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techno logy 
consu l t ing  

simplifying IT c o ns u l t i n g  
s a l es   

s ta f f i n g  
s u p po r t  

TECHNOLOGY CONSULTING 
PROVIDES 
A TOTAL END TO END SOLUTION .  

APPLICATION MANAGEMENT 
 
Vulputate iaceo, volutpat eum mara ut accumsan nut. 
Aliquip exputo abluo, aliquam suscipit euismod te  
tristique volutpat immitto voco abbas minim olim eros. 
 

• Mos ventosus feugiat blandit turpis vero abigo.  
• Mos in dolor, aliquip illum neo adipiscing iriure.  
• Autem verto illum cogo vulputate aliquam velos.  
• Consequat nostrud, pneum, ibidem ex. 
• Ullamcorper quibus, velit distineo oppeto.  
• Consectetuer refero ut nimis vulputate quadrum. 
• Delenit proprius foras patria vereor, duis facilisi. 

Ibidem molior, facilisi, qui, 
fere, paratus foras tation te 
neo eu, usitas.  
 
Torqueo, qui lorem ipso 
utinam immitto vero sino. 

Appellatio, rusticus decet 
amet allapa facilisis feugait  
typicus abbas ut valde. Ne 
nisl macto oppeto, et, velit 
esse foras sin aptentillum. 

CUSTOM SOLUTIONS 
Opes sed nonummy tation 

 augue pecus. Venio regula ea  
fatua incassum. Nisl quia et  

aliquip, scisco roto minim ali quip 
macto duis. Wisi regula eum  

consectetuer ut mos tamen enim, 
aliquip feugait regula. Ut amet  
opes ideo gemino et tinci dunt 

humo sed ut, macto, meus. 

WEB SOLUTIONS 
Opes sed nonummy tation verto 

augue pecus. Venio regula ea vel 
fatua incassum. Nisl quia et aliquip, 

scisco roto minim aliquip macto duis. 

Wisi regula eum consectetuer ut 
mos tamen enim, aliquip feugait 

regula. Ut amet opes ideo gemino  
et tincidunt humo sed ut. 

EBUSINESS 
SOLUTIONS 

Enim iriure accumsan epulae  
accumsan inhibeo dolore populus 

praesent. Molior vicis feugiat  
valetudo quadrum quidem nisl ea 

paulatim. Haero ut nutus accum 
san melior, plaga cogo esse len 
eum. Genitus, te vero, eratenim 

exputo letalis tation loquor ex. 
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ทรัพยากรมนุษย< ภาวะผูfนำของผูfนำในการนำองค<สูBองค<กรนวัตกรรม 

 

  กองบรรณาธิการหวังเป�นอยBางย่ิง วBาทBานผูfอBานไดfองค<ความรูf

ใหมBๆ และไดfสารสนเทศที่จะสามารถนำไปใชfประโยชน<ในการปฏิบัติ 

การปรับปรุง และการพัฒนาสิ ่งตBาง ๆ รวมทั ้งการสรfางสรรค<งาน

วิชาการใหfกfาวหนfาไดfตBอไป 

 

                   ดร.จักรกฤษณ2  สิริริน 
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การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและประสิทธิภาพ 

เทคโนโลยีสารสนเทศของวิทยาลัยอาชีวศึกษาในกรุงเทพมหานคร 

เอกลักษณj สาคร* 

บทคัดยkอ 

การวิจัยเรื่องน้ีมีวัตถุประสงค;  เพื่อศึกษาการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประสิทธิภาพเทคโนโลยี

สารสนเทศ เปรียบเทียบการบริหารจัดการสารสนเทศและประสิทธิภาพสารสนเทศที่มีปIจจัยสJวนบุคคลที่แตกตJางกัน 

และเพื่อศึกษาความสัมพันธ;ของการจัดการสารสนเทศกับประสิทธิภาพสารสนเทศของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนใน

กรุงเทพมหานคร  

กลุJมตัวอยJาง คือ คณาจารย;และเจOาหนOาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใชOในการ

วิจัย คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห;ผลการศึกษาใชOสถิติเชิงพรรณนา ไดOแกJ ความถี่ รOอยละ คJาเฉลี่ย และคJาสJวน

เบี ่ยงเบนมาตรฐาน สำหรับการทดสอบสมมติฐาน ใชOการวิเคราะห;ขOอมูลเชิงปริมาณ ดOวยคJาสถิติ t-test การ

วิเคราะห;ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และการวิเคราะห;หาคJาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ;แบบเพียร;สัน 

ผลการวิจัย พบวJา 1) ความคิดเห็นของบุคลากรเกี ่ยวกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและ

ประสิทธิภาพสารสนเทศของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร ภาพรวมอยูJในระดับมาก  2) บุคลากรที่

มีปIจจัยสJวนบุคคลความแตกตJางกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและประสิทธิภาพ

สารสนเทศของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานครแตกตJางกันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 และ       3

) การบริหารจัดการสารสนเทศมีความสัมพันธ;เชิงบวกกับประสิทธิภาพสารสนเทศอยูJในระดับสูง 

คำสำคัญ: การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาใน

กรุงเทพมหานคร 

* นิสิตปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชพฤกษ;
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Abstract 

The objective of research were to study the administration and efficiency on management 

information system, to compare the opinion of staff at privacy vocational education colleges in 

Bangkok Metropolis who had different personal information on administration and efficiency on 

management information system, and to study the relation between  administration and efficiency 

on management information system. 

The sample size of this research was 400 people who were staff at privacy vocational 

education colleges in Bangkok Metropolis. The questionnaire was used for collecting data. The 

descriptive statistics such as Frequency, Percentage, Mean and Standard deviation was used for 

analyzing the research results. The data analyses were by t-test independent samples, one-way 

analysis of variance and Pearson correlation analysis.   

The research results revealed that 1) most of the staff had opinions on the administration 

and the efficiency of MIS on the average at the high level 2) staff who had different personal 

information would have different opinions on the administration and the efficiency of MIS 

significantly at .05. and 3) the administration on MIS had positively relation with the efficiency on 

MIS at a high level. 

 

 

Keywords: Information System Management, Efficiency on Information System, Privacy Vocational 

Education Colleges in Bangkok 
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ความเปtนมาและความสำคัญของปuญหา 

 ปIจจุบันประเทศไทยอยูJในชJวงเวลาที่ตOองเผชิญ

กับสถานการณ;การเปลี่ยนแปลง ทางเศรษฐกิจ สังคม 

การเมือง เทคโนโลย ี พลังงานและสิ ่งแวดล Oอมที่

เปล่ียนแปลงอยJางรวดเร็วและสJงผลกระทบอยJางรุนแรง

มากขึ้นกวJาที่ผJานมา เชJน การเปล่ียนแปลงเพื่อปรับตัว

เขOาสูJเศรษฐกิจโลก การรวมกลุJมเศรษฐกิจภายใตOกรอบ

การค Oาเสร ีของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การ

เปล ี ่ ยนแปลงของส ั งคมโลกท ี ่ ส J ง ผลต J อค วา ม

เปลี่ยนแปลงของสังคมไทย โดยเฉพาะการเขOาสูJสังคม

ผูOสูงอายุ สังคม ของความเป�นวัตถุนิยม สังคมที ่เนOน

คุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะคุณภาพบัณฑิต ปIญหา

วิกฤติดOานพลังงาน และสิ ่งแวดลOอมโดยเฉพาะการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่กJอใหOเกิดภัยธรรมชาติ

ที่มีความรุนแรงมาก สถาบันการศึกษาตJางๆ ของไทย

ในชJวงป� 2555-2559 มีการพัฒนาอยJางกOาวกระโดด 

เพื่อเป�นแหลJงความรูOที่ตอบสนองการแกOไขปIญหาวิกฤติ

และช้ีนำการพัฒนาอยJางยั่งยืนของชาติและทOองถิ่นโดย

เรJงสรOางภูมิคุOมกันในประเทศใหOเขOมแข็งขึ้นภายใตOหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และตOองสJงเสริมการพัฒนา

ประเทศใหOสามารถแขJงขันไดOในประชาคมอาเซียนและ

ประชาคมโลก โดยใหOความสำคัญกับการพัฒนาคนและ

สังคมไทยใหOมีคุณภาพ 

 ป Iจจุบ ันเป �นที ่ยอมร ับแลOวว Jา เทคโนโลยี

สารสนเทศ (Information Technology หรือ IT) ไดO

เจริญกOาวหนOาไปอยJางรวดเร็วและมีบทบาทสำคัญใน

ด Oานต Jางๆ อย JางกวOางขวาง ท ั ้งทางด Oานเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรม การบริการสังคม สาธารณสุข ส่ิงแวดลOอม 

รวมทั ้งดOานการศ ึกษา อาจกลJาวไดOว Jา เทคโนโลยี

สารสนเทศ หรือไอทีนั้นสามารถรองรับขOอมูลขJาวสาร

มาทำการประมวลผล และการแสดงผลตามที่ตOองการ

ได Oรวดเร ็วให Oสามารถปฏ ิบ ัต ิหน O าท ี ่ ไ ด O อย J า ง มี

ประสิทธิภาพ และเป�นเครื่องมือสำคัญที่ชJวยเพิ่มขีด

ความสามารถของธุรกิจ และขีดความสามารถในการ

บริหารงานของผูOบริหารในยุคปIจจุบัน การเขOาถึงระบบ

ฐานขOอมูลสารสนเทศจึงเป�นวิธีการหนึ ่งที่กลายเป�น

นโยบายเช ิงร ุกของสถานศึกษาเพื ่อให Oผ ู O ใช Oข Oอมูล

สามารถเขOาใจองค;กร และสามารถเลือกใชOขOอมูลไดOตาม

ตOองการ บุคลากรที่มีสJวนเก่ียวขOองกับการจัดการระบบ

ฐานขOอมูลตOองมีความเขOาใจในระบบการบริหารงาน 

แผนและนโยบาย หนJวยที่เก่ียวขOองกับระบบฐานขOอมูล

สารสนเทศ รวมไปถึงมีสJวนรJวมในการออกแบบระบบ 

ศึกษาปIญหา อุปสรรค วิธีการแกOปIญหาและพัฒนา 

พรOอมนำเสนอตJอผูOบริหารองค;การเพื่อพัฒนาหนJวยงาน 

 ดังนั้น วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนควรมีการ

บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศภายในสถานศึกษา

เพื่อใหOเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ นJาเชื่อถือ 

ถูกตOองเที่ยงตรง ปฏิบัติงานไดOคลJองตัว และมีประโยชน;

ในการปฏิบัติงานของคณาจารย; และเจOาหนOาที่ตJางๆ ใน

เรื ่องการเรียนการการสอน งานดOานธรุการ การเงิน 

เป�นตOน จากเหตุผลดังกลJาวขOางตOน ผูOวิจัยเล็งเห็นถึง

ความสำคัญ ในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ ของวิทยาลัย

อาชีวศ ึกษาเอกชน ในกร ุงเทพมหานคร  ผลการ

ศึกษาวิจัยครั้งนี้สามารถนำไปเป�นแนวทางใหOผูOบริหาร

นำไปบร ิหารจ ั ดการ เทคโนโลย ี ส ารสนเทศ ใ น

สถานศึกษาใหOเกิดประสิทธิภาพ  และเป�นแนวทางใหO

บ ุคลากรท ี ่ม ีส Jวนเก ี ่ ยวข Oองนำไปบร ิหารจ ัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศในองค;กรตJอไป 

 

วัตถุประสงคjของการวิจัย 

1. เพ ื ่อศ ึกษาการบริหารจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ ของว ิทยาล ัยอาช ีวศ ึกษาเอกชน ใน

กรุงเทพมหานคร 

2. เพ ื ่อศ ึกษาประสิทธิภาพของเทคโนโลยี

สารสนเทศ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพ 

มหานคร 

3 .  เพ ื ่ อ เปร ี ยบเท ี ยบการบร ิหารจ ั ดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน 

ในกรุงเทพมหานคร ที่มีปIจจัยสJวนบุคคลที่แตกตJางกัน 

4. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเทคโนโลยี

สารสนเทศ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในเขต

กรุงเทพมหานคร ที่มีปIจจัยสJวนบุคคลที่แตกตJางกัน 

5. เพื่อศึกษาความสัมพันธ; การบริหารจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศกับประสิทธิภาพของเทคโนโลยี

สารสนเทศของว ิทยาล ัยอาช ี วศ ึ กษาเอกชนใน

กรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

  ตัวแปรตxน       ตัวแปรตาม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วิธีการดำเนินการวิจัย 
         ประชากรและกลุkมตัวอยkาง 
 ประชากร คือ คณาจารย;และบุคลากรของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร จาก
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวิศึกษาเอกชนแหJง
ประเทศไทย จำนวน 79 วิทยาลัย 
 กลุJมตัวอยJาง ไดOแกJ คณาจารย;และบุคลากรของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร โดยการ
สุJมตัวอยJางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดย
การสJงแบบสอบถามดOวยตนเอง และสJงไปรษณีย; 
จำนวนกลุ Jมต ัวอย Jางได O 400 ราย โดย คำนวณหา
จำนวนกลุ Jมต ัวอย Jาง ในกรณีท ี ่ ไม Jทราบขนาดของ
ประชากรที่แทOจริงใชOสูตรของ Cochran  
        เคร่ืองมือท่ีใชxในการวิจัย 
 เคร ื ่องม ื อท ี ่ ใ ช O ในการทำว ิ จ ัยคร ั ้ งน ี ้ เ ป� น
แบบสอบถาม ประกอบดOวย 4 สJวน คือ สJวนที่ 1 ขOอมูล
ทั่วไป สJวนที่ 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สJวนที ่ 3 ความเห็นเกี ่ยวกับ
ประสิทธิภาพสารสนเทศ และสJวนที่ 4 ขOอเสนอแนะ   
        
การวิเคราะหjขxอมูล 
 การวิเคราะห;ขOอมูลทั่วไปใชOสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ไดOแกJ คJาความถี่และรOอยละ 

การวิเคราะห;ขOอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและประสิทธิภาพ ใชOการ
หาคJาเฉลี่ย และสJวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห;
เปรียบเทียบการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และประสิทธิภาพสารสนเทศ ใชOสถิติทดสอบ t-test, 
One-way ANOVA (Analysis of Variance) และการ
วิเคราะห;หาคJาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ;แบบเพียร;สัน 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. ป Iจจ ัยส Jวนบ ุคคล บ ุคลากรว ิทย า ลัย
อาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานครจำนวน 400 คน 
สรุปผลไดOคือ สJวนใหญJเป�นเพศชายมากกวJาเพศหญิง มี
อายุอยู JระหวJาง 26-30 ป� มีการศึกษาอย ู Jในระดับ
ปริญญาตรี ปฏิบัติงานมาแลOว 6-10 ป� และสJวนใหญJ
เป�นคณาจารย;มากกวJาเจOาหนOาที่ 

2. ความคิดเห็นเกี ่ยวกับการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชนในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงจำแนกรายดOาน คือ ดOาน
บุคลากร ดOานงบประมาณ ดOานวัสดุ ครุภัณฑ; และดOาน
การบริหารจัดการ ภาพรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศอยูJในระดับมาก 

3. ความค ิด เห ็น เก ี ่ ย วก ับประส ิท ธ ิ ภ าพ
เทคโนโลยีสารสนเทศของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน

สถานภาพสkวนบุคคล 

  1. เพศ 

  2. อาย ุ

  3. ระดับการศึกษา 

  4. ระยะเวลาการทำงาน 

  5. ตำแหนJงงาน 

 

 

 

ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ดOานความถูกตOองเที่ยงตรง 

2. ดOานความเชื่อถือไดO 

3. ดOานการปฏิบัติงานไดOคลJองตวั 

4. ดOานความมีประโยชน; 

 

การบริหารจัดการ 

เทคโนโลยีสารสนเทศใน

สถานศึกษา 

1. ดOานบุคลากร 

2. ดOานงบประมาณ 

3. ดOานวัสด ุครุภัณฑ; 

4. ดOานการบริหารจัดการ 

 



                        ACADEMIC JOURNAL OF RAJAPRUK UNIVERSITY     5 

                         Vol.6 No.2 October 2014-March 2015 
 

ในกรุงเทพมหานคร จำแนกรายดOาน คือ ความถูกตOอง
เที่ยงตรง ความเชื่อถือไดO การปฏิบัติงานไดOคลJองตัว 
และความมีประโยชน; และโดยภาพรวมความคิดเห็น
เกี ่ยวกับประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู Jใน
ระดับมาก  

4. ความค ิด เห ็นของบ ุคลากร ว ิท ย า ลั ย
อาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร ที ่มีต Jอการ
บร ิหารจัดการเทคโนโลย ีสารสนเทศ จำแนกตาม
สถานภาพสJวนบุคคล สรุปไดOดังน้ี 

4.1 เพศ  คณาจารย;และบุคลากรทางการ
ศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานครที่
เพศต Jางกัน  ม ีความคิดเห ็นต Jอการบร ิหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวม และรายดOานแตกตJางกัน 

4.2 อายุ คณาจารย;และบุคลากรทางการ
ศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานครที่มี
อายุต Jางกัน  ม ีความคิดเห ็นต Jอการบร ิหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวม และรายดOานแตกตJางกัน 

4.3 วุฒิการศึกษา  คณาจารย;และบุคลากร
ทางการศ ึ กษาว ิทยาล ั ยอาช ี วศ ึ กษาเอกชน ใ น
กรุงเทพมหานครที ่มีวุฒิการศึกษาตJางกัน  มีความ
คิดเห็นตJอการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ภาพรวม  และรายดOานแตกตJางกัน 

4.4 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน  คณาจารย;
และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
ในกรุงเทพมหานครที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานตJางกัน  
ม ีความค ิด เห ็นต Jอการบร ิหารจ ัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศในภาพรวม และรายดOานแตกตJางกัน 

4.5 ตำแหนJงงาน  คณาจารย;และบุคลากร
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานครที่มี
ตำแหนJงงานตJางกันมีความคิดเห็นตJอการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศไมJแตกตJางกัน 

5. ความค ิด เห ็นของบ ุคลากร ว ิท ย า ลั ย
อาช ี วศ ึ กษาเอกชนในกร ุ ง เทพมหานครท ี ่ม ีตJอ
ประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ จำแนกตามปIจจัย
สJวนบุคคล โดยพิจารณาแตJละปIจจัย สรุปไดOดังน้ี 

5.1 เพศ บุคลากรของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชนที่มีเพศตJางกัน  มีความคิดเห็นตJอประสิทธิภาพ
เทคโนโลยีสารสนเทศ แตกตJางกัน 

5.2  อายุ คณาจารย;และบุคลากรทางการ 
ศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานครที่มี

อายุตJางกัน  มีความคิดเห็นตJอประสิทธิภาพเทคโนโลยี
สารสนเทศในภาพรวม และรายดOานแตกตJางกัน 

5.3 วุฒิการศึกษา  คณาจารย;และบุคลากร
ทางการศ ึ กษาว ิทยาล ั ยอาช ี วศ ึ กษาเอกชน ใ น
กรุงเทพมหานครที ่มีวุฒิการศึกษาตJางกัน  มีความ
คิดเห ็นต Jอประสิทธิภาพเทคโนโลย ีสารสนเทศใน
ภาพรวม  และรายดOานแตกตJางกัน 

5.4  ระยะเวลาการปฏิบัติงาน  คณาจารย;
และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
ในกรุงเทพมหานครที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานตJางกัน  
มีความคิดเห็นตJอประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ภาพรวม และรายดOานแตกตJางกัน 

5 .5 ตำแหน J ง งาน  คณาจารย ; และ
บ ุคลากรของว ิทยาล ั ยอาช ี วศ ึ กษาเ อกชน ใน
กรุงเทพมหานครที่มีตำแหนJงงานตJางกัน มีความคิดเห็น
ตJอการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ แตกตJางกัน 

6. ความสัมพันธ;ระหวJางการบริหารจัดการ
เทคโนโลย ีสารสนเทศกับประสิทธิภาพเทคโนโลยี
สารสนเทศภาพรวม มีความสัมพันธ;กันและรายดOานมี
ความสัมพันธ;กัน 
 
อภิปรายผล 
 1. ปIจจัยสJวนบุคลมีผลตJอความคิดเห็นเก่ียวกับ
การบร ิหารจ ั ดการ เทคโนโลย ี สารสนเทศและ
ประส ิทธ ิภาพเทคโนโลย ีสารสนเทศ ซ ึ ่ งผลการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ พบวJา บุคลากรที่มีปIจจัยสJวนบุคคล
ด Oานเพศ อาย ุ ว ุฒ ิการศ ึกษา และระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน แตกตJางกัน จะมีความคิดเห็นแตกตJางกัน 
สถานภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานดOานบริหารเอกสาร
กับประสิทธิภาพของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การพ ัฒนาองค ; การแตกต Jางก ัน  สอดคล Oอง กับ
แนวความคิดของ ปภาวดี ประจักษ;ศุภนิติ ที่วJา ปIจจัย
ดOานความแตกตJางสJวนบุคคลของบุคลากรไมJวJาเป�น
องค;การทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีผลตJอทัศนคติและ
ความคิดเห ็นที ่ม ีต Jอองค ;การ และอาจกลJาวได OวJ า 
ประสิทธิภาพขององค;การน้ันอยูJที่ตัวของบุคคล การทำ
ความเขOาใจกับคนในองค;การจึงมีความสำคัญอยJางมาก
เพื่อจะไดOตอบสนองความตOองการสJวนบุคคลและยัง
เป�นตัวแปรนำไปสูJความสำเร็จและความมีประสิทธิภาพ
ขององค;การอยJางมาก ความเขOาใจเก่ียวกับคนจึงเป�นส่ิง
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ที ่ม ีความสำคัญ การปฏิบ ัติงานของคนในองค ;การ
เก ี ่ ย วข O องก ับต ั วแปรหลายประการ  เช Jน  อายุ  
ประสบการณ;การทำงาน การศึกษา คนทำงานที่มีวุฒิ
การศึกษาปริญญาตรีในวัย 26-30 ป� มีร ูปแบบการ
ทำงานที่แตกตJางไปจากคนทำงานในวัยเดียวกันที่วุฒิ
การศ ึกษาต่ำกวJาปร ิญญาตร ี ขณะเด ียวกันความ
กระตือรือรOนใครJเร ียนรู Oของคนทำงานวัย 45 ป� ยJอม
แตกตJางจากความกระตือรือรOนของคนทำงานวัย 25 ป� 
อีกดOวย จากผลการวิจัยจะเห็นไดOวJา การสJงเสริมใหO
บุคลากรมีความรู Oความสามารถเกี ่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศซึ่งไดOถูกกำหนดเป�นนโยบายของผูOบริหาร
วิทยาลัยอาชีวศึกษา โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของ
บุคลากร ให Oความสำค ัญกับการลงทุนสนับส นุน
งบประมาณในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศใหO
ทันสมัย จัดหาและมองการณ;ไกลถึงอนาคตของโลก
ขOอมูลขJาวสารที่ไมJหยุดนิ่ง มีการเปลี่ยนแปลงไปสูJการ
นวัตกรรมตลอดเวลา การคำนึงถึงความคุOมคJาน้ันยังมุJง
ไปที ่ เป �าหมายที ่แท Oจร ิงของการใช O เทคโนโลย ี ใน
สถานศ ึกษาเพ ื ่ อ ให O เ ก ิดประโยชน ; ส ู งส ุ ดแ ละ มี
ประสิทธิภาพกJอประสิทธิผลใหOกับบุคลากรผูOใชO  อันจะ
ม ีผลนำไปส ู Jผ ู O เ ร ียนซ ึ ่ง เป �นผลผล ิตของว ิทยาลัย
อาช ี วศ ึ กษาให Oม ี ความสามารถท ัด เท ียมนานา
อารยประเทศไดO ในขณะเดียวกันก็ยังใหOความสนใจกับ
ความนJาเชื่อถือ ความคลJองตัว และมีประโยชน;ในการ
นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชOในองค;การเป�นไปตาม
เกณฑ;การพัฒนาประสิทธิภาพสารสนเทศ สอดคลOอง
กับ แนวความคิดของ แวนเฮาส; เวลและแมคครู (Van 
House, Weil & McClure, 1990) ที่ไดOเสนอหลักเกณฑ;
พิจารณาการประเมินประสิทธิภาพที่ด ีไวO 4 ประการ 
ค ือ เนOนที ่ความถูกต Oองเท ี ่ยงตรง ความเช ื ่อถ ือไดO 
ปฏิบัติงานไดOคลJองต ัว และความมีประโยชน; ที ่จะ
นำไปสูJกระบวนการตัดสินใจเป�นตามความเป�นจริงที่ 
สามารถตรวจสอบไดOและตรงไปตรงมาน่ันเอง 
 2. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศมี
ความสัมพันธ;กับประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศอยูJ
ในระดับสูง เมื ่อพิจารณาเป�นรายดOาน จะเห็นไดOวJา
โดยรวม ดOานงบประมาณและดOานวัสดุ ครุภัณฑ; เป�น
ด Oานที ่ม ีความสัมพันธ;ก ับประสิทธิภาพเทคโนโลยี
สารสนเทศในทุกดOาน สอดคลOองกับแนวความคิดของ
ออสบอร;น (Alex F. Osborne) ในการสนับสนุนการ

บริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหOไดOผลลัพธ;ที่ มี
คุณภาพน้ัน การใหOการสนับสนุนดOานงบประมาณมีสJวน
ในการกำหนดเป�นแนวทางในการบริหารจัดการ อีกทั้ง
การจัดหาวัสดุและอุปกรณ; โดยคำนึงถึงความคุOมคJา
และประโยชน;ใชOสอยก็มีส Jวนสำคัญอย Jางยิ่งในการ
บริหารจัดการของวิทยาลัยอาชีวศึกษา นอกจากน้ี
ปIจจัยดOานอื ่นๆ อาทิ ดOานบุคลากรและการบริหาร
จัดการ ก็ยังมีสJวนทำใหOองค;การดำเนินการทำงานไปใหO
ถึงระดับที ่ต ั ้งเป�าหมายหรือบรรลุวัตถุประสงค;ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาไดOเชJนกัน ซึ่งปIจจัยหลักเหลJาน้ี 
หากขาดปIจจัยดOานใดดOานหน่ึงวิทยาลัยอาชีวศึกษาก็ไมJ
อาจจะดำเนินการใหOบรรลุตามเป�าประสงค;ไดO จะเห็นไดO
วJาในสถานการณ;ปIจจุบัน เราอยูJในโลกยุคโลกาภิวัตน; มี
การสรOางนวัตกรรมตJางๆ มาใชOจนกลายเป�นสิ ่งที ่ทุก
องค;การ (วิทยาลัยอาชีวศึกษาอ่ืนๆ) ใหOการยอมรับและ
น ำ ม า ป ร ะ ย ุ ก ต ; ใ ช O จ น ก ล า ย เ ป � น เ ท ค โ น โ ลยี  
(Technology) ที่มีคุณลักษณะเฉพาะขององค;การเขOา
มาชJวยในการทำงาน มีการเพิ ่มประสิทธิภาพและ
ช Jองทางการต ิดต Jอส ื ่อสารท ี ่ รวดเร ็วท ันสม ัย  ใชO
คอมพิวเตอร;ชJวยในการเก็บขOอมูลใชOระบบอินเทอร;เน็ต 
(Internet) คOนหาขOอมูลที ่ม ีความสำคัญและจำเป�น
สำหรับองค;การ เพราะฉะน้ันอาจกลJาวไดOวJาเทคโนโลยี
ส า ร ส น เ ท ศ  ( Information Technology) ไ ด O ถู ก
กำหนดใหOเป �นกลยุทธ;ของวิทยาลัยอาชีวศ ึกษาใน
กรุงเทพมหานคร และถือเป�นปIจจัยหลักที่สำคัญในการ
ทำงานขององค;การอีกอยJางหน่ึงซ่ึงเป�นผลดีกับองค;การ
คือทำใหOชJวยประหยัดเวลา (Time) ในการทำงานของ
องค;การและเห็นประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดOอยJาง
ชัดเจนอีกดOวย 
 
ขxอเสนอแนะ 
 ขxอเสนอแนะท่ีไดxจากผลการศึกษา 

1) คุณลักษณะที่พึงประสงค;ของบุคลากรที่มี
เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะ 

2) ความต Oองการของบ ุคลากรในการ ใชO
เทคโนโลยีสารสนเทศใหOมีประสิทธิภาพ 

3) ประสิทธิภาพของวัสดุ ครุภัณฑ;ที่เกี่ยวขOอง
กับเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคลOองและเหมาะสมกับ
สภาพการเปล่ียนแปลงของโลกยุคดิจิทัล 
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4) การบริหารจัดการภายในองค;การที่มีสJวน
เก่ียวขOองกับการใหOบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ขxอเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังตkอไป 
1) ศึกษาเปรียบเทียบสภาพความเป�นจริงและ

ความคาดหวังในการบร ิการจัดการสารสนเทศของ
วิทยาลัยในแตJละดOานตามภารกิจของวิทยาลัย 

2) ศึกษาปIญหาการบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศวิทยาลัยอาชีวศึกษาในเชิงเจาะลึกศึกษา
ความพึงพอใจของผูOใชOบริการสารสนเทศของวิทยาลัย 
อาทิ ผูOปกครอง บุคคลภายนอกที่มาติดตJอยังหนJวยงาน 
เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงระบบขOอมูลสารสนเทศใหOมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น 
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บทบาทการบริหารงานสถานศึกษาดxานวิชาการของผูxบริหาร 

สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี 
 

สริยาภรณj  จันทรกาล* 

 

บทคัดยkอ 

 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค;เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นและเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูตJอบทบาท

การบริหารสถานศึกษาดOานวิชาการของผูOบริหารสำนักงานสJงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

จังหวัดนนทบุรี  การเก็บขOอมูลใชOแบบสอบถามประมาณคJา 5 ระดับ กลุJมตัวอยJางคือครูศูนย;การเรียนชุมชน ครู 

กศน.ตำบล และครูประจำกลุJม จำนวน 160 คน วิเคราะห;ขOอมูลดOวย รOอยละ คJาเฉลี่ย  สJวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ทดสอบที (t-test) และการวิเคราะห;ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 

 จากผลการศึกษาพบวJาความคิดเห็นของครูตJอบทบาทการบริหารสถานศึกษาดOานวิชาการของผูOบริหาร

สำนักงานสJงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมอยูJในระดับมากและ

รายดOานอยูJระดับมากเรียงลำดับคือดOานการพัฒนากระบวนการเรียนรูO ดOานการวัดผล ประเมินผล การเทียบโอนผล

การเรียน การเทียบโอนความรูOประสบการณ;  ดOานการจัดสJงเสริมพัฒนาแหลJงเรียนรูOและภูมิปIญญาทOองถิ่น ดOานการ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาทางการศึกษา  ดOานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ดOานการพัฒนาส่ือ นวัตกรรม

และเทคโนโลยีทางการศึกษา และดOานการประสานความรJวมมือภาคีเครือขJาย  เพื่อพัฒนาวิชาการดOาน            การ

จัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

 การเปรียบเทียบความคิดเห็นพบวJาครูที่มีระดับการศึกษาและอายุแตกตJางกันมีความคิดเห็นตJอบทบาท

การบริหารสถานศึกษาดOานวิชาการของผูOบริหารสำนักงานสJงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

จังหวัดนนทบุรี แตกตJางกันอยJางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สJวนดOานเพศ ชJวงชั้นที่สอน และประสบการณ;ที่

สอนไมJแตกตJางกัน 

 

คำสำคัญ: บทบาทการบริหารงานสถานศึกษา  การบริหารงานวิชาการ  ผูOบริหารการศึกษานอกระบบ การศึกษา

ตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

* นิสิตปริญญาโท  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ; 
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Abstract 

 The purposes of this research were to study and compare the opinion from teachers 

toward the roles of academic administration of the administrators in Nonthaburi Provincal Office of 

the Non-Formal and Informal Education.  The data was collected by using the 5 rating-scale 

questionnaires.  The sample group was 160 teachers from Learning Center, Sub-district Center, and 

Group Learning.  The statistical analysis used was the frequency distribution, percentage, means, 

standard deviation, t-test, and One-way ANOVA with 0.05 statistical significant levels. 

The results had been found that the opinion from teachers toward the roles of academic 

administration of the administrators in Nonthaburi Provincal Office of the Non-Formal and Informal 

Education was generally high.  In considering each aspect, they could be generated by the ascending 

order as learning development process, measurement and evaluation, grade transfer, recognition 

of prior learning, folk wisdom and learning resources development, educational institution 

curriculum development, research based education development, educational technology and 

innovation development, the Non-Formal and Informal Education academic developing network 

coordination. 

In comparing the opinion toward the roles of academic administration of the administrators 

in Nonthaburi Provincal Office of the Non-Formal and Informal Education, it was found that the 

teachers with the different age and educational level showed the different opinion at 0.05 statistical 

significant levels, while the differences of gender, teaching level, and teaching experience showed 

the same opinion. 
 

 

Keywords: the roles of academic administration, administrators, Non-Formal, Informal Education  
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ความเปtนมาและความสำคัญของปuญหา  

พระราชบัญญัติการศึกษาแหJงชาติ พ.ศ. 2542 

แก O ไขเพ ิ ่มเต ิม (ฉบ ับท ี ่  2)  พ.ศ . 2545 ระบ ุว J าใหO

กระทรวงศึกษาธิการกระจายอำนาจการบริหารและจัด

การศ ึกษาให Oมากท ี ่ส ุด  ด Oวยเจตนารมณ;ท ี ่จะใหO

สถานศึกษาดำเนินการไดOโดยอิสระ คลJองตัว รวดเร็ว 

สอดคลOองกับความตOองการของผูOเร ียน สถานศึกษา 

ชุมชน ทOองถิ่น และการมีสJวนรJวมจากผูOมีสJวนไดOสJวน

เสียทุกฝ«าย ซึ่งจะเป�นปIจจัยสำคัญทำใหOสถานศึกษามี

ความเข็มแข็งในการบริหารและจัดการ สามารถพัฒนา

หลักสูตรและกระบวนการเรียนรูOตลอดจนการวัดผล

และประเมินผล มาตรฐานการศึกษาจะปรากฏเดJนชัด

เมื ่อการบร ิหารงานด Oานวิชาการประสบผลสำเร็จ 

สถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จในการดำเนินงานดOาน

วิชาการจะไดOรับการยกยJองยอมรับวJาเป�นสถานศึกษาที่

ดำเนินภารกิจของสถานศึกษาไดOผล งานดOานวิชาการ

เป�นหัวใจของสถานศึกษาความสำเร็จของสถานศึกษา

อยู Jที ่การบริหารงานวิชาการ ผู Oบริหารสถานศึกษา

จะตOองรูO  เขOาใจและมีทักษะเกี่ยวกับการบริหารงาน

ดOานวิชาการมากยิ่งขึ้น (ปIญญา แกOวกียูร, 2545 : 17) 

 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (องค;การมหาชน) (2555: 9) สรุปผลการ

ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษา

ขั้นพื้นฐานรอบสอง พบวJา มาตรฐานที่ 2 การจัดการ

ศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

ในจังหวัดนนทบุรี มีคJาเฉลี่ยอยูJในระดับพอใชOถึงต่ำ 

และสำนักงานสJงเสร ิมการศ ึกษานอกระบบและ

การศ ึกษาตามอัธยาศ ัย ได Oสร ุปผลการสอบวัดผล

สัมฤทธ์ิปลายภาคเรียนที่ 1/2555 และปลายภาคเรียน

ที่ 2/2555 ของผูOเรียนในเขตภาคกลาง พบวJา ระดับ

ประถมศ ึกษาระด ับม ั ธยมศ ึ กษาตอนต Oนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย มีระดับคะแนนเฉลี ่ยในวิชา

บังคับรวมถึงวิชาพื้นฐาน คือ คณิตศาสตร; วิทยาศาสตร; 

และภาษาอังกฤษต่ำกวJารOอยละ 50 ดังนั้นตOองมีการ

ปรับปรุงเรื่องความรูOความสามารถในการประเมินผล

และพัฒนาการเร ียนการสอนของคร ู และการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ

คุณภาพของนักเรียนจะเกิดผลบรรลุเป�าประสงค;ของ

การจัดการศึกษาไดOยJอมขึ้นอยูJกับการบริหารงานดOาน

วิชาการของผูOบริหารสถานศึกษา 

 จากเหตุผลดังกลJาว ผูOวิจัยจึงมีความสนใจที่จะ

ศึกษาบทบาทการบริหารสถานศึกษาดOานวิชาการของ

ผูOบริหารสำนักงานสJงเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี เพื่อเป�นแนวทาง

ในการ พัฒนางานดOานวิชาการของผูOบริหารสถานศึกษา 

อีกทั้งเป�นประโยชน;ตJอผูOบริหารระดับสูงและหนJวยงาน

ที ่ เก ี ่ยวข Oอง และเป �นข Oอมูลพื ้นฐานประกอบการ

พัฒนาการบริหารงานดOานวิชาการสำหรับผู Oบริหาร

สถานศึกษาของสำนักงานสJงเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี ตJอไป 

วัตถุประสงคjของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของครูผ ูOสอน

ตJอบทบาทการบริหารสถานศึกษาดOานวิชาการของ

ผูOบริหารสำนักงานสJงเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี 

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผูOสอน

ตJอบทบาทการบริหารสถานศึกษาดOานวิชาการของ

ผูOบริหารสำนักงานสJงเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี จำแนกตาม

สถานภาพของครูผูOสอน   

สมมุติฐานการวิจัย 

 ครูผูOสอนที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา ชJวง

ชั้นที่สอนและประสบการณ;การทำงานตJางกัน มีความ

คิดเห็นตJอบทบาทการบริหารสถานศึกษาดOานวิชาการ

ของผูOบริหารแตกตJางกัน 

ประโยชนjของการวิจัย 

 1. เป�นขOอมูลใหOผูOบริหาร ครูผูOสอน และชุมชน 

นำไปเป�นแนวทางในการพัฒนาดOานวิชาการใหOมีความ

เหมาะสมตJอค ุณภาพของผู O เร ียนและเพื ่อพ ัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณภาพของนักเรียนใหOดี 

และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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2. เป �นข Oอมูลในการพัฒนาแนวทางในการ

ปร ับปร ุงแกOไข พ ัฒนาด Oานวิชาการของสำนักงาน

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด

นนทบุรีใหOดียิ่งๆ ขึ้น 

3. เป �นแนวทางในด Oานการวิจ ัยเพ ื ่อพ ัฒนา 

ปรับปรุง รูปแบบการบริหารงานดOานวิชาการ เพื่อ

พัฒนาคุณภาพของผู OเรียนใหOเหมาะสมกับบริบทและ

แนวโนOมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยในอนาคต 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ผูOวิจัยไดOศึกษาแนวคิดและทฤษฎี ขอบขJายการ

บริหารงานดOานวิชาการสำนักงานสJงเสริมการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (2551: 2-3)  และ

งานวิจัยที่เก่ียวขOองที่มีลักษณะใกลOเคียงกัน มาเป�น

แนวทางในการสรOางกรอบแนวคิดของการวิจัย 

รายละเอียดแสดงในภาพที่ 1 

     

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย        

           ตัวแปรอิสระ                                                       ตัวแปรตาม 

 

 

            

   

  

 

 

 

 

 

 
วิธีดำเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุkมตัวอยkาง 
ประชากร เป�นครูผูOสอนในสังกัดสำนักงาน

สJงเสร ิมการศ ึกษานอกระบบและการศ ึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี 6 อำเภอ จำนวน 300 คน  

กลุJมตัวอยJาง เป�นครูผูOสอนในสังกัดสำนักงาน
สJงเสร ิมการศ ึกษานอกระบบและการศ ึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี  ที่สุ JมตัวอยJางจากครูศูนย;
การเร ียนชุมชน จำนวน 30 คน คร ู กศน.ตำบล 
จำนวน 40 คน ครูประจำกลุJมรวมจำนวน 160 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชxในการวิจัย 
เคร ื ่องมือในการเก ็บรวบรวมขOอมูล คือ

แบบสอบถามแบJงเป�น 2 ตอน คือตอนที่ 1 สถานภาพ
ของครูผูOสอน ไดOแกJ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ชJวง
ชั ้นที ่สอน และประสบการณ;ทำงานซึ ่งเป�นแบบ

ตรวจสอบรายการ ตอนที ่  2 ความคิดเห ็นของ
ครูผูOสอนเก่ียวกับบทบาทการบริหารสถานศึกษาดOาน
วิชาการของผูOบริหารสำนักงานสJงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรีใน 7 
ดOาน จำนวน 35 ขOอ เป�นแบบมาตราสJวนประมาณคJา 
5 ระดับ  

คุณภาพของเครื่องมือโดยหาคJา IOC (Index 
of Item – Objective Congruence) มีคJาความตรง
เทJากับ 0.76  และรายขOอระหวJาง .72 – 1.00 นำ
แบบสอบถามที ่ปรับปรุงแกOไขแลOวไปทดลองใชOกับ
ครูผูOสอนในสังกัดสำนักงานสJงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุร ีที่
ไมJใชJกลุJมตัวอยJางจำนวน 30 คน แลOวนำผลที่ไดOไป
หาคJาความเที ่ยง (Reliability) ไดOคJาสัมประสิทธ์ิ
แอลฟาครอนบัค เทJากับ 0.93 

ความคิดเห็นของครูผูxสอนตkอบทบาทการบริหารสถานศึกษา 

ดxานวิชาการของผูxบริหาร 

     1. ดOานการพัฒนากระบวนการเรียนรูOการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

     2. ดOานการประสานความรJวมมือภาคีเครอืขJายเพื่อพัฒนาวิชาการดOานการจัด

การศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

     3. ดOานการจัด สJงเสริม พัฒนาแหลJงเรียนรูOและภูมิปIญญาทOองถ่ิน 

     4. ดOานการพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษา 

     5. ดOานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

6. ดOานการวัดผลประเมินผล การเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรูOและ

ประสบการณ; 

7. ดOานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  สถานภาพของครูผูxสอน 

1.  เพศ  

2.  อายุ  

3.  ระดับการศึกษา  

4.  ชJวงช้ันที่สอน 

5.  ประสบการณ;การทำงาน 
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สรุปผลการวิจัย 

1. ความคิดเห็นของครูตJอบทบาทการบริหาร
สถานศึกษาดOานวิชาการของผูOบริหารสำนักงานสJงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
จังหวัดนนทบุรี พบวJา โดยภาพรวมและรายดOานอยูJใน
ระดบัมาก 

2. ผลการเปรียบเทียบบทบาทการบริหาร
สถานศึกษาดOานวิชาการของผูOบริหารสำนักงาน
สJงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย จังหวัดนนทบุรี จำแนกตามสถานภาพของ
ครูผูOตอบแบบสอบถามสรุปไดOดังน้ี 
             2.1 คร ูท ี ่ม ีอาย ุต Jางกันมีความคิดเห็น
บทบาทการบร ิหารสถานศ ึกษาด Oานการพ ัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาทางการศึกษาของผู Oบร ิหาร
สำนักงานแตกตJางกันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 
โดยคร ูอาย ุน Oอยกว Jา 30 ป �ม ีความเห ็นค Jาเฉ ล่ีย
มากกวJาครูอายุระหวJาง 41-50 ป� 
 2.2 ครูที่มีระดับการศึกษาแตกตJางกันมี
ความคิดเห็นตJอบทบาทการบริหารสถานศึกษาโดย
ภาพรวมและดOานการพัฒนาสื ่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาของผู Oบริหารสำนักงานที่
ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 โดยครูปริญญาเอกมี
คJาเฉลี่ยความคิดเห็นแตกตJางคือมากกวJาครูปริญญา
โท และปริญญาตรี  
              2.3 คร ูท ี ่ม ี เพศ ช Jวงช ั ้นท ี ่สอน และ
ประสบการณ;ทำงานแตกตJางกันมีความคิดเห็นตJอ
บทบาทการบริหารสถานศึกษาดOานวิชาการของ
ผูOบริหารสำนักงานสJงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุร ีโดยรวม ไมJ
แตกตJางกัน  
 
อภิปรายผล  

1. บทบาทการบร ิหารสถานศึกษาด O าน
วิชาการของผูOบริหารสำนักงานสJงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรีโดย
ภาพรวมอยูJในระดับมาก ขOอคOนพบน้ีสอดคลOองกับผล
การศึกษาของ วสันต;  ปรีดานันต; (บทคัดยJอ: 2553) 
ที่พบวJา การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้น
พื ้นฐานสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัด
สมุทรสงครามโดยภาพรวมอยูJในระดับมาก และผล

การศึกษาของสุชาดา  ศิริสุวรรณ (2553) ที่ไดOทำการ
วิจ ัยเร ื ่อง การบร ิหารงานวิชาการของผู Oบร ิหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา อำเภอเบตง 
สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 
ผลการวิจัยพบวJา ระดับการบริหารงานวิชาการของ
ผู Oบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา
อำเภอเบตง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 15 โดยภาพรวมและรายดOานอยู Jในระดับมาก  
ทั้งนี้อาจจะเป�นเพราะวJาสถานศึกษาทุกระดับ ทุก
ประเภทตJางก็มุJงเนOนเรื่องของงานวิชาการซ่ึงเป�นเรื่อง
ของการผลิตนิสิต นักศึกษาใหOผู Oเร ียนเหลJาน ั ้นมี
ความรูO    มีทักษะในการแสวงหาความรูOเพื่อนำมา
ประยุกต;ใชOในการศึกษาตJอ การดำเนินชีวิต ทำใหOการ
บริหารงานวิชาการตOองคำนึงถึงหลักการบริหารที่มี
เป�าหมายและวัตถุประสงค;ที่ชัดเจน เป�นไปเพื่อการ
จัดงาน จัดคน จัดเง ิน จ ัดวัสด ุอ ุปกรณ;ได Oอย Jาง
เหมาะสม ดOวยเทคนิควิธีการในการบริหารงานดOวย
ก ร ะ บ ว น ก า ร ท ำ ง า น อ ย J า ง ม ี ร ะ บ บ 
มีความรอบคอบเพื่อที่จะทำใหOการบริหารวิชาการ
ดำเนินไปดOวยดี มีการประเมินผลติดตามผลอยJาง
ตJอเนื่อง เพื่อจะไดOแนวทางในการปรับปรุงงานไดOดี
ข ึ ้น สำนักงานสJงเสร ิมการศ ึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี  

2. ผลการเปรียบเทียบบทบาทการบริหาร
สถานศึกษาดOานวิชาการของผู Oบริหารสำนักงาน
สJงเสร ิมการศ ึกษานอกระบบและการศ ึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี เม่ือจำแนกตาม เพศ ชJวงช้ัน
ที ่สอน และประสบการณ;การทำงาน พบวJาไมJ
แตกตJางกัน ทั้งนี้อาจเป�นเพราะผูOบริหารสำนักงาน
ได Oร ับการฝ¯กอบรมแนวทางการบร ิหารงานด Oาน
วิชาการ และมีการบริหารตามกฏระเบียบ ขOอกำหนด
ที่มาจากสJวนกลางอยJางจริงจัง จึงทำใหOไมJแตกตJาง
กัน สอดคลOองกับ สุชาดา  ศิริสุวรรณ (2553) ที่ไดOทำ
การวิจัยเรื่องการบริหารงานวิชาการของผู Oบร ิหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา อำเภอเบตง 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 ผล
การศึกษาพบวJา ครูผูOสอนที่มีเพศและประสบการณ;
การทำงานตJางกัน มีความคิดเห็นตJอการบริหารงาน
วิชาการของผูOบริหารไมJแตกตJางกัน นอกจากนี้ผล
การศึกษายังพบวJา ดOานการพัฒนาหลักสูตรพบวJา ครู
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ที่มีอายุตJางกันมีความคิดเห็นตJอการบริหารแตกตJาง
กันอยJางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจ
เป�นเพราะ การพัฒนาหลักสูตรเป�นการนำหลักสูตรที่
มีอยู JแลOวมาปร ับปรุงใหOดีขึ ้นรวมไปถึงการสร Oาง
หลักสูตรขึ้นมาใหมJ โดยใชOกระบวนการการพัฒนา
หลักสูตร ทำใหOผูOมีอายุตJางกันมีมุมมองที่แตกตJางกัน
เพราะการพ ัฒนาหล ักส ูตรม ักจะทำในร ูปของ
คณะกรรมการและมีหลายขั้นตอน ซึ่งสอดคลOองกับ
แนวค ิดของสำน ักพ ัฒนาว ิชาการ (2555 : 65) 
ที่กลJาวถึงการพัฒนาหลักสูตรโดยเริ่มจากการศึกษา
ขOอมูลพื ้นฐาน 3 สJวน ไดOแกJ ขOอมูลผู Oเร ียน ขOอมูล
สังคม และขOอมูลจากผู Oเช ี ่ยวชาญ ซึ ่งออนสไตน; 
และฮ ันค ินส ;  (Ornstein และ Hunkins, 1993 : 
236–241) กลJาวไวOวJา การพัฒนาหลักสูตรที่ดีควรมี
หลักในการพิจารณา ดังน้ี 1) การกำหนดจุดประสงค;
ของการศึกษา ขอบขJายของหลักสูตร 2) การกำหนด
เนื ้อหา สาระการเร ียนร ู O  แนวค ิด ค Jานิยม หรือ
คุณธรรมที ่สำคัญสำหรับผู Oเร ียนในรายวิชาต Jางๆ 
3) การจัดลำดับการเรียนรูO ตามลำดับกJอนหลังของ
เนื้อหาจากงJายไปยาก 4) ความตJอเนื่องของเนื้อหา 
ประสบการณ;การเรียนรูO และทักษะตJางๆ ตลอด
หลักสูตร 5) การบูรณาการเน้ือหาและประสบการณ;
การเรียนรูOในหลักสูตรใหOมีความสัมพันธ;เชื่อมโยงกัน
จากจากรายวิชาหน่ึงไปอีกรายวิชาที่มีความเก่ียวขOอง
กัน  6) ความสมดุลของเนื ้อหา ประสบการณ;การ
เรียนรูO และทักษะกับวุฒิภาวะของผูOเรียน 

นอกจากนี ้ย ังพบวJาครูที ่มีวุฒิการศ ึกษา
ต Jางก ันม ีความค ิด เห ็นต Jอบทบาทการบร ิหาร
สถานศึกษาดOานวิชาการของผู Oบริหารสำนักงาน
สJงเสร ิมการศ ึกษานอกระบบและการศ ึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดนนทบุรีที่แตกตJางกันอยJางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที ่ระดับ 0.05 ทั ้งนี ้อาจเป�นเพราะระดับ
การศึกษาของแตJละคนแสดงถึงประสบการณ; มุมมอง 
และความคิดเห็นที่แตกตJางกัน นับเป�นความแตกตJาง
ทางดOานเชาว;ปIญญา ซ่ึงเป�นความแตกตJางของบุคคล
ในความสามารถที่เกี่ยวกับการคิดและความสามารถ

ในการเรียนรูOสิ่งตJางๆ ทั้งเชิงนามธรรม และรูปธรรม 
รวมไปถ ึ งความสามารถในการค ิดว ิ เ คราะห;  
ความสามารถในการแยกแยะส่ิงตJางๆ ซ่ึงนักจิตวิทยา
ปIจจุบันเช่ือวJาความความสามารถทางสติปIญญาเป�น
ผลมาจากพันธุกรรม แตJสามารถสJงเสริมภายหลังไดO 
เพ ื ่อให Oแต Jละบุคคลมีการพัฒนาไปในทางที ่ด ีไดO 
โดยเฉพาะด Oานการพ ัฒนาสื ่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษาซึ่งเป�นเรื่องของความถนัด 
ซ ึ ่ ง เป�นความแตกต J าง ในด O านศ ั กยภาพ หรื อ
สมรรถภาพที่แฝงอยูJในตัวบุคคลโดยมีสติปIญญาและ
ความสนใจเป�นพื ้นฐาน จึงกลJาวไดOวJาครูผูOสอนที่ มี
ระดับการศึกษาตJางกัน มีผลตJอการใชOและการพัฒนา
ส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 
ขxอเสนอแนะสำหรับงานวิจัยตkอไป 
 1 . ควรศ ึกษาความส ัมพ ันธ ;ระหว Jาง
รูปแบบพฤติกรรมของ “ผูOนำหรือผูOบริหาร” ที่สJงผล
ตJอความสุขในการทำงานของครู กศน.ตำบล ครูศูนย;
การเรียนชุมชน และครูประจำกลุJม 
 2. ควรศึกษาความผูกพันของครู กศน.
ตำบล ครูศูนย;การเรียนชุมชนและครูประจำกลุJมที่มี
ต Jอ สำนักงานสJงเสร ิมการศ ึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี  
 3. ควรศึกษาถึงผลอันเกิดจากพฤติกรรม
ของผูOบริหารตJอ ครู กศน.ตำบล ครูศูนย;การเรียน
ชุมชน และครูประจำกลุJม อาทิ การลาป«วย การลาใน
รูปแบบตJางๆ หรือการขาดงาน และการลาออก 
รวมทั้งการทุJมเทใหOกับการทำงานดOวย  
 4. ควรมีการศ ึกษาถึงองค ;ประกอบที่
สJงผลถึงการแสดงภาวะผูOนำของผูOบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี เพื่อใชOเป�นแนวทางใน
การพัฒนาภาวะผูOนำของผูOบริหารสถานศึกษาตJอไป 
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การทำงานเปtนทีมของผูxบริหารและครูในสถานศึกษาสำนักงานสkงเสริม 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กลุkมสมุทรคีรี 
 

อัญชลี  สุทธิพันธj* 

 

บทคัดยkอ 

การวิจัยนี ้มีวัตถุประสงค;เพื ่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการทำงานเป�นทีมของผูOบริหารและครูใน

สถานศึกษาสำนักงานสJงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กลุJมสมุทรคีรี จำแนกตามสถานภาพ

สJวนบุคคล กลุJมตัวอยJางเป�นผูOบริหาร  และครูในสถานศึกษาสำนักงานสJงเสริมการศกึษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย กลุJมสมุทรคีรี  จำนวน 201 คน รวบรวมขOอมูลจากแบบสอบถาม แบบมาตรวัด 5 ระดับ  วิเคราะห;

ขOอมูล ใชOการแจงความถี่ รOอยละ คJาเฉลี่ย  สJวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคJาที ( t-test)  และการวิเคราะห;

ความแปรปรวนทางเดียว ( One-way ANOVA) ผลการศึกษา พบวJา 

1. การทำงานเป�นทีมของผู OบริหารและครูในสถานศึกษาสำนักงานสJงเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย กลุJมสมุทรคีรี ในภาพรวมและรายดOานอยูJในระดับมาก 

2.  การเปรียบเทียบการทำงานเป�นทีมของผูOบริหารและครูในสถานศึกษาสำนักงานสJงเสริมการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กลุJมสมุทรคีรี เม่ือจำแนกตามเพศ และประสบการณ;การทำงาน พบวJา แตกตJาง

กันอยJางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เม่ือจำแนกตาม ตามอายุ วุฒิการศึกษา และตำแหนJง พบวJาไมJแตกตJางกัน 

 

 

คำสำคัญ: การทำงานเป�นทีม  การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย 
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Abstract 

 

The aims of this survey research were to study and compare the team-work of the 

administrators and teachers in the Office of the Non-Formal and Informal Education under the 

Samutkhiree group classified by the demographical factors.  The data was collected by using the 5 

rating scale questionnaires.  The sample group was 201 administrators and teachers from the Office 

of the Non-Formal and Informal Education under the Samutkhiree group.  The statistical analysis 

used was the frequency distribution, percentage, means, standard deviation, t-test, and One-way 

ANOVA.  

 Findings were as follows: 

 1. The level of the team-work of the administrators and teachers in the Office of the Non-

Formal and Informal Education under the Samutkhiree group was generally in the high level.  

 2. The hypothesis examination had been found that the administrators and teachers with 

the different gender and work experience generally had the different opinion statistically significant 

difference at 0.05 levels, while the difference of age, educational level, and the job position 

affected no different opinion. 

 

 

 

Keywords: Team-work Office of the Non-Formal and Informal Education 
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ความเปtนมาและความสำคัญของปuญหา 
จากนโยบายและจุดเนOนการดำเนินงาน 

สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ประจำป�งบประมาณ พ.ศ.2557  ตาม
บทบัญญัติแหJงกฎหมายวJาดOวยการสJงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   บทบาท
หนOาท ี ่สำค ัญคือการจัดส Jงเสริม สนับสนุน และ
ประสานงาน การจัดการศ ึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ในอันที่จะเพิ่มและกระจาย
โอกาสทางการศึกษาใหOกับประชาชนกลุJมเป�าหมาย
ได Oร ับการศ ึกษานอกระบบและการศ ึกษาตาม
อัธยาศัยอยJางทั่วถึงและมีคุณภาพ ภายใตOกรอบทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ อาทิ แผนการบริหารราชการ
แผJนดิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหJงชาติ  
แผนการศ ึ กษาแห J งช าต ิ นโยบายการศ ึ ก ษา 
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ     

โดยสำนักงานการศ ึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย  เป�นองค;กรที่มุJงพัฒนางาน
ใหOสำเร็จตามเป�าหมายอยJางมีประสิทธิภาพ  หลักที่
สำคัญประการหนึ่งของกระบวนการพัฒนาองค;กร 
ค ือ การมุ Jงแสวงหาวิธ ีการที ่ด ีกว Jามาใช Oในการ
ปฏิบัติงานใหOสำเร็จลุลJวงไดOอยJางมีประสิทธิภาพ โดย
มุJงเอาความรูO ทักษะและความสามารถของบุคลากร
ในองค;กรมาใชOใหOเกิดประโยชน;สูงสุด ในการพัฒนา
องค;กรจำเป�นตOองเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรที่อยูJบนพื้นฐานของความไวOวางใจซ่ึงกัน
และกัน พรOอมเผชิญกับปIญหาตJาง ๆ อยJางเป±ดเผย 
เป ±ดโอกาสให Oท ุกฝ «ายเข Oามาม ีส Jวนร Jวมในการ
ปฏิบัติงาน สJงเสริมใหOมีทัศนคติแบบรJวมมือรJวมใจใน
การแกOปIญหาตJาง ๆ ขององค;กร และสนับสนุนใหO
บุคลากรใชOศักยภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน อาจ
กลJาวไดOวJาการทำงานเป�นทีมเป�นแนวปฏิบัติที่กำลัง
ไดOรับความสนใจอยJางกวOางขวาง   

เนื่องจากมีขOอมูลเชิงประจักษ;แสดงใหOเห็น
วJา  เป�นการพัฒนาทีมงานใหOทำงานไดOคลJองตัวชJวย
ใหOผลการปฏิบัติงานดีขึ ้น (ธีระ  ไชยสิทธิ ์นันทน;, 
2555:1)  การทำงานเป�นทีมมีลักษณะการทำงานที่
เป±ดโอกาสใหOบุคคลหรือทีมงานรJวมมือรJวมใจกัน
ทำงานอยJางใกลOชิด  สามารถประสานความสามารถ
ระหวJางกันอยJางมีประสิทธิภาพ มีการติดตJอส่ือสารที่

เป�นเอกภาพ เห็นพOองตOองกันในภารกิจ โดยถือวJา
เป�าหมายสูงสุดอยูJที ่ความสำเร็จของทีมเป�นสำคัญ   
จึงสJงผลใหOสมาชิกทีมมีความเขOาใจ  มีความผูกพันกัน 
เป�นการชJวยเพิ ่มพูนการยอมรับนับถือตJอกัน ชJวย
สรOางขวัญกำลังใจในการทำงานรJวมกัน ประสิทธิภาพ
ของงานและผลผลิตก็จะเพิ่มขึ้น การทำงานเป�นทีมมี
ความจำเป�นควรใหOความสำคัญในหนJวยงานหรือ
องค;กรตJาง ๆ ดOวยเหตุผลที่วJา การทำงานบางอยJาง 
เราไมJสามารถทำใหOสำเร็จไดOโดยบุคคลเพียงคนเดียว 
งานบางอย Jางต Oองใช Oความคิดร ิเริ่มสร Oางสรรค;
จำเป�นตOองอาศัยความรู Oความสามารถจากบุคคล
หลายฝ«าย  งานบางอย Jางเป �นงานที ่ต Oองทำโดย
เรJงดJวนไมJสามารถทำใหOสำเร็จไดOทันเวลาที่กำหนด  
และบางอยJางเป�นงานที่หลายหนJวยงานรับผิดชอบ 
หากไดOมีการรJวมมือจากบุคคลหลายฝ«ายมาระดม
ความคิด  ทำงานรJวมกันจะทำใหOการทำงานประสบ
ความสำเร็จตามเป�าหมายไดO (สมชาติ  กิจยรรยง 
และจีรชา  ใจเป�²ยม, 2552 : 57 )   

หากทีมงานไดOผJานการเตรียมตัว การฝ̄กฝน 
โดยมีการทำงานรJวมกันจนเกิดความชำนาญในการ
ทำงานและมีการประสานงานที ่ด ีสมาชิกทุกคน
ตระหนักถึงความสามัคคี มีการรJวมมือกันมากกวJา
การที่สมาชิกแตJละคนจะแยกกันทำในบทบาทของ
ตนเอง  พยายามที่จะแสดงความโดดเดJนของตนเพียง
คนเดียวโดยไมJสนใจสมาชิกอื่นในทีม จะทำใหOการ
ทำงานเป�นทีมประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น  (ณัฏฐพันธ; เขจรนันทน; และคณะ 2545 : 22) 
ในทางตรงกันขOาม หากหนJวยงานหรือองค;กรขาดการ
ทำงานเป�นทีมที่มีประสิทธิภาพ อาจทำใหOเกิดปIญหา
อุปสรรคต Jางๆ ในการพัฒนาสู Jความสำเร ็จตาม
เป�าหมายไดO   
 ภารกิจของสำนักงานการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด และอำเภอ   เป�น
หนJวยงานที ่ร Jวมขับเคลื ่อนนโยบายสู Jการปฏิบ ัติ   
ร ับผิดชอบในการจัดและสJงเสริม การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อดำเนินงาน ใหO
ประสบผลสำเร็จตามเป�าหมายโดยมีบุคลากรหลักใน
การจัดการศึกษาใหOมีประสิทธิภาพ ผูOบริหารและครู 
ที่ตOองประสานความรJวมมือรJวมใจกับทุกฝ«าย บOาน 
วัด  โรงเรียน รวมทั ้งคณะกรรมการสถานศึกษา 
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ผูOบริหาร คณะครูตOองทำงานภายใตOความรJวมมือกับ
เครือขJายตJาง ๆ ตามบริบทของกิจกรรมที ่จ ัด ใน
สถานศึกษาในการดำเนินงานตามภารกิจความ
รับผิดชอบของสถานศึกษา  ใหOมีความสอดคลOองกับ
มาตรฐานและตัวบJงชี้ ของสำนักงาน กศน. มีการจัด
กิจกรรมการเรียนรูOและกิจกรรมในและนอกหOองเรียน 
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสำนักงาน 
กศน.  และความต Oองการของสถานศ ึกษาโดย
ประสานความรJวมมือกับคณะกรรมการสถานศึกษา 
คร ู  ผ ู Oปกครองน ักเร ียน หน Jวยงาน จ ึงม ีความ
จำเป�นตOองสJงเสริมใหOทุกฝ«ายเขOามามีสJวนรJวมในการ
ปฏิบัติงานและกิจกรรมตJาง ๆ ใหOการดำเนินงานของ
สถานศึกษาสำเร็จอยJางมีประสิทธิภาพ   

การทำงานเป�นทีม จึงเป�นองค;ประกอบที่
สำคัญที่ผลักดันใหOการจัดกิจกรรม ซึ่งประกอบดOวย
แผนงานโครงการตJาง ๆ ที่กำหนดไวOสำเร็จลุลJวงไดO
มากหรือนOอย และมีประสิทธิภาพเพียงใด สJงผลตJอ
การพัฒนาคุณภาพผู Oเร ียนที ่เป�นเป�าหมายสำคัญ  
หากสถานศ ึกษาขาดการทำงานเป �นท ีมท ี ่ มี
ประสิทธิภาพ ทำใหOเกิดปIญหา อุปสรรคตJาง ๆ ไดO 
เชJน การทำงานบางอยJางดำเนินงานไมJสำเร็จ  งาน
บางอย JางไมJม ีค ุณภาพและประสิทธิภาพ  งาน
บางอยJางเกิดความลJาชOากวJากำหนด ( จากการสังเกต
ของผูOวิจัยในการประชุมประจำเดือนของสำนักงาน 
กศน.จังหวัด  ป�งบประมาณ 2556 ) สJงผลเสียตJอการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา ที่ไมJสามารถทำงานที่
ไดOรับมอบหมายใหOเสร็จตามเป�าหมายไดO   และจาก
ประสบการณ;การทำงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย การทำงานรJวมกันกับเพื่อน
รJวมงาน หรือเครือขJายตJางๆ  หากการงานนั้นไมJมี
ความชัดเจนวัตถุประสงค; ขาดการมีสJวนรJวม ขาด
การสรOางบรรยากาศของการทำงานเป�นทีม  ขาดการ
รับฟIงซึ่งกันและกัน  ขาดการสื่อสารอยJางเป±ดเผย  
ขาดการรับรูOบทบาทและหนOาที ่ในงานอยJางชัดเจน 
ขาดภาวะผูOนำรJวม และขาดเครือขJายความสัมพันธ;
กับภายนอก ในการปฏิบัติงานหรือภารกิจน้ัน ๆ ก็ไมJ
สามารถบรรลุว ัตถุประสงค;หรืองานที ่ ได Oย ังไม J มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

จากปIญหาและแนวคิดดังกลJาว  ผูOวิจัยจึงมี
ความสนใจศึกษาการทำงานเป�นทีมของผูOบริหารและ

ครูในสถานศึกษาสำนักงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย  กลุJมสมุทรคีรี เพื่อนำผลที่ไดO
ไปใชOประโยชน;ในการวางแผนพัฒนาการทำงานเป�น
ทีมที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษา จะนำไปสู Jการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป�นสJวน
หนึ ่งในการขับเคล ื ่อนนโยบายส ู J เป �าหมายโดย
ประโยชน;ส ูงส ุดเก ิดข ึ ้นก ับผู Oมาร ับบร ิการ งาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และ
สรOางความยั่งยืนใหOเกิดขึ้นอยJางแทOจริง โดยเฉพาะ
การพึ่งพาตนเองไดOสรOางสังคมแหJงการเรียนรูOภายใตO
การรJวมกันทำงานเป�นทีม 

 
วัตถุประสงคj 

เพ ื ่อศ ึกษาและเปร ียบเทียบสภาพการ
ทำงานเป�นทีมของผูOบริหารและครู ในสถานศึกษา
สำนักงานสJงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย กลุJมสมุทรคีร ี
 
สมมุติฐานในการวิจัย  

ผู Oบริหารและครู ในสถานศึกษาสำนักงา
สJงเสร ิมการศ ึกษานอกระบบและการศ ึกษาตาม
อัธยาศัย กลุJมสมุทรคีรี ที่มีสถานภาพสJวนบุคลคล
แตกตJางกัน มีความคิดเห็นตJอการทำงานเป�นทีม
แตกตJางกัน 

 
ประโยชนjท่ีไดxรับจากการวิจัย  

1. เป �นองค ;ความร ู Oหร ือข Oอมูลเกี ่ยวกับ
สภาพ/ลักษณะการทำงานเป�นทีมของสถานศึกษาทั้ง 
8 ดOานของผูOบริหารและครูในสถานศึกษาสำนักงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย    
กลุJมสมุทรคีรี  

2. ผูOบริหารและครูในสถานศึกษานำไปใชO
ในการวางแผนปรับปรุง และพัฒนาการทำงานเป�น
ทีมใหOเกิดการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสJงผลตJอ
ค ุณภาพของการจ ัดการศ ึ กษาของสำน ั ก ง าน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   
กลุJมสมุทรคีรี ทั้ง 8 ดOาน 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

จากการศึกษาวรรณกรรมที่เก่ียวขOอง แนวคิดของปาร;คเกอร; (อOางถึงใน สุนันทา  เลาหนันทน;, 2551)  

และงานวิจัยที่เก่ียวขOองพัฒนาเป�นกรอบแนวคิดการวิจัยดังน้ี 

                               ตัวแปรตxน    ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
วิธีดำเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุkมตัวอยkาง 
กลุJมตัวอยJางที่ใชOในการศึกษาครั้งน้ี ไดOแกJ 

ผู OบริหารและครูในสถานศึกษาสำนักงานสJงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
กลุ Jมสมุทรค ีร ี  ประกอบดOวย สำนักงานสJงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดประจวบคีรีขันธ;  สำนักงานสJงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศ ึกษาตามอัธยาศ ัย จ ังหวัด
เพชรบุรี สำนักงานสJงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศ ึกษาตามอัธยาศ ัย จ ังหวัดสมุทรสงคราม 
สำนักงานสJงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 201 คน 
ผูOบริหาร จำนวน 22 คน และ ครูจำนวน 179  คน 

เคร่ืองมือท่ีใชxในการวิจัย 
แบบสอบถามท่ีใชxในการวิจัยมีลักษณะดังน้ี 

 ตอนที ่   1  เป �นแบบสอบถามเกี ่ยวกับ
สถานภาพส Jวนบ ุคคลของผ ู Oบร ิหารและคร ู ใน
สถานศึกษาสำนักงานสJงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย กลุJมสมุทรคีรี มีลักษณะ
เป�นแบบตรวจสอบรายการ เกี่ยวกับ เพศ อายุ วุฒิ
การศึกษา ตำแหนJง ประสบการณ;การทำงาน 

 ตอนที่  2  เป�นแบบสอบถามความคิดเห็น
ของผูOบริหารและครูในสถานศึกษาสำนักงาน สJงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
กลุJมสมุทรคีรี เกี่ยวกับการทำงานเป�นทีม 8  ดOาน 
ประกอบดOวย  ดOานความชัดเจนในวัตถุประสงค;  ดOาน
พฤติกรรมการมีสJวนรJวม ดOานการสรOางบรรยากาศ
ของการทำงานเป�นทีม   ดOานการรับฟIงซ่ึงกันและกัน   
ดOานการสื่อสารอยJางเป±ดเผย   ดOานการรับรูOบทบาท
และหนOาที่ในงานอยJางชัดเจน ดOานภาวะผูOนำรJวมและ
ดOานเครือขJายความสัมพันธ;กับภายนอก   โดยมี
ลักษณะเป�นแบบประเมินคJา 5 ระดับ ตามแบบของ
ลิเคร;ท ( Likert’s Scale ) กำหนดเกณฑ;ใน    การ
แปลผล ดังน้ี 

การตรวจสอบค ุณภาพเคร ื ่องม ือโดย
ผู Oทรงค ุณว ุฒ ิ 3 ท Jาน โดยการหาคJาความตรง 
(Validity)  ไดOคJา IOC  เทJากับ 0.86 และความเที่ยง
(Reliability) โดยการทดลองใชOกับ ผูOบริหารและครู
ในสถานศึกษาสำนักงานสJงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดนนทบุรีที่ไมJใชJ
กลุJมตัวอยJาง  และหาคJาสัมประสิทธิ์ของครอนบาค 
ไดOคJาความเที่ยง เทJากับ 0.90 

 
 

สถานภาพสkวนบุคคลของ 

ผูxบริหารและครู 

- เพศ  

- อาย ุ

- วุฒิการศึกษา 

- ตำแหนJง 

- ประสบการณ;การทำงาน 

  

การทำงานเปtนทีมของผูxบริหารและครู 

ในสถานศึกษาสำนักงานการศึกษานอกระบบและ 

การศึกษาตามอัธยาศัยกลุkมสมุทรคีรี  

     1. ดOานความชดัเจนในวัตถุประสงค; 

2. ดOานพฤติกรรมการมีสJวนรJวม 

3. ดOานการสรOางบรรยากาศของการทำงานเป�นทีม 

4. ดOานการรับฟIงซ่ึงกันและกัน 

5. ดOานการส่ือสารอยJางเป±ดเผย 

6. ดOานการรับรูOบทบาทและหนOาที่ในงานอยJางชัดเจน 

7. ดOานภาวะผูOนำรJวม 

8. ดOานเครือขJายความสัมพันธ;กับภายนอก 
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ผลการวิเคราะหjขxอมูล 
ตารางท่ี 1 คJาเฉล่ีย และสJวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ

การทำงานเป �นทีมของผู Oบร ิหารและคร ูใน
สถานศึกษาสำนักงานสJงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กลุJมสมุทร
คีรี ในภาพรวม 

 
 
จากตารางที่ 1 พบวJา  การทำงานเป�นทีม

ของผูOบริหารและครูในสถานศึกษา สำนักงานสJงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กลุJม

สมุทรคีรี ในภาพรวมอยูJในระดับมาก (x" =3.87) ทุก
ดOานเมื่อพิจารณาเป�นรายดOาน พบวJาดOานมีคJาเฉล่ีย

สูงสุดคือดOานความชัดเจนในวัตถุประสงค;   (x"  = 

4.13) รองลงมาค ือ ด Oานการมอบหมายงานตาม
บทบาทหนOาที่ ดOานการสื ่อสารอยJางเป±ดเผย ดOาน
พฤติกรรมการมีสJวนรJวมและมีคJาเฉล่ียต่ำสุดคือ ดOาน
การสร O า งบรรยากาศของการทำงานเป �นที ม  

(x"  = 3.70)  
ผลการเปรียบเทียบสภาพการทำงานเป�นทีม

ของผูOบริหารและครูในสถานศึกษา สำนักงานสJงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กลุJม
สมุทรคีร ีพบวJา 

1) ผูOบริหารและครูในสถานศึกษาสำนักงาน
สJงเสร ิมการศ ึกษานอกระบบและการศ ึกษาตาม
อัธยาศัย กลุJมสมุทรคีรี ที่มีเพศตJางกันมีสภาพการ
ทำงานเป�นทีมทุกดOานแตกตJางกันอยJางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 

2) ผูOบริหารและครูในสถานศึกษาสำนักงาน
สJงเสร ิมการศ ึกษานอกระบบและการศ ึกษาตาม
อัธยาศัย กลุJมสมุทรคีรี ที่มีอายุตJางกัน มีการทำงาน
เป�นทีมที่ไมJตJางกัน แตJดOานเครือขJายความสัมพันธ;กับ

ภายนอกโดยภาพรวมแตกตJางกันอยJางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  

3) ผูOบริหารและครูในสถานศึกษา สำนักงาน
สJงเสร ิมการศ ึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย กลุJมสมุทรคีรี ที่มีวุฒิการศึกษาตJางกันโดย
ภาพรวมมีการทำงานเป�นทีมไมJแตกตJางกัน แตJดOาน
พฤติกรรมการมีสJวนรJวมแตกตJางกัน  

4) ผูOบริหารและครูในสถานศึกษาสำนักงาน
สJงเสร ิมการศ ึกษานอกระบบและการศ ึกษาตาม
อัธยาศัย กลุJมสมุทรคีร ี ที่มีตำแหนJงตJางกัน มีการ
ทำงานเป�นทีมในภาพรวมไมJแตกตJางกัน แตJดOาน
เครือขJายความสัมพันธ;กับภายนอกแตกตJางกัน  

5) ผูOบริหารและครูในสถานศึกษาสำนักงาน
สJงเสร ิมการศ ึกษานอกระบบและการศ ึกษาตาม
อัธยาศัย กลุJมสมุทรคีรี ที่มีประสบการณ;การทำงาน
ตJางกัน  ม ีสภาพการทำงานเป �นทีมในภาพรวม
แตกตJางกันโดย แตกตJางกัน  2  คูJ  คือผูOบริหารและ
ครูที่มีประสบการณ;การทำงานนOอยกวJา 10 ป� ตJาง
กับผู Oบริหารและคร ูท ี ่มีประสบการณ;การทำงาน     
10-20 ป� โดยผูOบริหารและครูที่มีประสบการณ;ทำงาน
นOอยกวJา 10 ป� มีคJาเฉล่ียสูงกวJา และผูOบริหารและครู
ที่มีประสบการณ;การทำงาน 10-20 ป�  แตกตJางกับ
ผูOบริหารและครูที่มีประสบการณ;การทำงาน 20 ป� 
ขึ้นไปโดยผูOบริหารและครูที่มีประสบการณ;การทำงาน 
20 ป� ขึ ้นไปมีคJาเฉลี ่ยสูงกวJาผู Oบริหารและครูที ่มี
ประสบการณ;การทำงาน     10-20 ป�  

 

อภิปรายผล 
ในการศึกษาครั ้งน้ี  ผู OวิจัยแบJงประเด็น

อภิปรายผลไดOดังนี้  สภาพการทำงานเป�นทีมของ
ผู OบริหารและครูในสถานศึกษาสำนักงานสJงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กลุJม
สมุทรคีร ี พบวJา ผู Oบริหารและคร ูในสถานศ ึกษา
สำนักงานสJงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย กลุJมสมุทรคีรี  มีสภาพการทำงานใน
ภาพรวมอยูJในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป�นราย
ดOาน  พบวJา ทุกดOานมีการทำงานเป�นทีมอยูJในระดับ
มาก โดยดOานความชัดเจนในวัตถุประสงค;คJาเฉล่ีย
สูงส ุด รองลงมาค ือด Oานการมอบหมายงานตาม
บทบาทหนOาที่ ในขณะที่คือ ดOานการสรOางบรรยากาศ
ของการทำงานเป�นทีม เป�นลำดับลำดับสุดทOาย ทั้งน้ี
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เป�นเพราะสถานศึกษาสำนักงานสJงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กลุJมสมุทรคีรี 
มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตร
ปIจจุบันที่หลากหลาย มีลักษณะการจัดกิจกรรมและ
เนื้อหาสาระที่เนOนการสรOางเสริมพัฒนาการ  โดยใหO
นักศึกษาและประชาชนในพื้นที่มีความสุขกับการเขOา
รJวมกิจกรรมตJาง ๆ  ซึ่งมีความคิดเห็นสอดคลOองกัน
ว Jาการทำงานเป �นท ีมของผ ู Oบร ิหารและคร ู ใน
สถานศึกษาสำนักงานสJงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย กลุJมสมุทรคีรีอยูJในระดับ
มากหรือมีการทำงานเป�นทีมรOอยละ 80 ขึ้นไป โดย
ในแตJละดOานมีดังน้ี 
 1) ดOานการสรOางบรรยากาศของการทำงาน
เป �นทีม โดยสิ ่งท ี ่ควรให Oความสำค ัญ ค ือการใหO
ความสำคัญกับการสรOางบรรยากาศของการทำงาน
เป�นทีมสJงเสริมใหOกลุJมมีการจัดโครงการ / กิจกรรม
เสริมสรOางการทำงานเป�นทีม (Happy Teamwork) 
อาจเริ ่มจากกิจกรรม /โครงการดOานนันทนาการสูJ
กิจกรรม /โครงการที่ผสมผสานระหวJางนันทนาการ
และวิชาการ มีการกำหนดใหOมีการประชุมรJวมกัน
เพื่อแกOปIญหาในทีมอยJางสม่ำเสมอ มีการใหOความ
ไวOวางใจและเป±ดใจรับฟIงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  
มีการชJวยเหลือซ่ึงกันดOวยความเต็มใจ ในเรื่องตJาง ๆ 
ซึ ่งสอดคลOองกับแนวทางในการปฏิบ ัต ิงานของ
สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ที่เป�นองค;กรภาครัฐที่มุJงพัฒนาการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ใหOสำเร็จตาม
เป�าหมายอยJางมีประสิทธิภาพ โดยหลักที ่สำคัญ
ประการหน่ึงของกระบวนการพัฒนาองค;กร คือ การ
มุJงแสวงหาวิธีการที่ดีกวJามาใชOในการปฏิบัติงานใหO
สำเร ็จล ุล J วง โดยนำเอาความร ู O  ท ักษะมาใชO   
สอดคลOองกับผลการวิจัยของสมชาติ  กิจยรรยง และ
จีรชา  ใจเป� ²ยม (2552) ไดOศึกษาเรื ่องการพัฒนา
ทีมงานการบริการ โดยผลวิจัยพบวJา ถOาทีมงานมีการ
เตรียมตัว การฝ̄กฝน โดยมีการทำงานรJวมกันจนเกิด
ความชำนาญในการทำงานและมีการประสานงานที่ดี  
สมาชิกทุกคนตระหนักถึงความสามัคคี  มีการรJวมมือ
กันมากกวJาการที่สมาชิกแตJละคนจะแยกกันทำใน
บทบาทของตนเอง 

 2) ดOานการรับฟIงซึ่งกันและกัน  ผูOบริหาร
และครูในสถานศึกษาสำนักงานสJงเสริมการศ ึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กลุJมสมุทรคีรี 
มีความคิดเห็นสอดคลOองกัน วJาควรใหOความสำคัญกับ
การใหOบุคลากรทุกระดับมีความรูOสึกเป�นสJวนหน่ึงของ
องค;กร โดยตระหนักรูOวJาตนเป�นสJวนหน่ึงของทีมงาน  
องค;กรตOองมีการเสริมสรOางทัศนคติวJาทุกคนสามารถ
ชี้แจงเหตุผลตJอที่ประชุมเมื่อเกิดความขัดแยOง และ
การนำขOอตกลงในทีมไปสูJการปฏิบัติจริง มีลักษณะ
การทำงานที่รับฟIงเหตุผลซ่ึงกันและกัน ใหOเกียรติกัน 
ยอมรับนับถือซ่ึงกันและกันในทุกเรื่อง ใหOความเคารพ
ในบทบาทและหนOาที่ของกันและกัน มีความรักและ
สามัคคีกัน  ซึ่งสอดคลOองกับงานวิจัยของ อภิชาติ  
ไตรธิเลน (2550) ดังนั ้นผู OนำทีมจะตOองแสดงการ
ยอมรับนับถือแกJผูOรJวมงาน โดยการมอบหมายงาน
และเป±ดโอกาสใหOทุกคนทำงานเมื่อพบปIญหาทุกคน
ในทีมงานชJวยกันแสดงความคิดเห็นและหาวิธีที่ด ีที
สุดมาชJวยกันแกOปIญหา ทำใหOเห็นวJายังมีวิธีการที่
เหมาะสมอีกหลายอยJาง ท ี ่สามารถเล ือกใช Oเพื่อ
พ ัฒนาการปฏิบ ัต ิงานไดO และควรใหOกำลังใจกับ
สมาชิกในทีมทางานใหOมีขวัญกำลังใจ และ มีความสุข
กับการทำงานไดOงานอยJางที่มีคุณภาพและสอดคลOอง
กับแนวทางในการปฏิบัติงานของสำนักงานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่ เป�นองค;กร
ภาครัฐที่มุJงสนับสนุนใหOบุคลากรใชOศักยภาพสูงสุดใน
การปฏิบัติงานรJวมกัน งานสำเร็จตามเป�าหมายอยJาง
มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของความไวOวางใจซึ่งกัน
และกัน การยอมรับนับถือ พรOอมเผชิญกับปIญหาตJาง 
ๆ อยJางเป±ดเผย และเป±ดโอกาสใหOทุกฝ«ายเขOามามี
สJวนรJวมในการปฏิบัติงาน สJงเสริมใหOมีทัศนคติแบบ
รJวมมือรJวมใจในการแกOปIญหาตJาง ๆ ขององค;กร 
 3) ดOานภาวะผูOนำรJวม ผูOบริหารและครูใน
สถานศึกษาสำนักงานสJงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย กลุJมสมุทรคีรี  มีความ
คิดเห็นสอดคลOองกันเชJนกัน  โดยมีความคิดเห็นวJา
หลักสำค ัญของการพัฒนาศ ักยภาพดOานนี ้ของ
ผู OบริหารและครูในสถานศึกษาสำนักงานสJงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กลุJม
สมุทรคีรี ควรใหOความสำคัญกับการสรOางความเป�น
อันหนึ่งอันเดียวกันของทีมไดO  การมีบทบาทความ
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เป�นผู Oนำและผู Oตามตามความเหมาะสม  และการ
สรOางความรู Oสึกเป�นมิตรที ่ด ีตJอกัน โดยองค;กรควร
สJงเสริมใหOมีการจัดกิจกรรม / โครงการที่บุคลากรไดO
ปฏิบัติงานในตำแหนJงหนOาที่ที่บางครั้งเป�นผูOนำกลุJม 
และบางครั ้งเป�นผู Oตาม  เป�นตOน ซึ ่งสอดคลOองกับ
แนวทางในการปฏิบัติงานของสำนักงานการศ ึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่เป�นองค;กร
ภาครัฐ ซึ่งมุJงสนับสนุนใหOบุคลากรใชOศักยภาพสูงสุด
ในการปฏ ิบ ัต ิ ง านร J วมก ัน และสอดคล Oอง กับ
ผลการวิจัยของเนสัน (Nason, 1999 : 763 อOางถึงใน 
ธารทิพย;  อุดมดี 2552 : 54 ) ไดOศึกษาวิจัยเรื่อง การ
แลกเปลี่ยนสมาชิกในทีมงาน ซึ่งผลการศึกษาวิจัย
ครั้งน้ัน พบวJาภาวะผูOนำและความสัมพันธ;ในทีมงานมี
ความสัมพันธ;กับประสิทธิภาพการทำงาน 
 4)  ดOานเครือขJายความสัมพันธ;กับภายนอก  
สJวนใหญJ ผูOบริหารและครูในสถานศึกษาสำนักงาน
สJงเสร ิมการศ ึกษานอกระบบและการศ ึกษาตาม
อัธยาศัย กลุ Jมสมุทรคีร ี มีความคิดเห็นวJาควรใหO
ความสำค ัญก ับการแสวงหาความร J วมม ื อ กับ
บุคคลภายนอก  การเป±ดโอกาสใหOบุคคลภายนอกมี
สJวนรJวมในการแสดงความคิดเห็น  และการสJงเสริม
ในทุกฝ«ายได Oร ับการสน ับสน ุนงบประมาณจาก
เครือขJายทั้งในและนอกสังกัด โดยสJงเสริมใหOมีการ
โครงการ/จ ั ดก ิ จกรรมในการสร O า งเคร ื อข J าย
ความสัมพันธ;กับภายนอก อาทิ การจัดใหOมีเวทีการ
ประชุม สัมมานา การถJายทอดความรูO และการพบปะ
สังสรรค;ระหวJางเครือขJายความสัมพันธ;ที ่องค;กร
เกี ่ยวขOอง เพื ่อแลกเปลี ่ยนความคิดเห ็นระหวJาง
เคร ือข Jาย    ซ ึ ่ งสอดคล Oองก ับแนวทางในการ
ปฏิบัติงานของสำนักงานสJงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยที่ ใหOความสำคัญกับการ
พัฒนาเครือขJายความสัมพันธ;ทั้งกับบุคลากรภายใน
เอง และกับหนJวยงานภายนอก โดยมีโครงการและ
กิจกรรมในหลากหลายรูปแบบ อาทิ จัดใหOมีเวทีการ
ประชุม สัมมนา การถJายทอดความรูO และการพบปะ
สังสรรค;ระหวJางเครือขJายความสัมพันธ;ที ่องค;กร
เกี ่ยวขOองในโอกาสสำคัญตJาง ๆ  เพื ่อแลกเปลี ่ยน
ความคิดเห ็นระหวJางเคร ือข Jาย  สอดคลOองกับ
ผลการวิจ ัยของเชแมน มอสส อิงล ิช (Sherman 
Morss Eanglish, 2001 )  อOางถึงในอภิชาต   แสงลี 

(2552:63) ไดOทำการศึกษาวิจัยเรื่องปIจจัยของการ
สอนทีมงานใหOมีระเบียบวินัยระหวJางกันในงานที่ทำ
ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาของโรงเรียนเอกชนแหJง
หนึ่ง ผลการศึกษาครั้งนั้น พบวJา ความสัมพันธ;กับ
ชุมชนของโรงเรียนมีผลตJอการบรรลุตามผลสัมฤทธ์ิ
ของโรงเรียน  โดยโรงเรียนที่มีความสัมพันธ;กับชุมชน
มากยิ่งขึ้น จะสJงผลใหOโรงเรียนไดOรับการสนับสนุนใน
ด Oานทร ัพยากร และการเข Oาม ีส Jวนร Jวมในการ
ชJวยเหลือโรงเรียนในดOานตJาง ๆ น้ันเอง 
 5) ด O านการส ื ่ อสารอย J างเป ±ด เผย น้ัน 
ผู OบริหารและครูในสถานศึกษาสำนักงานสJงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กลุJม
สมุทรคีรี มีความคิดเห็นวJาควรใหOความสำคัญกับการ
สJงเสริมใหOแสดงความคิดเห็นขณะปฏิบัติงานรJวมกัน
ในองค;กรอยJางสม่ำเสมอ  การใหOทุกฝ«ายไดOมีโอกาส
ในการ เสนอแนะหร ือต ิดต J อก ันแบบเป ±ด เผย 
ตรง ไปตรงมา และม ีการ เป ± ดช Jองทาง ในการ
ติดตJอสื ่อสารระหวJางกันไดOทุกรูปแบบ ทั ้งที ่เป�น
ทางการและไมJเป�นทางการที่หลากหลาย และเขOาถึง
ไดOงJาย โดยสJงเสริมใหOมีการจัดกิจกรรมนันทนาการ/
การสื ่อสารระหวJางฝ «ายบร ิหารกับบ ุคลากรทุก
ระดับชั้น มีการพัฒนาระบบการสื่อสารองค;กรใหOมี
ประสิทธิภาพ เพื่อใหOบุคลากรทุกระดับชั้นเขOาใจใน
นโยบายและวัฒนธรรมขององค;กรอยJางชัดเจนและ
ทั ่วถ ึง การพัฒนาชJองทางการสื ่อสารใหOม ีความ
หลากหลาย เหมาะสมสอดคลOองกับลักษณะของ
องค;กร และความตOองการของบุคลากร  สอดคลOอง
กับการวิจัยของบุญลดา คุณาเวชกิจ (2550)  ซึ่งไดO
ศึกษาวิจัยเร ื ่อง ปIจจัยสJวนบุคคลกับการพัฒนา
ทีมงานสูJองค;การแหJงการเรียนรูO พบวJา ประสิทธิผล
ในการสื ่อสารภายในองค ;กร เป�นหัวใจสำค ัญใหO
องค;กรบริหารจัดการไดOอยJางมีประสิทธิภาพ บรรลุ
ตามเป�าหมายที่องค;กรกำหนด เนื ่องจากบุคลากร
ไดOรับรูO และเขOาใจเป�าหมายเดียวกัน  รJวมประสาน
พลังการปฏิบัติงานตามหนOาที่ไปสูJเป�าหมายที่องค;กร
กำหนด  ร วมท ั ้ ง ส อด คล O อ ง ก ั บ แนวค ิ ด ข อ ง 
Katzenbach & Smith (อOางใน สุเทพ  พงศ;ศรีวัฒน; 
2544 : 401)  พบวJา การทำงานเป�นทีมงานนั้นตOอง
ให Oความสำคัญกับการจัดการกับความสัมพ ันธ;
ระหวJางบุคคล (Interpersonal Skills) องค;กรตOอง
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สJงเสริมการสรOางความเขOาใจและการมีวัตถุประสงค;
รJวมกันของทีมใหOเกิดขึ้นรJวมกันมีความรูOสึกรJวมกัน 
หากสมาชิกขาดทักษะในการติดตJอสื่อสารที่ด ีและ
ขาดทักษะในการแกOปIญหาดOวยวิธีการสรOางสรรค;
อยJางมีประสิทธิผล ซึ ่งทักษะดOานความสัมพันธ;
ระหวJางบ ุคคลจึงเป�นหัวใจของความสำเร็จของ
ทีมงาน 
 6)   ดOานพฤติกรรมการมีสJวนรJวม ผูOบริหาร
และครูในสถานศึกษาสำนักงานสJงเสริมการศ ึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กลุJมสมุทรคีรี 
มุJงเนOนความสำคัญดOานนี้เป�นอยJางมาก โดยมองวJา
ควรให Oความสำค ัญกับสJวนรวมของทีมมากกวJา
สJวนตัวเพื ่อใหOเกิดความรู Oสึกอิสระในการทำงาน 
สอดคลOองกับแนวทางในการปฏิบัติงานของสำนักงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่
เป ±ดโอกาสให Oท ุกฝ «ายเข Oามาม ีส Jวนร Jวมในการ
ปฏิบัติงาน สJงเสริมใหOมีทัศนคติแบบรJวมมือรJวมใจใน
การแกOปIญหาตJาง ๆ ขององค;กร  รวมทั้งสอดคลOอง
การศึกษาวิจัยของ แม็คกาเบ (McCabe 1974, p. 
4171 – A ) ไดOศึกษาเก่ียวกับการเขOาไปมีสJวนรJวมใน
การพัฒนาชุมชนของวิทยาลัยในรัฐเวอจินีย ในป� ค.ศ.
1974 พบวJา  สมาชิกของชุมชนและมหาวิทยาลัยตJาง
มีความเชื ่อวJาความรJวมมือในดOานปฏิบัติและการ
พึ่งพาอาศัยกันเป�นส่ิงจำเป�นในการพัฒนาชุมชน  ถOา
มีความเป�นอันหน่ึงอันเดียวกันมากเทJาไร โอกาสแหJง
ความสำเร็จของกลุJมก็มีมากขึ้น และสอดคลOองกับ
การวิจัยของธีระ ไชยสิทธิ์นันทน; (2555) เรื่องศึกษา
สภาพการทำงานเป�นทีมที่มีประสิทธิภาพตามความ
คิดเห็นของผูOบริหารและ ครูในเขตพื้นทีการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จังหวัดระยอง   

7)   ดOานการมอบหมายงานตามบทบาท
หนOาที ่  ผู Oบริหารและครูในสถานศึกษาสำนักงาน
สJงเสร ิมการศ ึกษานอกระบบและการศ ึกษาตาม
อ ัธยาศ ัย กล ุ Jมสม ุทรค ีรีม ีความเห ็นว JาควรใหO
ความสำค ัญก ับกำหนดบทบาทหน O าท ี ่ ในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรใหOชัดเจน  มีการวางแผน
กำหนดคJาเป�าหมายใหOกับบุคลากรอยJางเป±ดเผย ใหO
บุคลากรรู Oสึกถึงความยุติธรรมและเพื่อสรOางความ
มั่นใจวJามีการมอบหมายงานใหOแกJสมาชิกทีมเสมอ
ภาคกัน และทุกคนปฏิบัติรJวมกันเพื่อความสำเร็จของ

ท ีม รวมถ ึงม ีความเต ็มใจท ี ่จะปฏ ิบ ัต ิ ง าน อ่ืน
นอกเหนือจากงานที ่ได Oร ับมอบหมาย  โดยการ
มอบหมายงานใหOสอดคลOองกับความรูO ความสามารถ 
สมรรถนะ ประสบการณ; ของสมาชิกในทีมงาน   ซ่ึง
สอดคลOองกับแนวทางในการปฏิบัติงานของสำนักงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่มุJง
นำเอาความรูO ทักษะและความสามารถของบุคคลใน
องค;กรมาใชOใหOเกิดประโยชน;สูงสุด  และสอดคลOอง
กับผลการวิจ ัยของชลธิชา โตลาภ (2552) ท ี ่ ไดO
ทำการศ ึกษาว ิจ ัยเร ื ่ องการศ ึกษาถึงสภาพการ
ดำเนินงาน  ปIญหา และแนวทางแกOไขในการจัดการ
ความร ู Oของสถานศึกษาสังกัดเทศบาล  จังหวัด
ส ุพรรณบุร ี   โดยพบว Jา การมอบหมายงานใหO
เหมาะสมกับความรูO ความสามารถ และประสบการณ;
ของบุคลากรเป�นส่ิงสำคัญ รวมทั้งตOองสJงเสริมใหOเกิด
กระบวนการการจัดการความรู Oในองค;กร ซึ ่งเป�น
ป Iจจัยสำค ัญที ่จะทำให Oองค ;กรสำเร ็จบรรลุตาม
เป�าหมายที่กำหนด   
 8) ด Oานความช ัด เจนในว ัตถ ุประ สงค;   
ผู OบริหารและครูในสถานศึกษาสำนักงานสJงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กลุJม
สมุทรคีร ีใหOความสำคัญการกำหนดวิสัยทัศน;ของ
องค;กรรJวมกัน  ทั้งนี้เป�นเพราะวิสัยทัศน;เป�นภาพที่
องค;กรตOองการจะเป �นในอนาคตตามชJวงเวลาที่
กำหนด การเป±ดโอกาสใหOบุคลากรทุกภาคสJวนมีสJวน
รJวมในการกำหนดวิสัยทัศน;ขององค ;กร  จึงเป�น     
การปลูกฝIงความตระหนักในการทำงานที่มีเป�าหมาย
รJวมกันประสานในการปฏิบัติใหOไปในทางเดียวกัน
เป�นทีมเดียวกัน  ที่จะทำใหOบรรลุเป�าหมายไดOอยJางมี
ประสิทธิภาพสอดคลOองกับอนันต; ภวภ ูตานนท; 
(2551)  ไดOทำการศึกษาวิจัยเรื่องศึกษาถึงผลกระทบ
ศักยภาพการทำงานเป�นทีมที่มีตJอผลการดำเนินงาน
ของธนาคารออมสิน  ซ่ึงผลการศึกษาวิจัย พบวJา การ
กำหนดเป�าหมายที่ชัดเจนขององค;กร การกำหนดกล
ยุทธ;นโยบายและการวางแผนการดำเนินงานของ
ธนาคารอยJางชัดเจน และการสื ่อสารวิสัยทัศน;ใหO
บุคลากรภายในองค;กรรับทราบถึงเป�าหมายของ
องค;กรรJวมกันเป�นการเพิ ่มประสิทธิภาพ และเพิ่ม
ระบบการทำงานเป�นทีมขององค;กรใหOสูงขึ้น สJงผลใหO
การบริหารจัดการของธนาคารประสิทธิภาพสูงขึ้นทำ
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ใหOผลการดำเนินงานดีมากขึ้นและปลูกฝIงวิสัยทัศน;ยัง
สJงผลใหOเกิดการทำงานรJวมกันอยJางมีประสิทธิภาพ
สอดคลOองกับ แนวคิดของสมชาติ  กิจยรรยง และจีร
ชา ใจเป�²ยม     ( 2552) ไดOใหOความสำคัญของการ
ทำงานเป�นทีมวJา  1) งานบางชนิดไมJสามารถทำ
สำเร็จไดOเพียงคนเดียว  2) หนJวยงานมีงานเรJงดJวน 
ตOองมีการระดมกำลังคนจึงจะสำเร็จไดOทันเวลา 3) 
เป�นงานที่ตOองอาศัยความรูOความสมารถจากหลาย
ฝ«าย  และสอดคลOองกับผลการศึกษาวิจัยของ ธีระ 
ไชยสิทธิ ์นันทน; (2555) ไดOศึกษาวิจัย เรื ่องศึกษา
สภาพการทำงานเป�นทีมที่มีประสิทธิภาพตามความ
คิดเห็นของผูOบริหารและครูในเขตพื้นทีการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จังหวัดระยอง  พบวJา การทำงานเป�นทีม มี
ลักษณะการทำงานที่เป±ดโอกาสใหOบุคคลหรือทีมงาน
รJวมมือรJวมใจกันทำงานอยJางใกลOชิดสามารถประสาน
ความสามารถระหวJางกันอยJางมีประสิทธิภาพ  สJงผล
ใหOสมาชิกทีมมีความเขOาใจ  มีความผูกพันกัน เป�น
การชJวยเพิ่มพูนการยอมรับนับถือตJอกัน ชJวยสรOาง
ขวัญกำลังใจในการทำงานรJวมกัน ดOวยเหตุผลที่วJา
การทำงานในองค;กรใหOบรรลุเป�าหมายไมJสามารถทำ
ใหOสำเร็จไดOดOวยบุคคลคนเดียว 
 การเปรียบเทียบสภาพการทำงานเป�นทีม
ของผูOบริหารและครูในสถานศึกษาสำนักงานสJงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กลุJม
สมุทรคีรี ที่จำแนกตามเพศ พบวJา ในภาพรวมมีความ
แตกตJางกันอยJางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
แสดงวJาความแตกตJางดOานเพศมีผลตJอสภาพการ
ทำงานเป�นทีม  เมื่อจำแนกตามอายุ วุฒิการศึกษา 
และตำแหนJงพบวJาในภาพรวมไมJแตกตJางกันแสดงวJา
ความแตกตJางดOานอายุ วุฒิการศึกษา และตำแหนJง

ไมJมีผลตJอการทำงานเป�นทีมแต Jเม ื ่อจำแนกตาม
ประสบการณ;พบวJา  ผ ู Oบร ิหารสถานศึกษาท ี ่ มี
ประสบการณ;ทำงานสูงกวJา 20 ป� มีการทำงานเป�น
ทีมที ่ส ูงกวJากลุ Jมอื ่นๆ ท ั ้งนี ้ เน ื ่องจากผู Oบร ิหาร
สถานศึกษา  มีเครือขJายในการพัฒนา มีสJวนรJวมใน
การวางแผน การกิจกรรมตJางๆ ในพื้นที ่อยJางเป�น
องค;กรรวมในทุกดOาน  จึงเป�นไปไดOสูงที่จะมีระดับ
การทำงานเป�นทีมที่สูงกวJาครูในสถานศึกษาน้ันเอง 
 

ขxอเสนอแนะในการศึกษาการวิจัยคร้ังตkอไป 
1. ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาการทำงาน

เป�นทีมของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานสJงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กลุJม
สมุทรคีร ี

2. ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาการทำงาน
เป�นทีมของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานสJงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศ ัยใน
สถานศึกษาอ่ืน  ๆนอกเหนือจากกลุJมสมุทรคีร ี

3. ควรศึกษาความตOองการของผู Oปกครอง 
และนักศึกษาที่มีตJอการบริหารจัดกาสถานศึกษา 

ในสังกัดสำนักงานสJงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กลุJมสมุทรคีร ี

4. ควรศ ึกษาปIจจัยที ่ม ีผลตJอการบริหาร
จัดการที่มีคุณภาพของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน
สJงเสร ิมการศ ึกษานอกระบบและการศ ึกษาตาม
อัธยาศัย กลุJมสมุทรคีร ี
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ความตxองการพัฒนาตนเองของบุคลากรในสังกัดสำนักงานสkงเสริม 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุร ี
 

                                                                                                                รัตนjสุดา  พkอโคตร* 
 

บทคัดยkอ 

 
การศึกษาวิจัยเรื่องน้ี มีวัตถุประสงค;เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความตOองการพัฒนาตนเองของบุคลากร

ในสังกัด สำนักงานสJงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี  กลุJมตัวอยJางเป�น

บุคลากรสังกัดสำนักงานสJงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี  จำนวน  138 คน  

เครื่องมือที่ใชOในการเก็บขOอมูลเป�นแบบสอบถาม  แบบมาตราสJวนประมาณคJา การวิเคราะห;ขOอมูลใชO  การแจง

ความถี่  รOอยละ  คJาเฉล่ีย  และสJวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคJาที (t-test) การวิเคราะห;ความแปรปรวนทาง

เดียว (One- way ANOVA) และการทดสอบรายคูJดOวยวิธี  LSD (least significant difference)  โดยกำหนดระดับ

นัยสำคัญทางสถิติที่ .05 ผลการวิจัยพบวJา 

ความตOองการพัฒนาตนเองของบุคลากรในสังกัดสำนักงานสJงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยจังหวัดนนทบุรีในภาพรวมอยูJในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเป�นรายดOานพบวJา  ดOานการฝ̄กอบรม และดOานการ

วิจัยปฏิบัติการอยูJในระดับมากที่สุด และดOานการศึกษาดูงานทั้งในและนอกประเทศ ดOานการเรียนรูOดOวยตนเองหรือ

การพัฒนาตนเอง  ดOานการจัดระบบพี่เล้ียง   ดOานการจัดกิจกรรมทางวิชาการ  และดOานการศึกษาตJอ อยูJในระดับ

มาก ผลการเปรียบเทียบความตOองการพัฒนาตนเองจำแนกตาม เพศ อายุ ประเภทตำแหนJง วุฒิการศึกษา รายไดO 

ประสบการณ;ทำงาน ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานสJงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด

นนทบุรี พบวJาไมJแตกตJางกันทั้งภาพรวมและรายดOาน 

 

 

คำสำคัญ:  ความตOองการพัฒนาตนเอง  การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย 

 

 

 

*  นิสิตปริญญาโท  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชพฤกษ; 
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Abstract 

 
The purpose of this research was to study and compare the needs for self-development 

of the staff in the Non-formal and Informal Education Center in Nonthaburi.  The sample group was 

138 staff in the center.  The data were collected by using the questionnaire.  The statistical analysis 

used was the frequency, percentage, means, standard deviation, t-test, One-way ANOVA, and LSD 

for the pair examination with the statistical significance level at 0.05 

 The result had shown that the needs for self-development of the staff in the Non-formal 

and informal Education Center in Nonthaburi was generally high.  In the consideration of each 

aspect, it was found that the highest level was the training and action research.  The high level was 

the domestic and international study visit, the self-study and development, the coaching and 

mentoring, the academic activities providing, and the further study by the ascending order.  In 

comparing of the needs for self-development classified by gender, age, job title, educational level, 

income, and the work experience found no significant differences. 

 

 

Keywords: Self-development, Non-Formal, Informal Education  
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ความเปtนมาและความสำคัญของปuญหา 
ในปIจจุบันสังคมโลกเต็มไปดOวยการเปลี ่ยน

แลง การปรับตัวและการบริหารจัดการเพื่อรองรับการ
เปลี ่ยนแปลง จากการขยายตัวทางเทคโนโลย ีและ
อุตสาหกรรมสูงสุด  เรียกไดOวJาเป�นการพัฒนาแบบกOาว
กระโดด  ซึ่งทำใหOโลกทั้งใบสามารถเชื่อมโยงกันไดOมี
การสJงผJานขOอมูลขJาวสารรวมถึงวิทยาการสมัยใหมJขOาม
ผJานซีกโลกอยJางกวOางขวางในระยะอันส้ัน  ซ่ึงนำความ
เปล ี ่ยนแปลงมาส ู Jการเม ือง  เศรษฐก ิจ  ส ั งคม 
วัฒนธรรมและสิ่งแวดลOอมทั่วโลก  ทำใหOมนุษย ;เป�น
ฐานทรัพยากรหลักของโลก  เพราะมนุษย;มีความรูOและ
สามารถเรียนรู OไดOสามารถอยู Jร Jวมกับเทคโนโลย ีไดO  
สามารถประยุกต ; ใช Oความร ู O รวมไปถ ึงม ีความคิด
สรOางสรรค;  และทักษะอ่ืน ๆ บนพื้นฐานของจริยธรรม
ที่ดี  ซึ่งเป�นปIจจัยที่ทำใหOมนุษย;และสังคมอยูJรอดจาก
ความจำเป�นในการพัฒนาคนใหOเขOากับสังคมยุคใหมJ 

ทำใหOบุคลากรในองค;กรตJางมีความตOองการที่
จะพัฒนาตนเองเพราะ จากการเปลี่ยนแปลง  รัฐบาล
จึงกำหนดยุทธศาสตร;การพัฒนาชาติโดยใชOการศึกษา
เป�นเครื่องมือสำคัญของการพัฒนาเพราะการศ ึกษา
เป�นกระบวนการเรียนรูO เพื่อความเจริญงอกงามของ
บุคคลและสังคม โดยมีการถ Jายทอดความร ู O  การ
ฝ¯กอบรม การสืบสานวัฒนธรรม การสร Oางสรรค;  
จรรโลงความกOาวหนOาทางวิชาการการสรOางองค;ความรูO 
อันเกิดจากการจัดสภาพแวดลOอม การเรียนรูOและปIจจัย
เก้ือหนุนใหOบุคคลเรียนรูOอยJางตJอเน่ืองตลอดชีวิต  

สำนักงานสJงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศ ึกษาตามอัธยาศ ัยจังหวัดนนทบุร ี ม ีหนOาที่
ดำเนินการสJงเสริมและสนับสนุน ใหOคนไทยได Oรับ
การศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพ  เพื่อการมี
งานทําที่มีคุณภาพไดOทุกที่ ทุกเวลา อยJางทั่วถึง และ
เทJาเทียมกัน เพื่อใหOเกิดสังคมฐานความรูO การมีอาชีพ
และการมีความสามารถเชิงการแขJงขันในประชาคม
อาเซียนอยJางยั่งยืน สJงเสริมและสนับสนุนการมีสJวน
ร Jวมในการด ําเน ินงานการศ ึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยของภาคีเครือขJายทั ้งในและ
ตJางประเทศโดยเฉพาะอยJางยิ่งในกลุJมประเทศอาเซียน
เพื่อผนึกกำลังในการพัฒนาคุณภาพของประชากร  จัด
และสนับสนุนการศึกษานอกระบบตั้งแตJปฐมวัยจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใหOผูOเรียนไดOรับการพัฒนา

ด Oานสต ิปIญญาร Jางกาย จิตใจ อารมณ; ส ังคมและ
พฤติกรรมสJงเสริมการรูOหนังสือ สJงเสริมการอJานเพื่อ
พัฒนาครู กศน. และภาคีเครือขJายที่รJวมจัดใหOมีความรูO 
ความสามารถและทักษะการจัดกระบวนการเรียนรูO
ใหOกับผูOไมJรูOหนังสืออยJางมีประสิทธิภาพ   

อยJางไรก็ตามการจัดการศึกษายังมีจุดอJอน 
โดยเฉพาะบุคลากรปฏิบัติงานสอนสJวนใหญJไมJไดOมี
คุณวุฒิการศึกษาโดยตรง ซึ่งทำใหOการปฏิบัติงานสอน
ยังขาดความสมบูรณ;เทJาที่ควร ซึ่งสJงผลถึงตัวผูOเร ียน
ทางดOานผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาและจากการประเมิน
ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษาของศูนย;การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอบางกรวยเมื่อพิจารณาตามเกณฑ;
การร ับรองมาตรฐานค ุณภาพการศ ึกษาแล Oว น้ัน
สถานศึกษาไมJครบตามเกณฑ;การรับรองมาตรฐานทุก
ขOอ แสดงวJาผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไมJไดO
มาตรฐาน สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
ค ุณภาพการศ ึกษาเห ็นสมควรเสนอให O ไม Jรับรอง
มาตรฐานคุณภาพของสถานศึกษา จึงไดOใหOขOอแนะนำ
จุดที ่ควรพัฒนาคือ การพัฒนาคร ู  นอกจากการ
ปฏิบัติงานสอนแลOว สำนักงานสJงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยยังมีนโยบายเรJงดJวน
และงานที่ไดOรับมอบหมายอยูJเป�นประจำ จึงสJงผลใหO
บุคลากรตOองปฏิบัติหนOาที่ตามความถนัดไดOอยJางไมJเต็ม
ตามศักยภาพเพราะความถนัดของแตJละบุคคลมีความ
แตกตJางกัน 

จากปIญหาดังกลJาวจึงทำใหOผู Oวิจัยมีความ
สนใจที ่จะศ ึกษาความต Oองการพัฒนาตนเองของ
บุคลากรในสังกัดสำนักงานสJงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี โดย
มุJงหวังที่จะนำผลการศึกษามาเป�นขOอมูลในการพัฒนา
ตนเองของบุคลากร เพื ่อใหOเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตามนโยบายดOานการศึกษาของสำนักงาน
สJงเสร ิมการศ ึกษานอกระบบและการศ ึกษาตาม
อัธยาศัยตJอไป 

วัตถุประสงคjของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับความตOองการพัฒนาตนเอง

ของบุคลากรในสังกัด สำนักงานสJงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี 
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2. เพื่อเปรียบเทียบความตOองการพัฒนาตนเอง
ของบุคลากรในสังกัด สำนักงานสJงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศ ึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี 
จำแนกตามสถานภาพสJวนบุคคล 
 

สมมุติฐานในการวิจัย  
 บุคลากรในสังกัดสำนักงานสJงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด 
นนทบุรี   ที่มีสถานภาพสJวนบุคคลแตกตJางกันมีความ
ตOองการพัฒนาตนเองตJางกัน 
 

ประโยชนjท่ีไดxรับจากการวิจัย  
1. เป�นองค;ความรู Oเกี ่ยวกับความตOองการ

พัฒนาตนเองของบุคลากรในสังกัด สำนักงานสJงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
นนทบุรี ซ่ึงเป�นแนวทางในการพัฒนาการจัดโครงการ/
กิจกรรม ตรงตามความตOองการของ บุคลากรในสังกัด 

สำนักงานสJงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี  

2. สามารถนำผลการวิจัยครั้งนี้เป�นแนวทาง
ในการวางแผนและพัฒนา โครงการ/กิจกรรมดOานการ
พัฒนาบุคลากรใหOสอดคลOองกับความตOองการของ
บุคลากรในสังกัด สำนักงานสJงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี 

3. เป�นขOอมูลสำหรับสำนักงานสJงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
นนทบุรี ในการกำหนดเป�นนโยบาย เป�าหมายในการ
พัฒนาตนเองของบุคลากรของ สำนักงานสJงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
นนทบุรีใหOมีคุณคJาสูงสุดบริบทของ สำนักงานสJงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
นนทบุรี ไดOอยJางมีประสิทธิภาพ 
 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ผูOวิจัยไดOศึกษาความตOองการพัฒนาตนเองของบุคลากรในสังกัด สำนักงานสJงเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี  สามารถพัฒนาเป�นกรอบแนวคิดไดOดังน้ี 
 

                   ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 

  

 

 

   

 

 

 
วิธีดำเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุkมตัวอยkาง 
กลุ Jมต ัวอย Jางเป �นบ ุคลากรจากประชากร

บุคลากรในสังกัดสำนักงานสJงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดนนทบุรี  
ไดOแกJ  สำนักงานสJงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี ศูนย;การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเม ือง
นนทบุรี   ศูนย;การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอปากเกร็ด  ศูนย;การศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางบัวทอง  
ศูนย;การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อำเภอบางใหญ J  ศ ูนย ;การศ ึกษานอกระบบและ
การศ ึกษาตามอ ัธยาศ ัยอำเภอบางกรวย  ศ ูนย;
การศ ึกษานอกระบบและการศ ึกษาตามอัธยาศ ัย
อำเภอไทรนOอยรวม  138  คน  

เคร่ืองมือท่ีใชxในการวิจัย 
แบบสอบถามแบJงออกเป�น 2 ตอนดังน้ี 

 ตอนท่ี 1 สถานภาพส Jวนต ั วของผ ู O ต อบ
แบบสอบถามดOาน  เพศ  อายุ  สถานภาพ  ประเภท

สถานภาพสkวนบุคคล 

1. เพศ   

2. อายุ   

3. ประเภทตำแหนJง   

4. วุฒิการศึกษา   

5. รายไดO       

6. ประสบการณ;การทำงาน    

ความตxองการพัฒนาตนเอง 

1. การฝ̄กอบรม   

2. การเรียนรูOดOวยตนเองหรือการพัฒนาตนเอง   

3. การวิจัยปฏิบัติการ  

4. การศึกษาดูงาน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ   

5. การจัดกิจกรรมทางวิชาการ   

6. การจัดระบบพ่ีเล้ียง  

7. การศึกษาตJอ 
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ตำแหนJง  การศึกษา  รายไดO  และประสบการณ;การ
ทำงาน  โดยมีลักษณะเป�นแบบตัวเลือกที่กำหนดใหO  

ตอนท่ี 2 ระดับความตOองการพัฒนาตนเอง
ของบุคลากร ประกอบดOวยดOานการฝ¯กอบรม ดOาน
การเรียนรูOดOวยตนเองหรือพัฒนาตนเอง ดOานการวิจัย
ปฏิบ ัต ิการ  ด Oานการศ ึกษาดูงานทั ้งภายในและ
ภายนอกประเทศ  ดOานการจัดกิจกรรมทางวิชาการ 
การสัมมนา และการจัดนิทรรศการ  ด Oานการ
จัดระบบพี่เล้ียง เพื่อการแนะแนว และการเสนอแนะ  
ดOานการศึกษาตJอ ที่มีลักษณะคำถามชนิดลิเคิร;ท 5 
ระดับ เกณฑ;ในการแปลผล ดังน้ี 

5 คะแนน หมายถึง ตOองการพัฒนาตนเองอยูJใน
ระดับมากที่สุด หรือตั้งแตJรOอยละ 80 ขึ้นไป 

4 คะแนน หมายถึง ตOองการพัฒนาตนเองอยูJใน
ระดับมาก หรอืตั้งแตJรOอยละ 70-79             

3 คะแนน หมายถึง ตOองการพัฒนาตนเองอยูJ
ในระดับปานกลาง หรือตั้งแตJรOอยละ 60-69 

2 คะแนน หมายถึง ตOองการพัฒนาตนเองอยูJใน
ระดับนOอย หรือตั้งแตJรOอยละ 50-59  

1 คะแนน หมายถึง ตOองการพัฒนาตนเองอยูJใน
ระดับนOอยที่สุด หรือตั้งแตJรOอยละ 50 ลงมา 
  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือความตรง 
(Validity) โดยผูOทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ทJาน ไดOคJา IOC 
เทJากับ 0.89 และความเที่ยงโดยการทดลองใชOกับ 
บุคลากรในสถานศึกษาศูนย;การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอลาดหลุมแกOว จังหวัด
ปทุมธานีที่ไมJใชJกลุJมตัวอยJาง และหาคJาสัมประสทิธ์ิ
ของครอนบาค ไดOคJาความเที่ยง (Reliability) เทJากับ 
0.86 
 
ผลการวิเคราะหj 
 
ตารางที่ 1 คJาเฉลี่ยและสJวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ความต Oองการพัฒนาตนเองของบุคลากร ส ังกัด
สำนักงานสJงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรีในภาพรวม 

 
 

จากตารางที ่  1 พบวJา บ ุคลากรสัง กัด
สำนักงานสJงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี  มีความตOองการพัฒนา
ตนเองในภาพรวมอยูJในระดับมาก  (x = 4.29) เม่ือ
พิจารณาเป�นรายดOาน พบวJา มีความตOองการพัฒนา
ตนเองอยู Jในระดับมากที ่สุด 2 ดOาน คือดOานการ
ฝ¯กอบรม (x = 4.56) ด Oานการวิจ ัยปฏ ิบ ัต ิ การ         
(x =4.51) และดOานที่มีความตOองการอยูJในระดับมาก 
มี 5 ดOาน ตามลำดับคือ ดOานการศึกษาดูงานทั ้งใน
และนอกประเทศ   ดOานการเรียนรูOดOวยตนเองหรือ
การพัฒนาตนเอง ดOานการจัดระบบพี่เลี้ยง ดOานการ
จัดกิจกรรมทางวิชาการ โดยดOานที่มีความตOองการ
พัฒนาต่ำสุด คือ ดOานการศึกษาตJอ (x = 4.04) 

ผลการเปรียบเทียบความตOองการพัฒนา
ตนเองของบุคลากรในสังกัด สำนักงานสJงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดนนทบุร ี จำแนกตามสถานภาพสJวนบุคคล 
พบวJา 

1. บ ุคลากรในสังกัดสำนักงานสJงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดนนทบุรีที่มีเพศ  อายุ  ตำแหนJงหนOาที่ปIจจุบัน  
รายไดOเฉลี ่ยตJอเดือนแตกตJางกันมีความตOองการ
พัฒนาตนเองไมJแตกตJางกัน 

2. บ ุคลากรในสังกัดสำนักงานสJงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดนนทบุรีที่มีวุฒิการศึกษาแตกตJางกัน มีความ
ตOองการพัฒนาตนเองในภาพรวมไมJแตกตJางกัน แตJ
เมื ่อพิจารณาในรายดOาน พบวJา ดOานการฝ¯กอบรม
แตกตJางอยJางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  จึงทำ
การทดสอบคJาเฉล่ียเป�นรายคูJ โดยวิธี LSD  แตกตJาง
กัน  2  คูJที่ 1 คือ บุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาต่ำกวJา
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ปริญญาตรีแตกตJางกับบุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาสูง
กวJาปริญญาตรี โดยกลุ Jมที ่มีวุฒิการศึกษาสูงกวJา
ปริญญาตรี จะมีคJาเฉล่ียสูงกวJากลุJมที่มีวุฒิการศึกษา
ระดับต่ำกวJาปริญญาตรี  คูJที่ 2 คือ บุคลากรที่มีวุฒิ
การศ ึกษาระด ับปร ิญญาตร ีก ับบ ุคลากรที ่ม ีว ุฒิ
การศ ึกษาสูงกวJาปร ิญญาตร ี โดยกลุ Jมท ี ่ม ี ว ุฒิ
การศึกษาสูงกวJาปริญญาตรีมีคJาเฉล่ียสูงกวJากลุJมที่มี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 

3. บ ุคลากรในสังกัดสำนักงานสJงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดนนทบุรีที่มีประสบการณ;ทำงานแตกตJางกัน มี
ความตOองการพัฒนาตนเองไมJแตกตJางกัน แตJเม่ือ
พิจารณาในรายดOาน  พบวJา ดOานการเรียนรู Oด Oวย
ตนเองหรือการพัฒนาตนเอง  และดOานการวิ จัย
ปฏิบัติการแตกตJางกันอยJางมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 จึงทำการทดสอบคJาเฉลี่ยเป�นรายคูJ โดย
วิธี LSD  ดOานการเรียนรูOดOวยตนเองหรือการพัฒนา
ตนเอง  แตกต Jางกัน 2 คูJ   คูJที่  1 ค ือ กลุ Jมท ี ่ มี
ประสบการณ;การทำงาน 5 – 10 ป� มีคJาเฉล่ียสูงกวJา
กลุJมที่มีประสบการณ;การทำงาน 10 – 15 ป� คูJที่ 2 
กลุJมที่มีประสบการณ;การทำงานมากกวJา 15 ป�ขึ้นไป 
มีคJาเฉลี่ยสูงกวJากลุJมที ่มีประสบการณ;การทำงาน    
10 –15 ป�  

สJวนดOานการวิจัยปฏิบัติการแตกตJางกัน  3 
คูJ คูJที่ 1 คือ  กลุJมที่มีประสบการณ;การทำงานนOอย
กวJา 5 ป� มีคJาเฉลี่ยสูงกวJากลุJมที่มีประสบการณ;การ
ทำงาน 10 –15 ป� คูJที่ 2 คือ กลุJมที่มีประสบการณ;
การทำงาน 5- 10 ป� ม ีค Jาเฉลี ่ยส ูงกวJากลุ Jมท ี ่ มี
ประสบการณ;การทำงาน 10 –15 ป�  คูJที ่3 คือ กลุJม
ที่มีประสบการณ;การทำงาน 5-10 ป�  มีคJาเฉลี่ยสูง
กวJากลุJมที่มีประสบการณ;การทำงานมากกวJา 15 ป� 
ขึ้นไป 
 
อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยนำไปสูJการอภิปรายผล ดังน้ี   
1. ความตOองการพัฒนาตนเองของบุคลากร

ในสังกัดสำนักงานสJงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดนนทบุรี ในภาพรวม 
พบวJา มีความตOองการพัฒนาตนเองอยูJในระดับมาก 
ทั้งน้ีเป�นเพราะบุคลกรทุกคนอยูJในวัยงาน จึงมีความ

ตOองการพัฒนาตนใหOเป�นผูOที่มีทักษะความสามารถใน
การทำงานใหOกับหนJวยงานที่สังกัด ไดOรับการยอมรับ
จากเพื ่อนรJวมงาน และไดOร ับความไวOวางใจจาก
ผูOบริหารระดับสูง สอดคลOองกับแนวคิดของ บุญชJวย 
บ ุญอาจ (2546) ท ี ่ว Jาโดยทั ่วไปมนุษย ;ท ุกคนมี
ศักยภาพที่มีคุณคJาอยูJในตัวเองทำใหOสามารถฝ¯กหัด
และพัฒนาตนเองไดO จึงมีความพยายามที่จะปรับปรุง
เปล่ียนแปลงตนเองใหOดีขึ้นกวJาเดิม เหมาะสมกวJาเดิม 
ทั้งรJางกาย จิตใจ อารมณ; และสังคมเพื่อใหOสามารถ
ดำเนินกิจกรรม แสดงพฤติกรรม เพื ่อสนองความ
ตOองการ แรงจูงใจ หรือเป�าหมายที่ตนตั้งไวOเพื่อการ
ดำรงชีวิตอยJางสันติสุขของตน และเป�นสมาชิกที ่มี
ประสิทธิภาพของสังคม เป�นประโยชน;ตJอผูOอ่ืน    
  1) ดOานการฝ¯กอบรม บุคลากรในส ัง กัด
สำนักงานสJงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย จังหวัดนนทบุรี   เป�นดOานที่บุคลากรมี
ความตOองการพัฒนาตนเองในระดับมากที่สุด ทั้งน้ี
เป�นเพราะการฝ̄กอบรม เป�นการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏบิัติงานของกลุJมเป�นหมาย  โดยมีเน้ือหาสาระ
ที่ตรงกับงานที่กำลังปฏิบัติ การฝ̄กอบรมแตJละครั้งจะ
ใชOระยะเวลาจำกัด มีเป�าหมายที่แนJนอนและมีการ
ประเมินจากการพิจารณาพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน
ในหนOาที ่หลังการฝ¯กอบรมไปแลOว ซึ ่งเป�นวิธีการ
พัฒนาครู/อาจารย;ที่วงการศึกษาไทยนิยมใชOกัน มี
การใชOกระบวนการตJาง ๆ เพื่อชJวยใหOผู OเขOารับการ
ฝ̄กอบรมมีความรูO ทักษะ และทัศนคติที่จำเป�นตJอการ
ปฏิบัติงานในหนOาที่และเพื่อใหOเกิดความรJวมมือกัน
ระหวJางบุคลากรในการปฏิบัติงานรJวมกันในองค;การ
ทั้งในปIจจุบันและอนาคตเป�นไปอยJางมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น สอดคลOองกับแนวคิดของกระทรวงการคลัง 
(2554: 73) ที่กลJาวถึงการฝ¯กอบรมวJา เป�นทั้งการ
อบรม การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ 
การสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัต ิการ การ
บรรยายพิเศษ การศึกษา การดูงาน การฝ̄กงาน หรือ
ที่เรียกชื่ออยJางอื่น ทั้งในประเทศและตJางประเทศ 
โดยมีโครงการหรือหลักสูตรและชJวงเวลาที่แนJนอน มี
วัตถุประสงค;เพื่อพัฒนาบุคคลหรือเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏ ิบ ัต ิงาน ในการพ ัฒนาท ักษะความรูO  
ความสามารถกJอนเขOารับงานใหมJจะชJวยใหOบุคลากร 
รู O เขOาใจ และเตรียมตัวได Oเหมาะกับงานที ่ได Oรับ



                        ACADEMIC JOURNAL OF RAJAPRUK UNIVERSITY            33 

                               Vol.6 No.2 October 2014-March 2015 
 

 

มอบหมาย มีความพรOอมในการปฏิบัตงิาน สอดคลOอง
กับแนวคิดของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย; ที่กลJาววJา
ประโยชน;ที ่ไดOร ับจากการจัดฝ¯กอบรมกJอนเขOารับ
ตำแหนJงใหมJทำใหOเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงาน 
สามารถรูOถึงมาตรฐานการทำงานและนโยบายตJางๆ
ของหนJวยงาน เป�นการประหยัดเวลาในการที่จะสอน
หรือแนะนำงานตJางๆ ใหOกับพนักงาน ทำใหOพนักงาน
สามารถทำงานไดOอยJางมีประสิทธิภาพ 
  2) ดOานการเรียนรูOดOวยตนเอง บุคลากรใน
สังกัดสำนักงานสJงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศ ึกษาตามอัธยาศ ัย จ ังหวัดนนทบุร ีม ีความ
ตOองการพัฒนาตนเองอยูJในระดับมากที่สุดคือตOองการ
เพิ่มพูนความรูOความสามารถใหมJ ๆ ที่เก่ียวขOองกับ
งานที่ทำ ทั้งนี้อาจเป�นเพราะการเรียนรูOดOวยตนเอง
เป�นการพัฒนาความสามารถที่ยังไมJไดOรับการพัฒนา
โดยมีมูลเหตุมาจากความต Oองการที ่จะใหOตนเอง
เจริญกOาวหนOาจึงทำใหOตOองพยายามพัฒนาตนเอง 
สอดคลOองกับ  แนวคิดของ หัสชัย สิทธิรักษ; (2551) 
ที่กลJาววJา การเรียนรูOที่เกิดจากแรงจูงใจของแตJละ
บุคคล เหมาะสมกับสภาวการณ;ของสังคมปIจจุบัน 
ความสำเร็จของการเรียนรูOดOวยตนเอง นั้นมีเงื่อนไข
และปIจจัยหลักอยูJที ่ตัวผูOเรียน ที่ตOองมีวินัย ความ
มุJงมั่นและนิสัยใฝ«เรียน ใฝ«รูO ดังนั้น การเรียนรูOดOวย
ตนเองและการเรียนรูOตลอดชีวิตจะเกิดขึ ้นไดOตOอง
อาศ ัยสถาบันทางสังคมท ุกภาคสJวน โดยเฉพา
ครอบครัวและสถานศึกษาที่สJงเสริมหรือจูงใจใหOเกิด
การเรียนรูO 
  3) ดOานการวิจัยปฏิบัติการ บุคลากรใน
สังกัดสำนักงานสJงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศ ึกษาตามอัธยาศ ัยจังหวัดนนทบุรี ม ีความ
ตOองการพัฒนาตนเองอยู Jในระดับมากที ่ส ุด  คือ  
สJงเสริมการวิจัยองค;ความรูO การวิจัยสถาบัน และการ
วิจัยชุมชน ทั้งนี้อาจเป�นเพราะการวิจัยปฏิบัต ิการ
เป�นการใชOกระบวนการภาคปฏิบัติอย Jางมีระบบ
เพื่อใหOไดOขOอสรุปที่สามารถนำไปแกOไขปIญหาไดOจริง
สามารถพัฒนาสถานการณ;ของสิ่งที่ศึกษาไดOอยJางมี
ประสิทธิภาพ สอดคลOองกับสมนึก  ปฏิปทานนท; 
(2550:1) ที่กลJาววJา  การวิจัยเชิงปฏิบัติการเป�นการ
วิจัยที่มุJงจะนำหลักการของวิธีการทางวิทยาศาสตร;
มาใชOเพื่อแกOไขปIญหาในสภาพการณ;เฉพาะเนOนการ

วิจัยที่งJายไมJสลับซับซOอนและนำไปใชOในการแกOปIญหา
ในการทำงานจริง ๆ  
  4) ดOานการศึกษาดูงานทั้งภายในและนอก
ประเทศ บ ุคลากรในส ังก ัดสำน ักงานส Jง เสริ ม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดนนทบุรี มีความตOองการพัฒนาตนเองอยูJ ใน
ระดับมากที่สุด  คือ ตOองการใหOหนJวยงานสนับสนุน
งบประมาณสำหรับการศึกษาดูงานทั้งในและนอก
ประเทศของบุคลากร และ ตOองการใหOหนJวยงาน
สน ับสน ุนบ ุคลากรศ ึกษาด ู งานในหน J วยง าน/
สถานศึกษาที่มีผลงานดีเดJน   ทั้งนี้อาจเป�นเพราะ
การศึกษาดูงานทำใหOเกิดการเรียนรูOจากประสบการณ;
ตรง   จึงสามารถนำมาปรับใชOในการปฏิบัติงานใหO
เพื่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุดสอดคลOองกับแนวคิดของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2556) ที่กลJาววJา การศึกษาดู
งานเป�นกลยุทธ;ในการพัฒนาบุคลากรหอสมุดที่นJาจะ
ไดOผลรวดเร็วกวJาวิธีอ่ืนซ่ึงมักจะใหOโอกาสบุคลากรไดO
ไปพัฒนาตนเอง  อยูJบJอยครั้งเพื่อเป�นการสรOางความ
เขOาใจและเสนอแนวคิดที ่นJาจะเป�นประโยชน;แกJ
บุคลากรในการศ ึกษาดูงานให OไดOเทคนิค วิธีการ 
ประสบการณ;ใหมJ และ องค;ความรูOใหมJ ๆ ที่เกิดจาก
ประสบการณ;และการเรียนรูOของผูOอ่ืนที่มีมุมมองหรือ
แนวปฏิบัติที่แตกตJางกัน  เพื่อเป�นประโยชน;ในการ
นำความรูOที่ไดOมาปรับประยุกต;ใชOแกOไขปIญหาเพื่อการ
พัฒนาผลการ ดังน้ันการศึกษาดูงานจะเกิดประโยชน;
และมีคุณคJาอยJางแทOจริงกับบุคลากรไดOน้ัน บุคลากร
ควรสรOางความรูO ความเขOาใจถึงแนวทางในการศึกษา
ดูงานเพื่อเป�นการสรOางประสิทธิภาพในการศึกษาดู
งานใหOไดOประโยชน;อยJางแทOจริง 
  5)  ด Oานการจ ัดก ิ จกรรมทางว ิช าการ 
บุคลากรในสังกัดสำนักงานสJงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดนนทบุรี มี
ความตOองการพัฒนาตนเองอยู Jในระดับมาก  คือ 
ตOองการใหOหนJวยงานจัดระบบการสืบคOนขOอมูลระบบ
อินเตอร;เน็ตใหOมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เป�นเพราะ การ
สืบคOนขOอมูลในปIจจุบ ันเป �นเร ื ่องของเทคโนโลยี
สารสนเทศท ี ่ ม ี การขยายต ั วอย J างรวดเ ร ็ ว มี
ความสามารถในการใชOงานมากขึ้น ผลของการพัฒนา 
ทำใหOมีการประยุกต;ใชOงานกันอยJางกวOางขวาง จน
กลJาวได Oว Jาความมีประสิทธิภาพของเทคโนโลยี
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สารสนเทศเขOามามีสJวนเก่ียวขOองกับมนุษย;ทุกคน ทุก
หนJวยงานไมJทางตรงก็ทางอOอม การพัฒนาระบบใหOมี
ประสิทธิภาพาจะสJงผลดีทำใหOมนุษย;มีความเป�นอยูJที่
ดีชJวยสJงเสริมใหOมี ประสิทธิภาพในการทำงาน ทำใหO
เกิดการผลิตในระบบอุตสาหกรรม สJงเสริมใหOเกิดกา
คOนควOาวิจัยสิ่งใหมJ สJงเสริมสุขภาพและความเป�นอยูJ
ใหOดีขึ้น อยJางไรก็ตามในการพัฒนาบุคลากรดOานน้ี
ควรเริ่มตOนดOวยการสรOางความรูOความเขOาใจในการนำ
ความร ู O เก ี ่ยวกับอ ินเทอร ;เน ็ตมาประย ุกต ; ใช O ใน
การศึกษาหาความรู Oในลักษณะของ 1) การสืบคOน
ข Oอม ูลทางอ ินเทอร ; เน ็ต  2) การนำข Oอม ูลจาก
อินเทอร;เน็ตมาใชOงาน 3) การสรOางแหลJงขOอมูลดOวย
ตนเอง 
  6) ดOานการจัดระบบพี ่เลี้ยง บุคลากรใน
สังกัดสำนักงานสJงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศ ัย จังหวัดนนทบุรี มีความ
ตOองการอยูJในระดับ มากที่สุด คือ ตOองการใหOมีการ
สอนงาน  แนะนำช้ีแจงการปฏิบัติงานแกJบุคลากรทั้ง
ภาพรวมและรายบุคคล ทั้งน้ีอาจเป�นเพราะ บุคลากร
ใหมJต Oองการบุคคลที ่คอยเป �นพี ่ เล ี ้ยงสอนงาน 
แลกเปลี ่ยนความรู Oในการปฏิสัมพันธ;อยJางไมJเป�น
ทางการระหวJางพี่เล้ียงกับบุคลากรใหมJ สอดคลOองกับ 
แนวคิดของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร ; และ
เทคโนโลยีแหJงชาติ (2554) ที่กลJาววJา ระบบพี่เลี้ยง
เป�นระบบที่เกิดจากความสัมพันธ;ระหวJางพนักงานที่
มีประสบการณ;มากกวJากับพนักงานที่มีประสบการณ;
นOอย โดยพี ่เลี ้ยงหรือผู Oที ่มีประสบการณ;สูงจะทำ
หนOาที ่ในการคำปรึกษา แนะนำ ผู Oสอนงาน และ
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการทำงานใหOกับ
พนักงานที่อJอนประสบการณ; 
  7)  ดOานการศึกษาตJอ บุคลากรในสังกัด
สำนักงานสJงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย จังหวัดนนทบุรี มีความตOองการอยูJใน
ระดับมาก คือตOองการใหOหนJวยงานสJงเสริมการศึกษา
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานทั้งนี้อาจเป�นเพราะ 
การศึกษาตJอเป�นการพัฒนาบุคคลใหOเกิดการเรียนรูO
ในระดับที่สูงขึ้น สอดคลOองกับ การศึกษาวิจ ัยของ 
อรัญญา บุญยงค; (2554, บทคัดยJอ) ที่ทำการศึกษา 
เรื ่องความตOองการพัฒนาตนเองของบุคลากรดOาน
การศึกษา : ศึกษากรณีของเทศบาลตำบลแหลมฉบัง 

จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบวJา ครูของโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลตำบลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี มีความ
ต OองการพัฒนาการศึกษาตJอ และความต Oองการ
พัฒนาการเขOารับการฝ̄กอบรมมากที่สุด 
  2. การเปรียบเทียบความตOองการพัฒนา
ตนเองของบุคลากรในสังก ัดสำนักงานสJง เสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดนนทบุร ี พบวJา บุคลากรในสังกัดสำนักงาน
สJงเสร ิมการศ ึกษานอกระบบและการศ ึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดนนทบุรีที ่มีสถานภาพสJวนบุคคล 
ไดOแกJ เพศ อายุ ประเภทตำแหนJง วุฒิการศึกษา 
รายไดO และประสบการณ;การทำงาน แตกตJางกันมี
ความตOองการพัฒนาตนเองในภาพรวมไมJแตกตJางกัน 
ทั้งนี้อาจจะเป�นเพราะทุกหนJวยงานทั้งภาคร ัฐบาล
และเอกชนมีการพัฒนาบุคลากร มีการวางแผนและ
ดำเนินการใหOขOาราชการหรือพนักงานอื ่นๆ ของรัฐ 
ปฏิบัติงานไดOอยJางมีประสิทธิภาพดOวยทัศนคติและ
สำนึกที่ถูกตOอง เพื่อชJวยใหOงานของทางราชการบรรลุ
เป�าหมายและวัตถุประสงค;ที ่วางไวO ประกอบกับ
สภาพปIญหาในการปฏิบัติงาน และการเปล่ียนแปลง
ทางเศรษฐกิจ สังคมที่เกิดขึ้นอยูJตลอดเวลา ทำใหOมี
ความจำเป�นที่จะตOองมีการพัฒนาบุคคลในหลายดOาน 
เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบวJา บุคลากรที่มีวุฒิ
การศึกษา และประสบการณ;การทำงานที่แตกตJางกัน 
มีความต Oองการพัฒนาตนเองด Oานการฝ¯กอบรม
แตกตJางกัน อย Jางมีน ัยสำค ัญทางสถิต ิท ี ่ ระดับ
นัยสำคัญ .05  ทั้งนี้อาจจะเป�นเพราะการศึกษาของ
แตJละบุคคล และประสบการณ;การทำงานมีระดับที่
แตกตJางกันจึงสJงผลใหOมีกระบวนทัศน; ความคิดใน
เรื่องความตOองการพัฒนาตนเองในแตJละดOานแตกตJาง
กันสอดคลOองกับการศึกษาวิจัยของอำนวย กิจเจริญ  
(2547: บทคัดยJอ) ที่ไดOศึกษาเรื่อง ความตOองการใน
การพัฒนาตนเองของครูในโรงเรียน สังกัดสังฆมณฑล
ราชบุรี ซ่ึงพบวJา เม่ือจำแนกตามระดับการศึกษาหรือ
วุฒิการศึกษา... มีความแตกตJางกันของความตOองการ
พัฒนาตนเองของครูในโรงเรียน สังกัดสังฆมณฑล
ราชบุรี อยJางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  รวมทั้ง
สอดคลOองกับการศึกษาวิจัยของบุญธรรม สียางนอก 
(2547: บทคัดยJอ) ที่ไดOศึกษาเรื่อง การศึกษาทัศนะที่
มีตJอสภาพปIจจุบันและความตOองการในการพัฒนา



                        ACADEMIC JOURNAL OF RAJAPRUK UNIVERSITY            35 

                               Vol.6 No.2 October 2014-March 2015 
 

 

ตนเองตามเกณฑ;มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภาของ
ครูผูOสอนและผูOบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพื ้นที ่การศึกษานครราชสีมา เขต 7  ผลการ
ศึกษาวิจัย พบวJา เมื่อทำการเปรียบเทียบทัศนะที่มี
ตJอสภาพปIจจุบันและความตOองการในการพัฒนา
ตนเองตามเกณฑ;มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภาของ
ครูผูOสอนและผูOบริหารสถานศึกษา สังกัดนักงานเขต
พื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7 จำแนกตามปIจจัย
สJวนบุคคล พบวJา วุฒิการศึกษา ประสบการณ;ในการ
ทำงาน... มีผลตJอความตOองการในการพัฒนาตนเอง
ของครูผูOสอนและผูOบริหารสถานศึกษาที่แตกตJางกัน
อย Jางม ีน ัยสำค ัญทางสถ ิต ิท ี ่ ระด ับ 0.05 และ
สอดคลOองกับการศึกษาวิจัยของ Moore & Patricia 
(อOางถึงในสุรเชษฐ; สรOอยสวิง, 2552 ) ที ่ไดOศึกษา
ความตOองการของครูในโรงเรียนประถมศึกษา ซึ่งผล
การศึกษาวิจัยครั้งนั้น พบวJา ตัวแปรที่มีผลตJอการ

เรียนการสอนอยJางมีประสิทธิภาพ คือ วุฒิการศึกษา 
ประสบการณ;ในการทำงาน และการไดOรับการพัฒนา
ตนเองตามความตOองการของบุคคล 
ขxอเสนอแนะในการศึกษาการวิจัยคร้ังตkอไป 
  1) ควรศึกษาปIจจัยที ่มีอิทธิพลตJอความ
ตOองการพัฒนาตนเองของบุคลากรสังกัดสำนักงาน
สJงเสร ิมการศ ึกษานอกระบบและการศ ึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี เชJนปIจจัยทัศนคติทางบวก
กับหนJวยงานในสังกัดและปIจจัยแรงจูงใจที่มีอิทธิพล
ตJอความตOองการพัฒนาตนเอง   

2)  ควรศึกษาสถานศึกษาในพื ้นที ่อื ่น ๆ 
นอกเหนือจากสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานสJงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดนนทบุร ี
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การมีสkวนรkวมในการปกครองสkวนทxองถ่ินของประชาชน 

ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 

                                                                                                      พัฒนjจิศุวา  จงธนสุขศรี* 
 

บทคัดยkอ 

 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค;เพื่อศึกษาระดับการมีสJวนรJวมในการปกครองสJวนทOองถิ่นของประชาชนตำบล

บางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี และเพื่อเปรียบเทียบการมีสJวนรJวมในการปกครองสJวนทOองถิ่นของ

ประชาชนตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จำแนกตามสถานภาพสJวนบุคคลไดOแกJ เพศ  อายุ   

ระดับการศึกษา  อาชีพ  รายไดOเฉล่ียตJอเดือนและระยะเวลาที่อาศัยอยูJในพื้นที่  กลุJมตัวอยJางที่ใชOในการวิจัยในครั้งน้ี

ไดOแกJประชาชนที่อาศัยอยูJในหมูJที่ 1 - 14 ของตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จำนวน 396  

คน  โดยใชOแบบสอบถามเป�นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขOอมูล สถิติที่ใชOในการวิเคราะห;ขOอมูลคือคJาความถี่ คJารOอย

ละ คJาเฉล่ียเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และF-test 

ผลการวิจัยพบวJา การมีสJวนรJวมในการปกครองสJวนทOองถิ่นของประชาชนตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบาง

บัวทอง จังหวัดนนทบุรี คะแนนเฉล่ียโดยภาพรวมอยูJในระดับมาก ( = 3.40)  เม่ือเปรียบเทียบการมีสJวนรJวมในการ

ปกครองสJวนทOองถิ่นของประชาชนตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จำแนกตามสถานภาพ

สJวนบุคคล เพศ  อายุ   ระดับการศึกษา  อาชีพ  รายไดOเฉลี่ยตJอเดือนและระยะเวลาที่อาศัยอยูJในพื้นที่ มีความ

แตกตJางกันอยJางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 

คำสำคัญ: การมีสJวนรJวม การปกครองสJวนทOองถิ่น 
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Abstract 

 

The purposes of this research were to study and compare the public participation of Local 

Administration in Bangrak-Patthana Sub-district, Bangbuathong District, Nonthaburi, classified by the 

personal factors such as gender, age, education level, occupation, monthly income and the 

duration of residence.  The sample was 396 people who lived in Moo 1-14 in Bangrak-Patthana 

Sub-district, Bangbuathong District, Nonthaburi. The data were collected by using self-administered 

questionnaires. The statistical techniques used were percentage, mean, standard deviation, t-test 

and F-test.  

 As a result of the data analysis, it was found that, holistically, the public participation of 

Local Administration in Bangrak-Patthana Sub-district, Bangbuathong District, Nonthaburi was at a 

high level ( =3.40). The comparison of the participation, classified by the personal factors showed 

that the difference was statistically significant at the 0.5 level. 

 

 

 

Keywords: Participation, Local Governance 
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ความเปtนมาและความสำคัญของปuญหา 
ร ัฐธรรมน ูญฉบ ับประชาชน พ.ศ.2540 ไดO

กำหนดแนวทางการมีสJวนรJวมของประชาชนในทาง
การเมืองไวOเป�น 3 แนวทาง  แนวทางแรกเพิ่มการมีสJวน
รJวมในโครงสรOางการเมืองระดับชาติดOวยการเพิ่มการมี
สJวนรJวมของประชาชนในการเลือกตั้งวุฒิสมาชิกเป�น
ครั้งแรกทั้งน้ีเพื่อใหOวุฒิสมาชิกเป�นผูOแทนของปวงชนใน
การกลั่นกรองกฎหมายและควบคุมตรวจสอบการใชO
อำนาจรัฐโดยการถอดถอนผูOดำรงตำแหนJงระดับสูงออก
จากตำแหนJงรวมทั้งใหOวุฒิสมาชิกเป�นผูOแตJงตั้งบุคคลใน
องค;กรอิสระแทนที่จะใหOอำนาจการแตJงตั้งดังกลJาวอยูJที่
ฝ«ายบริหารดังที่เป�นมาแตJเดิม 

แนวทางที่สองรัฐธรรมนูญกำหนดใหOเพิ่มการมี
สJวนรJวมของพลเมืองในทางการเมืองโดยการกระจาย
อำนาจจากสJวนกลางลงไปใหOองค ;กรปกครองสJวน
ทOองถิ่นที่ประชาชนเลือกตั้งขึ้นมารวมทั้งชุมชนทOองถิ่น
ซ่ึงประกอบขึ้นจากประชาชนทั้งหลายน่ันเอง         การ
ยอมรับการมีสJวนรJวมของชุมชนทOองถิ่นดั้งเดิมนี้แสดง
วJารัฐธรรมนูญใหOความสำคัญกับประชาชน        ผูO
รวมตัวกันเป�นชุมชนนั ้นโดยมีสJวนรJวมในเรื ่องการ
ดำเนินการที่สำคัญตJอชีวิตประจำวันของพวกเขาทั้ง
ในทางสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรม 

แนวทางที่สามรัฐธรรมนูญไดOวางรากฐานแหJง
การมีสJวนรJวมของพลเมืองในการกำหนดนโยบาย
สาธารณะ (Public policy process )กลJาวคือในการ
ตัดสินใจในระดับชาติและระดับทOองถิ่นนั้นประชาชน
ตOองมีสJวนร Jวมตั ้งแตJเร ิ ่มกระบวนการไปจนสิ ้นสุด
กระบวนการโดยรJวมรับรูOขOอมูลในเรื่องตJางๆและใหO
ความคิดเห็นผJานกระบวนการรับฟIงความคิดเห็นของ
ประชาชน 

จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกลJาวจะเห็น
ไดOวJามีเจตนามุJงเสริมสรOางประชาธิปไตยแบบมีสJวนรJวม
มากขึ้นนับแตJการสJงเสียงแสดงความพอใจหรือไมJพอใจ
ตJอโครงการของรัฐที่จะปฏิบัติจัดทำขึ้นในพื้นที่การขอ
ทราบขOอมูลจากหนJวยงานของรัฐการเขOาชื่อถอดถอน
ผู OบริหารทOองถิ ่นจนถึงการเข Oาช ื ่อเสนอขOอบัญญัติ
ทOองถิ ่นซึ ่งการที ่ประชาชนจะสามารถแสดงบทบาท
เหล Jาน ี ้ ได Oอย J า งเหมาะสมตามเจตนารมณ ;ข อง
รัฐธรรมนูญไดOนั้นยJอมตOองมีเง่ือนไขที่สำคัญอยJางนOอย 
3 ประการดOวยกันคือ 

1) ประชาชนมีความตื่นตัวพอที่จะเขOามาแสดง
บทบาทดังกลJาว 

2) ประชาชนมีความรูOความเขOาใจในเรื่องราว
ตJางๆรอบตัวพอควร 

3) ประชาชนมีการรวมตัวกันทำกิจกรรมเพื่อ
สJวนรวมอยูJบOางแลOว 

การมีสJวนรJวมของประชาชนน้ันนับไดOวJาเป�นส่ิง
สำคัญในการพัฒนาหากทุกฝ«ายใหOความรJวมมือหรือมี
ส Jวนร JวมแลOวจะสJงผลให Oเก ิดการนำไปสู Jกระบวน 
การพ ัฒนาแบบต Jางๆท ี ่ส ัมฤทธ ิ ผลโดยคำน ึ งถึ ง
กระบวนการที่ภาครัฐทำการสJงเสริมชักนำสนับสนุน
และสรOางโอกาสใหOประชาชนในทOองถิ ่นทั้งในรูปสJวน
บ ุคคลกล ุ J มคนชมรมสมาคมม ูลน ิ ธ ิ และองค ; กร
อาสาสมัครแบบตJางๆให Oเข Oามามีส Jวนร Jวมในการ
ดำเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องรวมกันใหO
บรรลุวัตถุประสงค;และนโยบายการพัฒนาที่กำหนดไวO 
(ไพรัตน; เตชะรินทร;, 2527 : 6 ) 

ร ั ฐ ธ ร ร มน ูญฉบ ั บป ร ะช าชน  พ .ศ .2550 
กำหนดใหO “รัฐมีหนOาที่สJงเสริมใหOประชาชนมีสJวนรJวม
ในการกำหนดนโยบายสาธารณะและวางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมทั ้ งในระด ับชาต ิและทOองถิ่น 
สJงเสริมและสนับสนุนการมีสJวนรJวมของประชาชนใน
การต ัดสินใจทางการเมืองการวางแผนพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งการจัดทำบริการสาธารณะ 
สJงเสริมและสนับสนุนการมีสJวนรJวมของประชาชนใน
การตรวจสอบการใชOอำนาจรัฐทุกระดับ ฯลฯ” โดยเป±ด
ชJองทางไวO คือ 

1) การเขOาชื่อเสนอกฎหมาย  มีสาระสำคัญคือ 
กำหนดให Oประชาชนที ่ม ีส ิทธิเล ือกต ั ้งไม Jน OอยกวJา 
10,000 คน มีสิทธิเขOาชื่อรOองขอประธานรัฐสภา เพื่อ
พิจารณารJางกฎหมายและมีสิทธิเขOาช่ือเสนอญัตติแกOไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไดO ซ่ึงจะเห็นไดOวJา เจตนารมณ; คือ 
เพิ่มการมีสJวนรJวมทางการเมืองของประชาชน  ดOวย
การลดจำนวนผูOมีสิทธิเขOาชื่อเสนอกฎหมายจากเดิมที่
กำหนด ตOองมีลายมือชื่อถึง 50,000 คน ลดลงเหลือ
เพียง 10,000 คน สJวนในระดับทOองถิ่นน้ัน รัฐธรรมนูญ
ไดOกำหนดรับรองสิทธิแกJประชาชนในทOองถิ ่นห น่ึง
ทOองถิ่นใดสามารถเขOาช่ือกันเพื่อรOองขอตJอประธานสภา
ทOองถิ่นเพื่อพิจารณาออกขOอบัญญัติทOองถิ่นเพื่อใชOบังคับ
ในทOองถิ่นของตน  
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2) การถอดถอนผูOดำรงตำแหนJงทางการเมือง
รัฐธรรมนูญกำหนดใหOประชาชนผูOมีสิทธิเลือกตั้งจำนวน
ไมJนOอยกวJา  20,000 คน มีสิทธิเขOาช่ือกันเพื่อรOองขอตJอ
ประธานวุฒิสภาเพื่อใหOมีมติถอนถอนผูOดำรงตำแหนJง
ทางการเมืองออกจากตำแหนJงกJอนครบวาระไดO โดย
กำหนดระบบการถอดถอนผูOดำรงตำแหนJงทางการเมือง
ออกจากตำแหนJงเป�น 2 ระดับ คือ การถอดถอนผูOดำรง
ตำแหนJงทางการเมืองในระดับสูง เชJน นายกรัฐมนตรี 
ร ัฐมนตรี สมาชิกสภาผู Oแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธาน
ศาลปกครองสูงส ุด ฯลฯ และการถอดถอนผู Oดำรง
ตำแหนJงทางการเมืองในระดับทOองถิ ่น เชJน  คณะ
ผู OบริหารทOองถิ ่น หรือผู OบริหารทOองถิ ่น ใหOพOนจาก
ตำแหนJงกJอนครบวาระไดOเชJนกัน 

3) ก า ร ออ ก เ ส ี ย งป ร ะ ช าม ต ิ ใ น ก ร ณ ี ที่
คณะรัฐมนตรีเห็นวJากิจการเรื่องหน่ึงเรื่องใดอาจกระทบ
ตJอผลประโยชน;ของประเทศชาติและประชาชน หรือ
กรณีที่กฎหมายกำหนดใหOตOองมีการออกเสียงประชามติ 
นายกร ัฐมนตรี   อาจกำหนดให Oม ีการออกเ ส ี ย ง
ประชามติในเรื ่องนั้นไดO  โดยอาจจัดใหOเป�นการออก
เสียงประชามติเพื่อหาขOอยุติ หรือเพื่อใหO                คำ
ปรึกษาหารือแกJคณะรัฐมนตรี ซึ่งขั้นตอนของการออก
เสียงประชามติ รัฐบาลจะตOองดำเนินการใหOขOอมูลแกJ
ประชาชนในเรื่องดังกลJาวพรOอมทั้งเป±ดโอกาสใหOมีการ
แสดงความค ิด เห ็นในเร ื ่องด ังกล Jาวน ั ้นได Oอย Jาง
เพียงพอ (นิดา แสงสารพันธ;, 2552)  

จากความสำค ัญของการม ี ส J วนร J วมของ
ประชาชนดังกลJาวจะเห็นวJาการมีสJวนรJวมในการพัฒนา
ทOองถ ิ ่นของประชาชนเป �นสิ ่งท ี ่ยอมร ับกันอย J าง
กวOางขวางในฐานะที่เป�นหลักการและวิธีการพัฒนาที่
สามารถดัดแปลงแนวทางไปสูJการปฏิบัติจนเกิดผลไดO
อยJางชัดเจนในระดับหน่ึงแตJการดำเนินการดังกลJาวเป�น
เพ ียงข ั ้นเร ิ ่มต Oนการดำเนินการย ังอย ู J ในวงจำ กัด
ประชาชนยังไมJเขOามามีสJวนรJวมในการพัฒนาอยJาง
แทOจริง (กองราชการสJวนทOองถิ ่น, 2539 : 5) การที่
ประชาชนจะเขOามามีสJวนรJวมในการพัฒนาน้ันขึ้นอยูJกับ
ปIจจัยหลายประการที่แตกตJางกันดังเชJน พัฒน; บุญย
รัตน;พันธ; ( 2527 : 2 – 7) ไดOสรุปผลการศึกษาวิจัย
เ ร ื ่ องหม ู J บ O า นท ี ่ ช นะ เ ล ิ ศ การปร ะกวด ใ นภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือพบวJาปIจจัยที ่สJงเสริมใหOการ

พัฒนาประสบผลสำเร ็จที่สำค ัญได OแกJการร Jวมมือ
ระหวJางรัฐกับประชาชนและประชาชนในชุมชนดOวยกัน
เองเช Jนเด ียวกับสุจ ินต ;ดาววีระสกุล (2528 : 6) ไดO
สรุปวJาการมีสJวนรJวมในการพัฒนานั้นอาจเป�นเพราะ
ตOองการผลประโยชน;ตอบแทนรางวัลการยอมรับจาก
หมูJคณะและความศรัทธาตJอบุคคล องค;การบริหารสJวน
ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ไดOรับการจัดตั้งตามรูปแบบการปกครองสJวนทOองถิ่น
ใหมJใหOเป�นองค;การบริหารสJวนตำบลโดยมีสภาทOองถิ่น
และคณะผูOบริหารทOองถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งทำหนOาที่
ในการบริหารจัดการและพัฒนาทOองถิ่นโดยนำรูปแบบ
โครงการพัฒนาตJางๆจากสJวนกลางและสJวนภูมิภาคลง
สูJทOองถิ่นมุJงพัฒนาใหOทOองถิ่นเจริญกOาวหนOาเพื่อรองรับ
การขยายตัวของเมืองหลวงและการยOายถิ่นฐานเขOามา
ของผู OคนตJางทOองถิ ่นผลพวงจากการพัฒนาและการ
เปล่ียนแปลงอยJางรวดเร็วของสภาพแวดลOอมในทOองถิ่น
ทำใหOเกิดปIญหาอื่นๆตามมาอีกมาก ในการวิจัยครั้งน้ี
ผูOวิจัยไดOใหOความสำคัญกับการมีสJวนรJวมในการปกครอง
ของประชาชนบางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี      
เพื่อนำไปสูJแนวทางและยุทธศาสตร;การพัฒนาใหOเป�น
ชุมชนที่เขOมแข็งอยJางยั่งยืนตJอไป 

 
วัตถุประสงคjของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับการมีสJวนรJวมใน           การ
ปกครองสJวนทOองถิ่นของประชาชนตำบลบางรักพัฒนา 
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

2. เพื ่อเปรียบเทียบระดับการมีสJวนรJวมใน                      
การปกครองสJวนทOองถิ ่นของประชาชนตำบลบางรัก
พัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรีจำแนกตาม
สถานภาพสJวนบุคคล 

 
สมมติฐานการวิจัย 

1.ประชาชนที่มีเพศแตกตJางกัน มีความคิดเห็น
ตJอการมีสJวนรJวมแตกตJางกัน 

2.ประชาชนที่มีอายุแตกตJางกัน มีความคิดเห็น
ตJอการมีสJวนรJวมแตกตJางกัน 

3.ประชาชนที ่มีระดับการศึกษาแตกตJางกัน       
มีความคิดเห็นตJอการมีสJวนรJวมแตกตJางกัน 

4.ประชาชนที่มีอาชีพแตกตJางกัน มีความคิดเห็น
ตJอการมีสJวนรJวมแตกตJางกัน 



                       ACADEMIC JOURNAL OF RAJAPRUK UNIVERSITY              41 

                                 Vol.6 No.2 October 2014-March 2015 
 

 

5.ประชาชนที่มีรายไดOแตกตJางกัน มีความคิดเห็น
ตJอการมีสJวนรJวมแตกตJางกัน 

6.ประชาชนที่มีระยะเวลาพักอาศัยแตกตJางกัน 
มีความคิดเห็นตJอการมีสJวนรJวมแตกตJางกัน 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่มีสJวนรJวมในการปกครองทOองถิ่นของประชาชน  สามารถประมวลเป�น
ภาพกรอบความคิดของการวิจัยไดOดังน้ี 

                        ตัวแปรตOน              ตัวแปรตาม 

  

 

 

 

 

 

 
ประโยชนjท่ีไดxรับ 

1. ทำใหOทราบถึงระดับการมีสJวนรJวมใน
การปกครองสJวนทOองถิ่นของประชาชนตำบลบางรัก
พัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เพื่อที่จะ
หาแนวทางสJงเสริมและสนับสนุนใหOประชาชนเขOามา
มีสJวนรJวมในกิจกรรมการปกครองตJางๆของทOองถิ่น 

2. ทำใหOทราบถึงปIญหาและขOอเสนอแนะ
ตJอการมีสJวนรJวมในการปกครองสJวนทOองถิ ่นของ
ประชาชนตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี  

3. เพื่อนำไปปรับปรุงสJงเสริมกิจกรรมการ
ปกครองและวิธีปฏิบัติจัดทำโครงการปกครองตJางๆ
ของทOองถิ่นเพื่อใหOประชาชนเขOามามีสJวนรJวมในการ
ปกครองสJวนทOองถิ่นตJอไป 

วิธดีำเนินการวิจัย 
กลุJมตัวอยJางที่ใชOในการวิจัยไดOแกJประชาชนที่

อาศัยอยูJในหมูJที่ 1 - 14 ของตำบลบางรักพัฒนา 
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จำนวน 396  คน  

เคร่ืองมือท่ีใชxในการวิจัย 
ใชOแบบสอบถามเป�นเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมขOอมูล 
สถิติท่ีใชxวิเคราะหjขxอมูล 
1. สถานภาพสJวนบุคคลวิเคราะห;โดยการหา

คJาความถี่ และคJารOอยละ  

2. การมีสJวนรJวม ในการปกครองสJวนทOองถิ่น
ของประชาชน โดยการหาคJาเฉล่ีย และสJวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  

3. การทดสอบสมมติฐานระหวJางคุณลักษณะ
สJวนบุคคลของกลุ JมตัวอยJางในเรื ่อง ความรู Oความ
เขOาใจในสิทธิหนOาที่ ในการบริหารจัดการทOองถิ่นกับ
การมีสJวนรJวมในการปกครองของประชาชนโดยสถิติ
ทดสอบคJา t-test  เพศและ One-way ANOVA  ใชO
เปรียบเทียบความแตกตJางของกลุJมขOอมูลมากกวJา 2 
กลุJม เชJน อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  รายไดOเฉล่ีย
ตJอเดือนและระยะเวลาที่อาศัยอยูJในพื้นที่องค;การ
บริหารสJวนตำบลบางรักพัฒนาและ ทดสอบความ
แตกตJางเป�นรายคู JภายหลังดOวยวิธ ีของ LSD โดย
กำหนดคJานัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะห;ขOอมูลสถานภาพสJวน
บุคคล  ผูOตอบแบบสอบถามสJวนใหญJเป�นเพศชาย 
รOอยละ 75.3 มีอาย ุ20-40 ป�มากที่สุดคิดเป�นรOอยละ 
48.7  มีการศึกษาอยูJในระดับปริญญาตรีมากที ่สุด 
รOอยละ 41.2  อยูJในกลุJมอาชีพรับราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ  คิดเป�นรOอยละ 30.1 ในสJวนของรายไดO 
ต่ำกวJา 10,000 บาทมากที่สุดคิดเป�น รOอยละ 30.8 

สถานภาพสkวนบุคคล 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. ระดับการศึกษา 

4. อาชีพ 

5. รายไดOเฉล่ียตJอเดือน 

6. ระยะเวลาที่อาศัยอยูJในพ้ืนที่ 

การมีสkวนรkวมในการปกครองทxองถิ่นของประชาชน 

1. มีสJวนรJวมในการศึกษาชุมชน 

2. มีสJวนรJวมในการวางแผน 

3. มีสJวนรJวมในการดำเนินงาน 

4. มีสJวนรJวมในการรับประโยชน; 

5. มีสJวนรJวมในการติดตามและประเมินผล 
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ระยะเวลาที่พักอาศัยในชุมชนระยะเวลา 5-10 ป� มี
สัดสJวนมากที่สุดคิดเป�นรOอยละ 33.6 

2. การมีส Jวนร Jวมในการปกครองส J วน
ทOองถิ่นของประชาชนตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบาง
บัวทอง จังหวัดนนทบุรีโดยภาพรวมมีคJาเฉลี่ยอยูJใน

ระดับมาก  (x"= 3.40)  

ดOานการมีสJวนรJวมในการศึกษาชุมชนโดย

ภาพรวมอยู J ในระด ับปานกลาง (x"= 3.39) เ ม่ือ
พิจารณาตามรายขOอ พบวJากลุJมตัวอยJางมีสJวนรJวมใน
การศึกษา/สำรวจโครงสรOางพื้นฐานในชุมชน เพื่อเป�น
ข Oอมูลจัดทำแผนพัฒนา รองลงมามีส Jวนร Jวมใน
การศ ึกษาทร ัพยากรและสิ ่งแวดลOอมชุมชนเพื่อ
นำไปใชOใหOเกิดประโยชน; และอันดับสุดทOาย มีสJวน
รJวมในการคOนหา พิจารณา แนวทางวิธีการในการ
แกOปIญหาของชุมชน  

ด Oานมีส Jวนร Jวมในการวางแผนโดยภาพ

รวมอยู Jในระดับปานกลาง(x"= 3.29) เมื ่อพิจารณา
ตามรายขOอ พบวJากลุJมตัวอยJางมีสJวนรJวมในการเสนอ
ความคิดเห็นและนำเสนอในโครงการตJางๆ เพื่อนำไป
จัดสรรงบประมาณขององค;การบริหารสJวนตำบล 
รองลงมามีสJวนรJวมในการตัดสินใจในการจัดทำแผน 
และอันดับสุดทOายมีสJวนรJวมในการเขOารJวมประชุมเพื่อ
ทำประชาพิจารณ;เสนอความตOองการและปIญหาใน
ชุมชน  

 ดOานมีสJวนรJวมในการดำเนินงานโดยภาพ

รวมอยูJในระดับมาก (x"= 3.41) เมื่อพิจารณาตาม
รายขOอพบวJากลุ JมตัวอยJางมีส JวนรJวมในการด ูแล
สาธารณูปโภคของชุมชน เชJน สวนสาธารณะ ไฟทาง 
รองลงมามีสJวนรJวมโดยการไดOเขOาไปเป�นสมาชิกหรือ
คณะกรรมการในการดำเนินโครงการและกิจกรรม
รJวมกับองค;การบริหารสJวนตำบลและอันดับสุดทOาย 
มีสJวนรJวมเพื่อดำเนินการในการจัดทำกิจกรรม หรือ
โครงการพัฒนาชุมชนรJวมกับองค;การบริหารสJวน
ตำบล  
 ดOานมีสJวนรJวมในการรับประโยชน; โดย

ภาพรวมอยูJในระดับมาก  (x"= 3.45) เมื่อพิจารณา
ตามรายขOอ กลุJมตัวอยJางไดOรับการสนับสนุนและการ
สJงเสริม   กิจกรรมทางศาสนา ประเพณีทOองถิ่นจาก
โครงการต Jางๆ ขององค ;การบร ิหารส Jวนตำบล  

รองลงมาไดOรับประโยชน;จากการดำเนินงานโครงการ
และกิจกรรม เกี ่ยวกับการสJงเสริม อาชีพ ที ่ทาง
องค;การบริหารสJวนตำบล จัดขึ้นและอันดับสุดทOาย 
ไดOรับประโยชน;ในการดำเนินชีวิตในการจัดกิจกรรม
โครงการตJางๆ ตามแผนพัฒนาขององค;การบริหาร
สJวนตำบล  

ดOานสJวนรJวมในการติดตามและประเมินผล

โดยภาพรวมอยู J ในระด ับมาก  (x"= 3.46) เ ม่ือ
พิจารณาตามรายขOอ พบวJากลุJมตัวอยJางมีสJวนรJวมใน
การตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนพัฒนาไป
ปฏิบัติและทJานมีสJวนรJวมในการเขOารJวมการประมูล
งานเพื ่อดำเนินงานตามโครงการตJางๆ และอันดับ
สุดทOาย มีส Jวนร Jวมในการร ับฟIงต ิดตามผลการ
ดำเนินงานและตรวจสอบความถูกตOองแตJละขั้นตอน
การดำเนินงานของโครงการและกิจกรรม  

3. ผลการเปรียบเทียบคJาเฉล่ียสถานภาพ
สJวนบุคคลที่สJงผลตJอการมีสJวนรJวมในการปกครอง
สJวนทOองถิ่นของประชาชนตำบลบางรักพัฒนา 
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

 1) เพศชายและเพศหญิง  มีความคิดเห็น
ตJอการมีสJวนรJวมในการปกครองสJวนทOองถิ ่นโดย
ภาพรวมแตกตJางกันอยJางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05  เม่ือพิจารณาเป�นรายดOานพบวJาการมีสJวนรJวมใน
การวางแผนแตกตJางกัน นอกน้ันไมJแตกตJางกัน 

2) กลุJมตัวอยJางที่มีระยะเวลาที่พักอาศัยใน
ชุมชนแตกตJางกันมีส JวนรJวมในการปกครองสJวน
ทOองถิ ่นโดยภาพรวม และรายดOานไมJแตกตJางกัน 
ยกเวOนการมีสJวนรJวมในการศึกษาชุมชน การมีสJวน
รJวมในการวางแผนสJวนรJวมในการรับประโยชน; สJวน
รJวมในการติดตามและประเมินผลแตกตJางกันอยJางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  3) สำหรับกลุJมตัวอยJางที่มีอายุแตกตJางกัน 
ระด ับการศึกษาแตกตJางกัน  อาชีพแตกตJางกัน 
รายไดOแตกตJางกันมีสJวนรJวมในการปกครองสJวน
ทOองถิ่นโดยภาพรวมและรายดOานทุกดOานแตกตJางกัน
อยJางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
การอภิปรายผล 

การศึกษาวิจัยเรื่องน้ี มีขOอคOนพบและประเด็น
ที่นJาสนใจนำมาอภิปรายผลเป�นรายดOานไดOดังน้ี 
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1) ดOานมีสJวนรJวมในการศึกษาชุมชน ระดับ
การมีส Jวนร JวมในการปกครองสJวนทOองถ ิ ่นของ
ประชาชนตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรีโดยภาพรวมอยูJในระดับปานกลาง 
โดยที่ประชาชนเขOามามีสJวนรJวมในการศึกษา/สำรวจ
โครงสรOาง พื ้นฐานในชุมชน เพื ่อเป�นขOอมูลจัดทำ
แผนพัฒนา และมีสJวนรJวมในการศึกษาทรัพยากร
และสิ่งแวดลOอมชุมชนเพื่อนำไปใชOใหOเกิดประโยชน; 
ซ่ึงสอดคลOองกับ ปาริชาติวลัยเสถียรและคณะ (2543 
:143) ไดOกลJาวถึงกระบวนการมีสJวนรJวมไวOวJา การมี
สJวนรJวมในการศึกษาชุมชนจะเป�นการกระตุ OนใหO
ประชาชนไดOร Jวมกันเรียนรู Oสภาพของชุมชนการ
ดำเนินชีวิตทรัพยากรและสิ ่งแวดลOอมเพื ่อใชOเป�น
ขOอมูลเบื้องตOนในการทำงานและรJวมกันคOนหาปIญหา
และสาเหตุของปIญหาตลอดจนลำดับความสำคัญของ
ปIญหา 

2) ดOานมีสJวนรJวมในการวางแผน ระดับการมี
สJวนรJวมในการปกครองสJวนทOองถิ่นของประชาชน
ตำบลบางร ักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรีโดยภาพรวมอยูJในระดับปานกลาง โดยมีสJวน
รJวมมากที่สุดในการเสนอความคิดเห็นและนำเสนอ
ในโครงการตJางๆ เพื่อนำไปจัดสรรงบประมาณ และ
การต ัดสินใจในการจัดทำแผน ซึ ่งสอดคลOองกับ 
ยุธณา แดงนุOย(2551) พบวJา ประชาชนสJวนใหญJไมJมี
ปIญหาอุปสรรค มีเพียงประชาชนสJวนนOอยที่มีปIญหา
อุปสรรค ไดOแกJ ประชาชนขาดความรูOความเขOาใจใน
เรื่องแผนพัฒนา ประชาคมไมJคJอยมีสJวนรJวมในการ
วางแผนในโครงการตJาง ๆประชาชน สJวนใหญJทำงาน 
ไม Jค Jอยได Oร J วมในก ิจกรรม ประชาชนไม J ไดOรับ
ผลประโยชน; จากเทศบาลอยJางครอบคลุม ทุกชุมชน 
ประชาชน คณะกรรมการการตรวจสอบและ
หนJวยงานที่รับผิดชอบในการติดตามประเมินผลงาน
โครงการตJาง ๆ ไมJกระทำการติดตามอยJางตJอเน่ือง 

3) ดOานมีสJวนรJวมในการดำเนินงาน ระดับ
การมีส Jวนร JวมในการปกครองสJวนทOองถ ิ ่นของ
ประชาชนตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง 
จ ั งหว ัดนนทบ ุรี โดยภาพรวมอย ู J ในระด ับ ม าก 
เน ื ่องจากประชาชนได Oม ีส J วนร J วมในการด ู แล
สาธารณูปโภคของชุมชน เชJน สวนสาธารณะ ไฟทาง 
พรOอมทั้งมีสJวนรJวมโดยการไดOเขOาไปเป�นสมาชิกหรือ 

คณะกรรมการ ในการดำเนินโครงการและกิจกรรม 
รJวมกับองค ;การบริหารสJวนตำบล สอดคลOองกับ 
รัฐธรรมนูญแหJงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.  2550 วรรค 
1 บัญญัติวJาประชาชนในทOองถิ่นมีสิทธิมีสJวนรJวมใน
การบริหารกิจการขององค;กรปกครองสJวนทOองถิ่น 
โดยองค;กรปกครองสJวนทOองถิ่นตOองจัดใหOมีวิธีการที่
ใหOประชาชนมีสJวนร Jวมด ังกลJาวไดOดOวย  ซึ ่งการ
บัญญัติลักษณะนี้เป�นการบังคับใหOองค;กรปกครอง
สJวนทOองถิ่นตOองเป±ดโอกาสใหOประชาชนมีสJวนรJวม ซ่ึง
ก็คือ การมีสJวนรJวมตั ้งแตJการกำหนดปIญหา การ
กำหนดการเลือก การประเมินทางเลือก การบริหาร
จัดการรJวมกับองค;กรปกครองสJวนทOองถิ่น การรJวม
ติดตามประเมินผล และรJวมรับผลประโยชน; ประการ
สำคัญการบัญญัติในลักษณะนี้จะเป�นการกระตุOนใหO
องค;กรปกครองสJวนทOองถิ่นไดOริเริ่มในการสรOางกลไก
ชJองทางตJางๆ เพื่อใหOประชาชนมีสJวนรJวม 

4) ดOานมีสJวนรJวมในการรับประโยชน; ระดับ
การมีส Jวนร JวมในการปกครองสJวนทOองถ ิ ่นของ
ประชาชนตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรีโดยภาพรวมอยู Jในระดับมาก โดย
ไดOร ับการสนับสนุนและการสJงเสริมกิจกรรมทาง
ศาสนา ประเพณีทOองถิ ่นจากโครงการตJางๆ ของ
องค;การบริหารสJวนตำบล พรOอมทั้งไดOรับประโยชน;
จากการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมเก่ียวกับการ
สJงเสริม อาชีพ ที่ทางองค;การบริหารสJวนตำบลจัดขึ้น 
ตามที ่ทวีทอง หงส;วิวัฒน; (2527 : 2) ไดOกลJาววJาการ
ม ีส Jวนร Jวมหมายถ ึงกระบวนการท ี ่บ ุคคลหรือ
ครอบครัวเขOารJวมรับผิดชอบการจัดการทรัพยากร
และสวัสดิการที่มีอยู Jในสังคมเพื่อประโยชน;ตJอการ
ดำรงชีพทางเศรษฐกิจและสังคมในฐานะสมาชิกทาง
ส ังคมเป �นการพ ัฒนาตนเองและส Jวนรวมด Oวย
กระบวนการเหลJานี ้จะชJวยใหOชุมชนเป�นผู Oพัฒนา
ตนเองไดOแทนการรับประโยชน;แตJเพียงอยJางเดียว 

5) ด O านส J วนร J วม ใ นก าร ต ิ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผล ระดับการมีสJวนรJวมในการปกครองสJวน
ทOองถิ่นของประชาชนตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบาง
บัวทอง จังหวัดนนทบุรโีดยภาพรวมอยูJในระดับมาก
โดยการมีสJวนรJวมในการตรวจสอบการดำเนินงาน
ตามแผนพัฒนาไปปฏิบัติและมีสJวนรJวมในการเขOา
รJวมการประมูลงานเพื่อดำเนินงานตามโครงการตJางๆ 
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สอดคลOองกับอาภรณ;พันธ;จันทร;สวJาง (2527 : 19) 
ซ่ึงกลJาววJา การมีสJวนรJวมเป�นผลมาจากการเห็นพOอง
ตOองกันในเรื่องของความตOองการและทิศทางของการ
เปลี่ยนแปลงและความเห็นพOองตOองกันนั้นจะตOองมี
มากจนเกิดความคิดริเริ่มโครงการเพื่อการปฏิบัติการ
นั้นๆเหตุเบื้องแรกของการที่มีคนมารวมกันไดOควร
จะตOองมีการตระหนักวJาปฏิบัติการทั้งหมดหรือการ
กระทำทั้งหมดที่ทำโดยกลุJมหรือทำในนามกลุJมน้ัน
กระทำผJานองค;การจะตOองเป�นเสมือนตัวนำใหOบรรลุ
ถึงความเปล่ียนแปลงไดO 
 
ขxอเสนอแนะ 

ขxอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. ควรใหOประชาชนมีสJวนรJวมในการคOนหา 

พิจารณาแนวทางวิธีการในการแกOปIญหาของชุมชน
และนำภูมิปIญญาทOองถิ่นมา ผสมผสานกับเทคโนโลยี
ใหมJๆ ในการสรOางแผนพัฒนา 

2. ควรใหOประชาชนมีสJวนรJวมในการเขOารJวม
ประชุมในการตัดสินใจเพื่อทำประชาพิจารณ;เสนอ
ความตOองการและปIญหาในชุมชนและใชOทรัพยากรที่
มีอยJางจำกัดในชุมชน 

3. ประชาชนควรมีสJวนรJวมในการดำเนินการ
ป�องกันปIญหาตJางๆ และดำเนินการในการจัดทำ
กิจกรรม หรือโครงการพัฒนาชุมชนรJวมกับองค;การ
บริหารสJวนตำบล 

4. ประชาชนควรได Oร ับประโยชน;ในการ
ดำเนินชีวิตในการจัดกิจกรรมโครงการและได Oรับ
สิ่งของ รางวัล หรือเงินตอบ  แทน จากการเขOารJวม

ก ิ จกรรมก ับองค ; การบร ิหารส Jวนตำบล ตาม
แผนพัฒนาขององค;การบริหารสJวนตำบล 

5. ควรมีการเป±ดโอกาสใหOประชาชน เขOาไปมี
สJวนรJวมในการรับฟIงติดตามผลการดำเนินงานและ
ตรวจสอบความถูกตOองแตJละขั้นตอนการดำเนินงาน
ของโครงการ และสามารถตรวจสอบและติดตาม
ความโปรJงใสในการดำเนินงานขององค;การบร ิหาร
สJวนตำบล  และกิจกรรม 

     
ขxอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตkอไป 
1. การศ ึกษาเร ื ่องการมีส Jวนร Jวมในการ

ปกครองสJวนทOองถิ่นของประชาชน ตำบลบางรัก
พัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ควรมี
การศึกษาในเชิงลึกเฉพาะ ดOานการมีสJวนรJวมในการ
วางแผน และการมีส Jวนร Jวมในการศ ึกษาชุมชน 
เพื่อที่จะไดOหาทางแกOไขปรับปรุงในการพัฒนาการมี
สJวนรJวมของประชาชน เนื่องจากผลการวิจัยครั้ง น้ี 
ทั้ง 2 ดOานนี้อยูJในระดับปานกลางซึ่งอยูJในระดับต่ำ
กวJาดOานอ่ืนๆ 

2. ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบการมีสJวนรJวม
ของประชาชนในดOานการวางแผน กับองค;การบริหาร
สJวนตำบลอ่ืนๆ ในพื้นที่ใกลOเคียง 

3. ควรศึกษาถึงสภาพและปIญหาและแนว
ทางแกOไขในทุกภาคสJวนของการมีสJวนรJวมในการ
ปกครองสJวนทOองถิ่นของประชาชนตำบลบางรัก
พัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรียิ่งขึ้น 
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ความสัมพันธjระหวkางความม่ันคงทางอารมณjและความสามารถ 

ในการเผชิญปuญหาและฟuนฝ¢าอุปสรรคของขxาราชการและลูกจxาง 

ประจำสำนักชลประทานที่ 8 
 

ธนกันตj เมืองแกxว* 
 

บทคัดยkอ 

 

 การศึกษาครั ้งนี ้ มีวัตถุประสงค;ดังนี ้ (1) เพื ่อศึกษาความมั ่นคงทางอารมณ; ของขOาราชการและ

ลูกจOางประจำของสำนักชลประทานที่ 8  (2) เพื่อศึกษาความสามารถในการเผชิญปIญหาและฟIนฝ«าอุปสรรคของ

ขOาราชการและลูกจOางประจำของสำนักชลประทานที่ 8  (3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ;ระหวJางความม่ันคงทางอารมณ; 

และความสามารถในการเผชิญปIญหาและฟIนฝ«าอุปสรรคของขOาราชการและลูกจOางประจำของสำนักชลประทานที่ 8 

 งานวิจัยในครั้งน้ีไดOแจกแบบสอบถามไปยัง กลุJมผูOตอบแบบสอบถามไดOแกJขOาราชการและลูกจOางประจำที่

ปฏิบัติงานในเขตสำนักชลประทานที ่ 8  ประกอบดOวยโครงการชลประทานตJางๆที ่กระจายอยู Jตาม จังหวัด

นครราชสีมา  จังหวัดบุรีรัมย;  จังหวัดสุรินทร;  และจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน  400  คนโดยใชOแบบสอบถามวัดความ

มั่นคงทางอารมณ; ความสามารถในการเผชิญปIญหาและฟIนฝ«าอุปสรรคและทำการวิเคราะห;ขOอมูลดOวยสถิต ิเชิง

พรรณนา และการวิเคราะห;สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ;ของเพียร;สัน (Pearson 's Correlation Coefficient Analysis) 

 ผลการวิจัยพบวJา 

1) ขOาราชการและลูกจOางประจำสังกัดสำนักชลประทานที่ 8 มีคJาเฉล่ียดOานความม่ันคงทางอารมณ;อยูJใน

เกณฑ;คJอนขOางสูง 

2) ขOาราชการและลูกจOางประจำสังกัดสำนักชลประทานที่ 8 มีคJาเฉลี่ยดOานความสามารถในการเผชิญ

ปIญหาและฟIนฝ«าอุปสรรคอยูJในระดับมาก 

3) ขOาราชการในสำนักชลประทานที่ 8  มีความม่ันคงทางอารมณ;และมีความสามารถในการเผชิญปIญหา

และฟIนฝ«าอุปสรรคสูงกวJาลูกจOางประจำ อยJางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

4) ความม่ันคงทางอารมณ;มีความสัมพันธ;กับความสามารถในการเผชิญปIญหาและฟIนฝ«าอุปสรรคอยJางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = 0.53** , Sig. = 0.00) 

 ขOอเสนอแนะจากการศึกษาครั้งน้ี หนJวยงานควรมีนโยบายพัฒนาความม่ันคงทางอารมณ;และความสามารถ

ในการเผชิญปIญหาและฟIนฝ«าอุปสรรคของขOาราชการและลูกจOางประจำดOวยการพัฒนาสัมพันธภาพระหวJาง

ขOาราชการและลูกจOางประจำ บรรยากาศในการทำงาน และควรมีการศึกษาถึงสาเหตุแทOจริงที่ทำใหOขOาราชการและ

ลูกจOางประจำมีความม่ันคงทางอารมณ;ลดลง เพื่อนำมาวางแผนแกOไขปIญหาดังกลJาวตJอไป 

คำสำคัญ : ความม่ันคงทางอารมณ;, ความสามารถในการเผชิญปIญหา, การฟIนฝ«าอุปสรรค, ขOาราชการกรม

ชลประทาน 
 

* นักศึกษาปริญญาโท  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวงษ;ชวลิตกุล 
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Abstract 

 
The purposes of this study were (1) to study the emotional stability of Regional Irrigation 

Office 8 Government officers and employees, (2) to study the adversity quotient of Regional 

Irrigation Officials 8 Government officers and employees and (3) to study the relationship between 

emotional stability and adversity quotient of Regional Irrigation Office 8 Government officers and 

employees. 

 This research was using questionnaires to collect data from 400 officers and employees of 

the Regional Irrigation Office 8 which consisted of many irrigation projects that spread over 

Nakhonratchasima, Buriram, Surin and Si Sa Ket. This questionnaire regards the emotional stability 

and adversity quotient. The data were analyzed by using descriptive statistic and Pearson 

Correlation Analysis (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient).    

 The finding showed that: 

1) Government officers and employees of Regional Irrigation Office 8 had the high average 

of the emotional stability.  

2) Government officers and employees of Regional Irrigation Office 8 had the adversity 

quotient at high level. 

3) Government officers had higher emotional stability and adversity quotient than 

employees at statistical significant level of .05.  

4) The emotional stability and adversity showed a positive correlation at the statistical 

level .01(r = 0.53**, Sig. = 0.00). 

 The research suggested that the Regional Irrigation Office 8 should set up the policy for 

improving the emotional stability and adversity quotient among officers and employees by 

promoting the relationship between officers and employees, work environment and finding the 

cause of decreasing in the ability of emotional stability and adversity quotient of the officers and 

employees. 

 

 

Keywords: Emotional Stability, Adversity Quotient 
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ความเปtนมาและความสำคัญของปuญหา 
กรมชลประทานเป�นองค;กรหลักในการพัฒนา

แหลJงน้ำ  เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทาน  บริหารจัดการน้ำ
อยJางบูรณาการ  ดำเนินการป�องกันและบรรเทาภัยอัน
เกิดจากน้ำ ประกอบ ดOวย  สำนักชลประทานที่กระจาย
อยูJทั่วประเทศ  จำนวน  17  สำนักชลประทาน  แตJละ
สำนักฯจะควบคุมกลุJมจังหวัดตJางๆ ซึ่งผูOวิจัยไดOเลือก
สำนักชลประทานที่ 8  ในการดำเนินการวิจัยคร ั้ง น้ี  
กลุJมจังหวัดภายใตOการกำกับดูแลของสำนักชลประทาน
ที ่ 8  ประกอบดOวย  จังหวัดนครราชสีมา  จังหวัด
บุรีรัมย;  จังหวัดสุรินทร;  และจังหวัดศรีสะเกษ  หรือ
เรียกวJากลุ JมอีสานตอนลJาง  ซึ ่งมีขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่คลOายคลึงกัน  ทำใหOงานวิจัยมีความถูกตOอง
แมJนยำข ึ ้น  เนื ่องจากสิ ่งแวดลOอมภายนอกและ
สิ ่งแวดลOอมภายในของแต Jละจังหวัด  ม ีล ักษณะ
ใกลOเคียงกัน  ในการปฏิบัติงานบุคลากรตOองเผชิญ
ปIญหาและฟIนฝ«าอุปสรรคหลากหลายรูปแบบ เพื่อใหO
กรมชลประทานบรรลุตามพันธกิจ  จำเป�นตOองอาศัย
บุคลากรที่ทำงานอยJางมีประสิทธิภาพ   

ผูOบริหารและบุคลากรจำเป�นตOองทราบขOอมูล
ดOานปIจจัยที่จะทำใหOบุคลากรแสดงศักยภาพของตนเอง
ออกมาไดOอยJางสูงสุด  เพื ่อเป�นกำลังสำคัญในการ
พัฒนากรมชลประทานและประเทศชาติตJอไป  ผูOวิจัย
ไดOใชOแนวคิดของ  Dr.Paul G. Stoltz  มาเป�นแนวทาง
ในการวิจัย  เรื่องความสัมพันธ;ระหวJางความม่ันคงทาง
อารมณ;และความสามารถในการเผชิญปIญหาและฟIน
ฝ«าอุปสรรคของขOาราชการและลูกจOางประจำสำนัก
ชลประทานที ่ 8 ซึ ่งสิ ่งที ่สJงเสริมใหOคนเราประสบ
ความสำเร็จและบรรลุเป�าหมายและดำรงชีวิตอยJางมี
ความสุขไดOน้ันตOองอาศัยความเพียรพยายามที่จะฟIนฝ«า
อุปสรรคซึ ่ง เป �นความสามารถของบุคคลในการ
ตอบสนองตJอเหตุการณ;ในยามที ่ตOองเผชิญกับความ
ทุกข;หรือความลำบากคนที่มีความสามารถเผชิญปIญหา
และฟIนฝ«าอุปสรรคสูงจะมีจิตใจที่เขOมแข็งไมJยJอทOอตJอ
อุปสรรคไมJยอมแพOตJอปIญหาพยายามหาวิธีแกOปIญหา
อย ู J เสมอเพ ื ่อให O สามารถผ J านป Iญหาหร ื อค วาม
ยากลำบากเหลJานั้นดOวยทางออกที่ดีที่สุดและเกิดผลดี
ตJอตนเองและสังคมมากที่สุด (Stoltz, 1997: อOางถึงใน 
ธิดาฐิติ พานิชยางกูร, 2550)  

นอกจากน้ียังพบวJาผูOที่ประสบความสำเร็จกับผูO
ที่ประสบความลOมเหลวมักไมJมีส่ิงใดแตกตJางกันมากนัก
ในดOานความรูOความสามารถอายุหรือความเฉลียวฉลาด
แตJมีสิ่งที่แตกตJางกันชัดเจนคือการมีจิตใจเขOมแข็งเด็ด
เดี่ยวมีความคิดที่จะตJอสูOและฟIนฝ«าอุปสรรคอันเป�น
รูปแบบของการจัดการปIญหาซึ่งเกิดขึ้นโดยสั่งสมจาก
ประสบการณ;วัยเด็กส่ังสมจากการคิดและพฤติกรรมทำ
ใหOเกิดความสามารถในการเผชิญปIญหาและฟIนฝ«า
อุปสรรคเกิดพลังความคิดและทำอยJางมุ Jงมั่นเพื่อใหO
ประสบความสำเร็จตามเป�าหมายนำไปสูJการประสบ
ความสำเร็จในชีวิตสJวนตัวและการทำงาน ทั้งน้ีในดOาน
ความม่ันคงทางอารมณ; และความสามารถในการเผชิญ
ปIญหาและฟIนฝ«าอุปสรรคเป�นส่ิงที่สามารถพัฒนาในแตJ
ละบุคคลใหOดีขึ้นไดO  ความสามารถในการเผชิญปIญหา
และการฟIนฝ«าอุปสรรคจึงเป�นความเช่ือใหมJที่จะนำไปสูJ
ความสำเร็จเป�นส่ิงทOาทายและพยายามหาวิธีนำพลังที่มี
อยูJในตนเองออกมาเผชิญกับปIญหาและตJอสูOอุปสรรค 
(Goleman, 1996 : 34 อOางถึง ธิดาฐิติ พานิชยางกูร, 
2550)   

การว ิจ ัยคร ั ้ งน ี ้ ผ ู O ว ิจ ัย เล ือกศ ึกษาเฉพาะ
ขOาราชการและลูกจOางประจำสังกัดสำนักชลประทานที่ 
8 เหตุที่ไมJเลือกศึกษาพนักงานราชการดOวยเน่ืองจากมี
บทบาทในการต ิดต Jอประสานงานก ับประชาชน
ผู Oร ับบริการและหนJวยงานที ่เกี ่ยวขOองคJอนขOางนOอย
ประกอบกับระยะเวลาการปฏิบ ัต ิงานไมJแนJนอน
เน่ืองจากมีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกระยะ 4 ป� 
และอาจไดOรับการบรรจุเขOาทำงานในองค;กรอื่นๆ ที่มี
ความมั ่นคงกวJา  ผลการวิจัยในครั้งนี ้จะสะทOอนใหO
บ ุคลากรและผู Oบร ิหารทราบถึงป Iจจ ัยต Jางๆด Oาน
ความสัมพันธ;ระหวJางความมั ่นคงทางอารมณ;และ
ความสามารถในการเผชิญปIญหาและฟIนฝ«าอุปสรรค
ของขOาราชการและลูกจOางประจำ สำนักชลประทานที่ 8 
ที่จะนำพาองค;กรประสบความสำเร็จ   

 

วัตถุประสงคjการวิจัย 
1. เพ ื ่อศ ึกษาความมั ่นคงทางอารมณ ;ของ

ขOาราชการและลูกจOางประจำของสำนักชลประทานที่ 8 
2. เพื่อศึกษาความสามารถในการเผชิญปIญหา

และฟIนฝ«าอุปสรรคของขOาราชการและลูกจOางประจำ 
ของสำนักชลประทานที่ 8 
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3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ;ระหวJางความม่ันคง
ทางอารมณ; และความสามารถในการเผชิญปIญหาและ
ฟIนฝ«าอุปสรรคของขOาราชการและลูกจOางประจำของ
สำนักชลประทานที่ 8 

 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ความม่ันคงทางอารมณ;ของขOาราชการและ

ลูกจOางประจำของสำนักชลประทานที่ 8 อยูJในระดับสูง 
2. ความสามารถในการเผชิญปIญหาและฟIนฝ«า

อุปสรรคของขOาราชการและลูกจOางประจำของสำนัก
ชลประทานที่ 8 อยูJในระดับมาก 

3. ความสามารถในการเผชิญปIญหาและฟIนฝ«า
อุปสรรคของขOาราชการของสำนักชลประทานที ่ 8สูง
กวJาลูกจOางประจำ 

4. ความมั่นคงทางอารมณ;ของขOาราชการและ
ล ู กจ O า งป ร ะ จำของส ำน ั กชลปร ะ ทานท ี ่  8 มี
ความสัมพันธ;กับความสามารถในการเผชิญปIญหาและ
ฟIนฝ«าอุปสรรค 

 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวขxอง 
ความม่ันคงทางอารมณj  
ค ว า ม ม ั ่ น ค ง ท า ง อ า ร ม ณ;  (Emotional 

Stability) หมายถ ึ งความร ู Oส ึ กท ี ่ ไม J หว ั ่น ไหวตJอ
ส่ิงรบกวนความสุขทางอารมณ;สามารถควบคุมอารมณ;
ความรูOสึกและสะกดกั้นอารมณ;ของตนใหOอยูJในสภาพ
ปกติเมื ่อเผชิญตJอปIญหาในชีวิตประจำวันสามารถ
จัดการและปร ับอารมณ;ให Oเหมาะสมและเข Oา กับ
สถานการณ;ไดOเป�นอยJางดีรวมทั้งมีวิธีการคลายเครียด
ไดOอยJางเหมาะสม (สิร ีย ;ลักษณ;ไชยลังกาและคณะ, 
2552) 

ความม ั ่นคงทางอารมณ;  (Emotional Stability) 
หมายถึงภาวะที ่บุคคลสามารถควบคุมอารมณ;และ
สะกดก้ันอารมณ;ของตนใหOอยูJในสภาพปกติไมJหว่ันไหว
เมื่อตOองเผชิญกับปIญหาหรือสิ ่งรบกวนความสุขทาง
อารมณ;สามารถปรับตัวและปรับอารมณ;ใหOเหมาะสม

กับสถานการณ;ตJางๆที ่เกิดข ึ ้นไดOเป�นอยJางดีม ีการ
แสดงออกทางพฤติกรรมที่เหมาะสมสามารถดำรงชีวิต
อยู JในสังคมไดOอยJางมีความสุข(ธิดาฐิติพานิชยางกูร
,2550) 

การเผชิญปuญหาและฟuนฝ¢าอุปสรรค 
(Adversity Quotient: AQ) 

Stoltz (1997:7 อOางถึงใน รัตนากร กิจขันธ;, 
2552) กลJาววJา ความสามารถในการเผชิญปIญหาและ
ฟIนฝ«าอุปสรรค (AQ) เป�นความสามารถในการฟIนฝ«า
อุปสรรค และความยากลำบาก หรือความฉลาดในการ
ฝ«าว ิกฤต ิ ซ ึ ่งถ ือเป �นป Iจจัยสำค ัญในการประสบ
ความสำเร็จในชีวิต โดยสามารถบอกเราวJา ตัวเรา
สามารถสกัดและเอาชนะปIญหาไดOดีเพียงใด และ
สามารถทำนายวJาใครจะกOาวขOามวิกฤตไปไดO หรือใคร
จะพJายแพOตJอปIญหาและอุปสรรคน้ัน 

ส ุ ร ั ตน ; วด ี  สร O อยแก O ว  ( 2553) กล J า ว วJ า
ความสามารถในการเผชิญปIญหาและฟIนฝ«าอุปสรรค
คือรูปแบบปฏิกิริยาการตอบสนองหรือพฤติกรรมของ
คนๆนั้นตJอปIญหาอุปสรรคที่เกิดจากใยประสาทตJางๆ 
ที่ถูกสรOางและฝ̄กฝนขึ้นปIญหาที่กลJาวถึงนี้อาจจะเป�น
ปIญหาเล็กนOอยหรือปIญหาปานกลางหร ือป Iญหาที่
ใหญJโตมหาศาลมหันตภัยก็เป �นไปได Oร ูปแบบการ
ตอบสนองน้ีคือรูปแบบการจัดการกับปIญหา 

สิรีย;ลักษณ;  ไชยลังกาและคณะ (2552) อธิบาย
วJา Adversity Quotient หรือ AQ คือเชาวน;ความอึด
เป�นความสามารถในการเผชิญและฟIนฝ«าอุปสรรคมีสติ
ควบคุมความคิดและอารมณ;ทำใหOฟ»¼นตัวจากอุปสรรค
อยJางรวดเร็วและหยุดคิดวิธีที ่ทำใหOเกิดความเครียด
ความทOอแทO 

ทิพวรรณ ดอนดี (2552) กลJาวถึงความหมาย
ข อ ง ค ว า ม ฉ ล า ด ใ น ก า ร เ อ า ช น ะอ ุ ป ส ร ร คคื อ
ความสามารถที ่จะเผชิญกับความยากลำบากซึ่งเป�น
ปIจจัยสำคญัในการกOาวสูJความสำเร็จ 



50 ACADEMIC JOURNAL OF RAJAPRUK UNIVERSITY   

                 Vol.6 No.2 October 2014-March 2015  

 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

                       ตัวแปรตาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธดีำเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุkมตัวอยkาง 
ประชากรที่ใชOในการวิจัยครั้งน้ีเป�นบุคลากร

ในสังกัดสำนักชลประทานที ่  8 ซ ึ ่งม ีพ ื ้นท ี ่ด ูแล
รับผิดชอบ 4 จังหวัด ไดOแกJ จังหวัดนครราชสีมา 
จังหวัดบุรีรัมย; จังหวัดสุรินทร; และจังหวัดศรีสะเกษ 
จำนวนบุคลากรที ่ปฏิบัติงานแยกเป�น ขOาราชการ 
จำนวน 280 คน และลูกจOางประจำ จำนวน 829 คน 
รวมทั้งส้ิน 1,109 คน 

กลุJมตัวอยJางที่ใชOในการวิจัยเป�นขOาราชการ
และลูกจOางประจำในสังกัดสำนักชลประทานที่ 8โดย
ใชOวิธีการคำนวณขนาดของกลุJมตัวอยJาง ในกรณีที่
ทราบจำนวนประชากร (Finite Population)โดยใชO
สูตรของ Taro Yamane จากการคำนวณจะไดOกลุJม
ตัวอยJาง จากคJาความคลาดเคลื ่อน 5% หรือระดับ
ความเชื่อมั่น 95%  จำนวน 294 ตัวอยJาง เนื่องจาก
ผูOวิจัยตOองการใหOผลการวิจัยออกมาใกลOเคียงกับความ
เป�นจริงมากที่สุด จึงไดOกำหนดจำนวนกลุJมตัวอยJางที่
จะทำการสำรวจใหมJ จากเดิมที ่คำนวณไวOจำนวน 
294 ตัวอยJาง ผูOวิจัยจะทำการสำรวจเป�นจำนวน 400 
ตัวอยJาง สามารถจำแนกช้ันกลุJมตัวอยJางของจำนวน
ประชากร แยกเป�นขOาราชการ จำนวน 101ตัวอยJาง 
และลูกจOางประจำ จำนวน 299 ตัวอยJาง 

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขxอมูล 
ใชOแบบสอบถาม (Questionnaire) แบJงเป�น 

3 สJวนดังน้ี   

สJวนที ่ 1 เป�นแบบสอบถามเกี ่ยวกับขOอมูล
ขOอมูลทั่วไปของผูOตอบแบบสอบถาม มีคำถามทั้งหมด
จำนวน 7 ขOอ 

สJวนที่ 2 คำถามแบบวัดระดับความคิดเห็น
ดOานความมั่นคงทางอารมณ;มีคำถามทั้งหมดจำนวน 
33 ขOอสJวนที่ 3คำถามแบบวัดระดับความคิดเห็นดOาน
ความสามารถในการเผชิญปIญหาและฟIนฝ«าอุปสรรค
มีคำถามทั ้งหมดจำนวน 39 ขOอเกณฑ;การแปลผล
คะแนนเฉลี่ยของแบบสอบถาม สJวนที่ 2 ดOานความ
มั ่นคงทางอารมณ;ใชOเกณฑ;การแบJงชJวง (Interval) 
เพื่อกำหนดชJวงของคะแนนเฉลี่ยไดOจำนวน 5 ชJวง 
ดังนี้ คะแนนเฉลี่ยอยูJระหวJาง 1.00-1.79 หมายถึง 
นOอยที ่ส ุด คะแนนเฉลี ่ยอย ู Jระหว Jาง 1.80-2.59 
หมายถึง คJอนขOางนOอย คะแนนเฉลี ่ยอยู JระหวJาง 
2.60-3.39 หมายถึง ปานกลางคะแนนเฉล ี ่ ยอยูJ
ระหวJาง 3.40-4.19 หมายถึง คJอนขOางมากคะแนน
เฉล่ียอยูJระหวJาง 4.20-5.00 หมายถึง มากที่สุดเกณฑ;
การแปลผลคะแนนเฉล่ียของแบบสอบถาม  

ส Jวนที ่  3 ด Oานความสามารถในการเผชิญ
ปIญหาและฟIนฝ«าอุปสรรคกำหนดชJวงของคะแนน
เฉลี่ยไดOจำนวน 5 ชJวง ดังน้ีคะแนนเฉลี่ยอยูJระหวJาง 
1.00-1.49 หมายถึง ระดับความสามารถนOอยที่สุด
คะแนนเฉลี่ยอยูJระหวJาง 1.50-2.36หมายถึง ระดับ
ความสามารถนOอยคะแนนเฉลี ่ยอยู JระหวJาง 2.37-
3.36หมายถึง ระดับความสามารถปานกลางคะแนน
เฉล ี ่ ยอย ู J ร ะหว J าง  3.37-4.14หมายถ ึ ง  ระดับ

ขxอมูลสkวนบุคคล 

 - เพศ 

 - อาย ุ

 - สถานภาพ 

 - ระดับการศึกษา 

 - ตำแหนJงงาน 

 - อัตราเงินเดือน 

 - ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

ความมั่นคงทางอารมณj 

ประกอบดOวย 

        1.การควบคุมอารมณ; 

        2.การปรับอารมณ; 

 

 

 

 

 

ความสามารถในการเผชิญปuญหาและฟuนฝ¢าอุปสรรค 

ประกอบดOวย 

1.การควบคุม 

2.ตOนเหตุและความรับผิดชอบ 

3.ผลกระทบที่จะมาถึง 

4.ความอดทน 

 

ตัวแปรตxน 
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ความสามารถมากคะแนนเฉลี ่ยอยู JระหวJาง 4.15-
5.00 หมายถึง ระดับความสามารถมากที่สุด  

สถิติที่ใชOในการวิจัยประกอบดOวย การแจก
แจงความถี่  การหาคJารOอยละ  การหาคJาเฉลี่ย การ
หาค Jาเบ ี ่ ยงเบนมาตรฐาน  และการว ิ เคราะห;
สัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ;ของเพียร;สัน (Pearson 's 
Correlation Coefficient Analysis) 

 
สรุปผลการศึกษา 

1. สรุปผลการวิเคราะห;ขOอมูลสJวนบุคคลของ
ผูOตอบแบบสอบถามจากกลุJมตัวอยJางไดOดังน้ี 

ผูOตอบแบบสอบถามสJวนใหญJเป�นเพศชาย มี
จำนวน 303 คน คิดเป�นรOอยละ 75.75 ลำดับที่ 2 คือ
ผูOตอบแบบสอบถามที่เป�นเพศหญิง มีจำนวน 97 คน 
คิดเป�นรOอยละ 24.25 

ผูOตอบแบบสอบถามสJวนใหญJอายุ 41 - 50 ป�
มีจำนวน 148 คน คิดเป�นรOอยละ 37.00 ลำดับที่ 2 
คือผูOตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 51 ป�ขึ้นไปมีจำนวน 
144 คน คิดเป�นรOอยละ 36.00 

ผ ู OตอบแบบสอบถามสJวนใหญJสถานภาพ
สมรส มีจำนวน 300 คน คิดเป�นรOอยละ 75.00 ลำดับ
ที่ 2 คือผูOตอบแบบสอบถามสถานภาพโสด มีจำนวน 
74 คน คิดเป�นรOอยละ 18.50 

ผูOตอบแบบสอบถามสJวนใหญJระดับการศึกษา
ต่ำกวJาปริญญาตรีมีจำนวน 268 คน คิดเป�นรOอยละ 
67.00 ลำด ับที ่  2 ค ือผ ู Oตอบแบบสอบถามระดับ
การศึกษาจบปริญญาตรีมีจำนวน 115 คน คิดเป�น
รOอยละ 28.75 

ผ ู O ต อ บ แ บ บ ส อ บ ถ า ม ส J ว น ใ ห ญ J เ ป� น
ลูกจOางประจำ มีจำนวน 299 คน คิดเป�นรOอยละ 
74.75ลำด ับท ี ่  2 ค ื อผ ู O ตอบแบบสอบถามเป�น
ขOาราชการมีจำนวน 101 คน คิดเป�นรOอยละ 25.25 

ผูOตอบแบบสอบถามสJวนใหญJไดOรับเงินเดือน
อยูJในชJวง 10,001 - 21,000 บาทมีจำนวน 288 คน 
ค ิ ด เ ป � น ร O อย ละ  72.00ล ำด ั บท ี ่  2 ค ื อผ ู O ตอบ
แบบสอบถามได Oร ับเงินเดือนอย ู Jในช Jวง20,001 - 
30,000 บาทมีจำนวน 49 คน คิดเป�นรOอยละ 12.25 

ผูOตอบแบบสอบถามสJวนใหญJมีระยะเวลารับ
ราชการอยูJในชJวง 21 - 30 ป�จำนวน 173 คน คิดเป�น
รOอยละ 43.25ลำดับที ่ 2 คือผู Oตอบแบบสอบถามมี

ระยะเวลารับราชการอยูJในชJวง 11 - 20 ป�จำนวน 
146 คน คิดเป�นรOอยละ 36.50 

2. สรุปผลการวิเคราะห;ระดับความม่ันคงทาง
อารมณ; ดOานการควบคุมอารมณ; และดOานการปรับ
อารมณ; ของขOาราชการและลูกจOางประจำ สำนัก
ชลประทานที่ 8 ไดOดังน้ี 

ผูOตอบแบบสอบถามมีระดับความมั่นคงทาง
อารมณ; ดOานการควบคุมอารมณ;โดยรวมอยูJในระดับ
ค JอนขOางส ูง โดยมีค Jาคะแนนเฉลี ่ยเท Jากับ 3.40  
สำหรับผลการพิจารณาเป�นรายขOอ ลำดับที่ 1 เป�น
ขOาราชการมีระดับความมั่นคงทางอารมณ; ดOานการ
ควบคุมอารมณ; คJอนขOางสูงโดยมีคJาคะแนนเฉล่ีย
เทJากับ 3.53  และลำดับที ่ 2 เป�นลูกจOางประจำมี
ระด ับความมั ่นคงทางอารมณ; ด Oานการควบคุม
อารมณ; อยูJในระดับปานกลางโดยมีคJาคะแนนเฉล่ีย
เทJากับ 3.36 

ผูOตอบแบบสอบถามมีระดับความมั่นคงทาง
อารมณ; ดOานการปรับอารมณ; โดยรวมอยูJในระดับ
ค JอนขOางส ูง โดยมีค Jาคะแนนเฉลี ่ยเท Jากับ 3.46  
สำหรับผลการพิจารณาเป�นรายขOอ ปรากฏวJาลำดับที่ 
1 เป�นขOาราชการมีระดับความม่ันคงทางอารมณ; ดOาน
การปรับอารมณ; คJอนขOางสูงโดยมีคJาคะแนนเฉล่ีย
เทJากับ 3.53  และลำดับที ่ 2 เป�นลูกจOางประจำมี
ระดับความมั่นคงทางอารมณ; ดOานการปรับอารมณ; 
อยูJในระดับคJอนขOางสูงคJาคะแนนเฉล่ียเทJากับ 3.44 

3. สรุปผลการวิเคราะห;ระดับความสามารถ
ในการเผชิญปIญหาและฟIนฝ«าอุปสรรค ดOานการ
ควบคุมปIญหาและอุปสรรค ดOานตOนเหตุและความ
รับผิดชอบ ดOานผลกระทบที่จะมาถึง และดOานความ
อดทน ของขOาราชการและลูกจOางประจำ สำนัก
ชลประทานที่ 8 ไดOดังน้ี 

ผูOตอบแบบสอบถามมีระดับความสามารถใน
การเผชิญปIญหาและฟIนฝ«าอุปสรรค ดOานการควบคุม
ป Iญห าและ อ ุ ป ส ร ร ค  โ ด ย ร วมอย ู J ใ น ร ะ ดั บ
ความสามารถมาก โดยมีคJาคะแนนเฉล่ียเทJากับ 3.50  
สำหรับผลการพิจารณาเป�นรายขOอ ปรากฏวJาลำดับที่ 
1 เป�นขOาราชการมีระดับความสามารถในการเผชิญ
ปIญหาและฟIนฝ«าอุปสรรค ดOานการควบคุมปIญหา
และอุปสรรคอยูJในระดับความสามารถมาก โดยมีคJา
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คะแนนเฉลี ่ยเท Jากับ 3.56  และลำด ับที ่  2 เป�น
ลูกจOางประจำมีระดับความสามารถในการเผชิญ
ปIญหาและฟIนฝ«าอุปสรรค ดOานการควบคุมปIญหา
และอุปสรรคอยูJในระดับความสามารถมากโดยมีคJา
คะแนนเฉล่ียเทJากับ 3.49 

ผูOตอบแบบสอบถามมีระดับความสามารถใน
การเผชิญปIญหาและฟIนฝ«าอุปสรรค ดOานตOนเหตุและ
ความรับผิดชอบโดยรวมอยู Jในระดับความสามารถ
มาก โดยมีคJาคะแนนเฉลี่ยเทJากับ 3.64  สำหรับผล
การพิจารณาเป�นรายขOอ ปรากฏวJาลำดับที่ 1 เป�น
ขOาราชการมีระดับความสามารถในการเผชิญปIญหา
และฟIนฝ«าอุปสรรค ดOานตOนเหตุและความรับผิดชอบ
อยูJในระดับความสามารถมาก โดยมีคJาคะแนนเฉล่ีย
เทJากับ 3.72  และลำดับที ่ 2 เป�นลูกจOางประจำมี
ระดับความสามารถในการเผชิญปIญหาและฟIนฝ«า
อุปสรรค ดOานตOนเหตุและความรับผิดชอบอยูJในระดับ
ความสามารถมากโดยมีคJาคะแนนเฉล่ียเทJากับ 3.61 

ผูOตอบแบบสอบถามมีระดับความสามารถใน
การเผชิญปIญหาและฟIนฝ«าอุปสรรค ดOานผลกระทบที่
จะมาถึงโดยรวมอยูJในระดับความสามารถมาก โดยมี
คJาคะแนนเฉล่ียเทJากับ 3.65 สำหรับผลการพิจารณา
เป�นรายขOอ ปรากฏวJาลำดับที ่ 1 เป�นขOาราชการมี
ระดับความสามารถในการเผชิญปIญหาและฟIนฝ«า
อุปสรรค ด Oานผลกระทบที ่จะมาถึงอย ู J ในระดับ
ความสามารถมาก โดยมีคJาคะแนนเฉล่ียเทJากับ 3.74  
แ ละ ลำด ั บท ี ่  2 เ ป � นล ู กจ O า งป ร ะ จำม ี ร ะ ดับ
ความสามารถในการเผชิญปIญหาและฟIนฝ«าอุปสรรค 
ดOานผลกระทบที่จะมาถึงอยูJในระดับความสามารถ
มากโดยมีคJาคะแนนเฉล่ียเทJากับ 3.62 

ผูOตอบแบบสอบถามมีระดับความสามารถใน
การเผชิญปIญหาและฟIนฝ«าอุปสรรค ดOานความอดทน 
โดยรวมอยู J ในระด ับความสามารถมาก โดยมีคJา
คะแนนเฉลี่ยเทJากับ 3.76  สำหรับผลการพิจารณา
เป�นรายขOอ ปรากฏวJาลำดับที ่ 1 เป�นขOาราชการมี
ระดับความสามารถในการเผชิญปIญหาและฟIนฝ«า
อุปสรรค ดOานความอดทน อยูJในระดับความสามารถ
มาก โดยมีคJาคะแนนเฉล่ียเทJากับ 3.91  และลำดับที่ 
2 เป�นลูกจOางประจำมีระดับความสามารถในการ
เผชิญปIญหาและฟIนฝ«าอุปสรรค ดOานความอดทน อยูJ

ในระดับความสามารถมากโดยมีคJาคะแนนเฉล่ีย
เทJากับ 3.70 

4. สรุปผลการวิเคราะห;ภาพรวมระดับความ
ม่ันคงทางอารมณ; และ ระดับความสามารถในการ
เผชิญปIญหาและฟIนฝ«าอุปสรรค ของขOาราชการและ
ลูกจOางประจำ สำนักชลประทานที่ 8 ไดOดังน้ี 

ผูOตอบแบบสอบถามมีระดับในภาพรวมของ
ความม่ันคงทางอารมณ; โดยรวมอยูJในระดับคJอนขOาง
สูง โดยมีคJาคะแนนเฉล่ียเทJากับ 3.42  สำหรับผลการ
พิจารณาเป �นรายขOอ ปรากฏวJาลำด ับที ่  1 เป�น
ขOาราชการมีระดับในภาพรวมของความมั ่นคงทาง
อารมณ;อยูJในระดับคJอนขOางสูง โดยมีคJาคะแนนเฉล่ีย
เทJากับ 3.59  และลำดับที่ 2 เป�นลูกจOางประจำมี
ระดับในภาพรวมของความมั่นคงทางอารมณ;อยูJ ใน
ระดับปานกลางโดยมีคJาคะแนนเฉล่ียเทJากับ 3.38 

ผูOตอบแบบสอบถามมีระดับในภาพรวมของ
ความสามารถในการเผชิญปIญหาและฟIนฝ«าอุปสรรค
โดยรวมอยูJในระดับความสามารถมาก โดยมีคJา
คะแนนเฉล่ียเทJากับ 3.64  สำหรับผลการพิจารณา
เป�นรายขOอ ปรากฏวJาลำดับที่ 1 เป�นขOาราชการมี
ระดับในภาพรวมของความสามารถในการเผชิญ
ปIญหาและฟIนฝ«าอุปสรรคอยูJในระดับความสามารถ
มาก คJาคะแนนเฉล่ียเทJากับ 3.73  และลำดับที่ 2 
เป�นลูกจOางประจำมีความสามารถในการเผชิญปIญหา
และฟIนฝ«าอุปสรรคในภาพรวมอยูJในระดับมากมีคJา
คะแนนเฉล่ียเทJากับ 3.61 

5. สรุปผลการวิเคราะห;ความสัมพันธ;ระหวJาง
ความม่ันคงทางอารมณ; และ ความสามารถในการ
เผชิญปIญหาและฟIนฝ«าอุปสรรค ของขOาราชการและ
ลูกจOางประจำ สำนักชลประทานที่ 8 ไดOดังน้ี 

ผลการวิเคราะห;ขOอมูลเปรียบเทียบความ
มั่นคงทางอารมณ; ดOานการควบคุมอารมณ;จำแนก
ตามตำแหนJงพบวJาขOาราชการและลูกจOางประจำมี
ความมั ่นคงทางอารมณ; ดOานการควบคุมอารมณ;
แตกตJางกันอยJางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05  
จากผลการทดสอบความแตกตJางเป�นรายคูJ ดOวยวิธี 
Scheffe พบวJาขOาราชการและลูกจOางประจำมีความ
มั่นคงทางอารมณ; ดOานการควบคุมอารมณ;แตกตJาง
กันอยJางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 1 คูJ 
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ไดOแกJ ขOาราชการ มีความม่ันคงทางอารมณ; ดOานการ
ควบคุมอารมณ; สูงกวJาลูกจOางประจำ 

ผลการวิเคราะห;ขOอมูลเปรียบเทียบความ
มั่นคงทางอารมณ; ดOานการปรับอารมณ;จำแนกตาม
ตำแหนJง พบวJาขOาราชการและลูกจOางประจำมีความ
มั่นคงทางอารมณ; ดOานการปรับอารมณ;ไมJแตกตJาง
กันอยJางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ผลการว ิ เ คราะห ; ข O อม ู ล เปร ี ยบ เ ท ี ย บ
ความสามารถในการเผชิญปIญหาและฟIนฝ«าอุปสรรค 
ด OานการควบคุมปIญหาและอุปสรรคจำแนกตาม
ตำแหนJง พบวJาขOาราชการและลูกจOางประจำมี
ความสามารถในการเผชิญปIญหาและฟIนฝ«าอุปสรรค 
ดOานการควบคุมปIญหาและอุปสรรคไมJแตกต Jางกัน
อยJางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ผลการว ิ เ คราะห ; ข O อม ู ล เปร ี ยบ เ ท ี ย บ
ความสามารถในการเผชิญปIญหาและฟIนฝ«าอุปสรรค 
ด Oานต Oนเหต ุและความร ับผ ิดชอบ จำแนกตาม
ตำแหนJง พบวJาข OาราชการและลูกจOางประจำมี
ความสามารถในการเผชิญปIญหาและฟIนฝ«าอุปสรรค 
ดOานตOนเหตุและความรับผิดชอบ ไมJแตกตJางกันอยJาง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ผลการว ิ เ คราะห ; ข O อม ู ล เปร ี ยบ เ ท ี ย บ
ความสามารถในการเผชิญปIญหาและฟIนฝ«าอุปสรรค 
ดOานผลกระทบที่จะมาถึง จำแนกตามตำแหนJง พบวJา
ขOาราชการและลูกจOางประจำมีความสามารถในการ
เผชิญปIญหาและฟIนฝ«าอุปสรรค ดOานผลกระทบที่จะ
มาถึง แตกตJางกันอยJางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 จากผลการทดสอบความแตกตJางเป�นรายคูJ  
ดOวยวิธี Scheffe พบวJาขOาราชการและลูกจOางประจำ
มีความมั่นคงทางอารมณ; ดOานผลกระทบที่จะมาถึง 
แตกตJางกันอยJางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 
จำนวน 1 คูJ ไดOแกJ ขOาราชการ มีความสามารถในการ
เผชิญปIญหาและฟIนฝ«าอุปสรรค ดOานผลกระทบที่จะ
มาถึง สูงกวJาลูกจOางประจำ 

ผลการว ิ เ คราะห ; ข O อม ู ล เปร ี ยบ เ ท ี ย บ
ความสามารถในการเผชิญปIญหาและฟIนฝ«าอุปสรรค 
ด Oานความอดทน จำแนกตามตำแหน Jง พบวJา
ขOาราชการและลูกจOางประจำมีความสามารถในการ
เผชิญปIญหาและฟIนฝ«าอุปสรรค ดOานความอดทน 
แตกตJางกันอยJางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จาก

ผลการทดสอบความแตกตJางเป�นรายคู J  ด Oวยวิธี 
Scheffe พบว Jาข Oาราชการและล ูกจ Oางประจำมี
ความสามารถในการเผชิญปIญหาและฟIนฝ«าอุปสรรค 
ดOานความอดทนแตกตJางกันอยJางมีนัยสำคัญทางสถิติ
ท ี ่ ระด ับ .05 จำนวน 1 ค ู J  ได Oแก J  ข Oาราชการมี
ความสามารถในการเผชิญปIญหาและฟIนฝ«าอุปสรรค 
ดOานความอดทนสูงกวJาลูกจOางประจำ 

ผลการวิเคราะห;ขOอมูลเปรียบเทียบภาพรวม
ของความความมั ่นคงทางอารมณ; จำแนกตาม
ตำแหนJง พบวJาขOาราชการและลูกจOางประจำมีความ
มั่นคงทางอารมณ; แตกตJางกันอยJางมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 จากผลการทดสอบความแตกตJาง
เป�นรายคู J ดOวยวิธี Scheffe พบวJาขOาราชการและ
ลูกจOางประจำมีความมั่นคงทางอารมณ;แตกตJางกัน
อยJางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 1 คูJ 
ไดOแกJ ขOาราชการมีความมั ่นคงทางอารมณ;สูงกวJา
ลูกจOางประจำ 

ผลการวิเคราะห;ขOอมูลเปรียบเทียบภาพรวม
ของความสามารถในการเผชิญปIญหาและฟIนฝ«า
อุปสรรคจำแนกตามตำแหนJง พบวJาขOาราชการและ
ลูกจOางประจำมีความสามารถในการเผชิญปIญหาและ
ฟIนฝ«าอุปสรรค แตกตJางกันอยJางมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 จากผลการทดสอบความแตกตJางเป�น
รายค ู J  ด Oวยว ิธ ี  Scheffe พบว Jาข Oาราชการและ
ลูกจOางประจำมีความมั่นคงทางอารมณ;แตกตJางกัน
อยJางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 จำนวน 1 คูJ 
ไดOแกJ ขOาราชการมีความสามารถในการเผชิญปIญหา
และฟIนฝ«าอุปสรรคสูงกวJาลูกจOางประจำ 

ผลการวิเคราะห;สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ;โดย
วิธีของเพ ียร ;ส ัน พบวJา ตำแหนJงขOาราชการและ
ลูกจOางประจำมีความสัมพันธ;ไปในทิศทางเดียวกันกับ
ความมั่นคงทางอารมณ;คJอนขOางต่ำอยJางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 (r = 0.18) สJวนความสัมพันธ;
ระหวJางตำแหนJงขOาราชการและลูกจOางประจำกับ
ความสามารถในการเผชิญปIญหาและฟIนฝ«าอุปสรรค 
มีความสัมพันธ;ไปในทิศทางเดียวกันคJอนขOางต่ำอยJาง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r = 0.12) สำหรับ
ความสัมพันธ;ระหวJางความมั ่นคงทางอารมณ;กับ
ความสามารถในการเผชิญปIญหาและฟIนฝ«าอุปสรรค 
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มีความสัมพันธ;ไปในทิศทางเดียวกันปานกลางอยJางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = 0.53) 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
1. ขOอมูลทั่วไปของผูOตอบแบบสอบถาม 
ผู OตอบแบบสอบถามสJวนใหญJเป�นเพศชาย 

ตำแหนJงลูกจOางประจำเงินเดือนอยูJในชJวง 10,001 - 
21,000 บาท  อายุระหวJาง41 - 50 ป�มีสถานภาพ
สมรสระดับการศึกษาต่ำกวJาปริญญาตรีระยะเวลารับ
ราชการอยูJในชJวง 21 - 30 ป� 

2. ความม่ันคงทางอารมณ;  
ผูOตอบแบบสอบถามมีระดับในภาพรวมของ

ความม่ันคงทางอารมณ; โดยรวมอยูJในระดับคJอนขOาง
สูงโดยขOาราชการมีระดับความมั่นคงทางอารมณ;สูง
กวJาลูกจOางประจำ สามารถแยกเป�นดOานตJางๆ ไดOดังน้ี 

2.1 ดOานการควบคุมอารมณ;โดยรวมอยูJใน
ระดับคJอนขOางสูง ซ่ึงขOาราชการสูงกวJาลูกจOางประจำ 
อยูJในระดับคJอนขOางสูง 

2.2 ดOานการปรับอารมณ;โดยรวมอย ู J ใน
ระดับคJอนขOางสูงซึ่งขOาราชการสูงกวJาลูกจOางประจำ 
อยูJในระดับคJอนขOางสูง 

3. ความสามารถในการเผชิญปIญหาและฟIน
ฝ«าอุปสรรค ผูOตอบแบบสอบถามมีระดับในภาพรวม
ของความสามารถในการเผชิญปIญหาและฟIนฝ«า
อุปสรรคโดยรวมอยูJในระดับความสามารถมาก โดย
ขOาราชการมีระดับความสามารถในการเผชิญปIญหา
และฟIนฝ«าอุปสรรคสูงกวJาลูกจOางประจำ สามารถ
แยกเป�นดOานตJางๆไดOดังน้ี 

3.1 ดOานการควบคุมปIญหาและอุปสรรค 
โดยรวมอยูJในระดับความสามารถมาก ซ่ึงขOาราชการ
สูงกวJาลูกจOางประจำ อยูJในระดับความสามารถมาก 

3.2 ด Oานต Oนเหต ุและความร ับผิดชอบ
โดยรวมอยูJในระดับความสามารถมากซึ่งขOาราชการ
สูงกวJาลูกจOางประจำ อยูJในระดับความสามารถมาก 

3.3 ดOานผลกระทบที่จะมาถึงโดยรวมอยูJ
ในระดับความสามารถมาก ซ่ึงขOาราชการสูงกวJา
ลูกจOางประจำ อยูJในระดับความสามารถมาก 

3.4 ดOานความอดทน โดยรวมอยูJในระดับ
ความสามารถมาก ซ่ึงขOาราชการสูงกวJาลูกจOางประจำ 
อยูJในระดับความสามารถมาก 

4. ความสัมพนัธ;ระหวJางความม่ันคงทาง
อารมณ; ของขOาราชการและลูกจOางประจำในภาพรวม

อยูJในระดับคJอนขOางสูงโดยขOาราชการสูงกวJา
ลูกจOางประจำ สามารถแยกเป�นดOานตJางๆไดOดังน้ี 

4.1 ความสัมพันธ;ดOานการควบคุมอารมณ; 
พบวJาขOาราชการและลูกจOางประจำ มีความม่ันคงทาง
อารมณ; ดOานการควบคุมอารมณ;แตกตJางกัน และ
ขOาราชการสูงกวJาลูกจOางประจำ 

4.2 ความสัมพันธ;ดOานการปรับอารมณ;
พบวJาขOาราชการและลูกจOางประจำ มีความม่ันคงทาง
อารมณ; ดOานการปรับอารมณ;ไมJแตกตJางกันมาก 

5. ความสัมพันธ;ระหวJางความสามารถในการ
เผชิญปIญหาและฟIนฝ«าอุปสรรค ของขOาราชการและ
ลูกจOางประจำในภาพรวมอยูJในระดับคJอนขOางสูงโดย
ขOาราชการสูงกวJาลูกจOางประจำ สามารถแยกเป�นดOาน
ตJางๆ ไดOดังน้ี 

5.1 ความสัมพันธ;ดOานการควบคุมปIญหา
และอุปสรรค พบวJาขOาราชการและลูกจOางประจำ มี
ความมั ่นคงทางอารมณ; ดOานการปรับอารมณ;ไมJ
แตกตJางกันมาก 

5.2 ความสัมพันธ;ดOานตOนเหตุและความ
รับผิดชอบ พบวJาขOาราชการและลูกจOางประจำ มี
ความมั ่นคงทางอารมณ; ดOานการปรับอารมณ;ไมJ
แตกตJางกันมาก 

5.3 ความสัมพันธ;ดOานผลกระทบที่จะมาถึง 
พบวJาขOาราชการและลูกจOางประจำ มีความม่ันคงทาง
อารมณ; ดOานการควบคุมอารมณ;แตกตJางกัน และ
ขOาราชการสูงกวJาลูกจOางประจำ 

5.4 ความสัมพันธ;ดOานความอดทน พบวJา
ขOาราชการและลูกจOางประจำ มีความมั ่นคงทาง
อารมณ; ดOานการควบคุมอารมณ;แตกตJางกัน และ
ขOาราชการสูงกวJาลูกจOางประจำ 

6. ความสัมพันธ;ระหวJาง ความมั ่นคงทาง
อารมณ; ความสามารถในการเผชิญปIญหาและฟIนฝ«า
อุปสรรค เป�นไปในทิศทางเดียวกันสอดคลOองกับ
งานวิจัยของสิรีย;ลักษณ; ไชยลังกา และคณะ (2552) 
ที่ศึกษาความมั่นคงทางอารมณ;และความสามารถใน
การเผชิญปIญหาและฟIนฝ«าอุปสรรคของนักศึกษา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี จ ังหวัดพะเยา และพบวJาความมั ่นคงทาง
อารมณ; กับความสามารถในการเผชิญปIญหาและฟIน
ฝ«าอุปสรรคมีความสัมพันธ;เชิงบวก 
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ขxอเสนอแนะ 
จากการวิจ ัยคร ั ้งนี ้ทำให OทราบวJาระดับ

ความมั ่นคงทางอารมณ; และความสามารถในการ
เผชิญปIญหาและฟIนฝ«าอุปสรรค ของขOาราชการและ
ลูกจOางประจำ เมื ่อพิจารณาจากดOานตJางๆแลOวใน
ภาพรวมอยูJในระดับคJอนขOางสูงหรือมีความสามารถ
มาก แตJทั้งน้ีระดับในภาพรวมยังไมJถึงระดับที่สูงที่สุด
คือสูงมากหรือความสามารถมากที ่สุด  ซึ ่งอยู Jใน
เกณฑ;ที่สามารถพัฒนาศักยภาพใหOมีขีดสามารถใหO
สูงขึ้นตJอไปไดO 

ขxอเสนอแนะในการทำวิจัยในคร้ังตkอไป 
 การวิจัยในครั้งนี้มุJงเนOนเพื่อตOองการทราบ
ระดับ และความสัมพันธ;ของความม่ันคงทางอารมณ; 

และความสามารถในการเผชิญปIญหาและฟIนฝ«า
อุปสรรค ของขOาราชการและลูกจOางประจำ สังกัด
สำนักชลประทานที ่ 8 เพื ่อใชOเป�นแนวทางในการ
พัฒนาบุคลากรใหOมีศักยภาพมากยิ ่งขึ ้น แตJยังไมJ
ทราบตOนเหตุหรือปIจจัยที่มีผลตJอการพัฒนาศักยภาพ
ของขOาราชการและลูกจOางประจำ ดังนั้นในการทำ
วิจัยตJอจากหัวขOอวิจัยนี ้จึงเห็นสมควรวิจัยเสริมใน
ดOานตOนเหตุหรือปIจจัยดังกลJาว เพื่อใหOทราบตัวแปรที่
มีผลตJอการพัฒนาศักยภาพดOานความมั ่นคงทาง
อารมณ; และความสามารถในการเผชิญปIญหาและ
ฟIนฝ«าอุปสรรค เพื ่อจะไดOใชOเป�นแนวทางในการ
พัฒนาบุคลากรตJอไป 
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ความสัมพันธjของปuจจัยสkวนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการซ้ือ 

บxานจัดสรรประเภทบxานเด่ียวของผูxบริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

 
มนทกานต์ิ  มัณฑนะรัตนj* 

บทคัดยkอ 

 
ในการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ;ของปIจจัยสJวนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการซื้อบOานจัดสรร

ประเภทบOานเดี่ยวของผูOบริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค;ในการศึกษาเพื่อศึกษาพฤติกรรม

การซื้อบOานจัดสรรประเภทบOานเดี่ยวของผูOบริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และเพื่อศึกษาความสัมพันธ;

ของปIจจัยสJวนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมซื้อบOานจัดสรรประเภทบOานเดี่ยวของผูOบริโภคในอำเภอเมือง 

จังหวัดนครราชสีมา โดยมีเครื่องมือที่ใชOในการเก็บรวบรวมขOอมูล คือ แบบสอบถาม กลุJมประชากรที่ทำการศึกษา

ไดOแกJ ผูOที่สนใจซ้ือบOานจัดสรรประเภทบOานเดี่ยวใน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 400 คน ผูOศึกษาไดOทำการ

วิเคราะห;ขOอมูลโดยใชOสถิติ  การแจกแจงความถี่ คJารOอยละ คJาเฉล่ีย คJาสJวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คJา t-test คJา F-test 

และหาคJาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ; (Correlation Coefficient Pearson) ผลการศึกษาพบวJา  

ปIจจัยสJวนประสมทางการตลาดการซื้อบOานจัดสรรประเภทบOานเดี่ยวของผูOบริโภคในอำเภอเมือง จังหวัด

นครราชสีมา โดยภาพรวมอยูJในระดับมาก โดยดOานราคา มีคJาเฉล่ียมากสุด  

 พฤติกรรมในการซ้ือบOานจัดสรรประเภทบOานเดี่ยวของผูOบริโภค การซ้ือบOานจัดสรร ประเภทบOานเดี่ยวของ

ผูOบริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา อยูJระหวJางการตัดสินใจเลือกโครงการ ลักษณะบOานเดี่ยวที่ตOองการซ้ือคือ

บOานเดี่ยวสองชั ้น เหตุผลที่ซื้อบOานเดี่ยวคือการคมนาคมสะดวก และรวดเร็ว ราคาบOานเดี่ยวที่สนใจอยูJระหวJาง 

ระยะเวลาในการตัดสินใจซ้ือบOานเดี่ยวอยูJระหวJาง 4-6 เดือน จะตัดสินใจซ้ือบOานเดี่ยวไดOทันทีเม่ือโครงการคิดดอกเบี้ย

ในอัตราต่ำคงที่เพื่อใหOผJอนระยะยาว สาเหตุที่ซ้ือบOานเดี่ยวคือเพื่ออยูJอาศัย สนใจซ้ือบOานจากสำนักงานขายโครงการ 

ผูOที่มีสJวนชJวยในการตัดสินใจซ้ือมากที่สุดคือ บิดา มารดา แรงจูงใจที่สJงผลใหOตัดสินใจซ้ือคือราคาที่เหมาะสม  

 การเปรียบเทียบปIจจัยสJวนบุคคลกับปIจจัยสJวนประสมทางการตลาด พบวJา เพศ แตกตJางกันอยJางไมJมี

นัยสำคัญที่ระดับ .05 อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายไดOรวมตJอเดือน และจำนวนสมาชิกในครอบครัว 

แตกตJางกันอยJางมีนัยสำคัญที่ระดับ .05   

 การเปรียบเทียบปIจจัยสJวนบุคคลกับพฤติกรรมในการซื้อบOานจัดสรรประเภทบOานเดี่ยวของผูOบริโภค พบวJา 

แตกตJางกันอยJางมีนัยสำคัญที่ระดับ .05   

 ความสัมพันธ;ปIจจัยสJวนบุคคลกับพฤติกรรมในการซื้อบOานจัดสรรประเภทบOานเดี่ยวของผู OบริโภคพบวJา 

แตกตJางกันอยJางมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 

 

คำสำคัญ: ปIจจัยสJวนประสมทางการตลาด  พฤติกรรมการซ้ือบOานจัดสรร 

 

* นักศึกษาปริญญาโท  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยวงษ;ชวลิตกุล 
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Abstract 

 This study on relationship between the relationship of marketing-mix factors  consumer 

decision making in purchasing single detached house from housing estate project in Muang, Nakhon 

Ratchasima aimed to study consumer behaviors in decision making process to purchase single detached 

house from housing estate project in Muang, Nakhon Ratchasima and to study on relationship of 

marketing-mix factors influencing consumer behaviors in decision making process to purchase single 

detached house from housing estate project in Muang, Nakhon Ratchasima. By using questionnaire as a 

data collection instrument. This research surveys of 400 consumers interested in buying single detached 

house in Muang, Nakhon Ratchasima from 122 housing estate agents in Muang, Nakhon Ratchasima. 

Calculating by using Krejcie & Morgan table. Quantitative analysis is done by using SPSS. The statistics 

used in data analysis were: Frequency distributions, Percentage, Mean, Standard deviation, T-test, F-Test 

and Correlation Coefficient Pearson.  

 The results revealed that: 

 Marketing-mix factors overall affecting purchasing decision of single detached house from 

housing estate projects in Nakhon Ratchasima in a high level and house prices had the highest mean.  

 The factors affecting consumer making decision in purchasing single detached house from 

housing estate project in Muang, Nakhon Ratchasima was consumer selection of housing estate project. 

The single two stories detached house was their favorite product with the right house price ranges 

between 1,000,001-2,000,000. The house located conveniently for their journey.  Consumer spent time 

around 4 to 6 months before making a purchasing decision. They tend to be more easily to make a 

decision based on housing estate agent offering good deals for example; fixed and low interests’ rate 

with long term mortgage loan. The reason they decided to buy a house was for their own residents. 

They are interested in buying house from the housing estate agent. The person involved in their making 

decision process was parents. The most influencing factor for them to be considered was the reasonable 

house price. 

 Comparing between individual factors and marketing-mix factors the research revealed that 

gender differences impacted non-significant different at level of 0.05. On the contrary, the different 

demographics in terms of age, social status, profession, monthly income and family members showed 

significant different at level of 0.05.  
 Individual factors variations and consumer purchasing behaviors of single detached 

house indicated the significant difference at significance level of 0.05. 

 Relationship between individual factors and consumer behavior in purchasing 

single detached house showed the significant difference at the significance level of 0.05. 
 

Keywords: Consumer behavior, Purchasing decision, Propertied in Nakornratsrima, Thailand 
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ความเปtนมาและความสำคัญของปuญหา 
บOานเด ี ่ยวเป�นบOานที ่หลายคนใฝ«ฝ Iนจะมี  

เพราะบOานเดี่ยวใหOความรู Oสึกเป�นสJวนตัวในการอยูJ
อาศัยและยังเป�นเครื่องแสดงถึงความเป�นผูOมีฐานะใน
ระดับหนึ่ง  ตั้งแตJป� 2553 - 2555 ตลาดที่อยูJอาศัยมี
การเปล่ียนแปลงอยJางมีนัยสำคัญ ทั้งในดOานการลงทุน
ของผู Oประกอบการ (Trader) และพฤติกรรมของ
ผูOบริโภค (Consumer behavior) และยังมีผลกระทบ
จากอุทกภัยชJวงปลายป� 2553 ไดOสJงผลตJอตลาดที่อยูJ
อาศัยในจังหวัดนครราชสีมา รวมถึงจังหวัดตJางๆ ดOวย 
ในป� 2554 มีการเข Oาส ู JตลาดใหมJของที ่อย ู J อาศัย
แนวราบชะลอตัวลง จากความไมJมั่นใจของผูOซื้อบOาน
และผูOประกอบการ ในขณะที่อาคารชุดกลับมีการเขOาสูJ
ตลาดใหมJเพิ ่มขึ ้นเนื ่องจากไมJไดOร ับผลกระทบจาก
อ ุทกภ ัยและความม ั ่ นใจว Jาความต Oองกา ร ซ้ื อ
คอนโดม ิ เน ี ย ม  (Condominiums) จะ เพ ิ ่ ม ขึ้ น
หลังจากอุทกภัย โดยคาดวJาจะมีแนวโนOมของตลาดที่
อยูJอาศัยขยายตัวในทิศทางที่ดีจากปIจจัยที่ชJวยเสริมไมJ
วJาจะเป�นการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ การ
ลงทุนของภาครัฐบาล การทรงตัวของอัตราดอกเบี้ยที่
อยูJในระดับต่ำ ซึ่งจะเป�นตัวกระตุOนใหOผูOบริโภคเกิด
ความม ั ่นใจและม ีการใช Oจ J ายมากข ึ ้น จ ั งหวัด
นครราชสีมา นับวJาเป�นจังหวัดที่มีเศรษฐกิจเตบิโตที่
ใหญJเป�นอันดับ 2 ของประเทศธุรกิจโคราชป� 2555 

ย ั งคงม ี การ เต ิ บ โตตาม GDP (Gross Domestic 
Product)  ของประเทศ 4-5% ที่ดิน บOานจัดสรร เป�น
ธุรกิจดาวรุJง ป�ทองแหJงการซ้ือขายที่ดิน ในชJวง 2 ป�ที่ผJาน
มาธ ุ รก ิ จอส ั งหาร ิมทร ัพย ;  (Property) ในจ ั งหวัด
นครราชสีมา มีการแขJงขันสูงมาก 

ผูOประกอบการแตJละแหJงใชOทุกกลยุทธ;ที ่จะ
ดึงดูดใจลูกคOาใหOเขOามาใชOบริการเพื่อทำการขายและ
เพิ่มยอดขาย แมOวJาเศรษฐกิจจะซบเซาแตJกำลังซ้ือ
ของประชาชนในจังหวัดนครราชสีมายังมีอยูJ บOาน
จัดสรรแตJละแหJงมียอดขายทุกๆ เดือน แมOวJาราคา
วัสดุกJอสรOางรวมทั้งคJาขนสJงจะสูงซ่ึงสJงผลตJอการทำ
ธุรกิจบOานจัดสรร แมOวJาผูOบริโภคเองชะลอการซื้อและ
จะใชOเวลาในการตัดสินใจ แตJก็ยังมีกำลังการซ้ือบOานอยูJ
ตลอดเวลาและเชื่อวJาเมื่อเศรษฐกิจดีขึ้นบOานเดี่ยวจะ
เป�นทิศทางที่ผูOบริโภคตัดสินใจซื้อและจะมีทิศทางใน
การเลือกซ้ือมากขึ้น ทั้งในชJวงป�ถัดมามีการปลJอยขJาว
การปลJอยน้ำจากเขื่อนและการใหOเฝ�าระวังเร ื่องน้ำ
ทJวมในชJวงฤดูฝนมาโดยตลอด ยิ่งทำใหOผูOบริโภคมีความ
ระมัดระวังในการเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย; ทาวเฮOาส;
หรือบOานเดี่ยว มากขึ้นอีก บริษัทผูOประกอบการจำนวน
มากก็ยิ่งตOองทำการแขJงขันการทำตลาดและใชOกลยุทธ;
ตJาง ๆ เพื่อใหOเป�นที่จูงใจของผูOบริโภคในการตัดสินใจ
ซื ้อบOานจัดสรรเป�นของตนเอง (หอการคOาจังหวัด
นครราชสีมา, 2556) 
 

วัตถุประสงคjการวิจัย 
เพ ื ่อศ ึกษาพฤติกรรมการซื ้อบ Oานจัดสรร

ประเภทบOานเดี่ยวของผูOบริโภคในอำเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา 

 

สมมติฐานการวิจัย 

 ผ ู Oบร ิโภคมีพฤต ิกรรมซื ้อบ Oานจัดสรร
ประ เภทบ O านเด ี ่ ย วแตกต Jางก ันตามล ั กษณะ
ประชากรศาสตร; 

 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 ในการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ;ของปIจจัยสJวนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการซ้ือบOานจัดสรร 

ประเภทบOานเดี่ยวของผูOบริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ผูOศึกษาไดOใชOกรอบแนวคิด ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทฤษฎีและแนวคิดในการวิจัย 

ส่ิงกระตุxน (Stimulus) 

ส่ิงกระตุxนทางการตลาด ส่ิงกระตุxนอื่น ๆ 

ผลิตภัณฑ;ราคา  

การจัดจำหนJาย  

การสJงเสริมการตลาด 

เศรษฐกิจ  

เทคโนโลยี  

การเมืองวัฒนธรรม ฯลฯ  

 

การตอบสนอง (Response) 
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ประโยชนjของการศึกษา 

1. ทำใหOทราบถึงพฤติกรรมซื ้อบOานจัดสรร
ประเภทบOานเดี่ยวของผูOบริโภคในอำเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา 

2. เพื่อนำผลศึกษาที่ไดOไปใชOเป�นองค;ความรูO
แกJผูOประกอบการในการทำธุรกิจบOานจัดสรร 

จากการศึกษาครั้งนี้ ผูOศึกษาศึกษากระตุOนที่
ทำใหOเกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ; ที่มีความสำคัญ
ตJอการตัดสินใจซื้อบOานจัดสรรประเภทบOานเดี ่ยว ซ่ึง
เป�นกลุJมตัวอยJาง โดยอาศัยแนวคิดของ ชุติมา หวังเบ็ญ
หมัด และคณะ (2556 : 155-156) การตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภัณฑ; โดยมีจุดเริ่มตOนจากการที่เกิดสิ่งกระตุOน 
(Stimulus) ที ่ทำใหOเกิดความตOองการแลOวเกิดการ
ตอบสนอง (Response)  

สิ่งกระตุOน (Stimulus) ทางการตลาด (7Ps) 
ที ่ทำใหOเกิดการตัดสินใจซื ้อ ไดOแกJ ดOานผลิตภัณฑ; 
(Product) ดOานราคา (Price) ดOานการจัดจำหนJาย 
(Place) ดOานการสJงเสริมการตลาด (Promotion) 

ดOานบุคคล (People) ดOานกายภาพ (Physical) และ
ดOานกระบวนการ (Process) 

1.  ผลิตภัณฑ; (Product) หมายถึง ส่ิงที่เสนอ
ขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความจำเป�นหรือความ
ตOองการของลูกคOาใหOเกิดความพึงพอใจ เชJน สี ราคา 
คุณภาพ ตราสินคOา บริการและชื่อเสียงของผูOขาย 
ผลิตภัณฑ;ที่เสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไมJมีตัวตนก็
ไดO ผลิตภัณฑ;จึงประกอบดOวย สินคOา บริการ ความคิด 
สถานท ี ่  องค ;กรหร ือบ ุคคล ผล ิตภ ัณฑ ;ต Oอง มี  
อรรถประโยชน; (Utility) มีคุณคJา (Value) ในสายตา
ของลูกคOา จึงจะมีผลทำใหOผลิตภัณฑ;สามารถขายไดO 

2.  ราคา (Price) หมายถึง จำนวนเงินหรือส่ิง
อื่นๆ ที่มีความจำเป�นตOองจJายเพื่อใหOไดO ผลิตภัณฑ;
หรือ หมายถึง คุณคJาผลิตภัณฑ;ในรูปตัวเงิน ราคา
เป�นตOนทุน (Cost) ของลูกคOา ผูOบริโภคจะเปรียบเทียบ
ระหวJางคุณคJา (Value) ของผลิตภัณฑ;กับ ราคา 
(Price) ของผลิตภัณฑ;น้ัน 

 



60 ACADEMIC JOURNAL OF RAJAPRUK UNIVERSITY   

                 Vol.6 No.2 October 2014-March 2015  

 

3.  การจัดจำหนJาย (Place หรือ Distribution) 
หมายถึง โครงสรOางของชJองทาง ซึ ่งประกอบดOวย 
สถาบันและกิจกรรม ใชOเพื่อเคลื่อนยOายผลิตภ ัณฑ;
และบริการจากองค;การ ไปยังตลาด สถาบันที ่นำ
ผลิตภัณฑ;ออกสูJตลาดเป�าหมายคือ สถาบันการตลาด 
ส Jวนก ิจกรรมท ี ่ช J วยในการกระจายต ั วส ิ นคO า 
ประกอบดOวย การขนสJง การคลังสินคOา และการเก็บ
รักษาสินคOาคงคลัง 

4.  การสJงเสร ิมการตลาด (Promotion) 
เป�นเครื ่องมือเพื ่อจูงใจ (Persuade) ใหOเกิดความ
ต Oองการเพ ื ่ อ เต ื อนความทรงจำ (Remind) ใน
ผลิตภ ัณฑ; และพฤติกรรมการซื ้อ หร ือเป �นการ
ติดตJอส่ือสารเก่ียวกับขOอมูลระหวJางผูOขายกับผูOซ้ือหรือ
เป�นการติดตJอส่ือสารเก่ียวกับขOอมูลระหวJางผูOขายกับ
ผูOซ้ือ เพื่อสรOางทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือ 

5.  บ ุ ค ค ล  ( People) ห ร ื อ  พ น ั ก ง า น 
(Employees) สามารถสรOางความพึงพอใจให O กับ
ลูกคOาไดO แตกตJางเหนือคู JแขJงขัน พนักงานตOองมี
ความสามารถ มีทัศนคติที่ดีสามารถตอบสนองตJอ
ล ูกค Oาม ีความค ิดร ิเร ิ ่ม ม ีความสามารถในการ
แกOปIญหา และสามารถสรOางคJานิยมใหOกับองค;กร  

6. ล ักษณะทางกายภาพและสิ ่งแวดลOอม 
(Physical Evidence) โดยพยายามสร Oางค ุณภาพ
โ ด ย ร วม  [ Total Quality Management (TQM)] 
ต ัวอย Jาง คอนโดมิเนียมต Oองพัฒนาลักษณะทาง
กายภาพและรูปแบบการใหOบริการเพื่อสรOางคุณคJา
ใหOกับลูกคOา ไมJวJาจะเป�นดOานสิ่งอำนวยความสะดวก
หรือผลประโยชน;อ่ืนๆ  

 7.  กระบวนการ (Process) เพ ื ่อส Jงมอบ
คุณภาพในการใหOบริการกับลูกคOาไดOรวดเร็วและสรOาง
ความพึงพอใจใหOกับลูกคOา (Customer Satisfaction) 

 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

ประชากรและกลุkมตัวอยkาง 
ประชากร ไดOแกJ ผู Oที ่สนใจซื ้อบ Oานจัดสรร

ประเภท บOานเดี่ยว ในอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
กลุJมตัวอยJางของกลุJมผูOบริโภคที่สนใจซื้อบOาน

จัดสรรประเภทบOานเดี่ยวของผูOบริโภคในอำเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแตJวันที่ 1 เมษายน 2557 ถึง
วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 จำนวน 400 คน คำนวณ

โดยใชOตาราง Krejcie & Morgan และใชOการสุJมแบบ 
Stratified Random Sampling 

เคร่ืองมือท่ีใชxในการศึกษา 
ผ ู Oศ ึกษาใช Oแบบสอบถามซ ึ ่ งพ ัฒนาจาก

การศึกษาเอกสารที่เก่ียวขOองกับปIจจัยสJวนประสมทาง
การตลาดของผูOบริโภคและพฤติกรรมของผู Oบริโภค 
และนำไปปร ึกษาผู O เช ี ่ยวชาญเพ ื ่อทำการแก O ไข 
ปรับปรุงกJอนนำเสนออาจารย;ที่ปรึกษา  หลังจากน้ัน
ทำการทดลองแบบสอบถาม (Try-Out) กับผูOบริโภค
ที่ซื้อบOานจัดสรรประเภทบOานเดี่ยวของผูOบริโภคใน
อำเภอปากชJอง จังหวัดนครราชสีมาจำนวน 30 คน  
เพ ื ่อพ ัฒนาแบบสอบถามที่สมบูรณ; ก Jอนการเก็บ
รวบรวมขOอมูลจริง แบบสอบถามสำหรับการวิจัยครั้งน้ี 
ประกอบดOวยรายละเอียด 4 ตอน คือ  

ตอนที ่ 1 เป�นขOอมูลปIจจัยสJวนบุคคลของ
ผูOตอบแบบสอบถาม ลักษณะเป�นแบบสำรวจรายการ 
(Check list) 

ตอนท่ี 2 ปIจจัยสJวนประสมทางการตลาด ไดOแกJ 
สินคOาหรือบริการ ความเหมาะสมของราคากับคุณคJา
ที่ลูกคOาจะไดOรับ สถานที่จัดจำหนJายหรือชJองทางใน
การจ ัดจำหน Jาย การส Jง เสร ิมการขาย ความรูO   
ความสามารถและความนJาเชื่อถือของบุคลากร การ
นำเสนอ กระบวนการในการจัดการดOานการบริการ 
ลักษณะคำถามเป�นแบบประเมินคJา โดยแตJละคำถาม
จะมีคำตอบใหOเลือก 5 ระดับ คือ สำคัญมากที ่สุด 
สำคัญมาก สำคัญปานกลาง สำคัญนOอย และสำคัญ
นOอยที่สุด โดยคะแนนเฉลี่ยอยูJระหวJาง 1.00-1.80 
หมายถึง เกณฑ;ระดับสำคัญนOอยที่สุดจนถึงคะแนน
เฉลี่ยอยูJระหวJาง 4.21-5.00 หมายถึง เกณฑ;ระดับ
สำคัญมากที ่สุด ผูOวิจัยไดOทดสอบความเชื่อมั ่นของ
แบบสอบถาม ดังน้ี 

 

ตาราง 1 คJาสัมประสิทธ์ิเช่ือม่ันของแบบสอบถาม 
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ตอนที ่ 3 พฤติกรรมในการซื ้อบOานจัดสรร
ประเภทบOานเดี ่ยวของผู Oบริโภค เป�นคำถามแบบ
เลือกตอบ (Multiple Choices) 

ตอนท่ี 4 ขOอเสนอแนะ 

สถิติท่ีใชxในการวิเคราะหjขxอมูล 
 สถิติเชิงพรรณนา ไดOแกJ ร Oอยละ คJาเฉล่ีย    
คJาสJวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อบรรยายขOอมูลทั่วไปของ
ผูOตอบแบบสอบถามและใชOสถิติเชิงอOางอิง วิเคราะห;การ
เปรียบเทียบของขOอมูลที่เก่ียวขOองกับตัวแปรที่ศึกษา ใชO
สถิต ิt-test,F-test และ Chi – Square 

 

ผลการวิจัย 

 1. ปIจจัยสJวนบุคคลของผูOตอบแบบสอบถาม 
สJวนใหญJเป�นเพศหญิง จำนวน 265 คน คิดเป�นรOอยละ 
66.3 อายุสJวนใหญJอยูJระหวJาง 31-40 ป� จำนวน 162 
คน คิดเป�นรOอยละ 40.5 การศึกษาสJวนใหญJปริญญาตรี 
จำนวน 283 คน คิดเป�นรOอยละ 70.7  สถานภาพสJวน
ใหญJสมรส จำนวน 206 คน คิดเป�นรOอยละ 51.5 
อาชีพสJวนใหญJเป�นขOาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
จำนวน 127 คน คิดเป�นรOอยละ 31.8 และรายไดO
เฉลี ่ยรวมตJอเดือน สJวนใหญJไมJเกิน 20,000 บาท 
จำนวน 178 คน คิดเป�นรOอยละ 44.5 และจำนวน
สมาชิกในครัวเรือนสJวนใหญJมี 3-4 คน จำนวน 187 
คน คิดเป�นรOอยละ 46.7  

2. ปIจจัยสJวนประสมทางการตลาด 
ตาราง 2 ปIจจัยสJวนประสมทางการตลาด 

 

 
 

ปIจจัยสJวนประสมทางการตลาดการซื้อบOาน
จัดสรรประเภทบOานเดี่ยวของผูOบริโภคในอำเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมอยูJในระดับมาก       (

= 4.25) เมื่อพิจารณารายดOานพบวJาอยูJในระดับ
มากทุกดOานโดยดOานราคา มีคJาเฉล่ียมากสุด  รองลงมา
ไดOแกJ ดOานกระบวนการ ดOานสJงเสริมการตลาด สJวนที่มี
คJาเฉล่ียนOอยสุด คือ ดOานชJองทางการจัดจำหนJาย  

3. พฤติกรรมในการซื้อบOานจัดสรรประเภท
บOานเดี่ยวของผูOบริโภค การซื้อบOานจัดสรร ประเภท
บOานเด ี ่ยวของผ ู Oบร ิโภคในอำเภอเม ือง จ ังหวัด
นครราชสีมา ส JวนใหญJผ ู OตอบแบบสอบถามอยูJ
ระหวJางการตัดสินใจเลือกโครงการ จำนวน 203 คน 
คิดเป�นรOอยละ 50.7 ลักษณะบOานเดี่ยวที่ตOองการซ้ือ
คือบOานเดี่ยวสองช้ัน จำนวน 224 คน คิดเป�นรOอยละ 
56.0 เหตุผลที่ซื้อบOานเดี่ยวคือการคมนาคมสะดวก 
และรวดเร็ว จำนวน 106 คน คิดเป�นรOอยละ 26.5  

ราคาบOานเด ี ่ยวที ่สนใจอย ู JระหวJาง 1,000,001-

2,000,000 บาท จำนวน 179 คน คิดเป�นรOอยละ 
44.0 ระยะเวลาในการตัดสินใจซื ้อบOานเดี ่ยวอยูJ
ระหวJาง 4-6 เดือน  จำนวน 146 คน คิดเป�นรOอยละ 
36.5 จะตัดสินใจซ้ือบOานเดี่ยวไดOทันทีเม่ือโครงการคิด
ดอกเบี้ยในอัตราต่ำคงที่เพื่อใหOผJอนระยะยาว จำนวน 
172 คน คิดเป�นรOอยละ 43.0 สาเหตุที่ซื ้อบOานเดี่ยว
คือเพื่ออยูJอาศัยจำนวน 245 คน คิดเป�นรOอยละ 61.3  
สนใจซื ้อบOานจากสำนักงานขายโครงการ จำนวน 
247 คน คิดเป�นรOอยละ 63.0 ผูOที่มีสJวนชJวยในการ
ตัดสินใจซื้อมากที่สุดคือ บิดา มารดา  จำนวน 149 
คน ค ิดเป �นร Oอยละ 37.25 แรงจูงใจที ่ส JงผลใหO
ตัดสินใจซ้ือคือ  ราคาที่เหมาะสมจำนวน 225 คน คิด
เป�นรOอยละ 56.3  

 
ผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปไดxดังน้ี 

เพศมีผลตJอพฤติกรรมในการซื้อบOานจัดสรร
ประเภทบOานเดี ่ยว อย Jางมีน ัยสำค ัญที ่ระดับ .05 
จำนวน 3 ดOานคือ การตัดสินใจซื ้อไดOทันทีเม ื ่อมี
โปรโมชั่น แหลJงที่ตOองการซื้อบOาน และแรงจูงใจที่
สJงผลตJอการตัดสินใจ ดังน้ันเพศจึงมีความสัมพันธ;กับ
พฤติกรรมในการซื้อบOานจัดสรรประเภทบOานเดี่ยว ซ่ึง
สอดคลOองกับสมมติฐานที่ไดOตั้งไวOเพียงบางสJวน 

อายุมีผลตJอพฤติกรรมในการซื้อบOานจัดสรร
ประเภทบOานเดี่ยว อยJางมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 ทุก
ดOาน ดังน้ันอายุจึงมีความสัมพันธ;กับพฤติกรรมในการ
ซื ้อบOานจัด สรรประเภทบOานเดี่ยวซึ ่งสอดคลOองกับ
สมมติฐานที่ไดOตั้งไวO 

ระดับการศึกษามีผลตJอพฤติกรรมในการซ้ือ
บOานจัดสรรประเภทบOานเดี่ยว อยJางมีนัยสำคัญที่ระดับ 
.05 ทุกดOาน ดังน้ันระดับการศึกษาจึงมีความสัมพันธ;

X
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กับพฤติกรรมในการซื้อบOานจัดสรรประเภทบOานเดี่ยว 
ซ่ึงสอดคลOองกับสมมติฐานที่ไดOตั้งไวO 

สถานภาพมีผลตJอพฤติกรรมในการซื้อบOาน
จัดสรรประเภทบOานเดี่ยว อยJางมีนัยสำคัญที่ระดับ .05  
จำนวน 6 ดOาน คือ ลักษณะบOานเดี่ยวทีต่Oองการ เหตุผล
ที่เลือกซื้อบOาน ราคาบOานที่สนใจซื้อ, สาเหตุที่ซื ้อบOาน
เดี่ยว แหลJงที่ตOองการซ้ือบOาน และผูOมีสJวนรJวมในการ
ชJวยตัดสินใจ ดังนั้นสถานภาพจึงมีความสัมพันธ;กับ
พฤติกรรมในการซื้อบOานจัดสรรประเภทบOานเดี่ยว ซ่ึง
สอดคลOองกับสมมติฐานที่ไดOตั้งไวOเพียงบางสJวน 

อาชีพมีผลตJอพฤติกรรมในการซ้ือบOานจัดสรร
ประเภทบOานเดี ่ยว อยJางมีนัยสำคัญที ่ระด ับ .05 
จำนวน 8 ดOาน คือ ลักษณะบOานเดี ่ยวที ่ต Oองการ 
เหต ุผลท ี ่ เล ือกซ ื ้อบ Oาน  ราคาบ Oานท ี ่สนใจซ้ือ 
ระยะเวลาในการตัดสินใจซ้ือ ตัดสินใจซ้ือไดOทันทีเม่ือ
มีโปรโมช่ัน สาเหตุที่ซ้ือบOานเดี่ยว แหลJงที่ตOองการซ้ือ
บOาน และผู OมีสJวนรJวมในการชJวยตัดสินใจ ดังน้ัน
อาชีพจึงมีความสัมพันธ;กับพฤติกรรมในการซื้อบOาน
จัดสรรประเภทบOานเดี่ยว ซึ่งสอดคลOองกับสมมติฐาน
ที่ไดOตั้งไวOเพียงบางสJวน 

รายไดOรวมตJอเดือนมีผลตJอพฤติกรรมในการ
ซื้อบOานจัดสรรประเภทบOานเดี่ยว อยJางมีนัยสำคัญที่
ระดับ .05 จำนวน 7 ดOาน คือ  ลักษณะบOานเดี่ยวที่
ต OองการราคาบOานที ่สนใจซื ้อ ระยะเวลาในการ
ตัดสินใจซื้อ  สาเหตุที่ซื้อบOานเดี่ยว แหลJงที่ตOองการ
ซื ้อบ Oาน ผ ู Oม ีส Jวนร JวมในการชJวยต ัดส ินใจ และ
แรงจูงใจที่สJงผลตJอการตัดสินใจ ดังน้ันรายไดOรวมตJอ
เดือนจึงมีความสัมพันธ;กับพฤติกรรมในการซื้อบOาน
จัดสรรประเภทบOานเดี่ยว ซึ่งสอดคลOองกับสมมติฐาน
ที่ไดOตั้งไวOเพียงบางสJวน 

จำนวนสมาชิกในครอบครัวมีผลตJอพฤติกรรม
ในการซื ้อบ OานจัดสรรประเภทบOานเดี ่ยว อย Jางมี
นัยสำคัญที่ระดับ .05 จำนวน 6 ดOาน คือ ลักษณะ
บOานเดี่ยวที่ตOองการ เหตุผลที่เลือกซ้ือบOานราคาบOาน

ที่สนใจซื้อ ราคาบOานที่สนใจซื ้อ ระยะเวลาในการ
ตัดสินใจซื ้อ ตัดสินใจซื ้อไดOทันทีเมื่อมีโปรโมชั่น, 
แหลJงที่ตOองการซื้อบOาน และผูOมีสJวนรJวมในการชJวย
ตัดสินใจ  ดังนั ้นจำนวนสมาชิกในครอบครัวจ ึ งมี
ความสัมพันธ;กับพฤติกรรมในการซื ้อบOานจัดสรร
ประเภทบOานเดี่ยว ซ่ึงสอดคลOองกับสมมติฐานที่ไดOตั้ง
ไวOเพียงบางสJวน 

 

ขxอเสนอแนะ 
จากผลการศึกษาพบวJา พฤติกรรมในการซ้ือ

บOานจัดสรรประเภทบOานเดี่ยว พบวJา ผูOบริโภคที่สนใจ
ซื ้อบOานจัดสรรประเภทบOานเดี ่ยว ในอำเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา จะเนOนเรื่องความสะดวกในดOาน
ความปลอดภัยของทรัพย;สิน สถานที่จอดรถ และการ
แบJงสัดสJวนภายในบOานใหOใชOสอยอยJางสะดวก และ
มองราคาของบOานจัดสรรประเภททาวเฮาส;กJอนแลOว
จึงนำมาเปรียบเทียบกับราคาบOานจัดสรรประเภท
บOานเดี่ยว หากเจOาของโครงการแตJละโครงการมีการ
ชJวยเหลือในการกูOยืมเงินจากธนาคารเพื่อเป �นการ
เสริมความมั ่นใจใหOแกJผู Oบริโภคจะเป�นการเรJงใหO
ผูOบริโภคมีการตัดสินใจซื ้อบOานจัดสรรประเภทบOาน
เดี่ยวไดOเร็วขึ้น 

การวิจัยและศึกษาครั้งตJอไป ควรมีการศึกษา
เกี ่ยวกับการแขJงขันของผูOประกอบการในการขาย
บOานจัดสรรประเภทบOานเดี่ยวใหOแกJผูOบริโภค ศึกษา
ปIญหาและอุปสรรคในการซื ้อบOานจัดสรรประเภท
บOานเดี่ยวในอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อใหO
ทราบถึงกระบวนการกJอใหOเกิดปIญหาแกJผูOบริโภค 

และ  การปลJอยสินเช่ือของธนาคารที่ใหOแกJผูOบริโภคที่
ต Oองการขอสินเชื ่อไปซื ้อบOานจัดสรรประเภทบOาน
เดี ่ยวในอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื ่อใหO
ผ ู Oบร ิโภคมีความร ู Oก Jอนต ัดสินใจซื ้อบ Oานจัดสรร
ประเภทบOานเดี่ยวในอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
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ปuจจัยที่สkงผลตkอการเลือกใชxบริการนวดแผนไทย 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

รวีวรรณ  ภูkสุวรรณ* 

บทคัดยkอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค; 1) เพื่อศึกษาลักษณะปIจจัยสJวนบุคคลของกลุJมผูOที่เลือกใชOบริการนวดแผน

ไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร และ 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ;ระหวJางปIจจัยสJวนประสมการตลาดกับแนวโนOมการ

ตัดสินใจเลือกใชOบริการนวดแผนไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุJมตัวอยJางที่ใชOในการวิจัยครั้งน้ี คือ ผูOเลือกใชOบริการ 

ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 405 คน เครื่องมือที่ใชOในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชOในการวิเคราะห;ขOอมูล 

ไดOแกJ การแจงความถี่ รOอยละ คJาเฉล่ีย คJาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบความแตกตJางดOวยสถิติ t-test F-test 

(One-way ANOVA) และการทดสอบความสัมพันธ;โดยใชOสถิติ/ Chi–Square และการหาคJาระดับความสัมพันธ; โดย

ใชOสถิติ/C/(Contingency Coefficient) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ผลการศึกษา พบวJา 

1) ลักษณะปIจจัยสJวนบุคคลของกลุJมผูOที่เลือกใชOบริการนวดแผนไทย ในเขตกรุงเทพมหานครในภาพรวม

อยูJในระดับมาก ( = 3.87, SD. =0.29) 

2) ผลการทดสอบคJาระดับความสัมพันธ; ในภาพรวม ระหวJางปIจจัยสJวนประสมการตลาดกับแนวโนOม

การตัดสินใจเลือกใชOบริการนวดแผนไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวJา ปIจจัยสJวนประสมการตลาดไม Jมี

ความสัมพันธ;กับพฤติกรรมการใชOบริการการนวดแผนไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

 

คำสำคัญ:  นวดแผนไทย ปIจจัยสJวนประสมการตลาด 
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Abstract 

 

The purposes of this research were to investigate the characteristics of demographic factors 

of users who chose to use Thai massage service and to study the relationship between marketing 

mix and decision trend of choosing Thai massage service in Bangkok. A sample of this research was 

service user in Bangkok for 405 samples. A questionnaire was used as the instrument.  A data was 

analyzed by using frequency, percent, mean, standard deviation, t-test,    F-test (One-way ANOVA), 

Chi-squared, and contingency coefficient at .05 level of significant. 

 The findings were found as follow.   

1) The characteristics of demographic factors of users who chose Thai massage service in 

Bangkok were overall at high level ( = 3.87, SD. =/0.29).   

2) The result of hypothesis test was overall found that, the relationship between marketing 

mix factors and decision trend of choosing Thai massage service in Bangkok, marketing mix factors 

had no relationship with the behavior of choosing Thai massage service in Bangkok. 

 

 

Keywords: Thai massage, Marketing mix factors 
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ความเปtนมาและความสำคัญของปuญหา 

นวดแผนไทยยังเป�นหน่ึงในธุรกิจบริการดOาน

สุขภาพ ที่ภาครัฐกำหนดเป�าหมายใหOประเทศไทยเป�น

ศูนย;กลางสุขภาพของเอเชีย ป� 2546-2554 และนำ

รายได Oเข OาประเทศไมJน OอยกวJา 100,000 ลOานบาท

แนวโนOมเกี่ยวกับความสนใจในการดูแลสุขภาพที่เพิ่ม

สูงขึ้นของคนไทยในกลุJมชนชั้นกลาง ซึ่งเป�นประชากร

สJวนใหญJหรือรOอยละ 70 ของประชากรไทยทั ้งหมด 

เป�นโอกาสใหOธุรกิจ สปาขยายตัวสูJตลาดระดับกลางซ่ึง

มีลูกคOากลุJมเป�าหมายทั ้งชาวไทยและชาวตJางชาติที่

พำนักอยูJในประเทศไทย รวมถึงกลุJมนักทJองเที่ยวที่มี

กำลังซื ้อระดับปานกลางขึ ้นไป โดยผู Oประกอบการ

ธุรกิจสปาสJวนใหญJจะเป�นคนไทย เป±ดดำเนินธุรกิจอยูJ

ในเมืองใหญJ หรือยJานธุรกิจ ครอบคลุมตั้งแตJสปาที่อยูJ

นอกโรงแรมแตJจับตลาดบน และ สปาขนาดเล็กที่จับ

ตลาดระดับรองลงมา (หนังสือพิมพ;กรงุเทพธุรกิจ ฉบับ

วันที่ 26 ธันวาคม, 2548 : 23) 

จากที่กลJาวมาขOางตOน ถึงแมOวJาความตOองการ

ของผูOบริโภคในการใชOบริการมีสูงขึ้นแตJในขณะเดียวกัน

ผูOประกอบการที่เขOาสูJธุรกิจการนวดแผนไทยก็มีมากขึ้น

ดOวยเชJนกัน ทำใหOผูOบริโภคมีตัวเลือกในการเลือกใชO

บริการมากขึ้น จึงมีความคาดหวังในการเขOารับบริการส

ปาสูงขึ้น ดังนั้น ความอยูJรอดของธุรกิจใหOบริการการ

นวดแผนไทยจึงขึ้นอยูJกับความเขOาใจในความตOองการ

ของผูOบริโภค และความสามารถสรOางความพึงพอใจใหO

ผูOบริโภคอยJางตJอเน่ือง รวมถึงการพัฒนาการใหOบริการ

อย Jางมีค ุณภาพ และมีมาตรฐาน การพัฒนาการ

ประกอบธุรกิจของผูOประกอบการธุรกิจใหOบริการสปา

จึงมีความสำคัญเป�นอยJางมากในการที่จะดำเนินธุรกิจ

ใหOไดOเปรียบคูJแขJงทางธุรกิจ ความเขOาใจในปIจจัยที่มีตJอ

พฤติกรรมการตัดสินใจใชOบริการการนวดแผนไทยถือ

เป�นแนวทางเบื ้องตOนที ่สำคัญใหOผู OประกอบการไดO

วางแผนทางธุรกิจ และทางการตลาดไดOตรงตJอความ

ตOองการและพึงพอใจของผูOบริโภค (ศิริวรรณ เสรรีรัตน;, 

2550) ดังนั้นผูOวิจัยจึงเล็งเห็นโอกาสที ่จะศึกษาทาง

การตลาดเพื่อเป�นประโยชน;กับผูOประกอบการและผูOที่

สนใจจะเป±ดสถานบริการการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ

และความงาม เพื่อรองรับผูOบริโภคที่ตOองการ การผJอน

คลายความเครียด การดูแลสุขภาพเพิ่มมากขึ้น ทำใหO

ผูOวิจัยเกิดความสนใจที่จะศึกษาปIจจัยที่สJงผลตJอการ

เลือกใชOบริการนวดแผนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ขOอมูลที่ไดOรับจากการวิจัยผูOประกอบการสามารถ

นำไปใชOในการพัฒนากลยุทธ;ทางการตลาดเพื่อใหOเป�นที่

พอใจสูงสุดกับลูกคOาและสามารถวางแผนงานและ

ปรับปรุงแกOไขเพื่อพัฒนาธุรกิจการนวดแทนไทยตJอไป 
 

วัตถุประสงคj  

1. เพื่อศึกษาลักษณะดOานประชากรศาสตร;ของ

กล ุ J ม ผ ู O ท ี ่ ใ ช O บ ร ิ ก า ร การ นวด แผน ไทย ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ;ระหวJางปIจจัยดOาน

สJวนประสมการตลาดกับแนวโนOมพฤติกรรมการ

ต ั ด ส ิ น ใ จ ใ ช O บ ร ิ ก า ร ก าร น วด แผ น ไ ทย ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ;ระหวJางพฤติกรรม

การใชOบริการการนวดแผนไทยกับแนวโนOมพฤติกรรม

การต ัดส ินใจใช Oบร ิการการนวดแผนไทยในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

1. การตัดสินใจใชOบริการการนวดแผนไทยของ

ผูOบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกตJางกัน เม่ือ

จำแนกตามปIจจัยดOานประชากรศาสตร;ที่แตกตJางกัน 

2. การตัดสินใจใชOบริการการนวดแผนไทยของ

ผูOบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกตJางกัน เม่ือ

จำแนกตามปIจจัยดOานสJวนประสมการตลาดมีที่

แตกตJางกัน 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตดOานเนื ้อหา เป�นการศึกษาปIจจัยที่

ส Jงผลต Jอการเล ือกใช Oบร ิการนวดแผนไทยในเขต

กร ุงเทพมหานครตามแนวคิดและทฤษฏีของฟ±ลิป    
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คอตเลอร; (Philip Kotler, 2000) โดยกำหนดเป �นตัว

แปรที่ศึกษา ดังน้ี  

ตัวแปรตOน ไดOแกJ  

1. ปIจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร; ไดOแกJ 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพการสมรส 

และรายไดOโดยเฉล่ียตJอเดือน 

2 . ป I จ จ ั ย ส J ว น ป ร ะ ส ม ท า ง ก า ร ต ล า ด 

ประกอบดOวย 7 ดOาน ไดOแกJ ดOานผลิตภัณฑ; บริการ 

ดOานราคา ดOานสถานที่ตั้ง ดOานการสJงเสริมการตลาด 

ดOานบุคลากร ดOานการสรOางและนำเสนอทางกายภาพ 

และดOานกระบวนการใหOการบริการ 

ตัวแปรตาม การตัดสินใจใชOบริการการนวด

แผนไทย ประกอบดOวย 8 ดOาน ไดOแกJ ประเภทการนวด

ที่นิยมใชOบริการ เหตุผลที่เลือกใชOบริการ ประเภทส่ือที่

ทำใหOทราบขOอมูลเกี ่ยวกับบริการ  ความถี ่ในการใชO

บริการ ชJวงวันเวลาที่นิยมใชOบริการ  ระดับราคาที่ใชO

บริการ  สถานที่ที่นิยมใชOบริการ  บุคคล ที่มีอิทธิพลใน

การเลือกใชOบริการ 

ขอบเขตดOานประชากร ผู OใชOบริการนวดแผน

ไทยทั้งเพศหญิงและเพศชายที่ใชOนวดแผนไทยในเขต

กรุงเทพมหานคร ที่มีอายุตั้งแตJ 20 ป�ขึ้นไป 

ขอบเขตดOานเนื้อหา  เป�นการศึกษาปIจจัยที่

สJงผลต Jอการเล ือกใช Oบร ิการนวดแผนไทยในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

  

ตัวแปรอสิระ (Independent Variables)                 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปuจจัยดxานสkวนประสมการตลาด 

1. ดOานผลิตภัณฑ;บริการ 

2. ดOานราคา 

3. ดOานสถานที่ตั้ง 

4. ดOานการสJงเสริมการตลาด 

5. ดOานบุคลากร 

6. ดOานการสรOางและนำเสนอทางกายภาพ 

7. ดOานกระบวนการใหOการบริการ 

การตัดสินใจเลือกใชxบริการนวดแผนไทย 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

1) ประเภทการนวดที่นิยมใชOบริการ   

2) เหตุผลที่เลือกใชOบริการ   

3) ประเภทส่ือที่ทำใหOทราบขOอมูลเก่ียวกับบริการ   

4) ความถี่ในการใชOบริการ    

5) ทJานเลือกใชOบริการนวดแผนไทยวันใด 

6) ทJานเลือกใชOบริการนวดแผนไทยในชJวงเวลาใด 

7) ระดับราคาที่ใชOบริการ   

8) สถานที่ที่นิยมใชOบริการ   

9) บุคคลที่มีอิทธิในการเลือกใชOบริการ   

ปuจจัยสkวนบุคคล 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. สถานภาพสมรส 

4. ระดับการศึกษา 

5. อาชีพ 

6. รายไดOตJอเดือน 
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วิธีการดำเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุkมตัวอยkาง 

ประชากร คือผูOบริโภคทั้งเพศหญิงและเพศ

ชายที ่ ใช Oบร ิการการนวดแผนไทยในเขตกร ุง เทพ 

มหานคร ที ่มีอายุตั ้งแตJ 20 ป�ขึ ้นไป เพราะจะเป�น

กลุJมเป�าหมายของผูOบริโภคในการใชOบริการการนวด

แผนไทยเพื่อสุขภาพและความงาม รวมถึงมีวุฒิภาวะที่

เหมาะสม สามารถเขOาใจและตอบแบบสอบถามไดO

ขนาดตัวอยJางทั้งสิ้น 405 คน โดยวิธีการสุJมตัวอยJางมี

ขั้นตอนดังน้ี 

1).การเลือกตัวอยJางแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) โดยเลือกสถานบริการนวดแผนไทยในเขต

กรุงเทพมหานคร มีจำนวน 9 แหJง ดังนี้ วัดโพธิ์ ธารา

มณี การนวดแผนไทย นาตาลี บิวตี้ แอนด; การนวด

แผนไทย การนวดแผนไทยนาโน เมสิกาการนวดแผน

ไทย แพนคอสเมติคส; จันทร;สวJาง ไทยการนวดแผน

ไทย นวดแผนโบราณ โกลเดOน เฮิร;บ  

2) การเล ือกต ัวอย Jางแบบกำหนดโควตา 

(Quota Sampling) ผูOวิจัยจึงแบJงสัดสJวนกลุJมตัวอยJาง

เทJาๆ กัน คือ 405/9 เทJากับสถานที่ละ 45 ตัวอยJาง

รวม 405 ตัวอยJาง ครบตามจำนวนที่ต Oองการ  การ

เ ล ื อ ก ต ั ว อ ย J า ง แ บ บ ส ะ ด ว ก  (Convenience 

Sampling) โดยแจกแบบสอบถามกับบริการการนวด

แผนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ตามสถานที ่ทั ้ง 9 

แหJง ทั้งนี้ผู Oตอบแบบสอบถามมีเวลาและเต็มใจที่จะ

ตอบแบบสอบถาม 

กลุ kมตัวอยkางที ่ใชxในการวิจ ัย ผู OวิจัยไมJ

สามารถทราบจำนวนแนJนอนของผูOบริโภคที่ใชOบริการ

การนวดแผนไทยเพื ่อส ุขภาพและความงามในเขต

กรุงเทพมหานครของผูOบริโภคที่มีอายุตั้งแตJ 20 ป�ขึ้นไป 

ดังน้ันจึงใชOวิธีการคำนวณหาจำนวนกลุJมตัวอยJางโดยใชO

สูตรสำหรับกรณีที่ไมJทราบจำนวนประชากรที่แนJนอน 

และกำหนดคJาระดับความเช่ือม่ัน 95% (กัลยา วานิชย;

บัญชา, 2545 : 25-26) ซึ่งสามารถคำนวณขนาดของ

กลุJมตัวอยJางสำหรับการวิจัยในครั้งนี้ไดO 368 คน และ

เพิ่มจำนวนตัวอยJาง 5% ไดOกลุJมตัวอยJาง 386 คน และ

จากการคำนวณไดOกลุJมตัวอยJางประมาณ 385 คน และ

ไดOเพิ่มจำนวนตัวอยJางไวO 20 คน รวมจำนวน 405 คน 

 

เคร่ืองมือท่ีใชxในการวิจัย   

เครื่องมือที่ใชOในการเก็บรวบรวมขOอมูลเป�น 

แบบสอบถาม 

 ตอนที ่1 เป�นแบบสอบถามเก่ียวกับลักษณะ

ดOานปIจจัยสJวนบุคคลของผูOตอบแบบสอบถาม   

ตอนที่ 2 เป�นแบบสอบถามเกี ่ยวกับปIจจัย

สJวนประสมทางการตลาดสินคOาบริการ  

ต อนที่  3 เ ป � นแบบสอบถาม เ ก ี ่ ย ว กั บ

พฤติกรรมการใช Oบร ิการการนวดแผนไทยในเขต

กรุงเทพมหานคร  

แบบสอบถามเกี่ยวกับปIจจัยสJวนประสมทาง

การตลาดมีคJาความเชื่อมั่นอยูJระหวJาง .513 ตอนที่ 3 

เป�นแบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกใชOบริการ

การนวดแผนไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร มีคJาความ

เชื ่อม่ันเทJากับ .651 และมีคJาความเชื ่อมั ่นทั ้งฉบับ 

เทJากับ .532 

 สถิติท่ีใชxในการวิจัย  

 การวิเคราะห;ดOวยสถิติเชิงพรรณนา ใชOสถิติ

แจกแจงความถี่ ร Oอยละ คJาเฉลี ่ย และคJาเบี ่ยงเบน

มาตรฐาน และสถิติเช ิงอนุมาน ได OแกJ ไคว;สแควร;   

(Chi-square) แ ล ะ  One-way ANOVA  แ ล ะ ก า ร

วิเคราะห;ความสัมพันธ;โดยการใชOสถิติสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธ;เพียร;สัน (Pearson’s Product Moment 

Correlation Coefficient) 

 

ผลการศึกษา 

1. ขOอมูลสJวนบุคคลของกลุ JมตัวอยJาง พบวJา 

สJวนใหญJเป�นเพศหญิง มีอายุระหวJาง 30 – 39 ป� 

สถานภาพสมรส สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เป�น

พนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดOโดยเฉลี่ยตJอเดือน อยูJ

ระหวJาง 25,001 – 35,000 บาท 
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 2. ขOอมูลปIจจัยสJวนประสมทางการตลาดของ

สินคOาและบริการที่มีผลตJอการตัดสินใจเลือกใชOบริการ

การนวดแผนไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวJา ใน

ภาพรวมของปIจจัยสJวนประสมทางการตลาดดังกลJาวมี

ผลตJอการตัดสินใจใชOบริการการนวดแผนไทย ในเขต

กรุงเทพมหานครอยูJในระดับมาก   และเมื่อพิจารณา

เป�นรายดOาน พบวJา ทุกดOานมีผลตJอการตัดสินใจใชO

บริการการนวดแผนไทย อยูJในระดับมากเชJนกัน โดย

ดOานผลิตภัณฑ;บริการและดOานดOานสถานที่ตั้ง มีผลตJอ

การตัดสินใจใชOบริการสูงสุด รองลงมา คือ ดOานการ

สร Oางและนำเสนอทางกายภาพ ด Oานกระบวนการ

ใหOบริการ รองลงมา คือ ดOานราคา  รองลงมา คือ ดOาน

การสJงเสริมการตลาด และดOานบุคลากร  ตามลำดับ 

สรุปเป�นรายดOานดังน้ี 

2.1 ดOานผลิตภัณฑ;บริการ พบวJา ในภาพรวม

ของปIจจัยสJวนประสมทางการตลาดดOานน้ี มีผลตJอการ

ต ั ด ส ิ น ใ จ ใ ช O บ ร ิ ก า ร ก าร น วด แผ น ไ ทย ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานคร อยูJในระดับมาก และเมื่อพิจารณา

เป �นรายประเด ็น พบวJา ท ุกประเด ็นมีผลต Jอการ

ต ั ด ส ิ น ใ จ ใ ช O บ ร ิ ก า ร ก าร น วด แผ น ไ ทย ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานครอยูJในระดับมากเชJนกัน โดยประเด็น

เป�นสถานที่ที่มีชื่อเสียงในการใหOบริการดOานการนวด

แผนไทย มีผลตJอการตัดสินใจใชOบริการสูงสุด รองลงมา 

ค ือ การให Oบร ิการที ่ม ี เอกลักษณ;เป �นของตนเอง  

รองลงมา ค ือ ประสิทธิผลของการให OบริการดOาน       

การสJงเสริมสุขภาพ และประเด็นที่มีคJาเฉลี่ยต่ำที่สุด 

คือ การใชOผลิตภัณฑ;ที่มีคุณภาพ  ตามลำดับ 

2.2 ดOานราคา พบวJา ในภาพรวมของปIจจัย

สJวนประสมทางการตลาดดOานน้ี มีผลตJอการตัดสินใจใชO

บริการการนวดแผนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร อยูJใน

ระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเป�นรายประเด็น พบวJา 

ทุกประเด็นมีผลตJอการตัดสินใจใชOบริการการนวดแผน

ไทยในเขตกรุงเทพมหานครอยูJในระดับมากเชJนกัน โดย

ประเด็นราคาที่จJายไปคุOมคJากับบริการที่เลือกใชOในการ

เขOาไปรับบริการในแตJละครั้ง มีผลตJอการตัดสินใจใชO

บริการสูงสุด รองลงมา คือ ราคามีความเหมาะสมเม่ือ

เทียบกับรOานอ่ืนที่อยูJในระดับเดียวกัน  ตามลำดับ 

2.3 ดOานสถานที่ตั ้ง พบวJา ในภาพรวมของ

ปIจจัยสJวนประสมทางการตลาดดOานนี ้ มีผลตJอการ

ต ั ด ส ิ น ใ จ ใ ช O บ ร ิ ก า ร ก าร น วด แผ น ไ ทย ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานคร อยูJในระดับมาก  และเมื่อพิจารณา

เป �นรายประเด ็น พบวJา ท ุกประเด ็นมีผลต Jอการ

ต ั ด ส ิ น ใ จ ใ ช O บ ร ิ ก า ร ก าร น วด แผ น ไ ทย ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานครอยูJในระดับมากเชJนกัน โดยประเด็น

ที ่ตั้งของสถานบร ิการอย ู J ในทำเลที ่สะดวกในการ

เดินทางไปใชOบริการ มีผลตJอการตัดสินใจใชOบริการ

สูงสุด รองลงมา คือ มีที่จอดรถเพียงพอกับผูOรับบริการ  

รองลงมา คือ ภายในสถานที่บริการ มีการแบJงพื้นที่ใชO

บริการอยJางเป�นสัดสJวน และประเด็นที่มีคJาเฉลี่ยต่ำ

ที่สุด คือ สถานบริการตั้งอยูJใกลOบOาน ตามลำดับ 

2.4 ดOานการสJงเสริมการตลาด  พบวJา ใน

ภาพรวมของปIจจัยสJวนประสมทางการตลาดดOานน้ี  มี

ผลตJอการตัดสินใจใชOบริการการนวดแผนไทยในเขต

กรุงเทพมหานคร อยูJในระดับมาก และเมื่อพิจารณา

เป �นรายประเด ็น พบวJา ท ุกประเด ็นมีผลต Jอการ

ต ั ด ส ิ น ใ จ ใ ช O บ ร ิ ก า ร ก าร น วด แผ น ไ ทย ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานคร อยูJในระดับมากเชJนกัน โดยประเด็น

การใหOสJวนลดในการมาใชOบริการครั้งตJอไป มีผลตJอการ

ตัดสินใจใชOบริการสูงสุด รองลงมา คือ การใหOบริการใน

รูปแบบแพ็คเก็จตJางๆ  รองลงมา คือ การใหOสิทธิพิเศษ

แกJสมาชิกในการใชOบริการ และประเด็นที่มีคJาเฉล่ียต่ำ

ที ่สุด คือ ขOอมูลในเว็บไซต;นJาเชื ่อถือ ไดOขOอมูลที ่ มี

ประโยชน;เพื ่อประกอบการตัดสินใจเลือกใชOบริการ  

ตามลำดับ 

2.5  ดOานบุคลากร พบวJา ในภาพรวมของ

ปIจจัยสJวนประสมทางการตลาดดOานนี ้ มีผลตJอการ

ต ั ด ส ิ น ใ จ ใ ช O บ ร ิ ก า ร ก าร น วด แผ น ไ ทย ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานคร อยูJในระดับมาก และเมื่อพิจารณา

เป �นรายประเด ็น พบวJา ท ุกประเด ็นมีผลต Jอการ

ต ั ด ส ิ น ใ จ ใ ช O บ ร ิ ก า ร ก าร น วด แผ น ไ ทย ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานครอยูJในระดับมากเชJนกัน โดยประเด็น
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ความสุภาพเป�นมิตรของบุคลากร มีผลตJอการตัดสินใจ

ใชOบริการสูงสุด รองลงมา คือ ความรูOความสามารถของ

บุคลากรในการใหOบริการ รองลงมา คือ ความเอาใจใสJ

ของบุคลากรในการใหOบริการ และประเด็นที่มีคJาเฉล่ีย

ต ่ำท ี ่ส ุด ค ือ บ ุคลากรแต Jงกายสะอาด เร ียบร Oอย 

สวยงาม ตามลำดับ 

2.6 ดOานการสรOางและนำเสนอทางกายภาพ 

พบวJา ในภาพรวมของปIจจัยสJวนประสมทางการตลาด

ดOานน้ี มีผลตJอการตัดสินใจใชOบริการการนวดแผนไทย

ในเขตกรุงเทพมหานคร อยู Jในระดับมาก  และเม่ือ

พิจารณาเป�นรายประเด็น พบวJา ทุกประเด็นมีผลตJอ

การต ัดส ินใจใช Oบร ิการการนวดแผนไทยในเขต

กรุงเทพมหานครอยูJในระดับมากเชJนกัน โดยประเด็น

บริเวณพื ้นที ่ให OบริการตกแตJงไวOอย Jางสวยงาม ใหO

ความรูOสึกผJอนคลายเม่ือรับบริการ ช่ือสถานที่หรือโลโกO

เห็นชัดเจน จดจำงJาย และสะดุดตา  รองลงมา คือ 

ตกแตJงสถานที่ ดOวยโทนสีธรรมชาติ  รองลงมา คือ 

บริเวณพื้นที่ใหOใหOบริการมีความสะอาด เป�นระเบียบ

เรียบรOอย และประเด็นที่มีคJาเฉล่ียต่ำที่สุด คือ  อุปกรณ;

ให Oบร ิการม ีความท ันสม ัย สะอาด และสวยงาม  

ตามลำดับ 

2.7 ดOานกระบวนการใหOบริการ พบวJา ใน

ภาพรวมของปIจจัยสJวนประสมทางการตลาดดOานนี้ มี

ผลตJอการตัดสินใจใชOบริการการนวดแผนไทยในเขต

กรุงเทพมหานคร และเมื่อพิจารณาเป�นรายประเด็น 

พบวJา ทุกประเด็นมีผลตJอการตัดสินใจใชOบริการการ

นวดแผนไทยในเขตกรุงเทพมหานครอยูJในระดับมาก

เชJนกัน โดยประเด็นมีการสรOางบรรยากาศใหOผJอนคลาย

ดOวยเสียงเพลงขณะใหOบริการ มีผลตJอการตัดสินใจใชO

บริการสูงสุด รองลงมา คือ การใหOคำแนะนำเกี่ยวกับ

ขOอควรระวังในการใชOบริการประเภทตJางๆ รองลงมา 

คือ ความสะอาดในการใหOบริการ และประเด็นที ่มี

คJาเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ มีขั้นตอนการใหOบริการที่มีแบบ

แผนเป�นขั้นตอน  ตามลำดับ 

3. ขOอมูลพฤติกรรมการใชOบริการนวดแผน

ไทยในเขตกรุงเทพมหานคร พบวJา  สJวนใหญJนิยมการ

นวดตัว เพื ่อเป�นการรักษาสุขภาพ และเสริมสรOาง

ภูมิคุOมกันโรคใหOรJางกาย ส่ือที่ทำใหOทราบขOอมูลเก่ียวกับ

บริการทราบจากป�ายโฆษณา โดยความถี ่ในการใชO

บริการการนวดแผนไทยจำนวน 1 ครั้งตJอ 3 เดือน ใชO

จJายในแตJละครั้งอยูJระหวJาง 301 – 500 บาท สถานที่

ที่นิยมใชOบริการการนวดแผนไทยมากที่สุด สJวนใหญJ

เป�นสถานประกอบการ รOานคOาที่เป±ดบริการนวดทั่วไป

ที ่ต ั ้งในแหลJงชุมชน แหลJงทJองเที ่ยวตJางๆ เลือกใชO

บริการโดยตนเอง  

 

การทดสอบสมมติฐาน  

 สมมติฐานที่ 1 คุณลักษณะสJวนบุคคล ไดOแกJ 

เพศ อาย ุ/สถานภาพการสมรส  ระด ับการศ ึกษา  

อาชีพ และรายไดOโดยเฉลี่ยตJอเดือนที่ตJางกันมีผลตJอ

ปIจจัยสJวนประสมทางการตลาดของสินคOาและบริการที่

มีผลตJอการตัดสินใจเลือกใชOบริการการนวดแผนไทยใน

เขตกรุงเทพมหานครที่แตกตkางกัน พบวJา ผูOใชOบริการ

ให Oเขตกร ุงเทพมหานครที ่ม ี เพศที ่แตกต Jางกัน ใหO

ความสำคัญกับปIจจัยสJวนประสมทางการตลาดของ

สินคOาและบริการที่มีผลตJอการตัดสินใจเลือกใชOบริการ

การนวดแผนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ดOานบุคลากร

ที่แตกตJางกัน อยJางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

โดยพบวJาผูOบริโภคเพศชายใหOความสำคัญกับปIจจัยสJวน

ประสมทางการในดOานดังกลJาวสูงกวJาผูOบริโภคเพศหญิง 

และผู O ใช OบริการใหOเขตกรุงเทพมหานครที ่ม ีระดับ

การศึกษาที่แตกตJางกัน ใหOความสำคัญกับปIจจัยสJวน

ประสมทางการตลาดของสินคOาและบริการที่มีผลตJอ

การตัดสินใจเลือกใชOบริการการนวดแผนไทยในเขต

กรุงเทพมหานคร ดOานการสJงเสริมการตลาดที่แตกตJาง

กัน อยJางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 ซึ ่งพบวJา

ผู Oบริโภคที ่มีระดับการศึกษาต่ำกวJาปริญญาตร ีใหO

ความสำคัญกับปIจจัยสJวนประสมทางการในดังกลJาวสูง

กวJาผูOบริโภคที่มีระดับการศึกษาในระดับอ่ืนๆ 

 สมมต ิฐานท ี ่  2 ป Iจจัยส Jวนประสมทาง

การตลาดของสินคOาและบริการที่มีผลตJอการตัดสินใจ

เลือกใชOบริการการนวดแผนไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ประกอบดOวย 7 ดOาน ไดOแกJ  1. ดOานผลิตภัณฑ;บริการ 

2. ดOานราคา 3. ดOานสถานที่ตั ้ง 4. ดOานการสJงเสริม

การตลาด 5. ด Oานบุคลากร  6. ด Oานการสร Oางและ

นำเสนอทางกายภาพ และ 7. ด Oาน กระบวนการ

ใหOบริการมีความสัมพันธ;กับพฤติกรรมการใชOบริการ

การแนวแผนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร พบวJา ปIจจัย

สJวนประสมทางการตลาดของสินคOาและบริการที่มีผล

ตJอการตัดสินใจเลือกใชOบริการการนวดแผนไทย ในเขต

กรุงเทพมหานคร ประกอบดOวย 7 ดOาน ไดOแกJ 1. ดOาน

ผลิตภัณฑ;บริการ 2. ดOานราคา 3. ดOานสถานที่ตั้ง 4. 

ดOานการสJงเสริมการตลาด 5. ดOานบุคลากร  6. ดOาน

การสร Oางและนำเสนอทางกายภาพ และ 7. ด Oาน

กระบวนการใหOบริการมีความสัมพันธ;กับพฤติกรรมการ

ใชOบริการการแนวแผนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 

อยJางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

อภิปรายผล   

1. กลุ JมตัวอยJาง สJวนใหญJเป�นเพศหญิง     

มีอายุระหวJาง 30 – 39 ป� สถานภาพสมรส สำเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตรี เป�นพนักงานบริษัทเอกชน 

มีรายไดOโดยเฉลี ่ยตJอเดือน อยู JระหวJาง 25,001 – 

35,000 บาท และปIจจัยสJวนประสมทางการตลาดของ

สินคOาและบริการที่มีผลตJอการตัดสินใจเลือกใชOบริการ

ก า ร น ว ด แ ผ น ไ ท ย  ใ น เ ข ต ก ร ุ ง เ ท พ ม ห า น คร 

ประกอบดOวย 7 ดOาน ไดOแกJ 1. ดOานผลิตภัณฑ;บริการ 2. 

ด Oานราคา 3. ด Oานสถานที ่ต ั ้ง 4. ด OานการสJงเสริม

การตลาด 5. ด Oานบุคลากร  6. ด Oานการสร Oางและ

นำเสนอทางกายภาพ และ 7. ด Oานกระบวนการ

ใหOบริการ พบวJา ในภาพรวมของปIจจัยสJวนประสมทาง

การตลาดดังกลJาวมีผลตJอการตัดสินใจใชOบริการการ

นวดแผนไทย ในเขตกรุงเทพมหานครอยูJในระดับมาก  

ซึ่งสอดคลOองกับชนิดา บุญประเสริฐ (2552) ไดOศึกษา

เรื่อง บริการการนวดแผนไทยเพื่อสุภาพ และความงาม

ในเขตกรุงเทพมหานคร ในทัศนะของผูOบริโภค ผลการ

ศึกษาวิจัยครั้งนั้น พบวJา ผูOบริโภคที่ใชOบริการการนวด

แผนไทยเพ ื ่อส ุขภาพในเขตกร ุง เทพมหานคร มี

ความเห็นดOานบุคลากร ดOานการสรOางและการนำเสนอ

ทางกายภาพ ด Oานกระบวนการ ด OานการสJงเสริม

การตลาด ดOานผลิตภัณฑ; ดOานสถานที่ และดOานราคา 

ตามลำด ับ มีความเหมาะสมมาก โดยผลิตภ ัณฑ;

สมุนไพรที ่ใชOมีความสดใหมJไดOคุณภาพ คุณภาพการ

บริการเหมาะสมกับราคาขายมากที่สุด ภายในสถาน

บริการการนวดแผนไทยเพื ่อความงาม ที ่มีการแบJง

พื้นที่ใชOบริการอยJางเป�นสัดสJวนเหมาะสมที่สุด มีการใหO

สJวนแถมพิเศษในการรับบริการและพนักงานมีการ

ให Oบร ิการท ี ่ส ุภาพและเป �นกันเองมากท ี ่ส ุด  ซ่ึง

ผูOประกอบการธุรกิจการนวดแผนไทยสามารถนำไปใชO

ในการกำหนดกลยุทธ;การตลาดบริการการนวดแผน

ไทยตJอไป 

2. ค ุณลักษณะสJวนบุคคล ได OแกJ ระดับ

การศึกษาที ่ต JางกันมีผลตJอปIจจัยส Jวนประสมทาง

การตลาดของสินคOาและบริการที่มีผลตJอการตัดสินใจ

เลือกใชOบริการการนวดแผนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร    ที่

แตกตJางกัน อยJางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซ่ึง

สอดคลOองกับการศึกษาวิจัยของสุธีรัตน; เจียรอดิศักดิ์ 

(2550) ที่ไดOศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของผูOมาใชO

บริการการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพในเขตวัฒนา โดยมี

จุดมุJงหมายเพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูOใชOบริการที่มี

ตJอการใหOบริการของการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ และ

เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู OใชOบริการที่มีต Jอการ

ใหOบริการของการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ โดยเลือก

กลุ JมตัวอยJางสำหรับศึกษาคJาเฉลี ่ยของประชากรที่

ระดับความเชื่อมั่น 95% ไดOจำนวนกลุJมตัวอยJาง 385 

คน และพบวJาผูOใชOบริการการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ

ในเขตวัฒนามีความคิดเห็นดOานสถานที่ บุคลากร การ

สร O า งและนำเสนอล ั กษณะทางกายภ าพ และ

กระบวนการ ในระดับมากที ่สุด และดOานผลิตภัณฑ; 

ราคา และการสJงเสริมการตลาดมีความคิดเห็นอยูJใน

ระด ับมาก โดยเล ือกใช Oว ิ ธ ีการส ุ J มแบบเจ าะจ ง 

(Purposive Random Sampling) แ ละ เ ม ื ่ อ ม ี ก า ร

เปรียบเทียบจะพบวJาผูOใชOบริการเพศชายและเพศหญิง 

มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการนวดแผนไทย โดยรวมและ
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รายดOานแตกตJางกันอยJางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 และ ควรเนOนในกลุ Jมอายุ 30-39 ป� ยกเวOนระดับ

ทางกายภาพแตกตJางกันอยJางไมJมีนัยสำคัญทางสถิติ 

สJวนดOานการศึกษามีความคิดเห็นโดยรวมและรายดOาน

แตกตJางกันอยJางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 3. ผลการศึกษาวิจัยครั้งน้ี พบวJา ปIจจัยสJวน

ประสมทางการตลาดของสินคOาและบริการที่มีผลตJอ

การตัดสินใจเลือกใชOบริการการนวดแผนไทย ในเขต

กรุงเทพมหานคร ประกอบดOวย 7 ดOานคือ 1. ดOาน

ผลิตภัณฑ;บริการ 2. ดOานราคา 3. ดOานสถานที ่ตั้ง      

4. ดOานการสJงเสริมการตลาด 5. ดOานบุคลากร  6. ดOาน

การสร Oางและนำเสนอทางกายภาพ และ 7. ด Oาน

กระบวนการใหOบริการมีความสัมพันธ;กับพฤติกรรมการ

ใชOบริการการแนวแผนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 

อยJางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคลOองกับ

การศึกษาวิจัยของวิลาวัลย; เผJาเสถียรพันธ; (2552) ไดO

ศึกษาเรื่อง ปIจจัยที่มีความสัมพันธ;ตJอความสนใจของ

การท Jอง เท ี ่ ย ว เช ิ งสปาในจ ั งหว ั ดภ ู เก ็ ต พบวJ า 

นักทJองเที่ยวชาวไทยที่สนใจสปาในจังหวัดภูเก็ตสJวน

ใหญJกับปIจจัยสนับสนุนการทJองเที่ยวเชิงสปา คือ ดOาน

ความปลอดภัย ดOานสิ่งอำนวย ความสะดวกและภูมิ

ท ัศน;ความสวยงามของสถานท ี ่ท Jองเท ี ่ยว ป Iจจัย

ผลกระทบสJวนใหญJใหOความสนใจดOานภัยธรรมชาติ 

และสJวนประสมทางการตลาดบริการ (8 P’s) สJวนใหญJ

ให O ความสนใจด O านผล ิ ตภ ัณฑ;  ได O แกJ  ร ู ปแบบ 

Destination spa ประเภทนวดเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ;

สมุนไพรไทย และลักษณะธุรกิจดำเนินการสปา ปIจจัย

ดOานราคาเป�นราคาที ่เหมาะสมกับประเภทบร ิการ 

ปIจจัยดOานสถานที่เป�นลักษณะใกลOแหลJงธรรมชาติและ

แหลJงทJองเที่ยว ปIจจัยดOานลักษณะทางกายภาพเป�น

รูปแบบการตกแตJงสปาเนOนผสมผสานธรรมชาต ิปIจจัย

ดOานบุคคลเนOนพนักงานมีความรู Oและความชำนาญ 

ปIจจัยดOานผลผลิตและคุณภาพควรมีมาตรฐานสถาน

บริการและพนักงานบริการ ปIจจัยดOานการสJงเสริมทาง

การตลาดโดยมีส Jวนลดสาหรับสมาชิก ป Iจจัยด Oาน

กระบวนการ ควรมีการแสดงราคาดOานบริการ ปIจจัย

ดOานการสนับสนุน ปIจจัยดOานผลกระทบ ปIจจัยสJวน

ประสมทางการตลาดบริการ (8 P’s) มีความสัมพันธ;ตJอ

การสนใจการทJองเที ่ยวเชิงสปาในจังหวัดภูเก็ตของ

นักทJองเที่ยวชาวไทย 

 

ขxอเสนอแนะ 

ขxอเสนอแนะท่ีไดxจากผลการศึกษา 

ผูOประกอบการธุรกิจนวดแผนไทย ควรใหO

ความสำคัญกับปIจจัยสJวนประสมทางการตลาดใหOมาก

ยิ่งขึ้น เน่ืองจากมีผลตJอการตัดสินใจใชOบริการในระดับ

มาก – มากที่สุด โดยจำแนกเป�นรายดOานไดOดังน้ี 

1. ดOานผลิตภัณฑ; ควรใหOความสำค ัญกับ

ประเด็นการใหOบริการที่มีเอกลักษณ;เป�นของตนเอง  

ประสิทธิผลของการใหOบริการดOานการสJงเสริมสุขภาพ 

การใชOผลิตภัณฑ;ที ่มีคุณภาพ  การสรOางภาพลักษณ;

ใหOกับรOาน  การคัดสรรผลิตภัณฑ;ที่ใชOในการนวดแผน

ไทยมีคุณภาพ เป�นที ่ยอมรับทั ่วไป  ผลิตภัณฑ;และ

บริการไดOร ับการรับรองมาตรฐาน และการมีการนำ

ผลิตภัณฑ;ของภูมิปIญญาไทยมาใชOในการนวด เป�นตOน 

2. ดOานราคา ควรใหOความสำคัญกับประเด็น

การกำหนดราคมใหOร ู OสึกวJาราคาที ่จJายไปคุ OมคJากับ

บริการที่เลือกใชOในการเขOาไปรับบริการในแตJละครั้ง 

การกำหนดราคาที่มีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับรOาน

อื่นที่อยูJในระดับเดียวกัน  การที่รOานมีการแจOงอัตรา

ค Jาบร ิการอย Jางช ัดเจน และมีอ ัตราค Jาบร ิ การที่

เหมาะสมกับคุณภาพการใหOบริการ เป�นตOน  

3. ด OานชJองทางการจัดจำหนJาย ควรใหO

ความสำคัญกับประเด็นการหาที่ตั้งของสถานบริการอยูJ

ในทำเลที่สะดวกในการเดินทางไปใชOบริการ  รOานมีที่

จอดรถเพียงพอกับผูOรับบริการ  ภายในสถานที่บริการ 

มีการแบJงพื้นที่ใชOบริการอยJางเป�นสัดสJวน สถานบริการ

ตั้งอยูJใกลOบOาน การจัดหาสถานที่ใหOมีความเหมาะสม 

เข Oาถ ึงการร ับบร ิการได Oง Jายและสะดวก เช Jน  ใน

หOางสรรพสินคOา  สถานที่จอดรถสะดวก ปลอดภัย และ

เพียงพอ และความเพียงพอของที ่นั ่งรอรับบร ิการ   

เป�นตOน 
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4. ด Oานการส Jง เสร ิ มการตลาด ควรใหO

ความสำคัญกับประเด็นการใหOสJวนลดในการมาใชO

บริการครั ้งตJอไป การใหOบริการในรูปแบบแพ็คเก็จ

ตJางๆ  การใหOสิทธิพิเศษแกJสมาชิกในการใชOบริการ การ

มีขOอมูลของทางรOานเผยแพรJในเว็บไซต; โดยเว็บไซต;

ตOองมีความนJาเชื ่อถ ือ ไดOขOอมูลที ่ม ีประโยชน;เพื่อ

ประกอบการต ัดสินใจเล ือกใช Oบร ิการ ควรมีการ

ประชาสัมพันธ;ข Oอมูลผ Jานทางเว็บไซต ; ส ื ่อส ังคม

ออนไลน;มากยิ่งขึ้น เน่ืองจากปIจจุบันผูOบริโภคสJวนใหญJ

ใชOสื ่อประเภทนี ้มากยิ ่งขึ้น การที่มีพนักงานบริการ

แนะนำสินคOาและบริการ การมีป�ายแสดงการบริการ

ดOานตJางๆ ชัดเจน และการมีระบบสมาชิกเพื ่อรับ

สJวนลด และควรพิจารณาวันเวลาในการเป±ดใหOบริการ

ที่มีความเหมาะสม โดยชJวงเวลา 18.00 – 20.00 น. 

เป�นชJวงเวลาที่ผูOใชOบริการมักนิยมมาใชOบริการ  จึงควร

จัดเตรียมบุคลากรใหOมีความเพียงพอพรOอมในการ

ใหOบริการ  ตลอดจนควรศึกษากลยุทธ;การสJงเสริม

การตลาด ปากตJอปาก เน่ืองจากผลการศึกษาวิจัยครั้ง

น้ีพบวJา เพื่อนเป�นบุคคลสำคัญที่มีผลตJอการตัดสินใจใชO

บริการ และเป�นสJวนหนึ ่งที ่มีผลตJอการตัดสินใจใชO

บริการในครั้งน้ี  

5. ด Oานบุคลากร ควรให Oความสำค ัญกับ

ประเด็นการที่มีพนักงานมีมารยาทและความสุภาพใน

การให Oบร ิการ มีความเป �นมิตร บ ุคลากรมีความรูO

ความสามารถในการให Oบร ิการ ความเอาใจใส Jของ

บุคลากรในการใหOบริการ และบุคลากรแตJงกายสะอาด 

เรียบรOอย สวยงาม พนักงานมีประสบการณ; ชำนาญ 

และมีมนุษย;สัมพันธ;ที่ดี   และการฝ̄กอบรบใหOพนักงาน

มีความสามารถในการให Oบร ิการอย Jางถูกต Oองและ

ป�องกันอันตรายแกJลูกคOา เป�นตOน  

6. ดOานการสรOางและนำเสนอทางกายภาพ 

ควรใหOความสำคัญกับประเด็นบริเวณพื้นที่ใหOบริการ

ตกแตJงไวOอยJางสวยงาม ใหOความรูOสึกผJอนคลายเม่ือรับ

บริการ การจัดรูปแบบรOานใหOมีความทันสมัย สวยงาม

และโดดเดJน  การจัดให Oม ีบรรยากาศที่ด ี ม ีดนตรี

บรรเลง เบา ๆ สบาย ๆ ป�ายสถานที ่หรือโลโกOเห็น

ชัดเจน จดจำงJาย และสะดุดตา  การตกแตJงตกแตJง

สถานที่ ดOวยโทนสีธรรมชาต ิ  บริเวณพื้นที่ใหOใหOบริการ

ม ีความสะอาด เป �นระเบ ียบเร ียบร Oอย อ ุปกรณ;

ใหOบริการมีความทันสมัย สะอาด และสวยงาม  และ

การจัดอุปกรณ;อำนวยความสะดวกที ่ทันสมัยและ

เพียงพอ เป�นตOน  

7. ด Oานกระบวนการให Oบร ิการ ควรใหO

ความสำคัญกับประเด็นการสรOางบรรยากาศใหOผJอน

คลายดOวยเสียงเพลงขณะใหOบริการ การใหOคำแนะนำ

เกี ่ยวกับขOอควรระวังในการใชOบริการประเภทตJางๆ 

ความสะอาดในการใหOบริการ มีขั้นตอนการใหOบริการที่

มีแบบแผนเป�น ขั้นตอนการจัดใหOมีการใหOบริการที่ มี

คุณภาพไดOมาตรฐาน ปลอดภัย นJาเช่ือถือ ระยะเวลาใน

การใหOบริการเหมาะสม และการบริหารงานเป�นระบบ 

รวดเร็ว เป�นตOน 
 

ขxอเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังตkอไป 

1. ควรนำผลที่ไดOจากการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี   

ไปใช O เป �นแนวทางในการวางแผนปร ับปร ุงและ

พัฒนาการนำกลยุทธ;ปIจจัยสJวนประสมทางการตลาด 

7’P มาพัฒนาคุณภาพการใหOบริการธุรกิจการนวดแผน

ไทยตJอไป 

2. ควรศึกษาปIจจัยที ่มีอิทธิพลตJอความพึง

พอใจตJอการใชOบริการการนวดแผนไทย  นอกเหนือจาก

ปIจจัยสJวนประสมทางการตลาด 7’P  อาทิ  ปIจจัย

ประสบการณ;ในการเคยใชOบริการ  ปIจจัยการสื่อสาร

ทางการตลาดในระบบออนไลน;หรือสังคมออนไลน;ใน

ปIจจุบัน ปIจจัยชำระคJาบริการที ่ง JายและสะดวกแกJ

ผู OใชOบริการ เชJน การมีระบบการผJอนจJาย 0% การ

สามารถจJายผJานบัตรเครดิตไดO เป�นตOน 

3. ควรศึกษาพื้นที่อื่นๆ นอกเหนือจากพื้นที่

เขตกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะอยJางยิ่งในจังหวัดที่

เป �นแหลJงทJองเท ี ่ยว เช Jน ชลบุร ี เช ียงใหมJ ภ ูเก็ต       

เป�นตOน 
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ความคิดเห็นตkอปuจจัยที่สkงผลตkอปuญหาสุขภาพของพนักงานตxอนรับบนเครื่องบิน  

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 

 
                                                                                                         สาริศา  เรืองแกxว*                  

 

บทคัดยkอ 

 การศึกษาคOนควOาครั้งน้ี มีวัตถุประสงค;เพื่อ (1) ศึกษาความคิดเห็นตJอปIจจัยที่มีผลตJอปIญหาสุขภาพของ

พนักงานตOอนรับบนเครื ่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (2) ไดOแนวทางและขOอเสนอแนะในการด ูแล

สุขภาพของพนักงานตOอนรับบนเครื่องบิน กลุJมตัวอยJางที่ใชOในการศึกษาไดOแกJ พนักงานตOอนรับบนเครื่องบินของ 

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 315 คน เครื่องมือที่ใชOในการเก็บรวบรวมขOอมูลคือแบบสอบถาม สถิติที่

ใชOในการวิเคราะห;ขOอมูล ไดOแกJ คJาความถี่ คJารOอยละ คJาเฉล่ีย และสJวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการศึกษาคOนควOา พบวJา (1) ปIจจัยที่มีผลตJอสุขภาพของพนักงานตOอนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบิน

ไทย จำกัด (มหาชน) ทั้งปIจจัยภายในและปIจจัยภายนอก อยูJในระดับปานกลาง โดยปIจจัยภายในที่มีผลตJอสุขภาพ

เป�นอันดับแรก ไดOแกJ โรคกระเพาะ อาการหลงลืม และการพักผJอนไมJเพียงพอ สJวนปIจจัยภายนอกที่มีผลเป�นอันดับ

แรก ไดOแกJ ความกดดันจากหัวหนOางานและสภาพเวลาที่เปลี ่ยนแปลงตามเขตประเทศตJาง ๆ (2) แนวทางและ

ขOอเสนอแนะในการดูแลสุขภาพของพนักงานตOอนรับบนเครื่องบิน มีดังน้ี ทางกาย บริษัทฯ ควรมีนโยบายใหOพนักงาน

ออกกำลังกายอยJางนOอยสัปดาห;ละ 3 วัน และมีการเผยแพรJใหOความรูOเก่ียวกับการดูแลสุขภาพ ทางจิต ควรมีคลินิก

ใหOคำปรึกษาเก่ียวกับปIญหาสุขภาพทางจิตใหOแกJพนักงาน ทางพฤติกรรมดำเนินชีวิต พนักงานตOอนรับบนเครื่องบิน

ควรบริหารเวลาการจัดการเรื่องการพักผJอนของตนเอง ควรเลือกรับประทานอาหาร ดื่มน้ำใหOเหมาะสม และควรออก

กำลังกายสม่ำเสมอ ขOอเสนอแนะปIจจัยดOานสังคม บริษัทฯ ควรมีโครงการสรOางสัมพันธภาพที่ดีแกJเพื่อนรJวมงาน 

ทางดOานสิ่งแวดลOอม พนักงานตOอนรับบนเครื่องบินควรมีการเตรียมพรOอมตนเองใหOสอดคลOองกับการจัดตารางการบิน

ของ บริษัทฯ ในเที่ยวบินที่มีเสOนทางยาวไกล 

 

 

คำสำคัญ : สุขภาพ  พนักงานตOอนรับบนเครื่องบิน 

 

 

 

 

* นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน 

วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม 
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Abstract 

 

 The purposes of this study were: (1) to study factors affecting the health of flight 

attendants of Thai Airways International Public Company Limited; (2) to suggest guidelines and 

recommendations for healthcare of the flight attendants. The samples used in the study were 315 

flight attendants of Thai Airways International Public Company Limited. Tool used for data 

collection was a set of questionnaires. Statistics used for data analysis were frequency, percentages, 

means and standard deviations. 

  The results of this study indicate that (1) Both internal and external factors affect the health 

of flight attendants at moderate level. The internal factors which affect the health most are gastritis, 

forgetfulness and the lack of sleep. The external factors which affect the health most are pressure 

from supervisors and weather change in different time zones ; (2) Guidelines and recommendations 

for the healthcare of flight attendants are as follows : a policy for employees to exercise at least 3 

days should be made ; knowledge about healthcare should be promoted ; in terms of mental 

health, consultations on the issue of mental health for employees should be provided ; in terms 

of behavioral lifestyle, flight attendants should manage their own leisure, choose proper diet and 

exercise regularly. Suggestions are that the company should promote social activities among 

colleagues. Flight attendants should also prepare themselves for long route flight.  

 

 

Keywords: Health, Flight Attendants 
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ความเปtนมาและความสำคัญของปuญหา 

 พระพุทธภาษิตที่กลJาววJา  “อโรคยา ปรมา 

ลาภา”  ความไมJมีโรค เป�นลาภอยJางยิ่งเป�นความจริง

ยิ่งกวJาความจริงใด ๆ สุขภาพเป�นปIจจัยพื ้นฐานแหJง

ชีวิตและความสำเร็จ จึงเป�นยอดปรารถนาของมนุษย;

ทุกคน ดังคำอวยพรในแทบทุกโอกาสที่ผูOอวยพรกลJาว

ใหOผูOถูกอวยพรใหOมีความสุข อายุมั่นขวัญยืน สุขภาพ

แข ็ ง แ ร ง  ห ร ื อค ำอวยพร จากพร ะ ท ี ่ ว J า  “อายุ  

วรรณะ  สุขะ  พละ” (กัลยารัตน;  เมธีวีรวงศ;, 2557) 

จากการสำรวจภาวการณ;เจ ็บป «วยของประชาชน 

ระหวJาง ป� พ.ศ. 2534-2550 เป�นรายงานการสำรวจ

อนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2534 พ.ศ. 2539 พ.ศ. 

2544 พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 

และ พ.ศ. 2550 ของสำนักงานสถิติแหJงชาติ รวบรวม

โดย ศูนย;เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย; 

พบวJา ประชาชนเจ็บป«วยดOวยภาวะของโรคที่เกี่ยวกับ

ทางเดินหายใจเป�นอันดับแรก รองลงมาคือ โรคระบบ

กลOามเนื ้อ เส Oนเอ็นกระด ูกและขOอ และโรคระบบ

ทางเดินอาหาร ตามลำดับ (กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความม่ันคงของมนุษย;, 2557) มนุษย;ตั้งแตJโบราณ 

ทุกอาชีพ ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสถานะ ตJางหลีกหนีไมJพOน

การเป�นโรค ซึ ่งหากกลJาวถึงอาชีพทุกอาชีพย Jอมมี

โรคภัยเบียดเบียนเหมือนกัน จะตJางที่เป�นโรคที่แตกตJาง

กันเทJาน้ัน  

  อาชีพพนักงานตOอนรับบนเครื ่องบินเป�น

อาชีพหนึ่งที่หนีไมJพOนการเป�นโรค ดังนั้น จึงตOองมีการ

ตรวจสุขภาพ เชJน สายตา ปอด ระบบทางเดินหายใจ 

หอบหืดหร ือโรคแพOอากาศ เป �นต Oน (โรงพยาบาล

กร ุงเทพ, 2557) นอกจากนี ้  พนักงานต Oอนร ับบน

เครื่องบินยังตOองเผชิญกับโรคทางจิต เชJน โรคนอนไมJ

หลับ พนักงานตOอนรับบนเครื่องบินที่มีประสบการณ;

การเดินทางโดยเครื่องบินขOามเขตเวลาโลกตJางรูOดีวJามี

อาการเหนื่อยอJอนที่เกิดตามมา เรียกกันทั่วไปวJา อา

การเจ็ต แล็ก (Jet Lag) ทำใหOเกิดการบั่นทอนสุขภาพ 

สำหรับผูOที่ตOองเผชิญกับสภาวะดังกลJาวบJอยครั้ง ครั้ง

แลOวครั้งเลJา ซ้ำยังตOองทำงานทJามกลางสภาวะที่ตOองใชO

ทักษะการทำงานบริการอยJางคลJองแคลJว วJองไว ผลที่

เกิดตJอสุขภาพจะเป�นเชJนไร ถึงแมOวJาจะมีผลการศึกษา

ค ุณภาพการนอนหล ับของพน ักงานต Oอนร ับบน

เครื่องบินสJวนใหญJอยูJในระดับดีและอาการทางวงจร

ชีวภาพที ่เปลี ่ยนไปอยู Jในระดับต่ำ แตJยังมีพนักงาน

ตOอนรับบนเครื ่องบินจำนวนหนึ ่งที ่มีผลกระทบจาก

สภาพการทำงานต Jอส ุขภาพ โดยเฉพาะอย J างยิ่ ง

พนักงานตOอนรับบนเครื่องบินที่มีภาระตOองดูแลสมาชิก

ในครอบครัว หรือมีโรคประจำตัว พบวJา มีอาการทาง

วงจรชีวภาพเปลี ่ยนไปมากกวJากลุ Jมที ่ไมJม ีเงื ่อนไข 

นอกจากนี้ ยังพบวJา มีพนักงานตOอนรับบนเครื่องบิน 

เพียงรOอยละ 45.5 หรือไมJถึงครึ่งเทJาน้ัน ที่มีพฤติกรรม

การปรับตัวกJอนปฏิบัติงาน เชJน การนอนหลับพักผJอน 

ฯลฯ และมีพนักงานเพียง รOอยละ 1 ที่ออกกำลังกาย

เพื่อปรับสภาพรJางกายใหOสมดุลกJอนเขOานอน ณ สถานี

ปลายทาง (ฉันทนา  แรงสิงห;, 2551) อยJางไรก็ตามยังมี

ปIจจัยทางพฤติกรรมอื่นที่อาจสJงผลกระทบตJอสุขภาพ

พนักงานตOอนรับบนเครื่องบิน เชJน พฤติกรรมการดื่ม

เคร ื ่องด ื ่มท ี ่ม ีแอลกอฮอล; พฤต ิกรรมการสูบบุหรี่  

ความสัมพันธ;ระหวJางผูOบังคับบัญชาและเพื่อนรJวมงาน 

และความสัมพันธ;ของบุคคลในครอบครัว มีรายงานผล

การศึกษาเก่ียวกับเรื่องพฤติกรรมการดื่มสุราและปIจจัย

ที ่เกี ่ยวขOองกับพนักงานตOอนรับบนเครื่องบิน พบวJา

ความถี่ของพฤติกรรมการดื่มสุราของพนักงานตOอนรับ

บนเครื่องบินเทJากับ รOอยละ 59.0 จำแนกเป�นการดื่ม

นาน ๆ ครั้ง รOอยละ 52.6  ดื่มเป�นประจำ รOอยละ1.2 

และดื่มแลOวติด รOอยละ 5.2 ปIจจัยที่มีความสัมพันธ;ตJอ

พฤติกรรมการดื่มสุราไดOแกJ เพศ การสูบบุหรี่ การเคย

ใชOสารเสพติด ความสัมพันธ;กับบุคคลในครอบครัว การ

เคยดื่มสุราของบุคคลในครอบครัว และการมีเพื่อนดื่ม

สุรา ปIจจัยที่สามารถทำนายการติดสุราของพนักงาน

ต Oอนร ับบนเคร ื ่องบ ิน ได OแกJ การมีเพ ื ่อนด ื ่มส ุร า 

ความสัมพันธ;ของบุคคลในครอบคร ัว และปIญหา

หัวหนOางาน (ปวีณา  จินต;สวัดิ์, 2547) อาชีพพนักงาน

ตOอนรับบนเครื่องบินมีหนOาที่ที่ตOองยกของ เอื้อมหยิบ-
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เก็บสิ่งของ เข็นรถเสิร;ฟอาหาร อีกทั้งยังตOองปฏิบัติ

หนOาที ่บนเครื ่องบินเป�นเวลานาน อาจเป�นปIญหาที่

ส J งผลต Jอส ุขภาพได O  สำหร ับโรคท ี ่ส J งผลต Jอการ

ปฏิบัติงานของพนักงานตOอนรับบนเครื่องบิน เชJน โรค

ปวดกระดูกและกลOามเนื ้อหลัง โรคปวดศีรษะจาก

ความเคร ียด โรคอาหารไมJย Jอย จุกแนJนทOองโรค

กระเพาะ โรคนิ ้วล็อค (นิตยสารชีวจิต, 2549) จาก

ขOอมูลพนักงานตOอนรับบนเครื่องบินลาป«วยไมJสามารถ

ปฏิบัติหนOาที่ไดO เม่ือป� 2556  มีจำนวน 47 คน (บริษัท 

การบินไทย จำกัด (มหาชน), สิงหาคม 2556)  

จากปIญหาที่กลJาวมาแลOวขOางตOน ผูOศึกษาจึงมี

ความสนใจและตOองการศึกษาความคิดเห็นตJอปIจจัยที่

ส Jงผลต Jอป Iญหาส ุขภาพของพน ักงานต Oอนร ับบน

เครื ่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อ

เสนอแนะเป�นแนวทางในการดูแลสJงเสริมสุขภาพใหO

พนักงานตOอนรับบนเครื่องบินมีสุภาพรJางกายแข็งแรง 

ลดอัตราการเจ็บป«วยของรJางกาย กJอใหOเกิดความม่ันคง

ในหนOาที่การทำงานและความม่ันคงขององค;กร 

 

วัตถุประสงคjการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นตJอปIจจัยที่สJงผล

ตJอปIญหาสุขภาพของพนักงานตOอนรับบนเครื่องบิน 

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 

2.  เพื่อเสนอแนะแนวทางในการดูแลสุขภาพ

ของพนักงานตOอนรับบนเครื่องบิน บริษัทการบินไทย 

จำกัด (มหาชน) 

 

วิธดีำเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุkมตัวอยkาง 

ประชากรที่ใชOในการศึกษา ไดOแกJ พนักงาน

ตOอนรับบนเครื่องบินของ บริษัท การบินไทย จำกัด 

(มหาชน) จำนวน 6,350 คน  

การกำหนดขนาดของกลุJมตัวอยJางใชOสูตรวิธี

คำนวณของ Taro Yamane ที่ระดับความคลาดเคล่ือน

ซ่ึงกำหนดใหOเทJากับรOอยละ 5 (ธีรวุฒ ิ เอกะกุล, 2543)  

ไดOกลุJมตัวอยJาง จำนวน 376  คนใชOการสุJมแบบความ

นJาจะเป�น  

   เคร่ืองมือท่ีใชxในการศึกษา 

 การศึกษาครั้งน้ีใชOแบบสอบถามเป�นเครื่องมือ

ในการเก็บรวบรวมขOอมูลแบJง 3 ตอน ดังน้ี 

 ตอนที่ 1 ปIจจัยสJวนบุคคล ลักษณะ

แบบสอบถามเป�นแบบตรวจสอบรายการ (Check-List)  

ประกอบดOวย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา รายไดO 

ตำแหนJง อายุการทำงาน  

 ตอนที ่2  การศึกษาความคิดเห็นตJอปIจจัยที่

สJงผลตJอปIญหาสุขภาพของพนักงานตOอนรับบน

เครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ลักษณะ

ของแบบสอบถามเป�นแบบมาตราสJวนประมาณคJา 

(Rating Scale)  แบJงเป�น 2 ปIจจัย ไดOแกJ  

1. ปIจจัยภายใน 

    - ทางกาย จำนวน 5 ขOอ                   

    - ทางจิต จำนวน 5 ขOอ 

   - ทางพฤติกรรมการดำเนินชีวิต จำนวน 6ขOอ 

 2. ปIจจัยภายนอก 

 - ทางดOานสังคม จำนวน 5 ขOอ 

   - ทางดOานส่ิงแวดลOอม จำนวน 5 ขOอ 

ตอนที่ 3 ขOอเสนอแนะลักษณะแบบสอบถาม

เป�นแบบปลายเป±ด 

แบบสอบถามที ่พัฒนาและสร Oางขึ ้นมาไดO

นำเสนออาจารย;ที ่ปรึกษา และปรับปรุงแกOไข ตาม

ขOอแนะนำของอาจารย;ที่ปรึกษา นำไปทดสอบใชOกับ

กลุJมประชากรที่ไมJไดOเป�นกลุJมตัวอยJาง จำนวน 30 ชุด 

โดยการหาคJาส ัมประสิทธิ ์แอลฟาของครอนบาค 

(Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดOคJาความเชื่อม่ัน 

0.9410  

การวิเคราะหjขxอมูล 

1. วิเคราะห;ขOอมูลเก่ียวกับคุณลักษณะบุคคลโดย

การแจกแจงหาคJาความถี่ และหาคJารOอยละ 

2. วิเคราะห;ขOอมูลความคิดเห็นตJอปIจจัยที่สJงผล

ตJอปIญหาสุขภาพของพนักงานตOอนรับบนเครื่องบิน 

โดยการแจกแจงหาคJาเฉล่ียและสJวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
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สรุปผลการวิจัย 

1. ผูOตอบแบบสอบถามสJวนใหญJเป�นหญิงคิด

เป�นรOอยละ 60.32 อายุระหวJาง 31–35 ป�มากที ่สุด 

รOอยละ 33.97 สถานภาพโสดมากที่สุด รOอยละ 56.83 

สJวนใหญJการศึกษาระดับปริญญาตรี ร Oอยละ 79.37  

รายไดO 50,001 บาทขึ้นไปมากที่สุด รOอยละ 58.10 สJวน

ใหญJตำแหนJงพนักงานตOอนรับบนเครื่องบินช้ันหน่ึง รOอย

ละ 79.05  อายุการทำงานระหวJาง 11-15 ป�มากที่สุด 

รOอยละ 43.81 

2. ความคิดเห็นของผูOตอบแบบสอบถามเกี่ยว

ปIจจัยที่สJงผลตJอปIญหาสุขภาพของพนักงานตOอนรับบน

เครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  ใน 2 

ดOาน พบวJา ปIจจัยภายในที่สJงผลตJอปIญหาสุขภาพของ

พนักงานตOอนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด 

(มหาชน) ประกอบดOวย ทางจิต ทางกาย และทาง

พฤติกรรมการดำเนินชีวิต อยูJในระดับปานกลาง ไดOแกJ 

โรคกระเพาะ อาการหลงลืม และการพักผJอนไมJ

เพียงพอปIจจัยภายนอกที่สJงผลตJอปIญหาสุขภาพของ

พนักงานตOอนรับบนเครื่องบิน ประกอบดOวย ทางดOาน

สังคม และทางดOานสิ่งแวดลOอม อยูJในระดับปานกลาง 

มีผลเป�นอันดับแรก ไดOแกJ ความกดดันจากหัวหนOางาน

และสภาพเวลาที่เปลี่ยนแปลงตามเขตประเทศตJาง ๆ 

แสดงตามกราฟ ดังน้ี 

 

 

ภาพท่ี 1     กราฟแสดงคJาเฉล่ีย และสJวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นปIจจัยที่สJงผลตJอปIญหาสุขภาพของพนักงาน

ตOอนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 

 

 
 

 

สรุปและอภิปรายผล 

การศึกษาความคิดเห็นตJอปIจจัยที่สJงผล

ตJอปIญหาสุขภาพของพนักงานตOอนรับบนเครื่องบิน 

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สามารถอภิปราย

ผลไดOดังตJอไปน้ี 

 ปIจจัยภายใน ประกอบดOวย ทางกาย ทาง

จิต และทางพฤติกรรมการดำเนินชีวิต โดยรวมเฉล่ีย

พบวJา อยูJในระดับปานกลาง สำหรับผลการวิเคราะห;

องค;ประกอบปIจจัยภายใน มีดังตJอไปน้ี 

 ทางกาย พบวJา โดยรวมเฉล่ียอยูJในระดับ

นOอย เมื่อพิจารณาเป�นรายขOอ พบวJา โรคกระเพาะมี

ผลตJอสุขภาพ อยูJในระดับนOอย ทั้งน้ีอาจเป�นเพราะวJา

อาชีพพนักงานตOอนร ับบนเครื ่องบินเป�นอาชีพที่

ใหOบริการแกJผูOโดยสารบนเครื่องบิน ดังนั้น เมื่อถึง

เวลารับประทานอาหารจำเป�นต Oองบริการให OแกJ

ผูOโดยสารกJอน จึงทำใหOเลยเวลาทานอาหาร อีกทั้ง

การบริการยังตOองใชOความรวดเร็ว ทันตJอเวลา ทันตJอ

ความตOองการของผูOโดย จึงทำใหOเป�นโรคกระเพาะไดO 

สอดคลOองกับสิร ิวัฒน; อนันตพันธุ ;พงศ; (2557) ที่

พบวJา โรคกระเพาะ สาเหตุจาก คนที ่งานยุ Jง จัด 

อารมณ;เครียด ทานขOาวไมJเป�นเวลา ชอบทานยาแกO

ปวดหัว ปวดกลOามเนื้อ หรือดื่มเหลOาเป�นประจำ จึง

พบได Oในคนทุกชนชั ้นอาชีพ ส JวนใหญJจะเป �น ๆ     

หาย ๆ เป�นครั้งคราว 

            ทางจิต พบวJา โดยรวมเฉลี ่ยอยูJในระดับ

ปานกลาง เม่ือพิจารณาเป�นรายขOอ พบวJา มีอาการ
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หลงลืมเป�นประจำ อยูJในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจ

เป�นเพราะวJา เกิดจากอาการภาวะเมาอากาศ ความ

อJอนลOาของรJางกายหลังจากการบินเป�นระยะทางไกล 

ผJานเขตแบJงเวลาตJาง ๆ ทำใหOระบบรJางกายเกิดความ

สับสน รวนเร หรือน°อคไดO หรือหากเดินทางขOามเขต

แบJงเวลา 1 time zone ตOองพักผJอน 1 วันใหOรJางกาย

ไดOพักฟ»¼นและปรับตัว เม่ือเดินทางบJอย ๆ เป�นประจำ 

จึงตOองเจอปIญหาดังกลJาวตJอเน่ืองตลอดเวลา จึงอาจ

ทำให Oเก ิดอาการหลงลืมอีกทั ้งย ังต Oองเผช ิญกับ

สภาวการณ;ทำงานในเครื่องบินซึ่งตOองอยูJในที่ ๆ มี

ปริมาณออกซิเจนนOอยกวJาปกติ มีความกดอากาศที่

ไมJปกติ  ทำใหOเซลล;สมองขาดออกซิเจน เป�นโรคขี้

หลงขี้ลืมไดOงJาย สอดคลOองกับ ณภัควรรต  บัวทอง 

(2546) พบวJา พนักงานตOอนรับบนเครื่องบิน มีปIญหา

สุขภาพจิต 18.8% 

 ทางพฤต ิกรรมการดำเนินช ีว ิต พบวJา 

โดยรวมเฉล่ียอยูJในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป�น

รายขOอ พบวJา พักผJอนนอนหลับไมJเป�นเวลา อยูJใน

ระด ับมากที ่ส ุด เป �นลำด ับที ่หนึ ่ง ท ั ้งนี ้อาจเป�น

เพราะวJา เวลาพักผJอนอาจมีนOอย พนักงานตOอนรับ

บนเคร ื ่องบ ินบางคนม ีอาการนอนไม Jหล ับบน

เครื่องบิน เพราะในบริเวณที่พักของลูกเรือ อากาศจะ

แหOงกวJาปกติ ทำใหOเกิดอาการนอนไมJหลับตลอดการ

เดินทาง เกิดอาการเหนื่อยลOาตามมา สอดคลOองกับ 

ณภัควรรต บัวทอง (2546) ศึกษาเรื่อง คุณภาพการ

นอนหลับและสุขภาพจิตของพนักงานตOอนรับบน

เครื ่องบิน บริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) ผล

การศึกษาพบวJาพนักงานตOอนรับบนเครื ่องบิน มี

คุณภาพการนอนหลับไมJดี 57.9% พบอาการนอนไมJ

หลับ 60.2% ปIจจัยที่มีความเก่ียวขOองกับคุณภาพการ

นอนหลับ ไดOแกJ เพศชาย สถานภาพสมรสโสด ความ

ไมJเพียงพอของรายไดO การลาป«วย การสูบบุหรี่ การ

ดื่มเครื่องดื่มคาเฟอีน การใชOยานอนหลับและสารที่

ออกฤทธิ์ตJอจิตประสาท การปฏิบัติงานในเที่ยวบิน

ระยะใกลOระหวJางเวลา 12.00-18.00 น ปIญหาการ

นอนหลับจากการปฏิบัติงานในเที่ยวบินระยะไกล ใน

เสOนทางขากลับจากทวีปยุโรป และทวีปออสเตรเลีย 

ปIจจัยรบกวนการนอนหลับดOานสิ ่งแวดลOอมและ

กายภาพ จากแสงสวJางที่บOาน ความหิวที่บOาน ความ

กระหายน้ำที่บOาน และโรงแรม และปIญหาสุขภาพจิต

ทั้ง 9 ดOาน โดยคุณภาพการนอนหลับมีความสัมพันธ;

กับปIญหาสุขภาพจิตทั้ง 9 ดOาน ปIจจัยที่สามารถใชO

พยากรณ;คุณภาพการนอนหลับไดOอยJางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติ ไดOแกJ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล; ความ

วิตกกังวล ความรูOสึกไมJเป�นมิตร ความหนาวเย็นที่

โรงแรม ความรูOสึกไมJเป�นมิตร ความไมJเพียงพอของ

รายไดO  

 ป I จ จ ั ย ภ า ย น อ ก  ป ร ะ ก อ บ ด O ว ย 

องค ;ประกอบทางด Oานส ังคม และองค ;ประกอบ

ทางดOานสิ่งแวดลOอม โดยรวมเฉลี่ย อยูJในระดับปาน

กลาง สำหรับผลการวิเคราะห;องค;ประกอบปIจจัย

ภายนอกมีดังตJอไปน้ี 

 ทางดOานสังคม พบวJา โดยรวมเฉลี่ย อยูJ

ในระดับนOอย เมื่อพิจารณาเป�นรายขOอ พบวJา ความ

กดดันจากหัวหนOางานมีผลตJอสุขภาพ อยูJในระดับ

นOอย เป�นลำดับที่หน่ึง  สอดคลOองกับกิตติพงษ; เช่ียว

รุJงโรจน; (2548) พบวJา ความชุกของความเครียดจาก

การทำงานของพนักงานตOอนรับบนเครื่องบิน เทJากับ

รOอยละ 21.1 ความชุกของภาวะเบื่องานของพนักงาน

ตOอนรับบนเครื่องบินเทJากับ รOอยละ 8.5 ปIจจัยสJวน

บุคคลที ่มีความเกี ่ยวขOองกับความเครียดจากการ

ทำงานและภาวะเบื่องาน ไดOแกJ การมีบุคลิกภาพแบบ

อารมณ;อJอนไหว การมีโรคประจำตัว การใชOยาหรือ

สารออกฤทธิ ์ต Jอจ ิตประสาท เหต ุการณ;ช ี ว ิ ตที่

กJอใหOเกิดความเครียด ภายใน 3 เดือนที่ผJานมา ไดOแกJ 

รายได Oต Jอเด ือนรายไดOครอบครัวต Jอเดือน ฐานะ

เศรษฐกิจที ่พอใชO และภาระครอบครัว ปIจจัยการ

ปฏิบัติงานที่มีความเก่ียวขOองกับความเครียดจากการ

ทำงานและภาวะเบ ื ่องานได OแกJ  ปร ิมาณงานที่

รับผิดชอบเวลาที่ตOองเสียไปเนื่องจากอุปกรณ;ชำรุด 

ความมั ่นคงของงาน การชJวยเหลือในการทำงาน 

สามารถปรึกษากับเพื่อนรJวมงานไดO ความชJวยเหลือที่
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ไดOรับจากผูOบังคับบัญชา การแสดงความคิดเห็นตJอ

ผูOบังคับบัญชา ความยุติธรรมในการเล่ือนขั้นเงินเดือน 

นโยบายตJาง ๆ ของบริษัท วันหยุดที่ไดOรับตJอเดือน

ไดOแกJ ความรู Oความสามารถที ่ต OองใชOในงาน ความ

เหมาะสมของตารางบิน ปIจจัยทางสังคมที่มีความ

เกี่ยวขOองกับความเครียดจากการทำงานและภาวะ

เบื่องาน ไดOแกJ การออกกำลังกาย ปIจจัยที่สามารถ

ทำนายความเครียดจากการทำงานและภาวะเบื่องาน 

ไดOแกJ บุคลิกภาพ แบบอารมณ;อJอนไหว ภาระหนOาที่

ต Jอครอบครัว การใช Oยาหร ือสารออกฤทธิ ์ต Jอจิต

ประสาท โรคประจำตัว เหตุการณ;ชีวิตที ่กJอใหOเกิด

ความเครียดในชJวง 3 เดือนที่ผJานมา และตำแหนJง

งาน 

 ทางดOานสิ่งแวดลOอม พบวJา โดยรวมเฉล่ีย 

อยูJในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป�นรายขOอ พบวJา 

สภาพเวลาที่เปลี่ยนแปลงตามเขตประเทศตJาง ๆ มี

ผลตJอสุขภาพอยูJในระดับมาก เป�นลำดับที่หน่ึง ทั้งน้ี

อาจเป �นเพราะวJาสภาพทางภ ูม ิศาสตร; ล ักษณะ

ภูมิศาสตร;ที่แตกตJางกันอยJางมาก ทำใหOเกิดฤดูกาล

แตกตJางกันและอุณหภูมิของแตJละพื้นที่แตกตJางกัน 

ซึ่งมีผลกระทบตJอสุขภาพของพนักงานตOอนร ับบน

เครื่องบินโดยตรงตJอการที่ตOองอยูJกับสภาพอากาศที่

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การบินขOามทวีปบJอย ๆ  ทำ

ใหOนอนไมJหลับ พักผJอนไมJเต็มที่ เป�นผลใหOรJางกาย

อJอนแอ ขาดภูมิคุOมกัน ดังนั้น ตOองหมั่นดูแลสุขภาพ

และออกกำลังกายใหOแข็งแรงสม่ำเสมอ พรOอมเผชิญ

กับสภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูJตลอดเวลา 

หากเป�นหวัดหรือไมJสบาย ไมJสามารถบินไดOตามปกติ 

ควรพบแพทย;ทันที สอดคลOองกับ อภิสิทธิ์ แสงสีดา 

(2549)  ศึกษาเรื่อง คุณภาพการนอนหลับ อาการ

ทางวงจรชีวภาพที่เปลี่ยนไป และปIจจัยที่เกี่ยวขOอง

ของพนักงานตOอนรับบนเครื่องบินสายการบินไทยใน

เที่ยว บินกลางวันและเที่ยวบินกลางคืนไปยังทวีป

ยุโรป พบวJา โดยคุณภาพการนอนหลับมิติการถูก

รบกวนการนอนมีความสัมพ ันธ;ก ับป Iจจ ัยด O าน

กายภาพและส ิ ่ งแวดล Oอมและการม ีสมาช ิกใน

ครอบครัวที่ตOองดูแลอยJางมีนัยสำคัญ การนอนหลับ

ในมิติประสิทธิภาพการนอนมีความสัมพันธ;กับการมี

สมาชิกในครอบครัวที ่ต Oองดูแล แสงสวJาง เสียงดัง 

การดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน และอาการทางวงจร

ชีวภาพที่เปล่ียนไปอยJางมีนัยสำคัญ คุณภาพการนอน

หลับในมิติการหลับชดเชยมีความสัมพันธ;กับปIจจัย

ดOานกายภาพและ สิ่งแวดลOอม และอาการทางวงจร

ชีวภาพที่เปล่ียนไปอยJางมีนัยสำคัญ อาการทางวงจร

ชีวภาพที ่เปลี ่ยนไปมีความสัมพันธ;กับปIจจัยด Oาน

กายภาพและสิ่งแวดลOอมอยJางมีนัยสำคัญ ปIจจัยที่

สามารถใชOพยากรณ;คุณภาพการนอนหลับในมิติการ

ถูกรบกวนการนอนไดOแกJ เสียงดัง การใชOยานอนหลับ 

เที่ยวบินกลางวัน รายไดOที่ไมJเพียงพอ การสูบบุหรี่ 

ความกระหายน้ำ ขาดการออกกำลังกาย และการ

ไมJไดOเตรียมตัวกJอนปฏิบัติงาน 

 

ขxอเสนอแนะ 

ขxอเสนอแนะจากการวิจัย 

1. ทางกาย บร ิษ ัท การบ ินไทย จำกัด 

(มหาชน) ควรมีนโยบายให Oพนักงานต Oอนร ับบน

เครื่องบิน ออกกำลังกายอยJางนOอยสัปดาห;ละ 3 วัน 

และมีการเผยแพรJใหOความรูOเก่ียวกับดูแลสุขภาพเป�น

ประจำสม่ำเสมอเป�นการปลูกจิตสำนึกใหOความสำคัญ

ในการดูแลสุขภาพตนเอง 

2. ทางจิต  ผลการศึกษาพบวJา พนักงาน

ตOอนรับบนเครื่องบินปIญหาการหลังมีผลตJอสุขภาพ

เป�นอันดับหนึ่ง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 

ควรมีคลินิกใหOคำปรึกษาเกี่ยวกับปIญหาสุขภาพทาง

จิต เนื่องจากพบวJาพนักงานตOอนรับบนเครื่องบินมี

ปIญหาเก่ียวกับการหลงลืม เป�นการชJวยใหOพนักงานมี

สุขภาพจิตที่ดีขึ้น อีกทั้งทำใหOขวัญและกำลังใจในการ

ปฏิบัติงานดีขึ้น 

3. ทางพฤติกรรมการดำเนินชีว ิต พบวJา 

พนักงานตOอนรับบนเครื ่องบินมีการพักผJอนที่ ไมJ

เพียงพอ น้ัน ควรปฏิบัติดังน้ี คือ 
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 วิธีที่  1 แนวทางในการป�องกันการพักผJอน

ไมJเพียงพอของพนักงานตOอนรับบนเครื่องบิน ควร

บริหารเวลาการจัดการเรื่องการพักผJอนของตนเอง 

การพักผJอนโดยการนอนหลับอยJางมีคุณภาพเป�น

วิธีการที ่ด ีสุด กลJาวคือ เป�นการพักผJอนที ่จำเป�น

เพราะรJางกายตOองการพักผJอนทุกวันเป �นไปโดย

ธรรมชาต ิเม ื ่อร JางกายอJอนลOาระบบตJาง ๆ ของ

รJางกายทำงานตลอดวัน จำเป�นตOองมีการหยุดพัก

เพื่อใหOรJางกายพรOอมที่จะทำงานตJอไป โดยทั่วไปแลOว

คนเราตOองการการพักผJอนหลับนอนอยJางนOอย 6-8 

ช่ัวโมงตJอวัน พักผJอนในที่ที่สงบ ไมJมีเสียงรบกวน ไมJ

มีแสงรบกวน เพื ่อเป�นการดูแลสุขภาพใหOแข็งแรง 

ป�องกันโรคภัยไขOเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นจากการพักผJอน

ไมJเพียงพอ 

 วิธ ีท ี ่   2  ควรเล ือกร ับประทานอาหาร

จำพวกพืช ผัก ผลไมO ดื่มน้ำใหOมากอยJางนOอยวันละ 6-

8 แกOว ออกกำลังกายเป�นประจำสม่ำเสมอจะชJวยใหO

รJางกายที่อJอนแอจากการพักผJอนไมJเพยีงพอ แข็งแรง

ฟ»¼นตัวเร็วดีขึ้น 

 ป Iจจัยท ี ่ม ีผลต Jอส ุขภาพของพนักงาน

ต Oอนร ับบนเคร ื ่องบิน บร ิษัท การบินไทย จำกัด 

(มหาชน ปIจจัยภายนอก (ทางด Oานส ังคม และ

ทางดOานส่ิงแวดลOอม) 

 1. ทางดOานสังคม จากการศึกษา พบวJา 

ความกดดันจากหัวหนOางานมีผลตJอสุขภาพพนักงาน

ตOอนรับบนเครื่องบินอันดับหนึ่ง บริษัท การบินไทย 

จำกัด (มหาชน) ควรมีโครงการใหOผูOบังคับบัญชาและ

ผู OใตOบังคับบัญชา ตลอดจนนักบินและลูกเรือไดOมี

โอกาสไดOสรOางสัมพันธภาพที่ดีแกJเพื่อนรJวมงาน 

 2. ทางดOานส่ิงแวดลOอมจากการศึกษาพบวJา 

สภาพเวลาที ่เปลี ่ยน แปลงตามเขตประเทศตJาง ๆ 

สJงผลกระทบตJอสุขภาพของพนักงานต Oอนร ับบน

เครื ่องบินเป�นอันดับหนึ ่ง นั ้น เพื ่อเป�นการเตรียม

เผชิญปIญหาดังกลJาว พนักงานตOอนรับบนเครื่องบิน

ควรมีการเตรียมพรOอมตนเองทั ้งทางรJางกายและ

จิตใจ ออกำลังกายเป�นประจำสม่ำเสมอ ตลอดจน

ตรวจสอบตารางบินและพยากรณ;ทางอากาศเป�น

ประจำ เพื่อป�องกันปIญหาดังกลJาว และเพื่อเป�นการ

เตรียมความพรOอมที่ตOองพบกับการจัดตารางการบินของ 

บริษัทฯ ในเที่ยวบินที่ตOองเดินทางเสOนทางยาวไกล  

 

ขxอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตkอไป  

1. บริษัทฯ ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบ

ปIจจัยที ่สJงผลกระทบตJอสุขภาพพนักงานตOอนรับ 

บนเครื่องบินหญิงและชาย ของพนักงานตOอนรับบน

เครื่อง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  

2. บริษัทฯ ควรมีการศึกษาปIจจัยเสี่ยงตJอ

สุขภาพของพนักงานตOอนรับบนเครื่องบินของ 

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 
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ปuจจัยที่มีอิทธิพลตkอความตxองการเปลี่ยนงานของพนักงานตxอนรับ 

บนเครื่องบิน   บริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) 
 

           อัศวิน ม่ันพุทธคุณ*    

   

บทคัดยkอ 

 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค;   เพื่อศึกษาปIจจัยที่มีอิทธิพลตJอความตOองการเปลี่ยนงานของพนักงาน

ตOอนรับบนเครื่องบินบริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) และเพื่อศึกษาความแตกตJางระหวJางปIจจัยสJวนบุคคลที่มีผล

ตJอความตOองการเปล่ียนงานของพนักงานตOอนรับบนเครื่องบินบริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) โดยใชOวิธีสำรวจดOวย

การเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากกลุJมตัวอยJาง 376 ชุด วิเคราะห;ขOอมูลดOวยสถิติพรรณนาใชOการแจกแจงความถี่ 

รOอยละ คJาเฉล่ีย และสJวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติอนุมานใชO t-test, F- test ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05  

 ผลการศึกษาปIจจัยที่มีอิทธิพลตJอความตOองการเปล่ียนงานของพนักงานตOอนรับบนเครื่องบินบริษัทการบิน

ไทยจำกัด (มหาชน) พนักงานมีระดับความคิดเห็นตJอปIจจัยที่มีอิทธิพลตJอความตOองการเปล่ียนงาน อยูJในระดับปาน

กลางเม่ือพิจารณาในรายดOานทั้ง 3 ดOาน พบวJา พนักงานมีระดับความคิดเห็นตJอดOานองค;กรอยูJในระดับนOอย ดOานตัว

พนักงานอยูJในระดับปานกลาง และดOานสภาพแวดลOอมการทำงานอยูJในระดับมาก  ผลการทดสอบสมมติฐาน ปIจจัย

สJวนบุคคลของพนักงานที่แตกตJางกันมีผลตJอความตOองการเปล่ียนงานของพนักงานตOอนรับบนเครื่องบินบริษัทการ

บินไทยจำกัด (มหาชน) ในดOาน อายุ ระดับการศึกษา ตำแหนJงงาน และรายไดOสุทธิตJอเดือน อยJางมีนัยสำคัญทาง

สถิติที่ .05 

 

 

คำสำคัญ: ปIจจัยที่มีอิทธิพล  ความตOองการเปล่ียนงาน  พนักงานตOอนรับบนเครื่องบิน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน 

วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม 
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Abstract 

 

 The purposes of this study were to study the factors affecting job changing of cabin 

attendant, Thai Airways International Public Company Limited (THAI), and the difference between 

personal characteristics, which affecting job changing of cabin attendant, Thai Airways International 

Public Company Limited (THAI). This study was a survey research, collected data by 376 

questionnaires and analyzed by descriptive statistics including frequency, percentage, mean, 

standard deviation and inferential statistics as t-test F-test at a significant level of 0.05.  

 The results of factors affecting job changing of cabin attendant, Thai Airways International 

Public Company Limited (THAI) study found that the cabin attendant had an opinions’ level toward 

factors affecting job changing as medium degree. If we defined into 3 parts, cabin attendant had a 

low degree towards organization part, medium degree towards personal part and high degree 

towards environmental part. The results of hypothesis test found that the different characteristics 

affecting job changing of cabin attendant, Thai Airways International Public Company Limited (THAI) 

in part of age, education, job position and net income per month at a significant level of 0.05 

 

 

Keywords: Factors Influencing, Desire to Change Career, Flight Attendant 
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ความเปtนมาและความสำคัญของปuญหา 
สถานการณ;ปIจจุบันองค;กร ธุรกิจ ตOอง

เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงตJางๆ ที่เกิดขึ้น ไมJวJาจะ
เป�นการเปลี ่ยนแปลงทางดOานเทคโนโลยี หรือการ
เปลี่ยนแปลงดOานสังคม รวมถึงมีการแขJงขันกันใน
ธุรกิจเป�นอยJางสูงในทุกๆดOานแตJสิ ่งหนึ ่งที ่ทำใหO
องค;กรดำเนินกิจกรรมตJางๆขององค;กรใหOบรรลุ
เป �าหมายหร ือวัตถ ุประสงค ;ตามที ่กำหนดไวOคือ
ทรัพยากรบุคคลที่เป�นตัวขับเคลื ่อนธุรกิจที่สำคัญ
ที ่ส ุดในองค ;กรในโลกของการแขJงข ันทางธุรกิจ
นอกจากจะเกิดการแขJงขันกันในหลายๆปIจจัยเชJน
ทางดOานการตลาดทางดOานสถานที่ในการจัดจำหนJาย
แตJอีกส่ิงหน่ึงที่ขาดไมJไดOสำหรับการแขJงขันกันในดOาน
ธุรกิจก็คือความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของ
งานที่ผลิตและการสJงมอบหมายงานใหOไดOตามเวลา
นอกจากเราตOองคำนึงถึงความรู Oความสามารถและ
ความชำนาญในดOานการทำงานของบุคลากรใน
องค;กรแลOวแตJสิ ่งหนึ ่งที่ต Oองคำนึงถึงเป�นประการ
สำคัญคือทำอยJางไรที่จะทำใหOบุคลากรในองค;กรมี
ความรูOสึกวJาเป�าหมายและวัตถุประสงค;ของตนเอง
สอดคลOองกับเป�าหมายและวัตถุประสงค;ขององค;กร
ซ่ึงแสดงออกทั้งในดOานพฤติกรรมและจิตใจเชJนพรOอม
ที่จะเสียสละเวลาอุทิศกายและใจของตนเพื่องานและ
องค;กรของตนโดยไมJมีใครบังคับเกิดขึ ้นเองภายใน
จิตใจของตนนั้นนับวJาเป�นการแสดงใหOเห็นถึงความ
ยึดม่ันที่จะอยูJกับองค;กรเพื่อการทำงานและพยายาม
ทำทุกสิ ่งทุกอยJางเพื ่อประโยชน;ขององค;กรความ
ผาส ุกและความพ ึงพอใจของพน ักงานม ีผลตJอ
ความสำเร ็จของงานและองค ;กรเมื ่อพนักงานมี
ความสุขในการทำงานก็สJงผลบวกตJอการปฏิบัติงาน
ผลงานก็มีคุณภาพดังน้ันหากผูOนำระดับสูงขององค;กร
ใหOความสำคัญกับการสรOางความความผาสุกและ
ความพึงพอใจในการทำงานก็มักจะไดOผลลัพธ;และผล
การดำเนินการที่นJาพอใจ 

หลายองค;กรประสบปIญหาพนักงานออก
จากงานดOวยสาเหตุตJางๆสูงและแนวโนOมในอนาคตดู
เหมือนวJาปIญหานี้จะยิ ่งทวีความรุนแรงมากย ิ่งขึ้น
เพราะท ัศนคต ิ ในการทำงานของคนร ุ J น ใหมJๆ
เปล่ียนแปลงไปปIจจัยตJางๆที่เอ้ือตJอการเปล่ียนงานมี
มากขึ้นเชJนมีการแขJงขันเพื่อแยJงบุคลากรที่มีคุณภาพ
กันสูงมีบริษัทจัดหางานเกิดขึ้นมากมายทำใหOรูปแบบ

ที่จากเดิมคนไปหางานมาสูJรูปแบบของงานมาหาคน
คนรุJนใหมJตOองการหาประสบการณ;จากหลากหลาย
องค;กรเพื่อเตรียมตัวเป�นผูOประกอบการในอนาคต
นอกจากน้ีในยุคของขOอมูลขJาวสารคนทำงานมีโอกาส
ร ับร ู O ข J าวสาร เก ี ่ ย วก ับความเคล ื ่อนไหวของ
ตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้นและมีขOอมูลซ่ึงเป�นตัวเรJงใหOมี
การตัดสินใจในการเปล่ียนงานมากขึ้นถOายOอนกลับไป
มองคนรุJนกJอนๆจะเห็นวJาโดยทั่วไปแลOวคนทำงาน
สJวนมากไมJคJอยอยากเปล่ียนงานถOาไมJจำเป�นความจำ
เป�นที่วJาน้ีคือขาดความกOาวหนOาในอาชีพอึดอัดในการ
ทำงานถูกบังคับใหOเปล่ียนงานจากนายจOาง (ถูกเลิก
จOางปลดออกใหOออก) หรือบริษัทป±ดกิจการซึ่งปIจจัย
ตJางๆเหลJาน้ีสJวนมากเป�นปIจจัยจากภายนอกมากกวJา
ปIจจัยที่เกิดจากภายในตัวของคนทำงานโดยตรงนOอย
คนมากที่จะมีการวางแผนในการเปล่ียนงานความคิด
ในการธำรงรักษาบุคลากรเป�นบทบาทของผูOบริหารที่
จะตOองทำเพื ่อใหOบุคลากรที ่ด ีม ีคุณภาพไดOอย ู Jทำ
คุณประโยชน;ใหOแกJองค;กรไดOนานเทJาที่จะนานไดOโดย
การสรOางใหOคนในองค;กรมีความรักองค;การและรัก
งานที่ทำ  

จากขOอมูลของสำนักงานสถิติแหJงชาติที่ทำ
การสำรวจในเดือนมกราคม 2555 ผลการสำรวจผูOที่
ลาออกจากงานมีสาเหตุเนื่องมาจากตOองการเปลี่ยน
งานมากที่สุดคิดเป�นรOอยละ 85.55 รองลงมาไดOแกJ
สาเหตุอ่ืนๆเชJนประกอบธุรกิจสJวนตัวประกอบอาชีพ
อิสระคOาขายทำไรJ/ทำนาดูแลคนในครอบครัวคิดเป�น
รOอยละ 7.19 ตOองการพักผJอนคิดเป�นรOอยละ 5.71 
สิ้นสุดโครงการ/หมดสัญญาจOางคิดเป�นรOอยละ 1.42 
ไมJระบุสาเหตุคิดเป�นรOอยละ 0.07 และเกษียณอายุ
คิดเป�นรOอยละ 0.06 (สำนักงานสถิติแหJงชาติ,2555) 
จากสาเหตุของการลาออกจากงานโดยสJวนใหญJมี
ความตOองการเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงาน ไมJวJาดOวย
เหตุผลใดก็ตามถือเป�นการเสียตOนทุนขององค ;กร 
เพราะการรับพนักงานใหมJองค;กรตOองใชOงบประมาณ
ในการฝ ¯ กอบรมพน ักงานกว J าจะสามารถ เ ริ่ ม
ปฏิบัติงานไดOจริงจะตOองใชOทั้งเงินและเวลาดังน้ัน
องค;กรควรหันมาใสJใจในเรื่องการสรOางความพึงพอใจ
ของพนักงาน  

บริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) เป�น
หนJวยงานรัฐวิสาหกิจที่ประกอบธุรกิจดOานการบิน
พ าณ ิ ช ย ; ใ นการ ขนส J ง ผ ู O โ ด ย ส าร ส ิ นค O า และ
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ไปรษณียภัณฑ;บริษัทฯถือเป�นหนJวยงานขนาดใหญJที่
ม ีข ีดความสามารถในการแขJงขันกับสายการบิน
ตJางชาติอื ่นๆในฐานะสายการบินแหJงชาติ  ทั ้งน้ี
บริษัทเป�นธุรกิจระดับประเทศที่ตOองมีการปรับตัวมี
การแขJงขันและพัฒนาอยู Jตลอดเวลา  เพื ่อใหOการ
ดำเนินการขององค;กรเป�นไปอยJางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสามารถแขJงขันกับนานาชาติไดOใน
การดำเนินงานของบริษัทฯที่ผJานมานั้น  มีบทบาท
และภารกิจที่เพิ่มขึ้นการปฏิบัติงานของพนักงานจึง
ตOองเป�นไปอยJางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพื่อ
ตอบสนองต Jอภารกิจที ่ เพ ิ ่มมากขึ ้นแตJเนื ่องจาก
ปIจจุบันไดOเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำงบประมาณของ
องค;กรมีจำกัดในขณะที่ภารกิจในการปฏิบัติงานยังมี
อย ู Jมาก บร ิษัทฯจึงจำเป�นที ่จะต OองสJงเสร ิมการ
ปฏิบัติงานของพนักงานใหOมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โดยการพยายามสร Oางจ ิตสำน ึกและกระต ุ O น ใหO
พนักงานทุกคนใชOความรูOความสามารถอุทิศแรงกาย
แรงใจในการปฏิบัติงานอยJางเต็มความสามารถ  เพื่อ
กJอให Oเก ิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานใหOสูงขึ้น 

ดOวยเหตุผลดังกลJาวทำใหOผูOศึกษาจึงสนใจที่
จะศึกษาถึงปIจจัยที่มีอิทธิพลตJอความตOองการเปล่ียน
งานของพนักงานตOอนรับบนเครื่องบินบริษัทการบิน
ไทยจำก ัด (มหาชน)  เพ ื ่อจะได Oนำข Oอม ูลจาก
การศึกษาครั้งนี้มาใชOเป�นแนวทางในการพัฒนางาน
ดOานการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค;กรใหOมีความ
ตั้งใจทุJมเทกำลังกายและใจ  นอกจากนี้ยังสามารถ  
ทำใหOองค;กรสามารถหาแนวทางป�องกันและแกOไข
ปIญหาภายในองค;กรไดOอยJางมีประสิทธิภาพเพื่อที่จะ
รักษาบุคลากรที ่มีคุณภาพให Oคงอยู Jกับองค;กรไดO
ยาวนานที่สุดและปฏิบัติงานใหOกับองค;กรไดOอยJางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

วัตถุประสงคjของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปIจจัยที่มีอิทธิพลตJอความ
ตOองการเปล่ียนงานของพนักงานตOอนรับบนเครื่องบิน
บริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) 
 2. เพื่อศึกษาความแตกตJางระหวJางปIจจัย
สJวนบุคคลที่มีผลตJอความตOองการเปล่ียนงานของ
พนักงานตOอนรับบนเครื่องบินบริษัทการบินไทยจำกัด 
(มหาชน) 

วิธดีำเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุkมตัวอยkาง 
ประชากรที่ทำการศึกษาคOนควOาในครั ้ง น้ี 

คือ พนักงานของบริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) ที่
ปฏิบัติหนOาที่เป�นพนักงานตOอนรับบนเครื่องบินโดย
กำหนดระยะเวลาในการเก็บขOอมูลจากกลุJมประชากร
ดังกลJาวในเดือนสิงหาคม 2557 ถึงเดือน กันยายน
2557 จำนวนประชากรทั้งหมดมีจำนวน 6,350 คน 
(บริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน), 2557) จึงคำนวณ
ขนาดตัวอยJาง โดยใชOสูตรทราบจำนวนประชากรของ 
Taro Yamane กำหนดระดับความเช่ือม่ันรOอยละ95
จากการคำนวณจะไดOคJา  n = 376.29 หรือประมาณ 
376 คน ดOงนั้นผูOศึกษาใชOแบบสอบถามทั้งหมด 376 
ชุดในการวิเคราะห;ครั้งน้ี 

เคร่ืองมือท่ีใชxในการศึกษา 
 เครื่องมือที่ใชOในการเก็บรวบรวมขOอมูลเป�น
แบบสอบถาม ที่ผูOทำการศึกษาสรOางขึ้นโดยการศึกษา
เอกสาร ทฤษฎี และผลการศึกษาที่เกี่ยวขOอง ซึ่งไดO
ครอบคลุมเน้ือหา และวัตถุประสงค;ในการศึกษาครั้ง
น ี ้  ซ ึ ่ งคำถามม ี ล ั กษณะปลายป ±ด (Close-end 
Questionnaire) โดยผูOตอบแบบสอบถามตอบดOวย
ตนเอง แบบสอบถามแบJงออกเป�น 2 สJวน ดังน้ี 
 สJวนที่ 1 คำถามเกี่ยวกับขOอมูลปIจจัยสJวน
บุคคลของผูOตอบแบบสอบถาม เป�นคำถามที่ผูOตอบ
จะต Oองเล ือกตอบเพียงข Oอเด ียวเท Jานั ้นและเติม
ชJองวJาง ที่ตรงกับคุณลักษณะของตนเองมีจำนวน 6 
ขOอ ประกอบดOวยเพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา 
ตำแหนJงงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน รายไดO  
      สJวนที่ 2 คำถามเก่ียวกับปIจจัยแวดลOอมที่มี
ผลตJอความตOองการเปลี่ยนงานของพนักงานตOอนรับ
บนเครื่องบินบริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) ไดOแกJ 
ปIจจัยดOานสภาพแวดลOอมการทำงาน ดOานสาระของ
งาน และดOานบริหารจัดการองค;กร 

การตรวจสอบความนJาเช่ือถือของเครื่องมือ
ที่ใชOในการศึกษาในการศึกษาครั้งนี้ ไดOมีการทดสอบ
ความเท ี ่ ย งต รง  (Validity) และความเช ื ่ อ ม่ั น 
(Reliability) ของเครื่องมือที่ใชOในการศึกษา ดังน้ี 

1. ความเที่ยงตรง (Validity) ผูOศึกษา
นำแบบสอบถามที่สรOางขึ้นมาไปใหOนักวิชาการและ
ผูOเชี่ยวชาญพิจารณาและตรวจสอบความเที่ยงตรง
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ตามเนื้อหา และความเหมาะสมของภาษาที่ใชOเพื่อ
นำไปปรับปรุงแกOไขกJอนนำไปใชOในการเก็บขOอมูลจริง 

2. ความเชื่อมั่น (Reliability) ผูOศึกษา
ไดOนำแบบสอบถามที่สรOางขึ้นมาและปรับปรุงแกOไข
แล Oวไปทำการทดสอบจำนวน 30 ช ุด  ก ับกลุJม
ประชากรที่มีคุณสมบัติใกลOเคียงกับกลุJมตัวอยJาง เพื่อ
ตรวจสอบวJาคำถามสามารถสื่อความหมายตรงตาม
ความตOองการตลอดจนมีความเหมาะสมหรือไมJมี
ความยากงJายเพียงใด จากนั้นจึงนำมาทดสอบความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยวัดเป�นชุด ๆ ตามดOาน
แต Jละด Oานของแบบสอบถาม โดยใช O โปรแกรม
สำเร็จรูปสถิติในการหาความเช่ือม่ัน โดยใชOสูตรหาคJา
สัมประสิทธ์ิ Cronbach’s Alpha ซ่ึงจากการทดสอบ
ไดOคJา ความเชื ่อมั ่นของแบบสอบถาม Reliability 

α= 0.922 
การเก็บรวบรวมขxอมูล 

ผ ู Oศ ึกษารวบรวมข O อม ู ล ในการศ ึ กษา
ภาคสนาม โดยการใชOแบบสอบถามเก็บรวบรวม
ขOอมูลกับพนักงานตOอนรับบนเครื่องบินบริษัทการบิน
ไทยจำกัด (มหาชน) 

ผลการวิเคราะหjขxอมูล 
 ผูOศึกษานำขOอมูลที่ไดOจากแบบสอบถามมา
ทำการวิเคราะห;ดOวยโปรแกรมสำเร็จรูป ดังน้ี 

1. ขOอมูลสJวนที่ 1 ขOอมูลปIจจัยสJวนบุคคล
ของกลุJมตัวอยJาง ไดOแกJ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา ระยะเวลาในการทำงาน และรายไดO ใชO
การวิเคราะห;ดOวยการแจกแจงความถี่ และคJารOอยละ  

2. ขOอมูลสJวนที่ 2 ปIจจัยแวดลOอมที่มีผลตJอ
ความตOองการเปลี ่ยนงานของพนักงาน โดยสรOาง
คำถามแบบอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) แบJงการ
ใหOระดับความสำคัญ ออกเป�น 5 ระดับ โดยผูOตอบ
แบบสอบถามเลือกตอบได Oเพียงคำตอบเด ียวที ่ มี
ลักษณะใกลOเคียงกับความคิดเห็นของผูOตอบ และใชO
การวิเคราะห;ดOวยความถี่ คJารOอยละ คJาเฉล่ียและการ
ลำดับความคิดเห็น จากคะแนนคJาเฉล่ีย  

3. เป�นการนำผลสรุปจากการศึกษากลุJม
ตัวอยJางไปอOางอิงประชากรทั้งหมด การศึกษาครั้งน้ี
ใชOสถิติทดสอบสมมติฐานดังน้ี การทดสอบ t-testการ
ทดสอบ F-test (One way ANOVA) 
 
ผลการศึกษา 

1. ผลการศึกษาขOอมูลสJวนบุคคลของกลุJม
ตัวอยJางพบวJากลุJมตัวอยJางสJวนใหญJเป�นเพศหญิงมี
อาย ุระหวJาง 25 – 34 ป �สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษาระดับปริญญาตรีตำแหนJงพนักงานตOอนรับ
บนเครื่องบินมีระยะเวลาปฏิบัติงาน 10 ป�ขึ้นไปสJวน
ใหญJมีรายไดO 60,001 บาทขึ้นไป 

2. ผลการศึกษาปIจจัยที่มีอิทธิพลตJอความ
ตOองการเปล่ียนงานของพนักงานตOอนรับบนเครื่องบิน
บริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) พนักงานมีระดับ
ความคิดเห็นตJอปIจจัยที่มีอิทธิพลตJอความตOองการ
เปล่ียนงาน อยูJในระดับปานกลางเม่ือพิจารณาในราย
ดOานทั้ง 3 ดOานพนักงานมีระดับความคิดเห็นตJอดOาน
องค;กรอยูJในระดับนOอย  ดOานตัวพนักงานอยูJในระดับ
ปานกลาง และดOานสภาพแวดลOอมการทำงานอยูJใน
ระดับมาก 

3. ผลการทดสอบสมมติฐาน ปIจจัยสJวน
บุคคลของพนักงานที ่แตกต Jางกันมีผลต Jอความ
ตOองการเปล่ียนงานของพนักงานตOอนรับบนเครื่องบิน
บริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) ในดOาน อายุ ระดับ
การศึกษา ตำแหนJงงาน และรายไดOสุทธิตJอเดือน 
อยJางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 
 
การอภิปรายผล 

จากการศึกษาปIจจัยที่มีอิทธิพลตJอความ
ตOองการเปล่ียนงานของพนักงานตOอนรับบนเครื่องบิน
บริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) พนักงานมีระดับ
ความคิดเห็นตJอปIจจัยที่มีอิทธิพลตJอความตOองการ
เปล่ียนงาน อยูJในระดับปานกลางดังน้ี 

ปIจจัยที่มีอิทธิพลตJอความตOองการเปลี่ยน
งานของพนักงานดOานองค;กรอยู JในระดับนOอยโดย
พิจารณาเป�นรายขOอคือ ความคิดเห็นตJอนโยบายการ
บริหารงานขององค;กร ในระดับปานกลาง ความ
คิดเห็นตJอเงินเดือนและผลตอบแทนระบบในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอยูJในระดับนOอยซึ่งถือวJา
เป �นป Iจจัยท ี ่ส Jงผลต Jอการลาออกของพน ักงาน 
สอดคลOองกับงานวิจัยของวรวรรณ จันทขันธ; (2547) 
ศึกษาความตั้งใจลาออกและศึกษาปIจจัยที่มีผลตJอ
การลาออกของพนักงานระดับวิศวกรในโรงงาน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส;  ปIจจัยที่สJงผลตJอการ
ลาออกคือ ความพึงพอใจในงานดOานเง ินเด ื อน 
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คJาตอบแทน หัวหนOางาน ความกOาวหนOาในอาชีพ 
ความม่ันคงในอาชีพ สวัสดิการ ระบบการบริหารงาน  

ปIจจัยที่มีอิทธิพลตJอความตOองการเปลี่ยน
งานของพนักงานดOานสภาพแวดลOอมการทำงานอยูJใน
ระดับมากโดยใหOระดับความคิดเห็นตJอความสัมพันธ;
กับผู Oร Jวมงานและการยอมรับนับถือ ในระดับมาก 
และให Oระด ับความคิดเห ็นต Jอความสัมพันธ ; กับ
ผู OบังคับบัญชาอยูJในระดับปานกลางสอดคลOองกับ
งานวิจัยของพรรณี เลิศวรวงษ;วิทย; (2546) ศึกษา
ลักษณะการจOางงานการฝ¯กอบรมการกำหนดอัตรา
คJาจOางและปIจจัยที่มีผลตJอการตัดสินใจเปลี่ยนงาน
ของพนักงานขายเครื่องสำอางนำเขOาที่เคาน;เตอร;ใน
เขตกรุงเทพมหานครของบริษัทหนึ่งพบวJาความพึง
พอใจในงานที ่มีผลตJอการตัดสินใจเปลี่ยนงานของ
พนักงานขายเครื่องสำอางนำเขOาที่เคาน;เตอร;ไดOแกJ
หนOาที่และความรับผิดชอบในงานความม่ันคงของงาน
ความสัมพันธ;กับผูOบังคับบัญชาความยุติธรรมของ
ผูOบังคับบัญชาการใหOความชJวยเหลือและคำแนะนำ
ของผู Oบ ังค ับบ ัญชาการร ับฟIงความคิดเห ็นและ
ขOอเสนอแนะของผูOบังคับบัญชา 

ปIจจัยสJวนบุคคลของพนักงานที่แตกตJางกัน
มีผลตJอความตOองการเปล่ียนงานของพนักงานตOอนรับ
บนเครื่องบินบริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) ใน
ดOาน อายุ ระดับการศึกษา ตำแหนJงงาน และรายไดO
ส ุทธิต Jอเด ือน อย Jางมีน ัยสำค ัญทางสถิต ิท ี ่  .05 
สอดคลOองกับอนันต; รุJงผJองศรีกุล (2541) ศึกษาถึง
ปIจจัยสJวนบุคคลที่มีผลตJอความสำเร็จในงาน ความ
พึงพอใจในงาน และแนวโนOมที่จะลาออกจากองค;การ 
ปIจจัยสJวนบุคคลที่มีผลตJอแนวโนOมที่จะลาออกจาก
องค ;การ ได OแกJ อาย ุ ประสบการณ;ในงาน แตJ
สถานภาพการสมรส ไมJมีผลตJอแนวโนOมที่จะลาออก
จากองค;การ 
 
 
ขxอเสนอแนะ 

ปIจจัยที่มีอิทธิพลตJอความตOองการเปลี่ยน
งานของพนักงานตOอนรับบนเครื่องบินบริษัทการบิน
ไทยจำกัด (มหาชน) พนักงานมีระดับความคิดเห็นตJอ
ปIจจัยที่มีอิทธิพลตJอความตOองการเปลี่ยนงาน อยูJใน
ระดับปานกลางเมื่อพิจารณาในรายดOานทั้ง 3 ดOาน
พนักงานมีระดับความคิดเห็นตJอดOานองค;กรอย ูJ ใน

ระดับนOอย ซ่ึงปIจจัยดOานองค;กรประกอบดOวยนโยบาย
การบริหารงานขององค;กรระบบในการประเมินผล
การปฏิบัต ิงานเง ินเด ือนและผลตอบแทน จาก
การศึกษาในครั้งน้ีดOานองค;กรจึงปIจจัยที่มีอิทธิพลตJอ
ความตOองการเปลี ่ยนงานของพนักงานมากที ่ สุด 
ดังน้ันควรมีการปรับปรุงและเสนอแนวทางแกOไข ดังน้ี 
 1. ในด Oานนโยบายการบร ิหารงานของ
องค;กร และระบบในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
บริษัทควรใหOความสำคัญกับการสื่อสารนโยบายใหO
พนักงานในองค;กรรับรูOหรือมีสJวนรJวมในการกำหนด
นโยบายในสJวนที่มีความเก่ียวขOองหรือใหOพนักงานไดO
นำเสนอแนวคิดเพื่อใหOเกิดความรูOสึกมีสJวนรJวมเพื่อ
จะนำไปสูJความผูกพันและเกิดความภักดีในองค;กร 
สJวนในดOานการประเมินผลการปฏิบัติงานควรมีความ
ชัดเจนในตัวชี ้วัดในเรื ่องความกOาวหนOาในตำแหนJง
การงาน เชJนหากพนักงานคนใดมีประสบการณ;ใน
การทำงานมานานหรือปฏิบัติงานที่ดีตลอดควรมีการ
พิจารณาปรับตำแหนJงที่สูงขึ้นเพื่อสรOางขวัญกำลังใจ
ในการทำงาน 
 2. ในดOานเงินเดือนและผลตอบแทน บริษัท
ควรม ีการปร ับปรุ งในเร ื ่องผลตอบแทน ซ ึ ่ ง ไมJ
จำเป�นตOองใหOในรูปแบบของการปรับเงินเดือนใหO
สูงขึ ้น แตJอาจใหOในรูปของเงินรางวัลพิเศษ เงิน
ชJวยเหลือคJาครองชีพ เพื่อจูงใจใหOพนักงานปฏิบัติงาน
ดOวยความตั้งใจ และปรับปรุงสวัสดิการใหOเหมาะสม
กับสภาพเศรษฐกิจในปIจจุบัน  
 
ขxอเสนอแนะเพื่อการศึกษาคร้ังตkอไป 

1. ควรศึกษาเกี่ยวกับปIจจัยที่มีอิทธิพลตJอ
ความตOองการเปลี่ยนงานของพนักงานบริษัทอื่นๆ
ด Oวยเช Jนองค ;กรท ี ่ม ีล ักษณะคลOายก ันองค ;กรที่
เกี ่ยวขOองกันเป�นตOนเพื ่อใหOองค;กรทราบวJาท ี ่ตน
ดำเนินธุรกิจอยูJนั้นมีความแตกตJางกับที่อื่นอยJางไรมี
อะไรที ่ทำใหOพนักงานมีประสิทธิภาพการทำงาน
แตกตJางกันบOางแลOวนำมาเปรียบเทียบใหOเกิดผลดีกับ
ทางบริษัทเพื่อจะสJงผลใหOเกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

2. จากการศึกษาครั ้งนี้เป�นการศึกษาเชิง
ปริมาณใชOการเก็บขOอมูลดOวยแบบสอบถามครั้งตJอไป
ควรศึกษาในเชิงคุณภาพในการเก็บขOอมูล เชJนการทำ
โฟกัสกรุ°ป การสัมภาษณ; เป�นตOน เพื่อใหOไดOขOอมูลดOาน
ลึกจากประชากรที่ตOองการศึกษา 
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3. ควรศึกษาปIจจัยอื่นๆเพิ่มเติมเชJนความ
ผูกพันของพนักงานเพื ่อท ี ่บร ิษ ัทจะสามารถนำ
ผลการวิจัยที่ไดOมาใชOบริหารงานบุคคลและเพื่อใหOเกิด
ประสิทธิภาพในการทำงานที่ดียิ่งขึ้น 
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ความพึงพอใจของผูxโดยสารที่ใชxบริการ Wi-Fi บนเครื่องบิน 

แบบ Airbus A380-800 ในเที่ยวบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 
 

  ชนกศรณ  โพธารามิก*    

   

บทคัดยkอ 

 
 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค;เพื่อ 1) ศึกษาความพึงพอใจของผูOโดยสารในการใชOบริการ Wi-Fi บน

เครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  และ 2) ไดOขOอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการ

ใหOบริการ Wi-Fi บนเครื่องบิน กลุJมตัวอยJางที่ใชOไดOแกJ ผูOโดยสารจำนวน 300 คนที่เดินทางโดยเครื่องบินแบบ Airbus 

A380-800 ของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ในเที่ยวบินที่ใหOบริการ Wi-Fi เครื่องมือที่ใชOในการเก็บรวบรวม

ขOอมูลคือ แบบสอบถามแบบ สถิติที่ใชOในการวิเคราะห;ไดOแกJ คJาความถี่ คJารOอยละ คJาเฉลี่ย และสJวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 ผลการศึกษาพบวJา 1) ความพึงพอใจของผูOโดยสารโดยรวมอยูJในระดับมาก จำแนกรายดOานไดOดังนี้ ดOาน

อุปกรณ;และสัญญาณอยูJในระดับมาก โดยพึงพอใจเรื่องสัญญาณครอบคลุมทุกพื้นที่ภายในเครื่องบินเป�นลำดับแรก 

ดOานอัตราคJาบริการ และการชำระคJาบริการอยูJในระดับปานกลาง โดยพึงพอใจเรื่องการอำนวยความสะดวกในการ

ชำระคJาบริการเป�นลำดับแรก ดOานการบริการของพนักงานตOอนรับบนเครื่องบินอยูJในระดับมาก โดยเฉพาะเรื่อง

ความสุภาพของการใหOคำแนะนำ และใหOบริการของพนักงาน ดOานทัศนคติตJอความคุOมคJา ความจำเป�น และการใชO

งาน Wi-Fi อยูJในระดับปานกลาง 2) ขOอเสนอแนะพบวJา ควรมีการประชาสัมพันธ;เกี่ยวกับการใหOบริการใหOมากขึ้น 

ควรใหOบริการฟรีแตJจำกัดเวลาการใชO และควรปรับปรุงประสิทธิภาพการเช่ือมตJอสัญญาณใหOดียิ่งขึ้น 

 

 

คำสำคัญ: ความพึงพอใจของผูOโดยสาร การบริการ Wi-Fi บนเครื่องบิน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน 

วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม 
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Abstract 

 

 The purposes of this study were to: 1) examine passengers’ satisfaction in using Wi-Fi 

onboard service of Thai Airways International Public Company Limited and; 2) suggest guidelines to 

improve the service. Samples used were 300 passengers travelling on AIRBUS A380-800 aircraft of 

Thai Airways flights with Wi-Fi onboard service. The instrument used for data collection was a 

questionnaire. Statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean and standard 

deviation.  

 The results are as follows: 1) The overall passengers’ satisfaction is at high level. 

Regarding the equipment and Wi-Fi signal, the satisfaction is at high level, especially towards the 

area coverage within an aircraft. Regarding service fees and bill payments, the satisfaction is at 

moderate level, especially towards the payment facilitation. Regarding the service of cabin 

attendants, the satisfaction is at high level, especially towards the politeness of the attendants. 

Lastly, regarding the attitude towards the value, necessity and usability of the Wi-Fi onboard, the 

satisfaction is at moderate level and 2) It is suggested that the public relations of Wi-Fi onboard 

should be improved. The Wi-Fi service should be free of charges, but with limited usage time. 

Additionally, the signal connectivity should be more efficient. 

 

 

Keywords: passenger’s satisfaction, Wi-Fi service onboard 
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ความเปtนมาและความสำคัญของปuญหา 
ธุรกิจสายการบินในปIจจุบัน มีการแขJงขันกัน

สูงมากขึ้นเรื่อยๆ เห็นไดOจากการขยายและเพิ่มจำนวน
ขึ ้นของสายการบินตOนทุนต่ำใหมJๆ ในหลายประเทศ 
และจากปIจจัยท ี ่ประเทศไทยกOาวเข Oาส ู J  การเป�น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทำใหOธุรกิจการบิน
มีแนวโนOมการเติบโตอยJางตJอเน่ือง จากการเป±ดเสรีการ
บินอาเซียน ดังนั้น เพื่อเป�นการรองรับธุรกิจการบินที่
จะขยายตัวเพิ่มขึ้นในอนาคต บริษัทการบินไทย จึงตOอง
เรJงพัฒนาศักยภาพ เพื่อดึงดูดปริมาณผูOโดยสาร และ
เตรียมพรOอมรับการแขJงขันที ่จะสูงขึ ้นตามมา ทั ้งน้ี
เทคโนโลยีการสื่อสาร และการคมนาคม เป�นอีกธุรกิจ
หนึ่งที่สำคัญ และมีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นมากอยJาง
เห็นไดOชัด ผูOบริโภคสามารถรับขOอมูลขJาวสาร และการ
เปลี่ยนแปลงตJางๆ ที่เกิดขึ้นในปIจจุบันไดOอยJางรวดเร็ว 
ทำใหOสายการบินหลายสายเริ่มนำกลยุทธ;ใหมJๆมาปรับ
ใชOเพื่อตอบสนองความตOองการ และสรOางความพึงพอใจ
แกJผู OโดยสารใหOไดOมากที ่สุด ในการตัดสินใจซื ้อบัตร
โดยสาร 

จากผลสำรวจการใชOจJาย ของผูOโดยสารบน
เครื ่องบินทั ่วโลก จากเว็บไซต ;ค Oนหาต ั ๋วเคร ื ่องบิน 
โรงแรม ที่พัก และรถเชJาช้ันนำของโลก (Skyscanner) 
พบวJา 47% ของนักทJองเที ่ยวในประเทศแถบเอเชีย
แปซิฟ±ก ระบุวJา "สัญญาณ Wi-Fi" เป�นสื ่อบันเทิงที่
ตOองการมากที่สุดบนเครื่องบิน จึงเป�นสาเหตุใหOสายการ
บินระดับโลกหลายสายการบิน เพิ่มการใหOบริการ Wi-Fi 
ขณะทำการบินมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้การใหOบริการสัญญาณ 
Wi-Fi ในแตJละสายการบินจะมีคJาใชOจJายที่แตกตJางกัน
ไป ขึ้นอยูJกับบริษัทผูOใหOบริการสัญญาณอินเทอร;เน็ตบน
เครื่องบินที่ แตJละสายการบินเลือกนำมาใหOบริการ 

การใหOบริการสัญญาณอินเทอร;เน็ต เพื่อตอบ
รับ กับความตOองการที่เพิ่มมากขึ้นของผูOโดยสาร เป�น
การปรับกลยุทธ;การแขJงขันหน่ึง ซ่ึงเทคโนโลยีสมัยใหมJ 
ไดOพัฒนาจนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นในป� 2555 
หลายสายการบิน จึงเริ่มใหOบริการ     เช่ือมตJอสัญญาณ
ผJานอินเทอร;เน็ตดOวย Wi-Fi อยJางเป�นทางการ เชJน 
สายการบ ินคา เ ธ J แปซ ิฟ ± ค  (Catha Pacific)  เ ริ่ ม
ใหOบริการในเดือนมีนาคม 2555  ในทุกเสOนทางบิน สาย
การบินเอมิเรตส; (Emirates) เริ่มใหOบริการในชั้นหน่ึง 
และชั้นธุรกิจ หลังจากนั้นสายการบินตJางๆ จึงเริ่มหัน

มาพิจารณาติดตั ้งเคร ื ่องปลJอยสัญญาณ Wi-Fi บน
เครื่องบิน เพื่อตอบสนองความตOองการของผูOโดยสารที่
เพิ่มมากขึ้น ธุรกิจการใหOบริการ Wi-Fi บนเครื่องบิน จึง
กลายเป�นธุรกิจที ่เติบโตอยJางรวดเร็ว โดยเฉพาะใน
สหรัฐอเมริกา มี 2 บริษัทใหญJที่ใหOบริการ Wi-Fi บน
เครื่องบิน ไดOแกJบริษัท Gogo และบริษัท Row44 ซ่ึง
ใหOบริการ Wi-FI บนเครื่องบินผJานการสJงสัญญาณโดย
ใชOดาวเทียม ทำใหOผูOโดยสารสามารถใชO Wi-Fi ไดOแมOวJา
จะบินอยูJบนผืนน้ำ การติดตั้งเครื่องสJงสัญญาณ โดยใชO
ระบบดาวเทียมคJอนขOางยุJงยาก และใชOเวลานานกวJา
เคร ื ่องส Jงส ัญญาณแบบเสา ทำให Oม ีค Jาใช Oจ Jายและ
คJาบริการที่แพงกวJา 

ความตOองการใชOงาน Wi-Fi บนเครื่องบินเริ่ม
มีปริมาณที่เพิ่มสูงมากขึ้นเรื่อยๆ ทำใหOธุรกิจใหOบริการ 
Wi-Fi บนเครื่องบินมีการแขJงขันสูงขึ้นตาม นอกจาก
บริษัทสายการบิน จะไดOรับผลประกอบการที ่เพิ่มขึ้น
อยJางเห็นไดOชัด จากการที่ผูOโดยสาร เลือกใชOสายการบิน
ที่ใหOบริการอินเทอร;เน็ตบนเครื่องบินแลOว ยังไดOรับผล
กำไรที่มากขึ้นจากสJวนแบJงที่บริษัทผูOใหOบริการ Wi-Fi 
นำมาแบJงใหOกับสายการบินดOวย 

สำหรับธุรกิจการบินในแถบประเทศเอเซีย 
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป�นสายการบิน
อันดับที ่ 6 ของเอเซีย และเป�นสายการบินแรกของ
ประเทศไทย ที่นำระบบส่ือสาร In-flight Connectivity 
มาเช ื ่อมต Jออ ินเทอร ;เน็ตผ Jานสัญญาณ Wi-Fi บน
เครื่องบิน โดยใชOชื่อวJา Thai Sky Connect หรือ การ
ใหOบริการอินเทอร;เน็ตไรOสาย (Wi-Fi) เริ่มทดลองใชO เม่ือ
วันที่ 17 กุมภาพันธ; 2557 บนเครื่องบินแบบแอร;บัส 
Airbus A380-800 จำนวน 6 ลำ ในเสOนทางบินไปยัง 
ปารีส แฟรงเฟ±ต นาริตะ โอซากOา และแบบแอร;บัส 
Airbus A330-300 จำนวน 7 ลำ ในเส Oนทางบ ินไป 
ไทเป เซี่ยงไฮO ฮJองกง เป�นตOน สำหรับคJาบริการ Wi-Fi 
ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ถือวJาสูงกวJา
สายการบินคู JแขJงอื ่นๆ โดยราคาสำหรับสมาร;ตโฟน 
(smart phone) มีอัตราคJาบริการ 3 เมกะไบต; / 4.50 
ดอลลาร;สหรัฐฯ และ 10 เมกะไบต; / 14.50 ดอลลาร;
สหรัฐฯ  ราคาสำหรับคอมพิวเตอร;โน°ตบุ°ค และแท°บเล็ต 
มีอ ัตราค Jาบร ิการ 10 เมกะไบต ; / 14.50 ดอลลาร;
สหรัฐฯ  
และ 20 เมกะไบต; / 28.50 ดอลลาร;สหรัฐฯ 
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ดOวยเหตุดังกลJาว ผูOศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษา
ความพึงพอใจของผู Oโดยสารที ่ใชOบริการ Wi-Fi บน
เครื ่องบิน ทั ้งชาวไทย และชาวตJางชาติ โดยมีความ
ประสงค;เพื่อที่จะศึกษาความพึงพอใจ และทัศนคติของ
ผูOโดยสารตJอการใชOบริการ ทั้งจากสัญญาณ Wi-Fi และ
พนักงานที ่ใหOบริการขOอมูล เพื ่อนำผลที ่ไดOมาใชOเป�น
แนวทางในการพัฒนาระบบ สJงเสริมการขยายงานดOาน
การติดตั้ง Wi-Fi ในเครื่องบินแบบอื่น โดยขOอมูลที่ไดO
อาจเป�นประโยชน;ตJอสายการบิน และหนJวยงานภาครัฐ 
ในการปรับปรุงระบบการใหOบริการสายการบินจากผล
การศึกษาในครั้งน้ี เพื่อสรOางความพึงพอใจสูงสุดใหOกับ
ผูOโดยสาร 

วัตถุประสงคjของการวิจัย 
1. เพ ื ่อศ ึกษาระด ับความพ ึงพอใ จของ

ผู OโดยสารในการใชOบริการ Wi-Fi บนเครื ่องบินของ
บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)  

2. เพื ่อไดOขOอเสนอแนะแนวทางการพัฒนา 
และการปรับปรุงการใหOบริการ Wi-Fi บนเครื่องบิน 

วิธดีำเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุkมตัวอยkาง 
 ประชากรที่ใชOคือ ผูOโดยสารทุกคนบนเที่ยวบิน
ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  
กลุ Jมต ัวอย Jางคือ ผ ู O โดยสารที ่ ใช Oบริการ Wi-Fi  บน
เครื ่องบินในเที ่ยวบินของบริษัท การบินไทย จำกัด 
(มหาชน)  ในเครื่องบินแบบ แอร;บัส A380-800 สาย
การบินไทย เที่ยวบินที่  TG920 – 921 / BKK –FRA – 
BKK, TG 930 – 931 / BKK – CDG – BKK, TG 676 – 
677 / BKK – NRT – BKK และ TG 622 – 623 / BKK 
– KIX - BKK 

เคร่ืองมือท่ีใชxในการศึกษา 
 เครื่องมือที่ใชOในการศึกษาในครั้งนี้ ใชOแบบ 
สอบถาม มีลักษณะคำถามแบบปลาย เป±ดและแบบ
ป ล า ย ป ± ด  (open-ended and closed-ended 
question) แบJงออกเป�น 4 ตอนดังน้ี 

ตอนที ่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพ
ของผูOโดยสารในดOาน เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับ
รายไดOและอาชีพ เป�นแบบสอบถามแบบตรวจรายการ 
(Checklist) 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการใหOบริการที่ 
มีผลตJอความพึงพอใจการใชOบริการ Wi-Fi บนเครื่องบิน 
เป�นแบบสอบถามตามมาตราสJวนประมาณคJา (Rating 
scale) 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติของ
ผูOโดยสาร ที่มีผลตJอความพึงพอใจการใชOบริการ Wi-Fi 
บนเครื่องบิน เป�นแบบสอบถามตามมาตราสJวนประมาณ
คJา (Rating scale) 
 ตอนที่ 4 แบบสอบถามปลายเป±ด เก่ียวกับขOอ 
เสนอแนะที่คาดวJาจะเป�นประโยชน; ตJอการศึกษาและ
การบริการบนเครื่องบิน 
 การตรวจสอบความนJาเชื่อถือ ของเครื่องมือ
ที่ใชOในการศึกษาในการศึกษาครั้งนี้ ไดOมีการทดสอบ
คณุภาพของเครื่องมือที่ใชOในการศึกษา ดังน้ี 

ความเที ่ยงตรง (Validity) ผู Oศ ึกษานำแบบ 
สอบถามที่สรOางขึ้นมา ไปใหOนักวิชาการและผูOเช่ียวชาญ
พิจารณา และตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเน้ือหา และ
ความเหมาะสมของภาษาที่ใชOเพื่อนำไปปรับปรุงแกOไข
กJอนนำไปใชOในการเก็บขOอมูลจริง 

ความเช ื ่อม ั ่น (Reliability) ผ ู Oศ ึกษาได Oนำ
แบบสอบถามที่สรOางขึ้นมา และปรับปรุงแกOไขแลOวไป
ทำการทดสอบ (pre-test) จำนวน 30 ช ุด กับกลุJม
ประชากร ที่มีคุณสมบัติใกลOเคียงกับกลุJมตัวอยJาง เพื่อ
ตรวจสอบวJาคำถาม สามารถสื ่อความหมายตรงตาม
ความตOองการ ตลอดจนมีความเหมาะสม หรือไมJมี
ความยากงJายเพียงใด จากนั้นจึงนำมาทดสอบความ
เชื่อม่ันของแบบสอบถามโดยวัดเป�นชุด ๆ  ตามดOานแตJ
ละดOานของแบบสอบถาม โดยใชOโปรแกรมสำเร็จรูป
สถิต ิ ( IBM SPSS Statistic ver.19) ในการหาความ
เชื ่อมั ่น โดยใชOสูตรหาคJาสัมประสิทธิ ์ Cronbach’s 
Alpha ซึ ่งจากการทดสอบไดOค Jา ความเชื ่อม ั ่นของ

แบบสอบถาม α= .967 ความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม
เป�นรายดOาน ดังน้ี 

- ดOานอุปกรณ;และสัญญาณ .898 
- ดOานอัตราคJาบริการและการชำระเงิน .945 
- ดOานการบริการของพนักงานตOอนร ับบน

เครื่องบิน .907 
- ดOานความจำเป�น .897 
- ดOานความคุOมคJา .896 
- ดOานการใชOงาน .892 
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- ดOานการประชาสัมพันธ; .894 
 

การเก็บรวบรวมขxอมูล 
 ขOอมูลที่รวบรวมมาเพื่อการศึกษา ผูOศึกษาไดO
ดำเนินการดังตJอไปน้ี 

ผูOศึกษา นำแบบสอบถามไปใหOกลุJมตัวอยJางที่ไมJ
เฉพาะเจาะจงตัวบุคคล กรอกดOวยตนเองจำนวน 300 
ชุด 

ผูOศึกษารวบรวมขOอมูลกลับมาตรวจสอบความ
สมบูรณ; ของคำตอบ ในแบบ สอบถาม จัดหมวดหมูJของ
ขOอมูล เพื่อศึกษาวิเคราะห;ขOอมูลตJอไป 
 

การวิเคราะหjขxอมูล 
 ผูOศ ึกษานำข Oอมูลท ี ่ ได Oจากแบบสอบถาม 
มาทำการวิเคราะห;ดOวยโปรแกรมสำเร็จรูป ดังน้ี 

ขOอมูลในสJวนที่ 1 ใชOคJารOอยละและการแจก
แจงความถี่ เป�นสถิติในการวิเคราะห; 

ขOอมูลในสJวนที ่ 2 และ 3 ใชOคJาเฉลี่ย สJวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการเรียงลำดับเป�นสถิติที่ใชOใน
การวิเคราะห; 

ขOอมูลในสJวนที่ 4 ใชOการรวบรวมคำตอบเพื่อ
สรุปและอภิปรายเชิงพรรณนา 
 
สรุปผลการศึกษา 

ผลการศึกษา พบวJา ระดับคะแนนความพึง
พอใจของผูOโดยสารในดOานอุปกรณ;และสัญญาณ อยูJใน
ระดับมาก 

ระดับคะแนนความพึงพอใจของผูOโดยสาร ใน
ดOานอัตราคJาบริการ และการชำระคJาบริการ อยู Jใน
ระดับปานกลาง 

ระดับคะแนนความพึงพอใจของผูOโดยสาร ใน
ดOานการบริการ ของพนักงานตOอนรับบนเครื่องบิน อยูJ
ในระดับมาก 
 
การอภิปรายผล 

จากการศึกษาขOอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
ของผู Oโดยสารที ่ใชOบร ิการ Wi-Fi บนเครื ่องบินแบบ 
Airbus A380-800 ในเที่ยวบินของ บริษัทการบินไทย 
จำกัด (มหาชน) โดยการสอบถามผูOโดยสารที่ใชOบริการ 

Wi-Fi จำนวน 300 ราย ผลการศึกษาแบJงออกเป�น 4 
สJวนดังน้ี 
 สJวนที่ 1 ปIจจัยดOานอุปกรณ;และสัญญาณ  
 ความพึงพอใจของผูOโดยสาร ในดOานอุปกรณ;
และสัญญาณ มีระด ับคะแนนความคิดเห็นในด Oาน
อุปกรณ;และสัญญาณ อยู Jในระดับมาก (คJาเฉลี ่ย = 
3.64 ) เน่ืองจากผูOโดยสารสJวนใหญJเห็นวJาสัญญาณ Wi-
Fi ครอบคลุมทุกพื ้นที ่ภายในเครื่องบิน ประกอบกับ
สัญญาณเขOาถึงโดยงJาย และเครื่องสJงสัญญาณ Wi-Fi มี
เพียงพอตJอความตOองการของผูOโดยสาร ซ่ึงสอดคลOอง
กับทฤษฎีการวัดความพึงพอใจของ ถวิล  ธาราโภชน; ที่
กลJาวไวOวJา ในการวัดความรูOสึก หรือการวัดทัศนคติน้ัน 
จะวัดออกมาในลักษณะของทิศทาง (direction) ซึ่งมี
อยู J 2 ทิศทาง คือ ทางบวก หรือ ทางลบ ทางบวก 
หมายถึง การประเมินคJาความรูOสึกในทางที่ดี ชอบหรือ
พอใจ สJวนทางลบจะเป�นการประเมินคJาความรู O สึก
ในทางที ่ไมJดี ไมJชอบ หรือไมJพอใจ และการวัดใน
ลักษณะปริมาณ (magnitude) ซึ ่งเป�นความเขOมขOน 
ความรุนแรง หรือระดับทัศนคติไปในทางที่พึงประสงค; 
หรือไมJ พึงประสงค;นั่นเอง และสอดคลOองกับงานวิจัย
ของ สุจิตรา ชื่นคำ ที่ศึกษาปIจจัยที่มีผลตJอความพึง
พอใจการใช Oงาน Wi-Fi ในสถานศึกษา กรณีศ ึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพบวJา ผูOตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจดOานการใชOงานดังกลJาว มี
คJาเฉลี่ยอยูJระดับปานกลาง โดยในสJวนของการชJวยใหO
การคOนหาขOอมูลสะดวกและงJาย และมีความรวดเร็วใน
ด Oานของการร ับ-สJงข OอมูลโดยผJานระบบ Wi-Fi มี
คJาเฉลี่ยอยูJในอันดับแรก และความสะดวกและความ
เหมาะสมในเรื ่องสถานที ่ ที ่ทางมหาวิทยาลัยจัดไวO
ใหOบริการ มีคJาเฉล่ียอยูJในอันดับสุดทOาย ดOานการจัดการ
ตJอระบบ Wi-Fi มีคJาเฉลี่ยปานกลาง โดยในสJวนของ
ประส ิทธ ิภ าพการ ทำ งานของระบบ Wi-Fiข อ ง
มหาวิทยาลัย มีคJาเฉลี ่ยอยู Jในอันดับแรก และความ
เหมาะสมในด Oานการให Oบร ิการระบบ Wi-Fi และ
อุปกรณ; Wi-Fi มีคJาเฉล่ียอยูJในอันดับสุดทOาย 
 สJวนที่ 2 ปIจจัยดOานอัตราคJาบริการ และการ
ชำระคJาบริการ 
 ความพึงพอใจของผู Oโดยสาร ในดOานอัตรา
คJาบริการ และการชำระคJาบริการ มีระดับคะแนน
ความคิดเห็น อยูJในระดับปานกลาง (คJาเฉลี่ย=3.36) 
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เน่ืองจากผูOโดยสารสJวนใหญJเห็นวJา การชำระคJาบริการ
สะดวกรวดเร็ว ไดOรับการอำนวยความสะดวกเป�นอยJาง
ดี ซ่ึงสอดคลOองกับแนวคิดเก่ียวกับธุรกิจบริการของเบน
เดอร; ที่กลJาวไวOวJา การบริการ คือกิจกรรมตJาง ๆ ที่
บริษัทมีใหOกับลูกคOา เพื่อตอบสนองความตOองการของ
ลูกคOาใหOไดOรับความพึงพอใจในสินคOา หรือบริการของ
บริษัทนั้น ๆ และสอดคลOองกับกอนรูส ที่อOางถึงใน จิต
ตินันท; เดชะคุปต; ไดOกลJาววJา การบริการคือกิจกรรมที่มี
ลักษณะจับตOองไมJไดO ซึ ่งโดยทั ่วไปเกิดขึ ้นจากการ
ปฏิสัมพันธ; ระหวJางลูกคOากับพนักงานใหOบริการ หรือ
ลูกคOากับบริษัทผลิตสินคOา หรือลูกคOากับระบบของการ
ใหOบริการที่ไดOจัดไวO เพื่อชJวยผJอนคลายปIญหาของลูกคOา 
นั่นก็คือการใหOบริการดOวยความรวดเร็ว จะทำใหOลูกคOา
ประทับใจ และเกิดความพึงพอใจน่ันเอง 
 สJวนที่ 3 ปIจจัยดOานการบริการของพนักงาน
ตOอนรับบนเครื่องบิน 
 ความพึงพอใจของผู O โดยสาร ในด Oานการ
บริการของพนักงานตOอนรับบนเครื่องบิน อยูJในระดับ
มาก  (คJาเฉลี่ย = 3.96) เนื่องจากผูOโดยสารสJวนใหญJ
เห็นวJา พนักงานตOอนรับบนเครื่องบินใหOคำแนะนำ หรือ
บร ิการอย Jางส ุภาพ ให Oคำแนะนำเกี ่ยวกับการใชO
สัญญาณ Wi-Fi เป�นอยJางดี และอำนวยความสะดวกใน
การใหOบริการสัญญาณ Wi-Fi เป�นอยJางดี ซ่ึงสอดคลOอง
กับการพิจารณาคุณภาพการบริการ ของซิมเมอร;แมน 
และ อีนิล ที ่ไดOใหOความหมายในเร ื ่องคุณภาพการ
บริการไวOวJา เป�นการใหOบริการ ที่จะตอบสนองความ
ตOองการของลูกคOา ไดOอยJางเหมาะสมกับราคา เวลาการ
จัดสJง และเหมาะสมกับความตั้งใจหรือเป�าหมายของ
ลูกค Oา ในการพิจารณาคุณภาพในงานบร ิการ จะ
เกี่ยวขOองกันกับตำแหนJงของงานบริการ และหนOาที่ที่
รับผิดชอบ และสอดคลOองกับเทนเนอร; (อOางถึงใน วี
ระวัฒน; ปIนนิตามัย) ที่ไดOกำหนดเกณฑ;มาตรฐานของ
พฤติกรรมของการใหOบริการทั่วไป ที่เป�นผลการวิจัยเชิง
ประจักษ; คือ การใหOความมั่นใจ (Assurance) ความรูO 
ความเหมาะสม ความสุภาพของพนักงาน และความ 
สามารถ ที่จะกJอใหOเกิดความไวOวางใจ และมั่นใจแกJ
ผูOรับบริการ และสอดคลOองกับ Gerson ที่กลJาววJา การ
ทำใหOลูกคOาเกิดความพึงพอใจน้ัน เป�นส่ิงที่จำเป�นอยJาง
ยิ ่งในการทำธุรกิจ เพราะความพึงพอใจเป �นป Iจจัย
สำคัญที่ทำใหOธุรกิจสามารถดำเนินตJอไปไดO เน่ืองจากถOา

ลูกคOาเกิดความไมJพอใจขึ้น ก็อาจจะยุติการทำธุรกิจกับ
กิจการนั้น ๆ ไดO หรือถOาลูกคOาเกิดความพึงพอใจ ก็จะ
นำไปสู Jการซื ้อที ่มากขึ ้นหรือเกิดการซื ้อซ้ำไดO และ
ถึงแมOวJากิจการจะมอบบริการที่ดีเลิศใหOกับผูOบริโภค แตJ
ถOาบริการที่ดีนั้นไมJสามารถทำใหOผูOบริโภคเกิดความพึง
พอใจก็ถือวJาธุรกิจน้ันไมJประสบความสำเร็จ 

สJวนที่ 4 ปIจจัยดOานทัศนคติของผูOโดยสารที่มี
ตJอการใหOบริการ Wi-Fi บนเครื่องบิน 

จากการศึกษาพบวJา ผูOโดยสารมีระดับคะแนน
ความพึงพอใจในดOานความจำเป�นการใชO Wi-Fi บน
เคร ื ่องบ ินเฉลี ่ยอย ู J ในระด ับปานกลาง เนื ่องจาก
ผู OโดยสารสJวนใหญJใชO Wi-Fi ขณะที ่โดยสารอย ู Jบน
เครื่องบินเพื่อความบันเทิง เพื่อหาขOอมูลและขJาวสาร 
และจำเป�นตOองใชO Wi-Fi ขณะที่โดยสารอยูJบนเครื่องบิน
เพือ่การติดตJอประสานงาน ซ่ึงสอดคลOองกับชูชาติ  บึง
ไกร ที่ไดOกลJาวไวOเก่ียวกับปIจจัยที่มีอิทธิพลตJอพฤติกรรม
ผูOบริโภค ในดOานปIจจัยทางจิตวิทยาวJา แรงจูงใจที่เกิด
จากอารมณ; (Emotional Motives) เป�นแรงจูงใจที่ มี
ผลผลักดันใหOผูOซ้ือตัดสินใจซ้ือสินคOา และบริการอันเป�น
ผลมาจากอารมณ; เชJน การเอาอยJาง ตOองการความโดด
เดJน ตOองการความสะดวก สบาย ตOองการความสำราญ
หรือเพลิดเพลิน  

ผูOโดยสารมีระดับคะแนนความพึงพอใจในดOาน
ความคุOมคJาการใชO Wi-Fi บนเครื่องบินเฉล่ียอยูJในระดับ
ปานกลาง เนื ่องจากผู OโดยสารสJวนใหญJเห ็นวJาการ
ใหOบริการ Wi-Fi คุOมคJากับความตOองการ คุOมคJากับการ
ใช Oงาน  และการให Oบร ิการ Wi-Fi ค ุ Oมค Jากับอัตรา
คJาบริการ ซึ่งสอดคลOองกับ ชูชาติ บึงไกร ที่ไดOกลJาวไวO
เก่ียวกับปIจจัยที่มีอิทธิพลตJอพฤติกรรมผูOบริโภค ในดOาน
ปIจจัยทางจิตวิทยาวJา แรงจูงใจที ่ เก ิดจากเหตุผล 
(Rational Motives) เป�นแรงจูงใจที ่เกิดจากการใครJ 
ครวญพินิจพิเคราะห;ของผู Oซื ้อยJางมีเหตุมีผลกJอนวJา 
ทำไมจึงซื ้อสินคOาชนิดนั ้น เชJน ความคุ OมคJา ความ
ประหยัด และประสิทธิภาพ เป�นตOน 

ผูOโดยสารมีระดับคะแนนความพึงพอใจในดOาน
การใชOงานอยูJในระดับปานกลาง เนื่องจากผูOโดยสาร
สJวนใหญJเห็นวJา สามารถใชOงานไดOตลอดเวลา และใชO
งานไดOทุกที่บนเครื่องบินสามารถใชOงานไดOอยJางตJอเน่ือง 
และสามารถเขOาถึงระบบไดOงJาย ซ่ึงสอดคลOองกับสุจิตตา 
ช่ืนคำ (2554) ที่ไดOศึกษาปIจจัยที่มีผลตJอความพึงพอใจ
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การ ใ ช O ง าน  Wi-Fi ใ นสถ านศ ึ กษา  กร ณ ี ศ ึ กษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบวJาผูOตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจดOานการใชOงานดังกลJาว มี
คJาเฉล่ียอยูJในระดับปานกลาง 

ผูOโดยสาร มีระดับคะแนนความพึงพอใจในดOาน
การประชาสัมพันธ;อยูJในระดับนOอย เน่ืองจากผูOโดยสาร
สJวนใหญJเห็นวJา การประชาสัมพันธ;เก่ียวกับการบริการ 
Wi-Fi บนเครื่องบิน และการประชาสัมพันธ;เกี ่ยวกับ
การจJายอัตราค Jาบร ิการย ังม ีไม Jมากเท Jาท ี ่ควร ซ่ึง
สอดคลOองกับ สนิท  เหลืองบุตรนาค ที ่ไดOใหOความ
หมายความพึงพอใจ วJา หมายถึงทJาที ความรูOสึก ความ
คิดเห็นที ่มีผลตJอสิ ่งใดสิ่งหนึ ่ง ภายหลังจากที ่ไดOรับ
ประสบการณ;ในสิ่งนั้นมาแลOว ในลักษณะทางบวก คือ 
พอใจ นิยม ชอบ สนับสนุนหรือมีเจตคติที่ดีตJอบุคคล 
เมื่อไดOรับตอบสนองความตOองการในทางเดียวกัน หาก
ไมJไดOรับการตอบสนองความตOองการ จะเกิดความไมJ
พอใจเกิดขึ้น น่ันหมายความวJา ผูOโดยสารมีความรูOสึกวJา
การประชาสัมพันธ; เก่ียวกับการใหOบริการ    Wi-Fi บน
เครื่องบินมีนOอย จึงทำใหOมีความคิดเห็นในดOานการ
ประชาสัมพันธ;อยูJในระดับนOอย  และสอดคลOองกับสุจิต
ตา ช่ืนคำ ที่ไดOศึกษาปIจจัยที่มีผลตJอความพึงพอใจการ
ใชOงาน Wi-Fi ในสถานศึกษา กรณีศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ีพบวJาผูOตอบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจ ดOานการใหOคำแนะนำแกJนักศึกษามี
คJาเฉล่ียอยูJในอันดับสุดทOาย 

 
ขxอเสนอแนะ 

จากการศึกษา ผูOศึกษามีขอเสนอแนะดังน้ี 
1) หนJวยงานที่เก่ียวขOอง ควรศึกษาติดตามผล

การใชOงานจริง และปรับเปล่ียนเครื่องสJงสัญญาณ Wi-Fi 
ที่เป�นปIจจุบันและทันสมัย เพื่อใหOมีประสิทธิภาพในการ
ใชOงานที่ดียิ่งขึ้นไป 

2) การชำระเงิน ควรใหOชำระเป�นเงินสดไดO 
ผJานทางชJองทางอื ่น เนื่องจากผูOโดยสารที่ตOองการใชO 
Wi-Fi บางคนไมJมีบัตรเครดิต หรือมีปIญหาเก่ียวกับการ
ใชOบัตรเครดิต แตJมีความจำเป�นตOองใชOสัญญาณ Wi-Fi 
เพื่อการติดตJอสื่อสาร หรือเพื่อความบันเทิงตJาง ๆ ใน
สJวนการบริการที ่เพ ิ ่มขึ ้นนี ้จะสามารถเพิ ่มจำนวน
ผูOใชOงานระบบอินเทอร;เน็ตไดO ซึ่งจะทำใหOบริษัทฯ มี
รายไดOจากการใหOบริการสัญญาณ Wi-Fi เพิ่มมากขึ้น 

3) ควรใหOพนักงานตOอนรับบนเครื่องบิน ทำ
การประชาสัมพันธ;ในการใหOบริการสัญญาณ Wi-Fi ใน
ทุกดOานใหOแกJผู Oโดยสารทราบในทุกเที ่ยวบิน ที่มีการ
ใหOบริการสัญญาณ Wi-Fi 

4) ควรมีการพิจารณา อัตราคJาบริการใหมJใหO
ถูกลง เพื่อเป�นการอำนวยความสะดวกใหOแกJผูOโดยสาร
ยิ่งขึ้น ควรมีคูJมือ หรือการแนะนำวิธีการใชO ผJานส่ือ วีดี
ทัศน;ใหOผูOโดยสารทราบเก่ียวกับวิธีการเขOาถึงระบบ Wi-
Fi หรือจัดทำเป�นคูJมือการใชOที่มีหลากหลายภาษา 

5) ควรมีการทำประชาสัมพันธ; ใหOมากกวJา
ปIจจุบัน โดยอาจจะเริ่มตั้งแตJการจองตั๋ว การเช็คอิน
ของผูOโดยสาร หรือแมOกระทั่งภายใน Boarding Gate 
เป�นตOน 

ขxอเสนอแนะเพื่อการศึกษาคร้ังตkอไป 
1) ควรศึกษาเมื่อมีการติดตั้งเครื่องสJงสัญญาณ 

Wi-Fi ครบทุกเที่ยวบิน เพื่อที่จะไดOขOอมูลที่หลากหลาย
ความคิดเห็น เนื่องจากความแตกตJางในดOาน ชนชาติ 
ความเจริญกOาวหนOาในดOานเทคโนโลยี รวมไปถึงรายไดO
ที่มีความแตกตJางกัน เป�นตOน 

2) ควรศึกษา ควบคูJไปกับความพึงพอใจ ของ
ผูOโดยสารในดOานอ่ืน ๆ ดOวย เพื่อที่จะไดOขOอมูลและนำมา
พัฒนาในดOานการใหOบริการ ของสายการบินตJอไป 



98 ACADEMIC JOURNAL OF RAJAPRUK UNIVERSITY   

                 Vol.6 No.2 October 2014-March 2015  

 

บรรณานุกรม 
 
จินตนา  บุญบงการ. (2537). การขายบริการ.  วารสารจุฬาลงกรณ;ธุรกิจปริทัศน; : 28-29. 
จิตตินันท;  เดชะคุปต;. (2530). จิตวิทยาการบริการ.  นนทบุรี : โรงพิมพ;หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  
ชุษณะ  รุJงปIจฉิม. (2538). จิตวิทยาการบริการ.  นนทบุรี : โรงพิมพ;หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
ดิเรก  ฤกษ;สาหรJาย. (2527). แนวคิดความพึงพอใจตามความตxองการพื้นฐาน. กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและ

แผนกรุงเทพมหานคร. 
ธงชัย  สันติวงษ;. (2539). พฤติกรรมผูxบริโภคทางการตลาด.  พิมพ;ครั้งที่ 5.  กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช. 
ไพศาล  ริ้วธงชัย. (2533). หลักการตลาด. ม.ป.ท., (อัดสำเนา). 
ภ ัสราภรณ;  เทศธรรม. (2537). การโฆษณาและพฤติกรรมผูxบร ิโภค.กร ุงเทพ: คณะวิทยาการจัดการ,                      

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร. 
ยุบล  เบ็ญจรงค;กิจ. (2530). การวิเคราะหjผูxบริโภค.  การสรOางสรรค;และผลิตส่ิงโฆษณา.  นนทบุรี :       
 โรงพิมพ;มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
ระเมิด  ฝ«ายรีย;. (2530.) การบริการการตลาด : การศึกษาในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ. กรุงเทพฯ :โรงพิมพ;การศาสนา. 
วิชัย  เหลืองธรรมชาติ. (2531). ความพึงพอใจในการปรับตัวตkอสภาพแวดลxอมใหมkของประชากรหมูkบxานอพยพ

โครงการเข่ือนรัชประภาจังหวัดสุราษฎรjธานี. วิทยานิพนธ;ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร;. 
วิมลสิทธ์ิ  หรยางกูร. (2526). พฤติกรรมมนุษยjก ับสภาพแวดลxอม.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ;จุฬาลงกรณ;

มหาวิทยาลัย 
วิรัช  ลภิรัตนกุล. (2544). การประชาสัมพันธjฉบับสมบูรณj.  พิมพ;ครั้งที่ 9.  กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ;แหJง

จุฬาลงกรณ;มหาวิทยาลัย. 
วีระพงษ;  เฉลิมจิระรัตน; (2546:6). คุณภาพในงานบริการ.  พิมพ;ครั้งที่5.  กรุงเทพมหานคร : สมาคมสJงเสริม

เทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ«น). 
วีระวัฒน;  ปIนนิตามัย. (2538). จิตวิทยาการบริการ.  นนทบุรี : โรงพิมพ;มหาวิทยาสุโขทัยธรรมาธิราช. 
ศิริวรรณ  เสรีรัตน;และคณะ. (2541). การบริหารการตลาดยุคใหมk.  กรุงเทพฯ : ธีระฟ±ล;มและไซเท็กซ;. 
_________พฤติกรรมองคjการ. (2541).  กรุงเทพฯ: ธีระฟ±ล;มและไซเท็กซ;. 
สนิท  เหลืองบุตรนาค. (2529).  ความพึงพอใจของนักศึกษาโครงการฝ�กอบรมครู และบุคลากรทางการศึกษา 

ประจำการระดับปรัญญาตรีครุศาสตรบัณฑิตวิชาเอกเกษตรศาสตรj ท่ีมีตkอการเรียนการขยายพันธุjพืช
ของสหวทิยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วิทยานิพนธ;ปริญญาโท.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร;. 

สุโขทัยธรรมาธราช. มหาวิทยาลัย.  (2544).  เอกสารการสอน ชุดวิชาหลักการโฆษณาและประสัมพันธj. หนkวยท่ี 
1-7 ฉบับปรับปรุง.  นนทบุรี : สำนักพิมพ;มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

สุจิตตา  ช่ืนคำ. (2554). ปuจจัยท่ีมีผลตkอความพึงพอใจการใชxงาน Wi-Fi ในสถานศึกษา กรณีศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

แสวง  รัตนมงคลมาศ และคณะ. (2537).  ความพึงพอใจของประชาชน ตkอระบบและกระบวนการใหxบริการของ
กรุงเทพมหานคร : ศึกษากรณีสำนักงานเขต.  รายงานการวิจัย คณะพัฒนาสังคม, สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร; 

อุกฤษณ;  ทรงชัยสงวน. (2543).  ความพึงพอใจของประชาชน ที่มีตkอการบริการจัดการโครงการพัฒนาสถานี
ตำรวจ เพื่อประชาชนของสถานีตำรวจภูธร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกkน. วิทยานิพนธ;ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยขอนแกJน. 

อุทัย  หิรัญโต. (2523).  การปกครองทxองถิ่น.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ;โอเดียนสโตร; 



       ACADEMIC JOURNAL OF RAJAPRUK UNIVERSITY  99 

                            Vol.6 No.2 October 2014-March 2015 
 

 

อุทัยพรรณ  สุดใจ.  (2545). ความพึงพอใจของผู xใชxบริการ ที่มีตkอการใหxบริการขององคjการ โทรศัพทjแหkง
ประเทศไทย จังหวัดชลบุรี.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร;. 

Albrecht, K. and R. Zemke. (1985). Installing a Service Mentality: Like Teaching an Elephant to 
Dance.  International Management: United States of America. 

Bender, P.S.  (1976). Design and operation of Customer Service System. United States of America 
: Amacom. 

Fitzsimmons, J.A. & M.J. (1994). Service Management for Competitive Advantage. New York : 
McGrqw-Hall. 

Gerson, R.F.  (1993). Measuring Customer Satisfaction.  Menlo Parks, CA : Crisp Publication Inc. 
Katz, Danet & Branda. (1973).  Bureaucracy and the Public.  New York : Basic Book Inc.  
Kotler, Phillip.  (2000). Marketing Management.   International Edition.  London : Prentice Hall. 
Rust, R.T. & Oliver, R.L. (1994).  Service Quality Insights and Managerial Implications from the  
  Frontier. CA : Sage Publications. 
Shelly, M.W. (1975). Resoponding to Social Change.  Pensylvania : Dowden Huchison Press, Inc. 
Valarie, A. Zeithaml, A Parasuraman and Leonard, L.Berry. (1990). Delivery quality Service: 

Balancing Customer Perception and Expectations. United States of America : The Free 
Press A Division of Macmillan, Inc. 

Vroom, H Victor” (1964). Work and Motivation. New York : Wiley and Sons. 
Zimmerman, C.D. & Enell, J.W.  (1988).  Juran’s Quality Control Hand Book. Singapore: McGraw-
hill. 



100 ACADEMIC JOURNAL OF RAJAPRUK UNIVERSITY   

                 Vol.6 No.2 October 2014-March 2015  

 

ปuจจัยที่มีผลตkอกระบวนการตัดสินใจเลือกโรงเรียนของผูxปกครอง : กรณีศึกษา 

โรงเรียนกีรติศึกษา อำเภอปากชkอง จังหวัดนครราชสีมา 
 

ณัฐภัทร  นิมมานนทj* 

บทคัดยkอ 

การวิจัยมีวัตถุประสงค;เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกีรติศึกษาของผูOปกครอง เพื่อ

ศึกษาปIจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลตJอการตัดสินใจเรียนที่โรงเรียนกีรติศึกษา และเพื่อศึกษาปIจจัยสJวน

ประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตJอการตัดสินใจเรียนที่โรงเรยีนกีรติศึกษา ผูOวิจัยใชOแบบสอบถามในการเก็บรวบรวม

ขOอมูลจากผูOปกครองนักเรียนโรงเรียนกีรติศึกษาที่เป�นกลุJมตัวอยJาง จํานวน 265 คน ใชOสถิติการวิเคราะห;ความ

ถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) ในการทดสอบสมมติฐาน  

 ผลการวิจัย พบวJา 

 ปIจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจสJงผลตJอกระบวนการตัดสินใจเลือกโรงเรียนกีรติศึกษาของผูOปกครอง  

𝑌$= 3.013 + 0.254X1 + 0.154X2 

 แสดงใหOเห็นวJาถOาปIจจัยดOานเศรษฐกิจเปลี ่ยนแปลงเพิ ่มขึ้น 1 หนJวย แลOวกระบวนการตัดสินใจเลือก

โรงเรียนกีรติศึกษาของผูOปกครองจะเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้น 0.254 หนJวย ปIจจัยดOานกลุJมอOางอิงเพิ่มขึ้น 1 หนJวย แลOว

กระบวนการตัดสินใจเลือกโรงเรียนกีรติศึกษาของผูOปกครองจะเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้น 0.154 หนJวย  

 สJวนประสมทางการตลาดสJงผลตJอกระบวนการตัดสินใจเลือกโรงเรียนกีรติศึกษาของผูOปกครอง  

𝑌$= 1.441 + 0.402X1 + 0.269X2 + 0.149X3 

 แสดงใหOเห็นวJาถOาปIจจัยการตลาดดOานลักษณะทางกายภาพเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้น 1 หนJวย แลOวกระบวนการ

ตัดสินใจเลือกโรงเรียนกีรติศึกษาของผูOปกครองจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 0.402 หนJวย ปIจจัยการตลาดดOานการ

สJงเสริมการตลาดเพิ่มขึ้น 1 หนJวย แลOวกระบวนการตัดสินใจเลือกโรงเรียนกีรติศึกษาของผูOปกครองจะเปล่ียนแปลง

เพิ่มขึ้น 0.269 หนJวย ปIจจัยการตลาดดOานบุคคลเพิ่มขึ้น 1 หนJวย แลOวกระบวนการตัดสินใจเลือกโรงเรียนกีรติศึกษา

ของผูOปกครองจะเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้น 0.149 หนJวย 

 

 

คำสำคัญ : ปIจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ สJวนประสมการตลาด โรงเรียนเอกชน  กระบวนการตัดสินใจเลือกเรียน 

 

 

 

 

 

 

* นักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  
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Abstract 

Research of “The Study of Factors Affected Parents’ Decision Making Processes in Selecting 

School for Child: Case on Keerati Suksa School, Pakchong, Nakhon Ratchasima. This is a quantitative 

research which aimed to study the marketing mixed factors influencing parents’ decision making 

processes to select Keerati Suksa school as the school for their children. The researcher collected 

data by using questionnaire as data gathering instrument through 265 parents of Keerati Suksa 

school students as a sample group. Multi Regression Analysis was used in Hypothesis Testing. 

The research found: 

       Those social and economic factors all affecting to parents’ decision making processes to 

select Keerati Suksa school as the school for child. 

𝑌$= 3.013 + 0.254X1 + 0.154X2 

       It revealed if there was change in the economic factor-proportion 1-unit it would change 

parents’ decision making processes for more 0.254 - units. 1-unit change in the factors of reference 

group would change parents’ decision making processes 0.154- units.  

            Marketing mixed factors affected to parents’ decision making processes in selecting 

Keerati Suksa school as the school for child. 

       𝑌$=  1.441 + 0.402 X1 + 0.269 X2   + 0.149 X3 

         The research showed that if there is any change in characteristic of marketing factors for 1-

unit; parents’ decision making processes in selecting Keerati Suksa school as the school for child 

would change more to 0.402- units. Factor of marketing promotion change for 1-unit more; parents’ 

decision making processes in selecting Keerati Suksa school as the school for child would change 

more to 0.269- units. Factors of influencing person change for 1-unit more; parents’ decision making 

processes in selecting Keerati Suksa school as the school for child would change more to 0.149- 

units. 

 

Keywords : Social and Economic Factor, Marketing Mix, Private School 
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1. บทนำ  

การศ ึ กษาเป �นพ ื ้นฐานของการพ ัฒนา

ประชาชนในประเทศให O เป �นบ ุคคลท ี ่ ม ี ความรูO  

ความสามารถและทักษะที่จะกลายเป�นกำลังสำคัญใน

การพัฒนาประเทศชาติใหOมีความเขOมแข็งตJอไป ดังเห็น

ไดOจากประเทศที่พัฒนาแลOวและประเทศกำลังพัฒนา

ตJางก็มีการสJงเสริมใหOประชาชนในประเทศมีการ ศึกษา

ขั้นพื้นฐานถึงระดับมัธยมศึกษาตอนตOนและตอนปลาย 

ในประเทศไทยเองมีการสJงเสร ิมใหOมีการศึกษาขั้น

พื้นฐานโดยมีโครงการเรียนฟรี 15 ป�อยJางมีคุณภาพ

จนถึงมัธยมศึกษาป�ที่ 3 

 ปIจจุบันภาคเอกชนไดOมีสJวนรJวมในการแบJง

เบาภาระการจัดการศึกษาของภาครัฐเนื ่องจากการ

กระจายตัวของประชากรมากขึ้นอีกทั้งทรัพยากรของ

ประเทศมีอยูJอยJางจำกัดและจำเป�นตOองนำไปใชOพัฒนา

งานดOานอ่ืนพรOอม ๆ กัน จึงทำใหOรัฐไมJสามารถที่จะจัด

การศึกษาให OแกJเยาวชนในวัยเรียนไดOท ั ่วถ ึงท ุกคน 

โรงเรียนเอกชนจึงเขOามาดำเนินการเกี ่ยวกับการจัด

การศึกษาตั้งแตJระดับอนุบาลจนถึงระดับมหาวิทยาลัย

ชJวงเวลาที ่ผJานมามีโรงเรียนเอกชนเป�นจำนวนมาก

ประสบกับปIญหารายไดOไมJพอกับคJาใชOจJายที่เพิ่มขึ้นทุก

ป� สืบเน่ืองจากประชากรในวัยเรียนมีอัตราที่ลดลงอยJาง

ตJอเน่ือง คาดการณ;ไดOวJาในอนาคตจำนวนประชากรใน

กลุJมเป�าหมายของโรงเรียนที่ลดลงจะสJงผลกระทบตJอ

การบร ิหารโรงเร ียนและการอย ู Jรอดของโรงเร ียน

โดยเฉพาะโรงเรียนเอกชน (ดังแสดงในตารางที่ 1) 
 

ตารางท่ี 1 จำนวนนักเรียนระดับช้ันอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนตOนในสถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชน จำแนกตาม

ระดับช้ันป�การศึกษา 2551-2555 

หนJวย : คน 
ระดับชั้นป�การศึกษา 2551 2552 2553 2554 2555 

อนุบาล 1,770,386 1,780,074 1,811,203 1,813,538 1,799,125 

ประถมศึกษา 5,370,546 5,138,475 5,066,745 4,991,835 4,935,721 

มัธยมศึกษา 2,794,218 2,792,286 2,802,213 2,662,270 2,497,692 

 

         ที่มา : สำนักงานสถติิแหJงชาต ิสืบคOนจาก http://service.nso.go.th/nso/web/satatseries06.html                                          

      เขOาถงึเมื่อ 14 กันยายน 2557 

 

โรงเร ียนเอกชนซ ึ ่ งม ี ล ั กษณะของธ ุ ร กิ จ

การศึกษา การที่จะทำใหOกิจการดำเนินอยูJไดOยJอมตOองมี

รายไดOที่มากเพียงพอที่จะสามารถทำใหOกิจการนั้นอยูJ

รอดและเต ิบโตได Oในขณะที ่ต Oองเป �นโรงเรียนที ่มี

คุณภาพหรือประสิทธิผลของโรงเร ียน (สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษา, 2532: 3) ซ ึ ่งเป �นไปตาม

มาตรฐานแลOวของกระทรวงศึกษาธิการที่ตOองมุJงเนOนที่

ค ุณภาพการศึกษาแลOว ยังตOองทางดOานปIจจัยทาง

การตลาดตJาง ๆ ซึ่งไดOแกJผลิตภัณฑ;ราคาสถานที่การ

สJงเสริมการตลาดบุคคลสิ่งนำเสนอทางกายภาพและ

กระบวนการทางการตลาดรวมทั ้งทางด Oานหลัก

เศรษฐศาสตร;คือตOองไดOกำไรหรือไมJขาดทุนเป�นอยJาง

นOอยเน่ืองจากในการลงทุนทางการศึกษาของเอกชนน้ัน

ไมJสามารถยอมใหOขาดทุนไดOเหมือนรัฐบาล เพราะการ

ลงทุนโดยเอกชนน้ันตOองมุJงหวังกำไรเชJนเดียวกับธุรกิจ

อื่นๆ รัฐบาลจึงควบคุมโดยกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำใหO

และกำหนดคJาเลJาเรียนสูงสุด ตลอดจนใหOเงินอุดหนุน 

โรงเรียนกีรติศึกษาในฐานะหนJวยงานเอกชน

จะตOองปรับตัวใหOทันกับการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งน้ี 

เนื่องจากรายรับจากคJาธรรมเนียมการเรียนที่ลดลงซ่ึง

เป�นผลมาจากจำนวนนักเรียนที่ลดลงโดยมีสาเหตุจาก

การขยายการจัดการศึกษาของภาครัฐการวางแผน

ครอบครัว และจากการแขJงขันทางธุรกิจของโรงเรียน

เอกชนในอำเภอปากชJองมีการแขJงขันสูง โรงเรียนที่อยูJ

ในพื้นที ่เขตความรับผิดชอบของสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 มีจำนวน 



       ACADEMIC JOURNAL OF RAJAPRUK UNIVERSITY  103 

                            Vol.6 No.2 October 2014-March 2015 
 

 

214 โรงเรียนเป�นโรงเรียนเอกชน 19 โรงเรียน (สำนัก

คณะกรรมการการสJงเสริมการศึกษาเอกชนโรงเรียน

สาม ัญภ ูม ิภาค   http://www.opec.go.th, 2557) 

จากการที่มีโรงเรียนจำนวนมาก สJงผลใหOผู Oปกครอง

นักเรียนมีทางเลือกในการสJงบุตรหลานเขOาเรียนใน

โรงเรียนเพิ่มขึ้น จึงทำใหOโรงเรียนเอกชนที่เป±ดสอนใน

ระดับปฐมวัยถึงมัธยมตOนในอำเภอปากชJอง จังหวัด

นครราชสีมา ตOองปรับกลยุทธ;ของตนเองและสรOาง

เทคนิควิธีการในการสรOางจุดเดJนขึ ้นมาแขJงข ันกัน 

เพื่อที่จะทำใหOผูOปกครองรูOสึกพอใจและรูOสึกคุOมคJากับ

คJาใชOจJายที ่ต Oองเสียไป และสามารถที ่จะตอบสนอง

ความตOองการใหOเป�นที่ยอมรับของผู Oปกครองได Oมาก

ที่สุด 

 ดOวยเหตุนี้ผูOวิจัยจึงทำการศึกษาปIจจัยที่มีผล

ตJอกระบวนการตัดสินใจเลือกโรงเรียนของผูOปกครอง

กรณีศ ึกษาโรงเร ียนกีรต ิศ ึกษา เพ ื ่อประโยชน;ตJอ

ผูOบริหารโรงเรียนหรือผูOประกอบการในธุรกิจโรงเรียน

เอกชนในการนำไปดำเนินงานวางแผนการตลาด และ

ปรับปรุงดOานการตลาดใหOสอดคลOองกับความตOองการ

ของผูOปกครองและไดOรับความพึงพอใจที่ดีตJอไป 

 

ปuจจัยท่ีมีอิทธิพลตkอการตัดสินใจของผูxบริโภค 

 ผูOบริโภคที่มีสภาพแวดลOอมที่ไมJเหมือนกันจะ

มีพฤติกรรมแตกตJางกัน (อดลุย; จาตุรงคกุล และ ดลยา 

จาตุรงคกุล, 2550) โดยปIจจัยที่มีอิทธิพลเริ่มจากความ

แตกตJางของตัวบุคคลเอง ไปถึงปIจจัยทางสังคม ซึ่งมี

ความใกลOชิดตัวบุคคลมากจนเกิดการหลJอหลอมตั้งแตJ

เกิด จึงซึมซับแบบอยJางที่จะปฏิบัติตามลักษณะการ

เลี้ยงดู รูปแบบการดํารงชีวิต และความเป�นอยู Jจาก

ครอบครัว ซึ่งจะสJงผลตJอทัศนคติ การรับรูO และการ

เลือกสิ่งที่จะตอบสนองความตOองการ (สุดาดวง เรือง

รุจิระ, 2543) สJวนกลุJมอOางอิง คือ กลุJมที่บุคคลเขOาเป�น 

เมื่อบุคคลเติบโตขึ้นจะมีสังคมเพิ่ม มีเพื่อนรJวมงาน 

เพื่อนบOาน ความตOองการเขOากลุJมสังคม จะทําใหOแตJละ

บุคคลพยายามปรับตัว ทําใหOมีการพัฒนาในลักษณะ

ตามอยJางบุคคลอื ่นที ่ตนนิยมยกยJอง ดังนั ้นการใชO 

บุคคลบางกลุJมบางคนเป�นคนเสนอขายผลิตภัณฑ;ใน

โฆษณาจึงเป�นการใชOประโยชน;การกลุJมอOางอิงนั่นเอง 

( ส ุ ด าด ว ง  เ ร ื อ ง ร ุ จ ิ ร ะ , 2543) แ ละ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ 

(Economic) หมายถึง ปIจจัยที่สJงผลตJอสถานภาพทาง

การเงิน และศักยภาพการใชOจJายของผูOบริโภค (Kotler 

and Keller, 2006)  

 

สkวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)  

นอกเหนือจากปIจจัยทางสิงคมและเศรษฐกิจ

แลOว สJวนประสมทางการตลาดซึ่งเป�นกระบวนการใน

การวางแผน (Planning) ผลิตภัณฑ; (Product) การตั้ง

ราคา (Pricing) การจัดจําหนJาย (Distribution) และ

การสJงเสริมการตลาด (Promotion) สําหรับบริการ 

เพ ื ่อกระต ุ Oนให Oเก ิดความสนใจและกJอใหO เก ิดการ

แลกเปลี่ยนที ่สามารถบรรลุวัตถุประสงค;ขององค;กร

และตอบสนองความพึงพอใจของผูOบริโภค (ฉัตยาพร 

เสมอใจ, 2548) โดยในการบร ิการจะมีการมุ JงเนOน

บุคคล (People) กระบวนการใหOบริการ (Process) 

และลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) เขOา

เป�นสJวนหน่ึงของผลิตภัณฑ;เพื่อสรOางความไดOเปรียบใน

การด ําเนินธุรก ิจบร ิการตามกลยุทธ;ท ี ่ ได Oวาง ไวO  

(Zeithaml & Bitner, 2000) 

 

2. วัตถุประสงคj 

1) เพื ่อศึกษาปIจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจที่มี

อิทธิพลตJอการตัดสินใจเรียนที่โรงเรียนกีรติศึกษา 

2) เพื่อศึกษาปIจจัยสJวนประสมทางการตลาดที่มี

อิทธิพลตJอการตัดสินใจเรียนที่โรงเรียนกีรติศึกษา 

3) เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินเรียนที่โรงเรียน

กีรติศึกษาของผู Oปกครองของนักเรียนโรงเรียนกีรติ

ศึกษา 
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3. กรอบแนวคิดการศึกษา 

ตัวแปรตxน      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

4. ระเบียบวิธีวิจัย  

 ประชากรและกลุkมตัวอยkาง  

 ประชากรในการว ิจ ัยน ี ้ค ือผ ู Oปกครอง

นักเรียนโรงเรียนกีรติศึกษาจำนวน 600 คน 

กลุJมตัวอยJางคือผูOปกครองนักเรียนโรงเรียน

กีรติศึกษาจำนวน 265 คนกำหนดขนาดกลุJมตัวอยJาง

จากใชOตารางการสุJมตัวอยJางของทาโรJยามาเนJ (Taro 

Yamane) โดยใชOระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร;เซ็นต;

และกำหนดความคลาดเคลื ่อนของกลุ Jมตัวอย Jาง   

รOอยละ 5 การสุJมตัวอยJางดOวยการแบJงชั้นของกลุJม

ต ั ว อย J า ง  (Stratified Random Sampling) โ ด ย

คำนวณตามสัดสJวนประชากรของแตJละชั้นหลังจาก

นั ้นใช Oว ิธ ีการสุ Jมต ัวอย JางแบบงJาย (Systematic 

Random Sampling)  

เคร่ืองมือท่ีใชxในการศึกษา 

 เคร ื ่องม ื อท ี ่ ใ ช O ในการว ิ จ ัยคร ั ้ งน ี ้ คื อ

แบบสอบถามซ่ึงประกอบไปดOวย 5 สJวนคือ  

สJวนที่ 1 เป�นคำถามเกี่ยวกับลักษณะทาง

ประชากรศาสตร; ไดOแกJ เพศ อายุ อาชีพ รายไดO และ

ความสัมพันธ;กับเด็ก  

สJวนที่2 เป�นคำถามเกี ่ยวกับปIจจัยส Jวน

ประสมทางการตลาดบริการจำนวน 20ขOอครอบคลุม

ดOานผลิตภัณฑ; ราคา สถานที่ การสJงเสริมการตลาด 

บ ุคคล ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการ

ใหOบริการ 

สJวนที่3 เป�นคำถามเกี ่ยวกับปIจจัยภาพ

แวดลOอม จำนวน 9 ขOอครอบคลุมดOานครอบครัว กลุJม

อOางอิง และปIจจัยเศรษฐกิจ 

สJวนที่ 4 เป�นคำถามเก่ียวกับพฤติกรรมหลัง

การตัดสินใจสJงบุตรหลานเขOามาเรียน จำนวน 3 ขOอ 

โดยคำถามในตอนที่ 2  3 และ 4 น้ีจะใชOคำถามแบบ 

Likert Scale โดยใชOระดับการวัดขOอมูลแบบอันตร

ภาคช้ัน (Interval Scale) มี 5 ระดับและ 

ปuจจัยทางสังคมและเศรษฐกจิ 

1. ครอบครัว 

2. กลุJมอOางอิง 

3. บทบาทและสถานะ 

4. ปIจจัยทางเศรษฐกิจ 

กระบวนการตัดสินใจ 

1. ความตOองการไดOรับการกระตุOนหรือการรับรูO

ถึงความตOองการ 

2. การแสวงหาขOอมูล 

3. การประเมินทางเลือก 

4. การตัดสินใจซ้ือ 

5. พฤติกรรมหลังการซ้ือ 

สkวนประสมทางการตลาด 

1. ผลิตภัณฑ; 

2. ราคา 

3. สถานที ่

4. การสJงเสริมการตลาด 

5. บุคลากร 

6. ลักษณะทางกายภาพ 

7. กระบวนการใหOบริการ 
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สJวนที่ 5 เป�นคำถามปลายเป±ดใหOผูOตอบไดO

เสนอแนะและแสดงความคิดเห็นไดOอยJางอิสระ 

ก Jอนนำแบบสอบถามไปใช O ได Oท ำการ

ตรวจสอบคุณภาพไดOคJาดัชนีความตรงตามเนื้อหา 

(Content Validity Index-CVI) เทJากับ 1.0 และไดO

นำไปทดลองจำนวน30 ชุดเพื่อทำการทดสอบความ

เช ื ่อม ั ่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยการ

วิเคราะห;คJาความเช่ือม่ันรายดOาน โดยใชOสัมประสิทธ์ิ

แ อ ล ฟ า ข อ ง ร อ น บ า ค  (Cronbach’s Alpha 

Coefficient) มากกวJา 0.70 ท ุกด Oานจึงจะอย ู J ใน

เกณฑ;ที่ยอมรบัไดO 

การวิเคราะหjทางสถิติ 

 งานวิจัยนี ้ใชOสถิติพื้นฐาน เชJน คJาความถี่ 

และคJารOอยละ ในการอธิบายคุณลักษณะของกลุJม

ต ัวอย Jางและใช Oสถ ิต ิประเภทคJาเฉลี ่ยและส J วน

เบี่ยงเบนมาตรฐานในการอธิบายตัวแปรปIจจัยสJวน

ประสมทางการตลาดบริการ ปIจจัยสภาพแวดลOอม 

และพฤติกรรมหลังการตัดสินใจสJงบุตรหลานเขOา

โรงเรียนกีรติศึกษาของผูOปกครอง สำหรับการทดสอบ

สมมติฐานใช Oสถ ิต ิการว ิเคราะห;การถดถอยพหุ  

(Multiple Regression Analysis) ในการทดสอบตัว

แปรระหวJางปIจจัยสJวนประสมการตลาดบริการปIจจัย

สภาพแวดลOอมกับพฤติกรรมหลังการตัดสินใจของ

ผูOปกครอง 

 

สรุปผลการวิจัย 

การทดสอบสมมติฐาน 

สมมต ิฐ าน 1  ป I จจ ั ยทางส ั งคมและ

เศรษฐกิจสJงผลตJอกระบวนการตัดสินใจเลือกโรงเรียน

กีรติศึกษาของผูOปกครอง 

คJาสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ;ภายในตัวแปร

พยากรณ;ปIจจัยที่สJงผลตJอกระบวนการตัดสินใจเลือก

โรงเรียนกีรติศึกษาของผูOปกครอง มีความสัมพันธ;ใน

ทางบวกทุกตัวและมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ป Iจจ ัยท ี ่ม ีค J าส ัมประส ิทธ ิ ์มากที ่ส ุด คือ 

เศรษฐกิจและครอบครัว เทJากับ .394 รองลงมาคือ 

กลุJมอOางอิงกับครอบครัว เทJากับ .317 และนOอยที่สุด 

คือ ครอบครัวกับประบวนการตัดสินใจ เทJากับ .201  

โมเดลที ่ 1 มีคJาสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ;

พหุคูณ (R) เทJากับ .241 คJาอำนาจการพยากรณ;รOอย

ละ 5.8 และคJาความคาดเคลื่อนมาตรฐานของการ

พยากรณ; เทJากับ .45362  ปIจจัยเศรษฐกิจและกลุJม

อOางอิงม ีค Jาส ัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ;ของต ัวแปร

พยากรณ ; ในร ูปคะแนนด ิบเท Jาก ับ .157 ม ี คJ า

สัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ;ของตัวแปรพยากรณ;ในรูป

คะแนนมาตรฐานเทJากับ .241 ที่ระดับนัยสำคัญทาง

สถิติ .05  

โมเดลที ่ 2 มีคJาสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ;

พหุคูณ (R) เทJากับ .285 คJาอำนาจการพยากรณ;รOอย

ละ 8.1 และคJาความคาดเคลื่อนมาตรฐานของการ

พยากรณ; เทJากับ .44880   ปIจจัยเศรษฐกิจและกลุJม

อOางอิงม ีค Jาส ัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ;ของต ัวแปร

พยากรณ;ในรูปคะแนนดิบ เทJากับ .178 และ .087 

ตามลำดับ มีคJาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ;ของตัวแปร

พยากรณ;ในรูปคะแนนมาตรฐาน เทJากับ .254 และ 

.154 ตามลำดับ ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05  

 ที่คJา  Standardized  แสดงสมการไดOดังน้ี 

𝑌$=  3.013 + 0.254X1 + 0.154X2 

เม่ือ 𝑌$= กระบวนการตัดสินใจ 

X1 = เศรษฐกิจ 

X2 = กลุJมอOางอิง 

จากสมการขOางตOนแสดงใหOเห็นวJาถOาปIจจัย

ดOานเศรษฐกิจเปลี ่ยนแปลงเพิ ่มขึ ้น 1 หนJวย แลOว

กระบวนการตัดสินใจเลือกโรงเรียนกีรติศึกษาของ

ผู Oปกครองจะเปลี ่ยนแปลงเพิ ่มข ึ ้น 0.254 หนJวย 

ป Iจจ ัยด Oานกล ุ Jมอ Oางอ ิ ง เพ ิ ่มข ึ ้น 1 หน Jวย แลOว

กระบวนการตัดสินใจเลือกโรงเรียนกีรติศึกษาของ

ผูOปกครองจะเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้น 0.154 หนJวย  

สมมติฐาน 2  สJวนประสมทางการตลาด

สJงผลตJอกระบวนการตัดสินใจเลือกโรงเรียนกีรติ

ศึกษาของผูOปกครอง 
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คJาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ;ภายในตัวแปรพยากรณ;

ปIจจัยที่สJงผลตJอกระบวนการตัดสินใจเลือกโรงเรียน

กีรติศึกษาของผูOปกตรอง มีความสัมพันธ;ในทางบวก

ทุกตัวและมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05    ปIจจัยที่มี

คJาสัมประสิทธ์ิมากที่สุด คือ กระบวนการใหOบริการ

และบุคคล เทJากับ 1.000 รองลงมา คือ ลักษณะทาง

กายภาพและกระบวนการตัดสินใจ เทJากับ .590 และ

นOอยที่สุด คือ บุคคลและสถานที่ กับกระบวนการ

ใหOบริการและสถานที่ เทJากับ .167  

โมเดลที ่ 1 มีคJาสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ;

พหุคูณ (R) เทJากับ .590 คJาอำนาจการพยากรณ;รOอย

ละ 34.8 และคJาความคาดเคลื่อนมาตรฐานของการ

พยากรณ; เทJากับ .37738 ปIจจัยลักษณะทางกายภาพ

มีคJาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ;ของตัวแปรพยากรณ;ในรูป

คะแนนดิบ เทJากับ .493 มีคJาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ;

ของตัวแปรพยากรณ;ในรูปคะแนนมาตรฐาน เทJากับ 

.590 ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05  

โมเดลที ่ 2 มีคJาสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ;

พหุคูณ (R) เทJากับ .647 คJาอำนาจการพยากรณ;รOอย

ละ 41.9 และคJาความคาดเคลื่อนมาตรฐานของการ

พยากรณ;  เท Jาก ับ .35699  ป Iจจ ัยล ักษณะทาง

กายภาพและการสJงเสริมการตลาดมีคJาสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธ;ของตัวแปรพยากรณ;ในร ูปคะแนนดิบ 

เทJากับ .365 และ .239 ตามลำดับ มีคJาสัมประสิทธ์ิ

สหส ัมพ ันธ ;ของต ัวแปรพยากรณ;ในร ูปคะแนน

มาตรฐาน เทJากับ .436 และ .307 ตามลำดับ ที่ระดับ

นัยสำคัญทางสถิติ .05  

โมเดลที ่ 3 มีคJาสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ;

พหุคูณ (R) เทJากับ .661 คJาอำนาจการพยากรณ;รOอย

ละ 43.7 และคJาความคาดเคลื่อนมาตรฐานของการ

พยากรณ;  เท Jาก ับ .35202  ป Iจจ ัยล ักษณะทาง

กายภาพ การสJงเสริมการตลาด และบุคคล มีคJา

สัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ;ของตัวแปรพยากรณ;ในรูป

คะแนนดิบ เทJากับ .336 .209 และ .067 ตามลำดับ 

มีคJาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ;ของตัวแปรพยากรณ;ในรูป

คะแนนมาตรฐาน เท Jาก ับ .402 .269 และ .149 

ตามลำดับ ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05  

ที่คJา Standardized  แสดงสมการไดOดังน้ี 

𝑌$=  1.441 + 0.402X1 + 0.269X2 + 0.149X3 

เม่ือ 𝑌$= กระบวนการตัดสินใจ 

X1 = ลักษณะทางกายภาพ 

X2 = การสJงเสริมการตลาด 

X3 = บุคคล 

จากสมการขOางตOนแสดงใหOเห็นวJาถOาปIจจัย

การตลาดดOานลักษณะทางกายภาพเปลี ่ยนแปลง

เพิ ่มขึ ้น 1 หนJวย แลOวกระบวนการตัดสินใจเลือก

โรงเรียนกีรติศึกษาของผู Oปกครองจะเปลี่ยนแปลง

เพิ ่มข ึ ้น 0.402 หนJวย ป Iจจัยการตลาดด Oานการ

สJงเสริมการตลาดเพิ่มขึ้น 1 หนJวย แลOวกระบวนการ

ตัดสินใจเลือกโรงเรียนกีรติศึกษาของผูOปกครองจะ

เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 0.269 หนJวย ปIจจัยการตลาด

ดOานบุคคลเพิ่มขึ้น 1 หนJวย แลOวกระบวนการตัดสินใจ

เล ื อกโ ร ง เ ร ี ยนก ี รต ิ ศ ึ กษาของผ ู O ปกคร องจะ

เปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้น 0.149 หนJวย 

 

การอภิปรายผล 

ผลการวิจัยพบวJาปIจจัยทางการตลาดมี

อิทธิพลตJอการตัดสินใจของผูOปกครอง สอดคลOองกับ

งานวิจัยของ สุชาดา อังศุจินดา ชวนชม ชินะตังกูร 

และ ประกอบ คุณารักษ; (2554) ที่ศึกษาองค;ประกอบ

ของกลยุทธ;การตลาดที่มีอิทธิพลตJอความสำเร็จของ

โรงเรียนเอกชน และ เอมจิต แขJงขัน (2548) ที่ศึกษา

ความคิดเห็นดOานปIจจัยทางการตลาดของนักศึกษาใน

การเล ือกศ ึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำน ั กงาน

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร อ า ช ี ว ศ ึ ก ษ า ใ น จ ั ง ห วั ด 

ส ุราษฎร ;ธานี และ กนกกาญจน; เสนJห; นมะหุต 

(2556) ที่ศึกษาสJวนประสมทางการตลาดและปIจจัยที่

มีผลตJอความตOองการและแรงจูงใจในการศึกษาตJอ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ในเขต

ภาคเหนือ จึงอาจสรุปไดOวJาปIจจัยทางการตลาดมี

อิทธิพลตJอการตัดสินใจในทุกระดับช้ัน 
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นอกจากนี้ผลการวิจัยยังช้ีใหOเห็นวJา ปIจจัย

ทางดOานบุคคลและทางดOานกระบวนการใหOบริการมี

อิทธิพลตJอการตัดสินใจสูงที ่สุด อาจเนื ่องมาจาก

ค ุณภาพของการศ ึกษาข ึ ้นอยูJก ับบ ุคลากรด Oาน

การศึกษาเป�นสำค ัญดัง ชัยสมพล ชาวประเสริฐ 

(2546) กลJาววJาบุคลากรมีผลตJอคุณภาพของการ

ให Oบร ิการ และบ ุคลากรย ัง เป �นส Jวนสำค ัญตJ อ

กระบวนการใหOบริการ กระบวนการผลิตบริการที่

ออกแบบมาไมJดีมักจะสรOางความไมJพอใจใหOลูกคOา 

เนื่องจากอาจมีความลJาชOา เพราะโรงเรียนก็ถือเป�น

ธุรกิจบริการเชJนกัน กระบวนการใหOบริการจึงเป�น

สJวนสำคัญตJอการตัดสินใจของผูOปกครอง   

ในขณะที่ปIจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจก็มี

อิทธิพลตJอการตัดสินใจเชJนกัน ดังที่ Kotler and 

Keller (2006) และ สุดาดวง เรืองรุจิระ (2543) ที่

อธิบายวJาเป�นปIจจัยที ่มีอิทธิพลตJอพฤติกรรมของ

ผูOบริโภค โดยที่ ปIจจัยดOานเศรษฐกิจมีอิทธิพลตJอการ

ตัดสินใจมากที่สุด อาจเนื่องจากปIจจัยทางเศรษฐกิจ

สJงผลตJออำนาจการใชOจJายของประชาชนทั่วไป และ

ป Iจจ ัยทางด Oานครอบคร ัวรองลงมา เน ื ่องจาก

ครอบครัวเป�นกลุJมสังคมที่ใกลOชิดตัวบุคคลมากที่สุด 

ลักษณะของผูOเลี้ยงดู พJอแมJ วิธีการเลี้ยงดู รูปแบบ

การดำรงชีวิต อาหาร ความเป�นอยูJ ที่แตJละคนไดOรบั

การหลJอหลอมตั ้งแตJเกิดจะคJอยซึมซับเขOาไปเป�น

แบบอยJางที่จะปฏิบัติตาม ซึ่งแตJละครอบครัวก็จะมี

วิธีปฏิบัติที่แตกตJางกัน พฤติกรรมเหลJาน้ีจะมีอิทธิพล

ตJอทัศนคติ การรับรูO การเลือกส่ิงที่จะตอบสนองความ

ตOองการก็จะแตกตJางกัน (สุดาดวง เรืองรุจิระ, 2543)  

ผูOปกครองที่มีอาชีพและระยะทางระหวJาง

บOานถึงโรงเรียนมีอิทธิพลตJอการตัดสินใจแตกตJางกัน 

ซ่ึงสอดคลOองกับ Kotler and Keller (2006) ที่กลJาว

วJารูปแบบการดำเนินชีวิตและคุณคJา บุคคลที่มาจาก

ชนช้ัน อาชีพ สังคม แตกตJางกัน ก็จะมีรูปแบบการใชO

ชีวิตที่แตกตJางกัน เพศ อายุ รายไดO ความสัมพันธ;กับ

นักเรียน จำนวนบุตร และจำนวนบุตรที่เรียนโรงเรียน

กีรติกลับมีระดับการมีอิทธิพลดOานสังคมและ

เศรษฐกิจที่ไมJแตกตJางกัน ซ่ึงขัดแยOงกับทฤษฎี

การตลาดดังกลJาว อาจเน่ืองจากเป�นการศึกษา

ระดับพื้นฐานที่ทุกครัวเรือนตOองตัดสินใจ ลักษณะ

ทางประชากรศาสตร;พื้นฐานจึงไมJมีสJวนตJอการ

ตัดสินใจดังน้ันจึงไมJมีความแตกตJางกัน 

 

ขxอเสนอแนะ 

 ขxอเสนอแนะจากการวิจัย 

 จากผลการว ิ จ ั ยท ี ่ พบว J า  ป I จจ ั ยทาง

ครอบครัวโดยเฉพาะสมาชิกในครอบครัวตัดสินใจ

รJวมกันในการเลือกโรงเรียนกีรติศึกษา จึงควรเนOนที่

การสื่อสารกับครอบครัว เพื่อการสรOางการตระหนัก

ถึงความสำคัญของการศึกษาและคุณภาพที ่ทาง

โรงเรียนกีรติศึกษาใหOการมุ JงเนOนและมีการพัฒนา

อยJางตJอเน่ือง นอกจากน้ีความสัมพันธ;สJวนตัวของคน

ในครอบครัวกับบุคลากรในโรงเรียนมีอิทธิพลตJอการ

ตัดสินใจในระดับมาก ดังนั้นจึงควรมุJนเนOนการรักษา

สัมพันธ;ภาพระหวJางบุคลากรกับผู OปกกครองอยJาง

ตJอเนื่อง โดยการใชO CRM อยJางเป�นระบบ เพื่อใชOใน

การประมวลขOอมูลของเด็กและผู OปกครองและใชO

พัฒนาวิธีการติดตJอที่เหมาะสมกับเด็กและผูOปกครอง

แตJละราย 

 ปIจจัยทางสังคมที ่ เป �นกลุ JมอOางอ ิ งแมO

โดยรวมจะมีระดับการมีอิทธิพลในระดับปานกลาง 

แตJพบวJาการแนะนำของศิษย;เกJาหรือญาติของศิษย;

เกJามีอิทธิพลตJอการตัดสินใจมาก ดังนั้นจึงเป�นการ

ยืนยันวJาการรักษาคุณภาพและการรักษาสัมพันธ;ภาพ

อันดีกับเด็กและผูOปกครองเป�นการสรOางความมั่นใจ

และชJวยใหOผูOปกครองตัดสินใจไดOงJายขึ้น 

 ปIจจัยทางเศรษฐกิจเป�นปIจจัยที ่ควบคุม

ไมJไดO โรงเรียนจึงควรมีการปรับกลยุทธ;ดOานราคาและ

การสJงเสริมการตลาดใหOเหมาะสมกับสถานการณ;ทาง

เศรษฐกิจของผูOปกครองแตJละรายและเหมาะสมกับ

เศรษฐกิจโดยรวม เพื ่อใหOตัดสินใจไดOงJายขึ ้น และ

สามารถจJายไดOงJายขึ้นอีกดOวย 
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 ปIจจัยดOานสJวนประสมทางการตลาดทุก

ดOานมีอิทธิพลตJอการตัดสินใจของผู Oปกครอง ซ่ึง

โรงเรียนควรเนOนดOานกระบวนการใหOบริการและดOาน

บุคคล โดยใหOกระบวนการใหOบริการมีความสะดวก

ครบวงจร ส Jวนด Oานบ ุคลากรซ ึ ่ งผ ู OปกครองใหO

ความสำคัญกับการดูแลเด็กนักเรียนอยJางใกลOชิด

อบอ ุ J นมากเป �นอ ันด ับหน ึ ่ งและคร ู ม ี ความรูO

ความสามารถรองลงมา ดังนั้นจึงควรมุJงเนOนครูที ่มี

คุณภาพและมีมนุษยสัมพันธ;ที่ดีที่จะใหOการดูและเด็ก

น ักเร ียนอย Jางใกล Oช ิดอบอ ุ Jน ซ่ึงผลการทดสอบ

สมมติฐานที ่สรุปโมเดลลักษณะทางกายภาพการ

สJงเสริมการตลาดและบุคคลที ่หากเพิ ่มสูงขึ้นก็จะ

สJงผลตJอกระบวนการตัดสินใจสูงข ึ ้นด Oวย ดังน้ัน

โรงเรียนควรมุJงเนOนที่การพัฒนาและทนุบำรุงลักษณะ

ทางกายภาพ และสภาพแวดลOอมของโรงเรียนให Oมี

ความพรOอมในการใชOงาน มีความสวยงาม สะอาด อยูJ

เสมอ ตลอดจนตOองมีการพัฒนากลยุทธ;การตลาดที่

เหมาะสมกับกลุJมเป�าหมาย โดยใชOโปรแกรม CRM 

เข OามาชJวยในการพัฒนากลยุทธ;ท ี ่ เหมาะสมกับ

กลุ Jมเป�าหมายแตJละราย และพัฒนาบุคลากรของ

โรงเรียนอยJางตJอเนื ่อง ใหOมีคุณภาพและมีมนุษย

สัมพันธ;ที่ดีสมกับเป�นตัวแทนของโรงเรียน 

ขxอเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังตkอไป 

1. ควรศึกษาปIจจัยเฉพาะดOานการตลาด 

เพื่อเพิ่มแนวทางในการพัฒนากลยุทธ;ทางการตลาด  

2. ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเนOนการ

สัมภาษณ;เชิงลึก กับกลุJมเป�าหมาย 
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