1 ลຌานบาท ท า฿หຌครูขาดขวัญก าลัง฿จ฿นการท างาน มีคุณภาพชีวิตลดลง ละตຌองท างานพืไอหารายเดຌสริมท า฿หຌ
ครูอุทิศตนตอการปฏิบัติหนຌาทีไทีไรับผิดชอบเดຌเมตใมทีไ สงผล฿หຌผลสัมฤทธิ์฿นการรียนการสอนของผูຌรียนลดลง  

3. ปัญหาการขาดคลนครูสะสม ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐานเดຌส ารวจภาวะการขาด
คลนครู฿นสังกัดตามกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการขຌาราชการครูละบุคลากรทางการศึกษา (สกค.) มืไอตຌนป
พุทธศักราช 2550 พบวารงรียนมัธยมศึกษาทัไวประทศยังขาดคลนครูประมาณ 70,000 คน ทัๅงนีๅมีสาหตุจาก
หลายประการ อาทิการผลิตละบรรจุครูเมสัมพันธ์กันนยบายของรัฐ฿นการจ ากัดก าลังคนภาครัฐละการคืน
อัตราก าลังทดทนขาดดุลยภาพครงการกษียณอายุกอนก าหนด การก าหนดกณฑ์คืนอัตราก าลังของส านักงาน
ขຌาราชการครู ฯ กับคณะกรรมการก าหนดปງาหมายละก าลังพลภาครัฐเมตรงกัน รวมถึงนยบายการกลีไย
อัตราก าลังครูเมเดຌผล ฯลฯ ท า฿หຌครูตละคนตຌองท างานหนักมีวลา฿นการตรียมการสอนละถายทอดความรูຌเม
พียงพอ ละบางครัๅงท า฿หຌครูเมมีอกาสขຌารับการพัฒนาอยางตใมทีไซึไงทัๅงหมดนีๅเดຌสงผล฿หຌคุณภาพการศึกษาของ
เทยตกตไ าลง  

ดยจากทีไกลาวมาพบวา ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาป็นสาหตุส าคัญของปัญหาการศึกษาเทยทีไตกตไ าลง 
ซึไงกิดจากปัญหาตาง โ ของครู หนึไงสาหตุของปัญหาทีไส าคัญของครู คือ รงจูง฿จ฿นการท างานหรือการปฏิบัติ
หนຌาทีไ ดย Adecco Group Thailand เดຌ฿หຌนวคิด฿นการสรຌางผลประกอบการทีไดีเวຌวา ขวัญละก าลัง฿จของ
พนักงานทีไดี ยอมหมายถึงผลประกอบการทีไดี ซึไงองค์กรละคนท างาน฿นประทศเทยสวน฿หญตระหนักดีวา
พนักงานทีไมีความสุข ยอมกอ฿หຌกิดบรรยากาศการท างานทีไรืไนรมย์ พนักงานทีไมีความสุขจะมีนวนຌมทีไจะท างานเดຌ
มากกวา มีการหยุดลามาสายนຌอยกวา ละมีความจงรักภักดี ดังนัๅน การสรຌางขวัญก าลัง฿จหรือรงจูง฿จ฿นการ
ปฏิบัติหนຌาทีไของครูจึงป็นสวนส าคัญของการประสบความส ารใจ฿นระบบการศึกษาเทยเดຌ ละจากการศึกษา
ทฤษฏีทีไกีไยวขຌองกับรงจงู฿จ พบวา ทฤษฎีรงจูง฿จตามล าดบัขัๅนของมาสลว์ กลาววา มนุษย์มีความตຌองการความ
ปรารถนาละเดຌรับสิไงทีไมีความหมายตอตนอง ความตຌองการหลานีๅจะรียงล าดับขัๅนของความตຌองการตัๅงตขัๅน
รกเปสูความตຌองการขัๅนสูง 1) ความตຌองการทางรางกาย 2) ความตຌองการความปลอดภัยละมัไนคง 3) ความ
ตຌองการความผูกพันหรือการยอมรับ (ความตຌองการทางสังคม) 4) ความตຌองการการยกยอง ละ 5) ความตຌองการ
ความส ารใจ฿นชีวิต ซึไงสามารถน ามาประยุกต์฿นการสรຌางรงจูง฿จ฿นการท างาน฿หຌพนักงาน฿นองค์กรเดຌ ละทฤษฎี
ความสมอภาคของอดัมส์ กลาววา บุคคลยอมสวงหาความสมอภาคทางสังคมดยพิจารณาผลตอบทนทีไเดຌรับ 
กับตัวปງอนหรือพฤติกรรม฿นตัวขาทีไ฿สกับงาน ความสมอภาคจะมีพียง฿ดขึๅนอยูกับความสอดคลຌองระหวางตัวปງอน
กับผลตอบทน ซึไงผลตอบทนทีไเดຌรับอาจป็นรางวัล คาจຌาง การยกยองชมชย การลืไอนต าหนงละอืไน โ  

 จากทีไกลาวมาขຌางตຌน ผูຌวิจัยตຌองการศึกษารงจูง฿จ฿นการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษารงรียน
สระบสถ์วิทยาคาร จังหวัดลพบุรี พืไอป็นนวทาง฿นการสรຌางหรือยกระดับการรียนการสอนของรงรียน฿หຌมี
ประสิทธิภาพ ละสงผล฿หຌผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของรงรียนสูงขึๅน ดังนัๅน ผูຌวิจัยจึงสน฿จศึกษารงจูง฿จ฿นการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษารงรียนสระบสถ์วิทยาคาร จังหวัดลพบุรี สังกัดส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
มัธยมศึกษา ขต 5 พืไอป็นนวทาง฿นการพัฒนาการศึกษาของรงรียนละประทศชาติตอเป 
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วัตถุประสงค์฿นการวิจัย 

1. พืไอศึกษารงจูง฿จ฿นการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษารงรียนสระบสถ์วิทยาคาร จังหวัด
ลพบุรี สังกัดส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษา ขต 5 

2. พืไอปรียบทียบรงจูง฿จ฿นการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษารงรียนสระบสถ์วิทยาคาร 
จังหวัดลพบุรี สังกัดส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษา ขต 5 จ านกตามพศ อายุ ประสบการณ์การท างาน 
สถานภาพการสมรส ละรายเดຌฉลีไยตอดือน 
 
สมมติฐาน฿นการวิจัย 

รงจูง฿จ฿นการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษารงรียนสระบสถ์วิทยาคาร จังหวัดลพบุรี  สังกัด
ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษา ขต 5 ตางกัน มืไอจ านกตามปัจจัยสวนบุคคล 
 

สรุปผลการวิจัย 
การศึกษา รงจูง฿จ฿นการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษารงรียนสระบสถว์ิทยาคาร จังหวัดลพบุรี 

สังกัดส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษา ขต 5 สามารถสรุปเดຌดังนีๅ  
แ. รงจูง฿จ฿นการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษารงรียนสระบสถ์วิทยาคาร จังหวัดลพบุรี สังกัด

ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษา ขต 5 ฿นภาพรวมอยู฿นระดับปานกลาง มืไอพิจารณาป็นรายดຌาน พบวา 
ระดับรงจูง฿จ฿นการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาทีไสูงสุด คือ ดຌานความกຌาวหนຌา รองลงมาคือ ดຌานความ
รับผิดชอบ ดຌานลักษณะของงาน ละดຌานการเดຌรับการยอมรับนับถือ ตามล าดับ สวนดຌานทีไนຌอยทีไสุด คือ ดຌานการ
ท างาน ดังตารางทีไ แ สามารถพิจารณาป็นรายดຌานเดຌดังนีๅ 

1.1 รงจูง฿จ฿นการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษารงรียนสระบสถ์วิทยาคาร จังหวัดลพบุรี 
สังกัดส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษา ขต 5 ดຌานความกຌาวหนຌา ดยภาพรวมอยู฿นระดับปานกลาง มืไอ
พิจารณาป็นรายขຌอสามารถรียงคาฉลีไย ใ ล าดับ จากมากเปนຌอย คือ การเดຌรับการสงสริม฿นการท าผลงานทาง
วิชาการละการขอวิทยฐานะ รองลงมาคือ การเดຌรับการพิจารณาขึๅนงินดือนตามระบียบของทางราชการดຌวย
ความป็นธรรม ละการเดຌรับการสนับสนุนดຌานพัฒนาความรูຌ ความสามารถ฿นอาชีพจากองค์กร ชน สงเปศึกษา
อบรมสัมมนาหรือศึกษาดูงาน ตามล าดับ สวนขຌอทีไมีระดับรงจูง฿จ฿นการปฏิบัติงานนຌอยทีไสุดคือ การปรับปลีไยน
ต าหนงจากงานสอนปกติมาป็นต าหนงหัวหนຌางาน 

1.2 รงจูง฿จ฿นการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษารงรียนสระบสถ์วิทยาคาร จังหวัดลพบุรี 
สังกัดส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษา ขต 5 ดຌานความรับผิดชอบ ดยภาพรวมอยู฿นระดับปานกลาง           
มืไอพิจารณาป็นรายขຌอสามารถรียงคาฉลีไย ใ ล าดับ จากมากเปนຌอย คือ ทานมีการประมินผลการปฏิบัติงานของ
ทานดย฿ชຌกระบวนการ ชน PDCA หรือ฿ชຌกระบวนการอืไน โ รองลงมาคือ การรับผิดชอบงานอืไนนอกจากงานสอน
ทีไตรงกับความละความสามารถ ละการเดຌรับตงตัๅงป็นวิทยากรของรงรียน หรือกลุมรงรียนสังกัดส านักงาน
ขตพืๅนทีไการศึกษา ตามล าดับ สวนขຌอทีไมีระดับรงจูง฿จ฿นการปฏิบัติงานนຌอยทีไสุดคือ การเดຌรับมอบหมาย฿หຌ
ปฏิบัติงานทีไส าคัญของรงรียน 

1.3 รงจูง฿จ฿นการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษารงรียนสระบสถ์วิทยาคาร จังหวัดลพบุรี 
สังกัดส านักงานขตพืๅนทีไการศกึษามัธยมศึกษา ขต 5 ดຌานลักษณะของงาน ดยภาพรวมอยู฿นระดับปานกลาง มืไอ
พิจารณาป็นรายขຌอสามารถรียงคาฉลีไย ใ ล าดับ จากมากเปนຌอย คือ การเดຌรับมอบหมาย฿หຌปฏิบัติงานการพัฒนา
สืไอ นวัตกรรม ละทคนลยีทางการศึกษา รองลงมาคือ การเดຌรับมอบหมาย฿หຌปฏิบัติงานวิชาการ฿นรงรียนการ
จัดตารางรียน ผลการรียน ทะบียนวัดผล ละการเดຌรับมอบหมาย฿หຌปฏิบัติงาน งบประมาณการจัดสรร
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งบประมาณ บัญชี พัสดุ ตามล าดับ สวนขຌอทีไมีระดับรงจูง฿จ฿นการปฏิบัติงานนຌอยทีไสุดคือ การเดຌรับมอบหมาย
฿หຌปฏิบัติงาน การนิทศการศึกษา การพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพภาย฿นสถานศึกษา 

 
ตารางทีไ แ คาฉลีไยละสวนบีไยงบนมาตรฐานของรงจูง฿จ฿นการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา

รงรียนสระบสถ์วิทยาคาร จังหวัดลพบุรี สังกัดส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษา ขต 5 
ตละดຌาน฿นภาพรวม 

รงจูง฿จ฿นการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา     ระดับ 
ดຌานการท างาน 3.178 1.250 ปานกลาง 
ดຌานการเดຌรับการยอมรับนับถือ 3.220 1.186 ปานกลาง 
ดຌานความรับผิดชอบ 3.241 1.135 ปานกลาง 
ดຌานความกຌาวหนຌา 3.243 1.144 ปานกลาง 
ดຌานลักษณะของงาน 3.235 1.169 ปานกลาง 

รวมทัๅงสิๅน 3.223 1.172 ปานกลาง 
 

1.4 รงจูง฿จ฿นการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษารงรียนสระบสถ์วิทยาคาร จังหวัด
ลพบุรี สังกัดส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษา ขต 5 ดຌานการเดຌรับการยอมรับนับถือดยภาพรวมอยู฿น
ระดับปานกลาง มืไอพิจารณาป็นรายขຌอสามารถรียงคาฉลีไย ใ ล าดับ จากมากเปนຌอย คือ ความคิดหในละ
ขຌอสนอนะของทานเดຌรับการยอมรับจากพืไอนรวมงาน รองลงมาคือ ผูຌบังคับบัญชายอมรับความคิดหในหรือ
ขຌอสนอนะทีไทานสนอ฿นทีไประชุม ละสถานศึกษาของทานป็นสถานทีไมีชืไอสียง เดຌรับความยอมรับจาก
บุคคลภายนอก ตามล าดับ สวนขຌอทีไมีระดับรงจูง฿จ฿นการปฏิบัติงานนຌอยทีไสุดคือ ทานป็นผูຌ฿หຌค าปรึกษานะน า
฿นการปฏิบัติงานกพืไอนรวมงาน 

1.5 รงจูง฿จ฿นการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษารง รียนสระบสถ์วิทยาคาร จังหวัด
ลพบุรี สังกัดส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษา ขต 5 ดຌานการท างาน ดยภาพรวมอยู฿นระดับปานกลาง 
มืไอพิจารณาป็นรายขຌอสามารถรียงคาฉลีไย ใ ล าดับ จากมากเปนຌอย คือ การปฏิบัติงานส ารใจลຌวมีผลตรงตาม
ปງาหมายทีไวางเวຌเดຌ รองลงมาคือ การเดຌสรຌางประยชน์ตอสวนรวม จากหนຌาทีไ โ ทานปฏิบัติ ละหนຌาทีไทีไเดຌรับ
มอบหมายตรงกับความถนัด หรือความชอบของทาน ตามล าดับ สวนขຌอทีไมีระดับรงจูง฿จ฿นการปฏิบัติงานนຌอย
ทีไสุดคือ การมีผลงานทีไเดຌรับการผยพรจากการปฏิบัติงาน 

2. ผลการทดสอบสมมุติฐาน 
2.แ รงจูง฿จ฿นการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษารงรียนสระบสถ์วิทยาคาร จังหวัด

ลพบุรี สังกัดส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษา ขต 5  ดຌานการท างาน มืไอจ านกตาม พศ อายุ 
ประสบการณ์การท างาน สถานภาพการสมรส ละรายเดຌฉลีไยตอดือน เมมีความตกตางกัน  

2.2 รงจูง฿จ฿นการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษารงรียนสระบสถ์วิทยาคาร จังหวัด
ลพบุรี สังกัดส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษา ขต 5 ดຌานการเดຌรับการยอมรับนับถือ มืไอจ านกตาม พศ 
อายุ ประสบการณ์การท างาน สถานภาพการสมรส ละรายเดຌฉลีไยตอดือน เมมีความตกตางกัน  
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2.3 รงจูง฿จ฿นการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษารงรียนสระบสถ์วิทยาคาร จังหวัด

ลพบุรี สังกัดส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษา ขต 5 ดຌานความรับผิดชอบ มืไอจ านกตาม พศ อายุ 
ประสบการณ์การท างาน สถานภาพการสมรส ละรายเดຌฉลีไยตอดือน เมมีความตกตางกัน 

2.4 รงจูง฿จ฿นการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษารงรียนสระบสถ์วิทยาคาร จังหวัด
ลพบุรี สังกัดส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษา ขต 5  ดຌานความกຌาวหนຌา มืไอจ านกตาม พศ อายุ 
ประสบการณ์การท างาน สถานภาพการสมรส ละรายเดຌฉลีไยตอดือน เมมีความตกตางกัน 

2.5 รงจูง฿จ฿นการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษารงรียนสระบสถ์วิทยาคาร จังหวัด
ลพบุรี สังกัดส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษา ขต 5 ดຌานลักษณะของงาน มืไอจ านกตาม พศ อายุ 
ประสบการณ์การท างาน สถานภาพการสมรส ละรายเดຌฉลีไยตอดือน เมมีความตกตางกัน 
 

อภิปรายผล 
จากการศึกษา รงจูง฿จ฿นการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษารงรียนสระบสถ์วิทยาคาร จังหวัด

ลพบุรี สังกัดส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษา ขต 5 สามารถอภิปรายผล ดังนีๅ 
แ. รงจูง฿จ฿นการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษารงรียนสระบสถ์วิทยาคาร จังหวัดลพบุรี สังกัด

ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษา ขต 5 ดຌานการท างาน พบวา฿นภาพรวมอยู฿นระดับปานกลาง ดยปัจจัย
ขຌอการปฏิบัติงานส ารใจลຌวมีผลตรงตามปງาหมายทีไวางเวຌเดຌมีรงจูง฿จสูงสุด สดง฿หຌหในวา การปฏิบัติงานของ
บุคลากรทางการศึกษาสวน฿หญกิดจากความตຌองการของตนองทีไจะท าสิไงหนึไงสิไง฿ด฿หຌส ารใจลุลวงเปดຌวยดี ประสบ
ผลส ารใจตามทีไตนองตัๅงปງาหมายเวຌ ซึไงสอดคลຌองกับ สงวน สุทธิลิศอรุณ ิโ5ไใ : 28ี ทีไกลาวถึงรงจูง฿จทาง
พืๅนฐานสังคม บงออกป็น ใ ประภท แี รงจูง฿จ฿ฝຆสัมพันธ์ ิAffiliative motives) กิดขึๅนจากสัญชาติญาณของ
มนุษย์฿นการชวยหลือพืไอนมนุษย์ดຌวยกันพืไอความอยูรอด฿นสังคม โี รงจูง฿จ฿ฝຆอ านาจ ิPower motives) กิด
จากสัญชาติญาณ฿นการป็นผูຌน าของกลุม฿หຌเดຌมาซึไงอ านาจอันป็นทีไ ยอมรับของกลุม ใี รงจูง฿จ฿ฝຆสัมฤทธิ์ 
ิAchievement motives) คือความตຌองการของตนองทีไจะท าสิไงหนึไงสิไง฿ด฿หຌส ารใจลุลวงเปดຌวยดี฿หຌเดຌผลป็น
ยีไยมหรือดีกวาบุคคลอืไน มืไอพิจารณาลຌวพบวา การปฏิบัติงานส ารใจลຌวมีผลตรงตามปງาหมายทีไวางเวຌเดຌ  คือ 
รงจูง฿จ฿ฝຆสัมฤทธิ์ ทีไจะท าสิไงหนึไงสิไง฿ด฿หຌส ารใจลุลวงเปดຌวยดี 

โ. รงจูง฿จ฿นการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษารงรียนสระบสถ์วิทยาคาร จังหวัดลพบุรี สังกัด
ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษา ขต 5 ดຌานการเดຌรับการยอมรับนับถือ พบวา฿นภาพรวมอยู฿นระดับปาน
กลาง ดยปัจจัยขຌอความคิดหในละขຌอสนอนะของทานเดຌรับการยอมรับจากพืไอนรวมงานมีรงจูง฿จสูงสุด สดงวา 
การเดຌรับการยอมรับจากพืไอนรวมงานมีความส าคัญตอรงจูง฿จ฿นการปฏิบัติงานของบุคลากร สอดคลຌองกับนวคิด
ของมาสลว์ (พยอม วงศ์สารศรี, 2542 : 214) มาสลว์ป็นผูຌทีไมีชืไอสียง฿นการศึกษาคຌนควຌารืไองความตຌองการของ
มนุษย์ (Human Needs) ฿นทฤษฎีความตຌองการหรือทฤษฎีจูง฿จนีๅ ขาเดຌสนอความตຌองการดຌานตาง โ ของมนุษย์
รียงล าดับจากความตຌองการพืๅนฐานพืไอการอยูรอด (Basic Physiological Needs) เปจนถึงความตຌองการทาง
สังคม (Social Needs) ซึไงกใคือ ความตຌองการความรักละความป็นจຌาของ (Love and Belonging Needs) ความ
ตຌองการการยอมรับนับถือจากกลุมวาตนมีคุณคา (Needs for Self-Esteem) ละการพัฒนาตนอง฿หຌกຌาวหนຌายิไงขึๅน 
(Personal Development or Self-Actualization) มาสลว์ถือวาความตຌองการทีไจัดรียงนีๅมีความส าคัญดยทีไมนุษย์
จะมีความตຌองการ฿นระดับสูง โ มืไอความตຌองการขัๅนตຌนเดຌรับการตอบสนองลຌว ยังสอดคลຌองกับทฤษฎีรงจูง฿จของ
ฮอร์ซบอร์ก ิHerzberg, แ้5้ : 23ี กีไยวกับปัจจัยจูง฿จ ดຌานการเดຌรับการยอมรับนับถือ ิRecognition) คือ การ
เดຌรับการยอมรับนับถือเมวาจะป็นจากผูຌบังคับบัญชา จากพืไอน จากผูຌทีไมาขอค าปรึกษาจากบุคคลอืไน โ ฿นหนวยงาน 
การยอมรับนับถือทีไอาจอยู฿นรูปของการยกยองชมชย สดงความยินดี การ฿หຌก าลัง฿จ หรือการสดงออกอืไน โ ทีไท า
฿หຌหในถึงการยอมรับ฿นความสามารถ ซึไงจากการศึกษา พบวา ความคิดหในละขຌอสนอนะของทานเดຌรับการยอมรับ
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จากพืไอนรวมงาน มีรงจูง฿จสูงสุด สดง฿หຌหในวา บุคลากรทางการศึกษามีความตຌองการการยอมรับนับถือ           
การเดຌรับชืไอสียงละการนับหนຌาถือตา฿นสังคม 

ใ. รงจูง฿จ฿นการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษารงรียนสระบสถ์วิทยาคาร จังหวัดลพบุรี สังกัด
ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษา ขต 5 ดຌานความรับผิดชอบ พบวา฿นภาพรวมอยู฿นระดับปานกลาง          
ดยปัจจัยขຌอทีไทานมีการประมินผลการปฏิบัติงานของทานดย฿ชຌกระบวนการ ชน PDCA หรือ฿ชຌกระบวนการอืไน โ  
มีรงจูง฿จสูงสุด สดง฿หຌหในวา บุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอ฿จตอกระบวนการประมินการปฏิบัติงาน         
ซึไงสอดคลຌองกับ ทฤษฎีการสริมรงทางบวกของสกินนอร์ ิSkinner, 1971 : 82) ป็นทฤษฎีการรียนรูຌทาง
จิตวิทยาดຌานพฤติกรรมนิยม ิ Behavioral Learning Theory) ทีไนຌน฿นรืไองสิไงรຌาละการตอบสนอง ป็นทฤษฎีทีไ
น ามา฿ชຌป็นทคนิค฿นการจูง฿จซึไงรียกวา ทฤษฎีการสริมรงทางบวก ิPositive Reinforcement) กีไยวกับตัว
สริมรงทางบวก ิ Kaplan, แ้่เ: แแไ-แใเี ดຌานการ฿หຌขຌอมูลยຌอนกลับ ิInformation feedback) หมายถึง การ
เดຌรูຌถึงผลการกระท าของตนองรวมทัๅงความกຌาวหนຌาทีไกิดขึๅน ซึไงการ฿หຌขຌอมูลยຌอนกลับพียงอยางดียวอาจเมท า฿หຌ
กิดการปลีไยนปลงพฤติกรรม จึงควรน าเปสัมพันธ์กับตัวสริมรงอืไน โ มืไอพิจารณาลຌวการประมินผลการ
ปฏิบัติงานของดย฿ชຌกระบวนการ ชน PDCA หรือ฿ชຌกระบวนการอืไน โ คือ การ฿หຌขຌอมูลยຌอนกลับ฿หຌบุคลากร
ทางการศึกษาเดຌรูຌถึงผลการกระท าของตนองรวมทัๅงความกຌาวหนຌาทีไกิดขึๅน 

ไ. รงจูง฿จ฿นการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษารงรียนสระบสถ์วิทยาคาร จังหวัดลพบุรี สังกัด
ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษา ขต 5 ดຌานความกຌาวหนຌา พบวา฿นภาพรวมอยู฿นระดับปานกลาง ดย
ปัจจัยขຌอการเดຌรับการสงสริม฿นการท าผลงานทางวิชาการละการขอวิทยฐานะมีรงจูง฿จสูงสุด สดง฿หຌหในวา 
บุคลากรทางการศึกษาจะมีรงจูง฿จ฿นการปฏิบัติงานมืไอตนองเดຌรับการสงสริม฿นการท าผลงานทางวิชาการตาม
ความรูຌความสามารถ ละการขอวิทยฐานะ ฿นการลืไอนขัๅนงินดือน หรือการรับรางวัลตาง โ ซึไงสอดคลຌองกับ
ทฤษฎีรงจูง฿จของฮอร์ซบอร์ก ิHerzberg, 1959 : 34) กีไยวกับปัจจัยจูง฿จ ดຌานความกຌาวหนຌา ิAdvancement) 
หมายถึง การเดຌรับลืไอนขัๅนลืไอนต าหนง฿หຌสูงขึๅนของบุคคล฿นหนวยงาน มีอกาสเดຌศึกษาหรือเดຌรับการฝຄกอบรม 
ละปัจจัยคๅ าจุน กีไยวกับอกาสทีไจะเดຌรับความกຌาวหนຌา฿นอนาคต ิPossibility growth) หมายถึง การทีไบุคคล
เดຌรับการตงตัๅงลืไอนต าหนงภาย฿นหนวยงาน ละรวมถึงสถานการณ์ทีไบุคคลสามารถเดຌรับความกຌาวหนຌา฿น
ทักษะวิชาชีพ นอกจากนัๅนยังสอดคลຌองกับ ทฤษฎีรงจูง฿จ ของมหาวิทยาลัยสุขทัยธรรมาธิราช ิ2539 : 557) เดຌ
กลาวถึงรงจูง฿จทีไเมป็นตัวงิน ิNoo Financial Incentive) สิไงจูง฿จประภทนีๅป็นสิไงจูง฿จทีไกีไยวกับสภาพการ
ท างาน อารมณ์ ละจิต฿จของบุคคล ชน กีไยวกับการมีอกาสกຌาวหนຌา฿นการงานทางดຌานต าหนงหนຌาทีไ 

5. รงจูง฿จ฿นการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษารงรียนสระบสถ์วิทยาคาร จังหวัดลพบุรี สังกัด
ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษา ขต 5 ดຌานลักษณะของงาน พบวา฿นภาพรวมอยู฿นระดับปานกลาง           
ดยการเดຌรับมอบหมาย฿หຌปฏิบัตงิานการพัฒนาสืไอ นวัตกรรม ละทคนลยทีางการศกึษามีรงจูง฿จสูงสุด สดง฿หຌ
หในวา บุคลากรทางการศึกษาสวน฿หญตຌองการ฿ชຌสืไอ นวัตกรรม ละทคนลยี฿นการปฏิบัติงาน ละตຌองการพัฒนาสืไอ 
นวัตกรรม ละทคนลยทีางการศกึษา฿หຌมีความกຌาวหนຌา ซึไงสอดคลຌองกับทฤษฎีรงจูง฿จของมหาวิทยาลัย สุขทัย
ธรรมาธิราช ิ 2539 : 557 - 558) เดຌกลาวถึงรงจูง฿จทีไเมป็นตวังิน ิ Noo Financial Incentive) สิไงจูง฿จประภทนีๅ
ป็นสิไงจูง฿จทีไกีไยวกับการมีครืไองมือ฿ชຌหรือครืไองชวย฿นการปฏิบัตงิาน จากการศกึษารงจูง฿จ฿นการปฏิบัติงานของ
บุคลากรทางการศึกษารงรียนสระบสถ์วิทยาคาร จังหวัดลพบุรี สังกัดส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศกึษา ขต 
5 ฿นปัจจัยทัๅง 5 ดຌาน คือ แี ดຌานการท างาน โี ดຌานการเดຌรับการยอมรับนับถือ ใี ดຌานความรับผิดชอบ ไี ดຌาน
ความกวຌาหนຌา ละ 5ี ดຌานลักษณะของงาน ฿นภาพรวมอยู฿นระดับปานกลาง มืไอพิจารณาป็นรายดຌานทุกดຌานมี
คาฉลีไยอยู฿นระดับปานกลาง สดง฿หຌหในวา ปัจจัย฿นตละดຌานมีรงจูง฿จตอการปฏิบัติงานของบุคลากรทาง
การศึกษา ดยจากการศึกษาความหมายของรงจูง฿จตาง โ สามารถสรุปเดຌวา รงจูง฿จหมายถึง ปัจจัยทีไสงผลทาง
จิต฿จกระตุຌน฿หຌ฿หຌกิดพฤติกรรมพืไอน าเปสูปງาหมายหรือวัตถุประสงค์ ซึไงตละคนมีปริมาณ฿นการกระตุຌนมากหรือ
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นຌอยเมทากัน ดังนัๅน ปัจจัย฿นดຌานตาง โ จะสงผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาละรงรียนเดຌ 
ผูຌบริหารจึงควรจัดการบริหารหนຌาทีไการท างานละสรຌางรงจูง฿จกับบุคลากรทางการศึกษา฿นตละดຌาน ละจาก
การศึกษา พบวา ปัจจัยดຌานความกຌาวหนຌามีรงจูง฿จสูงสุด ดังนัๅน ผูຌบริหารควรนຌนปัจจัยดຌานความกຌาวหนຌาทีไมี
รงจูง฿จมากทีไสุด พืไอป็นนวทาง฿นการสรຌางขวัญละรงจูง฿จ฿นการท างาน 
 

ขຌอสนอนะส าหรับการวิจัยครัๅงนีๅ 
จากการศึกษา รงจูง฿จ฿นการปฏิบตัิงานของบุคลากรทางการศึกษารงรียนสระบสถ์วิทยาคาร จังหวัดลพบุรี 

สังกัดส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษา ขต 5 มีขຌอสนอนะ ดังนีๅ 
1. รงจูง฿จ฿นการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษารงรียนสระบสถ์วิทยาคาร จังหวัดลพบุรี สังกัด

ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศกึษา ขต 5 ดຌานการท างาน พบวา ฿นขຌอการมีผลงานทีไเดຌรับการผยพรจากการ
ปฏิบัติงานมีคาฉลีไยตไ าสุด สดง฿หຌหในถึงความคิดของบุคลากรทางการศึกษาสวน฿หญวา การผยพรจากการ
ปฏิบัติงานนัๅนกใควรมีกระบวนการด านินการผยพรอยางตอนืไอง฿หຌป็นทีไประจักษ์ละป็นทีไยอมรับขององค์กรอืไน โ 
พืไอป็นการสริมสรຌางรงจูง฿จ฿นการปฏิบัติงานของบุคลากร฿นดຌานการท างาน 

2. รงจูง฿จ฿นการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษารงรียนสระบสถ์วิทยาคาร จังหวัดลพบุรี สังกัด
ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษา ขต 5 ดຌานการเดຌรับการยอมรับนับถือ พบวา ฿นขຌอทานป็นผูຌ฿หຌ
ค าปรึกษานะน า฿นการปฏิบัติงานกพืไอนรวมงานมีคาฉลีไยตไ าสุด สดง฿หຌหในถึงความคิดของบุคลากรทาง
การศึกษาสวน฿หญวา ยังรูຌสึกวาตนองเมป็นทีไยอมรับนับถือของบุคคล฿นองค์กรมากทาทีไควร ท า฿หຌขาดความ
มัไน฿จ฿นการ฿หຌค าปรึกษานะน า฿นการปฏิบัติงานกพืไอนรวมงาน พืไอป็นการสริมสรຌางรงจูง฿จ฿นการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร฿นดຌานการเดຌรับการยอมรับนับถือ จึงควรสรຌางชุมชนการรียนรูຌทางวิชาชีพ ิProfessional 
Learning Community : PLC) ซึไงป็นการรวมตัวกันปฏิบัติงาน พัฒนาทักษะละการรียนรูຌ ดยรวมตัวกัน
ลกปลีไยนรียนรูຌจากประสบการณ์ตรง ป็นการท างานป็นกลุมหรือป็นทีม จากผลการวิจัยพบวา การสรຌางชุมชน
การรียนรูຌทางวิชาชีพ (PLC) จะชวยลดความรูຌสึกดดดีไยวของบุคลากร พิไมความรูຌสึกผูกพันตอพันธกิจละ
ปງาหมายขององค์กรมากยิไงขึๅน ดยพิไมความกระตือรือรຌนทีไจะปฏิบัติงาน฿หຌส ารใจลุลวง ซึไงสงผล฿หຌบุคลากร฿น
องค์กรปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 

3. รงจูง฿จ฿นการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษารงรียนสระบสถ์วิทยาคาร จังหวัดลพบุรี สังกัด
ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษา ขต 5 ดຌานความรับผิดชอบ พบวา ฿นขຌอการเดຌรับมอบหมาย฿หຌ
ปฏิบัติงานทีไส าคัญของรงรียนมีคาฉลีไยตไ าสุด สดง฿หຌหในถึงความคิดของบุคลากรทางการศึกษาสวน฿หญวา 
ผูຌบังคับบัญชาหรือหัวหนຌากลุมงานควรมีการปรับปลีไยนกณฑ์ละวิธีการคัดลือกผูຌทีไจะมาปฏิบัติงานทีไส าคัญของ
รงรียน ฿หຌทุกคนเดຌมีอกาสปฏิบัติงานทีไส าคัญของรงรียนทาทียมกันตามความถนัดละความสามารถ 

4. รงจูง฿จ฿นการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษารงรียนสระบสถ์วิทยาคาร จังหวัดลพบุรี สังกัด
ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษา ขต 5 ดຌานความกຌาวหนຌา พบวา ฿นขຌอการปรับปลีไยนต าหนงจากงาน
สอนปกติมาป็นต าหนงหัวหนຌางานมีคาฉลีไยตไ าสดุ สดง฿หຌหในถึงความคิดของบุคลากรทางการศึกษาสวน฿หญวา 
บังคับบัญชาหรือหัวหนຌากลุมงานควรมีการสับปลีไยนต าหนงหัวหนຌาหนຌาทีไทัๅงงานสอนละงานพิศษของบุคลากร
ภาย฿นองค์กร ฿หຌบุคลากรตละคนเดຌรับการรียนรูຌการปฏิบัติงานตาง โ ฿นองค์กรอยางครบถຌวนทัไวถึง  ฝຄกฝนจน
กิดความชีไยวชาญละกิดป็นประสบการณ์ตรง อีกทัๅงยังป็นการสริมสรຌางรงจูง฿จ฿นการปฏิบัติงานของ
บุคลากร฿นดຌานความกຌาวหนຌาอีกดຌวย 

5. รงจูง฿จ฿นการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษารงรียนสระบสถ์วิทยาคาร จังหวัดลพบุรี สังกัด
ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษา ขต 5 ดຌานลักษณะของงาน พบวา ฿นขຌอการเดຌรับมอบหมาย฿หຌ
ปฏิบัติงาน การนิทศการศึกษา การพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพภาย฿นสถานศึกษามีคาฉลีไยตไ าสุด สดง฿หຌ
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หในถึงความคิดของบุคลากรทางการศึกษาสวน฿หญวา ควร฿หຌองค์กรมีการพัฒนาการนิทศการศึกษา การประกัน
คุณภาพภาย฿นสถานศึกษา฿หຌป็นระบบละตอนืไอง พืไอป็นการสะทຌอนผลการปฏิบัติงานยຌอนกลับ฿หຌบุคลากร฿น
องค์กรเดຌรับทราบ ละน าเปป็นนวทาง฿นการพัฒนา ปรับปรุง กຌเขการปฏิบัติงาน฿หຌมีประสิทธิภาพยิไงขึๅน อีกทัๅง
ยังป็นการสริมสรຌางรงจูง฿จ฿นการปฏิบัติงานของบุคลากร฿นดຌานลักษณะของงานอีกดຌวย 
 

ขຌอสนอนะส าหรับการวิจัยครัๅงตอเป 
1. พืไอ฿หຌมีการพัฒนารงจูง฿จ฿นการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษามากยิไงขึๅนควรมีการศึกษา

รงจูง฿จ฿นการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา ฿นสถานศึกษาละองค์กรทางการศึกษาเดຌหรือเม 
2. ควรท าการศึกษากับบุคคลทีไมีความกีไยวขຌองกับรงจูง฿จ฿นการปฏิบัติงาน฿นกลุมประชากรทีไมากขึๅน 

อาทิ บุคลากรทางการศกึษากลุมรงรียน฿นสหวิทยาขต หรือรงรียน฿นขตพืๅนทีไการศึกษา บุคลากร฿นองค์กรอืไน โ 
ทีไเม฿ชองค์กรการศึกษา ชน หนวยงานราชการอืไน โ บริษัทอกชน ป็นตຌน 
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ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร. จิราภรณ์  สุภิสิงห์ 
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา ภาควิชา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวสทิร์น 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยครัๅงนีๅ มีวัตถุประสงค์ แี พืไอศึกษาคุณลักษณะดຌานคุณธรรมของผูຌบริหารสถานศึกษา รงรียน

ขยายอกาส ครือขายกัลยาณิวัฒนา อ าภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดชียง฿หม โี พืไอศึกษาขຌอสนอนะนวทาง฿น
การพัฒนาคุณลักษณะดຌานคุณธรรมของผูຌบริหารสถานศึกษา รงรียนขยายอกาส ครือขายกัลยาณิวัฒนา อ าภอ
กัลยาณิวัฒนา จังหวัดชียง฿หม ประชากรทีไ฿ชຌ฿นการวิจัยครัๅงนีๅ เดຌก ผูຌบริหารละครูผูຌสอน ้แ คน สังกัดขตพืๅนทีไ
การศึกษาประถมศึกษาชียง฿หม ขต  6 ปการศึกษา โ5ๆโ ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการกใบรวบรวมขຌอมูล คือ 
บบสอบถาม มีคาความชืไอมัไนทีไ 0.91 สถิติทีไ฿ชຌ฿นการวิคราะห์ขຌอมูล เดຌก ความถีไ คารຌอยละ คาฉลีไย ละสวน
บีไยงบนมาตรฐาน  
ผลการวิจัยพบวา 

 แ. พืไอศึกษาคุณลักษณะดຌานคุณธรรมของผูຌบริหารสถานศึกษา รงรียนขยายอกาส ครือขายกัลยาณิ
วัฒนา อ าภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดชียง฿หม พบวา คาฉลีไยมากทีไสุด คือ ดຌานสังคหพละ power of sympathy 
and solidarity รองลงมา คือ ดຌานอนวัชชพละ faultlessness ดຌานปัญญาพละ power of wisdom ละดຌานวิ
ริยพละ power of energy or diligence ตามล าดับ 

 โ. ขຌอสนอนะ฿นการพัฒนา คุณลักษณะดຌานคุณธรรมของผูຌบริหารสถานศึกษา รงรียนขยายอกาส 
ครือขายกัลยาณิวัฒนา อ าภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดชียง฿หม  พบวา ควรปฏิบัติตนอยู฿นระบียบวินัยป็น
บบอยางทีไดีของนักรียน บุคลากร ละชุมชน ละควรสริมสรຌางบรรยากาศทีไดี฿นการท างาน หใน฿จขຌา฿จครู 
ยอมรับความคิดหในทีไตกตาง พืไอการท างานรวมกันอยางมีความสุข ควร฿หຌทุกคนเดຌสนอนวความคิด มีการ
ท างาน ละกຌปัญหารวมกัน ดยมีการประชุมอยางสมไ าสมอ พืไอ฿หຌกิดความขຌา฿จรวมกัน ละท างานอยางตใม
ความสามารถของตนอง อีกทัๅง ควร฿หຌการสนับสนุน฿หຌชุมชนหรือบุคลากร฿นทຌองถิไนมีสวนรวม฿นการพัฒนา
กิจกรรมการรียนการสอน รวมทัๅง ควรจัดสรรต าหนงบุคลากร฿หຌมีความหมาะสมละมีความช านาญฉพาะดຌาน
฿นการปฏิบัติหนຌาทีไ พืไอกิดความคลองตัว฿นการท างาน 
 
ค าส าคัญ : การบริหารุ พัฒนาคุณธรรม 
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ABSTRACT 
  The objectives of this study were 1) to study the administrators’ characteristics of 
opportunity expansion schools under Galyani Vadhana Network, Galyani Vadhana district, 
Chiang Mai province, and 2) to study the recommendations concerning the administrators’ 
characteristics of opportunity expansion schools under Galyani Vadhana Network, Galyani 
Vadhana district, Chiang Mai province. The population of this research consisted of five 
school administrators and eighty-six opportunity expansion school teachers administrators’ 
characteristics of opportunity expansion schools under Galyani Vadhana Network, Galyani 
Vadhana district, Chiang Mai province, and academic year 2019, for a total of ninety-one 
respondents. A questionnaire was used to collect data. The reliability of the questionnaire was 
0.91. The data were analyzed by using frequency, percentage, mean, and standard deviation. 
The results of this study were as follows: 
  1. The administrators’ characteristics of opportunity expansion schools under 
Galyani Vadhana Network, Galyani Vadhana district, Chiang Mai province in 4 aspects 
were overall at a high level. When considering by each aspect from high to low, it was 
found that power of sympathy and solidarity, followed by faultlessness and power of 
wisdom and power of energy or diligence, respectively.  

 2. The proposal guidelines for the administrators’ characteristics of opportunity 
expansion schools under Galyani Vadhana Network, Galyani Vadhana district, Chiang Mai 
province were as follows: school administrators should behave themselves in a discipline, 
be a good role model for students, personnel, and the community, and should create a good 
working atmosphere, sympathy and understanding teacher, accept different opinions in 
order for working together happily. In addition, everyone should be able to share concepts, 
work, and solve problems together by organizing meetings regularly in order for mutual 
understanding and working to the best of their abilities. Moreover, the local communities or 
personnel should be encouraged to participate in the development of teaching and learning 
activities, as well as allocating personnel positions that are suitable and have specific 
expertise in the performance of their duties in order to work flexibly.  
 
Key words : Administrators’ characteristics, Opportunity expansion schools. Galyani 

Vadhana Network 
 

บทน า 
พระราชบัญญัติการศึกษาหงชาติ พ.ศ. 2542 เดຌก าหนดความมุงหมายละหลักการ฿นการจัดการศึกษา

เวຌ฿นมาตรา 6 วา การจัดการศึกษาตຌองป็นเปพืไอพัฒนาคนเทย฿หຌป็นมนุษย์ทีไสมบูรณ์ทัๅงรางกาย จิต฿จ สติปัญญา
ความรูຌ ละคุณธรรม มีจริยธรรมละวัฒนธรรม฿นการด ารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูຌอืไนเดຌอยางมีความสุข อีกทัๅงเดຌ
ก าหนดนวทางการจัดการศึกษาเวຌ฿นมาตราทีไ โโ ละมาตราทีไ โใ วาการจัดการศึกษาตຌองยดึหลักวาผูຌรียนทุกคน
สามารถรียนรูຌละพัฒนาตนองเดຌ ละถือวาผูຌรียนมีความส าคัญทีไสุด กระบวนการจัดการศึกษาตຌองสงสริม฿หຌ
ผูຌรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติละตใมตามศักยภาพ การจัดการศึกษาทัๅงการศึกษา฿นระบบ การศึกษานอก
ระบบ ละการศึกษาตามอัธยาศัย ตຌองนຌนความส าคัญทัๅงความรูຌคูคุณธรรม กระบวนการรียนรูຌ ละบูรณาการตาม
ความหมาะสมของตละระดับการศึกษา ิ ส านักราชกิจจานุบกษาุ โ5ไโ: 3, 7-่ี จึงมีการน าหลักธรรมค าสัไงสอน
ทางพุทธศาสนาซึไงปรียบสมือนสายลหิตหงวัฒนธรรมทีไนนอยู฿นความรูຌสึก ละหลอลีๅยงจิต฿จของคนเทย 
สังคมเทยมานานขຌามาสอน มาประยุกต์฿ชຌ ดยอาศัยค าสอนทีไรียกวา หลักธรรม พรຌอมกันนีๅเดຌมีการน าหลังธรรม
ค าสัไงสอนทางพุทธศาสนา มาป็นครืไองก ากับ฿นการบริหารสถานศึกษา฿นทุกโดຌาน พืไอสรຌางความชืไอถือ         
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การยอมรับของสังคม ตลอดจนการสรຌางความพึงพอ฿จ฿หຌกับผูຌ฿ตຌบังคับบัญชาทีไสามรถปฏิบัติหนຌาทีไภาย฿ตຌกรอบ
หงพุทธศาสนาจึงอาจกลาวเดຌวา คุณธรรม ละจริยธรรมถือป็นปัจจัยส าคัญ฿นการก าหนดวิถีหงการด านิน
บทบาท หนຌาทีไของการป็นผูຌบริหารสถานศึกษาทีไดี ฿หຌเดຌรับการยอมรับนับถือ ความชืไอถือจากบุคคลตางโ ทัๅง฿น
องค์กร หนวยงานการศึกษาอืไนโ ทีไกีไยวขຌองละสังคมทัไวเป พราะมืไอเหรกใตามทีไบริหารสถานศึกษาขาดคุณธรรม
ละจริยธรรมยอมสงผลกระทบตอหลักบริหารงาน ละภาพลักษณ์ของสถานศึกษา฿หຌสืไอมลง ละน ามาซึไงความ
ลมสลายของสถานศึกษา฿นอนาคตชนกันธรรมะกับผูຌบริหารป็นสิไงซึไงเมอาจยกจากกัน ถຌารายกธรรมมะออก
จากผูຌบริหารหรือยกธรรมมะออกจากการบริหารมืไอเร กใจะกิดสภาวะอนาธิปเตยคือการบริหารนัๅนลຌมหลว เมมี
฿ครฟัง บริหารตเมมีคนท าตาม ถຌาผูຌบริหารเมมีศักยภาพทีไจะบริหารพราะขาดหัว฿จคือธรรมมะ ถึง฿ชຌอ านาจ
บริหารกใเมมีคนท าตาม ดังนัๅน ธรรมมะ฿นการบริหารจึงป็นสิไงจ าป็น ขาดเมเดຌ ิว.วัชรมธีุ  โ55ใ: 11ี 

ภาวะผูຌน าตามหลักพละ ไ ป็นพฤติกรรมความปนผูน าทีไมีธรรมะอันปนก าลังทีไกิดจากความประพฤติปฏิบัติ
ทีไปนหลักประกันของชีวิต ซึไงท า฿หกิดความมัไน฿จ฿นตนองจนเมมีความหวาดหวัไนกลัวภัย ประกอบดวย ไ ประการ 
กลาวคือ แี ปญญาพละ ก าลังปญญา คือ การทีไบุคคลเดศึกษา มีความรูความขา฿จถูกตองชัดจน ฿นรืไองราวละ
กิจการทีไตนกีไยวของ ตลอดเปถึงสภาวะอันปนธรรมดาของลกละชีวิต ปนผูกระท าการตางโ ดวยความขา฿จหตุผล
ละสภาพความจริงโี วิริยพละ ก าลังความพียร คือ ปนผูประกอบกิจท าหนาทีไการงานตางโ อยูตลอดวลา ดวยความ 
บากบัไนพยายาม เมเดทอดทิๅงหรือยอหยอนทอถอย ใี อนวัชชพละ ก าลังสุจริต หรือก าลังความบริสุทธ์ิ คือมีความ
ประพฤติละหนาทีไการงาน สุจริตเรทษ สะอาดบริสุทธ์ิ เมมีขอทีไ฿ครจะติตียนเดละ ไี สังคหพละ ก าลังการสง
คราะห คือ เดชวยหลือกืๅอกูล ท าตน฿หปนประยชนกพืไอนมนุษย ปนสมาชิกทีไมีคุณประยชนของชุมชน ิศรัณญู 
อุทยวณุ 2561: ใี 

ส าหรับคุณธรรมส าหรับผูຌบริหารนักบริหารคือผูຌทีไท างาน฿หຌส ารใจดยอาศัยคนอืไนขาบริหารงานดຌวย
ธรรมาธิปเตยทีไถือหลักการละความส ารใจของงานป็น฿หญ จึงป็นผูຌน าทีไนัไงอยู฿นหัว฿จของคนรวมงาน ทัๅงนีๅพราะ
ขามีธรรมป็นพลัง฿นการบริหารงาน ไ ประการคือ ปัญญาพละ ก าลังหงความรอบรูຌ รืไองตน รืไองคนละรืไอง
งาน วิริยะพละ ก าลังหงความขยันทีไปลุก฿จตนองละคนอืไนตลอดวลา อนวัชชะพละ ก าลังหงความสุจริตทีไ
ปราศจากรูรัไวหงชีวิตอันกิดจากอบายมุข สังคหะพละ ก าลังหงมนุษย์สัมพันธ์ทีไประสาน฿จคนรวมงานขຌาดຌวย฿จ
อบอຌอมอารี วจีเพราะ สงค์คราะห์ประชาชน ละวางตนพอดี ิประยูร ธมมจิตตุ โ55้: 55ี 

จากทีไกลาวมาจะหในเดຌวา หลักพุทธธรรมก าลังเดຌรับความสน฿จทีไจะศึกษาละป็นประดในส าคัญทีไท า฿หຌ
นักการศึกษา฿นสาขาตางโ ของเทยกลับมาทบทวน ละ฿หຌความสน฿จ฿นการน าหลักธรรมค าสัไงสอน ของอ งค์
สัมมาสัมพุทธจຌา เปประยุกต์฿ชຌ฿นการบริหารสถานศึกษาพืไอการบริหารการจัดการ ละพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยางทຌจริง จึงมีความจ าป็นอยางรงดวนทีไจะตຌองพัฒนาพฤติกรรมของผูຌบริหารสถานศึกษา฿นสังคมยุคไ.เ ฿หຌมี
พฤติกรรมทีไพึงประสงค์ ป็นผูຌน าป็นบบอยางทีไดี฿นการประพฤติสงสริมคุณธรรมทีไดี฿หຌกครูอาจารย์ ละ
นักรียนมีคุณภาพ ตามวัตถุประสงค์ ผูຌวิจัยจึงมีความสน฿จทีไจะศึกษาคຌนควຌา ละการท าวิจัย คุณลักษณะดຌาน
คุณธรรม ของผูຌบริหารสถานศึกษา ฿นอ าภอกัลยาณิวัฒนา ตามนวคิดของ ิประยูร ธมมจิตต, โ55้: 55ี พืไอน า
ผลการวิจัยมาป็นนวทาง฿นการพัฒนาคุณธรรมของผูຌบริหารสนอ฿หຌหนวยราชการระดับสูงน าผลเป฿ชຌ
ประกอบการพิจารณาคัดลือกผูຌบริหารละพืไอสงสริม฿หຌมีการพัฒนาผูຌบริหารสถานศึกษา฿หຌป็นเปตามกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพผูຌบริหาร อันจะสงผล฿หຌการพัฒนาคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพมากยิไงขึๅน 
 

วตัถุประสงค์ของการวิจัย 
แ. พืไอศึกษาคุณลักษณะดຌานคุณธรรมของผูຌบริหารสถานศึกษา รงรียนขยายอกาส ครือขายกัลยาณิวัฒนา 

อ าภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดชียง฿หม 
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โ. พืไอศึกษาขຌอสนอนะนวทาง฿นการพัฒนาคุณลักษณะดຌานคุณธรรมของผูຌบริหารสถานศึ กษา 
รงรียนขยายอกาส ครือขายกัลยาณิวัฒนา อ าภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดชียง฿หม 
 

กรอบนวความคิด฿นการท าการวิจัย 
ผูຌวิจัยเดຌศึกษานวคิดหลักคณุธรรมส าหรับนักบริหาร ตามนวทางพระพุทธศาสนาซึไง ิ ประยูร ธมมจิตตุ 

โ55้: 17ี เดຌสรุปวิธีการบริหารดยยึดหลักธรรมทีไรียกวา พละ ไ ประการ คือ แ. ปัญญาพละ ิก าลังปัญญาี          
โ. วิริยพละ ิก าลังความพียรี ใ. อนวัชชพละ ิก าลังสุจริตี ไ. สังคหพละ ิก าลังการสงคราะห์ี ดังนัๅน ผูຌวิจัยจึงเดຌ
ประยุกต์นวคิดดังกลาวมา ป็นขอบขายทฤษฎี฿นการวิจัยกีไยวกับ พฤติกรรมคุณธรรมของผูຌบริหาร ละน ามา
จัดท าป็นกรอบความคิด฿นการศึกษาวิจัยครัๅงนีๅ  

      ตัวปรอิสระ      ตัวปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผนภาพทีไ 1 กรอบนวคิด฿นการวิจัย 
 

วิธีการวิจัย 
การศึกษาวิจัยรืไองศึกษาคุณลักษณะดຌานคุณธรรมของผูຌบริหารสถานศึกษา฿นรงรียนขยายอกาส ฿นกลุม

ครือขายกัลยาณิวัฒนา อ าภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดชียง฿หม สังกัดขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษา ชียง฿หมขต 6           
มีวัตถุประสงค์ พืไอศึกษาคุณลักษณะดຌานคุณธรรมของผูຌบริหารสถานศึกษา รงรียนขยายอกาส ครือขายกัลยาณิ
วัฒนา อ าภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดชียง฿หม ละพืไอศึกษาขຌอสนอนะนวทาง฿นการพัฒนาคุณลักษณะดຌานคุณธรรม
ของผูຌบริหารสถานศึกษา รงรียนขยายอกาส ครือขายกัลยาณิวัฒนา อ าภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดชียง฿หม 

ประชากรทีไ฿ชຌ฿นการวิจัยครัๅงนีๅ ประกอบดຌวย ผูຌบริหาร ละครูจากรงรียน฿นอ าภอกัลยาณิ -วัฒนา 
จ านวนทัๅงสิๅน 9แ คน ฿นปการศึกษา 2562 
ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการกใบรวบรวมขຌอมูล 

ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการกใบรวบรวมขຌอมูลส าหรับการวิจัยครัๅงนีๅป็นบบสอบถามทีไกีไยวกับคุณลักษณะดຌาน
คุณธรรมของผูຌบริหารสถานศึกษา฿นรงรียนขยายอกาส ฿นกลุมครือขายกัลยาณิ-วัฒนา อ าภอกัลยาณิวัฒนา 
จังหวัดชียง฿หม ป็นบบสอบถามจ านวน แ ฉบับ ดังนีๅ 

ขຌอมูลพืๅนฐาน 
1. อายุ 
2. วุฒิการศึกษา 
3. ประสบการณ์การท างาน 
 

 
 

 

ศึกษาคุณลักษณะดຌานคุณธรรมของผูຌบริหาร
สถานศึกษาของรงรียนขยายอกาส฿นกลุม

ครือขายกลัยาณิวัฒนา 
อ าภอกัลยาณิวัฒนา จงัหวัดชียง฿หม 

ตามกรอบนยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
฿นรืไองพละ 4 ประการ คือ 

1. ปัญญาพละ ิก าลังปัญญาี 
2. วิริยะพละ ิก าลังความพียรี 
3. อนวัชชพละ ิก าลังสุจริตี 
4. สังคหพละ ิก าลังการสงคราะห์ี  
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ฉบับทีไ แ บบสอบถามคุณลักษณะดຌานคุณธรรมของผูຌบริหารสถานศึกษา฿นรงรียนขยายอกาส ฿นกลุม
ครือขายกัลยาณิวัฒนา อ าภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดชียง฿หม บบสอบถามนีๅมีทัๅงหมด 3 ตอนคือ  
  ตอนทีไ 1 ขຌอมูลกีไยวกับสถานภาพของผูຌตอบบบสอบถาม 
  ตอนทีไ 2 ความคิดหในกีไยวกับคุณธรรมของผูຌบริหารรงรียนขยายอกาส ครือขายกัลยาณิวัฒนา 
อ าภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดชียง฿หม 
  ตอนทีไ 3 ขຌอสนอนะกีไยวกับการพัฒนาคุณลักษณะดຌานคุณธรรมของผูຌบริหารรงรียนขยาย
อกาส ครือขายกัลยาณิวัฒนา อ าภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดชียง฿หม  
การกใบรวบรวมขຌอมูล 

แ. ผูຌวิจัยประสานขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวสทิร์นถึงหนวยงานทีไกีไยวขຌองพืไอขอ
ความอนุคราะห์฿นการกใบรวบรวมขຌอมูล 

โ. ด านินการจกบบสอบถามกกลุมประชากรจ านวน ้แ ฉบับดยผูຌวิจัยน าบบสอบถามเปจกละ
ขอรับคืนดຌวยตนอง 

ใ. น าบบสอบถามทีไรวบรวมมาเดຌท าการตรวจสอบความถูกตຌองสมบูรณ์กอนน าเปวิคราะห์ 
ไ. จัดหมวดหมูของขຌอมูล พืไอศึกษาวิคราะห์ตอเป 
5. สัมภาษณ์ดยผูຌวิจัย 

การวิคราะห์ขຌอมูลละสถิติทีไ฿ชຌ฿นการวิคราะห์ขຌอมูล 
การวิคราะห์ขຌอมูลกีไยวกับคุณลักษณะดຌานคุณธรรมของผูຌบริหารรงรียนขยายอกาส ครือขายกัลยาณิวัฒนา 

อ าภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดชียง฿หม ฿ชຌสถิติดังนีๅ 
ฉบับทีไ แ บบสอบถามภาวะคุณลักษณะดຌานคุณธรรมของผูຌบริหารรงรียนขยายอกาสครือขายกัลยาณิวัฒนา 

อ าภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดชียง฿หม บงป็น ใ ตอน ดังนีๅ 
 ตอนทีไ 1 การวิคราะห์สถานภาพสวนบุคคลของผูຌตอบบบสอบถามดยการหาคาความถีไ  ละรຌอยละ 

ลຌวน ามาสนอ฿นรูปตารางประกอบค าบรรยาย 
  ตอนทีไ โ วิคราะห์ความคิดหในของผูຌตอบบบสอบถามกีไยวกับคุณลักษณะดຌานคุณธรรมของผูຌบริหาร
รงรียนขยายอกาส ครือขายกัลยาณิวัฒนา อ าภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดชียง฿หม ดยการหาคาฉลีไย ิµี ละ
คาสวนบีไยงบนมาตรฐาน ิσี ดย฿ชຌปรกรมคอมพิวตอร์ส ารใจรูปลຌวปลความหมายของคะนนตามนวคิด
บุญชม ศรีสะอาด ิ2560: 121ี ลຌวน ามาสนอ฿นรูปตารางประกอบค าบรรยาย 
  ตอนทีไ 3 ค าถามบบปลายปຂด ฿หຌผูຌตอบค าถามสดงความคิดหในกีไยวกับศึกษาคุณลักษณะดຌาน
คุณธรรมของผูຌบริหาร รงรียนขยายอกาส ครือขายกัลยาณิวัฒนา อ าภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดชียง฿หม  
 

ผล/สรุปการวิจัย 
1. คุณลักษณะดຌานคุณธรรมของผูຌบริหาร รงรียนขยายอกาส ครือขายกัลยาณิวัฒนา อ าภอกัลยาณิวัฒนา 

จังหวัดชียง฿หม บงออกป็น ไ ดຌาน คือ 1ี ดຌานปัญญาพละ 2ี ดຌานวิริยพละ 3ี ดຌานอนวัชชพละ 4ี ดຌานสังคหพละ 
ดยรวม พบวา คุณลักษณะดຌานคุณธรรมของผูຌบริหาร รงรียนขยายอกาส ดยรวมมีคาฉลีไย อยู฿นระดับมาก 
ิµ= 4.28, σ= 0.66) มืไอพิจารณาป็นรายดຌาน พบวา คาฉลีไยมากทีไสุด คือ ดຌานสังคหพละ มีคาฉลีไย อยู฿นระดับมาก 
ิµ= 4.38, σ= 0.62ี รองลงมา คือ ดຌานอนวัชชพละ มีคาฉลีไย อยู฿นระดับมาก ิµ= 4.26, σ= 0.67) ละดຌาน
ปัญญาพละ มีคาฉลีไย อยู฿นระดับมาก ิµ= 4.25, σ= 0.71) สวนดຌานทีไมีคาฉลีไย นຌอยทีไสุด คือดຌานวิริยพละ           
อยู฿นระดับมาก ิµ= 4.23, σ= 0.65) ตามล าดับ 
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โ. ขຌอสนอนะกีไยวกับคุณลักษณะดຌานคุณธรรมของผูຌบริหารรงรียนขยายอกาสของอ าภอกัลยาณิวัฒนา 
จังหวัดชียง฿หม จากการศึกษาครัๅงนีๅ เดຌรับทราบขຌอสนอนะกีไยวกับคุณลักษณะดຌานคณุธรรมของผูຌบริหารรงรียน
ขยายอกาสของอ าภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดชียง฿หมซึไงมีผูຌตอบบบสอบถามปลายปຂด จ านวน โ็ คน รຌอยละ 
29.67 ของผูຌตอบบบสอบถามทัๅงหมด ผูຌศึกษาเดຌจัดกลุมขຌอสนอนะทีไหมือนกันหรือคลຌายคลึงกัน ลຌวหาความถีไ
น าสนอ฿นตละดຌานดยรียงล าดับความถีไจากมากเปหานຌอยดยระบุความถีไ เวຌ฿นวงลใบ ซึไงปรากฏผล ดังนีๅ 

 แ. ผูຌบริหารสถานศึกษาควรปฏิบัติตนอยู฿นระบียบวินัยป็นบบอยางทีไดี พืไอป็นบบอยางทีไดีของ
นักรียน บุคลากร ละชุมชน ิ6ี 

 โ. ผูຌบริหารสถานศึกษาควรสริมสรຌางบรรยากาศทีไดี฿นการท างาน หใน฿จขຌา฿จครู ยอมรับความคิดหในทีไ
ตกตาง พืไอการท างานรวมกันอยางมีความสุข ิ4ี 

 ใ. ผูຌบริหารสถานศึกษาควร฿หຌทุกคนเดຌสนอนวความคิด มีการท างาน ละกຌปัญหารวมกัน ดยมีการ
ประชุมอยางสมไ าสมอ พืไอ฿หຌกิดความขຌา฿จรวมกัน ละท างานอยางตใมความสามารถของตนอง ิ4ี 

 ไ. ผูຌบริหารสถานศึกษาควร฿หຌการสนับสนุน฿หຌชุมชนหรือบุคลากร฿นทຌองถิไนมีสวนรวม฿นการพัฒนา
กิจกรรมการรียนการสอน ิ4ี 

 5. ผูຌบริหารสถานศึกษาควรจัดสรรต าหนงบุคลากร฿หຌมีความหมาะสมละมีความช านาญฉพาะดຌาน฿น
การปฏิบัติหนຌาทีไ พืไอกิดความคลองตัว฿นการท างาน ิไี 

 ๆ. ผูຌบริหารสถานศึกษาควรมีการ฿ชຌกฎขຌอบังคับทีไป็นเปตามสภาพสถานศึกษา เมขຌมงวดกินเปจนท า฿หຌ
บุคลากรกิดความอึดอัดละผูຌบริหารกใตຌองเมละลย฿นการปลูกจิตส านึก สงสริม฿หຌบุคลากรกิดความตระหนัก฿น
การอยูภาย฿ตຌกฎขຌอบังคับดียวกันภาย฿นสถานศึกษา ิใี 

 ็. ผูຌบริหารสถานศึกษาควรมีความกระตือรือรຌน฿นการกຌเขปัญหาคารพ฿นความคิดหในทีไตกตางละ
กลຌาทีไจะยอมรับผลจากการกระท าของตนอง ฿นการบริหารงานรงรียน ิ1ี 
  ่. ผูຌบริหารสถานศึกษาควรมีความคิดริริไมสรຌางสรรค์ มีทักษะทีไหลากหลาย สามารถพัฒนาสถานศึกษาดี
ยิไงขึๅน ิ1ี 
 

อภิปรายผล 
1. ผลการศึกษาคุณลักษณะดຌานคุณธรรมของผูຌบริหารสถานศึกษา รงรียนขยายอกาส ของอ าภอกัลยาณิวัฒนา 

จังหวัดชียง฿หม ดยรวมอยู฿นระดบัมาก มืไอพิจารณาป็นรายดຌาน พบวา ดຌานสังคหพละ อยู฿นระดับมาก รองลงมา
คือ ดຌานอนวัชชพละ อยู฿นระดับมาก ดຌานปัญญาพละ อยู฿นระดับมาก ละดຌานวิริยพละ อยู฿นระดับมาก ตาม
ล าดับปนเปตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา ซึไง ิประยูร ธมมจิตตุ 255้: 55) เดสนอเววา ผูบริหารควรมี
คุณธรรม 4 ประการทีไรียกวาพละ 4 คือ 1.ปญญาพละ ิ ก าลังปญญาี 2.วิริยพละ ิก าลังความพียรี 3. อนวัชชพละ 
ิก าลังสุจริตี 4.สังคหพละ ิก าลังการสงคราะหี สอดคลຌองกับงานวิจัยของ ิศรัณญู อุทยวรุ โ5ๆเ: บทคัดยอี            
เดຌศึกษาภาวะผูຌน าตามหลักพละ ไ ของผูຌบริหารสถานศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษา
ขอนกน ขต 5 ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูຌน าตามหลักพละ ไ ของผูຌบริหารสถานศึกษาดยภาพรวมมีคาฉลีไยอยู฿น
ระดับมาก ละมืไอจ านกรายดຌานพบวาดຌานทีไมีคาฉลีไยสูงสุดคือดຌาน ภาวะผูຌน าตามสังคหะพละ รองลงมาคือดຌาน
ภาวะผูຌน าตามหลังวิริยะพละ ละดຌานผูຌน าตามหลักอนวัชชพละ ตามล าดับสวนดຌานทีไมีคาฉลีไยตไ าสุด คือดຌานภาวะ
ผูຌน าตามหลักปัญญาพละ ชนดียวกับงานวิจัยของ อนุพงศ์ รอดบุญปาน ละ นุชนรา ศิริรัตนประภา  ิโ5ๆโ: 
บทคัดยอี ทีไเดຌท าการวิจัยรืไอง องค์กรหงความสุขของรงรียนอนุบาลกุยบุรี ิวัดวังยาวี ดยภาพรวมอยู฿นระดับ
มากมืไอพิจารณารายดຌานพบวา มีอยู แ ดຌานทีไอยู฿นระดับ มากทีไสุด คือคุณธรรม ละอีก ็ ดຌาน อยู฿นระดับมาก 
สอดคลຌองกับงานวิจัยของอารดา มัไนทน ิโ55ๆ: ็แ-็โี เดຌศึกษาวิจัยรืไองบทบาทของผูຌบริหาร฿นการสงสริม
คุณธรรมนักรียนรงรียนอกชน สังกัดส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการขต แ ผลการวิจัย 
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พบวา ผูຌบริหารมีบทบาทของผูຌบริหาร฿นการสงสริมคุณธรรมดยภาพรวมทุกดຌานอยู฿นระดับมาก ยกวຌน ดຌานความ
ซืไอสัตย์พบวามีบทบาทของผูຌบริหารการสงสริมคุณธรรมนักรียนอยู฿นระดับมากทีไสุด 
มืไอพิจารณาป็นรายดຌาน อภิปรายผลเดຌ ดังนีๅ 

 ดຌานทีไ 1 ปัญญาพละ พบวา ดยรวม อยู฿นระดับมาก มืไอพิจารณาป็นรายขຌอ ดยรียงล าดับจากนຌอยเปหา
มาก พบวา ผูຌบริหารยอมรับความผิดพลาดของตนอง อยู฿นระดับมาก รองลงมา คือ ผูຌบริหารมอบหมายงานเดຌ
หมาะสมตามความรูຌความสามารถ อยู฿นระดับมาก ละผูຌบริหาร฿หຌการชวยหลือมืไอครูกิดปัญหา อยู฿นระดับ
มาก สอดคลຌองกับภค รัชตะทรัพย์ ิโ5ๆโ: แโ็ี เดຌท าการวิจัยรืไอง ความสัมพันธ์ระหวางภาวะผูຌน าการ
ปลีไยนปลงกับการบริหารสถานศึกษาสูประชาคมอาซียนของ รงรียนสังกัดส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ ขต แ กลุมตัวอยางเดຌก ครูผูຌสอน บุคลากรทางการศึกษา รวมจ านวน ใแๆ คน 
ผลการวิจัย พบวา ภาวะผูຌน าการปลีไยนปลงของผูຌบริหารของรงรียนสังกัดส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
ประถมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ ขต แ ดยรวมอยู฿นระดับมาก มืไอพิจารณาป็นรายดຌานพบวาทุกดຌานอยู฿น
ระดับมาก ทัๅง ไ ดຌาน รียงตาม ล าดับ คือ ดຌานการกระตุຌนทางปัญญา ดຌานการสรຌางรงบันดาล฿จ ดຌานการมี
อิทธิพลอยางมีอุดมการณ์ ดຌานการค านึงถึงความป็นปัจจกบุคคล ชนดียวกับงานวิจัยของธนิตา ลาหภิชาติชัย 
ละ มันทนา วังถนอมศักดิ ์ิ โ5ๆเ: แ5่ี เดຌศึกษาวิจัย รืไองการ฿ชຌ คุณลักษณะของผูຌบริหารกับความพึงพอ฿จ฿นการ
ปฏิบัติงานของครู฿นรงรียน สังกัดส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษาขต ใ ผลการวิจัย พบวา คุณลักษณะ
ของผูຌบริหารกับความพึงพอ฿จ฿นการปฏิบัตงิานของครู฿นรงรียน สังกัดส านักงานขตพืๅนทีไการศกึษามัธยมศึกษาขต 
ใ ภาพรวมอยู฿นระดับมาก รียงตามล าดับ คามัชฉิมคณิตจากมากเปนຌอยดังนีๅมีความฉลาด มีเหวพริบ ความ
รับผิดชอบ ความมีชีวิตชีวาละอดทน ความสามารถ฿นการจูง฿จ ละความสามรถ฿นการตัดสิน฿จ 

ดຌานทีไ 2 วิริยะพละ พบวา ดยรวม อยู฿นระดับมาก มืไอพิจารณาป็นรายขຌอ ดยรียงล าดับจากนຌอยเปหามาก 
พบวา ผูຌบริหารเมยอทຌอตอปัญหาละอุปสรรค อยู฿นระดับมาก รองลงมา คือผูຌบริหารตัๅง฿จท างาน อยู฿นระดับมาก 
ละผูຌบริหารหในกประยชน์สวนรวมมากกวาประยชน์สวนตน อยู฿นระดับมาก สอดคลຌองกับงานวิจัยของธีรพงษ์  
จินพละ ิโ55็: แเไี เดຌศึกษาวิจัย รืไองพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของผูຌบริหารสถานศึกษา฿นรงรียนสังกัด
ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ ขต 1 ผลการวิจัย พบวา พฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมของ
ผูຌบริหารสถานศึกษา฿นรงรียนสังกัดส านักงานขตพืๅนทีไกรศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ ขต 1 ตามความคิดหในของ
ครู ดยรวมละรายดຌาน อยู฿นระดับมาก มืไอพิจารณาป็นรายดຌาน พบวา อยู฿นระดับมากทุกดຌาน รียงล าดับ
คาฉลีไยจากมากเปหานຌอย เดຌก ดຌานการครองงาน ดຌานการครองตน ละดຌานการครองคน  

 ดຌานทีไ 3 อนวัชชพละ พบวา ดยรวม อยู฿นระดับมาก มืไอพิจารณาป็นรายขຌอ ดยรียงล าดับจากนຌอยเป
หามาก พบวา ผูຌบริหารมีการประมินผลการปฏิบัติงานตามสภาพจริง อยู฿นระดับมาก รองลงมา คือ ผูຌบริหาร฿หຌ
ค านะน ากครูดຌวยความจริง฿จ อยู฿นระดับมาก ละผูຌบริหารรูຌจักควบคุมวินัยของตนองเดຌป็นอยางดี อยู฿น
ระดับมากสอดคลຌองกับงานวิจัยของกมลพรรณ พึไงดຌวงละศักดิพรรณ ตันวิมลรัตน์ ิโ5ๆเ: แแโี เดຌศึกษาวิจัย 
รืไองการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร ผลการวิจัย พบวา การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ดยภาพรวมอยู฿นระดับมาก มืไอพิจารณาป็นรายดຌาน
พบวาอยู฿นระดับมากทีไสุด โ ดຌานรียงตามล าดับคามัชฉิมคณิตจากมากเปนຌอยคือ หลักคุณธรรมจริยธรรม กับหลัก
ความสมอภาค สวนทีไคงหลือ ่ ดຌานอยู฿นระดับมาก ดยรียงตามล าดับคามัชฉิมคณิตจากมากเปนຌอยดังนีๅ หลัก
ความปຂดผยละปรง฿ส หลักการกระจายอ านาจ หลักนิติธรรม หลักการมีสวนรวมละการมุงนຌนฉันทามติ หลัก
ประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักภาระรับผิดชอบละสามารถตรวจสอบเดຌ ละหลักการตอบสนอง 
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 ดຌานทีไ 4 สังคหพละ พบวา ดยรวม อยู฿นระดับมาก มืไอพิจารณาป็นรายขຌอ ดยรียงล าดับจากนຌอยเปหามาก 
พบวา ผูຌบริหารเมประพฤติตนอันจะกอ฿หຌกิดการสรຌางความตกยก อยู฿นระดับมาก  รองลงมา คือ ผูຌบริหารปฏิบัติ
ตามบทบาทหนຌาทีไของตนองอยางมีความสุข อยู฿นระดับมาก ละผูຌบริหารพูดอยางประนีประนอมพืไอ฿หຌกิดความ
สามัคคี อยู฿นระดับมากสอดคลຌองกับงานวิจัยของกันตภณ หนูทองกຌว ละคณะ ิโ55่: 16ี  เดຌศึกษาวิจัย ศึกษา
ทัศนะดຌานความสามัคคี฿นคัมภีร์พุทธศาสนา ผลการวิจัย พบวา ฿นพระวินัยปຂฎกเดຌกลาวอຌางถึงสังฆราชีสังฆภท 
ละสังฆสามัคคีสังฆราช ีคือ ความรຌาวฉานของหมูคณะหรือสงฆ์ทีไมีการตกยกกิดขึๅนท าดยพระภิกษุสงฆ์ทานัๅน
คนอืไนท าเมเดຌ฿นพระสุตตันตปຂฎก เดຌ฿หຌความหมายของค าวา สามัคคี ซึไงปรากฏ฿นจูฬคสิงคสาลสูตรวาดຌวยหตุ
หงความสามัคคีหมายอาการตัๅงกายกรรมวจีกรรมละมนกรรมทีไประกอบดຌวยมตตา฿นมิตรสหายละคนทัๅงหลาย 
ดยเมถือวาตนป็น฿หญกวาคนอืไน฿หຌกียรติ฿หຌความส าคัญตอผูຌอืไน จึงจะถือวาเดຌบ าพใญสามัคคีธรรมตามทัศนะของ
พระพุทธศาสนาถรวาทอยางสมบูรณ์ละ฿นพระอภิธรรมปຂฎกเดຌกลาวถึงความสามัคคี฿นลักษณะของการถาม-ตอบ
กีไยวกับการกิดขึๅนของอันตรายทีไกิดจากเฟทัๅง 3 อยาง คือ เฟราคะความอยาก เฟทสะความพยาบาทอาฆาต เฟ
มหะ ความหลงงมงาย ซึไงกิลสของทัๅงสามนีๅป็นสาหตุ฿หຌกิดความตกยกของความสามัคคี฿นหมูชน 
 โ. ผลการศึกษาขຌอสนอนะ฿นการพัฒนา คุณลักษณะดຌานคุณธรรมของผูຌบริหารสถานศึกษา รงรียน
ขยายอกาส ครือขายกัลยาณิวัฒนา อ าภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดชียง฿หม  ครูละผูຌบริหารสถานศึกษา฿หຌ
ขຌอสนอนะตอคุณลักษณะดຌานคุณธรรมของผูຌบริหารสถานศึกษา รงรียนขยายอกาส ของอ าภอกัลยาณิวัฒนา 
จังหวัดชียง฿หม พบวา ผูຌบริหารสถานศึกษาควรปฏบิัตตินอยู฿นระบียบวินัยป็นบบอยางทีไดีพืไอป็นบบอยางทีไดี
ของนักรียน บุคลากร ละชุมชน ควรสริมสรຌางบรรยากาศทีได฿ีนการท างาน หใน฿จขຌา฿จครู ยอมรับความคิดหในทีไ
ตกตาง พืไอการท างานรวมกันอยางมีความสุข ผูຌบริหารสถานศึกษาควร฿หຌทุกคนเดຌสนอนวความคิด มีการ
ท างาน ละกຌปัญหารวมกัน ดยมีการประชุมอยางสมไ าสมอ พืไอ฿หຌกิดความขຌา฿จรวมกัน ละท างานอยางตใม
ความสามารถของตนอง ควร฿หຌการสนับสนุน฿หຌชุมชนหรือบุคลากร฿นทຌองถิไนมีสวนรวม฿นการพัฒนากิจกรรมการ
รียนการสอน ควรจัดสรรต าหนงบุคลากร฿หຌมีความหมาะสมละมีความช านาญฉพาะดຌาน฿นการปฏิบัติหนຌาทีไ 
พืไอกิดความคลองตัว฿นการท างาน ควรมีการ฿ชຌกฎขຌอบังคับทีไป็นเปตามสภาพสถานศึกษา เมขຌมงวดกินเปจนท า
฿หຌบุคลากรกิดความอึดอัดละผูຌบริหารกใตຌองเมละลย฿นการปลูกจิตส านึก สงสริม฿หຌบุคลากรกิดความตระหนัก
฿นการอยูภาย฿ตຌกฎขຌอบังคับดียวกันภาย฿น ควรมีความกระตือรือรຌน฿นการกຌเขปัญหาคารพ฿นความคิดหในทีไ
ตกตางละกลຌาทีไจะยอมรับผลจากการกระท าของตนอง ฿นการบริหารงานรงรียน ละควรมีความคิดริริไม
สรຌางสรรค์ มีทักษะทีไหลากหลาย สามารถพัฒนาสถานศึกษาดียิไงขึๅนซึไงสอดคลຌองกับงานวิจัยของนุกูล ชราศรี ละ 
กริกเกร กຌวลຌวน ิโ55้: 21ี เดຌศึกษารืไอง พฤติกรรมดຌานคุณธรรมของผูຌบริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานขต
พืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ขต ใ ประชากรคือผูຌบริหารจ านวน ใไ คน ละครูผูຌสอนจ านวน โ้ใ 
คน ครืไองมือ฿นการวิจัยป็นบบสอบถามมาตราสวนประมาณคามีคาความชืไอมัไนของครืไองมือทากับ เ.้5 สถิติ
ทีไ฿ชຌ฿นการวิคราะห์ เดຌก คาความถีไ คาฉลีไย คารຌอยละ สวนบีไยงบนมาตรฐาน ละ การทดสอบที ครืไองมือทีไ฿ชຌ
฿นการวิจัย เดຌก บบสอบถาม จ านวน โ ฉบับ เดຌก ฉบับผูຌบริหาร ละฉบับครู ผลการวิจัย พบวา ขຌอสนอนะ
กีไยวกับพฤติกรรมดຌานคุณธรรมของผูຌบริหารสถานศึกษา คือความปรง฿ส฿นการ฿ชຌงบประมาณพิไมบทลงทษก
ผูຌบริหารสถานศึกษาทีไกระท าผิดวินัยเมควรดืไมสุรา฿นสถานศึกษาตระหนักถึงความส าคัญ฿นการน าคุณธรรมมา
ปฏิบัติมีวาจาสุภาพตอผูຌ฿ตຌบังคับบัญชามืไอปฏิบัติ งานส ารใจ฿หຌขวัญละก าลัง฿จกครูอยางป็นธรรม ประสาน
ความสัมพันธ์กบชุมชนพืไอพัฒนาสถานศึกษา ควรสงสริมการพัฒนาตนองของบุคลากรอยูสมอ อีกทัๅงควรป็นผูຌทีไ
มีประสบการณ์฿นการท างานสูง รวมทัๅงควรอุทิศวลากทางราชการ฿หຌมากขึๅนละควรวางผนพัฒนางาน฿น
สถานศึกษาอยูสมอ 
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ขຌอสนอนะ 
ขຌอสนอนะ฿นการน าผลการวิจัยเป฿ชຌ 

 แ. ผูຌบริหารสถานศึกษาควรปฏิบัติตนอยู฿นระบียบวินัยป็นบบอยางทีไดี พืไอป็นบบอยางทีไดีของ
นักรียน บุคลากร ละชุมชน  

 โ. ผูຌบริหารสถานศึกษาควรสริมสรຌางบรรยากาศทีไดี฿นการท างาน หใน฿จขຌา฿จครู ยอมรับความคิดหในทีไ
ตกตาง พืไอการท างานรวมกันอยางมีความสุข  

 ใ. ผูຌบริหารสถานศึกษาควรมีการ฿ชຌกฎขຌอบังคับทีไป็นเปตามสภาพสถานศึกษา เมขຌมงวดกินเปจนท า฿หຌ
บุคลากรกิดความอึดอัดละผูຌบริหารกใตຌองเมละลย฿นการปลูกจิตส านึก สงสริม฿หຌบุคลากรกิดความตระหนัก฿น
การอยูภาย฿ตຌกฎขຌอบังคับดียวกันภาย฿นสถานศึกษา  

 ไ. ผูຌบริหารสถานศึกษาควรมีความกระตือรือรຌน฿นการกຌเขปัญหาคารพ฿นความคิดหในทีไตกตางละ
กลຌาทีไจะยอมรับผลจากการกระท าของตนอง ฿นการบริหารงานรงรียน  
  5. ผูຌบริหารสถานศึกษาควรมีความคิดริริไมสรຌางสรรค์ มีทักษะทีไหลากหลาย สามารถพัฒนาสถานศึกษาดี
ยิไงขึๅน  
ขຌอสนอนะส าหรับการวิจัย฿นครัๅงตอเป 

 แ. ควรขยายขอบขต฿นการศึกษา ชน ปรับปลีไยนพืๅนทีไคุณลักษณะดຌานคุณธรรมของผูຌบริหาร
สถานศึกษารงรียนขยายอกาส ป็นหนวยงานทีไมีขนาด฿หญขึๅน ป็นตຌน 
   2. ควรมีการศึกษาพืไอปรียบทียบคุณลักษณะดຌานคุณธรรมของผูຌบริหารสถานศึกษารงรียนขยาย
อกาส ฿นกลุมครือขายรงรียนทีไมีบริบท฿กลຌคียงกัน 

 ใ. ควรมีการศึกษาการประมินผลการน าคุณลักษณะดຌานคุณธรรมเป฿ชຌ฿นการบริหารรงรียน 
 ไ. ควรน านวทางการบริหารจัดการตามคุณลักษณะดຌานคุณธรรมมาปรับ฿ชຌกับกระบวนการรียนการสอน 
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