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บทคัดย่ อ

การศึกษาวิจยั เรื่ อง ความพึงพอใจในการใช้บริ การสนามบินดอนเมือง ในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ ในการทํา
วิจยั คือ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูท้ ี่มาใช้บริ การของสนามบินดอนเมือง ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ
ในการใช้บริ การของสนามบินดอนเมือง และนําผลการศึกษาใช้เป็ นแนวทางในการแก้ปัญหาการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากรภายในสนามบินดอนเมือง
โดยงานวิจยั ครั้งนี้เป็ นงานวิจยั เชิงสํารวจ ซึ่งมุ่งเน้นทําการสํารวจสอบถามเฉพาะ บุคลากรที่มาใช้บริ การ
สนามบิ นดอนเมือง โดยกําหนดขอบเขตพื้นที่ ไว้ที่ท่าอากาศยานดอนเมืองเท่านั้น โดยใช้เครื่ องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ซึ่ งการเก็บข้อมูลแบบสอบถามจะแบ่งแยกเป็ น 2 ลักษณะ คือ การเก็บรวบรวม
แบบสอบด้วยตนเอง และการเก็บรวบรวมแบบสอบถามทางไปรษณี ย ์
ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศชาย มีอายุในช่วง 18-22 ปี มีระดับการศึกษา
ปริ ญญาตรี มีรายได้ อยูใ่ นช่วง 0-20,000 บาท/เดือน และมีสถานภาพการโสด ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และปั จจัย ทั้ง 5 ตัว ที่ มีผลต่อความพึงพอใจของผูท้ ี่ มาใช้บริ การสนามบิ นดอนเมื อง
พบว่ามีการส่งผลอยูใ่ นระดับสูง
คําสําคัญ : ความพึงพอใจ, การใช้บริ การสนามบิน, สนามบินดอนเมือง
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ABSTRACT

Objective of the Study of the Don Mueang Airport’s Service Satisfaction are as following:
1. To study the satisfaction of the services of Don Mueang Airport.
2. To study the factors affected to the satisfaction of the services of Don Mueang Airport.
3. To apply the study results as a guideline to solve the operational problems of personnel of Don
Mueang Airport
In which this research is a survey research, it is focused on surveying specific queries passengers of the
Don Mueang Airport. The area is set only in this Airport. Also, questionnaire is used as a research tool that can
be divided into 2 types: Self-collected questionnaire and Mail-collected questionnaire. The result of the study
found that most of the participants gender is male (288 people, 52.60%). 18-22 years old is the peak average age
range (121 people, 38.70%). The average education level is bachelor degree (379 people, 69.20%). The average
income range is 0 - 20,000 Thai Baht per month (262 people, 47.80%). Lastly, the average status is single (385
people, 70.30%). In conclusion, the study have found that the five factors above have affected significantly to the
satisfaction of the Don Mueang Airport’s passenger in the high level.

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

ในปั จุบัน สนามบิ นดอนเมื องได้เป็ นสนามบิ นแห่ งที่ สองรองจากสนามบิ นสุ ว รรณภูมิ แต่ยงั ยังไม่
สามารถรองรับนักท่ องเที่ ยวหรื อผูโ้ ดยสารยังคงทําได้ไม่ดีนัก อี กทั้งในขณะนี้ สนามบิ นดอนเมื องได้ประสบ
ปั ญหาความแออัดในการให้บริ การในส่วนของเที่ยวบินในประเทศ และระหว่างประเทศ ดังนั้นเพื่อบรรเทาปั ญหา
ความแออัดและอํานวยความสะดวกให้แ ก่ ผูโ้ ดยสารให้มากขึ้ น ทอท. ได้เร่ งด่ วนดําเนิ นโครงการเร่ งด่ วน 2
โครงการ คือโครงการปรับปรุ งและขยายห้องโถง BUSGATE หรื อโถงทางออกขึ้นเครื่ องบินซึ่ งผูโ้ ดยสารจะต้อง
นัง่ รถไปขึ้นเครื่ องบิน จํานวน 2 จุดประกอบด้วย
1. โครงการขยายพื้นที่บสั เกตบริ เวณอาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศอาคาร 1
2. โครงการก่อสร้างบัสเกตเพิ่มเติมในอาคารผูโ้ ดยสารภายในประเทศบริ เวณอาคารเทียบเครื่ องบินรอง
หลังที่ 5
บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) หรื อ ทอท. เปิ ดเผยว่าปี 2561 สนามบินดอนเมืองจะมีรายได้
สู งกว่าที่ ผ่านมา นอกจากนี้ ปริ มาณผูโ้ ดยสารต่างชาติ ยงั เติ บโตต่อเนื่ องหลังจากปลดธงแดง ดังนั้นจึ งคาดว่า
การรับรู ้รายได้ตลอดปี จะขยายตัวไม่ต่าํ กว่า 20% ตามจํานวนผูโ้ ดยสารที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติ
นั้นเพิม่ ขึ้น 25% จากปั จจัยสนับสนุนด้านการเปิ ดเส้นทางบินระหว่างประเทศหลังจากปลดธงแดง
หากพิจารณาถึงแนวโน้มการเติบโตของตลาดธุ รกิจสายการบิ น โดยเฉพาะสายการบินต้นทุนตํ่า และ
แนวโน้มการเดินทางโดยสายการบินที่สูงขึ้นของผูโ้ ดยสาร จะเห็นได้วา่ แต่ละสนามบินมีศกั ยภาพในการเติบโต
ค่อนข้างมาก แต่ในขณะเดียวกันการแข่งขันของสนามบินแต่ล่ะที่ก็มากขึ้นเช่นกัน ดังนั้นเพื่อรักษาไว้ซ่ ึงส่ วนแบ่ง
ทางการตลาดและการเพิ่มส่ วนแบ่งทางการตลาดนั้น สนามบิ นจําเป็ นจะต้องมีความเข้าใจถึงความต้องการของ
ผูใ้ ช้บริ การและการพัฒนาการบริ การอย่างต่อเนื่ องเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผใู ้ ช้บริ การ (รัฐนันท์ พุกภักดี
2557)
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2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

ดอนเมือง

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูท้ ี่มาใช้บริ การของสนามบินดอนเมือง
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การของสนามบินดอนเมือง
3. เพื่อนําผลการศึกษาใช้เป็ นแนวทางในการแก้ปัญหาการปฏิบตั ิงานของบุคลากรภายในสนามบิน

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ปัจจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. รายได้
5. สถานภาพสมรส

ความพึงพอใจในการใช้ บริการ
1. ด้านรู ปลักษณ์
2. ด้านความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ
3. ด้านการตอบสนองลูกค้า
4. ด้านการรับประกัน / ความมัน่ ใจ
5. ด้านการดูแลเอาใจใส่ลูกค้าเป็ น
รายบุคคล
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
ในการศึกษาวิจยั เรื่ องความพึงพอใจของผูท้ ี่มาใช้บริ การของสนามบินดอนเมือง จากการศึกษาเอกสาร
และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง พบว่ามี 2 ปั จจัย และสามารถนํามาสร้างเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั ได้
4.2 ประชากร และกลุ่มตัวอย่ าง
ในการศึ กษาวิจยั เรื่ องความพึงพอใจในการใช้บริ การสนามบิ นดอนเมื อง ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนด
ขอบเขตของประชากรโดยเลือกศึกษาเฉพาะบุคลากรที่มาใช้บริ การสนามบินดอนเมือง โดยกําหนดขอบเขตพื้นที่
ไว้ที่ท่าอากาศยานดอนเมืองเท่านั้น
ทั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้ทาํ การกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ทั้งสิ้ น จํานวน 384 คน
และใช้วธิ ีการเลื่อกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental sampling)
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรต้น ได้แก่
1. ปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมส ระดับการศึกษา และอาชีพ
ตัวแปรตาม ได้แก่
1. ปั จจัยความพึงพอใจ ได้แก่ ด้านรู ปลักษณ์ ด้านความน่าเชื่อถือและไว้วางใจด้านการตอบสนอง
ลูกค้า ด้านการรับประกัน / ความมัน่ ใจ และด้านการดูแลเอาใจใส่ลูกค้าเป็ นรายบุคคล
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4.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้
สร้างขึ้นมาจากการศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 2 ส่ วน
คือ
ส่ วนที่1 แบบสอบถามด้านปั จจัยส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา อาชีพ
ส่วนที่2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้บริ การสนามบินดอนเมือง ประกอบด้วยข้อ
คําถามทั้ง 5 ด้าน ดังนี้
1. ด้านรู ปลักษณ์
2. ด้านความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ
3. ด้านการตอบสนองลูกค้า
4. ด้านการรับประกัน/ความมัน่ ใจ
5. ด้านการดูแลเอาใจใส่ลูกค้าเป็ นรายบุคคล
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ผูว้ ิจยั ทําการติดต่อฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและอํานวยการของสนามบินดอนเมือง โดยทําหนังสื อ
ชี้แจงขอความร่ วมมือพร้อมแนบแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมถึงผูต้ อบแบบสอบถามทุกคน
2. ผูว้ ิจยั ส่ งแบบสอบถามพร้อมหนังสื อขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามโดยผูว้ ิจยั ได้
นาส่ งและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองในบางส่ วน และบางส่ วนจะใช้การส่ งทางไปรษณี ยใ์ ห้กบั ผูป้ ระสานงาน
ซึ่ งปฏิ บตั ิงานอยู่ภายในสายงานสนามบิ นดอนเมืองในกรณี ที่ยงั ไม่ได้รับแบบสอบถามคืน ผูว้ ิจยั จะดาเนิ นการ
ติดตามครั้งที่ 2 และ 3 โดยวิธีการต่างๆ เช่น ส่งแบบสอบถามไปให้ใหม่ โทรศัพท์สอบถาม และติดตามด้วยตนเอง
ทั้งนี้เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่สมบูรณ์ที่สุด
3. ผูว้ จิ ยั นําแบบสอบถามที่สมบูรณ์ จํานวน 538 ชุดไปดําเนินการเก็บข้อมูล
4. ผูว้ จิ ยั ดําเนินการรวบรวมแบบสอบถามที่สมบูรณ์จาํ นวน 538ชุด เพื่อนํามาวิเคราะห์ขอ้ มูล
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
นําข้อมูลที่ รวบรวมได้จ ากกลุ่มตัว อย่างมาวิเคราะห์ ขอ้ มูลทางสถิ ติ โดยใช้โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์
สําเร็ จรู ปดังนี้
1. การตรวจแบบสอบถามและการให้คะแนน
1.1. ตรวจความสมบูรณ์และความถูกต้องของแบบสอบถาม
1.2. แบบสอบถามความพึงพอในการใช้บริ การสนามบินดอนเมือง เป็ นมาตราส่วนประมาณ
ค่า Rating Scale) ตามแบบมาตราวัดของ Likert โดยแบ่งข้อความแต่ละข้อเป็ น 5 ระดับ คื อ เห็ นด้วยมากที่ สุด
เห็นด้วยอย่างมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อย และเห็นด้วยน้อยที่สุด

5. สรุ ปผลการวิจัย

การศึ กษาวิจยั “ความพึ่งพอใจของผูใ้ ช้บริ การสนามบิ นดอนเมื อง” ครั้ งนี้ มี วตั ถุประสงค์ (1) กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ เป็ นบุคคลทัว่ ไปที่มาใช้บริ การสนามบินดอนเมือง จํานวน 548 คน เครื่ องมือ
ที่ ใช้ในการวิจัยครั้ งนี้ คื อ แบบสอบถาม มี ค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) เท่ ากับ 0.967 วิเคราะห์ ขอ้ มูลโดยใช้
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โปรแกรม SPSS สถิติที่ใช้ในการวิจยั คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที สถิติเอฟ และ
การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้
1. สรุ ปปั จจัยส่วนบุคคล พบว่า สถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด 548 คน ส่วนใหญ่ เป็ น
เพศชาย จํานวน 288 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.60 มีอายุในช่วง 18-22 ปี มากที่ สุด จํานวน 212 คน คิดเป็ นร้อยละ
38.70 มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มากที่สุด จํานวน 379 คน คิดเป็ นร้อยละ 69.20 มีรายได้ อยูใ่ นช่วง
020,000 บาท/เดือน มากที่สุด จํานวน 262 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.80 และมีสถานภาพการโสด มากที่สุด จํานวน 385
คน คิดเป็ นร้อยละ 70.30
2.สรุ ปผลการศึกษาปั จจัยความพึ่งพอใจของผูใ้ ช้บริ การสนามบินดอนเมือง
2.1 ด้านรู ปลักษณ์ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบตั ิงานด้าน
รู ปลักษณ์ อยูใ่ นระดับมาก (x� = 4.07, S.D.= 0.58)
2.2 ด้านความน่าเชื่อถือและการไว้วางใจ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ผลการปฏิบตั ิงาน ด้านความน่าเชื่อถือและการไว้วางใจ อยูใ่ นระดับมาก (x� = 4.05, S.D.= 0.62)
2.3 ด้า นการตอบสนองลู ก ค้า พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมี ระดับความคิ ดเห็ น เกี่ ยวกับผลการ
ปฏิบตั ิงานด้านการตอบสนองลูกค้า อยูใ่ นระดับมาก (x� = 4.02, S.D.= 0.69)
2.4 ด้านการรับประกันและความมัน่ ใจ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับผล
การปฏิบตั ิงานด้านการรับประกันและความมัน่ ใจ อยูใ่ นระดับมาก (x� = 4.06, S.D.= 0.68)
2.5 ด้านการดู แลเอาใจใส่ ลูกค้าเป็ นรายบุคคล พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมี ระดับความคิดเห็ น
เกี่ยวกับผลการปฏิบตั ิงานด้านการดูแลเอาใจใส่ลูกค้าเป็ นรายบุคคล อยูใ่ นระดับมาก (x� = 4.04, S.D.= 0.69)
สรุ ปผลการศึ กษา เพื่อนําผลการศึกษาใช้เป็ นแนวทางในการแก้ปัญหาการปฏิบตั ิงานของบุคลากรใน
ธุรกิจสายการบินในประเทศไทย
ผลการศึกษาระดับการส่งผลของปั จจัย ทั้ง 5 ด้าน ที่มีต่อการส่งผลต่อความพึงพอใจของผูท้ ี่มาใช้บริ การ
สนามบิ น ดอนเมื อ ง พบว่า มี ก ารส่ ง ผลอยู่ใ นระดับ สู ง มี ค่ า เท่ า กับ ร้ อ ยละ 0.100 (R2 = 0.100) มี ค่ า ความ
คลาดเคลื่อน เท่ากับ ±0.474 เมื่อทดสอบความมีนยั สําคัญทางสถิติ พบว่า มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเมื่อ
พิจารณาตัวแปรอิสระที่มีอาํ นาจในการทํานายการเปลี่ยนแปลงของความพึงพอใจของผูท้ ี่มาใช้บริ การสนามบิ น
ดอนเมือง ได้ดีที่สุดคือ ด้านความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ (B) ด้านรู ปลักษณ์ (A) ด้านการรับประกัน/ความมัน่ ใจ
(D) ด้านการตอบสนองลูกค้า (C) ด้านการดูแลเอาใจใส่ลกู ค้าเป็ นรายบุคคล(E) ตามลําดับ

6. อภิปรายผล

การวิจยั เรื่ อง พฤติกรรมการใช้ส่ื อสังคมออนไลน์ของนักศึ กษามหาวิทยาลัยศรี ปทุม มีประเด็นในการ
อภิปรายผลการวิจยั ดังนี้
ระดับการส่ งผลของปั จจัย ทั้ง 5 ด้าน ที่ มีต่อการส่ งผลต่อความพึงพอใจของผูท้ ี่มาใช้บริ การสนามบิน
ดอนเมือง มีการส่งผลอยูใ่ นระดับสูง เนื่องจาก ปั จจัยต่างๆนั้น เป็ นปั จจัยที่มีมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจ ของ
ผูม้ าใช้บริ การสนามบิ นดอนเมือง ถ้าปั จจัยต่างๆ เพิ่มขึ้น ย่อมส่ งผลให้ความพึงพอใจที่มีต่อสนามบินดอนเมือง
เพิ่มมากขึ้น
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ซึ่ ง สอดคล้องกับที่ จิ ต ตพัฒ น์ พรหมพงษ์ (2558) ทํา การศึ ก ษาวิจัย เรื่ อ ง ปั จ จัย ที่ มีอิ ทธิ พ ลต่อความ
พึงพอใจในการใช้บริ การสนามบินสุ วรรณภูมิ ผลการศึ กษาพบว่า ปั จจัยประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกัน มีความ
พึงพอใจในการใช้บริ การสนามบินสุวรรณภูมิแตกต่างกัน
และสอดคล้องกับ วิณารัตน์ ภูวพัฒน์ชยั กิ จ (2559) ทําการศึ กษาวิจยั เรื่ อง คุณภาพการให้บริ การของ
ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บรการชาวไทย ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็น
ต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การชาวไทย และปั จจัยคุณภาพการให้บริ การ อยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก และผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า คุณภาพการให้บริ การของท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิในภาพรวมส่ งผลต่อความพึงพอใจ
ของผูใ้ ช้บริ การชาวไทย
และสอดคล้องกับ เฉลิ มพล, กิ จรุ่ งเรื อง. (2553) ทําการศึ กษาวิจัยเรื่ อง ความพึงพอใจของผูโ้ ดยสาร
ชาวไทยต่อการบริ การ ของท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ ผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจของผูโ้ ดยสาร
ชาวไทยต่ อ การบริ ก ารของท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ กรุ ง เทพฯ ในภาพรวมมี คะแนนเฉลี่ ย อยู่ใ นระดับมาก
ผลการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจ พบว่า ผูโ้ ดยสารชาวไทย ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ต่างกันมีความพึงพอใจต่อการบริ การของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ แตกต่างกัน

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
จากการศึ ก ษาวิจัย เรื่ อ ง ความพึ ง พอใจในการใช้บ ริ ก ารสนามบิ น ดอนเมื อ ง ครั้ งนี้ ผูว้ ิจัย ขอเสนอ
ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในแต่ละประเด็น ดังนี้
1. ปั จจัยด้านรู ปลักษณ์ ควรดําเนินการ และ ปรับปรุ งในแต่ละด้านดังต่อไปนี้
ด้านวัสดุอุปกรณ์ภายในสนามบิน ควรปรับปรุ งเรื่ องวัสดุอุปกรณ์ให้มีความทันสมัยมากยิง่ ขึ้น
และให้เพียงพอต่อการให้บริ การ
ด้านสถานที่และสภาพแวดล้อม ควรปรับปรุ งเรื่ องการใช้งานสถานที่เนื่องจากมีพ้ืนที่นอ้ ยมาก
ไม่เพียงพอกับลูกค้าเวลามาใช้บริ การเป็ นจํานวนมากๆ
ด้านการแต่งกายของพนักงาน พนักงานการแต่งกายค่อยข้างเหมาะสมอยูแ่ ล้ว
ด้านการให้ขอ้ มูล ควรปรับปรุ งเรื่ องการให้ขอ้ มูลที่สะดวกรวดเร็ วและเข้าใจง่ายมากกว่านี้
2. ปั จ จัย ด้า นความน่ า เชิ อ ถื อ และไว้ว างใจ ควรดํา เนิ น การพัฒ นา และปรั บ ปรุ ง ในแต่ ล ะด้าน
ดังต่อไปนี้
ด้านพนักงานให้บริ การตรงตามข้อกําหนดของสนามบิ น ควรปรับปรุ งการภาษาในการให้
ข้อมูลที่ตรงประเด็นและคนทัว่ ไปในการใช้บริ การให้มีความเข้าใจได้ง่ายมากกว่านี้
ด้านพนักงานให้บริ การได้อย่างถูกต้องแม่นยํา ด้านการให้ขอ้ มูลส่ วนตรงงนี้ ค่อยข้างมีความ
แม่นยําในระดับนึง
ด้านเครื่ องมือ วัสดุอุปกรณ์รวมทั้งระบบสารสนเทศ ควรปรับปรุ งเรื่ องวัสดุอุปกรร์ ให้มีมาก
ขึ้นและสะดวกต่อการใช้งานในทุกๆ วัยในการเข้าใช้บริ การ
ด้านพนักงานมีจาํ นวนเพียงพอต่อการให้บริ การ พนักงานยังมีไม่เพียงพอต่อการให้ให้บริ การ
มากนัก ควรเพิ่มพนักงานในการให้บริ การให้มากขึ้น
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3. ด้านการตอบสนองลูกค้า ควรดําเนินการพัฒนา และปรับปรุ งในแต่ละด้านดังต่อไปนี้
ด้านระบบการทําของสนามบินมีความรวดเร็ ว ด้านระบบการทํางานของสนามบินยังมีความ
รวดเร็ วเพียงต่อความต้องการในการใช้บริ การพอสมควร แต่ควรเน้นความสะดวกในการให้บริ การมากกว่านี้
ด้านพนักงานมีความรู ้ความสามารถในการให้ขอ้ มูลและคําแนะนํา พนักงานยังม่ามรถให้
ข้อมูลและคําแนะนําได้ตรงประเด็นเท่าที่ควร ควรปรับปรุ งและแก้ไขในส่วนนี้
ด้านความช่วยเหลือจากพนักงาน พนักงานยังไม่สามรถมาให้ความช่วยเหลือได้รวดเร็ วมากนัก
ควรเน้นเร่ องความรวดเร็ วในการช่วยเหลือกระทันหันให้มีความพร้อมในการให้บริ การ
4. ด้านการรับประกัน/ความมัน่ ใจ ควรดําเนินการพัฒนา และปรับปรุ งในแต่ละด้านดังต่อไปนี้
ด้านพนักงานให้ความรู ้เกี่ยวกับข่าวสารของสายการบินต่างๆได้อย่างถูกต้อง ยังมีขอ้ ติดขัดอยู่
เล็กน้อยแต่รวมๆแล้วยังให้บริ การด้านนี้ได้เป็ นอย่างดี
ด้านมารยาทของพนักงาน พนักงานมีความสุภาพเรี ยบร้อยและเหมาะสม
5. ด้านการดูแลเอาใจใส่ลูกค้าเป็ นรายุคคล ควรดําเนินการพัฒนา และปรับปรุ งในแต่ละด้าน
ดังต่อไปนี้
ด้านพนักงานให้ความสนใจยิม้ แย้มแจ่มใส พนักงานมีความสนใจในการให้บริ การและแย้ม
แจ่มใสตลอดการให้บริ การได้ดีมาก
ด้านการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ด้านการประชาสัมพันธ์มีระบบระเบียบและแยกส่วน
การประชาสัมพันธ์ในแต่ละเรื่ องได้ดีมาก แต่มีความล่าช้าและติดขัดอยูบ่ างช่วง
ด้านพนักงานมีความมีความเข้าใจความต้องการของลูกค้า พนักงานไม่ค่อยมีความเข้าใจความ
ต้องการของลูกค้าเท่าที่ควร ควรปรับความเข้าใจให้มากกว่านี้
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
1. ควรศึกษา ปั จจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิงานของพนักงานของสนามบินดอนเมือง
2. ควรศึ กษา ผลกระทบที่ เกิ ดจากผลการปฏิ บตั ิงาน ของบุคลากรที่ ปฏิ บตั ิงานในสนามบิ นดอน
เมือง โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากลูกค้าผูใ้ ช้บริ การด้วย เพื่อเป็ นผลย้อนกลับมาใช้ในการปรับรุ งและพัฒนาผล
การปฏิบตั ิงาน ให้มีประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผล มากยิง่ ขึ้น
3. ควรศึกษา ในเรื่ องกําหนดการในเดินทางเพื่อแจ้งเตือนผูใ้ ช้บริ การล่วงหน้าหรื อเพื่อเตือนการ
เดินทางขึ้นเครื่ อง

8. กิตติกรรมประกาศ

ผูว้ ิจยั ขอขอบคุณ อาจารย์ผสู ้ อนทุกท่านที่ให้คาํ ปรึ กษาที่เป็ นประโยชน์ และติดตามความก้าวหน้าของ
งานวิจยั อย่างสมํ่าเสมอ
ขอบคุณ คุณกาญจน์ สันติกลุ ที่ช่วยให้คาํ แนะนําในการเขียนภาษาอังกฤษในบทความ
ขอบคุณครอบครัว ที่ให้กาํ ลัง และอยูเ่ คียงข้างเสมอ
และขอขอบคุณทุกๆ ท่านเป็ นที่มีส่วนร่ วมในวิจยั ชิ้นนี้ ขอบคุณมากครับ
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การวิจัยครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษากระบวนการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผล
การปฏิ บตั ิงานของบุคลากรในหน่ วยงานประกันสังคม เขตอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ในด้านต่าง ๆ
ได้แ ก่ วิธี ก ารบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ขวัญ และกํา ลัง ใจในการปฏิ บัติ ง านของบุ ค ลากร และประสิ ท ธิ ภ าพ
การปฏิบตั ิงานของบุคลากร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้เป็ นบุคลากรในหน่วยงานประกันสังคม เขตอําเภอ
บางพลี จัง หวัด สมุ ท รปราการ จํา นวน 100 คน ซึ่ ง ได้ม าโดยวิธี สุ่ ม แบบหลายขั้น ตอน (Multistage Random
Sampling) คณะผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองได้แบบสอบถามที่ มีความสมบูรณ์ สามารถนํามาวิเคราะห์
ข้อ มู ล ได้คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 100 วิเ คราะห์ ข ้อ มู ล โดยใช้ค่า ร้ อ ยละ (Percent) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) พร้อมทั้งแปลความหมายของข้อมูล
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ผลการวิจยั พบว่ า
1. บุ ค ลากรในหน่ ว ยงานประกัน สัง คมเขตอํา เภอบางพลี จัง หวัด สมุ ท รปราการ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลใน
การปฏิบตั ิงานด้านต่าง ๆ โดยเฉลี่ยรวมในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าทุกด้านได้แก่ ด้านวิธีการ
บริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ ด้านขวัญและกําลังใจในการปฏิ บัติงาน และด้านประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บัติงาน มี
ค่าเฉลี่ยในระดับมากทุกด้าน (�X = 4.35)
2. บุ ค ลากรในหน่ ว ยงานประกัน สัง คมเขตอํา เภอบางพลี จัง หวัด สมุ ท รปราการ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลใน
การปฏิบตั ิงานด้านต่าง ๆ เป็ นรายข้อของแต่ละด้าน พบว่าทุกข้อของทั้งสามด้านมีความคิดเห็นโดยเฉลี่ยในระดับ
มาก ทุกข้อเช่นกัน
คําสํ าคัญ: วิธีการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ ขวัญและกําลังใจในการปฏิ บตั ิงาน ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ งาน
ประสิ ทธิผลในการปฏิบตั ิงาน หน่วยงานประกันสังคม

ABSTRACT

The purpose of this research was studies the human resource management procedures influencing the
operational effectiveness of the officials in the social security office Bangplee District, Samutprakarn Province
on 3 aspects: human resource management method, morale and operational efficiency. The sample was 100
respondents comprising the social security office. The questionnaires were distributed by the researcher and 100%
of them were perfectly completed. Then the collected data was analyzed by “percentage” mean and “standard
deviation” after that data interpretation was done.
The result was founds as follows:
1. The overall social security office Bangplee District, Samutprakarn Province’ s operational
effectiveness towards the 3 aspects of the human resource management procedures influencing the operational
effectiveness of the official was founds at high level. When looking at individual aspect: human resource
management method, morale and operational efficiencies were also found at height level (X� = 4.35).
2. The overall social security office Bangplee District, Samutprakarn Province’ s operational
effectiveness towards the each item of the 3 aspects of the human resource management process influencing the
operational effectiveness of the official was also found at high level.
Keywords : Human Resource Management Method, Morale, Operational Efficiency,
Operational Effectiveness, The social security office.

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

“ทรัพยากรมนุ ษย์ (Human Resource)” ถือเป็ นทรัพยากรหนึ่ งที่ มีคุณค่าอย่างมากต่อการดํารงอยู่ของ
องค์กร เนื่ องด้วย มีความสามารถในการคิด และตัดสิ นใจได้เอง รวมถึงความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อให้
ปฏิ บัติ ง านได้ห ลากหลายและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น อย่า งไม่ จ ํา กัด ซึ่ ง ในปั จ จุ บัน ยัง ไม่ มี เ ทคโนโลยีใ ด ๆ
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มาทดแทนทรัพยากรมนุษย์ได้ท้ งั หมด ดังนั้นการดึงศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่าง
เต็ม ประสิ ท ธิ ภ าพนั้น จะต้อ งอาศัย วิธี ก ารบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ที่ ดี รวมถึ ง การสร้ า งขวัญ และกํา ลัง ใจใน
การปฏิบตั ิงานที่ดีดว้ ยเช่นกัน โดยวิธีการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ที่ดีน้ นั จะต้องสามารถตอบสนองนโยบายของ
องค์กร และสร้างแรงขับเคลื่อนเชิงบวกแก่บุคลากรในองค์กรได้ในเวลาเดียวกัน
“การบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ (Human Resource Management)” ตามแนวคิ ดของ โบวิน และฮาร์ สวี่
(Bowin & Harvey 2001) ได้ก ล่ า วไว้ว่า การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ หมายถึ ง กิ จ กรรมในการพัฒ นา จู ง ใจ
การปฏิบตั ิงานของพนักงานภายในองค์กรให้อยูใ่ นระดับสู งรวมทั้งการหลอมรวมความต้องการของบุคคลแต่ละ
คน เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายขององค์กร ดังนั้นการบริ หารทรัพยากรมนุษย์จึงเป็ นปั จจัยที่สาํ คัญ และมีความจําเป็ นที่
ต้องกระทําเพื่อให้ทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยูใ่ นองค์กรสามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและมีประสิ ทธิผล
ตลอดจนการสร้างความมัน่ คงและการพัฒนาขององค์กร โดยมีภารกิ จหลักในการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์อยู่
มากมายตามบริ บทขององค์ก ร เช่ น การวางแผนบริ ห ารจัด การบุ ค ลากร การกํา หนดงานหรื อ ออกแบบ
การปฏิบตั ิงานของบุคลากร การวิเคราะห์การปฏิบตั ิงานของบุคลากร การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรเข้าสู่
องค์กร การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การให้รางวัลและค่าตอบแทนแก่บุคลากร
การประกันสุ ขภาพและความปลอดภัยของบุคลากร จึ งเป็ นหน้าที่ของผูบ้ ริ หารทุกระดับที่จะต้องรับผิดชอบต่อ
การจัดการทรัพยากรบุคคลเพื่อให้บรรลุไปสู่เป้ าหมายของงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ
หน่ วยงานประกันสังคม เป็ นหน่ วยงานราชการหน่ วยงานหนึ่ ง ที่ มีภารกิ จหลักในการให้บริ การด้าน
การประกันสัง คมแก่ ผูม้ ารั บบริ การ โดยมุ่ ง เน้นการให้ความช่ ว ยเหลื อ ผูม้ ี ร ายได้ประจําให้มีหลักประกันใน
การดํารงชี วิต โดยที่ ลูกจ้าง นายจ้าง และภาครั ฐ ร่ วมกันออกเงิ นสมทบเข้ากองทุ นประกันสังคม เงิ นจํานวน
ดังกล่าวนี้ จะนํามาใช้จ่ายเมื่อสมาชิ กกองทุนมีเหตุจาํ เป็ น อันได้แก่ การเจ็บป่ วย การคลอดบุตร การทุพพลภาพ
การชราภาพ การเสี ยชีวิต รวมถึง การอยูใ่ นสภาวะว่างงาน การประกันสังคมจึงถือว่าเป็ นการกระจายรายได้และ
เป็ นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการรับผิดชอบต่อส่วนรวม (บริ ษทั กลุ่มแอดวานซ์ รี เสิ ร์ช จํากัด 2559)
งานวิจยั ฉบับนี้ได้ทาํ การศึกษากระบวนการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อประสิ ทธิผลการปฏิบตั ิงาน
ของบุคลากรในหน่วยงานประกันสังคม เขตอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยแบ่งออกเป็ นด้านสามด้าน
หลัก ได้แก่ วิธีการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ ขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร และประสิ ทธิ ภาพ
การปฏิ บตั ิงานของบุคลากร ซึ่ งมีความน่ าสนใจในแง่ของความคิดเห็นของบุคลากรที่ มีต่อกระบวนการบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงานประกันสังคม เขตอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ อันจะส่ งผลต่อประสิ ทธิผล
ของการปฏิ บตั ิงานของบุคลากร และสามารถใช้เป็ นแนวทางการพัฒนาวางแผนกระบวนการบริ หารทรัพยากร
มนุษย์ของหน่วยงานประกันสังคม เขตอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ในอนาคต (สุ พตั รา ธัญน้อม 2555,
ศศิวมิ ล ภิวฒั น์ 2560)

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษากระบวนการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากรใน
หน่วยงานประกันสังคม เขตอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
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3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
กระบวนการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
- วิธีการการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
- ขวัญและกําลังใจในการปฎิบตั ิงาน
- ประสิ ทธิภาพในการปฎิบตั ิงาน

ประสิ ทธิผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
การศึ กษาค้นคว้าในครั้ งนี้ เป็ นการวิจัยเชิ งสํารวจโดยใช้แบบสอบถาม โดยมี จุดมุ่งหมายเพื่อศึ กษา
กระบวนการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อประสิ ทธิผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในหน่วยงานประกันสังคม
เขตอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร (Population) ประชากรที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาครั้ งนี้ ได้แ ก่ เจ้า หน้า ที่ ใ นหน่ ว ยงาน
ประกันสังคม เขตอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ได้แก่ เจ้าหน้าที่ ในหน่ วยงานประกันสังคม เขตอําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ จํานวน 100 คน ได้มาโดยวิธีสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multistage Random Sampling)
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรต้ น
ตัว แปรต้น ที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษา ได้แ ก่ วิธี ก ารบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ขวัญ และกํา ลัง ใจในการ
ปฏิบตั ิงาน และประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
ตัวแปรตาม
ประสิ ทธิผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
4.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้เป็ นแบบสอบถามที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้นแบ่งเป็ น 3 ตอน
ตอนที่ 1 เป็ นสถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบคําถามเป็ นแบบตรวจคําตอบ (Check list)
ตอนที่ 2 เป็ นความคิดเห็ นเกี่ ยวกับกระบวนการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผล
การปฏิบตั ิงานของบุคลากรในด้านต่าง ๆ 3 ด้าน เป็ นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
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ตอนที่ 3 เป็ นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อ
ประสิ ทธิผลในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยขอความร่ วมมือจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานประกันสังคมเขตบาง
พลี จังหวัดสมุทรปราการ ในช่วงเดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 ได้แบบสอบถามที่สามารถนํามาใช้
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้จาํ นวน 100 ฉบับ
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในครั้งนี้ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป เพื่อคํานวณหาค่าสถิติ ดังนี้
1. ข้อมูลส่ วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถาม จากตอนที่ 1 ทําการวิเคราะห์ โดยการหาค่า ร้ อ ยละ
(Percent)
2. ข้อมูลเกี่ ยวกับกระบวนการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากรในหน่วยงานประกันสังคม เขตอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จากตอนที่ 2 ทําการวิเคราะห์การหา
ค่าเฉลี่ย (Mean : x�) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) พร้อมทั้งแปลความหมายของข้อมูล
โดยใช้เกณฑ์ดงั นี้
1.00 – 1.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด
1.50 – 2.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับน้อย
2.50 – 3.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง
3.50 – 4.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับมาก
4.50 – 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด
3. ข้อมูลความคิดเห็นแบบปลายเปิ ดจากตอนที่ 3 ทําการวิเคราะห์โดยใช้ความถี่ (Frequency)

5. สรุ ปผลการวิจัย

การวิจยั เรื่ องการศึกษากระบวนการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากรในหน่วยงานประกันสังคม เขตอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ สามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1. สถานภาพทั่ ว ไปของเจ้ า หน้ าที่ ใ นหน่ วยงานประกั น สั ง คมเขตอํ า เภอบางบางพลี จั ง หวั ด
สมุทรปราการ
เจ้า หน้า ที่ ที่ ป ฏิ บัติ ง านในหน่ ว ยงานประกัน สั ง คม เขตอํา เภอบางบางพลี จัง หวัด สมุ ท รปราการ
ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 54.50 มีอายุระหว่าง 31-34 ปี คิดเป็ นร้อยละ 78.00 ระดับการศึกษาปริ ญญา
ตรี คิดเป็ นร้อยละ 36.30 อายุงานระหว่าง 6-10 ปี คิดเป็ นร้อยละ 76.00 และมีรายได้ มากกว่า 20,000 บาท คิดเป็ น
ร้อยละ 38.00
2. ผลการศึกษากระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทสี่ ่ งผลต่ อประสิทธิผลการปฏิบัตงิ านของบุคลากร
2.1 บุคลากรในหน่วยงานประกันสังคมเขตอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีประสิ ทธิ ผลใน
การปฏิบตั ิงานด้านต่าง ๆ โดยเฉลี่ยรวมในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าทุกด้านได้แก่ ด้านวิธีการ
บริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ด้า นขวัญ และกํา ลัง ใจในการปฏิ บัติ ง าน และด้า นประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บัติ ง าน
มีค่าเฉลี่ยในระดับมากทุกด้านเช่นกัน
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2.2 บุคลากรในหน่วยงานประกันสังคมเขตอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีประสิ ทธิ ผลใน
การปฏิบตั ิงานด้านต่าง ๆ เป็ นรายข้อของแต่ละด้าน พบว่าทุกข้อของทั้งสามด้านมีความคิดเห็นโดยเฉลี่ยในระดับ
มากทุกข้อเช่นกัน (รายละเอียดดังตาราง)
ตารางที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากรในหน่วยงานประกันสังคม เขตอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ในด้านต่าง ๆ
ด้าน
S.D.
แปลผล
x�
มาก
1. ด้านวิธีการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
4.40
0.49
มาก
4.44
0.52
2. ด้านขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั ิงาน
มาก
4.21
0.64
3. ด้านประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน
ค่าเฉลี่ยรวม

4.35

0.51

มาก

ตารางที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากรในหน่ วยงานประกันสังคม เขตอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ในด้ านวิธีการบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์
ข้อที่
ข้อคําถาม
S.D.
แปลผล
x�
1
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
4.46
0.53
มาก
2
การฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากร
4.38
0.52
มาก
3
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
4.32
0.43
มาก
4
ค่าตอบแทนและสิ ทธิประโยชน์ที่ได้รับของบุคลากร
4.42
0.48
มาก
ค่าเฉลี่ยรวม
4.40
0.49
มาก
ตารางที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากรในหน่วยงานประกันสังคม เขตอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ในด้ านขวัญและกําลังใจใน
การปฏิบตั งิ าน
ข้อที่
ข้อคําถาม
S.D.
แปลผล
x�
1
ลักษณะท่าทางบทบาทของหัวหน้างานที่มีต่อผูใ้ ต้
บังคับบัญชา
4.45
0.57
มาก
2
ความพึงพอใจในหน้าที่การงานที่ปฏิบตั ิงาน
4.42
0.53
มาก
3
ความพึงพอใจต่อจุดมุ่งหมายหลักและนโยบายขององค์กร
4.43
0.41
มาก
4
การคํานึงถึงสุขภาพของผูป้ ฏิบตั ิงาน
4.47
0.57
มาก
ค่าเฉลี่ยรวม
4.44
0.52
มาก

303

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 14 ประจําปี 2562

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

ตารางที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากรในหน่วยงานประกันสังคม เขตอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ในด้ านประสิ ทธิภาพใน
การปฏิบตั งิ าน
ข้อที่
ข้อคําถาม
S.D.
แปลผล
x�
1
การปฏิบตั ิงานของท่านมีปริ มาณงานที่เหมาะสม
4.19
0.75
มาก
2
ท่านสามารถปฏิบตั ิงานได้ตามปริ มาณที่ถูกกําหนดไว้
4.22
0.50
มาก
3
ท่านสามารถปฏิบตั ิงานได้ตามเวลาที่กาํ หนด
4.21
0.68
มาก
ค่าเฉลี่ยรวม
4.21
0.64
มาก

6. อภิปรายผล

จากผลการศึกษากระบวนการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อประสิ ทธิผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
ในหน่วยงานประกันสังคม เขตอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พบว่าบุคลากรในหน่วยงานประกันสังคม เขต
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มี ประสิ ทธิ ผลในการปฏิ บตั ิงานในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านวิธีการบริ หาร
ทรัพยากรมนุ ษย์ ด้านขวัญและกําลังใจในการปฏิ บตั ิงาน และด้านประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงาน โดยเฉลี่ยรวมใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าทุกด้านได้แก่ ด้านวิธีการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ ด้านขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบตั ิงาน และด้านประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน มีค่าเฉลี่ยในระดับมากทุกด้านเช่นกัน แสดงว่า
วิธีการบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ ขวัญและกําลังใจในการปฏิ บัติงาน และประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บัติงานของ
บุคลากร ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในหน่วยงานประกันสังคม เขตอําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ ซึ่งสอดคล้องกับ อเนก วัดแย้ม (2556) และ ศศิวมิ ล ภิวฒั น์ (2560) ที่อธิบายถึงความสําคัญของการ
บริ หารทรัพยากรมนุษย์ไว้วา่ การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ สามารถช่วยให้บุคลากรที่ปฏิบตั ิงานในองค์กรมีขวัญ
กําลังใจในการปฏิบตั ิงาน เกิดความจงรักภักดีต่อองค์กรที่ตนปฏิบตั ิงาน และรวมถึงความต่อเนื่ องในการบริ หาร
ทรั พยากรมนุ ษย์ ที่ ผูบ้ ริ หารต้องมี การสํารวจและสร้ างขวัญกําลังใจที่ ดีแก่ บุคลากร เพื่อที่ จะทําให้บุคลากรมี
แรงผลักดันในการปฏิ บตั ิงานกับองค์กร และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Zubair Aslam Marwat และคณะ 2007
(อ้างถึง ลักษณชัย ธนะวังน้อย, 2554 : 102) พบว่า การจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์การโทรคมนาคมปากีสถาน
ทุกด้าน ได้แก่ การสรรหา การคัดเลือก การฝึ กอบรม การวางแผนอาชีพ การจ่ายค่าตอบแทน การมีส่วนร่ วมของ
พนักงาน และการกําหนดตําแหน่งหน้าที่มีความสัมพันธ์ทางด้านบวกกับประสิ ทธิ ภาพของพนักงาน นอกจากนี้
ตามบทความของ สุพตั รา ธัญน้อม (2555) ที่ได้อธิบายถึงผลกระทบ ของแผนการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ต่อความ
ผูกพันของบุคลากรที่ มีต่อองค์กร อันจะส่ งผลต่อการดําเนิ นงานกิ จการของบุคลากรในองค์กร และสถานภาพ
ความมัน่ คงขององค์กรได้ดว้ ยเช่นเดียวกัน

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
ในการบริ หารองค์กรให้เกิ ดประสิ ทธิ ผลในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร ควรคํานึ งถึงปั จจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิ ทธิ ผลในการปฏิ บตั ิงาน ได้แก่ วิธีการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ ขวัญและกําลังใจในการปฏิ บตั ิงาน และ
ประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากร

304

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 14 ประจําปี 2562

องค์กร

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
ควรศึกษากระบวนการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อประสิ ทธิผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในทุก

8. กิตติกรรมประกาศ

งานวิจยั ฉบับนี้สามารถสําเร็ จลุล่วงด้วยดีเพราะความกรุ ณาจากท่านอาจารย์ อนันตชัย ศศิธร ซึ่งท่านเป็ น
ผูใ้ ห้ขอ้ คิด คําแนะนํา กําลังใจ รวมถึงชี้ แนวทางในการทําวิจยั ตลอดจนคณาจารย์ทุกท่านในสถาบันเทคโนโลยี
ยานยนต์มหาชัยที่ได้ให้ความรู ้ แบ่งปั นประสบการณ์และแนวคิดต่างๆจนผูว้ จิ ยั เกิดความเข้าใจในการทําวิจยั มาก
ยิง่ ขึ้น
ขอขอบพระคุณผูต้ อบแบบสอบถามทุกท่านที่อนุเคราะห์และให้ความร่ วมมือในการตอบคําถามให้แก่
ผูว้ จิ ยั ตามความเป็ นจริ ง ซึ่งผูท้ าํ วิจยั ขอขอบพระคุณอีกครั้งมา ณ โอกาสนี้ดว้ ย

9. เอกสารอ้ างอิง

บริ ษทั กลุ่มแอดวานซ์ รี เสิ ร์ช จํากัด. 2559. “โครงการสํารวจความพึงพอใจของสํานักงานประกันสังคม ปี 2559”.
สํานักงานประกันสังคม.
ลักษณชัย ธนะวังน้อย. 2554. “ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทรัพยากรมนุษย์กบั ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงาน
ของ พนักงานเครื อเบทาโกร”. การประชุมเสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 2
สุพตั รา ธัญน้อม. 2555. “ความสัมพันธ์ระหว่างการบริ หารทรัพยากรมนุษย์กบั ความผูกพันต่อองค์การ: กรณี ศึกษา
โรงเรี ยนลาซาล”. วารสารวิจยั มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ฉบับที่ 8. 75-87.
ศศิวมิ ล ภิวฒั น์. 2560. “ความสัมพันธ์ระหว่างการบริ หารทรัพยากรมนุษย์กบั ประสิ ทธิภาพ การปฏิบตั ิงานของ
พนักงานธนาคารพาณิ ชย์แห่งหนึ่ง”. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ปี ที่ 13. 198-215.
อเนก วัดแย้ม. 2556. “การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)”
http://mpa2011.blogspot.com/2012/05/haman-resource-management.html
Bowin & Harvey. (2001). “Human Resource Management”. An Experiential Approach, 2/e.Upper Saddle
River, NJ : Prentice-Hall, Inc.
Zubair Aslam Marwat. (2007). “Impact of Human Resource Management Practices on Employees Performance
A case of Pakistani Telecom Sector”. In Small Enterprise Conference 2007. 23-26.

305

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 14 ประจําปี 2562

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

แนวทางการพัฒนาระบบควบคุมต้ นทุนโครงการงานติดตั้งฝาผนังอาคาร
ขั้นตอนรายงานผลต้ นทุนโครงการ กรณีศึกษา บริษัท เอบีซี จํากัด
A GUIDELINE FOR DEVELOPING THE COST MANAGEMENT SYSTEM
FOR THE WALL INSTALLATION PROJECT AND THE PROJECT COST
REPORTING PROCESS: A CASE STUDY OF ABC CO., LTD.
นลัทพร โควนิช
คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
E-mail : nalatporn1969@gmail.com
บทคัดย่ อ

การวิจยั เรื่ องนี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ค้นหาสาเหตุที่ก่อให้เกิดความล่าช้า และจัดทําวิธี
ปฏิ บตั ิงานเกี่ ยวกับการรายงานผลต้นทุนโครงการที่ ปฎิ บตั ิได้ง่าย เพื่อให้สามารถนํารายงานไปใช้แก้ปัญหาได้
อย่างตรงจุด 2) เพื่อพัฒนาระบบควบคุมต้นทุนโครงการงานติดตั้งในขั้น ตอนการรายงานผลต้นทุนโครงการให้
สามารถรวบรวม ติดตาม และรายงานผลได้ถูกต้อง รวดเร็ ว ทันเวลา 3) เพื่อให้มีฐานข้อมูลและเอกสารหลักฐาน
ประกอบงบการเงินที่ น่าเชื่ อถือเพียงพอใช้อธิ บายรายละเอียดต้นทุนให้ผูใ้ ช้ขอ้ มูลต้นทุนโครงการงานติดตั้งมี
ความเชื่อมัน่ เพิ่มขึ้น ผูว้ จิ ยั เริ่ มต้นจากศึกษากระบวนการควบคุมต้นทุนโครงการเริ่ มตั้งแต่การคํานวณปริ มาณพื้นที่
โครงการจน ถึงการรายงานผลต้นทุนโครงการ จํานวน 11 โครงการ เดือน ม.ค.-เม.ย. 2562 รวมระยะเวลา 4 เดือน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้วิธีสัมภาษณ์ผปู ้ ฏิบตั ิงานในแต่ละขั้นตอน, เก็บข้อมูลปั ญหาและระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้น
ตอนโดยนําเทคนิ ค Why Why analysis มาใช้ค ้น หาสาเหตุ ที่ แ ท้จ ริ ง ของปั ญ หา พบว่า ระบบควบคุ ม ต้น ทุ น
โครงการ มีปัญหาที่ ข้ นั ตอนการรายงานผลต้นทุนโครงการใช้เวลามากถึง 5264 นาที เฉลี่ย 3.62 นาทีต่อรายการ
สาเหตุเกิดจากวิธีการจัดทํารายงานผลต้นทุนใช้วธิ ีการดูขอ้ มูลจากเอกสารแล้วบันทึกเข้าโปรแกรม Ms.excel ทีละ
ใบ ผูว้ ิจยั จึงพัฒนาระบบควบคุมต้นทุนโครงการในขั้นตอนการรายงานผลต้นทุนโดยเปลี่ยนวิธีการบันทึกข้อมูล
ต้นทุ นโครงการเป็ นประยุกต์ฟังก์ช่นั บันทึ กซื้ อสิ นค้าที่ มีในโปรแกรมบัญ ชี CD organizer มาใช้บันทึ กข้อมูล
ต้นทุนโครงการงานติดตั้ง และใช้เป็ นฐานข้อมูลนํามาใช้จดั ทํารายงานผลต้นทุนโครงการได้ทนั ที ทําให้เวลาที่ใช้
จัดทํารายงานผลต้นทุนโครงการลดลงเหลือเพียง 0.78 นาทีต่อรายการ
คําสําคัญ : การควบคุม, ต้นทุนโครงการงานติดตั้งฝาผนังอาคาร

ABSTRACT

The objective of this research project were: 1) to study, analyze, and find the underlying cause of the
delay and to set up an easy-to-use procedure manual for the project cost reporting, so the report can be used for
solving the problems precisely at the causes; 2) the develop a cost management system for an installation
project that will be used during the project cost reporting process,so the information can be gathered,
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monitored, and reported accurately, quickly, and in a timely fashion; and 3) to provide a database and
documents for the reliable and accurate financial statement which clearly explains the project’s cost in detail, so
the user can be more confident in the project cost data. The author started the research project by studying the
project cost management process, from the calculation of the project’s area to the project cost reporting, from
11 projects, between January and April of 2019, for a period of 4 months. For the data analysis, the author
interviewed the operators while they worked in each stage, collected the information about their problems and
time used for each stage. The author applied the Why-Why Analysis technique to find the underlying cause of
the problems and found that they came from the project cost management system. The underlying cause of the
project came from the project cost reporting process, which used a massive amount of time, at 5,264 minutes,
or an average of 3.62 minutes per entry. This was caused by the method used for reporting the project cost,
whereas the operators read the information from the document and input it into the Microsoft Excel program,
one document at a time. Therefore, the author developed a project cost management system used for the cost
reporting process; whereas the method for recording the information of the project cost was changed by
applying the product purchase function available in the accounting program CD organizer for recording the
installation project cost instead. The accounting program could also be used as a database for reporting the
project cost immediately as well. As a result, the time required for preparing the project cost report was reduced
to merely 0.78 minutes per entry.
Keywords: management, the cost of wall installation project, the project cost report

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

การควบคุ ม ต้น ทุ น โครงการเป็ นส่ ว นหนึ่ งของการสร้ า งกํา ไรจากการดํา เนิ น งานที่ มี ค วามสํา คัญ
เนื่ องจากระบบควบคุ มต้น ทุ นโครงการที่ ดี สามารถช่ วยให้ผ ลกําไรขาดทุ น ของบริ ษทั เป็ นไปในทิ ศทางที่ ดี
เช่นเดียวกัน การควบคุมต้นทุนโครงการของกรณี ศึกษาบริ ษทั เอบี ซี จํากัดนั้นเริ่ มตั้งแต่การถอดแบบคํานวณ
พื้นที่โครงการจนถึงขั้นตอนสุ ดท้ายคือการรายงานผลต้นทุนโครงการ เนื่ องจากการราย งานผลต้นทุนโครงการ
เป็ นขั้น ตอนที่ มี ค วามล่าช้า และใช้เวลามากถึ ง 5264 นาที หรื อ ประมาณ 10 วัน การรายงานผลต้น ทุ น ที่ ใช้
เวลานานทําให้การติดตาม ตรวจสอบ และควบคุ มต้นทุ นโครงการทําได้ยาก ล่าช้า หากมี ปัญ หาที่ ตอ้ งแก้ไข
ปั ญหาต้นทุนจะไม่สามารถดําเนิ นการได้ทนั เวลา ผูว้ ิจยั จึ งเริ่ มต้นการพัฒนาระบบควบคุมต้นทุนโครงการงาน
ติดตั้งที่ข้ นั ตอนการรายงานผลต้นทุนโครงการก่อนเป็ นลําดับแรก ผลการวิจยั ทําให้มีฐานข้อมูลต้นทุนโครงการ
เรี ยลไทม์และรวมอยูใ่ นฐานข้อมูลโปรแกรมเดียวกับข้อมูลงบการเงิ น สามารถใช้ขอ้ มูลจัดทํารายงานผลต้นทุน
โครงการได้ทนั ที การรายงานผลต้นทุนที่รวดเร็ ว ทันเวลา มีประโยชน์โดยตรงกับผูจ้ ดั การโครงการและผูบ้ ริ หาร
ในการใช้ประโยชน์ของรายงานผลต้นทุนในการติดตาม ควบคุม บริ หารจัดการปั ญหาต้นทุนโครงการได้ทนั เวลา
สามารถควบคุมต้นทุนโครงการที่เกิดขึ้นจริ งให้เป็ นไปตามแผนหรื อกรอบงบประมาณเบื้องต้นได้
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2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ค้นหาสาเหตุที่ก่อให้เกิดความล่าช้า และจัดทําวิธีปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการรายงาน
ผลต้นทุนโครงการที่ปฎิบตั ิได้ง่าย เพื่อให้สามารถนํารายงานไปใช้แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด
2. เพื่อพัฒ นาระบบควบคุมต้น ทุ นโครงการงานติ ดตั้งในขั้น ตอนการรายงานผลต้นทุ นโครงการให้
สามารถรวบรวม ติดตาม และรายงานผลได้ ถูกต้อง รวดเร็ ว ทันเวลา
3. เพื่ อ ให้ มี ฐ านข้อ มู ล และเอกสารหลัก ฐานประกอบงบการเงิ น ที่ น่ า เชื่ อ ถื อ เพี ย งพอใช้อ ธิ บ าย
รายละเอียดต้นทุนให้ผใู ้ ช้ขอ้ มูลต้นทุนโครงการงานติดตั้งมีความเชื่อมัน่ เพิ่มขึ้น

3. ทฤษฎีและกรอบแนวคิดในการวิจัย

ผูว้ จิ ยั ได้มีการค้นคว้าทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง มีรายละเอียดที่คน้ คว้าได้ดงั นี้
สิ ทธิ พนั ธ์ อินทร์เพ็ญ, (2529) ทฤษฎีการพัฒนาคุณภาพงานและการปรับปรุ งกระบวนงาน อธิ บายไว้วา่
หมายถึ ง ความพยายามอย่างมี แ ผนและต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ก่ อ ให้ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงทั่ว ทั้ง ระบบ โดยมุ่ ง เน้ น
การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของการทํางาน เพื่อการเพิ่มประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิ
ผลขององค์การ
เรวัตร์ ชาตรี วิศิษ ฎ์, (2554) ทฤษฎี การแก้ไขปั ญ หาและตัดสิ น ใจ อธิ บ ายไว้ว่าเป็ นหน้าที่ สําคัญ ของ
ผูบ้ ริ หาร ปั ญหาเกิดขึ้นเมื่อมีความแตกต่างระหว่างสิ่ งที่คาดหวังกับสิ่ งที่เกิดขึ้นจริ ง การแก้ปัญหาเป็ นการนําข้อมูล
ปั ญหาที่เกิดขึ้นในอดีตมาแก้ไขในปั จจุบนั และการตัดสิ นใจที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนการเลือกแนวทางเพื่อแก้ปัญหา
วชรภูมิ เบญจโอฬาร, (2553) อธิ บายผลการวิจยั การพัฒนาระบบควบคุมต้นทุนก่อสร้างสําหรับบริ ษทั
ก่อสร้างขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย ไว้วา่ การใช้ระบบคอมพิวเตอร์มาพัฒนาระบบช่วยการบริ หาร
จัดการข้อมูล สําหรับควบคุมโครงการในลักษณะเป็ นข้อมูลเรี ยลไทม์ ทําให้องค์กรสามารถติดตามควบคุมต้นทุน
โครงการได้ในระดับที่ เหมาะสม เห็ นสถานะค่าใช้จ่ายจริ งของโครงการได้รวดเร็ ว ผลการวิจัยพบว่าการนํา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการบริ หารจัดการข้อมูลต้นทุนโครงการเป็ นประโยชน์ในการตัดสิ นใจ หรื อ
การกําหนดมาตราการแก้ไขที่ถูกต้องอย่างทันการณ์ต่อไป
ดิษฐพงศ์ รัตนโสภา, (2555) อธิ บายผลวิจยั การควบคุมต้นทุนของผูป้ ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
ในอําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ไว้ว่าวิธีการควบคุมต้นทุนโดย ใช้ระบบเอกสารมาช่วยในการตรวจสอบ
สามารถลดข้อผิดพลาดได้ของรายงานได้
จากการรวบรวมแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง สามารถสร้างกรอบแนวความคิดสําหรับการวิจยั
ได้กรอบแนวความคิดที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ดังต่อไปนี้

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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4. วิธีดําเนินการวิจัย
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4.1 ประชากรทีใ่ ช้ ในการวิจยั
การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ ข้อมูลระยะเวลาที่ใช้ในการจัดทํา
รายงานผลต้นทุนโครงการของบริ ษทั เอบีซี จํากัด ระหว่างเดือนมกราคม-เมษายน 2562 จํานวน 11 โครงการ
4.2 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
4.2.1 ตัวแปรอิสระ คือ ขั้นตอนและวิธีปฏิบตั ิงานจัดทํารายงานผลต้นทุนโครงการงานติดตั้ง
ประกอบด้วย - รู ปแบบการบันทึกและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนโครงการ
- ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดทํารายงานผลต้นทุนโครงการงานติดตั้ง
4.2.2 ตัวแปรตาม คือ ผลการปรับปรุ งวิธีจดั ทํารายงานผลต้นทุนโครงการงานติดตั้ง
ประกอบด้วย - อัตราส่วนจํานวนโครงการที่รายงานผลต้นทุนโครงการงานติดตั้งล่าช้า
- เวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการจัดทํารายงานผลต้นทุนโครงการงานติดตั้ง
4.3 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ครั้งนี้ คือ แบบบันทึกข้อมูล โดยผูว้ ิจยั เก็บข้อมูลระหว่าง
เดือนมกราคม-เมษายน 2562 เริ่ มเก็บข้อมูลตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลต้นทุนโครงการจนถึงนําส่ งรายงานผลต้นทุน
โครงการให้ผบู ้ ริ หาร มีข้ นั ตอนการจัดทํารายงานผลต้นทุนโครงการดังนี้
1. เรี ยกรายงานบัญ ชี แยกประเภทจากโปรแกรมบัญชี CD Organizer และ save ไฟล์เป็ นรู ปแบบ
MS. Excel
2. เรี ยกรายงานสรุ ปยอดขายรายบิลจากโปรแกรม CD Organizer และ save ไฟล์ เป็ นรู ปแบบ MS.
Excel (รายงานสรุ ปยอดขายรายบิล คือ ข้อมูลเอกสาร ใบแจ้งหนี้ที่เรี ยกเก็บเงินลูกค้า)
3. ใช้ฟังก์ชนั่ Pivot Table ของโปรแกรม MS. Excel หาผลรวมจํานวนเงินของ ค่าแรงจ่ายผูร้ ับเหมา
และยอดขายในรายงานที่ได้จากโปรแกรม CD Organizer ตามข้อ 1 และ 2
4. ใช้ฟังก์ชน่ั Vlookup ของโปรแกรม MS. Excel นําค่าแรงจ่ายและยอดขายที่รวมไว้ตามข้อ 3 มา
เปรี ยบเทียบหาผลต่างและโครงการที่จ่ายค่าแรงสูงกว่า ยอดขาย
5. ตรวจสอบโครงการที่ จ่ายค่าแรงมากกว่ายอดขาย เพื่อหารายการค่าแรงที่ จ่ายเงิ นผูร้ ับเหมาแล้ว
แต่ไม่มีการจัดทําใบแจ้งหนี้เก็บเงินลูกค้า โดยใช้วธิ ีการดังนี้
5.1 ตรวจสอบรายงานสรุ ปยอดขายรายบิล คอลัมภ์ Remark ดูรายละเอียดโซน.งวดงานที่ระบุ
ไว้ในเอกสารใบแจ้งหนี้
5.2 ตรวจสอบเอกสารตัว๋ ค่าแรงที่ฝ่ายPayment ใช้สรุ ปทําจ่ายค่าแรงผูร้ ับเหมา ดูรายละเอียด
โซน,งวดงานที่ระบุในตัว๋ ค่าแรงทีละใบ เทียบกับโซน,งวดงาน ที่ระบุในรายงานสรุ ปยอดขายรายบิลหารายการที่
มีโซน,งวดงานของค่าแรง และยอดขายที่เหมือนกันทีละใบจนครบทุกใบของโครงการที่ตรวจสอบ
5.3 จัดทําสรุ ปข้อมูลโซน,งวดงานของค่าแรงจ่ายตามข้อ 5.2 ที่มีการจ่ายเงิน ผูร้ ับเหมาแล้ว
แต่ยงั ไม่มีการจัดทําใบแจ้งหนี้เก็บเงินลูกค้า
5.4 จัดทําใบสําคัญทัว่ ไปปรับปรุ งรายการบัญชีตามมูลค่าที่ได้จากข้อ 5.3
5.5 จัดทํารายงานผลต้นทุนโครงการส่ งผูบ้ ริ หาร โดยนําค่าแรงจ่ายจริ งตามข้อ 5.3 เที ยบกับ
ยอดขายจากรายงานสรุ ป ยอดขายรายบิ ลตามข้อ 2 เพื่ อ แสดงรายละเอี ยดโครงการที่ มี ค่าแรงจ่ ายจริ งสู งกว่า
ยอดขาย
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4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูลการจัดทํารายงานผลต้นทุนโครงการรายงานผลต้นทุนโครงการระหว่างเดือนมกราคมเมษายน 2562 รวม 4 เดือน มีขอ้ มูลที่เก็บรวบรวมดังนี้
1) จํานวนโครงการที่รายงานผลต้นทุนล่าช้า 2) จํานวนโครงการทั้งหมด
3) เวลารวมที่ใช้จดั ทํารายงานผลต้นทุน
4) จํานวนเอกสารทั้งหมดที่จดั ทํารายงาน
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั นําข้อมูลที่ได้จากการรวบรวม ทดสอบปฏิบตั ิตามกระบวนการปฏิบตั ิงานจัดทํารายงานผลต้นทุน
โครงการมาคํานวณค่าสถิติต่างๆ เพื่อใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูลในแต่ละขั้นตอนดังนี้
1. วิเคราะห์หาสาเหตุของข้อบกพร่ องที่เกิดขึ้นในกระบวนการรายงานผลต้นทุนโครงการ เพื่อใช้
ประกอบการควบคุมต้นทุนโครงการ โดยใช้เทคนิ ค Why Why analysis เป็ นเครื่ องมือช่วยวิเคราะห์ และนําผล
วิเคราะห์ที่ได้ไปใช้ในการวางแผนแก้ไขปรับปรุ ง
2. วิเคราะห์ผลการดําเนินการ โดยใช้สถิติพรรณนา เช่น ความถี่ ร้อยละ
3. วิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบผลก่อนและหลังการดําเนิ นกิ จกรรม โดยใช้สถิ ติของตัวแปร รอบเวลา
และประสิ ทธิภาพโดยรวมของการปฏิบตั ิงาน
เนื่ องจากขนาดโครงการที่ เก็บข้อมูล 11 โครงการมีขนาดต่างกัน การวิเคราะห์ผลและเปรี ยบเที ยบผล
ก่อน-หลังจึงใช้ค่าเฉลี่ยของระยะเวลาที่ ใช้ต่อรายการเอกสารต้นทุนหนึ่ งใบ(ไม่ใช้ค่าเฉลี่ยต่อโครงการ ที่ วดั ผล
ไม่ได้กรณี ขนาดโครงการต่างกัน)

5. สรุ ปผลการวิจัย

5.1 สาเหตุของปัญหา (Causes of the Problem)
จากข้อมูลขั้นตอนจัดทํารายงานผลต้นทุนโครงการ 5 ขั้นตอนหลัก และ 5 ขั้นตอนย่อยตามที่แสดงในข้อ
4.3 ได้เก็บข้อมูล 11 โครงการ ใช้เวลาจัดทํารวม 5264 นาที จํานวนเอกสารรวม 1455 ใบ เวลาเฉลี่ย 3.62 นาทีต่อ
รายการ และนํามาวิเคราะห์ สาเหตุของปั ญ หาโดยใช้เทคนิ ค Why Why analysis พบว่า สาเหตุการรายงานผล
ต้นทุนโครงการล่าช้าเกิ ดจากไม่มีฐานข้อมูลที่ ใช้รวบรวมข้อมูลครบถ้วนตรงตามความต้องการใช้จดั ทํารายงาน
ผลต้นทุนโครงการ ทําให้ตอ้ งค้นหาจากเอกสารทีละใบ ต้องค้นหาหรื อตรวจสอบจากหลายแหล่ง ส่ งผลให้ใช้
เวลามากในการจัดทํารายงานผลต้นทุนโครงการ

แผนภาพที่ 3 การวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริ งของปั ญหาโดยใช้เทคนิค Why Why analysis
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5.2 แนวทางเลือกการแก้ ไขปัญหา (Alternative Solutions)
ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการคิดค้นทางเลือกในการแก้ไขปั ญหาเพื่อขจัดสาเหตุ “ไม่มีฐานข้อมูลที่รวมข้อมูลตรง
ความต้องการใช้จดั ทํารายงานผลต้นทุนโครงการ” มีรายละเอียดดังนี้
5.2.1 ทางเลือกในการแก้ไขปั ญหา มี 4 ทางเลือก ได้แก่
ทางเลือกที่
ทางเลือกที่ 1
ทางเลือกที่ 2
ทางเลือกที่ 3
ทางเลือกที่ 4

รายละเอียดแนวทางแก้ ไขปัญหา
จัดทําโปรแกรมฐานข้อมูล MS. Access เพื่อจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนโครงการงานติดตั้งฝาผนังอาคาร
ทั้งหมด
ประยุกต์ใช้ฟังก์ชน่ั ที่มีในโปรแกรมบัญชี CD Organizer ให้มีการจัดเก็บรายละเอียดเพียงพอสําหรับตรวจสอบ
และรายงานผลต้นทุนโครงการ
ประสานงานบริ ษทั ผูพ้ ฒั นาโปรแกรมบัญชี CD Organizer ให้พฒั นาฐานข้อมูลให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลที่
ใช้จดั ทํารายงานผลต้นทุนโครงการ
ประสานงานฝ่ าย Payment ให้ปรับปรุ งโปรแกรม MS. Excel ที่ใช้จดั เก็บข้อมูลตัว๋ จ่ายค่าแรงให้มีขอ้ มูลที่ใช้
จัดทํารายงานผลต้นทุนโครงการครบถ้วนถูกต้อง

แผนภาพที่ 4 รายละเอียดทางเลือกในการแก้ไขปั ญหา
5.2.2 เกณฑ์การคัดเลือกทางเลือกในการแก้ไขปั ญหา มี 4 ข้อ ได้แก่
A ความสามารถในการแก้ไขปั ญหา B ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการแก้ไขปั ญหา
C ระยะเวลาในการแก้ไข
D ประสิ ทธิผลของแนวทางแก้ไขปั ญหา
ข้อ
เกณฑ์คดั เลือก
A ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
แก้ไขได้เองภายในฝ่ ายบัญชี
แก้ไขโดยฝ่ ายอื�นภายในบริษัท
แก้ไขโดยภายนอกบริษัท
B ค่าใช้จา่ ยในการดําเนินการแก้ไข
ไม่มคี า่ ใช้จา่ ยเพิม� ขึน�
มีคา่ ใช้จา่ ยเพิม� ขึน� 1-10,000 บาท
มีคา่ ใช้จา่ ยเพิม� ขึน� >10,000 บาท

คะแนน ข้อ
C
3
3
1
D
3
2
1

เกณฑ์คดั เลือก
คะแนน
ระยะเวลาในการแก้ไข
ใช้เวลาดําเนินการ 1-15 วัน
3
ใช้เวลาดําเนินการ 30 วัน
2
ใช้เวลาดําเนินการ >30 วัน
1
ประสิทธิผลของแนวทางแก้ไข
ไม่มโี อกาสผิดพลาด
3
โอกาสผิดพลาดน้อยลงหรือเท่าเดิม
2
โอกาสผิดพลาดเพิม� ขึน�
1

แผนภาพที่ 5 เกณฑ์การพิจารณาเลือกทางเลือกในการแก้ไขปัญหา
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ทาง ที่

เกณฑ์การคัดเลือกทางเลือก

A

B

C

D

รวม

1

จัดทําโปรแกรมฐานข้อมูล MS. Access เพือ่ จัดเก็บ
ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนโครงการงานติดตั้งฝาผนังอาคาร
ทั้งหมด
ประยุกต์ใช้ฟังก์ชนั่ ที่มีในโปรแกรมบัญชี CD
Organizer ให้มีการจัดเก็บรายละเอียดเพียงพอสําหรับ
ตรวจสอบและรายงานผลต้นทุนโครงการ
ประสานงานบริ ษทั ผูพ้ ฒั นาโปรแกรมบัญชี CD
Organizer ให้พฒั นาฐานข้อมูลให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับ
ข้อมูลที่ใช้จดั ทํารายงานผลต้นทุนโครงการ
ประสานงานฝ่ าย Payment ให้ปรับปรุ งโปรแกรม MS.
Excel ที่ใช้จดั เก็บข้อมูลตัว๋ จ่ายค่าแรงให้มีขอ้ มูลที่ใช้
จัดทํารายงานผลต้นทุนโครงการครบถ้วนถูกต้อง

3

3

1

1

8

3

3

3

2

11

1

1

3

3

8

2

3

2

1

8

2
3
4

แผนภาพที่ 6 การคัดเลือกทางเลือกในการแก้ไขปั ญหาตามเกณฑ์คดั เลือกที่กาํ หนด
จากแผนภาพที่ 6 พบว่าทางเลือกที่ 2 มีคะแนนรวมสูงสุ ด 11 คะแนน จึงเข้าเกณฑ์เป็ นวิธีการแก้ไขที่ดี
ที่ สุดในการนํามาใช้แก้ไขปั ญหา ผูว้ ิจยั ได้เพิ่มเติมการพิจารณาข้อดี ขอ้ เสี ยและงบประมาณของแต่ละทางเลือก
พบว่าทางเลือกที่ 2 มีขอ้ ดีที่สนับสนุนให้สามารถแก้ไขปั ญหาได้มีประสิ ทธิภาพละไม่มีงบประมาณค่าใช้จ่ายใน
การแก้ไข ตามรายละเอียดที่แสดงในแผนภาพที่ 7
2 ทางเลือก
ข้อดี

ประยุกต์ใช้ฟังก์ชน่ั ที่มีในโปรแกรมบัญชี CD Organizer ให้มีการจัดเก็บรายละเอียดเพียงพอสําหรับตรวจสอบ
และรายงานผลต้นทุนโครงการ
2.1 ไม่เสี ยเวลาจัดทําโปรแกรมใหม่
2.2 ไม่เสี ยเวลาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล จากการจัดเก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลเดียว

ข้อเสี ย

2.1 การออกแบบโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลบางส่ วนไม่ชดั เจน จากข้อจํากัดของโปรแกรมที่ไม่สามารถแก้ไข
ได้
งบประมาณ ไม่มี

แผนภาพที่ 7 ข้อดีขอ้ เสี ยและงบประมาณของทางเลือกที่ใช้แก้ไขปั ญหา
5.3 สรุปผลการวิจยั
ผูว้ จิ ยั ได้สรุ ปแนวทางแก้ไขปั ญหาที่ ได้รับคัดเลือกนํามาใช้ดาํ เนิ นการแก้ไขปั ญหา ได้แก่ ทางเลือกที่ 2
การประยุก ต์ใ ช้ฟั ง ก์ ช่ัน ที่ มี ใ นโปรแกรมบัญ ชี CD Organizer ให้ มี ก ารจัด เก็ บ ราย ละเอี ย ดเพี ย งพอสํ าหรั บ
ตรวจสอบและรายงานผลต้น ทุ น โครงการ หลังดําเนิ น การแก้ไขปรั บ ปรุ งตามแผน ได้ด ําเนิ น การเก็ บ ข้อ มู ล
ประเมินผลตัวชี้วดั หลังแก้ไขตามแนวทางที่คดั เลือกดําเนินการช่วงเดือนพฤษภาคม 2562 ได้ผลลัพธ์ดงั นี้
1. มีฐานข้อมูลกลางและระบบบริ หารจัดการฐานข้อมูลกลางของต้นทุนโครงการงานติดตั้ง ใช้ใน
การรวบรวมข้อมู ลที่ เกี่ ยว ข้องกับ ต้น ทุ น โครงการงานบริ การติ ดตั้งไว้ในฐานข้อ มูลเดี ยวกัน และมี ขอ้ มู ลให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ขอ้ มูลร่ วมกันจากฐานข้อมูลกลาง
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2. มีคู่มือการปฏิบตั ิงานรายงานผลต้นทุนโครงการงานติดตั้งที่รักษามาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลให้มี
คุณภาพ น่าเชื่อถือ สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับได้ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีและมาตรฐานภาษี
3. มีผลสําเร็ จตามตัวชี้วดั ประสิ ทธิผลการรายงานผลต้นทุนโครงการงานติดตั้ง ดังนี้
ตัวชี้วดั
อัตราส่วนจํานวนโครงการที่
รายงานผลต้นทุนโครงการล่าช้า
ลดเวลาเฉลี่ยในการจัดทํารายงาน
ผลต้นทุนโครงการ

ก่อนปรับปรุ ง

เป้ าหมาย

ผลหลัง
ปรับปรุ ง

100%

0%

0%

มากกว่า 3 นาทีตอ่ รายการ
(1 รายการ =
ตัว๋ ค่าแรง 1 ใบ)

น้อยกว่า 1 นาทีต่อ
รายการ (1 รายการ =
ตัว๋ ค่าแรง 1 ใบ)

0.78 นาทีต่อ
รายการ

5.4 อภิปรายผลการวิจยั
1. มีฐานข้อมูลกลางและระบบบริ หารจัดการฐานข้อมูลกลางของต้นทุนโครงการงานติดตั้ง ใช้ใน
การรวบรวมข้อมู ลที่ เกี่ ยว ข้องกับ ต้น ทุ น โครงการงานบริ การติ ดตั้งไว้ในฐานข้อ มูลเดี ยวกัน และมี ขอ้ มู ลให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ขอ้ มูลร่ วมกันจากฐานข้อมูลกลาง สอดคล้องกับงานวิจยั ของวชรภูมิ เบญจโอฬาร,
(2553) ที่ ส รุ ป ว่า การนําโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ เข้ามาช่ ว ยในการบริ ห ารจัด การข้อ มู ล ต้น ทุ น โครงการเป็ น
ประโยชน์ในการตัดสิ นใจ หรื อการกําหนดมาตราการแก้ไขที่ถูกต้องอย่างทันการณ์ต่อไป
2. มี คู่มือการปฏิ บัติงานควบคุมต้นทุนโครงการขั้นตอนรายงานผลต้นทุนโครงการงานติ ดตั้ง ที่
สามารถรักษามาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลให้มีคุณภาพ สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับได้ถูกต้องตามมาตรฐาน
บัญชีและมาตรฐานภาษี สอดคล้องกับงานวิจยั ของดิษฐพงศ์ รัตนโสภา, (2555) อธิบายผลการวิจยั เกี่ยวกับวิธีการ
ควบคุมต้นทุนโดยการนําระบบเอกสารในเรื่ องการตรวจ สอบมาใช้เป็ นเครื่ องมือในการควบคุมความผิดพลาดนั้น
วิธีการควบคุมต้นทุนโดย ใช้ระบบเอกสารมาช่วยในการตรวจสอบ สามารถลดข้อผิดพลาดได้ของรายงานได้

6. ข้ อเสนอแนะ

6.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
ความสําเร็ จของการควบคุมต้นทุนโครงการ ปั จจัยแรกคือ การรายงานผลต้นทุนโครงการที่ตอ้ งมีความ
ถูกต้อง รวดเร็ ว ทันต่อการนําไปใช้ในการติดตาม ควบคุมและบริ การจัดการโครงการ แต่ปัจจัยที่สาํ คัญที่จะทํา
ให้การระบบควบคุมต้นทุนโครงการมีประสิ ทธิภาพนั้นมีกบั ปั จจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้
6.1.1 การให้ความสําคัญและการมีส่วนร่ วมในการปรับปรุ งระบบงานรายงานผลต้นทุนโครงการ
ของผูบ้ ริ หาร เนื่องจากจะทําให้พนักงานเห็นตัวอย่างการมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หาร
6.1.2 การสื่ อ สารให้ ห น่ ว ยงานหรื อ พนั ก งานที่ เกี่ ย วข้อ งให้ เข้าใจและเห็ น ถึ ง ความสํ า คัญ ใน
การปรับปรุ งระบบงานรายงานผลต้นทุนโครงการ
6.1.3 ความต่อเนื่ องในการวัดประสิ ทธิ ผล นํามาทบทวนและพัฒนาปรับปรุ งวิธีการทํางานอย่าง
ต่อเนื่อง
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6.1.4 จัดทํามาตรฐานการปฏิ บัติงานรายงานผลต้น ทุ น โครงการเป็ นคู่ มื อการปฏิ บัติงานให้กับ

6.2 ข้ อเสนอแนะสําหรับวิจยั ครั้งต่ อไป
ระบบการควบคุมต้นทุนโครงการที่ ศึกษาครั้งนี้ เลือกเป้ าหมายการปรับปรุ งเฉพาะส่ วนงานที่สามารถ
แก้ไขได้เอง คือ การรายงานผลต้นทุนโครงการงานติดตั้ง ยังมีข้ นั ตอนหรื อส่ วนอื่นงานอื่นๆ ที่ สามารถปรับปรุ ง
หรื อพัฒ นาวิธีก ารปฎิ บัติงาน เพื่ อให้ระบบงานควบคุ ม ต้น ทุ น โครงการมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น ได้ ผูว้ ิจัยได้
ออกแบบโครงสร้างระบบการจัดเก็บข้อมูลต้นทุนโครงการไว้ครอบคลุม สําหรับการขยายผลการแก้ไขปรับปรุ ง
การจัดเก็บข้อมูลต้นทุนโครงการรวมไว้บนฐานข้อมูลโปรแกรมเดียวได้ต้ งั แต่ได้รับข้อมูลปริ มาณพื้นที่จากฝ่ าย
แบบ โดยสามารถใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากคู่มือจัดทํารายงานผลต้นทุนโครงการที่ ได้จากการวิจยั นี้ เพื่อกําหนด
โครงสร้างรหัสสิ นค้าให้ตรงตามรายละเอียดรายการที่ แยกไว้ในตัว๋ ค่าแรง และให้ฝ่าย Payment จัดทําตัว๋ ค่าแรง
จากโปรแกรมบัญชี CD Organizer เพื่อสั่งพิมพ์ตวั๋ ค่าแรงออกจากโปรแกรม หากสามารถขยายผลการปรับปรุ งได้
ตามรายละเอียดข้างต้น จะมี ผลให้สามารถควบคุมต้นทุ นโครงการได้ต้ งั แต่ข้ นั ตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุ ดท้าย
ส่งผลดีต่อการควบคุม ติดตามและการตรวจสอบ เกี่ยวกับต้นทุนโครงการงานติดตั้งได้มีประสิ ทธิภาพเพิ่มขึ้น
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บทคัดย่ อ
การศึกษาวิจยั เรื่ องความพึงพอใจในการใช้บริ การรถไฟฟ้า BTS ของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร
ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารรถไฟฟ้า BTS ในกรุ งเทพมหานคร และ 2) เพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริ การรถไฟฟ้า BTS ของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานครจําแนกตามปั จจัยส่วน
บุคคล โดยงานวิจยั ครั้งนี้ เป็ นงานวิจยั เชิ งสํารวจ ซึ่ งมุ่งเน้นทําการสํารวจสอบถามเฉพาะผูท้ ี่ ใช้บริ การรถไฟฟ้า
BTS ในเขตกรุ งเทพมหานคร ผูว้ ิจยั กําหนดกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ คือประชาชนทัว่ ไปที่ใช้บริ การ
BTS ในเขตกรุ งเทพมหานคร จํานวน 538 คน และใช้วธิ ีการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental
sampling) ซึ่ งในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยการรวบรวมแบบสอบถามที่ ได้รับทั้งหมด
นํามาวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติเพื่อการวิจยั โดยกําหนดระดับความมี
นัยสําคัญ 0.05 ทั้งนี้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ มีดงั นี้ ค่าความถี่ (Frequency) และค่า
ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และ ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรื อ S.D.) สํา หรั บค่า
นัยสําคัญทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้กาํ หนดไว้ที่ระดับ .05 และ .01 ผลการวิจยั พบว่าผูต้ อบแบบสอบถาม
มี ร ะดับ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ ผลความพึ ง พอใจในการใช้บ ริ ก าร BTS ด้า นรู ป ภาพลัก ษณ์ อยู่ใ นระดับ มาก
( X = 3.97 , S.D.= 0.69) ด้านการตอบสนองลูกค้า มีระดับความคิดเห็น อยูใ่ นระดับมาก (x� = 3.78, S.D.= 0.75)
ด้านความรับประกัน/ความมัน่ คง มีระดับความคิดเห็นระดับมาก (x� = 3.83, S.D.= 0.76) ด้านการเอาใจใส่ ลูกค้า
เป็ นรายบุคคลมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ อยูใ่ นระดับมาก (x� =3.84, S.D.= 0.72) และด้านความหน้าเชื่อถือและ
ไว้วางใจพบว่า มีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก (x� = 3.82 , S.D.= 0.73) เช่นกัน
คําสําคัญ: ความพึงพอใจ รถไฟฟ้า BTS ประชาชนเขตกรุ งเทพมหานคร
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ABSTRACT

Objective to study the satisfaction of the BTS in Bangkok. This research is survey research which
focuses on surveying only those who use the BTS in Bangkok. The researcher determined the sample group in
this study is the general public that uses the BTS in Bangkok. The researcher determined the sample group in this
study were 538 people in general who use BTS services in Bangkok and using Accidental sampling method. The
researcher analyzed the data. By compiling all received questionnaires Analyze and process the data by using
statistical software packages for research by having a significance level of 0.05. The statistics used in data analysis
in this study are as follows: Frequency, Percentage, Mean (Mean), and Standard Deviation (SD). The statistical
significance used in this analysis is set at .05 and .01 levels. The results of the research revealed that the
respondents had the level of opinions about the satisfaction of the service. BTS with image High level (x� = 3.97,
S.D. = 0.69) in customer response Has a comment level Is at a high level ( x� = 3.78, S.D. = 0.75) in terms of
guarantee / stability There was a high level of opinions (x� = 3.83, S.D. = 0.76) with regard to individual customer
care, with opinions about Was at a high level ( x� = 3.84, S.D. = 0.72) and reliability and trust were found There
is a high level of opinions (x� = 3.82, S.D. = 0.73) as well.
Keywords: Satisfaction, BTS Sky Train people in Bangkok area

ความสํ าคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย

ปั จจุบนั ปั ญหาด้านการจราจรในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลนับวันจะมีความแออัดและ เป็ นอุป
สรรต่อการดําเนิ นธุ รกิ จการค้า และ การพัฒนาคุณภาพชี วิตของประชาชน ดังนั้น หลายรัฐบาลที่ ผ่านมาจนถึง
รั ฐบาลปั จจุ บนั ได้ตระหนักและให้ความสําคัญในการแก้ไขปั ญหาและพัฒนาระบบ โครงสร้ างพื้นฐานการ
คมนาคมขนส่ งให้รองรับกับการขยายตัวทางเศรษฐกิ จและจํานวนประชากรที่ เพิ่มสู งขึ้นอย่างรวดเร็ ว ปั ญหา
การจราจรในพื้นที่ กรุ งเทพมหานครเป็ นปั ญหาที่ ซับซ้อน และสะสมมานานหลายสิ บปี บริ ษทั วิเคราะห์ขอ้ มูล
การจราจร INRIX เปิ ดเผยรายงานการประเมินสภาพจราจรทัว่ โลกประจําปี 2016 หรื อ Global Scorecard Report
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 พบว่า กรุ งเทพมหานครติดอันดับเมืองที่รถติดเป็ นอันดับที่ 12 ของโลก โดยผูใ้ ช้รถ
ใช้ถนนในกรุ งเทพมหานครเสี ยเวลาไปกับรถ ติดประมาณ 64.1 ชัว่ โมงต่อปี (ที่มาhttps://www.bts.co.th สื บค้น
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562)) ความแออัดของการจราจรภายในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล เกิดจากจํานวน
ประชากร ที่เพิ่มมากขึ้นลักษณะผังเมืองตลอดจนข้อจํากัดของระบบการคมนาคม ซึ่ งเน้นไปที่การก่อสร้างถนน
และ สะพาน เพื่อรองรองรับปริ มาณ รถยนต์ที่เพิ่มมากขึ้นและประกอบกับประโยชน์ และความสําคัญของระบบ
ขนส่งมวลชนทางราง ที่นิยมใช้กนั ในหลายประเทศ รัฐบาลจึงได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาระบบไฟฟ้าบีทีเอส
(BTS) ในเขตพื้นที่กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) เป็ นระบบขนส่ งมวลชนความจุ
สู งแบบมาตรฐาน ที่ใช้กนั แพร่ หลายในเมืองใหญ่ทวั่ ไป ใช้มอเตอร์ ไฟฟ้าในการขับเคลื่อน วิ่งบนรางคู่ยกระดับ
แยกทิ ศ ทางไปและกลับ โดยมี ร างป้ อ นกระแสไฟฟ้ า อยู่ด้า นข้า ง (Third Rail System) สามารถให้บ ริ ก ารแก่
ผูโ้ ดยสารได้มากกว่า 1,000 คน ต่อขบวน ในขณะที่การเดินทางโดยรถยนต์ ต้องใช้รถยนต์จาํ นวนมากถึง 250 คัน
เพื่อขนส่ งผูโ้ ดยสารในจํานวนที่เท่ากัน นับได้วา่ การให้บริ การของรถไฟฟ้าบีทีเอส เป็ นการพลิกโฉมรู ปแบบการ
เดินทาง และเป็ นการปฏิวตั ิมาตรฐานการให้บริ การของระบบขนส่งมวลชน
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ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจศึกษาวิจยั เรื่ องความพึงพอใจในการใช้บริ การรถไฟฟ้า BTS ของประชาชนใน
เขตกรุ งเทพมหานคร โดยผลการวิจยั ที่ได้ในครั้งนี้สามารถนําผลการวิจยั ไปใช้ในการปรับปรุ งการให้บริ การไฟฟ้า
บี ทีเอส (BTS) ในเขตพื้นที่กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนธุ รกิ จบริ การ
ด้านขนส่งมวลชนต่างๆสามารถนําผลวิจยั ที่ได้ในครั้งนี้ ไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการดําเนิ นงาน
ต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารรถไฟฟ้า BTS ในกรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริ การรถไฟฟ้า BTS ของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานครจําแนก
ตามปั จจัยส่วนบุคคล

กรอบแนวคิดในการวิจัย
แปรต้ น

ตัวแปรตาม
ความพึงพอใจในการใช้ บริการ
1.ด้านรู ปลักษณ์
2.ด้านความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ
3.ด้านการตอบสนองลูกค้า
4.ด้านการรับประกัน/ความมัน่ ใจ
5.ด้านการดูแลเอาใจใส่ลูกค้าเป็ นรายบุคคล
( Zeithaml,Parasuraman and Barry,1994 )

ปัจจัยส่ วนบุคคล
1.เพศ
2.อายุ
3.ระดับชการศึกษา
4.รายได้
5.สถานภาพสมรส

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

วิธีดําเนินการวิจัย

1. แบบแผนการวิจยั
การศึ กษาความพึงพอใจในการใช้บริ การรถไฟฟ้า BTS ของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร ครั้งนี้
เป็ นงานวิจยั เชิงสํารวจ ซึ่งมุ่งเน้นทําการสํารวจสอบถามเฉพาะผูท้ ี่ใช้บริ การรถไฟฟ้า BTS ในเขตกรุ งเทพมหานคร
เท่านั้น
2. ประชากรและตัวอย่ าง
การศึ กษาวิจยั เรื่ อง “พึงพอใจในการใช้บริ การรถไฟฟ้า BTS ของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร”
ในครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดขอบเขตของประชากรโดยเลือกศึกษาเฉพาะประชาชนที่มาใช้บริ การ รถไฟฟ้า BTS ใน
เขตกรุ งเทพมหานคร จํานวน 400 คน โดยทําการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ขอ้ มูลระหว่างเดือนมิถุนายน
พ.ศ. 2562 ถึง เดือน สิ งหาคม พ.ศ. 2563 รวมระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูลเป็ นเวลา
3 เดือน
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3. การเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
เนื่ องจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้นขนาด ตัวอย่างสามารถ
คํานวณได้จากสู ตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ Cochran (2007) โดยกําหนดระดับค่าความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 และ
ระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ดังนั้นขนาดตัวอย่างอย่างขั้นตํ่า คือ 384 ตัวอย่าง ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ
95 แต่การกําหนดกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) ที่ เหมาะสมจะเป็ นตัวแทนของประชากรที่ ศึกษานั้นให้กาํ หนด
หรื อประมาณการขนาดของกลุ่มตัวอย่างควรมีอย่างน้อย 400 ตัวอย่าง (Tabachnick and Fidell, 2007) สอดคล้อง
กับ Yamane (1973) ที่กล่าวไว้วา่ ถ้าประชากรมีจาํ นวนมาก อย่างน้อยต้องมีตวั อย่างที่ทาํ การศึกษา 400 ตัวอย่างที่
ความคลาดเคลื่อน ร้อยละ 5 จึงจะเป็ นขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมเป็ นตัวแทนของประชากรที่ศึกษาได้ดี
ดัง นั้น การศึ ก ษาวิ จัย ครั้ งนี้ เพื่ อ ป้ อ งกัน ความผิ ด พลาดของแบบสอบถามในการเก็ บ ข้อ มู ล ผู ้วิ จัย จึ ง ได้ท ํา
การประมาณอัตราการตอบกลับเป็ น 384+(384 x 0.4) = 538 คน (กัลยา วานิ ชย์บญ
ั ชา, 2549) เพื่อป้ องกันความ
ผิดพลาดในการเก็บข้อมูล เพื่อเป็ นการสํารอง หรื อลดความคลาดเคลื่อนจากการตอบแบบสอบถาม ของกลุ่ม
ตัวอย่าง กรณี ที่มีการส่ งแบบสอบถามคืนค่อนข้างตํ่า และเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่มีความสมบูรณ์ครบถ้วน น่ าเชื่ อถือ
มากขึ้น จากกรณี ความผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถามบางฉบับไม่สมบูรณ์ ดังนั้นจํานวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจยั ครั้งนี้ คือ จํานวน 538 คน ซึ่ งถือว่าเป็ นจํานวนที่เหมาะสม และครอบคลุมการเป็ นตัวแทนของประชากร
ได้ดี
4. ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรต้น ( Independent Variables ) ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ และสถานภาพสมรส
ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ ปั จจัยด้านความพึงพอใจในการใช้บริ การแนวคิด ทฤษฎี ของ
ของ Zeithaml,Parasuraman and Barry (1994) ประกอบด้วย ด้านรู ปลักษณ์ ด้านความน่ าเชื่ อถื อและไว้ว างใจ
ด้านการตอบสนองลูกค้า ด้านการรับประกัน/ความมัน่ ใจ และด้านการดูแลเอาใจใส่ลูกค้าเป็ นรายบุคคล
5. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมื อ ในการวิ จัย คื อ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยการเก็ บ ข้อ มู ล แบบสอบถามโดย
ประกอบด้วย 2 ส่วนด้วยกัน ได้แก่
ส่ วนที1่ แบบสอบถามด้านปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายได้ และสถานภาพสมรส
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับคําถามด้าน ปั จจัยด้านความพึงพอใจในการใช้บริ การโดยประยุกต์
จากแนวคิด ทฤษฎี ของ ของ Zeithaml,Parasuraman and Barry (1994) ประกอบด้วย ด้านรู ปลักษณ์ ด้านความ
น่าเชื่อถือและไว้วางใจ ด้านการตอบสนองลูกค้า ด้านการรับประกัน/ความมัน่ ใจ และด้านการดูแลเอาใจใส่ ลูกค้า
เป็ นรายบุคคล
6. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้วิธี การแจกแบบสอบถามด้ว ยตนเอง โดยแจกแบบสอบถามให้กับ
ประชาชนทั้วไปที่ใช้บริ การรถไฟฟ้า BTS เขตกรุ งเทพมหานคร
7. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยการรวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับทั้งหมด นํามา
วิเ คราะห์ แ ละประมวลผลข้อ มู ล โดยใช้โ ปรแกรมสํา เร็ จรู ปทางสถิ ติเพื่ อ การวิจัย โดยกํา หนดระดับความมี
นัยสําคัญ 0.05 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ มีดงั นี้
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1. สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และ ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้สาํ หรับการวิเคราะห์
สถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
2. ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.) ใช้รายงานและอธิบายความพึงพอใจในการ
ใช้บริ การ

สรุ ปผลการวิจัย

จากผลสํารวจจากแบบสอบถาม เรื่ องความพึงพอใจในการใช้บริ การรถไฟฟ้า BTS ของประชาชนใน
เขตกรุ งเทพมหานคร ผูว้ จิ ยั รายงานผลการสํารวจตามวัตถุประสงค์ดงั นี้
ส่ วนที1่ ข้ อมูลลักษณะประชากรศาสตร์
พบว่า สถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด 538 คน ส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง จํานวน 277
คน คิดเป็ นร้อยละ 50.4 มีอายุในช่วง 21-23 ปี มากที่สุด จํานวน 169 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.4 มีระดับการศึกษาตํ่า
กว่าปริ ญญาตรี มากที่สุด จํานวน 251 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.7 มีรายได้ อยู่ในช่วง ตํ่ากว่า 20,000 บาท มากที่สุด
จํานวน 251 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.7 และมีสถานภาพการสมรสโสดมากที่สุด จํานวน 362 คน คิดเป็ นร้อยละ 67.3
ส่ วนที่ 2 ความพึงพอใจในการใช้ บริการรถไฟฟ้ า BTS ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถ
สรุปผลวิจยั ได้ ดงั นี้
ด้านรู ปภาพลักษณ์ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลความพึงพอใจในการใช้
บริ การ BTSด้านรู ปภาพลักษณ์ อยูใ่ นระดับมาก (x� = 3.97, S.D. = 0.69) เมื่อพิจารณารายข้อสามารถเรี ยงลําดับจาก
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ไปหาน้อยที่สุดได้ดงั นี้ สถานที่ต้ งั และสภาพแวดล้อมของสถานีรถไฟฟ้าBTS (x� = 4.07,
S.D. = 0.94) วัสดุและอุปกรณ์ภายในรถไฟฟ้าBTSมีความทันสมัย (x� = 4.05, S.D. = 1.18) พนักงานรถไฟฟ้า BTS
แต่งกายเรี ยบร้อย สุภาพเหมาะสม (x� = 4.01, S.D. = 1.01) เอกสารสําหรับให้ขอ้ มูลต่างๆของสถานีรถไฟฟ้า BTS
มีความละเอียด ชัดเจน เข้าใจง่าย (x� = 3.76, S.D. = 1.26) ตามลําดับ
ด้านความหน้าเชื่ อถื อและไว้วางใจ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมี ระดับความคิ ดเห็ นเกี่ ย วกับผลความ
พึงพอใจในการใช้บริ การ BTS ด้านความหน้าเชื่ อถื อและไว้ว างใจอยู่ในระดับ มาก (x� = 3.82 , S.D. = 0.73)
เมื่ อพิจารณารายข้อสามารถเรี ยงลําดับ จากข้อที่ มีค่าเฉลี่ ยมากที่ สุด ไปหาน้อยที่ สุดได้ดงั นี้ พนักงานสามารถ
ให้บริ การได้ตรงตามข้อกําหนดของสถานี รถไฟฟ้ า BTS (x� = 3.93, S.D. = 1.14) พนักงานสามารถเก็บรักษา
ความลับของลูกค้าโดยไม่เปิ ดเผยข้อมูลของลูกค้าและนําข้อมูลที่ได้มาปรับปรุ งให้บริ การต่างๆ (x� = 3.90, S.D. =
1.06) พนักงานให้บริ การเป็ นไปอย่างถูกต้องแม่นยํา (x� = 3.87, S.D. = 1.17) เครื่ องมือ วัสดุ อุปกรณ์ รวมทั้งระบบ
สาระสนเทศมีความพร้อมในการใช้งาน (x� = 3.77, S.D. = 1.20) และพนักงานมีจาํ นวนเพียงพอต่อการให้บริ การ
ลูกค้า (x� = 3.65, S.D. = 1.24) ตามลําดับ
ด้านการตอบสนองลูกค้า พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลเกี่ยวกับผลความพึง
พอใจในการใช้บริ การ BTSด้านการตอบสนองลูกค้า อยูใ่ นระดับมาก (x� = 3.78, S.D. = 0.75) เมื่อพิจารณารายข้อ
สามารถเรี ยงลําดับจากข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ไปหาน้อยที่สุดได้ดงั นี้ พนักงานมีความรู ้ ความพร้อมในการให้
ข้อมูลและให้คาํ แนะนําแก่ลูกค้า (x� = 3.90, S.D. = 1.01) พนักงานสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
ทันทีที่ลูกค้าต้องการ (x� = 3.78, S.D. = 1.17) ความรวดเร็ วในการให้บริ การของพนักงาน (x� = 3.73, S.D. = 1.19)
และระบบการทํางานของสถานรถไฟฟ้า BTS มีความรวดเร็ ว มีความเสถียร ไม่ขดั ข้อง (x� = 3.72, S.D. = 1.28)
ตามลําดับ
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ด้านความรับประกัน/ความมัน่ คง พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลเกี่ยวกับผล
ความพึงพอใจในการใช้บริ การ BTS ด้านความรับประกัน/ความมัน่ คง อยูใ่ นระดับมาก (x� = 3.83, S.D. = 0.76)
เมื่อพิจารณารายข้อสามารถเรี ยงลําดับจากข้อที่ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ไปหาน้อยที่ สุดได้ดงั นี้ พนักงานสามารถให้
ความรู ้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารบริ การของสถานี รถไฟฟ้า BTS ได้อย่างถูกต้อง (x� = 3.91, S.D.= 1.21) พนักงานมี
มารยาท มีความสุ ภาพและพนักงานให้บริ การแก่ลูกค้าด้วยความเสมอภาค (x� =3.85, S.D.= 1.15) สถานี รถไฟฟ้า
BTSมี ก ารสร้ า งความมั่น ใจในเรื่ อ งของความปลอดภัย ให้แ ก่ ลู ก ค้า ที่ ม ารั บ บริ ก าร ( x� = 3.78, S.D.= 1.09)
พฤติกรรมของพนักงาน สร้างความเชื่อมัน่ ในการให้บริ การ (x� = 3.75, S.D.= 1.18) ตามลําดับ
ด้านการเอาใจใส่ ลูกค้าเป็ นรายบุคคล พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลเกี่ยวกับ
ผลความพึ ง พอใจในการใช้บริ ก าร BTS ด้า นการเอาใจใส่ ลู ก ค้า เป็ นรายบุ คคล อยู่ใ นระดับ มาก ( x� = 3.84,
S.D. = 0.72) เมื่อพิจารณารายข้อสามารถเรี ยงลําดับจากข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ไปหาน้อยที่สุดได้ดงั นี้ เวลาใน
การเปิ ดให้บริ การสถานี รถไฟฟ้า BTS มีความเหมาะสมสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็ นอย่างดี
(x� = 3.85, S.D. = 1.11) พนักงานแสดงความสนใจและเอาใจใส่ ลูกค้าอย่างจริ งจังทําให้ลูกค้ามีความลูกสึ กว่าตนมี
ความสําคัญ (x� = 3.84, S.D. = 1.21) พนักงานให้ความสนใจ ยิม้ แย้ม แจ่มใส บริ การเป็ นกันเองต่อลูกค้าทุกคน
(x� = 3.81, S.D. = 1.15) สถานี รถไฟฟ้า BTS มีช่องทางหลายช่องทางในการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารต่างๆ
ให้ลูกค้าทราบ (x� = 3.81, S.D. = 1.09) ตามลําดับ

อภิปรายผล

การวิจยั เรื่ อง ความพึงพอใจในการใช้บริ การรถไฟฟ้ า BTS ของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานครมี
ประเด็น ในการอภิปรายผลการวิจยั ดังนี้
การวิจยั เรื่ อง ความพึงพอใจในการใช้บริ การรถไฟฟ้า BTS ของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า
มี ความพึงพอใจในการใช้บริ การอยู่ในระดับมาก ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ เบญชภา แจ้งเวชฉาย (2556)
ได้ศึกษาเรื่ อง คุณภาพการให้บริ การที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารรถไฟฟ้ า BTS ในกรุ งเทพมหานคร
ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพการบริ การที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารรถไฟฟ้า BTS ในกรุ งเทพมหานคร
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ คุณภาพการบริ การด้านความน่าเชื่อถือด้านการให้ความมัน่ ใจแก่ลูกค้า
และด้า นการเข้า ใจและรู ้ จัก ลู ก ค้า โดยร่ ว มกัน พยากรณ์ ความพึ ง พอใจของผู ้โ ดยสารรถไฟฟ้ า BTS ใน
กรุ งเทพมหานคร คิดเป็ นร้อยละ 78.10 ในขณะที่คุณภาพการบริ การด้านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ และ
ด้า นการตอบสนองต่ อ ลู ก ค้า ไม่ ส่ ง ผลต่ อ ความพึ ง พอใจของผูโ้ ดยสารรถไฟฟ้ า BTS ในกรุ ง เทพมหานคร
สอดคล้อ งกับงานวิจัยของ ศิ ริ พ งศ์ พฤทธิ พ นั ธุ์ (2559) ได้ศึ ก ษาเรื่ องพฤติ ก รรม ปั จ จัยด้านส่ วนประสมทาง
การตลาดและความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การระหว่าง บริ ษทั รถไฟฟ้ า รฟท. จํากัด (รฟฟท.:ARL) บริ ษทั ระบบ
ขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) (บี ทีเอส: BTS)และการรถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชนแห่ งประเทศไทย (รฟม.:
MRT) ผลของการศึ กษาพบว่า ผูใ้ ช้บริ การทั้ง 3 ระบบขนส่ งมวลชนสาธารณะทางราง ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
มีสถานภาพโสด อายุอยูร่ ะหว่าง 20 ปี ขึ้นไปถึง 30 ปี การศึกษาระดับปริ ญญาตรี เป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา รายได้ต่าํ
กว่า 5,000 บาท พฤติกรรมการใช้บริ การ ส่ วนใหญ่ ใช้บริ การ 2 ครั้ง/วัน ช่วงเวลาในการเดินทางอยูร่ ะหว่าง 8.01
ถึง 10.00 น. จุดมุ่งหมายในการเดินทางเพื่อไปเรี ยนหนังสื อประเภทของการซื้ อตัว๋ เป็ นรายวัน สาเหตุหลักที่ใช้
บริ การ เพื่อหลีกเลี่ยงการจราจร จะกลับมาใช้บริ การอีกความพึงพอใจในการใช้บริ การขนส่ งมวลชนสาธารณะ
ส่ วนใหญ่อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก (3.80-3.87) นอกจากนั้น เมื่ อเปรี ยบเที ยบแต่ละระบบขนส่ งมวลชน
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สาธารณะทางรางทั้ง 3 ระบบ ในแต่ละด้านของความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การขนส่งมวลชนสาธารณะทางรางและ
ส่ วนประสมทางการตลาดยังพบว่า มีความแตกต่างของค่าเฉลี่ยในความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การขนส่ งมวลชน
สาธารณะทางรางและส่ วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกัน ระหว่างระบบขนส่ งมวลชนสาธารณะทางรางที่
แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วิริยา ประสาลีบุตร (2561) ได้ศึกษา
เรื่ อง ปั จจัยคุณภาพการจัดการที่ มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การรถไฟฟ้ าบี ทีเอส สายสุ ขุมวิท และ
สายสี ลม ผลการวิจยั พบว่าในด้านคุณลักษณะประชากรนั้นผูใ้ ช้บริ การรถไฟฟ้าบีทีเอส สายสุขมุ วิท และสายสี ลม
ที่มีคุณลักษณะแตกต่างกันตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความพึงพอใจในการใช้
บริ การที่ ต่างกันและผูใ้ ช้บริ การรถไฟฟ้ าบี ทีเอส สายสุ ขุมวิท และสายสี ลม มี ความพึงพอใจในการใช้บริ การ
รถไฟฟ้ า บี ทีเอสที่ ไ ม่แ ตกต่า งกันเนื่ องจากผูใ้ ช้บริ การรถไฟฟ้ า บี ทีเอส สายสุ ขุม วิท สายสี ล ม ต่ า งก็ ต ้องการ
ความสะดวกสบาย ความรวดเร็ ว รวมถึงความปลอดภัยในการเดินทาง สามารถกําหนดระยะเวลาในการเดินทาง
ได้อย่างแน่ นอน ทาให้คนที่ มีคุณลักษณะข้างต้นเลื อกใช้บริ ก าร สาหรั บปั จจัยคุ ณภาพการจัดการ ที่ มีผลต่อ
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การรถไฟฟ้าบีทีเอส สายสุ ขุมวิท และสายสี ลม พบว่า ด้านการวางแผน ด้านการปฏิบตั ิ
ด้านการตรวจสอบ และด้านการแก้ไขปั ญหา จะเห็นได้วา่ เมื่อมีการบริ หารจัดการที่ดีซ่ ึงส่งผลต่อความเชื่อมัน่ ของ
ผูม้ าใช้บริ การรถไฟฟ้าบีทีเอส และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อณุวฏั บรรลุทางธรรม (2554) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง
คุณภาพการให้บริ การรถไฟฟ้า (BTS) ของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยผลจากการศึกษาพบว่า ระดับ
คุณภาพการให้บริ การ รถไฟฟ้า (BTS) ทางด้านความน่าเชื่อถือ ความเข้าใจลูกค้า สิ่ งที่มองเห็นและสัมผัสได้ และ
การ ตอบสนองต่อลูกค้าอยู่ในระดับ สู ง ผูใ้ ช้บริ การที่ มีเพศ สถานภาพทางครอบครั ว การศึ กษา และรายได้
ที่แตกต่างกัน มีความคาดหวังในการบริ การ และคุณภาพการให้บริ การไม่แตกต่างกัน และผูใ้ ช้บริ การ ที่มีเพศ อายุ
การศึ ก ษา และรายได้ที่ แ ตกต่ า งกัน รั บ รู ้ เ รื่ อ งคุ ณ ภาพการให้บ ริ ก ารไม่ แ ตกต่ า งกัน ยกเว้น ด้า นอาชี พ และ
สถานภาพครอบครัว

ข้ อเสนอแนะ

ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
จากการศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ องความพึ ง พอใจในการใช้ บ ริ การรถไฟฟ้ า BTS ของประชาชนในเขต
กรุ งเทพมหานครนั้น องค์กรธุรกิจต่างๆ ภาคบริ การและภาคการขนส่ งสามารถนําผลการวิจยั ไปประยุกต์ใช้เพื่อ
เพิ่มประสิ ทธิภาพการให้บริ การได้
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรศึกษาเรื่ องคุณภาพการให้บริ การรถไฟฟ้า BTS ของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. ควรมีการําวิจยั เชิงคุณภาพในเรื่ องความพึงพอใจในการใช้บริ การรถไฟฟ้า BTS โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง
เป็ นผูส้ ูงอายุ ที่มาใช้บริ การรถไฟฟ้า BTS
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การศึ กษาเรื่ องนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ ถึงอิทธิ พลของภาพลักษณ์ ตราสิ นค้าของมหาวิทยาลัย
ความคาดหวังของนักเรี ยน ที่ ส่งผลต่อการมีส่วนร่ วมของนักเรี ยน ความชื่ นชอบในตราสิ นค้าของมหาวิทยาลัย
และการตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเอกชนที่ใช้การสอนด้วยระบบไฮบริ ดของนักเรี ยนมัธยมศึกษาชั้นปี
ที่ 6 ในเขตพื้นที่ การศึ กษากรุ งเทพมหานครโดยใช้ตวั อย่างจํานวน 350 คน ด้วยวิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบหลาย
ขั้นตอน เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแบบสอบถามที่มีการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาจากผูท้ รงคุณวุฒิ
และมีค่าความเชื่ อมัน่ รวมเท่ ากับ 0.974 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้ องต้น คือ สถิติเชิ งพรรณนา ได้แก่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิ งอ้างอิงที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานที่ ระดับนัยสําคัญ
0.05 ได้แก่ การวิเคราะห์การถอดถอยเชิงพหุ
ผลการศึกษาพบว่า (1) ภาพลักษณ์ตราสิ นค้าของมหาวิทยาลัย ส่งผลต่อการมีส่วนร่ วมของนักเรี ยน และ
การตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเอกชนที่ใช้การสอนด้วยระบบไฮบริ ด แต่ไม่ส่งผลต่อความชื่นชอบใน
ตราสิ นค้าของมหาวิทยาลัย (2) ความคาดหวังของนักเรี ยน ส่ งผลต่อความชื่นชอบในตราสิ นค้าของมหาวิทยาลัย
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แต่ไม่ส่งผลต่อการมีส่วนร่ วมของนักเรี ยน และการตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเอกชนที่ใช้การสอนด้วย
ระบบไฮบริ ด (3) การมี ส่วนร่ วมของนักเรี ยน และความชื่ นชอบในตราสิ นค้าของมหาวิทยาลัย ส่ งผลต่อการ
ตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเอกชนที่ใช้การสอนด้วยระบบไฮบริ ด
จากการศึกษาครั้งนี้มีขอ้ เสนอแนะที่น่าจะเป็ นประโยชน์ต่อสถาบันการศึกษาในการนําไปพัฒนา คิดค้น
นวัตกรรมและการนําเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการสอนได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับความต้องการและพฤติ กรรม
การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนที่เปลี่ยนแปลงไป
คําสําคัญ: ภาพลักษณ์ตราสิ นค้า ความคาดหวัง การมีส่วนร่ วม ความชื่นชอบ การตัดสิ นใจ การศึกษาด้วยไฮบริ ด

ABSTRACT

This research aimed to study the impact of University Brand Image Student Expectations on Student
Engagement. University Brand Preference and Decisions to Study in Private Universities operating Hybrid
teaching method among methayom six Students in Educational district of Bangkok The 350 Students were
analyzing selected by Using a multi-step sampling method. The questionnaires with approved content validity
and reliability with a valid it 0.974. were kind for data collection. The descriptive statistics was conducted
including by using percentage, mean, and standard deviation. In addition, the multiple regression analysis as the
information statistics was applied hypothesis testing at level of significant 0.05.
The result was shown that (1) University Brand Image affected the Student Engagement and Decision
to Study in Private Universities That operating hybrid teaching, but did not affected the University Brand
Preference. ( 2) Student Expectations affected University Brand Preference, But did not affected Student
Engagement and Decisions to Study in Private Universities That Uses hybrid teaching and ( 3) Student
Engagement and University Brand Preference affected Decisions to Study In Private Universities that operating
hybrid teaching.
According to this research, there are suggestions for institution to create innovation for the proper
instruction that relates to the changed behavior of learner.
Keywords: Brand Image, Expectations, Engagement, Preference, Decision, Hybrid teaching method

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

ในปั จ จุ บัน สั ง คมไทยตื่ น ตัว และให้ค วามสํา คัญ กับ การศึ ก ษาโดยเฉพาะในระดับ อุ ด มศึ ก ษาซึ่ ง มี
ความสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคคลให้เป็ นทรัพยากรทางปั ญญาที่ มีค่าของชาติ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยไทยเปิ ด
ดําเนิ นการสอนมากถึง 156 แห่ ง แบ่ งเป็ นมหาวิทยาลัยในกํากับของรั ฐ 26 แห่ ง มหาวิทยาลัยรั ฐ 58 แห่ ง และ
มหาวิทยาลัยเอกชน 72 แห่ ง จากเปลี่ยนแปลงจํานวนประชากรวัยเรี ยนลดลงส่ งผลให้มหาวิทยาลัยเกิ ดวิกฤติ
จํานวนนักศึกษาใหม่ลดลงอย่างต่อเนื่ องตามสถิตินกั ศึกษาใหม่ในสถาบันอุดมศึกษาไทยปี การศึกษา 2558-2561
มี นักศึ กษาใหม่ในระดับอุดมศึ กษาของรัฐและเอกชนรวมกันในปี 2558 จํานวน 473,088 คน ปี 2559 จํานวน
431,771 คน ปี 2560 จํา นวน 403,537 คน และปี 2561 ลดลงเหลื อ 397,359 (สารสนเทศอุ ด มศึ ก ษา, 2562)
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โดยมหาวิทยาลัยของรัฐลดลงร้อยละ10-15 มหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ลดลงร้อยละ 20-30 และมหาวิทยาลัย
เอกชนขนาดเล็กลดลงมากถึงร้อยละ 50-70 (“ม.เอกชน”ขนาดเล็กวิกฤตหนัก, 2562) ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเอกชนจึง
ต้องปรับตัวครั้งใหญ่เพื่อให้สังคมมองว่าเป็ นอีกหนึ่งทางเลือกที่มีคุณภาพ ด้วยการมุ่งเน้นพัฒนาวิธีการเรี ยนการ
สอนนําเอาเทคโนโลยีมาใช้กบั การศึกษาให้ทนั สมัย งานวิจยั ฉบับนี้ตอ้ งการศึกษาว่าในกรณี ที่มหาวิทยาลัยเอกชน
ที่ใช้วิธีการสอนด้วยระบบไฮบริ ดซึ่ งเป็ นการเรี ยนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษามาผสมผสานกับการเรี ยน
แบบดั้งเดิมด้วยสัดส่วนที่เหมาะสม จะมีปัจจัยใดบ้างที่จะทํานักเรี ยนสนใจเข้ามาเรี ยนซึ่งจากการศึกษาผลงานวิจยั
ที่ผ่านมามีการอธิ บายเกี่ยวกับปั จจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่ วม ความชื่นชอบ และการตัดสิ นใจซื้ อหรื อใช้
บริ การสิ่ งที่คน้ พบได้แก่ ภาพลักษณ์ตราสิ นค้ามีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การ (Rizan, el al., 017) ในขณะที่
Wang H. (2015) พบว่าผูบ้ ริ โภคมักจะความคาดหวังว่าจะได้รับประโยชน์ หรื อคุณค่าจากการบริ การ เมื่อได้รับ
การตอบสนองตามที่คาดหวังย่อมทําให้เกิดความชื่นชอบและตัดสิ นใจซื้ อบริ การนั้น ทั้งนี้ รอยบุญ เลาหะวิไลย
(2556) พบว่าเมื่อผูบ้ ริ โภคมีการรับรู ้ภาพลักษณ์ตราสิ นค้าในเชิงบวกย่อมทําให้เกิดความชื่นชอบ และตัดสิ นใจซื้ อ
นอกจากนี้ Cheung, el al. (2014) พบว่าเมื่อกลุ่มเป้ าหมายได้มีส่วนร่ วมในการทํากิจกรรมจะสร้างความคุน้ เคยกับ
สิ นค้าและส่งผลให้เกิดการตัดสิ นใจซื้อในที่สุด
ดังนั้นการศึ กษาในเรื่ องภาพลักษณ์ตราสิ นค้าของมหาวิทยาลัย ความคาดหวังของนักเรี ยน ส่ งผลต่อ
การมี ส่ ว นร่ ว มของนัก เรี ย น ความชื่ น ชอบในตราสิ น ค้า ของมหาวิท ยาลัย และการตัด สิ น ใจเข้า ศึ ก ษาต่อใน
มหาวิทยาลัยเอกชนที่ ใช้การสอนด้ว ยระบบไฮบริ ดของนักเรี ยนมัธยมศึ กษาชั้นปี ที่ 6 ในเขตพื้นที่ การศึ กษา
กรุ งเทพมหานครผูว้ ิจัยคาดว่าผลการศึ กษาจะเป็ นประโยชน์ต่อสถาบันการศึ กษาในการนําไปพัฒนา คิ ดค้น
นวัตกรรมใหม่ๆ โดยการนําเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการสอนได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับความต้องการและ
พฤติกรรมการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนที่เปลี่ยนแปลงไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

เพื่อวิเคราะห์ถึงอิทธิ พลของภาพลักษณ์ตราสิ นค้าของมหาวิทยาลัย ความคาดหวังของนักเรี ยน ที่ส่งผล
ต่อการมี ส่วนร่ วมของนักเรี ยน ความชื่ นชอบในตราสิ นค้าของมหาวิทยาลัย และการตัดสิ นใจเข้าศึ กษาต่อใน
มหาวิทยาลัยเอกชนที่ ใช้การสอนด้ว ยระบบไฮบริ ดของนักเรี ยนมัธยมศึ กษาชั้นปี ที่ 6 ในเขตพื้นที่ การศึ กษา
กรุ งเทพมหานคร

3. ทฤษฎีและกรอบแนวคิด

Biel, A.L. (1992) กล่าวว่า ภาพลักษณ์ตราสิ นค้า (Brand Image) เป็ นกลุ่มของคุณลักษณะที่ ผูบ้ ริ โภค
เชื่ อ มโยงกับ ตราสิ น ค้า ซึ่ งมี ค วามเกี่ ย วพัน กัน กับ การรั บ รู ้ คุ ณ ลัก ษณะตราสิ น ค้า มี 4 องค์ป ระกอบ ได้แ ก่
1. ภาพลักษณ์ตราสิ นค้าขององค์ คือการพิจารณาว่าองค์กรแต่ละองค์มีจุดเด่นแตกต่างกัน 2. ภาพลักษณ์ตราสิ นค้า
ของผูใ้ ช้สินค้า คือการได้เห็ นและจดจําจากบุคลิกภาพของผูท้ ี่ ใช้ตราสิ นค้านั้น ๆ 3. ภาพลักษณ์ตราสิ นค้าของ
ผลิ ตภัณฑ์และบริ การ คื อความเชื่ อของผูบ้ ริ โภคที่ มีต่อคุณสมบัติทางกายภาพ และการใช้งานของผลิ ตภัณฑ์
4.ภาพลักษณ์ตราสิ นค้าในการใช้งาน คือประสบการณ์การใช้งานสิ นค้าในแต่ละช่วงเวลาของผูบ้ ริ โภค
Parasuraman, et al., (1988) กล่ า วว่ า ความคาดหวัง คุ ณ ภาพบริ ก ารนั้น หมายถึ ง ความรู ้ สึ ก นึ ก คิ ด
ความต้องการหรื อความปรารถนาที่ผบู ้ ริ โภคมีต่อการบริ การประกอบไปด้วย 5 ด้านได้แก่ 1. ด้านความน่าเชื่อถือ
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2. ด้านกายภาพ 3. ด้านการตอบสนองความต้องการของผูร้ ับบริ การ 4. ด้านความเอาใจใส่ ใน 5. ด้านการให้ความ
เชื่อมัน่ ต่อลูกค้า
Patterson et al., (2006) อธิ บายว่าการมีส่วนร่ วมของลูกค้า (Customer Engagement) คือ การที่ ลูกค้าได้
แสดงออกทางกายภาพ ทางความคิ ด และทางด้านอารมณ์ ที่ผูก พันกับ การบริ ก ารขององค์ก รใดองค์ก รหนึ่ ง
Ahmed. H.T. (2011) กล่าวว่าความชื่นชอบในตราสิ นค้าหมายถึงการที่ผบู ้ ริ โภคจะพิจารณาตราสิ นค้าใด
สิ นค้าหนึ่ งโดยการตระหนักถึงความคุน้ เคยหรื อประสบการณ์ของผูบ้ ริ โภค เช่น พิจารณาคุณลักษณะของสิ นค้า
ความคุม้ ค่าและคุณภาพโดยรวมของสิ นค้าในตราสิ นค้านั้น ๆ
Schiffman & Kanuk (2010) กล่าวว่าปั จจัยภายนอกด้านสังคมและวัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสิ นใจซื้ อ ได้แก่ ครอบครัว แหล่งอ้างอิง ชนชั้นทางสังคม วัฒนธรรมย่อย เช่น คําแนะนําจากเพื่อน คําแนะนํา
จากเว็บบอร์ดบนสื่ ออินเทอร์เน็ต
จากการศึ กษาวิจยั ที่ผ่านมาพบว่าภาพลักษณ์ตราสิ นค้ามีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การ
(Rizan, el al., 2017)ในขณะที่ Wang H. (2015) ได้ทาํ การศึกษาพบว่า การเลือกซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การนั้นผูบ้ ริ โภค
มักจะมีความคาดหวังว่าที่จะได้รับประโยชน์ หรื อคุณค่า ซึ่ งหากได้รับการตอบสนองตามที่คาดหวังย่อมจะทําให้
เกิดความชื่นชอบและตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การ ทั้งนี้ รอยบุญ เลาหะวิไลย (2556) ได้ทาํ การศึกษาแล้วพบว่า
เมื่อผูบ้ ริ โภคมีการรับรู ้ภาพลักษณ์ตราสิ นค้าในเชิงบวกย่อมจะทําให้ผบู ้ ริ โภคชื่นชอบ และตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าหรื อ
บริ ก าร นอกจากนี้ Cheung, el al. (2014) พบว่า เมื่ อ กลุ่ มเป้ า หมายได้เ ข้า มามี ส่ ว นร่ ว มในลักษณะของการทํา
กิ จกรรมจะเป็ นการสร้างความคุน้ เคยให้กบั ผูบ้ ริ โภคกับสิ นค้าย่อมจะส่ งผลให้ผบู ้ ริ โภคเกิ ดการตัดสิ นใจซื้ อใน
ที่สุด
จากการรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ในอดีตที่เกี่ ยวข้องนํามาสร้างกรอบแนวความคิดและ
กําหนดความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ดังต่อไปนี้
H3

ภาพลักษณ์ตรา
สิ นค้า

H1
H2
H4
H5

ความคาดหวังของ
นักเรี ยน

การมีส่วนร่ วมของ
นักเรี ยน
ความชื่นชอบตราสิ นค้า
ของมหาวิทยาลัย
H6

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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H7
H8

การตัดสิ นใจเข้า
ศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัย
เอกชนที่ใช้การ
สอนด้วยระบบ
ไฮบริ ด
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4. สมมติฐานของการศึกษา

สมมติฐานที่ 1. ภาพลักษณ์ตราสิ นค้าของมหาวิทยาลัยส่งผลต่อการมีส่วนร่ วมของนักเรี ยน (H1)
สมมติ ฐ านที่ 2. ภาพลัก ษณ์ ต ราสิ น ค้า ของมหาวิ ท ยาลัย ส่ ง ผลต่ อ ความชื่ น ชอบในตราสิ น ค้า ของ
มหาวิทยาลัย (H2)
สมมติ ฐ านที่ 3. ภาพลัก ษณ์ ต ราสิ น ค้า ของมหาวิ ท ยาลัย ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจเข้า ศึ ก ษาต่ อ ใน
มหาวิทยาลัยเอกชนที่ใช้การสอนด้วยระบบไฮบริ ด (H3)
สมมติฐานที่ 4. ความคาดหวังของนักเรี ยนส่งผลต่อการมีส่วนร่ วมของนักเรี ยน (H4)
สมมติฐานที่ 5. ความคาดหวังของนักเรี ยนส่งผลต่อความชื่นชอบในตราสิ นค้าของมหาวิทยาลัย (H5)
สมมติฐานที่ 6. ความคาดหวังของนักเรี ยนส่งผลต่อการตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเอกชนที่ใช้
การสอนด้วยระบบไฮบริ ด (H6)
สมมติฐานที่ 7. การมีส่วนร่ วมของนักเรี ยนส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเอกชนที่
ใช้การสอนด้วยระบบไฮบริ ด (H7)
สมมติฐานที่ 8. ความชื่ นชอบในตราสิ นค้าของมหาวิทยาลัย ส่ งผลต่อ การตัด สิ นใจเข้าศึ กษาต่ อ ใน
มหาวิทยาลัยเอกชนที่ใช้การสอนด้วยระบบไฮบริ ด (H8)

5. วิธีดําเนินการวิจัย

5.1 แบบแผนการวิจยั
ในการวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณโดยใช้แบบสอบถามซึ่ งมีชุดคําถามแบบปลายปิ ดเป็ นเครื่ องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
5.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากร คือ นักเรี ยนมัธยมศึกษาชั้นปี ที่ 6 ในเขตพื้นที่การศึกษากรุ งเทพมหานครจํานวน 9,080 คน
กลุ่มตัวอย่าง คื อ นักเรี ยนระดับมัธยมศึ กษาชั้นปี ที่ 6 ในโรงเรี ยนมัธยมศึ กษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และสังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชนสายสามัญเขตกรุ งเทพมหานคร
จํานวน 350 ตัวอย่างใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ประกอบไปด้วย การสุ่ มตัวอย่างแบบง่าย การสุ่ ม
ตัวอย่างแบบสัดส่วน และการสุ่มแบบสะดวก
5.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
(1) ตัวแปรอิสระ คือ 1 ) ภาพลักษณ์ตราสิ นค้า ประกอบไปด้วย การรับรู ้คุณภาพของมหาวิทยาลัย
คุณค่าของราคา บุคลิกภาพของมหาวิทยาลัย การยอมรับทางสังคมในการสําเร็ จการศึกษา และกิจกรรมเพื่อสังคม
2) ความคาดหวังของนักเรี ยน ประกอบไปด้วย ลักษณะทางกายภาพ ความน่าเชื่อถือ การตอบสนองความต้องการ
ของผูร้ ับบริ การ และการดูแลเอาใจใส่
(2) ตัวแปรคัน่ กลาง คือ การมีส่วนร่ วมของนักเรี ยน ความชื่นชอบในตราสิ นค้าของมหาวิทยาลัย
(3) ตัวแปรตาม คือ การตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเอกชนที่ใช้การสอนด้วยระบบไฮบริ ด
5.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ผูว้ จิ ยั ใช้แบบสอบถามซึ่งคําถามเน้นชนิดปลายปิ ด ประกอบด้วยคําถามที่แบ่งเป็ น 8 ส่วนได้แก่ ส่วนที่ 1
ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 สถานภาพทางครอบครัวของผูก้ รอกแบบสอบถาม ส่วนที่ 3-8
คําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของภาพลักษณ์ตราสิ นค้าของมหาวิทยาลัย ความคาดหวังของนักเรี ยน การมีส่วนร่ วม
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ของนักเรี ยน ความชื่นชอบในตราสิ นค้าของมหาวิทยาลัย และการตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเอกชนที่
ใช้การสอนด้วยระบบไฮบริ ด
5.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามในรู ปแบบออนไลน์ และรู ปแบบชุดกระดาษ
ส่ งให้กับครู แนะแนวและให้ค รู ส่ งต่อ ไปยัง นักเรี ยนที่ ก ําลังศึ กษาอยู่ระดับ ชั้นมัธ ยมศึ กษาปี ที่ 6 ในโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาสังกัดเขตพื้นที่การศึกษากรุ งเทพมหานครจํานวน 350 ตัวอย่างครบตามที่กาํ หนด
5.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั เลือกนําข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาประมวลผลในโปรแกรมสําเร็ จรู ปเพื่อคํานวณค่าสถิติต่าง
โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ สถิติเชิ งพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน สถิติเชิงอ้างอิงที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ได้แก่ วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ

6. สรุ ปผลการวิจัย

ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า จากกลุ่มตัวอย่างที่ ทาํ การสํารวจจํานวน
350 คน ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 69.7 เรี ยนแผนการเรี ยนวิทย์-คณิ ต คิดเป็ นร้อยละ 53.4 มีเกรดเฉลี่ย
สะสม ณ ปั จจุบนั 3.01-4.00 คิดเป็ นร้อยละ 64.3 มีผปู ้ กครองประกอบอาชีพธุรกิจส่ วนตัว/ค้าขาย คิดเป็ นร้อยละ
48.6
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับความคิดเห็น พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมระดับมาก
ต่อภาพลักษณ์ตราสิ นค้าของมหาวิทยาลัย มีความคิดเห็นโดยรวมระดับมากต่อความคาดหวังของนักเรี ยน มีความ
คิดเห็นโดยรวมระดับมากต่อการมีส่วนร่ วมของนักเรี ยน มีความคิดเห็นโดยรวมระดับมากต่อความชื่นชอบในตรา
สิ นค้าของมหาวิทยาลัย และผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็ นโดยรวมระดับมากต่อตัดสิ นใจเข้าศึ กษาต่อใน
มหาวิทยาลัยเอกชนที่สอนด้วยระบบไฮบริ ด
ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงตามตารางที่ 1-3 ดังนี้
ตารางที่ 1: การส่งผลระหว่างภาพลักษณ์ตราสิ นค้าของมหาวิทยาลัย ความคาดหวังของนักเรี ยน กับการมีส่วนร่ วม
ของนักเรี ยน (H1)
ตัวแปร
ภาพลักษณ์ตราสิ นค้าของมหาวิทยาลัย
ความคาดหวังของนักเรี ยน
Adjusted R2 = 0.159, F = 34.014, p < 0.05

Beta
0.304
0.123

t
4.067
1.644

Sig.
0.000*
0.101

ภาพลักษณ์ ตราสิ นค้าของมหาวิทยาลัยส่ งผลต่อการมีส่วนร่ วมของนักเรี ยน (H1) อย่างมี นัยสําคัญที่
ระดับ 0.05 ในขณะที่ความคาดหวังของนักเรี ยนไม่ส่งผลต่อการมีส่วนร่ วมของนักเรี ยน (H4) อย่างมีนยั สําคัญที่
ระดับ 0.05

328

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 14 ประจําปี 2562

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

ตารางที่ 2 : การส่งผลระหว่างภาพลักษณ์ตราสิ นค้าของมหาวิทยาลัย ความคาดหวังของนักเรี ยน กับความชื่นชอบ
ในตราสิ นค้าของมหาวิทยาลัย (H2),(H5)
ตัวแปร
Beta
t
Sig.
ภาพลักษณ์ตราสิ นค้าของมหาวิทยาลัย
0.087
1.316 0.189
ความคาดหวังของนักเรี ยน
0.521
7.893 0.000*
Adjusted R2 = 0.344, F = 92.425, p < 0.05
ภาพลักษณ์ตราสิ นค้าของมหาวิทยาลัยไม่ส่งผลต่อความชื่นชอบในตราสิ นค้าของมหาวิทยาลัย อย่างมี
นัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ในขณะที่ความคาดหวังของนักเรี ยนส่ งผลต่อความชื่นชอบในตราสิ นค้าของมหาวิทยาลัย
อย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 3 : การส่ งผลระหว่างภาพลักษณ์ตราสิ นค้าของมหาวิทยาลัย ความคาดหวังของนักเรี ยน การมีส่วนร่ วม
ของนักเรี ยน ความชื่นชอบในตราสิ นค้าของมหาวิทยาลัย กับการตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
เอกชนที่ใช้การสอนด้วยระบบไฮบริ ด (H3, H6, H7, H8)
ตัวแปร
ภาพลักษณ์ตราสิ นค้าของมหาวิทยาลัย
ความคาดหวังของนักเรี ยน
การมีส่วนร่ วมของนักเรี ยน
ความชื่นชอบในตราสิ นค้าของมหาวิทยาลัย
Adjusted R2 = 0.292, F = 36.997, p < 0.05

Beta
0.271
0.019
0.259
0.141

t
3.856
0.257
4.991
2.392

Sig.
0.000*
0.797
0.000*
0.000*

ภาพลักษณ์ตราสิ นค้าของมหาวิทยาลัยมีส่งผลต่อการตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเอกชนที่ ใช้
การสอนด้ว ยระบบไฮบริ ด อย่า งมี นัย สํา คัญ ที่ ร ะดับ 0.05 (H3) ทั้ง นี้ ความคาดหวัง ของนัก เรี ย นไม่ ส่ง ผลต่อ
การตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเอกชนที่ใช้การสอนด้วยระบบไฮบริ ดอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05(H6)
ในขณะที่การมีส่วนร่ วมของนักเรี ยนส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเอกชนที่ใช้การสอนด้วย
ระบบไฮบริ ด อย่า งมี นัย สํา คัญ ที่ ร ะดับ 0.05(H7) และความชื่ น ชอบในตราสิ น ค้า ของมหาวิท ยาลัย ส่ ง ผลต่อ
การตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเอกชนที่ใช้การสอนด้วยระบบไฮบริ ดอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05 (H8)

7. อภิปรายผล

ผูว้ ิจยั ได้นาํ ผลการศึกษามาสรุ ปและเชื่อมโยงกับแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน เพื่อ
อธิบายสมมติฐานและวัตถุประสงค์การวิจยั ดังนี้
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 และ 3 ภาพลักษณ์ตราสิ นค้าของมหาวิทยาลัยส่งผลต่อการมีส่วนร่ วมของ
นักเรี ยน และ การตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเอกชนที่ใช้การสอนด้วยระบบไฮบริ ด ผลดังกล่าวมีความ
สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั ที่ ต้ งั ไว้ ซึ่ งสามารถอธิ บายได้ว่านักเรี ยนมีการรั บรู ้ภาพลักษณ์ ตราสิ นค้าของ
มหาวิทยาลัยเอกชนที่ ใช้การสอนด้วยระบบไฮบริ ดในเชิ งบวกด้านการมีอุปกรณ์ การเรี ยนการสอนครบครัน
329

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 14 ประจําปี 2562

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

ทันสมัย มีหลักสู ตรที่ มีคุณภาพคุม้ ค่ากับค่าเทอมที่ จ่าย จากการรับรู ้ภาพลักษณ์ตราสิ นค้าเชิ งบวกย่อมจะทําให้
นักเรี ยนอยากเข้าไปมีส่วนร่ วม และพร้อมจะตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเอกชนที่ใช้การสอนด้วยระบบ
ไฮบริ ด ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Islam, et al. (2018)ที่พบว่า ภาพลักษณ์ตราสิ นค้าส่ งผลต่อการมีส่วนร่ วม
ของลูกค้าต่อกิจกรรมต่าง ๆ ทํานองเดียวกันกับงานวิจยั ของ Davies, el al. (2018) พบว่าภาพลักษณ์ตราสิ นค้าและ
การมีส่วนร่ วมมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน ทั้งนี้ Rizan, el al. (2017), Kumar and Shiva. (2014) ได้ทาํ การศึ กษา
พบว่า ภาพลักษณ์ตราสิ นค้ามีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคอย่างมีนยั สําคัญ
ผลการทดสอบสมมุติฐานที่ 2 ภาพลักษณ์ ตราสิ นค้าของมหาวิทยาลัยส่ งผลต่อความชื่ นชอบในตรา
สิ นค้าของมหาวิทยาลัย ผลดังกล่าวไม่มีความสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั ที่ต้ งั ไว้
ผลการทดสอบสมมุตฐิ านที่ 4 และ 6 ความคาดหวังของนักเรี ยนส่ งผลต่อการมีส่วนร่ วมของนักเรี ยน
และ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเข้าศึ กษาต่อในมหาวิทยาลัยเอกชนที่ใช้การสอนด้วยระบบไฮบริ ด ผลดังกล่าวไม่มี
ความสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั ที่ต้ งั ไว้
ผลการทดสอบสมมุติฐานที่ 5 ความคาดหวังของนักเรี ยน ส่ งผลต่อความชื่ นชอบในตราสิ นค้าของ
มหาวิทยาลัย ผลดังกล่าวสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั ที่ต้ งั ไว้ ซึ่งสามารถอธิบายได้วา่ มหาวิทยาลัยเอกชนที่ใช้
การสอนด้วยระบบไฮบริ ดมีคุณภาพบริ การด้านการมีอาจารย์ผูส้ อนเป็ นทั้งนักวิชาการและนักวิชาชี พที่ ความรู ้
ความสามารถในวิชาที่สอน มีสภาพแวดล้อมที่ ดีส่งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนมีความคิดสร้างสรรค์ และผูเ้ รี ยนยังสามารถ
ทบทวนบทเรี ยนย้อนหลังได้ดว้ ยตัวเอง ซึ่ งตอบสนองความต้องการของผูเ้ รี ยนย่อมจะทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดความชื่ น
ชอบในตราสิ นค้าของมหาวิทยาลัยนั้น สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Wang H. (2015), Rahim, el al. (2015) ที่พบว่า
ความคาดหวังคุณภาพการให้บริ การมีผลกระทบเชิงบวกอย่างมากต่อความชื่นชอบในตราสิ นค้า
ผลการทดสอบสมมุ ติฐ านที่ 7 การมี ส่ ว นร่ ว มของนัก เรี ย นส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจเข้า ศึ ก ษาต่ อ ใน
มหาวิทยาลัยเอกชนที่ใช้การสอนด้วยระบบไฮบริ ด ผลดังกล่าวมีความสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั ที่ต้ งั ไว้ ซึ่ง
สามารถอธิ บายได้วา่ เมื่อนักเรี ยนได้มีการติดตามข่าวสารของมหาวิทยาลัยเอกชนในสื่ อออนไลน์อย่างสมํ่าเสมอ
ได้เข้าไปมีส่วนร่ วมในการเข้าเยีย่ มชมหรื อร่ วมกิจกรรมแบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเอกชน และเข้าไปค้นหา
ข้อมูลต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเอกชนในสื่ อออนไลน์ ทําให้นกั เรี ยนเกิดความคุน้ เคยกับมหาวิทยาลัยนั้น ๆ ส่ งผล
ให้เกิดการตัดสิ นใจอยากเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนั้น ๆ ได้ง่ายขึ้น ผลการศึกษาจึงสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
Cheung, el al. (2014) , Dhar and Jha (2014) ที่พบว่า การมีส่วนร่ วมกับสิ นค้ามีอิทธิพลและมีความสัมพันธ์ในเชิง
บวกกับกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าออนไลน์ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ จิตรภัทร์ จึงอยูส่ ุ ข (2543) ที่ศึกษาไว้
ว่า การมีส่วนร่ วมกับการตลาดเชิงกิจกรรมมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้อ
ผลการทดสอบสมมุติฐานที่ 8 ความชื่ นชอบในตราสิ นค้าของมหาวิทยาลัยส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเข้า
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเอกชนที่ใช้การสอนด้วยระบบไฮบริ ด ผลดังกล่าวมีความสอดคล้องกับสมมติฐานการ
วิจัยที่ ต้ งั ไว้ ซึ่ งสามารถอธิ บายได้ว่านักเรี ยนมี ความตั้งใจอยากจะเรี ยนกับมหาวิทยาลัยที่ ช่ื นชอบโดยมี ความ
ปรารถนาดีจะแนะนํามหาวิทยาลัยที่ตนชื่นชอบให้กบั คนอื่น รวมถึงการกล่าวถึงมหาวิทยาลัยที่ตนชื่นชอบในด้าน
ดีเสมอ และมักจะนึกถึงมหาวิทยาลัยชื่อหนึ่งเสมอ ซึ่งหากนักเรี ยนเกิดความชื่นชอบย่อมเป็ นผลให้อยากตัดสิ นใจ
เข้ามาศึ กษาต่อในมหาวิทยาลัยเอกชนที่ ใช้การสอนด้วยระบบไฮบริ ด ผลการศึ กษาสอดคล้องกับงานวิจัยของ
Sudjilah, R.E (2018), Djerv and Malla ( 2012) พบว่า ความชื่ นชอบในตราสิ นค้ามี อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้า
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8. ข้ อเสนอแนะ

8.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) มหาวิทยาลัยเอกชนควรตระหนักถึงภาพลักษณ์ตราสิ นค้าของมหาวิทยาลัย ด้วยการสร้างการ
รับรู ้คุณภาพของมหาวิทยาลัย เช่น การพัฒนาคุณภาพในเรื่ องหลักสู ตรให้ผ่านการรับรองมาตรฐาน การพัฒนา
คุณภาพในเรื่ องวิธีการเรี ยนการสอนให้เข้าใจง่ายพร้อมทั้งสามารถนําไปปรับใช้ได้จริ ง การพัฒนาคุณภาพในด้าน
อุปกรณ์การเรี ยนการสอนครบครันทันสมัย การพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตเพื่อให้จบการศึกษาแล้วต้องงานทํา
100 % และกําหนดค่าเทอมให้เหมาะสมเมื่อเปรี ยบเทียบกับสิ่ งที่ผเู ้ รี ยนจะได้รับ
(2) มหาวิทยาลัยเอกชนควรสร้างกิจกรรมบนออนไลน์เพื่อให้นกั เรี ยนได้เข้ามามีส่วนร่ วมใน
กิจกรรมเช่น การสร้างกิจกรรมที่สามารถโต้ตอบกันได้บนออนไลน์ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเข้ามาติดตามอย่างสมํ่าเสมอ ซึ่ง
การสร้างกิจกรรมดังกล่าวจะสามารถใช้เป็ นช่องทางในการสื่ อสารเรื่ องราวต่าง ๆของมหาวิทยาลัยให้เป็ นที่รู้จกั
เพิ่มมากขึ้น และยังทําให้ผเู ้ รี ยนได้สร้างความคุน้ เคยและผูกพันกับสถาบันก่อนเข้ามาเรี ยน
8.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
(1) ผูท้ าํ วิจัยขอเสนอแนะนําให้ทาํ การศึ กษาแบบเจาะลึ กกับกลุ่มเป้ าหมายในเชิ งคุ ณภาพ เช่ น
การสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก (In-Depth Interview) กับกลุ่มผูป้ กครอง กลุ่มครู แนะแนว และกลุ่มนักเรี ยนมัธยมศึ กษา
ชั้น ปี ที่ 6 ในโรงเรี ย นภู มิ ภ าคต่ า ง ๆ ของประเทศ เนื่ อ งจากประสบการณ์ แ ละความรู ้ ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกับ
การตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่ใช้การสอนด้วยระบบไฮบริ ดมีความแตกต่างกัน
(2) แนะนําให้ใช้สถิ ติตวั อื่ นมาวิเคราะห์ ในแง่ มุมอื่ น ๆ การวิเคราะห์ โมเดลสมการโครงสร้ า ง
(Structural Equation Model: SEM) วิเคราะห์ว่าโมเดลสมการโครงสร้างที่ พฒั นาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์หรื อไม่
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งานวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ โดยกลุ่มประชากร คือ พนักงานบริ ษทั พี.เอ็ม.บี.เอ็น จิเนี ยริ่ ง แอนด์
เซอร์ วิส จํากัด จํานวน 30 คน และมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาว่ารายได้ต่อเดือน อายุ และความถี่ในการเข้าร้าน 7eleven ต่อสัปดาห์ส่งผลต่อมูลค่าการซื้ อสิ นค้าในร้าน 7- eleven ต่อสัปดาห์อย่างไร ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั ใช้แบบสํารวจใน
การเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากรทั้งหมด ผลการวิจยั พบว่า รายได้ต่อเดือนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 18,590 บาทต่อเดือน
อายุมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 32 ปี ความถี่ในการเข้าร้าน 7- eleven มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5 ครั้งต่อสัปดาห์ และมูลค่าการซื้ อ
สิ น ค้า ในร้ า น 7- eleven ต่ อ สัป ดาห์ มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 626 บาทต่ อ สัป ดาห์ ผลการทดสอบสมมติ ฐ านด้ว ยวิธี
วิเคราะห์สมการถดถอยเชิ งพหุ (Multiple Regression Analysis) พบว่า รายได้ อายุ และความถี่ในการเข้าร้าน 7eleven ส่งผลต่อมูลค่าการซื้อสิ นค้าในร้าน 7-eleven ถึงร้อยละ 30.6 โดยความถี่ในการเข้าร้าน 7-eleven ต่อสัปดาห์
ส่งผลต่อมูลค่าการซื้อสิ นค้าในร้าน 7- eleven ต่อสัปดาห์ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมัน่ 99%
คําสําคัญ: 7-eleven ร้านสะดวกซื้อ มูลค่าการซื้อ

ABSTRACT

This research is a survey research. The population are 30 employees of P.M.B Engineering and Service
Co., Ltd. And the objective is to study how the monthly income, age and 7-eleven visiting frequency per week
affect the purchase value per week. The researcher used a survey form to collect the data from all population. The
result represents that the average monthly income is equal 18,590 baht per month, the average age is equal 32
years, the visiting frequency per week is equal 5 times per week and the purchase value per week is equal 625.50
baht per week. The assumptions are tested by the multiple regression analysis that represent income, age and 7333
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eleven visiting frequency per week affect the purchase value per week 30.6%. There is a significantly effect of
the 7-eleven visiting frequency per week on the purchase value per week at the confident level 99%.
Keywords: 7-eleven, convenience store, purchase value

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

ปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญกับความสะดวก รวดเร็ ว เป็ นอย่างมาก ทําให้ร้านสะดวกซื้ ออย่างร้าน
7-eleven ได้รับความนิ ยมเป็ นอย่างสู ง เนื่ องจากมีการบริ การที่สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้
อย่างสะดวก รวดเร็ ว ดังนั้นธุ รกิ จร้านค้าปลีกจํานวนมากจึ งให้ความสนใจกับความสําเร็ จของร้านสะดวกซื้ อ
7-eleven ที่สามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ ว ผูว้ ิจยั จึงสนใจทําการศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อมูลค่าการซื้ อสิ นค้าใน
ร้านสะดวกซื้อ 7-eleven เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจค้าปลีกแก่ผปู ้ ระกอบการ โดยผูว้ จิ ยั เน้นการศึกษาจาก
กลุ่มประชากรที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ในเชิงลึก เพื่อให้ได้ขอ้ มูลสําหรับงานวิจยั ในเชิงลึก และครบถ้วน ผูว้ จิ ยั จึง
เลือกศึ กษาจากกลุ่มประชากรที่ เป็ นพนักงาน บริ ษทั พี.เอ็ม.บี . เอ็นจิ เนี ยริ่ ง แอนด์ เซอร์ วิส จํากัด ซึ่ งมีจาํ นวน
ทั้งสิ้น 30 คน ซึ่งมีความยินดีในการให้ขอ้ มูลในเชิงลึก ทําให้ผวู ้ จิ ยั สามารถรวบรวมข้อมูลได้อย่างครบถ้วน อีกทั้ง
การศึกษาเฉพาะกลุ่มยังช่วยลดความคลาดเคลื่อนของผลงานวิจยั จากความแตกต่างของบริ บทของกลุ่มตัวอย่างอีก
ด้วย ทั้งนี้ การศึ กษาครั้งนี้ ดาํ เนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากรทั้งจํานวน โดยไม่มีการสุ่ มตัวอย่าง
บางส่วน ซึ่งส่งผลให้ผลการวิจยั มีความชัดเจนและแม่นยํามากขึ้น

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ต่อเดือนและมูลค่าการซื้ อสิ นค้าในร้าน 7-eleven ต่อสัปดาห์
ของพนักงานพนักงาน บริ ษทั พี.เอ็ม.บี. เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์ เซอร์วสิ จํากัด
(2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอายุและมูลค่าการซื้อสิ นค้าในร้าน 7-eleven ต่อสัปดาห์ของพนักงาน
พนักงาน บริ ษทั พี.เอ็ม.บี. เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์ เซอร์วสิ จํากัด
(3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความถี่ในการเข้าร้าน 7-eleven ต่อสัปดาห์และมูลค่าการซื้อสิ นค้าใน
ร้าน 7-eleven ต่อสัปดาห์ของพนักงานพนักงาน บริ ษทั พี.เอ็ม.บี. เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์ เซอร์วสิ จํากัด

3. ทฤษฎีและกรอบแนวคิดในการวิจัย

งานวิจัย ในอดี ต ที่ ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ พฤติ ก รรมการซื้ อ สิ น ค้า ในร้ า นสะดวกซื้ อ ของผูบ้ ริ โ ภคในอําเภอ
วาริ นชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี พบว่าช่องทางการจัดจําหน่ ายมีความสัมพันธ์กบั มูลค่าการซื้ อสิ นค้าในร้ าน
สะดวกซื้ ออย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (จิรภัทร ทวีวฒั น์, 2559) เช่นเดียวกับงานวิจยั ในอดีตที่ศึกษาธุรกิจขายสิ นค้า
ออนไลน์ ซึ่งพบว่าช่องทางการจัดจําหน่ายมีผลต่อการซื้อสิ นค้าออนไลน์เช่นเดียวกัน (จุฑารัตน์ เกียรติรัศมี, 2558)
นอกจากนี้ ทฤษฎี พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค เกิ ดจากการทําตลาดเชิ งพฤติกรรม ซึ่ งผูป้ ระกอบการจําเป็ นต้อง
เข้าใจพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภค เพื่อกระตุน้ ให้เกิ ดการตัดสิ นใจซื้ อได้เร็ วขึ้ น ส่ งผลให้ยอดขายสู งขึ้ น Kardes,
Cronley and Cline ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคไว้วา่ เป็ นกิจกรรมทั้งหมดของผูบ้ ริ โภคที่เกี่ยวข้อง
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กับการซื้ อ การใช้ ครอบคลุมถึงอารมณ์ที่มีต่อสิ นค้าและบริ การ (Kardes, Cronley and Cline, 2011) ทั้งนี้ ปัจจัยที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค แบ่งออกเป็ นปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอก
ปั จจัยภายในเกิดขึ้นจากตัวผูบ้ ริ โภคเอง เช่น ค่านิ ยม ช่วงอายุ รายได้ เป็ นต้น ส่ วนปั จจัยภายนอกจะเกิด
จากสิ่ งแวดล้อมภายนอก เช่น สภาพสังคม สภาพเศรษฐกิจ เป็ นต้น Meldrum and McDonald ได้ศึกษาเกี่ยวกับสิ่ ง
กระตุน้ การตอบสนองของผูบ้ ริ โภค เพื่อเสนอแบบจําลองที่อธิ บายเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของ
ผูบ้ ริ โภค แบบจําลองดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ช่องทางการจัดจําหน่าย ถือเป็ นหนึ่ งในปั จจัยภายนอกที่จะกระตุน้
การตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค นอกจากนี้ ยงั มี ปัจจัยส่ วนบุ คคล เช่ น ช่ วงอายุ ที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของ
ผูบ้ ริ โภค (Meldrum and McDonald, 2007)
จากการศึ กษาทฤษฎี พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค และงานวิจัยในอดี ตที่ กล่าวมาข้างต้น ผูว้ ิจัยจึ งสร้ างกรอบ
แนวคิดการวิจยั ครั้งนี้ ดังภาพที่ 1
รายได้ต่อเดือน
อายุ

มูลค่าการซื้อสิ นค้าในร้าน 7-elevenต่อสัปดาห์

ความถี่ในการเข้าร้าน
7-eleven ต่อสัปดาห์
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. สมมติฐานการวิจัย

จากการทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ ยวข้อง ผูว้ ิจัยพบว่าปั จจัยส่ วนบุ คคลส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ เช่น
รายได้ อายุ เป็ นต้น ซึ่ งถือเป็ นปั จจัยภายในที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า (Meldrum and McDonald, 2007)
นอกจากนี้ ช่องทางการจัดจําหน่ าย ยังส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อด้วยเช่นกัน (Kardes, Cronley and Cline, 2011)
หากช่องทางการจัดจําหน่ายง่ายต่อการเข้าถึง จะทําให้ลูกค้าสามารถเข้าใช้บริ การหรื อซื้ อสิ นค้าได้บ่อยขึ้น ผูว้ จิ ยั
พบว่า งานวิจยั ในอดีตที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าในร้านสะดวกซื้ อของผูบ้ ริ โภคในอําเภอวาริ นชํา
ราบ จังหวัดอุบลราชธานี แสดงให้เห็นว่าช่องทางการจัดจําหน่ายมีความสัมพันธ์กบั มูลค่าการซื้ อสิ นค้าในร้าน
สะดวกซื้ ออย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (จิรภัทร ทวีวฒั น์, 2559) เช่นเดียวกับงานวิจยั ในอดีตที่ศึกษาธุรกิจขายสิ นค้า
ออนไลน์ ซึ่งพบว่าช่องทางการจัดจําหน่ายมีผลต่อการซื้อสิ นค้าออนไลน์เช่นเดียวกัน (จุฑารัตน์ เกียรติรัศมี, 2558)
ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงกําหนดสมมติฐานการวิจยั ดังนี้
4.1 รายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับมูลค่าการซื้อสิ นค้าในร้าน 7-eleven ต่อสัปดาห์
4.2 อายุมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับมูลค่าการซื้อสิ นค้าในร้าน 7-eleven ต่อสัปดาห์
4.3 ความถี่ในการเข้าร้าน 7-eleven ต่อสัปดาห์มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับมูลค่าการซื้อสิ นค้าในร้าน 7eleven ต่อสัปดาห์
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5.1 แบบแผนการวิจยั
การศึกษาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อมูลค่าการซื้ อสิ นค้าในร้าน 7-eleven ต่อสัปดาห์ของพนักงานบริ ษทั
พี.เอ็ม.บี.เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์ เซอร์วสิ จํากัด เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ ที่มีขอบเขตการวิจยั ครอบคลุมเพียงร้านสะดวก
ซื้ อ 7-eleven เท่านั้น เนื่ องจากเป็ นร้านสะดวกซื้ อได้รับความนิ ยม ส่ งผลให้ผลการศึกษาครั้งนี้ เป็ นประโยชน์ต่อ
ผูป้ ระกอบการร้านค้าปลีกที่ตอ้ งการประสบความสําเร็ จและได้รับความนิยมเช่นเดียวกัน โดยทําการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มประชากรทั้งหมด คือ พนักงานบริ ษทั พี.เอ็ม.บี.เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์ เซอร์วสิ จํากัด
5.2 ประชากรและตัวอย่ าง
งานวิจยั ครั้งนี้ มีกลุ่มประชากร คือ พนักงานบริ ษทั พี.เอ็ม.บี .เอ็นจิ เนี ยริ่ ง แอนด์ เซอร์ วิส จํากัด ซึ่ งมี
จํานวนทั้งสิ้ น 30 คน ทั้งนี้ ผวู ้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรทั้งหมด โดยไม่มีการสุ่ มตัวอย่างเพียงบางส่ วน
เพื่อให้ผลงานวิจยั มีความชัดเจน แม่นยํา
5.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรตาม คือ มูลค่าการซื้อสิ นค้าในร้าน 7-eleven ต่อสัปดาห์ ซึ่งมีการวัดค่าเป็ นบาทต่อสัปดาห์
ตัวแปรต้น ได้แก่
(1) รายได้ต่อเดือน ซึ่งมีการวัดเป็ นบาทต่อเดือน
(2) อายุ ซึ่งมีการวัดเป็ นปี
(3) ความถี่ในการเข้าร้าน 7-eleven ต่อสัปดาห์ ซึ่งมีการวัดเป็ นครั้งต่อสัปดาห์
5.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คื อ แบบสํารวจ ซึ่ งผูว้ ิจัยได้พฒ
ั นามาจากการศึ กษาเอกสาร
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และสถานภาพสมรส
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลตัวแปร ได้แก่ รายได้บาทต่อเดือน อายุ ความถี่ในการเข้าร้าน 7-eleven ต่อสัปดาห์
และมูลค่าการซื้อสิ นค้าในร้าน 7-eleven ต่อสัปดาห์
ส่ วนที่ 3 เหตุผลอื่นในการเลือกซื้อสิ นค้าในร้าน 7-eleven เช่น ด้านราคา ด้านการจําหน่าย
ทั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้ตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือดังกล่าวเบื้องต้นด้วยตนเอง เช่นการสะกดคํา และได้นาํ ส่งให้
ผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบด้านความสอดคล้องของข้อคําถามกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา และดําเนินการแก้ไขตาม
คําแนะนําก่อนการนําเครื่ องมือไปใช้เก็บข้อมูลจริ ง
5.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั วางแผนเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยทําการขอความร่ วมมือในการตอบแบบสํารวจจาก
พนักงานบริ ษทั พี.เอ็ม.บี . เอ็นจิ เนี ยริ่ ง แอนด์ เซอร์ วิส จํากัด โดยระยะเวลาในการเก็บข้อมูล อยู่ระหว่างวันที่ 1
มี น าคม 2562 ถึ ง วัน ที่ 30 เมษายน 2562 รวมเวลาในการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ทั้ง สิ้ น 2 เดื อ น เพื่ อ ให้ส ามารถ
ดําเนินการวิจยั ได้เสร็ จสิ้นภายในระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา
5.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
(1) การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา เพื่ออธิ บายลักษณะทัว่ ไปของข้อมูลที่เก็บรวบรวมมา
ได้ ด้วยโปรแกรม SPSS
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(2) การวิเคราะห์ ขอ้ มูลด้วยสถิ ติเชิ งอนุ มาน เพื่อทดสอบสมมติ ฐานการวิจัย ด้วยการวิเคราะห์
สมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) ที่ใช้สาํ หรับการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม
ทั้ง นี้ ผุ ้วิ จัย ได้มี ก ารทดสอบเงื่ อ นไขของการวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยก่ อ นการนํา ข้อ มู ล ไปใช้ใ นการวิ เ คราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม โดยมีการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นด้ว ยการ
ทดสอบสหสัมพันธ์ (Pearson Correlation) พบว่า ไม่มีตวั แปรต้นใดที่มีความสัมพันธ์กนั เกิ น 0.7 ตามตารางที่ 1
ซึ่ งถื อ ว่า ไม่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ กัน สู ง เกิ น ไป จึ ง ไม่ เ กิ ด ปั ญ หา Multi Collinearity และสามารถนํา มาวิ เ คราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตามต่อไปได้ดว้ ยการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น
ตัวแปร
รายได้ ต่อเดือน
รายได้

อายุ

ความถี่ในการเข้า
ร้าน 7-eleven

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

1

อายุ
-.051
.787
30
1

ความถี่ในการเข้ าร้ าน
7-eleven ต่ อสัปดาห์
.201
.287
30
-.518
.003
30
1
30

6. สรุ ปผลการวิจัย

การวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้นด้วยสถิติเชิงพรรณนา พบว่าผูต้ อบแบบสํารวจมีรายได้ต่าํ สุ ดเท่ากับ 9,000
บาท มีรายได้สูงสุ ด 90,000 บาท และมีค่าเฉลี่ยรายได้ 18,590 บาท ผูต้ อบแบบสอบถามมีอายุนอ้ ยสุ ดเท่ากับ 21 ปี
มีอายุมากสุด 50 ปี และมีค่าเฉลี่ยอายุ 32 ปี มีความถี่ในการเข้าร้าน 7- eleven ตํ่าสุด 1 ครั้งต่อสัปดาห์ สูงสุด 9 ครั้ง
ต่อสัปดาห์ และค่าเฉลี่ย 5 ครั้งต่อสัปดาห์ ส่ วนมูลค่าการซื้ อสิ นค้าในร้ าน 7- eleven ตํ่าสุ ด 65 บาทต่อสัปดาห์
สูงสุด 1,500 บาทต่อสัปดาห์ และค่าเฉลี่ย 626 บาทต่อสัปดาห์
ผลการทดสอบสมมติฐานงานวิจยั พบว่าความถี่ในการเข้าร้ าน 7-eleven มี ความสัมพันธ์เชิ งบวกกับ
มูลค่าการซื้อสิ นค้าในร้าน 7-eleven อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมัน่ 99% ส่วนรายได้ต่อเดือนและ
อายุไม่มีความสัมพันธ์กบั มูลค่าการซื้อสิ นค้าในร้าน 7-eleven ดังรายละเอียดตามตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 สรุ ปสมมติฐาน
𝜷𝜷
ข้ อที่
สมมติฐาน
Sig.
1.
รายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับมูลค่าการ .020 .901
ซื้อสิ นค้าในร้าน 7-eleven ต่อสัปดาห์
2.
อายุมีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับมูลค่าการซื้ อสิ นค้า .152 .409
ในร้าน 7-eleven ต่อสัปดาห์
3.
ความถี่ ใ นการเข้ า ร้ าน 7-eleven ต่ อ สั ป ดาห์ มี .675 .001***
ความสัมพันธ์เชิ งบวกกับมูลค่าการซื้ อสิ นค้าในร้ าน
7-eleven ต่อสัปดาห์
หมายเหตุ: N = 30, R2 = 0.306, *** ระดับนัยสําคัญ 0.01

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

ผลการวิจยั
ไม่มีความสัมพันธ์กนั
ไม่มีความสัมพันธ์กนั
มีความสัมพันธ์กนั เชิงบวก

7. อภิปรายผล

ผลการศึกษาพบว่า ความถี่ในการเข้าร้าน 7-eleven ต่อสัปดาห์มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับมูลค่าการซื้ อ
สิ นค้าในร้าน 7-eleven ต่อสัปดาห์ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมัน่ 99% และมีอิทธิพลต่อมูลค่าการ
ซื้ อสิ นค้าในร้าน 7-eleven ต่อสัปดาห์อย่างมาก เมื่อเทียบกับตัวแปรต้นตัวอื่น ( β = 0.675) ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั
ในอดี ตที่ ศึกษาเกี่ ยวกับพฤติ กรรมการซื้ อสิ นค้าในร้านสะดวกซื้ อของผูบ้ ริ โภคในอําเภอวาริ นชําราบ จังหวัด
อุ บ ลราชธานี พบว่า ช่ อ งทางการจัด จําหน่ ายมี ความสัมพันธ์ กับมูล ค่า การซื้ อสิ นค้า ในร้ า นสะดวกซื้ อ อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (จิรภัทร ทวีวฒั น์, 2559) เช่นเดียวกับงานวิจยั ในอดีตที่ศึกษาธุรกิจขายสิ นค้าออนไลน์ ซึ่งพบว่า
ช่องทางการจัดจําหน่ายมีผลต่อการซื้อสิ นค้าออนไลน์เช่นเดียวกัน (จุฑารัตน์ เกียรติรัศมี, 2558) ความถี่ในการเข้า
ร้านเป็ นผลที่ต่อเนื่องมาจากช่องทางการจัดหน่าย ซึ่งร้าน 7-eleven ถือเป็ นช่องทางการจัดจําหน่ายที่สะดวก ทําให้
ผูบ้ ริ โภคเข้าร้านบ่อย จึงส่งผลให้มูลค่าการซื้อสิ นค้าเพิ่มสูงขึ้น
ส่ วนรายได้ต่อเดือนและอายุ ไม่มีความสัมพันธ์กบั มูลค่าการซื้ อสิ นค้าในร้าน 7-eleven ต่อสัปดาห์ ซึ่ ง
สอดคล้องกับการศึกษาในอดีตเกี่ยวกับปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าจากร้านค้าในเครื อข่ายเฟซบุ๊ค
และอิ นสตาแกรม ซึ่ งพบว่าปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึ กษา อาชี พ รายได้ และ
สถานภาพ ไม่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อ (ภัทรานิษฐ์ ฉายสุวรรณคีรี, 2559)

8. ข้ อเสนอแนะ

8.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) ผลการศึกษาพบว่า ความถี่ในการเข้าร้านส่ งผลให้มูลค่าการซื้ อสิ นค้าในร้าน 7-eleven เพิ่มมาก
ขึ้น ดังนั้นผูป้ ระกอบการร้านค้าปลีกควรเน้นการดึงดูดใจให้ลูกค้าเข้าร้านให้บ่อยที่สุด เช่น การจัดโปรโมชัน่ การ
เลือกทําเลที่ต้ งั ที่อยูใ่ กล้กลุ่มลูกค้า เป็ นต้น เพื่อทําให้ลูกค้าเข้าร้านมากขึ้น
(2) ผูบ้ ริ โภคที่ตอ้ งการควบคุมค่าใช้จ่าย ควรลดความถี่ในการเข้าร้านสะดวกซื้ อ เพื่อหลีกเลี่ยงการ
ซื้ อสิ นค้าในมูลค่าที่ มากเกิ นไป อี กทั้งช่ องทางการตลาดที่ มีความหลากหลายสามารถเข้า ถึ งผูบ้ ริ โ ภคได้ง่ า ย
ผูบ้ ริ โภคควรตระหนักความจําเป็ นในการซื้ อสิ นค้าอุปโภคบริ โภคและมีความยับยั้งชัง่ ใจในความต้องการและ
อดทนต่อสิ่ งเร้าต่างๆ
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8.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) งานวิจยั ในอนาคตควรทําการศึกษาตัวแปรต้นอื่นที่ยงั ไม่ได้ทาํ การศึกษาในครั้งนี้ เนื่ องจากยัง
เหลืออีกร้อยละ 69.4 ที่เป็ นอิทธิพลจากตัวแปรอื่นที่ต่อมูลค่าที่ซ้ือสิ นค้าใน 7-eleven
(2) ควรศึ ก ษาเปรี ยบเที ยบกลุ่ มประชากรที่ แ ตกต่า งกัน ออกไป เพื่ อ ให้เกิ ดความเข้า ใจมากขึ้ น
เกี่ยวกับปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อมูลค่าการซื้อสิ นค้าในร้านสะดวกซื้อ
(3) ควรขยายขอบเขตด้านพื้นที่ในเขตเมือง และในเขตนอกเมือง ที่ผบู ้ ริ โภคมีวฒั นธรรม วิถีชีวิตที่
มีความแตกต่างกัน
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มีดอรัญญิกเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีความสําคัญในการนํารายได้เข้ามาสู่ชุมชน ดังนั้นงานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์
เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนภูมิปัญญาชาวบ้านการผลิตมีดอรัญญิกในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
จากการเก็บข้อมูลแบบผสมผสานจากกลุ่มผูผ้ ลิตทั้ง 16 คน โดยใช้แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์ พบว่า มีด
อรัญญิกเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล OTOP สมาชิ กมีความพึงพอใจในการบริ หารจัดการกลุ่ม การดําเนิ นงาน
ของสมาชิกมีการแบ่งหน้าที่ชดั เจนตามความถนัด/ความสามารถ ปั ญหาในการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนส่วน
ใหญ่เป็ นเรื่ องบุคลากร/คนทํางาน บุคลากรการผลิตส่ วนใหญ่เป็ นคนในครอบครัว มีการจัดหาเงิ นทุนโดยการ
ระดมหุ ้นจากสมาชิ ก มีเงิ นทุนหมุนเวียนค่อนข้างมากในการดําเนิ นงาน มีการบันทึ กการใช้จ่าย/จัดทําบัญชีเอง
วัต ถุ ดิ บ หลัก ในการผลิ ต คื อ เหล็ก นํา เข้า มาจากประเทศเยอรมัน และประเทศญี่ ปุ่น โดยตัว แทนจํา หน่ า ยใน
กรุ งเทพมหานคร สภาพการบริ หารจัดการผูผ้ ลิตที่มีอายุ การศึกษา และระยะเวลาในการประกอบอาชีพที่ต่างกัน
ส่วนใหญ่ให้ความสําคัญในด้านการวางแผนการดําเนินงาน การจัดทําบัญชี/การเงิน และการผลิต อยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด สําหรับด้านการตลาด การจัดโครงสร้างองค์กร และการบริ หารงานบุคคล อยูใ่ นระดับมาก
คําสําคัญ: การดําเนินงาน วิสาหกิจชุมชน ภูมิปัญญาชาวบ้าน
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ABSTRACT

Aranyik knife is the major product that helps generate local people' income in Ayutthaya, Thailand. The
purpose of the present study is to identify the business and manufacture strategies of Aranyik knife. Mixed method
was employ as the data collection. The researchers had the interview with 16 participants working in Aranyik
knife villages. It was found that Aranyik knife was rewarded with OTOP award. The member of local Aranyik
knife community was satisfied with the management system within their own group. Everyone clearly has one's
own responsibility working in their skilled part of job. However, some mentioned that the problem occurred
during working was about human resources. Many community members are related as it is like a family business,
but it was not run by only one family but several families. To manufacture a series of knife, they raised the fund
from each member. Management accounting was finished by their own. Most raw materials, like steel, were
imported from Germany and Japan distributed by some company in Bangkok. Most members believe that
accounting and planning process are the most important part of their business, followed by marketing strategies,
organizing, and human resources.
Keywords: Management, Community Enterprises, Wisdom

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

วิสาหกิ จชุ มชนเป็ นแนวทางที่ จะช่ วยแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนและเป็ นแนวทางที่ สร้าง
เศรษฐกิจสังคมและชุมชนให้มีความยัง่ ยืนเพราะเป็ นการส่ งเสริ มให้ชุมชนรู ้จกั ใช้ทรัพยากรท้องถิ่นทําให้พวกเขา
สามารถพึ่งพาตนเองในระยะยาวได้อย่างมัน่ คง ซึ่ งกลุ่มงานพัฒนาวิสาหกิจเกษตรชุมชนกรมส่ งเสริ มการเกษตร
(กรมส่งเสริ มการเกษตร, 2558) ได้อธิบายความหมายของวิสาหกิจชุมชนไว้วา่ วิสาหกิจชุมชน (SMCE หรื อ small
and micro community enterprise) หมายถึ ง กิ จการของชุ มชนที่ เกี่ ยวกับการผลิ ตสิ นค้าการให้บริ การหรื ออื่นๆ
ที่ดาํ เนิ นการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพันมีวิถีชีวิตร่ วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการดังกล่าวไม่วา่ จะเป็ น
นิ ติบุคคลในรู ปแบบใดหรื อไม่เป็ นนิ ติบุคคลเพื่อสร้างรายได้และเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัวชุมชนและ
ระหว่า งชุ ม ชนหรื อ กล่ า วโดยสรุ ป ก็ คื อ การประกอบการเพื่ อ การจัด การทุ น ของชุ ม ชนอย่า งสร้ า งสรรค์เพื่อ
การพึ่งตนเองซึ่ งทุนของชุมชนนั้นก็จะหมายรวมถึงทรัพยากรผลผลิตทางการเกษตรความรู ้ภูมิปัญญาวัฒนธรรม
ประเพณี ของท้องถิ่น วิสาหกิ จชุมชนเป็ นการประกอบการที่ เน้นวิธีคิด กระบวนการเรี ยนรู ้เน้นความพอเพียง
เพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้ ซึ่ งสอดคล้องกับการริ เริ่ มกระบวนการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชนให้มีความ
เข้มแข็งคนในชุมชนทุกคนมีส่วนร่ วม โดยชุมชนจะเป็ นผูก้ าํ หนดแนวทางการพัฒนาของตนเองโดยมีเจ้าหน้าที่
สนับสนุน อํานวยความสะดวก ประสานงาน และสร้างกระบวนการเรี ยนรู ้ร่วมกับชุมชนเพื่อมุ่งพัฒนาชุมชนให้
สามารถวิเคราะห์ วางแผนบริ หารจัดการชุมชนของตนเองและสามารถแก้ไขได้ตรงกับความต้องการของชุมชน
(กรมการพัฒนาชุ มชน, 2558) ต่อมาในปี พศ. 2548 รั ฐบาลจึ งได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริ มวิสาหกิ จ
ชุมชน ซึ่ งเป็ นยุทธศาสตร์ การพัฒนาที่สาํ คัญ เพราะแต่ละท้องถิ่นในประเทศไทยมีทรัพยากรที่หลากหลายแต่ละ
ชุมชนมีภูมิปัญญาที่สามารถผลิตสิ นค้าชุมชน โดยนําทรัพยากรในท้องถิ่นมาบริ หารจัดการให้เกิดประโยชน์และ
ความคุม้ ค่า ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน เพื่อการพัฒนาที่ยง่ั ยืน รัฐบาลจึงส่ งเสริ มการก่อตั้งวิสาหกิจ
ชุ มชน เกิ ดความแข็งแกร่ งทางเศรษฐกิ จ เกิ ดการพึ่งพาตนเอง เพิ่มขี ดความสามารถการแข่งขัน การส่ งเสริ ม
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วิสาหกิ จชุมชนจึ งเป็ นการส่ งเสริ มการประกอบการขนาดย่อม การพัฒนาวิสาหกิ จชุมชนได้ก่อให้เกิ ดกิ จกรรม
ต่างๆ หรื อเป็ นการพัฒนาบนฐานความรู ้ที่ได้มาจากองค์ความรู ้ ภายในชุมชนเป็ นหลักและผสมผสานกับองค์
ความรู ้ภายนอก ทําให้ชุมชนเกิดความเชื่อมัน่ และพึ่งพาตนเองได้ วิสาหกิจชุมชนภูมิปัญญาชาวบ้านอันเป็ นความรู ้
ซึ่ งเกิ ดจากทักษะที่เรี ยนรู ้สืบทอดกันมาจากรุ่ นสู่ รุ่ น เป็ นองค์ความรู ้ ที่ เกิ ดจากการสั่งสมประสบการณ์ ผ่านการ
ทดลองเรี ย นรู ้ จ ากการดํา รงชี วิ ต จริ ง ที่ มี ก ารปฏิ บัติ อ ย่า งต่ อ เนื่ อ ง และมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นให้เ หมาะสมตาม
สภาวะการณ์ นับเป็ นมรดกทางสังคมอันลํ้าค่า เป็ นทรัพย์สินทางปั ญญาของชุมชน ถ้าไม่ให้ความสําคัญในสิ่ งลํ้า
ค่านี้อาจจะสูญหายไปในที่สุด นอกจากนี้ในปั จจุบนั นโยบายของภาครัฐได้มีการส่งเสริ มและสนับสนุนการพัฒนา
ระดับท้องถิ่นหรื อชุมชนให้เกิดการพึ่งพาตนเองได้ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ โดยการจัดตั้งกลุ่มหรื อ
องค์การชุมชนในการพัฒนาอาชี พ ให้ประชาชนสามารถประกอบอาชี พได้อย่างหลากหลาย สร้างรายได้ให้กบั
ครั ว เรื อน ทํา ให้ ห ลายชุ ม ชนต้อ งมี ก ารรวมกลุ่ ม ในแก้ ไ ขปั ญ หาด้ ว ยตนเอง ให้ เ กิ ด การเรี ยนรู ้ ร่ วมกัน
โดยกระบวนการของชุ ม ชน ให้เ กิ ด การพึ่ ง ตนเอง ซึ่ ง สอดคล้องกับแนวคิ ดวิสาหกิ จชุ ม ชน (กนกพร, 2555)
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ มี ด อรั ญ ญิ ก เป็ นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ในฐานะที่ เ ป็ นสั ญ ลั ก ษณ์ อ ย่ า งหนึ่ งของจั ง หวัด
พระนครศรี อยุธยากิ จกรรมการผลิตมีดอรัญญิกมีความเป็ นมาทางประวัติศาสตร์ มายาวนาน นับตั้งแต่ราวสมัย
รัชกาลที่ 2 เป็ นต้นมา ประชากรกลุ่มหนึ่ งในตําบลท่าช้าง อําเภอนครหลวง ที่ยงั ชีพด้วยการการผลิตมีดขาย เป็ น
ชาวลาวจากเวียงจันทน์ซ่ ึงได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในบริ เวณที่ราบลุ่มของแม่น้ าํ ป่ าสักตามแนวริ มฝั่งที่เป็ นคุง้ นํ้า
อันอุดมสมบูรณ์ โดยได้นาํ ทักษะวิชาความรู ้ทางด้านการตีเหล็กที่ติดตัวมาแต่เดิมมาใช้ในการผลิตมีดซึ่ งมีความ
งดงามและคงทน มีดที่ผลิตขึ้นในตําบลท่าช้าง เป็ นที่รู้จกั กันดีในชื่อของ ”มีดอรัญญิก” (จุฑา, 2550)
จัง หวัด พระนครศรี อ ยุธ ยา เป็ นจัง หวัด ที่ ป ระชากรส่ ว นใหญ่ อ ยู่ใ นภาคการเกษตร การดํา รงชี วิต
ด้วยวิธีการทําการเกษตรเพียงอย่างเดี ยวยังไม่สามารถทําให้คุณภาพชี วิตของประชาชนดี ข้ ึนได้ ดังนั้นจึ งเกิ ด
การแปรรู ปผลิตผลทางการเกษตร และงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ซึ่งเป็ นภูมิปัญญาชาวบ้าน เป็ นอาชีพเสริ ม หรื อ
บางชุมชนได้ยึดภูมิปัญญาชาวบ้านเป็ นอาชี พหลักในการดํารงชี วิตตลอดมา ปั จจุบนั ได้มีการยื่นขอจดทะเบียน
วิสากิจชุมชนเป็ นจํานวนมาก และขณะเดียวกันก็ได้แจ้งความต้องการขอรับการส่งเสริ มและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
ซึ่ งเป็ นแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมของชาติ ให้มีความมัน่ คงยัง่ ยืนสอดคล้องกับพระราชดําริ ใน
ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวฯ ได้ทรงให้ปรัชญาการดําเนินชีวิต จากที่ได้ทรงทดลอง
ปฏิบตั ิและมีพระราชดํารัสมานานแล้ว ที่จะให้ราษฎรได้รู้จกั ช่วยเหลือตนเอง รู ้จกั ประยุกต์ใช้ความรู ้ ภูมิปัญญา
และความคิดสร้างสรรค์ ในการดํารงชี วิตอย่างมีความสุ ข การดําเนิ นงาน การวางแผนและการตัดสิ นใจอย่าง
เหมาะสม จําเป็ นต้องมี ฐานข้อมูลความรู ้ ที่ถูกต้อง และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของชุ ม ชนและท้อ งถิ่ น
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ
การวิจัย ครั้ งนี้ จึ ง เป็ นการศึ ก ษาเพื่ อ ให้ไ ด้ค วามรู ้ ที่ จ ะนํา มาเป็ นประโยชน์ ใ นการพัฒ นาศัก ยภาพ
การบริ ห ารจัด การวิส าหกิ จชุ ม ชนภู มิ ปัญ ญาชาวบ้า นการผลิ ต มี ด อรั ญ ญิ ก สู่ ก ารเติ บ โตอย่า งยัง่ ยืน ในจังหวัด
พระนครศรี อยุธยาที่เป็ นเศรษฐกิจพื้นฐานของชุมชนให้เป็ นอาชีพที่มน่ั คง สร้างงาน สร้างรายได้ และเพื่อพัฒนา
ความเข้มแข็งของชุมชนต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพการดํา เนิ น งานวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนภู มิ ปั ญ ญาชาวบ้า นการผลิ ต มี ด อรั ญ ญิ ก ในจัง หวัด
พระนครศรี อยุธยา
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3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ผลิต
- อายุ
- การศึกษา
- ระยะเวลาในการประกอบ
อาชีพ

สภาพการดําเนินงาน
- การวางแผน
- การจัดโครงสร้างองค์การ
- การบริ หารงานบุคคล
- การตลาด
- การผลิต
- การบัญชี/การเงิน

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 ประชากรและตัวอย่ าง
กลุ่ ม ผู ้ผ ลิ ต คื อ ผู ้มี อ าชี พ ในการผลิ ต มี ด อรั ญ ญิ ก ชาวตํา บลท่ า ช้ า ง อํา เภอนครหลวง จั ง หวัด
พระนครศรี อยุธยา จํานวน 16 คน ที่ข้ ึนทะเบียนสิ นค้าโอทอปของกรมพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรี อยุธยาปี
2560
4.2 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
สภาพการดําเนิ นงาน ได้แก่ การวางแผน การจัดโครงสร้างองค์กร การบริ หารงานบุคคล การตลาด
การผลิต การบัญชี/การเงิน
4.3 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
การรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ประกอบด้วยข้อมูลเชิงปริ มาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งได้แก่ ข้อมูลทัว่ ไป
ของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจชุมชน สภาพปั จจุบนั ในการดําเนิ นงานของวิสาหกิจชุมชน ดังนั้น เครื่ องมือที่ใช้ใน
การวิจยั จึงประกอบด้วย แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์ สําหรับการวิจยั เชิงปริ มาณและวิจยั เชิงคุณภาพที่
ผูว้ จิ ยั สร้างขึ้นมาและผ่านการทดสอบก่อนเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
กลุ่มตัวอย่างผูผ้ ลิตเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์ คือ 1) เป็ นข้อมูลส่วน
บุคคล 2) เป็ นข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานการผลิต โดยผูว้ ิจยั ทําการเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากรทั้งหมดรวม 16
คน ที่ข้ ึนทะเบียนสิ นค้าโอทอปกับกรมพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้เพื่อให้การวิเคราะห์ขอ้ มูลตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ผูว้ จิ ยั ได้นาํ แบบสอบถามที่
ได้มาวิเคราะห์ดว้ ยวิธีการทางสถิติ โดยผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติ การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณา และการ
วิเ คราะห์ เชิ งคุ ณ ภาพ ได้แ ก่ ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และส่ ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
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การดําเนิ นงานการผลิตมีดอรัญญิก พบว่า วิสาหกิ จชุมชนการผลิตมีดอรัญญิกเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ
รางวัล OTOP สมาชิกมีความพึงพอใจในการบริ หารจัดการกลุ่มค่อนข้างมาก ในการดําเนิ นงานของสมาชิกมีการ
แบ่งหน้าที่ ที่ชดั เจนตามความถนัด/ความสามารถ ในกรณี การดําเนิ นงานของสมาชิ กในกลุ่มวิสาหกิ จชุ ม ชนมี
ปั ญหาผูน้ าํ กลุ่มจะเข้าไปจัดการเอง ปั ญหาในการดําเนิ นงานของวิสาหกิ จชุ มชนส่ วนใหญ่เป็ นเรื่ องบุ คลากร/
คนทํางาน บุคลากรการผลิตส่ วนใหญ่เป็ นคนในครอบครัว ด้านการจัดหาเงินทุนโดยการระดมหุ ้นจากสมาชิก
ด้านเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนิ นงานสมาชิ กมีความเห็นว่ามีค่อนข้างมาก จํานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 68.8
มีพอดี จํานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.8 มีมาก จํานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.5 ด้านการบันทึกการใช้จ่าย/จัดทํา
บัญชีโดยมีการจัดทําเอง ความเป็ นมาของการประกอบอาชีพสื บสานต่อมาจากบรรพบุรุษ โดยมีการจัดหาวัตถุดิบ
ในการผลิ ตมาจากต่างถิ่ น ลูกค้าเป้ าหมายส่ วนใหญ่เป็ นคนในท้องถิ่ น/นักท่ องเที่ ยว/พ่อค้าคนกลาง ส่ วนด้าน
ช่องทางการจัดจําหน่ายมีผมู ้ ารับไปจําหน่ายประจําและจัดจําหน่ายเอง
จากตารางที่ 1 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการบริ หารจัดของวิสาหกิจชุมชนภูมิปัญญาชาวบ้านการผลิต
มีดอรัญญิก ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้ ด้านอายุ พบว่า ผูผ้ ลิตที่ มีอายุ 55 ปี ขึ้นไปมีการวางแผนการดําเนิ นงาน มีการ
บริ หารจัดการการผลิ ต และมี การดําเนิ นการด้านการจัดทําบัญ ชี / การเงิ นมี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากันคื อ 𝑋𝑋� = 4.93 และ
ด้านการตลาด 𝑋𝑋� = 4.53 อยู่ในระดับมากที่สุด ส่ วนด้านการบริ หารงานบุคคล 𝑋𝑋� = 4.26 และการจัดโครงสร้าง
องค์กร 𝑋𝑋� = 4.20 อยูใ่ นระดับมาก ส่วนผูผ้ ลิตที่มีอายุ 46–55 ปี มีการวางแผนการดําเนินงาน และมีการดําเนิ นการ
ด้า นการจัดทํา บัญ ชี / การเงิ นมี ค่า เฉลี่ ย เท่ า กัน คื อ 𝑋𝑋� = 4.84 อยู่ใ นระดับมากที่ สุ ด ในด้า นการผลิ ต 𝑋𝑋� = 4.46
ด้านการตลาด 𝑋𝑋� = 4.08 ด้านการจัดโครงสร้างองค์กร 𝑋𝑋� = 4.00 และด้านการบริ หารงานบุคคล 𝑋𝑋� = 3.88 อยูใ่ น
ระดับมาก สําหรับผูผ้ ลิตที่มีอายุ 36-45 ปี มีการวางแผนการดําเนิ นงาน และมีการดําเนิ นการด้านการจัดทําบัญชี/
การเงิ นมีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 𝑋𝑋� = 4.80 อยู่ในระดับมากที่ สุด ในด้านการผลิต 𝑋𝑋� = 4.45 ด้านการจัดโครงสร้าง
องค์กร 𝑋𝑋� = 4.00 ด้านการตลาด 𝑋𝑋� = 3.95 และด้านการบริ หารงานบุคคล 𝑋𝑋� = 3.85 อยูใ่ นระดับมาก
ด้านการศึ กษา พบว่า ผูผ้ ลิตที่ มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย มีการวางแผนการดําเนิ นงาน มี
การดําเนิ นการด้านการจัดทําบัญชี/การเงินมีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 𝑋𝑋� = 5.00 และมีการผลิต 𝑋𝑋� = 4.60 อยูใ่ นระดับ
มากที่สุด ด้านการตลาดและการจัดโครงสร้างองค์กรมีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 𝑋𝑋� = 4.00 และด้านการบริ หารงานบุคคล
� = 3.80 อยู่ใ นระดับ มาก ส่ ว นผูผ้ ลิ ต ที่ มี ก ารศึ ก ษาระดับประถมศึ ก ษามี ก ารวางแผนการดํา เนิ นงาน มี ก าร
𝑋𝑋
ดําเนินการด้านการจัดทําบัญชี/การเงินมีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 𝑋𝑋� = 4.86 และด้านการผลิต 𝑋𝑋� = 4.58 อยูใ่ นระดับมาก
ที่ สุ ด ส่ ว นด้านการตลาด 𝑋𝑋� = 4.20 ด้า นการจัดโครงสร้ า งองค์ก ร 𝑋𝑋� = 4.00 และด้า นการบริ หารงานบุ คคล
� = 3.98 อยูใ่ นระดับมาก สําหรับผูท้ ี่มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีการวางแผนการดําเนิ นงาน มีการ
𝑋𝑋
ดํา เนิ น การด้า นการจัด ทํา บัญ ชี / การเงิ น มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กัน คื อ 𝑋𝑋� = 4.60 อยู่ใ นระดับ มาก ส่ ว นด้า นการผลิ ต
� = 4.30 ด้านการจัดโครงสร้ างองค์กร 𝑋𝑋� = 4.00 และด้านการตลาดกับด้านการบริ หารงานบุคคลมีค่า เฉลี่ ย
𝑋𝑋
เท่ากันคือ 𝑋𝑋� = 3.90 อยูใ่ นระดับมาก
ด้า นระยะเวลาในการประกอบอาชี พ พบว่า ผู ้ผ ลิ ต ที่ ป ระกอบอาชี พ 20 ปี ขึ้ น ไป มี ก ารวางแผน
การดําเนินงาน มีการดําเนินการด้านการจัดทําบัญชี/การเงินมีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 𝑋𝑋� = 4.86 และด้านผลิต 𝑋𝑋� = 4.58
อยู่ ใ นระดับ มากที่ สุ ด ส่ ว นด้า นการตลาด 𝑋𝑋� = 4.20 ด้า นการจัด โครงสร้ า งองค์ ก ร 𝑋𝑋� = 4.05 และด้า น
การบริ ห ารงานบุ ค คล 𝑋𝑋� = 3.98 อยู่ใ นระดับ มาก สํา หรั บ ผู ้ผ ลิ ต ที่ ป ระกอบอาชี พ 16-20 ปี มี ก ารวางแผน
การดําเนิ นงาน มีการดําเนิ นการด้านการจัดทําบัญชี/การเงินมีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 𝑋𝑋� = 4.80 อยูใ่ นระดับมากที่สุด
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ส่ ว นด้า นการผลิ ต 𝑋𝑋� = 4.45 ด้า นการจัด โครงสร้ า งองค์ก ร
การบริ หารงานบุคคล 𝑋𝑋� = 3.85 อยูใ่ นระดับมาก

𝑋𝑋�
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= 4.00 ด้า นการตลาด

= 3.95 และด้า น

𝑋𝑋�

ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการบริ หารจัดของวิสาหกิจชุมชนภูมิปัญญาชาวบ้านการผลิตมีดอรัญญิก
สภาพการบริหารจัดการ
ข้ อมูล

1. อายุ
36 – 45 ปี
46 - 55 ปี
55 ปี ขึ้นไป
รวม
2. ระดับการ
ศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ตอนต้น
มัธยมศึกษาตอน
ปลายหรื อเทียบเท่า
รวม
3. ระยะเวลาใน
การประกอบอาชีพ
16 – 20 ปี
20 ปี ขึ้นไป
รวม

การวางแผน
𝑋𝑋�

S.D

4.80
4.84
4.93
4.85

การจัด
โครงสร้ าง
องค์ กร
S.D

.23
.16
.11
.17

𝑋𝑋�

4.00
4.00
4.20
4.03

4.86

.15

4.60

การ
บริหารงาน
บุคคล
S.D

.31
.24

𝑋𝑋�

3.85
3.88
4.26
3.95

4.05

.28

-

4.00

5.00
4.85

.17

4.80
4.86
4.85

.23
.15
.17

การตลาด
S.D

.10
.28
.30
.28

𝑋𝑋�

3.95
4.08
4.53
4.13

3.98

.32

-

3.90

4.00
4.03

.24

4.00
4.05
4.03

.00
.28
.24

การผลิต
S.D

.10
.38
.30
.37

𝑋𝑋�

4.45
4.46
4.93
4.55

4.20

.40

.14

3.90

3.80
3.95

.28

3.85
3.98
3.95

.10
.32
.28

6. อภิปรายผล

การบัญชี/
การเงิน
S.D

.30
.36
.11
.35

𝑋𝑋�

4.80
4.84
4.93
4.85

.23
.16
.11
.17

4.58

.37

4.86

.15

.14

4.30

.42

4.60

-

4.00
4.13

.37

4.60
4.55

.35

5.00
4.85

.17

3.95
4.20
4.13

.10
.40
.37

4.45
4.58
4.55

.30
.37
.35

4.80
4.86
4.85

.23
.15
.17

การดําเนิ นงานการผลิ ตมี ดอรั ญญิ กเป็ นผลิ ตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล OTOP สมาชิ กมี ความพึงพอใจใน
การบริ ห ารจัดการกลุ่ มค่ อนข้า งมาก ซึ่ ง สอดคล้อ งกับ งานวิจัยของ เกรี ย งไกร กาวิล ะ (2558) เรื่ อ ง รู ป แบบ
การบริ หารจัดการแบบมีส่วนร่ วมของวิสาหกิ จชุมชนในจังหวัดสุ โขทัย พบว่า สภาพวิสาหกิ จชุมชน ส่ วนใหญ่
ก่อตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขปั ญหาการประกอบอาชีพของชุมชน หรื อสร้างอาชีพจากความถนัดหรื อภูมิปัญญาชาวบ้านใน
ชุมชน การบริ หารงานมีจุดแข็งคือ สมาชิกในกลุ่มมีการร่ วมแรงร่ วมใจกัน มีความรู ้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ
และความศรั ท ธาในผูน้ ํา กลุ่ ม ส่ ว นในการดํา เนิ น งานของสมาชิ ก มี ก ารแบ่ ง หน้า ที่ ที่ ชัด เจนตามความถนัด /
ความสามารถ ในกรณี การดําเนิ นงานของสมาชิ กในกลุ่มวิสาหกิ จชุมชนมีปัญหาผูน้ าํ กลุ่มจะเข้าไปจัดการเอง
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ปั ญหาในการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่เป็ นเรื่ องบุคลากร/คนทํางาน บุคลากรการผลิตส่วนใหญ่เป็ น
คนในครอบครั ว มี ก ารจัด หาเงิ น ทุ น โดยการระดมหุ ้ น จากสมาชิ ก มี เ งิ น ทุ น หมุ น เวี ย นค่ อ นข้า งมากใน
การดําเนิ นงาน มีการบันทึกการใช้จ่าย/จัดทําบัญชีเอง ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ รัญจวน ประวัติเมือง (2559)
เรื่ อง แนวทางการสร้างเสริ มการดําเนิ นงานวิสาหกิ จชุ มชน จังหวัดลพบุรี พบว่า การดําเนิ นงานของวิสาหกิ จ
ชุมชนในลพบุรีมีรูปแบบของการผลิตมากสุ ด โดยมีการผลิตทั้งพืชและสัตว์เพราะลักษณะทางภูมิศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ หล่อหลอมให้กลุ่มคนมีอาชี พในการทําการเกษตรเลี้ยงสัตว์ ผลิตอาหาร และการแปรรู ป รวมทั้ง
การผลิตผ้าทอมือ การประกอบการมีการบริ หารในรู ปของคณะกรรมการมีประธานเป็ นผูน้ าํ กลุ่ม และโดยส่ วน
ใหญ่เป็ นผูก้ ่อตั้งด้วย เงิ นทุ นเริ่ มแรกที่ ใช้ในการดําเนิ นงานส่ วนใหญ่ได้จากการระดมเงิ นของสมาชิ ก การใช้
จ่ายเงินสมาชิกจะมีการแยกบัญชีกิจกรรมกับบัญชีส่วนตัว การใช้จ่ายอยูใ่ นรู ปเงินสดเป็ นหลัก มีการบันทึกข้อมูล
รายรับและรายจ่ายใช้สมุด ยังไม่มีการจัดทําในรู ปงบทางการเงินที่จะนํามาใช้ในการดูสถานภาพของการดําเนิ น
อย่างแท้จริ ง สําหรับการดําเนินด้านบุคลากรจะมีการจัดหาบุคลากรจากสมาชิกของกลุ่ม การทํางานมีการวางกติกา
ไว้เ ป็ นแนวปฏิ บัติ แ ต่ ไ ม่ เ คร่ ง ครั ด มาก มี ก ารประเมิ น โดยส่ ว นใหญ่ ใ ช้ก ารสั ง เกตการณ์ ด้า นการผลิ ต มี
การดําเนิ นงานตามความถนัดของสมาชิก แหล่งวัตถุดิบที่ใช้มีท้ งั ภายในและภายนอก ส่ วนใหญ่มีการวางแผนใน
เรื่ องปริ มาณการผลิต และการใช้วตั ถุดิบจะมี การบันทึ กจํานวนในสมุด ส่ วนการดําเนิ นงานด้านตลาด พบว่า
ส่วนใหญ่ทาํ การขายในท้องถิ่นโดยช่องทางการจัดจําหน่ายดําเนินการเอง รองลงมาคือ การขายผ่านพ่อค้าคนกลาง
ส่ วนในด้านความเป็ นมาของการประกอบอาชีพสื บสานต่อมาจากบรรพบุรุษ โดยมีการจัดหาวัตถุดิบในการผลิต
มาจากต่ า งถิ่ น เป็ นเหล็ ก นํา เข้า มาจากประเทศเยอรมัน และประเทศญี่ ปุ่ น นํา เข้า โดยตัว แทนจํา หน่ า ยใน
กรุ งเทพมหานคร ลูกค้าเป้ าหมายส่ วนใหญ่เป็ นคนในท้องถิ่น/นักท่องเที่ยว/พ่อค้าคนกลาง ส่ วนด้านช่องทางการ
จัดจําหน่ายมีผมู ้ ารับไปจําหน่ายประจําและจัดจําหน่ายเอง
สภาพการบริ หารจัดของวิสาหกิจชุมชนภูมิปัญญาชาวบ้านการผลิตมีดอรัญญิก ผูผ้ ลิตที่มีอายุ การศึกษา
และระยะเวลาในการประกอบอาชีพที่ต่างกัน ส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับสภาพการบริ หารจัดการในด้านการวาง
แผนการดําเนิ นงาน การดําเนิ นการด้านการจัดทําบัญชี/การเงิน และการบริ หารจัดการการผลิต อยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด สําหรับด้านการตลาด การจัดโครงสร้างองค์กร และการบริ หารงานบุคคล อยูใ่ นระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของสุภาพร รักดี (2555) เรื่ อง แนวทางการบริ หารจัดการวิสาหกิจชุมชนของกล่มทอผ้าบ้านเด่นวัว อําเภอ
วังเจ้า จังหวัดตาก พบว่า การบริ หารจัดการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านเด่นวัว อําเภอวังเจ้า จังหวัดตาก สมาชิก
ให้ความสําคัญการบริ หารอยูในระดับสู ง เมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการบริ หารจัดการ สมาชิ กให้
ความสําคัญความถี่ อยูในระดับสู ง รองลงมาคื อ ด้านการตลาด ด้านการผลิ ตตามลําดับ และยังสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ นงลักษณ์ ทองศรี (2559) เรื่ อง รู ปแบบการจัดการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ผา้ ไหม จังหวัด
บุรีรัมย์ พบว่า (1) ปั ญหาด้านจัดการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ผา้ ไหม จังหวัดบุรีรัมย์
ด้านการจัดการการผลิตอยูใ่ นระดับมาก รองลงมาคือ ด้านการจัดการการตลาด ด้านการจัดการการเงินและการ
บัญชี ด้านการจัดการระบบสารสนเทศ อยูใ่ นระดับปานกลาง และด้านการบริ หารองค์การ ด้านการจัดการการวิจยั
และพัฒนา อยูใ่ นระดับน้อย (2) ความต้องการในการพัฒนาการจัดการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ผา้ ไหม
จังหวัดบุรีรัมย์ ด้านการจัดการการผลิตอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านการจัดการการตลาด ด้านการจัดการ
การเงิ นและการบัญ ชี ด้านการจัดการระบบสารสนเทศ อยู่ในระดับปานกลาง และด้านการบริ หารองค์ก าร
ด้านการจัดการการวิจยั และพัฒนาอยูใ่ นระดับน้อย
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7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
1. หน่วยงานภาครัฐควรมีการสนับสนุนให้มีการฝึ กอบรมและสามารถนํามาประกอบเป็ นอาชีพได้
2. หน่วยงานภาครัฐควรส่งเสริ มให้นาํ มาบูรณาการในบทเรี ยนของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาและ
นักเรี ยนสายอาชีพเพื่อให้อาชีพการผลิตผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวบ้านคงอยูส่ ื บไป
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. การวิจยั ครั้งนี้เน้นไปที่วสิ าหกิจชุมชนภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีศกั ยภาพในการได้รับรางวัล OTOP
คือ การผลิตมีดอรัญญิก ซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสี ยงประจําจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ในการศึกษาครั้งต่อไปควร
หาผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับรางวัล OTOP ชนิดอื่นเพื่อที่สามารถพัฒนาศักยภาพในการผลิตของ
วิสาหกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันต่อไปในอนาคต
2. การวิจยั พบประเด็นปั ญหาที่น่าศึกษาต่อ คือเยาวชนรุ่ นใหม่ไม่สนใจที่จะประกอบอาชีพภูมิ
ปั ญญาชาวบ้าน จึงควรศึกษาหารู ปแบบที่จะจูงใจให้เยาวชนรุ่ นใหม่เห็นความสําคัญและพัฒนาอาชีพการผลิต
สิ นค้าภูมิปัญญาชาวบ้านต่อไป

8. เอกสารอ้ างอิง
กนกพร ฉิ มพลี. 2555. รู ปแบบการจัดการความรู้ ภูมิปัญญาท้ องถิ่นด้ านหัตถกรรมเครื่ องจักสาน: กรณี ศึกษา
วิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา. (วิทยานิพนธ์ ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต). สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หาร
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การศึ กษาวิจยั ถึงปั จจัยด้านคุณภาพชี วิตในการทํางานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร
โรงพยาบาลในจังหวัดเพชรบูรณ์” มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยด้านคุณภาพชีวิตในการทํางานที่มีผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์การของบุคลากรโรงพยาบาลในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยใช้วิธีการวิจยั เชิงสํารวจด้วยแบบสอบถาม
เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากประชากรที่เป็ นบุคลากรของโรงพยาบาลในจังหวัดเพชรบูรณ์ 10 แห่ง
มีจาํ นวนทั้งสิ้ น 2,831 คน คํานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมัน่
ร้อยละ 95 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 350 คน และนําข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบสมมติ ฐานโดยใช้ค่ า T-test ค่า F-test และการวิเคราะห์ ถดถอยแบบพหุ คู ณ (Multiple
Regression) ผลการวิจยั พบว่า 1) คุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก 2) ความผูกพันต่อองค์การ
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยคุณภาพชี วิตในการทํางานกับความผูกพันต่อ
องค์การ พบว่าตัวแปรคุณภาพชี วิตในการทํางาน จํานวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล
ด้านธรรมนู ญในองค์การ และด้านความเกี่ ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม ส่ งผลต่อความผูกพันต่อองค์การอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยดังกล่าวสามารถเขียนเป็ นสมการทํานายได้ดงั นี้ Y
= 0.770 + 0.268 (การพัฒนาความสามารถของบุคคล) + 0.121 (ธรรมนู ญในองค์การ) + 0.332 (ความเกี่ ยวข้อง
สัมพันธ์กบั สังคม)
คําสําคัญ: คุณภาพชีวติ ในการทํางาน, ความผูกพันต่อองค์การ
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ABSTRACT

The study on the quality of work life affecting organization commitment of hospital’ s staff in
phetchabun province. was conducted with the objective of studying the factors related to the quality of work life
that affected the organization commitment of the hospital’s staff in Phetchabun province. The survey research
was employed using a questionnaire as a tool for data collection from the population, which was the staff from
10 hospitals in Phetchabun province with the total number of 2,831 persons. The sample size was calculated by
using Taro Yamane’s formula with the confidence level of 95 percent and the sample size of 350 persons was
obtained. The data was subjected to a statistical analysis which consisted of a mean and a standard deviation.
The hypothesis testing was conducted using a T-test, an F-test and a multiple regression. The results showed that
1) the overall quality of work life was at a high level and 2) the overall organization commitment was at a high
level. According to the analysis of the relationship between factors related to the quality of work life and the
organization commitment, it was found that there were 3 factors that had significantly effects on the organization
commitment at the level of 0.05, i.e. a development of human capacities, constitutionalism, and a social relevance.
The relationship between these 3 factors could be estimated by the following equation; Y = 0.770 + 0.268
(Development of human capacities) + 0.121 (Constitutionalism) + 0.332 (Social relevance.
KEYWORDS: Quality of Work Life, Organization Commitment

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

มนุษย์คือทรัพยากรหลักที่สาํ คัญต่อองค์การในการขับเคลื่อนให้องค์การไปสู่ เป้ าหมาย จึงต้องคํานึงถึงปั จจัย
ด้านคุณภาพชีวติ ในการทํางาน หากบุคลากรมีคุณภาพชีวติ ในการทํางานที่ดีแล้ว ก็จะส่งผลให้เกิดความสุขในงาน สิ่ งที่
ตามมานั่นคือ ความผูกพันต่อองค์การ ซึ่ งความผูกพันที่ เกิ ดขึ้น ไม่วา่ จะเป็ นความผูกพันทางใจ การคงอยูก่ บั องค์การ
และความผูกพันด้านบรรทัดฐาน (Allen and Meyer, 1990) ถื อว่าเป็ นหัวใจหลักในการธํารงรั กษาทรั พยากรบุ คคล
ปั จจุบนั พบว่า ภาครัฐและองค์การต่าง ๆ ล้วนมุ่งเน้นที่ จะพัฒนาคุณภาพชี วิตในการทํางานและความมีสุขภาพดี ของ
บุคลากรมากขึ้น หน่วยงานทางการแพทย์เป็ นองค์การที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาชีวิตของบุคคลโดยเฉพาะในเรื่ อง
ของสุ ขภาพ ทําให้ระบบสาธารณสุ ขในปั จจุบนั มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว ทั้งในด้านของคุ ณภาพ
และรู ปแบบของการให้บริ การ เพื่อให้สอดคล้องกับกระแสด้านสุ ขภาพที่เกิดขึ้นนี้ แต่การที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผูอ้ ื่นให้ดีได้น้ นั จําเป็ นอย่างยิง่ ที่บุคลากรผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่เหล่านี้ ต้องมีคุณภาพชีวติ ที่ดีก่อน
จากสถิ ติผูเ้ ข้ารั บบริ การของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุ ข ระหว่าง พ.ศ. 2559-2561 พบว่า
จํานวนผูป้ ่ วยที่ เข้ารั บบริ การ มี จาํ นวน 83,243,458 ราย 85,220,333 ราย และ 87,379,538 ราย ตามลําดับ (กระทรวง
สาธารณสุ ข, 2561) ทําให้บุคลลากรโรงพยาบาลต้องเผชิญกับสภาวะที่ อาจกระทบต่อคุณภาพชี วิตในการทํางาน เช่น
การเผชิญกับสภาวะทางอารมณ์ของผูป้ ่ วย การติดต่อสื่ อสารกับประชาชนที่มีความหลากหลายด้านเชื้อชาติ ภาษา และ
วัฒนธรรม รวมถึ งสภาพแวดล้อมในการปฏิ บัติงาน ทั้งจากเครื่ องมื อ สถานที่ ปฏิ บัติงาน ผูบ้ ริ หาร เพื่อนร่ วมงาน
ตลอดจนระบบการบริ หารต่าง ๆ ภายในองค์การ สิ่ งเหล่านี้อาจทําให้ความผูกพันต่อองค์การที่มีอยูใ่ นตัวบุคคลลดลงได้
ซึ่ งการที่ จะรั กษาไว้ซ่ ึ งความผูกพันต่อองค์การได้น้ นั ผูบ้ ริ หารควรมี ขอ้ มูลสนับสนุ นเพื่อใช้ประกอบการวางแผน
บริ หารจัดการองค์การ ด้วยเหตุน้ ี ผูว้ ิจยั จึงเกิดความสนใจที่จะศึกษาถึงปั จจัยด้านคุณภาพชีวติ ในการทํางานที่ส่งผลต่อ
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ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรโรงพยาบาล โดยเลือกที่จะศึกษาในพื้นที่จงั หวัดเพชรบูรณ์ เนื่ องจากเป็ นจังหวัดที่
มี อาณาเขตติ ดต่อกับหลายภูมิภาคของประเทศ ดังนั้น ความหลากหลายทางด้านเชื้ อชาติ ภาษา และวัฒนธรรม จึ ง
ค่อนข้างสู ง อีกทั้ง โดยส่ วนใหญ่เป็ นโรงพยาบาลขนาดเล็กเมื่อเที ยบกับโรงพยาบาลที่ ต้ งั อยูใ่ นเมืองหลวง การได้รับ
จัดสรรงบประมาณ (กองบริ หารหารคลัง กระทรวงสาธารณสุ ข, 2561) อาจไม่ ครอบคลุ มต่ อการดําเนิ นงานของ
โรงพยาบาล ซึ่ งอาจส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากรได้ ทําให้การวิจยั ในครั้งนี้ มีความครอบคลุมใน
มิติต่าง ๆ มากยิง่ ขึ้น

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

เพื่อศึกษาปั จจัยด้านคุณภาพชีวติ ในการทํางานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรโรงพยาบาล
ในจังหวัดเพชรบูรณ์

3. ทฤษฎีและกรอบแนวคิดในการวิจัย

Walton (1974) เสนอองค์ประกอบคุณภาพชีวติ ในการทํางาน ออกเป็ น 8 ด้าน ดังนี้
(1) ค่ า ตอบแทนที่ ยุติธ รรมและเพี ย งพอ หมายถึ ง ค่ า จ้า งที่ ไ ด้รั บต้อ งเพีย งพอต่อ การดํา รงชี วิตตาม
มาตรฐานของสังคมทัว่ ไป ซึ่งต้องมีความยุติธรรม เมื่อเทียบตําแหน่งอื่นที่มีลกั ษณะงานคล้ายคลึงกัน
(2) สิ่ งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่ งเสริ มสุ ขภาพ หมายถึง สภาพแวดล้อมที่ปฏิบตั ิงานมีความปลอดภัยเสี่ ยง
ต่อการเกิดอุบตั ิเหตุนอ้ ยที่สุด ซึ่งองค์การควรจะมีการกําหนดมาตรฐานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริ มสุขภาพ
(3) การพัฒนาความสามารถของบุคคล หมายถึง การที่องค์การเปิ ดโอกาสให้บุคลากรใช้ความรู ้ความสามารถ
ปฏิบตั ิงานอย่างเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ ซึ่งจะช่วยให้เกิดการพัฒนาความสามารถที่มีอยูใ่ ห้ดียง่ิ ขึ้น
(4) ความก้าวหน้าและมัน่ คงในงาน หมายถึ ง สภาพการทํางานที่ ผูป้ ฏิ บตั ิงานมีความมัน่ ใจว่าตนเอง
สามารถประกอบอาชีพนั้นได้และได้รับโอกาสในการรับผิดชอบงานที่สาํ คัญ และได้เลื่อนตําแหน่งที่สูงขึ้น
(5) การบูรณาการด้านสังคม หมายถึง การที่บุคลากรในองค์การความร่ วมมือกันทํางานอย่างกลมเกลียว
ในบรรยากาศที่ไม่มีการแบ่งชั้นวรรณะ ปราศจากการมีอคติและการทําลายซึ่งกันและกัน
(6) ธรรมนู ญในองค์การ หมายถึง การที่ ผูบ้ ริ หารองค์การปฏิบตั ิต่อสมาชิ กทุกคนด้วยความเสมอภาค
ทั้งในด้านการให้คุณให้โทษ บทบาทหน้าที่และค่าตอบแทนมีความเหมาะสม
(7) ความสมดุลระหว่างชีวติ งานกับชีวติ ส่วนตัว หมายถึง บุคคลต้องสามารถจัดความสมดุลด้านเวลาให้
เกิดขึ้นในชีวติ โดยจะต้องจัดสรรบทบาทให้สมดุลกันทั้งในงานและชีวติ ส่วนตัว
(8) ความเกี่ ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม หมายถึ ง ความรู ้ สึกของบุ คลากรที่ รับรู ้ว่าหรื องานที่ ทาํ อยู่เป็ น
ประโยชน์และมีความรับผิดชอบต่อสังคม จนเกิดความรู ้สึกภูมิใจต่อตนเองและองค์การ
Allen and Meyer (1990) ได้เสนอองค์ประกอบความผูกพันต่อองค์การ ออกเป็ น 3 ด้าน ดังนี้
(1) ความผูกพันด้านจิตใจ หมายถึง ความปรารถนาของบุคคลต่อการมีส่วนร่ วมในองค์การและทุ่มเท
ความรู ้ความสามารถทั้งหมดที่มีปฏิบตั ิงานให้องค์การ
(2) ความผูกพันด้านการคงอยู่กับองค์การ หมายถึ ง พฤติ กรรมที่ บุคลากรแสดงออกอย่างต่อเนื่ องและ
สมํ่าเสมอในการปฏิบตั ิงาน โดยมีความต้องการที่คงไว้ซ่ ึงการเป็ นสมาชิกขององค์การ
(3) ความผูกพันด้านบรรทัด หมายถึง ความจงรักภักดีต่อองค์การของบุคคลที่ตระหนักว่าเมื่อเข้ามาเป็ น
สมาชิกขององค์การย่อมต้องมีความผูกพันต่อองค์การ
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จากการทบทวนงานวิจยั ที่ได้ศึกษาเกี่ ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของ
รัชนี กร ถิรตันตยาภรณ์ และอมรศักดิ์ โพธิ์ อํ่า (2560) เรื่ องคุณภาพชีวิตการทํางานที่มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อ
องค์การของบุคลากรสาธารณสุ ขที่ปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลถลาง จังหวัดภูเก็ต พบว่า คุณภาพชีวิตในการทํางานด้าน
การพัฒนาความสามารถของบุคคล มีอิทธิ พลต่อความผูกพันต่อองค์การ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ
สุ รีพร สกุณี และคณะ (2558) เรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์การกับคุ ณภาพชี วิตในการทํางานของ
บุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว พบว่า ปั จจัยคุณภาพชีวิตในการทํางานทุกด้าน ได้แก่ ค่าตอบแทนที่
ยุติธรรมและเพียงพอ สิ่ งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริ มสุขภาพ การพัฒนาความสามารถของบุคคล ความก้าวหน้าและ
มัน่ คงในงาน การบูรณาการด้านสังคมธรรมนู ญในองค์การ ความสมดุลระหว่างชี วิตงานกับชี วิตส่ วนตัว และความ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั สังคมส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากการรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยในอดี ตที่ เกี่ ยวข้องนํามาสร้ างกรอบแนวคิดสําหรับ
การศึกษา ดังนี้
คุณภาพชีวติ ในการทํางาน
(1) ค่าตอบแทนที่ยตุ ิธรรมและเพียงพอ
(2) สิ่ งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่ งเสริ มสุ ขภาพ
(3) การพัฒนาความสามารถของบุคคล
(4) ความก้าวหน้าและมัน่ คงในงาน
(5) การบูรณาการด้านสังคม
(6) ธรรมนูญในองค์การ
(7) ความสมดุลระหว่างชี วิตงานกับชี วิตส่ วนตัว
(8) ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั สังคม
Walton (1974)

ความผูกพันต่ อองค์ การ
(1) จิตใจ
(2) การคงอยูก่ บั องค์การ
(3) บรรทัดฐาน
Allen and Meyer (1990)

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. สมมติฐานการวิจัย

คุณภาพชีวติ ในการทํางานส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ

5. วิธีดําเนินการวิจัย

5.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งสํารวจเกี่ ยวกับปั จจัยคุณภาพชี วิตในการทํางานที่ มีผลต่อความผูกพันต่อ
องค์การของบุคลากรโรงพยาบาลในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
5.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรที่ ใช้ในการวิจัยครั้ งนี้ คื อ บุ คลากรของโรงพยาบาลในจังหวัดเพชรบู รณ์ จาํ นวน 10 แห่ ง รวม
ทั้งหมด 2,831 คน หากลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคํานวณของทาโร่ ยามาเน่ โดยใช้ความเชื่อมัน่ ที่ร้อยละ 95 และความคลาด
เคลื่อนร้อยละ 5 (ประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ, 2561) ได้กลุ่มตัวอย่าง 350 คน และเนื่ องจากหน่วยเก็บข้อมูลทั้ง 10 หน่วย มี
จํานวนประชากรที่ แตกต่างกัน ผูว้ ิจยั จึ งใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นตามสัดส่ วน (Proportion Stratified Random
Sampling จากกลุ่มตัวอย่างที่ได้คาํ นวณได้ ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 โดยมีวธิ ีคาํ นวณตามสูตรดังนี้
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ตัวอย่างบุคลากรแต่ละกลุ่ม = จํานวนบุคลากรแต่ละกลุ่ม X ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
จํานวนบุคลากรทั้งหมด
ตารางที่ 1 แสดงค่าการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นจํานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
หน่ วยงาน
จํานวนประชากร
ขนาดกลุ่มตัวอย่ าง
หน่วยที่ 1
339
42
หน่วยที่ 2
198
24
หน่วยที่ 3
177
22
หน่วยที่ 4
129
16
หน่วยที่ 5
510
63
หน่วยที่ 6
352
44
หน่วยที่ 7
498
61
หน่วยที่ 8
238
29
หน่วยที่ 9
260
32
หน่วยที่ 10
130
17
รวม
2,831
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อัตราร้ อยละ (%)
12.00
6.86
6.29
4.57
18.00
12.57
17.43
8.29
9.14
4.86
100

5.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
(1) ตัวแปรอิสระ คือ คุณภาพชีวิตในการทํางาน ได้แก่ ค่าตอบแทนที่ยตุ ิธรรมและเพียงพอ สิ่ งแวดล้อมที่
ปลอดภัยและส่ งเสริ มสุขภาพ การพัฒนาความสามารถของบุคคล ความก้าวหน้าและมัน่ คงในงาน การบูรณาการด้านสังคม
ธรรมนูญในองค์การ ความสมดุลระหว่างชีวติ งานกับชีวติ ส่วนตัว และความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั สังคม Walton (1974)
(2) ตัวแปรตาม คือ ความผูกพันต่อองค์การ ได้แก่ ความผูกพันด้านจิตใจ ความผูกพันด้านการคงอยู่
กับองค์การ และความผูกพันด้านบรรทัดฐาน Allen and Meyer (1990)
5.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เป็ นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นจากแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตในการทํางานและ
ความผูกพันต่อองค์การ โดยอ้างอิงจากงานวิจยั ที่ผา่ นการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา จากผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 ท่านแล้ว
ซึ่ งมีค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) และค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถาม ด้านคุณภาพชีวิตในการทํางาน อ้างอิงจาก
ประพันธ์ ชัยกิ จอุ ราใจ (2561) (IOC = 0.91, ค่ าความเชื่ อมั่น=0.899) และด้านความผูกพันต่ อองค์การ อ้างอิ งจาก
ประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ (2558) (IOC = 0.98, ค่าความเชื่อมัน่ =0.957) ลักษณะของแบบสอบถามทั้ง 2 ส่วน เป็ นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่าตามแบบของลิเคอร์ ท แสดงความคิดเห็น 5 ระดับ นําแบบสอบถามทดลองใช้กบั บุคลากรที่ปฏิบตั ิงาน
โรงพยาบาลที่ มิใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน เมื่อเดื อนมกราคม 2561 และนํามาวิเคราะห์หาค่าความเชื่ อมันด้วยค่า
สัมประสิ ทธิ์อลั ฟ่ าครอนบาค ด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ ได้ค่าความเชื่อมัน่ ของเครื่ องมือ คือ ด้านคุณภาพชีวิตใน
การทํางาน เท่ากับ 0.92 และด้านความผูกพันต่อองค์การ เท่ากับ 0.962 ซึ่ งสามารถสรุ ปได้ว่า แบบสอบถามมี ความ
น่าเชื่อถือ เพราะได้ค่ามากกว่าค่ามาตรฐาน 0.7 ซึ่งเป็ นเกณฑ์ที่สามารถยอมรับได้ สามารถนําไปใช้ได้จริ ง (ประพันธ์ ชัย
กิจอุราใจ, 2561)
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5.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจัย เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล โดยแจกแบบสอบถามให้กับบุ คลากรของโรงพยาบาลที่ ต้ งั อยู่ใ นจังหวัด
เพชรบูรณ์ จํานวน 10 แห่ ง จํานวน 350 ชุด ระหว่างเดื อนกุมภาพันธ์-มีนาคม พ.ศ. 2562 ซึ่ งได้รับกลับคืนและ
สามารถนํามาใช้ในการวิเคราะห์ผลได้จริ ง จํานวน 293 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 83.71
5.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิตเิ ชิงพรรณนา วิเคราะห์ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้สาํ หรับวิเคราะห์ขอ้ มูล คุณภาพชีวติ
ในการทํางาน และความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรโรงพยาบาลในจังหวัดเพชรบูรณ์
สถิตเิ ชิงอนุมาน การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ใช้สาํ หรับวิเคราะห์คุณภาพชีวติ ในการทํางานที่มีผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรโรงพยาบาลในจังหวัดเพชรบูรณ์

6. สรุ ปผลการวิจัย

คุณภาพชีวิตในการทํางาน พบว่า บุคลากรของโรงพยาบาลในจังหวัดเพชรบูรณ์ มีระดับความคิดเห็น
ต่อคุณภาพชีวติ ในการทํางานโดยรวม อยูใ่ นระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.72 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่
ในระดับมาก ยกเว้นด้านธรรมนูญในองค์การอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากสุดคือ ด้านการบูรณา
การด้านสังคม มีระดับค่าเฉลี่ยที่ 4.02 รองลงมาคือ ด้านความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั สังคม มีระดับค่าเฉลี่ยที่ 3.84
ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล มี ระดับค่าเฉลี่ ยที่ 3.79 ด้านความก้าวหน้าและมัน่ คงในงาน มี ระดับ
ค่าเฉลี่ยที่ 3.68 ด้านสิ่ งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่ งเสริ มสุ ขภาพ มีระดับค่าเฉลี่ยที่ 3.67 ด้านความสมดุลระหว่าง
ชี วิตงานกับชี วิตส่ วนตัว มีระดับค่าเฉลี่ย 3.58 ด้านค่าตอบแทนที่ ยตุ ิธรรมและเพียงพอ มีระดับค่าเฉลี่ยที่ 3.48
ตามลําดับ และด้านธรรมนูญในองค์การ มีระดับค่าเฉลี่ยที่ 3.46 (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนฐานของข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวติ ในการทํางาน
ระดับความคิดเห็น
ข้ อที่
ตัวแปรคุณภาพชีวติ ในการทํางาน
SD
แปลผล เรียงลําดับ
𝑥𝑥̅
1 ค่าตอบแทนที่ยตุ ิธรรมและเพียงพอ
3.48
0.617
มาก
7
2 สิ่ งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริ มสุขภาพ
3.67
0.745
มาก
5
3 การพัฒนาความสามารถของบุคคล
3.79
0.623
มาก
3
4 ความก้าวหน้าและมัน่ คงในงาน
3.68
0.656
มาก
4
5 การบูรณาการด้านสังคม
4.02
0.531
มาก
1
6 ธรรมนูญในองค์การ
3.46
0.697 ปานกลาง
8
7 ความสมดุลระหว่างชีวติ งานกับชีวติ ส่วนตัว
3.58
0.698
มาก
6
8. ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั สังคม
3.84
0.554
มาก
2
รวม
3.72
0.463
มาก
ความผูกพันต่ อองค์ การ พบว่า บุคลากรของโรงพยาบาลในจังหวัดเพชรบูรณ์ มีระดับความคิดเห็นต่อความ
ผูกพันต่อองค์การโดยรวม อยูใ่ นระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.79 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ทุกด้านมีค่าความสําคัญ
อยู่ในระดับมาก โดยด้านที่ มีค่าเฉลี่ยมากสุ ดคือ ความผูกพันด้านบรรทัดฐาน มีระดับค่าเฉลี่ยที่ 3.82 รองลงมาคื อ
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ความผูกพันด้านการคงอยู่กับองค์การ มี ระดับค่าเฉลี่ ยที่ 3.81 และความผูกพันด้านจิ ตใจ มี ระดับค่าเฉลี่ ยที่ 3.75
ตามลําดับ (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนฐานของข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวติ ในการทํางาน
ระดับความคิดเห็น
ข้ อที่
ตัวแปรความผูกพันต่ อองค์ การ
SD
แปลผล
𝑥𝑥̅
1 ความผูกพันด้านจิตใจ
3.75
0.673
มาก
2 การคงอยูก่ บั องค์การ
3.81
0.617
มาก
3 บรรทัดฐาน
3.82
0.633
มาก
รวม
3.79
0.607
มาก

เรียงลําดับ
3
2
1

การทดสอบสมมติฐาน คุณภาพชีวติ ในการทํางานมีอทิ ธิพลต่ อความผูกพันต่ อองค์ การ
H0 คุณภาพชีวติ ในการทํางานไม่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ
H1 คุณภาพชีวติ ในการทํางานมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ
สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ใช้การทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระหลายตัวที่มีผลตัวแปรตาม
เพียงตัวเดียว สถิติการวิเคราะห์ความถดถอยพหุ คูณ ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 ดังนั้น จะปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก H0 ก็ต่อเมื่อค่าระดับนัยสําคัญทางสถิติมีค่าน้อยกว่า 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐาน (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 แสดงผลค่า สถิ ติที่ใ ช้พิจารณาความเหมาะสมของการวิเคราะห์ความถดถอยพหุ คูณของปั จจัยด้าน
คุณภาพชีวติ ในการทํางานโดยรวมที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ
Model
R
R Square
Adjust R Square
Std.Error of the Estimate
a
1
0.620
0.385
0.367
0.48296
หมายเหตุ a. Predictors : (Constant), ค่าตอบแทนที่ ยุติธรรมและเพียงพอ, สิ่ งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่ งเสริ มสุ ขภาพ, การพัฒนา
ความสามารถของบุคคล, ความก้าวหน้าและมัน่ คงในงาน, การบูรณาการด้านสังคม, ธรรมนู ญในองค์การ, ความสมดุลระหว่างชีวิต
งานกับชี วิตส่วนตัว, ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั สังคม

จากตารางที่ 4 พบว่า คุณภาพชี วิตในการทํางาน มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์การ คือ 0.620
ปั จจัยด้านคุณภาพชี วิตในการทํางาน มีอิทธิ พลต่อความผูกพันต่อองค์การ 36.7% การพยากรณ์ความผูกพันต่อ
องค์การ จะมีความคลาดเคลื่อนหรื อความผิดพลาดประมาณ 0.48296
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ตารางที่ 5 แสดงผลการตรวจสอบตัวแปรด้านคุณภาพชีวติ ในการทํางานที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ
แหล่ งความแปรปรวน
SS
df
MS
F
p-value
จากการถดถอย
41.430
8
5.179
22.202
0.000a*
จากแหล่งอื่น ๆ
66.243
284
0.233
รวม
107.673
292

หมายเหตุ (1) a. Dependent Variable : ความผูกพันต่อองค์การ
(2) b. Predictors : (Constant), ค่าตอบแทนที่ยตุ ิธรรมและเพียงพอ, สิ่ งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่ งเสริ มสุ ขภาพ, การพัฒนา
ความสามารถของบุคคล, ความก้าวหน้าและมัน่ คงในงาน, การบูรณาการด้านสังคม, ธรรมนูญในองค์การ, ความสมดุลระหว่างชี วิตงานกับ
ชีวิตส่ วนตัว, ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั สังคม
(3) *มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 5 พบว่า คุณภาพชี วิตในการทํางาน มีบางตัวแปรที่ สามารถใช้พยากรณ์ ความผูกพันต่อ
องค์การได้อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 จึ งดําเนิ นการทดสอบค่าสัมประสิ ทธิ์ การถดถอยของปั จจัย
คุณภาพชีวติ ในการทํางานที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การเป็ นรายด้าน ดังที่แสดงผลในตารางที่ 6 ดังนี้
ตารางที่ 6 แสดงผลค่าสัมประสิ ทธิ์ การถดถอยของปั จจัยคุณภาพชีวติ ในการทํางานที่ใช้พยากรณ์ความผูกพันต่อองค์การ
ความผูกพันต่ อองค์ การ
ตัวแปรต้น
B
SE(b)
Beta
t
p-value
ค่ าคงที่
0.770
0.254
3.029
0.003
ค่าตอบแทนที่ยตุ ิธรรมและเพียงพอ
-0.091
0.077
-0.092
-1.179
0.239
สิ่ งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริ มสุขภาพ
-0.029
0.049
-0.035
-0.584
0.560
การพัฒนาความสามารถของบุคคล
0.268
0.062
0.275
4.328
0.000*
ความก้าวหน้าและมัน่ คงในงาน
0.092
0.067
0.100
1.377
0.170
การบูรณาการด้านสังคม
0.080
0.063
0.070
1.283
0.201
ธรรมนูญในองค์การ
0.121
0.061
0.139
2.003
0.046*
ความสมดุลระหว่างชีวติ งานกับชีวติ ส่วนตัว
0.019
0.053
0.022
0.355
0.723
ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั สังคม
0.332
0.069
0.303
4.833
0.000*
หมายเหตุ * มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากการทดสอบค่าสัมประสิ ทธิ์ การถดถอยของปั จจัยคุณภาพชี วิตในการทํางานที่ มีอิทธิ พลต่อความ
ผูกพันต่อองค์การเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล ธรรมนูญในองค์การ และด้านความ
เกี่ ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม มี อิทธิ พลต่อความผูกพันต่อองค์การ อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 โดย
สามารถเขียนสมการทํานายในรู ปของคะแนนดิบได้ ดังนี้
Y = 0.770 + 0.268 (การพัฒนาความสามารถของบุคคล) + 0.121 (ธรรมนู ญในองค์การ) + 0.332
(ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั สังคม)
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6. อภิปรายผล
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จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัว สามารถอภิปรายผลความมีอิทธิ พลระหว่างตัวแปรคุณภาพชีวติ
ในการทํางานและความผูกพันต่อองค์การ ได้ดงั นี้
(1) ค่าตอบแทนที่ ยตุ ิธรรมและเพียงพอ ไม่มีอิทธิ พลต่อความผูกพันต่อองค์การ อาจเนื่ องมาจาก
บุคลากรพึงพอใจในงาน จากการใช้ความรู ้สามารถในการปฏิบตั ิงานได้อย่างเต็มที่ แม้สภาพปั ญหาทางเศรษฐกิจ
ในปั จจุบนั อาจกระทบต่อค่าใช้จ่ายบ้าง แต่ก็ไม่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ ซึ่ งไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
สุรีพร สกุณี และคณะ (2558) เรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์การกับคุณภาพชีวติ ในการทํางานของ
บุ คลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว พบว่า ปั จจัยคุ ณภาพชี วิตในการทํางานด้านผลตอบแทนที่
เพียงพอและเป็ นธรรมส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ
(2) สิ่ งแวดล้อมที่ ป ลอดภัย และส่ ง เสริ มสุ ข ภาพ ไม่ มี อิ ทธิ พลต่ อความผู กพันต่ อ องค์ ก าร อาจ
เนื่ องมาจาก บุคลากรมีความตระหนักต่อความปลอดภัยด้านสุ ขภาพของตนเองอยูก่ ่อนแล้ว เนื่ องจากต้องปฏิบตั ิงาน
ใกล้ชิดผูป้ ่ วยและเครื่ องมือแพทย์ที่เสี่ ยงต่อการเกิดอุบตั ิเหตุได้ง่าย ดังนั้น สิ่ งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริ มสุ ขภาพ
ขององค์การจึ งไม่มีอิทธิ พลต่อความผูกพันต่อองค์การ สอดคล้องกับงานวิจัยของภัทรชยา สวัสดิ์ วงษ์ และคณะ
(2559) เรื่ องคุณภาพชี วิตในการทํางานและความยึดมัน่ ผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชี พ สถาบันโรคทรวงอก
พบว่า ปั จจัยคุณภาพชีวิตในการทํางาน ด้านสิ่ งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่ งเสริ มสุ ขภาพ ไม่มีอิทธิ พลต่อความผูกพัน
ต่อองค์การ
(3) การพัฒนาความสามารถของบุ คคล มี อิทธิ พลต่อความผูกพันต่อองค์การ อาจเนื่ องมาจาก
ลักษณะงานแต่ละส่ วนในโรงพยาบาลเป็ นงานเฉพาะทาง ผูบ้ ริ หารจึงมอบหมายงานตามความรู ้ความสามารถ ทํา
ให้บุคลากรมีโอกาสในการพัฒนาและใช้ความสามารถ รู ้สึกถึงความท้าทายและการมีคุณค่าในตนเอง ซึ่งเป็ นการ
เตรี ยมความพร้อมให้กบั บุคลากรในการต่อยอดเพื่อมุ่งไปสู่ความก้าวหน้าและความมัน่ คงในสายอาชีพ สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของรัชนีกร ถิรตันตยาภรณ์ และอมรศักดิ์ โพธิ์อ่าํ (2560) เรื่ องคุณภาพชีวติ การทํางานที่มีความสัมพันธ์
กับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลถลาง จังหวัดภูเก็ต พบว่า คุณภาพ
ชีวติ ในการทํางาน ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคลส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ
(4) ความก้าวหน้าและมัน่ คงในงาน ไม่มีอิทธิ พลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร อาจ
เนื่ องมาจากการเกิดความรู ้สึกภาคภูมิใจที่ได้ปฏิบตั ิงานในองค์การที่มีชื่อเสี ยงและเป็ นที่ยอมรับของสังคม ดังนั้น
บุคลากรย่อมเกิดความต้องการที่จะคงไว้ซ่ ึงการเป็ นสมาชิกขององค์การและไม่ตอ้ งการโยกย้ายไปที่องค์การอื่น ๆ
ไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของภัทรชยา สวัสดิ์วงษ์ และคณะ (2559เรื่ องคุณภาพชีวิตในการทํางานและความยึดมัน่
ผู ก พัน ต่ อ องค์ก ารของพยาบาลวิ ช าชี พ สถาบัน โรคทรวงอก พบว่า ปั จ จัย คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการทํา งานด้า น
ความก้าวหน้าและความมัน่ คงในงานมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ
(5) การบู รณาการด้านสังคม ไม่มีอิทธิ พลต่อความผูกพันต่อ องค์การ อาจเนื่ องมาจากงานใน
โรงพยาบาลค่อนข้างมี ความเกี่ ยวข้องกับชี วิตของผูป้ ่ วย ดังนั้นบุ คลากรจึ งมุ่งเน้นและให้ความสําคัญต่อการ
ปฏิบตั ิงานมากกว่าการให้ความสําคัญต่อเพื่อนร่ วมงาน ไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของดวงสมร มะโนวรรณ (2561)
เรื่ องคุณภาพชีวิตการปฏิบตั ิงานกับความผูกพันต่อองค์การของพยาบาลที่สังกัดโรงพยาบาลในกรุ งเทพมหานคร
และได้รับรองสถานพยาบาลของ JCI ผลการวิจยั พบว่า คุณภาพชีวติ การปฏิบตั ิงาน ด้านการบูรณาการด้านสังคม
มีอิทธิพลทางบวกกับความผูกพันองค์การ
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(6) ธรรมนูญในองค์การ มีอิทธิ พลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร อาจเนื่ องมาจากความ
หลากหลายทางวิชาชี พภายในองค์การ ส่ งผลให้ค่าตอบแทนของบุคลากรแต่ละสายงานแตกต่างกัน ซึ่ งในบาง
ตําแหน่งเป็ นงานที่ยากและมีความรับผิดชอบสูง เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ วิสญ
ั ญี เป็ นต้น เมื่อปั จจัยเหล่านี้ส่งผลให้
การกําหนดค่าตอบแทนภายในองค์การมีความแตกต่างกัน ดังนั้น ธรรมนู ญในองค์การจึงค่อนข้างมีอิทธิ พลต่อ
ความผูกพันต่อองค์กา รที่ มีอยู่ภายในตัวบุคคล อีกทั้ง หน่ วยงานกลุ่มตัวอย่างโดยส่ วนใหญ่เป็ นหน่วยงานที่อยู่
ภายใต้ก ารกํา กับดู แลของรั ฐ บาล การกํา หนดกฎเกณฑ์ต่า ง ๆ รวมไปถึ งการพิ จารณาเลื่ อ นขั้นตํา แหน่ งและ
เงินเดือนภายในองค์การ จึงมีความชัดเจนและเป็ นระบบแบบแผนที่ ยตุ ิธรรมแก่บุคลากร สอดคล้องกับงานวิจยั
ของรัชนี กร ถิรตันตยาภรณ์ และอมรศักดิ์ โพธิ์ อํ่า (2560) เรื่ องคุณภาพชีวิตการทํางานที่มีความสัมพันธ์กบั ความ
ผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสาธารณสุ ขที่ปฏิ บตั ิงานในโรงพยาบาลถลาง จังหวัดภูเก็ต ซึ่ งผลการวิจยั พบว่า
ปั จจัยคุณภาพชีวติ ในการทํางาน ด้านธรรมนูญในองค์การส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ
(7) ความสมดุ ลระหว่ างชี วิ ตงานกับชี วิ ตส่ วนตัว ไม่ มี อิ ทธิ พลต่ อความผู กพันต่ อองค์การ อาจ
เนื่ องมาจากบุคลากรมีความยึดมัน่ ในจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ซึ่ งต้องคํานึ งถึงชีวิตของผูป้ ่ วยเป็ นหลัก มากกว่าเวลา
ในการพักผ่อนหรื อเวลาส่ วนตัว จึ งพร้อมที่ จะอุทิศตนในการทุ่มเทแรงกายแรงใจ เพื่อปฏิ บตั ิงานให้กบั องค์การ
ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของภัทรชยา สวัสดิ์ วงษ์ และคณะ (2559) ศึ กษาเรื่ องคุ ณภาพชี วิตในการทํางานและ
ความยึดมัน่ ผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชี พ สถาบันโรคทรวงอก พบว่า ปั จจัยคุณภาพชี วิตในการทํางาน
ด้านความสมดุลระหว่างชีวติ งานกับชีวติ ส่วนตัวมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ
(8) ความเกี่ ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม มี อิทธิ พลต่อความผูกพันต่อองค์การ เนื่ องมาจากการที่ ได้
ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นองค์การที่มีภารกิจด้านการช่วยเหลือและให้บริ การต่อสาธารณชน ทําให้เกิดการรับรู ้วา่ งานที่อยู่
ในความรับผิดชอบเป็ นประโยชน์ต่อผูอ้ ื่นและสังคม ส่ งผลให้บุคลากรเกิดความรู ้สึกภูมิใจต่อตนเองและองค์การ
ซึ่ งสอดคล้องกับทฤษฎี ของวอลตัน (1973) ที่ กล่าวว่า ความเกี่ ยวข้องสัมพันธ์กบั สังคม คือหนึ่ งในเงื่อนไขของ
องค์ประกอบของคุณภาพชี วิตในการทํางาน ซึ่ งว่าด้วยเรื่ องของการเกิ ดความรู ้ สึกของบุคลากรต่อการรั บ รู ้ ถึง
ประโยชน์และการมีความรับผิดชอบต่อสังคมจากการปฏิบตั ิงาน

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) การพัฒนาความสามารถของบุคคล ผูบ้ ริ หารควรเปิ ดโอกาสให้บุคลากรริ เริ่ มวิธีการปฏิบตั ิงานที่
อยู่ในความรั บผิ ดชอบด้วยตนเอง หรื อควรมุ่งเน้นที่ ผลของงานมากกว่าแนวทางปฏิ บัติ ซึ่ งเป็ นการสร้ างความ
กระตือรื อร้นต่อการพัฒนาทักษะในงานให้แก่บุคลากร โดยองค์การอาจให้การสนับสนุ นเพิ่มเติมด้านการพัฒนา
ทักษะ เช่น การอบรมสัมมนา การฝึ กอบรมระยะสั้นทางวิชาชีพ เป็ นต้น
(2) ธรรมนูญในองค์การ ผูบ้ ริ หารควรกําหนดแนวทางและปฏิบตั ิตนเพื่อเป็ นแบบอย่างแก่บุคลากร
อย่างชัดเจนในเรื่ องธรรมนูญ ทั้งด้านการเคารพสิ ทธิส่วนบุคคลของบุคลากร เช่น ยอมรับความขัดแย้งทางความคิด
หรื อเปิ ดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับสามารถแสดงความคิดเห็ นหรื อร้องเรี ยนเกี่ ยวกับการปฏิ บตั ิที่ไม่เป็ นธรรม
หรื อไม่ถูกต้องภายในองค์การ โดยต้องมีระบบการอุทธรณ์เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผทู ้ ี่ถูกร้องเรี ยนได้ช้ ี แจงข้อเท็จจริ ง
อย่างเป็ นธรรม นอกจากนี้ ในเรื่ องของการพิจารณาผลตอบแทนและความดีความชอบองค์การต้องวางมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์การพิจารณาที่ยตุ ิธรรม โปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยอาจใช้ช่องทางในการประชาสัมพันธ์
ผ่านทางอินทราเน็ต บอร์ดประชาสัมพันธ์ หรื ออาจจัดทําคู่มือแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยในองค์การทราบ
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(3) ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั สังคม ผูบ้ ริ หารควรส่ งเสริ มบุคลากรต่อการมีส่วนร่ วมกับสังคมใน
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่คาดว่าให้ประโยชน์ต่อสังคม เช่น การกิจกรรมเผยแพร่ และองค์ความรู ้ดา้ นอนามัย ให้กบั
โรงเรี ยน หรื อชุมชนในบริ เวณใกล้เคียง เพื่อเป็ นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์การและประชาชนในพื้นที่
สําหรับปั จจัยคุณภาพชี วิตในการทํางานอีก 5 ตัวแปร ได้แก่ ค่าตอบแทนที่ ยตุ ิธรรมและเพียงพอ
สิ่ งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริ มสุขภาพ ความก้าวหน้าและมัน่ คงในงาน การบูรณาการด้านสังคม ความสมดุล
ระหว่างชีวิตงานกับชีวิตส่ วนตัว พบว่า ไม่มีอิทธิ พลต่อความผูกพันต่อองค์การ ผูว้ ิจยั จึงไม่มีขอ้ เสนอแนะสําหรับ
การวิจยั ในครั้งนี้
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรมีการเปลี่ยนกลุ่มเป้ าหมายที่มีความแตกต่างกันทางภูมิสงั คม เนื่องจากปั จจัยส่วนบุคคลทั้ง
5 ด้า น ที่ ไ ม่ มี อ ทธิ พ ลกับความผูก พันต่อ องค์ก ารในงานวิจัย นี้ อาจมี อิ ท ธิ พ ลต่อ ความผูก พันต่อ องค์การของ
โรงพยาบาลอื่น ๆ ที่มีภูมิสงั คมที่แตกต่างกัน
(2) ควรศึ กษาปั จจัยคุณภาพชี วิตในการทํางานโดยใช้ทฤษฎี ของนักวิชาการท่านอื่ นๆ เพิ่มเติม
เพื่อให้เพื่อให้ทราบถึงคุภาพชีวติ ในการทํางานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ มีครอบคลุมในมิติต่างๆ มากขึ้น
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การวิจยั นี้มีวตั ถประสงค์หลักเพื่อศึกษาอิทธิ พลของการจัดการคุณภาพทัว่ ทั้งองค์การและซิกซ์ ซิกม่าต่อ
ผลการดําเนินงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างคือ ผูจ้ ดั การ รองผูจ้ ดั การในองค์การที่เป็ น
สมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย จํานวน 156 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถาม การทดสอบ
สมมติฐานใช้วธิ ีการตัวแบบสมการโครงสร้าง (SEM) ผลการศึกษาหลักพบว่า ซิกซ์ ซิกม่ามีอิทธิพลเชิงบวกต่อผล
การดําเนินงาน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01การจัดการคุณภาพทัว่ ทั้งองค์การ
มีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลการดําเนินงาน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เช่นกัน
คําสําคัญ: การจัดการคุณภาพทัว่ ทั้งองค์การ ซิกซ์ ซิกม่า ผลการดําเนินงาน อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย สมการ
โครงสร้าง

ABSTRACT

This research’s main objective aimed to examine the impact of total Quality management and six sigma
on firm performance in Thailand automotive industry. A sample was 156 manager, head of department, Deputy
Manager in Thailand automotive industry. A Questionnaire was employed as a tool to collect data. The Structural
Equation Modeling (SEM) was used as a technique to test hypotheses. Main finding showed that six sigma has a
significantly positive direct effect on firm performance at 0. 01 level of significance. While total quality
management also has a significantly positive direct effect on firm performance at 0.01 level of significance.
Keywords: Total Quality Management, Six Sigma, Firm Performance, Thailand Automotive Industry,
Structural Equation Modeling
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1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย

โลกในยุคปั จจุบนั การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ ว แนวทางล่าสุดคือ การมุ่งเน้นไปสู่ การ
พัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่อยูร่ อบตัว หลายอุตสาหกรรมของไทยจึงมุ่งไปสู่ การพัฒนาที่มากยิ่งขึ้น สอดรับกับ
ทิศทางนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ที่เน้นให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรมเป็ นตัวขับเคลื่อน
มากยิง่ ขึ้น ซึ่งอุตสาหกรรมยานยนต์นบั ว่าเป็ นหนึ่งในอุตสาหกรรมนําร่ องของไทย และเมื่อประกอบกับแนวโน้ม
ความต้องการสิ นค้าที่ เป็ นมิ ตรกับสิ่ งแวดล้อมของตลาดโลกแล้ว ทําให้การผลิ ตยานยนต์แบบเดิ ม ๆ อาจไม่
สามารถตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยจึงต้องมีการพัฒนาให้ทนั สมัยมาก
ยิ่ ง ขึ้ นทั้ง การออกแบบและการคิ ด ค้น ทั้ง นี้ เพื่ อ สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม และความได้เ ปรี ยบในการแข่ ง ขัน ให้ แ ก่
อุตสาหกรรมและชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (ธนาคารกสิ กรไทย, 2560) ทุก ๆ องค์การจึงมีความต้องการในการพัฒนา
เทคโนโลยีที่ดีให้มากยิ่งขึ้น และการหาเครื่ องมือเข้ามาช่วยในการบริ หารจึงเป็ นส่ วนหนึ่ งในการช่วยให้องค์การ
ประสบความสําเร็ จ และยังเพิ่มมูลค่าและกําไรให้กบั องค์การมากยิง่ ขึ้น
หัวใจสําคัญของการประกอบธุรกิจที่มุ่งสู่ ความรุ่ งเรื องเติบโต ไม่ใช่เพียงแต่การเติบโตด้วยกําไร ไม่ใช่
เพียงขึ้นราคาขาย หรื อเป็ นผูผ้ ลิต/บริ การเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ตอ้ งประกอบด้วยกลยุทธ์ คือ การแข่งขันด้วย
ต้นทุนตํ่า คุณภาพสู ง ไม่กระทบต่อสิ่ งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิ จ ซึ่ งในประเทศไทยการพัฒนาตัวเองในเชิงกล
ยุทธ์ขององค์การส่ วนใหญ่ยงั อยูใ่ นขั้นเริ่ มต้น ธุรกิจส่ วนใหญ่ยงั ขาดการให้ความสําคัญกับการเติบโตแบบถาวร
(ปรารถนา หลีกภัย, 2556) ในปี 2555-2556 มีการจัดทํานโยบายรถยนต์คนั แรก และมีการเปิ ดตัวรถยนต์รุ่นใหม่
ออกสู่ ตลาดเป็ นจํานวนมาก ซึ่ งได้รับการตอบรับเป็ นอย่างดีทาํ ให้อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่ วนยานยนต์มี
การเติบโตอย่างรวดเร็ ว อุตสาหกรรมยานยนต์จึงกลายเป็ นแหล่งผลิตของเสี ยออกสู่ สิ่งแวดล้อมเป็ นจํานวนมาก
โดยปั จจุบนั ของเสี ยมีปริ มาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ดังนั้นหากมีการจัดการที่ดีดว้ ยวิธีการที่ สามารถลดของเสี ยที่
เกิดขึ้นได้ยอ่ มส่งผลดีต่อองค์การและสิ่ งแวดล้อมเนื่ องจากสามารถช่วยลดต้นทุนที่เกิดขึ้นได้ และยังทําให้สภาวะ
แวดล้อมของโลกในปั จจุบนั ดีข้ ึนอีกด้วย
ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมนั้นขึ้นอยู่กบั 2 ส่ วนคือ การบริ หารจัดการการดําเนิ น
ธุรกิจซึ่งเป็ นหน้าที่ของผูป้ ระกอบการเอกชนที่ตอ้ งเร่ งปรับตัวเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการผลิตเพื่อบริ หารต้นทุน
หรื อเพิ่มมูลค่าของสิ นค้าที่ตนผลิตโดยการทําให้สินค้าของตนมีความแตกต่างจากผูป้ ระกอบการในประเทศอื่น
ด้วยการสร้างตราสิ นค้าหรื อการพัฒนารู ปแบบเฉพาะของตนขึ้น หรื อทั้งลดต้นทุนและทําให้สินค้าของตนมีความ
แตกต่างไปพร้อมกัน ดังนั้นหากมีหลักการบริ หารที่ดีก็จะสามารถทําให้องค์การเพิ่มประสิ ทธิภาพได้ดีมากยิง่ ขึ้น

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาอิทธิพลของการจัดการคุณภาพทัว่ ทั้งองค์การต่อการดําเนินงานซิกซ์ ซิกม่าในอุตสาหกรรม
ยานยนต์ในประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของการดําเนินงานซิกซ์ ซิกม่าที่มีผลต่อการดําเนินงานขององค์การในอุตสาหกรรม
ยานยนต์ในประเทศไทย
3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของการจัดการคุณภาพทัว่ ทั้งองค์การที่มีต่อผลการดําเนินงานขององค์การใน
อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย
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การจัดการคุณภาพทัว่ ทั้งองค์การ (Total Quality Management: TQM) คือเทคนิคการส่งเสริ มการดําเนิ น
ธุ รกิ จให้สามารถอยู่รอดได้ในภาวะตลาดที่ มีการแข่งขัน ซึ่ งประกอบด้วยหลักและการปฏิ บตั ิ (Principles and
Practices) รวมทั้งเครื่ องมือและเทคนิ ค (Tools and Techniques) โดยการเปลี่ยนแปลงการจัดการพฤติกรรมและ
การปฏิ บตั ิงานทั้งองค์การนั้น ๆ ดังนั้นการจัดการคุณภาพทัว่ ทั้งองค์การจึงเกิดจากการนําเอาคํา 3 คํามารวมกัน
ด้วยแต่ละคํานั้นมีความหมายดังนี้ (ชูเกียรติ ชาญสง่าเวช , 2556)
Total คือ ทําทั้งองค์การ
Quality คือ ระดับความดีเยีย่ มของสิ นค้าหรื อบริ การที่จดั ให้
Management คือ การกระทํา การใช้อุบาย (ศิลปะ) การควบคุม หรื อการสัง่ การ
ดังนั้น การจัดการคุณภาพทัว่ ทั้งองค์การ จึงเป็ นพื้นฐานของการปรับปรุ งองค์การอย่างต่อเนื่ องโดยการ
มุ่งเน้นที่ทรัพยากรมนุษย์ที่ปรับปรุ งกระบวนการผลิตในองค์การให้เหนื อความต้องการของลูกค้าทั้งในปั จจุบนั
และอนาคต เพื่อบรรลุสู่ความสําเร็ จในการผลิตสิ นค้าหรื อให้บริ การที่ดีเยีย่ ม
เรวัตร์ ชาตรี วิศิษฏ์ (2537) กล่าวว่า การจัดการคุณภาพทัว่ ทั้งองค์การ หมายถึง แนวทางในการบจัดการ
ขององค์การที่มุ่งเน้นคุณภาพ โดยสมาชิกทุกคนขององค์การมีส่วนร่ วมและมุ่งหมายผลกําไร ในระยะยาวด้วยการ
สร้างความพึงพอใจให้แก่ลกู ค้า รวมทั้งการสร้างผลประโยชน์ตอบแทนแก่หมู่สมาชิก หลักการที่สาํ คัญ 3 ประการ
คือ การมุ่งเน้นที่คุณภาพ การปรับปรุ งกระบวนการและทุกคนในองค์การที่ส่วนร่ วม
ทิ พ ย์รั ต น์ เลาหวิเ ชี ย ร (2556) กล่ า วว่า การจัด การคุ ณ ภาพทั่ว ทั้ง องค์ก ารนั้น ถื อ ว่า ไม่ ไ ด้เ ป็ นความ
รับผิดชอบของแผนกใดแผนกหนึ่ ง ทุกคนในองค์การต้องมีส่วนร่ วมในการจัดการคุณภาพและไม่ใช่เน้นเฉพาะ
บุคลากรภายนอกองค์การเท่านั้น การจัดการคุณภาพทัว่ ทั้งองค์การต้องเน้นถึงการประสานงานร่ วมมือกับผูค้ า้
วัตถุดิบและลูกค้าภายนอกด้วย
ดังนั้นการจัดการคุณภาพจึงหมายถึง ระบบการจัดการคุณภาพทุกแผนก โดยทุกแผนกหรื อทุกส่วนงานมี
ส่ วนรวมในการปรับปรุ งกระบวนการ โดยใช้เทคนิ คหรื อเครื่ องมือต่าง ๆ เข้ามาช่วยในองค์การเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าทั้งในปั จจุบนั และอนาคตให้มีความพึงพอใจต่อสิ นค้าหรื อบริ การนั้น
ในปั จจุบนั มีเทคนิ คในการจัดการเข้ามาช่วยในการบริ หารคุณภาพที่ เรี ยกว่า ซิ กซ์ ซิ กม่าเพื่อการมุ่งสู่
ความเป็ นเลิศทางธุรกิจ (Six Sigma : Breakthrough Business Excellence)
ศุภชัย นาทะพันธ์ (2551) ได้กล่าวว่า ซิ กซ์ ซิ กม่า คือส่ วนผสมกลมกลืนระหว่างความฉลาดหลายๆด้าน
ในการบริ หารองค์การโดยการพัฒนากลวิธีทางสถิติเพื่อใช้เป็ นอาวุธขององค์การโดยมีเป้ าหมายสู งสุ ดเพื่อเป็ นกล
ยุทธ์ของกิจการมากกว่าที่จะเป็ นวิธีการทางคุณภาพที่ใช้ในการควบคุมกระบวนการ
กลยุทธ์ที่ใช้ในซิ กซ์ ซิ กม่าคื อ DMAIC ในขั้นตอนการเตรี ยมการ (D) เป็ นการค้นหาว่าลูกค้าคือใคร
ลูกค้าต้องการอะไรซึ่ งต้องกําหนดบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกพร้อมทั้งสร้างแผนการดําเนินงานต้องมีแผนผัง
แสดงกระบวนการหลักของบริ ษทั เพื่อให้ทีมงานมีความเข้าใจที่ตรงกัน ส่ วนในขั้นตอนการตรวจวัด (M) ต้อง
รวบรวมข้อมูลของปั ญหา เช่นปั จจัยเข้าต้องศึกษาถึงจํานวนวัตถุดิบเสี ยกระบวนการอ่านศึกษาระยะเวลาที่ใช้ใน
การทํางานหรื อต้นทุนต่อหน่วย ปั จจัยออกอาจศึกษาจํานวนข้อบกพร่ องหรื อการส่ งมอบสิ นค้าทันเวลาหรื อไม่
และผลลัพธ์การศึ กษาความพึงพอใจของลูกค้าหรื อรายรับ สําหรั บขั้นตอนการวิเคราะห์ (A) ต้องรั บฟั งความ
คิดเห็นของสมาชิกในทีม สิ่ งสําคัญในขั้นตอนการปรับปรุ ง (I) คือการศึกษาให้ได้วา่ แต่ละปั จจัยที่สามารถปรับได้
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นั้นจะส่ งผลต่อค่าพารามิเตอร์ ที่ตอ้ งการศึกษาอย่างไรจึงต้องอาศัยประสบการณ์จากพนักงานหลายฝ่ ายเข้ามาช่วย
เพราะเกี่ยวข้องกับการทดลองที่จะนําเอาแนวทางแก้ไขปั ญหาไปปฏิบตั ิ และขั้นตอนการควบคุมติดตาม (C)
การวัดผลการดําเนิ นการมีเกณฑ์ในการวัดหลากหลาย การประเมินองค์การในแนวคิดปั จจุบนั หรื อ
วิธีการที่นาํ มาใช้อย่างแพร่ หลาย คือแนวคิดการวัดผลการดําเนินงานแบบดุลยภาพ (Balanced Scorecard: BSC) ซึ่ง
เป็ นการวัดผลการดําเนินการงานโดยใช้เครื่ องมือด้านการจัดการที่ช่วยในการนํากลยุทธ์ไปสู่ การปฏิบตั ิ โดยอาศัย
การวัดหรื อการประเมินที่ จะช่วยให้องค์การเกิ ดความสอดคล้องเป็ นอันหนึ่ งอันเดี ยวกัน และมุ่งเน้นในสิ่ งที่ มี
ความสําคัญต่อความสําเร็ จขององค์การ โดยวัดทั้งในสิ่ งที่ เป็ นตัวเงิ นและไม่เป็ นตัวเงิ น เครื่ องมื อที่ ใช้วดั และ
ประเมินผลองค์การจากมุมมอง 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการเงิน (Financial Perspective) ด้านลูกค้า (Customer
Perspective) ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) ด้านการเรี ยนรู ้และการพัฒนา (Learning and
Growth Perspective ) (Kaplan, 1996 อ้างใน กาญจนา สุคณั ธสิ ริกลุ , 2552)

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
สมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 การบริ หารคุณภาพทัว่ ทั้งองค์การมีอิทธิพลต่อซิกซ์ ซิกม่า
สมมติฐานที่ 2 ซิกซ์ ซิกม่ามีอิทธิพลต่อผลการดําเนินงานขององค์การ
สมมติฐานที่ 3 การบริ หารคุณภาพทัว่ ทั้งองค์การมีอิทธิพลต่อผลการดําเนินงานขององค์การ
องค์การ

สมมติฐานที่ 4 การบริ หารคุณภาพทัว่ ทั้งองค์การมีอิทธิพลทางอ้อมต่อผลการดําเนินงานของ

5. วิธีดําเนินการวิจัย

5.1 แบบแผนการวิจยั
การววิจัยในครั้ งนี้ ใช้แบบสอบถามในการเก็บ รวบรวมข้อ มูลจากประชากรเป้ าหมาย คื อ ผูจ้ ัดการ
รองผูจ้ ดั การ ในองค์การที่เป็ นสมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย โดยเลือกองค์การที่มีการใช้การจัดการ
คุณภาพทัว่ ทั้งองค์การและซิกซ์ ซิกม่าในองค์การ สําหรับการวิจยั ใช้ตวั แบบสมการโครงการ (Structural Equation
Modeling : SEM) เพื่อทดสอบสมมติฐาน
363

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 14 ประจําปี 2562

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

5.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูจ้ ดั การ รองผูจ้ ดั การ ในองค์การที่เป็ นสมาชิกในสมาคม
อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย (The Thai Automotive Industry Association) ทั้งหมด 123 แห่ง (สมาคมอุตสาหกรรม
ยานยนต์ไทย, 2561)
5.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
1. ตัวแปรอิสระ (Independent variable) คือ การจัดการคุณภาพทัว่ ทั้งองค์การประกอบไปด้วย ด้าน
ภาวะผูน้ าํ ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า ด้านการวิเคราะห์ขอ้ มูล ด้านการจัดการบุคลากร และ
การจัดการกระบวนการ การดําเนินงานซิกซ์ ซิกม่า
2. ตัวแปรตาม (Dependent variable) คือ ผลการดําเนิ นขององค์การประกอบไปด้วย ด้านการเงิ น
ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเรี ยนรู ้และพัฒนา
5.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้พฒั นาแบบสอบถามปลายปิ ดเพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือสําหรับการทําวิจยั จากกรอบ
แนวคิด โดยมีการทดสอบคุณภาพด้านความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยนําไปทดลองใช้ (Pre-Test) กับบุคลากรใน
องค์การที่มีการใช้การจัดการคุณภาพทัว่ ทั้งองค์การ และซิ กซ์ ซิ กม่า และวิเคราะห์หาความเชื่อมัน่ ของคําถามจาก
แบบสอบถามโดยใช้ค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ แอลฟ่ าตามวิธี ข องของ Cronbach (Cronbach’s Alpha Coefficient) ด้ว ย
โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ SPSS ในการคํานวณ พบว่าคําถามที่ใช้ประเมินในแบบสอบถามมีความเชื่อมัน่ ในทุก
ตัวแปร ดังนี้ ปั จจัยด้านการจัดการคุณภาพทัว่ ทั้งองค์การมีค่า 0.947 ปั จจัยด้านซิ กซ์ ซิ กม่ามีค่า 0.727 และ ปั จจัย
ด้านผลการดําเนินการมีค่า 0.878 โดยทุกตัวแปรมีค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ าตามวิธีของ Cronbach มากกว่า 0.70
โดยแบบสอบถามประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้
ส่ ว นที่ 1 เป็ นคํา ถามที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ลัก ษณะองค์ ก าร ได้แ ก่ ตํา แหน่ ง อายุ ง านของผู ้ต อบ
แบบสอบถาม โดยข้อมูลมีลกั ษณะเป็ นปลายปิ ด
ส่ วนที่ 2 เป็ นคําถามที่ เกี่ ยวข้องกับปั จจัยที่ มีผลต่อการบริ หารคุณภาพทัว่ ทั้งองค์การ ซิ กซ์ ซิ กม่า
และผลการดําเนินงานขององค์การ
5.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับตัวอย่าง คื อ ผูจ้ ัดการ รองผูจ้ ัดการ ในองค์การที่ เป็ น
สมาชิ กในสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย (The Thai Automotive Industry Association) มี ท้ งั หมด 123 แห่ ง
(สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย, 2561) โดยเลือกองค์การที่มีการใช้ การจัดการคุณภาพทัว่ ทั้งองค์การและมีการ
นําซิ กซ์ ซิ กม่ามาใช้ในองค์การ โดยผูว้ ิจยั ได้เก็บข้อมูลจากตัวอย่างทั้งการใช้แบบสอบถามออนไลน์ดว้ ยการส่ ง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์โดยตรง และนําแบบสอบถามไปแจก ณ สถานที่ปฏิบตั ิงานจริ ง
5.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็ นการหาค่าทางสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ เป็ นการหาค่าทางสถิติ
พื้ น ฐาน ได้แ ก่ ค่ า ความถี่ (Frequency) ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) โดยใช้โปรแกรม SPSS 21.0
สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) ได้แก่ แบบจําลอง
สมการโครงสร้ า ง (Structural Equation Modeling) คื อ การวิ เ คราะห์ ปั จ จัย เชิ ง ยื น ยัน (Confirmatory Factor
Analysis: CFA) เพื่อประเมินค่าความกลมกลืนของแบบจําลองกับข้อมูลเชิงประจักษ์และทดสอบสมมติฐาน ใช้
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ดัชนีตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Model Fit Index) พิจารณาตามเกณฑ์ของ Hair et
al., (2006) โดยใช้โปรแกรม M Plus 8.0

6. สรุ ปผลการวิจัย

ผลการศึ กษาพบว่าข้อ มูล ระดับการบริ ห ารคุ ณภาพทั่วทั้งองค์ก ารพบว่า กลุ่ มตัวอย่า งได้ให้ค ะแนน
โดยรวมระดับการบริ หารคุณภาพทัว่ ทั้งองค์การค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.36 ซึ่งอยูใ่ นระดับปานกลางซึ่งเมื่อพิจารณารายข้อ
จะพบว่าระดับการมุ่งเน้นลูกค้าจะมี ค่าเฉลี่ ยสู งที่ สุดอยู่ที่ 3.58 ซึ่ งอยู่ในระดับดี และรองลงมาอยู่ที่การจัดการ
กระบวนการค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.39 อยูใ่ นระดับปานกลาง การวิเคราะห์ขอ้ มูลค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.36 อยูใ่ นระดับปานกลาง
การจัดการบุคลากรอยูท่ ี่ 3.31 อยูใ่ นระดับปานกลาง ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.26 อยูใ่ นระดับปาน
กลาง และลําดับสุดท้ายด้านภาวะผูน้ าํ ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.24 อยูใ่ นระดับปานกลาง
ข้อมูลระดับการดําเนินงานซิกซ์ ซิกม่าการพบว่ากลุ่มตัวอย่างได้ให้คะแนนโดยรวมระดับการดําเนินงาน
ซิ กซ์ ซิ กม่าค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.52 ซึ่ งอยู่ในระดับดีซ่ ึ งเมื่อพิจารณารายข้อจะพบว่าองค์การมีการปรับเปลี่ยนเทคนิ ค
เพื่อให้การทํางานมีความรวดเร็ วมากยิ่งขึ้นจะมีค่าเฉลี่ยสู งที่ สุดอยู่ที่ 3.66 ซึ่ งอยู่ในระดับดี และรองลงมาอยู่ที่
องค์การมีการทํางานที่ต่อเนื่ องและไม่ซบั ซ้อนค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.58 อยูใ่ นระดับดี , องค์การมีการลดปริ มาณสิ นค้าคง
คลังในโรงงาน การกระจายสิ นค้า และ มีการแก้ปัญหาการกําหนดเวลาค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.52 อยูใ่ นระดับดี , องค์การมี
การลดขนาดการผลิต อยู่ที่ 3.43 อยู่ในระดับดี และลําดับสุ ดท้ายองค์การมีการปรับเปลี่ยนรอบเวลาในการผลิต
ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.42 อยูใ่ นระดับดี
ข้อ มู ล ระดับ ผลการดํา เนิ นงานขององค์ก ารพบว่า กลุ่ มตัว อย่า งได้ให้คะแนนโดยรวมระดับผลการ
ดําเนิ นงานเฉลี่ยอยู่ที่ 3.49 ซึ่ งอยู่ในระดับดี ซึ่ งเมื่อพิจารณารายข้อจะพบว่าระดับผลการดําเนิ นงานขององค์การ
ด้า นการเรี ย นรู ้ แ ละพัฒ นาจะมี ค่ า เฉลี่ ย สู ง ที่ สุ ด อยู่ที่ 3.71 ซึ่ ง อยู่ใ นระดับ ดี และรองลงมาอยู่ที่ ร ะดับ ผลการ
ดําเนิ นงานขององค์การด้านกระบวนการภายในค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.51 อยู่ในระดับดี , ระดับผลการดําเนิ นงานของ
องค์การด้านลูกค้าค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.50อยู่ในระดับดี และลําดับสุ ดท้ายระดับผลการดําเนิ นงานขององค์การด้าน
การเงินค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.25 อยูใ่ นระดับปานกลาง
ตารางที่ 1 แสดงผลทดสอบความกลมกลืนของโมเดลสมการโครงสร้าง
ดัชนีทใี่ ช้ ตรวจสอบความกลมกลืน
เกณฑ์
ของโมเดล
Chi square/Degree of Freedom (𝑥𝑥 2 ∕ 𝑑𝑑𝑓𝑓)
มีค่าไม่เกิน 2 หรื อ 3
p-value
มากกว่า 0.05
Tucker Lewis Index (TLI)
มากกว่า 0.90
Comparative Fit Index (CFI)
มากกว่า 0.90
Root Mean Square Error of Approximate
ไม่ควรเกิน 0.08
(RMSEA)

ผลทางสถิติ

ผลการศึกษา

1.38
0.083
0.985
0.977
0.049

ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

จากตารางที่ 1 ผลการทดสอบความกลมกลืนของโมเดลสมการโครงสร้างพบว่าโมเดลมีความสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิ งประจักษ์ตามเกณฑ์ที่กาํ หนด ทั้งค่า Chi square/Degree of Freedom, p-value, Tucker Lewis Index
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(TLI), Comparative Fit Index (CFI), Root Mean Square Error of Approximate (RMSEA) ดั ง นั้ นจึ ง สรุ ปได้ว่ า
โมเดลสมการโครงสร้างที่สร้างขึ้นมีความสอดคล้องหรื อกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ตารางที่ 2 แสดงผลการประมาณสัมประสิ ทธิ์เส้นทาง (Standardized Path Coefficient) ของโมเดลสมการ
โครงสร้าง
ลําดับ
1
2
3

สมมติฐาน

Path
Coefficient
การบริ หารคุณภาพทัว่ ทั้งองค์การมีอิทธิพลต่อซิกซ์ ซิกม่า 0.161
ซิกซ์ ซิกม่ามีอิทธิพลต่อผลการดําเนินงานขององค์การ
0.958
การบริ หารคุ ณ ภาพทั่ว ทั้ง องค์ก ารมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ผลการ 0.170

p-value
0.000**
0.000**
0.000**

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน
ยอมรับสมมติฐาน
ยอมรับสมมติฐาน
ยอมรับสมมติฐาน

0.000**

ยอมรับสมมติฐาน

ดําเนินงานขององค์การ
4

ดังนี้

การบริ หารคุณภาพทัว่ ทั้งองค์การมีอิทธิพลทางอ้อมต่อผล
การดําเนินงานขององค์การ

0.155

จากตางรางที่ 2 เมื่อพิจารณาสัมประสิ ทธิ์เส้นทาง (Path Coefficient) พบว่า ยอมรับสมมติฐานทั้ง 4 ข้อ

สมมติฐานที่ 1 การบริ หารคุณภาพทัว่ ทั้งองค์การมีอิทธิพลต่อซิกซ์ ซิกม่า
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ค่า p-value = 0.000 มีค่าน้อยกว่าระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 แสดง
ว่าการบริ หารคุณภาพทัว่ ทั้งองค์การมีอิทธิ พลต่อซิกซ์ ซิกม่าอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์
อิทธิพลเท่ากับ 0.161
สมมติฐานที่ 2 ซิกซ์ ซิกม่าอิทธิพลต่อผลการดําเนินงานขององค์การ
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ค่า p-value = 0.000 มีค่าน้อยกว่าระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 แสดง
ว่าซิ กซ์ ซิ กม่ามีอิทธิ พลต่อผลการดําเนิ นงานขององค์การอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์
อิทธิพลเท่ากับ 0.958
สมมติฐานที่ 3 การบริ หารคุณภาพทัว่ ทั้งองค์การมีอิทธิพลต่อผลการดําเนินงานขององค์การ
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ค่า p-value = 0.000 มีค่าน้อยกว่าระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 แสดง
ว่าการบริ หารคุณภาพทัว่ ทั้งองค์การมีอิทธิ พลต่อผลการดําเนิ นงานขององค์การอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01
โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.170
สมมติฐานที่ 4 การบริ หารคุณภาพทัว่ ทั้งองค์การมีอิทธิพลทางอ้อมต่อผลการดําเนินงานขององค์การ
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ค่า p-value = 0.000 มีค่าน้อยกว่าระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 แสดง
ว่าการบริ หารคุณภาพทัว่ ทั้งองค์การมีอิทธิ พลทางอ้อมต่อผลการดําเนินงานขององค์การโดยผ่านซิ กซ์ ซิ กม่าอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.155

6. อภิปรายผล

การวิจยั นี้ มีวตั ุประสงค์เพื่อตรวจสอบอิทธิ พลของการจัดการคุณภาพทัว่ ทั้งองค์การและซิ กซ์ ซิ กม่าต่อ
ผลการดําเนิ นงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย ผลการทดสอบสมมติฐาน การบริ หารคุณภาพทัว่ ทั้ง
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องค์การมีอิทธิ พลต่อซิ กซ์ ซิ กม่าอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 ซึ่ งสามารถอธิ บายได้ว่า องค์การจําเป็ นต้อง
จัดการกับระบบการจัดการคุณภาพทัว่ ทั้งองค์การภายในองค์การเพื่อทําให้เกิดซิกซ์ ซิกม่าตามมา
การบริ หารคุณภาพทัว่ ทั้งองค์การมีอิทธิ พลต่อผลการดําเนิ นงานขององค์การผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า การบริ หารคุณภาพทัว่ ทั้งองค์การมีอิทธิ พลต่อผลการดําเนิ นงานขององค์การอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
0.01 ซึ่งสามารถอธิบายได้วา่ องค์การจําเป็ นต้องจัดการกับระบบบริ หารคุณภาพทัว่ ทั้งองค์การภายในองค์การ เพื่อ
พัฒนาผลการดําเนิ นงานขององค์การให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Musran Munizu
(2013) ที่ศึกษาพบว่า การบริ หารคุณภาพทัว่ ทั้งองค์การมีผลกระทบเชิงบวกต่อผลการดําเนินงานขององค์การและ
ความได้เปรี ยบในการแข่งขัน, งานวิจยั ของ Hassan et al., (2012) ที่ศึกษาพบว่า การบริ หารคุณภาพทัว่ ทั้งองค์การ
ส่ งผลกระทบต่อผลการดําเนิ นงานขององค์การในทางบวก นําไปสู่ การดําเนิ นงานที่ ประสบความสําเร็ จ และ
งานวิจยั ของ Irefin et al., (2011) ที่ศึกษาพบว่า องค์ประกอบของการบริ หารคุณภาพทัว่ ทั้งองค์การมีผลกระทบเชิง
บวกต่อผลการดําเนิ นงานขององค์การอย่างมีนยั สําคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือภาวะความเป็ นผู ้ และ การบริ หาร
คุณภาพทัว่ ทั้งองค์การมีอิทธิ พลทางอ้อมต่อผลการดําเนิ นงานขององค์การผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การ
บริ หารคุณภาพทัว่ ทั้งองค์การมี อิทธิ พลทางอ้อมต่อผลการดําเนิ นงานขององค์การโดยผ่านซิ กซ์ ซิ กม่าอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 ซึ่งสามารถอธิบายได้วา่ เมื่อองค์การมีระบบการบริ หารทัว่ ทั้งองค์การ จะทําให้เกิดซิ กซ์
ซิ กม่าและผลการดําเนิ นงานที่ดีต่อองค์การตามมา ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Kocoglu et al., (2011) ที่ ศึกษา
พบว่า การบริ หารคุณภาพทัว่ ทั้งองค์การก่อให้เกิดความสําเร็ จของผลการดําเนินงานขององค์การ

7. ข้ อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั ชี้วา่ หากองค์การผูผ้ ลิตรถยนต์ในสมาคมอุตสาหกรรมยายนต์แห่งประเทศ
ไทยต้องการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพด้านการบริ หารคุ ณภาพทัว่ ทั้งองค์การมากยิ่งขึ้น ผูผ้ ลิ ตควรหันมาสนใจปั จจัย
ทางด้านภาวะผูน้ าํ ในองค์การ ผูบ้ ริ หารระดับสู งควรเปิ ดโอกาสให้บุคลากรในองค์การมีส่วนร่ วม มีการกระตุน้
การสร้างสรรค์วฒั นธรรมองค์การที่ดีและมีการใช้หลักธรรมาภิบาล ด้านการวางแผนเชิงกลุยทุ ธ์ บุคลากรควรมี
ส่ วนร่ วมในการวางแผนในการสนับสนุนองค์การ และองค์การมีความยืดหยุน่ ของแผนที่สามารถปรับเปลี่ยนได้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ ด้านการวิเคราะห์ขอ้ มูลองค์การควรมีการเปิ ดเผยข้อมูล ที่ สามารถให้
บุคลากรในองค์การเข้าถึงข้อมูลได้ รวมทั้งการจัดการบุคลากรและการจัดการกระบวนการหากองค์การมีความ
ใส่ใจมากยิง่ ขึ้นก็จะทําให้องค์การมีประสิ ทธิภาพที่ดีมากยิง่ ขึ้น
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ปั จ จุ บัน มี ก ารกล่ า วถึ ง การปฏิ ว ตั ิ อุ ต สาหกรรมครั้ งที่ 4 อย่า งกว้า งขวาง ทั้ง ภาครั ฐ เอกชน สถาน
ประกอบการ สถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคม ซึ่งการปฏิวตั ิ อุตสาหกรรมเป็ นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิง่ ใหญ่
ของโลก และอาจจะเกิดขึ้นในอีกไม่เกิน 20 ปี ข้างหน้า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็ นยุคของการบูรณาการโลกของ
การผลิตสิ นค้าที่มี รู ปแบบที่หลากหลายแตกต่างกันไปตามความต้องการของผูบ้ ริ โภคแต่ละราย โดยใช้เวลา ที่
รวดเร็ ว ประหยัด และมีประสิ ทธิ ภาพ ประเทศไทยก็เป็ นอีกประเทศหนึ่ งประเทศที่ ตอ้ งได้รับอิทธิ พลของการ
เปลี่ยนเปลงดังกล่าว ทั้งในระบบเศรษฐกิจ และสังคม ดังนั้นแรงงานจึงต้องตื่นตัว และเตรี ยมความพร้อมทั้งด้าน
ความรู ้ ความคิ ดเชิ งวิเคราะห์ ทักษะในการแก้ไขปั ญหา และทักษะด้านภาษา เพื่อพัฒนาตนเองจากเดิ มที่ เป็ น
แรงงานไร้ทกั ษะฝี มือ แรงงานกึ่งทักษะฝี มือ ให้กา้ วสู่การเป็ นแรงงานที่มีทกั ษะฝี มือ วิธีการดังกล่าวเป็ นกลยุทธ์ที่
สําคัญที่จะทําให้แรงงานไทยมีพร้อมและสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในยุค 4.0 ที่กาํ ลังจะมาถึงใน
อนาคตอันใกล้น้ ีได้
คําสําคัญ: การปรับตัวให้อยูร่ อด, แรงงานไทย, ยุค 4.0
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ABSTRACT

At present, the 4th Industrial Revolution is widely discussed. Public sector, private establishments
Educational institution and civil society Which the revolution the industry is a great change in the world and is
about to happen in the next 20 years. It is in the period of integration of the manufacturing of products with great
diversity to accommodate each consumer within a short period, with cost-saving and efficiency with everything
connected in the form of “the Internet of Things (IoT) and with total use of digital technologies. The industrial
revolution will lead to changes all over the world which is unavoidable to Thailand in terms of economic and
social aspects. Thailand’s labor is another sector certainly. Therefore, the labor must be aware of this and get
ready to be equipped with the knowledge, and analytical thinking, problem- solving and language skills to
transform themselves from unskilled labor and semi-skilled labor to skilled labor. All these will finally transform
the country into a learning society. The above strategies are vital to preparing Thailand’s labor readiness and
ability to adjust to changes taking place in the 4.0 revolution coming in the near future.
Keywords: Thai labor, adapt, the 4.0 era

1. บทนํา

การปฏิ วตั ิ อุตสาหกรรมครั้ งที่ 4 เกิ ดขึ้ น ตั้งแต่ปี 2011 ที่ งานแสดงสิ นค้าเมื องฮานโนเวอร์ เยอรมนี
(Hannover fair Germany) Henning Kagermann ผูบ้ ริ หาร German National Academy of Science and Engineering
(Acatech) เป็ นคนแรกที่ ใช้คาํ ว่า “อุตสาหกรรม 4.0” (Industry 4.0) เพื่ออธิ บายการริ เริ่ มโครงการอุตสาหกรรม ที่
จะเสนอขอการสนับสนุนจากรัฐบาลเยอรมัน และหลังจากที่กระทรวงศึกษาของเยอรมนี เริ่ มทําวิจยั ครั้งแรก เม.ย.
2011 การปฏิ วตั ิอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ที่ เกิ ดขึ้นนี้ จะเป็ นการเปลี่ยนแปลงโลกครั้งใหญ่อย่างที่ กล่าวได้ว่าโลกจะ
พลิกจากหลังมือไปหน้ามือ ทั้งในแง่ของขนาด ความเร็ ว และขอบเขต การปฏิ วตั ิครั้งนี้ โลกจะก้าวเร็ วขึ้นแบบ
ทวีคูณ หากย้อนดูในอดีตการปฏิวตั ที่ผ่านมา การปฏิวตั ิครั้งแรกห่างจากโลกที่อยูใ่ นปั จจุบนั ประมาณ 250 ปี การ
ปฏิ วตั ิครั้งที่ สองห่ างจากปั จจุบนั ประมาณ 150 ปี การปฏิ วตั ิครั้งล่าสุ ดห่ างจากปั จจุบนั ประมาณ 50 ปี หากนับ
ระยะเวลาของแต่ละช่วงแล้ว โลกกําลังหมุนเร็ วขึ้นแบบทวีคูณ ไม่ใช่เป็ นการเดินแบบเส้นตรงอย่างที่ผา่ นมา จึงทํา
ให้หลากหลายประเทศเกิดการตื่นตัวกับผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สําหรับประเทศไทยนั้นมี
การกล่าวถึ งการปฏิ วตั ิ อุตสาหกรรมครั้ งที่ 4 และรั ฐบาลได้มีนโยบายการ ทําให้ประเทศไทยก้าวสู่ การเป็ น
“Thailand 4.0” ซึ่งแรงงานไทยหลายคนยังไม่ทราบว่า “ยุค 4.0” นั้นคืออะไร มาจากไหน ส่งผลกระทบต่อประเทศ
มากน้อยเพียงใด และแรงไทยต้องเตรี ยมให้พร้อมทั้งด้านความรู ้ ทัศนคติ และทักษะอย่างไร ให้สามารถรับมือ
และปรับตัวให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงยุค 4.0 ที่กาํ ลังมาในอีกไม่เกิน 20 ปี ข้างหน้า ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
จากที่ กล่าวมาข้างต้นสามารถเล็งเห็นได้ว่า มีนักวิชาการแรงงานหลายท่านออกมาให้ความคิดเห็นทั้ง
ด้า นดี แ ละด้า นไม่ ดี ต่ อ แรงงานไทยในหลายหลายรู ป แบบ แล้ว แรงงานไทยเองนั้น รู ้ แ ละปรั บ ตัว ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงอย่างไร รัฐบาลในฐานะผูน้ าํ และผูบ้ ริ หารประเทศมีการจัดการ วางยุทธศาสตร์ ในการเตรี ยมความ
พร้อมประเทศและประชาการในประเทศไทยอย่างไร จึ งเหมาะสมกับรู ปแบบการเมือง สังคม และวัฒนธรรม
แบบไทยเพื่อก้าวสู่ยคุ 4.0 ที่กาํ ลังจะมาถึงนี้ได้อย่างดี และเหมาะสมเพียงใด
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2. วัตถุประสงค์

(1) การเตรี ยมพร้อมแรงงานไทย รับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
(2) เพื่อปรับตัวใช้ชีวติ ในการปฏิวตั ิอุตสาหกรรมเป็ นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิง่ ใหญ่ของโลก
(3) ปรับโครงสร้างองค์กรสําหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

3. การปฏิวตั ิอุตสาหกรรมครั้ งที่ 4 หรื อ INDUSTRY 4.0

ศรรวริ ศา เมฆไพบูลย์ (2561) ได้เขียนหนังสื อเรื่ อง ”การปฏิวตั ิอุตสาหกรรมครั้งที่ 4” ไว้วา่ หลายปี มานี้
มีการพูดถึงการปฏิวตั ิอุตสาหกรรมครั้งใหม่ ทั้งในภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ประชาสังคม และนักวิชาการ ซึ่ งถูก
เรี ยกว่า ยุคของการปฏิวตั ิอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรื อ INDUSTRY 4.0 ซึ่งมันจะเป็ นวิธีการใหม่ๆ ของการผลิตที่จะ
เข้ามาพลิกโฉมหน้าวงการอุตสาหกรรมโลก
วิไลพันธุ์ สังขะพันธุ์ (2559) การปฏิ วตั ิ อุตสาหกรรม (Industrial Revolution) หมายถึ ง กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงใน วิธีการผลิตและระบบการผลิต จากเดิมระบบการผลิตมักทํากันภายในครอบครัว พ่อค้ามักเป็ น
นายทุนซื้อวัตถุดิบแล้วแจกจ่ายให้แต่ละครอบครัวรับมาทํา แล้วพ่อค้าจะรับผลิตภัณฑ์ที่สาํ เร็ จ แล้วไปขาย คนงาน
ก็จะได้ค่าจ้างเป็ นการตอบแทน การผลิตสิ นค้าเดิ มใช้แรงงานคน แรงงานสัตว์ รวมทั้งพลังงานจากธรรมชาติ
เครื่ องมื อแบบง่ายๆ มาเป็ นการใช้เครื่ องจักรกลแทน เริ่ มจากแบบ ง่ ายๆ จนถึ งแบบซับซ้อนที่ มีกาํ ลังผลิตสู ง
จนเกิ ดเป็ นการผลิตในระบบโรงงาน (FACTORY SYSTEM) ส่ วนการผลิตภายในครอบครัวก็ค่อยๆ ลดลงไป
การปฏิวตั ิอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิต อุตสาหกรรม และการบริ การ ดังนี้
นัน ทนา กปิ ลกาญจน์ (2546) การปฏิ ว ตั ิ อุ ต สาหกรรมครั้ งที่ 1 เกิ ด ขึ้ น ในช่ ว งปลายศตวรรษที่ 18
โดย เจมส์ วัตต์ ได้ทาํ การปรับปรุ งเครื่ องจักรไอนํ้านิโคแมนให้ใช้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น สามารถสร้างรถไฟ
ทําให้การคมนาคมทําได้สะดวกมากขึ้น และถูกพัฒนาตลอดจนนําไปสร้างเครื่ องจักรที่ เรี ยกว่า “สมัยแห่ งพลัง
ไอนํ้า” ซึ่ งตรงจุดนี้ เอง เป็ นจุดที่เรี ยกได้วา่ เป็ นการปฏิวตั ิอุตสาหกรรมครั้งที่ 1 อย่างแท้จริ ง เครื่ องจักรไอนํ้านั้น
ไม่ได้ถูกประดิษฐ์ข้ ึนโดยเจมส์ วัตต์ แต่เขาเป็ นผูท้ าํ การพัฒนาจนสร้างนวัตกรรมมากมาย ที่ทาํ ให้ประสิ ทธิ ภาพ
ของการผลิ ตสิ่ งทอเพิ่มขึ้ นอย่างน้อย 3 เท่ าตัวจากเดิ ม ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ กล่าวได้ว่า เขาเป็ นจุ ดเริ่ มต้นของการเกิ ด
โรงงานผลิตที่ใช้เครื่ องจักรช่วยในการผลิตและก่อกําเนิดเป็ นโรงงานสมัยใหม่ในเวลาต่อมา
รศ.ดร.จํานง สรพิพฒั น์ (2561) การปฏิวตั ิอุตสาหกรรมครั้งที่ 2 ได้เกิดขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 เมื่อ
เฮนรี ฟอร์ ด มีการนําระบบสายพานเข้ามาใช้ในการผลิตรถยนต์ในปี ค.ศ. 1913 จึงทําให้เกิดรถยนต์โมเดล ซึ่ งมี
จํานวนการผลิ ตมากถึ ง 15 ล้านคัน และหลังจากนั้นก็หยุดการผลิ ตการผลิ ตไปในปี ค.ศ. 1927 ซึ่ งเป็ นยุคที่ มี
การเปลี่ยนจากการใช้เครื่ องจักรไอนํ้า มาสู่การใช้พลังงานไฟฟ้าส่งผลทําให้เกิดการผลิตจํานวนมหาศาลอย่างที่ไม่
เคยเกิดขึ้นมาก่อน ด้วยเทคนิ คการใช้สายพานในลักษณะเดียวกันนี้จึงได้รับการเผยแพร่ ไปยังอุตสาหกรรมอื่น ๆ
ทําให้ประสิ ทธิ ภาพในการผลิตเพิ่มสู งขึ้น ส่ งผลทําให้ตน้ ทุนในการผลิตลดลง จนถึงขั้นที่เรี ยกได้ว่า เป็ นยุคที่มี
การผลิตสิ นค้าเหมือน ๆ กันเป็ นจํานวนมาก หรื อที่เรี ยกว่า Mass Production คือการผลิตสิ นค้ารู ปแบบเดียวกันใน
ปริ มาณมาก ๆได้อย่างรวดเร็ ว และให้แรงงานน้อยลง
ดร.ศุ ภวุฒิ สายเชื้ อ (2562) การปฏิ วตั ิ อุตสาหกรรมครั้งที่ 3 ในยุคนี้ เป็ นการเริ่ มต้นของ “Information
Technology” การใช้คอมพิวเตอร์ เข้ามาใช้ในวงการอุตสาหกรรม เรี ยกได้วา่ เป็ นยุคแห่งการปฏิวตั ิคอมพิวเตอร์ มี
การคิ ดค้นคอมพิวเตอร์ ท้ งั แบบ mainframe กับ PCและอิ นเทอร์ เน็ตเริ่ มใช้โปรแกรม CAD/CAM3 (Computer
Aided Design/Manufacturing) เพื่อควบคุมกระบวนการผลิ ตอัตโนมัติที่ตอ้ งการความรวดเร็ ว ความแม่นยําสู ง
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ต้นทุนตํ่า และผลิตได้ปริ มาณมาก ๆ จึงทําให้เกิดการผลิตแบบอัตโนมัติข้ ึน จึงช่วยเสริ มประสิ ทธิ ภาพการผลิตให้
ดี ย่ิงขึ้นกว่าเดิ ม ซึ่ งในทุกวันนี้ ในแทบทุกโรงงาน จะต้องมีระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ เข้าไปเป็ นส่ วนช่วยใน
การผลิตอยูเ่ สมอ และได้มีการพัฒนาให้มีการผลิตซึ่ งใช้ระบบอัตโนมัติข้ นั สู ง เพื่อผลิตสิ นค้าอุปโภคบริ โภคที่ มี
ความซับซ้อนมาก ๆ ซึ่งจุดประสงค์ของการผลิตโดยวิธีน้ ี ก็เพื่อช่วยประหยัดต้นทุนในการผลิต ทําให้สินค้ามีราคา
ถูกลง ซึ่ งส่ งผลดี ต่อผูบ้ ริ โภคที่ สามารถจ่ ายได้ และยังช่ วยเพิ่มขี ดความสามารถและสร้ างความได้เปรี ย บใน
การแข่งขันได้เป็ นอย่างดี
เคลาส์ ชวาบ (2561) การปฏิวตั ิอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ที่กาํ ลังจะมาถึง เรี ยกว่า “INDUSTRY 4.0” ได้มา
จากชื่อของ “นโยบายอุตสาหกรรมแห่ งชาติ” ของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐ เยอรมนี ที่ประกาศเมื่อ ค.ศ.2013
โดยมีแนวคิดหลักที่ ว่า โลกจะก้าวสู่ การปฏิ วตั ิ อุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ภายใน 20 ปี ข้างหน้า มีการเปลี่ยนแปลง
เศรษฐกิจครั้งใหม่ มีการสร้างรู ปแบบกระบวนการผลิตรู ปแบบใหม่ ซึ่ งใช้การเชื่อมต่อระหว่างสิ นค้า ข้อมูล และ
บริ การ ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตให้เกิดเป็ น “Smart Factory”4
พันธวัฒน์ เศรษฐวิไล (2562)สําหรับประเทศไทยนั้น ต้องพึ่งพาอุตสาหกรรมการผลิตในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิ จ ของประเทศ นับ ว่า มี ค วามจํา เป็ นอย่า งมากที่ ภ าครั ฐ จะต้อ งหัน มาสนใจต่ อ อุ ต สาหกรรม 4.0 ซึ่ ง
การประกาศนโยบายดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) เพื่อช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ
ในทุก ๆ ด้านเข้าสู่ ความเป็ นดิ จิทลั และเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตความเร็ วสู งให้ครอบคลุมทั้งประเทศ ในอนาคต
อันใกล้น้ ี การเลิกจ้างแรงงานมนุษย์ หลีกเลี่ยงได้ยาก ถ้าสายงานมีคู่แข่งเป็ นสมองกลหรื อหุ่ นยนต์ แรงงานอาจจะ
ตกงานและ ถูกแทนที่ โดยหุ่ นยนต์ได้ ดังนั้นแรงงานจึงต้องมีการเตรี ยมตัว เตรี ยมความพร้อม ทั้งด้าน ความคิด
ความรู ้ ทักษะ ที่จะต้องปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่กาํ ลังจะเกิดขึ้นในอนาคต อันใกล้น้ ี

4. การปฏิวตั ิอุตสาหกรรมครั้ งที่ 4 ส่ งผลต่ อการปรับตัวของแรงงานไทยอย่ างไร

มัท นา วิบุ ญ ศัก ดิ์ (2561) สํา หรั บ ประเทศไทย ที่ ต อ้ งพึ่ ง พาอุต สาหกรรมการผลิ ต ในการขับเคลื่ อน
เศรษฐกิ จ ของประเทศ จํา เป็ นอย่า งยิ่ ง ที่ ทุ ก ฝ่ ายทั้ง ภาครั ฐ และภาคธุ ร กิ จ ต้อ งให้ค วามสํา คัญ กับ การปฏิ รู ป
อุตสาหกรรมครั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย โดยภาครัฐบาลซึ่ งนําโดย นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์
จันทร์ โอชา ได้ประกาศว่าจะทําให้ประเทศไทย เป็ น “Thailand 4.0” ซึ่ งเป็ นการปรับตัวและเตรี ยมความพร้อมต่อ
การเปลี่ ยนแปลงที่ กาํ ลังจะเกิ ดขึ้ นทั่วโลกและมี ผลต่ อประเทศไทยอย่างแน่ น อน โดยมี วตั ถุประสงค์เ พื่ อ ให้
ประเทศไทยก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง เป็ นประเทศที่มีรายได้สูงและกระจายไปสู่ทุกภาคส่วน เพราะเราต้อง
ยอมรับว่าปั จจุบนั ประเทศไม่สามารถแข่งขันด้วยการใช้ยทุ ธศาสตร์ค่าแรงงานราคาถูกได้อีกต่อไป โดยจะเปลี่ยน
โมเดลเศรษฐกิจเป็ นแบบ “ทําน้อย ได้มาก” ที่ขบั เคลื่อนด้วยนวัตกรรม มุ่งสร้างสังคมคุณภาพ และทําให้ประเทศ
ไทยเป็ นประเทศ เศรษฐกิจใหม่ (New Engines of Growth) เปลี่ยนการผลิตสิ นค้าโภคภัณฑ์เป็ นสิ นค้านวัตกรรม
เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศจากภาคอุตสาหกรรมไปสู่ การขับเคลื่อนด้วย เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดัง่ เดิมไปสู่การเกษตรแบบสมัยใหม่ โดยเน้นเรื่ องการบริ หารจัดการและ
การนําเทคโนโลยีมาใช้ (Smart Farming) เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ประเทศไทยก้าวเป็ นผูน้ าํ
เศรษฐกิจดิจิทลั ในภูมิภาคอาเซียนแล้ว ยังเป็ นการปูทาง รองรับ INDUSTRY 4.0 อีกด้วย
ดังนั้นจะเห็ นว่าประเทศกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิ ดขึ้นมากมาย จะเห็ นได้ว่าหลายองค์กรมีการนํา
เทคโนโลยี ดิ จิ ทัล หุ่ น ยนต์ เครื่ อ งจัก ร และปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ (Artificial Intelligence-AI) มาใช้เ พื่ อ พัฒ นา
กระบวนการผลิตที่ทนั สมัย สิ่ งที่เกิดขึ้นดังกล่างย่อมส่งผลกระทบต่อแรงงานไทยอย่างแน่นอน เพราะจะมีแรงงาน
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ไทยจํานวนมากตกงาน เนื่ องจากปรับตัวไม่ทนั ตามนโยบาย หรื อไม่มีเวลาให้แรงงานไทยปรั บตัวตามความ
เปลี่ยนแปลง ทางผูป้ ระกอบการเองต่างกดดันสารพัดเพื่อให้แรงงานที่ปรับตัวไม่ทนั ลาออก โดยที่เจ้าของกิจการ
ไม่ตอ้ งเสี ยค่าชดเชยตามกฎหมาย แต่ใช้วิธีกดดันอื่น ๆ ลักษณะบีบบังคับกดดันให้ลาออกเอง นอกจากนี้ ยงั พบว่า
โรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายแรงงาน (ธัญญลักษณ์ รุ ้งแสงจันทร์, 2561)
รศ.ดร. กิริยา กุลกลการ (2561) อุตสาหกรรม 4.0 เป็ นยุคที่มีการนําหุ่นยนต์และปั ญญาประดิษฐ์เข้ามาใช้
ในการทํางาน มีการนําเครื่ องจักรเข้ามาใช้เครื่ องจักรสามารถทํางานแทนแรงงานได้ในส่ วนกายภาพ (physical)
โดนทํางานได้ดว้ ยตัวเองสามารถสั่งการทํางานการทํางานอัตโนมัติวิเคราะห์ขอ้ มูลประมวลผลรวมถึงซ่อมแซม
ตัวเองได้ เมื่อหุ่ นยนต์เก่งขึ้น ทํางานซับซ้อนได้มากขึ้นแรงงานจึงมีความจําเป็ นที่ตอ้ งลดน้อยลงอาจเกิดคนกลุ่ม
หนึ่ งที่ เ รี ย กว่า ชนชั้น ไม่ ส ามารถทํา งานหรื อชนชั้น ไร้ ป ระโยชน์ (unworking class หรื อ useless class) ใน
ขณะเดียวกันอุตสาหกรรม 4.0 จะมีงานใหม่ ๆ เกิดขึ้น เช่น โลกยุค 4.0 ที่มาพร้อมกับระบบดิจิตอล ทําให้สามารถ
เข้าถึงข้อมูลขนาดใหญ่ หรื อ Big Data ได้อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน ซึ่ งจะส่ งผลต่อการจ้างงานได้ท้ งั ทางบวก
และลบใน 4 รู ปแบบ ดังนี้
1. การสร้างงานใหม่ มีการคาดการณ์วา่ งาน 65% ในอีก 10 ปี ข้างหน้ายังไม่เกิดขึ้นในปั จจุบนั งานใหม่
จะเป็ นงานที่เกี่ยวข้องกันการเขียนโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ เพื่อควบคุมหุ่ นยนต์ การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ที่
เรี ยกว่า Big Data และงานใหม่อื่น ๆ ที่อยากจะจินตนาการในปั จจุบนั
2. งานบางประเภทจะถูกแทนที่ เมื่อเศรษฐกิ จเปลี่ยนไปสู่ เศรษฐกิ จที่ มีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้น ลดการใช้
แรงงานมนุษย์ลง ตัวอย่างเช่น งานก่อสร้างจะถูกแทนที่ดว้ ยการพิมพ์แบบสามมิติ งานบัญชีและงานขายที่จะถูก
แทนที่โดยหุ่นยนต์ มีการคาดการณ์วา่ 1 ใน 3 ของทักษะในปั จจุบนั จะล้าสมัยและไม่มีความจําเป็ นอีกต่อไป
3. งานบางประเภทจะหมดสิ้ นไป โดยไม่มีการทดแทนซึ่ งอาจจะค่อย ๆ หายไปหรื อจะลดจํานวนลง
อย่างรวดเร็ ว เช่น ประกันรถยนต์เพราะต่อไปรถจะขับเองด้วยระบบเซ็นเซอร์ จึงมีความปลอดภัยและไม่ชนกัน
ธนาคารที่ จะหมดบทบาทไปเพราะคนหันไปใช้บล็อคเชน (blockchain) รถยนต์ที่ขบั เคลื่ อนด้วย นํ้ามันจะถูก
แทนที่ดว้ ยพลังงานไฟฟ้าหรื อแสงอาทิตย์ เป็ นต้น
4. งานจํานวนมากจะถูกปรับเปลี่ยนไปสู่ การทํางานร่ วมกับหุ่ นยนต์มากขึ้น เช่น ตนงานในบริ ษทั ผลิต
รถยนต์ หรื อ ช่างไฟฟ้านํ้าประปายังคงทํางานเหมือนเดิมภายใต้สภาพการทํางานที่ใช้หุ่ นยนต์มากขึ้น คุณหมอที่
ใช้ปั ญ ญาประดิ ษฐ์ช่ ว ยในการตรวจรั ก ษาโรค เกษตรกรที่ จะปลู ก พืช โดยใช้เทคโนโลยีม ากขึ้ น ซึ่ ง แรงงาน
จําเป็ นต้องทีทกั ษะและองค์ความรู ้ใหม่ในการทํางานร่ วมกับหุ่นยนต์
ดร. เสาวณี จันทะพงษ์ (2562)สําหรับแรงงานไทยนั้นต้องมีการปรับตัวและเตรี ยมความพร้อมอย่างยิ่งเนื่ องจาก
แรงงานยังขาดความรู ้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ทักษะด้านภาษา และการผลิตกําลังแรงงานไม่สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานภายในประเทศคาดการณ์ ว่า ในอนาคตนวัตกรรมและเทคโนโลยีจะเข้ามามี
บทบาทในภาคเศรษฐกิจส่งผลต่อระบบแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและการบริ การ รวมทั้งภาวะการเมืองที่ทาํ ให้
การจ้างงานลดลง และร้ อยละ 73 ของตลาดแรงงานทั้งหมดของประเทศเป็ นกลุ่มแรงงาน Semi-skilled หรื อ
แรงงานที่มีทกั ษะการทํางานระดับปานกลาง กลุ่มอาชีพที่ทาํ งานซํ้า ๆ เช่น พนักงานธุรการ-บัญชี พนักงานขาย
กลุ่มแรงงานโรงงาน เป็ นต้น จะถูกแทนที่ดว้ ยเทคโนโลยี
ดังนั้นหากแรงงานไทยยังไม่เตรี ยมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและปรับตัว ย่อมไม่สามารถอยูร่ อดหรื อ
แข่งขันได้ในโลกยุคใหม่ได้อย่างแน่นอน
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5. แรงงานไทยต้ องปรับตัวอย่ างไรกับการเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต

หม่อมหลวงปุณฑริ ก สมิติ (2562)ในการพัฒนาทักษะแรงงานในประเทศนั้น เป็ นที่น่ายินดีที่รัฐบาลไทย
ได้มีการ ส่ งเสริ มให้มีการจัดทําหลักสู ตรการพัฒนาฝี มือแรงงาน มีการฝึ กอบรม และทดสอบ มาตรฐานฝี มือแร
งาน และมีหน่วยงานของรัฐดูแลอย่างเป็ นรู ปธรรมและต่อเนื่ อง เช่น สานักงานพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝี มือ
แรงงาน สถาบันพัฒนาฝี มือแรงงาน เป็ นต้น หากมีการดูแล สนับสนุ น และส่ งเสริ มอย่างต่อเนื่ องจะส่ งผลให้
แรงงานไทยสามารถพัฒนา ตนเองจากแรงงานไร้ทกั ษะฝี มือ (Unskill Labor) แรงงานกึ่งทักษะฝี มือ (Semi-skilled
Labor) สามารถก้าวสู่การแรงงานที่มีทกั ษะฝี มือ (Skill Labor) ภาครัฐและภาคธุรกิจเป็ นต้องปรับเปลี่ยนการพัฒนา
คนของประเทศไปในทิศทางที่สนับสนุนแนวทางการพัฒนาดังกล่าวให้เร็ วที่ สุด คือ ต้องเตรี ยมคนให้เป็ นกําลัง
แรงงานที่ฉลาดและความสามารถพิเศษ (Talent) และแข่งขันได้ ต้องพัฒนากําลังแรงงานที่มีผลิตภาพสูง
ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ (2560)ส่ วนแรงงานที่กาํ ลังเรี ยนอยูใ่ นปั จจุบนั ที่จะจบการศึกษา (Flow) ควรจะมีวิธี
เข้าไปปรับ Talents ให้ตรงกับความต้องการของ Talent Market ด้วยการฝึ กอบรมอย่างเข้มข้นประมาณ 1 ปี หรื อ
จนกว่าจะทดสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานสมรรถนะที่กาํ หนด โดยวิธีการรับสมัครจากวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยที่มี
ความพร้อมและยินดีให้ความร่ วมมือกับทางรัฐบาล ในลักษณะที่เป็ นข้อตกลงร่ วมกัน (MOU) โดยรัฐสนับสนุน
งบประมาณต่อหัวอย่างเต็มที่ มีการฝึ กฝนการปฏิบตั ิงานจริ งร่ วมกับทางสถานประกอบการที่ มีความพร้อม เพื่อ
นําไปใช้ในอุตสาหกรรมในยุค 4.0 ที่กาํ ลังจะมาถึง

6. สรุ ป

ประเทศไทยเป็ นอีกหนึ่ งประเทศที่ได้รับอิทธิ พลของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว แรงงานไทยเป็ นกลไก
สําคัญในการพัฒนาประเทศและเป็ นอีกภาคส่ วนหนึ่ งที่ ได้รับผลของ การเปลี่ยนแปลง ดังนั้น แรงงานจึ งต้อง
เตรี ยมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่กาํ ลังจะ เกิ ดขึ้น เพื่อให้สามารถแข่งขันกับแรงงานประเทศอื่นได้ ด้วย
วิธีการดังนี้ ประการแรก รัฐ ต้องมีการเร่ งพัฒนามนุ ษย์เป็ นปั จจัยสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิ จ สังคม และ
ประเทศชาติตอ้ งมีนโยบายและงบประมาณให้แก่สถาบันการศึ กษาในสาขาที่ขาดแคลน และเป็ นที่ ตอ้ งการใน
อนาคตในยุค 4.0 ปรับปรุ งคุณภาพการศึกษา และบุคลากรทางการ ศึกษา ให้มีความรู ้ ทักษะ และอุปกรณ์การเรี ยน
การสอนที่ทนั สมัย สามารถผลิตแรงงานที่ มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานได้อีกทั้งภาครัฐ
ต้องเข้ามาแก้ไข ปั ญหาโครงสร้างประชากรที่มีอตั ราการเกิดตํ่า ทําให้เกิดปั ญหาการขาดแคลนแรงงาน ด้วยการจัด
สวัสดิการและเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตร จะช่วยลดภาระให้แก่ครอบครัวที่มีบุตร เพื่อกระตุน้ ให้มี
อัตราการเกิ ดสู งขึ้น จํานวนประชากรภายในประเทศมากขึ้น ส่ งผลต่อการสร้างกําลังแรงงานเพิ่มมากขึ้นได้ใน
ที่สุดอีกทั้งรัฐยังต้องมีนโยบายดูแลและส่งเสริ มการมีงานทําของผูส้ ูงอายุดว้ ย

7. ข้ อเสนอแนะ

ในการดําเนิ นครั้งต่อไป ควรมีการทดลองและวิจยั เกี่ ยวกับศักยภาพแรงงานไทยเพื่อรับมือ แก้ปัญหา
หรื อการขยายศูนย์การเรี ยนรู ้ที่สนับสนุ นแนวทางการพัฒนาแรงงานไทย เพื่อเข้าสู่ ยุค อุตสาหกรรม 4.0 อย่าง
แท้จริ ง
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การระบุความเสี่ ยงจากการลงทุนในธุรกิจอสั งหาริมทรัพย์ ท้งั ทางตรงและทางอ้อม
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อสังหาริ มทรั พย์เป็ นสิ นทรั พย์ลงทุ นทางเลื อก (alternative investments) ที่ ได้รับความนิ ยมสู งโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในช่วงผลตอบแทนจากการลงทุนในสิ นทรัพย์อื่น ๆ ตํ่า การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์น้ นั สามารถลงทุ นได้
ทั้งทางตรง คือ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ที่เป็ นสิ นทรัพย์ที่จบั ต้องได้ (tangible asset) และทางอ้อม คือ การลงทุน
ในอสังหาริ มทรัพย์ที่เป็ นสิ นทรัพย์ที่จบั ต้องไม่ได้ (intangible asset) ในรู ปของตราสารทางการเงิ น ซึ่ งการลงทุนนั้น
ย่ อมมี ความเสี่ ยงเกิ ดขึ้ น การวิ จัยครั้ งนี้ มี ว ัตถุ ประสงค์ เพื่ อศึ กษาและระบุ ความเสี่ ยงจากการลงทุ นในธุ รกิ จ
อสังหาริ มทรัพย์ท้ งั ทางตรงและทางอ้อมโดยทําการเก็บรวบรวมข้อมูลนักลงทุนที่มีประสบการณ์การลงทุนในธุ รกิ จ
อสังหาริ มทรัพย์ท้ งั ทางตรงและทางอ้อม ไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี จํานวน 10 ราย และทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการวิเคราะห์
เนื้อหาในประเด็นของลักษณะความเสี่ ยงจากการลงทุนในธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
ผลการวิจยั พบว่า การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ทางตรงมีค่าคะแนนความเสี่ ยงอยูร่ ะหว่าง 8.16 – 18.24 โดย
ค่าคะแนนความเสี่ ยงสู งสุ ด 3 ลําดับแรก ได้แก่ ความเสี่ ยงด้านการเงิ น ความเสี่ ยงด้านสังคม และความเสี่ ยงด้านการ
ปฏิ บตั ิตามกฎระเบี ยบ ตามลําดับ ในขณะที่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ทางอ้อมมีค่าคะแนนความเสี่ ยงอยู่ระหว่าง
0.00 – 17.28 โดยค่าคะแนนความเสี่ ยงสู งสุ ด 3 ลําดับแรก ได้แก่ ความเสี่ ยงด้านเศรษฐกิจ ความเสี่ ยงด้านการเงิ น และ
ความเสี่ ยงด้านการเมือง ตามลําดับ
คําสําคัญ: อสังหาริ มทรัพย์ทางตรง อสังหาริ มทรัพย์ทางอ้อม การลงทุน ความเสี่ ยง

ABSTRACT

Real estate is an alternative way of investment that is popular amongst investors especially under the low yield
environment. The investors can invest both through direct investment such as investing in tangible assets, or indirect
investment which is to invest in financial instruments such as REIT. Any investment is normally associated with risks. This
research aims to study and identifies the risks from investing in real estate both directly and indirectly, by means of
collecting data from 10 investors who have investment experience in real estate business at least 5 years. This research
employs the content analysis to analyze the risk characteristics of real estate business investment.
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The results indicate that the direct investment in real estate has the risk score between 8.16 - 18.24, where the
risks with the top three scores are financial risk, social risk, and regulatory compliance risks respectively.In addition, the
indirect investment in real estate as the risk score of 0.00-17.28 with the top three scores are economic risk, financial risk
and political risk, respectively
KEYWORDS: direct real estate investment, indirect real estate investment, investment, risk

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

อสังหาริ มทรัพย์นับเป็ นสิ นทรัพย์ลงทุนทางเลือก (alternative investments) ที่ ได้รับความนิ ยมสู ง โดย
สามารถลงทุนได้ท้ งั ทางตรง คือ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ที่เป็ นสิ นทรัพย์ที่จบั ต้องได้ (tangible asset) เช่น
การซื้ อ บ้า นหรื อคอนโดมิ เ นี ย มแล้ว ปล่ อ ยให้ เ ช่ า หรื อเก็ ง กํา ไร เป็ นต้น และทางอ้อ ม คื อ การลงทุ น ใน
อสังหาริ มทรัพย์ที่เป็ นสิ นทรัพย์ ที่จบั ต้องไม่ได้ (intangible asset) ลงทุนในสิ นทรัพย์ทางการเงิน เช่น กองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์ (property fund และ Real Estate Investment Trust: REIT) เป็ นต้น
การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ทางตรงมีขอ้ ดีที่เด่นชัดที่สุด คือ การได้เป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ อาคารหรื อ
ที่ดิน ซึ่ งเป็ นสิ นทรัพย์ที่จบั ต้องได้ และมูลค่าของอสังหาริ มทรัพย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ดินมักจะเพิ่มขึ้นในระยะ
ยาว แต่การลงทุนทางตรงมีขอ้ จํากัดหลายประการ เช่น ต้องใช้เงิ นลงทุนจํานวนมาก ดูแลความเรี ยบร้อยของ
ทรั พย์สิน ต้องซ่ อมแซมและบํารุ งรั กษาอยู่เป็ นระยะ ทั้งนี้ การได้เป็ นเจ้าของอสังหาริ มทรั พย์เพียง 1 – 2 ชิ้ น
ไม่เป็ นการกระจายความเสี่ ยงที่ เหมาะสม (วิน พรหมแพทย์, 2560) จากข้อจํากัดดังกล่าว นักลงทุนนิ ยมลงทุน
อสังหาริ มทรั พย์ทางอ้อมมากขึ้ น เนื่ องจากสามารถเริ่ มลงทุ นได้ด้วยเงิ นจํานวนน้อยและมี ผูด้ ู แลจัดการหาผูเ้ ช่ า
ซ่อมแซม บํารุ งรักษา และสามารถกระจายเงินลงทุนได้ในอสังหาริ มทรัพย์ที่มีความหลากหลาย ทั้งแบบกระจายหลาย
ประเภท อาทิ อาคารสํานักงาน โรงแรม ห้างสรรพสิ นค้า เป็ นต้น รวมทั้งสามารถกระจายเงินลงทุนไปยังหลายประเทศ
อาทิ ไทย สิ งคโปร์ ออสเตรเลีย เป็ นต้น (Khumpaisal, 2015)
อย่างไรก็ตาม การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์มีความเสี่ ยง ที่ เกิ ดจากอัตราผลตอบแทนที่นกั ลงทุนได้รับจริ ง
(actual return) คลาดเคลื่อนหรื อเบี่ยงเบนไปจากอัตราผลตอบแทนที่นกั ลงทุนนั้นคาดหวังว่าจะได้รับ (expected return)
(ณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์, 2562) ดังนั้น ไม่วา่ นักลงทุนจะขาดทุนหรื อได้กาํ ไร ถือเป็ นความเสี่ ยงทั้งสิ้น เพราะความคลาด
เคลื่ อนเช่ นนั้น จะทําให้นักลงทุ นวางแผนการลงทุ นในอนาคตได้ยากเช่ น อาจจัดสรรหรื อแบ่ งเงิ นลงทุ นมากใน
หลักทรั พย์ที่ มี อ ัตราผลตอบแทนที่ คาดหวังว่าจะได้รั บสู งแต่ กลับมี อ ัตราผลตอบแทนที่ ได้รั บจริ งตํ่า ส่ งผลให้
ผลตอบแทนรวม (total return) ที่นกั ลงทุนควรจะได้รับน้อยกว่าที่ควร ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาความเสี่ ยง
จากการลงทุนในธุ รกิ จอสังหาริ มทรั พย์ท้ งั ทางตรงและทางอ้อม เพื่อเป็ นแนวทางในการวางแผนการลงทุนในธุ รกิ จ
อสังหาริ มทรัพย์อย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อศึกษาและระบุความเสี่ ยงจากการลงทุนในธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ท้ งั ทางตรงและทางอ้อม
(2) เพื่อเปรี ยบเทียบความเสี่ ยงที่ระบุได้จากการลงทุนในธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ท้ งั ทางตรงและทางอ้อม
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3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
รู ปแบบการลงทุน

ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ทั้งทางตรงและทางอ้ อม

1) การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ทางตรง (direct real
estate investment)
2) การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ทางอ้อม (indirect
real estate investment)

1) ความเสี่ ยงจากปั จจัยภายใน
(สํานักแผนยุทธศาสตร์ องค์การคลังสิ นค้า, 2553)
- ด้านกลยุทธ์ (strategic risk)
- ด้านการปฏิบตั ิการ (operational risk)
- ด้านการเงิน (financial risk)
- ด้านการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
(compliance risk)
2) ความเสี่ ยงจากปั จจัยภายนอก
(Bensoussan & Fleisher, 2008; Kirsty, 2010)
- ด้านสังคม (social risk)
- ด้านเทคโนโลยี (technological risk)
- ด้านสิ่ งแวดล้อม (environmental risk)
- ด้านเศรษฐกิจ (economic risk)
- ด้านการเมือง (political risk)

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
การวิ จัยครั้ งนี้ เป็ นการวิ จัยเชิ งคุ ณภาพ (qualitative research) โดยเก็ บรวบรวมข้อมู ลจากการทบทวน
วรรณกรรมและงานวิ จัยต่ าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง ด้วยการสั มภาษณ์ นักลงทุ นที่ มี ประสบการณ์ การลงทุ นในธุ รกิ จ
อสังหาริ มทรั พย์ท้ งั ทางตรงและทางอ้อม เพื่อศึ กษาและระบุ ความเสี่ ยงจากการลงทุ นในธุ รกิ จอสังหาริ มทรั พย์ท้ งั
ทางตรงและทางอ้อม แล้วทํากานวิเคราะห์ สรุ ปเป็ นข้อมูลเชิงนามธรรม อันนําไปสู่ การระบุปัจจัยเสี่ ยงที่ส่งผลกระทบ
ต่อการลงทุนในธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
4.2 การคัดเลือกผู้ให้ ข้อมูล
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการวิจยั ครั้งนี้ คือ นักลงทุนที่ มีประสบการณ์การลงทุนในธุ รกิ จอสังหาริ มทรัพย์ท้ งั ทางตรง
และ/หรื อทางอ้อม มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี จํานวน 10 ราย โดยแบ่งออกเป็ นนักลงทุนในธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ทางตรง
จํานวน 5 ราย และนักลงทุนในธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ทางอ้อม จํานวน 5 ราย
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรที่ศึกษาในงานวิจยั นี้ คือ ปั จจัยเสี่ ยงจากการลงทุนในธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ท้ งั ทางตรงและทางอ้อม
ซึ่งแบ่งออกเป็ น 9 ด้าน ดังนี้
(1) ความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ (strategic risk) หมายถึ ง ความเสี่ ยงที่ ส่ งผลกระทบต่ อการกําหนดแผน
การดําเนินงานหรื อแผนกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์หลักและเป้ าหมายของนักลงทุน
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(2) ความเสี่ ยงด้านการปฏิบตั ิการ (operational risk) หมายถึง ความเสี่ ยงที่ส่งผลกระทบต่อประสิ ทธิ ภาพ
ของกระบวนการทํางานและการบรรลุวตั ถุประสงค์หลักของนักลงทุนในภาพรวม
(3) ความเสี่ ยงด้านการเงิน (financial risk) หมายถึง ความเสี่ ยงที่ส่งผลกระทบต่อการบริ หารจัดการทาง
การเงินของนักลงทุน
(4) ความเสี่ ยงด้านการปฏิ บตั ิตามกฎระเบียบ (compliance risk) หมายถึง ความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้องกับการ
ปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงานกํากับดูแล รวมทั้งความเสี่ ยงด้านกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(5) ความเสี่ ยงด้านสังคม (social risk) หมายถึ ง ความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้องกับสังคม อาทิ เช่ น วัฒนธรรม
ค่านิยม วิถีชีวติ ความเป็ นอยู่ พฤติกรรมและความต้องการของคนในสังคม เป็ นต้น
(6) ความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยี (technological risk) หมายถึง ความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้องกับเทคโนโลยีต่าง ๆ
อาทิเช่น เทคโนโลยีข้ นั พื้นฐาน การวิจยั และพัฒนาด้านเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ เป็ นต้น
(7) ความเสี่ ยงด้านสิ่ งแวดล้อม (environmental risk) หมายถึง ความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อม อาทิ
เช่น ภัยธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศ เป็ นต้น
(8) ความเสี่ ยงด้านเศรษฐกิ จ (economic risk) หมายถึ ง ความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้องกับภาวะเศรษฐกิ จของ
ประเทศ อาทิเช่น อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ต้นทุนแรงงาน/วัตถุดิบ เป็ นต้น
(9) ความเสี่ ยงด้านการเมือง (political risk) หมายถึง ความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้องกับการเมืองภายในประเทศ
และการเมื องระหว่างประเทศ ตลอดจนนโยบายต่าง ๆ ของประเทศที่ มีผลต่อการดําเนิ นธุ รกิ จ เช่น เสถียรภาพทาง
การเมือง นโยบายของภาครัฐ เป็ นต้น
สําหรับโอกาสที่ จะเกิ ดความเสี่ ยงและความรุ นแรงของความเสี่ ยงจากการลงทุนในธุ รกิ จอสังหาริ มทรั พย์
แบ่งเป็ น 5 ระดับ ดังนี้
1 หมายถึง มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยง/มีความรุ นแรงของความเสี่ ยงอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
2 หมายถึง มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยง/มีความรุ นแรงของความเสี่ ยงอยูใ่ นระดับน้อย
3 หมายถึง มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยง/มีความรุ นแรงของความเสี่ ยงอยูใ่ นระดับปานกลาง
4 หมายถึง มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยง/มีความรุ นแรงของความเสี่ ยงอยูใ่ นระดับมาก
5 หมายถึง มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยง/มีความรุ นแรงของความเสี่ ยงอยูใ่ นระดับมากที่สุด
4.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ ใช้การสัมภาษณ์ แบบมี โครงสร้ างเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลความเสี่ ยงจากการลงทุนในธุ รกิ จ
อสังหาริ มทรั พย์ท้ งั ทางตรงและทางอ้อมจากนักลงทุ นในธุ รกิ จอสังหาริ มทรั พย์ตามคุ ณสมบัติที่ผูว้ ิจัยกําหนดไว้
โดยข้อคําถามเป็ นแบบปลายเปิ ด (open-ended question) ประกอบด้วย ลักษณะความเสี่ ยง สาเหตุของความเสี่ ยง โอกาส
ที่จะเกิดความเสี่ ยง และความรุ นแรงของความเสี่ ยงของ ปั จจัยเสี่ ยงจากการลงทุนในธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์ท้ งั ทางตรง
และทางอ้อม (Khumpaisal, 2015) ตามที่ได้กล่าวไว้ใน หัวข้อ 4.3 ตัวแปรที่ศึกษา
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้ อหา (Content Analysis) โดยวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบสร้ าง
ข้อสรุ ปด้วยการจําแนกชนิ ดข้อมูล คือ จําแนกประเด็นการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามแนวการศึ กษาที่ ได้กาํ หนดไว้ ทั้งการ
วิเคราะห์ ขอ้ มูลจากการศึ กษาเอกสารและการสัมภาษณ์ แบบมี โครงสร้ าง แล้วนํามาวิเคราะห์ ประกอบกัน เพื่อหา
ประเด็นหลักของเนื้ อหาตามกระบวนการซึ่ งได้จากการจดบันทึ ก และการบันทึ กเสี ยงการสัมภาษณ์ ประกอบกับ
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การตีความข้อมูลมีความซับซ้อนที่ตอ้ งทําการวิเคราะห์ผ่านอากัปกิริยาของผูใ้ ห้ขอ้ มูล เพื่อสร้างข้อสรุ ปเชิงนามธรรม
อันจะนําไปสู่การตอบคําถามตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ที่กาํ หนดไว้
สําหรับ เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ ยของโอกาสที่ จะเกิ ดความเสี่ ยงหรื อความรุ นแรงของความเสี่ ยง
(ไพศาล หวังพานิช, 2551) ได้แก่
1.00 – 1.80 หมายถึง มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยง/มีความรุ นแรงของความเสี่ ยงอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
1.81 – 2.60 หมายถึง มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยง/มีความรุ นแรงของความเสี่ ยงอยูใ่ นระดับน้อย
2.61 – 3.40 หมายถึง มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยง/มีความรุ นแรงของความเสี่ ยงอยูใ่ นระดับปานกลาง
3.41 – 4.20 หมายถึง มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยง/มีความรุ นแรงของความเสี่ ยงอยูใ่ นระดับมาก
4.21 – 5.00 หมายถึง มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยง/มีความรุ นแรงของความเสี่ ยงอยูใ่ นระดับมากที่สุด

5. สรุ ปผลการวิจัย

(1) ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์เห็นว่าความเสี่ ยงจากการลงทุนในธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ทางตรง ประกอบด้วย
(1.1) ความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ ประกอบด้วย การเปลี่ ยนแปลงนโยบายการดําเนิ นงาน การวางแผน
การลงทุนผิดพลาด กลยุทธ์ไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบนั และการขาดความรู ้ความสามารถ
ของผูบ้ ริ หารองค์กร
(1.2) ความเสี่ ยงด้านการปฏิ บัติ การ ประกอบด้วย การดําเนิ นงานไม่ เป็ นไปตามแผนที่ ว างไว้
การปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรที่ไม่สอดคล้องกับการดําเนินงาน และขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถ
(1.3) ความเสี่ ยงด้านการเงิน ประกอบด้วย ต้นทุนทางการเงินสู ง การขาดสภาพคล่อง การบริ หาร
การเงินไม่เป็ นไปตามแผน และการขาดเงินทุนในการดําเนินงาน
(1.4) ความเสี่ ยงด้านการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ประกอบด้วย ความเข้มงวดของกฎหมายและระเบียบ
ต่ าง ๆ ข้อจํากัดด้านกฎหมายที่ มี ผลต่ อการพัฒนาโครงการ และการติ ดต่ อกับหน่ วยงานราชการมี ข้ ันตอนและ
เอกสารจํานวนมาก
(1.5) ความเสี่ ยงด้านสังคม ประกอบด้วย พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคมี ความหลากหลายและเปลี่ ยนแปลง
อย่างรวดเร็ ว ความต้องการและอํานาจการต่อรองของผูบ้ ริ โภคจะเพิ่มขึ้น
(1.6) ความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยี ประกอบด้วย การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ ว การขาด
เทคโนโลยีที่ทนั สมัยในการดําเนินงาน และไม่มีการสํารองข้อมูลเพื่อความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล
(1.7) ความเสี่ ยงด้านสิ่ งแวดล้อ ม ประกอบด้วย ภัยธรรมชาติ ต่าง ๆ สภาพชุ มชนโดยรอบมี ความ
แตกต่างกัน และข้อร้องเรี ยนต่าง ๆ จากชุมชนโดยรอบ
(1.8) ความเสี่ ย งด้า นเศรษฐกิ จ ประกอบด้วย ความผันผวนของเศรษฐกิ จและความผันผวนของ
อัตราดอกเบี้ย และการเปลี่ยนแปลงราคาของสิ นทรัพย์
(1.9) ความเสี่ ยงด้านการเมือง ประกอบด้วย ความไม่มนั่ คงทางการเมือง การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
และการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ มี ความคิ ดเห็ นว่าโอกาสที่ จะเกิ ดความเสี่ ยงจากการลงทุ นในธุ รกิ จอสังหาริ มทรั พย์ทางตรง
ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย – มาก โดยความเสี่ ยงที่ มี โอกาสเกิ ดอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความเสี่ ยงด้านสั งคมและ
ความเสี่ ยงด้านการเงิน ตามลําดับ และ ผูใ้ ห้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นว่าความรุ นแรงของความเสี่ ยงจากการลงทุนในธุ รกิ จ
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อสังหาริ มทรัพย์ทางตรงในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง – มากที่สุด โดยความเสี่ ยงที่มีความรุ นแรงอยูใ่ นระดับมากที่ สุด
ได้แก่ ความเสี่ ยงด้านการเงินและความเสี่ ยงด้านการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ตามลําดับ (ดังตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 โอกาสและความรุ นแรงของความเสี่ ยงในการลงทุนธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ทางตรง
ปั จจัยเสี่ ยง
1. กลยุทธ์
2. การปฏิบตั ิการ
3. การเงิน
4. การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
5. สังคม
6. เทคโนโลยี
7. สิ่ งแวดล้อม
8. เศรษฐกิจ
9. การเมือง

โอกาสเกิด (Likelihood)
ค่าเฉลี่ย
ระดับ
2.40
น้อย
3.40
ปานกลาง
3.80
มาก
3.40
ปานกลาง
4.00
มาก
2.40
น้อย
2.20
น้อย
3.40
ปานกลาง
3.40
ปานกลาง

ความรุ นแรง (Consequence)
ค่าเฉลี่ย
ระดับ
3.60
มาก
3.80
มาก
4.80
มากที่สุด
4.60
มากที่สุด
4.20
มาก
3.40
ปานกลาง
4.00
มาก
4.20
มาก
4.20
มาก

ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ มี ความคิ ดเห็ นว่าการลงทุ นในอสังหาริ มทรั พย์ทางตรงมี ค่าคะแนนความเสี่ ยงอยู่ระหว่าง
8.16 – 18.24 โดยค่าคะแนนความเสี่ ยงสูงสุด 3 ลําดับแรก ได้แก่ ความเสี่ ยงด้านการเงิน ความเสี่ ยงด้านสังคม และความเสี่ ยง
ด้านการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ตามลําดับ (ดังตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 ค่าคะแนนความเสี่ ยงของปั จจัยเสี่ ยงจากการลงทุนในธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ทางตรง
ปั จจัยเสี่ ยง
1. กลยุทธ์
2. การปฏิบตั ิการ
3. การเงิน
4. การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
5. สังคม
6. เทคโนโลยี
7. สิ่ งแวดล้อม
8. เศรษฐกิจ
9. การเมือง

โอกาสที่จะเกิด
2.40
3.40
3.80
3.40
4.00
2.40
2.20
3.40
3.40

ความรุ นแรง
3.60
3.80
4.80
4.60
4.20
3.40
4.00
4.20
4.20

ค่าความเสี่ ยง1
8.64
12.92
18.24
15.64
16.80
8.16
8.80
14.28
14.28

หมายเหตุ 1 ค่าความเสี่ ยง คํานวณจาก โอกาสที่จะเกิด x ความรุ นแรง, โดย อัญชุลี สิ มะเสถียร, 2553.
(2) ผู้ให้ สัมภาษณ์ ระบุว่าความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทางอ้ อม ประกอบด้ วย
(2.1) ความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ ประกอบด้วย ความแตกต่างของนโยบายการลงทุนและการวางแผน
การลงทุนที่ผิดพลาด
(2.2) ความเสี่ ย งด้า นการปฏิ บัติก าร ประกอบด้ว ย ความรู ้ ค วามสามารถของผูบ้ ริ ห ารกองทุ น
การไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาเช่าช่วงของผูใ้ ห้เช่าช่วงสิ ทธิ การประเมินมูลค่าสิ ทธิ การเช่าที่ผิดพลาด และการกําหนด
สมมติฐานทางการเงินที่ผิดพลาด
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(2.3) ความเสี่ ยงด้านการเงิน ประกอบด้วย การขาดสภาพคล่อง
(2.4) ความเสี่ ยงด้านการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ประกอบด้วย การขาดความรู ้ความเข้าใจในการลงทุน
(2.5) ความเสี่ ยงด้านสังคม พบว่า ไม่มีความเสี่ ยงด้านสังคม
(2.6) ความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยี พบว่า ไม่มีความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยี
(2.7) ความเสี่ ยงด้านสิ่ งแวดล้อม ประกอบด้วย ภัยธรรมชาติต่าง ๆ
(2.8) ความเสี่ ย งด้า นเศรษฐกิ จ ประกอบด้ว ย ความผัน ผวนของเศรษฐกิ จ ความผัน ผวนของ
อัตราดอกเบี้ย และความไม่แน่นอนของอุปสงค์อุปทานในตลาด รวมทั้งความผันผวนของราคาสิ นทรัพย์ที่ลงทุน
(2.9) ความเสี่ ย งด้า นการเมื อ ง ประกอบด้ว ย ความไม่ ม ั่น คงทางการเมื อ ง ความไม่ แ น่ น อน
ทางการเมือง และความขัดแย้งทางการเมือง
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ระบุวา่ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยงจากการลงทุนในธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์ทางอ้อม อยูใ่ น
ระดับไม่มีโอกาสเกิ ด – มาก โดยความเสี่ ยงที่มีโอกาสเกิ ดอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความเสี่ ยง ด้านการเงิน ความ
เสี่ ยงด้านเศรษฐกิจ และความเสี่ ยงด้านการเมือง ตามลําดับ ส่ วนความรุ นแรงของความเสี่ ยงจากการลงทุนอยูใ่ น
ระดับน้อยที่สุด – มากที่สุด โดยความเสี่ ยงที่มีความรุ นแรงอยูใ่ นระดับมากที่สุด ได้แก่ ความเสี่ ยงด้านเศรษฐกิจ
ความเสี่ ยงด้านการเงิน และความเสี่ ยงด้านการเมือง ตามลําดับ (ดังตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 โอกาสและความรุ นแรงของความเสี่ ยงในการลงทุนธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ทางอ้อม
ปั จจัยเสี่ ยง
1. กลยุทธ์
2. การปฏิบตั ิการ
3. การเงิน
4. การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
5. สังคม
6. เทคโนโลยี
7. สิ่ งแวดล้อม
8. เศรษฐกิจ
9. การเมือง

โอกาสเกิด (Likelihood)
ค่าเฉลี่ย
ระดับ
3.20
ปานกลาง
3.40
ปานกลาง
3.60
มาก
3.40
ปานกลาง
0.00
ไม่มี
0.00
ไม่มี
1.60
น้อยที่สุด
3.60
มาก
3.60
มาก

ความรุ นแรง (Consequence)
ค่าเฉลี่ย
ระดับ
4.00
มาก
3.80
มาก
4.60
มากที่สุด
3.60
มาก
1.60
น้อยที่สุด
1.80
น้อยที่สุด
1.60
น้อยที่สุด
4.80
มากที่สุด
4.60
มากที่สุด

ผูใ้ ห้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นว่าการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ทางอ้อมมีค่าคะแนนความเสี่ ยงอยูร่ ะหว่าง 0.00 –
17.28 โดยค่าคะแนนความเสี่ ยงสู งสุ ด 3 ลําดับแรก ได้แก่ ความเสี่ ยงด้านเศรษฐกิจ ความเสี่ ยงด้านการเงิน และความเสี่ ยง
ด้านการเมือง ตามลําดับ (ดังตารางที่ 4)
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ตารางที่ 4 ค่าคะแนนความเสี่ ยงของปั จจัยเสี่ ยงจากการลงทุนในธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ทางอ้อม
ปั จจัยเสี่ ยง
1. กลยุทธ์
2. การปฏิบตั ิการ
3. การเงิน
4. การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
5. สังคม
6. เทคโนโลยี
7. สิ่ งแวดล้อม
8. เศรษฐกิจ
9. การเมือง

โอกาสที่จะเกิด
3.20
3.40
3.60
3.40
0.00
0.00
1.60
3.60
3.60

ความรุ นแรง
4.00
3.80
4.60
3.60
1.60
1.80
1.60
4.80
4.60

ค่าความเสี่ ยง1
12.80
12.92
16.56
12.24
0.00
0.00
2.56
17.28
16.56

หมายเหตุ 1 ค่าความเสี่ ยง คํานวณจาก โอกาสที่จะเกิด x ความรุ นแรง, โดย อัญชุลี สิ มะเสถียร, 2553.
(3) การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทางตรงและทางอ้ อม
ผู ้ใ ห้ สั ม ภาษณ์ เ ห็ น ว่ า การลงทุ น ในธุ ร กิ จ อสั ง หาริ มทรั พ ย์ ท างตรงมี ค่ า คะแนนความเสี่ ยงสู ง กว่ า
การลงทุนในธุ รกิ จอสังหาริ มทรัพย์ทางอ้อม รวม 5 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ ยงด้านการเงิ น ความเสี่ ยงด้านการปฏิ บตั ิตาม
กฎระเบี ยบ ความเสี่ ยงด้านสังคม ความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยี และความเสี่ ยงด้านสิ่ งแวดล้อม ในขณะที่การลงทุน
ในธุ รกิ จอสังหาริ มทรัพย์ทางอ้อมมีค่าคะแนนความเสี่ ยงสู งกว่าการลงทุนในธุ รกิ จอสังหาริ มทรัพย์ทางตรง รวม 3 ด้าน
ได้แก่ ความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ ยงด้านเศรษฐกิจ และความเสี่ ยงด้านการเมือง (ดังตารางที่ 5)
ตารางที่ 5 ผลการศึกษาเปรี ยบเทียบค่าคะแนนความเสี่ ยงจากการลงทุนในธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ทางตรงและ
ทางอ้อม
ปั จจัยเสี่ ยง
1. กลยุทธ์
2. การปฏิบตั ิการ
3. การเงิน
4. การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
5. สังคม
6. เทคโนโลยี
7. สิ่ งแวดล้อม
8. เศรษฐกิจ
9. การเมือง

การลงทุนในธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
ทางตรง
8.64
12.92
18.24
15.64
16.80
8.16
8.80
14.28
14.28

6. อภิปรายผล

การลงทุนในธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
ทางอ้อม
12.80
12.92
16.56
12.24
0.00
0.00
2.56
17.28
16.56

การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ทางตรงมีค่าคะแนนความเสี่ ยงอยู่ระหว่าง 8.16 – 18.24 โดยค่าคะแนนความเสี่ ยง
สู งสุ ด 3 ลําดับแรก ได้แก่ ความเสี่ ยงด้านการเงิน ความเสี่ ยงด้านสังคม และความเสี่ ยงด้านการปฏิ บตั ิตามกฎระเบียบ
ตามลํา ดับ ทั้งนี้ เป็ นผลมาจากการลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ทางตรงต้องใช้เงิ นลงทุ นจํานวนมาก ทั้งในรู ปแบบของ
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การพัฒนาโครงการหรื อการซื้ ออสังหาริ มทรัพย์เพื่อปล่อยเช่า รวมถึงพฤติกรรมของคนในสังคมที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ ว
และมีความหลากหลายมากขึ้น ตลอดจนข้อจํากัดทางกฎหมายต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุน อาทิเช่น กฎหมายผังเมือง
ที่ส่งผลต่อการใช้ประโยชน์ในที่ดิน เป็ นต้น
การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ทางอ้อมมีค่าคะแนนความเสี่ ยงอยูร่ ะหว่าง 0.00 – 17.28 โดยค่าคะแนนความเสี่ ยง
สู งสุ ด 3 ลําดับแรก ได้แก่ ความเสี่ ยงด้านเศรษฐกิจ ความเสี่ ยงด้านการเงิน และความเสี่ ยงด้านการเมือง ตามลําดับ ทั้งนี้
เป็ นผลมาจากการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ทางอ้อมเป็ นการลงทุนมีผบู ้ ริ หารจัดการกองทุนทําหน้าที่บริ หารจัดการกองทุน
ให้สามารถสร้ างผลตอบแทนให้กับนักลงทุ นได้สูงสุ ด จึ งเป็ นเสมื อนผูบ้ ริ หารความเสี่ ยงต่าง ๆ ที่ เกิ ดจากการลงทุน
ในอสังหาริ มทรัพย์ทางอ้อมแทนนักลงทุน ความเสี่ ยงหลักจากการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ทางอ้อมจึงเป็ นความเสี่ ยง
ที่เกิดจากปั จจัยภายนอกที่นกั ลงทุนไม่สามารถควบคุมได้ อาทิเช่น ภาวะเศรษฐกิจ สถานการณ์ทางการเมือง เป็ นต้น ซึ่งล้วน
ส่ งผลกระทบต่อการลงทุนทั้งสิ้ น อย่างไรก็ตาม เป้ าหมายของนักลงทุน คือ การได้รับผลตอบแทนสู งสุ ดจากการลงทุน
หากการลงทุนไม่เป็ นไปตามที่คาดหวัง ย่อมส่ งผลต่อความเสี ยหายแก่นกั ลงทุน จึงทําให้ความเสี่ ยงทางด้านการเงินยังคง
เป็ นความเสี่ ยงหนึ่งที่มีค่าคะแนนความเสี่ ยงอยูใ่ น 3 ลําดับแรก
ผลการวิจยั ที่ได้มีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของประภาพรรณ แก้วพิทกั ษ์ (2559)ที่ทาํ การศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อ
ผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ประเภทโรงแรม จํานวน 6 กองทุน ผลการวิจยั พบว่า อัตราแลกเปลี่ยนและ
อัตราดอกเบี้ ยมี ความสัมพันธ์ ในเชิ งบวกกับผลตอบแทนของกองทุ นรวมอสังหาริ มทรั พย์ประเภทโรงแรมแบบซื้ อ
อสังหาริ มทรั พย์มาเป็ นกรรมสิ ทธิ์ อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติ ณ ระดับความเชื่ อมัน่ ร้ อยละ 99 และงานวิจยั ของเอกจิ ต
เพี ยรพิ ทักษ์ (2558) ที่ ท ําการศึ กษาปั จจัยที่ ส่ งผลกระทบต่ อการลงทุ นรู ปแบบต่ าง ๆ ในอสั งหาริ มทรั พย์ประเภท
อุตสาหกรรม ทั้งการลงทุนทางตรงโดยการพัฒนาโครงการการซื้ อขายทรัพย์สินหรื อการลงทุนทางอ้อมผ่านกองทุนรวม
ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุน ประกอบด้วย ผลตอบแทนการลงทุน ความเสี่ ยง ต้นทุน สภาพคล่อง
ความยืดหยุน่ และระยะเวลาการถือครอง

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ทางตรง ควรคํานึงถึงความเสี่ ยงด้านการเงิน ความเสี่ ยงด้านสังคม และ
ความเสี่ ยงด้านการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ โดยการจัดหาแหล่งเงินทุนที่มีตน้ ทุนตํ่า วางแผนและควบคุมการใช้-จ่าย
ให้เป็ นไปตามแผนการเงินที่วางไว้ มีการสํารองเงินเผื่อกรณี ฉุกเฉิ น นอกจากนี้ ควรทําการศึกษาความเป็ นไปได้
ทั้งด้านกายภาพ การตลาด และการเงิน ก่อนทําการลงทุน และควรจัดโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมกับงานโดยมี
อัตราบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถในงานที่เพียงพอ
(2) การลงทุ น ในอสังหาริ ม ทรั พ ย์ท างอ้อ ม ควรคํา นึ ง ถึ ง ความเสี่ ย งด้า นเศรษฐกิ จ ความเสี่ ยง
ด้านการเงิ น และความเสี่ ยงด้านการเมื อง โดยการจัดสรรเงิ นลงทุนอย่างเหมาะสม และศึ กษาปั จจัยภายนอก
ที่ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการลงทุนให้ถี่ถว้ นก่อนตัดสิ นใจลงทุน รวมทั้งศึกษาผูบ้ ริ หารจัดการกองทุน
ซึ่งทําหน้าที่บริ หารความเสี่ ยงการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ทางอ้อมแทนนักลงทุน
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
ผูว้ ิจัยควรทําการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเพิ่มจํานวนผูใ้ ห้ขอ้ มูล เพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่ มีความ
แม่นยํามากยิง่ ขึ้น และทําการศึกษาเชิงปริ มาณควบคู่ไปด้วย
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งานวิจัยนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาปั จจัยที่ ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลื อกใช้บริ การร้านกาแฟสดของ
ผูบ้ ริ โภคในอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุ มธานี ผูว้ ิจัยได้ดาํ เนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเป็ น
ผูบ้ ริ โภคกาแฟบริ เวณพื้นที่ร้านกาแฟสดในอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เนื่ องจากประชากรมีขนาดใหญ่
และไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้นขนาดตัวอย่างสามารถคํานวณได้จากสู ตรไม่ทราบขนาดตัวอย่าง
ของ Cochran, W.G. (1953) โดยกําหนดระดับค่าความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 และสถิติที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ความถี่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยประชากรศาสตร์ ของผูบ้ ริ โภคที่ มาใช้บริ การร้านกาแฟสดในอําเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่ งเป็ นผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มี อายุ 21-30 ปี มี ระดับการศึ กษา
ระดับ ปวช มีสถานภาพสมรส มีอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน และมีรายได้ต่อเดือน 10,001-15,000 บาท
ระดับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดและมาตรฐานอาหารปลอดภัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริ การร้ านกาแฟสดของผูบ้ ริ โภคในอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุ มธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่ สุ ด
( x� = 4.37, S.D. = 0.57) เมื่ อ พิ จ ารณารายด้า น พบว่ า ด้า นที่ อ ยู่ ใ นระดับ มากที่ สุ ด มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง ที่ สุ ด คื อ
ด้านกระบวนการให้บริ การ (x� = 4.42, S.D. = 0.47) ด้านผลิ ตภัณฑ์ (x� = 4.41, S.D. = 0.57) ด้านการส่ งเสริ ม
การขาย (x� = 4.41, S.D. = 0.60) ด้านสถานที่ให้บริ การ (x� = 4.40, S.D. = 0.52) ด้านราคา (x� = 4.39, S.D. = 0.52)
ด้านบุคลากร (x� = 4.37, S.D. = 0.56) ด้านลักษณะทางกายภาพ (x� = 4.35, S.D. = 0.60) และด้านที่อยูใ่ นระดับมาก
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านมาตรฐานอาหารปลอดภัย (x� = 4.20, S.D. = 0.73) ตามลําดับ
ระดับพฤติกรรมการเลือกใช้บริ การร้านกาแฟสดของผูบ้ ริ โภคในอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด (x� = 4.21, S.D. = 0.59) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่อยูใ่ นระดับมากที่สุด
คือ ด้านการค้นหาข้อมูล (x� = 4.39, S.D. = 0.58) ด้านการประเมินทางเลือก (x� = 4.32, S.D. = 0.50) และด้านที่
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อยูใ่ นระดับมาก คือ ด้านการตัดสิ นใจซื้ อ (x� = 4.20, S.D. = 0.73) ด้านการตระหนักถึงปั ญหา (x� = 4.19, S.D. =
0.62) และด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ (x� = 3.39, S.D. = 0.53) ตามลําดับ
ผลการทดลองสมมติฐานงานวิจยั พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดและมาตรฐานอาหารปลอดภัย
ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริ การร้านกาแฟสดของผูบ้ ริ โภคในอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ได้แก่
ด้านราคา ด้านการส่งเสริ มการขาย ด้านลักษณะทางกายภาพ และ ด้านมาตรฐานอาหารปลอดภัย อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
คําสําคัญ : ผูบ้ ริ โภคในอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ABSTRACT

This research had the objective to study the Factors affecting the behavior of choosing to use the fresh
coffee shop of consumers in Khlong Luang District, Pathum Thani Province. The researcher collected data from
a sample of coffee consumers in the area of fresh coffee in Khlong Luang District. Pathum Thani Province. Due
to the population is large and the population is unknown. Therefore, the sample size can be calculated from the
formula. The sample size of Cochran, W.G. (1953) is unknown. By setting the confidence level of 95 percent.
The statistics used for this analysis were frequency, percentage, mean, Standard Deviation, and multiple
regression analysis.
The analysis of personal data of the sample found that most respondents were female, aged 21-30 years,
have a vocational education level, marital status, have a private company employee and monthly income of 10,001
- 15,000 baht.
The level of Factors Marketing mix and Food safety standards affecting the behavior of choosing to use
the fresh coffee shop of consumers in Khlong Luang District, Pathum Thani Province. Overall it is in the highest
level ( x� = 4.37, S.D. = 0.57), when considering the sides. Found that the aspect that is at the highest level the
highest mean was service process aspect ( x� = 4.42, S.D. = 0.47), Product ( x� = 4.41, S.D. = 0.57), Promotion
( x� = 4.41, S.D. = 0.60), In the aspect of service place ( x� = 4.40, S.D. = 0.52), price ( x� = 4.39, S.D. = 0.52),
personnel ( x� = 4.37, S.D. = 0.56), physical condition ( x� = 4.35, S.D. = 0.60), and the aspect that is at a high
level the least average is food safety standards (x� = 4.20, S.D. = 0.73), respectively.
Behavior level of consumers choosing to use fresh coffee in Khlong Luang District Pathum Thani
Province. Overall it is in the highest level (x� = 4.21, S.D. = 0.59), When considering each aspect, it is found that
the aspect that is in the highest level. The highest mean was searching for information ( x� = 4.39, S.D. = 0.58),
Alternative assessment ( x� = 4.32, S.D. = 0.50), and the aspect that is at a high level. The decision making
( x� = 4.20, S.D. = 0.73), Aspects of awareness of problems ( x� = 4.19, S.D. = 0.62), and behavior after buying
(x� = 3.39, S.D. = 0.53), respectively.
The results of the hypothesis research found that marketing mix factors and food safety standards that
affect consumer behavior in choosing coffee shops in Khlong Luang district Pathum Thani Province, namely
price, promotion Physical characteristics and food safety standards Statistical significance at the level of .01
KEYWORDS: Consumers in Khlong Luang District Pathum Thani Province.
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1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

ปั จจุ บันทั้งภาครั ฐ รั ฐวิสาหกิ จและเอกชน เกิ ดการแข่งขันที่ สูงมากและทั้งนี้ องค์กรภาคต่าง ๆ ต้อง
ปรั บตัวให้ทันต่อการเปลี่ ยนแปลงเศรษฐกิ จ ชุ มชน สังคม ธุ รกิ จ ร้ านกาแฟสดในอําเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุ มธานี ในปั จจุบนั ก็เช่ นกันได้มีการปรับตัวให้ทนั ต่อการเปลี่ ยนแปลงของการแข่งขันทางธุ รกิ จจึ งได้มีการ
ปรับปรุ งสิ นค้าและบริ การและกระบวนการในด้านต่างๆให้มีคุณภาพและมาตรฐานอาหารปลอดภัยเพื่อรองรับ
การเจริ ญเติบโตของเศรษฐกิจด้วย ประกอบกับการแข่งขันทางธุรกิจที่สูงด้วยในยุคปั จจุบนั จึงทําให้ผปู ้ ระกอบการ
ธุรกิจของร้านกาแฟสดในอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ไม่ประสบความสําเร็ จเท่าที่ควร เพราะว่าภาพรวม
ของธุรกิจประเภทร้านกาแฟ ปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคนิยมดื่มกาแฟมากขึ้นของคนไทยและการกระตุน้ ตลาดของบรรดา
ผูป้ ระกอบการ อีกทั้งศูนย์วิจยั กสิ กรไทยเห็นว่ากาแฟยังเป็ นธุรกิจที่น่าสนใจเนื่ องจากอัตราการบริ โภคกาแฟของ
คนไทยยังอยูใ่ นเกณฑ์ต่าํ คือ น้อยกว่า 0.5 กิโลกรัมต่อคนต่อปี หรื อคิดเป็ นเพียง 130 - 150 ถ้วยต่อคนต่อปี โดยคาด
ว่ามีคนไทยที่บริ โภคกาแฟเพียงร้อยล่ะ 30 ของประชากรทั้งหมดเท่านั้น ดังนั้น ธุรกิจกาแฟยังมีโอกาสเติบโตได้
อีกมาก ศูนย์วจิ ยั กสิ กรไทย,2539
จากข้อมูลข้างต้น ผูศ้ ึกษาจึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริ การร้านกาแฟ
สดของผูบ้ ริ โ ภคในอํา เภอคลองหลวง จัง หวัด ปทุ ม ธานี เ พื่ อ ทราบถึ ง เหตุ ผลการเข้า ใช้บริ ก ารร้ า นกาแฟสด
ผลการวิจยั ทําให้สามารถใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งคุณภาพชีวติ และความเป็ นอยูข่ องคนในชุมชม เศรษฐกิจ
สังคมในพื้นที่ให้ดียง่ิ ขึ้นและให้ตรงกับความต้องการผูบ้ ริ โภคให้มากที่สุด

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริ การร้านกาแฟสดของผูบ้ ริ โภคในอําเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี

3. ทฤษฏีและกรอบแนวคิด

3.1 แนวคิดทฤษฏี
ทฤษฎี ส่ ว นประสมทางการตลาด 7P’s Kotler (1997) ได้ก ล่ า วไว้ว่ า ส่ ว นประสมทางการตลาด
(Marketing Mix) หมายถึงตัวแปรหรื อเครื่ องมือทางการตลาดที่ สามารถควบคุมได้ บริ ษทั มักจะนํามาใช้ร่วมกัน
เพื่อตอบสนองความพึงพอใจและความต้องการของลูกค้าที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมาย แต่เดิมส่วนประสมทางการตลาดจะ
มีเพียงแค่ 4 ตัวแปรเท่านั้น (4Ps) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) สถานที่ หรื อช่องทางการจัดจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ (Place) การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) ต่อมามีการคิดตัวแปรเพิ่มเติมขึ้นมาอีก 3 ตัวแปร ได้แก่
บุคคล (People) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และกระบวนการ(Process) เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิด
ที่สาํ คัญทางการตลาดสมัยใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ กับธุรกิจทางด้านการบริ การ ดังนั้นจึงรวมเรี ยกได้วา่ เป็ นส่ วน
ประสมทางการตลาดแบบ 7Ps สุ ดาดวง เรื องรุ จิระ (2543) ได้กล่าวไว้ว่า ส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing
Mix) คือองค์ประกอบหรื อปั จจัยที่สาํ คัญในการดําเนินงานทางด้านการตลาด เนื่องจากเป็ นสิ่ งที่กิจการสามารถทํา
การควบคุมได้ โดยพื้นฐานของส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) จะประกอบด้วย 4 ปั จจัยคือ ผลิตภัณฑ์
(Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจําหน่ าย (Place) การส่ งเสริ มการตลาด(Promotion) รวมเรี ยกว่า 4Ps แต่
สํา หรั บ ธุ ร กิ จบริ ก าร จะมี ส่ ว นประสมทางการตลาด (Marketing Mix) เพิ่ ม เข้า มาอี ก 3 ปั จ จัย คื อ ด้า นบุ คคล
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(People) ด้ า นการสร้ า งและนํา เสนอลัก ษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) และด้ า น
กระบวนการ (Process) รวมเรี ยกได้วา่ เป็ น 7Ps
แนวคิ ด เกี่ ย วกับ มาตรฐานอาหารปลอดภัย สํ า นั ก สุ ข าภิ บ าลอาหารและนํ้า กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข 2556 ข้อกําหนดด้านสุขาภิบาลอาหารสําหรับร้านอาหาร เพื่อความปลอดภัยของผูบ้ ริ โภค ร้านอาหาร
จึงต้องจัดการปรับปรุ ง และดูแลร้านอาหารให้ถูกต้องตามหลักสุ ขาภิบาลอาหาร ซึ่ งมีขอ้ กําหนดพื้นฐานทั้งหมด
15 ข้อ
แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค Loudon & Bitta (1998) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง
กระบวนการตัดสิ นใจและกิจกรรมทางกายภาพที่บุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องเมื่อมีการประเมินการได้มาการใช้จ่ายหรื อ
การจับจ่ ายใช้สอยซึ่ ง สิ นค้าและการบริ ก าร Engle, Blackwell & Miniard (1990) กล่าวว่า พฤติ กรรมผูบ้ ริ โ ภค
หมายถึง การกระทําต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาให้ได้มาซึ่งการบริ โภค และการจับจ่ายใช้สอยซึ่งสิ นค้า
และบริ การ รวมทั้งกระบวนการตัดสิ นใจที่เกิดขึ้นก่อน และหลังการกระทําดังกล่าว จากที่กล่าวมาสามารถสรุ ปได้
ว่า พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและการใช้สินค้าและบริ การผลิตภัณฑ์
โดยผ่านกระบวนการต่างๆ ตั้งแต่การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสิ นใจซื้ อ การตระหนักถึงปั ญหา
และพฤติกรรมหลังการซื้อ
3.2 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
วรามาศ เพ็ชรเนี ยม (2558) ได้ทาํ การวิจยั ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเลือกใช้บริ การในร้านกาแฟพรี เมี่ยม
ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการเลือกใช้บริ การในร้านกาแฟ
พรี เมี่ยมของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร มีท้ งั หมด 4 ปั จจัย โดยเรี ยงลําดับอิทธิ พลที่ส่งผลต่อการเลือกใช้
บริ การจากมากไปหาน้อย คือ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านบุคลากร ปั จจัยด้านราคาและรสชาติของกาแฟ และ
ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่ายและจดจําลูกค้า ตามลําดับ ในส่ วนของลักษณะประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกัน
ในด้านของเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ และรายได้ต่อเดือน มีอิทธิ พลต่อการเลือกใช้บริ การในร้านกาแฟพ
รี เมี่ยมแตกต่างกันหรื อไม่ จากผลงานวิจยั พบว่า เพศ ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการเลือกใช้บริ การในร้านกาแฟพ
รี เมี่ยม โดยพบว่า เพศหญิงมีแนวโน้มที่จะเลือกใช้บริ การมากกว่าเพศชาย ในขณะที่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
และรายได้ต่อเดื อนที่ แตกต่างกัน ผลวิจัยพบว่า ไม่มีอิทธิ พลต่อการเลื อกใช้บริ การในร้านกาแฟพรี เมี่ยมของ
ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
ชนัญญา ศรี ลลิ ตา (2551) ศึ กษาเรื่ อง ปั จจัยที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การร้ านกาแฟสดของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่าระดับความคิดเห็นต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านกาแฟสดของผูบ้ ริ โภคใน
เขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ผูบ้ ริ โ ภคมี ร ะดับ ความคิ ดเห็ น ต่อ การตัดสิ นใจ โดยภาพรวมในระดับมาก โดย
เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยสู งสุ ดไปหาน้อยที่สุดคือ รสชาติของกาแฟ ความหลากหลายของชนิ ดกาแฟ ชื่อเสี ยงหรื อยี่ห้อ
ของผลิตภัณฑ์และการให้ส่วนลดแก่สมาชิก ผูบ้ ริ โภคที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
ร้านกาแฟสดไม่แตกต่างกัน ส่ วนปั จจัยบุคคลด้านอื่นมีความคิดเห็นในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านกาแฟสด
โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปั จจัยทางการตลาดที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจ
เลื อกใช้บริ การร้ านกาแฟสด โดยด้านผลิ ตภัณฑ์มีความสําคัญต่อการตัดสิ นใจมากที่ สุดรองลงมาคือด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาดและช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านราคามีผลต่อการตัดสิ นใจน้อยมาก เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคมีรายได้
มาก ราคาจึงไม่ใช่ปัจจัยสําคัญในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การแต่ผบู ้ ริ โภคจะหันไปให้ความสําคัญในเรื่ อง คุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัดจําหน่ายที่หลากหลาย การส่งเสริ มการตลาดอย่างต่อเนื่อง
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3.3 กรอบแนวคิดในการวิจยั
จากแนวคิ ดทฤษฎี และการศึ กษาค้นคว้าเอกสารตํารา และงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องพบว่าพฤติ ก รรมการ
เลือกใช้บริ การร้านกาแฟสดของผูบ้ ริ โภคในอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ข้ ึนอยูก่ บั ปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดและมาตรฐานอาหารปลอดภัย ผูว้ จิ ยั จึงได้นาํ ทฤษฏีของ Kotler (1997) และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องมาปรับใช้
ในการสร้างเป็ นกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ดังภาพที่ 1
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดและ
มาตรฐานอาหารปลอดภัย
1.ด้านผลิตภัณฑ์
2.ด้านราคา
3.ด้านสถานที่ให้บริ การ
4.ด้านการส่งเสริ มการขาย
5.ด้านบุคลากร
6.ด้านลักษณะทางกายภาพ
7.ด้านกระบวนการบริ การ
8.มาตรฐานอาหารปลอดภัย

พฤติกรรมการเลือกใช้ บริการร้ านกาแฟ
สดของผู้ บ ริ โ ภคในอํา เภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี
1.ด้านการตัดสิ นใจซื้อ
2.ด้านการค้นหาข้อมูล
3.ด้านการประเมินทางเลือก
4.ด้านการตระหนักถึงปั ญหา
5.ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. สมมติฐานการวิจัย

สมมติฐานที่ 1 ผูบ้ ริ โภคกาแฟสดในอําเภอคลองหลวงที่มีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและมาตรฐาน
อาหาปลอดภัยต่างกันมีพฤติกรรมการเลือกใช้บริ การร้านกาแฟสดแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดและมาตรฐานอาหารปลอดภัยส่ งผลต่อพฤติกรรมการ
เลือกใช้บริ การร้านกาแฟสดของผูบ้ ริ โภคในอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

5. วิธีดําเนินการวิจัย

5.1 ประชากรและตัวอย่ าง
(1) ขอบเขตด้านประชากร คื อ ผูบ้ ริ โภคกาแฟบริ เวณพื้นที่ ร้านกาแฟสดในอําเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี
(2) ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึ กษาครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ โภคกาแฟบริ เวณพื้นที่ร้านกาแฟสด
ในอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยจํานวนของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เท่ากับ 385 แต่เพื่อลดความคลาดเคลื่อน
ทางสถิติจึงปรับเป็ น 400 คน ซึ่งขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้มาจากการคํานวณหาขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตรของ
W.G.Cochran อ้างถึง ใน (กัลยา วาณิ ชย์บญั ชา, 2549, หน้า 74)
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5.2 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรที่ ใช้ในการศึ กษาประกอบด้วยตัวแปรอิสระ 8 ตัวแปร ได้แก่ 1.ด้านผลิตภัณฑ์ 2.ด้านราคา
3.ด้านสถานที่ให้บริ การ 4.ด้านการส่งเสริ มการขาย 5.ด้านบุคลากร 6.ด้านลักษณะทางกายภาพ 7.ด้านกระบวนการ
บริ การ และ 8.มาตรฐานอาหารปลอดภัย ส่ วนตัวแปรตาม ได้แก่ 1.ด้านการตัดสิ นใจซื้ อ 2.ด้านการค้นหาข้อมูล
3.ด้านการประเมินทางเลือก 4.ด้านการตระหนักถึงปั ญหา และ 5.ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ
5.3 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจัยครั้ งนี้ เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) นํามาเป็ นเครื่ องมื อในการเก็ บ
รวบรวมข้อมูลทั้งหมดจากกลุ่มตัวอย่าง โดยแบ่งเป็ น 3 ส่ วน สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมตัวแปรทั้งตัวแปร
ต้นและตัวแปรตาม นําแบบสอบถามไปให้ผทู ้ รงคุณวุฒิจาํ นวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้ อหา
(Content Validity) โดยใช้ดัช นี ส อดคล้อ ง (Index of Congruence : IOC) ระหว่า งข้อ คํา ถามประเด็ นหลักของ
เนื้ อหาโดยการใช้คะแนนของผูเ้ ชี่ยวชาญคัดเลือกคําถามที่ มีค่าดัชนี สอดคล้อง IOC เท่ากับ 1.00 และหาค่าความ
เชื่ อมัน่ (Reliability) โดยการนําแบบสอบถามที่ ได้รับการแก้ไขจากข้อแนะนําของผูเ้ ชี่ ยวชาญทั้ง 3 ท่าน นําไป
ทดลองแจกแบบสอบถามกับผูบ้ ริ โภคที่ ไม่ได้เป็ นกลุ่มตัวอย่างจํานวนทั้งหมด 30 ตัวอย่าง ซึ่ งใช้แบบ (Rating
Scale) Likert, Rensis (1967) โดยมีหลักเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ คือ ระดับมากที่ สุด มาก ปานกลาง น้อย
และน้อยที่สุด ตามลําดับ หลังจากนั้นนํามาตรวจสอบคะแนนเพื่อหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ า (Alpha-Coefficient)
ด้วยวิธีของ (Cronbach) Cronbach, Lee J. (1974) การทดสอบพบว่า ค่าความเชื่อมัน่ ของเครื่ องมือวัดได้อยูท่ ี่ระดับ
0.94
5.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ดําเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแนวทางที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิ ง
ปริ มาณ ผูว้ จิ ยั ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ผูว้ จิ ยั เป็ นผูแ้ นะนําและอธิบายวัตถุประสงค์ของการวิจยั รวมถึง
รายละเอียดเกี่ยวกับแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวจะทําให้
ผูว้ จิ ยั ได้รับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยดําเนินการแจกแบบสอบถามจํานวน 400 ชุด ได้รับกลับมาและมีความสมบูรณ์
ของแบบสอบถาม 400 ชุด คิดเป็ น 100 % เนื่ องจากเป็ นการแจกจ่ายแบบสอบถามให้กบั ผูต้ อบโดยตรง Story,
Winter, Premo, Kailes and Winters (2003)
5.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive statistics) ได้แ ก่ ค่ า ความถี่ (Frequencies) ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อสรุ ปลักษณะทัว่ ไปของกลุ่มตวัอย่าง
สถิติเชิ งอนุ มาน (Inferential Statistics) การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการหาความสัมพันธ์ใช้เทคนิ ควิธีการ
วิ เ คราะห์ ส มการถดถอยพหุ คู ณ แบบปกติ (Enter Multiple Regression Analysis) และสหสั ม พัน ธ์ เชิ ง ซ้ อ น
(Correlation) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดและมาตรฐานอาหารปลอดภัยที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริ การร้านกาแฟสดของผูบ้ ริ โภคในอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

6. สรุ ปผลการวิจัย

ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยประชากรศาสตร์ ของผูบ้ ริ โภคที่ มาใช้บริ การร้านกาแฟสดในอําเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่ งเป็ นผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มี อายุ 21-30 ปี มี ระดับการศึ กษา
ระดับ ปวช มีสถานภาพสมรส มีอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน และมีรายได้ต่อเดือน 10,001-15,000 บาท
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ระดับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดและมาตรฐานอาหารปลอดภัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริ การร้านกาแฟสดของผูบ้ ริ โภคในอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่ สุด
เมื่ อ พิ จ ารณารานด้า น พบว่า ด้า นที่ อ ยู่ใ นระดับมากที่ สุ ด มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง ที่ สุ ด คื อ ด้า นกระบวนการให้บริ การ
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่ งเสริ มการขาย ด้านสถานที่ให้บริ การ ด้านราคา ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ
และด้านที่อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านมาตรฐานอาหารปลอดภัย ตามลําดับ
ตาราง 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดและมาตรฐาน
อาหารปลอดภัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริ การร้านกาแฟสดของผูบ้ ริ โภคในอําเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวม

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
และมาตรฐานอาหารปลอดภัย
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านสถานที่ให้บริ การ
ด้านการส่งเสริ มการขาย
ด้านบุคลากร
ด้านลักษณะทางกายภาพ
ด้านกระบวนการให้บริ การ
ด้านมาตรฐานอาหารปลอดภัย
ภาพรวม

x�

4.41
4.39
4.40
4.41
4.37
4.35
4.42
4.20
4.37

S.D.

ระดับปั จจัย

.57
.53
.52
.60
.56
.60
.47
.73
.57

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

ระดับพฤติกรรมการเลือกใช้บริ การร้านกาแฟสดของผูบ้ ริ โภคในอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่อยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
คือ ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก และด้านที่อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการ
ตัดสิ นใจซื้อ ด้านการตระหนักถึงปั ญหาและด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ ตามลําดับ
ตาราง 3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับพฤติกรรมการเลือกใช้บริ การร้านกาแฟสดของ
ผูบ้ ริ โภคในอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวม
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริการร้ านกาแฟสด
1.
2.
3.
4.
5.

ด้านการตัดสิ นใจซื้อ
ด้านการค้นหาข้อมูล
ด้านการประเมินทางเลือก
ด้านการตระหนักถึงปั ญหา
ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ
ภาพรวม

x�

4.20
4.39
4.32
4.19
3.93
4.21
392

S.D.

ระดับพฤติกรรม

0.73
0.58
0.50
0.62
0.53
0.59

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มากทีส่ ุ ด
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ตาราง 4 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริ การร้านกาแฟสดของผูบ้ ริ โภค
ในอําเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี (n=400)
Standardize Unstandardized Coefficients
Model
Coefficients Std.
t
B
Beta
Error
(Constant)
0.238
1.064
4.463
ด้านผลิตภัณฑ์
0.003
0.034
0.002
.064
ด้านราคา
0.217
0.047
0.186
3.953**
ด้านสถานที่ให้บริ การ
0.081
0.048
0.077
1.610
ด้านการส่งเสริ มการขาย
0.260
0.033
0.191
5.858**
ด้านบุคลากร
0.050
0.032
0.040
1.231
ด้านลักษณะทางกายภาพ
0.175
0.028
0.114
4.065**
ด้านกระบวนการให้บริ การ
0.032
0.039
0.029
.748
ด้านมาตรฐานอาหารปลอดภัย
0.204
0.016
0.080
4.967**
R = .642a R Square = .412 Adjusted R Square = .400 F = 34.226 Durbin-Watson = 1.013

Sig.
0.847
0.949
0.000
0.108
0.000
0.219
0.000
0.455
0.000

** มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ผลการวิเคราะห์ปัจจัย พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดและมาตรฐานอาหารปลอดภัยที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกใช้บริ การร้านกาแฟสดของผูบ้ ริ โภคในอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ได้แก่ ด้านราคา
ด้านการส่งเสริ มการขาย ด้านลักษณะทางกายภาพ และ ด้านมาตรฐานอาหารปลอดภัย อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01
เมื่อนํามาสร้างสมการถดถอยเชิ งเส้นในรู ปแบบการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุ คูณ จะสามารถอธิ บาย
ความแปรปรวนของปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริ การร้านกาแฟสดของผูบ้ ริ โภคในอําเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี ได้ประมาณร้อยละ 40 (adj. R2 = .400) ที่เหลือร้อยละ 60 เป็ นผลจากตัวแปรอื่นๆ ที่ไม่ได้นาํ มา
พิจารณา ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของตัวแปรพยากรณ์ สามารถนํามาเขี ยนเป็ นสมการพยากรณ์ ในรู ปคะแนนดิ บ และ
คะแนนมาตรฐานได้ ดังนี้
สมการถดถอยที่คาํ นวณโดยใช้คะแนนดิบ คือ
Y = 1.064 +.002 (ด้านผลิตภัณฑ์) +.186 (ด้านราคา) +.077 (ด้านสถานที่ ให้บริ การ) +.191 (ด้านการ
ส่ งเสริ มการขาย) +.040 (ด้านบุคลากร) +.114 (ด้านลักษณะทางกายภาพ) +.029 (ด้านกระบวนการให้บริ การ)
+.080 (ด้านมาตรฐานอาหารปลอดภัย)
สมการถดถอยถอยคะแนนมาตรฐาน คือ
Z = 1.064 +.003 (ด้านผลิ ตภัณฑ์) +.217 (ด้านราคา) +.081 (ด้านสถานที่ ให้บริ การ) +.260 (ด้านการ
ส่ งเสริ มการขาย) +.050 (ด้านบุคลากร) +.175 (ด้านลักษณะทางกายภาพ) +.032 (ด้านกระบวนการให้บริ การ)
+.204 (ด้านมาตรฐานอาหารปลอดภัย)
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7. อภิปรายผล

จากผลการศึ กษาปั จจัยที่ ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลื อกใช้บริ การร้านกาแฟสดของผูบ้ ริ โภคในอําเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พบว่า มีปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริ การร้านกาแฟสด ได้แก่ ด้านราคา
ด้านการส่งเสริ มการขาย ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านมาตรฐานอาหารปลอดภัย ดังนี้
1. ด้านราคา ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญในระดับมากที่สุด คือ มีป้ายบอกราคาเครื่ องดื่มแต่ละชนิ ดอย่าง
ชัดเจน ราคาต่อแก้วที่เหมาะสมกับคุณภาพ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ฐิติยาภรณ์ จิตราภิรมย์ (2558) ซึ่ งได้
ศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านกาแฟสดในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี ผล
การศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญกับราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของกาแฟ มีเมนูที่กาํ หนดราคาอย่าง
ชัดเจน ซึ่ งสอดคล้องกับ กานดา เสื อจําศิล (2555) ซึ่ งได้ศึกษาพฤติกรรมการเข้าใช้บริ การร้านกาแฟสด อเมซอน
ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัด ปทุมธานี ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญมากที่สุด คือ การติดป้ ายบอกราคา
สิ นค้าที่ชดั เจน
2. ด้านการส่ งเสริ มการขาย ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญมากที่สุด คือ มีรายการส่ งเสริ มการขายที่ดึงดูดใจ
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ กานดา เสื อจําศิล (2555) ซึ่งได้ศึกษาพฤติกรรมการเข้าใช้บริ การร้านกาแฟสด อเม
ซอน ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัด ปทุมธานี ผลการศึ กษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญมากที่ สุด คือ การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ อ เช่น โทรทัศน์ เฟซบุ๊ค นิ ตยสาร ซึ่ งสอดคล้องกับ ผลการศึกษาของวารุ ณี พันหัน (2551)
ซึ่ งได้ศึกษาพฤติกรรมการเลือกบริ โภคกาแฟสดของประชาชนในศูนย์การค้าจังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาพบว่า
ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญมากที่สุด คือ การโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ อต่างๆเป็ นเครื่ องมือสื่ อสารทางการตลาด
เพื่อบอกกล่าวให้ผบู ้ ริ โภครู ้สึกถึงคุณค่าและความแตกต่าง
3. ด้านลักษณะทางกายภาพ ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญมากที่สุด คือ บรรยากาศภายในร้านดี มีบริ การด้าน
อื่น ๆ เช่น WIFI หนังสื อพิมพ์ นิตยสาร เป็ นต้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ กานดา เสื อจําศิล (2555) ซึ่งได้
ศึ กษาพฤติกรรมการเข้าใช้บริ การร้านกาแฟสด อเมซอน ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัด ปทุมธานี ผลการศึ กษาพบว่า
ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญมากที่ สุด คื อ การตกแต่งร้ านทันสมัย สะดวกสบายต่อการใช้บริ การ มี หนังสื อพิมพ์
นิ ตยสาร และWIFI/Internet ซึ่ งสอดคล้องกับ ผลการศึ กษาของวารุ ณี พันหัน (2551) ซึ่ งได้ศึกษาพฤติกรรมการ
เลือกบริ โภคกาแฟสดของประชาชนในศูนย์การค้าจังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญ
มากที่สุด คือ การตกแต่งร้านที่เป็ นเอกลักษณ์ การออกแบบตกแต่งร้านที่สะดุดตาเป็ นสิ่ งจูงใจให้เกิดการซื้อเพราะ
รู ปแบบ สี สนั การตกแต่ง ทําให้เกิดอารมณ์ดา้ นจิตวิทยาช่วยให้เกิดการรับรู ้ และสนใจในผลิตภัณฑ์
4. มาตรฐานอาหาปลอดภัย ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญมากที่ สุด คื อ สถานที่ ชงเครื่ องดื่ มมี ความเป็ น
ระเบียบ สะอาด เป็ นสัดส่วน ใช้อุปกรณ์การชงที่มีมาตรฐาน เช่น มอก. นํ้าแข็งในร้านมีความสะอาด ขยะมูลฝอยมี
ภาชนะรองรับ ปิ ดมิดชิด พนักงานชงเครื่ องดื่มมีผา้ กันเปื้ อน มีการทําความสะอาดอุปกรณ์ทุกครั้งหลังใช้ และ นํ้า
ที่ใช้มีความสะอาด

8. ข้ อเสนอแนะ

8.1 ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการศึกษาวิจยั ครั้งนี้
การวิจัยครั้ งนี้ มุ่งเน้นการศึ กษาปั จจัยที่ ส่งผลต่อพฤติ กรรมการเลื อกใช้บริ การร้ านกาแฟสดของ
ผูบ้ ริ โภคในอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ผูบ้ ริ โภคได้ให้ความสําคัญกับปั จจัยด้านราคา ที่มีป้ายบอกราคา
เครื่ องดื่มแต่ละชนิ ดอย่างชัดเจน ราคาต่อแก้วที่เหมาะสมกับคุณภาพ ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการขาย คือมีรายการ
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ส่ ง เสริ ม การขายที่ ดึ ง ดู ด ใจตรงกับ ความต้อ งการของผูบ้ ริ โ ภคในปั จ จุ บัน ปั จ จัย ด้า นลัก ษณะทางกายภาพ
บรรยากาศภายในร้ านดี มี บริ การด้านอื่ น ๆ เช่ น WIFI เป็ นต้น ซึ่ งเหมาะกับโลกยุคปั จจุ บันที่ เป็ นยุคไอที ใช้
เทคโนโลยีที่ทนั สมัย ในส่ วนผูป้ ระกอบการควรให้ความสําคัญกับสิ่ งอํานวยความสะดวกต่อผูบ้ ริ โภค เพื่อให้
ผู ้บ ริ โ ภคเข้า ถึ ง ได้ง่ า ยและควรมี ก ารจัด ส่ ง สิ น ค้า ให้แ ก่ ผู ้บ ริ โ ภคหรื อ เรี ย กว่า Delivery และผู ้บ ริ โ ภคยัง ให้
ความสํา คัญ ปั จ จัย ด้า นมาตรฐานอาหารปลอดภัย ถื อ เป็ นเรื่ อ งสุ ขภาพของผูบ้ ริ โ ภคที่ ผูป้ ระกอบการต้องให้
ความสําคัญอีกด้วย
8.2 ข้ อเสนอแนะเพื่อการทําวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรมีการวิจยั ปั จจัยที่ส่งผลต่อเนื่องและเชิงลึกของ มาตรฐานอาหารปลอดภัย เพราะผูบ้ ริ โภคให้
ความสําคัญในทุกด้านในรายข้อ และ ยังไม่มีงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2. ควรศึ กษาพื้นที่ร้านกาแฟสดในเขตพื้นที่อื่นๆเพื่อเทียบเคียงปั จจัยต่างๆในการปรับปรุ งพัฒนา
ต่อไป
3. ควรมีการวิจยั แบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) เพราะการวิจยั ในครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิง
ปริ มาณ จึงมีขอ้ จํากัดในการรวบรวมข้อมูลได้เฉพาะเชิงตัวเลขเท่านั้น ดังนั้นเพื่อให้ผลการวิจยั มีความสมบูรณ์มาก
ยิง่ ขึ้น ในการวิจยั ครั้งต่อไปจึงควรใช้ระเบียบวิธีวจิ ยั เชิงคุณภาพควบคู่กบั การวิจยั เชิงปริ มาณด้วย
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ABSTRACT

The health-conscious lifestyle trend of people becomes the main leading factor which allows people to
participate in sports and outdoor activities to improve healthy lifestyles and reduce health risks. It was intended
to investigate the effect on brand loyalty for sports footwear in Thailand of brand awareness, brand association
and perceived quality. The information consisted of 385 customer who lives in Bangkok completed
questionnaires. The research did not focus on a purposeful selection of gender and age. The findings of multiple
linear regression analyze showed brand awareness, brand association and perceived quality have a considerable
influence on brand loyalty.
Keywords: Sports footwear, brand loyalty, brand awareness, brand association and perceived quality

1.

Introduction

Nowadays people are more realizing that using the appropriate types of shoes can prevent the painful
for sports activities significantly such as muscle, knee, leg, hip, and back. The trend of people’s health-conscious
lifestyle become the key leading factor that bring people to participate in sports and outdoor activities to raise
healthy lifestyles and allay health risks. (Singh C. , 2016) As a result, the demand for sports shoes is expected to
rise sharply over the coming years. (Grand View Research, 2018)
Thailand athletic footwear market from Statista March 2019 (Statista, 2019) shows that the sale is
growing up year by year. Footwear market revenue amounts are increased to 693 million USD in 2019 and it is
expected to grow annually by 3.4%. While the sales estimate for Athletic Footwear in 2019 is US$ 110 million.
The market is expected to grow annually by 8.9% as shown in Figure 1
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Figure 1: Revenue in the Footwear Thailand market amounts
Source: (Statista, 2019)
Regarding the research from Euromonitor, Thai consumers typically prefer casual styles of outfits and
footwear, they normally wear sandals or slippers in informal occasions. Women tend to have more mature
demands for footwear, they like to compile, apart from bags when compared with men. The shifting trend towards
sneakers forces the demand for footwear among women. Women's Footwear market share in Thailand hold 41.2%
Value Growth 2011-2016 while 39.5% in Men’s market share. (Euromonitor International, 2017)
There are many athletic shoes in the Thailand market, for instance, Nike, Adidas, Asics, Bata and so
on. Therefore, people have more choices in brands while the brands are competing. So, being a leader in market
share, it is necessary to understand the influence of the Brand Loyalty of customer.
Brand loyalty is “as a favorable attitude of the customer towards a brand which is a result of the
consistent repurchase of the brand” So, the Brand loyalty is the represented of purchases repeating of the brand,
despite there are the several brand’s availability the market. (Singh R., 2016) With the several choices of the
athletic shoe market, it is important that how a brand can increase the number of loyal customers to increase the
number of sales. (Alkhawaldeh, et al., 2017)
Although many of the studies discussed in the literature review and examined brand loyalty, the results
are still inconsistent. (Alkhawaldeh, et al., 2016) However, in conjunction to sportwear, a few mention this term.
The thesis would apply Aaker Brand Equity concept (1991) in Thailand with quantitative significance in relation
to athletic shoes and provide a different perspective on brand loyalty around brand awareness, brand association
and perceived quality.
2.

Research Objective

1) To examine the factor that influencing customer’s brand loyalty in athletic shoes.
2) To determine the level of brand awareness, brand association and perceived quality of brand loyalty,
maintain the current customer while a number of brands are increasing their availability or brand loyalty.
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Conceptual Framework

The theoretical model was developed to quantify dependent variable brand loyalty through the other
dependent brand equity factor that is 1) brand awareness, 2) brand association and 3) perceived quality as
shown in Figure 2
Brand awareness
Brand association
Perceived quality

H1

H2

Brand loyalty

H3

Figure 2: Research Framework
4.

Methodology

4.1 Research Design
This study focusses on the customer in Bangkok city who usually wares athletic shoes. The scope of
this study will examine the factor that influencing a customer’s brand loyalty in athletic shoes.
4.2 Population and Sample
The respondents are not limited to gender and age. A process of gathering information was made by
offline questionnaires to 385 respondents (Israel, 1992) as Cochran’s formula. The 2 verbal questions will be
used for screening respondents 1) Do you normally ware sport footwear? 2) Have you bought sports footwear
in the last 6 months? The respondents received the questionnaires. In the header of questionnaire was explained
the aim of this study to make respondents feel confident to answer.
4.3 Variable
H1: There is a significant effect of brand awareness on brand loyalty among sport footwear
customers in Bangkok.
H2: There is a significant effect of brand association on brand loyalty among sport footwear
customers in Bangkok.
H3: There is a significant effect of perceived quality on brand loyalty among sport footwear
customers in Bangkok.
4.4 Data collection
Data was collected using purposive sampling. The survey was completed by offline questionnaire for 1
month (from 7th July to 6th August 2019). The place that questionnaires were distributed consists of King Rama
IX Park, Benchakiti Park, Benjasiri Park, and Jatujak park.
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5.

4.5 Data analysis plan
Hypothesis
There is a significant effect of brand awareness on
brand loyalty among sport footwear customers in
Bangkok.
There is a significant effect of brand association on
brand loyalty among sport footwear customers in
Bangkok.
There is a significant effect of perceive quality on brand
loyalty among sport footwear customers in Bangkok.
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Statistic Design
Reliability: Cronbach’s alpha.
Pretest N = 40 and full analysis N=385
Multiple Linear Regression: N=385

Conclusion

The majority of respondents are Thai, who stayed in Bangkok when they were 31-35 years old. Most
had graduated from bachelor, received a salary between 15,001 – 50,000 THB, and worked as full- time
employees. In addition, a few times a month, most respondents wear sports shoes and owned 1-3 pairs of sports
footwears. The primary reason for wearing sports shoes is that "it's easy" was mostly bought from a shopping
mall by the respondents. Interestingly, most of the respondents found Adidas the most preferred sportswear brand.
Regarding the analysis results based on hypothesis could be summarized that there were three accepted
hypotheses as follow:
Research constructs

Mean

Standard deviation

N

Independent variables
Brand Awareness (BAW)
Brand Association (BAS)
Perceived Quality (PQ)

3.73
3.61
3.98

0.92
0.89
0.68

385
385
385

Dependent variable
Brand Loyalty (BL)

3.42

0.97

385

Hypothesis 1: Brand awareness has a positive significant effect on brand loyalty among sport footwear
customers in Bangkok. The analysis result shows that brand awareness has a positive effect brand loyalty
significant at p<.05. Therefore, the hypothesis is accepted.
Hypothesis 2: Brand association has a positive significant effect on brand loyalty among sport footwear
customers in Bangkok. The analysis result shows that brand association has a positive effect on brand loyalty
significant at p<.05. Therefore, the hypothesis is accepted.

400

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 14 ประจําปี 2562

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

Hypothesis 3: Perceived quality has a positive significant relationship on brand loyalty among sport
footwear customers in Bangkok. The analysis result shows that perceived quality has a positive effect on brand
loyalty significant at p<.05. Therefore, the hypothesis is accepted.
Independent Variables
(Constant)
Brand awareness
Brand association
Perceived quality
Dependent variable: Brand Loyalty
R= .742, R2 = .551, Adjust R2= .547
*Significant at .05 level

B
.155
.464
.264
.146

Std. Error
.169
.048
.049
.055

df: 3, 381 F: 155.632

β
.453
.264
.124

t
.916
9.657
5.386
2.663

sig
.360
.000
.000
.008

P=.000

Therefore, the multiple Regression Analysis results can be defined that three independent variables,
which are brand awareness (β 0.464), brand association (β 0.264) and perceived quality (β 0.146) could be a
predictor of brand loyalty. These following variables can explain the positive influence on sport footwear
customer brand loyalty in Bangkok at 54.7%. Another 45.3% is influenced by other variables out of the scope of
in this study. The analysis, results state that the standard error of the following equation is ±0.169.
Y (Brand Loyalty) = .155 + .464 (Brand Awareness) + .264 (Brand Association)
+ .146 (Perceived Quality).
6.

Discussion

According to the survey results of athletic sport shoes in Bangkok, Thailand by using questionnaires.
The results show that brand awareness, brand association, and perceived quality have positive significant effect
on brand loyalty as the following explanation.
Hypothesis 1, There is a significant effect of brand awareness on brand loyalty among sport footwear
customers in Bangkok. High levels of brand awareness will contribute to a higher level of brand loyalty. It is
essential to conclude that brand awareness has a significant effect on brand loyalty. Many studies found that brand
awareness has a positive influence on brand loyalty. Doostar, et al. (2013) studied in Khazargaz cooker in
Mazandaran province, and similarly found that brand awareness is the maximum impact on the brand loyalty.
Leila (2016) also found in their research that studied in carbonate drinks in Iran. They have found that the brand
awareness is the strongest power variable that influence on brand loyalty. Pedro Marcelo et al. (2015) found that
brand awareness has a positive impact to brand loyalty when Undergraduate students from the University of
Coimbra selecting the Beer in the market. In addition, Tho D, et at. (2011) found that brand awareness of
international shampoo has an influence on Vietnamese customer to be loyalty in the brand.
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Hypothesis 2, There is a significant effect of brand association on brand loyalty among sport footwear
customers in Bangkok. It is imperative that brand association is consideration to be one of the impact variable
factors of brand loyalty. According to the finding of various researches found same relationship results such as
the study of Azadi, Esfahani, and Mohammadpoori (2015) mentioned that brand association and brand loyalty
had a significant relationship among the fans of a private club in Iran. Addition to the previous studied, Atilgan,
Aksoy, and Akinci (2005) found out that customer’s behavior would be more loyal to brand when they have a
positive association with a brand. The study of J. Romaniuk, M. Nenycz-Thiel (2013) also found in their research
that UK populations would buy more beverages goods in the particular brands that they have brand associations
with.
Hypothesis 3, There is a significant effect of perceive quality on brand loyalty among sport footwear
customers in Bangkok. It is crucial to explain that perceive quality is one of the important variable factors that
affect to brand loyalty. It can be seen in several studies that show the similarity results that the perceived quality
has a positive impact on brand loyalty. Tho D, et al. (2011), quality has positive relationships on brand loyalty
among Thai/Vietnamese customer who loyal to the international shampoo brand. In addition, Leila (2016), also
found in their research that the perceived quality is an influence on brand loyalty in carbonate drinks brand of
Iran people. Pedro Marcelo et al., (2015) indicated that perceived quality also impacts to brand loyalty when
Undergraduate students from the University of Coimbra selecting the Beer in the market.
7.

Suggestion

From the results of the studied of brand loyalty among sport footwear customers in Bangkok found out
the appealing conclusions: (1): There is a positive statistically significant effect between brand awareness and
brand loyalty (2) There is a positive statistically significant effect between brand awareness and brand loyalty
and (3) There is a positive statistically significant effect between perceived quality and brand loyalty.
Marketers or managers of sportswear brands should consider improving the brand's strength. According
to the results of this study, brand awareness directly affects brand loyalty. Furthermore, brand association and
quality perceived also have a positive effect on customer loyalty. Marketers and product marketers should
therefore focus their attention on these causes and on a plan to attract customers to their company. Marketers
should realize that some variables that contribute to brand loyalty in the consumer's perception. We ought to
look at and execute a plan to draw the potent brand recognition and interaction.
Managers / marketers can raise their organization's visibility and customer recognition through strategic
communication methods such as advertisements, promotional activities, direct mail and word of mouth. We can
also improve the quality of product and other performance aspects to boost the customer's loyalty. This ensures
you can increase the company's productivity.
Therefore, managers / vendors must concentrate on product quality and develop a strategy to allow
customers to have a positive attitude to the brand. When value viewed, the brand loyalty can make a positive
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contribution. Celebrity aid approaches may lead to growing expectations of performance because consumers
often react positively to a revered person they trust. (Alhaddad, 2015)
8.
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และการจัดรู ปแบบของเว็บไซต์ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00
คําสําคัญ: ระบบแนะนํา, ร้านขายของที่ระลึกมหาวิทยาลัยพะเยา, พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์

ABSTRACT

Creating an electronic commerce system or E-commerce is a way to increase the online sales channels
through the internet which is easier than to buy the products at the store. Therefore, it is able to help more profits
for the business entrepreneurs. The problem found in the electronic commerce system is the presentation of
product pictures at Souvenir UP shop and online security, University of Phayao. It is a product attracting most
people in the university. However, this product presentation is not interested as it should to be. As a result, the
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researcher proposes the 7Ps marketing theory to analyze the target of the store by creating a product
recommendation system to suit the product buyers. Here, the gender, age, occupation and the income of buyer
are subjected to the system to analyze and recommend the type of product for the buyers. In addition, the
researcher presents the video for introducing the product and the inside atmosphere at the Souvenir UP shop,
University of Phayao. From the tested results, it can be found that the average of the satisfaction according to the
need of website user is 4.01, the average of the satisfaction of simplification to use the website is 4.07, the average
of the satisfaction of security in the operation of website is 3.97, and the average of the satisfaction of design and
management of website is 4.00.
Keyword: Recommend System, Souvenir UP shop, Electronic Commerce

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

รู ปแบบธุ รกิ จการซื้ อขายออนไลน์ได้รับความนิ ยมเพิ่มมากขึ้นจากกลุ่มลูกค้าทุกเพศ ทุกวัย เนื่ องจาก
เทคโนโลยีดา้ นอินเตอร์เน็ตที่ถูกเชื่อมโยงเข้าถึงกลุ่มผูใ้ ช้งานผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟน ทําให้การส่งสัญญาณข้อมูล
ที่มีท้ งั ภาพและเสี ยงเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว เป็ นสื่ อกลางในการติดต่อสื่ อสารระหว่างผูซ้ ้ื อ กับ ผูข้ าย โดยสามารถซื้อ
สิ นค้าได้ทุกที่ ทุกเวลา หรื อเรี ยกการซื้ อขายดังกล่าวว่าระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) (โอภาส เอี่ยม
สิ ริวงศ์, 2556) โดยร้านขายของที่ระลึกร้าน Souvenir UP มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็ นร้านค้าที่ต้ งั อยูใ่ นมหาวิทยาลัย
พะเยา ให้บริ การจําหน่ายสิ นค้าแก่นิสิต อาจารย์ บุคลากร และบุคคลทัว่ ไป โดยร้านจัดจําหน่ายสิ นค้าที่เกี่ยวกับ
เครื่ องหมายนิ สิต เครื่ องแต่งกายนิ สิต อุปกรณ์เครื่ องเขียน ของที่ระลึก สิ นค้าที่เป็ นอัตลักษณ์แสดงถึงความเป็ น
มหาวิทยาลัยพะเยา นอกจากนั้นร้านค้าดังกล่าวยังจัดจําหน่ ายสิ นค้าที่ เป็ นงานผลิ ตภัณฑ์ส่งเสริ มงานฝี มื อของ
สิ นค้าชุมชน เช่น กรอบรู ป ของตกแต่งบ้าน นาฬิกา เสื้ อผ้าทอพื้นเมือง เครื่ องประดับ กระเป๋ า ฯลฯ เพื่อจัดจําหน่าย
ให้แก่ลูกค้าทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยพะเยา ด้วยเหตุที่วา่ การเริ่ มต้นทําธุรกิจออนไลน์ไม่จาํ เป็ นต้องมี
หน้าร้านสําหรับขายสิ นค้าก็สามารถทําการขายสิ นค้าได้ จึงทําให้อตั ราการขยายตัวของผูป้ ระกอบการเพิ่มมากขึ้น
(Driediger & Bhatiasevi, 2019) ซึ่ งผู ้ป ระกอบการจํา เป็ นต้อ งศึ ก ษารู ป แบบและทํา ความเข้า ใจเกี่ ย วกับ การ
ให้บริ การระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ ทั้งทางด้านการส่ งเสริ มการขาย และความปลอดภัยของระบบ เพื่อให้
ได้เปรี ยบเหนื อคู่แข่งขันทางธุ รกิ จ (Molla & Licker, 2005) โดยจากการศึ กษาพบว่าในประเทศไทยเว็บไซต์ที่
ได้รับความนิ ยมเพื่อซื้ อสิ นค้าออนลน์ เช่น Lazada.com, shopee.com และ lnwshop ได้รับความนิ ยมเป็ นอันดับ
ต้นๆ จากกลุ่มลูกค้าที่ ซ้ื อสิ นค้าออนไลน์ (Saisaard, 2018) นอกจากนั้นกลุ่มลูกค้าออนไลน์ดงั กล่าวยังให้ความ
มัน่ ใจ เชื่ อถือในการซื้ อสิ นค้าผ่านช่องทาง Facebook เพิ่มมากขึ้น (มัสลิน ใจคุณ & รุ จิ ภาสโพธิ์ ทองแสงอรุ ณ,
2562) การประกอบธุ ร กิ จ การซื้ อ ขายออนไลน์ ส่ิ ง ที่ ต ้อ งคํา นึ ง ถึ ง เป็ นอัน ดับ ต้น ๆ คื อ ด้า นความปลอดภัย
โดยเว็บไซต์จาํ เป็ นต้องมีการระบุตวั ตนการเข้าใช้งาน การเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคล การเก็บรักษาความถูกต้อง
ของข้อมูล การป้ องการการโจมตีบนระบบเครื อข่าย เพื่อให้เว็บไซต์ได้รับการยอมรับจากกลุ่มผูซ้ ้ือ (Winter, 2012)
ดังนั้นในงานวิจยั นี้ ได้จดั ทําเว็บแอพพลิเคชัน่ ระบบการซื้อขายออนไลน์ร้านขายของที่ระลึกร้าน Souvenir
UP มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีการสมัครสมาชิกก่อนการใช้เว็บแอพพลิเคชัน่ เพื่อเป็ นการยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้
งานเว็บไซต์ ทําให้ระบบมีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น (Basu & Muylle, 2003) ซึ่ งการยืนยันตัวตนการเข้าใช้งาน
เว็บไซต์ระบบซื้ อของออนไลน์ดงั กล่าวช่วยป้ องกันผูป้ ระสงค์ร้ายบนโลกอินเตอร์ เน็ต ระบบการยืนยันตัวตน
ดังกล่าวสามารถรักษาความปลอดภัยและระบบการชําระเงินที่มีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มมากขี้น อีกทั้งเพื่อสร้างความ
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น่าเชื่อถือ สร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั ลูกค้าได้มากยิง่ ขึ้น โดยผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การศึกษาวิเคราะห์และออกแบบตามทฤษฎี
ส่ วนประสบทางการตลาด 7Ps เพื่อพัฒนาเว็บไซต์พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ (Paul & Mas, 2019) ซึ่ งเป็ นข้อมูลที่
นํามาใช้วิเคราะห์กระบวนการทํางานภายในของแต่ละส่ วนที่เกี่ยวข้องควบคู่กบั เว็บไซต์ของผูป้ ระกอบการร้าน
Souvenir UP มหาวิทยาลัยพะเยา โดยงานวิจยั นี้ ได้นาํ เสนอสื่ อวีดีโอแนะนําส่ วนที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดสิ นค้า
ขึ้นมาเพื่อแนะนําสิ นค้าให้แก่กลุ่มผูท้ ี่มีความสนใจในสิ นค้าที่ระลึกร้าน Souvenir UP มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อม
ทั้งนําเสนอระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ เพื่อสามารถแนะนําการเลือกซื้ อสิ นค้าตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้
และสามารถซื้ อขายสิ นค้าออนไลน์โดยส่ งสิ นค้าให้บริ การแก่กลุ่มนิ สิตและบุคลากรภายนอกสามารถซื้ อสิ นค้า
ออนไลน์ผ่านระบบ E-Commerce ได้อย่างเม่นยําผ่านระบบแนะนําการเลือกซื้ อสิ นค้าร้านขายของที่ ระลึกร้าน
Souvenir UP มหาวิทยาลัยพะเยา

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

เพื่อพัฒนาระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์แนะนําการเลือกซื้ อสิ นค้าออนไลน์ให้ตรงความต้องการของผู ้
ซื้อสิ นค้ามากที่สุด โดยใช้กรณี ศึกษาร้านขายของที่ระลึก Souvenir UP มหาวิทยาลัยพะเยา

3. วิธีดําเนินการวิจัย

3.1 เครื่ องมือในการวิจยั
- WordPress โปรแกรมสําเร็จรู ปที่มีไว้เพื่อสร้างและจัดการเนื้อหาบนอินเตอร์เน็ต
- Woo Commerce ปลัก๊ อินเพื่อจัดการระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
- Adobe Premiere pro cc เพื่อการสร้างสื่ อวีดิโอ
- Adobe Photoshop เพื่อแต่งรู ปภาพสิ นค้าของที่ระลึก
- MySQL จัดการฐานข้อมูล
- กล้องถ่ายวีดีโอและกล้องถ่ายภาพ
3.2 การวิเคราะห์ ข้อมูลด้ านการตลาด 7ps
วิเคราะห์การตลาดตามหลักทฤษฎี ส่วนประสมทางการตลาด 7ps เป็ นกลยุทธ์ทางการตลาด (Gibbs,
Pashiardis, & Ivy, 2008) โดยแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริ การ โดยวิเคราะห์ดงั ต่อไปนี้
- Product : การแสดงสิ นค้าบนเว็บไซต์ที่จดั จําหน่ายภายในร้านต้องมีความเป็ นเอกลักษณ์ สร้าง
ความแตกต่าง เป็ นสิ นค้าที่ขายแห่ งเดียวเฉพาะในร้านค้า Souvenir UP เท่านั้น เช่นร้านได้มีการขายของที่ระลึก
จําหน่ายช่อดอกฟ้ามุ่ยเพื่อตกแต่งบ้าน ซึ่งดอกไม้ดงั กล่าวเป็ นดอกไม้ประจํามหาวิทยาลัยพะเยา
- Price : เว็บไซต์ของร้านค้า Souvenir UP ได้มีการแสดงราคามีความเหมาะสมกับสิ นค้า
- Place : เว็บไซต์ร้านค้า Souvenir UP แสดงแผนที่การเดินทาง และเข้าถึงได้ โดยร้านค้าได้ต้ งั อยู่
บริ เ วณอาคารเรี ย นรวมของมหาวิ ท ยาลัย นิ สิ ต และบุ ค ลากรที่ ต ้อ งการซื้ อ สิ น ค้า สามารถเดิ น ทางได้อ ย่า ง
สะดวกสบาย
- Promotion : เว็บไซต์ร้านค้า Souvenir UP มีการแสดงภาพการลดราคาสิ นค้าอย่างต่อเนื่ อง เช่น
ช่วงเทศกาล ช่วงวันสําคัญ อีกทั้งยังมีการจัดประชาสัมพันธ์ผา่ นเว็บไซต์มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
- People : พนักงานร้านค้า Souvenir UP ให้บริ การช่วยเหลือ และตอบคําถามแก่ลูกค้าอย่างชัดเจน
และสุภาพ มีระบบ Chet online เพื่อคอยตอบคําถามออนไลน์ให้แก่ลูกค้า
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- Physical Evidence : เว็บ ไซต์มี ก ารแสดงภาพภายในร้ า น Souvenir UP มี ค วามเหมาะสมของ
ลักษณะทางกายภาพภายในร้านมีการจัดวางสิ นค้าอย่างเป็ นหมวดหมู่
- Process : ระบบการจัดการกระบวนการภายในการจัด ซื้ อ สิ นค้า ออนไลน์ร องรั บการซื้ อ ขาย
ออนไลน์ทุกที่ ทุกเวลา พร้อมมีระบบแนะนําการเลือกซื้อสิ นค้าให้ถูกใจผูท้ ี่ได้รับสิ นค้า
3.3 การวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อจัดทําสื่ อวิดโี อ (Video)
ด้านสื่ อวีดีโอ (Video) นับเป็ นสื่ ออีกรู ปหนึ่ งที่นิยมใช้กบั เทคโนโลยีมลั ติมีเดีย เนื่ องจากสามารถแสดง
ผลได้ท้ งั ภาพเคลื่อนไหวและเสี ยงไปพร้ อม ๆ กันทําให้เกิ ดความน่ าสนใจในการนําเสนอ ทั้งนี้ ไฟล์วิดีโอเมื่ อ
ถ่ายทําเสร็ จแล้วมักจะมีขนาดใหญ่ตอ้ งมีการแปลงไฟล์หรื อบีบอัดเพื่อลดขนาดลงสําหรับการอัพโหลด (Up load)
ลงไปในเว็บไซต์หรื อการเพิ่มเติมเข้าไปในป้ ายโฆษณา (Banner) เพื่อให้มีการแสดงผลที่รวดเร็ ว โดยผูว้ ิจยั ได้ทาํ
การถ่ายทําวิดีโอ เกี่ยวกับการแสดงรู ปภาพสิ นค้า และ สื่ อวิดีโอสภาพแวดล้อมภายในร้านค้า และได้ปรับขนาดให้
เหมาะสมกับเว็บไซต์ พร้ อมทั้งมี การอัพโหลดไฟล์ลง YouTube เพื่อง่ ายต่อการเรี ยกใช้งาน ทําให้เว็บไซต์มี
ความเร็ ว โดยวิดีโอมี การนําเสนอรายละเอี ยดสิ นค้า และ สภาพแวดล้อมภายในร้ านค้า Souvenir UP อี กด้วย
ดังแสดงในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แสดงวิดีโอแนะนําสิ นค้าหน้าแรกของเว็บไซต์ร้าน Souvenir UP
3.4 ระบบ E-commerce ร้ าน Souvenir UP มหาวิทยาลัยพะเยา
ผูว้ จิ ยั ได้ใช้โปรแกรม WordPress ซึ่งเป็ นโปรแกรมเพื่อสร้างและจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์ซ่ ึงเป็ นที่นิยม
ในปั จ จุ บัน และใช้ Woo Commerce ซึ่ ง เป็ นปลั๊ก อิ น เพื่ อ จัดการระบบพาณิ ช ย์อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ให้ส ามารถทํา
การสั่งซื้ อสิ นค้าออนไลน์ผ่านระบบได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยการออกแบบพื้นหลังเว็บไซต์เป็ นสี ขาว เพื่อให้
ลูกค้าได้มองเห็นภาพรายละเอียดรู ปสิ นค้าได้อย่างชัดเจน อีกทั้งระบบดังกล่าวได้แสดงข้อมูลราคา และส่ วนลด
และวิธีการจัดซื้ออย่างเป็ นขั้นตอน ง่ายต่อการใช้งานของผูซ้ ้ือสิ นค้า ดังแสดงในภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 แสดงหน้าเว็บไชต์หลักของระบบการซื้อขายออนไลน์ร้าน Souvenir UP
3.5 ระบบแนะนําการเลือกซื้อสินค้ าร้ านค้ า Souvenir UP มหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อช่ วยแนะนําการเลื อกซื้ อสิ นค้าได้อย่างตรงความต้องการของผูซ้ ้ื อ ผูว้ ิจัยได้จัดทําระบบแนะนํา
การเลือกซื้อสิ นค้า โดยทําการศึกษาถึงปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสิ นค้า 4 ปั จจัยคือ อายุ เพศ อาชีพ และเงินเดือน
ดังแสดงในภาพที่ 3

ภาพที่ 3 ตัวอย่างระบบแนะนําการเลือกซื้อสิ นค้าร้าน Souvenir UP ให้เหมาะสมกับผูซ้ ้ือ
3.6 ขั้นตอนวิธีการทํางานร้ านค้ าออนไลน์ (Algorithm Souvenir UP shopping)
ขั้นตอนการทํางานของระบบการซื้ อสิ นค้าออนไลน์ผ่านร้านค้า Souvenir UP เริ่ มต้นด้วยวิธีการสมัคร
สมาชิ กแจ้งชื่ อ ที่ อยู่ เบอร์ โทร และอีเมล์ ซึ่ งผูส้ มัครสมาชิ กจะได้รับ Username และ Password เพื่อเข้าสู่ ระบบ
หลังจากนั้นดําเนินการเลือกสิ นค้าลงตระกร้าสิ นค้า ดําเนินการเลือกรู ปแบบการชําระเงิน และรอรับสิ นค้า
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สมัครสมาชิก

เลือกซื้อสินค้ าลง
ตระกร้ า

ชําระเงิน
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รอรับสินค้ าทีบ่ ้ าน

ภาพที่ 4 ขั้นตอนวิธีการทํางานร้านค้าออนไลน์ (Algorithm Souvenir UP shopping)

4. ผลการดําเนินการ

ระบบเว็บไซต์การซื้ อขายออนไลน์ร้าน Souvenir UP มีการจัดการ 2 ส่ วนคือ ส่ วนผูใ้ ช้งาน และส่ วน
ผูด้ ูแลระบบ โดยรู ปแบบหน้าจอมีการรองรับขนาดจอภาพได้ทางคอมพิวเตอร์ และมีเมนูแสดงรายการ ดังต่อไปนี้
4.1 สําหรับผู้ใช้ งาน
ผูซ้ ้ื อสิ นค้าสามารถสมัครสมาชิกเพื่อซื้ อสิ นค้าออนไลน์ร้าน Souvenir UP โดยการสมัครสมาชิกจะใช้
เพียงการยืนยันตัวตนผ่านทางอีเมล์ พร้อมทั้งแจ้งที่อยูเ่ พื่อจัดส่ งสิ นค้า อีกทั้งระบบดังกล่าวสามารถรองรับได้ท้ งั
บนสมาร์ทโฟน และ เครื่ องคอมพิวเตอร์ต้ งั โต๊ะ โดยแสดงดังภาพที่ 4 และภาพที่ 5

ภาพที่ 5 เว็บไซต์ร้าน Souvenir UP แสดงรายละเอียดรองรับการทํางานบนเครื่ องคอมพิวเตอร์

ภาพที่ 6 เว็บไซต์ร้าน Souvenir UP แสดงตัวอย่างทํางานบนอุปกรณ์มือถือเพื่อสัง่ ซื้อสิ นค้าลงตระกร้าสิ นค้า
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4.2 สําหรับผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ (Admin)
การเข้าระบบแบบผูด้ ูแลระบบหลังร้าน เพื่อจัดการข้อมูลผูด้ ูแลระบบ โดยสามารถแก้ไขข้อมูลผูด้ ูแล
ระบบ จัดการข้อมูลลูกค้า แจ้งสถานะชําระเงิน แจ้งสถานะจัดส่ งสิ นค้า จัดการรายการสิ นค้า และ เพิ่ม/ลบ/แก้ไข
ข้อมูลสิ นค้า โดยแสดงดังภาพ

รู ปภาพที่ 7 ระบบหลังร้าน Souvenir UP ของผูด้ ูแลระบบ

รู ปภาพที่ 8 แสดงผลหน้าเพิ่ม/ลบ/แก้ไข สิ นค้า ของผูด้ ูแลระบบ

5. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ งานระบบเว็บไซต์

5.1 กลุ่มตัวอย่ าง
พนักงานร้าน Souvenir UP มหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน 3 คน และลูกค้าร้าน Souvenir UP มหาวิทยาลัย
พะเยา จํานวน 65 คน โดยกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจากผูท้ ี่ ซ้ื อสิ นค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ร้าน Souvenir UP
มหาวิทยาลัยพะเยา และผูส้ นใจซื้อสิ นค้าออนไลน์
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5.2 สถิตทิ ใี่ ช้ ในการวิจยั
สถิติที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน โดยนําผลที่ ได้เที ยบ กับเกณฑ์การ
ประเมิน (บุญชม ศรี สะอาด, 2553) ดังนี้
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายความว่า ระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายความว่า ระดับมาก
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 – 3.49 หมายความว่า ระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายความว่า ระดับน้อย
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.49 หมายความว่า ระดับน้อยที่สุด
ผลการศึ กษา การประเมิ นความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานระบบแนะการเลื อกซื้ อสิ นค้าออนไลน์ร้านค้า
Souvenir UP มหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน 65 คน ใช้แบบสอบถามการประมาณความพึงพอใจของผูใ้ ช้ที่มีต่อ
เว็บไซต์ เพื่อนํามาวิเคราะห์ดว้ ยค่าสถิติพ้ืนฐานเทียบกับเกณฑ์และสรุ ป
5.3 ผลการประเมินความพึงพอใจ
ตารางที่ 1 ความพึงพอใจด้านตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้งานเว็บไซต์
𝑥𝑥̅
รายการ
1. เว็บไซต์ง่ายต่อการใช้งาน
3.95
2. รู ปแบบเว็บไซต์มคี วามสวยงาม
3.96
3. การจัดลําดับหมวดหมู่ ง่ายต่อการค้นหาและทําความเข้าใจ
4.07
4. เว็บไซต์มีความปลอดภัยในด้านการใช้งานและข้อมูลของ
4.01
ลูกค้า
โดยรวม
4.01

S.D.
0.73
0.66
0.73

แปลผล
มาก
มาก
มาก

0.76

มาก

0.04

มาก

จากตารางที่ 1 แสดงผลลัพธ์ของแบบสอบถามความพึงพอใจด้านตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้งาน
เว็บไซต์จากแบบสอบถามความพึงพอใจด้านตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้งานเว็บไซต์ ผูค้ นให้ความสําคัญของ
การจัด หมวดหมู่ ง่ า ยต่ อ การค้น หาและทํา ความเข้า ใจมากที่ สุ ด และตามด้ว ยการจัด ลํา ดับหมวดหมู่ ง่ า ยต่อ
การค้นหาและทําความเข้าใจ รู ปแบบเว็บไซต์มีความสวยงาม เว็บไซต์ง่ายต่อการใช้งาน รองลงมาตามลําดับ
ตารางที่ 2 ความพึงพอใจด้านความง่ายต่อการใช้งานเว็บไซต์
รายการ
1. เมนูง่ายต่อการใช้งาน
2. การวางตําแหน่งรู ปภาพ วีดีโอ และเมนูต่าง ๆ ของเว็บไซต์
โดยรวม

𝑥𝑥̅
4.12
4.03
4.07

S.D.
0.71
0.70
0.09

แปลผล
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 2 แสดงผลลัพธ์ของแบบสอบถามความพึงพอใจด้านความง่ายต่อการใช้งานเว็บไซต์ จาก
แบบสอบถามความพึงพอใจด้านความง่ายต่อการใช้งานเว็บไซต์ ผูค้ นให้ความสําคัญของเมนู ง่ายต่อการใช้งาน
มากที่สุด และตามด้วยการวางตําแหน่งรู ปภาพ วีดีโอ และเมนูต่าง ๆ ของเว็บไซต์ รองลงมาตามลําดับ
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ตารางที่ 3 ความพึงพอใจด้านความปลอดภัยในการใช้งานเว็บไซต์
รายการ
1. ความปลอดภัยในด้านข้อมูลผูใ้ ช้
2. ความปลอดภัยในการใช้งานของผูใ้ ช้
โดยรวม

𝑥𝑥̅
4.00
3.95
3.97
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S.D.
0.75
0.72
0.01

แปลผล
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 3 แสดงผลลัพธ์ของแบบสอบถามความพึงพอใจด้านความปลอดภัยในการใช้งานเว็บไซต์
จากแบบสอบถามความพึงพอใจด้านความปลอดภัยในการใช้งานเว็บไซต์ ผูค้ นให้ความสําคัญที่ความปลอดภัย
ด้านข้อมูลผูใ้ ช้มากที่สุด และตามด้วยความปลอดภัยในการใช้งานของผูใ้ ช้ รองลงมาตามลําดับ
ตารางที่ 4 ความพึงพอใจด้านการออกแบบและการจัดรู ปแบบของเว็บไซต์
𝑥𝑥̅
รายการ
1. การจัดรู ปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
4.01
2. สี สนั ในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม
3.95
3. ขนาดตัวอักษร และรู ปแบบตัวอักษร มีความสวยงามและอ่านได้
4.04
ง่าย
โดยรวม
4.00

S.D.
0.62
0.77

แปลผล
มาก
มาก

0.67

มาก

0.07

มาก

จากตารางที่ 4 แสดงผลลัพธ์ของแบบสอบถามความพึงพอใจด้านการออกแบบและการจัดรู ปแบบของ
เว็บไซต์จากแบบสอบถามความพึงพอใจด้านการออกแบบและการจัดรู ปแบบของเว็บไซต์ ผูค้ นให้ความสําคัญที่
ขนาดตัวอักษร และรู ปแบบตัวอักษร มีความสวยงามและอ่านได้ง่ายมากที่ สุด และตามด้วยการจัดรู ปแบบใน
เว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน สี สนั ในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม ตามลําดับ

6. สรุ ปผลงานวิจัย

การพัฒนาเว็บไซต์ร้าน Souvenir UP มหาวิทยาลัยพะเยา ใช้โปรแกรม Wordpress ในการพัฒนาระบบ
และใช้ Woo commerce เป็ นปลัก๊ อินเพื่อจัดการเกี่ ยวกับระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ ภายในเว็บไซต์ โดยการ
ทํางานแบ่งเป็ น 2 ส่วนคือ ส่วนผูใ้ ช้งาน และส่วนผูด้ ูแลระบบ โดยในส่วนของผูใ้ ช้สามารถที่จะสัง่ สิ นค้าโดยต้อง
เป็ นสมาชิ ก ระบบสามารถแสดงรายการสิ นค้าทั้งหมด ระบบตะกร้าสิ นค้า ระบบการสรุ ปยอดรวมและสิ นค้าที่
สั่งซื้ อ ระบบแจ้งชําระเงิ น มี การแจ้งให้ลูกค้าทราบขั้นตอนการเตรี ยมสิ นค้าจนถึงการส่ งสิ นค้า แต่ถา้ ไม่เป็ น
สมาชิ กระบบจะสามารถแสดงรายการสิ นค้าทั้งหมดให้ดูได้ แต่ไม่สามารถซื้ อสิ นค้าได้ ส่ วนผูด้ ูแลระบบของ
เจ้าของร้านจะมีระบบจัดการข้อมูลลูกค้าที่เป็ นสมาชิ ก ระบบจัดการสิ นค้า ระบบจัดการรายการ อีกทั้งเว็บไซต์
ของร้ า น Souvenir UP มหาวิท ยาลัย พะเยา ได้ส ร้ า งสื่ อ วีดี โอและระบบแนะนํา เพื่ อ แนะนําสิ น ค้า ภายในร้ าน
Souvenir UP มหาวิท ยาลัยพะเยา โดยผลการวิจัยความพึง พอใจในการใช้งานเว็บไซต์ของร้ า น Souvenir UP
มหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้ ด้านตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้งานเว็บไซต์ คื อ ผูค้ นให้ความสําคัญของการจัด
หมวดหมู่ ง่ า ยต่ อ การค้น หาและทํา ความเข้า ใจมากที่ สุ ด ด้า นความง่ า ยต่ อ การใช้ง านเว็บ ไซต์ คื อ ผู ้ค นให้
ความสําคัญของเมนูง่ายต่อการใช้งานมากที่สุด ด้านความปลอดภัยในการใช้งานเว็บไซต์ คือ ผูค้ นให้ความสําคัญ
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ที่ ค วามปลอดภัย ด้า นข้อ มู ล ผู ้ใ ช้ม ากที่ สุ ด ด้า นการออกแบบและการจัด รู ป แบบของเว็บ ไซต์ คื อ ผู ้ค นให้
ความสําคัญที่ขนาดตัวอักษร และรู ปแบบตัวอักษร มีความสวยงามและอ่านได้ง่ายมากที่สุด โดยจากการวิเคราะห์
และออกแบบระบบดังกล่าวพบว่าวิธีที่นาํ เสนอโดยการเพิ่มรู ปแบบสื่ อวีดีโอ และระบบแนะนําสิ นค้าให้เหมาะกับ
ผูซ้ ้ือ สามารถนําไปใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

7. ข้ อเสนอแนะ

จากการที่ผวู ้ จิ ยั ได้ศึกษาและทําการเก็บข้อมูล เพศ อายุ อาชีพ และรายได้ เพื่อจัดทําระบบแนะนําการซื้ อ
สิ นค้าออนไลน์ร้าน Souvenir UP หากร้านค้าออนไลน์อื่นๆ จะนําไปใช้ควรมีคาํ นึงถึงรายละเอียดปั จจัยที่เกี่ยวข้อง
เพิ่มมากขี้น เช่น งานอดิ เรก การศึ กษา ความสนใจ กี ฬา หรื ออื่นๆ เพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ความต้องการซื้ อ
สิ นค้าที่มีความเม่นยําเพิ่มมากขึ้น
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รู ปแบบการทําตลาดแบบเนื้อหาบนสื่ อสั งคมออนไลน์ เพื่อกลุ่มเจเนอเรชันซี (Z)
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บทคัดย่ อ

บทความเรื่ องนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อนําเสนอ ลักษณะพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์และการเปิ ดรับ
เนื้อหาบนสื่ อสังคมออนไลน์ของคนกลุ่มเจเนอเรชันซี โดยมีเป้ าหมายเพื่อให้ผผู ้ ลิตสื่ อเพื่อทําตลาดแบบเนื้อหาบน
สื่ อสังคมออนไลน์เข้าใจและเห็ นแนวทางของการทําเนื้ อหาเพื่อการตลาด เพื่อให้เข้าถึ งกลุ่มคนเจเนอเรชันซี
ซึ่ งพบว่าเป็ นกลุ่มที่กาํ ลังจะเป็ นประชากรกลุ่มใหญ่ที่สุดในโลกอนาคตอันใกล้ ซึ่ งพบว่าลักษณะของเนื้ อหาเพื่อ
การตลาดที่คนกลุ่มเจเนอเรชันซีชื่นชอบคือ เนื้อหาที่ส้ นั กระชับ เข้าใจง่าย ทันกระแส เนื้อหาที่เปิ ดพื้นที่ให้มีส่วน
ร่ วมและมีพ้ืนที่ในการปล่อยความคิดสร้างสรรค์และแสดงตัวตนด้วยการร่ วมสร้างเนื้ อหา เนื้ อหาที่มีการนําเสนอ
ด้วยกลุ่มคนที่เป็ นที่ยอมรับเฉพาะกลุ่ม ซึ่ งนอกจากการนําเสนอที่ สนุก มีอารมณ์ขนั และสร้างความบันเทิ งแล้ว
สิ่ งที่ สําคัญคื อความจริ งใจในการสื่ อสาร การสร้ างสื่ อที่ แสดงให้เห็ นเจตนาที่ แท้จริ งของการสื่ อสาร ซึ่ งเป็ น
องค์ประกอบสําคัญของการสร้างเนื้อหาเพื่อการตลาดที่มีความหมาย
คําสําคัญ: รู ปแบบ การตลาดแบบเนื้อหา สื่ อสังคมออนไลน์ เจเนอเรชันซี

ABSTRACT

This article aims to present social media usage behavior and content selection on social media of
Generation Z. The objective of this study was to enable online content creators and online marketer to understand
and provide content marketing that can reach Generation Z which is found to be the world largest population
group shortly and become the entrepreneurs and buyers of the next decade. The results of the study showed that
the content form that catch the attention spans of Generation Z are short, concise, easy to understand, trendy, the
content that reflecting their identity and allows them to participate or express themselves and their creativity by
creating creative content. Furthermore, the content must entertain with transparent purpose. sincerity is an
important element of creating a meaningful content marketing.
Keywords: Form of Content Marketing, Social Media ,Generation Z
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จากแนวคิดและทฤษฎีการตลาด 4.0 ของฟิ ลลิป คอตเลอร์ ปรมาจารย์ดา้ นการตลาด กล่าวว่าการที่ธุรกิจ
จะได้รับการยอมรับและเข้าไปมีส่วนร่ วมในชุมชนของผูบ้ ริ โภค ธุ รกิ จหรื อแบรนด์ตอ้ งได้รับการยินยอมจาก
ผูบ้ ริ โภคก่อน โดยมีกลยุทธ์สาํ คัญคือ การร่ วมมือกับคู่แข่ง (Collaboration) และการให้ผูบ้ ริ โภคเข้ามามีส่วนใน
การสร้างสรรค์ (Co–creation) ธุ รกิ จที่ มีแสดงออกถึงความเป็ นมนุ ษย์และมีความเป็ นเพื่อนกับผูบ้ ริ โภค จะเป็ น
ธุ รกิ จที่ ดึงดูดใจผูบ้ ริ โภคได้มากที่สุด กลยุทธ์การตลาดจึงปรับเน้นการใช้สื่อดิจิทลั เพื่อเข้าถึงลูกค้าให้มากที่สุด
(“Marketing 4.0” , 2018) และเมื่อมาถึงแนวความคิดการตลาด 5.0 ของจอห์น เอลเลียต ที่กล่าวว่าการตลาดในยุค
นี้ เน้นการเข้าถึงและการสร้างประสบการณ์ให้กบั ลูกค้าเฉพาะกลุ่ม รวมถึงการเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาการสื่ อสาร
และสร้างประสบการณ์ที่ดีข้ ึน ด้วยความเชื่ อว่าประสบการณ์ของลูกค้านั้นเป็ นสิ่ งสําคัญ และมีอิทธิ พลมากกว่า
คุณภาพและราคา (“Technology Is Changing The Future Of Marketing (Again)” , 2014)
การตลาดแบบเนื้ อหา (Content Marketing) เป็ นเทคนิ คการตลาดที่ใช้การเผยแพร่ และส่ งต่อเนื้ อหาที่ มี
คุณค่าต่อกลุ่มเป้ าหมายไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง (พริ มา ภิญโญลาภะ,2560). โดยเนื้อหานั้นต้องทําหน้าที่ทางการตลาด
ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งเนื้อหาต้องมีความหมาย น่าสนใจ ตอบโจทย์ความต้องการเพื่อให้กลุ่มเป้ าหมายหันมา
สนใจ ติ ดตาม องค์ประกอบที่ สําคัญคือ ความจริ งใจในการสื่ อสาร (ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรี ยญทอง, 2562) ถื อเป็ น
เทคนิ คที่ช่วยสร้างการเข้าถึงแบรนด์ สร้างภาพลักษณ์ สร้างประสบการณ์และความสัมพันธ์อนั ลึกซึ้งระหว่างแบ
รนด์กบั ผูบ้ ริ โภค (“Marketing 4.0”, 2019) และหัวใจของการทําการตลาดแบบเนื้อหา คือ เนื้ อหาที่ดีควรมุ่งตอบ
โจทย์ของลูกค้าเป็ นอันดับแรก (Jefferson, Tanton, 2015)
ดังนั้นการทําความเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของกลุ่มเป้ าหมาย เพื่อนักการตลาดจะได้มองเห็น
รู ป แบบการทํา การตลาดแบบเนื้ อ หา (Content Marketing) ที่ ต รงกับ พฤติ ก รรม และดึ ง ดู ด ความสนใจของ
กลุ่ ม เป้ า หมายมากที่ สุ ด เพื่ อ สร้ า งประสบการณ์ ร่ ว มบนสื่ อ สั ง คมออนไลน์ ซึ่ งเป็ นช่ อ งทางที่ ใ กล้ชิ ด กับ
กลุ่มเป้ าหมายมากที่สุด จึงเป็ นก้าวแรกของความสําเร็ จ
และปฏิเสธไม่ได้วา่ กลุ่มที่นกั การตลาดไม่สามารถมองข้ามได้ คือ กลุ่มเจเนอเรชันซี (Z) ที่ เกิดในช่วงปี
2538 – 2553 อายุ 4-24 ปี เป็ นวัยมัธยมและมหาวิทยาลัยในวันนี้ เป็ นวัยรุ่ นที่กาํ ลังจะเป็ นผูใ้ หญ่ในตลาดงาน เป็ น
เป็ นผูป้ ระกอบการและผูซ้ ้ื อในวันหน้า และจะมีจาํ นวนมากถึง 4,000 ล้านคนทัว่ โลกในปี 2020 จะเป็ นประชากร
กลุ่มใหญ่ที่สุดในโลกในอนาคตอันใกล้ (“Into Z Future: Understanding Gen Z, the Next Generation of “Super
Creatives” , 2019) เป็ นกลุ่มที่ใช้เวลากับสมาร์ทโฟนถึง 10 ชัว่ โมงต่อวัน สื่ อสารผ่านอินเทอร์ เน็ตเป็ นหลัก ใช้สื่อ
สังคมออนไลน์เป็ นประจํา กว่าครึ่ งของคนเจเนอเรชันซี นิยมซื้ อของผ่านช่องทางออนไลน์ โดยนิ ยมค้นหาข้อมูล
สิ น ค้า และบริ ก ารที่ ต ้อ งการด้ว ยตนเองผ่า นระบบอิ น เทอร์ เ น็ ต และเป็ นกลุ่ ม ที่ ซ้ื อ สิ น ค้า ผ่า นระบบพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) มากกว่าผูบ้ ริ โภคกลุ่มอื่น ๆ (“สรุ ป Insight ทุก Generation จากรายงานเจาะเท
รนด์โลก 2020 โดย TCDC” ,2562)
บทความเรื่ องนี้จึงต้องการนําเสนอ ลักษณะพฤติกรรมของคนเจเนอเรชันซี ที่เกี่ยวกับการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์และการเลือกรับเนื้ อหาบนสื่ อสังคมออนไลน์ เพื่อให้นกั การตลาด ได้เกิดความเข้าใจ เห็นความสําคัญ
ของการศึกษาคนกลุ่มนี้ เพื่อนําข้อมูลมาปรับรู ปแบบเนื้อหาเพื่อการตลาดบนสื่ อสังคมออนไลน์ เพื่อให้เข้าถึงและ
สร้างประสบการณ์ที่ดีต่อสิ นค้าหรื อบริ การให้กบั คนกลุ่มเจเนอเรชันซี ซึ่ งกําลังจะกลายเป็ นผูบ้ ริ โภคกลุ่มใหญ่ที่
นักการตลาดจําเป็ นต้องศึกษาอย่างถ่องแท้
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2. วัตถุประสงค์

(1) เพื่อนําเสนอพฤติกรรมการใช้และการรับเนื้อหาบนสื่ อสังคมออนไลน์ของกลุ่มเจเนอเรชันซี
(2) เพื่อนําเสนอรู ปแบบเนื้อหาเพื่อการตลาดบนสื่ อสังคมออนไลน์ที่เหมาะสมกับกลุ่มเจเนอเรชันซี

3. พฤติกรรมการใช้ สื่อสั งคมออนไลน์ ของคนเจเนอเรชันซี

กลุ่มคนเจอเนเรชัน่ ซี เป็ นคนกลุ่มผูบ้ ริ โภคสัญชาติดิจิทลั (Digital Natives) ที่เกิดและเติบโตในยุคดิจิทลั
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่รวดเร็ วมากกว่าคนกลุ่มอื่น ๆ สิ่ งประดิษฐ์ทางเทคโนโลยีอย่างสมาร์ ท
โฟน อินเทอร์ เน็ต และ สื่ อสังคมออนไลน์ จึงเข้ามาอํานวยความสะดวก และมีบทบาทในการใช้ชีวิตประจําวัน
ส่ งผลให้พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์และการเลือกรับเนื้ อหาบนสื่ อสังคมออนไลน์ของคนเจอเนเรชัน่ ซี
มี ค วามเฉพาะและแตกต่า งจากกลุ่ มเจเนเรชั่นอื่ น ๆ ซึ่ ง อาจสรุ ป เป็ นประเด็ นสํา คัญได้ดัง นี้ ( “สรุ ป Insight
ทุก Generation จากรายงานเจาะเทรนด์โลก 2020 โดย TCDC”, 2562)
1. รับข้ อมูลข่ าวสารเร็ว ความสนใจสั้น และต้ องการการตอบสนองแบบทันทีทนั ใด กลุ่มคนเจอเนเรชัน่
ซีติดโลกออนไลน์ อินเทอร์เน็ตคือแหล่งข้อมูลอันดับหนึ่ง คุน้ เคยกับการที่อยากรู ้ ค้นแล้วต้องเจอ เว็บไซต์ที่นิยม
ที่สุดจึงเป็ นกูเกิ้ล และส่ งผลให้รับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารได้รวดเร็ วและตอบสนองต่อเรื่ องราวนั้นได้ทนั ที มีความสนใจ
สิ่ งหนึ่ งในระยะเวลาสั้น ๆ โดยมีระยะเวลาดึงดูดความสนใจอยูท่ ี่ 8 วินาที ข้อมูลที่นาํ เสนอต้องสั้น กระชับ เข้าใจ
ง่าย
2. ทวิตเตอร์ (Twitter) คือช่ องทางหลักในการติดตามข่ าว ชาวเจอเนเรชัน่ ซี นิยมติดตามข้อมูลข่าวสาร
ในทวิตเตอร์ (Twitter) มากที่สุด เพราะมีความรวดเร็ วแบบเรี ยลไทม์ และสามารถตามอ่านเรื่ องที่เป็ นกระแส หรื อ
เรื่ อ งที่ ส นใจจากแฮชแท็ ก 1 (Hashtag) ได้เ ลย ส่ ว นช่ อ งทางที่ มี ไ ว้เ พื่ อ สื่ อ สารกับ เพื่ อ นที่ ม หาวิท ยาลัย และ
ครอบครัวคืออินสตราแกรม (Instragram) และเฟซบุก้ (Facebook)
3. วิดีโอ (Video) คื อคอนเทนต์ ที่นิยมมากที่สุด สํานักงานนวัตกรรมอิ เล็กทรอนิ กส์ หรื อ ETDA ได้
สํารวจการใช้อินเตอร์เน็ตประเทศไทย ปี 2561 พบว่าคนเจอเนเรชัน่ ซีนิยมดูเนื้อหาประเภทวิดีโอ (Video Content)
มากที่สุด และสื่ อที่นิยมสูงสุดคือ YouTube (ETDA, 2561:10-11)
คนเจอเนเรชัน่ ซี เป็ นผูใ้ ช้กลุ่มใหญ่ที่สุดของแอปพลิเคชัน่ ติ๊กต๊อก (TikTok) ซึ่งเป็ นแพลตฟอร์มสําหรับ
การสร้างเนื้ อหาประเภทวิดีโอ ที่ให้ผใู ้ ช้งาน ถ่าย ตัดต่อ และเผยแพร่ ในแอปพลิเคชัน่ อย่างอิสระ ด้วยเครื่ องมือที่
ง่าย มีลูกเล่นที่ หลากหลาย ทําให้ผใู ้ ช้สามารถปล่อยพลังความคิดสร้างสรรค์และแสดงความเป็ นตัวตนได้อย่าง
เต็มที่ มีระยะเวลาการแสดงผลวิดีโอในแนวตั้งตามลักษณะการแสดงผลของสมาร์ทโฟน ซึ่งต่างจากแพลตฟอร์ ม
อื่ น ๆ มี ค วามยาวแต่ ล ะวิดี โ ออยู่ที่ 15 วิน าที ซึ่ ง ตรงกับ พฤติ ก รรมของคนเจอเนเรชั่น ซี ทํา ให้ติ๊ ก ต๊อ ก เป็ น
แพลตฟอร์ มวิดีโอที่เป็ นที่นิยมในกลุ่มคนเจอเนเรชัน่ ซี โดยมีการใช้งานเฉลี่ย 4.2 ชัว่ โมง เข้าถึง 68 เนื้ อหาต่อวัน
(“เปิ ดลายแทง 'TikTok' ในยุคที่ Gen Z กลายเป็ นครี เอเตอร์”, 2562) ส่วนคนเจอเนเรชัน่ ซีในฝั่งอเมริ กา กว่าร้อยละ
90 ใช้สแนปแชท (Snaptchat) ในการสร้างสรรค์คลิปวิดีโอของตัวเอง

___________________________________________________________________________________________________________________

1

แฮชแท็ก (Hashtag) คือ ดัชนี กลุ่มคํา หรื อ ประโยคที่มีเครื่ องหมาย “#” นําหน้า นิ ยมใช้ในโซเชี ยลมีเดี ย เพื่อรวบรวมเนื้ อหา
เรื่ องราว หรื อบทความที่มีความเกี่ ยวข้อง ใกล้เคียง คล้ายคลึง มารวมให้เป็ นหมวดหมู่เดี ยวกัน เพื่อความสะดวกในการค้นหาของ
ผูใ้ ช้งาน เกิดขึ้นครั้งแรกในทวิตเตอร์ ก่อนจะกระจายมาที่แพลตฟอร์ มอื่น ๆ.
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4. ชอบมีส่วนร่ วมในโซเชี ยลมีเดียเพื่ อแสดงออกให้ เห็นถึงความเป็ นตัวของตัวเอง คนเจอเนเรชัน่ ซี
เติบโตมาพร้อมกับสื่ อสังคมออนไลน์และอินเทอร์เน็ต ที่เต็มไปด้วยผลงานที่สร้างสรรค์ จึงเป็ นกลุ่มคนที่สามารถ
ใช้ขอ้ มูล และสิ่ งที่ มีอยู่มาสร้างสรรค์เป็ นสิ่ งใหม่ และใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็ นช่องทางในการเผยแพร่ จึ งเป็ น
กลุ่มคนแห่งการสร้างสรรค์เนื้ อหาด้วยตัวเอง (User Generated Content) อย่างแท้จริ ง นอกจากนี้ยงั ให้ความสําคัญ
กับสถานะและภาพลักษณ์ของตัวเองเป็ นสื่ อสังคมออนไลน์ ต้องการกิจกรรมที่เสริ มความมัน่ ใจเพราะแสดงออก
ไม่เก่งในชีวิตจริ ง ใส่ ใจโลกและสิ่ งแวดล้อม ให้ความสําคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรต่าง ๆ ชอบ
การแสดงความเห็นและมีส่วนร่ วม เปิ ดกว้างและจริ งจังต่อความคิดเห็นของผูอ้ ื่นมาก
5. เชื่ อในคนจริง ๆ (Real Human Centric) กลุ่มเจอเนเรชัน่ ซี ไม่เชื่อคนดัง คนมีชื่อเสี ยงหรื อผูม้ ีอิทธิพล
ทางความคิดที่ได้รับการยอมรับในวงกว้าง (Influencer) แต่เชื่อในประสบการณ์ของตัวเอง เชื่อคนที่เป็ นผูบ้ ริ โภค
ตัวจริ ง ที่มีการกระทําและประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่ องนั้นจริ ง ๆ และคนที่กลุ่มความสนใจเดียวกับตัวเองให้การ
ยอมรับ จะเป็ นคนที่มีอิทธิ พลต่อคนเจอเนเรชัน่ ซี มาก เข้ากับกระแสไมโครอินฟลูเอนเซอร์ 2 (Micro Influencer)
ในปั จจุบนั
6. รักการสื่ อสารด้ วยภาพ ทีม่ อี ารมณ์ ขนั และเต็มไปด้ วยความบันเทิง (Humor and Entertainment) คน
เจอเนเรชัน่ ซีชอบการสื่ อสารด้วยภาพมากกว่าข้อความ ชื่นชอบภาพประกอบการเล่นคําเพื่อความสนุก ทั้งในเรื่ อง
ที่ตนเองสนใจและเรื่ องที่กาํ ลังเป็ นกระแส จึงนิยมการใช้ มีม (Meme) ในการสื่ อสารที่สื่อถึงคําหรื อข้อความนั้น ๆ
(Meme Caption) และนิยมใช้อิโมจิ (Emoji) เพื่อสร้างอารมณ์ในการสื่ อสาร
จากลักษณะและพฤติกรรมของคนเจอเนเรชัน่ ซี ขา้ งต้น ส่ งผลต่อแนวคิดการออกแบบเนื้ อหาเพื่อการ
ทําการตลาดบนสื่ อสังคมออนไลน์ดงั นี้

4. รู ปแบบเนื้อหาเพื่อการตลาดบนสื่ อสั งคมออนไลน์ เพื่อกลุ่มเจเนอเรชั นซี

สั้น : ทันกระแส แบบเรียลไทม์ คอนเทนต์ 3 (Real-Time Content)
จากการเกาะติดทวิตเตอร์ ทําให้คนเจอเนเรชัน่ ซี อยูใ่ นกระแสของข่าวสารข้อมูลแบบเรี ยลไทม์ เนื้ อหา
แบบเรี ยลไทม์ หรื อ เรี ยลไทม์คอนเทนต์ (Real-Time Content) ที่เกาะติดอยูก่ บั ข้อมูลข่าวสารที่อยูใ่ นกระแสความ
สนใจ เป็ นประเด็นร้อนที่กลุ่มเป้ าหมายกําลังพูดถึงจึงดึงความสนใจได้ดี และสร้างความต้องการในการตอบสนอง
ต่อเนื้อหานั้นได้ทนั ที เพราะเสมือนหนึ่งได้ตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
และถ้าเรี ยลไทม์คอนเทนต์ ถูกสร้างอย่างให้มีความครี เอทีฟ (Creative Content) เช่น มีอารมณ์ขนั หรื อ
สร้างแรงบันดาลใจ เนื้ อหานั้นจะได้รับการตอบรับและกลุ่มเป้ าหมายจะมีส่วนร่ วม (Engagement) เช่นกดไลก์
(Like) แสดงความคิดเห็น (Comment) และการส่ งต่อ (Share) มากขึ้น ซึ่ งเป็ นเป้ าหมายของการทําเนื้ อหา เพื่อให้
เกิ ดการรั บรู ้ ในตราสิ นค้า (Brand Awareness) ที่ มากขึ้ น (“REAL TIME CONTENT เวิร์คอย่างไร? แล้วทํา ไม
ถึงแป๊ ก?”, 2562)
___________________________________________________________________________________________________________________

2

ไมโครอิ นฟลู เ อนเซอร์ (Micro Influencer) คื อ คนธรรมดาทัว่ ไปที่ เ ป็ นผูบ้ ริ โ ภคตัว จริ ง และมี ก ารแสดงความคิ ด เห็ น
ความเชี่ ยวชาญในเฉพาะเรื่ อง จนได้รับการยอมรับในกลุ่มเฉพาะ และมีอิทธิ พลต่อความคิดและการตัดสิ นใจของคนในกลุ่มนั้น.
3
เรี ยลไทม์คอนเทนต์ (Real-Time Content) คือ การนํากระแสสังคม เหตุการณ์ หรื อประเด็นที่สงั คมกําลังให้ความสนใจ มาทํา
เนื้อหาที่เข้ากับแบรนด์ เป็ นเทคนิ คหนึ่งของการทําการตลาดแบบเนื้อหา เน้นความคิดสร้างสรรค์ ความรวดเร็ ว กระชับเข้าใจง่าย และ
มีความตลกขบขัน โดยมีช่องทางหลักคือโซเชี ยลมีเดีย.

418

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 14 ประจําปี 2562

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

ด้วยความนิยมการสื่ อสารด้วยภาพ เนื้อหาที่ส้ นั เข้าใจได้แค่กวาดตามองเรี ยลไทม์คอนเทนต์ ที่ได้รับการ
ตอบรั บดี จึงอยู่ในรู ปของภาพและข้อความสั้น ที่ เป็ นประโยค หรื อ คําพูด ที่ สื่อถึ งกระแสนั้น ๆ และถ้าเปี่ ยม
อารมณ์ขนั อย่างสร้างสรรค์ เนื้อหานั้นจะได้รับการตอบรับและสร้างการมีส่วนร่ วมได้ดี ตัวอย่าง กรณี ศึกษาการทํา
เรี ยลไทม์คอนเทนต์ของท็อปส์ ไทยแลนด์ ที่ นํากระแสการเปิ ดตัวโทรศัพท์มือถื อรุ่ น iPhone 11 Pro ของค่าย
Apple ที่ได้รับความสนใจและถูกพูดถึงจากบนโซเชียลมีเดียจากผูใ้ ช้ทว่ั โลก มาใช้ในการทําสื่ อโฆษณาแอปเปิ้ ล
เอนวี่พรี เมี่ยม ผลไม้สดที่ เป็ นสิ นค้าของตนเอง โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ ที่ นาํ กระแสการทดลองให้
นักเรี ยนมัธยมตั้งแต่ช้ นั ม.1-ม.6 แต่งชุดไปรเวทมาเรี ยนได้ทุกวันอังคารเป็ นเวลา 1 เทอมของโรงเรี ยนกรุ งเทพค
ริ สเตียน โรงเรี ยนเอกชนในกรุ งเทพฯ ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่ สังคมและสื่ อให้ความสนใจและมีการถกเถียงแสดงความ
คิดเห็นกันอย่างแพร่ หลายในโซเชียลมีเดียมาทํามีมเพื่อเชิญชวนให้คนมาชมภาพยนตร์ที่ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนี
เพล็กซ์ หรื อแม้แต่หน่วยงานรัฐอย่างกองปราบปราม ที่นาํ กระแสละคร “กรงกรรม” มาสร้างเรี ยลไทม์คอนเทนต์
เรื่ องบทลงโทษของข้อหาลักทรัพย์ได้อย่างน่าสนใจ
ซึ่ งปั จจัยความสําเร็ จในการทําเรี ยลไทม์คอนเทนต์ นอกจากความรวดเร็ วแล้ว ยังมีเรื่ องของการความ
เชื่อมโยงของกระแสกับแบรนด์ (Brand) เพราะไม่ใช่ทุกกระแสจะเหมาะกับทุกแบรนด์ ในการทําเรี ยลไทม์คอน
เทนต์จึ ง ควรเป็ นไปในทางสร้ า งสรรค์ ระวัง เรื่ อ งลิ ข สิ ท ธิ์ ไม่ เ ลื อ กประเด็ น ที่ เ ป็ นกระแสลบ ระวัง ประเด็น
ละเอียดอ่อน เช่น ความเชื่อ ศาสนา เชื้อชาติ นอกจากนี้ยงั ต้องพิจารณาด้วยว่ากระแสนี้มีความเชื่อมโยงกับแบรนด์
(Brand) เราอย่างไร จะสื่ อสารอย่างไรเพื่อให้ได้รับผลตอบรับเชิงบวก

ภาพที่ 1 เรี ยลไทม์คอนเทนต์ของท็อปส์ ไทยแลนด์ จากกระแสการเปิ ดตัว iPhone 11 Pro
ที่มา : https://www.facebook.com/TopsThailand
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ภาพที่ 2 เรี ยลไทม์คอนเทนต์ของโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
จากกระแสการทดลองใส่ชุดไปรเวทมาเรี ยนของโรงเรี ยนกรุ งเทพคริ สเตียน
ที่มา : https://www.facebook.com/MajorGroup
เปิ ดพื้นทีใ่ ห้ มสี ่ วนร่ วม ส่ งเสริมการสร้ างตัวตนอย่ างสร้ างสรรค์
คนเจอเนเรชัน่ ซี เต็มเปี่ ยมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ ต้องการมีส่วนร่ วมและพื้นที่ในการแสดงตัวตน
เป้ าหมายของเนื้ อหาที่ ส่งถึ งคนกลุ่มนี้ จึงไม่ใช่ แค่สร้ างการรับรู ้ หรื อแค่รู้สึก แต่ตอ้ งลึ กถึ งการสร้างความเชื่ อ
เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หรื อ การกระทํา (Action) โดยเฉพาะการกระทําที่เป็ นการสร้างการมีส่วน
ร่ วมในการคิด การสร้างเนื้อหา (Co-Creation) พร้อมกับการส่งเสริ มการสร้างตัวตนอย่างสร้างสรรค์
กรณี ศึกษา Nike ต้องการให้คนกลุ่มเจอเนเรชัน่ ซี เพศหญิง ในประเทศอิตาลีที่ไม่เคยสนใจการเล่นกี ฬา
หันมาเล่นกีฬา Nike จึงใช้ความต้องการมีส่วนร่ วมและการสร้างตัวตน ประกอบกับอิทธิพลของไมโครอินฟลูเอน
เซอร์ (Micro Influencer) ที่ มีต่อคนกลุ่มเจอเนเรชัน่ ซี สร้างแคมเปญชื่ อ Nulla Puo Fermarci (Stop At Nothing)
บนแอปพลิเคชัน่ TikTok โดยให้ไมโครอินฟลูเอนเซอร์ที่ได้รับการยอมรับในกลุ่มคนที่เต้นโคฟเวอร์ (Cover) ใน
TikTok มาเชิ ญชวน (Challenge) ให้คนทําท่าออกกําลังกาย ตามท่ าของการชกมวย การเล่นบาสเกตบอลและ
ฟุตบอล ซึ่ งเป็ นกีฬาที่ Nike ต้องการให้เกิดกระแส ผลคือมีคนทําตามแคมเปญนี้ มากกว่า 46,000 คน มีการพูดถึง
บนโซเชียลมีเดียกว่า 150,000 ครั้ง ได้ยอดวิวรวมมากกว่า 100,000,000 วิว และมีสื่อพูดถึงแคมเปญนี้กว่า 300 สื่ อ
จัดว่าเป็ นเนื้อหาที่สามารถสร้างกระแสในสาว ๆ เจอเนเรชัน่ ซีได้อย่างประสบความสําเร็ จ (“เมื่อ Nike ใช้ TikTok
Marketing เพื่อปลุกกระแสการเล่นกีฬาในกลุ่มสาวมิลาน Gen Z”, 2562)
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ภาพที่ 3 คลิปวิดีโอแคมเปญชื่อ Nulla Puo Fermarci (Stop At Nothing) ของ Nike บน TikTok
ที่มา : https://vimeo.com/332637483
วิดโี อคอนเทนต์ : คอนเทนต์ ยอดนิยมของคนเจอเนเรชั่นซี
วิดีโอคอนเทนต์ (Video Content) รู ปแบบการนําเสนอที่มีภาพเคลื่อนไหวและเสี ยงอธิ บายชัดเจน เป็ น
คอนเทนต์ที่กลุ่มคนเจอเนเรชัน่ ซีนิยมมากที่สุด เพื่อให้เกิดการบอกต่อตามเกณฑ์ของการตลาดแบบไวรัส 4 (Viral
Marketing) วิดีโอนั้นควรจะมีชื่อเรื่ อง หรื อ พาดหัวที่ดึงดูดผูช้ ม การเข้าถึงอารมณ์ท้ งั เชิงบวก และเชิงลบ มีการ
แสดงความคิดที่แตกต่าง มีการสื่ อสารที่นอกกรอบ มีเนื้ อหาที่เป็ นกระแสในขณะนั้นเพื่อกระตุน้ ให้เกิดการแสดง
ความคิ ดเห็ น มี เอกลักษณ์ ที่เป็ นตัวของตัวเอง เนื้ อหาที่ เป็ นเอกลักษณ์ และเป็ นประโยชน์ ให้แง่ คิด และดู ไม่
เหมือนโฆษณา ไม่ขายของจนเกินไป (ปราณิ ศา ธวัชรุ่ งโรจน์., 2557) นอกจากนั้นเพื่อให้ตรงกับพฤติกรรมของ
เจอเนเรชัน่ ซี วิดีโอควรจะดึงดูดความสนใจได้ภายใน 8 วินาที ที่สาํ คัญคือต้องสนุก สร้างความบันเทิง มีเอกลักษณ์
ที่แสดงความเป็ นตัวตนที่ชดั เจน
กรณี ศึกษาที่ น่าสนใจ คื อวิดีโอคอนเทนต์ของคุณเอ็ดดี้ – จุ มพฎ จรรยหาญ ผูก้ ่ อตั้งเพจ “พี่เอ็ด 7 วิ”
ด้วยเอกลักษณ์การเล่าเรื่ องด้วยการร้องเพลงแร็ ป และการแปลงเพลง ทําให้มีผตู ้ ิดตามกว่า 700,000 คน ที่น่าสนใจ
คือ เนื้ อหาในวิดีโอมีการขายของอย่างชัดเจน แต่กลับได้รับความนิยม จนบางวิดีโอมีคนดูถึงล้านครั้ง (“ถอดรหัส
ความสําเร็ จ ‘พี่เอ็ด7วิ’ ทําคลิปยังไง ให้คนไม่กด Skip!”, 2562) ซึ่งต่างจากผลการศึกษาของปราณิ ศา ธวัชรุ่ งโรจน์
ในปี 2557 ที่ไม่เน้นการขาย ซึ่ งอาจจะอธิ บายได้วา่ ผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั ให้ความสําคัญกับ “ความจริ งใจ” ในการ
สื่ อสาร การแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงเจตนาของการสื่ อสาร ซึ่งเป็ นองค์ประกอบสําคัญของการสร้างคอนเทนต์
มาร์เก็ตติ้งให้มีความหมาย (ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรี ยญทอง, 2562)
___________________________________________________________________________________________________________________

4

การตลาดแบบไวรัส (Viral Marketing) คือ เทคนิ คการทางตลาดแบบปากต่อปาก (Word-of-Mouth) ที่อาศัยโซเชี ยลมีเดี ยใน
การบอกต่อ สื่ อที่ใช้ในการบอกต่อมีหลายรู ปแบบ ได้แก่วิดีโอ ภาพเคลื่อนไหว หรื อข้อความที่เป็ นตัวอักษร เพื่อให้เกิดการพบเห็น
แบบกระจาย และเกิดความรู ้สึกเชิ งบวกต่อแบรนด์.
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5. สรุ ป

จากพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์และการรับเนื้อหาบนสื่ อสังคมออนไลน์ของกลุ่มคนเจอเนเรชัน่
ซีตามที่กล่าวมาทั้งหมด คงแสดงให้เห็นถึงเนื้อหาเพื่อการตลาดบนสื่ อสังคัมออนไลน์สาํ หรับกลุ่มคนเจอเนเรชัน่ ซี
ที่นอกจากชื่นชอบความสนุก บันเทิง แล้วยังชอบเนื้ อหาที่ส้ ัน กระชับ ทันกระแส ชื่นชอบเนื้ อหาที่เปิ ดพื้นที่ ให้
พวกเขาได้มีส่วนร่ วมและพื้นที่ในการปล่อยความคิดสร้างสรรค์และแสดงตัวตนด้วยการร่ วมสร้างเนื้ อหา เพื่อ
กระตุน้ ให้เกิดการมีส่วนร่ วมกับเนื้ อหา (Engagement) ได้แก่การแสดงความชื่นชอบ (Like) การร่ วมแสดงความ
คิดเห็น (Comment) การส่ งต่อ (Share) จนถึงการเกิดความเชื่อและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจนเกิดกระทําบางอย่าง
ร่ วมกับแบรนด์ ซึ่ งเป็ นเป้ าหมายของการสื่ อสารแล้ว ผูผ้ ลิตยังต้องคํานึ งถึงองค์ประกอบที่สาํ คัญที่มีผลต่อการทํา
คอนเทนต์มาร์ เก็ตติ้งให้ “มีความหมาย” อันได้แก่ ความจริ งใจในการสื่ อสาร การสื่ อให้เห็นถึงเป้ าหมายของการ
สื่ อสารที่แท้จริ งด้วย

6. ข้ อเสนอแนะ

1. ในมุมมองของการศึกษาการออกแบบเนื้อหาเพื่อการตลาดบนสื่ อสังคมออนไลน์ นอกจากจะพิจารณา
เรื่ องการรู ปแบบเนื้ อหาที่ตรงกับกลุ่มเป้ าหมายแล้ว รู ปแบบเนื้ อหาที่ตรงกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค เพื่อตอบรับกับ
ความต้องการข้อมูลในแต่ละช่วงเวลาของการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การเป็ นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจศึกษา
อย่างจริ งจัง
2. ในมุมมองของการศึกษาการทําการตลาดเนื้อหา (Content Marketing) นอกเหนื อจากการที่ธุรกิจเป็ น
ผูท้ าํ หน้าที่สร้างเนื้ อหาให้ตรงกับพฤติกรรมและความต้องการของกลุ่มเป้ าหมายแล้ว กลยุทธ์การสร้างเนื้ อหาที่
สามารถจุดประเด็นให้กลุ่มเป้ าหมาย สนใจและอยากร่ วมเป็ นผูส้ ร้างเนื้อหา (Co-Created Content) เพื่อสร้างความ
เคลื่อนไหวและปฏิสมั พันธ์อย่างต่อเนื่องเป็ นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าศึกษาอย่างจริ งจัง
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ความต้ องการของแต่ ละบุคคล การมีส่วนร่ วม การรับรู้ ด้านคุณค่ า และความคาดหวัง
ด้ านบริการทีส่ ่ งผลต่ อความตั้งใจใช้ บริการ ทีศ่ ู นย์ สร้ างเสริมคุณภาพชีวติ
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การศึกษาวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการของแต่ละบุคคล การมีส่วนร่ วม การรับรู ้ดา้ น
คุ ณค่า และความคาดหวังด้านบริ การที่ ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริ การ ที่ ศูนย์สร้ างเสริ มคุ ณภาพชี วิตสําหรั บ
ผูเ้ กษียณอายุงาน ของประเทศไทยในจังหวัดปทุมธานี จากการสุ่ มตัวอย่างจํานวน 300 คน โดยใช้เครื่ องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม และรวบรวมข้อมูลมาทําการวิเคราะห์โดยใช้สถิติ เชิ งพรรณนาได้แก่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอ้างอิงได้แก่ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ การวิเคราะห์
การถดถอยแบบง่ าย ผลการศึ กษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ งคิ ดเป็ นร้ อยละ 65 ระดับ
การศึกษาปริ ญญาตรี ร้อยละ 69.3 รายได้เลี้ยงชีพในอนาคตจากเงินบําเหน็จ บํานาญร้อยละ 45.3 ส่ วนใหญ่ไม่ได้
เป็ นสมาชิ กศูนย์บริ การที่ ใดร้ อยละ 98 มี รายได้พอใช้ร้อยละ 93.3 มี ความสนใจในการดูแลสุ ขภาพร้ อยละ 93
ช่วงเวลาที่ เลือกใช้ศูนย์บริ การเป็ นช่วงวันหยุดประจําสัปดาห์ในช่ วงเวลา 10.00-20.00 น.ร้อยละ 52.7 ปั จจัยที่
ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความเห็นด้วยมากที่สุดคือความคาดหวังด้านการบริ การ รองลงมาเป็ นการรับรู ้ดา้ น
คุณค่า ความต้องการของแต่ละบุคคล การมีส่วนร่ วม ส่ งผลต่อความตั้งใจใช้บริ การ และสรุ ปผลการทดสอบ
สมมุติฐานได้วา่ ความต้องการของแต่ละบุคคล การมีส่วนร่ วม การรับรู ้ดา้ นคุณค่า ส่ งผลต่อความคาดหวังด้าน
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การบริ การ และความตั้งใจใช้บริ การ ส่ วนความคาดหวังด้านบริ การ ส่ งผลต่อความตั้งใจใช้บริ การ อย่างมี
นัยสําคัญที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ: ความต้องการของแต่ละบุคคล การมีส่วนร่ วม การรับรู ้ดา้ นคุณค่า ความคาดหวังด้านการบริ การ
ความตั้งใจใช้บริ การ

ABSTRACT

This research aimed to study how personal needs, participation, perceived value and expected service
affect the retirees’ intention of using services at Health Center, Pathum Thani Province, Thailand. Data collected
from 300 questionnaire respondents was analyzed by using descriptive statistics and reference statistics which
comprise percentage, means, standard deviations, multiple regression analysis, and simple regression analysis.
The research findings show the majority, 65% of respondents is female, 69.3 % of them holding bachelor’s
degrees, and 45.3% of their future income is from their pensions. According to the study, it is also found that
98% of these respondents are not members of any service centers, 93.3% receiving moderate income, and 93%
having an interest in health care. For the time of using services at the Health Center, 52.7% of the respondents
come during 10.00-20.00 hrs. at weekends. The results demonstrate the respondents agree at the highest level
that the expected service affect the intention of using services at the center, while the perceived value, personal
needs, and participation have respectively less effect on their intent. To conclude, personal needs, participation,
perceived value, and expected service are more likely to affect the intention to use the service at the significance
level of 0.05.
Keywords: Personal Need, Participation, Perceived Value, Expected Service, Intention to use Service

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

ประเทศไทยกําลังประสบปั ญหาเกี่ยวกับการมีผสู ้ ูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น และจะเป็ นสังคมผูส้ ูงอายุอย่างเต็ม
รู ปแบบในปี พ.ศ. 2563 อาภรณ์ ชีวะเกรี ยงไกร (2560) ดังนั้นธุรกิจเกี่ยวกับเรื่ องการดูแลสุ ขภาพของผูส้ ู งอายุจึง
เป็ นสิ่ งที่น่าสนใจ เนื่ องจากการที่คนเรามีอายุที่เพิ่มมากขึ้นย่อมมีปัญหาต่อทางด้านร่ างกาย ด้านจิตใจ และด้าน
สังคม และมีผลกระทบต่อประเทศชาติคือ ภาครัฐบาลต้องรับผิดชอบต่อผูส้ ู งอายุที่มีจาํ นวนเพิ่มมากขึ้นเรื่ อย ๆ
ก่อให้เกิดปั ญหาในหลายๆ ด้าน ซึ่ งหนึ่ งในนั้นก็เป็ นปั ญหาด้านสุ ขภาพร่ างกายและจิตใจที่มีภาวะเสื่ อมโทรมลง
วันทนา กลิ่นงาม (2555) ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงได้มีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับการทําธุรกิจในเรื่ องการดูแลสุ ขภาพของ
ผูส้ ูงวัย การที่จะทําให้ธุรกิจประสบความสําเร็ จและมีความยัง่ ยืนได้น้ นั ผูว้ จิ ยั เห็นว่า จะต้องทําให้ลูกค้าหรื อผูม้ า
ใช้บริ การ มีความตั้งใจมาใช้บริ การ ที่ศูนย์สร้างเสริ มคุณภาพชีวิตสําหรับผูเ้ กษียณอายุงานให้ได้อีก การที่จะทํา
ให้ลูกค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การมีความตั้งใจมาใช้บริ การได้น้ นั มีหลายปั จจัยที่ได้มีผูว้ ิจยั หลายท่านได้ทาํ การศึ กษาไว้
ดังเช่นงานวิจยั ของ Jeon and Jeong (2017) ได้อธิบายไว้วา่ การที่ทาํ ให้ลูกค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การได้รับความพึงพอใจ
และได้รับประสบการณ์ที่ดี ๆ ในการบริ การย่อมส่ งผลต่อ การทําให้ลูกค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การเป็ นลูกค้าประจําหรื อ
เป็ นสิ่ งที่ ทาํ ให้ลูกค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การ มี ความตั้งใจมาใช้บริ การในสถานที่ น้ นั ส่ วนงานวิจยั ของ Pripat et al.
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(2017) ได้อธิบายไว้วา่ ความต้องการของแต่ละบุคคล กับความคาดหวังด้านบริ การเป็ นสิ่ งที่ลูกค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การ
มีการตั้งความคาดหวังไว้วา่ จะต้องได้รับการบริ การที่ ดีมีคุณภาพมาตรฐานและ ต้องได้รับความสะดวกสบาย
จากการให้บริ การ หากได้รับการตอบสนองที่ดียอ่ มส่ งผลต่อ ความตั้งใจใช้บริ การได้อีก ส่ วนงานวิจยั ของ Kim
et al. (2018) ได้อธิบายไว้วา่ การเข้ามามีส่วนร่ วมในกิจกรรมการให้บริ การของลูกค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การนั้น จะทําให้
ธุ รกิ จมีความยัง่ ยืน ซึ่ งลูกค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การมีความต้องการที่ อยากจะเข้าร่ วมในกิ จกรรมการให้บริ การของผู ้
ให้บริ การ เพื่อที่จะได้ตอบสนองต่อความต้องการของตนได้ หากได้รับการตอบสนองตามที่ตนเองได้ต้ งั ความ
คาดหวังไว้ยอ่ มส่งผลต่อความตั้งใจในการที่จะเลือกใช้บริ การในสถานที่น้ นั ๆ อีก และในงานวิจยั ของ Leong et
al. (2018) ได้อธิ บายไว้วา่ การทําให้ลูกค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การมีการรับรู ้ถึงคุณค่า และสิ ทธิ ประโยชน์ในสิ นค้าหรื อ
ในบริ การ ที่สามารถจะตอบสนองตามความต้องการของตนได้ ตามที่ได้ต้ งั คาดหวังเอาไว้ยอ่ มส่ งผล ให้ลูกค้า
หรื อผูใ้ ช้บริ การ มีความต้องการที่จะใช้บริ การได้อีก
ผูว้ ิจยั จึ งตั้งปั ญหาสําหรับการศึ กษาในครั้งนี้ ว่า ปั จจัยต่อไปนี้ ประกอบด้วย ความต้องการของแต่ละ
บุคคล การมีส่วนร่ วม การรับรู ้ดา้ นคุณค่า และความคาดหวังด้านการบริ การ จะส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริ การที่
ศู น ย์ส ร้ า งเสริ ม คุ ณ ภาพชี วิต สํา หรั บ ผูเ้ กษี ย ณอายุง านหรื อ ไม่ แ ละอย่า งไร ซึ่ ง ปั จ จัย ดัง กล่ า วข้า งต้น น่ า จะมี
ความสําคัญในการทําให้ลูกค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การ มีความตั้งใจใช้บริ การได้ ซึ่งอาจมีผลดีต่อศูนย์สร้างเสริ มคุณภาพ
ชี วิตสําหรับผูเ้ กษียณอายุงาน จึ งทําให้ผวู ้ ิจยั มีความสนใจทําการศึ กษาในเรื่ อง “ความต้องการของแต่ละบุคคล
การมีส่วนร่ วม การรับรู ้ดา้ นคุณค่า และความคาดหวังด้านการบริ การ ที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริ การที่ศูนย์สร้าง
เสริ มคุณภาพชีวติ สําหรับผูเ้ กษียณอายุงาน ของประเทศไทยในจังหวัดปทุมธานี”

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อสํารวจและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อความคาดหวังด้านบริ การ อันได้แก่ ความต้องการของ
แต่ละบุคคลในด้านร่ างกาย ด้านจิตใจ และด้านสังคม การมีส่วนร่ วม การรับรู ้ดา้ นคุณค่าในด้านการเงิน ด้านสังคม
และด้านส่วนบุคคล ที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้บริ การที่ศูนย์สร้างเสริ มคุณภาพชีวติ สําหรับผูเ้ กษียณอายุงาน
(2) เพื่อสํารวจและวิเคราะห์ปัจจัยที่ มีอิทธิ พลต่อความตั้งใจใช้บริ การ ที่ ศูนย์สร้างเสริ มคุณภาพชี วิต
สําหรับผูเ้ กษียณอายุงาน อันได้แก่ ความคาดหวังด้านบริ การ ในด้านการบริ การ ด้านราคาค่าบริ การ ด้านช่องทาง
การให้บริ การ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคลากรที่ให้บริ การ ด้านรู ปลักษณ์ทางกายภาพ ความต้องการของ
แต่ละบุคคลในด้านร่ างกาย ด้านจิ ตใจ ด้านสังคม การมีส่วนร่ วม การรับรู ้ดา้ นคุณค่าในด้านการเงิ น ด้านสังคม
และด้านส่วนบุคคล

3. ทฤษฎีและกรอบแนวคิดในการวิจัย

จากการศึกษาถึงความต้องการของแต่ละบุคคลประกอบด้วย ความต้องการทางด้านร่ างกาย ด้านจิตใจ
และด้า นสั ง คม เป็ นแรงจู ง ใจในการกระทํา ของมนุ ษ ย์ เป็ นสิ่ ง ที่ ม นุ ษ ย์มี ค วามคาดหวัง เพื่ อ ให้เ กิ ด ความ
เปลี่ ย นแปลงไปในทางที่ ดีข้ ึ น ดัง แนวความคิ ด ของ long and Mason (2014); Pripat et al. (2017); Aigbavboa
(2016); Cao et al. (2018) กล่าวว่าปั จจัยด้านความต้องการทางด้านร่ างกาย ทางด้านจิ ตใจ และความต้องการ
ทางด้านสังคม ที่ส่งผลต่อความคาดหวังด้านบริ การ และความตั้งใจใช้บริ การ คือ การเลือกใช้บริ การ ผูใ้ ช้บริ การ
มีความคาดหวังว่าจะได้รับบริ การที่ดีมีคุณภาพมาตรฐาน รับรู ้ได้ถึงความเชื่อมัน่ ทําให้มีความสบายใจในการเข้า
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ใช้บริ การ มีการสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างกัน หากมีการตอบสนองที่ดีตามที่ได้คาดหวังและตามความต้องการ
ของผูใ้ ช้บริ การได้ตามความพึงพอใจแล้ว ย่อมส่งผลโดยตรงต่อความตั้งใจใช้บริ การ
Koenig-Lewis and Palmer (2014); Piehler et al. (2019); Sheng และ Zolfagharian (2014); Tih et al.
(2016) กล่าวว่าปั จจัยการมีส่วนร่ วมที่ส่งผลต่อ ความคาดหวังด้านบริ การ และความตั้งใจใช้บริ การคือ การที่
ผูใ้ ช้บริ การเข้ามีส่วนร่ วมในกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพสิ นค้าและบริ การ เป็ นสิ่ งที่ลูกค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การมีความ
ต้องการเพื่อให้มีการตอบสนองได้ตรงตามที่ตนเองได้ต้ งั ความคาดหวังเอาไว้คือ การร่ วมทํากิจกรรมต่าง ๆ ภายใน
ศูนย์บริ การเพื่อให้เกิดความสุ ข ได้รับความสบายใจ เป็ นความผูกพันร่ วมกันภายในองค์กรหรื อในสถานที่น้ นั ๆ
จนทําให้ก่อเกิดเป็ นความจงรักภักดีในสิ นค้าหรื อบริ การนั้น โดยการมีส่วนร่ วมในการเป็ นส่ วนหนึ่ งของการทํา
กิจกรรมกับองค์กร ซึ่งเป็ นความคาดหวังด้านการบริ การ หากมีการตอบสนองได้ตรงตามที่คาดหวังไว้ ย่อมส่งผล
ต่อความตั้งใจใช้บริ การ
Leong et al. (2018); Li et al. ( 2011) ; Eriksson แ ล ะ Nordgren ( 2018); Theresa et al. (2014);
Moslehpour et al. (2017) พบว่าปั จจัยการรับรู ้ดา้ นคุณค่าทางด้านการเงิน การรับรู ้คุณค่าทางด้านสังคม และการ
รับรู ้คุณค่าทางด้านส่วนบุคคล ที่ส่งผลต่อความคาดหวังด้านบริ การและความตั้งใจใช้บริ การ คือ การที่ผใู ้ ช้บริ การ
แต่ละคนมีการตั้งความคาดหวังว่าจะได้รับคุณค่าในสิ นค้าหรื อบริ การที่ตนเองเข้าไปซื้ อสิ นค้าหรื อใช้บริ การนั้น
จะต้องได้คุณประโยชน์ตามที่ได้ต้ งั ความคาดหวังไว้ โดยจะต้องทําให้ตนเองดูดีมีศกั ยภาพมีความเป็ นทันสมัย
และต้องมีความคุม้ ค่ากับสิ่ งที่ตอ้ งศูนย์เสี ยไป หากการบริ การนั้นสามารถที่จะตอบสนองตามความต้องการของตน
ได้ดี ตามที่ผใู ้ ช้บริ การมีความคาดหวังไว้ ย่อมส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริ การ
Swain et al. (2018); Afthinos et al. (2005) พบว่าปั จจัยด้านความคาดหวังด้านบริ การ ที่ส่งผลต่อความ
ตั้งใจใช้บริ การคือ การที่ ลูกค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การมีความต้องการในสิ นค้าหรื อบริ การนั้น ย่อมมีความคาดหวังว่า
สิ นค้าหรื อบริ การที่เลือกซื้ อหรื อใช้บริ การนั้นจะต้องตอบสนองความต้องการของตนได้ บริ การจะต้องมีคุณภาพ
มาตรฐานที่ดี ได้รับสิ ทธิประโยชน์ที่มีในตัวสิ นค้าหรื อบริ การนั้นอย่างคุม้ ค่ากับราคา ผูใ้ ช้บริ การสามารถเข้าถึง
บริ การได้ง่าย ผูใ้ ช้บริ การมีความคาดหวังว่าจะได้รับความจริ งใจในการแนะนําถึงสิ ทธิ ประโยชน์ทางการค้าหรื อ
การบริ การได้อย่างครอบคลุม บุคลากรผูใ้ ห้บริ การต้องมีความรู ้ความสามารถเฉพาะทางในการให้บริ การ มีการ
ดูแลเอาใจใส่ ในความรู ้สึกของผูใ้ ช้บริ การ การแต่งกายต้องสุ ภาพเรี ยบร้อย สภาพแวดล้อมทางกายภาพจะต้องมี
ความสวยงาม อาคารสถานที่ มีการออกแบบตกแต่งที่ สวยงาม มี ความปลอดโปร่ ง มี ความสะอาด อุปกรณ์
เครื่ องมื อมี ใช้เพียงพอ และมี ความเป็ นทันสมัย มี ระบบความปลอดภัยที่ ดี รวมถึ งสถานที่ ต้ งั จะต้องมี ค วาม
สะดวกสบายต่อการเดินทาง หากการบริ การดังกล่าวทําให้ลูกค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การ รู ้สึกได้วา่ การบริ การสามารถทํา
ให้เกิ ดความพึงพอใจ และตอบสนองได้ตามที่ ความคาดหวังไว้ ย่อมส่ งผลต่อความตั้งใจอยากใช้บริ การใน
สถานที่น้ นั ๆ ได้อีก
Swain et al. (2018); Jeon and Jeong (2017); Hong-Youl et al. (2014) พบว่าปั จจัยที่ทาํ ให้เกิดความตั้งใจ
ใช้บริ การคือ การที่ลูกค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การ มีความรู ้สึกถึงความพึงพอใจต่อการให้บริ การ ที่มีคุณภาพมาตรฐานที่ดี
การบริ การนั้นมี การดู แลเอาใจใส่ ในรายละเอี ยดของลูกค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การ ลูกค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การได้รับความ
ประทับใจในการให้บริ การนั้น ๆ ทําให้มีความสุ ขใจทุกครั้งที่เข้ามาใช้บริ การ ลูกค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การสามารถไว้
เนื้อเชื่อใจในการเข้ามาใช้บริ การได้ในทุก ๆ ครั้ง ย่อมเป็ นการส่งผล ให้ลูกค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การมีความรู ้สึก ที่อยาก
ใช้บริ การในสถานที่น้ นั
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จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ในอดีตที่เกี่ยวข้องสามารถนํามาสร้างกรอบแนวความคิด
สําหรับการศึกษาหาความสัมพันธ์ได้ดงั ต่อไปนี้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรคัน่ กลาง

ความต้องการของแต่ละบุคคล
- ด้านร่ างกาย
- ด้านจิตใจ
- ด้านสังคม

-

ความคาดหวังด้านบริ การ
ด้านการบริ การ
ด้านราคาค่าบริ การ
ด้านช่องทางการให้บริ การ
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ด้านบุคลากรที่ให้บริ การ
ด้านรู ปลักษณ์ทางกายภาพ

การมีส่วนร่ วม
การรับรู้ดา้ นคุณค่า
- ด้านการเงิน
- ด้านสังคม
- ด้านส่ วนบุคคล

ตัวแปรตาม
ความตั้งใจใช้บริ การ

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั การวิจยั เรื่ องนี้ เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ ประชากรที่ใช้ศึกษา คือ ผูท้ ี่อาศัย
หรื อทํางานอยูใ่ นจังหวัดปทุมธานี สังกัดในองค์กรของภาครัฐบาล องค์กรภาคเอกชน และองค์กรของรัฐวิสาหกิจ
ที่ อ ยู่ใ นช่ ว งอายุใ กล้ว ยั เกษี ย ณอายุงานคื อ ผูม้ ี มี อ ายุ 50–59 ปี เนื่ อ งจากประชากรกลุ่ มนี้ กํา ลังจะเข้า ใกล้สู่วยั
เกษียณอายุงานคือผูท้ ี่มีอายุต้ งั แต่ 55-60 ปี องค์กรภาคเอกชนกําหนดการเกษียณอายุงาน 55 ปี องค์กรภาครัฐบาล
กําหนดการเกษียณอายุงาน 60 ปี (ตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานฉบับที่ 6, 2560) และเป็ นผูท้ ี่กาํ ลังจะเริ่ มมี
การวางแผนการใช้ชีวิตของตนเอง ก่อนวัยเกษียณอายุงาน พร้อมทั้งยังตระหนักถึงการเตรี ยมตัวก่ อนเข้า สู่ วยั
สูงอายุ ชนัญญา ปั ญจพล (2559)
กลุ่ ม ตัว อย่า ง ผูว้ ิจัย ได้ก ํา หนดขนาดตัว อย่า ง (Sample size) โดยการทดสอบแบบสอบถามกับกลุ่ม
ตัว อย่า ง จํา นวน 40 ชุ ด และคํา นวณหาค่ า Partial R2 เพื่ อ นํา ไปประมาณค่ า ขนาดตัว อย่า งโดยใช้โ ปรแกรม
G*Power ซึ่ งเป็ นโปรแกรมที่สร้างจากสู ตรของ Cohen (1977) ผ่านการทดสอบและได้รับการยอมรับจากนักวิจยั
หลายท่าน สําหรับการกําหนดขนาดตัวอย่างให้ถูกต้องและทันสมัย Howell (2010) จากการประมาณค่าตัวอย่าง
โดยมีค่าขนาดอิทธิ พล (Effect Size) เท่ากับ 0.14 ซึ่ งคํานวณค่าจากตัวอย่างจํานวน 40 ชุด ความน่ าจะเป็ นของ
ความคาดเคลื่อนในการทดสอบ α (error probability) = 0.1 จํานวนตัวแปรอิสระเท่ากับ 55 ตัวแปรอํานาจการ
ทดสอบ Power (1-β) = 0.90 จึงได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจํานวน 279 ตัวอย่าง ผูว้ จิ ยั ได้เก็บจํานวนขนาดตัวอย่างเพิ่ม
รวมทั้งสิ้ นเป็ น 300 ตัวอย่าง เพื่อจัดเก็บเป็ นข้อมูลสํารองในกรณี ท่ี พบว่าแบบสอบถามบางชุ ดมี การตอบที่ ไม่
สมบูรณ์
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4.2 ตัวแปรทีศ่ ึกษา ได้แก่
(1) ตัวแปรอิสระ คือ ความต้องการของแต่ละบุคคล หมายถึง บุคลหรื อลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การ
ด้านร่ างกาย หมายถึง ผูท้ ี่เข้ามาใช้บริ การ แล้วมีความต้องการให้ร่างกายมีสุขภาพที่แข็งแรง
ด้านจิตใจ หมายถึง ผูท้ ี่เข้ามาใช้บริ การแล้วต้องการมีการพัฒนาปรับปรุ งจิตใจตนเองให้
เป็ นไปในทางที่ดี
ด้านสังคม หมายถึง ผูท้ ี่เข้ามาใช้บริ การแล้วต้องการอยากได้การยอมรับความเคารพยกย่อง
จากผูอ้ ื่น
การมีส่วนร่ วม หมายถึง ผูท้ ี่เข้ามาใช้บริ การต้องการอยากมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการให้บริ การ
ของผูใ้ ห้บริ การเพื่อเป็ นการสร้างสัมพันธ์และเป็ นการผูกพันกับผูใ้ ห้บริ การ
การรับรู ้ดา้ นคุณค่า หมายถึง การรับรู ้ถึงคุณประโยชน์ในด้านต่าง ในสิ นค้าและบริ การที่
เลือกใช้วา่ มีประโยชน์และมีความคุม้ ค่ากับราคา
ด้านการเงิน หมายถึง ความคาดหวังในการบริ การที่จะได้รับต้องมีความคุม้ ค่ากับเงินที่ได้จ่าย
ออกไป
ด้านสังคม หมายถึง ความคาดหวังในกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การด้วยกัน มีความเหมือนหรื อ
ต่างกัน
ด้านส่วนบุคคล หมายถึง การได้รับการเคารพยกย่อง และการได้รับการยอมรับจากหมูค่ ณะ
(2) ตัวแปรคัน่ กลาง คือ ความคาดหวังด้านบริ การ หมายถึง การตั้งความคาดหวังที่จะได้รับ การ
ตอบสนองตามความต้องการของตนเอง
ด้านการบริ การ หมายถึง ช่วงเวลาที่ ผูร้ ับการบริ การสามารถรับรู ้และสัมผัสถึงคุณภาพของ
การบริ การที่ผใู ้ ห้บริ การส่งมอบให้
ด้านราคาค่าบริ การ หมายถึง อัตราค่าบริ การที่ ผูใ้ ช้บริ การต้องจ่ายเพื่อเป็ นค่าตอบแทนใน
การให้บริ การ
ด้านช่องทางการให้บริ การ หมายถึง ช่องทางในการติดต่อลูกค้า ในการนําเสนอการบริ การ
ให้กบั ลูกค้า ในด้านคุณค่าและคุณประโยชน์ของการบริ การ รวมถึงสถานที่ต้ งั ของศูนย์บริ การ
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด หมายถึง เครื่ องมือการสื่ อสารเพื่อสร้างความพึงพอใจต่อบริ การ
ให้กบั ลูกค้า
ด้า นบุ คลากรที่ ให้บริ ก าร หมายถึ ง บุ ค ลากรของศู นย์บริ ก าร ต้อ งมี ความสามารถในการ
ให้บริ การ
ด้านรู ปลักษณ์ทางกายกายภาพ หมายถึง สถานที่ มีความเหมาะสม มีอุปกรณ์ที่ทนั สมัยไว้
ให้บริ การ ตรงตามวัตถุประสงค์ และตรงตามความต้องการของลูกค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การ ตามที่คาดหวังไว้
(3) ตัวแปรตาม คือ ความตั้งใจใช้บริ การ หมายถึง ความตั้งใจและเจตจํานงของแต่ละบุคคล ที่จะ
เลือกซื้อสิ นค้าหรื อบริ การนั้น ๆ
4.3 เครื่ อ งมื อ ที่ใ ช้ ใ นการวิจัย ผูว้ ิจัย ได้ใ ช้แ บบสอบถามแบบปลายปิ ด ประกอบด้ว ย 6 ส่ ว นดังนี้
1) ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนที่ 2-6 เป็ นคําถามเกี่ ยวกับความต้องการของแต่ละบุคคลในด้าน
ร่ างกาย ในด้านจิตใจ ในด้านสังคม การมีส่วนร่ วม การรับรู ้ดา้ นคุณค่าด้านการเงิน ด้านสังคม ด้านส่วนบุคคล
ความคาดหวังด้านบริ การด้านการบริ การ ด้านราคาค่าบริ การ ด้านช่ องทางการให้บริ การ ด้านการส่ งเสริ ม
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การตลาด ด้านบุคลากรผูใ้ ห้บริ การ ด้านรู ปลักษณ์ทางกายภาพ และความตั้งใจใช้บริ การ เครื่ องมือที่ใช้ได้ผา่ น
การตรวจสอบ โดยผูท้ รงคุณวุฒิจาํ นวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนและความสอดคล้องระหว่างคําถาม
และวัตถุประสงค์ของแบบสอบถาม ได้ค่าความตรงเชิงเนื้อหารวม 0.95 จากนั้นนําแบบสอบถามไปทดสอบกับ
กลุ่มตัวย่างจํานวน 40 ชุด เพื่อหาความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามพบว่า มีค่าความเชื่อมัน่ ของแบบ
ถามรวมเท่ากับ 0.973 โดยคําถามในแต่ละด้านมีค่าความเชื่อมัน่ อยูร่ ะหว่าง 0.7-1.00 ซึ่ งอยูใ่ นเกณฑ์ที่สามารถ
นํามาใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการเก็บข้อมูลตามขั้นตอนต่อไปนี้
(1) ผูว้ ิจยั อธิ บายรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้ อหาภายในแบบสอบถาม และวิธีการตอบแก่ตวั แทนและ
ทีมงาน
(2) ผูว้ จิ ยั หรื อตัวแทนและทีมงานเข้าไปในสถานที่ต่าง ๆ ที่ตอ้ งการศึกษาตามที่ระบุไว้ขา้ งต้น
(3) ผูว้ ิจยั หรื อตัวแทนและที มงานได้แจกแบบสอบถามให้กลุ่มเป้ าหมายและรอจนกระทั่งตอบ
คําถามครบถ้วน ซึ่งในระหว่างนั้นถ้าผูต้ อบแบบสอบถาม มีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับคําถาม ผูว้ จิ ยั หรื อทีมงานจะตอบข้อ
สงสัยนั้น
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล ผูว้ ิจยั นําข้อมูลที่ ได้รับจากแบบสอบถามมาประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรม
สําเร็ จรู ป SPSS เพื่อคํานวณค่าสถิ ติต่าง ๆ คื อ สถิ ติเชิ งพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ค่าส่ วน
เบี่ ยงเบนมาตรฐาน สถิ ติเชิ งอ้างอิงที่ ใช้ในการทดสอบสมมติ ฐานที่ ระดับนัยสําคัญ 0.05 ได้แก่ การวิเคราะห์
การถดถอยแบบง่ายและการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ

5. สรุ ปผลการวิจัย

ผลการวิเ คราะห์ ข้ อ มู ล ทั่ว ไป จากกลุ่ ม ตัว อย่า ง 300 คน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
เพศหญิ งคิดเป็ นร้ อยละ 65 ระดับการศึ กษาปริ ญญาตรี ร้อยละ 69.3 รายได้เลี้ ยงชี พในอนาคตจากเงิ นบําเหน็จ
บํานาญร้อยละ 45.3 ส่ วนใหญ่ไม่ได้เป็ นสมาชิกศูนย์บริ การที่ใดร้อยละ 98 มีรายได้พอใช้ร้อยละ 93.3 มีความ
สนใจในการดูแลสุ ขภาพร้อยละ 93 ช่วงเวลาที่ เลือกใช้ศูนย์บริ การเป็ นช่วงวันหยุดประจําสัปดาห์ในช่วงเวลา
10.00-20.00 น.ร้อยละ 52.7 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็น พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับ
ความคิดเห็นรวมระดับมากที่สุดต่อความต้องการของแต่ละบุคคล (Mean=4.52, S.D= 0.56) มีความเห็นระดับมาก
ที่ สุดต่อการมีส่วนร่ วม (Mean=4.42, S.D= 0.64) มีความเห็นด้วยในระดับที่ค่อนข้างมากต่อการรับรู ้ดา้ นคุณค่า
(Mean=4.05, S.D= 0.58) มี ค วามเห็ น ด้ว ยในระดับมากที่ สุ ด ต่อ ความคาดหวังด้า นการบริ ก าร (Mean=4.45,
S.D= 0.63) และมีความเห็นด้วยในระดับมากที่สุดต่อความตั้งใจใช้บริ การที่ศูนย์สร้างเสริ มคุณภาพชีวิตสําหรับผู ้
เกษียณอายุงาน (Mean=4.45, S.D= 0.68)

6. ผลการทดสอบสมมุติฐานและการอภิปรายผล

สมมุตฐิ านที่ 1 ความต้ องการของแต่ ละบุคคล ส่ งผลต่ อความคาดหวังด้ านบริการ
สมมุตฐิ านที่ 2 การมีส่วนร่ วม ส่ งผลต่ อความคาดหวังด้ านการบริการ
สมมุตฐิ านที่ 3 การรับรู้ ด้านคุณค่า ส่ งผลต่ อความคาดหวังด้ านการบริการ
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ตารางที่ 1 ผลการทดสอบสมมุติฐาน โดยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุพบว่า ตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อ
ความคาดหวังด้านบริ การได้ดีที่สุดคือ ความต้องการของแต่ละบุคคล (β = 0.29) รองลงมาคือ
การมีส่วนร่ วม (β = 0.14) และการรับรู ้ดา้ นคุณค่า (β = 0.07) ตามลําดับ
ความคาดหวังด้านการบริ การ
B
Beta
t
Sig.
ความต้องการของแต่ละบุคคล
0.32
0.29
4.45
0.00*
การมีส่วนร่ วม
0.14
0.14
2.41
0.01*
การรับรู ้ดา้ นคุณค่า
0.49
0.07
6.83
0.00*
2
Adjusted R = 0.68, S.E = 0.36, F 210.57* ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ < 0.05
ความต้องการของแต่ละบุคคล ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความต้องการของแต่ละบุคคล ส่ งผล
ต่อความคาดหวังด้านการบริ การ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ และ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ long and Mason (2014) ที่ได้ทาํ การศึกษาเกี่ยวกับสิ่ งที่ ลูกค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การมีความ
ต้องการในด้านการจัดกิจกรรมการดูแลสุขภาพร่ างกายให้ดูดีสาํ หรับผูห้ ญิง ที่พบว่า สิ่ งที่ลูกค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การมี
ความต้องการและคาดหวังที่จะได้รับจากศูนย์บริ การคือ การบริ การที่ มีการดูแลเอาใจใส่ ทุกรายละเอียดให้กบั
ลูกค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การ ย่อมส่งผลต่อความคาดหวังด้านบริ การ
การมีส่วนร่ วม ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การมีส่วนร่ วม ส่งผลต่อความคาดหวังด้านการบริ การ
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ KoenigLewis and Palmer (2014) ที่ได้ทาํ การศึกษาเกี่ยวกับ การพัฒนาคุณภาพสิ นค้าและบริ การ พบว่าในการที่ทาํ ให้
ลูกค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การเข้ามีส่วนร่ วมในกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพสิ นค้าและบริ การที่ได้คุณภาพมาตรฐาน ทําให้
ลูกค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การมีความรู ้สึกดีต่อบริ การนั้นจนทําให้เกิดเป็ นความผูกพัน ซึ่งเป็ นสิ่ งที่ลูกค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การมี
ความคาดหวังว่าจะได้รับจากบริ การนั้น และสามารถตอบสนองได้ตรงตามความต้องการของตนเองมากที่สุด
ย่อมส่งผลต่อความคาดหวังด้านบริ การ
การรับรู ้ดา้ นคุณค่า ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การรับรู ้ดา้ นคุณค่า ส่ งผลต่อความคาดหวังด้าน
การบริ การ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้ และสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ Li et al. (2011) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับ เรื่ องพฤติกรรมที่มีอิทธิ พลต่อการรับรู ้คุณค่าด้านความพึงพอใจต่อการ
บริ การของผูเ้ ข้ามาใช้บริ การในโรงพยาบาลระดับกลาง พบว่าสิ่ งที่ลูกค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การมีความคาดหวังคือการ
บริ การที่มีคุณภาพมาตรฐานและต้องได้รับประโยชน์จากการใช้บริ การอย่างเต็มที่ ต้องมีคุม้ ค่ากับราคาที่ตอ้ งจ่าย
ไป ย่อมส่งผลต่อความคาดหวังด้านการบริ การ
สมมุตฐิ านที่ 4 ความต้ องการของแต่ ละบุคคล ส่ งผลต่ อความตั้งใจใช้ บริการ
สมมุตฐิ านที่ 5 การมีส่วนร่ วม ส่ งผลต่ อความตั้งใจใช้ บริการ
สมมุตฐิ านที่ 6 การรับรู้ ด้านคุณค่า ส่ งผลต่ อความตั้งใจใช้ บริการ
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ตารางที่ 2 ผลการทดสอบสมมุติฐานโดยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ พบว่า ตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อความตั้งใจ
ใช้บริ การได้ดีที่สุดคือ การรับรู ้ดา้ นคุณค่า (β = 0.35) รองลงมาคือความต้องการของแต่ละบุคคล
(β = 0.31) และการมีส่วนร่ วม (β = 0.14) ตามลําดับ
ความตั้งใจใช้บริ การ
B
Beta
t
Sig.
ความต้องการของแต่ละบุคคล
0.38
0.31
4.17
0.00*
การมีส่วนร่ วม
0.15
0.14
2.01
0.04*
การรับรู ้ดา้ นคุณค่า
0.41
0.35
4.63
0.00*
2
Adjusted R = 0.56, S.E = 0.45, F 130.34* ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ < 0.05
ความต้องการของแต่ละบุคคล ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความต้องการของแต่ละบุคคล ส่ งผล
ต่อความตั้งใจใช้บริ การ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ และสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ Cao et al. (2018) ได้ทาํ การศึกษาเกี่ยวกับเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ ต่อความต้องการในการเลือกซื้ อ
และเลือกใช้บริ การ ในการชื้อออนไลน์ที่ส่งผลต่อการความตั้งใจใช้บริ การ พบว่าปั จจัยที่มีผลต่อความคาดหวัง
ในการเลือกใช้บริ การของลูกค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การคือ ปั จจัยด้านการบริ การที่มีคุณภาพมาตรฐาน ซึ่งเป็ นส่วนสําคัญ
ต่อการตัดสิ นใจในการเลื อกใช้บริ การ การตัดสิ นใจในการเลื อกใช้บริ การนั้นจะพิจารณาด้านการบริ การที่ มี
คุณภาพที่ ดี ราคาค่าบริ การที่มีความเหมาะสม สามารถติดต่อได้สะดวก หากตอบสนองต่อความต้องการของ
ลูกค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การได้ดี ย่อมส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริ การ
การมีส่วนร่ วม ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การมีส่วนร่ วม ส่ งผลต่อความตั้งใจใช้บริ การ อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Tih et al. (2016)
ที่ ได้ทาํ การศึ กษาเกี่ ยวกับการเข้ามามี ส่วนร่ วมของ กลุ่มลูกค้าโดยให้ลูกค้าเข้ามามี ส่วนร่ วมในการเสนอแนะ
แนวความคิดโดยผลการวิจยั พบว่า การเข้ามามีส่วนร่ วมของกลุ่มลูกค้าหรื อผูบ้ ริ โภค มีการส่งผลต่อความตั้งใจใช้
บริ การ หากการเข้าร่ วมนั้นจะทําให้ผใู ้ ช้บริ การได้รับในสิ่ งที่ตอ้ งการและสามารถตอบสนองต่อความคาดหวังจาก
บริ การที่ได้รับ โดยเน้นการบริ การที่ลูกค้าได้มีโอกาสเสนอแนะแนวทางในการทําหรื อพัฒนาให้ดีข้ ึน ย่อมส่งผล
ต่อความตั้งใจใช้บริ การ
การรับรู ้ดา้ นคุณค่า ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การรับรู ้การด้านคุณค่า ส่งผลต่อความตั้งใจใช้
บริ การ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
Theresa et al. (2014) ได้ทาํ การศึกษาเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์การออกกําลังกายให้กบั บุคคลากรเจ้าหน้าที่ภายใน
องค์กร พบว่าปั จจัยที่ทาํ ให้ลูกค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การ มีความต้องการที่จะใช้บริ การ กับศูนย์การออกกําหลังกายคือ
การรับรู ้ปัจจัยทางด้านราคา ปัจจัยด้านส่วนบุคคล และปั จจัยทางด้านสังคม ที่สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การได้ดี ย่อมส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริ การ
สมมุตฐิ านที่ 7 ความคาดหวังด้ านการบริการ ส่ งผลต่ อความตั้งใจใช้ บริการ
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ความถดถอยแบบง่าย พบว่า ตัวแปรอิสระความคาดหวัง
ด้านการบริ การ ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริ การคือ ความคาดหวังด้านบริ การ (β = 0.86)
ความตั้งใจใช้บริ การ
B
Beta
t
Sig.
ความคาดหวังด้านการบริ การ
0.92
0.86
28.41
0.00*
Adjusted R2 = 0.73, S.E = 0.35, F 81.05* ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ < 0.05
432

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 14 ประจําปี 2562

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

ความคาดหวังด้านการบริ การ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความคาดหวังด้านการบริ การ ส่งผลต่อ
ความตั้งใจใช้บริ การ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้ และสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ Afthinos et al. (2005) ที่ได้ทาํ การศึกษาปั จจัยด้านความคาดหวังด้านการบริ การที่ส่งผลต่อ ความ
ตั้งใจใช้บริ การ ที่ศูนย์บริ การการออกกําลังกาย พบว่าลูกค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การมีความคาดหวังด้านการบริ การที่ มี
คุณภาพมาตรฐาน ราคาค่าบริ การสามารถมีความคุม้ ค่ากับสิ ทธิ ประโยชน์ในการให้บริ การ ช่องทางการจัด
จําหน่ายที่ทาํ ให้ลูกค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การมีการเข้าถึงได้ง่าย การส่ งเสริ มการตลาดที่มีการแนะนําถึงสิ ทธิ ประโยชน์
ทางการค้าหรื อการบริ การ บุคลากรผูใ้ ห้บริ การต้องมีความรู ้ความสามารถในการให้บริ การ มีการแต่งกายสุ ภาพ
เรี ยบร้อย และรู ปลักษณ์ทางกายภาพต้องดูดี มีความสวยงาม สะอาดดูดีและต้องมีความทันสมัย การบริ การ
ดังกล่าวหากทําให้ลูกค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การเข้ามาใช้บริ การ มีความรู ้สึกถึงความประทับใจ และพึงพอใจต่อการ
ให้บริ การย่อมส่งผลต่อ ความตั้งใจใช้บริ การได้อีก

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
หน่ วยงาน หรื อองค์กรธุ รกิ จที่ ทาํ งานเกี่ ยวกับการ ดูแลสุ ขภาพผูส้ ู งอายุ สามารถนําผลการศึ กษานี้
นําไปใช้ประโยชน์เพื่อให้ตอบสนองต่อความคาดหวังและความตั้งใจที่จะใช้บริ การได้ดงั นี้
ควรมีความใส่ ใจเกี่ ยวการให้บริ การ โดยเฉพาะประเด็นที่ผูใ้ ช้บริ การมีความคาดหวังอยากได้รับมาก
ที่ สุ ด ในด้า นความคาดหวัง เกี่ ย วกับ การบริ การตามลํา ดับ ดัง นี้ ด้า นรู ป ลัก ษณ์ ท างกายภาพของสถานที่
ความคาดหวังด้านบุ คลากรที่ ให้บริ การ ความคาดหวังด้านกิ จกรรมการบริ ก าร ความคาดหวังด้านช่ องทาง
การให้บริ การ ความคาดหวังด้านราคาค่าบริ การ และความคาดหวังด้านการส่ งเสริ มการขาย ซึ่ งปั จจัยดังกล่าว
เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริ การมากที่สุด ซึ่งผลที่ได้สามารถนํามาปรับประยุกต์ใช้ ในการวางแผนเพื่อ
การพัฒนากระบวนการการให้บริ การระหว่างหน่วยงาน กับผูใ้ ช้บริ การได้
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1) ในการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ทําการศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่าง ที่อยูใ่ นจังหวัดปทุมธานีเท่านั้น
ข้อมูลที่ได้จึงอ้างอิงเฉพาะความคิดเห็นและทัศนคติของผูใ้ ช้บริ การในจังหวัดปทุมธานี อาจไม่ สะท้อนถึงความ
คิดเห็ นของผูใ้ ช้บริ การเกี่ ยวกับผูเ้ กษียณอายุงานในจังหวัดอื่น ๆ ของประเทศไทยได้ ผลการวิจยั จึงสามารถใช้
อ้างอิง ได้เฉพาะกลุ่มตัวอย่างประชากรที่ได้เพียงจังหวัดเดียว เพื่อให้การศึกษางานวิจยั ครั้งต่อไป ได้รับความ
คิดเห็นหลากหลายควรศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดอื่น ๆ ของประเทศไทย โดยการนําข้อมูลจากผลการศึกษา
มาเปรี ยบเทียบและวางแผนการทําธุรกิจเกี่ ยวกับ การดูแลสุ ขภาพสําหรับผูเ้ กษียณอายุงานในภูมิภาคอื่น ๆ ของ
ประเทศไทย
2) จากผลการศึกษาความต้องการของแต่ละบุคคล การมีส่วนร่ วม การรับรู ้ดา้ นคุณค่า ที่ส่งผลต่อ
ความตั้งใจใช้บริ การ ได้ค่า Adjusted R2 ที่ร้อยละ 56.5 เพื่อให้การศึกษาในครั้งต่อไปมีปัจจัยต่าง ๆ ที่จะทําให้
เกิดการส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริ การที่มากกว่านี้ จึงควรศึกษาเกี่ยวกับตัวแปรในด้านอื่น ๆ เช่น แรงจูงใจในมาใช้
บริ การ หรื อพฤติกรรมในการเลือกใช้บริ การของผูบ้ ริ โภค ที่ จะส่ งผลต่อความตั้งใจใช้บริ การ ที่ อาจจะได้ค่า
มากกว่าในการศึกษาในครั้งนี้
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การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบตั ิงานของพนักงาน บริ ษทั เอ็นไอ
(ประเทศไทย) จํา กัด จํา แนกตาม เพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา สถานภาพสมรส และรายได้ต่ อ เดื อ น โดยใช้
แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ เป็ น พนักงาน บริ ษทั เอ็นไอ (ประเทศไทย) จํากัด 87 คน
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการทดสอบรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’s method)
ผลการวิจยั
1. ปั จจัยจูงใจ พบว่า ระดับของแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน บริ ษทั เอ็นไอ (ประเทศไทย)
จํากัด โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (x� = 3.49, S.D. = 0.76) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยูใ่ นระดับมากเกือบทุกด้าน
ยกเว้น ด้านความก้าวหน้า อยู่ในระดับปานกลาง ตามลําดับดังนี้ ด้านความรับผิดชอบ (x� = 3.70, S.D. = 0.65)
ด้านความสําเร็ จในหน้าที่ (x� = 3.68, S.D. = 0.65) ด้านลักษณะงานที่น่าสนใจ (x� = 3.67, S.D. = 0.67) ด้านการ
ยอมรับนับถือ (x� = 3.43, S.D. = 0.62) และด้านความก้าวหน้า (x� = 2.99, S.D. = 0.93)
2. ปั จจัยคํ้าจุน พบว่า ระดับของแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน บริ ษทั เอ็นไอ (ประเทศไทย)
จํากัด โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (x� = 3.51, S.D. = 0.71) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยูใ่ นระดับมากเกือบทุกด้าน
ยกเว้น ด้านค่าตอบแทนอยู่ในระดับปานกลาง ตามลําดับดังนี้ ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน (x� = 3.68,
S.D. = 0.66) ด้านนโยบายการบริ หาร (x� = 3.66, S.D. = 0.65) ด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา (x� = 3.60,
S.D. = 0.68) ด้า นสภาพชี วิ ต ส่ ว นตัว (x� = 3.43, S.D. = 0.73) ด้า นการนิ เ ทศงาน (x� = 3.41, S.D. = 0.75)
ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน (x� = 3.41, S.D. = 0.78) และด้านค่าตอบแทน (x� = 3.34, S.D. = 0.64)
3. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ต่างกัน มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานบริ ษทั เอ็นไอ (ประเทศไทย) จํากัด พบความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05
คําสําคัญ: แรงจูงใจ การปฏิบตั ิงานของพนักงาน
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ABSTRACT

This research aimed to study work motivation of employees of NI ( Thailand) company limited,
Classified by gender, age, education level, marital status, income, and work experience. A questionnaire was used
in collecting data from 87 persons. The data were analyzed by using frequency, percentage, mean, Standard
Deviation, t-test, One-way Analysis of Variance, and Scheffe,s test.
The results revealed that
1. The motivation factors: it was found that the motivation that affects on work of employees of NI
(Thailand) Company Limited. In overall was at a high level (x� = 3.49, S.D. = 0.76). Considering each aspect
found almost all of aspects were at high level, except opportunity, as follows: responsibility (x� = 3.70, S.D. =
0.65), job success (x� = 3.68, S.D. = 0.65), interesting in job descriptions (x� = 3.67, S.D. = 0.67), recognition
(x� = 3.43, S.D. = 0.62), and opportunity (x� = 2.99, S.D. = 0.93), respectively.
2. The supportive factors: it was found that the motivation that affects on work of employees of NI
(Thailand) Company Limited. In overall was at a high level (x� = 3.51, S.D. = 0.71). Considering each aspect
found almost all of aspects were at high level, except compensation, as follows: good relationship with colleagues
(x� = 3.68, S.D. = 0.66), policy and management of organization (x� = 3.66, S.D. = 0.65), good relationship with
supervisors (x� = 3.60, S.D. = 0.68), personal life (x� = 3.43, S.D. = 0.73), supervision (x� = 3.41, S.D. = 0.75),
work environment (x� = 3.41, S.D. = 0.78), and compensation (x� = 3.34, S.D. = 0.64), respectively.
3. Gender, age, education level, marital status, income, and work experience had influence on the
motivation that effects on their work at .01 and .05 level of significance.
Keywords: Motivation, work of personnel

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

การทํางานให้หน่ วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าองค์กรภาครั ฐ รั ฐวิสาหกิ จ หรื อเอกชน ต่างก็ตระหนักถึ งการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการหรื อวิธีการทํางานเพื่อให้การทํางานมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิผล กลยุทธ์ในการสร้าง
ความสําเร็ จในการทํางาน หรื อเทคนิ คการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน ตลอดจนการทํางานอย่างไรให้มี
ความสุ ข นัน่ แสดงว่าองค์กรทั้งหลายต่างก็มีความเห็นตรงกันว่าองค์กรจะมีความเจริ ญก้าวหน้าหรื อพัฒนาไปสู่
ความเป็ นเลิศได้น้ นั สิ่ งสําคัญประการหนึ่ งอยูท่ ี่ ผูป้ ฏิบตั ิงานมีคุณภาพ และสามารถทํางานให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ
สู งสุ ด ในการทํางานไม่วา่ เราจะทํางานอะไรก็ตาม เราต้องมีความสุ ขในการทํางาน แม้วา่ บางครั้งเราอาจจะบ่นว่า
เหนื่ อย แต่เมื่อเราเห็ นผลสําเร็ จของการทํางานแล้ว เราก็จะมองข้ามอุปสรรคเหล่านั้นไปอย่างง่ายดาย หากเรา
ต้องการให้การทํางานของเราเต็มไปด้วยความสุข เราต้องรู ้สึกสนุกกับงาน เมื่อเราสนุกกับงานที่เราทํา ไม่วา่ เราจะ
เจออุปสรรคในการทํางานที่หนักหนาสาหัสเพียงไหน เราก็จะผ่านพ้นไปได้ เพราะเราได้เรี ยนรู ้แล้วว่าเราต้อง
ทํา งานอย่า งไรจึ ง จะมี ค วามสุ ข การทํา งานไม่ เ พี ย งแต่ ต ้อ งมี ค วามสุ ข เท่ า นั้น แต่ ต ้อ งเป็ นการทํา งานอย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพด้วย จึงจะทําให้เราได้ชื่อว่าเป็ นคนที่ทาํ งานดี ทํางานเก่ง จนเป็ นที่พึงพอใจของเจ้านาย และเพื่อน
ร่ วมงาน แต่การทํางานต้องทําอย่างไรจึงจะมีความสุ ขนั้น เป็ นเรื่ องที่อธิ บายได้ยาก เพราะคนทํางานแต่ละคนก็มี
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วิธีการในการทํางานที่แตกต่างกัน ขึ้นอยูก่ บั แนวคิดและการปรับใช้ ดังนั้นผูท้ ี่มีประสิ ทธิภาพในการทํางานจึงเป็ น
ผูท้ ี่ฉลาดในการเรี ยนรู ้ รู ้วา่ การทํางานอย่างไรจึงจะบรรลุผลสําเร็ จในเวลาอันรวดเร็ วและมีความผิดพลาดน้อย นัน่
ก็คือการลงทุนน้อย แต่ได้ผลตอบแทนมากกว่าในเชิ งเศรษฐศาสตร์ อาจเน้นความคุม้ ค่าหรื อความคุม้ ทุนในการ
ปฏิบตั ิงานด้วย (ปั ทมาพร ท่อชู . 2559)
ปฏิเสธไม่ได้วา่ คนรุ่ นใหม่มีทศั นคติและค่านิยมในการทํางานที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างเห็นได้ชดั
คนรุ่ นใหม่มกั มองหาความก้าวหน้า ความท้าทาย และค่าตอบแทนที่ได้รับเป็ นสําคัญ ซึ่งต่างจากคนรุ่ นก่อนที่เลือก
ความมัน่ คงในหน้าที่การงาน นอกจากนี้ ในโลกปั จจุบนั ที่ไร้พรมแดนทําให้คนรุ่ นใหม่มีช่องทางการหารายได้ที่
มากมายนอกเหนื อจากการทํางานประจํา จึงมีคนรุ่ นใหม่จาํ นวนมาก หันไปประกอบอาชีพอิสระมากขึ้น ที่กล่าว
มาเป็ นเหตุผลที่ทาํ ให้หลายองค์กรต้องปรับวิธีการบริ หารพนักงานรุ่ นใหม่ รวมถึงหันมาให้ความสําคัญกับการ
สร้างความผูกพันและรักษาพนักงานรุ่ นใหม่ให้รู้สึกอยากทํางานกับองค์กรยาวนานขึ้น เพื่อให้องค์กรยังสามารถ
ขับเคลื่อนต่อไปได้ในอนาคต (แสงเดือน ตั้งธรรมสถิตย์ . 2560)
เช่นเดียวกับ บริ ษทั เอ็นไอ (ประเทศไทย) จํากัด เป็ นบริ ษทั ที่มีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับชิ้นส่ วนแม่พิมพ์เหล็ก
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์เหล็กถือเป็ นงานที่ตอ้ งใช้ความชํานาญของพนักงาน พนักงานที่ทาํ ชิ้นส่วนแม่พิมพ์เหล็กนั้นต้องมี
การสังสมประสบการณ์ในการทํางานเป็ นระยะเวลานาน เช่น การควบคุมเครื่ องจักรที่ใช้ในการทํางาน การติดตั้ง
วัตถุดิบในการเริ่ มการทํางาน การใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ ในการวางแผนการทํางาน และอื่น ๆ ดังนั้นจึงควรศึกษา
บริ ษทั เอ็นไอ (ประเทศไทย) จํากัด เรื่ องแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานเพื่อจะนําผลการศึกษาไปปรับใช้
ให้บริ ษทั สามารถรักษาพนักงานที่ มีความสามารถไว้กบั บริ ษทั และนํามาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการ
ทํางานให้พนักงานในบริ ษทั ธุรกิจด้านการทําชิ้นส่วนแม่พิมพ์เหล็กนั้นมีการแข่งขันกันค่อนข้างสูง บริ ษทั เอ็นไอ
(ประเทศไทย) จํากัด ประสบปั ญหาเรื่ องการลาออกของพนักงานจากปี พ.ศ.2559 มีพนักงานทั้งหมด 114 ท่าน จน
ปั จจุบนั มีพนักงานจํานวน 106 ท่าน ทําให้บริ ษทั เอ็นไอ (ประเทศไทย) จํากัด มีปัญหาในด้านคุณภาพของงานไม่
ดี และการส่ งงานมีความล่าช้า ดังนั้น การวิจยั เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานจะสามารถนําข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษามาแก้ไขปั ญหาการลาออกของพนักงาน

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษทั เอ็นไอ (ประเทศไทย) จํากัด
2. เพื่อศึ กษาพนักงานบริ ษทั เอ็นไอ (ประเทศไทย) จํากัด ที่ มีปัจจัยส่ วนบุ คคลแตกต่างกันมี ร ะดับ
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกันหรื อไม่

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

จากการรวบรวมแนวคิด ทฤษฏี ผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง นํามาสร้างกรอบแนวคิดในการศึกษาแรงจูงใจใน
การปฏิ บัติงานของพนักงานบริ ษทั เอ็นไอ (ประเทศไทย) จํากัด ในครั้ งนี้ ได้แก่ ตวั แปรอิ สระ (Independent
Variable) ปั จจัยส่ วนบุคคลของพนักงาน และตัวตัวแปรตาม (Dependent Variable) ใช้ทฤษฎี 2 ปั จจัยของ เฟอเด
อริ ค เฮอร์ ซเบิร์ก ( Frederick Herzberg.1959 ) เป็ นกรอบในการวิจยั และพิจารณาจากความเหมาะสมในการปรับ
ใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
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ตัวแปรตาม
แรงจูงใจในการปฏิบตั งิ าน
ปั จจัยจูงใจ (Motivation Factors)
1. ความสําเร็ จในหน้าที่
2. การยอมรับนับถือ
3. ลักษณะงานที่น่าสนใจ
4. ความรับผิดชอบ
5. ความก้าวหน้า
ปั จจัยคํ้าจุน (Hygiene Factors)
1. ค่าตอบแทน
2. ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา
3. ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน
4. การนิเทศงาน
5. นโยบายการบริ หาร
6. สภาพแวดล้อมในการทํางาน
7. สภาพชีวติ ส่วนตัว

ปัจจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. สถานภาพสมรส
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
6. ประสบการณ์ทาํ งาน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. สมมติฐานในการวิจัย

พนักงานบริ ษทั เอ็นไอ (ประเทศไทย) จํากัด ที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
แตกต่างกัน

5. วิธีดําเนินการวิจัย

5.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจัยในครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) ระยะเวลาที่ ใช้ในการศึ กษา ตั้งแต่
1 ตุลาคม 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 5 เดือน
5.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ พนักงานบริ ษทั เอ็นไอ (ประเทศไทย) จํากัด จํานวน 106 คน และทํา
การกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการเปิ ดตารางเลขสุ่มของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie; & Morgan.
1970) ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 87 คนโดยมีระดับความเชื่อมัน่ ที่ 95 เปอร์เช็นต์
5.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรที่ ใช้ในการศึ กษาประกอบด้วยตัวแปรอิสระ 7 ตัวแปร ได้แก่ 1.เพศ 2.อายุ 3.ระดับการศึ กษา
4.สถานภาพสมรส 5.รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ 6.ประสบการณ์การทํางาน ส่ วนตัวแปรตาม แบ่งเป็ น 2 ปั จจัย คือ
1. ปั จจัยจูงใจ 1.1 ความสําเร็ จในหน้าที่ 1.2 การยอมรับนับถือ 1.3 ลักษณะงานที่น่าสนใจ 1.4 ความรับผิดชอบ
1.5 ความก้าวหน้า ด้านที่ 2 ด้านปั จจัยคํ้าจุน 2.1 ค่าตอบแทน 2.2 ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา 2.3 ความสัมพันธ์
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กับเพื่อนร่ วมงาน 2.4 การนิ เทศงาน 2.5 นโยบายการบริ หาร 2.6 สภาพแวดล้อมในการทํางาน 2.7 สภาพชี วิต
ส่วนตัว
5.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการวิจัย ครั้ งนี้ เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ ย วกับ การศึ ก ษาแรงจู ง ใจใน
การปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษทั เอ็นไอ (ประเทศไทย) จํากัด ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามมีลกั ษณะเป็ น
คําถามปลายปิ ดแบบมีหลายคําตอบให้เลื อก (Multiple Choices Questions) และเลือกตอบได้เพียงคําตอบเดี ยว
(Best Answer) จํานวน 1 ข้อ ได้แก่ 1. เพศ 2. อายุ 3. ระดับการศึกษา 4. สถานภาพสมรส 5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
6. ประสบการณ์ทาํ งาน
ส่วนที่ 2 คําถามส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษทั เอ็น
ไอ (ประเทศไทย) จํากัด จํานวน 12 ด้าน ได้แก่
ปั จจัยจูงใจ (Motivation Factors) 1. ความสําเร็ จในหน้าที่ 2. การยอมรับนับถือ 3. ลักษณะงานที่
น่าสนใจ 4. ความรับผิดชอบ 5. ความก้าวหน้า
ปั จจัยคํ้าจุน (Hygiene Factors) 1. ค่าตอบแทน 2. ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา 3. ความสัมพันธ์
กับเพื่อนร่ วมงาน 4. การนิ เทศงาน 5. นโยบายการบริ หาร 6. สภาพแวดล้อมในการทํางาน 7. สภาพชีวิตส่ วนตัว
โดยมีลกั ษณะของการประเมินค่า (Rating Scale) ของ Likert, R.(1967)
ส่ วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ซึ่ งเป็ นคําถามแบบปลายเปิ ด เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผตู ้ อบแบบสอบถาม
สามารถแสดงความคิดเห็นได้
ขั้นตอนการสร้างเครื่ องมือ
1. เริ่ มจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนํามากําหนดกรอบแนวคิด
2. สร้ างแบบสอบถามภายใต้กรอบแนวคิด ทฤษฎี และวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการศึ กษา โดยอาศัย
ความรู ้ที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม
3. นําแบบสอบถามที่ร่างเสร็ จเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อพิจารณาเนื้ อหาของคําถามว่าสามารถ
วัดได้ตรงตามเนื้อหาของเรื่ องที่ตอ้ งการวัดหรื อไม่ หลังจากนั้นนําแบบสอบถามมาปรับปรุ งตามคําแนะนําที่ได้รับ
จากอาจารย์ที่ปรึ กษา
4. นําแบบสอบถามไปให้ผูท้ รงคุณวุฒิจาํ นวน 3 ท่ าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องตรงประเด็น
เนื้อหาโดยการหาดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) ก่อนนําเอาไปใช้ทดสอบกับ
กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช้ประชากรสําหรับการวิจยั ครั้งนี้โดยได้ค่า IOC เท่ากับ 1.00
5. นําแบบสอบถามที่ตรวจสอบแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) เก็บข้อมูลกับกลุ่มประชากรที่ไม่ใช่
กลุ่ ม ตัว อย่ า ง จํา นวน 30 คน เพื่ อ หาคุ ณ ภาพของเครื่ องมื อ โดยการหาค่ า ความเชื่ อ มั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถาม ค่ า ความเชื่ อ มั่น ที่ วิ เ คราะห์ ไ ด้เ รี ยกว่ า ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แอลฟา (Coefficient Alpha) โดยใน
แบบสอบถามเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ได้ค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟาเท่ากับ 0.86
5.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลได้ดาํ เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเอง โดยวิธีการแจกแบบสอบ โดยการสุ่ ม
ตัวอย่างโดยใช้ความน่ าจะเป็ น (Probability sampling) การสุ่ มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) ตาม
ขั้นตอน ดังนี้
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1. ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การแจกแบบสอบถามและรวบรวมแบบสอบถามจากผูต้ อบแบบสอบถามด้วยตนเอง

2. บันทึกข้อมูลเอกสารและข้อมูลแบบสอบถามเพื่อทําการวิเคราะห์ทางสถิติ
3. จากการเก็บรวบรวมข้อมูลผูว้ ิจยั ได้แจกแบบสอบถามไปจํานวน 87 ชุดโดยวิธีสุ่มตัวอย่างอย่าง
ง่ายตามสัดส่วนของประชากรในแต่ละชุมชน โดยที่แบบสอบถามได้รับกลับคืนมาและมีความสมบูรณ์จาํ นวน 87
ชุด คิดเป็ น 100 เปอร์เซ็นต์
5.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั เลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะข้อมูลและตอบวัตถุประสงค์ดงั นี้
1. ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถามใช้สถิติค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage)
เพื่อบรรยายตัวแปรตามลักษณะข้อมูล
2. การวิเคราะห์การศึ กษาแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงานของพนักงานบริ ษทั เอ็นไอ (ประเทศไทย)
จํากัดโดยใช้สถิติความถี่, ร้อยละ, ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3. การทดสอบสมมติ ฐ านใช้ค่า สถิ ติ (t - test) เพื่ อ วิเ คราะห์ ความแตกต่ า งระหว่า งเพศกับ การ
การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษทั เอ็นไอ (ประเทศไทย) จํากัด และใช้การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
สมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประสบการณ์ทาํ งาน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 และเมื่อพบความแตกต่างจะทํา
การทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยวิธี เชฟเฟ (Sheffe’s Method)

6. สรุ ปผลการวิจัย

ผลการศึ กษาการศึ กษาแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิ งานของพนักงานบริ ษทั เอ็นไอ (ประเทศไทย) จํากัด
สามารถสรุ ปผลได้ดงั นี้
1. ข้อมูลส่วนบุคคล
ผลการวิ เ คราะห์ ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลของผู ต้ อบแบบสอบถาม ได้แ ก่ เพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา
สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และประสบการณ์ทาํ งาน สรุ ปได้ดงั นี้
เพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย จํานวน 57 คน คิดเป็ นร้อยละ 65.52
อายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 36 - 45 ปี จํานวน 42 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.27
ระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษาชั้นอนุปริ ญญา / ปวส. จํานวน
51 คน คิดเป็ นร้อยละ 58.62
สถานภาพสมรส พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จํานวน 48 คน คิ ดเป็ น
ร้อยละ 55.17
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตํ่ากว่า 20,000 บาท
จํานวน 44 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.57
ประสบการณ์ทาํ งาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีประสบการณ์ทาํ งาน 11 - 15 ปี จํานวน
30 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.48
2. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลระดับของแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงานของพนักงานบริ ษทั เอ็นไอ (ประเทศ
ไทย) จํากัด พบว่า
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ปั จจัยจูงใจนั้นระดับของแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษทั เอ็นไอ(ประเทศไทย) จํากัด
ปั จจัยจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x� = 3.49, S.D. = 0.76) และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก
จํานวน 4 ด้าน โดย ด้านความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x� = 3.70, S.D. = 0.65) รองลงมาคือด้านความสําเร็ จใน
หน้าที่ (x� = 3.68, S.D. = 0.65) และน้อยที่ สุด คื อ ด้านความก้าวหน้า มี ระดับแรงจู งใจปานกลาง (x� = 2.99,
S.D. = 0.93)
ปั จจัยคํ้าจุนนั้นระดับของแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิ งานของพนักงานบริ ษทั เอ็นไอ(ประเทศไทย)
จํากัด ปั จจัยคํ้าจุนโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (x� = 3.51, S.D. = 0.71) และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับ
มากจํานวน 6 ด้านโดย ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด (x� = 3.68, S.D. = 0.66) รองลงมาคือ
ด้านนโยบายการบริ หาร (x� = 3.66, S.D. = 0.65) และน้อยที่สุด คือ ด้านค่าตอบแทน มีระดับแรงจูงใจปานกลาง
(x� = 3.41, S.D. = 0.75)
3. ผลการทดสอบสมมติฐาน
พนักงานของบริ ษทั เอ็นไอ (ประเทศไทย) จํากัด ที่มีเพศต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานในด้าน
ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงานแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และด้านค่าตอบแทนแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
พนักงานของบริ ษทั เอ็นไอ (ประเทศไทย) จํากัด ที่มีอายุต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานในด้าน
ความสําเร็ จในหน้าที่ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
พนัก งานของบริ ษ ัท เอ็ น ไอ (ประเทศไทย) จํา กัด ที่ มี ร ะดับ การศึ ก ษาต่ า งกัน มี แ รงจู ง ใจใน
การปฏิบตั ิงานด้านค่าตอบแทน ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา นโยบายการบริ หารแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงานแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
พนัก งานของบริ ษ ัท เอ็น ไอ (ประเทศไทย) จํา กัด ที่ มี ส ถานภาพสมรสต่ า งกัน มี แ รงจู ง ใจใน
การปฏิบตั ิงานในด้านการยอมรับนับถือ สภาพการทํางาน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
พนัก งานของบริ ษ ัท เอ็ น ไอ (ประเทศไทย) จํา กัด ที่ มี ร ายได้ต่ อ เดื อ นต่ า งกัน มี แ รงจู ง ใจใน
การปฏิบตั ิงานในด้านนโยบายการบริ หารแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
พนักงานของบริ ษทั เอ็นไอ(ประเทศไทย) จํากัด ที่มีรายประสบการณ์ทาํ งานต่างกัน มีแรงจูงใจใน
การปฏิ บัติงาน ในด้านการนิ เทศงานแตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01 และด้านลักษณะงานที่
น่าสนใจ ด้านค่าตอบแทนแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

7. อภิปรายผล

การศึกษา แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน บริ ษทั เอ็นไอ (ประเทศไทย) จํากัด ผูว้ จิ ยั พบว่า
พนักงานบริ ษทั เอ็นไอ (ประเทศไทย) จํากัด ที่มีเพศต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกันใน
ด้านภาพรวมมีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าค่าตอบแทนอย่างมีนยั สําคัญ
ที่ระดับ .05 โดยเพศชายมีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานมากกว่าเพศหญิง และมีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานแตกต่าง
กันในด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงานอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ .01 โดยเพศชายมีแรงจูงใจน้อยกว่าเพศหญิง ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ จันทร์ แรม พุทธนุ กูล (2554) ได้ทาํ การศึ กษา เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจใน
การปฏิบตั ิงานของบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรี ที่พบว่า บุคลากร วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
ที่มีเพศต่างกัน มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานในภาพรวมไม่แตกต่างกัน
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พนักงานบริ ษทั เอ็นไอ (ประเทศไทย) จํากัด ที่มีอายุต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกันใน
ด้านความสําเร็ จของหน้าที่อย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ .05 ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชัญญา อชิรศิลป์ (2551) ได้
ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของ พนักงานขาย บริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) ผลการวิจยั
พบว่า แรงจูงใจในการทํางานของพนักงานขายมีความแตกต่างเมื่อเปรี ยบเทียบตามอายุ และประสบการณ์ทาํ งาน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
พนักงานบริ ษทั เอ็นไอ (ประเทศไทย) จํากัด ที่ มีระดับการศึ กษาต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงาน
แตกต่างกันในด้านค่าตอบแทน ด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา ด้านนโยบายการบริ หาร อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ ธัญญ์ณณัช รุ่ งโรจน์สุวรรณ (2553) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานบริ ษทั อมริ นทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จํากัด ผลการวิจยั พบว่า แรงจูงใจในการทํางานของพนักงานขายมีความ
แตกต่างเมื่อเปรี ยบเทียบระดับการศึกษาอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
พนักงานบริ ษทั เอ็นไอ (ประเทศไทย) จํากัด ที่ มีสถานภาพสมรสต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
แตกต่างกันในด้านการยอมรับนับถือ ด้านสภาพการทํางาน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัย ของ ยู่เ ชี ย น จาง (2558) ได้ท ํา การวิจัย เรื่ อ ง แรงจู ง ใจในการปฏิ บัติงานของพนัก งาน บริ ษ ัท อํา พัน
เทคโนโลยี จํากัด ผลการวิจยั พบว่า อายุ สถานภาพที่ ต่างกัน มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงานของพนัก งาน
บริ ษทั อําพัน เทคโนโลยี จํากัด แตกต่างกัน
พนักงานบริ ษทั เอ็นไอ (ประเทศไทย) จํากัด ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
แตกต่างกันด้านนโยบายการบริ หารอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของภุมริ นทร์
ทวิชศรี (2552) ได้ทาํ การศึ กษาเรื่ องความคาดหวังและความพึงพอใจในการ ปฏิ บัติงานของพนักงาน บริ ษทั
พรอคเตอร์ แ อนด์แกมเบิ ล แมนู แ ฟคเจอริ่ ง ผลการวิจัย พบว่า ปั จ จัยส่ ว น บุ ค คลด้า นรายได้ที่ แตกต่ า งกัน มี
ความหวังในการทํางานแตกต่างกัน
พนักงานบริ ษทั เอ็นไอ (ประเทศไทย) จํากัด ที่ มีประสบการณ์ การทํางานต่างกันมี แรงจูงใจในการ
ปฏิบตั ิงานแตกต่างกันในด้านการนิเทศงานอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และด้านลักษณะงานที่น่าสนใจ
ด้านค่าตอบแทนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของประกายมาศ เพชรรอด (2557)
ได้ทาํ การวิจยั เรื่ องปั จจัยที่ มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงานของพนักงาน บริ ษทั แอล.วาย.อินดัสตรี ส จํากัด
ระยะเวลาปฏิบตั ิงานที่ แตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงานแตกต่างกันทาง สถิติอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05

8. ข้ อเสนอแนะ

8.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ทําให้เราทราบแนวทางในการปรับปรุ งและพัฒนาบริ ษทั เอ็น
ไอ (ประเทศไทย) จํากัด ดังนี้
1. ด้านความก้าวหน้า ควรมีการสนับสนุนในเรื่ องการศึกษาเพื่อนําความรู ้มาพัฒนาองค์การ จัดให้
มี โครงสร้ างในการบริ หารและลําดับชั้นต่างๆที่ กว้าง มี ตาํ แหน่ งที่ รองรั บการก้าวหน้า สามารถให้พนักงานมี
โอกาสในการเลื่อนระดับต่อไป โดยการประเมินผลต้องมีความชัดเจน ยุติธรรม และสามารถขอตรวจสอบได้
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2. ด้านสภาพแวดล้อม ควรมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม สถานที่ทาํ งานลักษณะเหมาะสม
กับการทํางาน มีแสงสว่าง อากาศถ่ายเท มีอุณหภูมิที่เหมาะสมในการปฏิบตั ิงาน ระบบความความปลอดภัยในการ
ทํางานเพียงพอและเหมาะสม
3. ด้านค่าตอบแทน ควรมีการกําหนดในด้านค่าตอบแทนต่างๆ เช่น เงิ นเดือน สวัสดิ การ โบนัส
ประจําปี ที่เหมาะสมเพื่อทําให้เกิดแรงจูงใจต่อพนักงาน ซึ่งจะส่งผลต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
8.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
จากผลการวิ จัย ผูศ้ ึ ก ษามี ข ้อ เสนอแนะอัน เป็ นประโยชน์ ต่ อ แนวทางการปรั บ ปรุ ง และเพื่ อ พัฒ นา
การบริ หารทรัพยากรบุคคลเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ดังนี้
1. ควรศึ กษาในเชิ งลึกเกี่ ยวกับปั จจัยที่ ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงานของพนักงาน บริ ษทั
เอ็นไอ (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดพระนครศรี อยุธยา เพื่อให้ทราบอุปสรรค ปั ญหาที่ชดั เจน นําไปสู่ การสร้าง
ประสิ ทธิภาพที่ตรงประเด็น หรื อควรทําเป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
2. ควรศึ กษาเปรี ยบเที ยบปั จจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงานของบริ ษทั อื่นๆ ที่ มีรูปแบบ
ใกล้เคียงกับ บริ ษทั เอ็นไอ (ประเทศไทย) จํากัด และใช้ทฤษฏี ของนักคิดท่านอื่นๆ มาศึ กษา เพื่อให้ได้วิธีการ
พัฒนาบุคลากรให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
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การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์จาํ แนกความเสี่ ยง ประเมินความเสี่ ยง และควบคุมความเสี่ ยงเพื่อ
นําเสนอโปรแกรมการประเมิ นความเสี่ ยงและเครื่ องมือการจัดการความเสี่ ยงในการปลูกมะม่วงของจังหวัด
ฉะเชิงเทรา โดยใช้การวิจยั แบบผสมผสานคือ ใช้วธิ ีวจิ ยั เชิงปริ มาณ ทําเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจากเกษตรกรผูป้ ลูก
มะม่วงของจังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 400 ตัวอย่าง ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิง
อนุมาน และสนับสนุนข้อค้นพบด้วยการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยมีกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักคือ ผูท้ ี่มีความเกี่ยวข้องกับการ
ผลิตมะม่วงของจังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 8 คน
ผลการวิจยั พบว่า เกษตรกรมีปัจจัยความเสี่ ยงในด้านผลผลิตล้นตลาดมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านการ
ขาดแคลนแรงงาน ด้านสภาพภูมิอากาศ/ภัยพิบตั ิธรรมชาติ และด้านการจัดการการเงิน/บัญชี ตามลําดับ ดังนั้นจาก
ผลการศึกษาทําให้คณะผูว้ ิจยั นําเสนอโปรแกรมการจัดการความเสี่ ยงและเครื่ องมือการจัดการความเสี่ ยงเพื่อให้
เกษตรกรสามารถใช้เป็ นแนวทางและนําไปวางแผนเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้
คําสําคัญ: โปรแกรมประเมินความเสี่ ยง การปลูกมะม่วง

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze risk classification. risk assessment and risk control in order
to present a risk assessment program and risk management tools for mangoes in Chachoengsao province.
By using mixed method research which is quantitative research method data were collected from 400 samples of
mango farmers in Chachoengsao province. Data were analyzed using descriptive statistics. Inferential statistics
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and support the findings with qualitative study with 8 main respondents involved in mangoes growing in
Chachoengsao province.
The research found that farmers have oversupply of products as the highest risk factor, followed by
labor shortage, climate / natural disaster and financial / accounting management respectively. Therefore, from
the study, the research team presented risk management programs and risk management tools so that farmers
could use it as a guideline and plan to prevent potential risks. Can happen
Keywords: Risk assessment program, Mangoes grown

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

จังหวัดฉะเชิงเทรามีการพัฒนาโดยมีรากฐานทางเศรษฐกิจแต่เดิมมาจากภาคเกษตรกรรม ซึ่ งประชากร
ส่ วนใหญ่ของจังหวัดประกอบอาชี พทางการเกษตรเป็ นหลัก ประกอบกับภาคการเกษตรถือได้ว่าเป็ นสาขาที่มี
ความสําคัญต่อเศรษฐกิ จของจังหวัด โดยมี มูลค่าผลิ ตภัณฑ์มวลรวมเป็ นอันดับหนึ่ งของจังหวัด ทั้งนี้ จังหวัด
ฉะเชิงเทรายังถือได้วา่ เป็ นจังหวัดที่มีการปลูกมะม่วงมากที่สุดของประเทศ เพราะเป็ นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์
ของทรัพยากรในดินที่เอื้อต่อการปลูกมะม่วงมาก และอําเภอที่ปลูกมะม่วงมากที่สุด คืออําเภอบางคล้า และอําเภอ
แปลงยาว มะม่วงถือเป็ นพืชเศรษฐกิจที่สาํ คัญของจังหวัดฉะเชิงเทรา เพราะสามารถผลิตผลผลิตที่มีรสชาติดี และ
คุ ณ ภาพได้ม าตรฐาน และยัง ได้รั บ ใบรั บ รองการปฏิ บัติ ท างการเกษตรที่ ดี แ ละเหมาะสม Good Agricultural
Practices-GAP จากกรมวิชาการเกษตร นอกจากนี้ ยงั เป็ นแหล่งผลิ ตมะม่วงนํ้าดอกไม้ที่มีรสชาติ ดี และสร้ า ง
ชื่อเสี ยงอย่างมากทั้งในระดับประเทศและทัว่ โลก สามารถส่งออกทั้งในรู ปผลดิบ ผลสุก และแปรรู ปเพื่อเพิ่มมูลค่า
นํารายได้เข้าประเทศมูลค่าปี ละหลายร้อยล้านบาท (แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา, 2561)
ในปั จจุบนั จังหวัดฉะเชิงเทรามีพ้ืนที่ปลูกมะม่วงลดลงอย่างต่อเนื่อง อันเกิดจากปั ญหาด้านความเสี่ ยงที่
เกิดจากภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ เกิดนํ้าท่วมทําให้เกิดการแช่ขงั ทิ้งเป็ นเวลานานนับเดือน หลังจากมีการผันนํ้าผ่าน
เข้ามาในพื้นที่ รองรั บนํ้า ซึ่ งเหลื อพื้นที่ การผลิ ตมะม่วงอยู่จาํ นวน 23,425 ไร่ และสามารถเก็บเกี่ ยวผลผลิตได้
จํานวน 21,049 ไร่ นอกจากนี้ ยงั มีปัญหาความเสี่ ยงในเรื่ องของตลาด/ราคาผลผลิต ซึ่ งมีความผันผวนค่อนข้างสูง
ทั้งนี้ เนื่ องมาจากความแปรปรวนของสภาพดินฟ้าอากาศ และปริ มาณนํ้าฝนในแต่ละปี ไม่เป็ นไปตามที่เกษตรกร
คาดหวัง อีกทั้งยังมีปัญหาความเสี่ ยงในการขาดแคลนแรงงานในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิต และปั ญหาความเสี่ ยงใน
ด้านอื่นๆ อีก เป็ นต้น ซึ่งจากปั ญหาความเสี่ ยงเหล่านี้จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้และสภาพความเป็ นอยูข่ อง
เกษตรกรผูป้ ลูกมะม่วงในพื้นที่ (สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จงั หวัดฉะเชิงเทรา, 2557)
จากปั ญหาที่ กล่าวมาข้างต้นนั้นจะเห็ นได้ว่า ปั ญหาด้านความเสี่ ยงทางการเกษตรเป็ นปั ญหาที่ สําคัญ
อย่างหนึ่งของเกษตรกรผูป้ ลูกมะม่วงของจังหวัดฉะเชิงเทรา ดังนั้นการบริ หารความเสี่ ยงจะเป็ นการประเมินความ
เสี ยหายที่เกิดขึ้นที่อาจจะมีผลกระทบต่อเกษตรกร รวมทั้งเป็ นการเลือกวิธีบริ หารความเสี่ ยง และนําวิธีที่เลือกได้
ไปปฏิ บตั ิเพื่อลดและขจัดความเสี่ ยงให้หมดไป หรื อช่วยบริ หารความเสี่ ยงให้อยู่ในระดับที่ เกษตรกรสามารถ
ยอมรับได้ (ฐิติวดี ชัยวัฒน์, 2552)
ดังนั้นคณะผูว้ จิ ยั จึงเล็งเห็นว่าโครงการวิจยั นี้จะเป็ นประโยชน์ท้ งั ในระดับชุมชนพื้นที่ และระดับจังหวัด
ตามแผนงานที่ มี ค วามสอดคล้อ งกัน และยัง สอดคล้อ งกับ แผนพัฒ นาจัง หวัด ฉะเชิ ง เทรา พ.ศ.2561-2564
(แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา, 2561) คณะผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษา การพัฒนาโปรแกรมประเมินความ
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เสี่ ยงในการปลูกมะม่วงในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมุ่งศึกษาการวิเคราะห์จาํ แนกความเสี่ ยง ประเมินความเสี่ ยง และ
ควบคุ มความเสี่ ยงในปลูกมะม่วงของจังหวัดฉะเชิ งเทรา เพื่อนําเสนอโปรแกรมการประเมิ นความเสี่ ยงและ
เครื่ องมือการจัดการความเสี่ ยง ที่ จะสามารถช่วยลดความเสี่ ยงในการบริ หารจัดการฟาร์ มได้ ภายใต้การเสนอ
ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพให้กบั ผูบ้ ริ โภคเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มะม่วงมีคุณภาพมากขึ้น ทําให้กลุ่มเกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น
และช่วยสร้างเครื อข่ายเกษตรกรในสายผลิตภัณฑ์ให้มีความเข้มแข็งและยัง่ ยืนในอนาคต และมีความสามารถใน
การพึ่งพาตนเองได้ มีภูมิคุม้ กันพร้อมรับความเสี่ ยงในมิติต่างๆ รวมทั้งมีความสามารถในระดับที่ พร้อมก้าวสู่
การเป็ นผูป้ ระกอบการมืออาชีพที่ สามารถทําการเกษตรได้จนประสบความสําเร็ จได้ในอนาคตรวมถึงการสร้ าง
เกษตรกรรุ่ นใหม่ทดแทนรุ่ นเดิมด้วยวิถีและบริ บทที่เหมาะสม

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อวิเคราะห์จาํ แนกความเสี่ ยง การประเมินความเสี่ ยง และควบคุมความเสี่ ยงในการปลูกมะม่วงของ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
(2) นําเสนอโปรแกรมการประเมินความเสี่ ยงและเครื่ องมือการจัดการความเสี่ ยงในการปลูกมะม่วงของ
จังหวัดฉะเชิงเทรา

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ปั จจัยความเสี่ ยงในการปลูกมะม่วง
ของจังหวัดฉะเชิงเทรา
Internal Risk
- ผลผลิตล้นตลาด
- การจัดการการเงิน/บัญชี
External Risk
- สภาพภูมิอากาศ/ภัยพิบตั ิธรรมชาติ
- การขาดแคลนแรงงาน

- โปรแกรมประเมินความเสี่ ยง

- เครื่ องมือการจัดการความเสี่ ยง

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจัยในครั้ งนี้ คณะผูว้ ิจัยใช้ระเบี ยบวิธีวิจยั แบบผสมผสาน กล่าวคื อเป็ นการวิจัยทั้งเชิ งปริ ม าณ
(Quantitative Research) ซึ่ งเป็ นการวิจยั ที่มุ่งหาข้อเท็จจริ งและข้อสรุ ปเชิงปริ มาณ โดยการใช้ขอ้ มูลที่เป็ นตัวเลข
เป็ นหลักฐานยืนยันความถูกต้องของข้อค้นพบและข้อสรุ ปต่างๆ โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล และสนับสนุนข้อค้นพบเชิงปริ มาณด้วยการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
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4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั เชิงปริ มาณ ได้แก่ เกษตรกรผูป้ ลูกมะม่วงของจังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 7,598
คน (แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา, 2561) โดยมีการกําหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรการคํานวณตัวอย่างของ
ทาโร ยามาเน่ ที่ ระดับความเชื่ อมัน่ 95% และกําหนดความคลาดเคลื่อนที่ ยอมรั บได้ .05 (Yamane, 1973) ได้
ตัวอย่าง จํานวน 400 ตัวอย่าง ในส่ วนของการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยมีกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักที่ใช้ในการวิจยั แบ่งเป็ น
4 กลุ่ ม 8 ราย รวมทั้ง สิ้ นจํา นวน 8 คน ซึ่ ง มี ค วามสํา คัญและมี ความเกี่ ย วข้องกับการปลู ก มะม่ว งของจังหวัด
ฉะเชิงเทรา โดยใช้วธิ ีการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
(1) ตัว แปรอิสระ (Independent variable) คื อ ปั จ จัย ความเสี่ ย งในการปลู กมะม่ ว งของจังหวัด
ฉะเชิงเทรา โดยคณะผูว้ จิ ยั ได้แบ่งการศึกษาออกเป็ น ปั จจัยความเสี่ ยงภายใน ประกอบด้วย ความเสี่ ยงด้านผลผลิต
ล้นตลาด และความเสี่ ยงด้านการจัดการการเงิน/บัญชี ส่วนปั จจัยความเสี่ ยงภายนอก ประกอบด้วย ความเสี่ ยงด้าน
สภาพภูมิอากาศ/ภัยพิบตั ิธรรมชาติ และการขาดแคลนแรงงาน
(2) ตัวแปรตาม (Dependent variable) คือ โปรแกรมประเมินความเสี่ ยง และเครื่ องมือการจัดการ
ความเสี่ ยง
4.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ในการวิจยั เชิงปริ มาณ คณะผูว้ จิ ยั ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับปั จจัย
ความเสี่ ยงในการปลูกมะม่วงในจังหวัดฉะเชิงเทรา และแนวทางการจัดการความเสี่ ยงของเกษตรกรผูป้ ลูกมะม่วง
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา
โดยในกระบวนการของการวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ ยง และควบคุมความเสี่ ยงในการปลูกมะม่วงของ
เกษตรกรในจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะผูว้ จิ ยั จะดําเนินการใน 3 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 การจําแนกความเสี่ยง (Identify Risks) คือ การค้นหาว่ามีความเสี่ ยงใดบ้างที่จะส่งผลในแง่
ลบต่อเกษตรกรที่ปลูกมะม่วงของจังหวัดฉะเชิงเทรา
ขั้นที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็ นการนําปั จจัยความเสี่ ยงแต่ละปั จจัยที่ระบุไว้
มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ ยงต่างๆ
ขั้นที่ 3 ควบคุมความเสี่ยง (Risk Control) หลังจากที่ได้ประเมินค่าความเสี่ ยงแล้วจะต้องตัดสิ นใจ
หาแนวทางเพื่อลดระดับโอกาสในการเกิดความเสี่ ยง และลดผลกระทบของเหตุการณ์ให้อยูใ่ นระดับที่เกษตรกร
สามารถยอมรับได้
โดยคณะผูว้ ิจยั นําแบบสอบถามไปให้นักวิชาการและผูเ้ ชี่ ยวชาญทางด้านบริ หารธุ รกิ จ จํานวน 3 ท่าน
พิจารณาด้วยเทคนิ คหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง IOC ซึ่ งผลการตรวจสอบ พบว่า มี ค่าเท่ ากับ 0.91 หาค่าความ
เชื่ อมัน่ โดยใช้สูตรหาค่าสัมประสิ ทธิ์ Cronbach’s Alpha ได้ค่าเท่ ากับ 0.914 สรุ ปได้ว่าแบบสอบถามนี้ มีความ
น่าเชื่อถือหรื อมีความเชื่อมัน่ ได้สูง และใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เชิงคุณภาพเพื่อนําไปสนับสนุนข้อค้นพบเชิงปริ มาณ
เครื่ องมือในการวิจัยเชิงคุณภาพ คณะผูว้ ิจยั ทําการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
กับการการบริ หารจัดการความเสี่ ยงทางการเกษตร เพื่อนํามาใช้เป็ นข้อมูลประกอบในการสร้างแนวคําถามในการ
สัมภาษณ์ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ เ ชิ งลึ ก โดยคณะผูว้ ิจัยได้วางกรอบประเด็นสําคัญในแต่ละหัวข้อของการ
สัมภาษณ์เชิงลึกตามแนวทางที่ใช้ในการศึกษา เพื่อนําข้อมูลมายืนยันสนับสนุนข้อค้นพบจากการวิจยั เชิงปริ มาณ
449

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 14 ประจําปี 2562

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

4.5 การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ ข้อมูล
คณะผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยั ในครั้งนี้ดว้ ยตนเอง โดยดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงปริมาณ คณะผูว้ จิ ยั นําข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากแบบสอบถาม
มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล จากนั้นประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป และใช้
สถิติเชิงพรรณนา ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อสรุ ปข้อมูลและ
นําไปสนับสนุ นข้อมูลเชิ งคุณภาพ และเป็ นการตรวจสอบผลการประเมินความเสี่ ยงที่ ได้มาจัดลําดับปั จจัยที่ มี
โอกาสพบมากที่สุด และเกิดผลกระทบสู งสุ ดต่อเกษตรกรผูเ้ พาะปลูกมะม่วงของจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อนําไปสู่
การนําเสนอโปรแกรมการประเมินความเสี่ ยงและเครื่ องมือการจัดการความเสี่ ยงในการปลูกมะม่วงของเกษตรกร
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงคุณภาพ คณะผูว้ ิจยั นําข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก มาเรี ยบ
เรี ยง ทําการตรวจสอบข้อมูล และนําข้อมูลดังกล่าวมาทําการวิเคราะห์ตามแนวทางการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ
ของ สุ ภางค์ จันทวานิ ช (2557) ได้แก่ การจําแนกข้อมูล การเปรี ยบเทียบข้อมูล การเชื่อมโยงแนวคิดที่สัมพันธ์กนั
และการสรุ ปตีความด้วยการบรรยายผล และนําเสนอผลการวิจยั ว่าได้คน้ พบความจริ งเพื่อยืนยันความรู ้ท่ีมีมาแต่
เดิมหรื อได้ความรู ้ใหม่ประการใด เพื่อสรุ ปรายละเอียดเนื้อหาตามประเด็นต่างๆ

5. สรุ ปผลการวิจัย

ผลการศึกษาวิจยั ตามวัตถุประสงค์ 2 ข้ อ มีดงั นี้
1. การวิเคราะห์จาํ แนกความเสี่ ยง การประเมินความเสี่ ยง และควบคุมความเสี่ ยงในการปลูกมะม่วงของ
จังหวัดฉะเชิงเทรา คณะผูว้ จิ ยั สามารถสรุ ปโดยแยกเป็ นประเด็นได้ ดังนี้
ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์จาํ แนกความเสี่ ยง การประเมินความเสี่ ยง และควบคุมความเสี่ ยงในการปลูกมะม่วงของ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปัจจัย
ความ
เสี่ ยง
R1
R2
R3
R4

ผู้ตอบ
แบบสอบถาม
(ใช่ )
คน (ร้ อยละ)
301
(75.25)
276
(69.00)
229
(57.25)
265
(66.25)

ผู้ตอบ
แบบสอบถาม
(ไม่ ใช่ )
คน (ร้ อยละ)
99
(24.75)
124
(31.00)
171
(42.75)
135
(33.75)
รวม

รวม
จํานวน
(ร้ อยละ)

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยง

400
(100.00)
400
(100.00)
400
(100.00)
400
(100.00)

x�

S.D.

ระดับ

3.91

.62

3.89

ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบความเสี่ ยง

คะแนน
ความ
เสี่ ยง

ระดับ
ความ
เสี่ ยง
Extreme
Risk
High
Risk
Extreme
Risk
Extreme
Risk
Extreme
Risk

S.D.

ระดับ

มาก

x�

3.97

.67

มาก

19.80

.72

มาก

3.97

.70

มาก

13.79

3.93

.74

มาก

4.07

.74

มาก

16.06

4.06

.72

มาก

4.09

.67

มาก

16.67

3.95

.70

มาก

4.03

.70

มาก

16.58

หมายเหตุ : R1 = ความเสี่ ยงด้านผลผลิตล้นตลาด
R3 = ความเสี่ ยงด้านสภาพภูมิอากาศ/ภัยพิบตั ิธรรมชาติ
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R2 = ความเสี่ ยงด้านการจัดการการเงิน/บัญชี
R4 = ความเสี่ ยงด้านการขาดแคลนแรงงาน

การ
จัดลําดับ
ความ
เสี่ ยง
สู งมาก
สู ง
สู งมาก
สู งมาก
สู งมาก
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จากตารางที่ 1 ผลการวิจยั พบว่า เกษตรกรผูป้ ลูกมะม่วงในจังหวัดฉะเชิงเทราส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า
การบริ หารจัดการฟาร์ม (มะม่วง) ของจังหวัดฉะเชิงเทรามีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยงในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก มี
ระดับความรุ นแรงของผลกระทบความเสี่ ยงในภาพรวมอยูใ่ นระดับ มาก และมีระดับความเสี่ ยงในภาพรวมอยูใ่ น
ระดับ สู งมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายปั จจัยพบว่า เกษตรกรผูป้ ลูกมะม่วงในจังหวัดฉะเชิ งเทรามีปัจจัยเสี่ ยงด้าน
ผลผลิตล้นตลาดมากที่สุด โดยมีคะแนนความเสี่ ยงเท่ากับ 19.80 ระดับความเสี่ ยง Extreme Risk และมีลาํ ดับความ
เสี่ ยงสู งมาก รองลงมาได้แก่ ปั จจัยเสี่ ยงด้านการขาดแคลนแรงงาน มีคะแนนความเสี่ ยงเท่ากับ 16.67 ระดับความ
เสี่ ยง Extreme Risk และมี ลาํ ดับความเสี่ ยงสู งมาก ปั จจัยความเสี่ ยงด้านสภาพภูมิอากาศ/ภัยพิบัติธรรมชาติ มี
คะแนนความเสี่ ยงเท่ากับ 16.06 ระดับความเสี่ ยง Extreme Riske และมีลาํ ดับความเสี่ ยงสู งมาก และปั จจัยความ
เสี่ ยงด้านการจัดการการเงิน/บัญชี มีคะแนนความเสี่ ยงเท่ากับ 13.79 ระดับความเสี่ ยง High Risk และมีลาํ ดับความ
เสี่ ยงสูง ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ ยง สามารถจัดระดับความเสี่ ยงได้ดงั นี้

ระดับความรุ นแรงของ
ความเสี่ ยง

ตาราง 2 ตารางระดับความเสี่ ยง (Risk Matrix) จากมุมมองของเกษตรกร

สู งมาก

น้ อยมาก

โอกาสในการเกิดความเสี่ ยง (Likelihood)
น้ อย
ปานกลาง
สู ง
R1

สู ง
ปานกลาง
น้ อย
น้ อยมาก

R2

สู งมาก

R3,R4

จากตารางที่ 2 ผลการจําแนกกลุ่มประเภทของปั จจัยความเสี่ ยง จะเห็นได้วา่ เกษตรกรส่ วนใหญ่มองว่า
ปั จจัยความเสี่ ยงที่ เกิ ดขึ้นส่ วนใหญ่อยู่ในระดับความรุ นแรงและมี โอกาสที่ จะเกิ ดขึ้ นในระดับสู งมาก ซึ่ งเป็ น
สัญญาณที่บ่งบอกให้ทราบว่าการบริ หารความเสี่ ยงของเกษตรกรผูป้ ลูกมะม่วงในจังหวัดฉะเชิงเทรา มีความเสี่ ยง
ด้านผลผลิตล้นตลาด ด้านสภาพภูมิอากาศ/ภัยพิบตั ิธรรมชาติ และด้านการขาดแคลนแรงงานอยู่ในระดับที่ ไม่
สามารถยอมรับได้ จําเป็ นต้องเร่ งจัดการความเสี่ ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทนั ที โดยต้องจัดการความเสี่ ยง
เพื่อให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ต่อไป มีเพียงปั จจัยความเสี่ ยงด้านการจัดการการเงิน/บัญชีเท่านั้น ที่มีความเสี่ ยงอยู่
ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ ยงเพื่อให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ต่อไป
2. นําเสนอโปรแกรมการประเมินความเสี่ ยงและเครื่ องมือการจัดการความเสี่ ยงในการปลูกมะม่ วงของ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
การออกแบบโปรแกรมการประเมินความเสี่ ยงนั้น โดยเริ่ มต้นจากการรวบรวบข้อมูลสภาพปั ญหาการ
บริ ห ารจัด การฟาร์ ม และปั จจัย ความเสี่ ย งการปลู ก มะม่ ว งของจังหวัดฉะเชิ ง เทรา เพื่ อ นํา มาวิเ คราะห์ ขอ้ มูล
ตลอดจนผลการวิจยั ที่ได้มาออกแบบและพัฒนาโปรแกรมการประเมินความเสี่ ยงและเครื่ องมือการจัดการความ
เสี่ ยง เพื่อให้ผใู ้ ช้งานสามารถประเมินความเสี่ ยง และคํานวณผลการประเมินความเสี่ ยงเพื่อให้ทราบว่ามีความเสี่ ยง
อยูใ่ นระดับใด มีความจําเป็ นต้องเร่ งดําเนินการแก้ไขเร่ งด่วนเพียงใดและจะมีแนวทางในการจัดการความเสี่ ยงใน
รู ปแบบใด ซึ่งมีวธิ ีการดําเนินงาน ดังนี้
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2.1 ศึ ก ษาโครงสร้ า งของฐานข้อ มู ล และการรวบรวมข้อมู ล การประเมิ น ความเสี่ ยง ตลอดจน
แนวทางการจัดการความเสี่ ยง โดยศึกษาและกําหนดความต้องการของโปรแกรมประเมินความเสี่ ยง ใช้หลักการ
จัดการฐานข้อมูล เก็บข้อมูลให้เป็ นระบบโดยใช้ระบบฐานข้อมูลผ่านเครื่ องคอมพิวเตอร์ และรวบรวมข้อมูลจัดทํา
ให้อยูใ่ นรู ปแบบที่เป็ นมาตรฐานเดียวกัน
2.2 วิเ คราะห์ ร ะบบงาน ทํา การศึ ก ษาส่ ว นประกอบและการทํา งานของระบบงานสารสนเทศ
เกี่ ยวกับการประเมินความเสี่ ยง กําหนดขอบเขตของการประเมินความเสี่ ยง โอกาสและความรุ นแรงของความ
เสี่ ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ ยง เพื่อนําไปสู่ การพัฒนาโปรแกรมเพื่อคํานวณผลการประเมินความเสี่ ยง
บันทึ กข้อมูลและปรับปรุ งแก้ไขข้อมูลให้มีความทันสมัย และพัฒนาโปรแกรมเพื่อการประเมินความเสี่ ยงตาม
รู ปแบบที่กาํ หนด
โดยผูใ้ ช้งานสามารถเริ่ มต้นใช้โปรแกรมการประเมินความเสี่ ยงและเครื่ องมือการจัดการความเสี่ ยงผ่าน
ทางหน้าจอหลักของ Web page : http://www.mango-risktest.com ดังแผนภาพที่ 2

แผนภาพที่ 2 Web page ของโปรแกรมการประเมินความเสี่ ยง

แผนภาพที่ 3 ปั จจัยการประเมินความเสี่ ยง

แผนภาพที่ 4 แบบสอบถามความเสี่ ยง
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แผนภาพที่ 6 แนวทางการจัดการความเสี่ ยง

โดยผลจากการสัมภาษณ์ผใู ้ ช้งานซึ่งเป็ นเกษตรกรผูป้ ลูกมะม่วงในจังหวัดฉะเชิงเทรา และจํานวน 50 คน
พบว่า 42 คน มีความพึงพอใจในการใช้งาน และอีก 8 คน แจ้งให้ทาํ การแก้ไข เมื่อทําการปรับปรุ งโปรแกรมแล้ว
พบว่าทําให้ผใู ้ ช้งานทั้งหมดเกิดความพึงพอใจ เนื่ องจากโปรแกรมสามารถกําหนดความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล
ปั ญหาและปั จจัยความเสี่ ยงได้อย่างถูกต้อง ทําให้ผใู ้ ช้งานสามารถประเมินความเสี่ ยง ทราบระดับความเสี่ ยงที่ตอ้ ง
ดําเนิ นการแก้ไข และทราบแนวทางการจัดการความเสี่ ยงได้ตรงตามความต้องการ ซึ่ งสามารถนําไปวางแผนเพื่อ
ป้ องกันความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และมีแนวทางในการจัดการฟาร์ มและบริ หารความเสี่ ยงในการปลูกมะม่วงเพื่อ
ลดหรื อขจัดความเสี่ ยงให้หมดไป หรื อช่วยบริ หารความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่เกษตรกรสามารถยอมรับได้

6. อภิปรายผล

การวิจัย เรื่ อ ง การพัฒ นาโปรแกรมประเมิ น ความเสี่ ย งในการปลู ก มะม่ ว งของจัง หวัด ฉะเชิ ง เทรา
คณะผูว้ จิ ยั สามารถอภิปรายผลการวิจยั ได้ดงั นี้
ปั จจัยความเสี่ ยงในการปลูกมะม่วงของจังหวัดฉะเชิ งเทรา พบว่า เกษตรกรผูป้ ลูกมะม่วงในจังหวัด
ฉะเชิงเทราส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า การบริ หารจัดการฟาร์ ม (มะม่วง) ของจังหวัดฉะเชิงเทรา มีปัจจัยเสี่ ยงด้าน
ผลผลิ ตล้นตลาดมากที่ สุด รองลงมาได้แก่ ปั จจัยเสี่ ยงด้านการขาดแคลนแรงงาน ปั จจัยความเสี่ ยงด้านสภาพ
ภูมิอากาศ/ภัยพิบัติธรรมชาติ และปั จจัยความเสี่ ยงด้านการจัดการการเงิ น/บัญชี ตามลําดับ ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของไชยยะ คงมณี และคณะ (2560) ที่ได้ศึกษาวิจยั เกี่ยวกับ การรับรู ้ความเสี่ ยงและกลยุทธ์จดั การความ
เสี่ ย งของเกษตรกรสวนยางในภาคใต้ ประเทศไทย ผลการวิ จัย พบว่า ความเสี่ ย งของเกษตรกรสวนยางมี
แหล่งกําเนิ ดจาก 1) ความเสี่ ยงด้านการผลิต 2) ความเสี่ ยงด้านตลาด 3) ความเสี่ ยงทางการเงิน 4) ความเสี่ ยงด้าน
แรงงาน 5) ความเสี่ ยงด้านสภาพภูมิอากาศ 6) ความเสี่ ยงด้านภัยธรรมชาติ 7) ความเสี่ ยงด้านนโยบายรัฐ/สถาบัน
8) ความเสี่ ยงจากตัวเกษตรกรและสมาชิกในครัวเรื อน และ 9) ความเสี่ ยงด้านอื่นๆ ซึ่ งเกษตรกรผูป้ ลูกมะม่วงใน
จังหวัดฉะเชิงเทราต้องมีการปรับตัวและเตรี ยมความพร้อมในการรับมือกับความเสี่ ยงดังกล่าว ตลอดจนควรได้รับ
สนับสนุนองค์ความรู ้ดา้ นการบริ หารจัดการฟาร์ ม (มะม่วง) จากหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Abid, Schilling, Zulfiqar (2016) ได้ศึกษาวิจยั เกี่ ยวกับ ความเปราะบาง การปรั บตัว และการรับรู ้
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ความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงในระดับฟาร์ม ผลการวิจยั พบว่า เกษตรกรจะมีการปรับตัวใน 3 รู ปแบบ 1) การลด
ปั จจัยเสี่ ยงในการเพาะปลูกมันสําปะหลัง 2) การเสริ มภูมิคุม้ กันเพื่อรับมือหรื อเตรี ยมความพร้อมกับความเสี่ ยงจาก
สภาพภูมิอากาศ และ 3) ด้านหาความรู ้เพิ่มเติมในประเด็นพืชมันสําปะหลังรวมทั้งการแข่งขันของเกษตรกรใน
ตลาดเหล่านี้ ทั้งปั จจัยเหล่านี้ ยงั ขึ้นอยูก่ บั การสนับสนุนจากรัฐ เพื่อช่วยให้กลุ่มเกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น และช่วย
สร้างเครื อข่ายเกษตรกรในสายผลิตภัณฑ์ให้มีความเข้มแข็งและยัง่ ยืนในอนาคต

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) กลุ่มเกษตรกรสามารถนําหลักการบริ หารจัดการความเสี่ ยงเข้าไปใช้ดาํ เนิ นการพัฒนาภายใน
กลุ่มเกษตรกรผูผ้ ลิตมะม่วง อันจะนําไปสู่ การพัฒนาศักยภาพผูป้ ระกอบการหรื อนักธุรกิจกลุ่มผูผ้ ลิตมะม่วงและ
กลุ่มผูแ้ ปรรู ปมะม่วงให้มีการดําเนินงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพในทุกขั้นตอนการผลิต
(2) กลุ่มเกษตรกรมีการเรี ยนรู ้การแก้ไขปั ญหาความเสี่ ยงที่เกิ ดขึ้นภายในระบบการผลิตของกลุ่ม
เกษตรกร เพื่อสามารถช่วยลดความเสี่ ยงในการบริ หารจัดการฟาร์มได้ ภายใต้การเสนอผลผลิตที่ดีมีคุณภาพให้กบั
ผูบ้ ริ โภคเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มะม่วงมีคุณภาพมากขึ้น ทําให้กลุ่มเกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น
(3) กลุ่มเกษตรกรมีความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้ มีภูมิคุม้ กันพร้อมรับความเสี่ ยงในมิติต่างๆ
รวมทั้งมี ความสามารถในระดับที่ พร้ อมก้าวสู่ การเป็ นผูป้ ระกอบการมื ออาชี พที่ สามารถทําการเกษตรได้จ น
ประสบความสําเร็ จได้ในอนาคตรวมถึงการสร้างเกษตรกรรุ่ นใหม่ทดแทนรุ่ นเดิมด้วยวิถีและบริ บทที่เหมาะสม
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
ควรเพิ่มการศึ กษาปั จจัยความเสี่ ยงในประเด็นต่างๆ เพิ่มเติ มมากขึ้ น เพื่อก่ อให้เกิ ดองค์ความรู ้ และ
ประโยชน์ต่อกลุ่มเกษตรกรผูป้ ลูกมะม่วงในจังหวัดฉะเชิ งเทรา เพื่อให้มีการวางแผนเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงที่
อาจจะเกิดขึ้นและมีแนวทางในการจัดการฟาร์ มและบริ หารความเสี่ ยงในการผลิตมะม่วงเพื่อลดหรื อขจัดความ
เสี่ ยงให้หมดไป หรื อช่วยบริ หารความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่เกษตรกรสามารถยอมรับได้

8. กิตติกรรมประกาศ

คณะผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณ สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ ร่วมกับสํานักงาน
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ให้คาํ แนะนําและข้อเสนอแนะในการทําวิจยั ครั้งนี้จนสําเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
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การศึกษาความสุ ขในการปฏิบตั ิงานของพนักงานห้างสรรพสิ นค้าครั้งนี้ เป็ นการศึกษาพนักงานทั้งหมด
ในห้ า งสรรพสิ น ค้า แห่ ง หนึ่ งในจัง หวัด อุ ด รธานี มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความสุ ข ใน
การปฏิบตั ิงาน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านความสัมพันธ์ ด้านสวัสดิการและขวัญกําลังใจ ด้านลักษณะ
ของงาน ด้านความก้าวหน้า และด้านการยอมรั บนับถื อ และเพื่อศึ กษาแนวทางในการสร้ างความสุ ขในการ
ปฏิบตั ิงาน การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ ศึกษากับประชากร ทั้งหมด 105 คน ใช้สถิติเชิงพรรณนาสําหรับ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไป และสถิติเชิงอนุมาน สําหรับการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุ ขในการปฏิบตั ิ งาน
ผลการศึ ก ษาพบว่า ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความสุ ข ในการปฏิ บัติ ง านมี 3 ด้า น ได้แ ก่ ด้า นลัก ษณะของงานด้า น
สภาพแวดล้อม และด้านความก้าวหน้า
คําสําคัญ: ความสุขในการปฏิบตั ิงาน, แรงจูงใจ, การปฏิบตั ิงาน, ความพึงพอใจ

ABSTRACT

The study of work happiness of a department store’s employees was the study of a department store in
Udon Thani Province. It aimed to study the factors affecting work happiness of employees in six areas. They
were environment, relationship, welfare and morale, job characteristics, advancement, and recognition. This study
took the quantitative approach. It collected data from the population of 105 employees. The researchers used
descriptive statistics to describe the general data and inferential statistic to analyze the factors affecting work
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happiness. The findings showed that the factors affecting work happiness were job characteristics, environment,
and advancement.
Keywords: work happiness, motivation, performance, satisfaction

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

ความสําเร็ จขององค์การต่าง ๆ เกิดจากการทํางานของบุคลากร แม้ในปั จจุบนั จะมีเทคโนโลยีที่กา้ วเข้ามา
แทนที่ในหลาย ๆ ส่ วนแล้วก็ตาม แต่เราก็ไม่อาจปฏิเสธได้วา่ บุคลากรยังเป็ นกําลังสําคัญที่จะขับเคลื่อนองค์การ
ให้กา้ วไปข้างหน้า บรรลุพนั ธกิจที่ต้ งั ไว้ การศึกษาเกี่ยวกับบุคลากรในการทํางานที่ผ่านมา พบว่า สิ่ งสําคัญที่จะ
ช่วยให้งานต่าง ๆ ประสบความสําเร็ จ เกิดจากการที่พนักงานปฏิบตั ิงานอย่างมีความสุ ข หรื อการที่พนักงานรู ้สึก
สนุกสนาน เพลิดเพลิน พึงพอใจ และมีแรงจูงใจ มีความกระตือรื อร้น ในขณะปฏิบตั ิงาน และความเมื่อพนักงานมี
ความรู ้สึกดังกล่าว หรื อมีความสุ ขแล้ว พนักงานจะตั้งใจทํางาน ทุ่มเท ผูกพันกับองค์กร ทํางานด้วยความเต็มใจ
และเกิดความคิดสร้างสรรค์ (Menapodhi, 2007 อ้างถึงใน โนรี มีกิริยา และ อุทยั รัตน์ แสนเมือง, 2561) ดังนั้น ใน
ยุคปั จจุบนั ที่มีหา้ งสรรพสิ นค้าเกิดขึ้นมากมายในช่วงระยะเวลา 5 ปี ที่ผา่ นมา จึงถือเป็ นการแข่งขันด้านบุคคลที่สูง
พนักงานที่ มีศกั ยภาพ มักถูกซื้ อตัว หรื อย้ายที่ ทาํ งาน ส่ งผลทางลบต่อองค์การที่ ตอ้ งหาคนใหม่ อบรมคนใหม่
สู ญเสี ยบุคลากรที่รู้งาน ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อความสุ ขในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน เพื่อเสนอ
แนวทางในการสร้างความสุ ข โดยจากการทบทวนวรรณกรรมในการศึ กษาความสุ ขที่ ส่งผลต่อการปฏิ บัติใน
องค์การต่าง ๆ สามารถนํามากําหนดเป็ นกรอบแนวคิดได้ 6 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน ด้าน
ความสัมพันธ์ในการทํางาน ด้านสวัสดิ การและขวัญกําลังใจ ด้านลักษณะของงาน ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่
การงาน และด้านการยอมรับนับถือ (สุภาวดี ทองบุญส่ง, 2556; ฐิติวจั น์ ทองแก้ว และ ประสพชัย พสุนนท์, 2560;
กาญจณี พันธุ์ไพโรจน์, 2555)

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการปฏิบตั ิงาน 6 ด้าน
2. เพื่อศึกษาแนวทางในการสร้างความสุขในการปฏิบตั ิงาน
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3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อความสุ ขในการ
ปฏิบัตงิ านของพนักงาน
1. ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน
2. ด้านความสัมพันธ์ในการทํางาน
3. ด้านสวัสดิการและขวัญกําลังใจ
4. ด้านลักษณะของงาน
5. ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
6. ด้านการยอมรับนับถือ

ความสุ ขในการปฏิบตั งิ าน

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ มีรายละเอียดในการดําเนินการวิจยั ดังนี้
4.1 ประชากรและตัวอย่ าง
การศึกษาครั้งนี้ ศึกษาจากประชากรซึ่ งเป็ นพนักงานในทุกแผนกของห้างสรรพสิ นค้า ประกอบด้วย 15
แผนก ได้แก่ แผนกบริ หารทุนมนุษย์ 2 คน แผนกงานระบบ 27 คน แผนกงานอาคาร 26 คน แผนกร้านค้าสัมพันธ์
6 คน แผนกบริ การลูกค้า 7 คน แผนกศูนย์อาหาร 7 คน แผนกส่ งเสริ มการตลาด 5 คน แผนกศิ ลป์ 4 คน แผนก
Onsite Media 3 คน แผนก Convention Hall 3 คน แผนกการเงิ นและแคชเชี ยร์ 6 คน แผนกจัดซื้ อ 3 คน แผนก
พัฒนาค้าปลีก 3 คน แผนก Market Market 2 คน และสํานักงานผูจ้ ดั การศูนย์การค้า 1 คน รวมทั้งหมด 105 คน
4.2 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการปฏิบตั ิงาน ซึ่งมีท้ งั ตัวแปรต้นและตัวแปร
ตาม ตัวแปรต้น ได้แก่ ปั จจัยที่ส่งผลต่อความสุข ประกอบไปด้วย 1. สภาพแวดล้อมในการทํางาน 2. ความสัมพันธ์
ในการทํา งาน 3. สวัส ดิ ก ารและขวัญ กํา ลัง ใจ 4. ลัก ษณะของงาน 5. ความก้า วหน้า ในหน้า ที่ ก ารงาน และ
6. การยอมรับนับถือ ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสุ ขในการปฏิบตั ิงาน ประกอบด้วย 1. ความพึงพอใจในงาน และ
2. แรงจูงใจในการทํางาน
4.3 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม โดยใช้มาตรการวัดนามบัญญัติ (Nominal Scale)
และมาตราการวัดอันตรภาค (Interval Scale) โดยแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน ได้แก่ ส่ วนที่ 1 คือ ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบ
แบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการทํางาน มีลกั ษณะแบบสอบถามเป็ นแบบ
ให้เลือกตอบเพียงคําตอบเดียว ส่ วนที่ 2 คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชากรที่ศึกษา ซึ่ งลักษณะ
แบบสอบถาม เป็ นการนํามาตรวัดอันตรภาค (Interval Scale) มาใช้ โดยมี ลกั ษณะแบบสอบถามเป็ นแบบให้
คะแนน (Rating Scale) 4 ระดับ ตามแนวคิดของ Likert มาปรับใช้ กําหนดนํ้าหนักของคะแนน คือ เห็นด้วยอย่าง
ยิง่ (4) เห็นด้วย (3) ไม่เห็นด้วย (2) และไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ (1) ส่วนที่ 3 เป็ นคําถามปลายเปิ ดสําหรับข้อเสนอแนะ
อื่ น ๆ และแนวทางในการสร้ า งความสุ ข โดยผลการทดสอบคุ ณ ภาพเครื่ อ งมื อ ได้ผ่า นการตรวจ IOC จาก
ผูเ้ ชี่ ยวชาญ 3 ท่าน ได้รับการปรับปรุ งจนข้อคําถามแต่ละข้อมีค่าเฉลี่ยมากกว่า 0.5 และมีค่าความเที่ ยงตรงอยูท่ ี่
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0.94 เมื่อนําแบบสอบถามไปทดสอบกับกลุ่มที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกับกลุ่มที่จะเก็บข้อมูล จํานวน 30 ชุด แล้วนําไป
วิเคราะห์ค่าความเชื่ อมัน่ ของข้อมูล (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้ค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา (Cronbach’s
Alpha) พบว่า แบบสอบถามชุดนี้มีค่าความเที่ยงตรงอยูท่ ี่ 0.95 สรุ ปแบบสอบถามใช้ได้
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยการขอความอนุเคราะห์ให้พนักงานตอบแบบสอบถามและ
รอรับกลับโดยทันที โดยนัดเวลาแต่ละแผนก เพื่อให้ได้ขอ้ มูลครบถ้วนสมบูรณ์ และนํามาตรวจสอบข้อมูลก่อน
นําไปวิเคราะห์ต่อไป
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจัยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในการวิเคราะห์ ขอ้ มูล โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการบันทึ ก
ข้อมูล และโปรแกรม SPSS (Statistical Package for the Social Science) ในการวิเคราะห์ ดว้ ยสถิ ติเชิ งพรรณนา
(Descriptive statistics) ได้แก่ การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปจะแสดงผลการวิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency)
และค่าร้อยละ (Percentages) และสถิติเชิ งอนุ มาน (Inference Statistics) ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ ยวกับปั จจัยที่
ส่งผลต่อความสุขในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน โดยใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอย (Regression)

5. สรุ ปผลการวิจัย

จากแบบสอบถาม 3 ส่วน สามารถสรุ ปผลได้ ดังนี้
ส่ วนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของพนักงานห้างสรรพสิ นค้า ประกอบไปด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ระยะเวลาการทํางาน มีผลการศึกษา ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ
เพศ
จํานวน (คน)
43
หญิง
61
ชาย
1
อื่น ๆ
รวม
105

ร้ อยละ
40.9
58.1
1.0
100

ตารางที่ 1 แสดงให้เห็ นว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย จํานวน 61 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 58.1 และเพศหญิ ง
จํานวน 43 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.9 และเพศอื่น ๆ จํานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.0
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ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ
อายุ
จํานวน (คน)
10
น้ อยกว่ าหรื อเท่ ากับ 25 ปี
29
26-30 ปี
36
31-40 ปี
22
41-50 ปี
8
51 ปี ขึน้ ไป
รวม
105

ร้ อยละ
9.5
27.6
34.4
20.9
7.6
100

ตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า ส่ วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี จํานวน 36 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.4 รองลงมามีอายุ
26-30 ปี จํานวน 29 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.6 อายุ 41-50 ปี จํานวน 22 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.9 อายุน้อยกว่าหรื อ
เท่ากับ 25 ปี จํานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.5 และอายุ 51 ปี ขึ้นไป จํานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.6
ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จํานวน (คน)
30
ตํา่ กว่ าปริญญาตรี
53
ปริญญาตรี
5
ปริญญาโท
17
อื่น ๆ
รวม
105

ร้ อยละ
28.6
50.5
4.8
16.1
100

ตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า ส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับการศึกษาปริ ญญาตรี จํานวน 53 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.5
รองลงมาอยูใ่ นระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริ ญญาตรี จํานวน 30 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.6 ระดับการศึกษาอื่น ๆ จํานวน
17 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.1 ได้แก่ มัธยมปลาย จํานวน 7 คน มัธยมต้น จํานวน 6 คน ประถมตอนต้น จํานวน 2 คน
และประถมต้องปลาย 2 คน และ ระดับการศึกษาปริ ญญาโท จํานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.8
ตารางที่ 4 แสดงข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม จําแนกตามระยะเวลาในการทํางาน
ระยะเวลาในการทํางาน
จํานวน (คน)
43
น้ อยกว่ า 5 ปี
59
5-10 ปี
3
11-15 ปี
รวม
105
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ตารางที่ 4 แสดงให้เห็ นว่า ส่ วนใหญ่มีระยะเวลาในการทํางาน 5-10 ปี จํานวน 59 คน คิดเป็ นร้อยละ
56.2 รองลงมามีระยะเวลาในการทํางานน้อยกว่า 5 ปี จํานวน 43 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.0 และมีระยะเวลาในการ
ทํางาน 11-15 ปี จํานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.8
ส่ วนที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อความสุ ขในการปฏิบตั ิงาน วิเคราะห์โดยใช้การ
วิเคราะห์การถดถอย (Regression) เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการแปลความหมายของการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดสัญลักษณ์ต่าง ๆ ในการแปลความหมาย ดังนี้
B
แทน ค่าสัมประสิ ทธิ์การถดถอย (Linear Regression)
S.E. แทน ค่าความคลาดเคลื่อน
R
แทน ค่าพยากรณ์
**
แทน มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
มีผลการศึกษา ดังนี้
ตารางที่ 5 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการปฏิบตั ิงาน
ตัวแปร
B
S.E.
1. ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน
2. ด้านความสัมพันธ์ในการทํางาน
3. ด้านสวัสดิการและขวัญกําลังใจ
4. ด้านลักษณะของงาน
5. ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
6. ด้านการยอมรับนับถือ
**มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

0.272
0.021
0.086
0.457
0.208
-0.018

0.088
0.066
0.075
0.090
0.080
0.083

Beta

sig

0.232
0.020
0.095
0.429
0.230
-0.018

0.003**
0.746
0.252
0.000**
0.011**
0.829

ตารางที่ 5 แสดงให้เห็นว่า ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานส่ งผลต่อความสุ ขในการปฏิบตั ิงานอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (B=0.272) (sig=0.003) ด้านความสัมพันธ์ในการทํางานไม่ส่งผลต่อความสุ ขใน
การปฏิบตั ิงานอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (B=0.021) (sig=0.746) ด้านสวัสดิการและขวัญกําลังใจไม่
ส่งผลต่อความสุขในการปฏิบตั ิงานอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (B=0.086) (sig=0.252) ด้านลักษณะของ
งานส่ ง ผลต่ อ ความสุ ข ในการปฏิ บัติ ง านอย่า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 (B=0.457) (sig=0.000) ด้า น
ความก้า วหน้า ในหน้า ที่ ก ารงานส่ ง ผลต่ อ ความสุ ข ในการปฏิ บัติ ง านอย่า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05
(B=0.208) (sig=0.011) ด้านการยอมรับนับถือไม่ส่งผลต่อความสุ ขในการปฏิบตั ิงานอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 (B=-0.018) (sig=0.829)
กล่ า วโดยสรุ ป ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความสุ ข ในการปฏิ บัติ ง านของพนั ก งานมี ท้ ัง หมด 3 ปั จ จัย คื อ
1) ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน 2) ด้านลักษณะของงาน 3) ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ส่ วนปั จจัย
ทางด้านความสัมพันธ์ในการทํางาน ด้านสวัสดิการและขวัญกําลังใจและด้านการยอมรับนับถือ พบว่า ไม่ส่งผล
ต่อการความสุขในการปฏิบตั ิงาน
ส่ วนที่ 3 คําถามปลายเปิ ดสําหรับข้อเสนอแนะอื่น ๆ และแนวทางในการสร้างความสุ ข ได้รับการตอบ
รับ 30 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 28.6 พบว่า มีขอ้ เสนอแนะ 3 ด้านใหญ่ ๆ ได้แก่
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ด้านสภาพแวดล้อม ควรมีการปรับสภาพห้องทํางานให้กว้างขึ้น มีการทําความสะอาดให้ถูกสุขลักษณะ
ควบคุมการส่งเสี ยงรบกวนในการทํางาน มีการจัดจุดพักผ่อนให้พนักงานพักได้ มีเครื่ องมืออํานวยความสะดวกใน
การทํางาน
ด้านการทํางานและลักษณะของงาน เสนอให้มีการทํางานอย่างเต็มที่ ไม่โยนงาน ให้กาํ ลังใจกัน และ
ทํางานด้วยความโปร่ งใส การอธิบายงานควรมีความชัดเจน มีการแนะนํางาน และแลกเปลี่ยนรู ้ ช่วยเหลือกัน งาน
บางอย่างมีความกดดัน ควรให้กาํ ลังใจซึ่งกันและกัน
ด้านความก้าวหน้า ควรเปิ ดโอกาสให้มีการพัฒนาตนเอง หรื อหาความรู ้เพิ่มเติม ได้เรี ยนรู ้งานใหม่ ๆ
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานควรพัฒนาเกณฑ์ที่ชดั เจนและเหมาะสมกับสภาพจริ ง

6. อภิปรายผล

การศึ กษาความสุ ขในการปฏิ บตั ิงานของพนักงานห้างสรรพสิ นค้า มี วตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาปั จจัยที่
ส่งผลต่อความสุขในการปฏิบตั ิงาน 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน 2) ด้านความสัมพันธ์ในการ
ทํางาน 3) ด้านสวัสดิการและขวัญกําลังใจ 4) ด้านลักษณะของงาน 5) ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและ 6)
ด้านการยอมรับนับถือ และเพื่อศึกษาแนวทางในการสร้างความสุ ขในการปฏิบตั ิงาน ผลการวิจยั พบว่า มีเพียง 3
ด้านที่ส่งผลต่อความสุขในการปฏิบตั ิงาน ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน ด้านลักษณะของงาน และด้าน
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีรายละเอียด ดังนี้
1. ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานส่ งผลต่อความสุ ขในการปฏิบตั ิงานของพนักงานอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 อธิ บายได้ว่า หากห้างสรรพสิ นค้ามี สภาพแวดล้อมในการทํา งานที่ เ อื้ ออํานวยต่ อ การ
ปฏิบตั ิงานไม่วา่ จะเป็ นในเรื่ องของแสงสว่างที่เพียงพอ มีอากาศที่ถ่ายเท ระบบเครื อข่ายอินเตอร์เน็ตภายในองค์กร
ใช้งานได้อย่างราบรื่ น อีกทั้งมีจาํ นวนอุปกรณ์เครื่ องมือเครื่ องใช้ในการปฏิบตั ิงานที่เพียงพอและมีความทันสมัย
หากมี ปัญหาเกี่ ยวกับอุปกรณ์ ภายในองค์กร หรื อสิ่ งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ก็ได้รับการแก้ไขปั ญหาอย่าง
รวดเร็ ว นอกจากนี้ สภาพแวดล้อมในการปฏิ บตั ิงานมีความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็ นความปลอดภัยระหว่างทํางาน
เช่น เพดานฝาไม่มีร่องรอยของการชํารุ ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบตั ิงานสภาพดีไม่เสี่ ยงต่อการเกิดอันตรายก็จะ
ส่ งผลทําให้พนักงานมีความสุ ขในการปฏิบตั ิงาน หากสิ่ งที่กล่าวมาข้างต้นเพิ่มขึ้น ความสุ ขในการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานก็จะเพิ่มขึ้ นเช่ นเดี ยวกัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุ ภาวดี ทองบุ ญส่ ง (2556) พบว่า ปั จจัยด้าน
สภาพแวดล้อมในการทํางานส่ งผลทางบวกต่อความสุ ขในการทํางานอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.01
กล่าวคือ หากสภาพแวดล้อมในการทํางานเอื้ออํานวยต่อการปฏิบตั ิงานก็จะส่ งผลต่อความสุ ขในการทํางานของ
บุคลากร
2. ด้านลักษณะของงานส่ งผลต่อความสุ ขในการปฏิ บตั ิงานของพนักงานอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.05 อธิ บายได้วา่ หากผูบ้ งั คับบัญชามอบหมายงานให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาในปริ มาณที่เหมาะสมไม่มากและ
ไม่นอ้ ยจนเกินไปและมอบหมายงานตรงตามความสามารถของแต่ละบุคคล อีกทั้งมีเปิ ดโอกาสให้พนักงานแสดง
ความคิดเห็ นในการปฏิ บตั ิงานได้อย่างเต็มที่ก็จะส่ งผลพนักงานมีความสุ ขในการปฏิบตั ิงาน หากสิ่ งที่ กล่าวมา
ข้างต้นเพิ่มขึ้น ความสุ ขในการปฏิ บตั ิงานของพนักงานก็จะเพิ่มขึ้นเช่นเดี ยวกัน สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ
กาญจณี พันธุ์ไพโรจน์ (2555) ที่ ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่ ส่งผลต่อความสุ ขในการทํางานของบุคลากร คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบว่า ปั จจัยด้านลักษณะของงานส่ งผลต่อความสุ ขในการทํางานของอาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05
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3. ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงานส่ งผลต่อความสุขในการปฏิบตั ิงานของพนักงานอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 อธิ บายได้ว่าหากทางห้างสรรพสิ นค้ามีการสนับสนุ นให้พนักงานได้มีโอกาสเพิ่มทักษะ
ความรู ้ความสามารถของตนเอง เช่น การฝึ กอบรม การดูงาน หรื อการให้ทุนศึ กษาต่อ เพื่อพัฒนาศักยภาพใน
การทํางานของพนักงานให้สูงขึ้นและนําไปสู่ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานในตําแหน่งที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต
ตลอดจนหัวหน้างานให้การสนับสนุ น โดยการมอบหมายงานที่มีความรับผิดชอบที่มากขึ้น เพื่อเปิ ดโอกาสให้
พนักงานได้แสดงศักยภาพของตนเองและพัฒนาความสามารถของตนเองให้สูงขึ้น ที่สาํ คัญระบบการประเมินผล
งานต้องมีความชัดเจนและเป็ นธรรม มีการปรับเลื่อนตําแหน่งตามความสามารถของพนักงานก็จะส่ งผลทําให้
พนักงานมีความสุ ขในการปฏิบตั ิงาน หากสิ่ งที่กล่าวมาข้างต้นเพิ่มขึ้น ความสุ ขในการปฏิบตั ิงานของพนักงานก็
จะเพิ่มขึ้นเช่นเดี ยวกัน สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ฐิ ติวจั น์ ทองแก้ว และ ประสพชัย พสุ นนท์ (2560) ศึ กษา
เรื่ องปั จจัยที่ส่งผลต่อความสุ ขในการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
พบว่า ความก้าวหน้าในหน้าที่การทํางานส่งผลต่อความสุขในการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4. ด้านความสัมพันธ์ในการทํางานไม่ส่งผลต่อความสุ ขในการปฏิ บตั ิงานของพนักงาน อธิ บายได้ว่า
แม้วา่ เพื่อนร่ วมงานให้ความร่ วมมือในการทํางานเป็ นอย่างดีไม่วา่ จะเป็ นการให้ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิงานให้
ผ่านไปได้อย่างราบรื่ น การให้ความช่วยเหลือเมื่อยามมีปัญหาและค่อยให้คาํ ปรึ กษา ตลอดจนผูบ้ งั คับบัญชามี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและเมื่อมีปัญหาในการปฏิบตั ิงานผูบ้ งั คับบัญชารับฟังและให้คาํ แนะนําใน
การแก้ไขปั ญหาในเรื่ องนั้น ๆ ก็ตาม ไม่ใช่ปัจจัยที่ทาํ ให้พนักงานมีความสุข สอดคล้องกับผลการวิจยั ของอรรถพร
คงเขียว (2554) ที่ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อระดับความสุขในการทํางานของพนักงาน: กรณี ศึกษา บริ ษทั ดี.อี.เอ็ม
คอนฟิ แดนท์ จํากัด พบว่า ปั จจัยด้านความสัมพันธ์ในงานไม่มีความสัมพันธ์กบั ระดับความสุ ขในการทํางานของ
พนักงาน
5. ด้านสวัสดิการและขวัญกําลังใจไม่ส่งผลต่อความสุขในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน อธิบายได้วา่ อาจ
เป็ นปั ญหาที่เกิดจากการที่พนักงานขาดความรู ้ในเรื่ องของสวัสดิ การต่าง ๆ ที่ ทางบริ ษทั ได้มอบให้แก่พนักงาน
หรื ออาจจะมีการประชาสัมพันธ์หรื อแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสวัสดิการที่ไม่ทวั่ ถึงหรื อไม่ชดั เจน จึงทําให้พนักงาน
ไม่เห็นความสําคัญของสวัสดิการและขวัญกําลังใจ ซึ่งส่งผลทําให้สวัสดิการและขวัญกําลังใจไม่ส่งผลต่อความสุข
ในการปฏิ บตั ิงานของพนักงาน สอดคล้องกับผลการวิจยั ของชิ นกร น้อยคํายางและปภาดา น้อยคํายาง (2555)
ศึ ก ษาเรื่ อ งปั จ จัย ที่ ส่ง ผลต่ อ ดัช นี ค วามสุ ข ในการทํา งานของบุ ค ลากรในสํา นัก หอสมุ ด กลาง มหาวิ ท ยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ พบว่า ปั จจัยด้านขวัญและกําลังใจในการทํางานไม่มีความสัมพันธ์กบั ความสุ ขในการทํางาน
ของบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
6. ด้านการยอมรับนับถือไม่ส่งผลต่อความสุขในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน อธิบายได้วา่ แม้วา่ หัวหน้า
งานให้การยอมรับและไว้วางใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ตลอดจนเพื่อนร่ วมงานยอมรับนับถือในตําแหน่ง
งานที่ปฏิบตั ิ อีกทั้งเมื่อแสดงความคิดเห็นในเรื่ องต่าง ๆ เพื่อนร่ วมงานเปิ ดโอกาสและรับฟังความคิดเห็น ก็ตาม ก็
ไม่ส่งผลทําให้พนักงานมีความสุขในการปฏิบตั ิงานเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับผลการวิจยั ของอรรถพร คงเขียว (2554)
ศึ กษาเรื่ องปั จจัยที่ มีผลต่อระดับความสุ ขในการทํางานของพนักงาน: กรณี ศึกษา บริ ษทั ดี .อี.เอ็ม คอนฟิ แดนท์
จํากัด พบว่า ปั จจัยด้านการยอมรับนับถือมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับระดับความสุ ขในการทํางานของ
พนักงานในระดับตํ่า

463

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 14 ประจําปี 2562

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

จากการที่ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ด้านลักษณะของงาน และความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ส่ งผลต่อ
ความสุขในการปฏิบตั ิงาน สามารถเสนอแนะแนวทางการสร้างความสุขในการปฏิบตั ิงานในด้านทั้ง 3 ได้ ดังนี้
1. แนวทางการสร้างความสุ ขด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน พบว่า ควรมีจดั สรรพื้นที่ในการทํางาน
ให้เหมาะสมกับหน้าที่ ของแต่ละแผนกและปรับปรุ งสภาพห้องทํางานให้ดีข้ ึนจากเดิ ม และควรหมัน่ ทําความ
สะอาดบริ เวณที่ทาํ งานให้มีความสะอาดถูกสุ ขอนามัยอย่างสมํ่าเสมอ ตลอดจนควรมีจุดพักผ่อนสําหรับพนักงาน
ในช่ วงพัก สอดคล้องกับผลการวิจัยของสุ ภาวดี ทองบุ ญส่ ง (2556) พบว่า หากสภาพแวดล้อมในการทํางาน
เอื้ออํานวยต่อการปฏิบตั ิงาน ไม่วา่ จะเป็ นในเรื่ องสภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพทั้งในลักษณะของอุปกรณ์ วัสดุ
ครุ ภณั ฑ์ เครื่ องใช้สาํ นักงาน พื้นที่ในการทํางานความสะอาด สภาพอากาศ แสง กลิ่น และระบบความปลอดภัยที่ดี
ก็จะส่งผลให้การทํางานของบุคลากรมีความสุข
2. แนวทางการสร้างความสุ ขด้านลักษณะของงาน พบว่า ลักษณะงานในแต่ละตําแหน่งจะต้องมีความ
ชัดเจนเพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้องและควรที่จะมอบหมายงานตามความสามารถของแต่ละบุคคล
เพื่อให้การทํางานนั้นเป็ นไปอย่างราบรื่ น ตลอดจนมีการประชุมปรึ กษาหารื อเรื่ องการทํางานทุ ก ๆ ครั้งเมื่อมี
ปั ญ หา เพื่ อ ที่ จ ะนํา ข้อผิด พลาดมาปรั บปรุ งแก้ไขและต่อ ยอดเพื่อ พัฒนาการทํา งานให้ดีข้ ึ น อี ก ทั้ง ควรมี การ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กระบวนการทํางานกับเพื่อนร่ วมงาน เพื่อพัฒนาความรู ้ในการทํางานและเสริ มสร้างความสําเร็ จ
ในการทํางาน นอกจากนี้ควรมีเครื่ องมืออํานวยความสะดวกในการทํางานเพิ่มมากขึ้น เพื่อลดปั ญหาที่เกิดจากการ
ทํา งานและระยะเวลาในการทํา งาน สอดคล้อ งกับ แนวคิ ด ของ ศิ ริ น ทิ พ ย์ ผอมน้อ ย (2551 อ้า งถึ ง ใน นฤมล
แสวงผล, 2554) ได้กล่าวไว้วา่ ความสุขในการทํางานเกิดจากความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน ซึ่งความพึงพอใจใน
การทํางานเกิ ดจากลักษณะงานที่ ทาํ กล่าวคือ ลักษณะเฉพาะของงานในแต่ละประเภทย่อมมี ลกั ษณะเฉพาะที่
แตกต่างกันออกไป เช่ น งานสอน งานบริ หาร งานบริ การ เป็ นต้น ซึ่ งมี ความสัมพันธ์กับความสามารถของ
ผูป้ ฏิบตั ิงานเป็ นอย่างมาก ถ้าทําได้ตรงตามความต้องการและความถนัดของตนเองก็จะเกิดความพึงพอใจในการ
ทํางาน เมื่อเกิดความพึงพอใจในการทํางาน ย่อมนําไปสู่ความสุขในการปฏิบตั ิงาน
3. แนวทางการสร้ า งความสุ ขด้า นความก้า วหน้า ในหน้าที่ ก ารงาน พบว่า ควรมี ก ารเปิ ดโอกาสให้
พนักงานได้ศึกษาหาความรู ้เพิ่มเติมจากการฝึ กอบรมตามสายงานของตนเอง เพื่อเพิ่มทักษะในสายงานที่ตนเอง
ปฏิบตั ิและควรมีคาํ ชมเชย คําขอบคุณ และในบางโอกาสควรจัดให้มีรางวัลเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อสร้างขวัญกําลังใจ
ให้กบั พนักงานที่ทาํ งานดี เพื่อเสริ มสร้างให้พนักงานที่มีความมุ่งมัน่ ตั้งใจทํางานตามหน้าที่ที่ได้มอบหมายได้ตาม
ระยะเวลาที่กาํ หนดและหมัน่ พัฒนาตนเองอย่างสมํ่าเสมอให้มีกาํ ลังใจในการทํางานต่อไป สอดคล้องกับแนวคิด
ของศิ รินทิ พย์ ผอมน้อย (2551 อ้างถึ งใน นฤมล แสวงผล, 2554) ได้กล่าวว่า ความสุ ขในการทํางานเกิ ด จาก
ความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิงาน ซึ่ งความพึงพอใจในการทํางานเกิ ดจากความก้าวหน้าในหน้าที่ การงาน หรื อ
กล่าวคือ การมีโอกาสเลื่อนขั้นตําแหน่งการงานที่สูงขึ้น การมีโอกาสได้กา้ วหน้าจากความสามารถในการทํางาน
ซึ่งสิ่ งเหล่านี้ยอ่ มทําให้เกิดความพึงพอใจในงาน

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาในห้างสรรพสิ นค้าแห่งหนึ่ง ซึ่งผลการวิจยั สะท้อนถึงสภาพแวดล้อม และ
บริ บทของห้างสรรพสิ นค้าแห่ งนั้นที่เฉพาะเจาะจง อาจไม่สามารถนําผลวิจยั ไปอ้างอิงกับห้างสรรพสิ นค้าแห่ ง
อื่น ๆ ได้
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7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
จากข้อมูลที่ได้รับในแบบสอบถาม พบว่า การวิจยั เกี่ ยวกับความสุ ขในการปฏิบตั ิงาน หากดําเนิ นการ
วิจยั ในเชิ งคุณภาพ จะทําให้ได้รับข้อมูลที่ น่าสนใจ เพราะเป็ นเรื่ องของจิ ตใจ และความรู ้สึก ที่ สามารถอธิ บาย
เหตุผลได้ลึกซึ้งยิง่ ขึ้น
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ในการรวมธุ รกิ จ ผูซ้ ้ื อจะได้รับรู ้สินทรัพย์และหนี้ สินที่ระบุได้จากกิ จการที่ ถูกซื้ อมาในราคายุติธรรม
หากมูลค่าสุทธิ ณ วันที่ซ้ือของสิ นทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้ สินที่รับมาซึ่งวัดมูลค่าด้วยราคายุติธรรมมากกว่า
สิ่ งตอบแทนที่โอนให้ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ซ้ื อ กิ จการจะสามารถรับรู ้ค่าความนิ ยมจากการรวม
ธุรกิจ ณ วันที่ซ้ื อได้ โดยบันทึกบัญชีดว้ ยวิธีซ้ื อ ทั้งนี้ ค่าความนิ ยมจากการรวมธุรกิจจะไม่มีการตัดจําหน่ายแต่ให้
กิ จการทดสอบการด้อยค่าทุกสิ้ นปี และแสดงรายการเป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนของกิ จการในงบการเงิ นแยก
ต่างหากจากสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
คําสําคัญ: การรวมธุรกิจ ค่าความนิยม การรับรู ้ การวัดมูลค่า การตีราคา

ABSTRACT

In business combinations, the acquirer will recognize the identifiable assets and liabilities from the
acquired business at fair value. If the fair value of the acquired identifiable assets and liabilities on the acquisition
date is greater than the value of the consideration transferred measured at fair value, it will recognize as goodwill
from business combinations on the acquisition date. The acquisition method is used for all business combinations.
Goodwill from the business combinations will not be amortized but impairment testing must be used at the end
of an accounting period. It must also be presented as non-current assets in a financial statement separately from
intangible assets.
Keywords: Business Combination, Goodwill, Recognition, Measurement, Valuation

1. บทนํา

การดํา เนิ น ธุ ร กิ จ นั้น ผู ้ป ระกอบการอาจเลื อ กที่ จ ะเริ่ ม ดํา เนิ น การด้ว ยตนเองตั้ง แต่ เ ริ่ ม แรก หรื อ
ผูป้ ระกอบการบางคนอาจเลือกการประกอบธุรกิจในลักษณะของการรวมธุรกิจ เพื่อให้สามารถเป็ นเจ้าของธุรกิจ
ได้ในเวลาที่เร็ วขึ้น เนื่องจากธุรกิจเดิมมีปัจจัยนําเข้าและกระบวนการต่างๆอยูเ่ รี ยบร้อยแล้ว เกิดการลดการแข่งขัน
กันในธุรกิจ สามารถลดต้นทุนเพราะมีความประหยัดจากขนาดธุรกิจที่ใหญ่ข้ ึน มีอาํ นาจการต่อรองทางธุรกิจมาก
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ขึ้น มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ด้านในสายธุรกิจซึ่ งสามารถตอบสนองความต้องการของตลาด ได้อย่างครอบคลุม
มากขึ้น
ในการรวมธุรกิจจะทําให้กิจการผูซ้ ้ือได้รับรู ้สินทรัพย์และหนี้ สินที่ระบุได้จากกิจการที่ถูกซื้ อมาในราคา
ยุติธรรม ซึ่ งอาจสามารถรับรู ้ค่าความนิ ยมที่ เกิ ดจากการรวมธุ รกิ จเป็ นสิ นทรพย์ไม่หมุนเวียนของกิ จการในงบ
การเงินรวมของกลุ่มกิจการ โดยกิจการที่เป็ นผูซ้ ้ื อธุรกิจจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจหรื อมีความสามารถใน
การทํากําไรที่ สูงขึ้นอันเป็ นผลตอบแทนจากการรวมธรุ กิจ ทั้งนี้ ผูท้ ี่ ควรให้ความสนใจกับค่าความนิ ยมในงบ
การเงิน เช่น ผูถ้ ือหุ ้นเพื่อประเมินการบริ หารงานของผูบ้ ริ หาร เจ้าหนี้ เพื่อประเมินสภาพคล่องและความเสี่ ยงต่อ
การล้มละลายของลูกหนี้ นักวิเคราะห์เพื่อเปรี ยบเทียบผลการดําเนิ นงานระหว่างบริ ษทั ที่เติบโตจากภายในและ
บริ ษทั ที่ เติบโตจากภายนอก โดยการซื้ อธุ รกิ จ และผูบ้ ริ หารเพื่อผลการดําเนิ นงานของหน่ วยธุ รกิ จ (ธัญลักษณ์
วิจิตรสาระวงศ์) ทั้งนี้ กิจการที่ มีส่วนได้เสี ยสาธารณะ (PAEs) จะต้องรับรู ้รายการ วัดมูลค่าและตีราคาบัญชีค่า
ความนิ ยมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ องการรวมธุรกิจ สําหรับกิจการที่ไม่
มีส่วนได้เสี ยสาธารณะ (NPAEs) ให้ตีราคาและแสดงรายการค่าความนิยมในงบการเงินตามมาตรฐานรายงานทาง
การเงินสําหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสี ยสาธารณะ

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการรับรู ้ การวัดมูลค่า และการตีราคา ณ วันสิ้นงวดสําหรับบัญชีค่า
ความนิยมจากการรวมธุรกิจ
2. เพื่อให้ทราบถึงผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าความนิยมกับผลการดําเนินงานในอดีต

3. ค่ าความนิยมจากการรวมธุรกิจ

การรับรู้รายการค่ าความนิยมจากการรวมธุรกิจ
ธรุ กิจ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที่ 3 (ปรั บปรุ ง 2561) เรื่ องการรวมธุ ร กิ จ จะต้อง
ประกอบด้วย ปั จจัยนําเข้า ผ่านกระบวนการ และทําให้เกิดผลผลิต แต่ผลผลิตไม่ได้ถูกกําหนดให้เป็ นปั จจัยของ
ความเป็ นธุ รกิ จ หากไม่มีกระบวนการส่ วนใหญ่จะเป็ นเพียงการซื้ อสิ นทรัพย์ อย่างไรก็ตามธุรกิ จไม่จาํ เป็ นต้อง
รวมปั จจัยนําเข้าหรื อกระบวนการทั้งหมดที่ผขู ้ ายใช้ในการดําเนินธุรกิจหากผูร้ ่ วมตลาดสามารถซื้อธุรกิจและสร้าง
ผลผลิตต่อไปได้ เช่น การรวมธุรกิจนั้นเข้ากับปั จจัยนําเข้าและกระบวนการเดิมที่ตนมีอยู่
ในการรวมธุรกิจนั้น อาจทําให้กิจการสามารถรับรู ้สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนจากการรวมธุรกิจกันได้ โดยตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2562) เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ระบุวา่ ในบางกรณี กิจการอาจก่อให้เกิด
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต แต่รายจ่ายดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่
เป็ นไปตามเกณฑ์การรับรู ้รายการตาม กิจการมักชี้แจงว่ารายจ่ายดังกล่าวมีส่วนทําให้เกิดค่าความนิ ยมขึ้นภายใน
กิ จการ อย่างไรก็ตาม ค่าความนิ ยมที่ เกิ ดขึ้นภายในกิ จการต้องไม่รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ เนื่ องจากรายจ่ายที่ เกิ ดขึ้น
ไม่ได้เป็ นทรัพยากรที่ สามารถระบุได้ (กล่าวคือ ไม่สามารถแยกเป็ นเอกเทศได้หรื อไม่ได้เป็ นรายจ่ายที่เกิ ดจาก
สิ ทธิ ตามสัญญาหรื อสิ ทธิ ทางกฎหมายอื่น) ภายใต้การควบคุมของกิ จการซึ่ งสามารถวัดมูลค่าราคาทุนได้อย่าง
น่ าเชื่ อถือ นัน่ คือกิ จการจะบันทึ กรายการค่าความนิ ยมได้หากกิ จการมีการรวมธุ รกิ จ เข้าควบคุมอีกกิ จการและ
สามารถวัดมูลค่าราคาทุนของค่าความนิยมได้อย่างน่าเชื่อถือ
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กล่าวคือเมื่อมีการรวมธุรกิจและกิจการสามารถควบคุมอีกกิจการได้ จะสามารถบันทึกรายการค่าความ
นิ ยมเป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนในงบการเงินรวมของกลุ่มกิจการหากมูลค่าของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ในกิจการที่
ถูกลงทุ นน้อยกว่าสิ่ งตอบแทนที่ โอนให้ในการรวมธุ รกิ จ โดยค่าความนิ ยมจากการรวมธุ รกิ จเป็ นตัวแสดงถึง
ศักยภาพหรื อความสามารถในการทํากําไรที่สูงขึ้นอันเป็ นผลตอบแทนจากการซื้ อธรุ กิจ รวมทั้งการได้รับรายได้
ส่วนเกินจากกิจการที่ซ้ือมา ส่งผลให้มีโอกาสได้รับกําไรเฉลี่ยที่เกินปกติ (ศิรดา นวลประดิษฐ์, 2547)
ค่ า ความนิ ย ม ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที่ 3 (ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อ งการรวมธุ รกิ จ
หมายถึง สิ นทรัพย์ที่แสดงถึงผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่จะได้รับ จากสิ นทรัพย์อื่นที่ได้มาจากการรวม
ธุรกิจ ซึ่งไม่สามารถระบุและ รับรู ้เป็ นรายการแยกออกมาให้ชดั เจนได้
จากที่กล่าวมาข้างต้นกิจการต้องพิจารณาให้ถี่ถว้ นว่าการดําเนินการของกิจการเป็ นการรวมธุรกิจหรื อ
เป็ นเพียงการซื้อสิ นทรัพย์ กิจการจะบันทึกค่าความนิยมเป็ นสิ นทรัพย์ของกิจการที่เป็ นผูซ้ ้ือได้ในกรณี ที่เป็ นการ
รวมธุรกิจ หากการดําเนินการของกิจการเป็ นเพียงการซื้อสิ นทรัพย์กิจการจะไม่สามารถรับรู ้ค่าความนิยมในงบ
การเงินได้
การวัดมูลค่ า (เริ่มแรก ) ของค่ าความนิยมจากการรวมธุรกิจ
กิ จการจะสามารถรับรู ้ค่าความนิ ยมจากการรวมธุ รกิ จ ณ วันที่ ซ้ื อได้ ในกรณี ที่ มูลค่าสุ ทธิ ณ วันที่ ซ้ื อ
ของสิ นทรัพย์ที่ระบุได้ท่ีได้มาและหนี้ สินที่รับมาซึ่ งวัดมูลค่าด้วยราคายุติธรรม มากกว่า สิ่ งตอบแทนที่โอนให้ที่
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ซ้ื อ ในทางตรงกันข้ามหากมูลค่าสุ ทธิ ณ วันที่ ซ้ื อของสิ นทรัพย์ที่ระบุได้ที่
ได้มาและหนี้ สินที่ รับมาซึ่ งวัด มูลค่ าด้วยราคายุติ ธรรม น้อยกว่า สิ่ งตอบแทนที่ โอนให้ที่วดั มูลค่าด้ว ยมู ล ค่ า
ยุติธรรม ณ วันที่ซ้ือ กิจการจะสามารถรับรู ้ผลต่างดังกล่าวเป็ นกําไรจากการซื้อในราคาตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรม ทั้งนี้
ก่อนการรับรู ้รายการกําไรจากการซื้อในราคาตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรม ผูซ้ ้ือต้องทําการประเมินความถูกต้องของการ
ระบุ สิ น ทรั พ ย์ที่ไ ด้ม าและหนี้ สิ นที่ รับ มาทั้งหมดอี ก ครั้ งหนึ่ ง ซึ่ ง ภายหลัง การประเมิ น ผูซ้ ้ื อ ต้อ งทํา การรั บรู ้
สิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่ระบุได้จากการประเมินเพิ่มเติม จากนั้นผูซ้ ้ื อต้องทบทวนกระบวนการวัดมูลค่าว่าเป็ นไป
ตามที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินกําหนดหรื อไม่
ตัวอย่างการรับรู ้และวัดมูลค่ารายการค่าความนิ ยม เช่น บริ ษทั เอ จํากัด ออกหุ ้นสามัญจํานวน 20,000
หุ ้น ราคาตามมูลค่าหุน้ ละ 10 บาท เพื่อซื้ อสิ นทรัพย์สุทธิ ของบริ ษทั บี จํากัด เมื่อวันที่ 1 มกราคม 25X1 โดยราคา
ตลาดของหุ ้นบริ ษทั เอ จํากัด ณ วันดังกล่าวมีราคาหุ ้นละ 25 บาท นอกจากนั้นบริ ษทั เอ เสี ยค่าใช้จ่ายในการจด
ทะเบียนและออกจําหน่ายหุน้ จํานวน 60,000 บาท รวมทั้งค่าธรรมเนียมให้ที่ปรึ กษาอีกจํานวน 40,000 บาท
โดยข้อมูลสิ นทรัพย์และหนี้สินของบริ ษทั บี จํากัด ณ วันที่ 1 ม.ค. 25X1 มีราคาตามมูลค่าและราคา
ยุติธรรมดังนี้ (หน่วย: บาท)
สินทรัพย์
เงินสด
ลูกหนี้สุทธิ
สิ นค้าคงเหลือ
ที่ดิน
อาคาร (สุทธิ)
อุปกรณ์ (สุทธิ)
รวมสินทรัพย์

ราคาตามบัญชี (Book Value)
65,000
42,000
60,000
80,000
120,000
50,000
317,000
468

ราคายุตธิ รรม (Fair Value)
65,000
40,000
50,000
90,000
90,000
40,000
375,000
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หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
เจ้าหนี้
ตัว๋ เงินจ่าย
หนี้สินอื่น
หุน้ สามัญ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
กําไรสะสม
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

40,000
80,000
57,000
100,000
40,000
317,000
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50,000
70,000
60,000

การบันทึกบัญชี
25X1
ม.ค. 1 เดบิต เงินลงทุนในบริ ษทั บี
500,000
เครดิต ทุนหุน้ สามัญ (20,000 x 10)
200,000
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ (20,000 x 15)
300,000
เดบิต ค่าใช้จ่ายในการลงทุน
40,000
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
60,000
เครดิต เงินสด
100,000
(ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนและออกหุน้ ให้บนั ทึกลดส่วนเกินมูลค่าหุน้ สําหรับต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับ
การซื้อ บันทึกเป็ นค่าใช้จ่าย)
เดบิต เงินสด
65,000
ลูกหนี้สุทธิ
40,000
สิ นค้าคงเหลือ
50,000
ที่ดิน
90,000
อาคาร
90,000
อุปกรณ์
40,000
ค่ าความนิยม (ผลต่ าง)
305,000
เครดิต เจ้าหนี้
50,000
ตัว๋ เงินจ่าย
70,000
หนี้สินอื่น
60,000
เงินลงทุนในบริ ษทั บี
500,000
อย่างไรก็สาํ หรับการรวมกิจการหากกิจการทยอยซื้อหุน้ สามัญ ค่าความนิยม จะคํานวณ ณ จุดที่ได้
อํานาจควบคุม (ไม่ตอ้ งคํานวณค่าความนิยมทุกขั้นที่ซ้ือหุน้ เพิ่ม)
ตัวอย่างการรับรู ้ค่าความนิยมกรณี ทยอยซื้อหุน้ เช่น กําหนดให้ บริ ษทั บี จํากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษทั จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มีหุน้ สามัญทั้งหมด 100,000 หุน้
ครั้งที่ 1 วันที่ 1 มีนาคม 25X1 บริ ษทั เอ จํากัด (มหาชน) ซื้อหุน้ สามัญบริ ษทั บี จํากัด (มหาชน) 10,000
หุน้ จ่ายเงินสด 150,000 บาท มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ระบุได้ของ บริ ษทั บี จํากัด (มหาชน) มีมูลค่า
200,000 บาท
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ครั้งที่ 2 วันที่ 1 เมษายน 25X1 บริ ษทั เอ จํากัด (มหาชน) ซื้อหุน้ สามัญบริ ษทั บี จํากัด (มหาชน)
เพิม่ เติม 60,000 หุน้ (สามารถเข้าควบคุมบริ ษทั บี จํากัด (มหาชน)ได้) จ่ายเงินสด 1,200,000 บาท สิ นทรัพย์ที่ระบุ
ได้ของ บริ ษทั บี จํากัด (มหาชน) มีมูลค่า 1,500,000 บาท (ราคาหุน้ บริ ษทั บี เป็ น 20 บาทต่อหุน้ ) โดยกําหนดให้
บริ ษทั เอ สามารถเข้าควบคุมบริ ษทั บี จากการลงทุนในครั้งที่ 2
ในการซื้อหุน้ ครั้งที่ 2 กิจการต้องทําการวัดมูลค่าส่วนได้เสี ยที่มีอยูก่ ่อนการรวมธุรกิจด้วยมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ซ้ือ และรับรู ้ผลต่างในกําไรหรื อขาดทุน จากตัวอย่างข้างต้นสามารถแสดงการคํานวณได้ดงั นี้
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนครั้งที่ 1 ณ วันที่ 1 เมษายน 25X1 = 10,000 หุน้ x 20 บาท = 200,000 บาท
ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนครั้งที่ 1 = 150,000 บาท
ดังนั้น กําไรจากการวัดมูลค่าของส่วนได้เสี ยที่มีอยูเ่ ดิม = 200,000 – 150,000 = 50,000 บาท
การวัดมูลค่าส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม (Non-Controlling Interest: NCI) มี 2 ทางเลือก
1. วิธีมูลค่ายุติธรรม

= 30,000 หุน้ x 20 บาท = 600,000 บาท

(ส่วนได้เสี ยที่บริ ษทั เอ จํากัด (มหาชน) ไม่มีอาํ นาจควบคุมในบริ ษทั บี จํากัด (มหาชน) มีจาํ นวน 30,000 หุ ้น)

2. วิธีมูลค่าของสิ นทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของผูถ้ ูกซื้อรับรู ้ตามสัดส่วนความเป็ นเจ้าของในปัจจุบนั
= 30%x 1,500,000 บาท = 450,000 บาท
(ส่ วนได้เสี ยที่บริ ษทั เอ จํากัด (มหาชน) ไม่มีอาํ นาจควบคุมในบริ ษทั บี จํากัด (มหาชน) คิดเป็ น 30%)

จากการที่มาตรฐานการบัญชีเปิ ดทางเลือกให้คาํ นวณ NCI ได้ 2 วิธีขา้ งต้น ค่าความนิยมจากการ
รวมธรุ กิจจะแตกต่างกันในแต่ละทางเลือก
ทั้งนี้ บริ ษทั เอ จํากัด (มหาชน) สามารถรับรู ้รายการค่าความนิยมในการลงทุนซื้อหุน้ ครั้งที่ 2 จากการที่
บริ ษทั เอ สามารถเข้าควบคุม บริ ษทั บีได้ โดยสามารถแสดงการคํานวณได้ดงั นี้
คํานวณ NCI ตามวิธีมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนครั้งที่ 2 (60%)
1,200,000 บาท
มูลค่ายุติธรรมของหุน้ จากการซื้อครั้งที่ 1 (10%)
200,000 บาท
มูลค่า NCI (30%)
600,000 บาท
รวม (100%)
2,000,000 บาท
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ระบุได้ของบริ ษทั บี (100%) 1,500,000 บาท
ค่ าความนิยม
500,000 บาท
คํานวณ NCI ตามวิธีวธิ ีมูลค่าของสิ นทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของผูถ้ ูกซื้อรับรู ้ตามสัดส่วนความเป็ นเจ้าของในปัจจุบนั
เงินลงทุนครั้งที่ 2 (60%)
1,200,000 บาท
มูลค่ายุติธรรมของหุน้ จากการซื้อครั้งที่ 1 (10%)
200,000 บาท
มูลค่า NCI (30%)
450,000 บาท
รวม (100%)
1,850,000 บาท
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ระบุได้ของบริ ษทั บี (100%) 1,500,000 บาท
ค่ าความนิยม
350,000 บาท
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การตีราคาค่ าความนิยมจากการรวมธุรกิจ ณ วันสิ้นงวด
สําหรับกิจการที่มีส่วนได้เสี ยสาธารณะ (PAEs) ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง
2561) เรื่ อง การรวมธุรกิจ ค่าความนิยมจะไม่มีการตัดจําหน่าย แต่ให้กิจการทดสอบการด้อยค่าทุกสิ้นปี แม้จะไม่มี
ข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเหมือนสิ นทรัพย์ทว่ั ไป
สําหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสี ยสาธารณะ (NPAEs) ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่
ไม่มีส่วนได้เสี ยสาธารณะ กิ จการต้องตัดจําหน่ ายภายใน 10 ปี โดยเริ่ มตั้งแต่รอบระยะ เวลารายงานแรกที่ นาํ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาใช้ (ประกาศวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 29/2554)
การแสดงบัญชีค่าความนิยมให้แสดงเป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนของกิจการแยกต่างหากจากสิ นทรัพย์ไม่
มีตวั ตน

4. ผลการศึกษาความสั มพันธ์ ระหว่ างค่ าความนิยมกับผลการดําเนินงานในอดีต

จากการที่มาตรฐานการบัญชีให้รับรู ้ค่าความนิยมเป็ นสิ นทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินเนื่องจากมองว่า
ค่าความนิ ยมจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจกับกิจการ ซึ่ งในอดีตมีผูว้ ิจยั ศึกษาค่าความนิ ยม และพบความสัมพันธ์
ระหว่างค่าความนิยมกับผลการดําเนินงาน ตัวอย่างเช่น
ลัค นา พู ล เจริ ญ (2556) พบว่ า ค่ า ความนิ ย มที่ เ กิ ด จากการซื้ อ ธุ ร กิ จ มี ค วามสั ม พัน ธ์ เ ชิ ง บวกกับ
ความสามารถในการทํากําไรซึ่งวัดโดยอัตราผลตอบแทนจากส่ วนของผูถ้ ือหุน้ แต่ค่าความนิยมไม่มีความสัมพันธ์
กับอัตรากําไรขั้นต้น อัตรากําไรจากการดําเนินงาน อัตรากําไรสุทธิ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
วรลักษณ์ โรจนรัตน์ (2550) พบว่า 1) สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนทั้งที่ระบุได้และระบุไม่ได้ (ค่าความนิ ยม)
ที่ รับรู ้และแสดงในงบการเงิน ณ งวดปั จจุบนั มีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับราคาหลักทรัพย์อย่างมีนัยสําคัญ และ
2)สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับกําไรในอนาคต โดยค่าความนิ ยมจะสามารถอธิ บาย
ผลตอบแทนของกิจการได้ตลอดทั้ง 3 ปี ภายหลังจากที่มีการนําเสนอข้อมูล สําหรับรายการสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่
ระบุได้สามารถพยากรณ์ผลการดําเนิ นงานในอนาคตของกิ จการได้เเอยงระยะเวลาสั้น ๆ คือ 1 ปี หลังจากการ
นําเสนอข้อมูลเท่านั้น
ศันสนี ย ์ สุ ริยเชิ ดชู สกุล (2548) พบว่า ค่าความนิ ยมที่ รับรู ้และแสดงอยู่ในงบการเงิ น ณ งวดปั จจุบนั
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการดําเนิ นงานในอนาคตทั้ง 3 ปี ซึ่ งวัดโดยการเปลี่ยนแปลงกําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ
ก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ศิ ร ดา นวลประดิ ษ ฐ์ (2547) พบว่า อัต ราผลตอบแทนกํา ไรขั้น ต้น และอัต ราผลตอบแทนจากการ
ดําเนิ นงานซึ่ งถือเป็ นการวัดความสามารถในการทํากําไรที่เกิดจากการดําเนินงานตามปกติหรื อกิจกรรมหลักของ
กิจการมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับค่าความนิยม
Kaiss Sarra, Nezha Bagher and Mounime EI Kabbouri (2018) พบความสั ม พัน ธ์ เ ชิ ง บวกระหว่า งค่ า
ความนิยมกับผลการดําเนินงานที่วดั โดยกําไรส่วนที่เหลือทางเศรษฐศาสตร์ (Residual Economic Income)
Richard A. Helens, Robert L. Leach, Paul Newsom and Leanne C. McGrath (2017) พบค่าความนิ ยมมี
ผลกระทบเชิงบวกอย่างมีนยั สําคัญต่อผลตอบแทนจากการลงทุน
Keith W. Chauvin and Mark Hirschey (1994) พบว่า ค่าความนิยมมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความสามารถใน
การทํากําไรและมูลค่าทางการตลาดของกิจการในกลุ่มอุตสหกรรมที่ไม่ใช่อุตสาหกรรมการผลิต
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ผลการศึกษาข้างต้นแสดงให้เห็นว่าค่าความนิยมมีความสัมพันธ์และมีอิทธิพลเชิงบวกกับความสามารถ
ในการกําไร ผลการดําเนิ นงาน ผลตอบแทนจากการลงทุน ราคาหลักทรัพย์ และมูลค่าทางการตลาดเป็ นต้น โดย
ความสัมพันธ์ดงั กล่าวอาจเป็ นข้อมูลให้ผูใ้ ช้งบการเงินพิจารณาถึงทิศทางของผลการดําเนิ นงานของกิจการ หาก
กิ จการพบว่าค่าความนิ ยมเกิ ดการด้อยค่า อาจเป็ นสัญญานแสดงให้เห็ นว่าผลการดําเนิ นงานของกิ จการอาจมี
ปั ญหาเกิดขึ้น

5. สรุ ป

กิ จการจะสามารถบันทึ กรายการค่าความนิ ยมได้หากกิ จการมี การรวมธุ รกิ จโดยมีการเข้าควบคุ มอี ก
กิจการและสามารถวัดมูลค่าราคาทุนของค่าความนิ ยมได้อย่างน่าเชื่อถือโดยกําหนดให้บนั ทึกบัญชีค่าความนิ ยม
ด้วยวิธีซ้ื อ กิจการจะสามารถรับรู ้ค่าความนิ ยมจากการรวมธุรกิจ ณ วันที่ซ้ื อได้ ในกรณี ที่ มูลค่าสุ ทธิ ณ วันที่ซ้ื อ
ของสิ นทรัพย์ที่ระบุได้ท่ีได้มาและหนี้ สินที่รับมาซึ่ งวัดมูลค่าด้วยราคายุติธรรม มากกว่า สิ่ งตอบแทนที่โอนให้ที่
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ื อ สําหรับ ณ วันสิ้ นงวด จะไม่มีการตัดจําหน่ายค่าความนิ ยมแต่ตอ้ งทําการ
ทดสอบการด้อยค่าทุ กสิ้ นปี โดยไม่ตอ้ งพิจารณาข้อบ่ งชี้ และแสดงค่าความนิ ยมเป็ นรายการแยกต่างหากจาก
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน สําหรับผลการศึกษาที่พบความสัมพันธ์ระหว่างค่าความนิยมกับผลการดําเนินงานของกิจการ
ดังกล่าว ทําให้ผใู ้ ช้งบการเงินสามารถพิจารณาบัญชีค่าความนิ ยมเพื่อประเมินทิศทางของผลการดําเนิ นงานของ
กิจการได้

6. ข้ อเสนอแนะ

กิ จการที่ ทาํ การรวมธุ รกิ จหากเป็ นกิ จการที่ มีส่วนได้เสี ยสาธารณะจะต้องปฏิ บตั ิตามข้อกําหนดตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง การรวมธุรกิจ แต่หากเป็ นกิจการที่ไม่มีส่วนได้
เสี ยสาธารณะจะต้องปฏิ บัติตามข้อกําหนดตามมาตรฐานรายงานทางการเงิ นสําหรับกิ จการที่ ไม่มีส่วนได้เ สี ย
สาธารณะ โดย ณ วันสิ้ นงวดกิ จการที่มีส่วนได้เสี ยสาธารณะจะไม่มีการตัดจําหน่ ายค่าความนิ ยมแต่ตอ้ งทําการ
ทดสอบการด้อยค่าทุกสิ้นงวดบัญชีโดยไม่ตอ้ งพิจารณาข้อบ่งชี้ ซึ่งแตกต่างจากกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสี ยสาธารณะ
ต้องตัดจําหน่ายค่าความนิ ยมภายใน 10 ปี รวมทั้งกิจการต้องพิจารณาว่ากิจการทําการรวมธุรกิจหรื อเป็ นเพียงแค่
การซื้ อสิ นทรัพย์ รวมทั้งวิธีการรับรู ้รายการและวัดมูลค่ารายการต่างๆ ในการรวมธุรกิจให้ถูกต้องตามมาตรฐาน
การบัญชี ดงั กล่าวข้างต้น เพื่อให้งบการเงิ นสะท้อนผลการดําเนิ นงานที่ แท้จริ งและผูใ้ ช้งบการเงิ นสามารถนํา
ข้อมูลไปใช้ในการตัดสิ นใจได้อย่างเหมาะสม
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การยินยอมจ่ ายภาษีและการหนีภาษีอากร
TAX COMPLIANCE AND TAX EVASION
ดร.พิเชษฐ์ โสภาพงษ์
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Phichet.so@spu.ac.th
บทคัดย่ อ

ความยินยอมจ่ายภาษีประกอบด้วย 2 ทฤษฎีหลักคือ 1) ทฤษฎีความพึงพอใจสูงสุดของผูเ้ สี ยภาษีที่เชื่อว่า
ผูเ้ สี ยภาษีมีทางเลือกสองทาง ทางเลือกแรกคือแจ้งรายได้ตามความเป็ นจริ งและทางเลือกที่สองคือ แจ้งรายได้ต่าํ
กว่าความเป็ นจริ งถ้าหากว่าประโยชน์ของการหนีภาษีสูงกว่าความเสี ยหายที่จะเกิดขึ้นจากการถูกจับได้ 2) ทฤษฎี
ผูเ้ สี ยภาษีมีความรับผิดชอบ ทฤษฎีน้ ีถือเป็ นทางเลือกแขนงใหม่ที่เชื่อว่าผูเ้ สี ยภาษีเป็ นผูร้ ับผิดชอบและมีคุณธรรม
จริ ยธรรมและยินดีที่จะจ่ายภาษี และสาเหตุหลักของการหนี ภาษีอากรได้แก่ 1)ความเป็ นธรรมของระบบภาษี 2)
การบังคับใช้กฎหมายภาษีอากร 3) การบริ หารจัดการภาครัฐและ 4) ความรู ้ความเข้าใจด้านภาษีอากร
คําสําคัญ : การยินยอมจ่ายภาษีอากร, การหนีภาษีอากร

ABSTRACT

Tax compliance compounds of 2 main theories 1) Utility Maximization theory who believes that there
are 2 choices. The first choice is informing the real income and the second is informing the income that lower
than the real income. If the benefit of avoiding tax is higher than the damage that will occur from being caught.
2) Responsible Taxpayer View, this theory is another choice believed that the tax payer is the responsible person
and has moral and ethics and willing to pay the tax. The main factor of tax evasion is 1) Equity of tax system
2) tax law enforcement 3) states management and 4) tax knowledge and understanding
Keywords: tax compliance, tax evasion.

บทนํา

ปั ญหาการหนี ภาษีเป็ นปั ญหาที่ เกิ ดขึ้นกับประเทศต่างๆทัว่ โลกไม่ว่าจะเป็ นประเทศที่ จดั ว่าเป็ นกลุ่ม
ประเทศที่ พฒ
ั นาแล้วและประเทศที่ กาํ ลังพัฒนาต่างก็เผชิ ญกับปั ญหาการหนี ภาษีของคนในประเทศ สําหรั บ
ประเทศไทยได้รับการจัดลําดับให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่ มีคนหนี ภาษี มากที่ สุด 3 อันดับแรกของโลกรองจาก
ประเทศปานามาและเปรู โดยประเทศไทยมีคะแนนการหนีภาษี หรื อ Tax Evasion Score สูงถึง 53.34% ของ GDP
ในขณะที่ ประเทสหรั ฐอเมริ ก า สวิต เซอร์ แลนด์แ ละออสเตรี ย มี Tax Evasion Score เพี ย ง 8.6%, 9.13% และ
10.43% ตามลําดับ (Tsakumis,Curatola et al. 2007) การหนีภาษีเป็ นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นไปทัว่ โลก (Scheider, &
Enste, 2000) ที่สร้างความเสี ยหายให้แก่ระบบเศรษฐกิจของแต่ละประเทศและทําให้สูญเสี ยระบบสวัสดิการสังคม
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อย่างมาก (Bayer and Sutter) เพราะการหนีภาษีทาํ ให้รัฐขาดรายได้ที่จะนํามาใช้จ่ายในการพัฒนาประเทศในด้าน
ต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์และจําเป็ น การหนี ภาษีมีรูปแบบพฤติกรรมที่หลากหลายและควบคุมยากจนมีคาํ กล่าวว่า
การหนี ภาษีเป็ นเหมือนคู่แฝดของการจัดเก็บภาษี แต่รัฐก็ตอ้ งพยายามหาทางป้ องกันและปราบปรามอย่างจริ งจัง
เพื่อให้ลดน้อยลงเพราะการหนี ภาษีไม่ว่าจะเป็ นรู ปแบบพฤติ กรรมใดก็ย่อมสร้างความเสี ยหายต่อการพัฒนา
ประเทศและระบบเศรษฐกิจโดยรวมถ้าปล่อยให้มีการหนี ภาษีกนั ต่อไปย่อมสร้างความท้อแท้และเบื่อหน่ายให้แก่
ผูเ้ สี ยภาษีที่จ่ายภาษีดว้ ยความสุจริ ต ทุกรัฐบาลที่เข้ามาบริ หารประเทศชาติต่างก็มีหน้าที่ในการบําบัดทุกข์บาํ รุ งสุข
ให้กบั ประชาชนซึ่งก็ตอ้ งใช้เงินภาษีเพื่อบริ หารจัดการดูแลและส่งเสริ มในทุกๆ ด้านทั้งด้านสาธารณสุข การศึกษา
การเกษตร การอุตสาหกรรม การพลังงาน และความมัน่ คงปลอดภัยของคนในชาติ ซึ่ ง การดํา เนิ น งานทุก ด้าน
เหล่า นี้ ต อ้ งใช้เ งิ น จํา นวนมากแม้ว่ารายได้ของรัฐบาลจะมีหลายช่องทางทั้งการจัดเก็บภาษี การขายสิ นค้า การ
ให้บริ การ การรับเงินบริ จาคและการกูย้ ืมเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศฯ แต่รายได้จากการจัดเก็บภาษีเป็ น
รายได้ที่สาํ คัญที่สุดที่รัฐบาลใช้เป็ นเครื่ องมือในการหาเงินมาพัฒนาประเทศในทุกๆ ยุทธศาสตร์ ดังนั้นหน่วยงาน
ของรั ฐ ที่ มี ห น้า ที่ ใ นการจัด เก็ บ ภาษี จ ะต้อ งมี วิ ธี ก ารบริ ห ารจัด การการจัด เก็ บ อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด
ประสิ ทธิผลอย่างเต็มที่

วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาแนวคิดในการยินยอมจ่ายภาษีและสาเหตุของการหนีภาษีอากร

แนวคิดทฤษฎีในการยินยอมจ่ ายภาษี

Mikesell and Birskyte (2007) ได้อธิ บายถึ งความยินยอมจ่ ายภาษี ของคนว่าทําไมคนถึ งยอมจ่ า ยภาษี
ประกอบด้วย 2 ทฤษฎีหลักคือ
1. ทฤษฎีความพึงพอใจสูงสุดของผูเ้ สี ยภาษี (Utility Maximization Model of Taxpayer) ทฤษฎีน้ ีเชื่อว่าผู ้
เสี ยภาษีมีทางเลือกสองทาง ทางเลือกแรกคือแจ้งรายได้ตามความเป็ นจริ งและทางเลือกที่สองคือ แจ้งรายได้ต่าํ กว่า
ความเป็ นจริ งหรื อหนี ภาษีโดยคนจะเลือกหนี ภาษี ถ้าหากว่าประโยชน์ของการหนี ภาษีสูงกว่าความเสี ยหายที่ จะ
เกิ ดขึ้นจากการถูกจับได้ทฤษฎี น้ ี มีสมมุติฐานว่าคนจ่ายภาษีเพียงเพราะเกรงกลัวต่อการถูกจับได้และถูกลงโทษ
ดังนั้น วิธีที่จะทําให้คนเสี ยภาษีอย่างถูกต้องมากขึ้นก็คือการเพิ่มอัตราการตรวจสอบและอัตราการลงโทษ
2. ทฤษฎีผเู ้ สี ยภาษีมีความรับผิดชอบ (Responsible Taxpayer View) ทฤษฎีน้ ีถือเป็ นทางเลือกแขนงใหม่
ที่ เ ชื่ อ ว่า ผูเ้ สี ย ภาษี เ ป็ นผูร้ ั บ ผิ ด ชอบและมี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมและยิน ดี ที่ จ ะจ่ า ยภาษี เ มื่ อ 1) ได้รั บ การจู ง ใจที่
เหมาะสม 2) มีความเข้าใจเกี่ ยวกับภาระภาษีอย่างถูกต้อง และ 3)ได้รับการอํานวยความสะดวกในการเสี ยภาษี
ทฤษฎีน้ ีเน้นที่การจูงใจและการอํานวยความสะดวกแก่ผเู ้ สี ยภาษีแทนการลงโทษผูเ้ สี ยภาษี แนวคิดนี้รู้จกั กันในอีก
ชื่อหนึ่งว่า “Kinder and gentler IRS”

สาเหตุการหนีภาษีอากร

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องพบสาเหตุ 4 ด้านที่ส่งผลต่อการหนี ภาษีอากรได้แก่
1) ปั จจัยด้านความเป็ นธรรมของระบบภาษี 2) ปั จจัยด้านการบังคับใช้กฎหมายภาษีอากร 3) ปั จจัยด้านการบริ หาร
จัดการภาครัฐ และ4) ปั จจัยด้านความรู ้ความเข้าใจเรื่ องภาษีอากร
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ด้ านความเป็ นธรรมของระบบภาษี
เจริ ญ ธฤติมานนท์ (2534) ได้อธิบายว่าสมัครใจในการเสี ยภาษีอากรจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อประชาชนทุกคน
มีความสํานึ กในเรื่ องภาษี (Tax Consciousness) ว่าเป็ นหน้าที่ และความรับผิดชอบของทุกคนที่ จะต้องเสี ย ภาษี
อากรให้แก่รัฐเพื่อที่รัฐจะได้นาํ เงินภาษีอากรไปพัฒนาประเทศ ซึ่ งการที่จะทําให้เกิดความสํานึ กในการเสี ยภาษี
นั้นจะต้องมี การพัฒนาในด้านความยุติธรรมในการเสี ยภาษีของประชาชนรัฐจะต้องสร้างความเป็ นธรรมให้
ประชาชนรับรู ้วา่ มีการจ่ายภาษีอย่างยุติธรรม เสมอภาคไม่มีการเลือกปฏิบตั ิเพราะถ้าทุกคนรู ้สึกว่าไม่ได้รับความ
เป็ นธรรมก็จะเป็ นสาเหตุให้มีพฤติกรรมหนี ภาษีกนั มากขึ้นความยุติธรรมของการจ่ายภาษีเป็ นการเปรี ยบเทียบ
ระหว่างผูเ้ สี ยภาษีดว้ ยกันเองและนโยบายด้านภาษีอากรของรัฐบาลก็เป็ นสิ่ งสําคัญเพราะการที่ประชาชนจะยอม
เสี ยภาษี ให้แก่ รัฐด้วยความสมัครใจนั้นย่อ มขึ้ นอยู่กับความเชื่ อ มัน่ ในนโยบายภาษี ของรั ฐด้ว ย รั ฐต้องทําให้
ประชาชนยอมรับว่านโยบายของรัฐที่นาํ มาใช้เป็ นประโยชน์กบั ประชาชนทุกคนทุกกลุ่มไม่เป็ นการเอื้อประโยชน์
ให้กบั กลุ่มคนบางกลุ่มเท่านั้นเพราะถ้าประชาชนรู ้สึกว่านโยบายภาษีไม่เป็ นธรรมย่อมทําให้ประชาชนไม่อยาก
เสี ยภาษีและพยายามที่จะหนีภาษีกนั มากขึ้นอีกด้วย
Jackson and Miliron (2006) ได้อธิ บายว่าความเป็ นธรรมของระบบภาษีมีความสัมพันธ์กบั การหนี ภาษี
หมายความว่าถ้าผูเ้ สี ยภาษีมีความรู ้สึกว่าระบบภาษีไม่มีความเป็ นธรรมก็จะทําให้ผูเ้ สี ยภาษีมีพฤติกรรมที่จะหนี
ภาษีมากขึ้น ดังนั้นความเป็ นธรรมของระบบภาษีเป็ นปั จจัยสําคัญ ที่จะทําให้ประชาชนมีทศั นคติที่ดีและยินยอม
จ่ายภาษีให้กบั รัฐด้วยความสมัครใจ นัน่ คือหากรัฐ ทําให้ผเู ้ สี ยภาษีได้รับรู ้วา่ ระบบภาษีมีความเป็ นธรรมกับทุกคน
ในสังคมไม่มีการเลือกปฏิ บตั ิประชาชนก็จะยินยอมจ่ายภาษีให้กบั รัฐด้วยความยินดี แต่ในทางตรงกันข้ามหาก
ประชาชนผูเ้ สี ยภาษีรู้สึกว่าระบบภาษีไม่มีความเป็ นธรรมหรื อรู ้สึกว่าตนจ่ายภาษีมากกว่าคนอื่นอย่างไม่เป็ นธรรม
ก็จะทําให้ความสมัครใจที่ จะเสี ยภาษีลดน้อยลงหรื ออาจจะไม่เหลืออยู่เลยและทุกคนก็จะพยายามที่ จะหนี ภาษี
มากขึ้น
Tyler (1997) อธิ บ ายว่า ระบบภาษี ที่ มี ค วามเป็ นธรรมจะทํา ให้ป ระชาชนผูเ้ สี ย ภาษี มี ค วามรู ้ สึ ก ว่า
การจ่ายภาษีเป็ นภาระหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องชําระภาษีตามกฎหมายและผูจ้ ่ายภาษีจะรับรู ้ได้วา่ ทุกคนจะได้รับ
การปฏิบตั ิที่เท่าเทียมกันในการจัดเก็บภาษีไม่มีการเลือกปฏิบตั ิและเมื่อผูเ้ สี ยภาษีมีความศรัทธาต่อกระบวนการ
จัดเก็บภาษีวา่ เป็ นไปอย่างยุติธรรมจะทําให้ผเู ้ สี ยภาษีมีความไว้วางใจต่อรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐซึ่ งจะส่งผล
ให้ประชาชนยินยอมที่จะจ่ายภาษีดว้ ยความเต็มใจมากยิง่ ขึ้น
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับความเป็ นธรรมของระบบภาษี มีดงั ต่อไปนี้
Alm and Martinez (2007) พบว่าการนิรโทษกรรมให้ผเู ้ สี ยภาษีที่หนี ภาษีจะส่งผลให้ผเู ้ สี ยภาษีที่จ่ายภาษี
ด้วยความสุ จริ ตสู ญเสี ยกําลังใจและยอมรับการนิ รโทษกรรมทางภาษีได้ยากเพราะผูเ้ สี ยภาษีรู้สึกว่าการนิ รโทษ
กรรมทางภาษีถือว่าไม่มีความเป็ นธรรมและจะเป็ นสาเหตุให้ผเู ้ สี ยภาษีที่สุจริ ตจะมีพฤติกรรมหนีภาษีมากยิง่ ขึ้น
Chandarasorn (2012) ได้ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการยินยอมจ่ายภาษีของคนไทยพบว่าสาเหตุหลักที่ทาํ ให้
ผูเ้ สี ยภาษียินยอมจ่ายภาษีหรื อแจ้งรายได้อย่างถูกต้องหรื อแจ้งรายได้ต่าํ กว่าความเป็ นจริ ง (หนี ภาษี) ขึ้นอยูก่ บั การ
รับรู ้วา่ ระบบภาษีมีความเป็ นธรรมไม่เอื้ออํานวยต่อกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดโดยเฉพาะมีผลต่อการตัดสิ นใจจ่ายชําระภาษี
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
Frey and Feld (2002) ได้ศึกษาเรื่ องการยับยั้งและขวัญกําลังใจในการจัดเก็บภาษีพบว่าเจ้าหน้าที่จดั เก็บ
ภาษีของรัฐมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจจ่ายภาษีหมายความว่าถ้าเจ้าหน้าที่รัฐจัดเก็บภาษีดว้ ยความเป็ นธรรมและเป็ น
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มิตรกับผูเ้ สี ยภาษีไม่มีการเลือกปฏิบตั ิกบั ผูเ้ สี ยภาษีปฏิบตั ิงานด้วยความยุติธรรมให้เกี ยรติผเู ้ สี ยภาษีจะส่ งผลให้
ผูเ้ สี ยภาษียนิ ยอมที่จะจ่ายภาษีมากกว่าหนีภาษี
Slemrod (2007) พบว่า หากผูเ้ สี ยภาษีรู้สึกว่าระบบภาษีมีความเป็ นธรรมก็จะส่งผลให้ผเู ้ สี ยภาษียนิ ดีที่จะ
จ่ายภาษีดว้ ยความสมัครใจและก็จะทําให้คนในสังคมมีความรู ้สึกว่าการจ่ายภาษีเป็ นสิ่ งที่ดีและควรกระทําเป็ น
หน้าที่ ของพลเมื องและคนในสังคมจะร่ วมมือกันต่อต้านคนหนี ภาษีและผูท้ ี่ หนี ภาษีที่ถูกจับได้ก็จะได้รับการ
ประณามจากสังคมจนทําให้คนที่ หนี ภาษีรู้สึกว่า การหนี ภาษีเป็ นพฤติกรรมที่ เลวไม่ควรทําซึ่ งจะทําให้คนที่ มี
พฤติกรรมหนีภาษีในสังคมลดลง
ด้ านการบังคับใช้ กฎหมายภาษีอากร
วิทย์ ตันตยกุล (2515) ได้อธิ บายถึงการยินยอมจ่ายภาษีในทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ อธิ บายได้วา่ พฤติกรรม
ของผูเ้ สี ยภาษีที่จะเลือกตัดสิ นใจระหว่างการเสี ยภาษีอย่างถูกต้องหรื อการหนีภาษีโดยใช้แบบจําลองที่วา่ ผูเ้ สี ยภาษี
จะเลือกกระทําตามเหตุผลที่ประเมินจากต้นทุนและผลที่ได้รับจากการกระทํา ดังนั้นผูเ้ สี ยภาษีจึงเลือกที่จะหนีภาษี
เมื่ออรรถประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการหนีภาษีสูงกว่าต้นทุนของการกระทําตัวแปรที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจ
ของผูเ้ สี ยภาษีคืออัตราภาษีบทลงโทษทางกฎหมายของการหนีภาษี (เช่นเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม) และความน่าจะเป็ น
ที่ผเู ้ สี ยภาษีถูกหน่วยงานจัดเก็บภาษีตรวจสอบแบบจําลองทางเศรษฐศาสตร์จึงอธิบายได้วา่ เมื่ออัตราภาษีต่อรายได้
ที่จะเปลี่ยนไป 1 หน่วย (Marginal tax rate) เพิ่มขึ้นการหนี ภาษีจะเพิ่มสู งขึ้นตามไปด้วยเพราะผลได้จากการหนี
ภาษีเพิ่มสู งขึ้นเมื่อเทียบกับต้นทุนของการกระทําโดยสมมติให้ตวั แปรอื่นๆ คงเดิมเป็ นทฤษฎีที่มีการเปรี ยบเทียบ
ต้นทุนกับผลได้ของการเลี่ยงภาษีอากร ตามทฤษฎี น้ ี ผูต้ ้ งั ใจหนี ภาษีอากรจะเปรี ยบเที ยบผลได้และผลเสี ยของ
การหนี ภาษีอากร ถ้าผลได้มากกว่าผลเสี ยเขาจึงจะหนี ภาษีอากร ผลได้ได้แก่จาํ นวนเงินที่เขาจะได้ครอบครองใช้
สอยเนื่ องจากการไม่ตอ้ งเสี ยภาษีอากรตามกฎหมาย ผลเสี ยได้แก่ 1) โอกาสที่จะถูกจับได้วา่ หนี ภาษีอากรโอกาส
เช่นว่านี้ เป็ นปฏิภาคส่ วนกลับกับประสิ ทธิ ภาพของเจ้าหน้าที่ที่มีอาํ นาจในการจัดเก็บภาษีอากร 2) โทษที่เขาจะ
ได้รับถ้าหากถูกจับได้ถา้ หากเขาทราบว่าถ้าถูกจับได้เขาจะไม่ตอ้ งถูกฟ้องศาลเพื่อลงโทษทางอาญาหรื อถูกฟ้องก็
จะได้รับโทษเพียงเล็กน้อยหรื อรอการลงอาญาส่ วนในด้านการเงินเขาจะถูกประเมินให้เสี ยแต่ตวั ภาษีถา้ มีเงินเพิ่ม
เบี้ยปรับก็จะได้รับการงดหรื อลดด้วยความเห็นอกเห็นใจ เช่นนี้ เมื่อเปรี ยบเทียบผลได้กบั ผลเสี ยหรื อต้นทุนของ
การหนีภาษีอากรแล้วในลักษณะดังกล่าวเขาจะหนีภาษีอากรอย่างแน่นอน
McKee and Torgler (2009) ได้อธิ บายถึงปั จจัยด้านทัศนคติที่มีผลต่อการตัดสิ นใจยินยอมจ่ายภาษีหรื อ
ตัดสิ นใจที่ หนี ภาษีน้ นั ปั จจัยด้านทัศนคติที่มีต่อบทลงโทษที่รุนแรงในการหนี ภาษี การบังคับใช้กฎหมายอย่าง
จริ งจัง วัฒนธรรมการจ่ายภาษีของสังคมและประสิ ทธิ ภาพ การบริ หารจัดการของรัฐบาลก็เป็ นปั จจัยที่สาํ คัญที่จะ
ทําให้คนยอมจ่ายภาษีดว้ ยความสมัครใจเช่นถ้าผูเ้ สี ยภาษีมีทศั นคติที่เชื่อว่าคนหนีภาษีจะได้รับบทลงโทษที่รุนแรง
เพื่อที่จะทําให้ผเู ้ สี ยภาษีที่ซื่อสัตย์สุจริ ตไม่เสี ยเปรี ยบผูท้ ุจริ ตที่หนีภาษีก็จะทําให้มีการจ่ายภาษีมากขึ้นและรัฐบาลก็
ต้องทําให้ผเู ้ สี ยภาษีมีทศั นคติต่อการจ่ายภาษีวา่ เป็ นหน้าที่สาํ คัญในการเป็ นพลเมืองของประเทศมีความรู ้สึกว่าทุก
คนต้องจ่ายภาษีดว้ ยความสมัครใจรวมทั้งสร้างทัศนคติที่แสดงความรังเกียจต่อผูห้ นีภาษีให้สงั คมได้ประณามและ
การไม่ยอมรับคนและกลุ่มคนที่หนีภาษีวา่ เป็ นพฤติกรรมที่น่ารังเกียจ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายภาษี มีดงั ต่อไปนี้
Allingham and Sandom (2009) ได้ศึกษาปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจหนี ภาษีของคนอเมริ กนั ใน
ประเทศสหรั ฐอเมริ กาพบว่าผูเ้ สี ยภาษีจะตัดสิ นใจหนี ภาษี หรื อจ่ายภาษี อย่างถูกต้องขึ้ นอยู่กับความเสี่ ยงหรื อ
โอกาสที่จะถูกจับได้ซ่ ึงถ้าผูเ้ สี ยภาษีคาดว่าโอกาสที่จะถูกจับได้จากการหนีภาษีอยูใ่ นระดับตํ่าผูเ้ สี ยภาษีก็จะเลือกที่
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จะตัดสิ นใจหนีภาษีมากกว่าจะจ่ายภาษีอย่างถูกต้อง แต่ถา้ โอกาสที่จะถูกจับได้อยูใ่ นระดับสูงและได้รับบทลงโทษ
ที่รุนแรงมากกว่าประโยชน์ที่จะได้รับจากการหนีภาษีผเู ้ สี ยภาษีก็จะเลือกจ่ายภาษีอย่างถูกต้อง
Gcabo and Robinson (2007) ได้ศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการหนีภาษีในประเทศสาธารณรัฐแอฟริ กาใต้
พบว่าการกําหนดโทษที่รุนแรงกับผูห้ นีภาษีจะสามารถป้ องกันและช่วยลดพฤติกรรมหนีภาษีของคนในสังคมได้ดี
ที่สุดเพราะผูเ้ สี ยภาษีมกั จะเกรงกลัวบทลงโทษที่รุนแรง การจะตัดสิ นใจหนีภาษีหรื อไม่น้ นั จึงขึ้นอยูก่ บั ความรู ้สึก
เกรงกลัวต่อบทลงโทษที่รุนแรงดังนั้นบทลงโทษที่รุนแรงจึงส่งผลต่อการตัดสิ นใจหนีภาษีมากที่สุด
Mikesell and Birskyte (2007) ศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการยินยอมจ่ายภาษีพบว่าผูเ้ สี ยภาษีจะยินยอม
จ่ายภาษีน้ นั ขึ้นอยูก่ บั ความพอใจสูงสุดของผูเ้ สี ยภาษีโดยผูเ้ สี ยภาษีจะตัดสิ นใจภายใต้ประโยชน์ที่จะได้รับจากการ
หนี ภาษีเปรี ยบเทียบกับความเสี ยหายที่จะเกิ ดขึ้นจากการหนี ภาษีถา้ ประโยชน์ที่ได้รับสู งกว่าความเสี ยหายที่จะ
เกิดขึ้นจากการหนีภาษีที่อาจจะถูกจับได้ผูเ้ สี ยภาษีจะตัดสิ นใจหนี ภาษีแต่ถา้ บทลงโทษรุ นแรงกว่าผลประโยชน์ที่
จะได้รับจากการหนีภาษีผเู ้ สี ยภาษีก็จะยินยอมจ่ายภาษีเพราะผูเ้ สี ยภาษีเกรงกลัวต่อบทลงโทษ
ด้ านการบริหารจัดการภาครัฐ
ไกรยุทธ ธี รตยาคีนนั ท์ (2521) ได้อธิ บายถึงหลักการภาษีที่ดีประชาชนต้องยอมรับและยินยอมจ่ายภาษี
ด้วยความสมัครใจซึ่ งรัฐบาลจะต้องทําให้ผเู ้ สี ยภาษีเห็นว่าเงินภาษีที่เก็บจากประชาชนรัฐนําไปใช้อย่างคุม้ ค่าเพื่อ
ประโยชน์โดยรวมของสังคม ซึ่งถ้าประชาชนยอมรับและศรัทธาต่อรัฐบาลที่ใช้จ่ายเงินภาษีอย่างคุม้ ค่าประชาชนก็
จะยินยอมจ่ายภาษีและเกิดความสํานึกในหน้าที่ที่พึงมีต่อประเทศชาติ
Slemrod (2007)ได้อธิบายยังได้อธิบายต่อว่าความศรัทธาและไว้ใจการบริ หารงานของรัฐบาลก็มีอิทธิพล
ต่อการหนี ภาษีซ่ ึ งหมายความว่าหากประชาชนมีความเชื่ อมัน่ ศรัทธาและไว้ใจต่อรัฐบาลในการใช้จ่ายเงินภาษี
อย่างคุม้ ค่าและมีประสิ ทธิ ภาพก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมประชาชนผูเ้ สี ยภาษีก็จะยินยอมจ่ายภาษีดว้ ย
ความสมัครใจแต่ถา้ หากประชาชนไม่ไว้วางใจต่อรัฐบาลหรื อรัฐบาลมีการทุจริ ตคอรัปชัน่ ใช้จ่ายเงินภาษีอย่างมัก
ง่ายสุ รุ่ ยสุ ร่ายประชาชนก็จะต่อต้านการจ่ายภาษีและจะนําไปสู่ การหนี ภาษีกนั มากขึ้นดังนั้นหากรัฐบาลต้องการ
จัดเก็บภาษีจากประชาชนรัฐบาลต้องสร้างความเชื่อมัน่ ให้ประชาชน ผูเ้ สี ยภาษีรับรู ้วา่ รัฐบาลใช้จ่ายเงินภาษีอย่าง
คุม้ ค่าและเป็ นประโยชน์ต่อสังคมอย่างมีประสิ ทธิภาพ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการภาครัฐ มีดงั ต่อไปนี้
Agurirre and Rocha (2010) ได้ศึกษาเรื่ องความไว้วางใจและขวัญกําลังใจในการจ่ ายภาษีประเทศใน
ลาตินอเมริ กาพบว่าถ้ารัฐบาลมีการใช้จ่ายเงินภาษีอย่างระมัดระวังหรื อใช้จ่ายเงินภาษีอย่างคุม้ ค่าเกิดประโยชน์ต่อ
ส่ วนรวมอย่างชัดเจนก็จะส่ งผลให้ผเู ้ สี ยภาษีมีขวัญและกําลังใจที่จะจ่ายภาษีเพิ่มมากขึ้นและก็จะร่ วมกันต่อต้าน
การหนีภาษีของคนในสังคมด้วยเช่นกัน
Andreoni and Vesterlund (2001) ได้ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการยินยอมจ่ายภาษีพบว่า ผูเ้ สี ยภาษียินยอมที่
จะจ่ายภาษีดว้ ยความเต็มใจก็ต่อเมื่อมีความพึงพอใจต่อการบริ หารจัดการของภาครัฐมีความพอใจต่อนโยบายของ
รัฐบาลรวมทั้งความสามารถในการแก้ปัญหาอัตราว่างงานของคนในประเทศแก้ปัญหาอัตราเงิ นเฟ้ อในระบบ
เศรษฐกิจรวมทั้งนโยบายต่างๆ ที่เป็ นการช่วยเหลือสังคมที่รัฐบาลนํามาใช้บริ หารจัดการประเทศซึ่ งความพอใจ
ของผูเ้ สี ยภาษีที่มีต่อรัฐบาลในการบริ หารงานจะทําให้พฤติกรรมการหนีภาษีของคนในประเทศลดลง
Frey and Feld (2002) ได้ศึกษาเรื่ องการยับยั้งและจริ ยธรรมในการจ่ายภาษีพบว่า การดําเนิ นการจัดเก็บ
ภาษีโดยเจ้าหน้าที่จดั เก็บภาษีของรัฐมีอิทธิ พลต่อการจ่ายภาษีของผูเ้ สี ยภาษีซ่ ึ งหมายความว่าถ้าเจ้าหน้าที่จดั เก็บ
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ภาษีมีความเป็ นมิตรกับผูเ้ สี ยภาษีมีการให้บริ การที่เป็ นมิตรและสร้างความประทับใจ มีความเคารพและให้เกียรติ
ต่อผูเ้ สี ยภาษีก็จะทําให้ผเู ้ สี ยภาษีจ่ายภาษีดว้ ยความสมัครใจมากกว่าจะมีพฤติกรรมหนีภาษี
Levi (1998) ได้ศึกษาเรื่ องความไว้วางใจและหลักธรรมาภิ บาลด้านการจ่ ายภาษี พบว่า ผูเ้ สี ยภาษี จะ
ยินยอมจ่ายภาษีดว้ ยความเต็มใจและจ่ายอย่างถูกต้องครบถ้วนเมื่อพวกเขาเชื่อว่ารัฐบาลจะนําเงินภาษีไปใช้ทาํ ใน
สิ่ งที่เป็ นประโยชน์สูงสุดต่อสังคมโดยส่ วนรวมทั้งในด้านของสวัสดิการหรื อการบริ การสาธารณะในด้านต่างๆ ที่
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สงั คมประเทศชาติ
Shreffinnn and Triest (1992) พบว่า ทัศนคติที่มีต่อการบริ หารจัดการของรัฐบาลส่ งผลต่อการตัดสิ นใจ
การจ่ายภาษีและหนี ภาษีท่ีสําคัญมี 3 มุมมองซึ่ งประกอบด้วย 1) มุมมองเกี่ ยวกับความเป็ นธรรมของการจัดเก็บ
ภาษีและการบริ หารการจัดเก็บภาษีของรัฐ 2) มุมมองเกี่ ยวกับความมีประสิ ทธิ ภาพของการบริ การของรั ฐและ
3) บรรทัดฐานของสังคมที่มีต่อการหนีภาษี
Slemrod (2003) ได้ศึ ก ษาเรื่ องความน่ า เชื่ อ ถื อ ด้า นการเงิ น ของรั ฐ พบว่ า การยิ น ยอมจ่ า ยภาษี มี
ความสัมพันธ์เชิ งบวกกับความศรัทธาและไว้วางใจต่อรัฐบาลซึ่ งหมายความว่าถ้าผูเ้ สี ยภาษีมีความศรัทธาและ
ไว้วางใจในการบริ หารงานของรัฐบาลอยู่ในระดับสู งก็จะส่ งผลให้การยินยอมจ่ายภาษีเพิ่มมากยิ่งขึ้นซึ่ งความ
ศรัทธาและไว้วางใจที่ผเู ้ สี ยภาษีมีต่อรัฐบาลเป็ นการเพิ่มความมัน่ ใจว่าเงินภาษีที่จ่ายไปจะถูกรัฐบาลนําไปใช้อย่าง
คุม้ ค่าและเป็ นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมอย่างแน่นอน
ด้ านความรู้ ความเข้ าใจเรื่ องภาษีอากร
วิโรจน์ เลาหะพันธุ์ (2523) ได้อธิ บายว่าหลักการบริ หารจัดเก็บภาษีอากรที่สําคัญที่ สุดคือรัฐจะต้องทํา
ทุกวิธีทางเพื่อให้ประชาชนได้ปฏิบตั ิตามกฎหมายภาษีอากรด้วยความเต็มใจและประชาชนจะปฏิบตั ิได้เช่นนั้น
ย่อมจะต้องมีความรู ้และความเข้าใจในกฎหมายภาษีอากรด้วยเพราะถ้าหากว่าเขายังไม่รู้วา่ จะต้องเสี ยภาษีอย่างไร
ก็ยอ่ มเป็ นไปไม่ได้ที่จะให้ความร่ วมมือแก่รัฐ นอกจากจะให้ประชาชนรู ้วธิ ีปฏิบตั ิตามที่บญั ญัติไว้ในกฎหมายภาษี
อากรแล้ว ยังจะต้องให้ประชาชนมีความเข้าใจว่าเพราะเหตุใดรัฐจึงต้องจัดเก็บภาษีจากประชาชนถ้าประชาชนไม่
เข้าใจถึงความสําคัญและประโยชน์ที่จะได้รับจากภาษีอากรแล้ว เขาจะมีความรู ้สึกว่าการเสี ยภาษีอากรเป็ นการที่
รัฐบังคับเก็บเงินจากประชาชนเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวความสํานึกเช่นนี้ยอ่ มนําไปสู่การต่อต้านการจัดเก็บ
ภาษีอากรและความร่ วมมือต่อรัฐจะไม่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเมื่อผูน้ าํ ของสังคมส่วนใหญ่ละเลยหน้าที่การเสี ยภาษีของ
ตนเองหรื อกลับเป็ นผูห้ ลีกเลี่ยงภาษีเสี ยเองลักษณะของพฤติกรรมดังกล่าวย่อมเป็ นแบบอย่างที่เลวของประชาชน
และเป็ นการทําลายความร่ วมมือและการเสี ยสละของคนในชาติ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับความรู ้และความเข้าใจเรื่ องภาษี มีดงั ต่อไปนี้
Chandarasorn (2012) ได้ศึกษาการปั จจัยที่ส่งผลต่อการยินยอมจ่ายภาษีของคนไทยพบว่า ปั จจัยที่ส่งผล
ต่อการตัดสิ นใจแจ้งรายได้อย่างครบถ้วนหรื อหนีภาษีอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติมีปัจจัยด้านความรู ้ความเข้าในเรื่ อง
ภาษีอากรซึ่งหมายความว่าประชาชนจะตัดสิ นใจจ่ายภาษีหรื อหนีภาษีข้ ึนอยูก่ บั ความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องภาษีเงิน
ได้ของผูเ้ สี ยภาษีดว้ ยกล่าวคือถ้าผูเ้ สี ยภาษีมีความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องภาษีดีก็จะยินยอมจ่ายภาษีสูงขึ้นแต่ถา้ หากผู ้
เสี ยภาษีที่ไม่มีความรู ้ความเข้าใจเรื่ องภาษีดีพอก็เป็ นสาเหตุให้เกิดพฤติกรรมที่จะหนีภาษีหรื อไม่จ่ายภาษีตามมา
Jackson, & Milliron (2006) ได้ศึกษาปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจหนี ภาษีพบว่า ถ้าระบบภาษีมี
ความซับซ้อน เข้าใจยากทั้งเนื้อหาและรู ปแบบการจ่ายภาษีก็จะส่งผลให้เกิดการหนีภาษีกนั มากขึ้นเพราะผูเ้ สี ยภาษี
จะเกิดความกังวลในเรื่ องความถูกต้องในการจ่ายว่าได้ดาํ เนิ นการถูกต้องตรงตามหลักกฎหมายภาษีหรื อไม่ความ
กังวลของผูเ้ สี ยภาษีจะเป็ นสาเหตุสาํ คัญที่จะทําให้ผเู ้ สี ยภาษีตดั สิ นใจที่จะหนีภาษีมากกว่าที่จะจ่ายภาษี
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สรุ ป

แนวคิดในการจ่ายภาษีประกอบด้วย 2 ทฤษฎีหลักคือ 1) ทฤษฎีความพึงพอใจสูงสุ ดของผูเ้ สี ยภาษี และ
2) ทฤษฎี ผูเ้ สี ยภาษีมีความรับผิดชอบ และสาเหตุหลักของการหนี ภาษีอากรได้แก่ 1) ความเป็ นธรรมของระบบ
ภาษี 2) การบังคับใช้กฎหมายภาษีอากร 3) การบริ หารจัดการภาครัฐ 4) ความรู ้ความเข้าใจด้านภาษีอากร และ
5) จรรยาบรรณของผูเ้ สี ยภาษีอากร
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บทคัดย่ อ

สิ ทธิ เก็บกินเป็ นทรัพย์สินอย่างหนึ่ งซึ่ งผูท้ รงสิ ทธิ เก็บกินในอสังหาริ มทรัพย์มีสิทธิ ครองครอง ใช้ และ
ถือเอาประโยชน์แห่งทรัพย์สินนั้น สิ ทธิเก็บกินจัดเป็ นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่เป็ นอสังหาริ มทรัพย์ของ
บุคคลอื่น เป็ นการให้สิทธิกบั ผูท้ รงสิ ทธิได้ครอบครอง ใช้และถือเอาประโยชน์แห่งทรัพย์สินนั้น โดยมีอาํ นาจเข้า
ไปจัดการทรัพย์สินและแสวงหาประโยชน์ต่างๆในอสังหาริ มทรัพย์ที่เป็ นของบุคคลอื่น และในด้านการวางแผน
ภาษี อ ากรนั้ นสิ ท ธิ เ ก็ บ กิ น ก็ เ ป็ นวิ ธี ห นึ่ งที่ ถู ก นํ า มาใช้ใ นการวางแผนภาษี ก รณี ที่ ผู ้มี เ งิ น ได้มี เ งิ น ได้ จ าก
อสังหาริ มทรัพย์เป็ นจํานวนมากต้องจ่ายภาษีในอัตราสู งเช่น ที่ ดิน อาคาร ตึกเช่า และเพื่อให้ประหยัดภาษี นัก
วางแผนภาษีอากรมักจะใช้วิธีการจดทะเบี ยนสิ ทธิ เก็บกิ นมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนภาษีเพื่อให้จ่ายภาษี
น้อยลง
คําสําคัญ: การวางแผนภาษีอากร, ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา, สิ ทธิเก็บกิน

ABSTRACT

The usufruct is a kind of an asset that the usufructuary in the real estate has the possessory right for
using and possessing the asset. The usufruct is involved with the asset that belong to the other’s real estate. It is
giving the right for the usufructuary to possess and use of the asset. The usufructuary has the right to manage the
asset and to find the benefit of the other’s real estate. About tax planning, the usufruct is a kind of using for tax
planning in case of a person who has high income from the real estate that has to pay the tax in higher rate eg.
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Land, building, building for rent. In order to save the tax or reduce paying tax, the tax planner usually use the
usufruct register for the benefit of the tax planning to reduce paying tax.
KEYWORDS: TAX PLANNING , PERSONAL INCOME TAX, USEFRUCT.

บทนํา

ภาษีเงิ นได้บุคคลธรรมดาจัดเก็บในอัตราก้าวหน้าหากผูม้ ีเงิ นได้ยิ่งมากก็จะถูกจัดเก็บในอัตราสู งโดย
อัตราสูงสุดร้อยละ 35 ของเงินได้สุทธิ ผูม้ ีเงินได้ที่มีรายได้สูงหรื อรายได้หลายประเภทจึงต้องทําการวางแผนภาษี
เพื่อให้จ่ายภาษีอย่างประหยัดเพราะการวางแผนภาษี (Tax Planning)นั้นมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้จ่ายภาษีนอ้ ยที่สุด
หรื อไม่ตอ้ งจ่ายภาษีโดยไม่ผิดกฎหมายแต่อย่างไรมี
การวางแผนภาษีเพื่อให้จ่ายภาษีอย่างประหยัดโดยใช้เทคนิ คหรื อวิธีการต่างๆ และวิธีการจดทะเบียน
สิ ทธิ เก็บกินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ก็เป็ นอีกหนึ่งวิธีที่นกั วางแผนภาษีอากรนํามาใช้ประโยชน์ใน
การลดภาระจากการจ่ายภาษีซ่ ึงเอื้อประโยชน์ให้กบั ผูม้ ีรายได้ที่เกิดจากอสังหาริ มทรัพย์เช่น ที่ดิน อาคาร ตึกให้เช่า
เป็ นต้น การจดทะเบียนสิ ทธิ เก็บกินเป็ นการกระจายรายได้ของผูม้ ีเงินได้สูงไปยังบุคคลอื่นโดยทัว่ ไปเป็ นบุคคลที่
ไว้วางใจเช่น พ่อ แม่ จดทะเบียนสิ ทธิ เก็บกินให้ลูกหรื อลูกจดทะเบียนสิ ทธิ เก็บกินให้พ่อแม่ โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อให้เสี ยภาษีในอัตราตํ่าเป็ นสําคัญซึ่งต้องมีการทํานิติกรรมที่สาํ นักงานที่ดินมีค่าธรรมเนียมไม่เกิน 100 บาท
บทความนี้จะนําเสนอหลักเกณฑ์ตามกฎหมายที่สาํ คัญของการจดสิ ทธิเก็บกินและการนําสิ ทธิเก็บกินมา
ใช้ในการวางแผนภาษีพร้อมทั้งแสดงยกตัวอย่างการคํานวณให้เห็นถึงจํานวนภาษีที่ประหยัดได้จากการนําเทคนิ ค
หรื อวิธีการนี้มาใช้

วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาหลักเกณฑ์การจดทะเบียนสิ ทธิเก็บกินและการนําสิ ทธิเก็บกินมาใช้ในการ
วางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้จ่ายภาษีได้อย่างประหยัด
ความหมายและหลักเกณฑ์ตามกฎหมายของสิ ทธิเก็บกิน
สิ ทธิ เก็บกิ นคือ คือทรัพย์สินอย่างหนึ่ งซึ่ งผูท้ รงสิ ทธิ เก็บกิ นในอสังหาริ มทรัพย์มีสิทธิ ครองครอง ใช้
และถือเอาประโยชน์แห่งทรัพย์สินนั้น (อาจเป็ นกรณี เจ้าของอสังหาริ มทรัพย์กบั ผูท้ รงสิ ทธิตกลงกันเองหรื อผูท้ รง
สิ ท ธิ ไ ด้สิ ท ธิ เ ก็ บ กิ น มาโดยทางพิ นั ย กรรม) สิ ท ธิ เ ก็ บ กิ น จัด เป็ นทรั พ ย์สิ น ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ทรั พ ย์สิ น ที่ เ ป็ น
อสังหาริ มทรัพย์ของบุคคลอื่น กล่าวคือ เป็ นสิ ทธิ ให้ผทู ้ รงสิ ทธิ ครอบครองใช้และถือเอาประโยชน์แห่งทรัพย์สิน
นั้น โดยมีอาํ นาจเข้าไปจัดการทรัพย์สินและแสวงหาประโยชน์ต่างๆในอสังหาริ มทรัพย์ที่เป็ นของบุคคลอื่น
สิ ทธิ เก็บกินจะเกิดขึ้นโดยการทํานิ ติกรรมระหว่างเจ้าของอสังหาริ มทรัพย์ผกู ้ ่อตั้งสิ ทธิ เก็บกินยังมีชีวติ
อยูห่ รื อโดยพินยั กรรมซึ่ งมีผลเมื่อเจ้าของอสังหาริ มทรัพย์ผกู ้ ่อตั้งสิ ทธิ เก็บกินตายแล้วก็ได้สิทธิ เก็บกินอาจเกิดขึ้น
โดยเจ้ า ของกรรมสิ ท ธิ์ ในอสั ง หาริ มทรั พ ย์ร ะบุ ใ ห้ สิ ท ธิ เ ก็ บ กิ น แก่ บุ ค คลอื่ น หรื อเจ้า ของกรรมสิ ท ธิ์ ใน
อสังหาริ มทรัพย์ยกอสังหาริ มทรัพย์ให้บุคคลอื่นโดยสงวนสิ ทธิ เก็บกินไว้สาํ หรับตนหรื อเจ้าของอสังหาริ มทรัพย์
ยกอสังหาริ มทรัพย์ให้บุคคลหนึ่งและให้สิทธิเก็บกินในอสังหาริ มทรัพย์แก่บุคคลอื่นก็ได้ การได้มาซึ่งสิ ทธิ เก็บ
กิ นนั้นจะต้องทําเป็ นหนังสื อและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่เช่นนั้นการได้มาจะไม่บริ บูรณ์เป็ นทรัพย์
สิ ทธิ ตามกฎหมาย แต่ยงั คงใช้บงั คับได้ระหว่างเจ้าของอสังหาริ มทรัพย์และผูท้ รงสิ ทธิ เก็บเกินในฐานะเป็ นบุคคล
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สิ ทธิ แต่จะใช้อา้ งยันกับบุคคลภายนอกไม่ได้และเมื่อมีการจดสิ ทธิ เก็บกินแล้วสิ ทธิ เก็บกินนั้นย่อมผูกพันเจ้าของ
อสังหาริ มทรัพย์และอสังหาริ มทรัพย์น้ นั แม้จะมีการโอนอสังหาริ มทรัพย์ไปยังบุคคลอื่นบุคคลนั้นก็ตอ้ งผูกพันรับ
สิ ทธิเก็บกินไปด้วย
ลักษณะของสิ ทธิเก็บกิน
สิ ทธิเก็บกินสามารถแยกพิจารณาได้ดงั นี้
(1) สิ ท ธิ เ ก็ บ กิ น เป็ นสิ ท ธิ ใ นอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ข องบุ ค คลอื่ น สิ ท ธิ เ ก็ บ กิ น จะเกิ ด ขึ้ น ได้เ ฉพาะ
ทรัพย์สินที่เป็ นอสังหาริ มทรัพย์เท่านั้นจะไม่เกิดกับสังหาริ มทรัพย์ ซึ่ งอสังหาริ มทรัพย์หมายถึงที่ดิน ทรัพย์ที่ติด
อยูก่ บั ที่ดินหรื อประกอบเป็ นอันเดียวกับที่ดิน เช่น โรงเรื อน สิ่ งปลูกสร้าง ฯลฯ และสิ ทธิ ที่เกี่ยวกับกรรมสิ ทธิ์ใน
ที่ดิน
(2) อํานาจในสิ ทธิ เก็บกิ น สิ ทธิ เก็บกิ นต้องเป็ นการให้สิทธิ แก่บุคคลอื่นที่ จะครอบครองและใช้
หรื อถื อเอาประโยชน์แห่ งอสังหาริ มทรัพย์โดยไม่จาํ กัด หากขาดประการใดประการหนึ่ งที่ กล่าวมาก็ย่อมไม่
เรี ยกว่า สิ ทธิ เก็บกิน การมีสิทธิ เก็บกินในอสังหาริ มทรัพย์ของบุคคลอื่นนั้นผูท้ รงสิ ทธิ ยอ่ มมีสิทธิ ครอบครอง ใช้
และถือเอาประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นโดยไม่มีอาํ นาจจัดการและแสวงหาประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นโดยมีสิทธิ
ทุกอย่างแต่ถา้ มีเพียงสิ ทธิ อย่างใดอย่างหนึ่ งหรื อมีการจํากัดสิ ทธิ ไว้ก็ไม่ใช่สิทธิ เก็บกิ นอาจเป็ นสิ ทธิ อาศัย สิ ทธิ
เหนือพื้นดินหรื อภาระติดพันในอสังหาริ มทรัพย์ซ่ ึงขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของการให้สิทธิน้ นั อํานาจในสิ ทธิเก็บกินมี
รายละเอียดดังนี้
- การครอบครอง คื อ การยึดถื อทรั พย์สินโดยเจตนาจะยึดถื อเพื่อตนเนื่ องจากผูท้ รงสิ ทธิ
เก็บกินมีสิทธิ ครอบครองอสังหาริ มทรัพย์ที่ตนมีสิทธิ เก็บกินนั้นจึงทําให้ผทู ้ รงสิ ทธิ เก็บกินได้รับประโยชน์ต่าง ๆ
อันเป็ นผลมาจากสิ ทธิครอบครอง
- การใช้ การใช้ห รื อ ใช้ส อยทรั พ ย์สิ น คื อ การเอาทรั พ ย์สิน มาทํา ประโยชน์ ห รื อ การได้
ประโยชน์จากทรัพย์สินตามความต้องการโดยไม่เป็ นการทําลายภาวะแห่งทรัพย์สินนั้น ผูท้ รงสิ ทธิเก็บกินก็มีสิทธิ
ที่ จะได้รับประโยชน์จากทรัพย์สินตามสภาพที่เป็ นอยู่เพื่อประโยชน์ของผูใ้ ช้สอยเองในเรื่ องสิ ทธิ เก็บกิ นผูท้ รง
สิ ทธิ จะได้รับประโยชน์จากการใช้สอยทรัพย์สินเสมือนเป็ นเจ้าของทรัพย์สินนั้นเนื่ องจากสิ ทธิ เก็บกินตัดอํานาจ
ใช้สอยมาจากเจ้าของอสังหาริ มทรัพย์มาให้ผทู ้ รงสิ ทธิเก็บกินเพียงผูเ้ ดียวและเพื่อประโยชน์ของผูท้ รงสิ ทธิเก็บกิน
โดยเฉพาะ
- การถื อเอาประโยชน์ คื อการเก็บดอกผลและแสวงประโยชน์จากทรั พย์สิน ผูท้ รงสิ ทธิ
เก็บกินมีสิทธิ ในการถือเอาซึ่ งประโยชน์แห่งทรัพย์สินที่อยูภ่ ายใต้บงั คับสิ ทธิ เก็บกินนั้น คือสิ ทธิ ที่จะเก็บดอกผล
ซึ่ ง มี ท้ ัง ดอกผลธรรมดาและดอกผลนิ ติ นัย ซึ่ ง ก็ คื อ บรรดาสิ่ ง ที่ เ กิ ด งอกขึ้ น จากทรั พ ย์สิ น นั้นและสิ ท ธิ แ สวง
ประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ที่อยูภ่ ายใต้บงั คับสิ ทธิเก็บกินเท่านั้น
- การจัด การ คื อ การดํา เนิ นการอันเกี่ ย วกับทรั พ ย์สิ น ตามความเหมาะสมตามสภาพของ
ทรัพย์สิน ผูท้ รงสิ ทธิ เก็บกินมีอาํ นาจจัดการทรัพย์สินที่ตนมีสิทธิ เก็บกินนั้น กฎหมายให้อาํ นาจจัดการทรัพย์สินที่
อยู่ภายใต้บงั คับสิ ทธิ เก็บกิ นก็เพื่อเป็ นการสนับสนุ นสิ ทธิ ที่จะได้ใช้และถือเอาประโยชน์ของผูท้ รงสิ ทธิ เก็บกิน
เพราะการดําเนิ นงานเพื่อจัดการงานอันเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้นตามความเหมาะสมตามสภาพของทรัพย์ยอ่ มทําให้
ทรัพย์สินนั้นอยูใ่ นสภาพที่ดีที่จะใช้ประโยชน์ได้
(3) สิ ทธิ เก็บกินเป็ นสิ ทธิ เฉพาะตัว ถ้าผูท้ รงสิ ทธิ เก็บกินถึงแก่ความตายสิ ทธิ เก็บกินย่อมระงับไป
สิ ทธิเก็บกินโอนกันต่อไปไม่ได้เพียงแต่ผทู ้ รงสิ ทธิเก็บกินอาจโอนการใช้สิทธิของตนให้ผอู ้ ื่นได้เท่านั้น
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(4) สิ ทธิเก็บกินจะได้มาทางนิติกรรมเท่านั้น สิ ทธิเก็บกินจะต้องทําเป็ นหนังสื อและจดทะเบียนต่อ
พนั ก งานเจ้า หน้า ที่ มิ ฉ ะนั้ นจะไม่ บ ริ บู ร ณ์ แ ต่ ใ ช้บัง คับ กัน ในฐานะบุ ค คลสิ ท ธิ ร ะหว่ า งคู่ สั ญ ญาจะใช้ย นั
บุคคลภายนอกไม่ได้ โดยไม่คาํ นึงว่าบุคคลภายนอกจะรู ้ถึงข้อสัญญามาก่อนหรื อไม่ก็ตาม
ประเภทของการจดทะเบียน
ประเภทของการจดทะเบียนในสิ ทธิเก็บกินสามารถพิจารณาได้ดงั ต่อไปนี้
1) สิ ทธิ เก็บกิ น คือกรณี ท่ี เจ้าของที่ ดินหรื ออสังหาริ มทรัพย์อื่นมาขอจดทะเบี ยนสิ ทธิ เก็บกินใน
ที่ ดินหรื ออสังหาริ มทรั พย์อื่นให้แก่ บุคคลอื่ น ให้เป็ นผูท้ รงสิ ท ธิ เก็บ กิ น โดยมี สิทธิ ครอบครองใช้และถื อ เอา
ประโยชน์ในที่ดินหรื ออสังหาริ มทรัพย์อื่นทั้งหมดไม่วา่ ที่ดินหรื ออสังหาริ มทรัพย์อื่นนั้นจะมีผถู ้ ือกรรมสิ ทธิ์คน
เดียวหรื อหลายคนแต่ทุกคนยอมให้บุคคลอื่นเป็ นผูท้ รงสิ ทธิดว้ ยกันทั้งหมด
2) สิ ทธิ เก็บกิ นเฉพาะส่ วน คือกรณี ที่เจ้าของที่ ดินหรื ออสังหาริ มทรัพย์อื่นมีหลายคนแต่เจ้าของ
ที่ ดินหรื ออสังหาริ มทรัพย์อื่นนั้นบางคนให้บุคคลอื่นเป็ นผูท้ รงสิ ทธิ เก็บกิ นโดยมีสิทธิ ครอบครอง ใช้ และถือ
ประโยชน์ในที่ดินหรื ออสังหาริ มทรัพย์อื่นนั้นเฉพาะที่เป็ นส่วนของตน
3) แบ่งแยกในนามเดิ ม (ปลอดสิ ทธิ เก็บกิ น) คือกรณี ที่เจ้าของที่ ดินหรื ออสังหาริ มทรั พย์อื่นได้
จดทะเบี ยนสิ ทธิ เก็บกิ นในที่ ดินหรื ออสังหาริ มทรั พ ย์อื่นให้แก่ บุคคลอื่ นเป็ นผูท้ รงสิ ท ธิ เก็บ กิ นไว้ต้ งั แต่ ส อง
อสังหาริ มทรัพย์ข้ ึนไปหรื อกรณี ที่เจ้าของที่ดินได้จดทะเบียนสิ ทธิเก็บกินในที่ดินไว้แปลงเดียวแล้วมีการแบ่งที่ดิน
ออกเป็ นหลายแปลงต่อมาคู่กรณี ตกลงกันให้อสังหาริ มทรัพย์ใดอสังหาริ มทรัพย์หนึ่งพ้นจากสิ ทธิเก็บกิน
4) แบ่ ง แยกในนามเดิ ม (ครอบสิ ท ธิ เก็ บ กิ น) คื อ กรณี เ จ้า ของที่ ดิ นตั้งใจจะแบ่ ง แยกที่ ดินที่ ได้
จดทะเบียนสิ ทธิ เก็บกินไว้แล้วออกจากกันโดยในขณะจดทะเบียนแบ่งแยกคู่กรณี ตกลงกันให้ที่ดินแปลงคงเหลือ
หรื อแปลงที่แยกออกไปยังคงมีสิทธิเก็บกินติดไปด้วย
5) เลิกสิ ทธิ เก็บกิน หมายถึงกรณี อสังหาริ มทรัพย์ได้มีการจดทะเบียนสิ ทธิ เก็บกินไว้ต่อมาคู่กรณี
ประสงค์จะเลิกสิ ทธิ เก็บกินต่อกันหรื อกรณี ที่ผทู ้ รงสิ ทธิ เก็บกินถึงแก่ความตายและเจ้าของอสังหาริ มทรัพย์มาขอ
จดทะเบียนเลิกสิ ทธิเก็บกินตามผลของกฎหมาย
ผลของสิ ทธิเก็บกิน
(1) ครอบครอง ใช้ ถื อเอาประโยชน์ และจัดการอสังหาริ มทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บงั คับสิ ทธิ เก็บกิ น
การมีสิทธิ เก็บกินในอสังหาริ มทรัพย์ของผูอ้ ื่นนั้น ผูท้ รงสิ ทธิ ยอ่ มมีสิทธิ ครอบครองใช้และถือเอาประโยชน์จาก
ทรัพย์สินนั้น โดยมีอาํ นาจจัดการและแสวงหาประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นโดยมีสิทธิทุกอย่างในทรัพย์สินนั้น
(2) โอนการใช้สิทธิ เก็บกินให้บุคคลอื่นได้ เว้นแต่นิติกรรมก่อตั้งสิ ทธิ เก็บกินจะห้ามไว้ กล่าวคือ
ผูท้ รงสิ ทธิ จะโอนการใช้สิทธิ ของตนให้บุคคลภายนอกก็ได้ เช่น เมื่อเจ้าของที่ดินจดทะเบียนสิ ทธิ เก็บกินไว้แล้ว
เจ้าของที่ดินก็หมดสิ ทธิที่จะให้เช่าที่ดินแปลงนั้นต่อไป สิ ทธิการให้เช่าเป็ นของผูท้ รงสิ ทธิเก็บกินภายในระยะเวลา
แห่งการเป็ นของผูท้ รงสิ ทธิ ดังนั้นถ้าจะมีการให้เช่าที่ดินแปลงนั้นจะต้องทําสัญญาและจดทะเบียนการเช่าระหว่าง
ผูท้ รงสิ ทธิเก็บกินกับผูเ้ ช่า โดยไม่ตอ้ งได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดินแต่อย่างใด
หน้าที่และความรับผิดชอบของผูท้ รงสิ ทธิเก็บกิน
(1) เมื่อสิ ทธิเก็บกินสิ้นสุดลง ผูท้ รงสิ ทธิตอ้ งส่งทรัพย์สินคืนแก่เจ้าของ
(2) ผูท้ รงสิ ทธิตอ้ งรักษาทรัพย์สินเสมอกับที่วญ
ิ �ูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง
(3) ผู ้ท รงสิ ท ธิ เ ก็ บ กิ น ต้อ งสงวนภาวะแห่ ง ทรั พ ย์สิ น ไม่ ใ ห้ เ ปลี่ ย นไปในสาระสํา คัญ กับ ต้อ ง
บํารุ งรักษาปกติและซ่อมแซมเล็กน้อยด้วยเช่นกัน
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(4) ในระหว่างที่สิทธิ เก็บกินยังมีอยู่ ผูท้ รงสิ ทธิ ตอ้ งออกค่าใช้จ่ายในการจัดการทรัพย์สินตลอดจน
เสี ยภาษีอากรและต้องใช้ดอกเบี้ยหนี้สินซึ่งติดพันกับทรัพย์สินนั้น
(5) ถ้า เจ้า ของทรั พ ย์สิ น ต้อ งการ ผู ้ท รงสิ ท ธิ เ ก็ บ กิ น จะต้อ งเอาทรั พ ย์สิ น ประกัน วิ น าศภัย เพื่ อ
ประโยชน์แก่ เจ้าของทรั พย์สินและถ้าทรั พย์สินนั้นได้เอาประกันภัยไว้แล้ว ผูท้ รงสิ ทธิ เก็บกิ นต้องต่อสัญญา
ประกันภัยนั้นเมื่อถึงคราวต่อ ผูท้ รงสิ ทธิเก็บกินต้องเสี ยเบี้ยประกันระหว่างที่สิทธิเก็บกินของตนยังมีอยู่
สิ ทธิหน้าที่ของเจ้าของทรัพย์สิน
(1) เจ้าของทรัพย์สินจะคัดค้านไม่ให้ผทู ้ รงสิ ทธิ เก็บกินใช้ทรัพย์สินในทางอันมิชอบด้วยกฎหมาย
หรื อไม่สมควรก็ได้
(2) ค่าใช้จ่ายอันเป็ นการจร เจ้าของต้องเป็ นผูอ้ อก แต่เพื่อจะออกค่าใช้จ่ายเช่นว่านี้ หรื อค่าใช้จ่าย
บํารุ งรักษาปกติและซ่ อมแซมเจ้าของจะจําหน่ายทรัพย์สินบางส่ วนก็ได้เว้นแต่ผทู ้ รงสิ ทธิ เก็บกิ นจะทดรองเงิน
ตามที่จาํ เป็ นโดยไม่คิดดอกเบี้ย
ระยะเวลาแห่งการทรงสิ ทธิเก็บกิน
ระยะเวลาแห่งการทรงสิ ทธิเก็บกิน มีรายละเอียดดังนี้
(1) กรณี มี ก ํา หนดเวลา เจ้า ของอสัง หาริ ม ทรั พ ย์อ าจจะกํา หนดระยะให้ผูท้ รงสิ ท ธิ เ ก็ บ กิ น ใน
อสังหาริ มทรัพย์ของตนโดยมีกาํ หนดระยะเวลาดังต่อไปนี้
ก. กําหนดระยะเวลาที่คาํ นวณได้แน่นอน เช่น วัน เดือน ปี ทั้งนี้การกําหนดระยะเวลาให้สิทธิ
เก็บกินกฎหมายกําหนดให้กาํ หนดได้ไม่เกิน30 ปี ถ้ากําหนดไว้เกิน 30 ปี เมื่อครบ 30 ปี แล้วเจ้าของอสังหาริ มทรัพย์
อาจตกลงให้ผทู ้ รงสิ ทธิ ได้สิทธิ เก็บกินอันเป็ นการต่อเวลาออกไปได้ไม่เกินคราวละ 30 ปี นับแต่วนั ทําสัญญาต่อ
เวลาสิ ทธิเก็บกินนั้น
ข. กําหนดระยะเวลาตลอดชีวติ นอกจากจะกําหนดเวลาของสิ ทธิเก็บกินไว้แน่นอนไม่เกิน 30
ปี แล้ว จะกําหนดเวลาไว้ตลอดชี วิตของผูท้ รงสิ ทธิ เก็บกินก็ได้ ทั้งนี้ เพราะในเรื่ องสิ ทธิ เก็บกินนั้นมักเป็ นการให้
สิ ทธิ เก็บกินเพราะความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างผูใ้ ห้และผูท้ รงสิ ทธิ ผูใ้ ห้จึงสามารถกําหนดให้ผทู ้ รงสิ ทธิ เก็บกิน
ในอสังหาริ มทรัพย์ที่กาํ หนดไว้ตลอดชีวิตของผูท้ รงสิ ทธิ และสิ ทธิเก็บกินนี้เป็ นเฉพาะตัวถึงแม้จะไม่กาํ หนดเวลา
ไว้ตลอดชีวิตของตน เพราะสิ ทธิ เก็บกินย่อมสิ้ นไปเมื่อผูท้ รงสิ ทธิ เก็บกินตายเสมอแต่การกําหนดระยะเวลาตลอด
ชีวติ ของผูท้ รงสิ ทธิน้ ีแม้จะเกินระยะเวลา 30 ปี ก็ไม่ตอ้ งมีการต่อเวลาเหมือนกรณี ที่กาํ หนดระยะเวลาที่คาํ นวณได้
แน่นอน
(2) กรณี ไม่มีกาํ หนดเวลา เจ้าของอสังหาริ มทรัพย์อาจจะไม่กาํ หนดระยะเวลาที่ผทู ้ รงสิ ทธิ
เก็บกินได้สิทธิ เก็บกินไว้ ในกรณี น้ ี กฎหมายให้สันนิษฐานว่ามีกาํ หนดระยะเวลาตลอดชีวิตของผูท้ รงสิ ทธิเก็บกิน
ทั้งนี้ เพราะความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของอสังหาริ มทรัพย์กบั ผูท้ รงสิ ทธิ เก็บกินเป็ นสิ่ งสําคัญที่ทาํ ให้เกิดสิ ทธิ เก็บ
กินขึ้น
การระงับไปของสิ ทธิเก็บกิน
สิ ทธิเก็บกินอาจจะระงับสิ้นไปในกรณี ดงั ต่อไปนี้
1. เมื่อครบกําหนดระยะเวลาตามนิติกรรมก่อตั้งสิ ทธิเก็บกิน
2. เมื่อทํานิ ติกรรมระงับสิ ทธิ เก็บกินก่อนครบกําหนด แต่จะบริ บูรณ์ต่อเมื่อทําเป็ นหนังสื อและจด
ทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
3. เมื่อผูท้ รงสิ ทธิเก็บกินตาย
4. เมื่อทรัพย์สินภายใต้สิทธิเก็บกินสลายไปทั้งหมดและเป็ นการพ้นวิสยั ที่จะกลับคืนดีได้
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การวางแผนภาษีอากรโดยการจดทะเบียนสิ ทธิเก็บกิน

การเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้นมีการจัดเก็บในอัตราก้าวหน้าผูม้ ีเงิ นได้ยิ่งมากจะยิ่งถูกจัดเก็บใน
อัตราสู ง ภาษีเงิ นได้บุคคลธรรมดาใช้ฐานเงินได้สุทธิ ในการคํานวณภาษียิ่งเงินได้สุทธิ ยิ่งมากก็จะถูกจัดเก็บใน
อัตราสูงตามขั้นเงินได้สุทธิที่แสดงตามบัญชีอตั ราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาดังต่อไปนี้

ตารางที่ 1 บัญชีอตั ราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี ภาษี 2561(สุเมธ ศิริคุณโชติและคณะ, 2561)
ขั้นเงินได้สุทธิต้ งั แต่
จํานวนเงินได้สุทธิ
อัตรา
ภาษีสูงสุดในแต่ละ ภาษีสะสมสูงสุด
จํานวนสูงสุดของขั้น ภาษี
ขั้นเงินได้
ของขั้น
0 -150,000
150,000
ยกเว้น
0
เกิน 150,000 - 300,000
150.000
5
7,500
7,500
เกิน 300,000 - 500,000
200,000
10
20,000
27,500
เกิน 500,000 - 750,000
250,000
15
37,500
65,000
เกิน 750,000 - 1,000,000
250,000
20
50,000
115,000
เกิน1,000,000 - 2,000,000
1,000,000
25
250,000
365,000
เกิน 2,000,000 - 5,000,000
3,000,000
30
900,000
1,265,000
เกิน 5,000,000 ขึ้นไป
35
จากตารางภาษีเงิ นได้จะพบว่ายิ่งเงิ นได้สุทธิ สูงอัตราภาษีก็จะสู งขึ้น ดังนั้นวิธีที่จะทําให้เสี ยภาษีใน
อัตราตํ่าก็คือทําเงินได้สุทธิให้อยูใ่ นขั้นที่ตอ้ งเสี ยภาษีในอัตราตํ่า

การวางแผนภาษีโดยใช้ วธิ ีการจดทะเบียนสิ ทธิเก็บกิน

การจดทะเบียนสิ ทธิ เก็บกินนั้นเป็ นอีกหนึ่ งวิธีที่นกั วางแผนภาษีอากรนํามาใช้ในการวางแผนภาษีที่ผมู ้ ี
เงินได้มีได้จากอสังหาริ มทรัพย์เช่น ที่ดิน บ้าน อาคาร ตึกให้เช่าเพื่อเป็ นการกระจายรายได้ไปยังหน่วยภาษีใหม่
การจดทะเบี ยนสิ ทธิ เก็บกิ นเกิ ดจากผูม้ ี เงิ นได้จากอสังหาริ มทรัพย์ไปจดสิ ทธิ เก็บกิ นที่ ทาํ ให้ผูท้ รงสิ ทธิ มีสิทธิ
ครอบครองได้ใช้และถือเอาประโยชน์แห่ งอสังหาริ มทรัพย์น้ นั เช่นบิ ดา มารดาไปจดสิ ทธิ เก็บกิ นเงิ นได้ค่าเช่า
ที่ดิน หรื อเช่าบ้านให้ลูกได้สิทธิเก็บกินจากเงินได้ค่าเช่านั้น เป็ นต้น

ตัวอย่ างที่ 1 นายแก้วตากับนางดวงใจ เป็ นสามีภริ ยาชอบด้วยกฎหมายมีบุตรชาย 1 คนอายุ 20 ปี กําลัง
ศึกษาอยู่ นายแก้วตามีที่ดินให้เช่าทําตลาดนัดขายของ 2 แปลง ซึ่งคิดค่าเช่าแปลงละ 150,000 บาทต่อเดือน
จากตัวอย่างการคํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปี (แสดงคํานวณเฉพาะภาษีสิ้นปี )แสดงดังนี้
เงินได้พึงประเมิน(ค่าเช่าที่ดิน)
3,600,000
หัก ค่าใช้จ่ายเหมาร้อยละ 15
540,000
เงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย
3,060,000
หัก ค่าลดหย่อน (ผูม้ ีเงินได้,ภริ ยา,บุตร)
150,000
เงินได้สุทธิ
2,910,000
ภาษีสิ้นปี ที่ตอ้ งชําระ 638,000 บาท
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จากตัวอย่าง หากนายแก้วตาไม่มีการวางแผนภาษีก็จะต้องชําระภาษีเป็ นจํานวนเงิน 638,000 บาท แต่ถา้
นายแก้วตาวางแผนภาษีโดยการจดสิ ทธิ เก็บกินที่ดินให้บุตรชายจํานวน 1 แปลงก็จะทําให้นายแก้วตามีรายได้จาก
ที่ ดินแปลงเดียวและที่ดินอีกหนึ่ งแปลงถือเป็ นรายได้ของบุตรชายก็จะทําให้นายแก้วตาประหยัดภาษีโดยที่นาย
แก้วตามีรายได้จากค่าเช่าจากที่ดินทั้งสองแปลงเท่าเดิม
ภาษีของนายแก้วตาและภริ ยาคํานวณได้ดงั นี้
เงินได้พึงประเมิน(ค่าเช่าที่ดิน)
1,800,000
หัก ค่าใช้จ่ายเหมาร้อยละ 15
270,000
เงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย
1,530,000
120,000
หัก ค่าลดหย่อน (ผูม้ ีเงินได้,ภริ ยา)
เงินได้สุทธิ
1,410,000
ภาษีสิ้นปี ที่ตอ้ งชําระ 217,500 บาท
ภาษีของบุตรนายแก้วตา หลังจากที่ได้เป็ นผูท้ รงสิ ทธิเก็บกิน
เงินได้พึงประเมิน(ค่าเช่าที่ดิน)
1,800,000
หัก ค่าใช้จ่ายเหมาร้อยละ 15
270,000
เงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย
1,530,000
หัก ค่าลดหย่อน (ผูม้ ีเงินได้)
60,000
เงินได้สุทธิ
1,470,000
คํานวณภาษีสิ้นปี ที่ตอ้ งชําระ 232,500 บาท
หลังจากที่นายแก้วตาไปจดทะเบียนสิ ทธิ เก็บกินที่ดิน 1 แปลงให้กบั บุตรชายเป็ นผูท้ รงสิ ทธิ ที่ได้รับเงิน
ค่ า เช่ า แยกจากนายแก้ว ตาก็ จ ะทํา ให้น ายแก้ว ตาและบุ ต รชายจ่ า ยภาษี ร วมเป็ นเงิ น 450,000 บาท(217,500 +
232,500) ซึ่งจะทําให้นายแก้วตาประหยัดภาษีได้ปีละ 188,000 บาท และถ้านายแก้วตาจดสิ ทธิเก็บกินให้บุตรชาย
เป็ นระยะเวลา 30 ปี ก็จะประหยัดภาษีได้ 5,640,000 บาท
ตัวอย่ างที่ 2 ดร.สมชาย เป็ นคนโสดทํางานอยูส่ ถาบันการเงินแห่งหนึ่งในตําแหน่งผูบ้ ริ หารระดับสูงมี
รายได้จากเงินเดือนๆ ละ 350,000 บาทและมีอาคารให้เช่าทําสํานักงานย่านสุขมุ วิทโดยคิดค่าเช่าเดือนละ 100,000
บาท
คํานวณภาษีของ ดร.สมชาย (เฉพาะภาษีสิ้นปี )
เงินได้พึงประเมิน(เงินเดือน)
4,200,000
หัก ค่าใช้จ่ายเหมาร้อยละ 50 ไม่เกิน 100,000 100,000
เงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย
4,100,000………………1
เงินได้พึงประเมิน(ค่าเช่า)
1,200,000
หัก ค่าใช้จ่ายเหมาร้อยละ 30
360,000
เงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย
840,000………………2
รวมเงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย (1+2)
4,940,000
60,000
หัก ค่าลดหย่อน
เงินได้สุทธิ
4,880,000
คํานวณภาษีสิ้นปี ที่ตอ้ งชําระ 1,229,000 บาท
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จากตัวอย่างที่ 2 ถ้า ดร.สมชายไม่มีการวางแผนภาษี ดร.สมชายต้องชําระภาษีรวม 1,229,000 บาทแต่ถา้
ดร.สมชาย วางแผนภาษีโดยไปจดทะเบียนสิ ทธิเก็บกินรายได้ค่าเช่าให้กบั บิดาหรื อมารดาหรื อน้องชาย น้องสาวที่
ไม่มีเงินได้หรื อมีเงินได้นอ้ ยก็จะทําให้ ดร.สมชาย ประหยัดภาษีได้ สมมติวา่ ดร.สมชายไปจดสิ ทธิ เก็บกินรายได้
ค่าเช่าอาคารสํานักงานให้บิดา ผูไ้ ม่มีรายได้ ดร.สมชายจะประหยัดภาษีได้ดงั นี้
ภาษีสิ้นปี ของนายสมชาย
คํานวณภาษีของ ดร.สมชาย (เฉพาะภาษีสิ้นปี )
เงินได้พึงประเมิน(เงินเดือน)
4,200,000
หัก ค่าใช้จ่ายเหมาร้อยละ 50 ไม่เกิน 100,000 100,000
เงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย
4,100,000………………1
หัก ค่าลดหย่อน
60,000
เงินได้สุทธิ
4,040,000
ภาษีสิ้นปี ที่ตอ้ งชําระ 977,000 บาท
เงินได้พึงประเมิน(ค่าเช่า)
1,200,000
หัก ค่าใช้จ่ายเหมาร้อยละ 30
360,000
เงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย
840,000………………2
รวมเงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย (1+2)
60,000
หัก ค่าลดหย่อน
เงินได้สุทธิ
780,000
คํานวณภาษีสิ้นปี ที่ตอ้ งชําระ 71,000 บาท
จากการคํานวณจะทําให้ ดร.สมชาย จ่ายชําระภาษีท้ งั สิ้นเป็ นเงิน 1,048,000 บาท (977,000 +71,000) ซึ่ง
จะทําให้ ดร.สมชายประหยัดภาษี ได้เป็ นเงิ น 181,000 บาทต่อปี (1,229,000 – 1,048,000) หาก ดร.สมชายจด
ทะเบียนสิ ทธิเก็บกินเป็ นระยะเวลา 10 ปี ก็จะทําให้ประหยัดภาษีได้ ทั้งสิ้น 1,810,000 บาท
ในการวางแผนภาษีโดยการจดสิ ทธิเก็บกินสิ่ งที่ตอ้ งระมัดระวังก็คือเจตนาในการทํานิติกรรมถ้าใช้บุคคล
ที่ ไว้วางใจมาจดสิ ทธิ เก็บกิ นก็ตอ้ งมีเจตนาให้สิทธิ เก็บกิ นจริ งๆ เพราะหากเป็ นการทํานิ ติกรรมที่ไม่ได้เกิ ดจาก
เจตนาที่แท้จริ งการวางแผนภาษีจะกลายเป็ นการหนีภาษีซ่ ึ งเป็ นการกระทําที่ผิดกฎหมาย ดังนั้นนักวางแผนภาษี
หรื อผูม้ ีเงินได้ควรต้องตระหนักและพึงระมัดระวังเพื่อให้การวางแผนภาษีตอ้ งไม่ขดั ต่อเจตนารมณ์ของกฎหมาย
ภาษีจนนําไปสู่ความเสี ยหายและยุง่ ยากในภายหลัง

สรุ ป

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจัดเก็บในอัตราก้าวหน้าซึ่งถ้าผูเ้ งินได้สูงอัตราภาษีที่ถูกจัดเก็บจะสูงตามดังนั้น
หากผูม้ ีเงินได้ตอ้ งการจ่ายภาษีต่าํ ต้องทําให้เงินได้อยูใ่ นขั้นอัตราภาษีต่าํ เพื่อทําให้จ่ายภาษีนอ้ ยลง การจดทะเบียน
สิ ทธิเก็บกินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ให้กบั ญาติหรื อบุคคลที่ไว้วางใจก็เป็ นอีกหนึ่งวิธีที่นกั วางแผน
ภาษีนาํ มาใช้เพื่อให้จ่ายภาษีได้อย่างประหยัดแต่สิ่งที่ตอ้ งระมัดระวังในกาการจดทะเบียนสิ ทธิ เก็บกินก็คือจะต้อง
เป็ นนิ ติกรรมที่มีเจตนาบริ สุทธิ์ หรื อมีเจตนาให้สิทธิ เก็บกินจริ งเพราะหากไม่เป็ นความจริ งจะเป็ นการหนี ภาษีซ่ ึง
เป็ นสิ่ งผิดกฎหมายเป็ นอาชญากรรมซึ่งต้องได้รับโทษทางอาญาและทางแพ่ง
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กรอบแนวคิดเกีย่ วกับการออกแบบระบบบัญชีเกีย่ วกับวงจรรายจ่ าย

CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR ACCOUNTING SYSTEM
DESIGN REGARDING EXPENSE CYCLE
นายภูดิท ไชยผล
อาจารย์ ประจําคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
E-mail: Phudit.ch@spu.ac.th
บทคัดย่ อ

ในการดําเนิ นธุ รกิ จ กิ จการต้องให้ความสําคัญเกี่ ยวกับการออกแบบระบบบัญชี เกี่ ยวกับวงจรรายจ่าย
ซึ่งในปั จจุบนั เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในกระบวนการทํางานของภาคธุรกิจ ดังนั้นกิจการต้องศึกษาและ
ออกแบบระบบบัญชี เกี่ ยวกับวงจรรายจ่าย ซึ่ งประกอบด้วย 1) การซื้ อสิ นค้าและวัตถุดิบ 2) การซื้ อสิ นทรัพย์
3) การจ่ายชําระค่าสิ นค้าและวัตถุดิบ และ 4) การจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยเน้นการควบคุมภายในที่เพียงพอเพื่อช่วย
ลดความเสี่ ยงให้อยูใ่ นความเสี่ ยงที่กิจการยอมรับได้ เมื่อกิจการมีการออกแบบระบบบัญชีเกี่ยวกับวงจรรายจ่ายที่ดี
มีระบบการควบคุมายในที่เพียงพอจะทําให้การทํางานมีประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผล และเพิ่มมูลค่าให้กบั กิจการ
คําสําคัญ: การออกแบบระบบบัญชี, วงจรรายจ่าย, การควบคุมภายใน

ABSTRACT

To run a business, it is important to think of designing accounting system about expenditure cycle. At
present, technology has become a huge part in working process. Therefore, it is a must to study and design the
expenditure cycle which includes 1) purchasing goods and raw materials 2) purchasing assets 3) paying for goods
and raw materials and 4) paying for various expenses. The business needs to focus on its internal controlling to
reduce and get acceptable risk. Having a good design of expenditure cycle and an adequate internal controlling
system will gain effectiveness and efficiency and also add higher value for the business.
Keywords: Accounting system design, Expense cycle, Internal control

บทนํา

องค์ก รธุ ร กิ จ ที่ เ ป็ นนิ ติ บุคคลจดทะเบี ย นจัดตั้งตามกฎหมาย ได้แ ก่ ห้า งหุ ้น ส่ ว นสามัญ จดทะเบี ยน
ห้างหุน้ ส่วนจํากัด บริ ษทั จํากัด บริ ษทั มหาชนจํากัด และองค์การธุรกิจจัดตั้งหรื อจดทะเบียนภายใต้กฎหมายเฉพาะ
ซึ่ งจะต้องมีวงจรรายจ่ายเกิ ดขึ้นในการดําเนิ นงานของธุ รกิ จ การออกแบบระบบบัญชี เกี่ ยวกับวงจรรายจ่ายเป็ น
หนึ่งระบบของธุรกิจที่มีความสําคัญ ซึ่งประกอบด้วย 1) การซื้อสิ นค้าและวัตถุดิบ 2) การซื้อสิ นทรัพย์ 3) การจ่าย
ชําระค่าสิ นค้าและวัตถุดิบ และ 4) การจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ถ้ากิจการมีการออกแบบระบบบัญชีที่ดีมีการควบคุม
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ภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ จะช่วยลดความเสี่ ยงในกระบวนการทํางานของกิ จการและช่วยให้การทํางานมี
ประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผล และเพิม่ มูลค่าเพิม่ ให้กิจการ ซึ่งการออกแบบระบบบัญชีเกี่ยวกับวงจรรายจ่าย เป็ นการ
กํา หนดนโยบายทางธุ ร กิ จ นโยบายทางการบัญ ชี แ ละวิธี ป ฏิ บัติ ทางการบัญ ชี ให้ส อดคล้อ งกับการกิ จ กรรม
การปฏิบตั ิงานของทุกส่ วนที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กรโดยจะต้องพิจารณาถึงหลักของการควบคุม
ภายในที่ดี

วัตถุประสงค์
สิ นทรัพย์

(1) เพื่อให้เข้าใจแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับแนวคิดการออกแบบระบบบัญชีการซื้อสิ นค้า วัตถุดิบและสิ นทรัพย์
(2) เพื่ อ ให้เ ข้า ใจแนวปฏิ บตั ิ เกี่ ย วกับการควบคุ ม ภายในของระบบบัญชี ก ารซื้ อ สิ น ค้า วัต ถุ ดิ บ และ
(3) เพื่อเป็ นองค์ความรู ้ให้กบั นักศึกษาและผูท้ ี่สนใจสามารถนําไปประยุกต์ใช้

ความหมายของการควบคุมภายใน

การควบคุ มภายใน (Internal Control) หมายถึ ง กระบวนการ วิธี ป ฏิ บัติ งานที่ ผูบ้ ริ หาร พนัก งานใน
องค์ก ร ช่ ว ยกัน คิ ดวิธี การควบคุ ม ในทุ ก ขั้นตอนของกระบวนการทํา งาน และนํา ไปปฏิ บัติหรื อ นํา ไปใช้ ซึ่ ง
กําหนดให้พนักงานทุกคนในองค์กรต้องปฏิบตั ิตาม โดยมีการจัดทําเป็ นคู่มือการปฏิบตั ิงาน การควบคุมเป็ นการ
ป้ องกันความเสี่ ยงที่ อาจจะเกิ ดขึ้น ที่ เป็ นสาเหตุให้องค์กรไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้ เป็ นการลด
ข้อผิดพลาดในการทํางานทําให้การทํางานมีประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล และสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดขึ้นกับองค์กร
ซึ่งทําให้องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดประสิ ทธิผลและประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานทุกขั้นตอนของงาน
2. เพื่อให้รายงานทางการเงินของกิจการมีความถูกต้องเชื่อถือได้
3. เพื่อให้มีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่กาํ หนดอย่างถูกต้อง
4. เพื่อป้ องกันรักษาข้อมูลทรัพย์สินของกิจการให้ปลอดภัย
สรุ ปการควบคุมภายในที่ดีเป็ นเครื่ องมือที่ช่วยในแต่ละองค์กรประสบความสําเร็ จส่ งผลต่อความยัง่ ยืน
ตามกรอบแนวคิดของ COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) การควบคุม
ภายใน (Internal Control) มี 5 องค์ประกอบ คือ
1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)
2. การประเมินความเสี่ ยง (Risk Assessment)
3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
4. สารสนเทศและการสื่ อสาร (Information and Communications)
5. การติดตามประเมินผล (Monitoring)
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การติดตาม
ประเมินผล
กิจกรรมการควบคุม
การประเมินความเสี่ ยง
สภาพแวดล้อมการควบคุม
ดัดแปลงจาก COSO Internal Control – Integrated Framework
สภาพแวดล้ อมของการควบคุม (Control Environment)
เป็ นองค์ประกอบแรกที่มีความสําคัญที่สุดที่ส่งผลต่อองค์ประกอบอื่น สภาพแวดล้อมของการควบคุม
ผูบ้ ริ หารมีความสําคัญที่สุดในการขับเคลื่อนองค์กรเนื่ องจากเป็ นเรื่ องของคุณธรรม จริ ยธรรม จิตสํานึ กที่ดี เป็ น
ทางปฏิ บตั ิในการทํางาน ผูบ้ ริ หารเป็ นแบบอย่างที่ดี มีความซื่ อสัตย์สุจริ ต มีโครงสร้างองค์กร มีการมอบหมาย
อํานาจหน้าที่ และมีการส่งเสริ มพัฒนาบุคลากร ตลอดจนสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
ในการทํางานทุกงานมีความเสี่ ยง ดังนั้นกิจการต้องมีการประเมินความเสี่ ยงในงานที่ทาํ ว่ามีความเสี่ ยง
อยูใ่ นระดับใด ซึ่งตามกรอบแนวคิดของ COSO ความเสี่ ยงมี 3 ระดับคือ ความเสี่ ยงระดับสูง ความเสี่ ยงระดับปาน
กลาง และความเสี่ ยงระดับตํ่า และกิจการจะต้องพิจารณาถึงผลกระทบของความเสี่ ยงนั้นด้วย โดยกิจการจะต้อง
ให้ความสําคัญกับความเสี่ ยงสูงและมีผลกระทบมาก โดยหาวิธีจดั การความเสี่ ยงหรื อ เรี ยกว่า “บริ หารความเสี่ ยง”
ให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
เป็ นกิจกรรมที่ป้องกันความเสี่ ยงที่จะเกิดขึ้น โดยกิจการต้องกําหนดเป็ นนโยบาย และวิธีการต่างๆ ให้
ทุกคนในองค์กรต้องปฏิบตั ิตามเพื่อช่วยลดความเสี่ ยง ทําให้งานสําเร็ จบรรลุตามวัตถุประสงค์
ตัวอย่างกิ จกรรมการควบคุม เช่น การแบ่งแยกหน้าที่ งาน มีพนักงานรักษาความปลอดภัยดูแลรั กษา
ทรัพย์สิน มีการติดกล้องวงจรปิ ด เป็ นต้น
สารสนเทศและการสื่ อสาร (Information and Communications)
เป็ นสิ่ งสําคัญที่ทุกคนที่ทาํ งานต้องเข้าใจและเข้าถึงสารสนเทศ ในการทํางานทุกกิจกรรมทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรจะต้องมีผลกระทบต่อกันทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้นการสื่ อสารที่ดีเป็ นสิ่ งสําคัญ
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การติดตามประเมินผล (Monitoring)
เป็ นสิ่ งจําเป็ นในทุกขั้นตอนของการทํางานเพื่อทําให้ทราบถึงข้อเสนอแนะ วิธีการปรับปรุ ง การติดตาม
ผลการปฏิบตั ิงานของผูป้ ฏิบตั ิวา่ เป็ นไปตามนโยบายและวิธีปฏิบตั ิที่กาํ หนดหรื อไม่ ซึ่งเป็ นสิ่ งจําเป็ นอย่างยิง่ ที่ทาํ
ให้การทํางานมีประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิผล และคุม้ ค่า ช่วยลดความเสี่ ยงในทุกขั้นตอนของการทํางาน ป้ องกันการ
ทุจริ ต เป็ นต้น

แนวปฏิบัติเกีย่ วกับการซื้อสิ นค้ า วัตถุดิบ และสิ นทรัพย์

โดยกิจการมีการกําหนดกระบวนการซื้อสิ นค้า วัตถุดิบ และสิ นทรัพย์ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1
การจัดทําใบขอซื้ อ (Purchase Requisition : PR) โดยแผนกต่างๆ ที่ ขอซื้ อจะต้อ ง
จัดทําใบขอซื้ อ (Purchase Requisition : PR) โดยจะต้องมี การตรวจสอบถึ ง ความ
ต้อ งการและมี ค วามจํา เป็ นในการขอซื้ อ และเสนอให้หัว หน้า แผนกที่ มี อ าํ นาจ
พิจารณาและอนุมตั ิ ในขั้นตอนการขอซื้อ ความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในกระบวนการ
นี้ก็คือ การขอซื้อโดยไม่รับการพิจารณาอนุมตั ิ ไม่อยูใ่ นแผนงบประมาณ
ขั้นตอนที่ 2
จัดทําใบสั่งซื้ อ (Purchase Order : PO) แผนกจัดซื้ อต้องมีการตรวจสอบก่อนมีการ
สั่งซื้ อสิ นค้า วัตถุดิบและสิ นทรั พย์ กรณี จัดซื้ อสิ นค้าและวัตถุดิบต้องตรวจสอบ
ข้อมูลจากฝ่ ายคลังสิ นค้ากับรายงานสิ นค้าคงเหลือ ว่าถึงจุดสั่งซื้ อแล้วหรื อไม่ และมี
การพิจารณาเจ้าหนี้ เกี่ ยวกับ ราคา คุณภาพของสิ นค้า ในกรณี สั่งซื้ อสิ นทรัพย์ตอ้ ง
พิจารณาว่าอยู่ในแผนงบประมาณหรื อไม่ หากไม่มีแต่มีความจําเป็ นต้องเสนอให้
หัวหน้าแผนกพิจารณาและนําเสนอให้กบั ผูบ้ ริ หารอนุมตั ิ ในขั้นตอนการสัง่ ซื้อความ
เสี่ ยงที่ อาจเกิ ดขึ้นในกระบวนการนี้ ก็คือ ไม่มีระเบี ยบการจัดซื้ อ ไม่มีการแบ่งแยก
หน้าที่การจัดซื้ อ การขอซื้ อ ความเสี่ ยงซื้ อของแพงไม่มีคุณภาพ ได้ของไม่ครบ ไม่
ถู ก ต้อ ง เปิ ดใบสั่ ง ซื้ อ (Purchase Order) ไม่ ส อดคล้อ งกั บ ใบขอซื้ อ (Purchase
Requisition) เจ้าหน้าที่ จดั ซื้ อไม่ทาํ การสั่งซื้ อสิ นค้าในระบบ การสั่งซื้ อไม่ผ่านผูม้ ี
อํานาจอนุมตั ิ
ขั้นตอนที่ 3
จัดทําใบรับสิ นค้าและวัตถุดิบเข้าคลัง แผนกคลังจะต้องตรวจสอบตามใบกํากับภาษี/
ใบแจ้งหนี้ กับใบขอซื้ อ (Purchase Requisition) และใบสั่งซื้ อ (Purchase Order) ที่
ได้รับอนุ มตั ิแล้วว่าตรงกันหรื อไม่ และต้องมีการตรวจนับสิ นค้าและวัตถุดิบก่อน
ออกใบรับสิ นค้าและวัตถุดิบ พร้อมกับเซ็นกํากับในเอกสาร ในขั้นตอนการรับสิ นค้า
ความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการนี้ ก็คือ ไม่มีรายงานสิ นค้าชํารุ ดเสี ยหาย รับ
สิ นค้าไม่ถูกต้อง เกิดจากการผิดพลาด ทําให้องค์กรเสี ยหายจากการไม่เรี ยกค่าปรับ
หรื อลดราคา
ขั้นตอนที่ 4

การบันทึกบัญชี โดยแผนกบัญชีจะได้รับเอกสารใบกํากับภาษี/ใบแจ้งหนี้และใบรับ
สิ นค้าจากแผนกคลังสิ นค้า แผนกบัญชีทาํ หน้าที่ตรวจสอบเอกสารข้างต้นกับใบสัง่
ซื้ อ(Purchase Order) ที่ ไ ด้ รั บ จากแผนกจั ด ซื้ อว่ า ถู ก ต้อ ง ครบถ้ว นตรงกั น จึ ง
ดําเนินการจัดทําใบสําคัญซื้อและมีเอกสารแนบประกอบ ดังนี้
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1. ใบขอซื้อ (Purchase Requisition)
2. ใบสัง่ ซื้อ (Purchase Order)
3. สําเนาใบกํากับภาษี/ใบแจ้งหนี้ (Tax Invoice/Invoice)
4. ใบรับสิ นค้า (Receving Report)
โดยมีการบันทึกบัญชี ดังนี้
เดบิต ซื้อสิ นค้า (Periodic)
XXX
สิ นค้าคงเหลือ (Perpetual)
XXX
ภาษีซ้ือ
XXX
เครดิต เจ้าหนี้การค้า
XXX
ส่ วนต้นฉบับใบกํากับภาษี/ใบแจ้งหนี้ จัดทํารายงานภาษีซ้ื อประจําเดือนและจัดเก็บ
เข้าแฟ้ ม ในขั้นตอนการบันทึกบัญชี ความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการนี้ ก็คือ
การบันทึ กบัญชี โดยมี เอกสารไม่ถูกต้อง การบันทึ กบัญชี ไม่ครบถ้วน ตั้งเบิ กจ่าย
เป็ นเท็จ
ในยุคเทคโนโลยีดิจิทลั บางธุรกิจใช้เทคโนโลยีในการแลกเปลี่ยน (ส่ งรับ) รายการค้าและข้อมูลระหว่าง
ธุรกิจโดยใช้เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ในรู ปแบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลหรื อเอกสารในระยะเริ่ มแรกจากเทคโนโลยี
อีดีไอ (EDI)
อีดีไอ (EDI) หรื อเรี ยกว่า ระบบการสับเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ งเป็ นการส่ งรับเอกสารทางธุรกิจ
โดยผ่านเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เอกสารเหล่านี้ ได้แก่ ในเสนอราคา ใบสั่งซื้ อ สัญญา ใบเรี ยกเก็บเงิน ใบส่ งสิ นค้า
เป็ นต้น
ระบบการสับเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange – EDI) เป็ นระบบที่ทาํ หน้าที่ใน
การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการค้า ระหว่างหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องในลักษณะของข้อมูลทางอิเล็กทรอนิ กส์ ปั จจุบนั
หน่ วยธุ รกิ จต่างๆ มีการนําระบบสับเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์ใช้กนั อย่างกว้างขวาง เนื่ องจากระบบดังกล่าว
ก่อให้เกิดประโยชน์ดงั นี้
1. ลดขั้นตอนการป้ อนข้อมูลทางการค้าเข้าสู่ ระบบงานของกิ จ การ ส่ งผลให้ขอ้ ผิดพลาดที่ เกิ ด จาก
การป้ อนข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์มีความผิดพลาดน้อยลง
2. ลดค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสารทางการค้าระหว่างหน่วยธุรกิจ
3. ก่อให้เกิดความได้เปรี ยบในการช่วยลดระยะเวลาการจัดส่งสิ นค้า และช่วยลดความจําเป็ น ในการเก็บ
สต็อกสิ นค้าเป็ นจํานวนมาก
4. เพิ่มประสิ ทธิภาพในการให้บริ การลูกค้าโดยเพิ่มคุณภาพของการบริ การ
5. ลดค่าใช้จ่ายในด้านการจัดการกับข้อมูลที่ผิดพลาด ทําให้มีเอกสารน้อยลงและเพิ่มประสิ ทธิภาพด้าน
การบริ หารงานของผูบ้ ริ หารด้วย
เมื่อกิจการนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ระบบการทํางานของธุรกิจ จึงมีความจําเป็ นต้องมีวิธีการควบคุมเพื่อ
ป้ องกันความเสี่ ยงที่อาจจะเกิ ดขึ้น กรณี กิจการใช้ระบบการสับเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์ (EDI) ในการรับส่ ง
ข้อมูลเอกสาร ความเสี่ ยงที่ จะเกิ ดขึ้นก็คือ ความปลอดภัยของข้อมูล การควบคุมต้องกําหนดสิ ทธิ ในการเข้าถึง
ข้อมูล ควบคุมตั้งกระบวนการ นําเข้าข้อมูล (Input) ประมวลผล (Processing) ออกผลลัพธ์ (Output) การจํากัดการ
เข้าถึงข้อมูลและทรัพย์สิน
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การควบคุมเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดทําใบขอซื้อ (Purchase Requisition)
แผนกที่ทาํ การขอซื้ อจะต้องตรวจสอบพิจารณาถึงความจําเป็ น โดยมีการตรวจสอบ
ว่าถึงจุดสัง่ ซื้อแล้วหรื อไม่ และให้ผมู ้ ีอาํ นาจลงนามในใบขอซื้ อ โดยให้มีการจัดเก็บ
เอกสารเข้าแฟ้ มเรี ยงตามเลขที่ เอกสาร ถื อเป็ นการควบคุ มเชิ งป้ องกัน โดยมี การ
ตรวจสอบก่อนจัดทําใบขอซื้อ และให้ผมู ้ ีอาํ นาจลงนามอนุมตั ิทุกรายการ
การควบคุมเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดทําใบสัง่ ซื้อ (Purchase Order)
แผนกจัดซื้ อจะต้องตรวจสอบเอกสารใบขอซื้ อในเบื้ องต้นว่ามี ลายเซ็นผูม้ ีอ าํ นาจ
อนุ มตั ิหรื อไม่ จากนั้นจะต้องตรวจสอบข้อมูลกับแผนกคลังสิ นค้า ในกรณี ส่ังซื้ อ
สิ นค้าและวัตถุดิบ ต้องตรวจสอบกับรายงานสิ นค้าคงเหลือกับแผนกคลังสิ นค้า และ
ต้องพิจารณาผูจ้ าํ หน่ายเกี่ยวกับราคา คุณภาพ การส่งมอบสิ นค้าและวัตถุดิบตรงเวลา
โดยกําหนดเป็ นนโยบายว่าต้องมีการสอบถามผูจ้ าํ หน่าย 3 รายขึ้นไป เพื่อนําข้อมูล
มาประกอบการพิจารณาซื้อสิ นค้าและวัตถุดิบ แล้วจึงจัดทําใบสัง่ ซื้อให้ผมู ้ ีอาํ นาจลง
นามอนุ มตั ิ และส่ งใบสั่งซื้ อให้กับผูจ้ าํ หน่ าย พร้ อมกับสําเนาใบสั่งซื้ อส่ ง แผนก
คลังสิ นค้าและแผนกบัญชี และมีการจัดเก็บเข้าแฟ้ มเอกสารเรี ยงตามเลขที่เอกสาร
ส่วนกรณี สง่ั ซื้อสิ นทรัพย์เพื่อใช้งานต้องพิจารณาว่าอยูแ่ ผนงบประมาณหรื อไม่ หาก
มีความจําเป็ นเร่ งด่วนต้องเสนอต่อผูบ้ ริ หารระดับสูงเป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิ
การควบคุมเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดทําใบรับสิ นค้าและวัตถุดิบเข้าคลัง
แผนกคลังต้อ งตรวจสอบใบกํา กับภาษี / ใบแจ้งหนี้ กับ ใบสั่งซื้ อ ว่ารายการสิ นค้า
วัตถุดิบ จํานวน ราคา ถูกต้อง ครบถ้วนตรงกับรายการในใบสัง่ ซื้อสิ นค้าและวัตถุดิบ
และต้องทําการตรวจนับ สิ นค้า และวัต ถุดิบทุ กครั้ ง แล้วจึ งออกใบรั บสิ นค้า และ
วัตถุดิบ ในกรณี มีสินค้าและวัตถุดิบชํารุ ดเสี ยหายต้องส่ งคืนให้กบั ผูจ้ าํ หน่ าย เพื่อ
ดําเนินการออกใบลดหนี้ แผนกคลังต้องออกใบรับสิ นค้าและวัตถุดิบตามจํานวนจริ ง
ที่ได้รับและถูกต้องตรงกันกับรายการในเอกสารใบสั่งซื้ อเท่านั้น ใบรับสิ นค้าที่ออก
เจ้าหน้าที่แผนกคลังจะต้องลงลายมือชื่อกํากับการรับของทุกครั้ง และให้ผูจ้ าํ หน่าย
หรื อผูส้ ่งสิ นค้าลงลายมือผูส้ ่งสิ นค้าทุกครั้ง เพื่อเป็ นหลักฐานในการส่งสิ นค้าและรับ
สิ นค้า ถือเป็ นการควบคุมเชิงป้ องกัน มีการกําหนดกรรมการ/ผูต้ รวจรับ มีการบันทึก
การรับ มีการรายงานของที่ผิดปกติ ชํารุ ด คุณภาพตํ่า เป็ นต้น
การควบคุมเกี่ยวกับขั้นตอนการบันทึกบัญชี
ในการบันทึ กบัญชี แผนกบัญชี ตอ้ งตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ ได้รับจากแผนก
คลังสิ นค้า ได้แก่ ใบกํากับภาษี/ใบแจ้งหนี้ ใบรับสิ นค้า โดยทําการตรวจสอบกับ
ใบสั่งซื้ อที่ แผนกบัญชี ได้รับว่าข้อมูลถูกต้องตรงกันหรื อไม่ และในเอกสารที่รับมี
การลงลายมือชื่ อผูท้ ี่ รับผิดชอบเรี ยบร้อยหรื อไม่ จากนั้นจัดทําใบสําคัญซื้ อขึ้นเพื่อ
ควบคุมเอกสารและบันทึกบัญชีเข้าระบบ เมื่อมีการ Input เข้าระบบต้องตรวจสอบ
ความถู ก ต้อ งครบถ้ว นของรายการที่ บันทึ ก เข้า ระบบ โดยทํา การสอบทานสมุด
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รายวันซื้ อ รายงานภาษี ซ้ื อ รายละเอี ยดเจ้าหนี้ การค้าคงเหลื อ รายละเอี ยดสิ นค้า
คงเหลือ เป็ นต้น เพราะถ้าป้ อนข้อมูลเข้าระบบไม่ถูกต้องการประมวลก็ไม่ถูกต้อง
รายงานที่ ได้ก็จะไม่ถูกต้อง เพราะฉะนั้นการนําข้อมูลเข้าระบบเป็ นสิ่ งสําคัญ ต้อง
ระบบการสอบทานความถูกต้อง
แนวปฏิบัตเิ กีย่ วกับการจ่ ายชําระสินค้ า วัตถุดบิ และสินทรัพย์
โดยกิจการมีการกําหนดกระบวนการจ่ายชําระหนี้ค่าสิ นค้า วัตถุดิบ และสิ นทรัพย์ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1
การตรวจสอบหนี้
แผนกบัญชีตอ้ งตรวจสอบหนี้ที่ถึงกําหนดชําระ โดยต้องทําการสรุ ปข้อมูลเป็ น 2 กรณี 1) กรณี
ที่มีเงื่อนไขการให้ส่วนลด 2) กรณี ที่ครบกําหนดชําระคามเครดิตเทอม เพื่อประโยชน์ในการ
วางแผนการจ่ายเงิน และสภาพคล่องของกิจการ แผนกบัญชีตอ้ งจัดทําใบสําคัญจ่ายพร้อมแนบ
เอกสารหลักฐาน เตรี ยมการจ่ายโดยมีเอกสารประกอบการจ่าย ดังนี้ 1) ใบวางบิ ล 2) สําเนา
ใบกํากับภาษี /ใบแจ้งหนี้ 3) ใบรั บสิ นค้า 4) ใบสั่งซื้ อ แผนกบัญชี ตอ้ งจัดเตรี ยมการจ่ายให้
เรี ยบร้อยและต้องจ่ายตามกําหนด ซึ่งเป็ นเรื่ องสําคัญในการดําเนินธุรกิจการค้า และส่งเอกสาร
เตรี ยมจ่ายชําระค่าสิ นค้า วัตถุดิบ และสิ นทรัพย์ ให้กบั แผนกการเงินเพื่อจัดทําเช็คจ่ายเสนอ
ผูบ้ ริ หารลงลายมือชื่อในเช็ค
ขั้นตอนที่ 2

การจ่ายชําระหนี้
ในขั้นตอนการจ่ายเงิ น แผนกการเงิ นต้องมีการตรวจสอบเอกสารเตรี ยมจ่ายที่ ได้รับมาจาก
แผนกบัญชีทุกครั้งก่อนจัดทําเช็ค เป็ นการสอบทานความถูกต้อง ในการจ่ายเงินที่มีจาํ นวนเงิน
สู ง และเป็ นการจ่ายเพื่อการค้าต้องจ่ายชําระเป็ นเช็ค ซึ่ งเป็ นหลักฐานที่ ดีที่สุด และต้องถ่าย
สําเนาเช็คแนบใบสําคัญจ่ายทุกครั้ง ต้องประทับตรา “จ่ายแล้ว” ในเอกสารทุกใบ ป้ องกันการ
นํามาจ่ายซํ้า

ขั้นตอนที่ 3

การบันทึกบัญชี
แผนกการเงินเมื่อมีการจ่ายชําระค่าสิ นค้า วัตถุดิบ และสิ นทรัพย์เรี ยบร้อย ต้องส่ง
เอกสารการจ่ายดังกล่าวคืนให้แผนกบัญชี แผนกบัญชี เมื่อได้รับใบสําคัญจ่ ายจะต้องนํามา
บันทึ กบัญชี ตดั ชําระหนี้ ในระบบให้เรี ยบร้อย และต้องสอบทานความถูกต้อง ครบถ้วนของ
รายการที่บนั ทึกเข้าระบบ

การควบคุมภายในเกีย่ วกับการจ่ ายเงิน

1. การจัดทําใบสําคัญจ่ายจะต้องมีการลงลายมือชื่อผูอ้ นุมตั ิ
2. เมื่อมีการชําระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้จะต้องมีการตรวจสอบเอกสารและยอดหนี้ที่คา้ งชําระ
3. กําหนดให้ผมู ้ ีอาํ นาจอนุมตั ิการจ่ายเงินโดยผูบ้ ริ หาร
4. เมื่อมีการจ่ายเงิน ควรประทับตรา “จ่ายแล้ว” ลงในเอกสารที่จ่ายแล้ว
5. แยกหน้าที่ในการจัดทําใบสําคัญจ่าย เช็ค จ่ายเงินออกจากกัน
6. จัดให้มีทะเบียนคุมเช็ค
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7. การจ่ายเช็คหลีกเลี่ยงการจ่ายเงินสด ให้ขีดคร่ อมเช็คทุกครั้ง
8. จัดทํางบกระทบยอดเงินฝากธนาคารกับทางบัญชี
9. ควรให้มีการสับเปลี่ยนหน้าที่กนั ในระยะเวลาที่เหมาะสม
10. การจ่ายชําระหนี้ตรงเวลา

สรุ ป

กิ จการต้องจัดให้มีระบบการควบคุ มภายในที่ เพียงพอในการทํางาน ซึ่ งการออกแบบระบบบัญชี
เกี่ ยวกับวงจรการจ่ายเงิ นก็เป็ นอีกระบบหนึ่ งที่ ตอ้ งมีการวางระบบบัญชี เพื่อใช้แนวปฏิ บตั ิ ทําให้กิจการทราบ
ขั้นตอนการทํางาน หาวิธีการปรับปรุ งขั้นตอนการงานให้ดีข้ ึน วัตถุประสงค์หลักเพื่อให้การทํางานมีประสิ ทธิผล
และประสิ ทธิ ภาพ ความน่าเชื่อได้ของรายงานทางการเงิน มีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และความ
ปลอดภัยของข้อมูลและทรัพย์สิน โดยพิจารณาสภาพแวดล้อมของการควบคุม ประเมินความเสี่ ยงที่จะทําให้ไม่
บรรลุวตั ถุประสงค์

ข้ อเสนอแนะ

การออกแบบระบบบัญชีเกี่ยวกับวงจรรายจ่ายที่นาํ เสนอในบทความนี้ เป็ นเพียงแนวคิดเบื้องต้น ผูศ้ ึกษา
ต้องนําไปประยุกต์ใช้ ปรับปรุ งให้เหมาะสมกับธุรกิจหรื องานที่ทาํ โดยเน้นหลักการควบคุมภายในที่เพียงพอ และ
ควรมี ก ารเขี ย นเป็ นภาพทางเดิ นเอกสาร (Document flowchart) จะทํา ให้ทราบว่า ควรมี กิ จกรรมการควบคุ ม
ณ จุดใดบ้าง
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การศึกษาคุณภาพชีวติ ของผู้สูงอายุในประเทศไทย กรณีศึกษา
เขตกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี และนนทบุรี
THE STUDY QUALITY OF LIFE THE ELDERLY IN THAILAND:
A CASE STUDY OF BANGKOK, PATHUM THANI AND NONTHABURI
อรนิษฐ์ แสงทองสุ ข
อาจารย์ ประจําสาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
บทคัดย่ อ

การวิ จัย ครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์( 1) เพื่ อ ศึ ก ษาระดับ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของผูส้ ู ง อายุใ นประเทศไทย เขต
กรุ ง เทพมหานคร ปทุ ม ธานี และนนทบุ รี (2) เพื่ อ กํา หนดแนวทางการพัฒนาคุ ณ ภาพชี วิต ของผูส้ ู งอายุ เขต
กรุ งเทพมหานคร ปทุมธานี และนนทบุรี กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูส้ ูงอายุสญ
ั ชาติไทย ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป ที่เป็ นสมาชิก
สมาคม ผูส้ ูงอายุ เขตกรุ งเทพมหานคร ปทุมธานี และนนทบุรี มีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ที่มีค่า
ความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับเท่ากับ 0.860 จํานวน 400 ฉบับ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดย ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติที่ใช้ในการ
วิจยั ประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที สถิติเอฟ และการวิเคราะห์ถดถอย
พหุ คูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการวิจยั พบว่า คุณภาพชีวิตของผูส้ ู งอายุ ด้านสภาพความเป็ นอยูท่ ี่ดีโดย
ภาพรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง คุณภาพชีวติ ของผูส้ ูงอายุ ด้านสภาพร่ างกายที่ดี โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก คุณภาพ
ชี วิตของผูส้ ู งอายุ ด้านการตัดสิ นใจด้วยตนเอง โดยภาพรวม โดยภาพรวม พบว่าคุ ณภาพชี วิตของผูส้ ู งอายุ ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ปทุมธานี และนนทบุรี ทั้ง 6 ด้านอยูใ่ นระดับปานกลาง (x�=3.43, S.D.=0.38) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู ง
ที่สุด คือ ด้านสภาพร่ างกายที่ดี (x�=3.62, S.D.=0.44) รองลงไปคือ ด้านสภาพอารมณ์ที่ดี (x�=3.52 , S.D.=0.44) ด้านการ
รวมกลุ่มทางสังคม (x�=3.49, S.D.=0.58) ด้านสภาพความเป็ นอยู่ที่ดี (x�=3.41, S.D.=0.48) ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล (x�=3.33, S.D.=0.53) และด้านการตัดสิ นใจด้วยตนเอง (x�=3.19, S.D.=0.59) ตามลําดับ
คําสําคัญ: คุณภาพชีวติ ของผูส้ ูงอายุ ผูส้ ูงอายุ

ABSTRACT

The purpose of this research was (1) to study the quality of life the elderly in Thailand. Bangkok,
Pathum Thani and Nonthaburi (2) to determine guidelines for the development of the quality of life the elderly
Bangkok, Pathum Thani and Nonthaburi. The samples were Thai elderly aged 60 years and over who were
members of the Elderly Association in Bangkok, Pathum Thani and Nonthaburi. Data were collected by
questionnaires with a reliability of 0.84 in total, 400 copies. The statistical program used in the research was
composed of frequency, percentage, mean, standard deviation, T statistic, F statistic and Multiple Regression
Analysis. The research found that all 6 aspects were at a moderate level (x� = 3.43, SD = 0.38), with the highest
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mean being good physical condition ( = 3.62, SD = 0.44) , followed by emotional state Good ( x� = 3.52,
SD = 0.44) in social integration (x�= 3.49, SD = 0.58) in good living conditions (x� = 3.41, SD = 0.48) in
interpersonal relations (x� = 3.33, SD = 0.53) and self-determination (x� = 3.19, SD = 0.59) respectively.

Keywords : quality of life of the elderly, elderly

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุกาํ ลังเป็ นประเด็นที่หลายประเทศทัว่ โลกให้
ความสําคัญ และนํามาซึ่งความท้าทายในหลายมิติ ทั้งการลดลงของจํานวนแรงงานที่อาจส่งผลต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ การออกแบบระบบบําเหน็จและบํานาญ การสร้างความมัน่ คงทางการเงินหลังวัยเกษียณ ตลอดจนการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ของ ผูส้ ูงอายุ ล้วนแต่จาํ เป็ นต้องมีมาตรการและการเตรี ยมพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
อย่างรอบด้าน สําหรับบริ บทสังคมผูส้ ู งอายุของประเทศไทย ปั จจุบนั กําลังเปลี่ยนผ่านเป็ นสังคมผูส้ ู งอายุโดย
สมบูรณ์ โดยประเทศไทยมี สัดส่ วนประชากรผูส้ ู งอายุเพิ่มขึ้น ขณะที่ ประชากรในวัยแรงงานมีแนวโน้มลดลง
อย่างรวดเร็ วเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียน ขณะที่จาํ นวนรวมของประชากรประเทศไทยค่อนข้าง
จะคงตัวนั้น ประชากรในกลุ่มที่เป็ นส่ วนยอดของพีระมิดหรื อประชากรผูส้ ู งอายุมีขนาดใหญ่ข้ ึน และที่สาํ คัญคือ
เติบโตอย่างรวดเร็ ว ในปี พ.ศ. 2553 ที่ผ่านมา มีประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไปจํานวน 7.5 ล้านคน หรื อคิดเป็ นร้อยละ
12 ของประชากรประเทศไทยทั้งหมด 64 ล้านคน แต่ประชากรกลุ่มผูส้ ูงอายุน้ ีจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว ด้วยอัตราปี
ละประมาณร้ อยละ 5 ทําให้เพิ่มจํานวนขึ้นอีกเท่ าตัวเป็ นประมาณ 15 ล้านคน ในอี ก 20 ปี ข้างหน้า ซึ่ งคิ ดเป็ น
ประมาณร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด และเพิ่มเป็ น 16.6 ล้านคนในอีก 30 ปี ข้างหน้า หรื อคิดเป็ นประมาณ
ร้อยละ 27 ของประชากรทั้งหมด ถ้าแบ่งประชากรสูงอายุที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไปออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มผูส้ ูงอายุ
วัยต้น อายุ 60 – 69 ปี (2) กลุ่มผูส้ ูงอายุวยั กลาง อายุ 70 – 79 ปี และ (3) กลุ่มผูส้ ูงอายุวยั ปลาย อายุ 80 ปี ขึ้นไป (กรม
กิจการผูส้ ู งอายุ,2559) นอกจากนี้ ผวู ้ ิจยั ได้ทบทวนวรรณกรรมงานวิจยั ของ Chen et al., (2010) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ
ปั จจัยที่ มีความเกี่ ยวข้องกับความพึง พอใจของผูส้ ู งอายุข องคนจี นที่ มี อายุต้ งั แต่ 60 ปี ขึ้ นไป จํานวน 356 คน
ผลการวิจยั พบว่าปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจผูส้ ู งอายุเพศชายได้แก่อายุ การไม่เจ็บไข้ได้ป่วย การมีสถานะ
ทางการเงินที่ดี การไม่ขดั แย้งกับผูอ้ ื่น การมีลูกหลานเป็ นเพื่อน และประสิ ทธิ ภาพของตนเอง ในขณะที่ปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในชีวิตของผูส้ ู งอายุเพศหญิง ได้แก่ การไม่เจ็บไข้ได้ป่วย การไม่ขดั แย้งกับผูอ้ ื่น การมี
บทบาทในสังคม การทากิจกรรมส่วนตัว และกิจกรรมกลุ่ม
จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวข้างต้น ทําให้ผวู ้ ิจยั สนใจศึกษาวิจยั เรื่ อง “การศึ กษาคุณภาพชี วิต
ของผูส้ ูงอายุในประเทศไทย กรณี ศึกษา เขตกรุ งเทพมหานคร ปทุมธานี และนนทบุรี” ซึ่งผลที่ได้จากการวิจยั ครั้ง
นี้ ทําให้ได้ขอ้ เสนอเชิงนโยบายและแนวทางการเตรี ยมความพร้อมด้านคุณภาพในการดําเนิ นชี วิต ในการเข้าสู่
สังคมผูส้ ู งอายุ รวมถึ งการสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุ มชนและท้องถิ่ นสู่ การพัฒนาอย่างสร้ างสรรค์ใน
อนาคตต่อไป และชุมชนได้แนวทางสําหรับการสร้างภูมิคุม้ กันที่ดีให้กบั ผูส้ ู งอายุ ให้มีคุณภาพในการดําเนินชีวติ
ที่ดีและสามารถดํารงชีวติ ได้อย่างเหมาะสมต่อไป ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนหรื อท้องถิ่น
สามารถนํา ผลการวิจัยนี้ ไปปรั บ ใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาคุ ณ ภาพในการดํา เนิ นชี วิต ของผูส้ ู งอายุอย่าง
เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผูส้ ูงอายุในชุมชนหรื อท้องถิ่นต่อไป
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2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวติ ของผูส้ ูงอายุในประเทศไทย เขตกรุ งเทพมหานคร ปทุมธานี และนนทบุรี
2. เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของผูส้ ูงอายุ เขตกรุ งเทพมหานคร ปทุมธานี และนนทบุรี

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม
ปัจจัยด้ านคุณภาพชีวติ ของผู้สูงอายุ
1. ด้านสภาพความเป็ นอยูท่ ี่ดี
2. ด้านสภาพร่ างกายที่ดี
3. ด้านการตัดสิ นใจด้วยตนเอง
4. ด้านการรวมกลุ่มทางสังคม
5. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
6. ด้านสภาพอารมณ์ที่ดี

ปัจจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพการสมรส
4. ระดับการศึกษา
5. รายได้ต่อเดือนในปั จจุบนั

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
การศึกษาเชิงคุณภาพจะศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูส้ ู งอายุ ที่มีอายุ 60 ขึ้นไป มีสัญชาติไทย และ
เป็ นสมาชิกสมาคมผูส้ ูงอายุ เขตกรุ งเทพมหานคร ปทุมธานี และนนทบุรี ซึ่งมีข้ นั ตอนการวิจยั ดังนี้
1. การค้นคว้าเอกสาร (Documentary Research) เป็ นการรวบรวม ค้นคว้าข้อมูล เอกสารต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ และขอบเขตการวิจยั ตามที่ได้ระบุไว้แล้วข้างต้น รวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็ นประโยชน์ตอ่
การศึ กษาและการเขียนรายงานการวิจยั สําหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการค้นคว้าเอกสารนั้น ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการ
ประมวลวิเคราะห์ และอภิปรายสรุ ปผลร่ วมกันตลอดจนใช้วิธีการตีความ เพื่อหาข้อสรุ ปที่เป็ นประโยชน์สามารถ
นํามาใช้ประกอบการเขียนรายงาน เพื่อให้ได้รายละเอียดที่สมบูรณ์ครบถ้วนมากที่สุด
2. การจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั จัดการสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยสนทนา
กลุ่มกับผูส้ ูงอายุ ที่มีอายุ 60 ขึ้นไป มีสญ
ั ชาติไทย และเป็ นสมาชิกสมาคมผูส้ ูงอายุ เขตกรุ งเทพมหานคร ปทุมธานี
และนนทบุรีเท่านั้น จังหวัด ละ 6-8 คน โดยผูว้ ิจยั ใช้แบบสัมภาษณ์ ที่ประกอบด้วยหัวข้อการสัมภาษณ์ถึงปั จจัย
ด้านคุณภาพชีวิตของผูส้ ู งอายุ ด้านสภาพอารมณ์ที่ดี ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านสภาพความเป็ นอยูท่ ี่ดี
ด้านสภาพร่ างกายที่ดี ด้านการรวมกลุ่มทางสังคม ด้านการตัดสิ นใจด้วยตนเอง
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูล เมื่อรวบรวมข้อมูลได้ครบถ้วนแล้วผูว้ ิจยั วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้เทคนิ คการ
วิเคราะห์เนื้ อหา (Content Analysis) จากข้อมูลที่ บนั ทึกไว้ โดยทําการแยกแยะจัดกลุ่มข้อมูล เชื่ อมโยงความคิด
ขยายความเชื่อมโยง หาความหมายและหาข้อสรุ ป
ในการวิจยั เชิงปริ มาณครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการวิจยั โดย
ใช้แบบสอบถาม เก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้สร้างขึ้นมาจากการศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง โดยลักษณะของ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 2 ส่วนโดยแต่ละข้อคําถามมีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่ วน
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ประมาณค่า (Rating Scale) โดยใช้วิธี Likert Scale มี 5 ระดับ คือ มากที่ สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่ สุด
โดยให้ผตู ้ อบแบบสอบถามเลือกตอบให้ตรงกับที่เป็ นจริ งมากที่สุด
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึ กษาวิจยั ครั้งนี้ โดยได้กาํ หนดให้ค่า
ความคลาดเคลื่อน = 0.05 ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% และกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางการกําหนด
กลุ่มตัวอย่างของ Krejcie และ Morgan (1970) ได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ท้ งั สิ้น จํานวน 400 คน
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรต้น ได้ แก่ ปั จจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา
และรายได้ ต่อเดือนในปัจจุบนั
ตัวแปรตาม ได้แก่ ปัจจัยด้านคุณภาพในการดําเนินชีวติ ของผูส้ ูงอายุ ผูว้ จิ ยั ใช้แนวคิด ทฤษฎี ของ
Schalock, L. R. (2004). ประกอบด้วย ด้านสภาพอารมณ์ที่ดี ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านสภาพความ
เป็ นอยูท่ ี่ดี ด้านสภาพร่ างกายที่ดี ด้านการรวมกลุ่มทางสังคม และด้านการตัดสิ นใจด้วยตนเอง
4.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้
สร้างขึ้นมาจากการศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 2 ส่ วน
คือ
ส่ ว นที่ 1 เป็ นข้อ คํา ถามเกี่ ย วกับ ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลของกลุ่ ม ตัว อย่า ง ประกอบด้ว ย เพศ อายุ
สถานภาพการสม ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือนในปั จจุบนั
ส่ วนที่ 2 เป็ นข้อคําถามเกี่ ยวกับปั จจัยด้านคุณภาพชี วิตของผูส้ ู งอายุ ผูว้ ิจยั ใช้แนวคิด ทฤษฎี ของ
Schalock, L. R. (2004) ประกอบด้วย ด้านสภาพอารมณ์ที่ดี ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านสภาพความ
เป็ นอยูท่ ี่ดี ด้านสภาพร่ างกายที่ดี ด้านการรวมกลุ่มทางสังคม และด้านการตัดสิ นใจด้วยตนเอง
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. จัดทําจดหมายแนะนําตัว เพื่อขอความอนุเคราะห์สาํ หรับการเก็บรวบรวมข้อมูล จากมหาวิทยาลัย
ศรี ปทุม ไปยังสมาคมผูส้ ูงอายุ ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง
2. ผูว้ ิจยั ส่ งแบบสอบถามพร้อมหนังสื อขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามไปยังสมาคม
ผูส้ ู งอายุ ที่ เป็ นกลุ่มตัวอย่าง โดยผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองในบางส่ วน และบางส่ วนจะใช้การส่ งทาง
ไปรษณี ยใ์ ห้กบั ผูป้ ระสานงานซึ่ งปฏิบตั ิงานอยูภ่ ายในสมาคมผูส้ ู งอายุ ที่ เป็ นกลุ่มตัวอย่าง ในกรณี ที่ยงั ไม่ได้รับ
แบบสอบถามคืน ผูว้ ิจยั จะดําเนิ นการติดตามครั้งที่ 2 และ 3 โดยวิธีการต่างๆ เช่น ส่ งแบบสอบถามไปให้ใหม่
โทรศัพท์สอบถาม และติดตามด้วยตนเอง ทั้งนี้เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่สมบูรณ์ที่สุด
3. ผูว้ จิ ยั นําแบบสอบถามที่สมบูรณ์ จํานวน 400 ชุด มาวิเคราะห์ขอ้ มูล
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยการรวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับทั้งหมด นํามา
วิเ คราะห์ แ ละประมวลผลข้อ มู ล โดยใช้โ ปรแกรมสํา เร็ จรู ปทางสถิ ติเพื่ อ การวิจัย โดยกํา หนดระดับความมี
นัยสําคัญ 0.05 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ มีดงั นี้
1. ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ใช้สาํ หรับวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานส่ วนบุคคล
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนในปั จจุบนั
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2. ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรื อ S.D.)ใช้สาํ หรับวิเคราะห์
ระดับความคิดเห็นเกี่ ยวกับปั จจัยด้านความดาดหวังของผูส้ ู งอายุ และปั จจัยด้านคุณภาพในการดําเนิ นชี วิตของ
ผูส้ ูงอายุในประเทศไทย
3. ใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) สําหรับค่านัยสําคัญทาง
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้กาํ หนดไว้ที่ระดับ .05 และ .01

5. สรุ ปผลการวิจัย

จากผลการวิจยั “เรื่ องการศึกษาคุณภาพชีวิตของผูส้ ู งอายุในประเทศไทย กรณี ศึกษา เขตกรุ งเทพมหานคร
ปทุมธานี และนนทบุรี” พบว่า
ด้านเพศ พบว่า ในภาพรวมผูส้ ู งอายุ ในเขตกรุ งเทพมหานคร ปทุ มธานี และนนทบุ รี ที่ เป็ นเพศหญิ ง
มี คุณภาพชี วิตสู งกว่าเพศชาย และผูส้ ู งอายุที่มีเพศต่างกัน มี คุณภาพชี วิต โดยรวม ไม่แตกต่างกัน เมื่ อพิจารณา
รายด้าน พบว่า ผูส้ ู งอายุ ในเขตกรุ งเทพมหานคร ปทุมธานี และนนทบุรี มีคุณภาพชี วิตที่ มีเพศต่างกัน มีคุณภาพ
ชี วิตด้า นการรวมกลุ่ ม ทางสั ง คม และด้านความสัมพันธ์ ระหว่างบุ คคล เท่ านั้นที่ แตกต่ างกัน ด้า นอายุ พบว่า
ในภาพรวมผูส้ ู งอายุ ในเขตกรุ งเทพมหานคร ปทุ มธานี และนนทบุ รี ที่ มีอายุ 71-75 ปี มี คุณภาพชี วิตสู ง กว่า
ผูส้ ู งอายุที่มี อายุ 60-65 ปี อายุ 66-70 ปี อายุ 76-80 ปี และอายุ 80 ปี ขึ้นไป ผูว้ ิจยั จึงวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบทางเดียว พบว่าผูส้ ูงอายุ ในเขตกรุ งเทพมหานคร ปทุมธานี และนนทบุรีที่มีอายุต่างกัน มีคุณภาพชีวติ โดยรวม
แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน ทั้ง 6 ด้าน พบว่า ผูส้ ู งอายุ ในเขตกรุ งเทพมหานคร ปทุมธานี และนนทบุรี ที่ มีอายุ
ต่างกัน มีคุณภาพชีวติ แตกต่างกันในด้านสภาพความเป็ นอยูท่ ี่ดี ด้านสภาพร่ างกายที่ดี ด้านการตัดสิ นใจด้วยตนเอง
และด้านการรวมกลุ่มทางสังคม ส่วนด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และด้านสภาพอารมณ์ที่ดี พบว่า ไม่แตกต่าง
กัน ด้านสถานภาพการสมรส พบว่า ในภาพรวมผูส้ ู งอายุ ในเขตกรุ งเทพมหานคร ปทุมธานี และนนทบุรีที่มี
สถานภาพโสด มีคุณภาพชีวติ สูงกว่าผูส้ ูงอายุที่มีสถานภาพสมรส และผูส้ ูงอายุที่มีสถานภาพหย่า/หม้าย/แยกกัน
อยู่ ผูว้ จิ ยั จึงวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว ผลการทดสอบ พบว่า สูงอายุ ในเขตกรุ งเทพมหานคร ปทุมธานี
และนนทบุรีที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีคุณภาพชีวติ โดยรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน ทั้ง 6 ด้าน พบว่า
ผูส้ ูงอายุ ในเขตกรุ งเทพมหานคร ปทุมธานี และนนทบุรีที่มีสถานภาพการสมรส ต่างกัน มีคุณภาพชีวติ แตกต่างกัน
ในด้านสภาพความเป็ นอยู่ที่ดี ด้านสภาพร่ างกายที่ ดี ด้านการตัดสิ นใจด้วยตนเอง ด้านการรวมกลุ่มทางสังคม
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ส่วนด้านสภาพอารมณ์ที่ดี พบว่า ไม่แตกต่างกัน

6. อภิปรายผล

ผลจากการศึกษาคุณภาพชี วิตของผูส้ ู งอายุในประเทศไทย กรณี ศึกษา เขตกรุ งเทพมหานคร ปทุมธานี และ
นนทบุรี พบว่า ภาพรวมคุณภาพชีวิตของผูส้ ู งอายุ ในเขตกรุ งเทพมหานคร ปทุมธานี และนนทบุรี ทั้ง 6 ด้านอยู่
ในระดับปานกลาง โดยด้านที่ มีค่าเฉลี่ยสู งที่ สุด คือ ด้านสภาพร่ างกายที่ ดี รองลงไปคือ ด้านสภาพอารมณ์ท่ี ดี
ด้านการรวมกลุ่มทางสังคม ด้านสภาพความเป็ นอยูท่ ี่ดี ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และด้านการตัดสิ นใจ
ด้วยตนเอง ตามลําดับ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ พร คูหา (2552) ได้ศึกษาแนวทางการปรับปรุ งคุณภาพชีวติ
ผูส้ ู งอายุของเทศบาลตําบลหนองขาว อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ผลการศึกษาพบว่า 1) สภาพคุณภาพชี วิต
ผูส้ ู งอายุส่วนใหญ่มีปัญหาด้านร่ างกายโดยการเจ็บป่ วยทางร่ างกาย ด้านจิตใจพบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับความจาไม่ดี
แต่พบว่ามีความพอใจต่อความสัมพันธ์ทางสังคมเกี่ยวกับการดูแลเอาใจใส่ของสมาชิกในครอบครัว นอกจากนี้ ยงั
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พบว่ามีความพอใจต่อสภาพแวดล้อมที่เป็ นอยูเ่ กี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายนอกบ้าน เช่น สะอาด บรรยากาศดี ไม่มี
มลพิษ 2) ปั ญหาการปรับปรุ งคุณภาพชีวติ ผูส้ ูงอายุ พบว่า ปั ญหาส่วนใหญ่เกิดจากผูส้ ูงอายุขาดความรู ้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสภาพปั ญหาของตนเองที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และ 3) แนวทางการปรับปรุ งคุณภาพชี วิตผูส้ ู งอายุพบว่า
ต้องให้ความสําคัญในการปรับปรุ งคุณภาพชี วิตทางด้านร่ างกายเป็ นอันดับแรกก่อน โดยการออกหน่ วยตรวจ
สุขภาพเคลื่อนที่เป็ นประจาทุกเดือน รองลงมาต้องให้ความสําคัญทางด้านจิตใจโดยการเสริ มสร้างความมัน่ คงทาง
ใจด้ว ยการจัด โครงการแสดงธรรมเทศนาสาหรั บ ผูส้ ู ง อายุเ ป็ นประจาทุ ก เดื อ น นอกจากนี้ ควรเสริ ม สร้ า ง
ความสัมพันธ์ทางสังคมให้แก่ผสู ้ ูงอายุ โดยจัดกิจกรรมกลุ่ม ชมรมสาหรับผูส้ ูงอายุเกี่ยวกับการปฏิบตั ิธรรม รวมถึง
แนวทางการปรับปรุ งคุณภาพชี วิตด้านสภาพแวดล้อม ควรเน้นให้มีการเพิ่มเงิ นเบี้ ยยังชี พคนชราแบบจัดเป็ น
สวัสดิการให้แก่ผสู ้ ูงอายุโดยมีหลักเกณฑ์ชดั เจน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สิ งหา จันทริ ยว์ งษ์ (2551) ได้พฒั นา
รู ปแบบที่เหมาะสมสําหรับคุณภาพชี วิตผูส้ ู งอายุในชนบทโดยใช้ครอบครัวเป็ นศูนย์กลาง ผลการวิจยั พบว่า 1)
องค์ประกอบคุณภาพชีวิตของผูส้ ู งอายุในชนบทของไทยเกี่ ยวข้องกับองค์ประกอบ 2 ประการคือ องค์ประกอบ
ภายในเป็ นผลจากความเสื่ อมทางร่ างกายที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตและพฤติกรรมส่ วนตัวและสังคม ซึ่งอธิบายได้ดว้ ย
ทฤษฎี ผูส้ ู งอายุ และองค์ประกอบ ภายนอกเกี่ ยวข้องกับการพึ่งพิงทางเศรษฐกิ จ เพื่อการดํารงชี พขั้นพื้นฐานใน
สังคมวัฒนธรรมยุคโลกาภิวตั น์ที่เปลี่ยนแปลงก่อให้เกิดปั ญหาต่อผูส้ ูงอายุอย่างหลากหลาย นอกจากนี้การศึกษาที่
ไม่เท่าเทียมและการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารที่ทนั สมัยมีความขัดแย้งกับภูมิปัญญาดั้งเดิม ทั้งนี้ สิ่งแวดล้อมในอดี ตถูก
ทําลายโดยระบบทุนนิยมเป็ นอุปสรรคสําหรับผูส้ ูงอายุในชนบทซึ่งพึ่งพาธรรมชาติเพื่อการดํารงชีพ อย่างไรก็ตาม
ผูส้ ู งอายุมีโอกาสได้รับพิษภัยจากสิ่ งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม แม้ว่าสวัสดิ การจากภาครัฐและเอกชนมี
บทบาทสําคัญในการช่วยเหลือผูส้ ู งอายุในรู ปแบบที่หลากหลาย แต่สวัสดิ การดังกล่าวมีจาํ นวนจํากัดและยังไม่
ครอบคลุมผูส้ ู งอายุที่อาศัยอยู่ในชนบท 2) การสร้ างรู ปแบบการพัฒนาคุณภาพชี วิตผูส้ ู งอายุในชนบทโดยใช้
ครอบครัวเป็ นศูนย์กลาง เป็ นข้อเสนอเชิ งยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชี วิตผูส้ ู งอายุในชนบท ซึ่ งได้จากการ
สังเคราะห์องค์ความรู ้เกี่ ยวกับผูส้ ู งอายุในชนบททุกด้านเป็ นฐานข้อมูล ได้รูปแบบซึ่ งประกอบด้วย ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 5 ด้าน คือ การเตรี ยมความพร้อม การส่ งเสริ มโดยครอบครัว ระบบคุม้ ครองสวัสดิการโดยครอบครัว
การพัฒนาบุคลากรด้านครอบครัว การจัดการความรู ้และการวิจยั โดยครอบครัว ซึ่ งรู ปแบบดังกล่าวนี้ ได้รับการ
ตรวจสอบจากผูท้ รงคุณวุฒิที่มีความเชี่ ยวชาญด้านสู งอายุและครอบครัว รวมทั้งได้รับการยอมรับและความพึง
พอใจจากกลุ่มผูส้ ูงอายุ ผูด้ ูแลใกล้ชิดผูส้ ูงอายุและผูน้ าํ ชุมชน อยูใ่ นเกณฑ์ดี สรุ ปโดยภาพรวม รู ปแบบที่เหมาะสม
สําหรับการพัฒนาคุณภาพชี วิตผูส้ ู งอายุในชนบทโดยใช้ครอบครัวเป็ นศูนย์กลาง เป็ นการวิจยั ที่มุ่งแสวงหาองค์
คามรู ้เกี่ยวกับผูส้ ู งอายุโดยเฉพาะในชนบทเพื่อพัฒนาคุณภาพชี วิตของผูส้ ู งอายุให้ดาํ รงคุณค่าแห่ งปูชนี ยะบุคคล
ของสังคมอย่างยัง่ ยืนสื บไป สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ศริ นุช ฉายแสง (2553) ได้ศึกษาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์
กับคุณภาพชีวติ ผูส้ ูงอายุในจังหวัดอํานาจเจริ ญ ผลการวิจยั พบว่า 1) ปั จจัยทางชีวะสังคม 5 ตัวแปร กลุ่มปั จจัยนํา 6
ตัวแปร กลุ่มปั จจัยเอื้อ 2 ตัวแปร และปั จจัยเสริ ม 2 ตัวแปร รวม 15 ตัวแปร มีความสัมพันธ์เชิงเส้นกับคุณภาพชีวิต
ผูส้ ูงอายุ 2) ตัวแปรพยากรณ์ที่ดีของคุณภาพชีวติ ผูส้ ูงอายุ มีท้ งั หมด 6 ตัวแปร ได้แก่ ความเชื่อความสามารถตนเอง
ในการมีคุณภาพชีวติ ที่ดี การได้รับแรงสนับสนุนจากผูน้ าชุมชนและชาวบ้าน การรับรู ้ประโยชน์ของการมีคุณภาพ
ชี วิตดี อาชี พหลัก และการได้รับแรงสนับสนุ นจากเจ้าหน้าที่ สาธารณสุ ขและสถานภาพ โดยตัวแปรพยากรณ์
ทั้งหมดนี้สามารถพยากรณ์คุณภาพชีวติ ผูส้ ูงอายุได้ร้อยละ 54.6 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์
เท่ากับ .387 สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชนะโชค คําวัน (2553) ได้ศึกษาแนวทางการสร้างเสริ มคุณภาพชี วิต
ผูส้ ู งอายุขององค์การบริ หารส่ วนตําบลปลาปาก จังหวัดนครพนม ผลการศึ กษาพบว่า ระดับคุณภาพชี วิตของ
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ผู ้สู ง อายุข ององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บลปลาปาก มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ไม่ ว่า จะเป็ นในภาพรวม หรื อ รายด้า น ซึ่ ง
ประกอบด้วยด้านสุขภาพกาย ด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม และด้านสิ่ งแวดล้อม ส่วนใหญ่จะอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง ส่ วนแนวทางการสร้างเสริ มคุณภาพชีวิตของผูส้ ู งอายุ มี 4 แนวทางได้แก่ แนวทางการมีส่วนร่ วมของ
ครอบครัว แนวทางการพัฒนาด้านจิตใจ แนวทางการช่วยเหลือกรณี การเจ็บป่ วย แนวทางการส่งเสริ มรายได้ และ
แนวทางการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อการดํารงชีพของผูส้ ูงอายุ

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
จากการศึกษาวิจยั เรื่ อง การศึกษาคุณภาพชีวิตของผูส้ ู งอายุในประเทศไทย กรณี ศึกษา เขตกรุ งเทพมหานคร
ปทุมธานี และนนทบุรี ” ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ใคร่ ขอเสนอความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. หน่ วยงานภาครัฐบาลควรจัดตั้งชมรมผูส้ ู งอายุในชุมชนเพื่อรวมกลุ่มทํากิ จกรรมต่างๆ ของ
ผูส้ ูงอายุ ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดรายได้ และเพื่อสร้างทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม
2.หน่ วยงานภาครั ฐบาลควรจัดตั้งชมรมผูส้ ู งอายุในชุ มชน ควรมี การจัดตั้งศู นย์ให้ผูส้ ู งอายุมี
เครื อข่าย ได้ทาํ กิจกรรม จิตอาสาต่างๆ ร่ วมกัน มีการดูแลสารทุกข์สุกดิบซึ่งกันและกัน

8. กิตติกรรมประกาศ

รายงานการวิจยั เรื่ องการศึกษาคุณภาพชีวติ ของผูส้ ูงอายุในประเทศไทย กรณี ศึกษา เขตกรุ งเทพมหานคร
ปทุ ม ธานี และนนทบุ รี ผูว้ ิจัย ขอกราบขอบพระคุ ณ ผูช้ ่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.สอาด บรรเจิ ดฤทธิ์ ที่ ก รุ ณ าให้
คําปรึ กษา ข้อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ ตรวจแก้ไขงานวิจยั นี้ และติดตามความก้าวหน้าอย่างสมํ่าเสมอ ผูว้ ิจยั
ขอกราบขอบพระคุณท่านเป็ นอย่างสู งไว้ ณ โอกาสนี้ ขอขอบคุณ ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนางานวิจยั มหาวิทยาลัย
ศรี ปทุม ที่ ได้มอบทุนสนับสนุ นงานวิจยั ปี งบประมาณ 2561 ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้ ขอขอบคุณ
ผูท้ รงคุ ณวุฒิทุกท่ าน ที่ ได้กรุ ณาสละเวลาอันมี ค่ายิ่งของท่ าน ปรั บปรุ งแก้ไขเครื่ องมื อวิจัยจนได้เครื่ องมือที่ มี
คุณภาพ ขอขอบคุณ อาจารย์และบุคลากร ของคณะบริ หารธุ รกิ จ อย่างสู งที่ เป็ นกําลังใจและให้การสนับสนุ น
การทํางานอย่างต่อเนื่อง

9. เอกสารอ้ างอิง

กรมกิจการผูส้ ูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์, การดําเนินงานด้ านผู้สูงอายุของ
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ชนะโชค คําวัน. (2553). แนวทางการสร้ างเสริมคุณภาพชีวติ ผู้สูงอายุขององค์ การบริหารส่ วนตําบล ปลาปาก
จังหวัดนครพนม. รายงานการศึกษาอิสระปริ ญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการปกครอง
ท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
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บทคัดย่ อ

การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเพื่อศึกษาทัศนคติและความต้องการของประชาชนผูใ้ ช้บริ การต่อการ
ให้บริ การรถโดยสารรถประจําทางของ ขสมก.และเพื่อปรับปรุ งแนวทางการให้บริ การ ผูว้ จิ ยั กําหนดกลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ คือประชาชนทัว่ ไปที่ใช้บริ การรถขนส่ งของ ขสมก. จํานวน 538 คน และใช้วิธีการเลือก
กลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่ มแบบบังเอิญ (Accidental sampling) ซึ่ งในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การวิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยการรวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับทั้งหมด นํามาวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป
ทางสถิ ติ เ พื่ อ การวิจัย โดยกํา หนดระดับ ความมี นัย สํา คัญ 0.05 ทั้ง นี้ สถิ ติ ที่ ใ ช้ใ นการวิเ คราะห์ ข ้อ มู ล ในการ
ศึ กษาวิจัยครั้ งนี้ มี ดังนี้ ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ ย (Mean) และ ค่าเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation หรื อ S.D.) และใช้ก ารวิเ คราะห์ ส มการถดถอยพหุ คู ณ (Multiple Regression
Analysis) สําหรั บค่านัยสําคัญทางสถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ กาํ หนดไว้ที่ระดับ .05 และ .01 ผลการวิจัย
พบว่า ความพึงพอใจในการใช้บริ การของ ขสมก. ของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร พบปั จจัยทั้ง 5 ตัว ด้าน
รู ปลักษณ์ ความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ ด้านการตอบสนองลูกค้า ด้านการรับประกัน/ความมัน่ ใจ การดูแล
เอาใจใส่ ของลูกค้าเป็ นรายบุคคล อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้ง5ตัว ปั จจัยที่มีต่อความพึงพอใจในการ
ใช้บริ การของ ขสมก. ของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร ได้ดีที่สุดคือ ด้านการตอบสนองลูกค้า ด้านความ
น่าเชื่อถือและความไว้วางใจ ด้านการรับประกัน/ความมัน่ ใจ ด้านการดูแลเอาใจใส่ลูกค้าเป็ นรายบุคคล และด้าน
รู ปลักษณ์
คําสําคัญ : ความพึงพอใจ ประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร การบริ การ รถโดยสาร
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ABSTRACT

The purpose of this research was to study the attitudes and needs of people using the bus service of
BMTA and to improve service guidelines the researcher determined the sample group in this study. Is the general
public who use the BMTA public transportation service of 538 people. And the Accidental sampling method used
by the random sampling method. In this research the researcher analyzed the data by collecting all received
questionnaires Analyze and process the data by using statistical software packages for research the significance
level is 0.05. The statistics used in data analysis in this study are as follows: Frequency and Percentage Mean and
Standard Deviation or SD). And use multiple regression analysis. The statistical significance used in this analysis
is set at .05 and .01 levels. The results show that the satisfaction in using the services of The Mass Communication
Authority of the People in Bangkok has found all 5 factors appearance Trust and trust Customer response
Warranty / Confidence Individual customer care With statistical significance at the level of .05 on all 5 characters
Factors affecting the satisfaction of the Mass Transit Authority of Bangkok Mass. Service of people in Bangkok
Is the best Customer response In reliability and trust Warranty / Confidence In taking care of customers
individually And the appearance
Keywords: satisfaction of people in Bangkok service Public transport

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย

เนื่ องด้วยระบบขนส่ งมวลชนเป็ นการให้บริ การที่ไม่แสวงหาผลกําไรและการให้บริ การขนส่ งมวลชน
ของรัฐที่มีในปั จจุบนั ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการและไม่ตอบสนองต่อความต้องการของผูเ้ ดินทางได้ทาํ ให้เกิด
ความล่าช้าในการเดินทางและเกิดความศูนย์เสี ยทางเศรษฐกิจ (สมบูรณ์ ศิริสรรหิ รัญ, 2560) การประกอบกิจกรรม
ต่าง ๆ ในชี วิตประจําวันของผูท้ ี่ อาศัยอยู่ในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลโดยเฉพาะผูท้ ี่ ไม่มีรถยนต์นั่ง ส่ วน
บุ คคลล้วนจําเป็ นจะต้องอาศัยการเดิ นทางด้วยระบบขนส่ งมวลชนสาธารณะมาเป็ นตัวกลางในการเชื่ อมต่อ
กิ จกรรมต่าง ๆ เข้าด้วยกันแทบทั้งสิ้ นด้วยเหตุน้ ี การดําเนิ นชี วิตประจําวันของพวกเขาจึ งมีความเกี่ ยวข้องและ
สัมพันธ์อยูก่ บั ระบบขนส่ งมวลชนสาธารณะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะรถโดยสารประจําทางซึ่ งดําเนิ นการ
โดยองค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ (ขสมก.) ที่มีขอบข่ายในการให้บริ การที่ครอบคลุมถึง 155 เส้นทางสําคัญ การ
ขนส่ งมวลชนมีความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างยิ่ง ในด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะการลดค่าครอง
ชีพของประชาชน นอกจากนี้การมีระบบขนส่งมวลชนที่ดี มีรูปแบบการเดินทางที่หลากหลาย สะดวก และมีราคา
ที่เหมาะสม ยังมีส่วนช่วยในการตัดสิ นใจเดินทางมาท่องเที่ยวยังประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอีกด้วย
ซึ่งก็จะส่งผลให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยเติบโตมากขึ้น โดยการขนส่งมวลชนของประเทศไทยนั้น
มีหลากหลายรู ปแบบทั้งทางบก ทางนํ้า และทางอากาศ แต่ในปั จจุบนั การขนส่ งมวลชนทางบกนับเป็ นรู ปแบบ
การขนส่งที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ซึ่งในปั จจุบนั หน่วยงานภาครัฐก็ได้พยายามพัฒนาระบบขนส่งมวลชน โดย
นําเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ในการบริ หารระบบขนส่ งมวลชนทางบก ดังเช่นประเทศสิ งคโปร์ ที่นับเป็ นประเทศ
ต้นแบบในภูมิภาคเอเชียที่มีการบริ หารจัดการระบบขนส่งมวลชนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (อาริ ยา หมัดหลี, 2559)
นอกจากนี้ การให้บริ การด้านการขนส่ งมวลชนโดยรถโดยสารประจําทาง ยังมีความคล่องตัวสู ง สะดวก และ
สามารถให้บริ การได้ทุกจุดตลอดระยะของการเดิ นทาง ซึ่ งถื อเป็ นข้อได้เปรี ยบประการสําคัญที่ ระบบขนส่ ง
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มวลชนสาธารณะประเภทอื่ น ไม่ ว่า จะเป็ นเรื อ รถไฟ รถไฟฟ้ า หรื อ แม้แ ต่ เครื่ องบิ น ไม่ ส ามารถกระทําได้
ยิ่งกว่านั้น อัตราค่าโดยสารยังอยู่ในระดับตํ่ากว่าระบบขนส่ งมวลชนทางบกประเภทอื่นๆ ที่ ให้บริ การในพื้นที่
เดียวกันอีกด้วย
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึ งมี ความสนใจศึ กษาวิจยั เรื่ อง ความพึงพอใจในการใช้บริ การรถโดยสาร ขสมก. ของ
ประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร โดย ผลการวิจยั ที่ได้ในครั้งนี้ผูใ้ ช้บริ การการขนส่ ง ขสมก.และผูป้ ระกอบการ
ตลอดจนพนัก งาน สามารถนํา ผลการวิ จัย ไปใช้ใ นการปรั บ ปรุ ง การให้ บ ริ การรถโดยสาร ขสมก. ให้ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่งขึ้ น ตลอดจนธุ ร กิ จบริ ก ารด้า นขนส่ งมวลชนต่า งๆสามารถนํา ผลวิจัย ที่ ไ ด้ในครั้ งนี้ ไป
ประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพในการดําเนินงานต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริ การรถโดยสาร ขสมก. ของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. เพื่ อ เปรี ยบเที ย บความพึ ง พอใจในการใช้บ ริ การรถโดยสาร ขสมก. ของประชาชนในเขต
กรุ งเทพมหานคร จําแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้ น

ตัวแปรตาม
ความพึงพอใจในการให้ บริการ
1. ด้านรู ปลักษณ์
2. ด้านความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ
3. ด้านการตอบสนองลูกค้า
4. ด้านการรับประกัน/ความมัน่ ใจ
5. ด้านการดูแลเอาใจใส่ลูกค้าเป็ นรายบุคคล

ปัจจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
ช
3. สถานภาพสมรส
4. ระดับการศึกษา

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
ศึกษาวิจยั เรื่ อง ความพึงพอใจในการใช้บริ การรถโดยสาร ขสมก. ของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร
ครั้ งนี้ เป็ นงานวิจยั เชิ งสํารวจ ซึ่ งมุ่งเน้นทําการสํารวจสอบถามเฉพาะประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่ ใช้
บริ การรถโดยสาร ขสมก. โดยใช้เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามและนําข้อมูลเชิงประจักษ์
จากประสบการณ์จริ งมาตรวจสอบกับกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีที่ผวู ้ จิ ยั กําหนดขึ้นจากหลักการ แนวคิด และทฤษฎี
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4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
เนื่ องจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้นขนาด ตัวอย่างสามารถ
คํานวณได้จากสู ตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ Cochran (2007) โดยกําหนดระดับค่า ความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 และ
ระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ซึ่งมีสูตรในการคํานวณที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ

n

=

P(1-P)Z2
E2

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
สัดส่วนของประชากรที่ผวู ้ จิ ยั กําลังสุ่ม (0.5)
ระดับความเชื่อมัน่ ที่ผวู ้ จิ ยั กําหนดไว้ที่ Z = 1.96
ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 (ระดับ 0.05)
E แทน ค่าความผิดพลาดสูงสุดที่เกิดขึ้น (0.05)
แทนค่าในสูตร จะได้
เมื่อ n แทน
P แทน
Z แทน

n

=
=
=

(0.5)(1-0.5) (1.96)2
(0.05)2
(0.5)(0.5) (3.8416)
(0.0025)
(0.9604)
(0.0025)

=

3.84.16

ดังนั้นขนาดตัวอย่างอย่างขั้นตํ่า คื อ 384 ตัวอย่าง ที่ ระดับความเชื่ อมัน่ ร้ อยละ 95 แต่การกําหนดกลุ่ม
ตัวอย่าง (Sample Size) ที่ เหมาะสมจะเป็ นตัวแทนของประชากรที่ศึกษานั้นให้กาํ หนดหรื อประมาณการขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างควรมีอย่างน้อย 400 ตัวอย่าง (Tabachnick and Fidell, 2007) สอดคล้องกับ Yamane (1973) ที่ กล่าวไว้ว่า ถ้า
ประชากรมีจาํ นวนมาก อย่างน้อยต้องมีตวั อย่างที่ ทาํ การศึ กษา 400 ตัวอย่างที่ ความคลาดเคลื่อน ร้อยละ 5 จึ งจะเป็ น
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมเป็ นตัวแทนของประชากรที่ศึกษาได้ดี ดังนั้นการศึกษา วิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั จึงกําหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างไว้ที่จาํ นวน 400 ตัวอย่าง
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรต้น ( Independent Variables ) ได้แก่ ปั จจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพการ
สมรส ระดับการศึกษา
ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ ปั จจัยด้านความพึงพอใจในการให้บริ การ จากแนวคิด ทฤษฎี
ของ (Zeithaml, Parasuraman andBerry,1994) 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านรู ปลักษณ์ ด้านความน่ าเชื่ อถื อและ
ไว้วางใจ ด้านการตอบสนองลูกค้า ด้านการรับประกัน/ความมัน่ ใจ ด้านการดูแลเอาใจใส่ลูกค้าเป็ นรายบุคคล
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4.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือในการวิจยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยประกอบด้วย 2 ส่วนด้วยกัน ได้แก่
ส่ วนที1่ แบบสอบถามด้านปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา
ส่ วนที่2 แบบสอบถามเกี่ ยวกับ ความพึงพอใจในการใช้บริ การ ขสมก. ของประชาชนในเขต
กรุ งเทพมหานคร ตามแนวคิด ทฤษฎีของ (Zeithaml, Parasuraman and Berry,1994 และผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ใช้
มาตรส่วนประมาณค่าของ Likert ซึ่งลักษณะของข้อคําถามประกอบด้วยข้อความที่เป็ นเชิงบวกและเชิงลบให้ตอบ
ในลักษณะประเมินค่า 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน เพื่อแปลความหมายของแบบสอบถามได้แก่ เห็นด้วย
มากที่สุด เห็นด้วยอย่างมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อย และเห็นด้วยน้อยที่สุด ประกอบด้วยข้อคําถามทั้ง
5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านรู ปลักษณ์ดา้ นความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ ด้านการตอบสนองลูกค้า ด้านการรับประกัน/
ความมัน่ ใจและด้านการดูแลเอาใจใส่ลูกค้าเป็ นรายบุคคล
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองกับประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานครที่ใช้บริ การรถโดยสาร ขสมก.
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยการรวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับทั้งหมด นํามา
วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมู ล โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิ ติเ พื่อ การวิจัย โดยกําหนดระดับความมี
นัยสําคัญ 0.05 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ มีดงั นี้
1. ใช้โปแกรมสําเร็ จรู ป SPSSในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1.1 สถิ ติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และ ค่าร้ อยละ (Percentage) ใช้สําหรั บการ
วิเคราะห์สถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.) ใช้รายงานและอธิ บายความพึงพอใจ
ในการใช้บริ การ ขสมก. ของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. วิเคราะห์โดยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพื่อทดสอบสมมติฐานแต่ละข้อ
2.1 ใช้สถิติ t-test เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม ระหว่างเพศชายกับเพศหญิง

5. สรุ ปผลการวิจัย

จากผลสํารวจจากแบบสอบถามเรื่ องความพึงพอใจในการใช้บริ การ ขสมก. ของประชาชนในเขต
กรุ งเทพมหานคร ผูว้ จิ ยั รายงานผลการสํารวจดังนี้
ด้านรู ปลักษณ์ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยความพึงพอใจในการใช้
บริ การด้านรู ปลักษณ์ อยู่ในระดับมาก (x�= 3.90, S.D.= 0.56) เมื่อพิจารณารายข้อสามารถเรี ยงลําดับจากข้อที่มี
ค่าเฉลี่ ยมากที่ สุด ไปหาน้อยที่ สุดได้ดงั นี้ วัสดุ อุปกรณ์ ภายในรถเมล์มีความทันสมัย มี ความสะอาด (x�= 3.65,
S.D.=0.72) มีสภาพแวดล้อมบริ เวณป้ ายรถเมล์ ขสมก. เขตบางเขนที่ท่านใช้บริ การเป็ นประจํา มีความเหมาะสมสะอาด
กว้างขวางไม่แออัด (x�= 3.99 , S.D.= 0.75) พนักงานที่ให้บริ การแต่งกายเรี ยบร้อย สุ ภาพเหมาะสม(x�= 4.07, S.D.=0.90)
ข้อมูลต่างๆ มีความละเอียดชัดเจน เข้าใจง่าย เช่น ป้ ายเส้นทางการเดินรถ (x�= 3.92, S.D.= 0.78) ตามลําดับ
ด้านความน่ าเชื่ อถื อและความไว้วางใจ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมี ระดับความคิดเห็ นเกี่ ยวกับปั จจัยความ
พึงพอใจในการใช้บริ การ ด้านความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ อยูใ่ นระดับมาก (x�= 3.88, S.D.= 0.60) เมื่อพิจารณา
510

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 14 ประจําปี 2562

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

รายข้อสามารถเรี ยงลําดับ จากข้อที่ มีค่าเฉลี่ ยมากที่ สุด ไปหาน้อยที่ สุดได้ดงั นี้ ตารางเวลาในการเดิ นรถมีความ
สมํ่าเสมอในแต่ละวัน (x�= 3.78, S.D.=0.89) พนักงานขับรถให้บริ การเป็ นไปอย่างถูกต้อง เช่น ขับรถถูกกฎหมาย
และกฎจราจร (x�= 3.99, S.D.= 0.77) เครื่ องมือวัสดุรวมทั้งระบบมีความปลอดภัยพร้อมบริ การ เช่น ประตูยงั อยูใ่ น
สถานการณ์ที่พร้อมใช้งาน (x�= 3.89, S.D.=0086) มีการพัฒนาระบบติดตั้ง ระบบ GPS Tracking เพื่อติดตามการ
เดินรถให้ประชาชน (x�= 3.88, S.D.=0.84) ตามลําดับ
ด้านการตอบสนองลูกค้า พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยความพึงพอใจในการใช้
บริ การ ด้านการตอบสนองลูกค้า อยูใ่ นระดับมาก (x�= 3.90, S.D.= 0.54) เมื่อพิจารณารายข้อสามารถเรี ยงลําดับจาก
ข้อที่ มีค่าเฉลี่ยมากที่ สุด ไปหาน้อยที่ สุดได้ดงั นี้ ระบบการทํางานของ ขสมก.มีความรวดเร็ ว เสถียรไม่ขดั ข้อง
ระหว่างให้บริ การอยู่ (x�= 3.89, S.D.=0.82) พนักงานมีความรู ้ ความพร้อมในการให้ขอ้ มูลกับผูใ้ ช้บริ การได้ในทันที
ที่ ตอ้ งการ (x�= 3.74, S.D.= 0.75) ความรวดเร็ วในการให้บริ การของพนักงานของพนักงานเก็บค่าโดยสาร (x�= 3.98,
S.D.=0.72) พนักงานขับรถจอดรถได้ตรงตามจุด รับ-ส่ ง ผูโ้ ดยสาร เช่น ไม่จอดรับผูโ้ ดยสารนอกป้ าย (x�= 4.00,
S.D.=0.86) ตามลําดับ
ด้านการรับประกัน/ความมัน่ ใจ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยความพึง
พอใจในการใช้บริ การด้านการรับประกัน/ความมัน่ ใจ อยูใ่ นระดับมาก (x�= 3.90, S.D.= 0.54) เมื่อพิจารณารายข้อ
สามารถเรี ยงลําดับจากข้อที่ มีค่าเฉลี่ยมากที่ สุด ไปหาน้อยที่ สุดได้ดงั นี้ พนักงานสามารถที่ จะแนะนําให้ความรู ้
ข้อมูลการบริ การของ ขสมก.ได้เป็ นอย่างดี (x�= 3.91, S.D.=0.86)การบริ การของ ขสมก. สร้างความมัน่ ใจต่อลูกค้า
ที่ ใช้บริ การในเรื่ องความปลอดภัย (x�= 3.82, S.D.= 0.82)พนักงานให้บริ การอย่างสุ ภาพเรี ยบร้อย ให้เกี ยรติต่อ
ผูใ้ ช้บริ การได้อย่างเท่าเทียม (x�= 3.89, S.D.=0.87)พฤติกรรมของพนักงานสามารถสร้างความเชื่อมัน่ ที่ดีในบริ การ
ได้ เช่นพนักงานขับรถไม่มีอาการมึนเมาในขณะปฏิบตั ิหน้าที่ (x�= 4.01, S.D.=0.80 ) ตามลําดับ
ด้านการดูแลเอาใจใส่ลูกค้าเป็ นรายบุคคล พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัย
ความพึงพอใจในการใช้บริ การ ด้านการดูแลเอาใจใส่ลูกค้าเป็ นรายบุคคล อยูใ่ นระดับมาก (x�= 3.96, S.D.= 0.53)
เมื่อพิจารณารายข้อสามารถเรี ยงลําดับจากข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ไปหาน้อยที่สุดได้ดงั นี้เจ้าหน้าที่ให้บริ การด้วย
ความสนใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส และบริ การเป็ นกันเองต่อผูโ้ ดยสารทุกคน (x�= 3.95, S.D.=0.84) ทางสายรถเมล์มี
ช่องทางในการบอกข้อมูลในการเดินทางให้ผโู ้ ดยสารทราบโดยผ่านทางหน้าจอดิจิตอล (x�= 3.88, S.D.= 0.77)
เจ้าหน้าที่มีความสนใจและใส่ ใจ ในการให้บริ การผูโ้ ดยสารอย่างจริ งใจ เช่นบอกกล่าวผูโ้ ดยสารที่นั่งที่สาํ หรับ
พระภิกษุ คนมีครรภ์ ให้สละที่นง่ั เมื่อมีพระภิกษุหรื อคนท้องขึ้นมา (x�= 3.95, S.D.=0.80) เจ้าหน้าที่ประจํารถมี
ความเข้าใจความต้องการและช่ วยเหลือในการเดิ นทางให้ผูโ้ ดยสารไปถึ งจุ ดหมายได้อย่างถูกต้อง (x�= 4.07,
S.D.=0.85) ตามลําดับ

6. อภิปรายผล

การวิจยั เรื่ อง ความพึงพอใจในการใช้บริ การรถโดยสาร ขสมก. ของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร
มีประเด็นในการอภิปรายผลการวิจยั ดังนี้
การศึ ก ษาวิ จัย เรื่ อง ความพึ ง พอใจในการใช้บ ริ การรถโดยสาร ขสมก. ของประชาชนในเขต
กรุ งเทพมหานคร พบว่า ความพึงพอใจในการใช้บริ การ ขสมก.ของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร มีความพึง
พอใจ อยู่ในระดับมาก ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สิ ริกุล พรหมชาติ (2552) ได้ศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การรถโดยสารประจําทางปรับอากาศของบริ ษทั 407 พัฒนา จํากัด ผลการศึกษา พบว่า ผูใ้ ช้บริ การเป็ นเพศ
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หญิงมากกว่า เพศชาย อยูร่ ะหว่าง 25-34 ปี ระดับการศึกษาส่ วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ข้ ึนไป มีอาชีพ
เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน ผูโ้ ดยสารมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,000-10,000 บาท โดยมี วัตถุประสงค์ ในกรเดินทาง
ส่ วนใหญ่ เพื่อกลับภูมิลาํ เนาสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Talvitie (2006) ได้ศึกษารู ปแบบความต้องการของการ
เดินทางไปทํางานในเมือง ซึ่งงานวิจยั นี้ได้ศึกษาเพื่อพัฒนารู ปแบบการเดินทางโดยรถโดยสารและรถไฟ ซึ่งสมมิติ
ฐานของงานวิจยั คือ การเลือกใช้บริ การในการเดินทางไปทํางานขึ้นอยูก่ บั ระยะเวลา ราคาค่าโดยสารจํานวนของ
งาน ขนาด และลักษณะสังคมเศรษฐกิจของงานที่ทาํ ในการวิจยั นี้ จะวิเคราะห์โดยใช้ทฤษฎี พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
ด้านเศรษฐกิ จ จากการวิจยั พบว่า ความสําเร็ จของการจัดการขนส่ งมวลชนในเมืองขึ้นอยู่กบั การจัดบริ การที่ ดี
ความสําเร็ จนี้สามารถยืนยันได้จากการแข่งขันที่สูงขึ้นของบริ ษทั ขนส่ ง ราคามีอิทธิพลไม่มากนักในการตัดสิ นใจ
ในการเลือกใช้บริ การ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริ การได้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
Jones (2009) ได้ศึกษาข้อกําหนดทางการแข่งขันในการบริ การรถโดยสารประจําทางในประเทศจาไมก้า โดยสรุ ป
งานวิจยั ดังกล่าว คือ ได้ทราบถึงพฤติกรรมต่าง ๆ ของผูใ้ ช้บริ การในธุรกิจบริ การรถโดยสารปรับอากาศ และปั จจัย
ที่ มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การที่ มีต่อการบริ การทําให้มีผลต่อการเปลี่ ยนแปลงของธุ รกิ จบริ การรถ
โดยสารปรั บอากาศ ซึ่ งสามารถนําไปปรั บปรุ งและประยุกต์ใช้ในการทําวิจยั และยังสามารถเป็ นแนวทางใน
การพัฒ นาธุ ร กิ จ บริ ก ารรถโดยสารปรั บอากาศและสอดคล้อ งกับงานวิจัย ของ วัช ริ น ทร์ วิท ยกุล (2550) ได้
ทําการศึกษาและตรวจสอบความน่าเชื่อถือของบริ การรถโดยสารประจําทางโดยมุ่งเน้นที่การศึกษาและตรวจสอบ
เวลาทั้งหมดที่ใช้ในการเดินทางของรถโดยสาร การกระจายตัวของค่าเฮดเวย์ของรถโดยสาร และเวลาเฉลี่ยที่ใช้ใน
การรอของผู ้โ ดยสารเวลาที่ ใ ช้ใ นแต่ ล ะเที่ ย วของการเดิ น ทางที่ มี ค่ า แน่ น อนสมํ่า เสมอในแต่ ล ะเส้ น ทางที่
ทําการศึกษา ซึ่ งได้แก่ รถโดยสารประจําทางหมายเลข 25 32 39 71 ปอ. 1 ปอ. 3 ปอ. 6 และ ปอ. 8 ผลการศึกษา
สรุ ปได้ว่า 1) ความน่ าเชื่ อถือของเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการเดินทางผันแปรผันอยูใ่ นช่วงกว้าง และไม่มีรูปแบบที่
แน่นอนที่สามารถตรวจวัดได้ จากการศึกษาค่าเฉลี่ยของเวลาในการเดินทางทั้งหมดที่ใช้ในการเดินทางแปรผันอยู่
ในช่วงกว้าง และไม่มีรูปแบบที่แน่นอนที่สามารถตรวจวัดได้ จากการศึกษาค่าเฉลี่ยของเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการ
เดินทาง พบว่า ในช่วงนอกเวลาเร่ งด่วนนั้น บางเส้นทางการเดินรถใช้เวลาในการเดินทางเฉลี่ยสู งกว่าในช่วงเวลา
เร่ งด่วนของการสํารวจในวันเดี ยวกัน และเส้นทางเดิ นรถสายเดี ยวกัน 2) เวลาที่ ใช้ในการเดินทางแต่ละเที่ยวที่
ให้ บ ริ ก าร เมื่ อ พิ จ ารณาสายการเดิ น รถสายเดี ย วกัน ปรากฏว่า ใช้เ วลาไม่ ต รงกัน การที่ เ วลาดัง กล่ า วมี ค่ า
ไม่สมํ่าเสมอนั้น โดยมากแล้วมีสาเหตุมาจากการแซงกันระหว่างรถคันที่ถูกปล่อยตามหลังมา กับรถคันที่ถูกปล่อย
ออกมาก่อน 3) ความเร็ วเฉลี่ยของรถโดยสารประจําทางมีค่าตํ่ากว่า 15 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง โดยที่ค่าความเร็ วใน
ระดับดัง่ กล่าว สามารถตรวจพบได้ตลอดทุกช่วงเวลาของวัน ซึ่ งน่าจะมีสาเหตุมาจากคุณลักษณะที่ผิดปกติของ
สภาพการจราจรในกรุ งเทพ ที่มีสภาพแออัดตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงเวลาเย็นน้อยครั้งที่ความเร็ วของการเดินทางจะมีค่า
มากกว่า 25 กิโลเมตรต่อชัว่ โมงและส่วนใหญ่แล้วพบว่าจะมีค่าน้อยกว่า 15 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง 4) ความน่าเชื่อถือ
ได้ของค่าเฮดเวย์ในการเข้าป้ ายของรถโดยสารอยู่ในรับตํ่า และมีค่าไม่แน่ นอน จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลของค่า
ดังกล่าว พบว่าในช่วงเวลาเร่ งด่วนนั้นเฮดเวย์เฉลี่ยบางค่ามีค่าสูงกว่านอกเวลาเร่ งด่วน 5) ความแตกต่างกันของเฮด
เวย์ที่ใช้ ปล่อยรถโดยสารออกจากสถานี เป็ นสาเหตุที่ทาํ ให้เกิ ดความแตกต่างกันของเวลาที่ รถโดยสารใช้เพื่อ
เดิ นทางมาสถานี และ 6) สาเหตุหลักที่ ทาํ ให้ความน่ าเชื่ อถือของการใช้บริ การบนรถโดยสารประจําทางตํ่านั้น
สาเหตุหนึ่งมาจากการขาดความรู ้ในเรื่ องของการจัดระบบการเดินรถ โดยที่การกําหนดค่าเฮดเวย์ของการปล่อยรถ
โดยสารออกจากสถานีน้ นั ใช้เพียงความถี่ของการให้บริ การเท่านั้นเป็ นพื้นฐานในการกําหนดค่าดัง่ กล่าว ในขณะ
ที่ตารางเวลาของการปล่อยรถออกจากสถานี เวลาที่ใช้ในการเดินรถ และช่วงเวลาหยุดรอเพื่อให้บริ การในเที่ ยว
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ถัดไป นั้นเป็ นสิ่ งที่มิได้ถูกกําหนดไว้อย่างแน่นอนให้เป็ นหลักเกณฑ์สาํ หรับปฏิบตั ิ ในขณะที่ เพ็ญนภา จรัสพันธ์
(2557) ทําการวิจัยเรื่ องความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุ ณ ภาพการให้บริ ก ารของศู นย์บริ การลูกค้า เนท โมบาย
เซอร์ วิส เซ็นเตอร์ จันทบุรี สรุ ปได้วา่ ความพึงพอใจคือ สิ่ งที่เป็ นไปตามความต้องการ ความพึงพอใจจึงเป็ นผล
ของ การแสดงออกของทัศนคติของบุคคลอีกรู ปแบบหนึ่ง ซึ่งเป็ นความรู ้สึกเอนเอียงของจิตใจที่มี ประสบการณ์ที่
มนุษย์เราได้รับ อาจจะมากหรื อน้อยก็ได้ และเป็ นความรู ้สึกที่มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง ซึ่งเป็ นไปได้ท้ งั ทางบวกและทาง
ลบ แต่ถา้ เมื่ อใดสิ่ งนั้นสามารถตอบสนองความต้องการหรื อทาให้ บรรลุจุดมุ่งหมายได้ ก็จะเกิ ดความรู ้ สึ ก
ทางบวกเป็ นความรู ้สึงที่พึงพอใจ แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าสิ่ งนั้นสร้างความรู ้สึกผิดหวังไม่บรรลุจุดมุ่งหมาย ก็จะ
ทาให้เกิดความรู ้สึกทางลบเป็ นความรู ้สึก ไม่พึงพอใจ
ส่ ว น สุ น ารี แสนพยุห์ (2557) ทํา การวิจัย เรื่ อ งความพึ ง พอใจของประชาชนที่ มี ต่ อ การให้บ ริ ก าร
สาธารณะของเทศบาล ตําบลโพธิ์ ทอง อําเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด สามารถสรุ ปได้ว่า ความพึงพอใจใน
บริ การ หมายถึง ความพึงพอใจเป็ นสิ่ งที่เกิด ขึ้นกับบุคคลที่ตอ้ งการได้รับการตอบสนองพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ความพึงพอใจของบุคคล เป็ น ความพยายามที่จะขจัด ความตึงเครี ยดเมื่อได้รับในสิ่ งที่ตอ้ งการ
และกรกมล ลีลาธี รภัทร (2556) ทําการวิจยั เรื่ องความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคต่อผลิตภัณฑ์ขนมไทยเก้าพี่
น้อง สรุ ปได้ว่า ความพึงพอใจ (Satisfaction) เป็ น ทัศนคติที่เป็ นนามธรรม เกี่ ยวกับจิ ตใจ อารมณ์ความรู ้ สึกที่
บุคคลมีต่อสิ่ งหนึ่งสิ่ งใด นอกจากนี้ ความพึง พอใจเป็ นความรู ้สึกด้านบวกของบุคคล ที่มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง อาจจะ
เกิดขึ้นจากความคาดหวังหรื อ เกิดขึ้นต่อเมื่อสิ่ งนั้นสามารถ ตอบสนองความต้องการให้แก่บุคคลได้ซ่ ึ งความพึง
พอใจที่เกิดขึ้นสามารถ เปลี่ยนแปลงได้ตามค่านิยมและประสบการณ์ของตัวบุคคล

7. ข้ อเสนอแนะ

จากการศึ ก ษาวิจัย เรื่ อ ง ความพึ ง พอใจในการใช้บ ริ ก ารรถโดยสาร ขสมก. ของประชาชนในเขต
กรุ งเทพมหานคร ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ใคร่ ขอเสนอความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในแต่ละประเด็น ดังนี้
ด้านรู ปลักษณ์ ควรดําเนิ นการพัฒนา และปรับปรุ งในเรื่ องของภาพลักษณ์ของรถเมล์ ปรับปรุ งในมี
ความทันสมัย น่าใช้บริ การ พนักงานมีการยิม้ แย้มให้กบั ลูกค้าที่ใช้บริ การ
ด้านความน่าเชื่อถือและการไว้วางใจ ควรดําเนิ นการพัฒนา และปรับปรุ งในเรื่ องของการตรงต่อเวลา
ของการเดินรถ อุปกรณ์ภายในรถเมล์ไม่มีการชํารุ ด
ด้านการตอบสนองลูกค้า ควรดําเนิ นการพัฒนา และปรั บปรุ งในเรื่ องของ การกระตือรื อร้นในการ
บริ การลูกค้า การมีความรู ้ที่สามารถตอบความสงสัยของลูกค้าได้ การทําหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างไม่ขาดตด
บกพร่ อง
ด้านการรับประกัน/ความมัน่ ใจ ควรดําเนิ นการพัฒนา และปรับปรุ งในเรื่ องของ การสร้างความมัน่ ใจ
ให้กบั ลูกค้าในเรื่ องความปลอดภัยในการใช้บริ การและการเดินทาง การให้เกียรติลูกค้าที่มาใช้บริ การด้านการดูแล
เอาใจใส่ ของลูกค้าเป็ นรายบุคคล ควรดําเนิ นการพัฒนา และปรับปรุ งในเรื่ องของ การสนใจการใส่ ใจลูกค้าการ
ให้บริ การที่เกิดจากความจริ งใจอย่างแท้จริ ง การให้ความช่วยเหลือลูกค้าตลอดระยะเวลาในการเดินทาง
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เทศบาลนครเชียงใหม่ได้ประกาศเทศบัญญัติ พ.ศ. 2557 โดยส่วนหนึ่งของเทศบัญญัติได้กาํ หนดลักษณะ
ของสี ที่ปรากฏให้เห็นได้จากภายนอกอาคารให้เป็ นสี น้ าํ ตาล ครี ม ขาว และขาวนวล ซึ่ งเป็ นการเปิ ดโอกาสให้
เลือกใช้สีได้หลากหลาย แต่พบปั ญหาว่าการควบคุมดังกล่าวนั้นได้ทาํ ตามมาตรฐานของสี แล้วหรื อไม่ การศึกษานี้
จึงได้ทดสอบการรับรู ้ของชื่อสี กบั มาตรฐานสี มนั เซล ซึ่ งเป็ นที่ยอมรับและใช้ในการกําหนดสี ให้กบั เมือง จึงได้
ออกแบบวิธีวิจยั โดยใช้มาตรฐานสี มนั เซล YR และ Y โดยผ่านการคัดกรองจากผูเ้ ชี่ยวชาญแล้ว เป็ นเครื่ องมือใน
การทดสอบการรับรู ้สีน้ าํ ตาล ครี ม ขาว และขาวนวล ผลการศึกษาพบว่า สี น้ าํ ตาล มีการกระจายตัวการรับรู ้สีมนั
เซลจึ งอาจส่ งผลให้การเลือกสี น้ าํ ตาลเพื่อเป็ นสี ภายนอกอาคารมีความหลากหลายมาก ในขณะที่การรับรู ้สีครี ม
ขาว และขาวนวล มีการกระจุกตัวอยู่บริ เวณค่าสี ที่มี Value ค่อนไปทางสี ที่ถูกผสมด้วยสี ขาวมากกว่า ดังนั้นจึง
เสนอแนะให้การกําหนดลักษณะสี ในเทศบัญญัติใช้มาตรฐานสี มนั เซลแทนการกําหนดชื่อสี ที่ใช้อยูใ่ นปั จจุบนั

คําสําคัญ : สี มนั เซล เชียงใหม่ เมืองอนุรักษ์ เทศบัญญัติ การรับรู ้

ABSTRACT
Chiang Mai municipality has announced the 2014 ordinance. Part of the ordinance has defined the
appearance of colors that can be seen from outside the building to be brown, cream, white and cream white. These
color names are the opportunity to choose from a variety of colors. To test the perception of color names with the
standard Munsell color which is accepted and used to determine the color for the city, the research method was
designed by using the standard color YR and Y through screening from the experts. It is found that brown color
is dispersed, may result in a large variety of brown color choices for exterior colors. While the awareness of
cream color, white and white, is concentrated in the top color value area. Therefore, it is crucial to consider the
standard of color used in the substitution of color names.
Keywords : Munsell Color, Chiang Mai, Conservation City, Ordinance, Perceptions
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1. ทีม่ าและความสํ าคัญ

เทศบัญญัตินครเชียงใหม่ พ.ศ.2557 ข้อ 6 (3) (4) และ (5) ควบคุมคุณลักษณะของสี ที่ปรากฏให้เห็นจาก
ภายนอกอาคารให้เป็ นสี น้ าํ ตาล ครี ม ขาว ขาวนวล (ภาพที่1) ผูว้ ิจยั พบข้อวิพากษ์เบื้องต้นคือการควบคุมดังกล่าว
เป็ นการอ้างอิงตามมาตรฐานของสี แล้วหรื อไม่ จากการค้นคว้ากรณี ศึกษาในเมืองเกี ยวโตและอีกหลายเมืองใน
สหรั ฐ อเมริ กา (Kyoto City Planning, 2007; State of Michigan, 2017; Texas City Council, 2018) พบว่ า เมื อ ง
เหล่านั้นได้เลือกใช้ระบบสี มนั เซลในข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อควบคุมคุณสมบัติของสี และอนุ รักษ์เมือง เมื่อศึ กษา
เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบสี มนั เซล พบองค์ประกอบของการกําหนดระบบสี มนั เซล ประกอบด้วย Hue, Value และ
Chroma ซึ่ งเป็ นการกําหนดที่คุณสมบัติของสี ที่อา้ งอิงจากการมองเห็นและสื่ อสารโดยตรงต่อการรับรู ้ทางสายตา
และมีความแตกต่างจากการกําหนดค่าการสะท้อนแสง

ภาพที่ 1 อาคารที่ปรับปรุ งการทาสี ในเมืองเก่าเชียงใหม่
ความหลากหลายของสี ที่เกิ ดขึ้นในสภาพแวดล้อมเมือง ทําให้เกิ ดการศึ กษาแนวทางการกําหนดสี ใน
สภาพแวดล้อ มเมื อ งของ Raksawin et al. (2017) และการศึ ก ษาเพื่ อ ลดความหลากหลายของสี เช่ น การใช้
โปรแกรม Photoshop เพื่อลดค่าความต่างของสี (กรุ ณา รักษวิณ, 2557) การศึกษานี้เป็ นการศึกษาในพื้นที่เมืองเก่า
เชียงใหม่เพื่อเสนอแนะการกําหนดค่าของสี ตามระบบสี มนั เซลสําหรับเทศบัญญัตินครเชียงใหม่

2. ทฤษฎีงานวิจัย

การทบทวนวรรณกรรมอยูภ่ ายใต้องค์ความรู ้ดา้ นสี มนั เซลและการรับรู ้สภาพแวดล้อม
ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ องกับสี
ทฤษฎีสีของมันเซล (Munsell’s Theory) เป็ นทฤษฎีสี ที่มีอิทธิ พลและใช้กนั อย่างแพร่ หลายในวงการสี
ผูค้ ิดค้นทฤษฎีน้ ีคือ อัลเบิร์ต เฮนรี่ มันเซล (Albert Henry Munsell) จิตรกรชาวอเมริ กนั ในปี ค.ศ. 1898 ผูอ้ อกแบบ
ได้คิด ผังสี เป็ นลักษณะทรงกลม ที่มีการแผ่กระจายของสี ออกจากศูนย์กลาง กําหนดชื่อ และตําแหน่งของสี ที่ผสม
กันอย่างหลากหลายนี้ ออกเป็ นตัวอักษรและตัวเลข
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ภาพที่ 2 ทฤษฎีสีของมันเซล

ที่มา https://www.illustrationsource.com/stock/image/506909/the-munsell-colour-tree-a-3-d-representation-ofthe-munsell-system-which-defines-colours-by-scales-of-hue-value-and-chroma/?&results_per_page=
1&detail=TRUE&page=19

ทฤษฎีของมันเซลเป็ นทฤษฎีที่น่าเชื่อถือและเป็ นที่นิยมใช้ในงานอุตสาหกรรม ซึ่ งมิติของมันเซลแสดง
ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ใน 3 มิติ คือค่า Hue / Value / Chroma (Munsell, 1915) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) Hue คื อ คุ ณ สมบัติ ที่ระบุ ช นิ ดของสี และเป็ นสี ที่มี ความแตกต่า งจากสี อื่น โดยมัน เซลได้
กําหนดสี หลักไว้ในระบบจํานวน 5 สี คือ แดง เหลือง เขียว นํ้าเงิน และม่วง และวางตําแหน่งของสี ท้ งั 5 สี น้ นั มา
เรี ยงลําดับเป็ นวงกลม ตามเข็มนาฬิกา เว้นระยะห่างแต่ละสี ให้เท่ากัน และเมื่อสี หลักทั้ง 5 สี ผสมกันเรี ยงลําดับไป
อีก จะได้สีที่เพิ่มขึ้นมาเป็ นสี รองจํานวน 5 สี คือ เหลืองแดง เขียวเหลือง เขียวนํ้าเงิน ม่วงนํ้าเงิน และม่วงแดง เมื่อ
ทําการรวมกันของสี หลักและสี รองจะได้ 10 Hue เรี ยงอยูใ่ นวงสี โดยกําหนดอักษรย่อของแต่ละสี โดยเริ่ มจากสี
แดงดังนี้ R, YR, Y, GY, G, BG, B, PB, P และ RP
2) Value คือ คุณสมบัติของค่านํ้าหนักของสี ประเภท Achromatic Color หรื อก็คือ ขาว เทา ดํา
โดยมี ค่ า นํ้า หนัก ตั้ง แต่ 1 ถึ ง 9 ซึ่ ง จะไม่ มี คุ ณ สมบัติ ข อง Hue อยู่เ ลย แต่ ท ฤษฎี ข องมัน เซลจะนํา ไปผสมกับ
คุณสมบัติของ Hue
3) Chroma คือ คุณสมบัติของสี Hue ที่ ถูกผสม กับสี กลาง โดยจะไล่น้ าํ หนักของสี ที่มีความจัด
ของสี อ่อนจนถึงสดใสที่สุด หรื อเรี ยกว่าค่า Saturation
ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ องกับการรับรู้
การรับรู ้เป็ นการแปลความหมายของสิ่ งเร้า และการตอบสนองของร่ างกายของคนต่อสิ่ งเร้า จะแตกต่าง
กันในแต่ละบุคคล (กมลวัฒน์ ยะสารวรรณ, 2547; บัณฑิต เผ่าวัฒนา, 2548; เปรมมิกา ปลาสุ วรรณ์, 2549) ขึ้นอยู่
กับประสบการณ์เดิมและทําให้บุคคลจะแสดงพฤติกรรมแตกต่างกัน แต่ละบุคคลจะเลือกรับรู ้เฉพาะข้อมูลที่ตรง
กับความต้องการและความพอใจ การรับรู ้เป็ นผลเนื่องมาจากการที่มนุษย์ใช้อวัยวะรับสัมผัสทั้ง 5 นัน่ ก็คือ รู ป รส
กลิ่น เสี ยง และสัมผัส ซึ่งการรับรู ้อย่างง่ายที่สุดคือการมองเห็น
งานวิ จัย เกี่ ย วกับ การรั บ รู ้ ก ล่ า วถึ ง ความไม่ ค งที่ ข องการรั บ รู ้ ซ่ ึ งเกิ ด จากความแตกต่ า งกั น จาก
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ส่ งผลต่อความคุน้ เคยและการจดจําสภาพแวดล้อมได้ง่ายขึ้น (วิมลสิ ทธิ์ หรยางกูร,
2551) อาจหมายรวมถึงประสบการณ์ของการรับรู ้สี (Porter, 1985; Mahnke & Mahnke, 1987) และมีแนวโน้มของ
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การรั บรู ้ สีที่สัมพันธ์กับรู ปแบบของท้องถิ่นเดิ ม เช่ น หิ น อิ ฐ ไม้ (Raksawin et al, 2017; Lancaster, 1996) ทั้งนี้
สภาพแสงแดดมีผลต่อประสบการณ์การรับรู ้สีดว้ ยเช่นกัน (Lancaster, 1996; Porter, 1982)
ความแตกต่ างของการรับรู้ แต่ ละบุคคล
พื้นฐานทางการศึกษา สถานภาพทางสังคม และอายุเฉลี่ยของผูค้ น เป็ นส่วนหนึ่งของปั จจัยทางสังคมที่มี
ผลต่อการรับรู ้และความเข้าใจสี ของสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน กลุ่มของสังคมที่แตกต่างกันส่ งผลต่อความชื่น
ชอบของสี ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน บางกลุ่มสังคมเกรงที่จะใช้สีอื่น ๆ ที่ไม่ใช่สีธรรมชาติ (Kalmus, 1935;
Batchelor, 2000) ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากประสบการณ์เช่นกัน
อายุในวัยเยาว์มกั แสดงความชอบสี แดง เหลือง นํ้าเงิน ซึ่ งเป็ นแม่สีหลัก แต่เมื่อมีอายุมากขึ้นความชอบ
ของสี กลับไม่สามารถบ่งบอกเป็ นชื่อสี ได้ (Pastoureau, 2001) และด้วยความสามารถในการแยกแยะสี ที่ต่าํ ลงเมื่อ
อายุมากขึ้นเนื่องจากเลนส์แก้วตาที่แข็งและหนาขึ้น ซึ่งเป็ นปกติของผูส้ ูงอายุ (Brawley, 1997)
การเลือกสี ที่ชอบหรื อไม่ชอบ อันเกิดจากพื้นเพของการอยูอ่ าศัยที่ใกล้เคียงกัน ถึงแม้จะอยูค่ นละประเทศ
อาจมีแนวโน้มของการเลือกสี ที่คล้ายคลึงกันได้ เช่น ในเมือง Florida และ ในเมือง Mexico ที่ชื่นชอบสี สว่างที่มี
เนื้อสี แท้จดั จ้าน (Brawley, 1997) อันส่งผลให้เกิดเป็ นอัตลักษณ์ของสี ของเมือง
ความชื่ นชอบสี
การศึกษาความชื่นชอบสี เกิดขึ้นมาราวกว่า 8 ทศวรรษ มีงานวิจยั ค้นพบว่าผูใ้ หญ่ในแถบทวีปยุโรปและ
อเมริ กาชื่นชอบสี น้ าํ เงินมากที่สุด ในประเทศสเปนและละตินอเมริ กาชื่นชอบสี แดงมากที่สุด รองลงมาคือสี เหลือง
และสี ฟ้า และพบความแตกต่างของผลความชื่ นชอบสี ในเด็ก โดยเด็ก ๆ ชื่ นชอบสี แดงมากที่ สุด และวัยรุ่ นมี
แนวโน้มชื่นชอบสี แดงลดลง ส่ วนผูใ้ หญ่ในประเทศแถบตะวันออก เช่น ญี่ปุ่น ชื่นชอบสี ขาวมากที่สุด รองลงมา
คือสี ดาํ และแดง (Pastoureau, 2001; Sakamoto, 2013) ผลของงานวิจยั สามารถนําไปปรับใช้กบั แวดวงการสื่ อสาร
ต่าง ๆ ได้ เช่น การโฆษณา การออกแบบผลิตภัณฑ์
คุณค่าของสภาพแวดล้อมเมืองเป็ นประเด็นหลักในการประเมินคุณภาพเมือง (Lynch, 1960; Appleyard,
1981; Jacobs, 1961; Trancik, 1986; Carmona, 2003) สภาพแวดล้อมเมืองที่มีการใช้งาน มีรูปแบบที่ เป็ นทางการ
หรื อ จับต้องได้ สามารถส่ งผ่านข้อมูลต่าง ๆ ในสถานการณ์ของการรับรู ้จากประสบการณ์ของตัวบุคคล ดังที่มี
การศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งความตั้ง ใจในการสร้ า งสรรค์ส ภาพแวดล้อ มและการรั บ รู ้ ข องผู ้ใ ช้ง าน
สภาพแวดล้อม อันสามารถสรุ ปเบื้ องต้นได้ว่าเป็ นการทดสอบสุ นทรี ยภาพ เนื่ องจากมิ ติของการรับรู ้มีกลไก
อัตโนมัติจนไม่สามารถแบ่งแยกเป็ นส่ วน ๆ ได้ และสุ นทรี ยภาพ หรื อ ความชื่นชอบ เป็ นภาวการณ์ที่เป็ นตัวแทน
การประเมินการรับรู ้ ซึ่ งสี ได้รับการพิจารณาว่ามีความสัมพันธ์กบั การพิจารณาความชื่ นชอบและสอดคล้องกับ
บริ บทของพื้นที่ (Luscher, 1993) การยอมรับว่าสี เป็ นองค์ประกอบหลักหนึ่งในการประเมินสภาพแวดล้อม ได้ถูก
พัฒนาวิธีการและแสวงหาตัวแปรจนกระทัง่ ได้ผลของข้อสรุ ปในรู ปแบบของกฎหมายหรื อข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาเมือง เช่น การกําหนดสี ในรู ปด้านหน้าอาคาร (Chun, 2007; Kadamaa, 2007; O’Connor, 2006) โดยส่ วน
ใหญ่ ในเมืองอนุรักษ์ การควบคุมสี ให้พิจารณาความกลมกลืนระหว่างของเก่าและของใหม่ (Porter, 1985; Iijima,
1997; Foote, 1983)
ในการประเมินความชื่นชอบสี เป็ นส่วนหนึ่งของการประเมินสุนทรี ยภาพ (O’Connor, 2008) ซึ่งมีความ
แปรเปลี่ยนไปตามประสบการณ์ดงั ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น และไม่อาจแยกประเด็นของการประเมินสุนทรี ยภาพ
ของสี จากสุ นทรี ยภาพโดยรวม โดยเฉพาะการประเมินสุ นทรี ยภาพของสภาพแวดล้อม (Nasar, 1994; Stamps,
2000) ในการประเมินโดยรวม อาจแสดงคําถามเพื่อให้เลือกตอบเป็ นแบบขั้วตรงข้าม เช่น ชอบ-ไม่ชอบ หรื อ อาจ
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แสดงคําถามให้เลือกตอบเป็ นเหมาะสม-ไม่เหมาะสม หรื อ กลมกลืน-ไม่กลมกลืน หากสิ่ งนั้นจําเป็ นต้องประเมิน
ร่ วมกับสภาพแวดล้อมอื่น ๆ (Groat, 1992) ซึ่งล้วนเป็ นการประเมินความชื่นชอบทางสายตาอันเกิดจากกลไกของ
ระบบการรับรู ้ทางสายตาของสมองทั้งสิ้ น ผลของการประเมินสี ให้ความสําคัญกับความมืด-สว่าง มากกว่าเนื้ อสี
และความเข้ม-จาง (O’Connor, 2008)

ภาพที่ 3 ตัวอย่างของความมืด-สว่างและเข้ม-จาง ของสี แดง
ที่มา: O’Connor, 2008, p.28
ความกลมกลืนของสี ประเมิน 2 แนวทาง ได้แก่ การประเมินความแตกต่างของสี และการประเมินความ
คล้ายคลึงกันของเนื้อสี ซึ่งทั้งสองวิธีใช้กระบวนแยกแยะสี ทางเคมี และไม่สามารถอธิบายความกลมกลืนของสี ใน
เชิ งสุ นทรี ยะได้ ดังนั้น O’Connor (2008) จึ งได้เสนอประเด็นของสี ที่มีผลต่อการประเมิ นสุ นทรี ยภาพ ได้แก่
บริ บทแวดล้อมต่อการรับรู ้สี และ ความแตกต่างของตัวบุคคลและรากเหง้าทางพัฒนาการกับการรับรู ้สี
อิทธิ พลของบริ บทแวดล้อมที่มีผลต่อการรับรู ้เกิดขึ้นมาจากพื้นฐานของการเปรี ยบเทียบ ซึ่ งเป็ นข้อมูลที่
เป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไปว่าเกิดจากความไม่เที่ยงของการประเมินผลทางสายตา ยกตัวอย่าง เช่น สี่ เหลี่ยมที่อยูต่ รง
กลางสี ที่เข้มกว่าทําให้รับรู ้วา่ มีขนาดใหญ่กว่า

ภาพที่ 4 ความแตกต่างของการรับรู ้สีท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
ที่มา https://www.johnpaulcaponigro.com/blog/5810/simultaneous-contrast/
ค่านิยมและการให้ความหมายของสี ของแต่ละชนชาติ มีความแตกต่างกัน ขึ้นอยูก่ บั ความเชื่อและการ
ถ่ายทอดความเชื่อนั้น ๆ ในแต่ละวัฒนธรรม (Manav, 2007; Svedmyr, 1997; Aslam, 2006) เช่น สี ขาว สําหรับ
วัฒนธรรมจีนสื่ อถึงคนตายหรื อความตายซึ่งแตกต่างจากวัฒนธรรม Anglo-Saxon ที่หมายถึงความบริ สุทธิ์
อย่างไรก็ตามการสื่ อความหมายเป็ นการแสดงออกของการระบุชื่อของสี ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์กบั สุนทรี ยภาพ
ของสภาพแวดล้อม
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3. วิธีการวิจัย

จากทฤษฎี สี ข องมัน เซลที่ แ บ่ ง สี 10 สี เ ป็ นวงกลมได้แ ก่ Red, Yellow-Red, Yellow, Green-Yellow,
Green, Blue-Green, Blue, Purple-Blue, Purple และ Red-Purple ซึ่ งในแต่ละสี สามารถแบ่งความเข้มของเนื้ อสี ได้
อีก 4 ชุด ได้แก่ 2.5, 5, 7.5 และ 10 การทดสอบเลือกชุดของ Chart สี ที่ระดับ 5 เนื่องจากเป็ นชุดเดียวกับที่หลาย ๆ
เมือง ระบุเป็ นเกณฑ์ของสี มนั เซลที่ใช้ควบคุม

ภาพที่ 5 Chart สี ที่ใช้ในการทําแบบสอบถามขั้นแรก
การสร้ างแบบสอบถาม
การตั้งคําถามสําหรับการทําแบบสอบถามจากเทศบัญญัตินครเชียงใหม่ พ.ศ.2557 ข้อ 6 (3) (4) และ (5)
ควบคุมคุณลักษณะของสี ที่ปรากฏให้เห็ นจากภายนอกอาคารให้เป็ นสี น้ ําตาล ครี ม ขาว ขาวนวล จึ งตั้งหัวข้อ
แบบสอบถามว่า “ให้ท่านเลือกสี ที่ท่านคิดว่าเป็ นสี น้ าํ ตาล ครี ม ขาว และขาวนวล”
แบบสอบถามถูกทดสอบความเที่ ยงตรงโดยผูท้ าํ แบบสอบถามจํานวน 20 คน ที่ มีความรู ้ในเรื่ องของ
ทฤษฎีสี เพื่อหาขอบเขตของสี ต้ งั ต้นโดยให้ผทู ้ าํ แบบสอบถาม 20 คน ได้เลือกสี ท้ งั หมดจาก Chart สี Yellow-Red
(YR) และ Yellow (Y) แล้วจึงนําเป็ น Chart สี เพื่อสอบถามต่อไป
การสุ่ มตัวอย่ างและจํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม
งานวิจยั นี้ ใช้แบบสอบถามออนไลน์ เนื่ องจากเป็ นเครื่ องมือที่ดาํ เนิ นการได้สะดวก และใช้เวลารวดเร็ ว
และผลที่ได้มีความเที่ยงตรงเทียบเท่ากับการทําแบบสอบถามแบบกระดาษ (Yun & Trumbo, 2000; Swoboda, et
al., 1997 อ้างถึงใน Andrews, Nonnecke & Preece, 2003)
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ภาพที่ 6 แบบสอบถามออนไลน์
จํานวนผูต้ อบแบบสอบถาม มีหลักเกณฑ์ในการกําหนดกลุ่มตัวอย่าง 2 ประการ ได้แก่ ความอิ่มตัวของ
ข้อมูล (Data Saturation) และความพอเพียงของข้อมูล (Data Sufficiency) (ประไพพิมพ์ สุธีวสิ นนนท์ และ ประสพ
ชัย พสุ นนท์, 2559) จึ งกําหนดเกณฑ์เป้ าหมายว่า จะสิ้ นสุ ดการสอบถามเมื่อไม่ได้รับผลต่างของการเลือกสี เป็ น
จํานวนติดต่อกัน 5 แบบสอบถาม
การวิเคราะห์ ผลการทดลอง
เนื่ องจากมีวตั ถุประสงค์เพื่อกําหนดช่วงของสี ตามมาตรฐานมันเซลที่ได้จากการรับรู ้ชื่อสี ที่ถูกกําหนด
โดยเทศบัญญัตินครเชี ยงใหม่ และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการวิเคราะห์ตามเกณฑ์ของการกําหนดกลุ่ม
ประชากร จึงใช้การวิเคราะห์สีที่ถูกเลือก นําเสนอในรู ปแบบตาราง ประกอบด้วยจํานวนความถี่ของการเลือกค่าสี
และตัวอย่างของสี ซึ่ งสามารถแสดงค่าเชิงปริ มาณและหลักฐานเชิงประจักษ์ ตารางที่ออกแบบเพื่อการวิเคราะห์
เป็ นตาราง 2 ทิ ศทาง โดยแนวนอนแสดงค่า Chroma และแนวตั้งแสดง Value ค่า Chroma ที่ กาํ หนดในตารางมี
ความสอดคล้องกับ Chart สี มนั เซล Y และ YR โดย Chart สี YR มีค่า Chroma 9 ระดับ และมีค่า Value 9 ระดับ ซึ่ง
ผูว้ จิ ยั ตัดค่า Valueระดับสว่างสุดออกไปเนื่องจากไม่มีผลต่อการเลือกเนื้อสี
เช่นเดี ยวกันกับ ค่า Chart สี Y ที่ มีค่า Chroma 7 ระดับ และค่า Value 9 ระดับ ซึ่ งผลที่ บนั ทึ กจะนําไป
วิเคราะห์โดยเปรี ยบเทียบความถี่ที่ได้ต่อไป

4. ผลจากการศึกษา

การออกแบบแบบสอบถามจากการตั้งคําถาม โดยแบ่งออกเป็ น 2 คําถาม คือ “ท่ านคิดว่ า สีขาว ขาวนวล
และครี ม อยู่ที่ ช่ อ งสี Munsell ไหนของสี Y และ YR” และคํา ถามที่ สอง คื อ “ท่ า นคิ ด ว่ า สี น้าํ ตาล อยู่ที่ ช่ องสี
Munsell ไหนของสี Y และ YR” ผลจากการสํารวจผูท้ าํ แบบสอบถาม 183 คน ซึ่งเป็ นจุดอิ่มตัวของการสอบถาม
ผลการศึกษาของคําถามแรก ที่วา่ สี ขาว ขาวนวล และครี ม อยูท่ ี่ช่องสี Munsell ไหนของสี Y และ YR
พบว่า มีผตู ้ อบแบบสอบถามว่า สี ขาว ขาวนวล และครี ม ของสี YR ที่ระดับ Value ตั้งแต่ 6 ขึ้นไป (ภาพที่ 7) และ
ของสี Y ที่ระดับ Value ตั้งแต่ 7 ขึ้นไป (ภาพที่ 8) เมื่อ A=9, B=8,…,I=1
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ภาพที่ 8 ตารางแสดงผลการสํารวจสี ขาว
ขาวนวล ครี ม ในสี Y

ส่ วนผลการศึกษาของคําถามที่ สอง ที่วา่ สี น้ าํ ตาล อยูท่ ี่ช่องสี Munsell ไหนของสี Y และ YR พบว่า มี
ผูต้ อบแบบสอบถามว่า สี น้ าํ ตาล ของสี YR มี Value ที่กระจัดกระจาย และมีการกระจุกตัวมากที่สุดในระดับตํ่า
กว่า 6 ลงไป (ภาพที่ 9) และ ของสี Y มี Value ที่กระจัดกระจาย และมีการกระจุกตัวมากที่สุดในระดับตํ่ากว่า 6 ลง
ไป เช่นกัน (ภาพที่ 9) เมื่อ A=9, B=8,…, I=1

ภาพที่ 9 ตารางและกราฟแสดงผลการสํารวจ
สี น้ าํ ตาลในสี YR

ภาพที่ 10 ตารางและกราฟแสดงผลการสํารวจ
สี น้ าํ ตาลในสี Y

5. ข้ อเสนอแนะ

การรั บรู ้ สีน้ าํ ตาลบนค่าสี มนั เซล พบว่า การรั บรู ้ มีทิศทางไปทางค่า Value ด้านล่าง และพบการรับรู ้
กระจัดกระจายไปทัว่ ทั้ง Chart สี
จากการรับรู ้สีครี ม ขาว ขาวนวล และสี น้ าํ ตาล สามารถอภิปรายได้วา่ การทดสอบการรับรู ้ อันมีผลจาก
ประสบการณ์ของแต่ละคนที่ แตกต่างกัน กระบวนการแปลความหมายจากการมองเห็ นสี ใน Chart สู่ การแปล
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ความหมายในสมอง สอดคล้องกับการศึกษาของ O’Connor (2008) ที่อธิ บายว่าชื่อของสี ที่กาํ หนด สามารถเลือก
ได้อย่างหลากหลาย
ถึงแม้ว่าการรับรู ้สีดว้ ยชื่ อสี น้ นั สร้างความหลากหลายในการใช้สี แต่หากยังเป็ นความหลากหลายที่มี
ความกลมกลืน ย่อมมีความเหมาะสมต่อการใช้สีที่หลากหลายได้ ดังนั้น จึงมีแนวโน้มว่า หากต้องการควบคุมสี
ของอาคารให้กลมกลืนกันในสภาพแวดล้อม การกําหนดค่าสี มนั เซลมีประสิ ทธิ ภาพในการควบคุมมากกว่าการ
กําหนดชื่อสี และระบบสี มนั เซลมีความเหมาะสมสําหรับกําหนดเป็ นสี ภายนอกอาคารในเมืองเชียงใหม่ ซึ่ งอาจ
เป็ นแนวทางในการกําหนดสี ภายนอกของอาคารในเมืองเชียงใหม่ในอนาคตต่อไป
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การออกแบบอินโฟกราฟิ กเพื่อการสื่ อสารในงานธุรกิจ
INFOGRAPHIC DESIGN FOR BUSINESS COMMUNICATION
นฤดล จิตสกูล
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
E-mail: narudon.ji@spu.ac.th
บทคัดย่ อ

ธุรกิจยุคดิจิทลั เป็ นธุรกิจที่ตอ้ งอาศัยความaรวดเร็ ว ดังนั้นสื่ อจะต้องมีความชัดเจน กระชับ ทําให้ลูกค้า
เข้าใจในข้อมูลของสิ นค้าและบริ การให้ได้มากที่สุด เทรนด์ที่กาํ ลังมาแรงในยุคปั จจุบนั ก็คือ อินโฟกราฟิ กในการ
สื่ อสารธุรกิจ ซึ่งเป็ นกระบวนการนําข้อมูลความรู ้ที่ตอ้ งการจะสื่ อสารในธุรกิจ อาจจะเป็ นข้อมูลสิ นค้าหรื อบริ การ
มาใช้ออกแบบสื่ อสารในรู ปแบบของภาพกราฟิ ก ในรู ปแบบของสัญลักษณ์ กราฟ แผนภูมิ ไดอะแกรม แผนที่
หรื อลักษณะอื่นๆ ที่ เป็ นการสื่ อสารด้วยภาพ ทําให้เกิ ดการเข้าใจที่ ง่ายในระยะเวลาที่ ส้ ัน การออกแบบอิ นโฟ
กราฟิ กที่ ดีในการสื่ อสารงานธุ รกิ จ จะมีลกั ษณะ ดังนี้ 1. เลือกหัวข้อเรื่ องของธุ รกิ จให้ชดั เจนเพียงหัวข้อเดี ยว
2. ต้องออกแบบให้เข้าใจง่าย 3. เลือกข้อมูลธุรกิจที่สาํ คัญมาเป็ นประเด็นหลักในการสื่ อสาร 4. ต้องมีความมัน่ ใจ
ในข้อเท็จจริ งของข้อมูลธุรกิจ 5. ใช้อินโฟกราฟิ กเป็ นตัวเล่าเรื่ องหรื อดําเนิ นเรื่ องในการสื่ อสารธุรกิจ 6. สื่ อสาร
ธุรกิจจะมีคุณภาพ ต้องออกแบบอินโฟกราฟิ กให้ดี 7. การใช้สี ที่ดึงดูดความสนใจ 8. การใช้คาํ ที่ส้ นั กระชับ และ
สื่ อสารชัดเจน 9. การตรวจสอบตัวเลขข้อมูลที่ ชดั เจน 10. การออกแบบไฟล์อินโฟกราฟิ กให้มีขนาดเล็ก การ
พัฒนารู ปแบบการสื่ อสารจากรู ปแบบเดิ ม ให้เป็ นการสื่ อสารด้วยอินโฟกราฟิ ก และเกิ ดประโยชน์ให้กบั ธุรกิจ
ต้องมีการศึกษากลุ่มเป้ าหมาย ใช้การสื่ อสารด้วยรู ปภาพให้มากกว่าการใช้ตวั อักษร และออกแบบภาพจากคอนเท
นท์ของธุรกิจให้ดูดี เพื่อการส่งต่อข้อมูลที่กว้างขึ้น
คําสําคัญ: การออกแบบ อินโฟกราฟิ ก การสื่ อสาร ธุรกิจ

ABSTRACT

The Digital Business is a business relying on speed. Therefore, the media used must be explicit and
concise, allowing customers to understand the information of products and services as much as possible. The very
popular trend nowadays is applying Infographic in business communication which is the process of integrating
knowledge and information needed to communicate in business including information of products or services to
design and communicate by graphics presentation in the form of symbols, graphs, charts, diagrams, maps, or
other characteristics with visual communication, resulting in easy understanding in a short period of time. Good
Infographic Design for Business Communication consists of the following characteristics: 1. Focus on a single
topic. 2. Keep it simple. 3. Data is important. 4. Be sure facts business data are correct. 5. Let it tell a story. 6.
Good infographic design is business communication effective. 7. Choose attractive colors. 8. Use short texts. 9.
Check your numbers. 10. Make the file size small. The development of communication forms from the original
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format to be communicated by infographic for the most useful for the business. There will be an analyze
segmentation groups, us visual communication more than text Moreover, the content will be designed by image
for the best business form and also for share an information into the pubic.
Keywords: Design Infographic Communication Business

1. บทนํา

การสื่ อสารเป็ นทักษะพื้นฐานของมนุ ษย์ เป็ นทักษะและเป็ นปั จจัยสําคัญในการดํารงชี วิตของมนุ ษย์
เพราะมนุษย์มีความจําเป็ นที่จะต้องใช้การสื่ อสารอยูต่ ลอดเวลา ซึ่ งนอกเหนื อจากปั จจัยสี่ พ้ืนฐานที่มนุษย์ท่วั ไป
ต้องใช้แล้ว ทักษะด้านการสื่ อสารก็เป็ นสิ่ งสําคัญที่จะทําให้การดําเนินชีวติ ของมนุษย์ประสบความสําเร็ จ
การสื่ อสาร (Communication) หมายถึง กระบวนการการถ่ายทอดข่าวสาร ข้อมูล ประสบการณ์ อารมณ์
ความรู ้ สึก ข้อ คิ ดเห็ น ทัศ นคติ ความต้อ งการ ที่ เ กิ ด จากผูส้ ่ ง สาร ซึ่ ง เป็ นจุ ดกําเนิ ดเริ่ ม ต้นของการสื่ อสารทั้ง
กระบวนการ ที่มีความต้องการจะสื่ อสารไปยังผูร้ ับสาร โดยผ่านช่องทางการสื่ อสารอย่างใดอย่างหนึ่ง การสื่ อสาร
มีองค์ประกอบสําคัญหลักอยู่ 4 ประการ คือ 1. ผูส้ ่งสาร (Sender) 2. สาร (Message) 3. ช่องทางหรื อสื่ อ (Channel /
Media) และ 4. ผูร้ ับสาร (Receiver)
อินโฟกราฟิ ก (Infographic) คือ การใช้ทกั ษะในด้านการสื่ อสารผสานกับความคิดสร้างสรรค์ในการ
นําเสนอข้อมูลในลักษณะของรู ปภาพ เพื่อเพิ่มและดึ งดูดความน่ าสนใจให้กบั ข้อมูลที่ ตอ้ งการนําเสนอ อินโฟ
กราฟิ กมีวิวฒั นาการมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ โดยเริ่ มต้นจากการที่มนุ ษย์ยงั ไม่มีกี่ประดิษฐ์ตวั อักษร การ
สื่ อ สารผ่า นภาพวาดตามฝาผนังถํ้า จึ ง เกิ ด ขึ้ นเป็ นร่ องรอยสื บทอดเรื่ องราวมาจนถึ งยุคปั จ จุ บันนี้ ในยุค ก่ อน
ประวัติศาสตร์ เรี ยกการสื่ อสารด้วยภาพที่เกิดตามฝาผนังถํ้าว่า Pictogram ซึ่ งสอดคล้องกับที่ Rungsujarit Wiwat
(2017: 12) ได้กล่าวว่า ประวัติความเป็ นมาของการออกแบบอินโฟกราฟิ ก ตามหลักฐานในอดีตที่ปรากฏ เกิดขึ้น
เมื่อมนุ ษย์เริ่ มรู ้จกั การขีดเขียน ขูด จารึ กเป็ นร่ องรอย ให้ปรากฏเป็ นหลักฐานในปั จจุบนั การออกแบบกราฟิ ก
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ซึ่งในยุคก่อนประวัติศาสตร์ ยังไม่มีภาษาในการสื่ อสาร จึงใช้การสื่ อสารด้วยภาพ ซึ่งเรี ยก
ภาพต่าง ๆ เหล่านั้นว่า Pictogram จึงเป็ นการเริ่ มต้นการสื่ อความหมายด้วยการวาดเขียน ให้ผูอ้ ่านตีความหมายได้
เรี ยกว่า Pictogram เช่น ภาพคน ภาพสัตว์ ต้นไม้ ไว้บนผนังหรื อบนเพดานถํ้า และมีการแกะสลักลงบนเขาสัตว์
กระดู ก สัต ว์ ซึ่ ง ใช้วิธี ก ารวาดอย่า งง่ า ย ๆ ไม่ มี ร ายละเอี ย ดมาก ต่ อ มาประมาณ 9000 ปี ก่ อ นคริ ส ตกาล ชาว
Sumerians ในดิ นแดนแคว้นเมโสโปเตเมีย ได้เริ่ มเขียนตัวอักษรรู ปลิ่ม (Cuneiform) และตัวอักษร Hieroglyphic
ของชาวอียิปต์ ต่อมางานกราฟิ กเริ่ มได้รับการยอมรับมากขึ้น เมื่อได้คิดค้นกระดาษและวิธีการพิมพ์ ปี ค.ศ. 1440
Johann Gutenberg ชาวเยอรมัน ได้ประดิษฐ์เครื่ องพิมพ์แบบตัวเรี ยง ที่สามารถพิมพ์ได้หลายครั้ง ครั้งละจํานวน
มาก ๆ ในปี ค.ศ. 1950 การออกแบบได้ชื่อว่าเป็ น Typographical Style เป็ นการพัฒนาโดยนักออกแบบชาวสวิส
ซึ่ งได้นาํ วิธีการจัดวางตัวอักษรข้อความ และภาพเป็ นคอลัมน์ มีการใช้ตารางช่วยให้อ่านง่ายมีความเป็ นระเบี ยบ
สวยงาม มีการจัดแถวของข้อความแบบชิดขอบด้านหน้าและด้านหลังตรงเสมอกัน ตั้งแต่สมัยหลังสงครามโลก
ครั้งที่ 2 เป็ นต้นมา (Shomechay Korwit, 2018: 18)
การออกแบบอินโฟกราฟิ ก ได้พฒั นาและขยายขอบเขตงานออกไปอย่างกว้างขวาง ไม่จาํ กัดอยูแ่ ต่ใน
สิ่ งพิมพ์เท่านั้น โดยได้เข้าไปอยูใ่ นกระบวนการสื่ อสารอื่น ๆ เช่น ภาพยนตร์ต่าง ๆ โทรทัศน์ วีดีทศั น์ (VDO) การ
ถ่ายภาพ โปสเตอร์ การโฆษณา เป็ นต้น บทบาทของอินโฟกราฟิ กเริ่ มแพร่ หลายในวงกว้าง เพราะเป็ นการสื่ อสาร
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ที่สามารถทําให้ผรู ้ ับสารเข้าใจได้ง่ายและดึงดูดความน่าใจ ด้วยที่มีลกั ษณะเป็ นรู ปภาพ จึงทําให้การสื่ อสารเข้าใจ
ได้ชดั เจน โดยเฉพาะในวงการธุ รกิ จ ได้มีการนําอินโฟกราฟิ กเข้ามาใช้ในการสื่ อสารอย่างแพร่ หลาย ด้วยข้อดี
หลายอย่างที่จะสื่ อสารกับกลุ่มเป้ าหมายหรื อลูกค้า จึงทําให้ผูป้ ระกอบการธุรกิจหันมาใช้การนําเสนอข้อมูลด้าน
ธุรกิจของตนเองผ่านอินโฟกราฟิ กมากขึ้น (Shomechay Korwit, 2018: 23)
การออกแบบอินโฟกราฟิ กปั จจุบนั เป็ นยุคของอิเล็กทรอนิกส์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ได้นาํ เครื่ องมือ
เครื่ อ งใช้ วัส ดุ อุ ป กรณ์ วัสดุ สํา เร็ จ รู ป มาช่ ว ยในการออกแบบกราฟิ กได้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เช่ น การใช้
คอมพิวเตอร์ (Computer Graphics) มี โปรแกรมด้านการจัดพิมพ์ตวั อักษรที่ นิยม คื อ Microsoft Word สามารถ
จัดเรี ยง วางรู ปแบบ สร้างภาพ กราฟ แผนภูมิ จัดการและสร้างสรรค์ตวั อักษร โปรแกรมอื่น ๆ ที่สนับสนุนงาน
อินโฟกราฟิ กอีกมากมาย

2. วัตถุประสงค์

(1) เพื่อศึกษาแนวทางในการออกแบบอินโฟกราฟิ กเพื่อการสื่ อสารในงานธุรกิจ
(2) เพื่ อ พัฒ นารู ป แบบการสื่ อ สารจากรู ป แบบเดิ ม ให้เ ป็ นการสื่ อ สารด้ว ยอิ น โฟกราฟิ ก และเกิ ด
ประโยชน์ให้กบั ธุรกิจ

3. การสื่ อสาร

การสื่ อสาร (Communication) เป็ นทักษะที่ สําคัญในการดําเนิ นชี วิตของมนุ ษย์ เพราะมนุ ษย์เป็ นสัตว์
สังคมที่ ตอ้ งมีการติดต่อสื่ อสารกันตลอดเวลา ดังนั้นการสื่ อสารจึ งเป็ นทักษะที่ สําคัญและมีบทบาทมากในการ
ดําเนิ นชีวิตของมนุษย์ ปั จจุบนั สังคมโลกเปลี่ยนไป การสื่ อสารก็มีวิวฒั นาการเปลี่ยนแปลงไม่เคยหยุดนิ่ ง และมี
การนํานวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศใหม่ๆ มาใช้ในการสื่ อสารมากขึ้น
การสื่ อสารในยุคดิจิทลั เป็ นยุคที่นาํ เอาเทคโนโลยีและช่องทางในการสื่ อสารเข้ามามีส่วนร่ วมกับวิถีชีวติ
ซึ่ ง ทํา ให้เกิ ดการปรั บตัว การสื่ อ สารในโลกที่ ไ ร้ พ รมแดน เทคโนโลยีเข้า มามี บทบาทในการสื่ อ สาร ระบบ
อิ นเตอร์ เน็ตเข้ามามีส่วนทําให้ชีวิตมนุ ษย์ในสังคมเปลี่ ยนไป ซึ่ งทําให้เกิ ดพฤติกรรมที่ เรี ยกว่า สังคมก้มหน้า
เพราะคนส่วนใหญ่ใช้เวลาอยูก่ บั หน้าจอมือถือของตนเอง มากกว่าการสื่ อสารในลักษณะพบหน้าพูดคุยกันเหมือน
ในอดีต นอกจากการสื่ อสารโดยทัว่ ไปแล้ว ยังมีการบูรณาการเอาอินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในงานอื่น ๆ
อีกด้วย เช่น การศึ กษา การแพทย์ และการดําเนิ นงานธุ รกิ จ ซึ่ งทําให้เกิดการสื่ อสารที่รวดเร็ วทันใจ ตอบสนอง
ความต้องการของมนุษย์
องค์ ประกอบของการสื่ อสาร
การสื่ อสารจะสมบูรณ์แบบได้จะต้องประกอบด้วย 4 องค์ประกอบพื้นฐาน ดังนี้ 1. ผูส้ ่ งสาร (Sender)
2. สาร (Message) 3. ช่องทางหรื อสาร (Channel / Media) และ 4. ผูร้ ับสาร (Receiver) (Rattanawongsa Suchart,
2016: 56)
1. ผูส้ ่งสาร (Sender) หรื ออาจจะเรี ยกว่า แหล่งสาร (Source) อันหมายถึง ตัวของมนุษย์ กลุ่มของคน หรื อ
หน่วยงาน ห้างร้าน หรื อบริ ษทั ที่ทาํ หน้าที่ในการส่ งข้อมูลข่าวสาร อาจกล่าวได้วา่ เป็ นจุดกําหนดของการสื่ อสาร
เพราะเป็ นที่ผลิตข้อมูลข่าวสาร เพื่อส่งต่อข้อมูลไปยังปลายทางที่เป็ นผูร้ ับสาร เป็ นผูร้ ิ เริ่ มต้นกระบวนการของการ
สื่ อสาร จากการแปลงความคิดไปเป็ นสัญลักษณ์ สร้างขึ้นแทนความคิด ได้แก่ ภาษา กิ ริยาท่ าทาง รวามไปถึง
พฤติกรรมต่างๆ เพื่อสื่ อสารความต้องการ ความรู ้สึก ข้อมูลข่าวสารของตนไปยังปลายทางของการสื่ อสารหรื อ
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ผูร้ ับสาร ผ่านช่องทางรู ปแบบต่างๆ ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น นักพูด นักเขียน นักแต่งเพลง นักน้อง ศิ ลปิ น พิธีกร
นักข่าว บริ ษทั และองค์กรต่างๆ เป็ นต้น
2. สาร (Message) หมายถึ ง ข้อมูลข่าวสาร ที่ ถูกสร้ างขึ้ นโดยผูส้ ่ งสาร เป็ นลักษณะของเรื่ องราวที่ มี
ความหมายซึ่ งอาจจะอยู่ในรู ปแบบของความรู ้ ข้อมูล ความคิด อารมณ์ ความรู ้สึก ซึ่ งต้องอาศัยช่องทางในการ
สื่ อสารส่ งต่อไปยังผูร้ ับสารได้รับรู ้ โดดยผ่านการแสดงออกมาในลักษณะใดลักษณะหนึ่ งที่ มนุ ษย์สร้างขึ้นที่
สามารถทําให้เกิ ดการรับรู ้ ร่วมกันได้ เช่น คําพูด ข้อความ ภาพวาด ภาพถ่าย บทเพลง บทละคร และท่าทางที่
สื่ อสารอย่างมีความหมาย เป็ นต้น ลักษณะของสาร สามารถแบ่งได้ 3 ลักษณะ คือ 2.1 รหัสสาร (Message) ได้แก่
ภาษา สัญลักษณ์ กิ ริยาท่ าทางหรื อท่ าทางที่ มนุ ษย์ใช้แสดงแทนความรู ้ ความคิ ด ความต้องการ อารมณ์ และ
ความรู ้สึกต่างๆ ที่ตอ้ งการแสดงออก 2.2 เนื้ อหาของสาร (Message Content) หมายถึง องค์ความรู ้ ความคิด หรื อ
ประสบการณ์ที่ผูส้ ่ งสารต้องการที่ จะถ่ายทอดไปยังผูร้ ับสารเพื่อให้เกิ ดการรับรู ้ร่วมกัน เพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
เข้า ใจร่ ว มกัน หรื อ การสื่ อ สารตอบโต้ร่ ว มกัน และ 2.3 การจัด การสาร (Message Treatment) หมายถึ ง การ
รวบรวมความรู ้ ข่าวสารมาเรี่ ยบเรี ยงอย่างเป็ นระบบ เพื่อสรุ ปเป็ นใจความสําคัญที่ตอ้ งการ ด้วยใช้รหัสสารที่มี
ความเหมาะสม
3. ช่องทางหรื อสื่ อ (Channel / Media) หมายถึง สิ่ งที่จะเป็ นตัวนําของสาร ทําหน้าที่นาํ สารที่เกิดจากผู ้
ส่ งสาร หรื อแหล่งสารส่ งต่อไปยังผูร้ ับสาร ซึ่ งผูส้ ่ งสารต้องอาศัยช่องทางในลักษณะต่างๆ นําสารไปยังผูร้ ับสาร
โดยประเภทของช่องทางมีอยูอ่ ย่างหลากหลาย สามารถเลือกได้ตามกับความเหมาะสมและพฤติกรรมของผูร้ ับ
สาร เพื่อให้การสื่ อสารเกิ ดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด เช่น การสื่ อสารกับวัยรุ่ นยุคปั จจุบนั อาจจะต้องใช้ช่องทางการ
สื่ อ สารผ่ า นระบบโซเชี ย ลมี เ ดี ย (Social Media) ต่ า งๆ อัน ได้แ ก่ Facebook YouTube Twister และ Instagram
เป็ นต้น ซึ่ งช่องทางสื่ อทั้งหลายที่กล่าวมาในข้างต้น ก็มีลกั ษณะเฉพาะที่แตกต่างกันออกไป การเลือกใช้จึงต้อง
ขึ้นอยูก่ บั วัตถุประสงค์ของการสื่ อสารของผูส้ ่งสารด้วย
4. ผูร้ ับสาร (Receiver) หมายถึง บุคคล กลุ่มของบุคคล มวลชน หรื อองค์กรที่รับข้อมูลข่าวสารจากผูส้ ่ง
สาร ได้แก่ ผูฟ้ ัง ผูเ้ ข้าร่ วมงานประชุม ผูเ้ ข้าฟังการสัมมนา นักเรี ยนนักศึกษาในชั้นเรี ยน ผูฟ้ ังรายการวิทยุ ผูฟ้ ังการ
รายงานข่าว และผูอ้ ่านหนังสื อพิมพ์ เป็ นต้น ผูร้ ับสารอาจมีการแสดงปฏิกิริยาตอบกลับ (Feedback) ต่อผูส้ ่ งสาร
ตามรู ปแบบของช่องทางหรื อสื่ อที่ผสู ้ ่งสารเลือกใช้ (Rattanawongsa Suchart, 2016: 61)
ผูส้ ่ งสาร

สาร

ช่องทาง

ผูร้ ับสาร

ปฏิกิริยาตอบกลับ

ภาพที่ 1 องค์ประกอบของการสื่อสาร (Rattanawongsa Suchart, 2016: 61)

4. การสื่ อสารทางธุรกิจ

การสื่ อสารทางธุ รกิ จ เป็ นรู ปแบบของการติดต่อปฏิสัมพันธ์กนั ตามพื้นฐานของการสื่ อสาร ที่ ยึดหลัก
พื้นฐาน บรรทัดฐาน และกฎเกณฑ์ทางธุรกิจร่ วมกัน มุ่งเน้นให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์ของบุคคลหรื อองค์กร
เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกัน
แบรนด์ (Brand) หรื อตราสิ นค้า นับเป็ นสิ่ งบอกเล่าเรื่ องราวที่มีความสําคัญของธุรกิจ ใช้ในการสื่ อสาร
เพื่อเข้าถึ งกับกลุ่มเป้ าหมายที่ เป็ นผูบ้ ริ โภค หรื อที่ เรี ยกกันทั่วไปว่า ลูกค้า แบรนด์เป็ นทั้งความเชื่ อมัน่ ความ
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ไว้วางใจ และเป็ นภาพลักษณ์ ถือเป็ นสิ นทรัพย์ที่มีมูลค่าสู งสุ ดของบริ ษทั และธุรกิจ ดังนั้นกลยุทธ์การสร้างตรา
สิ นค้า ถือเป็ นกลยุทธ์การสร้างอํานาจทางการตลาดที่สําคัญของธุ รกิ จ นักวางแผนการตลาดหลายองค์กรทั้งใน
ยุโรป อเมริ กา และเอเชีย มีความพยายามสร้างตราสิ นค้าเพื่อขับเคลื่อนแบรนด์ของตน ตลอดจนวางแผนกลยุทธ์
อย่ า งเหมาะสม (Jada Pinpinut, 2016: 78) ทั้ง นี้ Philip Kotler (2003: 12) กล่ า วไว้ว่ า แบรนด์ คื อ ชื่ อ คํา พู ด
สัญลักษณ์ หรื อภาพลักษณ์ที่ถูกสร้างขึ้น เพื่อใช้ในการระบุถึงธุรกิจ สิ นค้า และบริ การของผูข้ ายรายใดรายหนึ่ ง
หรื อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ ง ถื อเป็ นสิ่ งที่ สร้ างให้สินค้ามี ค วามแตกต่ างจากคู่ แข่ง ซึ่ งประกอบด้วยองค์ประกอบ 6
ประการ คือ 1) ลักษณะภายนอกของสิ นค้า (Attribute) ที่สามารถทําให้เกิดการจดจําได้ 2) คุณประโยชน์ของสิ นค้า
(Benefit) 3) คุ ณค่าของสิ นค้า (Value) ที่ ทาํ ให้เกิ ดความรู ้สึกว่า เมื่ อได้ใช้สินค้าหรื อบริ การแล้วรู ้สึกภาคภูมิใจ
4) วัฒนธรรม (Culture) ของตราสิ นค้าที่ตอ้ งการให้ผบู ้ ริ โภครับรู ้ 5) บุคลิกภาพของสิ นค้า (Personality) ที่ใช้แล้ว
เกิดบุคลิกภาพสิ นค้า และ 6) ผูใ้ ช้ (User) เป็ นสิ นค้าที่สามารถบอกบุคลิกภาพของผูใ้ ช้
การสื่ อสารทางธุ รกิ จ เป็ นการสื่ อสารระหว่างเจ้าของหรื อองค์กรธุ รกิ จกับลูกค้ากลุ่มเป้ าหมาย การ
สื่ อสารที่ดีจะต้องสื่ อสารอย่างตรงไปตรงมา เป็ นการสื่ อสารข้อมูลทางการตลาด ตั้งแต่ขอ้ มูลโดยทัว่ ไปตลอดจน
ข้อมูลที่ ใช้ประกอบในการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อในสิ นค้าหรื อธุ รกิ จ ลักษณะของการสื่ อสารทางธุ รกิ จ จึ งต้องมี
ลักษณะดังนี้ คือ
1. เป็ นการสื่ อสารสองทาง คือ สื่ อสารจากเจ้าของธุรกิจไปสู่กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
2. ข้อมูลธุรกิจ เป็ นสิ่ งสําคัญที่จะต้องสื่ อสารอย่างตรงไปตรงมาและมีความถูกต้อง
3. การสื่ อสารธุ รกิ จที่ ดี จะต้องนําเสนอข้อมูลให้ลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายจดจําได้ เกิ ดการซื้ อซํ้าและใช้ซ้ าํ
4. การสื่ อสารธุ รกิ จ เป็ นการสื่ อสารที่ มีเป้ าหมายเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็ นประโยชน์ร่วมกันระหว่าง
เจ้าของธุรกิจและกลุ่มเป้ าหมายที่เป็ นลูกค้า

5. อินโฟกราฟิ กในงานสื่ อสารธุรกิจ

อิ น โฟกราฟิ ก (Infographic) เกิ ด จากการผสมผสานระหว่า งคํา สองคํา คื อ Information กับ Graphic
หมายถึง การนําข้อมูลในรู ปแบบต่างๆ มาจัดทําสรุ ปเป็ นระบบสารสนเทศในลักษณะของภาพนิ่ ง กราฟิ ก หรื อ
ภาพเคลื่อนไหว สามารถดูได้ง่าย ใช้เวลาสั้นๆ ในการทําความเข้าใจกับข้อมูลได้อย่างชัดเจน สามารถสื่ อสารให้
ผูร้ ับสารหรื อดูขอ้ มูลเข้าใจความหมายของสิ่ งที่ตอ้ งการสื่ อสารทั้งหมดได้ โดยไม่จาํ เป็ นที่ตอ้ งใช้คาํ พูดหรื อการ
อธิบายเพิ่มเติมจากผูส้ ่งสาร
การออกแบบอินโฟกราฟิ ก เป็ นกระบวนการนําข้อมูลที่สามารถทําความเข้าใจได้ยาก หรื อมีลกั ษณะเป็ น
ตัวหนังสื อจํานวนมาก มานําเสนอในรู ปแบบต่างๆ อย่างสวยงามและสร้ างสรรค์ เกิ ดเป็ นภาพที่ สามารถเล่า
เรื่ องราวด้วยตัวของผลงานอินโฟกราฟิ กได้
ลักษณะของอินโฟกราฟิ กทีด่ ใี นการสื่ อสารงานธุรกิจ
อินโฟกราฟิ กในการสื่ อสารธุ รกิ จ คือ กระบวนการนําข้อมูลความรู ้ที่ตอ้ งการจะสื่ อสารในสิ นค้าหรื อ
บริ การ มาออกแบบสื่ อสารในรู ปแบบของภาพกราฟิ ก ที่ อาจจะสื่ อสารออกมาในรู ปแบบของสัญลักษณ์ กราฟ
แผนภูมิ ไดอะแกรม แผนที่ หรื อลักษณะอื่น ๆ ที่ เป็ นการสื่ อสารด้วยภาพ ออกแบบมาในลักษณะที่เป็ นภาพนิ่ ง
หรื อภาพเคลื่อนไหว ทําให้เกิดการเข้าใจที่ง่ายในระยะเวลาที่ส้ นั กระชับ ชัดเจน ไม่ทาํ ให้เกิดความสับสนในการ
สื่ อสาร เพราะภาพต่าง ๆ เหล่านี้ จะเปรี ยบเสมือนตัวแทนในการบอกเล่าเรื่ องราวให้แต่ละส่ วนที่ ผูส้ ่ งสารหรื อ
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เจ้าของธุรกิจต้องการสื่ อสารถึงลูกค้าหรื อกลุ่มเป้ าหมายได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยการออกแบบอินโฟกราฟิ กที่
ดีในการสื่ อสารงานธุรกิจ ต้องมีลกั ษณะ ดังนี้ (Jada Pinpinut, 2016: 85)
1. การสื่ อสารถึงสิ นค้าหรื อบริ การของธุรกิจ จะต้องเลือกหัวข้อที่จะนํามาใช้ให้ชดั เจนเพียงหัวข้อเดียว
ต่อผลงานออกแบบอินโฟกราฟิ กหนึ่ งชิ้น ในการกําหนดหัวข้อเรื่ องไม่ควรมีการนําเสนอข้อมูลในหลากหลาย
หัวข้อเกิ นไป เพราะอาจทําให้ยากต่อการทําความเข้าใจและจดจําของลูกค้าหรื อกลุ่มเป้ าหมายของธุ รกิ จ เช่น
อินโฟกราฟิ กที่นาํ เสนอคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ก็ควรจะกําหนดหัวข้อที่ เกี่ ยวข้องกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
นั้น ๆ ให้ชดั เจน โดยอาจจะแบ่งออกเป็ นข้อ เพื่อให้ง่ายในการอ่านเป็ นข้อตามลําดับ เป็ นต้น
2. การออกแบบให้มีความเข้าใจได้ง่าย เมื่อเริ่ มต้นการออกแบบอินโฟกราฟิ กเพื่อสื่ อสารในงานธุ รกิ จ
แม้วา่ ข้อมูลของสิ นค้าหรื อบริ การจะมีมากแค่ไหนก็ตาม การออกแบบอินโฟกราฟิ กจะไม่นิยมอัดข้อมูลทั้งหมดลง
ไปในผลงาน ผูอ้ อกแบบจะต้องแน่ใจว่า ข้อมูลที่ตอ้ งการสื่ อสารไปยังลูกค้าหรื อกลุ่มเป้ าหมายที่เป็ นผูร้ ับสารนั้น
ไม่อดั แน่นจนเกินไป ไม่ซบั ซ้อนจนอาจทําให้เกิดการสับสน สร้างความเข้าใจในการรับสารของกลุ่มเป้ าหมายได้
ง่าย ไม่หลากหลายจนจับใจความสําคัญในงานไม่ได้
3. ข้อมูลของธุรกิจ เป็ นสิ่ งสําคัญในการสื่ อสาร การออกแบบอินโฟกราฟิ กเพื่อสารสารธุรกิจ ผูอ้ อกแบบ
จะต้องมีการศึกษารวบรวมข้อมูลโดยคํานึ งถึงความถูกต้องมาเป็ นอันดับต้นๆ เช่น ชื่อของแบรนด์สินค้าที่สะกด
ถูกต้อง ราคา ช่องทางการจัดจําหน่ าย ช่องทางในการติดต่อ ทุกข้อมูลจะต้องมีการตรวจสอบอย่างชัดเจนโดย
เจ้าของธุ รกิ จ เพราะหากเกิ ดข้อผิดพลาด อาจจะส่ งผลเสี ยต่อยอดขายหรื อภาพรวมของธุ รกิ จอย่างมหาศาล การ
สื่ อสารจะต้องเป็ นข้อมูลที่ สําคัญและเป็ นแก่นแท้ของธุ รกิ จ ตลอดจนการคํานึ งถึงรู ปแบบของอินโฟกราฟิ กที่
เหมาะสมในการนําเสนอข้อมูลนั้น ๆ
4. ความมัน่ ใจในข้อเท็จจริ งของข้อมูลธุรกิจ ก่อนการออกแบบอินโฟกราฟิ ก นักออกแบบจะต้องแน่ใจ
ในข้อมูลที่เป็ นข้อเท็จจริ ง ที่ สามารถนํามาใช้ในการนําเสนอผ่านผลงาน จะต้องมีการพูดคุยกับเจ้าของธุ รกิ จว่า
ข้อเท็จจริ งที่ ได้ทาํ การศึ กษาค้นคว้ามาแล้วนั้น มี ความถูกต้องและมีความน่ าชื่ อถือมากน้อยเพียงใด ก่ อนการ
เผยแพร่ ผลงานอินโฟกราฟิ ก จะต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดทั้งในตัวของผูอ้ อกแบบเอง และผูท้ ี่เป็ นเจ้าของ
ธุรกิจ
5. ใช้อินโฟกราฟิ กเป็ นตัวเล่าเรื่ องหรื อดําเนิ นเรื่ องในการสื่ อสารธุ รกิ จ การเล่าเรื่ องในผลงาน ควรใช้
ภาพที่เป็ นอินโฟกราฟิ กเป็ นตัวเล่าเรื่ องของธุรกิจให้มากกกว่าใช้ตวั อักษรพิมพ์เล่ารายละเอียด อินโฟกราฟิ กที่ ดี
จะต้องใช้ภาพที่มีความสามารถในการเล่าเรื่ องได้อย่างครบถ้วน ซึ่ งสามารถเลือกสื่ อสารด้วยภาพได้หลากหลาย
รู ปแบบ เช่น ภาพลายเส้น ภาพวาด และภาษาสัญลักษณ์ เป็ นต้น อินโฟกราฟิ กที่ดีมีคุณภาพในการสื่ อสารธุ รกิ จ
จะต้องสามารถบอกและถ่ายทอดข้อมูลไปยังผูร้ ับสารได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และมีความชัดเจน ถึงแม้วา่ ผูช้ ม
หรื อผูอ้ ่านนั้นจะไม่ได้รับข้อมูลใด ๆ ของธุรกิจมาก่อน
6. อินโฟกราฟิ กที่ดี จะทําให้การสื่ อสารธุรกิจมีคุณภาพ ความสามารถในการออกแบบอินโฟกราฟิ กแล้ว
ทําให้สามารถเข้าใจได้ง่าย นักออกแบบจะต้องมีการนําความคิดสร้างสรรค์มาใช้ในการออกแบบให้อินโฟกราฟิ ก
มีความน่าสนใจ โดยอาศัยองค์ประกอบในการออกแบบกราฟิ ก อันได้แก่ เส้น สี รู ปร่ าง รู ปทรง พื้นผิว และพื้นที่
ว่าง มาใช้จดั วางผ่านด้วยหลักการออกแบบกราฟิ กให้มีความเหมาะสมลงตัว สื่ อสารข้อมูลได้อย่างเหมาะสมกับ
รู ปแบบของอินโฟกราฟิ กแต่ละประเภท
7. การใช้องค์ประกอบเรื่ อง สี ที่ ดึงดูดความสนใจ สี เป็ นองค์ประกอบที่ สําคัญในการออกแบบอินโฟ
กราฟิ ก เป็ นสิ่ งที่ ช่วยกระตุน้ จุ ดสนใจจากกลุ่มเป้ าหมาย นักออกแบบจึ งต้องเลื อกใช้สีที่กระตุน้ อารมณ์ แ ละ
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ความรู ้สึกให้เข้ากับเนื้อหาสาระของผลงานอินโฟกราฟิ ก ดังนั้นก่อนการออกแบบอินโฟกราฟิ กในการสื่ อสารงาน
ธุรกิจ นักออกแบบจะต้องมีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่ องทฤษฎีการใช้สีอย่างชัดเจน เลือกใช้สีให้ถูกกต้องเหมาะสมกับ
ข้อมูลของธุรกิจที่เหมาะสม ยกตัวอย่าง เช่น อินโฟกราฟิ กเกี่ยวกับสิ นค้าประเภทอาหาร สี ที่กระตุน้ ความน่ากิน
ของอาหารจะอยูใ่ นโทนสี สม้ เหลือง และแดง เป็ นต้น (Chartphon Anurak, 2017: 42)
8. การใช้คาํ ที่ ส้ ัน กระชับ และสื่ อสารชัดเจน หากในงานออกแบบอินโฟกราฟิ กมีความจําเป็ นต้องใส่
ตัวอักษรที่เป็ นลักษณะคําพูด หรื อข้อมูลที่ตอ้ งการสื่ อสารกับลูกค้ากลุ่มเป้ าหมาย จะต้องเลือกใช้คาํ ที่เป็ นการสรุ ป
สั้นๆ มีลกั ษณะเป็ นข้อความที่กระชับ ตรงกับวัตถุประสงค์ของธุรกิจที่ตอ้ งการจะสื่ อสารผ่านงานอินโฟกราฟิ ก
ในการออกแบบผลงานนั้นจะไม่นิยมใช้ประโยคยาวๆ ด้วยธรรมชาติของผูร้ ับสารส่ วนใหญ่จะเน้นดูภาพมากกว่า
การอ่านรายละเอียดของธุ รกิจ ยกเว้นแต่อินโฟกราฟิ กจะสื่ อสารไม่ชดั เจน กลุ่มเป้ าหมายจึงจะหาข้อมูลเพิ่มเพื่อ
ประกอบการดูผลงานอินโฟกราฟิ ก
9. การตรวจสอบตัวเลขข้อมูลที่ ชัดเจน หากต้องการใส่ ขอ้ มูลที่ เป็ นตัวเลขลงไปในผลงานออกแบบ
อินโฟกราฟิ กในรู ปแบบแผนผังหรื อกราฟ ผูอ้ อกแบบต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขและภาพอินโฟ
กราฟิ กที่ถูกต้องชัดเจน เพราะมิฉะนั้นจะเกิดความคลาดเคลื่อนในการนําเสนอข้อมูล และทําให้เกิดความเข้าใจที่
ผิดของลูกค้าหรื อกลุ่มเป้ าหมายของธุรกิจได้
10. การออกแบบไฟล์อินโฟกราฟิ กให้มีขนาดเล็ก เพื่อให้ง่ายในการเข้าถึงหรื อโหลดข้อมูลทางธุรกิจได้
ง่ าย ไฟล์อินโฟกราฟิ กในการสื่ อสารงานธุ รกิ จที่ ดี นักออกแบบจะต้องคํานึ งถึ งขนาดของไฟล์ผลงานที่ ทาํ ให้
กลุ่มเป้ าหมายดาวน์โหลดได้ง่าย ดังนั้นไฟล์ผลงานจึงไม่ควรมีขนาดใหญ่จนเกินไป เพื่อให้กลุ่มเป้ าหมายหรื อผูร้ ับ
สารสามารถเข้าถึงผลงานได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ ว ตลอดจนสามารถโหลดมาดูได้ง่าย ไม่เปลืองเวลาในการ
โหลด และสามารถนําไฟล์อินโฟกราฟิ กนั้น ไปใช้ประโยชน์ต่อได้ดีตามความต้องการ
ประโยชน์ ของอินโฟกราฟิ กในธุรกิจ
ในการเล่าเรื่ องราวของธุ รกิ จ ตลอดจนการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารผ่านอินโฟกราฟิ ก เป็ นเครื่ องมือที่
สามารถนํามาใช้ในการทําการตลาดสําหรับตราสิ นค้าหรื อในส่ วนของธุ รกิ จได้เป็ นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็ นธุ รกิ จ
ขนาดเล็กหรื อใหญ่ อินโฟกราฟิ กสามารถสร้างประโยชน์ให้กบั ธุรกิจจากยอดขายได้ ดังนี้
1. อินโฟกราฟิ ก ช่วยในด้านการสื่ อสารข้อมูลของธุรกิจด้วยภาพ ทําให้เกิดความเข้าใจที่ง่าย สร้างการ
การจดจําในสิ นค้าและบริ การ
2. อินโฟกราฟิ ก เป็ นตัวแทนขององค์กรหรื อเจ้าของธุ รกิ จ ในการอธิ บายข้อมูลของสิ นค้าและบริ การ
ช่วยสอนและให้คาํ แนะนําถึงวิธีใช้งานสิ นค้าและบริ การ การย่อยข้อมูลที่เข้าใจได้ยากให้เป็ นเรื่ องที่สามารถเข้าใจ
ได้ง่าย ถือเป็ นหัวใจหลักของการทําธุรกิจในยุคปั จจุบนั ซึ่งการใช้อินโฟกราฟิ กก็สามารถตอบโจทย์การสื่ อสารได้
เป็ นอย่างดี ในยุคอดีตสิ นค้าต่าง ๆ มักจะมีคู่มืออธิบายวิธีการใช้งานในรู ปแบบตัวอักษรแถมคู่มากับสิ นค้า ซึ่งอาจ
มีภาพประกอบเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความสวยงาม แต่ยงั ไม่ได้ใช้ภาพนั้นในการสื่ อสารวิธีการใช้งานเท่าที่ควร แต่เมื่อ
มีการนําเอากระบวนการออกแบบข้อมูลให้เป็ นลักษณะอินโฟกราฟิ ก นอกจากจะช่วยให้ผใู ้ ช้งานเข้าใจสิ นค้าและ
บริ การได้มากขึ้นแล้ว อินโฟกราฟิ กยังช่วยดึงดูดให้กลุ่มเป้ าหมายอยากใช้สินค้ามากขึ้นอีกด้วย เพราะลูกค้าบาง
ราย ซื้ อสิ นค้าด้วยเหตุผลเพียงว่า สิ นค้านั้นสวย แพ็คเกจดูดี เลยตัดสิ นใจซื้ อ ยกตัวอย่างเช่น สิ นค้าในประเทศ
ญี่ปุ่นหลายอย่าง ที่ อินโฟกราฟิ กมาประกอบกับสิ นค้าทั้งที่ เป็ นข้อมูลสิ นค้าและวิธีใช้งาน ซึ่ งถือเป็ นเอกลักษณ์
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สําคัญของญี่ปุ่นที่หลายคนให้ความสนใจ อยากซื้ อ อยากได้ เพราะความสวยงามน่ารักที่มากกว่าการนําไปใช้งาน
จริ ง
2. อิ นโฟกราฟิ ก ช่ วยสร้ าง Content Marketing ในการทําการตลาดออนไลน์ ซึ่ งเป็ นการตลาดในยุค
ปั จจุบนั ที่ตอ้ งอาศัยเครื อข่ายสังคมออนไลน์ โดยการตลาดออนไลน์ไม่ได้ถูกจํากัดอยูเ่ พียงแค่การนําเสนอสิ นค้า
หรื อบริ การในรู ปแบบตรง ๆ เท่านั้น แต่ยงั มีการสื่ อสารรู ปแบบอื่น ๆ ที่เป็ นการสื่ อสารแบบทางอ้อมหรื อแฝงที่มี
ผลต่อการรับรู ้แบรนด์ เช่น เป็ นธุรกิจผลิตภัณฑ์น้ าํ ผลไม้ อาจนําเสนอ Content Marketing ผ่านอินโฟกราฟิ กเรื่ อง
คุณประโยชน์ของผลไม้ผกั และโดยทัว่ ไป ซึ่ งไม่ได้เฉพาะเจาะจงไปยังสิ นค้าโดยตรง แต่เป็ นการสื่ อสารธุ รกิจ
ทางอ้อม ที่ทาํ ให้ผทู ้ ี่ให้ความสนใจ เกิดการแชร์ ขอ้ มูลต่อไปยังสังคมออนไลน์ ช่วยทําให้คนรู ้จกั สิ นค้าและธุรกิจ
มากยิง่ ขึ้น
3. อิ นโฟกราฟิ กช่ วยตอกยํ้าในด้านการเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญในสิ นค้าและบริ การของธุ รกิ จ ส่ วนหนึ่ งใน
ความสําเร็ จของแบรนด์สินค้าระดับโลกที่ ประสบความสําเร็ จในธุ รกิ จ เกิ ดจากการที่ ลูกค้าให้การยอมรั บว่า
แบรนด์มีความเชี่ ยวชาญและเชี่ ยวชาญ รู ้ จริ งในสิ นค้าและบริ การนั้น ๆ เช่ น ภาพที่ ลูกค้ามองธุ รกิ จผลิ ตภัณฑ์
รองเท้า แบรนด์ไนกี้ คือ ผูเ้ ชี่ยวชาญในการทํารองเท้ากีฬาและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกีฬา ซึ่งการตอกยํ้าภาพของ
การเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญในสิ นค้าของไนกี้ คือ การนําข้อมูลมาสื่ อสารกับลูกค้าผ่านสื่ อในช่องทางการสื่ อสารนัน่ เอง
โดยการสื่ อสารด้วยอินโฟกราฟิ ก ก็เป็ นอีกวิธีท่ี จะช่วยทําให้ขอ้ มูลที่ ไนกี้ ตอ้ งการสื่ อสารไปถึงกลุ่มเป้ าหมายมี
ความสวยงามน่าสนใจมากยิ่งขึ้นกว่าการนําเสนอด้วยข้อความเยอะ ๆ ที่ดูน่าเบื่อและไม่น่าสนใจ การย่อยข้อมูลที่
มีความยากและมีรายละเอียดเยอะมาสร้างสรรค์เป็ นอินโฟกราฟิ กผ่านลูกเล่นของสื่ อมัลติมีเดียในการนําเสนอ จะ
สามารถทําให้คอนเทนท์ถูกนําไปแชร์ต่อในโลกออนไลน์ได้มากขึ้น (Wongsaharat Sattawat, 2017: 12)
4. อินโฟกราฟิ กช่วยสร้างและส่ งเสริ มภาพลักษณ์ที่ดีให้แบรนด์และธุรกิจ อินโฟกราฟิ กที่ถูกออกแบบ
ขึ้นสามารถสอดแทรกความเป็ นตัวตนของแบรนด์ลงไปในผลงาน ได้แก่ โลโก้ สี ที่มีความเป็ นเอกลักษณ์ หรื อ
สโลแกน หรื อการโค้ดคําพูดดี ๆ มาใช้ในการสื่ อสาร ซึ่ งช่วยตอกยํ้าภาพลักษณ์ของแบรนด์ได้เป็ นอย่างดี การ
ออกแบบอินโฟกราฟิ ก จะทําให้ลูกค้าสนใจเข้ามาดูขอ้ มูลของสิ นค้าโดยไม่ทาํ ให้เกิดความรู ้สึกว่าเป็ นการถูกยัด
เยียดให้ดูโฆษณา ถือเป็ นการสร้างการรับรู ้ในแบรนด์สินค้าที่ประสบความสําเร็ จของเจ้าของธุรกิจ
หลักการออกแบบอินโฟกราฟิ กให้ เกิดความน่ าสนใจในธุรกิจ
1. ต้องมีการสํารวจกลุ่มเป้ าหมายที่เป็ นลูกค้าในธุ รกิ จ โดยจะต้องรู ้ว่า กลุ่มเป้ าหมายที่จะดูงานอินโฟ
กราฟิ ก คือใคร ข้อมูลที่จะสื่ อสารไปถึงกลุ่มเป้ าหมายคือเรื่ องอะไรบ้าง กลุ่มเป้ าหมายมีความสนใจในเรื่ องอะไร
และพอจะมีวิธีการนําคอนเทนท์มาใช้ออกแบบอินโฟกราฟิ กได้อย่างไร ต้องมีการสํารวจถึงเทรนด์ความนิ ยมใน
การสื่ อสารที่กาํ ลังมาแรงและเป็ นกระแส และนําความคิดสร้างสรรค์มาออกแบบอินโฟกราฟิ กให้กบั ธุรกิจอย่าง
น่าสนใจและมีความโดดเด่น
2. การออกแบบจะต้องมีธีมที่น่าสนใจ และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในการสื่ อสารข้อมูลของธุรกิจ ต้องมี
ความสอดคล้องกับเนื้อหาที่ตอ้ งการที่จะนําเสนอ เลือกรู ปแบบที่เหมาะสม และต้องสื่ อถึงธุรกิจด้วย
3. การเลือกข้อมูลมาใช้ในการออกแบบอินโฟกราฟิ ก ต้องเป็ นข้อมูลที่มีความถูกต้องและชัดเจน เพราะ
ส่วนใหญ่ขอ้ มูลที่นิยมนํามาใช้ในการออกแบบอินโฟกราฟิ กมากที่สุด คือ ข้อมูลที่เป็ นค่าสถิติต่าง ๆ เพราะตัวเลข
ในสถิติจะช่วยให้กลุ่มเป้ าหมายเข้าใจได้ง่าย ประหยัดเวลาในการอ่านข้อมูลที่เยอะและอาจมีความสับสน ทําให้
เข้าใจได้ยาก
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4. การออกแบบกราฟิ กที่สวยงาม สามารถสื่ อสารได้อย่างชัดเจน คือ จุดเด่นที่จะช่วยให้อินโฟกราฟิ กมี
ความโดดเด่น ซึ่ งส่ วนสําคัญที่สุดในขั้นตอนนี้ คือ การออกแบบ เจ้าของธุรกิจและทีมกราฟิ กจะต้องมีการศึกษา
รวบรวมข้อมูล และใช้สมองอย่างมาก เพื่อถ่ายทอดเรื่ องราวไปยังกลุ่มเป้ าหมายที่เป็ นลูกค้าให้มีความน่าสนได้
มากที่สุด เพราะหากผลงานอินโฟกราฟิ กดูดี สวยงาม และน่าสนใจ กลุ่มเป้ าหมายก็จะเกิดการแชร์ ต่อของข้อมูล
ต่อไปยังคนอื่น ๆ บนโลกออนไลน์ ซึ่งหลักการออกแบบที่ดีในการออกแบบอินโฟกราฟิ กที่ดีน้ นั คือ 1) ต้องดูได้
ง่าย สะอาดตา ข้อมูลไม่รกจนเกินไป 2) สามารถถ่ายทอดข้อมูลได้อย่างลื่นไหล เป็ นระเบียบ 3) ไม่นาํ สี มาใช้จน
เยอะเกิ นไป 4) ต้องอ่านและดู รู้เรื่ อง 5) ใช้ภาพให้มากกว่าตัวอักษรในการสื่ อสาร 6) จับคู่ภาพและข้อมูลให้
เหมาะสม และ 7) ไม่ลอกเลียนแบบผลงานอินโฟกราฟิ กของผูอ้ ื่น
5. การใช้พาดหัวเรื่ องหรื อหัวข้อในผลงาน ต้องเป็ นคําที่ สื่อสารได้ส้ ัน กระชับ รวบรัด ชัดเจน และมี
ความดึงดูดกลุ่มเป้ าหมาย ซึ่งส่วนใหญ่จะนิยมใช้คาํ ที่เป็ นลักษณะคําถาม หรื อคําถามเพื่อกระตุน้ ให้เกิดการอยากรู ้
ทําให้เข้ามาดูภาพและอ่านข้อมูลในอินโฟกราฟิ ก ตัวอย่างการพาดหัวข้อในลักษณะของการตั้งคําถาม เช่น “ ทํา
อย่างไร…ให้มีเงินเก็บหลักล้านภายในอายุ 35 ปี ” , “ 7 วิธีลดนํ้าหนักอย่างรวดเร็ วภายใน 15 วัน ” เป็ นต้น ดังนั้น
การใช้พาดหัวที่ดี ต้องสั้น กระชับ ชัดเจน และง่ายในการสื่ อสาร จะช่วยทําให้เกิดผลสําเร็ จกับการสื่ อสารในงาน
ธุรกิจ

6. สรุ ป

แนวทางในการออกแบบอินโฟกราฟิ กเพื่อการสื่ อสารในงานธุรกิจ เพื่อให้การสื่ อสารเกิดประสิ ทธิ ภาพ
สู งสุ ด สามารถทําได้ตามแนวทาง ดังนี้ 1) ในการเลือกหัวข้อออกแบบอินโฟกราฟิ กเพื่อการสื่ อสารในงานธุรกิจ
ต้องเลือกหัวข้อที่ชดั เจนเพียงหัวข้อเดียว ต่อผลงานออกแบบอินโฟกราฟิ กหนึ่ งชิ้น เพื่อไม่ให้ขอ้ มูลเยอะเกินไป
ซึ่ งอาจทําให้เกิ ดการสับสนได้ 2) การออกแบบให้มีความเข้าใจได้ง่าย โดยนําเนื้ อหาที่ เป็ นข้อมูลยากๆ มาใช้
ออกแบบอินโฟกราฟิ กที่เรี ยบง่าย สื่ อสารชัดเจน ดึงดูดความสนใจ 3) ข้อมูลของธุรกิจ เป็ นสิ่ งสําคัญในการสื่ อสาร
จะต้องมีการศึกษารวบรวมข้อมูลอย่างละเอียด ชัดเจน 4) ความมัน่ ใจในข้อเท็จจริ งของข้อมูลธุรกิจ ต้องมีความ
มัน่ ใจในความถูกต้องของข้อมูล ก่อนการออกแบบและการเผยแพร่ ผลงาน 5) ใช้อินโฟกราฟิ กเป็ นตัวเล่าเรื่ องหรื อ
ดําเนิ นเรื่ องในการสื่ อสารธุรกิจ 6) อินโฟกราฟิ กที่ดี เข้าใจง่าย ชัดเจน จะทําให้การสื่ อสารธุรกิจมีคุณภาพ 7) การ
ใช้สีที่ดึงดูดความสนใจ ในผลงานออกแบบอินโฟกราฟิ ก 8) การใช้คาํ ที่ ส้ ัน กระชับ และสื่ อสารชัดเจน 9) การ
ตรวจสอบตัวเลขข้อมูลที่ ชดั เจน และ 10) การออกแบบไฟล์ให้มีขนาดเล็ก เพื่อให้ง่ายในการเข้าถึงหรื อโหลด
ข้อมูลทางธุรกิจได้ง่าย
ส่ ว นการพัฒ นารู ป แบบการสื่ อ สารจากรู ปแบบเดิ ม ให้เ ป็ นการสื่ อ สารด้ว ยอิ น โฟกราฟิ ก และเกิ ด
ประโยชน์ให้กบั ธุรกิจ สามารถทําได้ดงั นี้ 1) ต้องมีการศึกษากลุ่มเป้ าหมาย เพื่อทําการตลาดออนไลน์ให้ถูกต้อง
เหมาะสมทั้งรู ปภาพและข้อมูล 2) การสื่ อสารด้วยรู ปภาพให้มากกว่าการใช้ตวั อักษร และนําเทคนิคใหม่ ๆ ในการ
นําเสนอผ่านลูกเล่นทั้งที่เป็ นภาพนิ่ ง หรื อสื่ อมัลติมีเดีย มาใช้ประกอบร่ วมในการสื่ อสาร จะทําให้สามารถดึงดูด
ความสนใจจากกลุ่มเป้ าหมายได้เป็ นอย่า งดี และ 3) การออกแบบสื่ อสําหรั บเผยแพร่ อ อนไลน์ ถ้าออกแบบ
ภาพลักษณ์และคอนเทนท์ของธุรกิจได้ดี จะเกิดการแชร์ ต่ออย่างกว้างขวาง ทําให้กลุ่มเป้ าหมายรู ้จกั ธุรกิจได้มาก
ยิง่ ขึ้น
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7. ข้ อเสนอแนะ

1. การรวบรวมข้อมูลเพื่อนํามาใช้ออกแบบอินโฟกราฟิ กเพื่อการสื่ อสารทางธุ รกิ จ ต้องมีการสํารวจ
ตลาดและกลุ่มเป้ าหมายเป็ นระยะ ๆ ไม่ควรทิ้ งช่ วงห่ างจนเกิ นไป ด้วยเพราะข้อมูลอาจจะมี ความล้าหลัง ไม่
ทันสมัย ไม่ทนั กับเทรนด์ที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ผลงานมีความน่ าสนใจ และเป็ นข้อมูลที่
ถูกต้องทันสมัย
2. การเลือกข้อมูลและรู ปแบบอินโฟกราฟิ กที่ สอดคล้องกัน จะช่วยให้การสื่ อสารเกิดประสิ ทธิ ภาพใน
การสื่ อสาร ดังนั้นผูอ้ อกแบบจะต้องมีการศึกษาถึงข้อมูลที่ตอ้ งการจะใช้สื่อสารอย่างละเอียด และเลือกรู ปแบบ
ของอินโฟกราฟิ กที่ เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมายและช่องทางในการนําไปใช้สื่อสาร เช่น การสื่ อสารด้วยอินโฟ
กราฟิ กที่มีลกั ษณะเป็ นสถิติ ตัวเลขที่นาํ มาใช้ในการออกแบบจะต้องถูกต้องและมีความชัดเจน ภาพและข้อมูลต้อง
จัดวางในงานออกแบบอย่างสวยงามลงตัว เป็ นต้น
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บทความวิจยั นี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของงานวิจยั เรื่ อง การศึ กษาแนวทางพัฒนางานจิตรกรรมสู่ งานผ้าพันคอ
พิมพ์ลาย มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการนําผลงานจิตรกรรมมาประยุกต์ใช้ในงานพาณิ ชย์ศิลป์ และทดลองนํา
ผลงานจิตรกรรมมาใช้สร้างต้นแบบผ้าพันคอพิมพ์ลาย ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการ
สัมภาษณ์ศิลปิ น ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง และได้ศึกษาตัวอย่างผ้าพันคอพิมพ์ลายและของตกแต่งบ้านที่นาํ งานจิตรกรรมมา
ประยุกต์ใช้ในการออกแบบ จากตัวอย่างที่นาํ มาศึกษาพบว่าการออกแบบมีอยู่ 4 ลักษณะ คือ 1) การนําภาพผลงาน
จิตรกรรมต้นแบบทั้งชิ้นวางตามขนาดของผลิตภัณฑ์ 2) การตัด เจาะเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งของภาพโดยคํานึ งถึง
หลักองค์ประกอบ สัดส่ วนและความเหมาะสมกับขนาดของผลิตภัณฑ์ 3) การเพิ่มบริ เวณว่างโดยรอบและเลื อก
โทนสี ที่สร้างความกลมกลืนกับตัวผลงาน 4) การเลือกส่วนใดส่วนหนึ่งในผลงานมาต่อลายหรื อออกแบบเพิ่มเติม
ในส่ ว นของการนํา ผลงานจิ ตรกรรมมาใช้สร้ า งต้นแบบผ้า พันคอพิ ม พ์ล าย พบว่า การเลื อ กผลงาน
จิ ตรกรรมมาเป็ นต้นแบบนั้นต้องคํานึ งถึ ง 1.ความเหมาะสมขององค์ประกอบในงานจิ ตรกรรมกับขนาดของ
ผลิตภัณฑ์ 2.การใช้หลักการออกแบบ (เช่น เอกภาพ ดุลยภาพ สัดส่วน ความกลมกลืน) ซึ่งเกิดจากการนําทัศนธาตุ
ต่างๆ (เช่น สี รู ปร่ างรู ปทรง พื้นผิว พื้นที่ ว่าง) มาจัดองค์ประกอบในชิ้นงาน โดยคํานึ งถึงความสวยงามอันเป็ น
คุณค่าทางสุนทรี ยะเป็ นหลัก
คําสําคัญ: ผ้าพันคอ, การพิมพ์ลาย, งานจิตรกรรม

ABSTRACT

This article is a part of the research, a study of guidelines for the development from painting to scarf
printing. The objectives of this research was to study the method of applying the painting on the scarf printing
for commercial purposes and then experiment the use of the painting to create a printed pattern scarf. The
researcher studied related documents and research including interviewing artists and relevant persons. Also,
studied samples of printed scarves and home decoration that uses painting artworks to design. From the samples
taken, it is found that there are 4 types of designs which are 1) Placing the whole picture of the original painting
fit to the size of the product 2) Cropping only one part of the picture, taking into account the proportion in
composition and appropriateness to the size of the product. 3) Adding border space around and creating color
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harmony by choosing key colors from the painting 4) Selecting some parts of the work to repeat the pattern on
the product.
In parts of applying painting artworks to create a prototype of a printed scarf found that the selection of
painting artworks as a prototype must take into consideration that 1.The appropriateness of The Elements in
painting artworks and product size. 2. Using principle of design (such as unity, balance, proportion, harmony)
which are built form the various element of design (such as color, shape, form, surface, space) to compose in
the artworks by mainly considering the aesthetic value.
Keywords: Scarf, printing, Painting Artwork

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหา

การจัดแสดงผลงานศิลปะหรื อการจัดนิ ทรรศการศิลปะนับเป็ นขั้นตอนภายหลังจากศิลปิ นสร้างสรรค์
ผลงานจนเสร็ จสมบูรณ์ และรวบรวมผลงานได้จาํ นวนหนึ่ ง มีความต้องการเผยแพร่ หรื อประชาสัมพันธ์ผลงาน
ของตนเองให้เ ป็ นที่ รู้ จัก นิ ท รรศการเป็ นวิธี ก ารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการกระตุ ้น ให้ผูค้ นสนใจในวัต ถุ แ ละ
แนวความคิด เป็ นวิธีการที่สามารถเข้าถึงกลุ่มบุคคลทัว่ ไปได้ (เปรื่ อง กุมุท, 2526) การจัดนิทรรศการอาจจะจัดขึ้น
ในพิพิธภัณฑ์ หอศิ ลป์ สถาบันการศึ กษา ห้างสรรพสิ นค้า ร้านอาหาร ฯลฯ นอกจากวัตถุประสงค์ดงั กล่าวแล้ว
ศิลปิ นยังต้องการให้เกิดความชื่นชมในผลงาน และเกิดการวิพากษ์วจิ ารณ์เพื่อนําไปปรับปรุ งหรื อพัฒนาผลงาน
การจัดนิทรรศการอาจก่อให้เกิดการค้าขายผลงานศิลปะ ซึ่งจะเป็ นปั จจัยหนึ่งที่จะสร้างรายได้ให้กบั ศิลปิ นให้มีทุน
ในการสร้างสรรค์ผลงานในชุดต่อๆไป ภายหลังจากนิ ทรรศการผลงานจะถูกเก็บไว้ในที่ พกั อาศัยหรื อสถานที่
ทํางานของศิลปิ น และมักจะถูกเก็บอย่างถาวรไม่ถูกนํามาจัดแสดงซํ้า
ศิลปิ น ผูส้ ร้างสรรค์ผลงานศิลปะจะประสบความสําเร็ จได้ตอ้ งอาศัยความคิดสร้างสรรค์เป็ นตัวกําหนด
แนวทางรู ปแบบ นอกจากนี้ แล้วยังต้องอาศัยความสามารถที่ยอดเยี่ยมของศิลปิ น ซึ่ งเป็ นความสามารถเฉพาะตน
เป็ นความชํานาญที่เกิดจากการฝึ กฝนและความพยายามอันน่าทึ่งเพราะฝี มืออันยอดเยี่ยมจะสามารถสร้างสรรค์
ผลงานที่มีความงามอันเยีย่ มยอดได้ (ศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์และคณะ, 2555)
การสร้างสรรค์ผลงานของศิลปิ นต้องใช้พลังกาย ใจ สติปัญญา และประสบการณ์ เพื่อค้นหาอัตลักษณ์
แห่ งตัวตน มีการหล่อหลอม แนวทางความคิดจากพื้นฐานด้านงานศิลปะ ความถนัดของบุคคล ความชอบ ความ
สนใจ จากบริ บทของ สังคมที่แวดล้อมรอบตัวตนของศิลปิ น โดยผูส้ ร้างสรรค์ผลงานต้องค้นพบตัวตนที่แท้จริ ง
หรื อแก่นแท้ของ ตัวตน จึงสามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีลกั ษณะเฉพาะตน (Individual) อย่างโดดเด่นและมี
ความ เป็ นอัตลักษณ์ที่ชดั เจน (สิ ริชยั ดีเลิศ, 2556)
จากข้อมูลขั้นต้นผูว้ ิจยั เห็ นถึงคุณค่าของการสร้างสรรค์ผลงานศิ ลปะของศิ ลปิ น และต้องการต่อยอด
ผลงานสร้างสรรค์ของผูว้ ิจยั จึงศึกษาแนวทางพัฒนางานจิตรกรรมสู่ งานผ้าพันคอพิมพ์ลาย โดยยังคงคุณค่าของ
ผลงานและนําไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิ ชย์ นับเป็ นการเผยแพร่ ผลงานศิลปะในอีกรู ปแบบหนึ่ง

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

เพื่อศึกษาวิธีการนําผลงานจิตรกรรมมาประยุกต์ใช้ในงานพาณิ ชย์ศิลป์ และทดลองนําผลงานจิตรกรรม
มาใช้สร้างต้นแบบผ้าพันคอพิมพ์ลาย
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การวิจยั เรื่ อง การสร้างต้นแบบผ้าพันคอพิมพ์ลายจากงานจิตรกรรมได้ทาํ การศึ กษา ค้นคว้า เอกสาร
ตํารา งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง โดยได้รวบรวมความรู ้ที่ได้มาเป็ นความรู ้พ้ืนฐานในการศึกษา และนําเสนอรายละเอียด
แนวคิดดังนี้
แนวคิดเกีย่ วกับการสร้ างสรรค์ งานศิลปะ
การสร้ างสรรค์ ศิลปะ หมายถึง การสรรหาหรื อคิดค้นรู ปทรง หรื อหน่วย (unit) ที่มีสาระต่อจุดหมายของ
การสร้างสรรค์ และจัดระเบียบหน่วยนั้นหรื อหน่วยเหล่านั้นให้เกิดเป็ นรู ปทรงใหม่ เป็ นรู ปทรงที่มีเอกัตภาพ หรื อ
ลักษณะเฉพาะตัวของศิลปิ น(Individual) เป็ นต้นแบบ(Originality) และมีเอกภาพ การสร้างสรรค์ตรงข้ามกับการ
ลอกเลียนแบบ (Imitation) ไม่ว่าจะเป็ นการลอกเลียนแบบจากธรรมชาติหรื อจากสิ่ งที่มนุ ษย์สร้างขึ้น (ชลูด นิ่ ม
เสมอ, 2559)
มัย ตะติยะ (2547: 54-55) ได้กล่าวถึง การสร้างสรรค์งานศิ ลปะทัศนศิ ลป์ ว่า มีจุดมุ่งหมาย เพื่อสร้าง
ความรู ้ สึก ของมนุ ษ ย์ใ นด้า นความงามและเรื่ อ งราว ซึ่ ง ความงามและเรื่ อ งราวที่ จ ะนํา มาสร้ า ง เป็ นการสื่ อ
ความหมายของทัศนศิลป์ ย่อมมีอยูร่ อบตัวศิลปิ น สิ่ งที่พบและเห็นคุน้ เคยในชีวติ ประจําวัน เป็ นวัตถุดิบที่จะนํามา
รวบรวมเป็ นความคิ ด และจิ น ตนาการ ถ่ า ยทอดสร้ า งสรรค์อ อกมาเป็ นผลงานทัศ นศิ ล ป์ โดยทัศ นศิ ล ป์ มี
องค์ประกอบของสิ่ งที่สามารถสัมผัสรับรู ้ได้ดว้ ยตาในลักษณะการมองเห็น ได้แก่ การรับรู ้ทางการมองเห็นในมิติ
แขนงจิตรกรรม ประติมากรรมและสถาปั ตยกรรม เป็ นต้น
ทัศนศิลปธาตุและหลักสําคัญของการออกแบบ
ทัศนศิลปธาตุ คือ มูลฐานหรื อสิ่ งสําคัญที่งานทัศนศิลป์ ต้องนํามาใช้สร้างงาน ได้แก่ เส้น (line) สี (color)
รู ปร่ างและรู ปทรง (shape & form) แสงและเงา (light & shade) พื้นผิว (texture) ที่วา่ ง (space) ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็ น
ปั จจัยสําคัญทางทัศนศิลปธาตุสาํ หรับการสร้างงาน (กําจร สุนพงษ์ศรี , 207-208)
หลักสําคัญของการออกแบบ หมายถึง กฎเกณฑ์หรื อเทคนิคที่จะนําองค์ประกอบศิลป์ มาจัดวางเพื่อสร้าง
งานศิลปะให้เกิดความงดงามน่าสนใจ ได้อารมณ์ ตามที่ศิลปิ นต้องการ 9 ประการ คือ เอกภาพ ดุลยภาพ สัดส่ วน
ความกลมกลืน ความขัดแย้ง จังหวะ การทําซํ้า การลดหลัน่ และทิศทาง
หลักการออกแบบลายผ้า ประกอบด้วย
1. การค้น หาแรงบัน ดาลใจในการสร้ า งความคิ ด การออกแบบ เช่ น แรงบัน ดาลใจจากธรรมชาติ
แรงบันดาลใจจากการใช้รูปทรงเรขาคณิ ต แรงบันดาลใจจากการประยุกต์ใช้ลวดลายที่มีอยูด่ ้ งั เดิม และแรงบันดาล
ใจจากลวดลายที่เป็ นสัญลักษณ์หรื อเอกลักษณ์ประจําท้องถิ่น
2. วิธีการในการสร้างแบบลวดลาย
ดุษฎี สุนทราชุน (2530) ได้กล่าวถึงวิธีการในการสร้างแบบลวดลายไว้ดงั นี้
1) การออกแบบที่มีรูปประธานเป็ นหลักและมีส่วนอื่นเป็ นองค์ประกอบรองลงมา
2) การออกแบบลวดลายในลักษณะซํ้า หมายถึง การออกแบบที่ใช้เส้นอย่างเดียวกัน หรื อใช้แม่ลาย
อย่างเดียวกันจัดองค์ประกอบ
3) การออกแบบลวดลายในลักษณะการสมส่วนทรง คือ การออกแบบลวดลายให้มีดุลยภาพทั้งซ้าย
และขวา วางลงในระวางเนื้อที่ที่กาํ หนดไว้
4) การออกแบบลวดลายในลักษณะการแผ่พงุ่ ออกไปรอบตัว
5) การออกแบบลวดลายที่ต่อเนื่องกันได้
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3. วิธีการต่อลายผ้า เป็ นสิ่ งสําคัญสําหรับนักออกแบบลายพิมพ์ผา้ มีหลายวิธี เช่น การต่อลายในลักษณะ
สี่ เหลี่ยม (The Square Network) การต่อลายในลักษณะการเรี ยงอิฐในแนวนอนและแนวตั้ง (The Brick and HalfDrop Network) การต่อลายในลักษณะเหลี่ยมเพชร (The Diamond Network) เป็ นต้น
4. วิธีการพิมพ์ผา้ หมายถึง การทําให้เกิดสี เฉพาะแห่ง (Local Coloration) บนผ้า ซึ่งแตกต่างจากการย้อม
สี การพิมพ์ภาพสามารถทําให้เกิดสี หลายสี ได้บนผ้า ต้องอาศัยความละเอียด การช่างสังเกต ฝึ กฝนให้เกิดความ
ชํานาญ ตลอดจนการเอาใจใส่ในการศึกษาหาความรู ้เพิม่ เติมเสมอ เพื่อนํามาใช้ทดลอง ปรับปรุ งและเปลี่ยนแปลง
ให้กา้ วหน้าทันสมัยนิยม (ดุษฎี สุนทราชุน, 2530)
1) การพิมพ์แบบบล๊อคพริ้ นท์ (Block print)
2) การพิมพ์แบบซิลค์สกรี น (Silk screen)
3) การพิมพ์ดว้ ยระบบเครื่ องจักรกลโรงงาน (Machinery system’s printing)
4) การพิมพ์ดว้ ยระบบดิจิตอล (Digital printing)
ตัวอย่ างผลิตภัณฑ์ ทนี่ ําผลงานจิตรกรรมของศิลปิ นมาใช้ ในการพิมพ์ ลาย
1. ผลงานจิตรกรรมของอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพฒั น์

Scarf screening Heavenly Fish, Artist: Chalermchai Kositpipat, Size: 50 x 200 cm. Weight: 0.093 kg.
ที่มา : https://mocabangkok.com/product/heavenly-fish-scarf/
ผลงานจิตรกรรมต้นแบบ Heavenly Fish ของอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพฒั น์ เป็ นหนึ่ งในผลงานสะสม
ของพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่ วมสมัย (MOCA) ทางพิพิธภัณฑ์ได้ดาํ เนิ นการขออนุญาตศิลปิ นนําภาพผลงานมาเป็ น
ต้นแบบพิมพ์ลายผ้าพันคอ เพื่อผลิตเป็ นของที่ระลึก (Souvenir) สําหรับจัดจําหน่าย โดยภายหลังจากกระบวนการ
ออกแบบต้นแบบพิมพ์ลายผ้าพันคอได้นาํ ส่ งศิลปิ นเพื่อตรวจสอบตัวอย่างผลงานก่อนผลิตจริ ง (แคทลียา พันธ์โตดี,
บทสัมภาษณ์ 2562)
ผลงานต้นแบบเป็ นงานจิตรกรรมรู ปร่ างสี่ เหลี่ยมผืนผ้า ผูอ้ อกแบบได้เพิ่มพื้นที่วา่ งโดยรอบและเลือกใช้
สี โทนเดียวกับสี คลื่นนํ้า เป็ นการกระจายนํ้าหนักของสี เพื่อให้เกิดความกลมกลืน

ลักษณะโครงสร้างผลงาน

2. ผลงานจิตรกรรมของโอภาส โชติพนั ธวานนท์ ศิลปิ นได้สร้างสรรค์ผลงานโดยได้รับแรงบันดาลใจมา
จากความสวยงามของโลกใต้ทอ้ งทะเล
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ศิ ลปิ นได้ใช้ผลงานจิ ตรกรรมของตนมาประยุกต์ใช้กับการออกแบบหมอน โดยใช้วิธีการตัด เจาะ
(Crop) องค์ประกอบบางส่ วนของภาพมาจัดวางในขนาดที่ กาํ หนด โดยคํานึ งถึ งสัดส่ วนและองค์ประกอบที่
เหมาะสม

Opas Chotiphantawanon Throw Pillows
ที่มา : https://fineartamerica.com/profiles/opas-chotiphantawanon/shop/throw+pillows
3. ผลงานจิตรกรรมของศิลปิ นชูศิษฎ์ เขียวชะอุ่ม
คุณณภัทร เขียวชะอุ่ม ผูก้ ่อตั้งใจคราฟท์ดีไซน์กล่าวถึงที่มาของแบรนด์ใจคราฟท์ดีไซน์น้ นั เกิดจากแรง
บันดาลใจจากงานศิลปะสี น้ าํ ของคุณชูศิษฎ์ เขียวชะอุ่ม (บิดา) ซึ่ งใช้ชีวิตภายหลังการเกษียณราชการในการวาด
ภาพสี น้ าํ ด้วยความตั้งใจอยากสนับสนุนผลงานของผูส้ ู งอายุ คุณณภัทรจึงเริ่ มต้นแบรนด์ “ใจคราฟท์ ดไี ซน์ ”ในปี
2560 และสร้างสรรค์สินค้าชิ้นแรก คือ “ผ้ าพันคอ” ทํามาจากผ้าไหมซาติน (Silk Satin) โดยนําผลงานสี น้ าํ ของ
คุณชูศิษฎ์มาพิมพ์เป็ นลายผ้า (ณภัทร เขียวชะอุ่ม, 2561)

“ใจคราฟท์ดีไซน์” (JAI CRAFT DESIGN)
ที่มา: https://www.brandbuffet.in.th/2018/05/jaicraftdesign-brand/
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4. ในปี ค.ศ. 1937 แบรนด์แอร์เมสผลิตผ้าพันคอแบบแรกซึ่งพิมพ์จาก woodblock drawing (การวาดลาย
บนบล็อ กไม้) ออกแบบโดย โรเบิ ร์ ต ดุ ม าส (Robert Dumas) โดยวัต ถุ ดิ บ ชนิ ด แรกทํา มาจากผ้า ไหมดิ บ จาก
สาธารณรัฐประชาชนจีน นํามาผ่านกระบวนการปั่ นเป็ นเส้นด้าย จากนั้นนํามาทอเป็ นผืนผ้าและสกรี นลาย เนื้อผ้า
จึงมีความแข็งแรงกว่าทุกแบรนด์ในท้องตลาดของเวลานั้น ผ้าพันคอ Le carre Hermes มีขนาด 90x90 เซนติเมตร
มีการใช้ไหมทั้งหมดในการผลิตคือ 65 กรัมต่อ 1 ผืน นับจากปี ค.ศ. 1937 จนถึงปั จจุบนั แอร์เมสออกแบบและผลิต
ลวดลายไปมากกว่า 2,000 ลาย โดยในแต่ละปี นั้นจะมีการออกแบบทั้งหมด 2 คอลเล็คชัน่ หนึ่ งคอลเล็คชัน่ จะมี
ทั้งหมด 12 ลาย และจะมีเพียง 6 ลายที่นาํ มาผลิตใหม่ โดยจะมีการเปลี่ยนสี สนั เพื่อให้เข้ากับฤดูกาล (Nitcha, 2018)

การนําผ้าพันคอใส่ กรอบตกแต่งบ้าน
กําเนิ ดผ้าพันคอ Le carre Hermes ครั้งแรกสู่เรื่ องราว
ความหรู หราจนกลายเป็ นตํานาน
ที่มา : https://praew.com/luxury/208338.html

จากการศึ กษาตัวอย่างการนําผลงานจิ ตรกรรมมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิ ตภัณฑ์ (ผ้าพันคอ,
หมอน) รู ปแบบการออกแบบจะมี 4 ลักษณะ คือ
1. การนําภาพผลงานจิตรกรรมต้นแบบทั้งชิ้นวางตามขนาดของผลิตภัณฑ์
2. การตัด เจาะเอาเฉพาะส่ วนใดส่ วนหนึ่ งของภาพ(Crop) โดยคํานึ งถึงหลักองค์ประกอบ สัดส่ วนและ
ความเหมาะสมกับขนาดของผลิตภัณฑ์
3. การเพิ่มบริ เวณว่างโดยรอบและเลือกโทนสี ที่สร้างความกลมกลืนกับตัวผลงาน
4. การเลือกส่วนใดส่วนหนึ่งในผลงานมาต่อลายหรื อออกแบบเพิ่มเติม

4. วิธีดําเนินการ

แนวความคิดและกระบวนการทํางาน
ผลงานที่ผวู ้ ิจยั เลือกมาใช้ในการทําต้นแบบผ้าพันคอพิมพ์ลายจํานวน 2 ชิ้นเป็ นผลงานสร้างสรรค์ของ
ผูว้ ิจยั โดยเลือกผลงานที่มีเนื้ อหาเกี่ยวกับความงามของวัตถุทางธรรมชาติ เน้นโทนสี เอิร์ธโทน (Earth Tone) เพื่อ
สร้างความรู ้สึกอบอุ่นให้แก่ผใู ้ ช้
ผลงานชิ้นที่ 1 ชื่อผลงาน “ความงามแห่งความศรัทธา” มีแรงบันดาลใจมาจากการเปลี่ยนแปลงของวัตถุ
อันเนื่ องมาจากกาลเวลา ซึ่ งวัตถุดงั กล่าวมีความงามเป็ นคุณสมบัติของวัตถุ (Beauty as the Quality of an Object)
หมายถึ ง วัต ถุ ที่ ใ ห้ อ ารมณ์ ท างความงามหรื อ ให้สุ ข ารมณ์ แ ก่ ผูพ้ บเห็ น แต่ เ มื่ อ กาลเวลาผ่ า นไปวัต ถุ ค่ อ ยๆ
เปลี่ยนแปลงรู ปและสลายรู ปไปในที่สุด เปรี ยบดัง่ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่กล่าวถึง ไตรลักษณ์ จากข้อคิด
ดังกล่าวนํามาเป็ นแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานศิ ลปกรรม โดยถ่ายทอดผ่านผลงานจิ ตรกรรมเทคนิ คผสม
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นําเสนอถึ งความเปลี่ ยนแปลงของวัต ถุตามกาลเวลา ด้วยการนําเสนอรู ปแบบผลงานในรู ปแบบเหมื อ นจริ ง
(Realistic Style)
ผลงานชิ้นที่ 2 ชื่อผลงาน “ครั้งหนึ่ง...นานมาแล้ว”, 2562 เทคนิคสี อะคริ ลิกบนผ้าใบ โดยการนําภาพถ่าย
ต้นฉบับที่บนั ทึกด้วยกล้องดิจิทลั มาใช้ในการรําลึกถึงความงดงามในความทรงจําเมื่อครั้งเดินทางไปร่ วมโครงการ
สวนป่ าในพระราชดําริ ปางตอง 2 อ.เมื อง จ.แม่ฮ่องสอน โดยผูส้ ร้ างสรรค์ได้ใช้หลักการซํ้าไล่น้ าํ หนักของสี
เพื่อให้ภาพมีมิติ และเป็ นการสื่ อถึงความทรงจํา ความงดงาม ที่เกิดขึ้นในขณะนั้น เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ความรู ้สึก
ถึงความคิดคํานึงถึงความงดงามของธรรมชาติ

ผลงานชิ้นที่ 1

ที่มา: ณมณ ขันธชวะนะ

ผลงานชิ้นที่ 2

จากการศึกษาจากตัวอย่าง ผูว้ ิจยั ได้ทดลองนําผลงานจิตรกรรมมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบผ้าพันคอ
ใน 4 ลักษณะ คือ
1. การนําภาพผลงานจิตรกรรมต้นแบบทั้งชิ้นวางตามขนาดของผลิตภัณฑ์ โดยการเลือกผลงานชิ้นที่ 2
มาใช้เป็ นต้นแบบ และกําหนดขนาดของผ้าพันคอ 100x70 เซนติเมตร

ต้นแบบผลงานชิ้นที่ 2

ตัวอย่างผ้าพันคอ

2. การตัด เจาะเอาเฉพาะส่ วนใดส่ วนหนึ่ งของภาพ(Crop) โดยคํานึ งถึงหลักองค์ประกอบ สัดส่ วนและ
ความเหมาะสมกับขนาดของผลิตภัณฑ์ มีกระบวนการในการทํางานดังนี้
1. กําหนดขนาดของผ้าพันคอต้นแบบ 100x100 เซนติเมตร
2. เลือกมุมมองและองค์ประกอบของผลงานจิตรกรรมที่เหมาะสมกับขนาดที่กาํ หนด
3. ทดลองวางตามขนาดที่กาํ หนด
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ตัวอย่างผ้าพันคอ

3. การเพิ่มบริ เวณว่างโดยรอบและเลือกโทนสี ที่สร้างความกลมกลืนกับตัวผลงาน มีกระบวนการในการ
ทํางานดังนี้
1. กําหนดขนาดของผ้าพันคอต้นแบบ 100x100 เซนติเมตร
2. เลือกมุมมองและองค์ประกอบของผลงานจิตรกรรมที่เหมาะสมกับขนาดที่กาํ หนด
3. ทดลองวางตามขนาดที่กาํ หนด
4. เลือกโทนสี ที่ให้ความกลมกลืนมาใช้กบั พื้นที่วา่ งโดยรอบ

ภาพร่ าง (1)

ภาพร่ าง (2)

5. ใส่ ลายเส้นตรงสี เข้มลงในพื้นที่ ท้ งั 4 ด้าน เพื่อกระจายสี บรรยากาศภายในและสร้างนํ้าหนักของสี
ให้กบั ผลงาน

ภาพร่ าง (3)

ตัวอย่างผ้าพันคอพิมพ์ (ชิ้นที่ 1)

ภาพร่ าง (3)

ตัวอย่างผ้าพันคอพิมพ์ลาย (ชิ้นที่ 2)
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4. การเลือกส่วนใดส่วนหนึ่งในผลงานมาต่อลายหรื อออกแบบเพิ่มเติม มีกระบวนการในการทํางานดังนี้
1. กําหนดขนาดของผ้าพันคอต้นแบบ 100x100 เซนติเมตร
2. เลือกส่ วนประกอบผลงานมาทดลองจัดวาง โดยการทําซํ้า กลับมุมมองและจัดวางตามขนาดที่

ภาพร่ าง (1)

การต่อลาย

ตัวอย่างผ้าพันคอ

5. สรุ ปและอภิปรายผล

จากการศึกษาตัวอย่างผลิตภัณฑ์ อันได้แก่ ผ้าพันคอพิมพ์ลาย และของตกแต่งบ้านที่นาํ งานจิตรกรรมมา
ประยุกต์ใช้ในการออกแบบ จากตัวอย่างที่นาํ มาศึกษาพบว่าการออกแบบมีอยู่ 4 ลักษณะ คือ 1) การนําภาพผลงาน
จิตรกรรมต้นแบบทั้งชิ้นวางตามขนาดของผลิตภัณฑ์ 2) การตัด เจาะเฉพาะส่วนใดส่ วนหนึ่งของภาพ (Crop) โดย
คํานึงถึงหลักองค์ประกอบ สัดส่วนและความเหมาะสมกับขนาดของผลิตภัณฑ์ 3) การเพิม่ บริ เวณว่างโดยรอบและ
เลือกโทนสี ที่สร้างความกลมกลืนกับตัวผลงาน 4) การเลือกส่ วนใดส่ วนหนึ่ งในผลงานมาต่อลายหรื อออกแบบ
เพิ่มเติม
ในส่ ว นของการนํา ผลงานจิ ตรกรรมมาใช้ส ร้ า งต้นแบบผ้า พันคอพิ ม พ์ล าย พบว่า การเลื อ กผลงาน
จิ ตรกรรมมาเป็ นต้นแบบนั้นต้องคํานึ งถึ ง 1.ความเหมาะสมขององค์ประกอบในงานจิ ตรกรรมกับขนาดของ
ผลิตภัณฑ์ 2.การใช้หลักการออกแบบ (เช่น เอกภาพ ดุลยภาพ สัดส่วน ความกลมกลืน) ซึ่งเกิดจากการนําทัศนธาตุ
ต่างๆ (เช่น สี รู ปร่ างรู ปทรง พื้นผิว พื้นที่ ว่าง) มาจัดองค์ประกอบในชิ้นงาน โดยคํานึ งถึงความสวยงามอันเป็ น
คุณค่าทางสุนทรี ยะเป็ นหลัก
ผลการวิ จัย นี้ เป็ นการศึ ก ษาทดลองสร้ า งต้น แบบผ้า พัน คอพิ ม พ์ล าย โดยนํา ผลงานจิ ต รกรรมมา
ประยุกต์ใช้เพื่อเป็ นสิ นค้าเชิงธุรกิจ จึงยังมีแง่มุมด้านการตลาดและการทดลองผลิตจํานวนมากที่ตอ้ งทําการศึกษา
หากระบวนการและขั้นตอนที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผลงานให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้นต่อไป

6. ข้ อเสนอแนะ

จากผลการศึกษาการทดลองสร้างต้นแบบผ้าพันคอพิมพ์ลาย พบว่าสามารถนําไปพัฒนาต่อยอดกับการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์อื่น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั ผลิตภัณฑ์หรื อลักษณะสิ นค้าอื่นๆได้อีกหลายรู ปแบบ และใน
เบื้องต้นพบว่าการเลือกผลงานจิตรกรรมมาใช้ในการออกแบบทั้ง 4 ลักษณะ มีความแตกต่างกัน ดังนี้ คือ
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วิธีที่
ลักษณะการออกแบบ
1 การนําภาพผลงานจิตรกรรมต้นแบบ
ทั้งชิ้นวางตามขนาดของผลิตภัณฑ์
2 การตัด เจาะเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่ ง
ของภาพ (Crop)
3 การเพิ่มบริ เวณว่างโดยรอบ
4

รู ปแบบผลงานจิตรกรรม
ภาพทิวทัศน์หรื อภาพมุมตานกมอง
(Bird’s eye view)
ภาพหุ่ นนิ่ ง, ภาพทิวทัศน์, ภาพ
นามธรรม (Abstract)
ภาพทิวทัศน์หรื อภาพมุมตานกมอง
(Bird’s eye view)
การเลื อกส่ วนใดส่ วนหนึ่ งในผลงาน ภาพหุ่ นนิ่ ง, ภาพทิวทัศน์, ภาพ
มาต่อลายหรื อออกแบบเพิม่ เติม
นามธรรม
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ผลิตภัณฑ์
ผ้าพันคอผืนผ้า, ปลอกหมอนทรงยาว
ผ้าพันคอจัตุรัส, ปลอกหมอนทรงจตุรัส,
กระเป๋ าผ้า
ผ้าพันคอผืนผ้า, ปลอกหมอนทรงยาว
ผ้าพันคอ, ปลอกหมอน, กระเป๋ า

ทั้งนี้ การเลื อกผลงานจิ ตรกรรมมาใช้ในการออกแบบลงบนผลิ ตภัณฑ์น้ ัน นอกจากรู ปแบบผลงาน
จิตรกรรมแล้วยังต้องคํานึงถึงเนื้อหา เรื่ องราวในผลงานที่ศิลปิ นต้องการสื่ อสาร รวมทั้งโทนสี และอารมณ์ของงาน
จิตรกรรมให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดได้
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การศึกษาความเป็ นไปได้ ของการทอผ้ าด้ วยเส้ นใยกาบไผ่
FEASIBILITY STUDY OF FABRIC WEAVING BY FIBER FROM
BAMBOO SHEATH
ว่ าทีร่ ้ อยตรีหญิง ทัศนีย์ จันทร์ แสง
หลักสู ตรนวัตกรรมสิ่ งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่ งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
E-mail: joonne_kiss@hotmail.co.th
ว่ าทีพ่ นั ตรีสมชาย อุดร
อาจารย์ ประจํา คณะอุตสาหกรรมสิ่ งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ
E-mail: somchai.u@mail.rmutk.ac.th
บทคัดย่ อ

การสกัดเส้นใยจากกาบไผ่ โดยวิธีการแช่ ในสารละลายโซเดี ยมไฮดรอกไซด์ ความเข้มข้นร้อยละ 5
ระยะเวลา 10 วัน จะได้เส้นใยออกมาดี ที่สุด องค์ประกอบที่ สําคัญในเส้นใยที่ สกัดได้ประกอบด้วย เซลลูโลส
ร้อยละ 72.09 เฮมิเซลลูโลส ร้อยละ 8.21 ลิกนิน ร้อยละ 9.45 และอื่นๆ ร้อยละ 10.25 เมื่อนําไปปั่ นเป็ นเส้นด้าย
ด้วยกระบวนการปั่ นด้ายแกนกลาง(corespinning) แล้วนําไปทดสอบแรงดึงขาดและการยืดตัวเมื่อขาด (breaking
force and elongation) พบว่ามีค่าแรงดึงขาดเฉลี่ยอยูท่ ี่ 16.80 นิ วตัน เส้นด้ายที่ป่ั นแล้วสามารถนํามาทอเป็ นผืนผ้า
ได้แต่ทาํ ได้เฉพาะเส้นด้ายพุง่ เท่านั้น
คําสําคัญ: กาบไผ่, , เส้นใย, การปั่ นด้ายแกนกลาง, การทอ ผ้า

ABSTRACT

Extraction of fibers from bamboo sheaves By soaking in the sodium hydroxide solution Concentration
of 5 percent. During 10 days, the best fibers are obtained. The important components in the extracted fibers
consist of 72.09% cellulose, 8.21% hemicellulose, 9.45% lignin, and 10.25% others. The breaking force and
elongation tests showed that the average tensile strength was 16.80 newtons. Spun yarns can be woven into fabric,
but can only be used for strands. charged only
Keywords: Bamboo sheath, Fiber, Spinning core, Weaving

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

ปั จจุบนั กระแสความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ส่ิ งทอที่ผลิตมาจากวัตถุดิบตามธรรมชาติมีแนวโน้มเพิ่มมาก
ขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ดังนั้น จะเห็นได้จากการนําวัสดุจากธรรมชาติหลากหลายชนิ ดมาใช้เป็ นส่ วนประกอบในการ
ผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์สิ่งทอเพิ่มมากขึ้น เช่น การส่งเสริ มให้มีการปลูกและใช้เส้นใยจากธรรมชาติ เช่น กัญชง ตะไคร้
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เป็ นต้น หรื อการย้อมสี วสั ดุ สิ่งทอด้วยสี ยอ้ มที่ ได้มาจากพืชหรื อสัตว์ที่ให้สีจากธรรมชาติ เช่ น คราม เป็ นต้น
นอกจากนี้ ยงั มีความพยายามในการนําวัสดุตามธรรมชาติที่มีแนวโน้มที่ จะมีสมบัติเป็ นเส้นใยทางสิ่ งทอได้มา
พัฒนาเส้นใยทางสิ่ งทอมากมาย เช่น การพัฒนาเส้นใยจากผักตบชวา การพัฒนาเส้นใยจากกาบกล้วย การพัฒนา
เส้นใยจากใยตะไคร้ เป็ นต้น
ไผ่เป็ นพันธุ์ไม้อีกชนิ ดหนึ่ งที่มีการนํามาใช้ประโยชน์ทางด้านอุตสาหกรรมสิ่ งทอในปั จจุบนั กล่าวคือ
การนําไม้ไผ่มาผลิตเป็ นเส้นใยไผ่ (bamboo fiber) ซึ่งเป็ นเส้นใยเซลลูโลสชนิดดัดแปลง (regenerated cellulose) ที่
มีกระบวนการผลิตและผลผลิตที่ได้คล้ายการผลิตเส้นใยเรยอน (rayon fiber) ทั้งนี้ เนื่องจากไผ่เป็ นไม้ที่ขยายพันธุ์
ง่ายและโตเร็ ว เจริ ญเติบโตได้ดีในทุกสภาวะอากาศและทุกสภาพพื้นดิน จึงเป็ นไม้ที่ตายยาก นอกจากประโยชน์
ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังเป็ นที่ ทราบกันดี ว่าไผ่เป็ นพันธุ์ไม้ที่มีคุณประโยชน์หลากหลายประการ ทั้งประโยชน์
ทางตรงและทางอ้อม ทุกส่ วนของไผ่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ เช่น หน่ อไม้ ใช้ในการบริ โภค ลําไผ่ใช้ทาํ
เครื่ องจักสาน สิ่ งก่อสร้าง ไม้ค้ าํ ยัน ที่อยูอ่ าศัย และการผลิตถ่านจากไผ่ เนื่ องจากไผ่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้
หลากหลายด้าน ไผ่จึงเป็ นพืชอี กชนิ ดหนึ่ งที่ นิยมปลูกอย่างแพร่ หลายและถูกจัดให้ไผ่เป็ นพื ชเศรษฐกิ จ ของ
ประเทศไทย
กาบไผ่ (bamboo sheath) ตามภาพประกอบที่ 1 เป็ นส่ วนหนึ่งของต้นไผ่ที่ถูกนํามาใช้ประโยชน์ได้นอ้ ย
มาก มีความพยายามในการนําเอากาบไผ่มาใช้เป็ นภาชนะสําหรับบรรจุอาหาร แต่กาบไผ่ส่วนใหญ่จะถูกทิ้งให้เป็ น
ขยะตามธรรมชาติไม่มูลค่าใด ๆ ดังนั้นงานวิจยั นี้จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ในการนําเอากาบไผ่มา
ใช้ประโยชน์ให้เกิดมูลค่าเพิ่มในทางสิ่ งทอ โดยศึกษาความเป็ นไปได้ในการนําเอากาบไผ่มาผลิตให้เป็ นผ้าทอจาก
กาบไผ่ ซึ่ งกระบวนวิจัยประกอบด้วย ขั้นตอนการสกัดเส้นใยจากกาบไผ่ตง ซึ่ งมี แหล่งกําเนิ ดมาจากจังหวัด
นครปฐม จากนั้นนําเส้นใยที่ได้จากการสกัดมาปั่ นให้เป็ นเส้นด้ายด้วยมือ และนําเส้นด้ายที่ได้จาการปั่ นเส้นใย
กาบไผ่มาทดลองทอให้เป็ นผืนผ้าด้วยเครื่ องทอผ้าแบบกี่กระตุก (เครื่ องทอมือ) โดยในแต่ละขั้นตอนของการวิจยั
จะมีการศึกษาสมบัติบางประการของเส้นใย เส้นด้ายและผืนผ้าที่จาํ เป็ นต่อกระบวนการผลิตนั้น ๆ ควบคู่กนั ไป

ภาพประกอบที่ 1 กาบไผ่

2. วิธีการดําเนินการวิจัย

การวิจยั นี้ได้แบ่งการศึกษาออกเป็ น 3 ส่วน คือ การสกัดเส้นใยจากกาบไผ่ การปั่ นเส้นใยที่ได้จากการ
สกัดได้ให้เป็ นเส้นด้ายด้วยกระบวนการปั่ นเส้นด้ายแบบแกนกลาง (corespinning) และการนําเส้นด้ายไปใช้เป็ น
เส้นด้ายพุง่ (weft yarn) เพื่อทอเป็ นผืนผ้าต่อไป
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2.1 การสกัดเส้นใยจากกาบไผ่แห้งโดยวิธีแช่น้ าํ และวิธีตม้ ในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH)
ที่มีระดับความเข้มข้นและระยะเวลาในการแช่และการต้มที่แตกต่างกัน (ดังภาพประกอบที่ 2) เพื่อคัดเลือกเส้นใย
กาบไผ่ที่มีสมบัติเหมาะสมมากที่สุดนําไปวิเคราะห์หาส่ วนประกอบของเส้นใยและนํามาปั่ นเป็ นเส้นด้ายต่อไป
ดังนี้
(1) วิธีตม้ กาบไผ่ตงแห้งในสารละลายโซเดี ยมไฮดรอกไซด์ที่ระดับความเข้มข้นของสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ 2 ระดับ ได้แก่ ร้อยละ 0.5 และร้อยละ 1 ระยะเวลาในการต้ม 3 ระดับ คือ 20 นาที, 40 นาที
และ 60 นาที
(2) วิธีแช่กาบไผ่ตงแห้งในสารละลายโซเดี ยมไฮดรอกไซด์ที่ระดับความเข้มข้นของสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ 3 ระดับ ได้แก่ ร้อยละ 5, ร้อยละ 10 และร้อยละ 15 ระยะเวลาในการแช่ 5 ระดับ คือ 3 วัน,
5 วัน, 7 วัน, 10 วัน และ 14 วัน
(3) วิเคราะห์ หาปริ มาณเซลลูโลส เฮมิ เซลลูโลสและลิ กนิ นในเส้นใยกาบไผ่ที่สกัด ได้ โดยส่ ง
ตัวอย่างวิเคราะห์ ณ ห้องปฏิบตั ิการอาหารสัตว์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.2 การปั่ นเส้นใยให้เป็ นเส้นด้ายด้วยอุปกรณ์การปั่ นเส้นด้ายด้วยมือและการทดสอบสมบัติของเส้นด้าย
หลังการปั่ น
(1) นํ า เส้ น ใยจากกาบไผ่ ที่ ผ่ า นการสกั ด แล้ว มาเข้า สู่ ก ระบวนการเตรี ยมการปั่ น ด้ว ยมื อ
ดังภาพประกอบที่ 2 จากนั้นนําเส้นด้ายที่ เตรี ยมแล้วเข้าสู่ ข้ นั ตอนการปั่ นให้เป็ นเส้นด้ายด้วยอุปกรณ์ การปั่ น
เส้นด้ายด้วยมือ ซึ่ งในขั้นตอนการปั่ นนี้ จาํ เป็ นต้องมีเส้นด้ายแกนเพื่อให้เส้นใยจากกาบไผ่ยึดเกาะ โดยเส้นด้าย
แกนที่นาํ มาใช้ปั่นในครั้งนี้ คือเส้นด้ายพอลิเอสเตอร์ ภาพประกอบที่ 3 จะแสดงให้เห็นถึงการเตรี ยมเส้นใยก่อน
การปั่ นและเส้นด้ายแกนที่ใช้ป่ั นด้าย ในขณะที่ภาพประกอบที่ 4 จะแสดงให้เห็นถึงอุปกรณ์การปั่ นเส้นด้ายด้วย
มือและวิธีการทํางาน

ภาพประกอบที่ 2 แสดงต้มเส้นใยกาบไผ่ (ซ้าย) และแสดงการแช่เส้นใยกาบไผ่ (ขวา)

548

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 14 ประจําปี 2562

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

ภาพประกอบที่ 3 แสดงการเตรี ยมการปั่ นด้ายด้วยมือ (ซ้าย) และเส้นด้ายแกน (ขวา)

ภาพประกอบที่ 4 แสดงการปั่ นด้ายโดยอุปกรณ์การปั่ นด้ายด้วยมือ
(2) นําเส้นด้ายที่ป่ั นเสร็ จไปทําการทดสอบแรงดึงขาดและการยืดตัวเมื่อขาด (breaking force and
elongation) ตามมาตรฐาน ASTM D 2256 : 2002 โดยส่ งทดสอบ ณ ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่ งทอ สถาบันพัฒนา
อุตสาหกรรมสิ่ งทอ
2.3 การทอเป็ นผืนผ้า โดยการนําเส้นด้ายที่ ได้จากการปั่ นไปทําเป็ นเส้นด้ายพุ่งสําหรับการทอ ขณะที่
เส้นด้ายยืนบนเครื่ องทอเป็ นเส้นด้ายฝ้ายล้วนที่ผ่านการย้อมสี โดยเครื่ องทอผ้าที่ใช้เป็ นเครื่ องทอผ้าแบบกระสวย
ทอด้ว ยมื อ ดัง ภาพประกอบที่ 5 และเมื่ อ ทอเสร็ จ นํา ผื น ผ้า ไปทดสอบความแข็ง แรง (tensile strength) ตาม
มาตรฐาน ASTM D 5034 : 2009 ต่อไป ดังภาพประกอบที่ 6
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ภาพประกอบที่ 5 แสดงการทอผ้าโดยใช้เส้นด้ายจากกาบไผ่เป็ นเส้นด้ายพุง่

ภาพประกอบที่ 6 แสดงการทดสอบความแข็งแรงของผ้าทอจากเส้นใยกาบไผ่

3. ผลและและการอภิปรายผล

3.1 ผลจากการสกัดเส้นใยทุกกรณี พบว่าการสกัดเส้นใยจากกาบไผ่ดว้ ยการแช่ในสารละลายโซเดี ยมไฮ
ดรอกไซด์ ความเข้มข้นร้อยละ 5 ระยะเวลา 10 วัน เส้นใยมีความยาวโดยเฉลี่ย 10-15 เซนติเมตร มีลกั ษณะเป็ น
เส้นตรง มีขนาดเส้นใยที่เล็กพอเหมาะดี มีลกั ษณะสี ของเส้นใยเป็ นสี เหลืองส่วน เส้นใยกับเนื้อเยื้อแยกออกจากกัน
ได้ง่ายและการจัดเรี ยงตัวของเส้นใยดีกว่ากรณี อื่น ๆ จึ งเลือกใช้การสกัดเส้นใยจากกาบไผ่โดยวิธีน้ ี ซึ่ งลักษณะ
ของเส้นใยกาบไผ่ที่ได้เป็ นไปตามภาพประกอบที่ 7 ส่ วนผลการวิเคราะห์เพื่อหาส่ วนประกอบต่าง ๆ ของเส้นใย
จากกาบไผ่ พบว่าในเส้นใยกาบไผ่ที่ได้จากการสกัดโดยวิธีน้ ี ประกอบด้วยเซลลูโลส (Cellulose) ร้อยละ 72.09 เฮ
มิ เ ซลลู โ ลส (Hemicellulose) ร้ อ ยละ 8.21 ลิ ก นิ น (Lignin) ร้ อ ยละ 9.45 และอื่ น ๆ (Protein,non-structural
carbohydrate) ร้อยละ 10.25

ภาพประกอบที่ 7 เส้นใยกาบไผ่ที่สกัดได้ (ซ้าย) และภาพตัดตามยาวขยายจากกล้องจุลทรรศน์กาํ ลังขยาย 100 เท่า
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3.2 เส้นด้ายซึ่ งเกิดจากการนําเส้นใยจากกาบไผ่ที่ได้จากการสกัดในข้อ 3.1 มาปั่ นด้วยมือได้ผลเป็ นไป
ตาม ภาพประกอบที่ 8 ส่ วนผลการทดสอบแรงดึงขาดและการยืดตัวเมื่อขาดของเส้นด้ายได้มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 16.80
นิ วตัน ซึ่ งพบว่าเส้นด้ายมีความแข็งแรงอยูใ่ นเกณฑ์ดี และมีขนาดของเส้นด้ายเบอร์ 696 (Tex) เหมาะสมที่จะใช้
ไปเป็ นเส้นด้ายสําหรับทอผ้าได้ ทั้งนี้เพราะเส้นด้ายแกนซึ่งเป็ นเส้นด้ายพอลิเอสเตอร์มีความแข็งแรง

ภาพประกอบที่ 8 เส้นด้ายจากกาบไผ่ที่พร้อมจะนําไปทําเป็ นเส้นพุง่ สําหรับการทอผ้า
(3) ผลจากการทอผ้าด้วยเส้นด้ายจากกาบไผ่โดยใช้เครื่ องทอผ้าแบบกระสวยทอด้วยมือ ได้ผา้ ทอที่
มีความกว้างหน้าของผ้า 24 นิ้วโดยเส้นด้ายยืนเป็ นเส้นด้ายฝ้ายย้อมสี ส่วนเส้นด้ายพุง่ ใช้เส้นด้ายจากกาบไผ่ที่ผ่าน
กระบวนการปั่ นด้วยมือ ทอเป็ นลายเกล็ดนาคา และลายทิ วลูกแก้ว ดังภาพประกอบที่ 9 สําหรับผลการทดสอบ
ความแข็งแรง (tensile strength) ของผ้าพบว่าความแข็งแรงของผ้าทอตามแนวเส้นด้ายยืนมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 383.6 นิ ว
ตัน ขณะที่แนวเส้นด้ายพุ่งมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 581 นิ วตัน จากผลการทดสอบที่ปรากฏจะพบว่าผ้าทอมีความแข็งแรง
ตามแนวเส้นด้ายพุ่งสู งกว่าแนวเส้นด้ายยืน ซึ่ งผิดหลักการของผ้าทอทัว่ ๆ ไปที่ ความแข็งแรงของผ้าตามแนว
เส้นด้ายยืนจะสูงกว่าตามแนวเส้นด้ายพุง่ หรื ออาจเป็ นไปได้ที่ค่าความแข็งแรงของผ้าทอจะเท่ากันตามแนวยืนและ
พุ่ง และจะไม่มีโอกาสที่ ความแข็งแรงตามแนวเส้นด้ายพุ่งจะสู งกว่าได้ แต่ที่ผลปรากฏออกมาดังนี้ เพราะใน
กระบวนการปั่ นด้ายจากเส้นใยกาบไผ่ดว้ ยมือได้มีการใช้เส้นด้ายที่เป็ นแกนสําหรับให้เส้นใยกาบไผ่ได้ยึดเกาะ
และเส้นด้ายแกนดังกล่าวเป็ นเส้นด้ายที่ผลิตมาจากเส้นใยพอลิเอสเตอร์ ซ่ ึงมีความเหนียวและแข็งแรงมากจึงทําให้
แนวเส้นด้ายพุง่ มีค่าความแข็งแรงที่มากกว่า

ภาพประกอบที่ 9 ผ้าทอจากเส้นด้ายกาบไผ่ลายเกล็ดนาคา (ซ้าย) และลายทิวลูกแก้ว (ขวา)

551

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 14 ประจําปี 2562

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

4. สรุ ปผลการวิจัย

มีความเป็ นไปได้ในการผลิตผ้าทอโดยใช้เส้นใยจากกาบไผ่ ซึ่งเป็ นการนํากาบไผ่มาสกัดเป็ นเส้นใยทาง
สิ่ งทอ โดยผ่านกระบวนการสกัดเส้นใยจากกาบไผ่ดว้ ยวิธีการแช่สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ที่มีความเข้มข้น
ร้อยละ 5 โดยมวลต่อปริ มาตร ที่อุณหภูมิห้อง เป็ นเวลา 10 วัน ให้ผลการสกัดเส้นใยที่ออกมาดีที่สุด แต่เส้นใยที่
สกัดได้ไม่สามารถนําไปปั่ นเป็ นเส้นด้ายได้ดว้ ยตัวของเส้นใยกาบไผ่จึงต้องมีเส้นด้ายแกนร่ วมด้วยในการปั่ น
ขณะเดียวกันเส้นด้ายที่ปั่นออกมามีความหยาบและแข็งกระด้างไม่สามารถนําไปใช้ทาํ เป็ นเส้นด้ายยืนสําหรับการ
ทอผ้าได้ สามารถใช้ได้เฉพาะการนําไปใช้เป็ นเส้นด้ายพุง่ เพียงอย่างเดียว และเมื่อนํามาทอเป็ นผืนผ้าแล้วจะได้ผืน
ผ้าที่ ได้มีความสวยงามและมี ความคงรู ปค่อนข้างดี แต่ผิวสัมผัสของผ้าที่ ได้จะมีความหยาบและแข็งกระด้าง
เหมือนเส้นด้าย ผ้าจึงไม่เหมาะสําหรับการนํามาผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์สิ่งทอเพื่อการสวมใส่ ที่ตอ้ งสัมผัสกับผิวหนัง
ของร่ างกายโดยตรง

5. รายการอ้ างอิง

กรรณิ การ์ กัญจนกาญจน์. (2555). การผลิตเส้ นใยธรรมชาติจากกาบไผ่. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
นฤพน ไพศาลตันติวงศ์, รัตนพล มงคลรัตนาสิ ทธ์, สาคร ชลสาคร, และ เสาวณี ย ์ อารี จงเจริ ญ. (2556). การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ สิ่งทอจากเส้ นใยตะไคร้ . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.
พรศิริ หลงหนองคูณ. (2560). การพัฒนาเส้ นด้ ายผสมปั่นมือจากเส้ นใยใบอ้ อยและเส้ นใยฝ้าย. มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
ศราวุธ โตสวัสดิ์. (2554). การศึกษาการแยกใยไผ่สีสุกเพื่อนํามาเป็ นวัตถุดบิ ทางสิ่งทอ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี.
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่ งทอ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC). (ม.ป.ป.). นวัตกรรมสิ่ งทอสี
เขียว (Eco-Innovative Textiles). ความรู้ ทไี่ ม่ ลบั นําสู่ การเพิม่ ศักยภาพทางธุรกิจ, 58-64.
อัจฉริ ยา ม่วงพานิล. (2556). การผลิตเส้ นด้ ายก้ านโหม่ งจาก. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี

552

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 14 ประจําปี 2562

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

คุณสมบัติของผู้ฝึกนักแสดงละครโทรทัศน์
QUALIFICATIONS OF ACTING COACH IN TELEVISION DRAMA
สุ ชาญวุฒิ กิง่ แก้ ว
อาจารย์สาขาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
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บทคัดย่ อ

การศึกษาเรื่ องคุณสมบัติของผูฝ้ ึ กนักแสดงละครโทรทัศน์มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติของผูฝ้ ึ ก
นัก แสดงละครโทรทัศ น์ ผูศ้ ึ ก ษาศึ ก ษารวบรวมข้อมู ลจากเอกสาร ตํา รา และการสัม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก (In-depth
Interview) กับผูฝ้ ึ กนักแสดงและผูก้ าํ กับละครโทรทัศน์ ผลการศึ กษาพบว่า คุณสมบัติของผูฝ้ ึ กนักแสดงละคร
โทรทัศน์ ประกอบด้วย 1.มีความรู ้ดา้ นการแสดงและการฝึ กนักแสดง 2.มีประสบการณ์ดา้ นการแสดง 3.มีจิตวิทยา
ในการเข้าถึ งมนุ ษย์ 4.มี ทักษะในการสื่ อสาร 5.มี ทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 6.มี ความคิ ดสร้ างสรรค์
7.มีความใจเย็น อดทน 8.มีมนุษยสัมพันธ์ 9.มีความรู ้เรื่ องการถ่ายทําและขนาดภาพของละครโทรทัศน์ 10.มีความ
รับผิดชอบสูง 11.ช่างสังเกต
คําสําคัญ: ผูฝ้ ึ กนักแสดง, นักแสดง

ABSTRACT

This paper is aimed to study the qualifications of Acting Coach in Television Drama, using content
analysis and In-depth Interview methodology. This article offers eleven characteristics and skills of Acting Coach
in Television Drama: 1. Acting and Coaching knowledge 2. Acting Experience 3. Psychological 4. Good
Communication Skills 5.Improvisation/Immediate Problem Solving 6.Creativity 7.Patience 8.Human Relation
9.Production skills 10.Responsible 11.Observant
Keywords: Acting Coach, Actor

1. บทนํา

การผลิ ต ละครโทรทัศน์ มี ค วามแตกต่ า งจากการผลิ ต งานศิ ล ปะประเภทอื่ นๆ อาทิ งานจิ ต รกรรม
ประติ มากรรม วรรณกรรม เพราะการผลิ ตละครโทรทัศน์เกิ ดจากการประสานความร่ วมมื อของคณะผูส้ ร้าง
อันประกอบด้วยบุคคลหลายฝ่ าย จึงกล่าวได้วา่ งานละครโทรทัศน์เป็ นลักษณะการทํางานร่ วมกัน (collaborative)
ที่เกิดจากการร่ วมมือกันของฝ่ ายต่างๆ ทั้งงานเบื้องหน้าและงานเบื้องหลัง ผลงานจะประสบความสําเร็ จมากน้อย
เพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กบั การประสานการทํางานของบุคลากรในแต่ละฝ่ าย นับตั้งแต่ผูก้ าํ กับการแสดง นักแสดง
นักออกแบบ ฯลฯ ทุกฝ่ ายจะต้องมีความเข้าใจในความคิดและทิศทางที่จะผลิตงานละคร เพื่อการดําเนิ นการผลิต
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จะได้ดาํ เนิ นไปในทิ ศทางเดี ยวกัน (พฤทธิ์ ศุ ภเศรษฐศิ ริ, 2544 : 1) ดังนั้น บุ คลากรทุกส่ วนงานเปรี ยบเสมือน
ฟันเฟื องสําคัญที่มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนให้งานให้สาํ เร็ จดังเป้ าประสงค์
ผูฝ้ ึ กนักแสดงหรื อผูฝ้ ึ กฝนการแสดงเป็ นอีกบุคลากรที่อยูใ่ นกระบวนการผลิตงานการแสดง และถือเป็ น
อีกบุคลสําคัญในกระบวนการสร้ างสรรค์งานการแสดง ทั้งละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และภาพยนตร์ โฆษณา
มารุ ต สาโรวาท (2562 : สัมภาษณ์) กล่าวว่า “ผูฝ้ ึ กนักแสดง หรื อ Acting Coach มีหน้าที่ ฝึ กซ้อมการแสดงให้แก่
นักแสดงก่อนการถ่ายทําสําหรับละครโทรทัศน์ เพื่อปูพ้ืนฐานการแสดงให้แก่นกั แสดง และฝึ กซ้อมเพื่อให้เข้าถึง
บทบาทตามตัวละครที่ตอ้ งแสดง” ในขณะที่ นันทพร แก้วอัมพร (2562 : สัมภาษณ์) กล่าวว่า “ในการถ่ายทําจริ ง
ขณะที่ถ่ายทํา ผูฝ้ ึ กนักแสดงมีหน้าที่เป็ นสื่ อบุคคลกลางระหว่างผูก้ าํ กับและนักแสดง” นอกจากนี้ ร่ มฉัตร ธนาลาภ
พิพฒั น์ (2562 : สัมภาษณ์) กล่าวว่า “ผูฝ้ ึ กนักแสดง หรื อ Acting Coach ในประเทศไทยมีความสําคัญมาก เพราะ
ผู ้ฝึ กนัก แสดงมี ห น้า ที่ ใ นการช่ ว ยแก้ปั ญ หาการแสดงให้นัก แสดงสามารถแสดงได้ต ามที่ ผูก้ ํา กับ ต้อ งการ
นอกจากนี้ ผูก้ าํ กับละครโทรทัศน์ไทยบางคน ไม่ได้เรี ยนการแสดง ดังนั้น ผูฝ้ ึ กนักแสดงจึงสําคัญกับการถ่ายทํา
ละครโทรทัศน์” ผูศ้ ึ กษาสรุ ปได้ว่า ผูฝ้ ึ กนักแสดง หรื อ Acting Coach เป็ นตําแหน่งที่สําคัญในกระบวนการผลิต
ละครโทรทัศน์ในประเทศไทย
จากความสําคัญข้างต้น ผูศ้ ึ กษาจึ งมุ่งมัน่ ที่ จะแสวงหาคําตอบว่า ผูฝ้ ึ กนักแสดง (Acting Coach) ละคร
โทรทัศ น์ ใ นประเทศไทยควรมี คุ ณ สมบัติ อ ย่า งไร โดยการเรี ย บเรี ย งและอาศัย หลัก ฐานทางวิ ช าการและ
ประสบการณ์ตรงของผูศ้ ึกษา ในการหาคําตอบในหัวข้อ “คุณสมบัติของผูฝ้ ึ กนักแสดงละครโทรทัศน์” ซึ่งจะเป็ น
ประโยชน์และเสริ มต่อการเรี ยนการสอนและการวิจยั ในสาขาศิลปะการแสดงต่อไป.

2. วัตถุประสงค์ บทความ

เพื่อศึกษาคุณสมบัติของผูฝ้ ึ กนักแสดงละครโทรทัศน์

3. วิธีการดําเนินงาน

ผูศ้ ึกษารวบรวมข้อมูลจากตํารา และทําการสัมภาษณ์เชิงลึก ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการแสดง 5 ท่าน ได้แก่
1. มารุ ต สาโรวาท ผูก้ าํ กับการแสดงละครโทรทัศน์และภาพยนตร์
2. นันทพร แก้วอัมพร ผูก้ าํ กับการแสดงและผูฝ้ ึ กนักแสดงละครโทรทัศน์และภาพยนตร์
3. ณมน ฮีต้ นั ผูฝ้ ึ กนักแสดงนักแสดงละครโทรทัศน์และภาพยนตร์
4. ร่ มฉัตร ธนาลาภพิพฒั น์ ผูฝ้ ึ กนักแสดงนักแสดงละครโทรทัศน์และภาพยนตร์
5. วัลลบ ประสบผล ผูฝ้ ึ กนักแสดงนักแสดงละครโทรทัศน์และภาพยนตร์
เพื่อนํามารวบรวม สรุ ป และใช้ในการเขียนเนื้อหาในบทความฉบับนี้

4. แนวคิดเรื่ องการแสดง (Acting) และนักแสดงละครโทรทัศน์

การแสดง (Acting) หมายถึง การทํางานของนักแสดง หรื อ บุคคลที่ปรากฏอยูใ่ นโรงละคร ในโทรทัศน์
ภาพยนตร์ หรื อสื่ อที่เล่าเรื่ องราวต่างๆ นักแสดงเป็ นผูท้ ี่เล่าเรื่ องราวโดยการแสดงบุคลิกเป็ นตัวละคร และบางครั้ง
อาจพูด หรื อ ร้ อ งเพลงตามบทที่ เขี ย นขึ้ นหรื อที่ อ ยู่ในบทละคร (Larry Moss, 2010 : 3) ในขณะที่ Edward A.
Wright กล่าวว่า “การแสดงไม่วา่ จะอยูใ่ นรู ปแบบใด แต่การแสดงเป็ นพฤติกรรมที่เย้ายวนที่สุดของมนุษย์คนทุก
คนเป็ นนักแสดงทั้งนั้นมากก็นอ้ ย เพียงชัว่ ขณะหนึ่ งที่ทาํ เป็ นคนอื่น ในขณะที่จิตสํานึ กบริ บูรณ์ การที่บรรลุผลที่
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ต้องการนัน่ ก็คือ การวัดผลสําเร็ จของการแสดง” (Edward A. Wright, 1992 : 3) นอกจากนี้ สารานุกรม โนว์เลจรัช
อธิ บายความหมายเกี่ยวกับคําว่า “การแสดง” ไว้เพิ่มเติมว่า คําว่า การแสดง (Acting) มีรากมาจากคําว่า agree ซึ่ ง
เป็ นภาษาลาติน ที่ มีความหมายว่า “กระทํา” ซึ่ งเป็ นความหมายที่ แท้จริ งของการแสดง โดยการกระทําหรื อการ
แสดงนั้นนักแสดงมักจะวางตัวตนและสมมติเป็ นบทบาทของผูอ้ ื่น ซึ่ งเรี ยกกันว่า ตัวละคร ดังนั้น นักแสดงจะ
เปลี่ ยนตัวตนไปสู่ บทบาทของผูอ้ ื่ นซึ่ งอยู่ในบทละคร (สื บค้นเมื่อ 10 ต.ค 2562, จาก http/knowledgerush.com
encyclopedia,Acting)
ผูศ้ ึกษาสรุ ปได้วา่ การแสดง หมายถึง การกระทํา ที่เกิดจากการทํางานของนักแสดงผ่านการตีความบท
ละคร เพื่อเล่าเรื่ องราวและสื่ อสารสู่ ผูช้ ม โดยที่ นักแสดงสมมติบทบาทตัวเองเป็ นผูอ้ ื่น ซึ่ งเรี ยกกันว่า ตัวละคร
โดยที่นกั แสดงยังมีจิตสํานึกบริ บูรณ์
“นักแสดง” ถือเป็ นอีกวิชาชีพหนึ่งที่มีความสําคัญอย่างยิง่ ในการแสดงละครเพราะในการจัดแสดงละคร
นักแสดงคือผูอ้ ยูใ่ กล้ชิดผูช้ มมากที่สุด ผลงานการสร้างสรรค์ของฝ่ ายต่างๆ อาทิ การเขียนบท การกํากับการแสดง
การออกแบบเครื่ องแต่งกาย การแต่งหน้า จะได้รับการถ่ายทอดมาสู่ ผูช้ มโดยผ่านทางนักแสดงโดยตรง ดังนั้น
ในการสร้างสรรค์งานละครเราสามารถตัดทุกสิ่ งทุกอย่างออกไปได้เว้นแต่นกั แสดงและผูช้ ม ที่สาํ คัญละครจะทํา
หน้าที่ อนั สมบูรณ์ ของศิ ลปะได้ก็ตอ้ งอาศัยนักแสดงซึ่ งรับบทบาทเป็ น “ตัวละคร” เพื่อถ่ายทอดเรื่ องราวและ
ความรู ้สึกนึกคิดที่มีอยูใ่ นบทละครมาสู่ผชู ้ ม จากความสําคัญดังกล่าวนักแสดงจึงควรได้รับการฝึ กฝน เรี ยนรู ้ทกั ษะ
ด้าน “การแสดง (Acting)” อย่างเป็ นระบบเพื่อนําไปสู่การสร้างสรรค์งานละครอย่างมีสุนทรี ยะ
หากพิจารณาถึงนักแสดงละครโทรทัศน์ ณมน ฮีต้ นั (2562 : สัมภาษณ์) กล่าวในประเด็นนี้วา่ “นักแสดง
ละครโทรทัศน์มี ความสํา คัญ มากในฐานะนํา พาเรื่ องราวในบทละครไปสู่ เ หตุ การณ์ ต่า งๆ ที่ พึ ง ประสงค์ได้
นักแสดงเป็ นหนึ่งในปั จจัยนําเข้า (Inputs) สําคัญอย่างมากในการผลิตละครโทรทัศน์ ดังนั้น นักแสดงต้องสามารถ
ถ่ายทอดอารมณ์และความรู ้สึกของตัวละครออกมาสื่ อสารกับผูช้ มได้ มารุ ต สาโรวาท (2562 : สัมภาษณ์) ได้กล่าว
ว่า “บทละครโทรทัศน์สาํ คัญมากกว่านักแสดงละครโทรทัศน์ แต่นนั่ คือคํากล่าวในแง่มุมของละครโทรทัศน์ทาง
ฝรั่งอเมริ กา แต่ปัจจุบนั ในสังคมไทยนั้นละครโทรทัศน์ไทยกับมีมุมมองที่ต่างกัน สิ่ งที่มีอิทธิพลต่อละครโทรทัศน์
มากที่สุดคือนักแสดง” นอกจากนี้ นันทพร แก้วอัมพร (2562 : สัมภาษณ์) กล่าวว่า นักแสดงหรื อดาราเป็ นปั จจัย
สําคัญในการกําหนดทิศทางของละครโทรทัศน์ไทย จากความเห็นของผูผ้ ลิตละคร ผูช้ มและโฆษณาที่มีความเห็น
สอดคล้อ งกัน ว่า ดารานัก แสดงเป็ นอัน ดับ แรกที่ เ ป็ นโจทย์ข องการทํา การผลิ ต ละครโทรทัศ น์ เพราะทาง
สถานีโทรทัศน์เวลาเลือกผูผ้ ลิตละครให้ทาํ งานนั้นก็จะมองดารานักแสดงของผูผ้ ลิตละครก่อนเรื่ องที่จะผลิต แล้ว
ไปหาเรื่ องมาใส่เอาเรื่ องสนุกเหมาะสม เพราะทางสถานีโทรทัศน์เชื่อว่านักแสดงน่าจะเป็ นแม่เหล็กที่ดี”
ผูศ้ ึ กษาสรุ ปได้ว่า นักแสดงละครโทรทัศน์ มี ความสําคัญมากในการผลิ ตละครโทรทัศน์ไทย เพราะ
นัก แสดงละครโทรทัศน์ทาํ หน้า ที่ ถ่ ายทอดอารมณ์ ความรู ้ สึ ก ของตัว ละคร เพื่ อ ดํา เนิ น เรื่ อ งราวในบทละคร
โทรทัศน์ ที่สาํ คัญนักแสดงละครโทรทัศน์ไทยเป็ นปั จจัยสําคัญอันดับแรกในการกําหนดทิศทางการผลิต และอาจ
เป็ นปั จจัยสําคัญที่ทาํ ให้การผลิตละครโทรทัศน์ประสบความสําเร็ จ

5. แนวคิดเรื่ องผู้ฝึกฝนนักแสดง (Acting Coach)

จากแนวคิด นักแสดงละครโทรทัศน์ มีความสําคัญมากในกระบวนการผลิตละครโทรทัศน์ไทย ผูผ้ ลิต
ละครโทรทัศน์ ควรให้ความสําคัญกับกระบวนการฝึ กนักแสดงละครโทรทัศน์ เพื่อให้นกั แสดงสามารถถ่ายทอด
บทบาทของตัวละครในบทละครโทรทัศน์สู่ผูช้ มได้อย่างมีสุนทรี ยะ และผูท้ ี่ ทาํ หน้าที่ ในการฝึ กนักแสดง ก็คือ
“ผูฝ้ ึ กนักแสดง หรื อ Acting Coach”
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ร่ มฉัตร ธนาลาภพิพฒั น์ (2562 : สัมภาษณ์) กล่าวว่า “ผูฝ้ ึ กนักแสดง หรื อ Acting Coach มีหน้าที่ในการ
ช่วยแก้ปัญหาการแสดงให้นักแสดงสามารถแสดงได้ตามที่ ผูก้ าํ กับต้องการ มีหน้าหน้าที่ คอยประสานระหว่าง
ผูก้ าํ กับกับนักแสดงในช่วงการถ่ายทํา มีหน้าที่ ฝึกฝนการแสดงให้นักแสดงในช่วงก่อนการถ่ายทํา” ในขณะที่
ณมน ฮีต้ นั (2562 : สัมภาษณ์) กล่าวว่า “ผูฝ้ ึ กนักแสดง มีหน้าที่ ฝึ กซ้อมการแสดงให้นักแสดงทุกกระบวนการ
ให้แก่นกั แสดง รวมถึง การตีความบท การวิเคราะห์ตวั ละคร การซ้อมการแสดงในแต่ละฉาก เพื่อให้เกิดภาพและ
ความต้องการทิศทางเดียวกับที่ผกู ้ าํ กับต้องการ” เช่นเดียวกับ ได้กล่าวว่า ภัฎฎาริ นธ์ อิงคุลานนท์ “ผูฝ้ ึ กนักแสดง
หรื อActing Coach หมายถึง ผูท้ ี่ทาํ หน้าที่ดูแลการแสดงให้แก่ นักแสดงทั้งก่อนการแสดงหรื อถ่ายทําจริ ง ขณะถ่าย
ทําจริ ง และหลังจากที่ มีการถ่ายทําหรื อแสดงจริ งไปแล้ว” ในขณะที่ วัลลบ ประสบผล (2562 : สัมภาษณ์) ได้
กล่าวถึง ผูฝ้ ึ กนักแสดง ไว้วา่ “ผูฝ้ ึ กนักแสดงในประเทศไทย มีหน้าที่หลายขั้นตอน ตั้งแต่การประชุมกับผูก้ าํ กับ
หรื อทีมงาน การอ่านบท การวิเคราะห์บท การวิเคราะห์ตวั ละคร การออกแบบการแสดง การออกแบบตัวละคร
การฝึ กซ้อมนักแสดง การดูแลการแสดงในวันถ่ายทํา การแก้ปัญหานักแสดงในวันถ่ายทํา ทั้งนี้ ต้องเป็ นไปใน
ทิศทางที่ผกู ้ าํ กับต้องการ”
ผูศ้ ึ ก ษาสรุ ป ได้ว่า ผูฝ้ ึ กนัก แสดง (Acting Coach) มี ห น้า ที่ ห ลัก ในการฝึ กการแสดงให้แ ก่ นัก แสดง
นอกจากนี้ ผูฝ้ ึ กนักแสดงยังมีหน้าที่ อ่านบท วิเคราะห์บท วิเคราะห์ตวั ละคร ออกแบบการแสดง ออกแบบตัวละคร
ฝึ กซ้อมนักแสดง การดูแลการแสดงในวันถ่ายทํา และแก้ปัญหานักแสดง นอกจากนี้ ผูฝ้ ึ กนักแสดงยังมีหน้าที่
สื่ อสารระหว่างผูก้ าํ กับการแสดงกับนักแสดงอีกด้วย

6. แนวคิดเรื่ องคุณสมบัติของผู้ฝึกนักแสดง (Qualifications of Acting Coach)

ผูฝ้ ึ กนักแสดง ถื อเป็ นบุ คลากรสําคัญในกระบวนการผลิ ตละครโทรทัศน์ เพราะเป็ นผูด้ ู แล ฝึ กซ้อม
ออกแบบ และแก้ไขปั ญหาให้ท้ งั ผูก้ าํ กับและนักแสดงละครโทรทัศน์ ดังนั้น ผูศ้ ึ กษาจึ งรวบรวมแนวคิ ดเรื่ อง
คุณสมบัติของผูฝ้ ึ กนักแสดงจากตํารา ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
การเป็ นผูฝ้ ึ กนักแสดงจะต้องเป็ นผูท้ ี่รู้ศิลปะและกลวิธีการแสดงเป็ นอย่างดี และสามารถถ่ายทอดความรู ้
ด้านการแสดงไปยังนักแสดงเพื่อดึ งความสามารถในตัวของนักแสดงให้แสดงออกมาได้ ดังนั้น ผูฝ้ ึ กนักแสดง
จะต้อ งเข้า ใจความเป็ นมนุ ษย์แ ละมี จิตวิทยาในการเข้า ถึ งมนุ ษย์ รู ้ ห ลัก การและศิ ล ปะการแสดง โดยเฉพาะ
แบบฝึ กหัดทางการแสดง เพื่อนําไปใช้ถ่ายทอด ฝึ กฝน ให้ความรู ้ และดึ งความสามารถของนักแสดงออกมา
นอกจากนี้ ผูฝ้ ึ กนักแสดง จะต้องรู ้ข้ นั ตอน กระบวนการฝึ กนักแสดงอย่างเป็ นระบบและสามารถแก้ปัญหาให้กบั
นักแสดงได้อย่างตรงจุด (Larry Moss, 2018 : 5) ในขณะที่ Sanford Meisner ได้กล่าว่า “ผูฝ้ ึ กนักแสดงจําเป็ นอย่าง
ยิ่งที่ จะต้องมีทกั ษะการแสดง หรื อ มีความรู ้ในการแสดงและการฝึ กการแสดงเป็ นอย่างดี การมีประสบการณ์
การแสดงจะทําให้สามารถเชื่ อมโยงหรื อยกตัวอย่างจากประสบการณ์ที่เคยผ่านมาให้นักแสดงได้เข้าใจยิ่งขึ้ น
ทักษะการสื่ อสารเป็ นอีกหนึ่งคุณสมบัติที่ผฝู ้ ึ กนักแสดงพึงมี” (Sanford Meisner, 1987 : 35) นอกจากนี้ Edward A.
Wright ได้กล่าวถึงการเป็ นผูฝ้ ึ กนักแสดงไว้วา่ นักแสดงมีความต่างกันทั้งเพศ อายุ ประสบการณ์ และการเลี้ยงดู
ดังนั้น ผูฝ้ ึ กนักแสดงควรมีจิตวิทยาเพื่อใช้วิเคราะห์นักแสดง ควรมีทกั ษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า สามารถ
วิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหาได้ทนั ที นอกจากนี้ ผูฝ้ ึ กนักแสดงควรมีความรับผิดชอบในการทํางาน และหมัน่
ศึกษาหาความรู ้เพื่อพัฒนาทักษะการแสดงและทักษะการฝึ กนักแสดงให้ดียงิ่ ขึ้น (Edward A. Wright, 1992 : 17)
นอกจากนี้ ผูศ้ ึกษายังรวบรวมแนวคิดเรื่ องคุณสมบัติของผูฝ้ ึ กนักแสดงจากการสัมภาษณ์ผูฝ้ ึ กนักแสดง
ละครโทรทัศน์ และ ผูก้ าํ กับละครโทรทัศน์ไทย ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
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วัลลบ ประสบผล (2562 : สัมภาษณ์) ได้กล่าวว่า “ผูฝ้ ึ กนักแสดง ควรมีความรู ้ดา้ นการแสดงอย่างลึกซึ้ง
มี ประสบการณ์ การแสดงเพื่อใช้ในการยกตัวอย่างให้กับนักแสดง ควรมี หลักจิ ตวิทยาเพื่อใช้ในการวิเคราะห์
นักแสดงที่มีความแตกต่างกัน ทั้งเรื่ องเพศ วัย บุคลิกภาพ และเลือกใช้กลวิธีในการทํางานที่เหมาะสมกับนักแสดง
แต่ละคนเพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ผลการฝึ กนักแสดงให้ดีที่สุด ผูฝ้ ึ กนักแสดงต้องสามารถทํางานในการสภาวะความ
กดดันได้ เพราะการถ่ายทําละครโทรทัศน์มีปัจจัยเรื่ องเวลาและงบประมาณเป็ นตัวกําหนด ที่สาํ คัญ ผูฝ้ ึ กนักแสดง
ต้องมีความรู ้ เรื่ องการถ่ายทําละครโทรทัศน์ ตั้งแต่ขนาดภาพ มุมกล้อง ศัพท์เทคนิ ค เพื่อนําไปถ่ายทอดให้กบั
นักแสดงได้”
ในขณะที่ ร่ มฉัตร ธนาลาภพิพฒั น์ (2562 : สัมภาษณ์) กล่าวว่า “หน้าที่สาํ คัญนอกจากการฝึ กนักแสดง
ของผูฝ้ ึ กนักแสดง คือ การเป็ นผูป้ ระสานระหว่างผูก้ าํ กับกับนักแสดงในช่วงการถ่ายทํา เพื่อนําความต้องการของ
ผูก้ าํ กับถ่ายทอดให้กบั นักแสดง ดังนั้น ผูฝ้ ึ กนักแสดง ควรมีทกั ษะการสื่ อสารที่ดี ใช้คาํ พูดที่กระชับ ตรงประเด็น
เพราะการถ่ายทําละครต้องเร่ งรี บแข่งกับเวลา การยกตัวอย่างจากประสบการณ์ การแสดงของผูฝ้ ึ กนักแสดง
ถือเป็ นอีกกลวิธีที่ได้ผล การมีความรู ้เรื่ องการถ่ายทําละคร เช่น มุมกล้อง ขนาดภาพ ก็เป็ นสิ่ งจําเป็ นสําหรับผูฝ้ ึ ก
นัก แสดงเพื่ อ นํา ไปถ่ า ยทอดให้นัก แสดง นอกจากนี้ ควรเป็ นคนช่ า งสั ง เกต กับ ทั้ง นัก แสดง ที ม งาน และ
สถานการณ์ในการทํางาน หากเกิดสภาวะตึงเครี ยดและความกดดันในการทํางาน ผูฝ้ ึ กนักแสดงควรรู ้จกั วิธีการ
ผ่อนคลายให้นกั แสดง เพื่อให้งานแสดงดําเนินไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ”
เช่ นเดี ยวกับ ณมน ฮี ต้ นั (2562 : สัมภาษณ์ ) กล่าวว่า “ผูฝ้ ึ กนักแสดง มี หน้าที่ ฝึ กซ้อมการแสดงให้
นักแสดงทุกกระบวนการ ดังนั้น ผูฝ้ ึ กนักแสดงควรมีทกั ษะการแสดงและการฝึ กนักแสดงเป็ นอย่างดี มีความรู ้และ
สามารถใช้จิตวิทยากับการฝึ กนักแสดง และหากผูฝ้ ึ กนักแสดงมีประสบการณ์การแสดงและนําประสบการณ์ มา
ประยุกต์ใช้หรื อยกตัวอย่างในการฝึ กนักแสดง จะทําให้นกั แสดงยิ่งเข้าใจมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ผูฝ้ ึ กนักแสดงต้อง
มีความรับผิดชอบสูง เพราะกระบวนการทํางานของผูฝ้ ึ กนักแสดงมีหลายขั้นตอน ทั้งช่วงการฝึ กนักแสดงก่อนการ
ถ่ายทําและช่วงการถ่ายทํา การทํางานต้องประสานและร่ วมงานกับบุคลหลายฝ่ าย เช่น ผูจ้ ดั ละคร ผูก้ าํ กับ ผูช้ ่วย
ผูก้ าํ กับ และนักแสดง ดังนั้น ผูฝ้ ึ กนักแสดงต้องสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความอดทน
หากเกิดปั ญหาสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ทนั ที”
ทิ ศ ทางเดี ย วกับ มารุ ต สาโรวาท (2562 : สัม ภาษณ์ ) กล่ า วเกี่ ย วกับ คุ ณ สมบัติ ของผูฝ้ ึ กแสดง ไว้ว่า
“ผูฝ้ ึ กนักแสดงควรมีจิตวิทยาสู ง สามารถสื่ อสารกับนักแสดง ที มงาน และผูก้ าํ กับได้ โดยถ้อยคําที่ ใช้ตอ้ งตรง
กระชับ ได้ใจความ มีความรู ้ในการแสดงและสามารถแก้ปัญหาการแสดงของนักแสดงในขณะถ่ายทําได้ ทํางาน
ในสภาวะกดดันได้ เพราะหากเกิ ดการเปลี่ยนแปลงคิวการถ่ายทํากะทันหัน ผูฝ้ ึ กนักแสดงต้องควบคุมสติและ
ทํางานกับนักแสดงได้ทนั ที นอกจากนี้ การมีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบการแสดง ตัวละคร หรื อแม้แต่
กระบวนการฝึ กการแสดง และควรหมัน่ หาความรู ้ดา้ นการแสดงและการฝึ กการแสดงอยูเ่ สมอก็เป็ นคุณสมบุติที่
สําคัญของผูฝ้ ึ กนักแสดง ”
นอกจากนี้ นัน ทพร แก้ว อัม พร (2562 : สั ม ภาษณ์ ) กล่ า วเกี่ ย วกับ คุ ณ สมบัติ ผู ้ฝึ กนัก แสดงไว้ว่ า
“การทํางานถ่ายทะละครโทรทัศน์เป็ นการทํางานภายใต้เงื่ อนไขทางธุ รกิ จ ทุกอย่างเร่ งรี บ แข่งกับเวลา ดังนั้น
ทุกฝ่ ายต้องมีความเป็ นมืออาชี พ ผูฝ้ ึ กนักแสดงก็เช่นกัน คุณสมบัติของผูฝ้ ึ กนักแสดงมีหลายอย่าง ได้แก่ ต้องมี
ทักษะและประสบการณ์ในการแสดง สามารถใช้หลักจิตวิทยาในการฝึ กนักแสดง สามารถวิเคราะห์นกั แสดงใน
ฐานะมนุษย์ เพื่อเลือกวิถีการทํางานที่เหมาะสม ผูฝ้ ึ กนักแสดงควรมีความรู ้ ทั้งการแสดง การฝึ กนักแสดง มีความรู ้
ในกระบวนการถ่ายทํา เข้าใจธรรมชาติของการแสดงละครโทรทัศน์ มีความอดทน ใจเย็น สามารถทํางานกับ
557

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 14 ประจําปี 2562

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

ความกดดันได้เพราะการผลิตละครโทรทัศน์มีปัจจัยจํากัดหลายอย่าง ที่สาํ คัญต้องมีความรับผิดชอบสูง รักในงาน
ที่ทาํ ”
จากการวิเคราะห์ ขอ้ มูลจากตํารา แนวคิ ดจากบทสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก สรุ ปคุ ณสมบัติของผูฝ้ ึ กนักแสดง
ได้ 11 ข้อได้แก่ 1. มีจิตวิทยาในการเข้าถึงมนุษย์ 2. มีทกั ษะในการสื่ อสาร 3. มีความรู ้ดา้ นการแสดงและการฝึ ก
นัก แสดง 4. มี ป ระสบการณ์ ด้า นการแสดง 5. มี ทัก ษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 6. มี ค วามคิ ดสร้ างสรรค์
7. มีความใจเย็น อดทน อดกลั้น 8. มีมนุษยสัมพันธ์ 9. มีความรู ้ในการถ่ายทํา และขนาดภาพของละครโทรทัศน์
10. มีความรับผิดชอบสูง 11. ช่างสังเกต

7. สรุ ปสาระบทความวิชาการ

ผูศ้ ึกษาสามารถสรุ ปคุณสมบัติของผูฝ้ ึ กนักแสดง ได้ 11 ข้อ ดังต่อไปนี้
7.1 ผู้ฝึกนักแสดงควรมีจติ วิทยาในการเข้ าถึงมนุษย์
ผูฝ้ ึ กนักแสดงแสดงต้องมีความรู ้ดา้ นจิตวิทยาและสามารถนําหลักจิตวิทยาไปใช้ในการฝึ กนักแสดงได้
ผูฝ้ ึ กนักแสดงต้องมีความเข้าใจความเป็ นมนุษย์ เพื่อนําไปสู่ การวิเคราะห์นักแสดงที่มีความแตกต่างกัน ทั้งเรื่ อง
เพศ อายุ วัย ทัศนคติ ความเชื่ อ บุคลิกภาพ และประสบการณ์ ผูฝ้ ึ กนักแสดงต้องสามารถเลือกใช้กลวิธีในการ
ทํางานให้เหมาะสมกับนักแสดงแต่ละคน เพื่อให้เกิดประสิ ทธิผลการฝึ กนักแสดงและการทํางานสูงสุด
7.2 ผู้ฝึกนักแสดงควรมีทกั ษะในการสื่ อสาร
ผูฝ้ ึ กนักแสดงต้องมีความสามารถในการสื่ อสารความรู ้ดา้ นการแสดง เทคนิค การแก้ไขปั ญหาการแสดง
ที่เหมาะสมกับนักแสดงทั้งในช่วงก่อนการถ่ายทําและระหว่างการถ่ายทําละคร ผูฝ้ ึ กนักแสดงต้องสามารถเลือกใช้
ถ้อยคําที่ ตรง กระชับ ได้ใจความ เพื่อสื่ อสารความต้องการของผูก้ าํ กับให้แก่ นักแสดงในเวลาถ่ายทําที่ จาํ กัด
นอกจากนี้ ผูฝ้ ึ กนักแสดงต้องทํางานร่ วมกับทีมงานในการผลิตละครโทรทัศน์ อาทิ ผูจ้ ดั ละคร ธุรกิจกองถ่าย ผูช้ ่วย
ผูก้ าํ กับการแสดง ดังนั้น ผูฝ้ ึ กนักแสดงต้องมีทกั ษะในการสื่ อสารกับบุคลากรในการผลิตละครโทรทัศน์เพื่อให้เกิด
ประสิ ทธิภาพในการทํางาน
7.3 ผู้ฝึกนักแสดงควรมีความรู้ ด้านการแสดงและการฝึ กนักแสดง
หน้าที่ หลักของผูฝ้ ึ กนักแสดงคือการถ่ายทอดความรู ้ด้านการแสดง รวมถึงแก้ปัญหาการแสดงให้แก่
นักแสดง ดังนั้น จําเป็ นอย่างยิง่ ที่ผฝู ้ ึ กนักแสดงต้องมีความรู ้และทักษะการแสดงอย่างลึกซึ้ ง เพื่อผูฝ้ ึ กนักแสดงจะ
สามารถถ่ายทอดความรู ้ดา้ นการแสดงและสามารถแก้ไขปั ญหาให้นกั แสดงได้อย่างถูกต้อง ตรงจุด ทว่าการฝึ กฝน
ผูฝ้ ึ กนักแสดงหรื อการแก้ปัญหานักแสดงจะไม่สัมฤทธิ์ ผล หากผูฝ้ ึ กนักแสดงไม่มีทกั ษะ ความรู ้ในฝึ กนักแสดง
อย่างถูกต้องและเป็ นระบบ เพราะการมีความรู ้ดา้ นการฝึ กนักแสดงจะทําให้ผฝู ้ ึ กนักแสดงมีระบบคิด และหลักการ
ทํางาน ดังนั้น ไม่เพียงผูฝ้ ึ กนักแสดงต้องมีความรู ้ ดา้ นการแสดงอย่างลึกซึ้ ง ผูฝ้ ึ กนักแสดงต้องมีทกั ษะการฝึ ก
นักแสดงอย่างถูกต้องและเป็ นระบบ
7.4 ผู้ฝึกนักแสดงควรมีประสบการณ์ ด้านการแสดง
ผูฝ้ ึ กนักแสดงที่มีประสบการณ์การแสดงจะสามารถนําประสบการณ์ของตนเองมาประยุกต์ใช้ในการ
สอนนักแสดง อาทิ การยกตัวอย่างปั ญหาการแสดงจากประสบการณ์ของผูฝ้ ึ กนักแสดง อันนําไปสู่ การแนะนํา
วิธีการแก้ปัญหาการแสดงให้กบั นักแสดง เพราะผูฝ้ ึ กนักแสดงจะเข้าใจถึงปั ญหาที่ เกิ ดขั้นจากประสบการณ์ได้
อย่างลึกซึ้ง
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7.5 ผู้ฝึกนักแสดงควรมีทกั ษะในการแก้ ปัญหาเฉพาะหน้ า
การถ่ายทําละครโทรทัศน์มีปัจจัยจํากัดหลายอย่าง อาทิ ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมในการถ่ายทํา ปั จจัย
ด้านงบประมาณ ปั จจัยด้านเวลา ดังนั้น บุคลากรในการผลิตละครโทรทัศน์ตอ้ งทํางานภายใต้เงื่อนไข ไม่เว้นแม้แต่
นักแสดง ดังนั้น หากนักแสดงประสบปั ญหาการแสดงและส่งผลกระทบโดยตรงกับการถ่ายทํา ผูฝ้ ึ กนักแสดงต้อง
สามารถแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า ให้นกั แสดงสามารถแสดงได้ทนั ที เพื่อให้การทํางานดําเนินไปอย่างต่อเนื่อง
7.6 ผู้ฝึกนักแสดงควรมีความคิดสร้ างสรรค์
นอกจากการฝึ กทักษะการแสดงและการแก้ปัญหาให้นักแสดงแล้ว ผูฝ้ ึ กนักแสดงยังมีหน้าที่ วิเคราะห์
บทละคร เพื่อช่วยนักแสดงในการออกแบบการแสดง และออกแบบตัวละคร ให้ตรงกับความต้องการของผูก้ าํ กับ
การแสดง ดังนั้น ผูฝ้ ึ กนักแสดงต้องมี ความคิดสร้ างสรรค์ในการทํางานเพื่อใช้ในการออกแบบการแสดงและ
ตัวละคร นอกจากนี้ ผูฝ้ ึ กนักแสดงควรใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบกระบวนการฝึ กนักแสดง หรื อการ
สร้างสรรค์แบบฝึ กหัดทางการแสดงขึ้นใหม่ เพื่อให้เกิดความน่าสนใจ ไม่น่าเบื่อ แต่ยงั เกิดผลสัมฤทธิ์ ในการฝึ ก
นักแสดง
7.7 ผู้ฝึกนักแสดงควรเป็ นผู้ใจเย็น อดทน อดกลั้น
การถ่ า ยทํา ละครโทรทัศ น์ต ้อ งดํา เนิ นงานภายใต้เหตุ ผลเชิ งธุ ร กิ จ การทํา งานในกองถ่ า ยทํา ละคร
โทรทัศน์จึงต้องเร่ งรี บแข่งกับเวลา มีผลทําให้เกิ ดสภาวะแรงกดดันในการทํางานอยู่เสมอ สภาวะดังกล่าวย่อม
ส่ งผลโดยตรงกับนักแสดงและผูฝ้ ึ กนักแสดง ดังนั้น ผูฝ้ ึ กนักแสดงจึ งต้องมีความใจเย็น อดทน ต่อสถานการณ์
ในกองถ่ายทําละคร นอกจากนี้ หากเกิดการเปลี่ยนแปลงคิวการถ่ายทํากะทันหัน ผูฝ้ ึ กนักแสดงต้องใจเย็น มีสติ
และสามารถทํางานร่ วมกับนักแสดงได้ทนั ทีเพื่อให้การทํางานราบรื่ นแม้อยูใ่ นสภาวะกดดัน
7.8 ผู้ฝึกนักแสดงควรมีมนุษยสัมพันธ์
การทํางานในฐานะผูฝ้ ึ กนักแสดงไม่เพียงแต่ทาํ งานกับนักแสดง หากแต่ผูฝ้ ึ กนักแสดงจะต้องสามารถ
ทํางานร่ วมกับบุคลากรในกองถ่ายทําละครโทรทัศน์ที่หลากหลาย การเป็ นผูม้ ีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ย่อมลดช่องว่าง
ในการทํางาน ส่งผลดีให้การทํางานราบรื่ น และสร้างความประทับใจให้เกิดกับผูร้ ่ วมงานได้เป็ นอย่างดี
7.9 ผู้ฝึกนักแสดงควรมีความรู้ ในการถ่ ายทําและขนาดภาพของละครโทรทัศน์
กระบวนการถ่ า ยทํา ละครโทรทัศน์ และขนาดภาพ ถื อ เป็ นสิ่ ง จํา เป็ นที่ ผูฝ้ ึ กนัก แสดงควรบรรจุ ใน
กระบวนการให้ความรู ้ แก่นักแสดงละครโทรทัศน์ นักแสดงต้องเข้าใจกระบวนและขั้นตอนการถ่ายทํา ละคร
โทรทัศน์เพื่อให้เกิดความราบรื่ นในการถ่ายทําจริ ง นักแสดงต้องทราบขนาดของภาพในการบันทึก เพราะขนาด
ภาพที่ ต่างกันกัน ย่อมส่ งผลต่อการแสดง (Acting) ที่ ต่างกัน ดังนั้น ผูฝ้ ึ กนักแสดงต้องมีความรู ้ในกระบวนการ
การถ่ายทําละครโทรทัศน์ รวมถึงขนาดภาพต่างๆ เพื่อถ่ายทอดให้กบั นักแสดงของตน
7.10 ผู้ฝึกนักแดงควรมีความรับผิดชอบสู ง
การปฏิ บตั ิหน้าที่ในฐานะ ผูฝ้ ึ กนักแสดงละครโทรทัศน์ มีข้ นั ตอนการทํางานหลายขั้นตอน ตั้งแต่การ
ประชุมกับทีมงาน การอ่านบท การวิเคราะห์บท การวิเคราะห์ตวั ละคร การออกแบบการแสดง การออกแบบตัว
ละคร การฝึ กซ้อ มนัก แสดง การดู แ ลการแสดงในวันถ่ า ยทํา การแก้ปั ญ หานักแสดงในวันถ่ า ยทํา ทว่า ผูฝ้ ึ ก
นักแสดงขาดความรับผิดชอบในการทํางาน ย่อมส่งผลต่อประสิ ทธิภาพและการทํางานในฐานะผูฝ้ ึ กนักแสดง
7.11 ผู้ฝึกนักแสดงควรเป็ นคนช่ างสังเกต
ศาสตร์ การแสดง (Acting) เป็ นศาสตร์ที่เกี่ยวกับมนุษย์โดยตรง นักแสดงจึงต้องเข้าใจ เรี ยนรู ้ และศึกษา
พฤติ กรรมของมนุ ษย์ รวมถึ งศึ กษา วิเคราะห์และเข้าใจตนเอง เพื่อนํามาประยุกต์ใช้กับการแสดง นอกจากนี้
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ในช่วงระหว่างการถ่ายทําละคร ผูฝ้ ึ กควรสังเกต ทีมงาน และวิเคราะห์สถานการณ์ หากเกิดสภาวะตึงเครี ยดในการ
ทํางาน ผูฝ้ ึ กนักแสดงควรรู ้จกั วิธีการผ่อนคลายให้นกั แสดง เพื่อให้งานแสดงดําเนินไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ ดังนั้น
การเป็ นคนช่างสังเกตจึงเป็ นคุณสมบัติที่ผฝู ้ ึ กนักแสดงพึงมี.

8. ข้ อเสนอแนะ

นอกจากการศึ ก ษาในประเด็ น คุ ณ สมบัติ ผู ้ฝึ กนั ก แสดงแล้ว ผู ้ที่ ส นใจศึ ก ษาด้า นการละครและ
ศิ ล ปะการแสดง อาจมุ่ ง ศึ ก ษาคุ ณ สมบัติผูฝ้ ึ กนัก แสดง ในสื่ อ อื่ น ๆ อาทิ คุ ณสมบัติ ผูฝ้ ึ กนัก แสดงภาพยนตร์ ,
คุณสมบัติผฝู ้ ึ กนักแสดงโฆษณา, คุณสมบัติผฝู ้ ึ กนักแสดงละครซีรี่ส์.
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บทความนี้ ตอ้ งการศึ กษาถึงการปรับรู ปแบบประเทศไทย โดยอาศัยแนวคิดและหลักคําสอนเรื่ องใน
วรรณกรรมพระพุทธศาสนาไตรภูมิพระร่ วงและพุทธธรรม ผลการศึกษาพบว่า ในอดีต พระพุทธศาสนาเถรวาท
ได้มีบทบาทสําคัญต่อการปรับรู ปแบบประเทศไทยมาตั้งแต่สมัยกรุ งสุ โขทัย ผูป้ กครองได้นาํ เอาหลักคําสอนใน
วรรณกรรมไตรภูมิพระร่ วงมาประยุกต์ใช้ในการปรับรู ปแบบและจัดระเบียบสังคมไทย ซึ่ งเป็ นวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนาที่มีบทบาทและอิทธิพลต่อสังคมไทยในด้านต่าง ๆ มาอย่างยาวนาน เมื่อสังคมไทยได้ปรับเปลี่ยน
ไปสู่ สั ง คมสมัย ใหม่ ที่ ต้ ัง อยู่ บ นพื้ น ฐานแห่ ง เหตุ แ ละผล การรื้ อฟื้ นและนํา เสนอหลัก ธรรมคํา สอนใน
พระพุทธศาสนาเพื่อปรับรู ปแบบสังคมไทยให้เป็ นสังคมแห่ งความมีเหตุผลและการสร้างสรรค์ จึ งได้รับการ
อธิบายและนําเสนอผ่านวรรณกรรมพุทธธรรม เพื่อปรับเปลี่ยนสังคมไทยให้เหมาะสมกับปั จจุบนั
คําสําคัญ: การปรับรู ปแบบ สังคมไทยสมัยใหม่ พระพุทธศาสนา

ABSTRACT

The purpose of this article is to study the shaping of Thailand by the concepts and doctrine in Buddhist
literature, Traibhumi Phra Ruang and Buddhadhamma. The result of study shows that Theravada Buddhism has
played an important role in shaping Thailand since the Sukhothai period. The rulers have applied the doctrine in
Traibhumi Phra Ruang, which has played a role and influence on Thai society in various fields for a long time,
to adjust the form and organize the Thai society. Now, when Thai society has changed to a modern society based
on cause and effect, the reviving and presenting the doctrines of Buddhism in order to transform the Thai society
into a rational and creative society. Therefore, it has been explained and proposed through Buddhadhamma to
change Thai society to suit the present.
Keywords: the Shaping Modern Thai Society Buddhism
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1. บทนํา

ศาสนากับสังคมและการเมือง ย่อมมีความสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชิด การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้นใน
การเมืองและสังคม ย่อมจะมีผลกระทบต่อศาสนา และในทํานองเดี ยวกันการเปลี่ยนแปลงทางศาสนา ก็จะมี
ผลกระทบต่อการเมืองและสังคมเช่นเดียวกัน (สมบูรณ์ สุ ขสําราญ 2527 : 1) การทําความเข้าใจความเป็ นไปและ
ความเปลี่ยนแปลงในทางสังคมและการเมือง จึงสามารถทําความเข้าใจได้จากบทบาทของความเชื่อและหลักคํา
สอน ตลอดจนประเพณี และวัฒนธรรมทางศาสนานั้น ๆ ที่มีต่อสังคมและการเมือง
งานเขียนทางวิชาการที่ศึกษาถึงประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมไทยที่ผ่านมา พอจะยืนยันได้วา่ แม้วา่ คน
ไทยจะยังมี ความเชื่ อดั้งเดิ มในการถื อผีสางเทวดาและศาสนาพราหมณ์ แต่ความเชื่ อหลักยังเป็ นความเชื่ อใน
พระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาได้มีบทบาทอย่างสําคัญต่อวิถีชีวิตของคนไทยในทุกชนชั้น อย่างน้อยก็เริ่ ม
ปรากฏตัวมาตั้งแต่กาํ เนิดรัฐไทยในสมัยกรุ งสุ โขทัยสื บเนื่ องมาจนถึงปั จจุบนั โดยผ่านบทบาทของพระสงฆ์ที่ได้
พรํ่าสอนธรรมแก่ประชาชนโดยตรงและผ่านการประกอบพิธีกรรมอื่น ๆ พระพุทธศาสนาจึงมีความสัมพันธ์อย่าง
แนบแน่ นกับสังคมไทยมาช้านาน จนนักปราชญ์บางท่านกล่าวว่า ประวัติศาสตร์ ของชนชาติไทยก็คือประวัติ
ศาสตร์ ของชนชาติที่นบั ถือพระพุทธศาสนานัน่ เอง (Phra Rajavaramuni 1990 : 11) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชนชั้น
ผูป้ กครอง คือกษัตริ ยน์ ้ ัน เป็ นผูส้ นับสนุ นพระพุทธศาสนาในการสร้างโบราณวัตถุสําคัญทางพระพุทธศาสนา
รวมทั้งประเพณี และวัฒนธรรม แม้วา่ ในท้องถิ่นจะมีประเพณี ราษฎร์ที่เป็ นธรรมเนี ยมปฏิบตั ิของคนท้องถิ่นมาแต่
เดิ ม แต่ ป ระเพณี เ หล่ า นี้ ก็ ย งั คงผูก โยงใยด้ว ยคติ ความเชื่ อ ของพระพุทธศาสนาเป็ นแกนหลัก ทํา ให้สัง คมมี
วัฒนธรรมพุทธศาสนาเป็ นหลักร่ วมกัน ความเป็ นไปของสังคมและวัฒนธรรมจึงวิวฒั นาการไปตามครรลองพุทธ
ศาสนา (ธิ ดา สาระยา 2552 : 97) ด้วยเหตุน้ ี พระพุทธศาสนาจึงเป็ นที่มาของศิลปะ วัฒนธรรม จารี ตประเพณี ชีว
ทัศน์ โลกทัศน์และค่านิยมของชนชาติไทย หรื ออาจกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่า พระพุทธศาสนามีบทบาทสําคัญต่อการ
ปรับรู ปแบบประเทศไทยในแต่ละยุคแต่ละสมัย

2. วัตถุประสงค์

บทความนี้ จึงต้องการศึกษาถึงบทบาทของพระพุทธศาสนาเถรวาทที่มีต่อการปรับรู ปแบบประเทศไทย
ในสมัยต่าง ๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั นี้
2.1 เพื่อศึกษาถึงการปรับรู ปแบบประเทศไทยโดยอาศัยพระพุทธศาสนาในสมัยต่าง ๆ
2.2 เพื่อศึกษาถึงการอธิบายและนําเสนอหลักคําสอนผ่านวรรณกรรมไตรภูมิพระร่ วงและพุทธธรรมเพื่อ
เป็ นพื้นฐานของสังคมไทย

3. พระพุทธศาสนาเถรวาทกับการปรับรูปแบบประเทศไทยในสมัยต่ าง ๆ

แม้วา่ พระพุทธศาสนาจะมิได้มีแหล่งกําเนิ ดอยูใ่ นประเทศไทยมาแต่เดิม แต่เป็ นที่ยอมรับกันว่า เมื่อเริ่ ม
มีรัฐไทยนั้น คนไทยหรื อผูอ้ าศัยอยู่ในดิ นแดนอันเป็ นที่ต้ งั ของประเทศไทยจะนับถือศาสนาแบบวิญญาณนิ ยม
(Animism) อันเป็ นความเชื่อดั้งเดิมที่สุดของมนุษย์มาก่อน คือมีความเชื่อในเรื่ องของผีสางวิญญาณสิ งสถิตอยูใ่ น
สิ่ งธรรมชาติและสถานที่ต่าง ๆ (ภัทรพร สิ ริกาญจน 2557 : 1) ต่อมาเมื่อพระพุทธศาสนาได้เริ่ มเข้ามาสู่ ประเทศ
ไทยเป็ นครั้งแรกในสมัยทวารวดีที่ “สุ วรรณภูมิ” อันมีศูนย์กลางอยูท่ ี่นครปฐม ซึ่ งนักวิชาการทางด้านโบราณคดี
และประวัติศาสตร์ต่างเชื่อกันว่า เป็ นพระพุทธศาสนาแบบเถรวาท ที่นาํ โดยพระโสณะและพระอุตตระ อันเป็ นผล
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มาจากการส่ งสมณทูตออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็ นครั้งแรกภายหลังการสังคายนาครั้งที่ 3 ที่ อุปถัมภ์โดย
พระเจ้าอโศกมหาราช (พระเทพเวที 2531 : 110-111)
ต่อมา ประมาณพุทธศตวรรษที่ 18 พ่อขุนศรี อินทราทิตย์ได้ขบั ไล่ขอมออกไปจากลุ่มแม่น้ าํ เจ้าพระยา
และตั้งตัวเป็ นอิสระเป็ นปฐมกษัตริ ยข์ องกรุ งสุโขทัย พระองค์ก็ได้ทรงนับถือพระพุทธศาสนาเถรวาทซึ่ งได้เข้ามา
สู่ แ ผ่น ดิ น ไทยตั้ง แต่ ส มัย ทวารวดี และในสมัย ของพ่อ ขุน รามคํา แหงมหาราช (ครองราชย์ พ.ศ.1820-1860)
พระองค์ทรงเป็ นกษัตริ ยท์ ี่ทรงเลื่อมใสและนับถือพระพุทธศาสนาเถรวาทเป็ นอย่างมาก ได้ทรงสดับถึงกิตติคุณ
ความเคร่ งครัดของคณะสงฆ์ลงั กาวงศ์ที่เมืองนครศรี ธรรมราช จึงโปรดให้นิมนต์คณะสงฆ์ลงั กาวงศ์ข้ ึนมาที่กรุ ง
สุ โ ขทัย และส่ ว นมากแล้ว พระภิ ก ษุ นิ ก ายนี้ จะนิ ย มอยู่ป่ าจึ ง ได้ก ลายเป็ นพระป่ าหรื อ คณะอรั ญ ญิ ก พ่ อ ขุ น
รามคําแหงมหาราชจึงทรงให้สร้างพระแท่นทําด้วยศิ ลา (ขดานหิ น) ตั้งไว้กลางดงตาล ขนานพระนามว่า”มนัง
คศิลาอาสน์” สําหรับทรงใช้เป็ นที่ประทับเพื่อว่าราชการบ้านเมืองและอบรมราษฎร และถ้าเป็ นวันพระก็โปรดให้
พระภิกษุใช้เป็ นอาสนะสําหรับนัง่ เทศน์โปรดชาวสุ โขทัย พระองค์จึงทรงเป็ นแบบอย่างของผูป้ กครองที่ทรงเป็ น
ธรรมราชา ทรงปรับเปลี่ยนกรุ งสุ โขทัย โดยอาศัยหลักพุทธธรรมและทรงส่ งเสริ มประชาชนให้ประพฤติปฏิ บตั ิ
ธรรม จนประชาชนทัว่ ไปเป็ นผูฝ้ ักใฝ่ ในธรรม
จึ งกล่าวได้ว่า ในสมัยกรุ งสุ โขทัย ในรัชสมัยของพ่อขุนรามคําแหงมหาราช พระองค์ได้ทรงนําเอา
หลักการของพระพุทธศาสนามาใช้เป็ นแนวทางในการปกครอง กล่าวคือ ทรงปกครองแบบบิดาปกครองบุตร
(paternalism) พระองค์ทรงดูแลทุกข์สุขของประชาชนเหมือนบิดามีหน้าที่ต่อบุตร ในขณะเดียวกันประชาชนเองก็
ให้ความเคารพเชื่ อฟั ง ความกตัญ�ูต่อพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นการตอบแทน เช่ นเดี ยวกับบุตรพึงปฏิ บตั ิต่อบิ ดา
มารดา ซึ่ งลักษณะการปกครองดังกล่าวนี้ สอดคล้องกับคุณค่าทางจริ ยธรรมของพระพุทธศาสนาที่ได้จดั ระเบียบ
ความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างบิ ดามารดากับบุตร ตลอดจนแยกแยะสิ ทธิ และหน้าที่ ของทั้งสองฝ่ ายไว้อย่าง
ชัดเจน (สมบู รณ์ สุ ขสําราญ 2534 : 36-37) ดังมี ขอ้ ความปรากฏอยู่ในหลักศิ ลาจารึ กสุ โขทัยทั่วไป การนําเอา
หลักการทางพระพุทธศาสนาดังกล่าวมาใช้ นอกจากจะเป็ นการปรั บรู ปแบบและจัดระเบี ยบสังคม และเป็ น
เครื่ องมือในการชี้ นาํ จริ ยธรรมของผูป้ กครองแล้ว ยังเป็ นการเสริ มสร้างสถานะและความมัน่ คงในอํานาจทาง
การเมืองของอาณาจักรของพระองค์อีกด้วย

4. ไตรภูมิพระร่ วงกับการปรับรู ปแบบประเทศไทย

การนําเอาพระพุทธศาสนาเถรวาทมาเป็ นรู ปแบบทางการเมืองและสังคมของรัฐไทย ปรากฏชัดเจนมาก
ที่สุดในรัชสมัยของพระยาลิไทหรื อพระมหาธรรมราชาลิไท กษัตริ ยพ์ ระองค์ที่ 5 แห่ งกรุ งสุ โขทัย เมื่อพระองค์
ได้ทรงพระราชนิ พนธ์ “ไตรภูมิพระร่ วง” หรื อ “เตภูมิกถา” ขึ้นในปี พ.ศ. 1888 ซึ่ งเป็ นที่ยอมรับกันว่า ไตรภูมิ
พระร่ วงเป็ นวรรณคดีที่อุดมไปด้วยความหลากหลายด้วยมิติต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นจริ ยธรรม คุณธรรม อุดมการณ์
ทางด้านการเมือง จิตวิทยา วิทยาศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม และอื่นๆ อีกมากมาย แต่ที่เด่นชัดที่สุดก็คือ เป็ น
วรรณคดีที่เป็ นรากฐานสําคัญในการปรับรู ปแบบสังคมและอุดมการณ์ทางด้านการเมืองของรัฐไทย
ไตรภูมิพระร่ วง เป็ นวรรณคดีไทยที่แต่งโดยคนไทยคนแรก และเป็ นวรรณคดีไทยเล่มแรกและเล่มเดียว
ที่ มีอิทธิ พลต่อสังคมไทยมากที่ สุด รวมทั้งได้กลายเป็ นส่ วนหนึ่ งของวัฒนธรรมไทยยิ่งกว่าคัมภี ร์ใดในทาง
พระพุทธศาสนาตั้งแต่สมัยสุ โขทัยมา จนกระทัง่ ถึงกลางกรุ งรัตนโกสิ นทร์ (ส.ศิวรักษ์ 2529 : 16-17) รวมทั้งเป็ น
วรรณคดี ที่ได้รับการศึกษาและวิเคราะห์กนั อย่างกว้างขวางและลึกซึ้ ง เพื่อความเข้าใจประวัติศาสตร์ สังคมไทย
ในไตรภูมิพระร่ วงนี้ได้แบ่งภูมิหรื อโลกออกเป็ นสามภูมิ คือ กามภูมิหรื อกามาวจรภูมิ อันเป็ นดินแดนที่เกี่ยวข้อง
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อยูก่ บั เรื่ องของกาม แบ่งย่อยออกเป็ น 11 ภูมิ คือ อบายภูมิ 4 คือ นรก เปรต อสุ รกาย และดิรัจฉาน สุ คติภูมิ 7 เป็ น
มนุ สสภูมิ 1 และสวรรค์อีก 6 ภูมิที่ 2 เรี ยกว่า รู ปภูมิหรื อรู ปาวจรภูมิ เป็ นดิ นแดนที่ไม่เกี่ ยวข้องกับเรื่ องของกาม
ซึ่ งเรี ยกว่า พรหมโลก 16 และภูมิที่ 3 คืออรู ปภูมิหรื ออรู ปาวจรภูมิ เป็ นดิ นแดนของพรหมซึ่ งไม่มีรูป มีแต่จิต
เท่านั้น ซึ่งในแต่ละชั้น จะมีการแบ่งแยกออกเป็ นชั้น ๆ ตั้งแต่สูงสุดจนตํ่าสุดรวมเป็ น 31 ชั้น ในแต่ละชั้นจะเป็ นที่
อยูอ่ าศัยของผูท้ ี่ทาํ บุญหรื อกรรมดีมากน้อยลดหลัน่ กันลงมาจนถึงขั้นตํ่าสุ ด นอกจากนี้ ในแต่ละชั้นยังได้อธิ บาย
สภาพความเป็ นอยูข่ องแต่ละชั้นว่ามีความสุขสบายและความทุกข์ทรมานอย่างไร รวมทั้งได้อธิบายเงื่อนไขในการ
เข้า ไปอยู่แ ละเลื่ อ นชั้น ในแต่ ล ะชั้น คื อ การประกอบกรรมดี กรรมชั่ว อี ก ด้ว ย สมเด็ จ พระพุท ธโฆษาจารย์
(ประยุทธ์ ปยุตฺโต) (พระราชวรมุนี 2526 : 49-51) ได้ประมวลแนวคิดและความเชื่ อที่ เป็ นเนื้ อหาสาระสําคัญที่
ปรากฏในไตรภูมิพระร่ วงว่ามี 3 คติสาํ คัญ คือ
1. ศีลธรรมของคนทั่วไป ความคิดความเชื่อเรื่ องนรก สวรรค์ หลักกรรม คือ การทํากรรมดี กรรมชัว่
หลักธรรมของนักปกครอง
2. คติการรู้ เท่ าทันสภาวธรรมทั้งหลายตามความเป็ นจริ ง คติเกี่ยวกับไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง และ
อนัตตา
3. คติการเวียนว่ ายตายเกิดในไตรภูมิ ความมุ่งหมายที่จะไปสวรรค์ นิพพานและไปพบพระศรี อาริ ย ์
สาระสําคัญอย่างหนึ่ งที่ ปรากฏในไตรภูมิพระร่ วง ก็คือ การหลุดพ้นจากภูมิท้ งั สามไปสู่ ภูมิที่ 4 คื อ
จตุตถภูมิหรื อโลกุตรภูมิ คื อ การเข้าถึงพระนิ พพาน ดังนั้น เมื่ อมองจากสาระสําคัญของไตรภูมิพระร่ วงให้
ครบถ้วน อาจเรี ยกชื่อไตรภูมิพระร่ วงตามที่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) เรี ยกอีกอย่างหนึ่ งว่า
“ไตรภูมิและการหลุด พ้ นจากไตรภู มิ” ซึ่ งหลักธรรมแกนในไตรภู มิพ ระร่ วงมี เนื้ อหาสาระที่ สอดคล้อ งกับ
หลักการในพระพุทธศาสนา
เป็ นที่เชื่อกันว่า คติต่าง ๆ เหล่านี้ที่ปรากฏในไตรภูมิพระร่ วง น่าจะมาจากอิทธิพลทางความคิดเกี่ยวกับ
ไตรภูมิที่มีมาก่อนไตรภูมิพระร่ วงซึ่ งแพร่ หลายอยูใ่ นสังคมตั้งแต่ก่อนสมัยสุ โขทัยและแพร่ กระจายอยูใ่ นคนไทย
กลุ่มต่าง ๆ อยู่แล้ว ไตรภูมิพระร่ วงมิ ใช่ ตน้ กําเนิ ดของความคิดความเชื่ อเหล่านี้ แต่เป็ นตัวเสริ มความเชื่ อที่
แพร่ หลายอยูแ่ ล้วในสังคมไทยในสมัยนั้นให้แน่นแฟ้นและชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดังที่ธิดา สาระยา (2539 :162-163)
ได้ให้เหตุผลประกอบไว้วา่
1. ความคิดเรื่ องนรก สวรรค์ ที่ปรากฏในไตรภูมิพระร่ วงสอดคล้องกับความเชื่อดั้งเดิมเกี่ยวกับชีวิตหลัง
ความตายซึ่งไม่ได้สูญหายไปจากไหน แต่ไปนรก สวรรค์แทน แล้วแต่กรรมดี กรรมชัว่ ของแต่ละคน
2. ผูค้ นดั้งเดิ มในภาคพื้นนี้ ได้รับอิ ทธิ พลทางความคิ ดเกี่ ยวกับเรื่ องพระโพธิ สัตว์ในชาดกต่าง ๆ ซึ่ ง
แพร่ หลายอยูก่ ่อนแล้ว เนื้อหาหลายตอนในไตรภูมิพระร่ วงจึงมาจากเรื่ องชาดก เช่น เรื่ องนรก
3. คติ เรื่ องนรก สวรรค์มาจากอิ ทธิ พลของมาเลยยสู ตร ซึ่ งเป็ นเรื่ องเกี่ ยวกับพระมาลัยและพระอริ ย
เมตไตรยโพธิสตั ว์ ซึ่งสันนิษฐานกันว่าแพร่ มาจากพม่า
4. สาระบางอย่างในไตรภูมิพระร่ วงพยายามตอบให้ความหมายแก่คติด้ งั เดิม เช่น เรื่ องเปรตเป็ นต้น
นอกจากนี้ คติความเชื่ อและสาระที่ ปรากฏในไตรภูมิพระร่ วงได้ทาํ ให้ถูกมองว่า ไตรภูมิพระร่ วงเป็ น
วรรณคดีการเมืองที่สาํ คัญยิง่ ของไทย (ชลธิรา กลัดอยู่ 2517 : 22) ทั้งนี้เพราะไตรภูมิพระร่ วงมีบทบาทที่สาํ คัญต่อ
สังคมและการปกครอง 4 ด้าน คือ
1. บทบาทที่มตี ่ อการปกครองสมัยสุโขทัย โดยข้อความในไตรภูมิพระร่ วงบางตอนถูกเรี ยบเรี ยงขึ้นเพื่อ
ปกครองชาวสุ โขทัยทางอ้อม โดยผ่านความเชื่อทางศาสนา ก่อนหน้าที่จะมีการบัญญัติกฎหมายขึ้นใช้บงั คับ ใน
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ไตรภูมิพระร่ วงจะมีการกําหนดโทษไว้ค่อนข้างจะเป็ นสัญลักษณ์หรื อไม่ก็กาํ หนดขึ้นเป็ นโทษทางใจที่คอ่ นข้างจะ
รุ นแรง เช่น นรกภูมิ ซึ่ งมีนรกขุมต่าง ๆ ล้วนแต่น่ากลัว น่าสยดสยอง กําหนดไว้สาํ หรับคนรวย ข้าราชการและ
บุคคลประเภทอื่น ๆ ที่ประพฤติมิชอบ
2. บทบาทที่ มีต่อการสร้ างเสริ มพระราชอํานาจ ไตรภูมิพระร่ วงมีส่วนสําคัญยิ่งในการเสริ มพระราช
อํานาจตามคติพราหมณ์ให้ต้ งั มัน่ อยู่ได้โดยปราศจากข้อสงสัยหรื อข้อโต้แย้งใด ๆ ด้วยการผนวกความเชื่ อทาง
พุทธศาสนา หรื อ “บุ ญ กรรม” เข้าไปอย่างกลมกลื น ในขณะที่ อาณาจักรอื่ นในสมัยนั้นยังคงมี เทวราชาอยู่
สุ โขทัยก็กา้ วไปอีกขึ้นหนึ่ ง คือมี ธรรมราชา เป็ นองค์แรกในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ โดยได้รับอิทธิ พลจากรา
โชบายของพระเจ้าอโศกมหาราช คติแห่งธรรมราชานี้จึงได้แพร่ หลายไปในสังคมไทยตลอดมา
3. บทบาทที่มตี ่ อการขยายอาณาเขต พระมหาธรรมราชาลิไท ได้ทรงนําเอาแนวคิดเรื่ อง “จักรแก้ว” ซึ่ง
เป็ นสัญลักษณ์คู่บุญบารมีของจักรพรรดิราชมาใช้ในการปลูกฝังและสร้างเสริ มบารมีเพื่อประโยชน์ในการขยาย
อาณาเขต ตามคติที่วา่ เมื่อไปถึงที่ใดก็ถือได้วา่ ปราบแผ่นดินนั้นได้สาํ เร็ จ
4. บทบาทในการปลูกฝั งอุดมการณ์ ทางการเมือง โดยตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของอุดมการณ์ทางศาสนาและ
ศีลธรรม เช่น การสอนให้ประชาชนถือศีลห้า ทําความดี สอนให้ทาํ บุญ ให้ทานเพื่อให้สังคมมีการอุดหนุนเจือ
จานซึ่งกันและกัน
จากบทบาทของไตรภูมิพระร่ วงในด้านต่าง ๆ ดังกล่าวมา ได้ทาํ ให้ไตรภูมิพระร่ วงนอกจากเป็ นรากฐาน
อุดมการณ์ของสังคมไทยตั้งแต่สมัยกรุ งสุ โขทัยในระยะแรก ๆ เป็ นต้นมา แล้วยังมีบทบาทสําคัญต่อการปรับ
รู ปแบบสังคมไทยทั้งในระดับเมืองและระดับท้องถิ่น (ธิดา สาระยา 2539: 162-163)
ในสมัยอยุธยา แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงคติเกี่ ยวกับพระมหากษัตริ ยโ์ ดยเน้นความเป็ นเทวราชาตาม
แนวคิดในศาสนาพราหมณ์และขอม แต่ก็ยงั มีการผสมผสานเข้ากับคติทางพระพุทธศาสนาจนกษัตริ ยใ์ นสมัย
อยุธยามีสถานะเป็ นเทวพุทธราชา ซึ่ งความเชื่อโดยทัว่ ไปก็ยงั สอดคล้องกับความเชื่อในพุทธศาสนาของราษฎร
ตามที่ปรากฏในไตรภูมิพระร่ วงนัน่ เอง กษัตริ ยเ์ กือบทุกพระองค์ในสมัยอยุธยาก็ยงั ได้เลียนแบบกิจกรรมของพระ
มหาธรรมราชาลิไท โดยเฉพาะอย่างยิง่ การโปรดให้แต่ง “มหาชาติคาํ หลวง” หรื อ “มาลัยคําหลวง” ในรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (สมบัติ จันทรวงศ์ 2539 : 325) การโปรดให้แต่ง “กาพย์มหาชาติ” สําหรับ
พระเทศน์และเป็ นต้นเค้าให้เกิด ”มหาชาติกลอนเทศน์” แพร่ หลายไปในท้องถิ่นในรัชสมัยของพระเจ้าทรงธรรม
ล้วนแต่เป็ นการเสริ มสร้างการกระจายตัวของความคิดที่เกี่ยวกับไตรภูมิ และเป็ นการวางพื้นฐานทางจริ ยธรรมและ
สร้างความเข้มแข็งของอุดมการณ์ของสังคม โดยอาศัยพื้นฐานทางพระพุทธศาสนา
ในสมัยกรุ งธนบุรี ก็มีความพยายามที่จะสร้างตํารับไตรภูมิข้ ึน เพื่อเป็ นฐานในการปรับรู ปแบบสังคม
และจัดระบบความคิดและสร้างแนวทางจริ ยธรรมให้แก่สังคมภายหลังการเสี ยกรุ งครั้งที่ 2 โดยมีการสร้างสมุด
ภาพ “ไตรภูมิบุราณ” ฉบับกรุ งธนบุรีข้ ึน (ธิ ดา สาระยา 2539 : 148) และในยุคเริ่ มต้นของกรุ งรัตนโกสิ นทร์
การเสด็จปราบดาภิเษกขึ้นเป็ นพระมหากษัตริ ยพ์ ระองค์ใหม่ ภายหลังจากที่บา้ นเมืองอยูใ่ นภาวะสงคราม การไร้
ระเบี ยบของสังคมและอยู่ในความเสื่ อ มโทรมทางศี ล ธรรมและจริ ยธรรม พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ า
จุ ฬาโลก ในฐานะผูท้ รงสถาปนาราชวงศ์ใหม่ ทรงให้ความสําคัญกับพระราชภารกิ จในการปรับรู ปแบบและ
จัด ระเบี ย บสัง คมทั้งทางโลกและทางธรรม ให้มี ค วามสอดคล้อ งกับพระพุทธศาสนาเถรวาทมากสุ ด (วินัย
พงศ์ศรี เพียร 2544 : 83) จึงทรงพยายามที่จะสื บสานและสถาปนาอุดมการณ์ทางพระพุทธศาสนาขึ้นมาเป็ นสดมภ์
ของสังคมเช่นยุคอื่น ๆ เช่นกัน ดังจะเห็นได้จากพระราชปณิ ธานของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกใน
การเสด็จขึ้นครองราชย์วา่ “ตั้งใจจะอุปถัมภก ยอยกพระพุทธศาสนา จะป้ องกันขอบขัณฑสี มา รั กษาประชาชน
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และมนตรี ” (พระเทพเวที 2531 : 33) พร้อมกันนี้ พระองค์ยงั ทรงมีพระราชโองการให้มีการเรี ยบเรี ยงและแต่ง
“ไตรภูมิโลกวินิจฉัยกถา” ขึ้น ซึ่ งอาจถือได้วา่ เป็ นความพยายามที่จะสถาปนาโลกทัศน์ใหม่ให้แก่คนในสังคม
สมัยนั้น (สมบัติ จันทรวงศ์ 2539 : 382) โดยอาศัยคติความเชื่อตามที่ปรากฏอยูใ่ นไตรภูมิเป็ นประการสําคัญ

5. การปรับรู ปแบบสั งคมไทยสมัยใหม่ : จากคติไตรภูมพิ ระร่ วงสู่ คติพุทธธรรม

ต่อมา เมื่ออารยธรรมตะวันตกได้เริ่ มเข้ามาสู่ สังคมไทยในสมัยรัชกาลที่ 3 และต้นสมัยรัชกาลที่ 4 ก็ได้
มีการปรับเปลี่ยนโลกทัศน์และชีวทัศน์ โดยเลิกโครงสร้างของไตรภูมิมาเน้นความเป็ นเหตุผลของชีวิต สุ ขทุกข์
ดี ชว่ั ในปั จจุบนั โดยเน้นศักยภาพของมนุ ษย์ในปั จจุบนั เป็ นสําคัญ (สุ ภาพรรณ ณ บางช้าง 2535 : 106-107) ซึ่ ง
ปั จจัยแห่ งเปลี่ยนแปลงนี้ นอกจากจะมาจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม เศรษฐกิ จและการเมืองซึ่ งได้
ดํา เนิ น มาตั้ง แต่ ต ้น รั ต นโกสิ น ทร์ แ ล้ว ยัง มาจากการเข้า มามี บ ทบาทในสั ง คมไทยของมิ ช ชัน นารี นิ ก าย
โปรเตสแตนต์ที่เข้ามาพร้อมกับวิทยาการตะวันตกด้วย ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ เห็นได้อย่างชัดเจนการการ
อธิบายหลักคําสอนในพระพุทธศาสนาและโลกภูมิให้สอดคล้อง กับวิทยาศาสตร์ในหนังสื อแสดงกิจจานุกิจ ของ
เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ขํา บุนนาค) (เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ 2541) ผูไ้ ด้รับการขนานนามว่า ชาวพุทธสมัยใหม่
(The Modern Buddhist) ในสมัยนั้น และเมื่อสังคมไทยได้รับการปรับปรุ งไปตามแนวคิดแบบตะวันตกมากยิง่ ขึ้น
พระสงฆ์ในฐานะตัวแทนของพระพุทธศาสนาก็ได้มีบทบาทอย่างสําคัญในการจัดการศึ กษามากขึ้น ซึ่ งทําให้
พระพุทธศาสนาแพร่ หลายและประชาชนก็ใกล้ชิดกับวัดหรื อพระศาสนามากยิ่งขึ้น ดังจะเห็ นได้ว่า โรงเรี ยน
ราษฎร์ เกือบทั้งหมดที่ต้ งั ขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 และในสมัยต่อมาก็ลว้ นตั้งอยูใ่ นวัดเกือบทั้งสิ้ น (วุฒิชยั มูลศิลป์
2529 : 59) การเผยแพร่ อุดมการณ์พระพุทธศาสนาจึงกระทําผ่านระบบการศึกษาที่พระสงฆ์ได้เข้าไปมีส่วนร่ วมใน
ระยะเริ่ มต้น
ภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 5 ได้ทรงแก้ไขแบบแผนการศึกษา การบริ หารและ
การปกครองทางฝ่ ายอาณาจักรเรี ยบร้อยแล้ว ก็มีการจัดการโครงสร้างการบริ หารและการปกครองคณะสงฆ์ให้มี
ลักษณะคู่ขนานกับโครงสร้างการบริ หารและการปกครองของฝ่ ายอาณาจักร โดยทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าให้ตรา
พระราชบัญญัติลกั ษณะการปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. 121 ขึ้น ใน พ.ศ. 2445 ซึ่ งถือได้วา่ เป็ นการเริ่ มนโยบายที่จะ
สร้างศาสนจักรแห่ งชาติข้ ึน เพื่อรวบรวมนิ กายต่าง ๆ ของพระพุทธศาสนาเข้ามาเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกัน เพื่อให้
สถาบันสงฆ์ไทยมีโครงสร้างที่แน่นอนเป็ นระบบเดียวกันทั้งชาติ (Keyes 1989 : 139) โดยนัยนี้ การปรับรู ปแบบ
สังคมไทยและการสร้างอุดมการณ์และการบูรณาการภายในชาติก็สามารถทําได้ผ่านคณะสงฆ์ ดังจะเห็นได้วา่
ในสมัยรัชกาลที่ 6 เมื่อไทยต้องเผชิ ญหน้ากับลัทธิ ล่าอาณานิ คม พระพุทธศาสนาก็ถูกนํามาใช้เพื่อเสริ มสร้ าง
จิ ตสํานึ กในความเป็ นชาติ ไทยภายใต้คาํ ขวัญ “ชาติ ศาสนา (พุทธ) และพระมหากษัตริ ย”์ เพื่อต่อต้านการ
แทรกแซงของวัฒนธรรมตะวันตกที่มีต่อสังคมไทยยุคนั้นอันมีศาสนาคริ สต์เป็ นแกนนํา
อย่างไรก็ตาม เมื่อสังคมไทยได้พฒั นาไปสู่ ความเจริ ญสมัยใหม่ตามแบบอย่างตะวันตกอย่างเต็มที่ และ
ในช่วง 100 กว่าปี ที่ผ่านมานั้น พระพุทธศาสนาในสังคมไทยได้อ่อนแอลงโดยลําดับ แม้จะมีพระภิกษุสงฆ์ที่มี
บทบาทสําคัญในการรื้ อฟื้ นพระพุทธศาสนาให้กลับมามีบทบาทสําคัญ ต่อสังคมและการเมือง ตลอดจนได้ส่งผล
ทางความคิดต่อการศึกษาพระพุทธศาสนาในสังคมไทยสมัยใหม่ คือ ท่านพุทธทาสภิกขุ แต่พระพุทธศาสนาใน
สังคมไทย ที่ มีพระสงฆ์เป็ นผูด้ าํ เนิ นบทบาทสําคัญผ่านบทบาททางด้านการศึ กษาและปลูกฝั งคุ ณค่าทางด้าน
จริ ย ธรรมก็ เ ริ่ ม สู ญ เสี ย บทบาทในสั ง คมพร้ อ ม ๆ กับ การที่ สัง คมไทยเองก็ มี ส ภาพ “ทัน สมัย แต่ ไ ม่ พ ัฒ นา”
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(Modernization without Development) คือ การที่สังคมมีแต่ความเจริ ญก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีและวัตถุอื่น ๆ
แต่ในขณะเดียวกันก็มีปัญหาต่าง ๆ ตามมาอย่างมากมายโดยเฉพาะปั ญหาทางด้านคุณค่าและจิตใจ

6. พุทธธรรมกับการปรับรู ปแบบของสั งคมไทยสมัยใหม่

ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ ได้ส่งผลกระทบต่อการปรับตัวของพระพุทธศาสนาให้ทนั กับความเจริ ญ
สมัยใหม่เป็ นอย่างมาก ทั้งนี้เพราะพระพุทธศาสนามีลกั ษณะเชิงจารี ตสูง แม้จะมีความพยายามในการปรับตัวใน
ด้านบทบาทของสถาบันสงฆ์ และการอธิ บายและตีความคําสอนให้สอดคล้องกับสังคมสมัยใหม่มากยิ่งขึ้น เช่น
การตีความแนวคิดทางจักรวาลวิทยาตามจารี ตประเพณี เช่น สวรรค์ นรก เปรต เทวดา มารและการเกิดใหม่
เป็ นต้น ให้เป็ นเรื่ องของสภาวะทางด้านจิตใจที่มิใช่ภพภูมิ แต่ก็ดูเหมือนว่า พระพุทธศาสนาไม่ได้มีส่วนต่อการ
สร้างความเข้มแข็งของสังคมเช่นแต่ก่อน และสังคมไทยก็ดูเหมือนกับว่า เป็ นสังคมที่ไร้ทิศทางและอุดมการณ์ที่
เป็ นศู น ย์ร วมของคนในชาติ ที่ จ ะก่ อ ให้เ กิ ด การสร้ า งสรรค์อ ารยธรรม ในปั จ จุ บัน นี้ จึ ง มี ค วามพยายามจาก
นัก ปราชญ์ห ลายท่ า นที่ พ ยายามนํา เสนอหลัก คํา สอนในพระพุทธศาสนา เพื่ อ ปรั บ รู ปแบบประเทศไทยให้
สอดคล้องกับสังคมสมัยใหม่ บทบาทที่เห็นได้ชดั เจน ก็คือ ความพยายามนําเสนอผ่านวรรณกรรมพุทธธรรมของ
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ซึ่ งท่านเห็ นว่า แนวทางสร้างสรรค์ในการนําพุทธธรรมมาใช้
อธิบายให้สอดคล้องกับสังคมไทยร่ วมสมัยดังกล่าวนี้ จะแสวงหาจากแหล่งใด การกลับไปรื้ อฟื้ นไตรภูมิพระร่ วง
ให้กลับมาเป็ นพื้นฐานของสังคมไทยอย่างเดิมควรดําเนินการหรื อไม่
อย่างไรก็ตาม ไตรภูมิพระร่ วงแม้ได้เคยเป็ นอุดมการณ์สงั คมไทยมาร่ วมศตวรรษแล้ว ย่อมจะถูกสิ่ งต่าง
ๆ เคลือบคลุมเป็ นธรรมดา แม้จะมีเนื้อหาหลักที่มุ่งไตรลักษณ์ และมีจุดสุดยอดอยูท่ ี่การทําตนให้พน้ ทุกข์อนั เป็ น
อุดมคติในทางพุทธศาสนาเถรวาท แต่ดูเหมือนว่าไตรภูมิพระร่ วงจะสะกดผูค้ นให้ติดยึดอยูก่ บั การเวียนว่ายตาย
เกิดในแวดวงวัฏสงสารเป็ นสําคัญ จนทําให้ละเลยแก่นแท้ในพระพุทธศาสนา ซึ่งไม่สามารถที่จะสื่ อสารและให้
พลังในการอธิบายที่สอดคล้องกับสังคมสมัยใหม่ได้ เมื่อพิจารณาจากสภาพในปั จจุบนั นี้ก็จะพบว่า “พุทธธรรม”
ที่นิพนธ์โดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) เป็ นวรรณกรรมที่ได้รับการแพร่ หลาย ผลิตซํ้า และ
กระจายอย่างมาก และได้รับการยอมรับว่า เป็ นวรรณกรรมพระพุทธศาสนาที่ดีที่สุดเท่าที่เขียนกันมาในทุกภาษา
(พระไพศาล วิสาโลก และคณะ 2542 : 18) เป็ นหนังสื อที่อธิ บายพระพุทธศาสนาอย่างลุ่มลึก เป็ นระบบ และ
ชัดเจนที่สุด เป็ นเสมือน ”คัมภีร์วสิ ุทธิมรรค” สมัยใหม่ พุทธธรรมจึงได้รับการพิจารณาว่า น่าจะเป็ นหนังสื อที่จะ
สามารถสร้างสรรค์สงั คมไทยและอารยธรรมของมนุษยชาติในปั จจุบนั ได้อย่างเหมาะสมที่สุด
สมเด็ จ พระพุ ท ธโฆษาจารย์ผู ้นิ พ นธ์ ห นัง สื อ พุ ท ธธรรมได้รั บ การยกย่อ งว่า เป็ นพระนัก วิ ช าการ
(a scholar monk) และท่านได้รับรางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพ (UNESCO Prize for Peace Education) จากองค์การ
ศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ งสหประชาชาติ ในปี พ.ศ. 2537 การนําเสนอและอธิ บายคําสอนของพระ
พรหมคุณาภรณ์มีลกั ษณะประยุกต์เข้ากับวิชาการสมัยใหม่ได้อย่างเหมาะสม ดังจะเห็นได้จากชื่องานนิ พนธ์ของ
ท่ า น เช่ น เศรษฐศาสตร์ ต ามแนวพุ ท ธศาสตร์ การพัฒ นาที่ ย ง่ั ยื น พุ ท ธศาสนาในฐานะเป็ นรากฐานของ
วิทยาศาสตร์ การศึกษาที่สากลบนฐานแห่งภูมิปัญญาไทยเป็ นต้น นอกจากนี้แนวการอธิบายของท่านยังมีลกั ษณะ
อิงอาศัยจารี ตประเพณี ประนี ประนอม การอธิ บายคําสอนของท่าน จึงตั้งอยูบ่ นพื้นฐานที่คนรุ่ นเก่ายอมรับได้
และคนรุ่ นใหม่ก็พึงพอใจ
งานนิ พนธ์เรื่ อง “พุทธธรรม” นี้ ได้จดั หมวดหมู่ของธรรมในพระพุทธศาสนาออกเป็ น 2 หมวดใหญ่
คือ หมวดมัชเฌนธรรมเทศนา คือ หลักความจริ งเกี่ ยวกับสภาวะและกฎธรรมชาติ ที่พยายามอธิ บายว่า ชี วิตคือ
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อะไร (ขันธ์ 5 อายตนะ 6) ชีวิตเป็ นอย่างไร (ไตรลักษณ์) ชีวิตเป็ นไปอย่างไร (ปฏิจจสมุปบาทและกรรม) ชีวติ
ควรให้เป็ นไปอย่างไร (นิพพาน) และหมวดมัชฌิมาปฏิปทา คือ หลักความจริ งเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบตั ิที่เป็ น
กลางหรื อสอดคล้องกับกฎธรรมชาติ ที่ พยายามอธิ บายว่า ชีวิตควรเป็ นอยูอ่ ย่างไร (มัชฌิมาปฏิปทาหรื อมรรคมี
องค์ 8) ซึ่ งอาจแบ่งง่าย ๆ เป็ นหมวดสัจธรรมกับจริ ยธรรมนั่นเอง นอกจากนี้ แล้ว ในแต่ละหมวดยังได้รับการ
อธิ บายด้วยข้อธรรมในพระพุทธศาสนาอย่างครบถ้วน รอบด้าน และลุ่มลึกด้วยภาษาร่ วมสมัยอันสละสลวย เช่น
การประมวลวิธีคิดแบบพุทธ 10 วิธีเป็ นต้น
พระไพศาล วิสาโล (2542 : 142-160) ได้สรุ ปลักษณะสําคัญของพุทธธรรมใน 3 มิติ คือ
1. ความกว้าง พุทธธรรมมีเนื้ อหาที่ ครอบคลุมกว้างขวางครอบคลุมมิติต่าง ๆ เช่น มิติทางสัจธรรม –
จริ ยธรรม, โลกียธรรม-โลกุตตรธรรม, และมิติที่ครอบคลุมชีวิต-สังคม-ธรรมชาติ เป็ นต้น มิติทางด้านความกว้าง
ดังกล่าวนี้ พุทธธรรมมีความโดดเด่นมากกว่าคัมภีร์อื่นๆ ในประวัติศาสตร์ ของพระพุทธศาสนา ไม่วา่ จะเป็ นวิ
สุทธิมรรค มิลินทปั ญหา หรื อแม้กระทัง่ มังคลัตถทีปนี
2. ความยาว พุทธธรรมมีเนื้อหาทั้งในส่ วนที่เพิ่มเติมและลดทอนเนื้อหาจากการนําเสนอโดยครู อาจารย์
ในรุ่ นหลังๆ โดยเน้นการนําเสนอตามหลักการดั้งเดิมของพระพุทธศาสนาเท่านั้น
3. ความลึ ก พุทธธรรมมี ความลุ่มลึกถึ งหลักโลกุตตรธรรมที่ เริ่ มหายไปจากคําสอนกระแสหลักของ
พระพุทธศาสนาในสังคมไทย โดยผูน้ ิ พนธ์พุทธธรรมได้เน้นถึงหลักพระนิพพานในฐานะจุดมุ่งหมายสู งสุดของ
ชีวติ ที่พึงเข้าถึงในชีวติ นี้
นอกจากนี้ แล้ว พุทธธรรมยังมีสาระสําคัญที่ นัยสําคัญต่อสังคมร่ วมสมัยเป็ นอย่างมาก คือ การฟื้ นฟู
สาระที่ หายไป คือ โลกุตตรธรรม มิติทางด้านสังคม และที่ สําคัญยิ่งก็คือ พุทธธรรมนั้น เป็ นจุดบรรจบของภูมิ
ปั ญญาดั้งเดิมกับวิทยาการแผนใหม่ (พระไพศาล วิสาโล 2542 : 152-154)
พุทธธรรม แม้จะเป็ นหนังสื อที่เน้นหลักวิชาการตามหลักการดั้งเดิมของพระพุทธศาสนา ซึ่งผูน้ ิพนธ์ได้
เน้นความถูกต้องแม่นยําตามหลักพุทธธรรมอย่างแท้จริ ง โดยเน้นหลักฐานทางคัมภีร์เป็ นสําคัญ และผูน้ ิ พนธ์ได้
จํากัดขอบเขตไว้ไม่ครอบคลุมสิ่ งที่เรี ยกว่าพระพุทธศาสนาทั้งหมด โดยพุทธธรรมนี้ครอบคุลมเฉพาะในส่วนของ
“ธรรม” เป็ นหลักใหญ่เท่านั้น และผูน้ ิ พนธ์มุ่งหวังว่าอาจจะต้องมีหนังสื ออีกเล่มหนึ่ งที่เข้าคู่กบั พุทธธรรม คือ
“อริ ยวินยั ” ซึ่งเป็ นส่วนที่ครอบคลุมในเรื่ องระเบียบ การจัดระเบียบ การวางกฎเกณฑ์และการจัดระบบต่าง ๆ แต่
นับถึงปั จจุบนั ผลงานที่ผนู ้ ิพนธ์คาดหวังไว้ก็ยงั ไม่เกิดขึ้นมา อย่างไรก็ตาม งานเขียนและงานบรรยายต่างๆ ของ
ท่านในเรื่ องต่างๆ ทั้งทางด้านการศึกษา สิ่ งแวดล้อม การพัฒนา วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ เป็ นต้น ก็อาจนับ
ได้วา่ เป็ นอริ ยวินยั ที่ท่านมุ่งหวังไว้นน่ั เอง (วีระ สมบูรณ์ 2545 : 18)
จากที่ ศึกษามา จึ งอาจกล่าวได้ว่า หากไตรภูมิพระร่ วงเคยปรับรู ปแบบประเทศไทยในอดี ตมามาแล้ว
และเมื่อสังคมไทยได้เปลี่ยนไปสู่สงั คมสมัยใหม่มากยิง่ จึ้น หากจะพึงมีวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาชิ้นใดที่จะ
เป็ นอุดมการณ์ในการปรับรู ปแบบและสร้างสรรค์สงั คมไทย ตลอดจนสามารถที่จะสร้างอารยธรรมของมนุษยชาติ
ได้อย่างเหมาะสมในปั จจุบนั และในศตวรรษที่ 21 แล้วไซร้ งานชิ้นนั้นก็น่าจะเป็ น “พุทธธรรม” ของสมเด็จพระ
พุทธโฆษาจารย์นนั่ เอง

7. บทสรุป

เมื่อพิจารณาจากประวัติศาสตร์ ของสังคมไทยแล้ว จะเห็นได้วา่ พระพุทธศาสนาได้มีบทบาทสําคัญต่อ
การปรั บรู ปแบบและสร้ างสรรค์สังคมไทยมาอย่างยาวนาน ซึ่ งในเบื้ องต้นของสังคมไทยจะเห็ นได้ถึงความ
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พยายามในการนําเอาพระพุทธศาสนามาใช้เป็ นเครื่ องมือสําคัญในการสร้างสรรค์ประเทศไทย ผ่านวรรณกรรม
ไตรภูมิพระร่ วง ซึ่ งเป็ นวรรณกรรมที่ มีอิทธิ พลต่อสังคมไทย ทั้งในด้านคุ ณธรรมและจริ ยธรรม อุดมการณ์
ทางด้านการเมือง ชีวทัศน์และโลกทัศน์ของคนไทย เมื่อสังคมได้ได้เริ่ มเผชิญหน้ากับกระแสความเปลี่ยนแปลง
ของโลกสมัยใหม่ที่มาจากตะวันตก การปรับเปลี่ยนและการปรับรู ปแบบประเทศให้มีความเหมาะสมกับความ
เปลี่ ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้น จึ งเป็ นความสําคัญและจําเป็ นอย่างยิ่งที่ จะนําประเทศไปสู่ ความเจริ ญสมัยใหม่ ความ
พยายามในการอธิ บายและตีความพระพุทธศาสนาให้สอดคล้องและตอบปั ญหาสังคมในโลกยุคใหม่ จึงเกิดขึ้น
อย่า งมากมาย การอธิ บ ายพระพุท ธศาสนาตามแนวเดิ ม ที่ ป รากฏในไตรภู มิ พ ระร่ ว งจึ ง ไม่ เ พี ย งพอต่ อ การ
สร้างสรรค์สงั คมสมัยใหม่ได้ และยิง่ ในปั จจุบนั นี้ ปั ญหาและวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ที่มนุษย์ประสบอยู่ ที่มีลกั ษณะที่
เชื่ อมโยงถึ งกันและกัน ที่ เรี ยกว่าเป็ นกระแสโลกาภิ วตั น์ ก็ย่ิงมี ความซับซ้อนและจําเป็ นอย่างยิ่งที่ จะต้องมี
คําอธิ บายจากพระพุทธศาสนาที่ เหมาะสมและชัดเจน การอธิ บายและการนําเสนอวรรณกรรมพุทธธรรมของ
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ จึงอาจถือได้วา่ เป็ นความพยายามในการปรับรู ปแบบประเทศไทยให้เหมาะกับสังคม
สมัยใหม่ เพราะเป็ นการนําเสนอหลักคําสอนที่แท้จริ งในพระพุทธศาสนาที่เรี ยกว่า หลักธรรมวินยั ที่ครอบคลุม
ทั้งในมิติของปั จเจกบุคคล และระดับสังคม ไม่ว่าจะเป็ นการนําเสนอหลักคําสอนเรื่ องของขันธ์ 5 อายตนะ 12
ไตรลักษณ์ ปฏิจจสมุปบาท กรรม นิ พพาน เป็ นต้น การนําเสนอหลักพุทธธรรมเพื่อปรับรู ปแบบสังคมไทย โดย
การกลับไปหาพุทธธรรมดั้งเดิมดังปรากฏในพุทธธรรม จึงมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสังคมปั จจุบนั เป็ น
อย่างยิง่ ที่จะช่วยให้ได้แสวงหาทางออกใหม่ที่สามารถไปพ้นจากวิกฤติการณ์ต่างๆ ที่เป็ นรากเหง้าของปั ญหาทั้ง
มวลของมวลมนุษย์ การพัฒนา การปรับรู ปแบบและการสร้างสรรค์สงั คมไทยบนพื้นฐานของพระพุทธศาสนา จึง
ไม่เพียงแต่จะเป็ นทางออกของสังคมไทยในโลกยุคใหม่เท่านั้น หากแต่เป็ นแนวทางในการสร้างสรรค์สงั คมโลก
ยุคปั จจุบนั อันจะนําไปสู่การสร้างสรรค์สงั คมและอารยธรรมที่ยง่ั ยืนอีกด้วย

8. บรรณานุกรม

ชลธิรา กลัดอยู.่ 2517. วรรณคดีของปวงชน. กรุ งเทพฯ : สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธิดา สาระยา. 2539. ประวัตศิ าสตร์ ท้องถิน่ : ประวัตศิ าสตร์ ทสี่ ัมพันธ์ กบั สังคมมนุษย์ . พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุ งเทพฯ :
สํานักพิมพ์เมืองโบราณ.
ธิดา สาระยา. 2552. อารยธรรมไทย. พิมพ์ครั้งที่ 3, กรุ งเทพฯ : สํานักพิมพ์เมืองโบราณ.
พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). 2531. ความสําคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจําชาติ. กรุ งเทพฯ :
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
พระธรรมปิ ฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต). 2538. พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ. พิมพ์ครั้งที่ 6, กรุ งเทพฯ :
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
พระไพศาล วิสาโล และคณะ. 2542. พระธรรมปิ ฎกกับอนาคตของพุทธศาสนา. กรุ งเทพฯ : มูลนิธิโกมล คีมทอง.
พระไพศาล วิสาโล และคณะ. 2542. พุทธธรรมกับอุดมการณ์ สําหรับศตวรรษที่ 21. กรุ งเทพฯ : กองทุนวุฒิธรรม.
พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). 2526. ไตรภูมพิ ระร่ วง : อิทธิพลต่ อสังคมไทย. กรุ งเทพฯ :
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ภัทรพร สิ ริกาญจน. 2557. พระพุทธศาสนาในประเทศไทย : เอกภาพในความหลากหลาย. กรุ งเทพฯ :
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
วินยั พงศ์ศรี เพียร. 2544. ปริทรรศน์ ประวัตศิ าสตร์ . กรุ งเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
569

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 14 ประจําปี 2562

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

วุฒิชยั มูลศิลป์ . 2529. การปฏิรูปการศึกษาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว. กรุ งเทพฯ :
ไทยวัฒนาพานิช.
วีระ สมบูรณ์. 2545. อริยวินัยสําหรับศตวรรษที่ 21. กรุ งเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง. คีมทอง.
ส.ศิวรักษ์. 2529. การสร้ างสรรค์ สติปัญญาอย่ างไทย. กรุ งเทพฯ : โครงการหนังสื อพุทธศาสนาสําหรับคนหนุ่มสาว
และคณะกรรมการศาสนาเพื่อการพัฒนา.
สมบัติ จันทรวงศ์. 2539. บทวิจารณ์ ว่าด้ วยวรรณกรรมการเมืองและประวัตศิ าสตร์ . กรุ งเทพฯ : สํานักพิมพ์คบไฟ.
สมบูรณ์ สุขสําราญ. 2534. พุทธศาสนากับความเปลีย่ นแปลงของสังคมและการเมือง. กรุ งเทพฯ : จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
สุภาพรรณ ณ บางช้าง. 2535. พุทธธรรมทีเ่ ป็ นรากฐานสังคมไทยก่อนสมัยสุ โขทัยถึงก่ อนเปลีย่ นแปลง
การปกครอง. กรุ งเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Keyes, Charles F. 1989. Thailand : Buddhist Kingdom as Modern Nation-state. Bangkok : D.K. Today.
Phra Rajavarmuni (P.A.Payutto). 1990 . Thai Buddhism in the Buddhist World. Bangkok :
Mahachulalongkorn Buddhist University.

570

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 14 ประจําปี 2562

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับการมีบุตรของสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร *
FACTORS RELATED TO HAVING CHILDREN AMONG BANGKOK
METROPOLITAN WOMEN
0

ชญานิศวร์ โคโนะ
ภาควิชาสั งคมวิทยา คณะสั งคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
E-mail: saywithsk@yahoo.com
บทคัดย่ อ

การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีบุตรและปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีบุตรของสตรี ซึ่งเป็ นการ
วิจยั เชิงปริ มาณ เก็บข้อมูลจากสตรี ที่มีอายุ 20 ปี ขึ้นไป อาศัยอยูใ่ นเขตพื้นที่กรุ งเทพมหานคร จํานวน 1,000 ราย
โดยใช้พนักงานสัมภาษณ์เก็บข้อมูลและใช้แบบสอบถามออนไลน์
ผลการวิจยั พบว่า สตรี มีบุตร ร้อยละ 41.4 และกําลังตั้งครรภ์ ร้อยละ 0.7 ด้านจํานวนบุตรที่สตรี ในเขต
กรุ งเทพฯ มีมากที่สุด คือ จํานวน 1 คน ร้อยละ 42.4 และ 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.7 รองลงมา คือ สตรี มีบุตร 3 คน
คิดเป็ นร้อยละ 12.4 สตรี มีบุตร 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.7 และสตรี ที่มีบุตร 5 คน มีเพียงร้อยละ 0.8
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการมีบุตรของสตรี อาศัยวิธีการวิเคราะห์ตาราง
ไขว้ พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อการมีบุตรของสตรี อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 คือ อายุปัจจุบนั อายุสมรส
สถานภาพสมรส จํานวนพี่นอ้ ง การศึกษา การประเมินสุ ขภาพ การมีโรคประจําตัว การใช้วิธีการคุมกําเนิ ด และ
บุคคลที่มีอิทธิ พล ขณะที่ปัจจัยที่มีผลต่อการมีบุตรของสตรี อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ รายได้ การ
ทํางาน อาชี พ ค่านิ ยมเกี่ ยวกับบุตร ความคิดเรื่ องต้นทุนด้านการมีบุตร และคุณค่าของบุตร สําหรับปั จจัยด้าน
รายได้ของสามี พบว่า มีความแตกต่างของความสัมพันธ์กบั การมีบุตรของสตรี แต่ไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ
เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อจํานวนบุตรของสตรี ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยการวิเคราะห์ T-test และ
F-test พบว่า อายุปัจจุบนั อายุสมรส จํานวนพี่นอ้ ง การศึกษา รายได้ การทํางาน การประเมินสุขภาพและการมีโรค
ประจําตัว ส่งผลต่อจํานวนบุตรของสตรี ในการวิจยั ครั้งนี้อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
คําสําคัญ: กรุ งเทพมหานคร สตรี การมีบุตร ปั จจัย

ABSTRACT

This research aimed to study the data of having children of Thai women aged 20+ in Bangkok
Metropolitan Area and the factors related to their having children. This study used quantitative data, i.e. both
hard copy and online questionnaire, of 1,000 female Bangkok residents, which were collected in 2017.

*

บทความวิจยั นี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของงานวิจยั เรื่ อง ข้อมูลเชิ งประจักษ์ด้านการมี บุตรของสตรี ในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งได้รับทุน
สนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประจําปี 2560
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The findings reveal that there were 41.4% of the respondents having children, and 0.7% were being
pregnant. Most of them only had one child (42.4%), while the rest consisting of those having two children
(40.7%), three children (12.4%), four children (3.7%), and five children (0.8%).
Crosstab analysis of variables shows that the factors that are statistically significant (p<0.001) with the
women having children of respondents are: current age; age at first marriage; marital status; number of siblings;
education; self-assessed health status; chronic health conditions; contraceptive use; and influential person(s).
Also, the factors that are statistically significant (p<0.05) with having children of the respondents are including
their income, employment status, occupation, fertility value, views of cost-benefit of having children and child
value. However, the husband income variable is not statistically significant.
In addition, according to t-test and F-test analyses, it is found that the variables, including current age,
age at first marriage, number of siblings, education, income, employment status, self-assessed health status, and
chronic health conditions are statistically significantly associated with the women having children of the
respondents.
Keywords: Bangkok, Women, Have a Child, Factors

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

ตามที่ Philip M. Hauser and Otis D. Duncan (1959) ได้กล่าวไว้ว่า การเกิ ด เป็ นองค์ประกอบหนึ่ งในทาง
ประชากรศาสตร์ ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านขนาด โครงสร้าง และการกระจายตัวตามพื้นที่ของประชากร
ทั้งนี้ หากในพื้นที่ ใดมีการเกิ ดมากย่อมส่ งผลต่อเปลี่ยนแปลงสถานะทางประชากรในทางเพิ่มขึ้นหรื อเชิ งบวก โดย
สามารถทํานายหรื อคาดการณ์จาํ นวนประชากรแต่ละกลุ่มวัยในอนาคตได้ อันเป็ นผลดีต่อการรักษาสมดุลและการกําหนด
นโยบายในการวางแผนพัฒนาประเทศ เนื่องจากมีประชากรเกิดมาทดแทนการสูญเสี ยประชากรจากการตาย รวมไปถึงการ
เกิดขึ้นของประชากรนําไปสู่การเพิ่มขึ้นของประชากรวัยเด็กและประชากรวัยแรงงานในอนาคต
ทว่าในปั จจุบนั จากข้อมูลแนวโน้มอัตราเจริ ญพันธุ์รวมของไทย พบว่ามีแนวโน้มลดลงจาก 6.4 ในปี พ.ศ. 2503
เป็ น 1.6 ในปี พ.ศ. 2553 (นิพนธ์ เทพวัลย์, 2559) ทั้งนี้ช่วงระยะเวลาเพียง 50 ปี ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านภาวะ
เจริ ญพันธุ์ ของไทยอย่างมาก โดยในอดี ตสตรี ไทย 1 คน มี บุ ตรถึ ง 6 คน แต่ ขณะนี้ กลับมี บุ ตรเพี ยง 1 คนกว่าๆ
ซึ่ งสอดคล้องกับปั ญหาสถานการณ์ประชากรวัยเด็กที่มีจาํ นวนน้อย อันเป็ นผลมาจากประชากรไทยมีบุตรน้อยลง
(เกื้ อ วงศ์ บุ ญ สิ น , 2547; พัช ราวลัย วงศ์ บุ ญ สิ น , 2554; พิ ม ลพรรณ อิ ศ รภัก ดี และฐิ ติ นั น ท์ ผิ ว นิ ล , 2560)
ซึ่ งก่อให้เกิ ดผลกระทบต่อโครงสร้างทางประชากรที่ไม่สมดุลกัน นําไปสู่ ผลกระทบต่อเศรษฐกิ จโดยรวมและ
การพัฒนาขีดความสามารถของประเทศ
กรุ งเทพมหานคร จัดเป็ นเมืองที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็ นเมืองหลวงที่เป็ นศูนย์กลางของประเทศไทย
ในทุกๆ ด้าน ตามแนวความคิดของการเป็ นเมืองเอกนคร ซึ่งเป็ นเมืองที่มีบทบาทและดึงดูดทรัพยากรของประเทศ
มากกว่าเมืองหรื อเขตการปกครองอื่นๆ ไม่วา่ เป็ นการลงทุนสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ทํา
ให้เป็ นจังหวัดที่ได้รับการพัฒนา และเจริ ญเติบโตกว่าพื้นที่อื่นอย่างชัดเจน จากการศึกษาความเป็ นเอกนครของ
กรุ งเทพมหานครที่ผา่ นมา และแนวโน้มของความเป็ นเอกนครในอนาคต กรุ งเทพมหานครน่าจะยังคงเป็ นเมืองโต
เดี่ยวของประเทศไทยต่อไปอีก (Tangchonlatip Kanchana, 2005) ข้อมูลจากสํามะโนประชากรและเคหะ ปี พ.ศ.
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2553 พบว่า จํานวนประชากรกรุ งเทพมหานคร มีประมาณ 8.3 ล้านคน (สํานักงานสถิติแห่ งชาติ, 2555) ยิง่ ไปกว่า
นั้น เมื่อพิจารณาย้อนหลังไปในอดีต พบว่า จํานวนประชากรของกรุ งเทพมหานครได้เพิ่มขึ้นทุกครั้งที่มีการสํามะ
โนประชากรและเคหะ ทว่าอัตราการเพิ่มจะลดลงในทุกครั้งของการสํามะโน สิ่ งนี้ยอ่ มแสดงให้เห็นถึงอัตราเพิ่มที่
ลดลงของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร (กาญจนา ตั้งชลทิพย์, 2550)
การศึกษาถึงการมีบุตรของสตรี ในกรุ งเพมหานครจึงมีความจําเป็ นและมีความสําคัญต่อไทยเป็ นอย่างยิ่ง
ในอันที่จะช่วยสะท้อนปรากฏการณ์ของภาวะเจริ ญพันธุ์ และนําไปสู่ การคาดการณ์ขอ้ มูลเชิงประจักษ์ในอนาคต
ด้านการมีบุตรของจังหวัดอื่นๆ ได้อีกทางหนึ่ง

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อศึกษาการมีบุตรของสตรี ในเขตกรุ งเทพมหานคร
(2) เพื่อศึกษาปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีบุตรของสตรี ในเขตกรุ งเทพมหานคร

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

การเกิ ดของประชากรเรี ยกว่า ภาวะเจริ ญพันธุ์ (Fertility) โดยนับเฉพาะบุตรที่ เกิ ดมีชีวิต (Live Births)
หรื อบุตรเกิดรอด (Children Ever Born Alive) เท่านั้น ดังนั้นตัวแปรจํานวนบุตรที่ยงั มีชีวิตอยูแ่ ละจํานวนบุตรเกิด
รอดจึ งเป็ นตัวแปรที่ใช้ในการวัดระดับภาวะเจริ ญพันธุ์ที่นิยมใช้และมีสําคัญในทางประชากรศาสตร์ (วิทยาลัย
ประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559)
ภาวะเจริ ญพันธุ์จะแตกต่างไปจากความสามารถในการมีบุตร (Fecundity) ซึ่ งหมายถึง จํานวนบุตรที่มี
ได้ตามความสามารถทางด้านสรี รวิทยา ผูส้ ามารถมีบุตรได้อาจไม่ก่อให้เกิ ดภาวะเจริ ญพันธุ์ได้ หากใช้วิธีการ
คุมกําเนิ ดหรื องดเว้นการร่ วมเพศ อย่างไรก็ดีความสามารถในการมีบุตรของเพศชายและเพศหญิงมีความแตกต่าง
กัน โดยเพศหญิงมีความสามารถในการบุตรในช่วงอายุระหว่าง 15-44 ปี หรื อ 15-49 ปี เท่านั้น หรื อเป็ นช่วงที่
ยัง คงมี ป ระจํา เดื อ นนั่ น เอง ขณะที่ เ พศชายนั้ นไม่ มี ขี ดจํากัดในด้านความสามารถในการมี บุ ตร (วิ ท ยาลัย
ประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559 และ ชญานิศวร์ กุลรัตนมณี พร, 2553)
งานวิจัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การเกิ ด หรื อ ภาวะเจริ ญ พัน ธุ์ มี อ ยู่ม ากมายและหลากหลายสาขา อาทิ ด้า น
แพทยศาสตร์ ที่พิจารณาถึงการเกิดของทารกอย่างปลอดภัย หรื อด้านสาธารณสุ ขศาสตร์ ที่คาํ นึ งถึงคุณภาพของ
ประชากรวัยทารก โดยพิจารณาจากการมีน้ าํ หนักตัวตามเกณฑ์ เป็ นต้น ทั้งนี้ ในส่ วนของแนวคิดและทฤษฎี ที่
เกี่ยวข้องกับภาวะเจริ ญพันธุ์ในทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ แนวคิดตัวแปรแทรกกลาง ของ Kingsley Davis และ
Judith Blake แนวคิดตัวแปรใกล้ชิดของ John Bongaarts ทฤษฎีแรงจูงใจและค่าใช้จ่ายในการวางแผนครอบครัว
ของ Richard A. Easterlin และแนวคิดเกี่ ยวกับการไหลของความมัง่ คัง่ ของ John C. Caldwell ซึ่ งเป็ นแนวคิดที่
สามารถใช้ในการวิเคราะห์ อธิ บายและทําความเข้าใจเกี่ยวกับปั จจัยที่ก่อให้เกิดภาวะเจริ ญพันธุ์ ยกตัวอย่างเช่น มี
ปั จจัยใดบ้างหรื อตัวแปรใดที่ส่งผลต่อการมีบุตรของสตรี มีอิทธิพลใดบ้างที่ทาํ ให้สตรี อยากมีบุตรเพิ่มขึ้น เป็ นต้น
รวมถึงเป็ นการอธิบายและให้เหตุผลว่า เพราะเหตุใดในบางพื้นที่จึงมีการเกิดที่แตกต่างจากอีกพื้นที่ เช่น สาเหตุที่
ทําให้ในบางพื้นที่ มีประชากรเกิ ดจํานวนมาก หรื อเพราะเหตุใดในช่ วงเวลาหนึ่ งจึ งมี ประชากรเกิ ดน้อยมาก
(ปราโมทย์ ประสาทกุล, 2543; ชญานิศวร์ กุลรัตนมณี พร, 2553; Bongaarts John, 1978; McDonald, P, 2000)
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4. วิธีดําเนินการวิจัย

การศึ ก ษาวิ จัย ครั้ งนี้ เป็ นการวิ จัย เชิ ง ปริ ม าณ เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการวิ จัย คื อ แบบสอบถาม ซึ่ งมี ท้ ัง
แบบสอบถามแบบปลายเปิ ดและปลายปิ ด โดยจัดทําเป็ นแบบสอบถามที่มีการใช้พนักงานสัมภาษณ์เก็บข้อมูลและ
ใช้แบบสอบถามออนไลน์ ทั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ดําเนินการจัดเก็บข้อมูล โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็ นสตรี ที่มีอายุ 20 ปี ขึ้นไปและ
อาศัยอยูใ่ นเขตพื้นที่กรุ งเทพมหานคร จํานวน 1,000 ราย กล่าวคือ ใช้พนักงานสัมภาษณ์ดาํ เนินการเก็บข้อมูลจาก
สตรี จาํ นวน 500 ราย ซึ่ งกําหนดเป็ นสตรี ในเขตกรุ งเทพฯ ชั้นใน จํานวน 157 ราย สตรี ในเขตกรุ งเทพฯ ชั้นกลาง
205 ราย และสตรี ในเขตกรุ งเทพฯ ชั้นนอก 138 ราย (กรุ งเทพมหานคร, 2559) รวมถึงการนําเทคโนโลยีและการ
สื่ อสารทางอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการเก็บข้อมูลแบบออนไลน์จากสตรี อีกจํานวน 500 ราย

5. สรุ ปผลการวิจัย

ในส่วนของสรุ ปผลการวิจยั ประกอบด้วย 3 ส่วนด้วยกัน คือ (1) ลักษณะทัว่ ไปของข้อมูล (2) การมีบุตร
ของสตรี ในเขตกรุ งเทพมหานคร และ (3) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการมีบุตรของสตรี
ในเขตกรุ งเทพมหานคร
(1) ลักษณะทัว่ ไปของข้ อมูล จากข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างสตรี ที่มีอายุ 20 ปี ขึ้นไป ในเขตกรุ งเทพมหานคร
จํานวน 1,000 ราย พบว่า ปั จจุ บนั สตรี มีอายุเฉลี่ย 37.8 ปี โดยสตรี มีอายุน้อยที่ สุดในการวิจยั ครั้ งนี้ มีอายุ 20 ปี
ขณะที่ สตรี ตวั อย่างที่มีอายุมากที่สุดในการวิจยั ครั้งนี้ คือ อายุ 84 ปี เมื่อพิจารณาอายุสมรสของสตรี พบว่า สตรี
ตัวอย่างจํานวน 513 ราย ให้ขอ้ มูลว่าสมรสเมื่อมีอายุเฉลี่ย 26.0 ปี โดยอายุต่าํ สุดที่สตรี สมรส คือ เมื่ออายุ 15 ปี และ
อายุสูงสุ ดที่ สตรี สมรส คือ 41 ปี ด้านสถานภาพสมรสของสตรี พบว่า ส่ วนใหญ่ร้อยละ 48.1 สตรี มีสถานภาพ
สมรสเป็ นโสด ทั้งนี้สตรี ที่มีสถานภาพสมรส คือสมรสนั้น มีสดั ส่วนรองลงมา โดยสตรี ที่มีสถานภาพสมรสและคู่
สมรสอยูค่ รัวเรื อนเดียวกันกับสตรี ร้อยละ 38.9 ขณะที่สตรี ที่มีสถานภาพสมรสแต่มิได้อาศัยอยูค่ รัวเรื อนเดียวกัน
กับคู่สมรส มีเพียงร้อยละ 4.5 สําหรับสถานภาพสมรสอื่น อันได้แก่ เลิก/แยกกันอยู่ สถานภาพสมรสหย่า และ
สถานภาพสมรสเป็ นหม้าย มีสัดส่ วนใกล้เคียงกันและมีสัดส่ วนเพียงเล็กน้อย คือ ร้อยละ 3.2 ร้อยละ 2.7 และร้อยละ
2.6 ตามลําดับ ด้านจํานวนพี่นอ้ งของสตรี มีค่าเฉลี่ย 3.1 คน
ลักษณะทางสังคมของสตรี อันได้แก่ การศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่สตรี จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี (ร้อยละ
51.5) ขณะที่ลกั ษณะทางเศรษฐกิจของสตรี จาํ นวน 837 ราย พบว่า สตรี มีรายได้โดยเฉลี่ย 26,503.4 บาทต่อเดือน
จากการวิเคราะห์ดา้ นการทํางานของสตรี พบว่า สตรี มีงานประจําทําคิดเป็ นร้อยละ 71.6 ส่ วนใหญ่สตรี ประกอบ
ธุรกิจส่ วนตัวและเป็ นลูกจ้างเอกชน โดยมีสัดส่ วนใกล้เคียงกัน กล่าวคือ ร้อยละ 30.2 และร้อยละ 29.6 ตามลําดับ
สําหรับสถานที่ทาํ งานของสตรี พบว่า จากจํานวนสตรี ที่ทาํ งาน 716 รายนั้น ส่ วนใหญ่ร้อยละ 62.8 ทํางานภายใน
จังหวัดกรุ งเทพฯ สตรี ในเขตกรุ งเทพฯ ที่ ตกเป็ นตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้ ที่ มิได้ประกอบอาชี พมีจาํ นวน 284
ราย หรื อคิดเป็ นร้อยละ 28.4 โดยได้ให้เหตุผลของการไม่ได้ทาํ งานว่า สื บเนื่ องมาจากการศึ กษาเล่าเรี ยนหนังสื อถึง
ร้อยละ 54.9
ในด้านสุ ขภาพของสตรี พบว่า ส่ วนใหญ่สตรี ร้อยละ 73.0 ไม่มีโรคประจําตัว ขณะที่ เมื่ อสตรี ก ลุ่ ม
ตัวอย่างได้ประเมินสุขภาพของตนเอง พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 42.6 สตรี ประเมินสุขภาพของตนเองว่าอยูใ่ นระดับ
ดี เมื่อสอบถามถึงความคิดที่อยากจะมีบุตรของสตรี ในเขตกรุ งเทพฯ ที่ตกเป็ นตัวอย่าง พบว่า ส่ วนใหญ่เคยคิดถึง
การมีบุตรถึงร้อยละ 65.6 ซึ่ งเมื่อพิจารณาถึงเพศของบุตรที่สตรี คาดหวัง พบข้อมูลที่น่าสนใจและเป็ นที่น่าสังเกต
ว่า สตรี กลุ่มตัวอย่างคาดหวังบุตรชายถึงร้อยละ 59.2 และคาดหวังบุตรสาวมีสดั ส่ วนใกล้เคียงกัน คือ ร้อยละ 55.5
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ขณะที่ ความคาดหวังเพศของบุตรโดยมิได้หวังว่าจะต้องเป็ นเพศใด กลับพบว่า มีสัดส่ วนประมาณครึ่ งหนึ่ ง คือ
ร้อยละ 27.5 ด้านการคุมกําเนิ ด ซึ่ งสอบถามถึงการใช้วิธีการคุมกําเนิ ดเพื่อเลื่อนการตั้งครรภ์ พบว่า สตรี ในเขต
กรุ งเทพฯ เกินกว่าครึ่ งหนึ่ง (ร้อยละ 56.9) มิได้ใช้การคุมกําเนิดเพื่อเลื่อนการตั้งครรภ์
จากข้อมูลสตรี ในเขตกรุ งเทพฯ ยังคงมีค่านิยมเกี่ยวกับบุตรในระดับที่สูง ซึ่งมีสดั ส่วนสูงถึงร้อยละ 82.1
แต่ทว่ากลับมีความคิดเห็นเรื่ องต้นทุนของการมีบุตรว่ามีตน้ ทุนสู ง และมองคุณค่าของบุตรในระดับตํ่า ซึ่ งคิดเป็ น
ร้อยละ 64.7 และร้อยละ 15.4 ตามลําดับ ยิง่ ไปกว่านั้นเมื่อพิจารณาถึงบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการมีบุตรของสตรี ใน
เขตกรุ งเทพฯ พบว่า สตรี เองมีอิทธิ พลมากถึงร้อยละ 76.9 รองลงมาสตรี คิดว่า ผูม้ ีอิทธิ พลต่อการมีบุตร คือ สามี
พ่อแม่ของตนเอง พ่อแม่สามี (ร้อยละ 16.0 ร้อยละ 4.0 และร้อยละ 2.0) ตามลําดับ
(2) การมีบุตรของสตรีในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั ในส่ วนที่สองนี้ เป็ นการนําเสนอข้อมูลด้าน
การมีบุตรของสตรี ในเขตกรุ งเทพมหานคร ทั้งนี้การมีบุตรของสตรี ในการวิจยั ครั้งนี้ พิจารณาจากการมีบุตรและ
จํานวนของบุตร นอกจากการวิเคราะห์เกี่ยวกับการมีบุตรของสตรี แล้ว ผูว้ จิ ยั ได้มีการรวบรวมเหตุผลของการไม่มี
บุตร และความคิดเห็นของสตรี ในเขตกรุ งเทพฯ เกี่ยวกับการมีบุตรในการวิจยั ครั้งนี้ดว้ ย
ข้อมูลในตารางที่ 1 การมีบุตรของสตรี ในเขตกรุ งเทพฯ พบว่า จากสตรี ตวั อย่างจํานวน 1,000 ราย สตรี มี
บุตร ร้อยละ 41.4 และกําลังตั้งครรภ์ ร้อยละ 0.7 ทว่าเมื่อวิเคราะห์เฉพาะสตรี ที่ระบุวา่ แต่งงานหรื อสมรสแล้ว จาก
จํานวน 799 ราย พบว่า ประมาณครึ่ งหนึ่ง (ร้อยละ 51.8) ของสตรี ท้ งั หมดมีบุตรแล้ว
สําหรับจํานวนบุตรที่สตรี ในเขตกรุ งเทพฯ มีมากที่สุด คือ จํานวน 1 คน และ 2 คน ซึ่งมีสดั ส่วนใกล้เคียง
กัน คิดเป็ นร้อยละ 42.4 และร้อยละ 40.7 ตามลําดับ รองลงมา คือสตรี มีบุตร 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.4 สตรี มีบุตร
4 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.7 และสตรี ที่มีบุตร 5 คน มีเพียงร้อยละ 0.8 (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 1 การมีบุตรของสตรี ในเขตกรุ งเทพมหานคร
การมีบุตรของสตรี
จํานวน
สตรีท้งั หมด
มี
414
ไม่มี
579
กําลังตั้งครรภ์
7
รวม
1,000
เฉพาะสตรีทส่ี มรสแล้ ว
มี
ไม่มี
กําลังตั้งครรภ์
รวม

414
378
7
799
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ร้ อยละ
41.4
57.9
0.7
100.0
51.8
47.3
0.9
100.0
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ตารางที่ 2 จํานวนบุตรของสตรี ในเขตกรุ งเทพมหานคร
จํานวนบุตรของสตรี
จํานวน
1 คน
175
2 คน
168
3 คน
51
4 คน
15
5 คน
3
รวม
414

ร้ อยละ
42.4
40.7
12.4
3.7
0.8
100.0

จากข้อมูลในตารางที่ 3 พบว่า เหตุผลที่สตรี ไม่ประสงค์มีบุตร ส่ วนใหญ่น้ นั มาจากเหตุผลอื่นๆ ถึงร้อยละ
34.6 ทั้งนี้ เมื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลในส่ วนนี้ พบว่า เหตุผลอื่นๆ ของสตรี ได้แก่ กําลังศึ กษาเล่าเรี ยน ยังไม่ถึงเวลาที่
เหมาะสม และอายุยงั น้อย
เมื่อพิจารณาเหตุผลของการไม่มีบุตรสัดส่ วนรองลงไป คือ การมีค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรสู ง ซึ่ งมีถึง
ร้ อยละ 30.9 การมี บุตรทําให้สตรี ไม่มีเวลาสําหรั บการทําอย่างอื่ นในชี วิต ร้ อยละ 16.8 นอกจากนี้ แล้วพบว่า
เหตุผลที่น่าสนใจอันได้แก่ การไม่อยากตั้งท้องมีสดั ส่วนถึง ร้อยละ 11.1 และการสูญเสี ยโอกาสในการทํางานนอก
บ้าน เป็ นอีกเหตุผลที่สตรี ไม่อยากตั้งท้อง ร้อยละ 5.4 ทั้งนี้เหตุผลที่ได้กล่าวมาทั้งหมด นับได้วา่ เป็ นเหตุผลส่วนตัว
ของสตรี แต่อีกเหตุผลหนึ่ งที่ สตรี มิได้กาํ หนด ทว่าบุคคลอื่นกําหนดให้สตรี ไม่ประสงค์มีบุตร นั่นคือ คู่สมรส
ไม่อยากมี คิดเป็ นร้อยละ 0.7
ตารางที่ 3 เหตุผลสําคัญที่ไม่มีบุตรของสตรี
เหตุผลทีไ่ ม่ มบี ุตรของสตรี
ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูสูง
ไม่มีเวลาสําหรับการทําอย่างอื่นในชีวติ
อยูอ่ าศัยแคบไม่เหมาะสําหรับการเลี้ยงบุตร
สูญเสี ยโอกาสในการทํางานนอกบ้าน
ไม่อยากตั้งท้อง
คู่สมรสไม่อยากมี
อื่นๆ
รวม

จํานวน
179
97
3
31
64
4
201
579

ร้ อยละ
30.9
16.8
0.5
5.4
11.1
0.7
34.6
100.0

(3) การวิเคราะห์ ความสั มพันธ์ ปัจจัยต่ างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการมีบุตรของสตรี ในเขตกรุ งเทพมหานคร
สําหรับผลการศึกษาในส่ วนนี้ สามารถแบ่งตามตัวแปรตามเป็ น 2 กรณี คือ วิเคราะห์จากการมีบุตร (มีบุตรและ
ไม่มีบุตร) โดยอาศัยวิธีการวิเคราะห์ตารางไขว้ ขณะที่ กรณี ที่สอง คื อ วิเคราะห์ จากจํานวนบุตร อาศัยวิธีการ
วิเคราะห์ T-test และ F-test เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระ
ความสัมพันธ์ของการมีบุตรของสตรี ในเขตกรุ งเทพมหานครกับอายุสมรสของสตรี พบว่า ในกลุ่มสตรี
อายุนอ้ ยกว่ามีสดั ส่วนของการมีบุตรสูงกว่าสตรี ที่มีอายุสูงกว่า
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เมื่อพิจารณาความแตกต่างของสถานภาพสมรสของสตรี ต่อการมีบุตร พบว่า มีความน่าสนใจอยูไ่ ม่น้อย
โดยพบว่า สตรี ที่มีสถานภาพสมรส หม้าย หย่า เลิก/แยก มีสดั ส่วนของการมีบุตรสู งถึง ร้อยละ 82.4 ขณะที่สตรี ที่
มีสถานภาพสมรส เป็ นสมรสและอยูก่ บั สามี มีสัดส่ วนของการมีบุตรรองลงมา คือ ร้อยละ 79.2 และสตรี ที่สมรส
แต่ไม่ได้อยูก่ บั สามี ร้อยละ 73.3 ทั้งนี้ในกลุ่มสตรี ที่มีสถานภาพสมรสเป็ นโสดนั้นมีบุตร ร้อยละ 1.1 ความสัมพันธ์
ของการมีบุตรของสตรี และจํานวนพี่นอ้ งของสตรี ยิ่งสตรี มีพี่น้องจํานวนมากขึ้น สตรี มีแนวโน้มที่จะมีวดั ส่ วน
ของการมีบุตรสูงขึ้น
การศึกษาเป็ นตัวแปรหรื อปั จจัยหนึ่ งที่พบว่า มีความน่าสนใจและสะท้อนให้เห็นลักษณะบางอย่างของ
สตรี ต่อการมีบุตร กล่าวคือ สตรี ที่มีการศึ กษาในระดับประถมศึ กษาเป็ นกลุ่มที่ มีบุตรสู งที่ สุด คือ ร้อยละ 83.5
รองลงมา คือสตรี ที่มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา สตรี ที่มีการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี สตรี ที่ไม่เคยศึกษา และ
สตรี ที่สาํ เร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ตามลําดับ (ร้อยละ 57.1 ร้อยละ 51.6 ร้อยละ 45.5 และร้อยละ 41.4)
นอกจากปั จ จัย ทางสัง คมที่ มี ส่ ว นสํา คัญ ต่ อ การมี บุ ต รของสตรี อาทิ เ ช่ น การศึ ก ษาแล้ว ปั จ จัย ทาง
เศรษฐกิจ ยกตัวอย่างเช่น รายได้ การมีงานทํา และอาชีพของสตรี ในการวิจยั ครั้งนี้ มีความสัมพันธ์กบั การมีบุตร
ของสตรี โดยแนวโน้มของสัดส่วนสตรี ที่มีบุตรส่วนใหญ่ คือ สตรี ท่ีมีรายได้สูงกว่า สตรี ท่ีทาํ งานประจํามีสดั ส่วน
ของการมีบุตรสู งกว่าสตรี ที่ไม่ได้ทาํ งาน ปั จจัยด้านเศรษฐกิจอีกปั จจัยหนึ่งซึ่ งน่าจะมีส่วนสําคัญและอาจส่งผลต่อ
การมี บุตรของสตรี นั่นคื อ รายได้ของสามี สําหรั บการวิจัยครั้ งนี้ ปั จจัยหรื อตัวแปรดังกล่าวนี้ สอบถามจาก
การสํารวจโดยให้สตรี เป็ นผูต้ อบ ทั้งนี้ จากการศึ กษาความสัมพันธ์ของรายได้ของสามีกับการมี บุตรของสตรี
พบว่า ความสัมพันธ์ดงั กล่าวมีความแตกต่างแต่ไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ
การมีบุตรของสตรี ในเขตกรุ งเทพมหานครกับการประเมินสุ ขภาพของสตรี พบว่า ยิ่งสตรี มีแนวโน้ม
ประเมินสุ ขภาพตนเองในทางไม่ดี สตรี มีสัดส่ วนของการมีบุตรเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามจากการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการ
วิจยั แบบตัดขวาง และสอบถามถึงความเป็ นปั จจุบนั ซึ่งสตรี ส่วนใหญ่ที่มีบุตร ย่อมมีอายุถึงวัยหนึ่งแล้วหรื อมีอายุ
มากขึ้น ดังนั้นในการประเมินสุ ขภาพของตนเอง สตรี จึงประเมินสุ ขภาพของตนเองในช่วงปั จจุบนั นี้ สตรี ส่วน
ใหญ่ที่มีโรคประจําตัวมีสดั ส่วนของการมีบุตรสูงกว่าสตรี ที่ไม่มีโรคประจําตัว คิดเป็ นร้อยละ 68.6 เปรี ยบเทียบกับ
ร้อยละ 44.6 การมีบุตรของสตรี ในเขตกรุ งเทพมหานครจําแนกตามเพศของบุตรที่คาดหวังของสตรี พบว่า เพศ
ของบุตรที่คาดหวังส่งผลต่อการมีบุตรของสตรี ที่แตกต่างกัน
อนึ่ ง จากการพิจารณาการใช้วิธีการคุมกําเนิ ดของสตรี กบั การมีบุตรของสตรี ในเขตกรุ งเทพมหานครใน
งานวิจัยครั้งนี้ พบว่า สตรี ส่วนใหญ่ที่มีการใช้วิธีการคุมกําเนิ ดมี สัดส่ วนการมี บุตรสู งกว่าสตรี ที่ไม่ได้ใช้การ
คุมกําเนิด
สตรี ที่มีค่านิ ยมเกี่ ยวกับบุตรสู ง กล่าวคือ สตรี ที่มีค่านิ ยมในการส่ งเสริ มและสนับสนุ นการมีบุตรสู งๆ
มีสัดส่ วนของการมีบุตรสู งกว่า สตรี ที่มีค่านิยมเกี่ยวกับบุตรตํ่า ทั้งนี้ สตรี ที่มีความคิดเรื่ องต้นทุนด้านการมีบุตรตํ่า
โดยสตรี คิดว่าการมีบุตรมีค่าใช้จ่ายไม่มาก มีค่าใช้จ่ายตํ่า มีสัดส่ วนของการมีบุตรสู งกว่า สตรี ที่มีความคิดเรื่ อง
ต้นทุนการมีบุตรสู ง เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของคุณค่าของบุตรกับการมีบุตรของสตรี ในการวิจยั ครั้งนี้ พบว่า
สตรี ที่เล็งเห็นคุณค่าของบุตรสูง มีสดั ส่วนของการมีบุตรสูงกว่า สตรี ที่เล็งเห็นคุณค่าของบุตรตํ่า
บุคคลที่มีอิทธิ พบต่อสตรี ในด้านการมีบุตรส่ งผลต่อการมีบุตรของสตรี ได้แก่ สามีและพ่อแม่ของสามี
เป็ นบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการมีบุตรของสตรี ใกล้เคียงกัน ร้อยละ 69.2 และร้อยละ 68.4 ตามลําดับ พ่อแม่ของสตรี
เอง ร้อยละ 55.6 สตรี เองหรื อตนเอง ร้อยละ 47.2 และบุคคลอื่นๆ ร้อยละ 28.6
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โดยสรุ ปแล้ว จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยต่างๆ ที่ มีผลต่อการมีบุตรของสตรี ในเขต
กรุ งเทพมหานครในการวิจยั ครั้งนี้ โดยอาศัยวิธีการวิเคราะห์ตารางไขว้ พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อการมีบุตรของสตรี
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 คือ อายุปัจจุบนั อายุสมรสของสตรี สถานภาพสมรสของสตรี จํานวน
พี่นอ้ ง การศึกษาของสตรี การประเมินสุ ขภาพของสตรี การมีโรคประจําตัวของสตรี การใช้วิธีการคุมกําเนิ ดของ
สตรี และบุคคลที่มีอิทธิพล ขณะที่พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อการมีบุตรของสตรี อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คือ รายได้ การทํางาน อาชีพ ค่านิยมเกี่ยวกับบุตรของสตรี ความคิดเรื่ องต้นทุนด้านการมีบุตรของสตรี และคุณค่า
ของบุตร สําหรับปั จจัยด้านรายได้ของสามี พบว่า มีความแตกต่างของความสัมพันธ์กบั การมีบุตรของสตรี แต่ไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติ
เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการมีบุตรของสตรี ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยการวิเคราะห์จากจํานวน
บุตร อาศัยวิธีการวิเคราะห์ T-test และ F-test เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม คือ จํานวนบุตรของ
สตรี กับตัวแปรอิสระ อันได้แก่ ปั จจัยต่างๆ ของสตรี พบว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อจํานวนบุตรของสตรี ในการวิจยั ครั้งนี้
คือ อายุปัจจุบนั อายุสมรส จํานวนพี่นอ้ ง การศึกษา รายได้ การทํางาน การประเมินสุ ขภาพ การมีโรคประจําตัว
ของสตรี และเพศบุตรที่คาดหวัง

6. ข้ อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะของการวิจยั ในครั้งนี้ สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน อันได้แก่ ข้อเสนอแนะเชิ งนโยบาย
เพื่อให้ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกําหนดนโยบายได้ใช้เป็ นแนวทางหนึ่ งในการกําหนดนโยบายที่เหมาะสมด้าน
ภาวะเจริ ญพันธุ์และการมีบุตรของสตรี ขณะที่ขอ้ เสนอแนะเชิงวิชาการนั้น เพื่อเป็ นแนวทางและจุดเริ่ มต้นในการ
ค้นคว้าหาข้อเท็จจริ งเพิ่มเติมต่อไป
ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ปั จจัยที่น่าสนใจหนึ่ งในการวิจยั ครั้งนี้ คือ บุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการมีบุตรของสตรี โดยการมีบุตรของ
สตรี ถูกกําหนดขึ้นจากบุคคลอื่นร่ วมด้วย นัน่ คือ สามี รวมทั้งพ่อและแม่ของสามี ดังนั้นการมีบุตรจึงไม่ใช่เป็ นการ
ตัดสิ นใจเฉพาะผูเ้ ป็ นแม่หรื อพ่อเท่านั้น หรื อเป็ นเรื่ องของเพียงแค่ภรรยาและสามีเท่านั้น แต่การมีบุตรยังมีความ
เกี่ยวข้องกันคนในครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิง่ พ่อแม่ของฝ่ ายสามี
นอกจากนี้ แล้ว การที่สตรี จะเลือกที่จะมีบุตรหรื อไม่มีบุตรยังสะท้อนให้เห็นจากเหตุผลเรื่ องของต้นทุน
ในบุตร โดยสตรี ในเขตกรุ งเทพมหานครคิดว่า การมีบุตร ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายที่สูง เป็ นต้น ปั จจุบนั นี้ การมีบุตรสัก
คนจึงเป็ นเรื่ องของเงินทองและค่าใช้จ่ายที่ตามมา ของผูท้ ี่เป็ นพ่อคนแม่คน กว่าที่จะเลี้ยงเด็กหรื อลูกให้เติบโตเป็ น
ผูใ้ หญ่ที่ดีในสังคมจึงมีมูลค่า มีการลงทุน และมีตน้ ทุนนัน่ เอง ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายนับตั้งแต่ค่าฝากครรภ์ ค่าคลอดบุตร
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรี ยน เป็ นต้น
ความต้องการให้มีจาํ นวนบุตรเพิ่มมากขึ้น ซึ่ งประเด็นนี้ เป็ นประเด็นที่หลายฝ่ ายควรให้ความสนใจและ
สนับสนุน เป็ นนโยบายหลัก เนื่ องจากเมื่อสตรี มีบุตรแล้ว การตัดสิ นใจมีบุตรเพิ่มขึ้นมาจากปั จจัย อันได้แก่ อายุ
ปั จจุบนั อายุสมรส จํานวนพี่นอ้ ง การศึกษา รายได้ การทํางาน การประเมินสุ ขภาพ การมีโรคประจําตัวของสตรี
และเพศของบุตรที่สตรี คาดหวัง
เมื่อวิเคราะห์ตามปั จจัยต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กบั จํานวนบุตรของสตรี อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติในการ
วิจยั ครั้งนี้ พบว่า ปั จจัยอันได้แก่ รายได้ และการทํางานของสตรี เป็ นประเด็นซึ่งสามารถผลักดัน และทําให้สตรี มี
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โอกาส ความเท่าเทียมและเป็ นธรรม ยิง่ ไปกว่านั้นยังสามารถส่งผลต่อคุณภาพชีวติ ของสตรี ในด้านอนามัยแม่และ
เด็กได้อีกทางหนึ่งด้วย
ข้ อเสนอแนะเชิงวิชาการ
ในการศึกษาวิจยั เรื่ องของการมีบุตรของสตรี ในเขตกรุ งเทพมหานครครั้งนี้ ได้ขอ้ ค้นพบที่เป็ นประโยชน์
อย่างหนึ่ ง คือ บุคคลที่ มีอิทธิ พลในด้านการมีบุตรของสตรี ซึ่ งก็คือ สามี และพ่อแม่ของสามี ดังนั้นหากมีการ
ศึกษาวิจยั เรื่ องที่เกี่ยวข้องกับการมีบุตรในอนาคตจึงควรศึ กษาทั้งในกลุ่มสามีและคนในครอบครัวของสตรี ร่วม
ด้วย เพื่อให้ภาพที่กระจ่างชัด มีความน่าสนใจและสมบูรณ์แบบยิง่ ขึ้น
นอกจากนี้แล้วในกลุ่มประชากรเขตอื่นๆ หรื อภูมิภาคอื่นๆ เป็ นอีกปั จจัยหนึ่งที่น่าสนใจทําการศึกษาวิจยั
รวมถึงอาจทําการศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพร่ วมกันกับเชิงปริ มาณ เพื่อนํามาใช้ในการอธิบายและให้เหตุผลต่างๆ ด้าน
การมีบุตรของสตรี
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อัตลักษณ์ เชิงคุณค่ าของผู้สูงอายุ
VALUE IDENTITY OF THE ELDERLY
นางสาวปรวรรณ ดวงรัตน์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
porrawan.dot@dpu.ac.th
บทคัดย่ อ

งานวิจยั เชิงคุณภาพนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตลักษณ์เชิงคุณค่าของผูส้ ูงอายุผา่ นงานออกแบบกราฟิ ก
และนําเสนอคุณลักษณะของอัตลักษณ์เชิ งคุณค่าของผูส้ ู งอายุท่ีผูส้ ู งอายุเป็ นผูก้ าํ หนดตนเอง ใช้วิธีการคัดเลือก
ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ผลการวิจยั พบว่าอัตลักษณ์เชิงคุณค่าของผูส้ ู งอายุที่ปรากฏอยูใ่ นงานออกแบบกราฟิ ก
แสดงคุ ณ ลัก ษณะ 6 ด้า น คื อ 1) ผู ้เ ป็ นที่ พ่ ึ ง ทางใจให้กับ คนต่ า งวัย 2) ผู ้ส ร้ า งประวัติ ศ าสตร์ 3) ผู อ้ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม 4) ผูป้ ลูกฝั งภูมิปัญญาท้องถิ่น 5) ผูส้ ร้างสังคมร่ วมกับคนรุ่ นใหม่ 6) ผูม้ ี
ความรอบรู ้ สําหรับอัตลักษณ์เชิ งคุณค่าที่ผสู ้ ู งอายุเป็ นผูก้ าํ หนดตนเอง ชี้ ให้เห็นคุณลักษณะ 6 ด้าน คือ 1) การ
เป็ นผูด้ าํ รงตนอย่างมีศกั ดิ์ศรี 2) ยึดมัน่ ในคุณงามความดีตามคําสอนของศาสนา 3) กําหนดเป้ าหมายในชีวติ ที่ความ
ตายอย่างสงบ 4) ยอมรับความเปลี่ยนแปลงของชีวิต 5) เป็ นผูเ้ รี ยนรู ้ตลอดชีวิต และ 6) เป็ นแบบอย่างของความ
กตัญ�ูรู้คุณคนและประเทศชาติ
คําสําคัญ: อัตลักษณ์, คุณค่าของผูส้ ูงอายุ, คุณลักษณะของอัตลักษณ์เชิงคุณค่า, งานออกแบบกราฟิ ก

ABSTRACT

The objectives of this qualitative research were to study the value identity of the elderly through graphic
design and to present the characteristics of the value identity determined by the elderly. The sample was selected
based on a purposive sampling. The results of this research indicated that value identity of the elderly in the social
perspective reflected through graphic design was presented via six aspects, namely: 1) the value of psychological
reliance for young generation, 2) the value as the historic creator, 3) the value in preserving natural resources and
the environment 4) the value in creating and cultivating local wisdom and knowledge, 5) the value in creating
society with new generation, and 6) the value as the expert. For self-determination of the value identity among
the elderly was presented in six aspects, namely; 1) Dignity, 2) Adherence in Religion, 3) Set a goal in a life of
peaceful death, 4) Accepting change, 5) Lifelong learner, and 6) be a model of gratitude for young generation.
Keywords: Identity, Value of the elderly, Characteristics of the value identity, Graphic Design,
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1. บทนํา

มนุ ษย์อยูภ่ ายใต้อาํ นาจของการประกอบสร้างจากสถาบันทางสังคม สัญญะต่างๆ ที่ ปรากฏอยูใ่ นงาน
ออกแบบกราฟิ ก เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสารความรู ้ ความคิด และจิ นตนาการ ผ่านการใช้ศิลปะความงามและ
หลักการจัดองค์ประกอบมาบูรณาการเข้าด้วยกัน เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ท้ งั ทางด้านธุ รกิ จ การรณรงค์ทาง
สังคม ด้วยการสร้างอัตลักษณ์ ใหม่ให้กบั องค์กรหรื อกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ ง “อัตลักษณ์” มีลกั ษณะเหมือน
เหรี ยญสองด้านที่ทบั ซ้อนกันอยู่ ด้านหนึ่งมีการใช้ภาษาและภาพสื่ อสารตัวแทน (Representation) ให้กบั เรา ภาพ
ดังกล่าวนั้นจะทําหน้าที่ในการสร้างให้เราดูแตกต่างไปจากคนอื่น (The other) แต่ในอีกด้านหนึ่ ง ตัวเราเองก็จะ
ต่อรอง ยอมรับ และปฏิเสธ ต่อภาพแทนนั้น (กําธร หลุยยะพงศ์, 2556)
การเกิ ดขึ้นของอัตลักษณ์อาศัยการประกอบสร้างจากสถาบันทางสังคมใช้ส่ิ งที่ เรี ยกว่า “ความรู ้” เป็ น
เครื่ องมือที่ ใช้ในการยืนยันและกําหนด “อัตลักษณ์” ทั้งนี้ จุดเชื่ อมโยงของความสัมพันธ์ระหว่าง “อัตลักษณ์”
“อํานาจ” และ “ความรู ้” ก็คือ การใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน ภาษาภาพ และการกระทําต่างๆ เช่น ภาครัฐจะใช้อาํ นาจ
และความรู ้ ผลิตสร้างวาทกรรม ผ่านภาษาเขียนในนโยบายของรัฐเกี่ยวกับผูส้ ูงอายุ เช่น การเกษียณอายุ สวัสดิการ
ผูส้ ูงอายุ และวาทกรรมดังกล่าวก็จะสร้าง “อัตลักษณ์” ตัวตนของผูส้ ูงอายุข้ ึนมา (ไชยรัตน์ เจริ ญสิ นโอฬาร, 2560)
นอกจากนั้นภาคเอกชนเองก็เป็ นกลไกสําคัญในการสร้างอัตลักษณ์ของผูส้ ูงอายุผา่ นการสื่ อประชาสัมพันธ์ ดังเช่น
โฆษณาที่ ปรากฏอยู่ในสื่ อต่างๆ ในทุกวันนี้ โฆษณาดังกล่าวใช้ อํานาจ และความรู ้ เรื่ องผูส้ ู งอายุในสังคมไทย
สร้างอัตลักษณ์ให้กบั ผูส้ ู งอายุท้ งั ในภาพด้านบวกและด้านลบ เพื่อสนับสนุนความหมายของสิ นค้าในฐานะคุณค่า
ที่ยง่ั ยืนประหนึ่งอายุที่ยาวนานของผูส้ ูงอายุน้ นั เอง
กล่าวได้วา่ ปั จจัยรอบด้านในสังคมทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ของผูส้ ู งอายุไปได้อย่างไม่หยุด
นิ่ งมี นัยยะทั้งทางบวกและลบ หากอัตลักษณ์ ที่ไม่มีอาํ นาจต่อรองก็อาจแปรเปลี่ ยนจากเชิ งบวกไปสู่ ลบ และ
ในทางกลับกันหากพยายามต่อสู ้อตั ลักษณ์ตนเองในแง่ลบ และนํามาพัฒนาตนเองและสังคมก็จะก้าวสู่ อตั ลักษณ์
เชิงบวกเช่นเดียวกัน ดังนั้นการศึกษามุมมองเกี่ยวกับอัตลักษณ์เชิงบวกหรื อการสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของมนุษย์
จึ งจัดว่ามีความสําคัญมาก เพราะมุมมองดังกล่าวสามารถสร้างเสริ มให้มนุ ษย์ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ที่มีต่อ
มนุษย์ดว้ ยกันให้เป็ นไปในทิศทางที่ดีข้ ึนโดยเฉพาะอย่างยิง่ ถ้าเกิดขึ้นในผูส้ ูงอายุ
ข้อสังเกตนี้ทาํ ให้ผวู ้ จิ ยั เกิดความสนใจที่จะศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง โดยมีประเด็นคําถามเกิดขึ้นมาว่า
อัตลักษณ์เชิ งคุณค่าของผูส้ ู งอายุควรมีความหมายว่าอย่างไร และมีคุณลักษณะเป็ นเช่นใด และเพื่อที่ จะค้นหา
คําตอบของข้อคําถามดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงใช้วธิ ีการวิจยั เชิงคุณภาพ ศึกษาถึงอัตลักษณ์เชิงคุณค่าของผูส้ ูงอายุ ด้วยการ
สํารวจมุมมองทางสังคมซึ่ งจัดได้ว่าเป็ นผูม้ ีบทบาทในการประกอบสร้างอัตลักษณ์ผ่านงานออกแบบกราฟิ กใน
รู ปแบบของสื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ อรายการโทรทัศน์ และศึ กษามุมมองของตัวผูส้ ู งอายุเองในบทบาทของการเป็ นผู ้
กําหนดอัตลักษณ์เชิ งคุณค่าด้วยตนเอง ผลการศึ กษาครั้งนี้ อาจสะท้อนอัตลักษณ์เชิ งคุณค่าทั้งสองทิ ศทาง เพื่อ
นําไปสู่ การสร้ างเสริ มความเข้าใจให้กับกลุ่มคนต่างวัย และสามารถนําไปใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนางาน
ออกแบบกราฟิ กที่สามารถทําให้เกิดมุมมองเชิงบวกต่อผูส้ ูงอายุในสังคมไทยให้มากยิง่ ขึ้นต่อไปในอนาคต

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อศึกษาอัตลักษณ์เชิงคุณค่าของผูส้ ูงอายุผา่ นงานออกแบบกราฟิ ก
(2) เพื่อศึกษาคุณลักษณะของอัตลักษณ์เชิงคุณค่าของผูส้ ูงอายุที่ผสู ้ ูงอายุเป็ นผูก้ าํ หนดตนเอง
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ในปั จจุบนั ความเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรโลกที่เป็ นผูส้ ู งอายุมีจาํ นวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทําให้เกิดการคาดการณ์วา่ ในอีก 25 ปี ข้างหน้านั้น ประชากรผูส้ ู งอายุจะทวีข้ ึนจาก 606
ล้านคนในปี ค.ศ.2000 ไปสู่ 1,200 ล้านคนในปี ค.ศ.2025 และ 2,000 ล้านคนในปี ค.ศ.2050 สําหรับในประเทศ
ไทย สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิ ดล (2562) ทําการสํารวจประชากรเมื่อปี พ.ศ. 2562 พบว่า
ปั จจุ บนั มี ประชากรผูส้ ู งอายุมากกว่า 11.7 ล้านคนหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 17.66 ของประชากรทั้งประเทศ และมี
แนวโน้นที่จะเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่ อง คาดการณ์วา่ นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 ในอีก 20 ปี ข้างหน้า อัตราผูส้ ู งอายุจะ
เพิ่มเป็ นร้อยละ 40 ในปี พ.ศ.2570 ชี้ให้เห็นว่าประชากรไทยจํานวน 1 ใน 4 คนจะเป็ นผูส้ ูงอายุ ซึ่งส่งผลให้ประเทศ
ไทยเป็ น “สังคมผูส้ ูงอายุอย่างสมบูรณ์”
จากการศึกษาแผนผูส้ ูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 - 2564) พบว่า มีนโยบายและมาตรการที่สาํ คัญ
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผูส้ ู งอายุ ส่ งเสริ มให้ทุกภาคส่ วนให้ความสําคัญกับการดูแลผูส้ ู งอายุ เพื่อ
ลดภาระพึ่งพิงทางสังคม ทําให้ผสู ้ ูงอายุเป็ นกลุ่มประชากรที่มีคุณค่าทางสังคม ไม่เป็ นที่ดูแคลนในสายตาของกลุม่
คนต่ า งวัย ในกรณี ดัง กล่ า ว Parsons (1993) ทํา การศึ ก ษาทัศ นคติ ข องประชากรกลุ่ ม ต่ า งๆ ที่ มี ต่ อ ผูส้ ู ง อายุ
โดยทั่ว ไปว่า มี แ นวโน้ม การมองผูส้ ู ง อายุในเชิ ง ลบ เช่ น การมองผูส้ ู ง อายุข องบุ ค ลากรทางการแพทย์ และ
สาธารณสุ ข ที่มกั มองว่า คนไข้สูงอายุแก่เกินไปที่จะเรี ยนรู ้ หรื อเข้าใจสิ่ งต่างๆ บางคนมองว่าเป็ นภาระต่อสังคม
และไม่สามารถทําการสร้างผลผลิตได้อีก มีความอ่อนแอมากขึ้น หรื อความสามารถในการใช้ชีวติ ประจําวันลดลง
นอกจากนี้ Knox (2005) ยังได้กล่าวอีกว่า ทัศนคติของเด็กที่มีต่อผูส้ ู งอายุ ก็มีแนวโน้มในเชิงลบ เช่น การแต่งกาย
ด้วยเสื้ อผ้าที่โบราณเชยๆ รอยเหี่ ยวย่น และการถูกจับจ้องด้วยสายตาที่ดุดนั ในขณะที่มุมมองในสังคมไทยก็ไม่
แตกต่างกันมากนัก จากงานวิจยั ของกาญจนา ตั้งชลทิพย์และคณะ (2553) กล่าวถึง ทัศนคติของคนหนุ่มสาวใน
สังคมตะวันออกว่า ในอดีตนั้นให้ความสําคัญและคุณค่ากับผูส้ ูงอายุ ตลอดจนให้ความเคารพนับถือและยกย่อง แต่
ปั จจุบนั ก็พบความเปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ คนหนุ่มสาวมีแนวโน้มไม่ให้ความเคารพผูส้ ู งอายุมากขึ้น ด้วยการ
แสดงออกที่ไม่สนใจปั ญหาผูส้ ู งอายุ ละเลย หรื อทําร้ายร่ างกายและจิตใจ ตลอดจนมีอคติ เกิดขึ้นทั้งในครอบครัว
และสังคม กล่าวโดยสรุ ปได้ว่า มุมมองที่ มีต่อผูส้ ู งอายุมีแนวโน้มเปลี่ ยนไป จากอิ ทธิ พลของหลายๆ ปั จจัย
จากมุมมองแบบตะวันตกและตะวันออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่ องของการมองเห็นคุณค่าของผูส้ ู งอายุมีแนวโน้ม
การมองในเชิงลบมากขึ้น
งานส่ งเสริ มและพัฒนาผูส้ ู งอายุจึงเป็ นงานที่ ตอ้ งทําให้เกิ ดขึ้ นอย่างจริ งจังในสังคมไทย เพื่อทําให้
ผูส้ ู ง อายุแ ละกลุ่ ม คนต่ า งวัย ได้ต ระหนัก ถึ ง อัต ลัก ษณ์ เ ชิ ง คุ ณ ค่ า ของผูส้ ู ง อายุม ากขึ้ น เพราะนอกเหนื อ จาก
การส่ งเสริ มและพัฒนาทั้งทางด้านสุ ขภาพ การรวมกลุ่ม สร้างความเข้มแข็งให้ผูส้ ู งอายุ ส่ งเสริ มด้านการทํางาน
และหารายได้ของผูส้ ูงอายุที่ทุกภาคส่วนทางสังคมได้ร่วมกันผลักดันให้เกิดขึ้นในสังคมนั้น แต่สิ่งสําคัญที่สุดก็คือ
การส่ งเสริ มให้ผูส้ ู งอายุตระหนักในคุณค่าของตนเอง ในการที่ จะนําศักยภาพที่ มีอยู่ในตนเองออกมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม ทําให้เกิ ดความรู ้ สึกถึ งความมี คุณค่าในตนเอง (จุ ฑารั ตน์ แสงทอง, 2560) จากการศึ กษา
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับผูส้ ูงอายุในมิติทางสังคมและวัฒนธรรม พบว่า การรู ้สึกมีคุณค่ามีความสัมพันธ์
ในเชิงบวกกับความเชื่อมัน่ ในตนเอง ความคิดสร้างสรรค์ และการมองโลกในแง่ดี ความรู ้สึกในตนเองว่ามีคุณค่า
จะส่งผลต่อจิตใจที่มนั่ คง สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้เป็ นอย่างดี และไม่หวัน่ ไหวต่ออุปสรรคต่างๆ ที่ตอ้ งเผชิญใน
ชีวติ ประจําวัน คุณลักษณะดังกล่าวเป็ นการแสดงให้เห็นถึง อัตลักษณ์เชิงคุณค่าของผูส้ ูงอายุประการหนึ่งที่เกิดขึ้น
จากการประกอบสร้างของสถาบันต่างๆ ในสังคม
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อัตลักษณ์ หรื อ Identity เป็ นเรื่ องของการประกอบสร้างตัวตนของมนุษย์ ที่ดา้ นหนึ่งก็มีอาํ นาจครอบงํา
และอี กด้านบุ คคลก็ต่อสู ้ต่อรองและประกอบเป็ นความหมายของตนภายใต้การทํางานของวาทกรรม และมี
ลักษณะไม่จบสิ้ น แต่กลับมีพฒั นาการอย่างไม่หยุดยั้ง ขึ้นอยูก่ บั บริ บทและเงื่อนไขต่างๆ นอกจากนั้นยังแสดงให้
เห็นถึงหนทางที่ปัจเจกบุคคลพยายามต่อสู ้ ต่อรอง ด้วยพื้นที่ที่สามกับอํานาจที่ควบคุม (ไชยรัตน์ เจริ ญสิ นโอฬาร,
2560) ซึ่ งเป็ นพื้นฐานสําคัญของงานวิจยั ชิ้นนี้ ว่า อัตลักษณ์เชิงคุณค่าของผูส้ ู งอายุน่าจะเป็ นอัตลักษณ์ที่ประกอบ
สร้างขึ้นมา ทั้งที่ เกิ ดจากสังคมเป็ นตัวกําหนดผ่านทางงานออกแบบกราฟิ ก ผูผ้ ลิตงาน และตัวผูส้ ู งอายุกาํ หนด
ตนเอง จากภาษาและภาพ สื่ อสัญญะด้วยเทคนิควิธีการของงานออกแบบกราฟิ ก
งานออกแบบกราฟิ กมีส่วนสําคัญอย่างไรในการกําหนดคุณค่าของมนุษย์ในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ผูส้ ู งอายุ จากการศึ กษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ ยวกับสัญญะที่ ปรากฏในงานออกแบบ กล่าวถึ ง ความสําคัญ
ของสัญญะไว้วา่ เป็ นสิ่ งที่บ่งบอกถึงแนวคิด ค่านิ ยม รวมถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนในสังคม โดยเป็ นการ
ถ่ายทอดผ่านการออกแบบสื่ อสารในงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ และงานออกแบบกราฟิ กต่างๆ ซึ่ งเป็ นการเสนอ
ความคิดบางประการให้สังคมรับรู ้ถึงมุมมองในบริ บททางสังคมที่แตกต่างกัน ความสัมพันธ์ระหว่างอัตลักษณ์
เชิ งคุ ณค่าของผูส้ ู งอายุกับสัญญะต่างๆ ที่ พบเห็ นได้ในสังคมไทย พบว่า มักจะปรากฏอยู่ในสื่ อสิ่ งพิมพ์ด้วย
รู ปแบบของการใช้ถอ้ ยคําและรู ปภาพ เพื่อสื่ อสารเชิงสัญลักษณ์บอกถึงมโนคติ (Idea), ค่านิ ยม (Value), รสนิ ยม
(Taste), วิถีชีวิต (Lifestyle), และวัฒนธรรม (Culture) ของคนในสังคมที่มีต่อผูส้ ู งอายุ สัญญะดังกล่าวนั้นมีความ
เกี่ยวข้องกับงานออกแบบในมิติของการใช้ความรู ้สึกร่ วมของคนในการสื่ อสารแสดงอารมณ์ เชื่อมโยงเข้ากับการ
ออกแบบให้สามารถดึงดูดใจและตอบสนองกับความต้องการของผูค้ นได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการสร้างความ
ตระหนักในคุณค่าของผูส้ ู งอายุในสังคมไทย เมื่อพิจารณาถึงการตระหนักคุณค่าของผูส้ ู งอายุและความสําคัญ
ของสัญญะทั้งที่สื่อความหมายโดยตรงและโดยนัยแฝงในสังคม พบว่า มีความเกี่ ยวข้องกับทัศนคติที่เกิดขึ้นใน
แต่ละบุ คคล เป็ นประสบการณ์ จากการปฏิ สัมพันธ์ในสังคม สถานที่ ทาํ งาน โรงเรี ยน ครอบครั ว หรื อกับสื่ อ
การปะทะสังสรรค์ท้ งั ทางตรงและทางอ้อมเป็ นกลไกสําคัญที่ก่อให้เกิดทัศนคติที่แตกต่างกัน
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง พบว่า การสร้างเสริ มให้เกิดอัตลักษณ์เชิงคุณค่าของผูส้ ู งอายุ
สามารถทําให้เกิ ดขึ้ นอย่างเป็ นรู ปธรรมได้ด้วยการสื่ อสารสัญญะผ่านสัญลักษณ์ ท้ งั ที่ เป็ นถ้อยคําและรู ปภาพ
เพื่อให้สามารถรับรู ้ได้ถึงทัศนคติของผูส้ ู งอายุเองและกลุ่มคนหลายช่วงวัย ที่ มีต่อการมองคุณค่าของผูส้ ู งอายุ
ซึ่ ง สามารถนํา มุ มมองดังกล่ าวมาต่ อยอดในการออกแบบกราฟิ กหรื อ งานสร้ า งสรรค์อื่ นๆ ที่ ส อดคล้องและ
เหมาะสมกับแนวโน้มการเติบโตของสังคมผูส้ ูงวัยในภายภาคหน้า

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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4. วิธีดําเนินการวิจัย
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4.1 ประชากรและตัวอย่ าง
การวิจัยนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งคุณภาพ ประชากรที่ ใช้ในการศึ กษา คื อ 1) เอกสาร ได้แก่ สื่ อสิ่ งพิมพ์ที่มี
สาระสําคัญเกี่ยวกับผูส้ ูงอายุ 2) สื่ อออนไลน์ ได้แก่ รายการสารคดีที่นาํ เสนอผ่านช่องทางออนไลน์ 3) ประชากร
วัยสูงอายุ อายุ 60 ปี ขึ้นไป และ 4) ผูผ้ ลิตงานออกแบบกราฟิ กที่มีอายุไม่เกิน 60 ปี ทํางานด้านการออกแบบกราฟิ ก
ที่ มีประสบการณ์ การผลิ ต สื่ อ สิ่ ง พิมพ์ห รื อ สื่ อออนไลน์ที่เกี่ ย วกับผูส้ ู ง อายุ มาไม่น้อยกว่า 2 ปี งานวิจัยนี้ ยงั มี
ข้อจํากัดบางประการในการเลือกตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเนื่องจากเป็ นการคัดเลือกอย่างเฉพาะเจาะจง
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1)โปสเตอร์ภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศ จํานวน 10 ชิ้น, 2) รายการ
สารคดี ชุด The Senior รุ่ นใหญ่หวั ใจไร้ขีดจํากัด ตอน แรปเปอร์ แรปป้ า ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ Thai PBS
และเผยแพร่ ผา่ นช่องทางออนไลน์ทาง YouTube ผลิตโดยบริ ษทั บุญมีฤทธิ์ มีเดีย จํากัด 3) ผูส้ ูงอายุจากใน 3 พื้นที่
คื อ ศู นย์พฒ
ั นาการจัดสวัสดิ การสวัสดิ การสังคมผูส้ ู งอายุบ้านบางแค, โรงเรี ยนผูส้ ู งอายุเทศบาลตําบลนาดูน
จังหวัดมหาสารคาม และโรงเรี ยนผูส้ ูงอายุเทศบาลตําบลรัษฎา จังหวัดภูเก็ต และสัมภาษณ์ผสู ้ ูงอายุที่มีบทบาทต่อ
การสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กบั สังคมชุมชน 4 คน ได้แก่ คุณพ่อจันทร์ ที ประทุมภา, อาจารย์สืบสกุล ศรี สุข,
อาจารย์สว่าง แก้วกัณทา, และคุณปิ ติ สิ ทธิ อาํ นวย รวมผูส้ ู งอายุ 34 คน และ 4) ผูผ้ ลิตงานออกแบบกราฟิ กที่มี
ประสบการณ์ การผลิ ตสื่ อสิ่ งพิมพ์หรื อสื่ อออนไลน์ที่เกี่ ยวกับผูส้ ู งอายุ มาไม่น้อยกว่า 2 ปี ได้แก่ คุ ณประสาน
อิงคนันท์ ผูก้ ่อตั้งบริ ษทั บุญมีฤทธิ์ จํากัด และผูผ้ ลิตรายการ “ลุยไม่รู้โรย สู งวัยดี๊ ดีดี” และ “The Senior รุ่ นใหญ่
หัวใจไร้ขีดจํากัด”
4.2 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลสําหรับงานวิจยั นี้ คือ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง จํานวน 2 ชุด
ชุดที่ 1 สําหรับผูส้ ู งอายุ และชุดที่ 2 สําหรับผูผ้ ลิตงานออกแบบกราฟิ ก แบบสัมภาษณ์ท้ งั 2 ชุด ให้ผูท้ รงคุณวุฒิ
วิเ คราะห์ โครงสร้ า ง ตรวจสอบความตรงตามเนื้ อหา (Content Validity) ความชัด เจนในการใช้ภ าษาเพื่อสื่ อ
ความหมาย จากนั้นนําข้อเสนอแนะที่ได้จากผูท้ รงคุณวุฒิไปปรับปรุ ง การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาผูว้ ิจยั ใช้
เกณฑ์ดัชนี วดั ค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับวัตถุประสงค์ (Item-objective Congruency Index: IOC)
มากกว่าหรื อเท่ากับ 0.50 ขึ้นไป จึ งถือว่ามีความสอดคล้องกับเนื้ อหา จากการตรวจสอบ พบว่า แบบสัมภาษณ์
ผูส้ ูงอายุ และแบบสัมภาษณ์กลุ่มคนวัยทํางาน มีขอ้ ที่มีค่า IOC มากกว่า 0.50 ทุกข้อ
4.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ดําเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้ ศึกษาเอกสารและสื่ อออนไลน์ ติดต่อประสาน
ไปยังผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญเพื่อชี้ แจงเกี่ยวกับงานวิจยั และขออนุญาตเข้าสัมภาษณ์ตามประเด็น ดําเนิ นการสัมภาษณ์
เพื่อเก็บข้อมูล นําผลการศึกษาเอกสาร สื่ อออนไลน์ และผลการสัมภาษณ์มาทําการวิเคราะห์และสรุ ปข้อมูล
4.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจัยดําเนิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการวิเคราะห์เนื้ อหา (content Analysis) โดยเขี ยนเป็ นลักษณะ
บรรยายด้วยความเรี ยง จําแนกตามประเด็นที่ ศึกษา ประกอบด้วย 1) อัตลักษณ์เชิ งคุณค่าของผูส้ ู งอายุผ่านงาน
ออกแบบกราฟิ ก 2) อัตลักษณ์เชิงคุณค่าของผูส้ ู งอายุที่ผูส้ ู งอายุกาํ หนดตนเอง สําหรับวิธีการสังเคราะห์ขอ้ มูล
ใช้วิธีคิดของสังคมศาสตร์ แนวใหม่ ที่ ให้ความสําคัญกับบริ บท (Context – oriented approach) กรณี ศึกษา/กรณี
ตัวอย่าง (Case-oriented approach) และการนําเสนอภาษา รู ปภาพ ที่เกี่ยวข้องกับการสะท้อนอัตลักษณ์เชิงคุณค่า
ของผูส้ ูงอายุในสังคมไทย
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5. สรุ ปผลการวิจัย
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5.1 ผลการศึกษาอัตลักษณ์ เชิงคุณค่ าของผู้สูงอายุผ่านงานออกแบบกราฟิ ก
ผลการวิจยั ชี้ ให้เห็ นว่า “ผูส้ ู งอายุ” มิได้เป็ นสิ่ งที่ เกิ ดขึ้นตามธรรมชาติ แต่เป็ นการปรุ งแต่งทางสังคม
เพื่อแบ่งแยกผูค้ นในสังคมออกเป็ นกลุ่มๆ ผ่านสัญลักษณ์และการสร้างความหมาย จากการศึกษาอัตลักษณ์เชิ ง
คุณค่าของผูส้ ู งอายุผ่านงานออกแบบกราฟิ ก โดยมีที่มาจากการศึ กษางานออกแบบกราฟิ กอันได้แก่ สื่ อสิ่ งพิมพ์
สื่ อออนไลน์ และการสัมภาษณ์ ผูอ้ อกแบบกราฟิ ก เพื่อศึ กษาถึ งนัยยะที่ ซ่อนอยู่ในงานออกแบบกราฟิ กจาก
การศึกษาพบว่ามีการสะท้อนคุณค่าของผูส้ ูงอายุใน 6 ด้าน คือ
(1) คุณค่าของการเป็ นที่ พ่ ึงทางใจให้กบั คนต่างวัย เป็ นคุณค่าที่ แสดงให้เห็ นผ่านสัญลักษณ์ของ
การอยูร่ ่ วมกันภายในครอบครัว เช่น การเลี้ยงดู บุตรหลาน หรื อผูท้ ี่อยูอ่ ่อนเยาว์ท้ งั ที่อยูใ่ นครอบครัวและชุ มชน
และบุคคลอื่นๆ ถึงแม้ไม่ใช่คนในครอบครัว ภาพของผูส้ ู งอายุก็มกั จะถูกถ่ายทอดออกมาในภาพของบุคคลที่มี
ความอบอุ่ น เป็ นที่ พ่ ึ ง พิ ง ทางจิ ตใจให้กับผูค้ นอ่ อนวัย กว่า อัต ลัก ษณ์ ดัง กล่ า วปรากฏอยู่ใ นงานกราฟิ ก เช่ น
โปสเตอร์ภาพยนตร์ไทยเรื่ อง “วัยตกกระ”, “หลวงตา” “ความจําสั้น แต่รักฉันยาว” และ “20 ใหม่ ยูเทิร์นวัย หัวใจ
รี เทิร์น” และโปสเตอร์ภาพยนตร์แอนนิเมชัน่ เรื่ อง “UP ปู่ ซ่าบ้าพลัง” และภาพยนตร์เรื่ อง “Intern” เป็ นต้น
(2) คุณค่าการเป็ นผูส้ ร้างประวัติศาสตร์ เป็ นการสะท้อนคุณค่าของผูส้ ู งอายุวา่ เป็ นผูส้ ื บทอด บอก
ความเป็ นมาของชุมชน ท้องถิ่น หรื อการให้ขอ้ มูลที่ให้ความสําคัญต่อการทําความเข้าในสังคมปั จจุบนั หรื อคุณค่า
ในการเชื่ อมต่อสังคมอดี ตเข้ากับปั จจุบนั ทําให้สังคมเกิ ดการคงอยู่ ไม่ลม้ หาย หรื อสู ญสลายไปตามกาลเวลา
ยกตัวอย่างเช่ น การนําเสนอ content ในรายการ The Senior รุ่ นใหญ่หัวใจไร้ ขีดจํากัด ตอน แรปเปอร์ แรปป้ า
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ Thai PBS ผลิตโดยบริ ษทั บุญมีฤทธิ์ มีเดีย จํากัด
(3) คุ ณค่าในการอนุ รักษ์ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม เป็ นคุ ณค่าที่ สะท้อนผ่านการให้
ผูส้ ู งอายุบอกเล่าความรู ้ที่ฝังลึกเกี่ยวกับวิถีชีวิตในอดีตที่ สอดคล้องกับธรรมชาติไม่ทาํ ลายสิ่ งแวดล้อม ส่ งผลต่อ
การขับเคลื่อน กลุ่ม องค์กร และชุมชน ในการดูแลฟื้ นฟูธรรมชาติที่กาํ ลังจะเริ่ มสูญสลายไป
(4) คุณค่าในการสร้างปลูกฝังภูมิปัญญาท้องถิ่นและองค์ความรู ้ทอ้ งถิ่น สังคมกําหนดให้ผสู ้ ู งอายุ
เป็ นผูใ้ ห้สติปัญญาแก่สังคมไทย สร้างความเกื้ อกูลกันให้เกิ ดขึ้นในสังคมชุ มชน ตัวอย่างเช่น อาจารย์สืบสกุล
ศรี สุข ผูอ้ าํ นวยการภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม ผูน้ าํ ความเปลี่ยนแปลงขับเคลื่อนให้สงขลาได้รับการยกย่องควร
ค่าแก่การพัฒนาให้ไปสู่เมืองสากลในระดับโลกได้
(5) คุณค่าในการสร้างสังคมร่ วมกับคนรุ่ นใหม่ เป็ นการสะท้อนให้เห็ นถึงคุณค่าของผูส้ ู งอายุใน
ด้านของการเป็ นผูป้ ลูกฝังและสื บทอดคุณค่าในการดํารงชีวิตอย่างพอเพียง การพึ่งพาตนเอง ตัวอย่างเช่น คุณพ่อ
จันทร์ ที ประทุมภา ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2554 ผูก้ ่อตั้งศูนย์เรี ยนรู ้
เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโนนรัง-บูรพา (พ่อจันทร์ที ประทุมภา) ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสี มา
(6) คุณค่าของการเป็ นผูม้ ีความรอบรู ้ เป็ นการสะท้อนให้เห็นอัตลักษณ์เชิงคุณค่าของผูส้ ู งอายุใน
แง่มุมที่ ยกย่องให้ผูส้ ู งอายุเป็ นผูม้ ีความรอบรู ้ โดยเฉพาะรู ้จกั การคิดวิเคราะห์ หรื อเสนอวิธีการแก้ปัญหาความ
ขัดแย้ง ทั้งในระดับชุมชน และระดับบุคคล และยอมรับต่อความเปลี่ยนแปลงของชีวติ ได้ดว้ ย ตัวอย่างเช่น คุณปิ ติ
สิ ทธิอาํ นวย ประธานกรรมการธนาคารกรุ งเทพ จํากัด มหาชน
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ภาพที่ 1 ตัวอย่างโปสเตอร์ภาพยนตร์ไทยที่แสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์เชิงคุณค่าการเป็ นที่พ่ งึ ทางใจให้กบั คนต่างวัย
ที่มา: https://www.facebook.com/ThaiMoviePosters/photos/ และ http://www.fivestarproduction.co.th/
http://www.thaicinema.org/kits152bst.php/ และ https://th.wikipedia.org/wiki/20

ภาพที่ 2 ตัวอย่างโปสเตอร์ภาพยนตร์ต่างประเทศที่แสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์เชิงคุณค่า
การเป็ นที่พ่ งึ ทางใจให้กบั คนต่างวัย
ที่มา: https://th.wikipedia.org/wiki/ปู่ ซ่าบ้าพลัง#/media/ไฟล์:Movie_poster_up.JPG และ
http://www.impawards.com/2015/intern.html

ภาพที่ 3 รายการ The Senior รุ่ นใหญ่หวั ใจไร้ขีดจํากัด ตอน แรปเปอร์ แรปป้ า สะท้อนอัตลักษณ์
เชิงคุณค่าของผูส้ ูงอายุในด้านการเป็ นผูถ้ ่ายทอดภูมิปัญญาในอดีตเชื่อมต่อเข้ากับปั จจุบนั
ที่มา:https://www.youtube.com/watch?v=g3qP3ndjCzQ
5.2 ผลการศึกษาอัตลักษณ์ เชิงคุณค่ าของผู้สูงอายุทผี่ ้สู ู งอายุกาํ หนดตนเอง
ผลการศึกษาอัตลักษณ์เชิงคุณค่าที่ผูส้ ู งอายุกาํ หนดตนเองมีที่มาจากการสัมภาษณ์ตวั อย่างผูส้ ู งอายุใน 3
พื้ น ที่ และผู ้สู ง อายุที่ มี บ ทบาทต่ อ การสร้ า งความเปลี่ ย แปลงให้กับ สั ง คมชุ ม ชน 4 ท่ า น พบว่า ผู ้สู ง อายุใ ห้
ความสําคัญกับ ภาษา หรื อ คําพูด ที่บุคคลรอบข้างสื่ อสาร โดยเฉพาะอย่างคําที่ใช้ในการเรี ยกขาน มีอิทธิ พลต่อ
ความรู ้สึกเชิงคุณค่าที่ผสู ้ ูงอายุมากที่สุด เช่น คําว่า ชรา ชราภาพ ไม้ใกล้ฝั่ง แก่ คนแก่ ผูเ้ ฒ่า ผูส้ ูงวัย ผูอ้ าวุโส ผูใ้ หญ่
ผูห้ ลักผูใ้ หญ่ ผูท้ รงคุณวุฒิและวัยวุฒิ เป็ นต้น ภาษา หรื อ คําศัพท์เหล่านี้ เป็ นคําเรี ยกขานที่สะท้อนมุมมองทั้งเชิง
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บวกและเชิงลบ นอกจากนี้ ยังมีการใช้ภาษา ที่เป็ นคําอธิ บาย แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของผูส้ ู งอายุ ซึ่ งโดยตัวของ
ผูส้ ู งอายุเองบางส่ วนก็สะท้อนมุมมองเชิงคุณค่าในตนเองออกมาทางด้านลบด้วยเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น “ฉันแก่
แล้ว จะตายวันตายพรุ่ งก็ไม่รู้”, “แก่เกินแกง”, “ไม่อยากเรี ยนรู ้อะไรแล้ว เบื่อ อยูเ่ ฉยๆ ไม่ตอ้ งทําอะไร ก็สบายดี
นะ” เป็ นต้น
ในด้านของ “ภาพ” ผูส้ ู งอายุ พิจารณาภาพที่สื่อสารถึงความสู งอายุ พบว่า ภาพที่สื่อโฆษณานิ ยมใช้ใน
การสื่ อถึงผูส้ ูงอายุมกั จะปรากฏออกมาในรู ปลักษณะภาพบุคคลที่ดูเหี่ ยวย่น ใช้สีสนั ที่ดูเย็นชาขาดชีวติ ชีวา เช่น สี
โทนสี น้ าํ ตาล หรื อโทนสี เย็น เป็ นต้น ผูส้ ู งอายุส่วนใหญ่มีมุมมองเชิ งบวกกับการเห็นภาพผูส้ ู งอายุสวมใส่ ชุด
นักเรี ยน โดยให้ความคิดเห็นว่า ภาพดังกล่าวทําให้เกิดความรู ้สึกสดชื่น เหมือนได้ยอ้ นเวลากลับไปเป็ นเด็กอีกครั้ง
ในขณะที่ผสู ้ ูงอายุบางกลุ่มมองแตกต่างกันออกไป โดยให้ความเห็นว่า คุณค่าของตนเองในฐานะของผูส้ ูงอายุ ไม่
ควรต้อ งใช้ภ าพลักษณ์ แ บบเยาว์ว ยั เข้า มาเป็ นตัว กํา หนด ควรมี ค วามภาคภู มิ ใจในความสู ง อายุของตน และ
ประพฤติปฏิบตั ิตนให้เหมาะสมแก่วยั
ในประเด็นอัตลักษณ์เชิงคุณค่า ผูส้ ูงอายุสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าในตนเองใน 6 ด้าน คือ
(1) การเป็ นผูด้ าํ รงตนอย่างมีศกั ดิ์ศรี เป็ นการสะท้อนคุณค่าในเชิงบวกที่มีความเกี่ยวข้องกับความ
เชื่อมัน่ ในตนเอง ความคิดสร้างสรรค์ และการมองโลกในแง่ดี ผูส้ ูงอายุที่มีความรู ้สึกดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าเป็ น
ผูม้ ีความมัน่ คงทางอารมณ์ สามารถแก้ไขปั ญหาต่างๆได้เป็ นอย่างดี นอกจากนี้ ความรู ้สึกถึงความมีศกั ดิ์ศรี มีคุณค่า
ในตนเอง ยังมีความสัมพันธ์กบั สุขภาพ โดยมีขอ้ สังเกตว่าผูส้ ูงอายุที่รู้สึกมีคุณค่าในตนเองจะสามารถดูแลสุ ขภาพ
ของตนเองได้ดี
(2) ยึดมัน่ ในคุณงามความดี ตามคําสอนของศาสนา ในประเด็นนี้ ผูส้ ู งอายุมิได้จาํ กัดว่าหมายถึ ง
การถือศีลปฏิบตั ิธรรมอย่างเคร่ งครัด แต่หมายถึงการยึดถือและการปฏิบตั ิตามคําสอนของพระพุทธเจ้า เรื่ อง บาป
บุญ คุณโทษ เวรกรรม วาสนา เรื่ องการทําบุญ ทําทาน เข้าวัด ฟังธรรม ตามควรแก่โอกาสอย่างสมํ่าเสมอ จากการ
สัมภาษณ์ผสู ้ ู งอายุ พบว่า ส่ วนใหญ่มีการเข้าวัดฟังธรรมอย่างสมํ่าเสมอ และมีความเชื่อมัน่ ในการทําดีได้ดี ทําชัว่
ได้ชวั่ เข้าใจในหลักสัจธรรม กฎไตรลักษณ์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย
(3) กําหนดเป้ าหมายในชี วิตที่ความตายอย่างสงบ จากการสัมภาษณ์ผสู ้ ู งอายุส่วนหนึ่ งสะท้อนว่า
มีการกําหนดเป้ ามายชีวิตของตนเองไว้ในระยะสั้นๆ เพราะมองเห็นว่าการวางเป้ าหมายชีวิตจะสามารถช่วยให้มี
ความหวังและมีกาํ ลังใจในการดํารงได้อย่างเป็ นสุข แต่ผสู ้ ูงอายุจาํ นวนไม่นอ้ ยยอมรับว่าไม่มีการวางเป้ าหมายใน
การใช้ชีวติ แต่อย่างใด ปล่อยให้ชีวติ เป็ นไปตามธรรมชาติ ยึดถือความเรี ยบง่าย ทําหน้าที่เลี้ยงดูส่งเสี ยลูกหลานให้
ได้เรี ยนหนังสื อ ตามกําลังความสามารถที่มี
(4) ยอมรับความเปลี่ยนแปลงของชี วิต ผูส้ ู งอายุส่วนใหญ่เข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้ง
ทางร่ างกายและจิตใจของตนเอง ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมีท้ งั ที่เป็ นไปในทางเสื่ อมลง เช่น ความเจ็บป่ วยทาง
ร่ างกาย การออกจากงาน สู ญเสี ยรายได้ เพื่อน หรื อคู่ชีวิตเสี ยชีวิต สู ญเสี ยความสามารถทางร่ างกาย และจิตใจที่
ส่งผลต่อความแปรปรวนทางอารมณ์ ที่อาจส่งผลต่อบุคลิกภาพได้
(5) เป็ นผูเ้ รี ยนรู ้ตลอดชีวิต มีความเชื่อมัน่ ว่าสามารถเรี ยนรู ้ได้เหมือนกับกลุ่มคนวัยอื่นๆ ผูส้ ู งอายุ
ส่ วนมากแสดงให้เห็นว่าตนเองมีความพร้อมในการเรี ยนรู ้อยูเ่ สมอ และไม่คิดว่าความเสื่ อมทางร่ างกายที่เป็ นไป
ตามวัยจะเป็ นอุปสรรคต่อการเรี ยนรู ้ แต่ก็มีผสู ้ ูงอายุส่วนหนึ่งเสนอมุมมองว่า ผูส้ ูงอายุไม่มีความจําเป็ นต้องเรี ยนรู ้
อะไรแล้ว เพราะมีเวลาเหลือน้อย ควรได้ใช้ชีวติ อย่างสงบในบั้นปลายชีวติ
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(6) แบบอย่างของผูม้ ีความกตัญ�ูรู้คุณคนและประเทศชาติ ในประเด็นนี้ ผูส้ ู งอายุสะท้อนความ
คิดเห็นของตนเองในแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริ ย ์ เทิดทูนไว้เหนือจิตใจ ผูส้ ูงอายุท้ งั หมด
ให้ความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า เกิดเป็ นคนต้องมีความกตัญ�ูเป็ นที่ต้ งั กตัญ�ูต่อประเทศชาติ ต่อสถาบัน
ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ย ์ และมีบทบาทสําคัญในการให้การอบรมสั่งสอนลูกหลานในครอบครัวมีความ
กตัญ�ูเช่นเดียวกัน

6. อภิปรายผล

ผลการศึกษา อัตลักษณ์เชิงคุณค่าของผูส้ ู งอายุในสังคมไทย ผ่านงานออกแบบกราฟิ กทั้งในรู ปแบบของ
สื่ อสิ่ งพิมพ์ และสื่ อโทรทัศน์ และการสัมภาษณ์ ผูส้ ู งอายุและผูผ้ ลิ ตสื่ อที่ เกี่ ยวข้องกับผูส้ ู งอายุ สาระสําคัญที่
แสดงสัญญะภายในออกแบบต่างๆ อาจมี นยั ยะเป็ นไปทั้งในทิ ศทางบวกและลบ ในมุมมองสังคมผูผ้ ลิตสร้าง
อัตลักษณ์ให้กบั ผูส้ ู งอายุมกั จะมีจุดเริ่ มต้นของการมองอัตลักษณ์ของผูส้ ู งอายุไปในทิศทางลบ ตามที่ภาครัฐโดย
สถาบันทางการแพทย์มกั จะชี้ เห็ นถึงความอ่อนแอ ความเสื่ อมทางร่ างกายที่ เป็ นไปตามธรรมชาติของผูส้ ู งอายุ
ภาคเอกชนโดยสถาบันสื่ อสารมวลชน ซึ่ งมีหน้าที่ในการผลิตสื่ อเพื่อรณรงค์ให้เห็นถึงความยากลําบากในการใช้
ชีวติ ของผูส้ ูงอายุ เพื่อชี้ให้เห็นว่าทุกคนในสังคมต้องให้ความสําคัญกับผูส้ ูงอายุให้มากกว่าที่เป็ นอยู่ สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ กําธร หลุยยะพงศ์ (2553) ที่ช้ ีให้เห็นสื่ อมีหน้าที่อนั สําคัญในการเป็ นเครื่ องมือที่จะช่วยกระตุน้ เตือน
สังคมให้เกิดการตระหนักรู ้และสามารถมีส่วนในการชี้ นาํ สังคมให้เป็ นไปในทิศทางบวกหรื อลบก็ได้ สิ่ งนี้ เป็ น
ที่ มาอันสําคัญที่ทาํ ให้สังคมหันมาให้ความสําคัญกับการกําหนดคุณค่าของผูส้ ู งอายุไปในทิศทางต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็ นการกําหนดบทบาทให้ผูส้ ู งอายุเป็ นผูม้ ีคุณค่าในการเลี้ยงดูบุตรหลานในครอบครัว เป็ นแบบอย่างของผูม้ ี
ประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในด้านต่างๆ พัฒนาสังคมชุมชน ซึ่ งอัตลักษณ์เชิงคุณค่าดังกล่าวเป็ นการเสริ มพลัง
อํานาจให้ผสู ้ ู งอายุรับรู ้ถึงความมีคุณค่าในตนเองอย่างเป็ นรู ปธรรมสอดคล้องกับงานศึกษาของสุ ธีรา บัวทองและ
คณะ (2556) ที่พบว่า การทําให้ผสู ้ ู งอายุคงบทบาทและสถานภาพของตนเองไว้ ทําให้รู้สึกถึงความมีคุณค่าเป็ นที่
ยอมรั บ ของสั ง คม เมื่ อ พิ จ ารณาในมุ ม ของผู ้สู ง อายุ ถึ ง การเป็ นผู ้ก ํา หนดอัต ลัก ษณ์ เ ชิ ง คุ ณ ค่ า ด้ว ยตนเอง
พบข้อสังเกตว่า ผูส้ ู งอายุมองคุณค่าในตนเองในแง่มุมของผูม้ ีความภาคภูมิใจในศักดิ์ศรี ความเป็ นแบบอย่างของ
กลุ่มคนหลายช่วงวัย อัตลักษณ์เชิ งคุณค่าที่ สําคัญของตนเองอีกประการหนึ่ ง คือ การดํารงตนอยู่ในศี ลธรรม
จรรยาที่ดี มีความกตัญ�ูต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริ ยอ์ ย่างลึกซึ้ ง และเข้าใจในกฏแห่งไตรลักษณ์
อย่างลึกซึ้ง

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
ผลงานวิจยั เรื่ อง อัตลักษณ์เชิงคุณค่าของผูส้ ูงอายุ นําเสนอความจริ งเกี่ยวกับคุณค่าของผูส้ ูงอายุที่สมควร
ได้รับการเผยแพร่ ผ่านสื่ อรู ปแบบต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในงานออกแบบกราฟิ ก ซึ่งจัดได้วา่ เป็ นงานสร้างสรรค์
ที่สามารถเข้าถึงผูค้ นในสังคมได้อย่างทัว่ ถึง โดยการนําหลักคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ์เชิงคุณค่าของผูส้ ู งอายุดงั กล่าว
ไปใช้ในการกําหนดเป็ นแนวความคิดเพื่อนําไปสู่ การสร้าง Character Design หรื อ กําหนดเป็ น Key Words, Key
message, Key Visual ที่สาํ คัญในการพัฒนางานออกแบบอัตลักษณ์สาํ หรับองค์กรหรื อหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวกับ
การพัฒนาศักยภาพผูส้ ูงอายุต่อไปในอนาคต
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7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรมีการนําคุณลักษณะของอัตลักษณ์เชิงคุณค่าทั้งที่มาจากสังคมกําหนดและผูส้ ู งอายุกาํ หนด
ตนเองมาทดลองใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาแนวคิดทางการออกแบบกราฟิ ก โดยมุ่งเน้นการนําเสนอในแง่มุม
ของการวิจยั และพัฒนาการออกแบบเพื่อผูส้ ูงอายุ
(2) ควรศึ กษาอัตลักษณ์ ของผูส้ ู งอายุในแง่ มุมอื่นเพิ่มขึ้น เช่ น อัตลักษณ์ เกี่ ยวกับการเรี ยนรู ้ของ
ผูส้ ู งอายุ เพื่อให้ทราบถึงคุณลักษณะอื่นๆ ที่จะสามารถนํามาใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนางานออกแบบเพื่อสร้าง
เสริ มทัศนคติเชิงบวกต่อผูส้ ูงอายุให้มากยิง่ ขึ้น
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BEGGAR CONTROL : A CASE OF ROMANIAN’S BEGGAR IN SWEDEN
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ปั ญหาการขอทาน และพฤติกรรมการขอทานเป็ นปั ญหาสังคมที่เกิดขึ้นและดํารงอยูอ่ ย่างยาวนาน โดยมี
รู ปแบบและลักษณะปั ญหาที่มีความสลับซับซ้อน การแก้ไขปั ญหาจําเป็ นต้องเริ่ มจากแนวความคิดและความเข้าใจ
ต่อปั ญหาอย่างถูกต้อง ซึ่ งประเทศสวีเดนเป็ นประเทศหนึ่ งที่ประสบกับปั ญหาการขอทานต่างชาติที่เข้ามาสร้าง
ผลกระทบต่อชีวิตของผูค้ นในสังคม ขณะที่ประเทศสวีเดนมิได้มีขอทานชาวสวีเดน ทําให้รัฐบาลและหน่วยงาน
ต่างๆ จําเป็ นต้องออกแบบการแก้ไขปั ญหาที่เกิดจากปั จจัยภายนอกประเทศเพื่อป้ องกันและควบคุมการขอทาน
มิให้สร้างผลกระทบและความรุ นแรงให้เกิดขึ้นในสังคม
คําสําคัญ: การควบคุมขอทาน พฤติกรรมการขอทาน ขอทานในประเทศสวีเดน

ABSTRACT

Beggar and begging is a social problem which has existed for a long time. Because this problem is
complicated, a problem solution needs to be designed underneath concerned concepts and the correct
understanding. While there are no Swedish beggars, Sweden is facing a problem of foreign beggars that impacts
the daily life of Swedish people. The government of Sweden and concerned organizations, therefore, need a
solution to prevent and control beggars who come from other countries in order to avoid the effect and violence
of this problem.
Keywords: Beggar Control, Begging, Romanian’s Beggar in Sweden

1. บทนํา

ด้วยสถานการณ์ปัญหาการขอทานและพฤติกรรมการขอทานในปั จจุบนั มีลกั ษณะเปลี่ยนแปลงไปจาก
อดีต ขณะที่มาตรการการจัดการปั ญหาขอทานได้ดาํ เนินการในหลายลักษณะทั้งมาตรการทางกฎหมาย มาตรการ
ทางสังคมสงเคราะห์ มาตรการด้านการส่งเสริ มอาชีพซึ่งปรากฎในพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2484
ประเทศไทยได้เล็งเห็นคุณค่าความเป็ นมนุษย์และตระหนักถึงปั ญหาที่เกิดขึ้นกับผูก้ ระทําการขอทานซึ่ ง
เป็ นกลุ่ ม เป้ า หมายสํ า คัญ ในงานด้า นนโยบายสวัส ดิ ก ารสั ง คมและการสั ง คมสงเคราะห์ จึ ง ได้ป ระกาศ
พระราชบัญญัติการควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 เพื่อให้เกิดการคุม้ ครอง การควบคุม การพัฒนาคุณชีวติ ขอทาน
และแยกผูแ้ สดงความสามารถออกจากผูก้ ระทําการขอทาน อันเป็ นการแก้ปัญหาสังคมและปรับปรุ งการคุม้ ครอง
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สวัสดิภาพบุคคลให้เหมาะสมยิง่ ขึ้น และเพื่อกําหนดความผิดทางอาญาแก่ผหู ้ าประโยชน์จากความไม่สมประกอบ
ทางร่ างกาย สติปัญญาหรื อจิตใจของผูอ้ ื่น
การคุม้ ครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตขอทานตามกฎหมายดังกล่าวเป็ นการช่วยเหลือ บําบัดรักษา ฟื้ นฟู
สภาพร่ างกายจิตใจ และฝึ กอาชีพให้ผทู ้ าํ การขอทาน ที่จาํ เป็ นต้องอาศัยความร่ วมมือและการขับเคลื่อนจากหลาย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ผเู ้ ขียนจะนําเสนอสภาพปั ญหา และการจัดการปั ญหาขอทาน กรณี ศึกษาประเทศสวีเดน
ซึ่งไม่มีขอทาน แต่กลับประสบปั ญหาขอทานที่เป็ นคนต่างชาติที่เข้ามาสร้างผลกระทบต่อการดําเนินชีวติ ของชาว
สวีเดน อันนําไปสู่การควบคุมและการกําหนดมาตรการการจัดการปั ญหาอย่างเป็ นระบบ

2. วัตถุประสงค์

(1) เพื่อนําเสนอสภาพปั ญหาการขอทาน และพฤติกรรมการขอทาน ในประเทศสวีเดน
(2) แนวทางการควบคุมการจัดการปั ญหา กรณี ศึกษาขอทานชาวโรมาเนียในประเทศสวีเดน

3. สภาพปัญหาขอทานในประเทศไทย และพฤติกรรมการขอทานในประเทศสวีเดน

สภาพปัญหาการขอทานในประเทศไทย
ปั ญหาการขอทานถือเป็ นปั ญหาสังคมที่มีลกั ษณะซับซ้อนและเรื้ อรัง ทําให้การจัดการปั ญหาดังกล่าว
จําเป็ นต้องมีความเข้าใจ และมีแนวคิดในการจัดการปั ญหาที่ ถูกต้อง เนื่ องจากลักษณะปั ญหาขอทานที่ เกิ ดขึ้ น
ตลอดจนรู ปแบบพฤติกรรมการขอทานในประเทศไทย สามารถจําแนกได้ 3 ลักษณะ กล่าวคือ (สํานักงานส่งเสริ ม
และสนับสนุนวิชาการ 11, 2561)
1. กรณี ขอทานที่เป็ นคนไทย มีลกั ษณะพฤติกรรมการขอทานและปั ญหาที่เกิดขึ้น ดังนี้
1) ผูก้ ระทําการขอทานส่วนใหญ่ไม่กระทําการขอทานในพื้นที่ของตนเอง แต่จะไปขอทานในพื้นที่
อื่นแทน โดยมักเป็ นผูส้ ู งอายุและผูพ้ ิการ มีบางส่ วนที่ทาํ เป็ นครอบครัว โดยเหตุผลของการขอทานอาจเนื่ องจาก
ความจําเป็ นในครอบครัว เช่น ต้องเลี้ยงดูบุตรพิการ อยากออกมาใช้ชีวิตในที่สาธารณะ รวมทั้งยังขาดความเข้าใจ
ใน พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559
2) รู ปแบบของขอทาน จะดําเนิ นงานเป็ นขบวนการ มีรถรับส่ ง แต่เจ้าหน้าที่ ไม่สามารถจะจับกุม
ขบวนการเหล่านี้ได้ เนื่องจากขอทานไม่ให้ความร่ วมมือบอกความจริ งเกี่ยวกับขบวนการขอทาน ทําให้การจัดการ
ปั ญหาสามารถดําเนินการได้เพียงแค่ปลายเหตุ
3) ขอทานมี การปรับเปลี่ยนวิธีการ พฤติ กรรมในการขอทาน โดยหลังจากมี พ.ร.บ.ควบคุมการ
ขอทาน พ.ศ. 2559 มีผกู ้ ระทําการขอทานที่เป็ นการขอทานแบบซํ้าหน้าลดลง แต่เปลี่ยนรู ปแบบเป็ นการขายของ
เล็กๆน้อยๆ บังหน้า เช่น ตุก๊ ตา ผัก พวงกุญแจ ลูกอม เป็ นต้น
4) สถานที่ ทาํ การขอทาน มักจะเป็ นพื้นที่ที่ผูค้ นพลุกพล่าน เช่น ตลาดนัด วัด งานประจําปี สถานี
รถไฟ ห้างสรรพสิ นค้า แหล่งท่องเที่ยว โดยมักจะทําการขอทานในช่วงเวลากลางวันและเย็น
5) รู ปแบบการแต่งกาย จะมีการแต่งกายด้วยเสื้ อผ้าขาด มองดูสกปรก ทําตัวให้น่าสงสาร ใช้คาํ พูดที่
ดูน่าสงสาร เพื่อให้คนเห็นใจ
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2. กรณี ขอทานที่เป็ นคนต่ างด้ าว มีลกั ษณะการขอทาน ดังนี้
1) ขอทานต่างด้าวที่กระทําการขอทานในประเทศไทยส่ วนใหญ่มาจากประเทศกัมพูชา เมียนมาร์
และจี น ทั้ง ที่ เ ข้า มาอย่า งถู ก ต้อ งและไม่ ถู ก ต้อ งตามกฎหมาย เช่ น คนจี น ที่ เ ข้า มาอย่า งถู ก กฎหมายในฐานะ
นักท่องเที่ยว หรื อชาวกัมพูชาที่มีความพิการที่เข้ามาขอทานอย่างผิดกฎหมาย
2) มีรูปแบบการขอทานที่แตกต่างกัน เช่น นําเด็กมานัง่ ขอทานด้วยเพื่อให้ดูน่าสงสาร นั่งขอทาน
โดยซ่อนขาเทียมไว้ บางรายไม่มีอุปกรณ์แต่ใช้กระดานเลื่อนๆ ขอทานไปเรื่ อยๆ เป็ นต้น
3) อาศัยอยูร่ ่ วมกันเป็ นหมู่คณะ บางรายเช่าโรงแรมอยูจ่ นคุน้ เคยกับเจ้าของโรงแรม
4) เจ้าหน้าที่คาดว่าอาจมีคนไทยเป็ นนายหน้านําพาขอทานต่างด้าวเข้าประเทศ ขอทานต่างด้าวมักไม่
กลัวกฎหมาย ยอมเสี ยค่าปรับเมื่อถูกจับกุม หากถูกผลักดันกลับประเทศก็จะกลับเข้ามาอีก
5) ขอทานต่างด้าวมีทศั นคติวา่ ขอทานเป็ นอาชีพที่สบาย และคนไทยจิตใจดี ชอบให้ทาน
3. กรณี ขอทานที่แอบแฝงเป็ นผู้แสดงความสามารถหรื อผู้ดูแลผู้แสดงความสามารถ
การขอทานในลักษณะดังกล่าวเป็ นวิธีการหนึ่ งที่ ทาํ ให้พฤติ กรรมการขอทานขาดองค์ประกอบตาม
พ.ร.บ. ควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 โดยพบว่า การแสดงความสามารถของบุคคล/ กลุ่มบุคคลดังกล่าวมักมีการ
เคลื่อนย้าย เดินทางแสดงตามสถานที่ต่างๆ ที่มีผคู ้ นหนาแน่น มักแสดงความสามารถด้านการร้องเพลงประกอบ
ดนตรี การแสดงดนตรี โดยการแสดงคนเดียว หรื อเป็ นผูพ้ ิการที่มีผนู ้ าํ พาหรื อจูงมาขอทาน
นอกจากนี้ มีการดําเนิ นการเป็ นกลุ่มขบวนการโดยมีการแบ่งผลประโยชน์ระหว่างกัน ซึ่ งทําให้ปัญหา
ขยายวงกว้างไปในชุมชน เช่น การทําบ้านเช่า/ แบ่งห้องให้เช่า การรับจ้างรับ-ส่ ง เพื่อไปทําการขอทาน อีกทั้ง
ขอทานที่เป็ นคนต่างถิ่น/ ต่างชาติ ซึ่ งคนในพื้นที่ชุมชนไม่รู้จกั มักคุน้ ที่หลายกรณี มีขอ้ สันนิษฐานว่าน่าจะเข้าข่าย
การเข้าสู่ กระบวนการค้ามนุษย์ ดังนั้นจําเป็ นต้องให้ความสําคัญในการจัดการ การกําหนดมาตรการ และแนวทาง
การแก้ไขปั ญหาขอทานที่มีประสิ ทธิภาพ
พฤติกรรมการขอทานในประเทศสวีเดน
สวีเดนเป็ นประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (European Union: EU) ซึ่ งมีเศรษฐกิจดี เป็ นรัฐสวัสดิการที่ ดี
และมี ความปลอดภัยสู งที่ สุดแห่ งหนึ่ งของโลก เนื่ องจากประเทศสวีเดนจัดเก็บภาษีจากประชากรในประเทศ
ประมาณร้อยละ 30 ของรายได้ จึงสามารถจัดสวัสดิ การให้ประชากรได้ครอบคลุมทุกเพศทุกวัย ทั้งยังมีการวาง
นโยบายประเทศในลักษณะก้าวหน้า เช่น การออกนโยบายส่ งเสริ มการมีบุตรที่มีประสิ ทธิ ภาพ ที่ทาํ ให้ประเทศ
สวีเดนสามารถเพิ่มอัตราการเกิดให้สูงขึ้นสวนทางกับประเทศอื่นๆ ในยุโรปที่อตั ราการเกิดลดตํ่าลงอย่างต่อเนื่ อง
(มนสิ การ กาญจนะจิตรา, 2556)
ด้วยเหตุน้ ี ชาวสวีเดนจึงมีความเป็ นอยูท่ ี่ดี พึ่งพา ตนเองได้ หากเจ็บป่ วยหรื อไม่สามารถทํางานเพื่อดูแล
ตนเองได้ จะได้รับการดูแลจากรัฐผ่านสวัสดิ การสังคมต่างๆ ในปี 1964 ประเทศสวีเดนจึ งได้ยกเลิ กกฎหมาย
ต่อต้านการขอเงินปี 1847 เนื่องจากไม่เหมาะกับบริ บทของประเทศที่ไม่มีคนยากจนและไม่มีใครต้องขออีกต่อไป
ดังนั้นชาวสวีเดนที่เติบโตมาในยุคทศวรรษที่ 1960, 1970, และ 1980 จึ งไม่เคยเห็นขอทานตามถนนในประเทศ
สวีเดนเลย (Ingrid, 2016)
จนกระทัง่ หลังการประกาศเพิ่มประเทศสมาชิกในกลุ่มสหภาพยุโรป (European Union: EU) ในปี ค.ศ.
2004 ซึ่งได้ประกาศเพิ่มประเทศสมาชิกจํานวน 10 ประเทศ ได้แก่ ไซปรัส เช็ก เอสโตเนีย ฮังการี ลัตเวีย ลิทวั เนี ย
มอลตา โปแลนด์ สโลวะเกี ย และสโลวีเนี ย และในปี ค.ศ. 2007 รับสมาชิ กเพิ่มอีก 2 ประเทศ ได้แก่ ประเทศ
593

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 14 ประจําปี 2562

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

โรมาเนี ยและบัลกาเรี ย (ฝ่ ายกงสุ ล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งโคเปนเฮเกน, 2012) ประเทศสวีเดนกลับต้อง
ประสบปั ญหาชาวโรมาที่ส่วนใหญ่อาศัยอยูใ่ นประเทศโรมาเนี ยและบัลกาเรี ยได้ใช้สิทธิ เดินทางเสรี ในประเทศ
กลุ่มสมาชิกฯ เข้ามาในประเทศสวีเดนเพื่อกระทําการขอทาน และเพิ่มจํานวนอย่างต่อเนื่อง จนกระทัง่ รัฐบาลของ
ประเทศสวีเดนได้คาดประมาณว่า มีขอทานชาวโรมาอยูใ่ นประเทศสวีเดนประมาณ 4,000 คน 1 ซึ่ งพบได้ทุกแห่ง
ในประเทศสวีเดน 2 ทั้งนี้ ชาวโรมา (Roma) เป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์พลัดถิ่น (Romani Diaspora) หรื อเป็ นที่รู้จกั ว่าเป็ น
กลุ่ ม ยิป ซี (Gypsy) ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ดในยุโรป มี จ ํา นวนประมาณ 11 ล้า นคน ส่ ว นใหญ่ อ าศัย ในประเทศโรมาเนี ย
บัลแกเรี ย และฮังการี โดยมีบรรพบุรุษมาจากยุคกลางของประเทศอินเดีย (Henriette, 2016) ซึ่ งทําให้ชาวโรมามี
รู ปพรรณลักษณะที่แตกต่างจากชาวยุโรปโดยทัว่ ไป
0

1

ปัจจัยดึงดูดชาวโรมาให้ เข้ ามาขอทานในประเทศสวีเดน
การย้ายถิ่นของชาวโรมาเพื่อกระทําการขอทานในประเทศสวีเดนนั้น ส่ วนมากมาจากประเทศโรมาเนีย
และประเทศฮังการี โดยมีปัจจัยดึงดูดการย้ายถิ่นที่สาํ คัญหลายปั จจัย ดังต่อไปนี้
1. ข้อตกลงของประเทศกลุ่มสหภาพยุโรป ที่ อนุ ญาตให้อาศัยในกลุ่มประเทศสมาชิ กได้นาน 3 เดื อน
โดยไม่ตอ้ งขออนุญาต (Free Visa) เป็ นปั จจัยดึงดูดให้เกิดการย้ายถิ่นของประชากรในประเทศสมาชิกที่ยากจนไป
ยังประเทศสมาชิกอื่นที่มีโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีกว่า แต่กรณี ชาวโรมาที่เดินทางมาเพื่อขอทานในประเทศสวีเดน
นั้นเป็ นการใช้ขอ้ ตกลงนี้อย่างผิดวัตถุประสงค์
ทั้งนี้ Sven Hovmoller ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยสตอกโฮล์ม และดํารงตําแหน่งรองประธานองค์กร
ให้ความช่วยเหลือผูอ้ พยพไร้บา้ น 3 ได้กล่าวถึงการย้ายถิ่นเพื่อขอทานของชาวโรมาว่า หากในประเทศที่มีเศรษฐกิจ
ดีเหล่านี้ ยงั คงมีขอทานอยู่ จะทําให้ประชากรยากจนในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปรับรู ้ได้วา่ พวกเขาก็สามารถ
เดิ นทางไปทัว่ ยุโรปเพื่อหาอนาคตที่ดีกว่าโดยการขอทานได้เช่นกัน ซึ่ งจะทําให้ปัญหาทวีความรุ นแรง ขยายวง
กว้าง และยากต่อการจัดการแก้ไข
3. ชาวสวีเดนมีรายได้สูง ใจดี และมีค่านิ ยมช่วยเหลือผูท้ ่ีดอ้ ยโอกาสกว่าตน จึงให้เงินขอทานแต่ละครั้ง
เป็ นจํานวนมาก บางรายให้เงินถึง 100 ดอลล่าร์สหรัฐ (Ingrid, 2016)
4. รายได้จากการขอทานในประเทศสวีเดนนั้น มากกว่ารายได้จากการประกอบอาชีพในประเทศต้นทาง
มีความสบายมากกว่า ประกอบกับมีนกั ท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาจํานวนมาก จึงเป็ นโอกาสให้ขอทานชาวโรมาทํา
รายได้มากกว่าการทํางานในประเทศต้นทางของตน
5. ประเทศสวีเดนมีสวัสดิ การที่ ดีกว่าประเทศต้นทางของชาวโรมา ด้วยความเป็ นรัฐสวัสดิการที่ดูแล
ประชากรทุกกลุ่มทุกวัย จึ งดึ งดูดครอบครัวชาวโรมาที่ มีวฒั นธรรมในการย้ายถิ่น ให้มาตั้งถิ่นฐานรวมกันเป็ น
ชุ มชนโดยไม่ได้รับการอนุ ญาต เพื่อให้ตนเองและครอบครัวได้พ่ ึงพาสวัสดิ การของประเทศสวีเดนซึ่ งดี กว่า
สวัสดิการในประเทศต้นทางของตนเองเป็ นอย่างมาก
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โปรดดูเพิ่มเติมใน https://www.gatestoneinstitute.org/7782/sweden-roma-beggars
โปรดดูเพิ่มเติมใน https://www.euractiv.com/section/social-europe-jobs/news/sweden-sees-explosion -in-beggars-from-eucountries/
โปรดดูเพิ่มเติมใน https://www.nytimes.com/2015/08/09/world/poor-eu-migrants-test-limits-of-swedish-tolerance.html
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นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยเสริ มอื่นๆ เช่น ที่ผา่ นมาไม่มีกฎหมายควบคุม/ต่อต้านการขอทาน 4 และชาวสวีเดน
มีมุมมองว่าคนขอทานเป็ นผูด้ อ้ ยโอกาสที่ควรให้การช่วยเหลือ ที่ทาํ ให้ชาวโรมาตัดสิ นใจย้ายถิ่นได้ง่าย แม้วา่ จะมี
อุ ป สรรคในการย้า ยถิ่ น บ้า งก็ ตาม เช่ น ค่ า ใช้จ่ า ยในการเดิ นทาง หรื อ การต้อ งอยู่ห่ า งไกลครอบครั ว แต่ เ มื่ อ
เปรี ยบเทียบกับรายได้ที่จะได้รับแล้วคุม้ ค่าที่จะเดินทางไป
3

รู ปแบบในการย้ ายถิ่นของชาวโรมาเข้ าประเทศสวีเดนเพื่อกระทําการขอทาน
ชาวโรมามีพฒั นาการในการเดินทางเข้าประเทศสวีเดน โดยช่วงแรกมักเป็ นการเดินทางส่ วนบุคคลเพื่อ
กระทําการขอทานในลักษณะไปกลับ กล่าวคืออาศัยในประเทศสวีเดนให้ครบ 3 เดื อนตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว
เดินทางกลับออกไปยังประเทศต้นทางเพื่อให้เป็ นไปตามข้อกําหนด จากนั้นจะขออนุญาตกลับเข้าประเทศสวีเดน
เพื่ อ กระทํา การขอทานอี ก วนไปมา จนกระทั่ง ย้า ยเข้า มากันทั้ง ครอบครั ว และเดิ น ทางมาพร้ อ มๆ กัน หลาย
ครอบครัวจนกลายเป็ นชุมชน ซึ่งรู ปแบบในการย้ายถิ่นของชาวโรมาเข้ามายังประเทศสวีเดนนั้น สามารถสรุ ปเป็ น
2 ลักษณะใหญ่ ได้ดงั นี้
1. การย้ายถิ่ นเพื่อกระทําการขอทานแบบชั่วคราว มี รูปแบบในการย้ายถิ่ นและกระทําการขอทานที่
คล้ายคลึงกันคือ ให้ผูห้ ญิงวัยกลางคนเป็ นผูเ้ ดิ นทางเข้าประเทศสวีเดนมากระทําการขอทานโดยนัง่ บนพื้นในที่
สาธารณะที่มีผคู ้ นสัญจรผ่านไปมาจํานวนมาก คลุมผ้าห่ มเพื่อป้ องกันความหนาว มีถุงขนาดใหญ่ใส่ สมั ภาระวาง
ข้างตัว และวางแก้วกระดาษหรื อภาชนะไว้ดา้ นหน้าโดยใส่ รูปถ่ายของลูก หรื อรู ปถ่ายของตนเองคู่กบั ลูก เพื่อ
เรี ยกร้องความสงสารเห็นใจจากผูท้ ี่สญ
ั จรผ่านไปมา
การขอทานแบบชัว่ คราวนี้ สร้างปั ญหาให้กบั ประเทศสวีเดนในลักษณะสร้างความรําคาญ รบกวน ผูท้ ี่
สัญจรไปมา รวมถึงนักท่องเที่ยว หรื อสร้างทัศนียภาพที่ไม่น่ามองในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ มีการตั้งข้อสังเกตว่า
อาจมีขบวนการที่จดั หาและนําพาชาวโรมาเข้ามาเพื่อกระทําการขอทาน ซึ่ งอาจกลายเป็ นอาชญากรรมรู ปแบบ
หนึ่งที่กระทบต่อความมัน่ คงปลอดภัยภายในประเทศได้
2. การย้ายถิ่นแบบกึ่ งถาวร เป็ นการย้ายถิ่นที่ ไม่ได้มีวตั ถุประสงค์เพียงเพื่อหารายได้จากการขอทาน
เท่านั้น แต่ตอ้ งการเข้ามาตั้งถิ่นฐานเพื่อพึ่งพาสวัสดิการรัฐ เป็ นการเดินทางมาพร้อมกันหลายครอบครัวและอยู่
รวมกันเป็ นชุมชนอย่างผิดกฎหมาย ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ความสะอาดในบริ เวณโดยรอบ รวมทั้งส่งผล
ต่อความรู ้สึกมัน่ คงปลอดภัยของประชากรในประเทศ

ด้าน ดังนี้

ผลกระทบจากการกระทําการขอทานของชาวโรมา
เนื่ องจาก ปั จจุบนั มีขอทานชาวโรมาในประเทศสวีเดนจํานวนมาก ส่ งผลกระทบต่อประเทศสวีเดนหลาย

1. เกิดการบุกรุ กพื้นที่สาธารณะและละเมิดทรัพย์สินที่มีเจ้าของ (พื้นที่วา่ ง) เพื่อตั้งถิ่นฐาน ทั้งนี้ แคมป์
ชาวโรมาที่ใหญ่และนับเป็ นกรณี ศึกษาในการจัดการปั ญหาของประเทศสวีเดนคือ แคมป์ เมือง Malmö ซึ่งมีชาวโร
มาที่เข้าอยูอ่ าศัยมากกว่า 200 คน สร้างความเดือดร้อนให้กบั ประชากรชาวสวีเดนที่อาศัยอยูโ่ ดยรอบ เจ้าของพื้นที่
4

ประเทศสวีเดนมีความพยายามในการออกมาตรการเพื่อจัดการกับปั ญหาขอทานท่ามกลางความเห็นที่ขดั แย้งทั้งทางการเมือง
องค์กรไม่แสวงหาผลกําไร และประชากรบางกลุ่ม แต่สามารถหาข้อยุติและประกาศใช้ได้เพียงบางเมืองเท่านั้น โปรดดูตวั อย่าง
เพิ่มเติมใน https://www.thelocal.se/20181217/swedens-highest-court-confirms-local-begging-ban และ
https://www.telegraph.co.uk/news/2019/08/05/swedish-town-introduces-licences-beggars/
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และสร้างความเสี ยหายต่อทรัพยากรในพื้นที่ สาธารณะ จนกระทัง่ เดื อนพฤศจิ กายน ค.ศ. 2015 คณะกรรมการ
สิ่ งแวดล้อมของเมือง Malmö ต้องตัดสิ นใจรื้ อถอนแคมป์ ดังกล่าว ซึ่ งนําไปสู่ การประท้วงของชาวโรมาที่ศาลาว่า
การเมือง Malmö กรณี ดงั กล่าวทําให้ Martin Valfridsson ผูป้ ระสานงานแห่ งชาติเพี่อประชากรเปราะบางในกลุ่ม
ประเทศสมาชิ กสหภาพยุโรปแห่ งประเทศสวีเดน (National Coordinator for Vulnerable EU Citizens) กล่าวว่า
สวีเดนไม่ควรมีการกําหนดพื้นที่พิเศษใดๆ ให้ชาวโรมาเพื่อตั้งถิ่นฐาน เพราะจะกลายเป็ นว่าสังคมช่วยกันทําให้
ชุ มชนแออัด (slum) กลับมาเกิ ดขึ้นใหม่อีกครั้ง ซึ่ งเป็ นการสร้ างปั ญหาใหม่ ทั้งนี้ หากผูใ้ ดต้องการเดิ นทางมา
ประเทศสวีเดนจะต้องขออนุญาตและอยูอ่ าศัยอย่างถูกกฎหมาย 5
2. การดํารงชีวิตโดยขาดสุ ขอนามัย และขาดการจัดการด้านสภาพแวดล้อมของชาวโรมา เนื่ องจากการ
บุกรุ กพื้นที่รกร้าง และพื้นที่ที่ไม่มีการจัดการระบบนํ้าประปา ระบบไฟฟ้า ระบบกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ งปฏิกลู
ระบบบําบัดนํ้าเสี ย นํามาซึ่งความไม่สะอาด ไม่ถูกสุขลักษณะ และมลภาวะต่างๆ เช่น ควันจากการก่อกองไฟ กอง
ขยะขนาดใหญ่ นํ้าขังเน่ าเสี ยและกองสิ่ งปฏิ กูลที่ เป็ นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้ อโรคต่างๆ ซึ่ งไม่เพียงส่ งผลกระทบ
โดยตรงต่อสุ ขอนามัยของชาวโรมาเท่านั้น แต่ยงั ส่ งผลกระทบอย่างมากต่อชุมชนชาวสวีเดนที่อาศัยอยูโ่ ดยรอบ
อีกด้วย
3. ชาวสวีเดนที่ อาศัยอยู่โดยรอบเกิ ดความรู ้ สึ กหวาดกลัวและขาดความมั่นคงปลอดภัย (Xenophobia)
เนื่องจากตามกฎหมายของประเทศสวีเดนกําหนดให้ผทู ้ ี่เข้าอยูอ่ าศัยในอสังหาริ มทรัพย์หรื อที่ดินต่างๆ ต้องมีการระบุ
ตัวตนให้ทางการทราบ แต่การบุกรุ กเข้าอยูอ่ าศัยของชาวโรมาในลักษณะนี้ทาํ ให้ไม่มีการระบุตวั ตน ทําให้ประชากร
ชาวสวีเดนเกิ ดความรู ้ สึกแปลกหน้า แปลกแยกทั้งทางกายภาพ ภาษา และวัฒนธรรม ไม่รู้ที่มาที่ ไปของคนกลุ่มนี้
รวมทั้งการมีขอทานจํานวนมากในสถานที่ท่องเที่ยวส่ งผลกระทบต่อความรู ้สึกไม่มนั่ คงปลอดภัยของนักท่องเที่ ยว
ด้วยเช่นกัน
4. ชาวโรมาเรี ยกร้องและประท้วงขอใช้สิทธิสวัสดิการรัฐเช่นเดียวกับชาวสวีเดน เช่น สิ ทธิในการตั้งถิ่น
ที่ อยู่อาศัย สิ ทธิ การศึ กษาของบุตรหลาน สิ ทธิ รักษาพยาบาลอันรวมถึงทันตกรรม โดยในปี 2014 ศาลปกครอง
(Administrative Court) ได้ตดั สิ นว่าบรรดาขอทานจากโรมาเนียมีสิทธิ ได้รับสวัสดิการในประเทศสวีเดน (Ingrid,
2016) ด้วยเหตุน้ ี การย้ายถิ่นเข้าประเทศสวีเดนของชาวโรมาจึงส่งผลกระทบต่องบประมาณของประเทศสวีเดนที่
ต้องจัดสวัสดิการให้กบั ชาวโรมาโดยที่ชาวโรมาไม่ได้จ่ายภาษีหรื อไม่ได้สร้างรายได้ให้กบั รัฐบาลเช่นเดียวกับ
ประชากรชาวสวีเดน สร้างความรู ้สึกไม่เป็ นธรรมและความไม่พอใจให้กบั ประชากรสวีเดนบางกลุ่มที่ มองว่า
ตนเองต้องทํางานและจ่ายภาษีจาํ นวนมากให้กบั รัฐบาลเพื่อให้ได้สวัสดิการรัฐ แต่ชาวโรมาที่ไม่ได้สร้างรายได้
ใดๆ ให้กบั ประเทศกลับได้รับสวัสดิการรัฐเฉกเช่นเดียวกับตน
4

4. แนวทางการควบคุมการจัดการปัญหา กรณีศึกษาขอทานชาวโรมาเนียในประเทศสวีเดน

จากจํานวนของขอทานที่ เพิ่มมากขึ้นและผลกระทบต่างๆ อันเนื่ องมาจากการย้ายถิ่นเพื่อกระทําการ
ขอทานของชาวโรมาทั้งแบบบุคคลและแบบครอบครั วที่ เกิ ดขึ้นในประเทศสวีเดน ทําให้รัฐบาลของประเทศ
สวีเดนได้กาํ หนดแนวทางในการจัดการปั ญหาดังกล่าว ดังนี้
1. การสร้ างความเข้าใจกับประชาชนและรณรงค์เพื่อหยุดการให้เงิ นขอทาน ตัวแทนรั ฐบาลสวีเดน
Martin Valfridsson ผูป้ ระสานงานแห่ งชาติ เพื่อประชากรเปราะบางในกลุ่มประเทศสมาชิ กสหภาพยุโรปแห่ ง
5

โปรดอ่านเพิ่มเติมใน https://www.thelocal.se/20160201/inquiry-asks-swedes-not-to-give-cash-to-beggars
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ประเทศสวีเดน ได้กล่าวขอร้องชาวสวีเดนหยุดการให้เงินกับขอทานชาวโรมา โดยให้เหตุผลว่า การให้เงินขอทาน
ไม่สามารถช่วยให้พวกเขาหลุดพ้นจากความยากจนได้ แต่ในระยะยาวจะทําให้การขอทานกลายเป็ นอาชี พ และ
ผูก้ ระทําการขอทานจะกลายเป็ นขอทานมืออาชีพ
บางหน่ วยงานในประเทศสวีเดนยังได้แสดงความห่ วงใยต่อปั ญหาขอทานชาวโรมาว่า อาจกลายเป็ น
ช่องทางให้กบั องค์กรอาชญากรรมหรื อแก๊งอิทธิ พลแสวงหาประโยชน์จากชาวโรมาที่เข้ามากระทําการขอทาน
หรื อเป็ นธุระจัดหา ล่อลวง นําพาชาวโรมาเข้าประเทศเพื่อมาเป็ นเครื อข่ายขอทานและเก็บผลประโยชน์จากการ
ขอทานนั้น ซึ่ งอาจกลายเป็ นการกระทําความผิดในลักษณะการค้ามนุษย์โดยองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่เป็ น
ปั ญหาใหญ่และยากในการจัดการแก้ไข
2. การเสนอทางเลือกที่เหมาะสมในการช่วยเหลือขอทานชาวโรมา นอกจากการรณรงค์เพื่อให้ประชากร
ชาวสวีเดนหยุดให้เงินกับขอทานแล้ว ทางรัฐบาลสวีเดนได้ให้ทางเลือกกับชาวสวีเดนที่มีความต้องการช่วยเหลือ
ขอทานชาวโรมาว่า จะเป็ นการดีกว่าหากร่ วมกันช่วยเหลือขอทานชาวโรมาผ่านการสนับสนุนเงินให้กบั องค์กรที่
ทํางานให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความยากจนของประชาชนในประเทศต้นทางของขอทานชาวโรมา ซึ่ งเป็ น
การแก้ไขปั ญหาที่ตน้ เหตุ เป็ นการช่วยเหลืออย่างเป็ นระบบและยัง่ ยืน โดยที่ชาวโรมาจะได้รับการพัฒนาทักษะ
ต่างๆ เพื่อให้เป็ นแรงงานที่มีทกั ษะฝี มือ สามารถมีอาชีพที่มน่ั คงและรายได้ที่สูงขึ้น เด็กๆ ชาวโรมาได้เข้าสู่ระบบ
การศึกษา ครอบครัวได้อยูก่ นั พร้อมหน้าโดยที่สมาชิกในครอบครัวไม่ตอ้ งย้ายถิ่นออกไปต่างประเทศเพื่อกระทํา
การขอทาน
ทั้งนี้ รัฐบาลสวีเดนเองได้จดั สรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ในประเทศต้นทาง
ของขอทานชาวโรมาด้วยเช่นกัน เพื่อให้เป็ นแรงงานที่มีความสามารถและประกอบอาชีพในประเทศของตนได้ อีกทั้ง
หากชาวโรมาต้องการเดิ นทางมาประกอบอาชี พในประเทศสวีเดน จะสามารถขออนุ ญาตเดินทางเข้ามาทํางานและ
พํานักในประเทศสวีเดนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่ งจะเป็ นผลบวกต่อชาวโรมาเองและต่อประเทศสวีเดน และ
เป็ นการป้ องกันชาวโรมาเดินทางเข้ามากระทําการขอทานในประเทศสวีเดนได้อย่างยัง่ ยืนอีกด้วย
การจัดการปั ญหาขอทานชาวโรมาของประเทศสวีเดนนั้น เป็ นการจัดการทั้งฝ่ ายผูข้ อและผูใ้ ห้ กล่าวคือ
มีการจัดการปั ญหาที่ประเทศต้นทางเพื่อป้ องกันไม่ให้ชาวโรมาเดินทางเข้ามาเพื่อกระทําการขอทาน ดําเนิ นไป
พร้อมกับการให้ความรู ้เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติของประชากรในประเทศที่มีต่อขอทาน และรณรงค์เพื่อหยุดการ
ให้เงิ นขอทาน พร้อมทั้งเสนอทางเลือกที่ถูกต้องเหมาะสมแทนหากพบเห็ นขอทานแล้วไม่สบายใจและมีความ
ต้องการช่วยเหลือผูก้ ระทําการขอทาน ดังนั้น จึงนับเป็ นรู ปแบบการจัดการปั ญหาขอทานที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็ น
การจัดการทั้งวงจร ไม่จดั การเพียงฝ่ ายผูข้ อหรื อฝ่ ายผูใ้ ห้เพียงอย่างเดียว อีกทั้งยังสามารถป้ องกันและจัดการปั ญหา
ขอทานที่อาจจะมาจากประเทศอื่นๆ ในอนาคตได้ ไม่เพียงเฉพาะขอทานชาวโรมาเท่านั้น

5. สรุ ป

ขอทานเป็ นปั ญหาสังคมที่ เกิ ดขึ้นมาอย่างต่อเนื่ องยาวนาน เป็ นปั ญหาเรื้ อรัง โดยมีสาเหตุเกิ ดขึ้นจาก
หลายเงื่ อนไขปั จจัยทั้งความเชื่ อ ความไม่รู้ ขบวนการอาชญากรรม รวมถึ งการปฏิ บัติของเจ้าหน้าที่ ที่ยงั ขาด
ประสิ ทธิ ภาพและความชัดเจน การจัดการปั ญหาจึงต้องมีการกําหนดมาตรการในหลายแนวทาง และต้องอาศัย
ความร่ วมมือของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการมีส่วนร่ วมของสังคม
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6. ข้ อเสนอแนะ

1. เงื่ อนไขสําคัญในการยุติปัญหาขอทานคื อ การงดให้เงิ นขอทาน โดยรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้ าง
ความเข้าใจที่ ถู กต้อง สร้ างการรั บรู ้ ของสังคมเกี่ ยวกับการงดให้เงิ นขอทาน ทั้งนี้ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ต ้อง
ดําเนินการเชิงรุ ก เช่น การสื่ อสารผ่านผูน้ าํ ทางสังคม ผูน้ าํ ทางความเชื่อ ผูน้ าํ ชุมชน
2. การพัฒนาคุณภาพชี วิตผูก้ ระทําการขอทาน เพื่อป้ องกันมิให้กลับมาขอทานซํ้า ผ่ านกระบวนการ
พัฒนาทัศนคติ ศั กยภาพและฝึ กอาชี พ เนื่ องจากสาเหตุการขอทานเกิ ดขึ้นจากปั ญหาความยากจน ปั ญหาด้าน
สุขภาพร่ างกาย มีขอ้ จํากัดในการวางแผนชีวติ ต้องการใช้ชีวติ อย่างอิสระในสังคม ไม่มีความอดทน ขี้เกียจ เสพติด
การขอ เคยชินกับสิ่ งที่ได้มาง่ายๆ ที่สาํ คัญ มาตรการในการจัดการควรใช้หลักการสังคมสงเคราะห์ที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาและช่วยเหลือตนเองเพื่อให้ขอทานปรับเปลี่ยนทัศนคติของตนเอง สร้างคุณค่าภายในตนเองให้เกิดขึ้น
3. การสื บสวนจับกุมและปราบปรามขบวนการหรื อแก๊งขอทาน ควรบังคับใช้กฎหมายให้เต็มรู ปแบบ
เข้มข้นจริ งจัง ทั้งมาตรการการจับกุม การปรับ และการดําเนินคดีในกรณี ขอทานต่างชาติ
4. การพัฒนานโยบายการจัดการปั ญหาการขอทานในระดับพื้นที่ เนื่ องจากการขอทานเป็ นปั ญหาสังคม
ที่เกี่ยวข้องกับค่านิยม ความเชื่อ และพฤติกรรมของผูค้ นในสังคมในฐานะของผูข้ อและผูใ้ ห้ โดยคุณค่าว่าด้วยการ
ให้ถือเป็ นเรื่ องที่ ดีงามในสังคม แนวทางการจัดการปั ญหาการขอทานจึ งจําเป็ นต้องคํานึ งบริ บททางสังคมและ
วัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกัน
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งานวิจัย นี้ มุ่ ง อธิ บ ายถึ ง บทบาทของชาวจี น ที่ เ ข้า มาอาศัย ในพื้ น ที่ เ มื อ งในสามจัง หวัด ชายแดนใต้
กรณี ศึ ก ษาเมื อ งยะลา โดยศึ ก ษากระบวนการในการกํา เนิ ด และพัฒ นาการของเมื อ งผ่ า นการสร้ า งสรรค์
สภาพแวดล้อมในการอยู่อาศัย และการจัดองค์ประกอบของชุมชนชาวไทยเชื้ อสายจี นภายใต้บริ บทของสังคม
เมืองมุสลิม
ระเบียบวิธีการศึกษา แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน ได้แก่ 1)การศึกษาข้อมูลประวัติศาสตร์ ของการอพยพตั้งถิ่น
ฐานของชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่เขตเมืองในจังหวัดยะลา 2)การทํางานในพื้นที่ภาคสนาม ได้แก่ การสังเกต
และสํา รวจองค์ประกอบของเมื องร่ ว มกับการสัมภาษณ์ บุคคลในพื้ นที่ 3)การนํา ข้อ มูล จากสองส่ ว นแรกมา
วิเคราะห์และจัดระเบียบลงบนแผนที่เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบและโครงสร้างเมืองในแต่
ละช่ ว งเวลา (Distribution Map) ซึ่ งทํา ให้ เ กิ ด รู ป ร่ า ง-รู ป ทรงของเมื อ งตามมา (สั ณ ฐานของเมื อ ง-Urban
Morphology)
ผลการศึกษาพบว่า ชาวจีนเริ่ มอพยพเข้ามาและทําการค้าขายริ มแม่น้ าํ ปั ตตานี ในช่วงปี พ.ศ.2400 ที่มีการ
ทําเหมืองแร่ ต่อมาในยุคที่มีการสร้างทางรถไฟเข้ามาในจังหวัดยะลา ทําให้กลุ่มพ่อค้าชาวจีนอพยพมาจากหลาย
พื้นที่เพื่อเข้ามาจับจองที่ดินและค้าขายบริ เวณหน้าสถานีรถไฟยะลา มีอาคารร้านค้าเกิดขึ้นเป็ นจํานวนมากรอบๆ
สถานี รถไฟ ทําให้เมืองยะลากลายเป็ นเมืองที่มีความสําคัญทางด้านเศรษฐกิ จใหม่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
คําสําคัญ: กําเนิดและพัฒนาการเมือง, ชาวไทยเชื้อสายจีน, จังหวัดยะลา, เมืองชายแดนใต้

ABSTRACT

This research aims to study the role of Thai Chinese who migrated to Yala province and other
neighboring provinces on the southern border of Thailand. This article will explain the format and development
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process in creating living environment and the elements of Chinese communities in Muslim city context for
understanding the origin and city development.
The method was divided into 3 parts which are: 1) studying the history of the immigrants and settlement
of the Thai-Chinese in Yala. 2) doing field work on site through observation and survey as regards architectural
elements along with interview a local people and 3) collecting and grouping data by developing a map for
analysizing the relationship of city elements and it’s structure in different periods and understand the urban
morphology.
The results of the study show that the Chinese in Yala began to migrate and trade on the Pattani River.
During the mining period later, in the era of the railway being built in Yala Province. Causing Chinese merchants
to migrate from many areas to land and trade in front of Yala Railway Station. There are many shop around the
train station, making Yala City an important new economic city in the three provinces of the southern border of
Thailand area.
Keywords: City Formation and Transformation, Thai-Chinese, Yala

1. บทนํา

สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยะลา ปั ตตานี และนราธิ วาส ในยุคก่อนเริ่ มประวัติศาสตร์ อยู่ภายใต้การ
ปกครองของอาณาจักรลังกาสุกะ ซึ่งรุ่ งเรื องมาจนถึงพุทธศตวรรษที่20จึงค่อยๆลดความสําคัญลงเหลือเพียงการค้า
ระดับท้องถิ่น ชื่ อของลังกาสุ กะก็ค่อยๆเลือนหายไป (ครองชัย หัตถา, 2552) สมัยรัตนโกสิ นทร์ ในปี พ.ศ. 2351
สยามแบ่งการปกครองของเมืองปั ตตานีออกเป็ น 7 หัวเมือง ต่อมาในปี พ.ศ. 2449 รัฐบาลไทยได้รวมหัวเมืองต่างๆ
เข้าเป็ นมณฑลปั ตตานี และยกเลิกตําแหน่ งเจ้าเมือง จนกระทัง่ ปี พ.ศ. 2475 รัฐบาลได้ยกเลิกการปกครองแบบ
มณฑล และจัดการบริ หารราชการส่วนภูมิภาค โดยจัดตั้งเป็ นจังหวัดและอําเภอตั้งแต่ พ.ศ. 2476 เป็ นต้นมา (ครอง
ชัย หัตถา, 2552) จากมณฑลปั ตตานี ได้แบ่งการจัดตั้งเป็ น จังหวัดปั ตตานี ยะลา และนราธิวาส
ชาวจี นโพ้นทะเลที่เดินทางเข้ามาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้พยายามกลมกลืนเป็ น
ส่ วนหนึ่ งของสังคมไทย โดยการปรับตัวให้เข้ากับสภาพทางกายภาพของพื้นที่และเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม โดยที่ยงั คงอัตลักษณ์ของความเป็ นจีนเอาไว้ได้ พื้นที่ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย
สังคมของชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม อาศัยอยูร่ ่ วมกัน เมื่อชาวจีนอพยพเข้ามา ทําให้เกิดความสัมพันธ์ในมิติ
ต่างๆที่หลากหลายมากขึ้น เกิดการปรับตัว แลกเปลี่ยนหรื อผสมกลมกลืน อันส่ งผลต่อโครงสร้างและการวางผัง
ของเมืองและชุมชนตลอดจนการจัดวางองค์ประกอบต่างๆ เช่น ที่อยูอ่ าศัย ร้านค้า ศาลเจ้า อาคารสมาคม และอื่นๆ
ให้สอดคล้องการดําเนินชีวิตที่ประกอบกิจการการค้าเป็ นหลัก โดยอาศัยการขนส่ งทางเรื อ ซึ่ งเป็ นลักษณะเฉพาะ
ของชุมชนชาวจีนที่เข้ามาค้าขายในเมืองท่าทางฝั่งทะเลตะวันออก ชุมชนชาวจีนเป็ นเสมือนจุดเริ่ มต้นของระบบ
เศรษฐกิจในพื้นที่ การศึกษารู ปแบบและการพัฒนาการตั้งถิ่นฐาน การจัดวางองค์ประกอบ และวางผังของชุมชน
ชาวจี นในเมืองหลักของสามจังหวัดชายแดนใต้น้ ี จะทําให้เราสามารถเข้าใจถึงอิทธิ พลและความสัมพันธ์ของ
ปั จจัยทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองการปกครองต่อการปรับเปลี่ยนถ่ายทอดและผสมรวมระหว่าง
วัฒนธรรมของชุมชนชาวไทยพุทธ ชาวไทยมุสลิมและชาวจี นในเมืองหลักของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่
ส่ งผลต่อรู ปแบบการตั้งถิ่นฐาน การจัดสภาพแวดล้อมในการอยูอ่ าศัยและการจัดวางองค์ประกอบของชุมชนให้
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เข้ากับบริ บทของเมือง และพัฒนาสื บเนื่ องจนปรากฎเป็ นโครงสร้างและรู ปสัณฐานของเมืองที่เห็นเป็ นปั จจุบนั
ความเข้าใจในกําเนิดและพัฒนาการของเมืองภายใต้ขอบเขตและเงื่อนไขดังกล่าว จะทําให้เราเข้าใจการก่อรู ปเป็ น
ชุมชนและเมืองตลอดจนถึงพัฒนาการของเมืองยะลาในมุมมองที่ กว้างขึ้น ในมิติที่รอบด้านขึ้นซึ่ งจะทําให้เรา
สามารถวางแนวทางในการอนุ รั ก ษ์แ ละพัฒ นาเมื อ งและชุ ม ชนที่ เ หมาะสมกับ สภาพเงื่ อ นไขของเมื องและ
วัฒนธรรมในการอยูอ่ าศัยของผูค้ นในปั จจุบนั และสอดคล้องกับความเป็ นมาในอดีต ในจังหวัดยะลาชุมชนชาวจีน
เริ่ มตั้งถิ่นฐานอยูบ่ ริ เวณแม่น้ าํ ปั ตตานี เป็ นเส้นทางเชื่อมการขนส่ งจากเหมืองแร่ ในแผ่นดินลึกและเดินทางออกสู่
ทะเล หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 1 รัฐบาลสยามได้สร้างทางรถไฟสายใต้ข้ ึน ทําให้การติดต่อค้าขายกับส่ วนกลาง
เป็ นไปได้สะดวกยิง่ ขึ้น เพื่อเป็ นกลยุทธ์ป้องกันการเข้ามาของชาติตะวันตก นอกจากนี้สยามยังอนุญาตให้ชาวจีน
สามารถจับ จองที่ ดิ น เพื่ อ ทํา เหมื อ งแร่ และทํา สวนยาง ทํา ให้เ กิ ด ชุ ม ชนชาวจี น ขึ้ น ตามแนวเส้น ทางรถไฟ
โดยเฉพาะในจังหวัดยะลาที่ชุมชนชาวจีนได้ยา้ ยมาทําการค้าในบริ เวณย่านถนนกลางซึ่ งอยู่ใกล้กบั สถานี รถไฟ
ยะลา

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

ศึกษาสาเหตุ ปัจจัย และอิทธิพลที่ส่งผลต่อกระบวนการและรู ปแบบของพัฒนาการในการสร้างสรรค์
สภาพแวดล้อมในการอยูอ่ าศัย และการจัดองค์ประกอบของชุมชนชาวจีนในเขตเทศบาลนครยะลา

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

ทฤษฎี ก ารตั้ ง ถิ่ น ฐาน Spencer and Thomas (1978) ได้ พู ด ถึ ง การตั้ งถิ่ น ฐานของมนุ ษ ย์ ว่ า เป็ น
ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ วฒั นธรรม (Cultural geography) กล่าวคือมนุษย์จะมีการจัดการทางพื้นที่เพื่อการอยู่
อาศัย ทํา มาหากิ น และการแสวงหาโอกาส ซึ่ ง สะท้อ นออกมาในลัก ษณะของความสัม พัน ธ์ 3 รู ป แบบคื อ
ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งมนุ ษ ย์- มนุ ษ ย์ มนุ ษ ย์- สัง คม และมนุ ษ ย์- สิ่ ง แวดล้อ ม ที่ เ ชื่ อ มระหว่า งแหล่ ง ที่ ต้ งั และ
สิ่ งแวดล้อมผ่านการทํากิจกรรมต่างๆในพื้นที่ และสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่ต้ งั ถิ่นฐานแต่ละแห่ งก็มี
ความเฉพาะและมีอิทธิ พลต่อการกําหนดวิถีชีวิตความเป็ นอยูข่ องผูอ้ ยูอ่ าศัยบริ เวณนั้น ทางด้านสังคม วัฒนธรรม
และสภาพแวดล้อมแต่ ละแห่ ง ก็มีก ารกําหนดรู ปแบบของการตั้งถิ่ น ฐานแตกต่ างกัน ไปเช่ น กัน กล่าวได้ว่า มี
ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างมนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อมมาจากลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ ส่วนรู ปแบบการตั้งถิ่น
ฐานในสังคมไทย กฤช เพิ่มทันจิตต์ (2536) ได้สังเกตว่าโดยส่ วนใหญ่แล้วการตั้งถิ่นฐานในสังคมไทยมักมีอยู่ 3
ลักษณะและมีการพัฒนาต่อเนื่องกันเป็ นระบบคือ 1) การตั้งถิ่นฐานแบบรวมกลุ่ม (Cluster settlements) บ้านเรื อน
จะตั้งอยู่รวมกัน มีศูนย์กลางชุมชนเป็ นพื้นที่ส่วนกลาง เช่น วัด โรงเรี ยน และมีปัจจัยเรื่ องพื้นที่การเกษตรที่อยู่
รอบๆชุมชน 2) การตั้งถิ่นฐานแบบกระจาย (Scattered settlements) ที่เป็ นการตั้งถิ่นฐานที่บา้ นเรื อนของเกษตรกร
ตั้งอยูภ่ ายในที่ดินของตน และมีความสัมพันธ์ทางเครื อญาติที่จะอยู่ใกล้ๆบริ เวณเดี ยวกัน 3) การตั้งถิ่นฐานแบบ
เส้นตรง (Linear settlements) เป็ นการตั้งบ้านเรื อนเรี ยงยาวตามเส้นทางคมนาคมทางนํ้า และทางบก
Urban Morphology เป็ นทฤษฎี ที่อธิ บายถึ งการก่ อรู ปร่ างและรู ปทรงของเมื อง จากการศึ กษาปั จจัย
ต่างๆ เป็ นการมองเมืองทางกายภาพซึ่ งรู ปร่ างและรู ปทรงของเมืองจะถูกกําหนดด้วยองค์ประกอบ 3 ปั จจัยต่างๆ
ดังนี้ 1) Building อาคาร 2) Plot-lots ที่วา่ งระหว่างอาคาร 3) Street ถนน (ไขศรี ภักดิ์สุขเจริ ญ, 2551) เน้นการ
ศึ กษาวิจัยอาคารและเมื องในเชิ งกายภาพ (physical) หรื อเชิ งพื้นที่ (spatial) โดยเฉพาะ จุ ดมุ่งหมายสําคัญคือ
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ต้องการทําความเข้าใจในรู ปแบบเชิงสัณฐานของเมืองและอาคารอย่างชัดเจน ก่อนขยายความไปสู่ การวิเคราะห์
รู ปแบบนั้นๆควบคู่กบั ปั จจัยอื่น เช่น ประวัติศาสตร์ สังคมวิทยา และจิตวิทยา

4. วิธีดําเนินการวิจัย

การศึ กษานี้ จะเน้นศึ กษาข้อมูลเกี่ ยวกับการเข้ามาตั้งถิ่นฐานของชาวจีนในเขตเมืองยะลาตั้งแต่ปี พ.ศ.
2400 ซึ่ งทําให้เกิ ดการตั้งถิ่ นฐานของชาวจี นซึ่ งมี ความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิ จในจังหวัดยะลา อิ ทธิ พลและ
วิธีการก่อรู ปที่ ว่างของชุมชนชาวจี น รวมถึงการสํารวจ สัมภาษณ์บุคคลในพื้นที่ และคนที่ เคยอาศัยอยู่ในพื้นที่
การสัมภาษณ์ จะเรี ยงลําดับตามองค์กรที่ ใหญ่ที่สุดจนไปถึงหน่ วยที่ เล็กที่ สุดคือบ้านพักอาศัย เพื่อให้ทราบถึง
ลักษณะกายภาพเมืองและองค์ประกอบของเมืองที่ค่อยๆ เปลี่ยนไปในแต่ละยุคสมัย และศึกษาประวัติศาสตร์ ของ
เมืองและเมืองที่เกี่ยวข้องทางการค้ากับยะลา เพื่อสร้างความเข้าใจในภาพรวมมากยิ่งขึ้น โดยลําดับขั้นตอนและ
วิธีการดําเนินการวิจยั มีดงั ต่อไปนี้
ขั้น ที่ 1 ทบทวนวรรณกรรม เป็ นการรวบรวมข้อ มู ล เอกสารและงานวิจัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งในงานวิจัย นี้
ประกอบด้วย 4 ส่ วน คือ ข้อมูลทฤษฎีวา่ ด้วยการตั้งถิ่นฐาน ทฤษฎีสัณฐานวิทยาเมือง ประวัติศาสตร์เมืองปั ตตานี
จนมีความเปลี่ยนแปลงและพัฒนามาเป็ นจังหวัดปั ตตานี นราธิ วาส และยะลา และข้อมูลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับ
บริ บทของสังคม เศรษฐกิจของเมืองท่าการค้าชายฝั่งทะเลตะวันออกและสถาปั ตยกรรม รวมถึงงานวิจยั ในบริ บท
อื่นอันเกี่ยวข้องกับประเด็นที่งานวิจยั นี้ศึกษา เพื่อเป็ นข้อมูลพื้นฐานและความเข้าใจรายละเอียดโดยพื้นฐาน
ขั้นที่ 2 การทํางานในพื้นที่ (Field Work) แบ่งเป็ น การเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Data) และการสํารวจ
ภาคสนาม (Field Survey) เพื่อประกอบการวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลที่ได้ศึกษาจากการทบทวนวรรณกรรม ซึ่ งการ
เก็บข้อมูลภาคสนามและการสํารวจภาคสนามอาจจะทําควบคู่กนั ไป
ขั้นที่ 3 การวิเคราะห์ขอ้ มูล เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางภาคเอกสาร จากอดีตจนถึงปั จจุบนั ทั้งทางด้าน
สัง คม เศรษฐกิ จ การเมื อ งการปกครอง เพื่ อ ให้เ ข้า ใจลัก ษณะพื้ น ที่ ในเบื้ อ งต้น และการวิเ คราะห์ ขอ้ มู ล จาก
ภาคสนาม จากการสัง เกตด้ว ยตนเอง การสัม ภาษณ์ ผูท้ ี่ มี ค วามเกี่ ย วข้อ งและการสํา รวจรั ง วัด เชื่ อ มโยงจัด
ความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมการอยูอ่ าศัย เพื่อสร้างแผนที่ที่ระบุถึงองค์ประกอบของเมืองและชุมชน ลักษณะ
เส้นทางการโยกย้ายถิ่นที่อยูก่ บั ความสัมพันธ์กบั เส้นทางการค้าและแหล่งเศรษฐกิจปั จจุบนั ทิศทางการเคลื่อนย้าย
อพยพของชาวไทยเชื้ อสายจี น พื้นที่ ประกอบธุ รกิ จกับความสัมพันธ์ของการพัฒนาเมื อง สถาปั ตยกรรมและ
องค์ป ระกอบเมื อ งที่ เ กิ ด ขึ้ น บริ เ วณใดบ้า งและเปลี่ ย นไปอย่า งไรตามยุค สมัย สาเหตุ แ ละปั จ จัย ที่ ท ํา ให้เ กิ ด
การพัฒนาหรื อเสื่ อมถอยในแต่ละช่วงเวลาคือปั จจัยใดบ้าง
ขั้นที่ 4 สรุ ปและอภิปรายผล ถึงการสร้างสภาพแวดล้อมอยูอ่ าศัยขางชาวไทยเชื้อสายจีนที่เข้ามาในพื้นที่
เมืองยะลา ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นและโครงสร้างขององค์ประกอบหลักที่สาํ คัญในยุคเริ่ มต้นก่อร่ างสร้างเมือง ว่ามี
เหตุปัจจัยอย่างไรที่ ทาํ ให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงหรื อยังคงรู ปแบบเดิ มไว้ได้ โดยการอธิ บายจะใช้การทําแผนที่
แผนภูมิ ตารางเปรี ยบเทียบ ภาพเปรี ยบเทียบระหว่างอดีตจนถึงปั จจุบนั

5. สรุ ปผลการวิจัย

5.1 กําเนิดและพัฒนาการของชุมชนชาวจีนในเขตเทศบาลเมืองยะลา
ตําแหน่งศูนย์กลางการปกครองของเมืองยะลาเปลี่ยนแปลงทั้งหมด 4 ครั้งใหญ่ คือ บ้านยาลอ, ท่าสาป,
สะเตง และนิ บง(เทศบาลนครยะลา) เมืองยะลาช่วงปี พ.ศ.2400 – 2460 เป็ นช่วงที่มีการทําเหมืองแร่ คึกคัก เมือง
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ยาลอหรื อเมืองยะลาในช่วงเวลานี้ อยู่บริ เวณท่ าสาปด้านทิ ศตะวันตกของแม่น้ าํ ปั ตตานี (ภาพที่ 1)ห่ างจากย่าน
การค้าบริ เวณสถานีรถไฟยะลาไปทางทิศตะวันตก 6 กิโลเมตร เป็ นที่รู้จกั ในฐานะของเมืองหน้าด่านอยูใ่ นเส้นทาง
การขนส่ งสิ นค้า จากการเดิ นทางทางนํ้า ก่อนจะเดินทางต่อเข้าไปในเขตเทือกเขาโดยใช้ชา้ งเพื่อสะดวกต่อการ
เดินทางเชื่อมต่อไปยังเหมืองแร่ ต่างๆภายในเขตเทือกเขา ซึ่งเป็ นแหล่งเหมืองแร่ ที่มีความสําคัญทําให้พ้นื ที่ท่าสาป
เป็ นย่านการค้าที่สาํ คัญมากอีกแห่ งในลุ่มนํ้าปั ตตานี ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2479 ได้มีการประกาศตามราช
กิจจานุเบกษา เล่ม 53 หน้า 1221 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองยะลา จังหวัดยะลา ซึ่ งในขณะนั้นศูนย์กลาง
การปกครองอยู่บริ เวณสะเตงด้านทิศตะวันตกของแม่น้ าํ ปั ตตานี ห่ างจากสถานี รถไฟประมาณ 5 กิ โลเมตร เขต
เทศบาลเมืองยะลาครอบคลุมตั้งแต่สะเตงจนถึ งสถานี รถไฟยะลา (ภาพที่ 2) ต่อมาได้มีประกาศตามราชกิ จจา
นุเบกษา เล่มที่ 56 หน้า 936, วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2482 มีการพิจารณาย้ายเมืองยะลาจากสะเตงให้ไปตั้งอยูใ่ กล้
กับสถานีรถไฟหรื อบ้านนิบงซึ่งเป็ นพื้นที่มีระดับสูง นํ้าไม่ท่วมดัง่ เช่นที่เมืองสะเตง

ภาพที่ 1 แผนที่แสดงตําแหน่งศูนย์กลางการปกครองเมืองยะลา 3 ระยะ และแผนภาพแสดงที่ต้งั
และความสัมพันธ์ขององค์ประกอบเมือง ราวปี พ.ศ. 2400

ภาพที่ 2 แผนภาพแสดงที่ต้ งั และความสัมพันธ์ขององค์ประกอบเมือง ราวปี พ.ศ. 2479
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5.2 กําเนิดและพัฒนาการของชุมชนชาวจีนในเขตเทศบาลนครยะลาช่ วงปี พ.ศ. 2460 – 2490
พื้ น ที่ ต้ งั เมื อ งยะลาบริ เวณทางด้านทิ ศใต้ของแม่น้ ําปั ตตานี ใ นปั จจุ บัน เดิ ม เรี ยกว่า บ้า นนิ บ ง เริ่ มมี
การอพยพของผูค้ นในอําเภอและจังหวัดใกล้เคียงมาตั้งถิ่นฐานบริ เวณนี้ประมาณช่วงปี พ.ศ.2460 จากความซบเซา
ของปั ตตานี ทาํ ให้คนจีนที่เคยอยูใ่ นปั ตตานี และที่เดินทางมาจากเมืองจีนรุ่ นหลังไม่ได้แวะตั้งรกรากอยูท่ ี่ปัตตานี
อีกต่อไป ซึ่งมีส่วนทําให้ยะลากลายเป็ นจังหวัดที่มีประชากรชาวจีนอยูม่ ากที่สุดใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (แพร
ศิริศกั ดิ์ดาํ เกิง, 2546) นอกจากเป็ นย่านการค้าชาวไทยเชื้อสายจีนที่อพยพมาจากปั ตตานีและบ้านท่าสาปแล้ว พบว่า
มีชาวจี นจากแหล่งอื่นๆอพยพย้ายถิ่นฐานมาทางรถไฟ เพื่อมาตั้งหลักปั กฐานค้าขายและเปิ ดกิ จการบริ เวณรอบ
สถานีรถไฟยะลา ทั้งชาวจีนจากจังหวัดนครปฐม จังหวัดกาญจนบุรีและสุพรรณบุรี เป็ นต้น เส้นทางการคมนาคม
ได้เปลี่ยนแปลงจากทางนํ้า มาเป็ นการคมนาคมโดยรถไฟ ซึ่งสถานีรถไฟยะลาได้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2464 เป็ นปี ที่
เส้นทางรถไฟสายใต้เปิ ดทําการ ทางรถไฟเชื่อมตั้งแต่กรุ งเทพฯถึงสุไหงโกลก จ.นราธิวาส ซึ่งเป็ นพรมแดนติดกับ
เมืองกลันตัน โดยการเปิ ดเส้นทางรถไฟในครั้งนี้เปิ ดโอกาสให้ชาวไทยเชื้อสายจีนจากพื้นที่อื่นๆของประเทศไทย
อพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามาในพื้นที่ภาคใต้ของไทยมากขึ้น ส่ วนใหญ่เป็ นการค้าขายโดยหยุดแวะตามพื้นที่เมืองที่ มี
สถานี รถไฟ เกิดเป็ นย่านการค้าอยูบ่ ริ เวณหน้าสถานี รถไฟยะลาคือย่านสายกลาง หรื อถนนยะลาในปั จจุบนั เป็ น
ถนนที่สร้างตั้งฉากกับสถานีรถไฟมีบา้ นเรื อนร้านค้าในลักษณะเรื อนแถวไม้สองชั้นสร้างติดๆกันทั้งสองฝั่งถนน
ย่านสายกลางคือพื้นที่ที่มีชาวไทยเชื้อสายจีน และชาวไทยพุทธอพยพมาจากหลากหลายถิ่นที่ เพื่อเข้ามา
ทําการค้าขายในจังหวัดยะลา ย่านสายกลางประกอบไปด้วย ถนนยะลา ถนนรถไฟ ถนนพิพิธภักดี ถนนปราจิณ
และถนนระนอง การถือครองที่ดินบริ เวณพื้นที่ยา่ นสายกลาง เดิมเป็ นของชาวไทยมุสลิม และได้แบ่งให้คนไทย
และคนไทยเชื้อสายจีนเช่าเปิ ดกิจการ

ภาพที่ 3 พัฒนาการทางโครงสร้างและองค์ประกอบเมือง ช่วงปี พ.ศ. 2464 (ภาพซ้าย), พัฒนาการทางโครงสร้าง
และองค์ประกอบเมือง ช่วงปี พ.ศ. 2479 (ภาพขวา)
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5.3 กําเนิดและพัฒนาการของชุมชนชาวจีนในเขตเทศบาลนครยะลาช่ วงปี พ.ศ. 2490 – 2520
เมื องยะลาในยุคนี้ ถื อได้ว่าเป็ นยุคสร้ างบ้านแปงเมื องปรั บสู่ ความเป็ นเมื องสมัยใหม่ พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค มีการพัฒนาเมืองโดยการวางผังเมืองใหม่ในปี พ.ศ. 2495 โดยพระรัฐกิจวิจารณ์ เป็ นการออกแบบ
ผังเมืองแบบวงเวียน ที่มีการแบ่ง พื้นที่ใช้สอยเป็ นวงเวียนสามชั้น ชั้นที่1 เป็ นหน่วยงานราชการ ถัดมาชั้นที่ 2 เป็ น
บ้านพักข้าราชการ ชั้นที่ 3 เป็ นโรงพยาบาล โรงเรี ยน สวนสาธารณะ และชั้นนอกสุดเป็ นย่านการค้าและที่อยูอ่ าศัย
เชื่ อมด้วยถนนที่ ตดั ตรงเข้าสู่ ศาลหลักเมื องที่ ต้ งั อยู่ใจกลาง (วลัยลักษณ์ ทรงศิ ริ ,2553)โดยมี ถนนพิพิธภักดี ที่
เชื่ อมต่อตั้งแต่ย่านธุ รกิ จของเมืองยะลาคือบริ เวณสถานี รถไฟ และตัดตรงมาทางด้านทิ ศใต้ 2 กม. มาบรรจบที่
ศาลหลักเมือง มีการตัดถนนเส้นๆอื่นเพิ่มเติมเป็ นโครงข่ายผังแบบกริ ดตารางที่เชื่ อมถึงกันทั้งเมือง จากการตัด
ถนนที่เป็ นโครงข่ายผังแบบกริ ดตารางทําให้เกิดที่วา่ งระหว่างถนนเป็ นบล็อกสี่ เหลี่ยม ซึ่ งมีการสร้างเรื อนร้านค้า
หันด้านหน้าออกสู่ ถนนในแต่ละด้านของบล็อก ด้านหลังบ้านชนกันและเหลือที่ ว่างเป็ นตรอกหรื อ Back lane
สําหรับคนเดินเพื่อใช้ในการขนย้ายสิ่ งปฎิ กูลออกทางหลังบ้าน เรื อนร้านค้าบริ เวณถนนยะลา สร้างในรู ปแบบ
เดียวกัน เป็ นเรื อนแถวไม้สองชั้นสองฝั่งถนนยาวไปจนถึงถนนระนอง มีทางเดินหน้าบ้านใต้อาคารแบบ Five foot
way อย่างที่เมืองปี นังและสิ งคโปร์ อาคารที่สร้างหลังปี พ.ศ. 2500 นิ ยมสร้างเป็ นอาคารพาณิ ชย์หลายๆคูหาติดกัน
ตามแบบอาคารที่ทางเทศบาลสร้างขึ้นบริ เวณถนนสิ โรรสหน้าตลาดรถไฟ เป็ นอาคารโครงสร้างคอนกรี ตเสริ ม
เหล็กสองชั้นหน้ากว้างอาคารประมาณ 4 เมตร เป็ นยุคที่ มีโรงแรมสร้ างขึ้ นเป็ นจํานวนมากรอบสถานี รถไฟ
เนื่ องจากเป็ นจุดเชื่ อมต่อทางการค้า เช่น โรงแรมอันอัน บนถนนพิพิธภักดี เป็ นโรงแรมแห่ งแรกๆที่ สร้างโดย
โครงสร้างคอนกรี ตเสริ มเหล็ก (ภาพที่ 4) ในปี พ.ศ. 2520 เกิดเพลิงไหม้บริ เวณถนนยะลา และถนนพังงา

ภาพที่ 4 พัฒนาการทางโครงสร้างและองค์ประกอบเมือง ช่วงปี พ.ศ. 2520 (ภาพซ้าย),
โรงแรมอันอัน บนถนนพิพิธภักดี สร้างก่อนปี พ.ศ.2520 (ภาพขวา)
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5.4 กําเนิดและพัฒนาการของชุมชนชาวจีนในเขตเทศบาลนครยะลาช่ วงปี พ.ศ. 2520 – 2560
ภายหลังจากเหตุเพลิงไหม้บนถนนยะลา และถนนพังงาทําให้เรื อนแถวไม้ในบริ เวณนี้ เสี ยหายทั้งหมด
ทางเทศบาลจึ งได้ประชุมกับเจ้าของที่ดินเพื่อรวมโฉนดที่ ดินและจัดทําผังใหม่ท้ งั หมดโดยไม่ตอ้ งเวนคืนที่ดิน
ออกกฎหมายควบคุมอาคาร ให้อาคารที่สร้างขึ้นใหม่สูง 3 ชั้นครึ่ ง ต้องมีความลึกไม่เกิน 25 เมตร และมีความกว้าง
ของอาคาร 4-6 เมตรขึ้นอยูก่ บั ขนาดที่ดินเดิมของแต่ละบ้าน ด้านหลังบ้านจะต้องมีประตูหลังออกสู่ ตรอกขนาด
เล็กซึ่ งคัน่ กลางระหว่างบ้านบนถนนยะลาและบ้านหลังอื่นๆรอบถนน โดยอาคารที่สร้างขึ้นใหม่ในบริ เวณนี้เป็ น
อาคารพาณิ ชย์สร้างด้วยคอนกรี ตมีรูปแบบที่เหมือนกันทั้งถนน(ภาพที่ 5) ทําให้ไม่พบสถาปั ตยกรรมรู ปแบบเดิม
ในบริ เวณนี้ จากการสร้างตลาดของการรถไฟและการสร้างอาคารพาณิ ชย์ของกรมการทางบริ เวณถนนสิ โรรส
ส่ งผลให้พ้ืนที่การค้าของเมืองค่อยๆขยายตัวไปทางด้านทิศใต้ตามถนนสิ โรรสมากขึ้น และได้มีการตัดถนนเป็ น
โครงข่ายผังแบบกริ ดตารางแยกออกไปจากถนนหลัก ชุมชนค่อยๆขยายตัว เชื่อมไปถึงวงเวียนศาลหลักเมืองซึ่ ง
เป็ นพื้นที่หน่วยงานราชการและเป็ นย่านที่ อยู่อาศัยชาวไทยพุทธที่เข้ามารับราชการในพื้นที่เมืองยะลา ในช่วงปี
พ.ศ. 2540 - 2560 ย่านสายกลางมี ตึกแถวสร้างขึ้นหนาแน่ นตลอดแนวถนนที่ เป็ นโครงข่ายของย่านสายกลาง
แต่เนื่ องด้วยมีเหตุการณ์ความไม่สงบ กลุ่มผูก้ ่อความไม่สงบมักจะเลือกก่อเหตุในบริ เวณย่านสายกลางและย่าน
เศรษฐกิ จโดยรอบได้ตกเป็ นเป้ าการก่อเหตุหลายครั้ง จากเหตุการณ์ความไม่สงบที่ เกิ ดขึ้นหลายครั้งติดต่ อกัน
ส่ งผลต่อการทําธุ รกิ จการค้า ทําให้ชาวไทยเชื้ อสายจีนจํานวนมากได้ยา้ ยถิ่นฐานไปยังเมืองอื่นๆแทน ส่ งผลให้
พื้ น ที่ บ ริ เ วณที่ เ คยเป็ นพื้ น ที่ ค ้า ขายของชาวไทยเชื้ อ สายจี น ได้ถู ก เปลี่ ย นเจ้า ของเป็ นชาวไทยมุ ส ลิ ม มากขึ้ น
ชาวมุสลิมเริ่ มเข้ามามีบทบาทในการค้าแทนที่ชาวไทยเชื้อสายจีน เนื่องจากในปั จจุบนั ชาวมุสลิมมีความเชื่อมัน่ ใน
การบริ การของชาวมุสลิมด้วยกันมากกว่า ทั้งในเรื่ องของระบบการเงิน การปล่อยกู้ ที่มีธนาคารอิสลามโดยเฉพาะ

ภาพที่ 5 พัฒนาการทางโครงสร้างและองค์ประกอบเมือง ช่วงปี พ.ศ. 2520 – 2560 (ภาพซ้าย),
อาคารพาณิ ชย์บนถนนยะลา หลังปี พ.ศ. 2520 (ภาพขวา)
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ภาพที่ 6 แผนที่แสดงพัฒนาการทางโครงสร้างและองค์ประกอบเมืองยะลา ช่วงปี พ.ศ. 2460 – 2560

6. อภิปรายผล

เมืองยะลาเป็ นเมืองที่มีการสร้างศูนย์กลางเมืองใหม่ข้ ึนในช่วงที่มีการสร้างทางรถไฟในช่วงปี พ.ศ. 2460
เป็ นเส้นทางการคมนาคมใหม่ที่สามารถเชื่อมไปยังเมืองกลันตันและติดต่อการค้ากับกรุ งเทพฯได้สะดวกมากขึ้น
ในช่วงแรกกลุ่มผูบ้ ุกเบิกเป็ นชาวจีนที่ยา้ ยมาจากชุมชนท่าสาปซึ่งเป็ นชาวจีนที่อาศัยอยูด่ ้ งั เดิมแล้ว ต่อมาเมื่อรถไฟ
ทําการวิ่งเชื่ อมไปถึงกรุ งเทพฯ ทําให้มีกลุ่มชาวจี นจากพื้นที่ ในภาคกลางเข้ามาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ ชุมชนติดกับ
สถานี รถไฟด้วยเห็นว่าเป็ นแหล่งธุรกิจใหม่ที่มีความเจริ ญของจังหวัดชายแดนใต้ ในช่วงแรกชาวไทยเชื้อสายจีน
สร้างเรื อนร้านค้าขนานไปกับถนนด้านทิศใต้ของสถานี รถไฟ ต่อมาสร้างถนนตัดตั้งฉากกับอาคารสถานี รถไฟ
ชุมชนค่อยๆขยายลงด้านทิศใต้เป็ นการตั้งถิ่นฐานแบบ Linear settlements และมีเรื อนร้านค้าทั้งสองฝั่งถนนสร้าง
ติ ดๆกันในลักษณะของ Shophouse และมี ทางเดิ นด้านหน้าอาคาร Five foot way หรื ออาเขต โดยเป็ นรู ปแบบ
สถาปั ตยกรรมที่ได้รับอิทธิ พลจากการติดต่อค้าขายกับเมืองปี นังและสิ งคโปร์ ซึ่ งเป็ นรู ปแบบอาคารปั จจัยที่ส่งผล
ต่ อ รู ป ร่ า งและรู ป ทรงของเมื อ งทํา ให้ เ กิ ด ที่ ว่า งระหว่า งอาคารในรู ป แบบเรขาคณิ ต ต่ อ มาในยุค หลัง การ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง การบริ หารส่ วนท้องถิ่นได้มีการวางผังเมืองยะลาใหม่ แบ่งพื้นที่การใช้งานภายในเมือง
ออกชัดเจน และสร้างเครื อข่ายถนนแบบกริ ดตารางทําให้เกิดบล็อกที่มีขนาดเล็กตามความลึกของบ้านเรื อน เกิด
รู ปแบบตึกแถวหันหลังชนกัน ไม่มีพ้ืนที่โล่งของที่ดิน โดยการสร้างอาคารพาณิ ชย์รอบบล็อกทั้งสี่ ดา้ นหันหน้า
ออกถนน มีทางเดิ นด้านหลังบ้านสําหรับการบํารุ งรักษา ด้วยการจัดสรรที่ ดินอย่างเป็ นระเบียบ ทําให้ไม่เหลือ
พื้นที่วา่ งภายใน อีกทั้งโครงข่ายถนนสามารถเชื่อมโยงได้ท้ งั เมือง ทําให้เมืองสามารถขยายออกไปได้เต็มพื้นที่

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) การนําไปใช้เพื่อวางแผนพัฒนาการจัดการผังเมืองในพื้นที่เศรษฐกิจของเมืองยะลา ซึ่งเป็ นจุด
เสี่ ยงในการก่อความไม่สงบ
(2) การนําไปใช้เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู ้การอยูร่ ่ วมกันแบบพหุวฒั นธรรมของเมืองยะลา ซึ่งมีการ
อยูร่ ่ วมกันของชาวไทยมุสลิม ชาวไทยพุทธ และชาวไทยเชื้อสายจีนมาตั้งแต่ในอดีต
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเมืองยะลาและเมืองใกล้เคียงเพิ่มเติม เพื่อเข้าใจลักษณะการถ่ายทอด
รู ปแบบการวางผังเมืองและรู ปแบบทางสถาปั ตยกรรมให้ดียง่ิ ขึ้น
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งานวิจยั เรื่ องศึ กษาวิถีขา้ วที่ ส่งผลต่อวิถีไทยภาคใต้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึ กษาวิธีการทํานาและภูมิ
ปั ญญาของชาวนาภาคใต้ 2) ศึกษาผลกระทบของวิถีการทํานาต่อวิถีชีวติ ของชาวนาภาคใต้ โดยการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึกกับเกษตรกรที่ทาํ นาข้าว ผูน้ าํ ชุมชน ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ใน 3 จังหวัดที่มีพ้ืนที่ทาํ นามากที่สุด
ในภาคใต้ คือ นครศรี ธรรมราช พัทลุง และสงขลา จํานวน 120 คน การสนทนากลุ่มย่อยกับเกษตรกรชาวนากลุ่ม
ละ 5-7 คน และการสัง เกตแบบมี ส่ ว นร่ ว มและการสัง เกตแบบไม่ มี ส่ว นร่ ว ม เป็ นเครื่ อ งมื อ รวบรวมข้อ มูล
ภาคสนามร่ วมกับการศึกษาเอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นนําข้อมูลมาจัดหมวดหมู่ วิเคราะห์ สังเคราะห์
และเขียนรายงานผลการวิจยั โดยวิธีพรรณนา
ผลการวิจยั พบว่า
1. การทํานาของชาวนาภาคใต้จะทําทั้งนาหว่านและนาดํา พันธุ์ขา้ วพื้นเมืองที่ปลูกในภาคใต้ ได้แก่ ข้าว
สังหยด เป็ นข้าวมีรสชาติดี มีคุณค่าทางโภชนาการสู ง นอกจากนี้ มี ข้าวเล็บนก ข้าวไข่มด ข้าวดอกพะยอม โดย
เกษตรกรที่มีพ้ืนที่ทาํ นามากและไม่มีแหล่งนํ้าหรื อชลประทานนิยมทํานาดํา แต่ข้ ึนอยูก่ บั ความเหมาะสมของฝน
ฟ้ าฤดูกาลด้วย ถ้าฝนตกล่าช้าชาวนาจะทํานาดํามากกว่าทํานาหว่าน จะเริ่ มตั้งแต่ตน้ ฤดูกาลเมื่อฝนตกดินชุ่มนํ้า
พอจะไถได้ก็จะเริ่ มไถทันที โดยทําการไถดะ ไถแปร แล้วจึงหว่านเมล็ดพันธุ์ขา้ ว ประมาณ 7-10 วัน เมล็ดข้าวก็จะ
เริ่ มงอกเจริ ญเติบโตขึ้นเรื่ อยๆ ถ้าฝนตกมากเกินไปจนนํ้าท่วมแช่เมล็ดข้าวนานเกินไป เมล็ดข้าวจะเสี ยเรี ยกว่า ข้าว
โผะ ต้องทําการหว่านใหม่ การทํานาดําในภาคใต้แบ่งออกได้เป็ น 2 เขตคือ เขตพื้นที่ราบชายฝั่งทะเลตะวันออก
ซึ่ งเป็ นพื้นที่ส่วนใหญ่สาํ หรับทํานา ซึ่ งในเขตนี้ ตอ้ งอาศัยนํ้าฝน ส่ วนที่ 2 คือเขตพื้นที่ราบตามแนวเทือกเขาและ
หุบเขาของคาบสมุทรไทย ตั้งแต่จงั หวัดชุมพรไปจรดเขตแดนประเทศมาเลเซี ย การทํานาในเขตนี้ส่วนใหญ่มกั ทํา
นาดําซึ่ งอาศัยนํ้าลําธารที่ไหลมาจากเทือกเขาโดยชาวบ้านจะทําเหมืองฝาย ทํานบผันนํ้าเข้านา มีการเตรี ยมแปลง
ตกกล้าและเตรี ยมแปลงสําหรับปั กดํา
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2. ภาคใต้มีพ้ืนที่ปลูกข้าวประมาณ 1 ล้านไร่ โดยเฉพาะในจังหวัดพัทลุง นครศรี ธรรมราช และสงขลา
แต่ตอนหลังๆ พื้นที่ปลูกข้าวเริ่ มลดลง เนื่ องจากมีเกษตรกรจํานวนหนึ่ งนํานาข้าวไปเป็ นที่ปลูกปาล์มนํ้ามัน และ
ยางพารา และยังมีพ้ืนที่นาร้างอีกจํานวนหนึ่ง 20-30% ซึ่ งปั จจุบนั ทั้งยางพาราและปาล์มนํ้ามันราคาไม่ค่อยดี และ
ต้นทุนสู ง เกษตรกรจํานวนไม่นอ้ ยที่ตอ้ งประสบกับปั ญหาขาดทุน หรื อคนที่ปล่อยให้พ้ืนที่นาร้าง ก็ควรพิจารณา
และหันกลับมาฟื้ นนาข้าวใหม่ ตอนนี้มีชาวนาในพัทลุงและสงขลาหลายรายที่มีรายได้จากการทํานาข้าวค่อนข้างดี
บางรายมีรายได้ประมาณ 100,000 บาท/ปี นอกจากนี้ อยากให้มีนโยบายเฉพาะกิจสนับสนุนโครงการพีเอ็นสต๊อก
ข้าวกับโรงสี หรื อการเก็บเปลือกไว้ในโรงสี เป็ นหลักประกันกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.
ก.ส.) โดยให้สมาคมโรงสี ขา้ วและกลุ่มชาวนาภาคใต้ร่วมกับภาครัฐในการรับซื้ อข้าวเปลือกและประกันราคาข้าว
ซึ่ งจะช่วยให้โรงสี ขา้ วในภาคใต้สามารถรับซื้ อข้าวจากเกษตรกรได้ท้ งั หมด ไม่ตอ้ งจําหน่ายไปยังส่ วนกลาง ที่แต่
ละปี ส่ งไปประมาณ 20% ซึ่ งทําให้ขา้ วราคาตกตํ่า เพราะต้องหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าขนส่ง เป็ นต้น การเปลี่ยน
พื้นที่นามาใช้ปลูกพืชพาณิ ชย์ชนิ ดอื่นก็คือความพยายามดิ้นรนของผูค้ นที่ยงั คงต้องการรายได้ที่เป็ นกอบเป็ นกํา
จากภาคเกษตร สิ่ งที่เกิดขึ้นกับการทํานาและชาวนาทุกวันนี้ดูจะห่างไกลจากภาพในเชิงอุดมคติที่พึงปรารถนาใน
มุมมองของประชาสังคม และหน่ วยงานรัฐที่ เน้นระบบการผลิตแบบพึ่งตนเอง ยกเว้นชาวนาส่ วนน้อยที่ ทาํ นา
คําสําคัญ : วิถีขา้ ว, วิถีไทยภาคใต้, ผลกระทบ

ABSTRACT

The study is titled Thai rice affecting Thai way of life in the South of Thailand. The objective of this
research was to (1) investigate rice farming and wisdom of southern Thai rice farmers and (2) search for effects
of rice farming on southern Thai rice farmers’ way of life. A research instrument in this study was in-depth
interview with 120 selected samples, namely rice farmers, village leaders, villagers, related officials in three
southern provinces having the most rice farming areas: Nakhon Si Thammarat, Phatthalung, and Songkhla. In
addition, focus group discussion with 5- 7 selected farmers in each group, participant observation, and nonparticipant observation were employed to collect the field data, along with related documents and research works.
After that, all collected data were categorized, analyzed, synthesized, and descriptively resulted.
The research results revealed that
1. There are two ways of rice farming done by southern Tai farmers: rice direct seeding and indirect
seeding. The most common local rice variety is Sanyod rice which provides high nutrition facts, followed by Leb
Nok, and Dawk Pa-Yawm (upland rice). The farmers who own spacious rice farming areas without water
resources or irrigation commonly work on rice indirect seeding. However, it depends on the suitability of climates.
For example, when rain delays, the rice farmers usually prefer rice indirect seeding to rice direct seeding. This
rice farming is started when it begins to rain, and then the soil is wet enough for primary and secondary tillage
before rice sowing. After sowing for 7-10 days, rice will continuously grow up. Nevertheless, if there is too much
rain, rice, called “Khao Po”, may be immersed in water, damaged, and resulted in sowing again. For more
information, there are two areas of rice indirect seeding in Southern Thailand. First, east coast areas are mostly
selected for rice farming, but it depends on rain. The second areas are plains near mountains and valleys in Thai
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peninsula, starting from Chumpon province to the border of Malaysia. These kinds of plains are often used for
rice indirect seeding since there are waterways flowing from mountains. Therefore, the farmers usually create
irrigation ditches, and dams, and prepare the paddies for cultivation and transplant rice seedlings.
2. The areas of rice paddies in Southern Thailand are approximately one million rai, especially in
Phatthalung, Nakhon Si Thammarat, and Songkhla provinces. However, rice paddies have been decreased due to
the fact that some farmers have been growing some oil palms and rubber trees instead, and 20-30% of rice paddies
are deserted. Unfortunately, prices of oil palm and rubber latex have been reduced, and the cost is high. It is
suggested that many farmers who face problems of losses and desert rice paddies should be reconsider to do rice
farming. At present, the farmers in Phatthalung and Songkhla provinces earn about 100,000 Baht/year of incomes
from rice farming. Furthermore, a special rice policy for the project of rice PN stocks with rice mills or rice
storage at rice mills with guarantees by Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives policy should be
promoted. Thai Rice Mills Association and Southern Thai Farmers Group cooperated with the government should
operate a policy of rice purchase and price guarantees. In consequence, rice mills in the South of Thailand can
help to buy all rice from farmers. If so, the farmers do not have to sell 20% of their rice to the government office
in charge of rice as usual. This causes the decrease of rice prices because reduction of some expenses such as
logistic costs. Changing rice paddies into other commercial crops farming becomes a way that farmers try to earn
agricultural incomes. It could be seen that the problems and situations happening to the farmers have been far
from ideal concepts of civil society, and government offices focusing on the self-reliant production system, except
a few rice farmers.
Keywords : Rice farming, Southern Thai way of life, Effects

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

การพัฒนาประเทศตามแนวทางเศรษฐกิ จ กระแสหลักที่ผ่านมา ได้ทาํ ให้สังคมไทยเปลี่ยนแปลงแบบ
ก้าวกระโดดไปสู่ สงั คมใหม่ที่มีความซับซ้อนในทุกด้าน การพัฒนาตามแนวทางตะวันตกได้ก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อประเทศไทยในหลายด้าน แต่การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วและรุ นแรงโดยมองเรื่ องเศรษฐกิจเป็ นหลักได้ส่งผล
กระทบอย่างมากมายต่อวิถีชีวิตของคนไทยและสังคมไทย ในด้านการเกษตรก็เช่นเดี ยวกันการพัฒนาสู่ ความ
ทันสมัย ต้องการผลผลิตต่อไรสู ง นําไปสู่ การทําเกษตรเชิงเดี่ ยวซึ่ งทําให้เกิดการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางภาค
เกษตรอย่างรวดเร็ ว พันธุ์ขา้ วก็มีการส่ งเสริ มให้มี การใช้ขา้ วปรั บปรุ ง พัน ธุ์ ทําให้ขา้ วพันธุ์พ้ืนบ้านภาคใต้มี
หลากหลายน้อยลง (มูลนิธิเกษตรกรรมยัง่ ยืน ประเทศไทย, 2557)
วิถีการดําเนิ นชี วิตเป็ นสิ่ งสําคัญ ซึ่ งส่ งผลต่อแนวความคิ ดที่ มีต่อข้าว เพราะแต่เดิ มเราปลูกข้าวเพื่อ
บริ โภค วิธีการต่างๆ จึงเป็ นวิธีการที่อยูร่ ่ วมได้กบั ธรรมชาติ ความรู ้ก็เกิดจากประสบการณ์ที่สงั่ สมกันมาเป็ นมรดก
ตกทอด มีการใช้แรงงานสัตว์ เก็บเกี่ยวนวดด้วยเครื่ องมือพื้นบ้าน ใช้มูลสัตว์เป็ นปุ๋ ย กําจัดศัตรู พืชและวัชพืชโดย
การถอนหรื อใช้สมุนไพร ใช้คราด ไถ มี ด พร้ า จอบ เคี ยว เป็ นเครื่ องมื อ หากแต่ในปั จจุ บันวิวฒั นาการทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็เข้ามามีบทบาทเป็ นอย่างมาก ในการปลูกข้าวเพื่อค้าขาย อีกทั้งแนวคิดหลักของการ
ปลูกข้าวได้เปลี่ยนไป ทําให้วิธีการเปลี่ยนไปด้วย โดยการใช้เครื่ องจักรกลเตรี ยมดิน ใช้ปุ๋ยเคมีบาํ รุ งต้นกล้า ใช้
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สารเคมีและเครื่ องจักรในการกําจัดศัตรู พืชและวัชพืช ปลูกข้าวพันธุ์ผสม ทดนํ้าด้วยระบบชลประทานสมัยใหม่
แน่นอนว่าแต่ละวิธีการย่อมต้องมีท้ งั ข้อดีและข้อเสี ยแตกต่างกันไป หากแต่สิ่งสําคัญที่สุดที่เทคโนโลยีไม่สามารถ
สร้างสรรค์ข้ ึนได้ก็คือ จิตวิญญาณของคนที่มีต่อข้าวนัน่ เอง

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

1. ศึกษาวิธีการทํานาและภูมิปัญญาของชาวนาภาคใต้
2. ศึกษาผลกระทบของวิถีการทํานาต่อวิถีชีวติ ของชาวนาภาคใต้

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

ในปั จจุบนั การเปลี่ยนแปลงการทํานาและชาวนาในประเทศไทยเป็ นไปอย่างสอดคล้องกับ ทิศทางการ
เปลี่ยนของการเกษตรและชนบทในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ โดยเฉพาะในแง่ที่วา่ กิจกรรมในภาคเกษตรมีบทบาท
น้อยลงทุกขณะ ซึ่ งสามารถมองเห็นทิศทางการเปลี่ยนแปลงนี้ ได้จากการทิ้งผืนนาให้กลายเป็ นนาร้างและจากที่
การทํานาไม่สามารถเป็ นเพียงแหล่งรายได้เดี ยวของครัวเรื อนได้อีกต่อไป แม้จะเป็ นการทํานาแบบเข้มข้นและ
ผูผ้ ลิตคาดหวังรายได้แบบเป็ นกอบเป็ นกําจากการทํานาก็ตาม (ชลิตา บัณฑุวงศ์, 2556) การปรับเปลี่ยนการใช้
พื้นที่นาไปทํากิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นใดแทน ย่อมส่งผลกระทบต่อวิถีชีวติ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นเกษตรกร
ที่ทาํ นาข้าวต้องตระหนักรู ้หาทางรับมือกับความเปลี่ยนแปลง ตลอดจนเสริ มสร้างให้เกิดความมัน่ คงทางอาหาร
ของ ชุมชนอย่างยัง่ ยืนต่อไป พื้นที่ภาคใต้จงั หวัดสงขลา พัทลุง นครศรี ธรรมราช เป็ นพื้นที่ที่มีการเพาะข้าวมาก
ที่ สุด ระบอบทุนนิ ยมในการทําการเกษตรกรรมแบบการค้าเข้ามาในพื้นที่ ทําให้ชาวนา ต้องปรับเปลี่ยนการใช้
พื้นที่นาไปเป็ นการทําสวนปาล์ม สวนยางพารา หรื อปลูกสร้างที่พกั เพื่อรองรับการท่องเที่ยว หรื อปล่อยให้ที่นา
ร้างว่างเปล่า จึงเป็ นสาเหตุสาํ คัญของการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวติ ของชาวนาภาคใต้ ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงทําการศึกษาวิถีขา้ ว
ที่ ส่งผลต่อวิถีไทยภาคใต้เพื่อค้นหาวิถีที่เป็ นแนวทางในการดํารงไว้ซ่ ึ งวิถีชีวิตของเกษตรที่พอเพียงเลี้ยงชีพได้
ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังนี้
ศึกษารวบรวบวิธีการทํา
นาของเกษตรกรใน
ภาคใต้

ศึกษารวบรวมภูมิ
ปั ญญาในการทํานา
ในภาคใต้

ศึกษาผลกระทบที่เกิด
จากวิถีการทํานาที่
เปลี่ยนแปลงไป

สํารวจวิถีชีวติ
ของชาวนา
ภาคใต้

สรุ ปแนวทางในการคงไว้
ซึ่งวิถีชีวติ ที่พอเพียงเลี้ยงชีพ
ได้ดว้ ยวิถีขา้ ว

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั ศึกษาวิถีขา้ วที่ส่งผลต่อวิถีไทยภาคใต้ โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับเกษตรกรที่ทาํ นาข้าว
ผูน้ าํ ชุมชน ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จํานวน 3 จังหวัดที่ทาํ นามากที่สุดในภาคใต้ คือ นครศรี ธรรมราช
พัทลุง และสงขลา จํานวน 120 คน การสนทนากลุ่มย่อยกับเกษตรกรชาวนากลุ่มละ 5-7 คน การสนทนากลุ่มแบบ
เจาะจง การสังเกตแบบมี ส่วนร่ วมและการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่ วม เป็ นเครื่ องมื อรวบรวมข้อมูลภาคสนาม
ร่ วมกับการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
1) ผูร้ ู ้และสถานที่ศึกษาที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ เกษตรกรที่ทาํ นาหรื อผูน้ าํ ชุมชนเกษตรกร หน้าที่
ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนครศรี ธรรมราช จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา
4.3 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
การสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามและการสัมภาษณ์โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3
ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับวิธีการทํานาและวิถีชีวติ ของเกษตรกร
ตอนที่ 3 เป็ นแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับผลกระทบต่อวิถีชีวติ และระบบเศรษฐกิจของเกษตรกร
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
นําข้อมูลมาจัดหมวดหมู่ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนรายงานผลการวิจยั โดยวิธีพรรณนา

5. สรุ ปผลการวิจัย

งานวิจยั เรื่ อง ศึกษาวิถีขา้ วที่ส่งผลต่อวิถีไทยภาคใต้ มีดงั นี้
1. ศึกษาวิธีการทํานาและภูมิปัญญาของชาวนาภาคใต้ สภาพพื้นที่ที่ปลูกข้าวในภาคใต้เป็ นที่ราบริ มทะเล
และเป็ นที่ราบระหว่างภูเขา ส่ วนใหญ่ใช้น้ าํ ฝนในการทํานา และฝนจะมาล่าช้ากว่าภาคอื่นๆ ด้วยเหตุน้ ี การทํานา
ในภาคใต้จึงล่าช้ากว่าภาคอื่น ชาวนาในภาคนี้ปลูกข้าวเจ้าในฤดูนาปี กันเป็ นส่วนใหญ่ ส่วนน้อยในเขตชลประทาน
ของจังหวัดนครศรี ธรรมราช พัทลุง และสงขลา มีการปลูกข้าวนาปรัง และปลูกแบบนาสวน บริ เวณพื้นที่ดอน
และที่สูงบนภูเขา ชาวนาปลูกข้าวไร่ เช่น การปลูกข้าวไร่ เป็ นพืชแซมยางพารา แมลงศัตรู ขา้ วที่สาํ คัญได้แก่ หนอน
กอ เพลี้ยจักจัน่ สี เขียว และเพลี้ยกระโดดสี น้ าํ ตาล โรคข้าวที่ สําคัญ ได้แก่ โรคไหม้ โรคขอบใบแห้ง โรคดอก
กระถิน โรคใบจุดสี น้ าํ ตาล และโรคใบจุดขีดสี น้ าํ ตาล นอกจากนี้ ดินนาก็มีปัญหาเกี่ยวกับดินเค็ม และดินเปรี้ ยว
ด้วย วิธีการเกี่ยวข้าวในภาคใต้ แตกต่างไปจากภาคอื่น เพราะชาวนาใช้แกระเกี่ยวข้าว โดยเก็บทีละรวงแล้วมัดเป็ น
กําๆ ปกติทาํ การเก็บเกี่ ยวในระหว่างเดื อนพฤศจิกายน และกุมภาพันธ์ การทํานาของชาวนาภาคใต้จะทําทั้งนา
หว่านและนาดํา โดยผูท้ ี่ มีเนื้ อที่ ทาํ นานมากและไม่มีแหล่งนํ้าหรื อชลประทานนิ ยมทํานาดํา แต่ข้ ึนอยู่กบั ความ
เหมาะสมของฝนฟ้าฤดูกาลด้วย ถ้าฝนตกล่าช้าชาวนาจะทํานาดํามากกว่าทํานาหว่าน
1.1 การทํานาหว่าน จะเริ่ มตั้งแต่ตน้ ฤดูกาลเมื่อฝนตกดินชุ่มนํ้าพอจะไถได้ก็จะเริ่ มไถทันที โดยทํา
การไถดะ ไถแปร แล้วจึงหว่านเมล็ดพันธุ์ขา้ ว ประมาณ 7-10 วัน เมล็ดข้าวก็จะเริ่ มงอกเจริ ญเติบโตขึ้นเรื่ อยๆ ถ้า
ฝนตกมากเกินไปจนนํ้าท่วมแช่เมล็ดข้าวนานเกินไป เมล็ดข้าวจะเสี ยเรี ยกว่า ข้าวโผะ ต้องทําการหว่านใหม่
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1.2 การทํา นาดํา การทํา นาดํา ในภาคใต้แ บ่ ง ออกได้เ ป็ น 2 เขตคื อ เขตพื้ น ที่ ร าบชายฝั่ ง ทะเล
ตะวันออก ซึ่ งเป็ นพื้นที่ ส่วนใหญ่สําหรับทํานา ซึ่ งในเขตนี้ ตอ้ งอาศัยนํ้าฝน ส่ วนที่ 2 คือเขตพื้นที่ ราบตามแนว
เทือกเขาและหุ บเขาของคาบสมุทรไทย ตั้งแต่จงั หวัดชุมพรไปจรดเขตแดนประเทศมาเลเซี ย การทํานาในเขตนี้
ส่ วนใหญ่มกั ทํานาดําซึ่ งอาศัยนํ้าลําธารที่ไหลมาจากเทือกเขาโดยชาวบ้านจะทําเหมืองฝาย ทํานบผันนํ้าเข้านา มี
การเตรี ยมแปลงตกกล้าและเตรี ยมแปลงสําหรับปั กดํา การเตรี ยมต้นกล้าทําได้ 2 แบบ คือ
1.2.1 แบบกล้าบก จะถางเผาและถากพื้นที่จนเตียนโล่ง แล้วแทงสักหยอดเมล็ดพันธุ์ขา้ วลงใน
หลุมนั้น จากนั้นกวาดดินกลบบางๆ เมื่อฝนตกลงมาเมล็ดพันธุ์ขา้ วจะงอก
1.2.2 แบบกล้านํ้า จะนําเมล็ดพันธุ์ขา้ วไปแช่น้ าํ ก่อนประมาณ 1-2 คืน แล้วนํามาวางไว้ในที่ร่ม
ลมไม่โกรก จนกระทัง่ ข้าวงอก เมื่อต้นกล้างอกดีแล้วจึงนําไปหว่านในแปลงเพาะกล้าต่อไป
สําหรับการเตรี ยมแปลงเพาะกล้านั้นจะเป็ นแปลงขนาดย่อมไถประมาณ 2-3 ครั้งแล้วคราดให้ดินแตก
ร่ วนเป็ นโคลนตม ซึ่งเรี ยกว่า ไถเทือก ต้องทําอย่างประณี ตไม่ให้มีกอ้ นดินและเศษหญ้าเหลือปนอยู่ เสร็ จแล้วต้อง
วิดนํ้าออกจนหมดปล่อยหน้าดิ นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ 2-3 วัน แล้วจึ งนําเมล็ดพันธุ์ขา้ วที่ แตกหน่ อดี แล้ว มา
หว่านโรยให้เรี ยงแน่นเสมอกันทั้งแปลง ปล่อยทิ้งไว้ให้หน่อพันธุ์ขา้ วหยัง่ รากและแตกใบอ่อน ในระยะนี้ตอ้ งคอย
วิดนํ้าออกไม่ให้ขงั ท่วมแปลงกล้าและคอยดูแลไม่ให้นกมากินหน่อข้าวเรี ยกระยะนี้ วา่ เพาะเลย เมื่อต้นข้าวงอก
งามมีใบอ่อนประมาณ 2-3 ใบ จะระบายนํ้าเข้ามาหลอเลี้ยงต้นกล้า เมื่อต้นกล้าสู งประมาณ 1 ฟุต จึงถอนต้นกล้า
ออกทั้งหมดมัดเป็ นกําๆ เพื่อนําไปปั กดําในแปลงปั กดําต่อไป ก่อนนํากล้าไปปั กดําจะต้องตัดปลายใบของต้นกล้า
ทิ้งเสี ยก่อน แล้วปั กดําเป็ นกอๆ แต่ละกอใช้ตน้ กล้าประมาณ 3-5 ต้น ในการปั กดําชาวนาจะใช้ ไม้ถุง้ ปั กนําก่อน
แล้วจึงฝังต้นกล้าลงไป ปั กดําให้เป็ นแถวอย่างมีระเบียบสวยงามระยะแต่ละกอและแต่ละแถวห่ างกนประมาณ 1
ฟุต เมื่อปั กดําเต็มแปลงแล้วต้องคอยระบายนํ้าเลี้ยงต้นกล้าให้พอเหมาะ คือให้ระดับนํ้าสูงปะมาณครึ่ งหนึ่งของต้น
กล้า จนกว่าต้นกล้าจะแตกกอและออกราก
การดูแลรักษาข้าวกล้า การดูแลรักษาข้าวนาหว่านเมื่อต้นข้าวงอกงาม ลําต้นประมาณ 4-6 นิ้ว ถ้ามีน้ าํ ล่อ
เลี้ยง ลําต้นสู งประมาณครึ่ งลําต้น ข้าวกล้าจะเจริ ญรวดเร็ วยิ่งขึ้น ชาวนาต้องคอยดูแลไม่ให้ตน้ ข้าวขาดนํ้าหรื อนํ้า
ท่วมยอดข้าว เมื่อลําต้นสูงประมาณ 8 นิ้ว ข้าวจะเริ่ มแตกกอต้องหมัน่ ถอนหญ้าและวัชพืชอื่นๆ ทิ้ง โดยเฉพาะข้าว
ผี (ข้าวหาง) ซึ่งมักเจริ ญและแตกกอเร็ วกว่าต้องคอยถอนออกให้หมด มิเช่นนั้นจะแย่งอาหารต้นข้าว ทําให้ตน้ ข้าว
ไม่สมบูรณ์ เรี ยกว่า ข้าวหยอด ส่วนใดมีตน้ ข้าวหนาแน่นเกินไปต้องถอนย้ายออกเสี ยให้เหลือกอห่ างกันประมาณ
1 ฟุต เรี ยกการถอนย้ายต้นที่ไม่ตอ้ งการออกว่า แบ่งข้าว ถ้าที่ใดข้าวงอกห่างกันเกินไปนําต้นข้าวที่ถอนย้ายมานั้น
มาปลูกเสริ มให้ได้ระยะพอเหมาะ เรี ยกการปลูกเสริ มว่า ซ่อมข้าว การดูแลรักษาข้าวนาทั้งนาหว่านและนาดํา ต้อง
คอยระบายนํ้าให้อยู่ในระดับที่ พอเหมาะไม่เป็ นอันตรายแก่ตน้ ข้าวจนกว่าข้าวกล้าจะออกรากและเก็บเกี่ ยวได้
ชาวนาจึงคอยซ่อมเสริ มคันนาขึ้นให้ขงั นํ้าได้เป็ นอย่างดี ดังนั้นจึงต้องหมัน่ ขุดดินชายคันนาขึ้นพูนเสริ มคันนาให้
มัน่ คงและแต่งให้ได้แนวตรงเพื่อสะดวกแก่การไถและปั กดํา เรี ยกการขุดดินริ มคันนาเพื่อแต่งคันนาว่า ฉากหัวนา
การใช้ปุ๋ยบํารุ งต้นข้าวสมัยก่อนนิยมใช้ปุ๋ยคอกเป็ นหลักคือใช้มูลวัวและมูลควาย
เมื่อข้าวในนาสุ กดีแล้วก่อนเก็บเกี่ยวทุกปี จะทําพิธี รวบขวัญข้าว เพื่อนําเอารวงข้าวที่รวบไว้ไปใช้เป็ น
ขวัญข้าว ประจําลอมข้าว ถือว่าเป็ นเสมือนตัวแทนของแม่โพสพและเป็ นสิ ริมงคลแก่อาชีพทํานา เครื่ องเก็บเกี่ยว
นิยมใช้ แกระ เก็บทีละรวง บางท้องถิ่นเช่นอําเภอของจังหวัดสุราษฎร์ธานี หรื อในจังหวัดชุมพร อาจใช้ กรู ด บ้าง
ผูเ้ ก็บข้าวมีท้ งั เด็กและผูใ้ หญ่ท้ งั หญิงและชาย ถ้าข้าวสุ กมากเก็บไม่ทนั อาจมีการไหว้วานเพื่อนบ้านเป็ นครั้งคราว
เรี ยกว่า ออกปากเก็บข้าว หรื อไม่ก็วา่ จ้างคนอื่น เรี ยกคนที่มารับจ้างเก็บข้าวว่า ลูกจ้างเก็บข้าว
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พันธ์ขา้ วที่ใช้ปลูกในภาคใต้ข้ ึนอยูก่ บั สภาพของพื้นที่ และดินฟ้าอากาศ เพราะสมัยก่อนไม่มีชลประทาน
มีแต่นาํ ฝนที่หล่นจากฟ้ามาคึงขังอยูใ่ นนา ซึ่ งมีท้ งั ที่ลุ่มที่ดอน สภาพผืนนามีท้ งั ดินเหนี ยว และดินเหนี ยวปนทราย
ด้วยภูมิปัญญาการคัดพันธ์ขา้ วที่ใช้ปลูกจึงมีหลากหลายมากกว่า ๑๐๐ สายพันธ์ การปลูกข้าวหลากหลายสายพันธ์
ในชุมชน ทางใต้เรี ยกว่า "ปลูกข้าวหลายตา" ทั้งข้าวไร่ ข้าวนา ข้าว “ สั่งหยุด”(นครศรี ฯ)หรื อ “สังหยด” (พัทลุง)
หรื อ "เหนี ยวแดง"(สงขลา ที่มีหลายชื่อเรี ยกตามแต่ละถิ่น เป็ นหนึ่ งในหลายสายพันธุ์ของข้าวพื้นเมืองภาคใต้ ซึ่ ง
กําลังได้รับความนิ ยม เนื่ องจากเป็ นข้าวที่อร่ อย รสชาติดี หอม นิ่ ม มัน และมีคุณค่าทางโภชนาการสู ง นอกจากนี้
ยังมีขา้ วพันธุ์เมืองของภาคใต้ที่ชาวนานิ ยมปลูกไว้เพื่อกิน อาทิเช่น ข้าวเล็บนก ข้าวไข่มด ข้าวนางพญา ข้าวหอม
จันทร์ ข้าวนางหมรุ ย ข้าวดอก(พะ)ยอม ฯลฯ
2. ศึ ก ษาผลกระทบของวิ ถี ก ารทํา นาต่ อ วิ ถี ชี วิ ต ของชาวนาภาคใต้ จากการลงพื้ น ที่ ใ น 3 จัง หวัด
นครศรี ธรรมราช พัทลุง สงขลา ในอดีตที่ผา่ นมา ภาคใต้มีพ้ืนที่ปลูกข้าวประมาณ 1 ล้านไร่ โดยเฉพาะในจังหวัด
พัทลุง นครศรี ธรรมราช และสงขลา แต่ตอนหลัง ๆ มา พื้นที่ปลูกข้าวเริ่ มลดลง เนื่ องจากมีเกษตรกรจํานวนหนึ่ง
นํานาข้าวไปเป็ นที่ ปลูกปาล์มนํ้ามัน และยางพารา และยังมีพ้ืนที่ นาร้างอีกจํานวนหนึ่ ง 20-30% ซึ่ งปั จจุบนั ทั้ง
ยางพาราและปาล์มนํ้ามันราคาไม่ค่อยดี ละต้นทุนสู ง เกษตรกรจํานวนไม่น้อยที่ ตอ้ งประสบกับปั ญหาขาดทุน
หรื อคนที่ปล่อยให้พ้นื ที่นาร้าง ก็ควรพิจารณาและหันกลับมาฟื้ นนาข้าวใหม่ ตอนนี้ มีชาวนาในพัทลุงและสงขลา
หลายรายที่มีรายได้จากการทํานาข้าวค่อนข้างดี บางรายมีรายได้ประมาณ 100,000 บาท/ปี นอกจากนี้ อยากให้มี
นโยบายเฉพาะกิจสนับสนุนโครงการพีเอ็นสต๊อกข้าวกับโรงสี หรื อการเก็บเปลือกไว้ในโรงสี เป็ นหลักประกันกับ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยให้สมาคมโรงสี ขา้ วและกลุ่มชาวนาภาคใต้ร่วมกับ
ภาครั ฐในการรับซื้ อข้าวเปลื อกและประกันราคาข้าว ซึ่ งจะช่ วยให้โรงสี ขา้ วในภาคใต้สามารถรับซื้ อข้าวจาก
เกษตรกรได้ท้ งั หมด ไม่ตอ้ งจําหน่ายไปยังส่วนกลาง ที่แต่ละปี ส่งไปประมาณ 20% ซึ่งทําให้ขา้ วราคาตกตํ่า เพราะ
ต้องหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าขนส่ง เป็ นต้น
เกษตรกรที่ ปลูกข้าวเป็ นอาชี พหลักได้สะท้อนแนวคิดสรุ ปได้ว่าข้าวเป็ นพืชเกษตรที่ ยงั มีโอกาสทาง
การตลาดอีกมาก เนื่ องจากผลผลิตที่ออกมายังไม่เพียงพอกับความต้องการ ภาครัฐควรมีนโยบายเน้นส่ งเสริ มและ
เข้ามาสนับสนุ นการปลูกข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองมากขึ้น เพราะภาคใต้เป็ นพื้นที่ ที่เหมาะสมกับข้าวสายพันธุ์เหล่ านี้
รวมถึงเป็ นการเพิม่ ส่วนแบ่งของข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองจาก 35% ให้เป็ น 50% เท่ากับข้าวพันธุ์ กข
วิถีการดําเนิ นชี วิตเป็ นสิ่ งสําคัญ ซึ่ งส่ งผลต่อแนวความคิ ดที่ มีต่อข้าว เพราะแต่เดิ มเราปลูกข้าวเพื่อ
บริ โภค วิธีการต่างๆ จึงเป็ นวิธีการที่อยูร่ ่ วมได้กบั ธรรมชาติ ความรู ้ก็เกิดจากประสบการณ์ที่สงั่ สมกันมาเป็ นมรดก
ตกทอด มีการใช้แรงงานสัตว์ เก็บเกี่ยวนวดด้วยเครื่ องมือพื้นบ้าน ใช้มูลสัตว์เป็ นปุ๋ ย กําจัดศัตรู พืชและวัชพืชโดย
การถอนหรื อใช้สมุนไพร ใช้คราด ไถ มี ด พร้ า จอบ เคี ยว เป็ นเครื่ องมื อ หากแต่ในปั จจุ บันวิวฒั นาการทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็เข้ามามีบทบาทเป็ นอย่างมาก ในการปลูกข้าวเพื่อค้าขาย อีกทั้งแนวคิดหลักของการ
ปลูกข้าวได้เปลี่ยนไป ทําให้วิธีการเปลี่ยนไปด้วย โดยการใช้เครื่ องจักรกลเตรี ยมดิน ใช้ปุ๋ยเคมีบาํ รุ งต้นกล้า ใช้
สารเคมีและเครื่ องจักรในการกําจัดศัตรู พืชและวัชพืช ปลูกข้าวพันธุ์ผสม ทดนํ้าด้วยระบบชลประทานสมัยใหม่
แน่นอนว่าแต่ละวิธีการย่อมต้องมีท้ งั ข้อดีและข้อเสี ยแตกต่างกันไป หากแต่สิ่งสําคัญที่สุดที่เทคโนโลยีไม่สามารถ
สร้างสรรค์ข้ ึนได้ก็คือ จิตวิญญาณของคนที่มีต่อข้าวนัน่ เอง
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6. อภิปรายผล

ศึกษาวิถีขา้ วที่ส่งผลต่อวิถีไทยภาคใต้ วิถีการดําเนิ นชีวิตเป็ นสิ่ งสําคัญ ซึ่ งส่ งผลต่อแนวความคิดที่มีต่อ
ข้าว เพราะแต่เดิมเราปลูกข้าวเพื่อบริ โภค วิธีการต่างๆ จึ งเป็ นวิธีการที่อยู่ร่วมได้กบั ธรรมชาติ ความรู ้ก็เกิ ดจาก
ประสบการณ์ที่สั่งสมกันมาเป็ นมรดกตกทอด มีการใช้แรงงานสัตว์ เก็บเกี่ ยวนวดด้วยเครื่ องมือพื้นบ้าน ใช้มูล
สัตว์เป็ นปุ๋ ย กําจัดศัตรู พืชและวัชพืชโดยการถอนหรื อใช้สมุนไพร ใช้คราด ไถ มีด พร้า จอบ เคียว เป็ นเครื่ องมือ
หากแต่ในปั จจุบนั วิวฒั นาการทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีก็เข้ามามีบทบาทเป็ นอย่างมาก การพัฒนาประเทศ
ตามแนวทางเศรษฐกิจ กระแสหลักที่ผา่ นมา ได้ทาํ ให้สงั คมไทยเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดไปสู่ สงั คมใหม่ที่มี
ความซับซ้อนในทุกด้าน การพัฒนาตามแนวทางตะวันตกได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศไทยในหลายด้าน แต่
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วและรุ นแรงโดยมองเรื่ องเศรษฐกิจเป็ นหลักได้ส่งผลกระทบอย่างมากมายต่อวิถีชีวิต
ของคนไทยและสังคมไทย ในด้านการเกษตรก็เช่นเดียวกันการพัฒนาสู่ ความทันสมัย ต้องการผลผลิตต่อไรสู ง
นําไปสู่ การทําเกษตรเชิงเดี่ ยวซึ่ งทําให้เกิดการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางภาคเกษตรอย่างรวดเร็ ว การลดลงของ
พื้นที่ ปลูกพืชอาหารโดยเฉพาะข้าวนี่ เอง ที่ ไม่เพียงจะส่ งผลต่อการขาดแคลนอาหารในอนาคตเท่านั้น เพราะ
ปั จจุบนั ยังส่งผลโดยตรงต่อสภาเศรษฐกิจของคนในพื้นที่ภาคใต้ พันธุ์ขา้ วก็มีการส่งเสริ มให้มีการใช้ขา้ วปรับปรุ ง
พันธุ์ ทําให้ขา้ วพันธุ์พ้ืนบ้านภาคใต้มีหลากหลายน้อยลง ในการปลูกข้าวเพื่อค้าขาย อีกทั้งแนวคิดหลักของการ
ปลูกข้าวได้เปลี่ยนไป ทําให้วิธีการเปลี่ยนไปด้วย โดยการใช้เครื่ องจักรกลเตรี ยมดิน ใช้ปุ๋ยเคมีบาํ รุ งต้นกล้า ใช้
สารเคมีและเครื่ องจักรในการกําจัดศัตรู พืชและวัชพืช ปลูกข้าวพันธุ์ผสม ทดนํ้าด้วยระบบชลประทานสมัยใหม่
แน่นอนว่าแต่ละวิธีการย่อมต้องมีท้ งั ข้อดีและข้อเสี ยแตกต่างกันไป หากแต่สิ่งสําคัญที่สุดที่เทคโนโลยีไม่สามารถ
สร้างสรรค์ข้ ึนได้ก็คือ จิตวิญญาณของคนที่มีต่อข้าวนัน่ เอง ปั จจุบนั การทํานามีคนรุ่ นใหม่เริ่ มหันมาทํากันมากขึ้น
โดยทดแทนคนรุ่ นเก่าและยังเริ่ มการทํานารู ปแบบวัตกรรม ภูมิปัญญา เทคโนโลยี ทําให้มีผลผลิตเพิ่มมากพร้อม
กับผลผลิตปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น สําหรับรู ปแบบการทํานานวัตกรรม ภูมิปัญญา เทคโนโลยี โดยทําเต็มระบบจะได้
ลดต้นทุนได้ถึง 30% เช่น เตรี ยมดินปรับปรุ งบํารุ งดินดี ใช้น้ าํ หมัก สลายตอซัง ทําให้ลดการใช้ปุ๋ยลง และต้นข้าว
แข็งแรง และตลอดจนการเก็บเกี่ ยว ฯลฯ จะทําให้ได้ปริ มาณผลผลิตเพิ่มมากขึ้น การทําความเข้าใจกับเงื่อนไข
เฉพาะและข้อจํากัดของชาวนา ทั้งในแง่สภาพแวดล้อมของการทํานา อาทิ ความสูงตํ่าของพื้นที่ ระบบชลประทาน
การเช่าที่นา ฯลฯ และในแง่การดํารงชีพ ที่ในปั จจุบนั แรงงานในครัวเรื อนมีจาํ กัด อาชีพนอกภาคเกษตรและการ
ลงทุ นด้านการศึ กษาของบุ ตรหลานมี ค วามสําคัญ เป็ นสิ่ งจ้เป็ นในการสร้ างแนวทางการสนับสนุ น ชาวนาที่
เหมาะสม อันจะช่วยให้พวกเขาลดความเสี่ ยงในการผผลิต นํามาซึ่งการทํานาที่มีประสิ ทธิ ภาพ ต้นทุนตํ่า เป็ นมิตร
กับสิ่ งแวดล้อม และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ทั้งนี้ เพื่อให้การทํานาสามารถเป็ นพื้นฐานที่ดีให้แก่
ครัวเรื อนเกษตรในการขยับขยายฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมนอกภาคเกษตรได้ท่ามกลางสถานการณ์ที่ว่าการ
ผลิตในภาคเกษตรไม่สามารถเป็ นแหล่งรายได้หลักของครัวเรื อนในชนบทส่ วนใหญ่ได้อีกต่อไป การส่ งเสริ ม
เกษตรกรรมยัง่ ยืนของตน ซึ่ งเป็ นการสร้างความมัน่ คงทางอาหารก็คือการเสริ มสร้างความเข้มแข็งทางวัฒนธรรม
และความมัน่ คงของชาติ

7. ข้ อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจยั ผูน้ าํ ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องกระตุน้ ให้เกิดการมีส่วนร่ วม
ในการอนุรักษ์และฟื้ นฟูการทํานาไม่ให้มีจาํ นวนลดลงไปกว่าเดิม ตลอดจนกําหนดนโยบายและสนับสนุนให้คน
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ในชุมชนร่ วมกันสื บทอดการทํานาไว้ต่อไป และยังคงพื้นที่ทาํ นาให้ขา้ วเป็ นพืชเกษตรที่สร้างโอกาสให้กบั ชาวนา
อย่างมัน่ คง
1.1 กลับมาสู่วถิ ีด้ งั เดิม
1.2 สร้างจิตสํานึกให้ลูกหลาน
1.3 อนุรักษ์ฟ้ื นฟูพนั ธ์ขา้ ว/วิถีชาวนา/ประเพณี /วัฒนธรรม
1.4 เป็ นต้นแบบในการทํานา ทําแปลงตัวอย่างที่ไม่ใช่สารเคมี
1.5 ทําตามวิถีลดการเป็ นหนี้ พึ่งตนเองอย่างพอเพียง
1.6 เชื่อมโยงทุกภาคีเข้ามาเรี ยนรู ้ร่วมกันนําสู่การปฏิบตั ิ
1.7 ลด ละ เลิกการใช้เคมี
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้ งต่อไป ควรศึ กษาระบบเศรษฐกิ จข้าวเพื่อสร้ างความมัน่ คงในอาชี พ
เกษตรกรรม และศึกษาการมีส่วนร่ วมของการทําเกษตรอินทรี ยเ์ พื่อสร้างความมัน่ คงทางอาหาร
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ความสั มพันธ์ ระหว่ างการรับรู้ นโยบายการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี กับ การกํากับดูแลกิจการ
ทีด่ ีในระดับปฏิบัติ ของ บริษทั เพอร์ เฟคเคมิคลั แอนด์ เซอร์ วสิ จํากัด
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GOVERNANCE ON THE OPERATIONAL LEVEL OF PERFECT
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สาขาวิชาธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา
E-mail: now-rb78@hotmail.com
บทคัดย่ อ

การศึกษาเรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี กับ การกํากับดูแลกิจการ
ที่ ดีในระดับปฏิ บตั ิ ของ บริ ษทั เพอร์ เฟคเคมิ คลั แอนด์ เซอร์ วิส จํากัด มี วตั ุประสงค์เพื่อศึ กษาความสัมพันธ์
ระหว่างการรั บรู ้ นโยบายการกํา กับดู แ ลกิ จ การที่ ดี 3 นโยบาย คื อ คุ ณภาพผลิ ตภัณฑ์และบริ ก าร การจัดการ
สิ่ งแวดล้อม และการบริ การลูกค้า กับ การกํากับดูแลกิ จการที่ ดีในระดับปฏิ บตั ิ ประกอบด้วย 6 ด้าน คือ การ
ทบทวน ประสิ ทธิ ผล ความน่าเชื่อถือ การติดต่อสื่ อสาร การทําให้เป็ นระเบียบแบบแผน และ ความยืดหยุน่ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึ กษาครั้งนี้ คือ พนักงาน ของ บริ ษทั เพอร์ เฟคเคมิคลั แอนด์ เซอร์ วิส จํากัด จํานวน 74 คน
เครื่ องมือในการศึกษา คือ แบบสอบถาม จํานวน 74 ชุด การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์
เพียรสัน ผลการศึ กษาการรับรู ้นโยบายการกํากับดูแลกิ จการที่ ดี กับ การกํากับดูแลกิจการที่ดีในระดับปฏิบตั ิ ที่
ปฏิบตั ิใช้ พบว่าการรับรู ้นโยบาย เรื่ อง คุณภาพผลิตภัณฑ์และบริ การ และ การจัดการสิ่ งแวดล้อม มีความสัมพันธ์
กับการปฏิ บตั ิในระดับปานกลางทุกด้านโดยด้านความยืดหยุน่ อยู่ในระดับน้อย ส่ วนการรับรู ้นโยบายเรื่ องการ
บริ การลูกค้า มีความสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ิในระดับปานกลางทุกด้านโดยด้านการติดต่อสื่ อสารอยูใ่ นระดับน้อย
คําสําคัญ : การกํากับดูแลกิจการที่ดี,การปฏิบตั ิที่ดี

ABSTRACT

The research on the relationship between the perception of good corporate governance policy and good
corporate governance on the operational level of Perfect Chemical and Service Co.,Ltd. has the purpose to study
the relationship between the perception of good corporate governance on three policies, which are the quality of
products and services, environmental management and customer service, and good corporate governance on the
operational level which includes six areas of review, effectiveness, reliability, communication, formalization and
flexibility. The sample that was used in this study were 74 members of staffs at Perfect Chemical and Service
Co.,Ltd. The tool which was used for the research were74 sets of question forms. The data analysis was conducted
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by adopting Pearson Product Moment Correlation. The results of the study have revealed that the perception good
corporate governance on quality of products and services and environmental management is correlated with every
area of good corporate governance on the operational level at medium level, excluding the flexibility which is at
low level. The perception good corporate governance on customer service is connected to every area of good
corporate governance on the operational level at medium level, except the communication which has low level
of connection.
Keywords: Good Corporate Governance, Good practice

1. ทีม่ าและความสํ าคัญของปั ญหา

การกํากับดูแลกิจการที่ดีตามความหมายที่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวไว้ คือ ระบบที่จดั ให้
มีโครงสร้างและกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ ายการจัดการ และ ผูถ้ ือหุ ้น เพื่อสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันนําไปสู่ ความเจริ ญเติบโตและเพิ่มมูลค่าให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ระยะยาวโดยคํานึ งถึงผูม้ ีส่วน
ได้ส่วนเสี ยอื่นและนําไปสู่ความมัน่ คงเจริ ญก้าวหน้า จึงกล่าวได้วา่ การกํากับดูแลกิจการที่ดีเป็ นเครื่ องมือเพิ่มมูลค่า
และส่ งเสริ มการเติบโตอย่างยัง่ ยืนของบริ ษทั (ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย,2549,หน้า 5) อีกทั้ง การกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีเป็ นสิ่ งสําคัญมากสําหรับการเจริ ญเติบโตและการอยูร่ อดของบริ ษทั สมัยใหม่ นอกเหนื อจากการ
ช่วยให้บริ ษทั ลดความขัดแย้งของผลประโยชน์และตอบสนองความต้องการทางกฎหมายแล้ว การกํากับดู แล
กิ จการที่ ดียงั ทําให้บริ ษทั เป็ นที่ น่าดึ งดูดความสนใจของผูม้ งั่ คัง่ และนักลงทุนสถาบัน นอกจากนี้ แล้ว ยังทําให้
บริ ษทั เป็ นหุ ้นส่ วนพันธมิตรทางธุ รกิ จที่ น่าสนใจ ซึ่ งจะช่วยให้บริ ษทั ได้รับโอกาสในการลงทุนให้สามารถได้
กําไร (Bonna,2012,ไม่ปรากฏเลขหน้า)
บริ ษทั จํานวนมากในประเทศไทยได้นาํ หลักการการกํากับดูแลกิจการที่ดีมาเป็ นกฏข้อบังคับเพื่อทําให้
บริ ษทั เจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน เช่ น ตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย แสดงให้เห็ นถึ งการมี ระบบการบริ หาร
จัดการที่ มีประสิ ทธิ ภาพ,บริ ษทั ปู นซี เมนต์ไทย จํากัด (SCG) เพื่อนําการกํากับดู แลกิ จ การที่ ดี ไปใช้ได้อ ย่า ง
เหมาะสม,บริ ษทั กสท.โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (2557,หน้า14) กําหนดการกํากับดูแลกิ จการที่ ดีไว้ ดังนี้
(1) มี ความรั บผิดชอบต่อผลการปฏิ บตั ิหน้าที่ (2) ความสํานึ กในหน้าที่ ดว้ ยความสามารถและประสิ ทธิ ภาพที่
เพียงพอ (3) การปฏิ บตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยโดยสุ จริ ตและจะต้องพิจารณาให้เกิ ดความเท่าเทียมกัน (4) ความ
โปร่ งใส (5) การสร้างมูลค่าเพิ่ม (6) การส่ งเสริ มพัฒนาการกํากับดูแลจรรณยาบรรณที่ ดีในการประกอบธุ รกิจ
(7) การมีส่วนร่ วม นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุ ข (2560,หน้า1-3) กําหนดการกํากับดูแลกิ จการที ดีไว้ ดังนี้
(1) ด้านรัฐ สังคมและสิ่ งแวดล้อมสร้างระบบการมีส่วนของภาคีเครื อข่ายด้านสุขภาพ โดยมุ่งเน้น การหาฉันทามติ
ที่เกิดประโยชน์ต่อสังคมไทย และ (2) ด้านผูบ้ ริ หารและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย มุ่งมัน่ สร้างจิตสํานึกในการให้บริ การ
สามารถตอบสนองความต้องการของผูร้ ับบริ การ และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยอย่างเสมอภาค อีกทั้ง พัฒนาระบบ
การเรี ยนรู ้ความต้องการและความคาดหวังของผูร้ ับบริ การ เพื่อสามารถตอบสนองได้ครอบคลุมทุกกลุ่ม และให้
ความสําคัญกับกระบวนการจัดการข้อร้องเรี ยน ข้อเสนอแนะคําชมเชยเกี่ ยวกับบริ การ ของผูร้ ับบริ การและผูม้ ี
ส่ วนได้ส่วนเสี ย (3) ด้านองค์กร เพื่อ มุ่งมัน่ ในการดําเนิ นงานตามภารกิจขององค์การให้เป็ นที่ยอมรับของสังคม
และ บรรลุผลสัมฤทธิ์ โดยใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเกิดความคุม้ ค่า อีกทั้ง สร้างและสนับสนุนการ
มีส่วนร่ วมของทีมบุคลากรเพื่อให้องค์การมีความเข้มแข็ง สามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
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และ ส่ งเสริ มให้เกิ ดระบบสร้ างจิ ตสํานึ ก คุ ณธรรม จริ ยธรรมในการปฏิ บัติภารกิ จของบุ คลากร โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล (4) ด้านผูป้ ฏิบตั ิงาน มุ่งมัน่ ส่ งเสริ มให้บุคลากร มีสมรรถนะที่สามารถตอบสนองความต้องการและ
ความคาดหวังของผูร้ ับบริ การ โดยให้กระบวนการบริ หารการจัดการความรู ้ที่เหมาะสม และเสริ มสร้างบรรยากาศ
การเรี ยนรู ้ขององค์กร เพื่อเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น การกํากับดูแลกิจการที่ดีนิยมใช้กนั มากอย่างแพร่ หลายในยุคปั จจุบนั เพื่อทํา
ให้องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีการพัฒนาเติบโตได้อย่างยัง่ ยืน
นอกจากการกํากับดูแลกิ จการที่ ดีแล้วยังเชื่ อมโยงไปถึงการกํากับดูแลกิ จการที่ ดีในระดับปฏิบตั ิใน
องค์กร หรื อ การปฏิบตั ิที่ดี การปฏิบตั ิที่ดี คือ วิธีปฏิบตั ิ หรื อขั้นตอนการปฏิบตั ิที่ทาํ ให้องค์การประสบความสําเร็จ
หรื อ นํา ไปสู่ ค วามเป็ นเลิ ศ ตามเป้ า หมาย เป็ นที่ ย อมรั บ ในวงวิช าการหรื อ วิช าชี พ นั้น ๆ และมี ห ลัก ฐานของ
ความสําเร็ จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุ ปวิธีปฏิบตั ิ หรื อขั้นตอนการปฏิบตั ิ ตลอดจนความรู ้และประสบการณ์ ที่
ได้ บั น ทึ ก เป็ นเอกสาร และเผยแพร่ ให้ ห น่ ว ยงานภายในหรื อภายนอกสามารถนํา ไปใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้
(มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์, 2556, หน้า 1)
บริ ษ ัท เพอร์ เ ฟคเคมิ คลั แอนด์เ ซอร์ วิส จํา กัด มี น โยบายของบริ ษ ัทฯ 3 นโยบาย คื อ (1) คุ ณภาพ
ผลิตภัณฑ์และบริ การ (2) การจัดการสิ่ งแวดล้อม และ (3) การบริ การลูกค้า ที่เป็ นจุดเด่นของบริ ษทั ฯ นโยบายถูก
กําหนดขึ้นมาเพื่อที่เป็ นหลักการในการทําให้บริ ษทั ฯเติบโตได้อย่างต่อเนื่องอีกทั้งบรรลุถึงเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ ทั้ง 3
นโยบายนี้ ได้ ประกาศไว้ในวารสารและเว็บไซด์ของบริ ษทั ฯ แต่ไม่ได้มีการลงบันทึกไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรณ์
โดยการรั บรู ้ นโยบายทางบริ ษทั ฯได้ช้ ี แจงผ่านการประชุ ม และ การประชุ มสัมมนา เพื่อนําสู่ การปฏิ บัติของ
พนักงาน
จากที่กล่าวมาข้างต้นผูศ้ ึกษามีความสนใจในการศึกษา เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้นโยบายการ
กํากับดูแลกิ จการที่ ดี กับ การกํากับดูแลกิ จการที่ ดีในระดับปฏิบตั ิ ของ บริ ษทั เพอร์ เฟคเคมิคลั แอนด์ เซอร์ วิส
จํากัด เพื่อ ศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี กับ การกํากับดูแลกิจการที่ดีใน
ระดับปฏิ บตั ิว่ามีความสัมพันธ์กนั และรับรู ้ได้ถึงนโยบายการกํากับดูแลกิ จการที่ ดีเชื่ อมโยงไปสู่ การกํากับดูแล
กิ จการที่ ดีในระดับปฏิบตั ิ ประกอบด้วย 6 ด้าน คือ การทบทวน ประสิ ทธิ ผล ความน่ าเชื่ อถือ การติอต่อสื่ อสาร
การทําให้เป็ นระเบี ยบแบบแผน และ ความยืดหยุ่น เพื่อเป็ นแนวทางสําหรับผูบ้ ริ หารและผูเ้ กี่ ยวข้องนําไปวาง
แผนการกํากับดูแลกิ จการที่ ดีภายในองค์กร ที่ จะก่อให้เกิ ดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนและมีประสิ ทธิ ผลขององค์กร
ต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี กับ การกํากับดูแลกิจการที่ดีใน
ระดับปฏิบตั ิ ของ พนักงานบริ ษทั เพอร์เฟคเคมิคลั แอนด์ เซอร์วสิ จํากัด

3. ทฤษฎีและกรอบแนวคิด

การกํากับดูแลกิจการในปั จจุบนั ถือได้วา่ ได้รับความสนใจกันอย่างแพร่ หลาย อีกทั้งยังได้รับการยอมรับ
ว่ามีบทบาทที่สําคัญต่อความสําเร็ จของกิ จการในระยะยาวเนื่ องจากการกํากับดูแลกิ จการที่ดีจะแสดงให้เห็นว่า
กิ จ การมี ก ารบริ ห ารอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปร่ ง ใส ตรวจสอบได้ สามารถสร้ า งความเชื่ อ มั่น ให้แ ก่ ผูถ้ ื อ หุ ้น
นักลงทุนผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยตลอดจนผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องทุกฝ่ าย (ทิ พย์ธญ
ั ญา หริ ณานนท์, 2560, หน้า 7) อีกนัยหนึ่ ง
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การกํากับดูแลกิจการที่ดี หรื อ บรรษัทภิบาลซึ่งมาจากคําว่า “Corporate Governance” นั้นได้ถูกให้คาํ จํากัดความที่
แตกต่างหลากหลายออกไป ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กับบริ บทในทาง สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิ จ และกฎหมายที่ นํา มา
พิจารณา จากที่กล่าวมา มีผใู ้ ห้ความหมายการกํากับดูแลกิจการที่ดี ไว้ดงั นี้
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (2549,บทนํา) ให้ความหมายของการกับดู แลกิ จการที่ ดี หมายถึง
ระบบที่จดั ให้มีโครงสร้างและกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการฝ่ ายจัดการและผูถ้ ือหุน้ เพื่อ
สร้างความสามารถในการแข่งขันนําไปสู่ความเจริ ญเติบโต และเพิม่ พูนค่าให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ระยะยาว โดยคํานึงถึงผูม้ ี
ส่ วนได้ส่วนเสี ย อื่ น และรมิ ดา วิริยโรจน์ (2557, หน้า 5) ให้ความหมายของการกับดู แลกิ จการที่ ดี หมายถึ ง
ประเมินการกํากับดูแลกิจการผ่านมุมมองของคุณลักษณะของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสิ่ งที่เป็ นตัวแทนมีการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีได้แก่ จํานวน คณะกรรมการตรวจสอบ ความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน
ครั้งการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ จํานวนปี การทํางานสะสมของคณะกรรมการตรวจสอบ และจํานวน
บริ ษทั ที่ คณะกรรมการตรวจสอบดูแล นอกจากนี้ ณญาดา สุ ขอนันตธรรม (2558, หน้า 4) ให้ความหมายของ
การกํากับดูแลกิจการที่ดี หมายถึง ระบบที่จดั ให้มีกระบวนการ โครงสร้างและการควบคุมของกิจการ ให้บุคลากร
ของกิ จ การทุ ก คนปฏิ บัติ ง านตามความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ หน้า ที่ ด้ว ยความโปร่ ง ใส ทํา ให้กิ จ การเกิ ด การพัฒ นา
ความสามารถในการแข่งขันเพื่อรักษาเงินลงทุนและเพิ่มคุณค่าให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ในระยะยาวภายใต้กรอบ จริ ยธรรมที่
ดีโดยรวม
การปฏิบตั ิใดๆ ต้องมีการรับรู ้ ดังนั้น การรับรู ้เป็ นกระบวนการที่คนเราจะเข้าใจในสิ่ งเร้าหนึ่ งที่ปรากฏ
กับประสาทสัมผัสส่ วนใดส่ วนหนึ่ งของเรา การรับสัมผัสเป็ นเพียงข้อมูลดิ บ แต่ขอ้ สรุ ปที่ ได้จากการรวบรวม
ข้อมูลทั้งหมดจากอวัยวะรับสัมผัสเข้าด้วยกันนั้นเป็ นการรับรู ้ นอกจากนี้การรับรู ้ยงั เป็ นสิ่ งที่กาํ หนดความต้องการ
แรงจูงใจ และ ทัศนคติของผูร้ ับสารอีกด้วย (ปิ ยะนันท์ บุญณะโยไทย, 2556, หน้า 12) นักวิชาการได้ให้ความหมาย
เกี่ยวกับการรับรู ้ไว้ดงั นี้
บรรยงค์ โตจินดา (2543, หน้า 287) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการรับรู ้ ไว้วา่ หมายถึง การที่บุคคลได้รับ
ตีความและตอบสนองต่อสิ่ งที่เกิดขึ้น การรับรู ้แบ่งออกเป็ นสองกิจกรรม คือ การรับข้อมูลและการแปลงข้อมูลให้
เป็ นข้อ ความตามความเข้า ใจ การรั บ รู ้ จะต้อ งคํา นึ งถึ งความรู ้ ค วามเข้าใจในข้อมู ล ข่า วสาร ความสนใจและ
ประสบการณ์จึงสามารถทําให้แปลความถูกต้อง อีกทั้ง ณัฐวุฒิ สง่างาม (2554, หน้า 13) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับ
การรับรู ้ ไว้วา่ หมายถึง กระบวนการที่ผบู ้ ริ โภคเลือกที่จะรับรู ้ สรุ ปการรับรู ้ตีความหมายจากการรับรู ้สิ่งใดสิ่ งหนึ่ง
ที่ สัมผัส เพื่อที่ จะสร้ างภาพในสมองให้เป็ นภาพที่ มีความหมายและมี ความกลมกลื น นอกจากนี้ อุบลวรรณ
ภวกานันท์ และคณะผูเ้ ขียน (2554,ไม่ปรากฏเลขหน้า) ได้ให้ความหมายเกี่ ยวกับการรับรู ้ ไว้ว่า หมายถึงการที่
อวัยวะรับความรู ้สึกมีหน้าที่ รับรู ้ขอ้ มูลที่ อยู่รอบๆตัวเรา ส่ งผ่านเส้นประสาทขึ้นสู่ สมองข้อมูลจะอยู่ในรู ปของ
พลังงานต่างๆ เช่น ความร้อน แสง เสี ยง ฯลฯ อวัยวะรับความรู ้สึกแต่ละชนิ ดจะรับพลังงานได้เฉพาะ เช่น ตารับ
แสง หู รับเสี ยง ผิวหนังรับอุณหภูมิ สัมผัส ฯลฯ ข้อมูลเร้าอวัยวะรับความรู ้สึกให้แปรพลังงานเหล่านี้ เป็ นกระแส
ประสาทเดิ นทางสู่ สมองจะเกิ ดความรู ้สึก เช่น มองเห็ น ได้ยิน นั่นคือการรับรู ้ที่เป็ นขบวนการรับรู ้ สรุ ปได้ว่า
การรับรู ้ คือ การ รับรู ้ขอ้ มูลต่างๆสู่ความเข้าใจของผูร้ ับข้อมูลเพื่อนําสู่การปฏิบตั ิ
การปฏิ บัติท่ี ดี เป็ นวิธี ก ารสํา คัญที่ ทาํ ให้องค์ก ารประสบความสํา เร็ จหรื อ นํา ไปสู่ ความเป็ นเลิ ศตาม
เป้ าหมาย เป็ นที่ ยอมรั บในวงวิชาการหรื อวิชาชี พนั้นๆ และมี หลักฐานของความสําเร็ จปรากฏชัดเจน โดยมี
การสรุ ปวิธีปฏิบตั ิ หรื อขั้นตอนการปฏิบตั ิ ตลอดจนความรู ้และประสบการณ์ ที่ได้บนั ทึกเป็ นเอกสาร และเผยแพร่
ให้หน่วยงานภายในหรื อภายนอกสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ มีผใู ้ ห้ ความหมายว่าด้วยการปฏิบตั ิที่ดี ดังนี้
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สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (2554,ไม่ปรากฏเลขหน้า) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการปฏิบตั ิที่ดีไว้วา่ เป็ น
วิธีปฏิบตั ิในกระบวนการธุรกิจซึ่งมีส่วนอย่างยิง่ ในการทําให้องค์กรไปสู่เป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ดว้ ยผลลัพธ์ในการ
ดํา เนิ น การที่ เ ป็ นเลิ ศ สร้ า งความยัง่ ยืน ให้กับ องค์ก ร บู ร ชัย ศิ ริ ม หาสาคร (2548,ไม่ ป รากฏเลขหน้า ) ได้ใ ห้
ความหมายเกี่ยวกับการปฏิบตั ิที่ดี ไว้วา่ วิธีปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศในการทําสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งให้สาํ เร็ จ ซึ่ งเป็ นผลมาจากการ
นําความรู ้ไปปฏิบตั ิจริ งแล้วสรุ ปความรู ้ และ ประสบการณ์น้ นั เป็ นปฏิบตั ิที่ดีที่สุดของตนเอง และ วิจารณ์ พานิ ช
(2548, หน้า 17) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการปฏิบตั ิที่ดี ไว้วา่ เป็ นองค์ประกอบสําคัญประการหนึ่งของการจัดการ
ความรู ้ คือ การมีฐานข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศของหน่วยงานต่างๆที่มีผลงานดีเด่น เป็ นที่ยอมรับใน
ด้านต่างๆโดยมีการเผยแพร่ วธิ ีการปฏิบตั ิงานที่เป็ นเลิศเพื่อให้หน่วยงานอื่นได้นาํ ไปปรับใช้ สรุ ปได้วา่ การปฏิบตั ิ
ที่ ดี คือ วิธีปฏิ บตั ิที่ทาํ ให้องค์กรประสบความสําเร็ จอย่างยัง่ ยืน และ สามารถเผยแพร่ วิธีการปฏิ บตั ิงานเพื่อให้
หน่วยงานอื่นได้นาํ ไปปรับใช้
จากการรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ในอดีตที่เกี่ยวข้องนํามาสร้างกรอบแนวความคิดสําหรับ
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี กับ การกํากับดูแลกิจการที่ดีในระดับปฏิบตั ิ ของ
บริ ษทั เพอร์เฟคเคมิคลั แอนด์ เซอร์วสิ จํากัด โดยกําหนดความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ใช้ศึกษา ครั้งนี้ ดังต่อไปนี้
การกํากับดูแลกิจการที่ดีในระดับปฏิบตั ิ ประกอบด้วยการปฏิบตั ิในด้านต่างๆ ดังนี้ (1) ด้านการทบทวน
หมายถึง การติดตามการทํางานของพนักงานในการนํานโยบายต่างๆของบริ ษทั ไปปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่ อง (2) ด้าน
ประสิ ทธิ ผล หมายถึง ผลที่ ดีของการนํานโยบายไปปฏิบตั ิ (3) ด้านความน่ าเชื่ อถือ หมายถึง ลูกค้าของบริ ษทั มี
ความเชื่อถือในคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริ การ และ การบริ การที่ให้กบั ลูกค้า พร้อมทั้งความเชื่อถือว่าบริ ษทั มีการ
จัดการที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง (4) ด้านการติดต่อสื่ อสาร หมายถึง บริ ษทั ฯได้สื่อสารเรื่ องนโยบาย
ไปยังพนักงาน ลูกค้า และบุ คคลภายนอกได้รับทราบอย่างต่อเนื่ อง (5) ด้านการทําให้เป็ นระเบี ยบแบบแผน
หมายถึ ง พนักงานมี การตรวจสอบการปฏิ บตั ิ งานของตนเอง พร้ อมทั้งมี การตรวจสอบภายในบริ ษทั ระหว่าง
หน่วยงานกันเองว่าได้ปฏิบตั ิงานตามขั้นตอนที่บริ ษทั กําหนดไว้อย่างต่อเนื่อง และ (6) ด้านความยืดหยุน่ หมายถึง
การผ่อนคลายการปฏิบตั ิงานตามเหตุผลความจําเป็ นที่ความจําเป็ นเป็ นครั้งคราว
การรับรู้ นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
- คุณภาพผลิตภัณฑ์และบริ การ
- การจัดการสิ่ งแวดล้อม
- การบริ การลูกค้า

การกํากับดูแลกิจการที่ดใี นระดับปฏิบัติ
- การทบทวน
- ประสิ ทธิผล
- ความน่าเชื่อถือ
- การติดต่อสื่ อสาร
- การทําให้เป็ นระเบียบแบบแผน
- ความยืดหยุน่

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดในการวิจยั

4. สมมิฐานงานวิจัย

เพื่อศึกษาความสัมพันธ์การรับรู ้นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีที่มีผลต่อการกํากับดูแลกิจการที่ดีใน
ระดับปฏิบตั ิ ของพนักงาน บริ ษทั เพอร์เฟคเคมิคลั แอนด์ เซอร์วสิ จํากัด
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5. วิธีดําเนินการวิจัย

5.1 ประชากรทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ประชากรที่ ใช้ในกรณี ศึกษา คือ พนักงาน ของบริ ษทั เพอร์ เฟคเคมิคลั แอนด์ เซอร์ วิส จํากัดทั้งหมด
จํานวน 88 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย หัวหน้างาน และ พนักงาน ใน บริ ษทั เพอร์เฟคเคมิคลั
แอนด์ เซอร์วสิ จํากัด โดยใช้ตารางเครซี่มอร์แกนกําหนดเพื่อหากลุ่มตัวอย่างจากการสุ่มตัวอย่าง 74 คน โดยผูว้ จิ ยั
ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ นํารายชื่ อของพนักงาน ของ บริ ษทั เพอร์ เฟคเคมิ คลั แอนด์ เซอร์ วิส จํากัด
ทั้งหมด มาจับฉลากของแต่ละฝ่ าย จนได้จาํ นวนพนักงาน เป็ นกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 74 คน
5.2 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรต้น
การรับรู ้นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ตัวแปรตาม
การกํากับดูแลกิจการที่ดีในระดับปฏิบตั ิ
5.3 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
1.สร้างแบบสอบถาม เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้นโยบายการกํากับดูแลกิ จการที่ ดี กับ
การกํากับดูแลกิ จการที่ดีในระดับปฏิบตั ิ ของ บริ ษทั เพอร์ เฟคเคมิคลั แอนด์ เซอร์ วิส จํากัด แบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็ น 4 ตอน ดังนี้ (1) สอบถามข้อมูลทัว่ ไป (2) สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู ้นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดี (3) สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ การกํากับดูแลกิจการที่ดีในระดับปฏิบตั ิ และ (4) ข้อเสนอแนะ
2.แบบสอบถามมีลษั ณะเป็ นแบบประมาณค่า 5 ระดับ ผูศ้ ึกษาทําการหาคุณภาพของแบบสอบถาม
โดยนําเสนอผูเ้ ชี่ ยวชาญ 3 ท่ าน ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้ อหาและความสอดคล้องกับข้อคําถาม จากนั้น
นําแบบสอบถามตรวจสอบหาค่าความเที่ยง โดย ทดลองใช้กบั ผูท้ ี่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 คน คํานวณค่า
ความเที่ยงได้ 0.82
5.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ประชากรที่ ใช้ในกรณี ศึกษา คือ พนักงาน ของบริ ษทั เพอร์ เฟคเคมิคลั แอนด์ เซอร์ วิส จํากัด
ทั้งหมด จํานวน 88 คนและเก็บข้อมูลได้มาทั้งหมด 74 คน (คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจํานวนแบบสอบถามที่จดั เก็บ
ทั้งหมด)
2. นําแบบสอบถามไปให้พนักงานทั้งหมด 74 คน ทําแบบสอบถามและเก็บแบบสอบถามด้วย
ตัวเอง ได้แบบสอบถามสู่การวิเคราะห์ขอ้ มูลจํานวน 74 ชุด คิดเป็ น ร้อยละ 100
5.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั จะนําข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถามมาประมวลผลข้อมูลโปรแกรม สําเร็ จรู ป SPSS เพื่อคํานวณ
ค่าสถิ ติการหาความสัม พัน ธ์ระหว่างตัวแปรต้น กับตัวแปรตามโดยการวิเคราะห์ คื อ วิเคราะห์ ขอ้ มูลด้ว ยค่ า
สัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั

6. สรุ ปผลการวิจัย

คุณภาพผลิตภัณฑ์และบริ การ มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง กับการนําไปปฏิบตั ิทุกด้าน ในด้าน
การทบทวน ค่า 0.628 ด้านประสิ ทธิ ผล ค่า 0.439 ด้านความน่าเชื่อถือ ค่า 0.456 ด้านการติดต่อสื่ อสาร ค่า 0.474
ด้านการทําให้เป็ นระเบี ยบแบบแผน ค่า 0.517 และ ด้านความยืดหยุ่น ค่า 0.267 ซึ่ ง การจัดการสิ่ งแวดล้อม มี
ความสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ิในระดับปานกลางทุกด้าน โดยด้านการทบทวน ค่า 0.672 ด้านประสิ ทธิ ผล ค่า 0.418
ด้านความน่าเชื่อถือ ค่า 0.353 ด้านการติดต่อสื่ อสาร ค่า 0.523 ด้านการทําให้เป็ นระเบียบแบบแผน ค่า 0.419 และ
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ด้านความยืดหยุน่ ค่า 0.246 และ การบริ การลูกค้า มีความสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ิในระดับปานกลางทุกด้าน ในด้าน
การทบทวน ค่า 0.546 ด้านประสิ ทธิ ผล ค่า 0.408 ด้านความน่าเชื่อถือ ค่า 0.454 ด้านการติดต่อสื่ อสาร ค่า 0.363
ด้านการทําให้เป็ นระเบียบแบบแผน ค่า 0.512 และ ด้านความยืดหยุน่ ค่า 0.355

7. ผลการทดสอบสมมติฐานและการอภิปรายผล

ความสัมพันธ์การรับรู ้นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีในนโยบายคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริ การกับการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีในระดับปฏิบตั ิ ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์การรับรู ้นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีในนโยบานยคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริ การกับ
การกํากับดูแลกิจการที่ดีในระดับปฏิบตั ิ
คุณภาพผลิตภัณฑ์
และบริการ
R
Sig.(2-tailed)

การ
ทบทวน
0.628
0.000

ความ
น่ าเชื่ อถือ
0.456**
0.000

ประสิทธิผล
0.439**
0.000

การ
ติดต่ อสื่ อสาร
0.474**
0.000

การทําให้ เป็ น
ความ
ระเบียบแบบแผน ยืดหยุ่น
0.517**
0.267*
0.000
0.000

** ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญที่ระดับความน่าเชื่อถือ 0.01 (2 ทาง)
* ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญที่ระดับความน่าเชื่อถือ 0.05 (2 ทาง)
จากตารางที่ 1 พบว่า คุณภาพผลิตภัณฑ์และบริ การ มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง กับการนําไป
ปฏิ บตั ิทุกด้าน ในด้านการทบทวน ค่า 0.628 ด้านประสิ ทธิ ผล ค่า 0.439 ด้านความน่ าเชื่ อถือ ค่า 0.456 ด้านการ
ติดต่อสื่ อสาร ค่า 0.474 ด้านการทําให้เป็ นระเบียบแบบแผน ค่า 0.517 และ ด้านความยืดหยุน่ ค่า 0.267
จากตารางสรุ ปได้ว่า การรับรู ้นโยบายการกํากับดูแลกิ จการที่ ดีที่มีผลต่อการกํากับดูแลกิ จการที่ ดีใน
ระดับ ปฏิ บัติ ในเรื่ องนโยบายคุ ณ ภาพผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละบริ การ มี ค วามสั ม พัน ธ์ กัน แต่ ด้า นความยื ด หยุ่ น มี
ความสัมพันธ์กบั นโยบายคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริ การที่นอ้ ยที่สุด
ความสัมพันธ์การรับรู ้นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีในนโยบายการจัดการสิ่ งแวดล้อมกับการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีระดับปฏิบตั ิ ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์การรับรู ้นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีในนโยบายการจัดการสิ่ งแวดล้อมกับ
การกํากับดูแลกิจการที่ดีระดับปฏิบตั ิ
การจัดการ
สิ่ งแวดล้ อม
R
Sig.(2-tailed)

การ
ทบทวน
0.672**
0.000

ประสิ ทธิผล
0.418**
0.000

ความ
น่ าเชื่ อถื อ
0.353**
0.000

การติดต่ อ
สื่ อสาร
0.523**
0.000

การทําให้ เป็ นระเบียบ
แบบแผน
0.419**
0.000

** ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญที่ระดับความน่าเชื่อถือ 0.01 (2 ทาง)
* ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญที่ระดับความน่าเชื่อถือ 0.05 (2 ทาง)
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ความ
ยืดหยุ่น
0.246**
0.000
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จากตารางที่ 2 พบว่า การจัดการสิ่ งแวดล้อม มีความสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ิในระดับปานกลางทุกด้าน
โดยด้านการทบทวน ค่า 0.672 ด้านประสิ ทธิผล ค่า 0.418 ด้านความน่าเชื่อถือ ค่า 0.353 ด้านการติดต่อสื่ อสาร ค่า
0.523 ด้านการทําให้เป็ นระเบียบแบบแผน ค่า 0.419 และ ด้านความยืดหยุน่ ค่า 0.246
จากตารางสรุ ปได้ว่า การรับรู ้นโยบายการกํากับดูแลกิ จการที่ ดีที่มีผลต่อการกํากับดูแลกิ จการที่ ดีใน
ระดับปฏิ บตั ิ ในเรื่ องนโยบายการจัดการสิ่ งแวดล้อม มีความสัมพันธ์กนั ทุกด้านโดยพบว่าด้านความยืดหยุ่นมี
ความสัมพันธ์กบั นโยบายการจัดการสิ่ งแวดล้อมค่อนข้างน้อย
ความสัมพันธ์การรับรู ้นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีในนโยบายบริ การลูกค้ากับการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดีในระดับปฏิบตั ิ ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์การรับรู ้นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีในนโยบายบริ การลูกค้ากับการกํากับดูแล
กิจการที่ดีในระดับปฏิบตั ิ
การบริการลูกค้ า
R
Sig.(2-tailed)

การ
ทบทวน
0.546**
0.000

ประสิ ทธิผล
0.408**
0.000

ความ
น่ าเชื่ อถือ
0.454**
0.000

การ
การทําให้ เป็ น
ติดต่ อสื่ อสาร ระเบียบแบบแผน
0.363**
0.512**
0.000
0.000

ความ
ยืดหยุ่น
0.355**
0.000

** ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญที่ระดับความน่าเชื่อถือ 0.01 (2 ทาง)
* ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญที่ระดับความน่าเชื่อถือ 0.05 (2 ทาง)
จากตารางที่ 3 พบว่า การบริ การลูกค้า มีความสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ิในระดับปานกลางทุกด้าน ในด้าน
การทบทวน ค่า 0.546 ด้านประสิ ทธิ ผล ค่า 0.408 ด้านความน่าเชื่อถือ ค่า 0.454 ด้านการติดต่อสื่ อสาร ค่า 0.363
ด้านการทําให้เป็ นระเบียบแบบแผน ค่า 0.512 และ ด้านความยืดหยุน่ ค่า 0.355
จากตารางสรุ ปได้ว่า การรับรู ้นโยบายการกํากับดูแลกิ จการที่ ดีที่มีผลต่อการกํากับดูแลกิ จการที่ ดีใน
ระดับปฏิบตั ิ ในเรื่ องนโยบายการจัดการสิ่ งแวดล้อม มีความสัมพันธ์กนั ทุกด้านในระดับปานกลางค่อนข้างมาก
ยกเว้นด้านการสื่ อสารมีความสัมพันธ์นอ้ ยที่สุด
การศึกษาความสัมพันธ์การรับรู ้นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีกบั การกํากับดูแลกิจการที่ดีในระดับ
ปฏิบตั ิ พบว่า การรับรู ้นโยบายเกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริ การ และ นโยบายด้านการจัดการสิ่ งแวดล้อมมี
ความสัมพันธ์กบั การกํากับดูแลกิจการที่ดีในระดับปฏิบตั ิทุกด้านโดยด้านความยืดหยุน่ มีความสัมพันธ์ค่อนข้าง
น้อยส่วนนโยบายการบริ การลูกค้ามีความสัมพันธ์กบั การกํากับดูแลกิจการที่ดีในระดับปฏิบตั ิทุกด้าน ทั้งนี้ เพราะ
นโยบายด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริ การ รวมทั้ง การจัดการสิ่ งแวดล้อมต้องเน้นการปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัดเพื่อให้
ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพมาตรฐานและไม่ทาํ ลายสิ่ งแวดล้อมตามนโยบายอันเป็ นจุดเด่นของบริ ษทั ฯจึ งไม่สามารถ
ยืดหยุน่ ในการปฏิบตั ิได้ ส่ วนการบริ การลูกค้านั้นสามารถยืดหยุน่ ในการปฏิบตั ิบางประการที่อาจเกิดขึ้นได้ตาม
เหตุผลตามความจําเป็ น สอดคล้องกับ การกํากับดูแลกิจการที่ดีของกระทรวงสาธารณสุข (2560,หน้า1 – 3) ที่ระบุ
ว่าผูบ้ ริ หารและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยต้องมุ่งมัน่ สร้างจิตสํานึกในการให้บริ การสามารถตอบสนองความต้องการและ
ความคาดหวังของผูร้ ับบริ การ อย่างไรก็ตามนโยบายการบริ การลูกค้าพบว่าด้านการติดต่อสื่ อสารมีความสัมพันธ์
ระดับปานกลางค่อนข้างน้อยจึ งเป็ นการปฏิ บตั ิ ที่ตอ้ งตระหนักสู่ การปรั บปรุ งพัฒนาให้ดีย่ิงขึ้ น นอกจากนี้ ยงั
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สอดคล้องกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (2554,ไม่ปรากฏเลขหน้า) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการปฏิบตั ิที่ดีไว้วา่
เป็ นวิธีปฏิบตั ิในกระบวนการธุรกิจซึ่ งมีส่วนอย่างยิ่งทําให้องค์กรไปสู่ เป้ าหมายที่เป็ นเลิศ สร้างความยัง่ ยืนให้กบั
องค์กรซึ่ งผลให้บริ ษทั เพอร์ เฟคเคมิอคัล แอนด์ เซอร์ วิส จํากัด มีการดําเนิ นกิจการเจริ ญก้าวหน้ามาช้านานจนถึง
ปั จจุบนั รวม 19 ปี

8. ข้ อเสนอแนะ

1. นโยบายด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริ การรวมทั้งนโยบายการจัดการสิ่ งแวดล้อมควรเน้นการปฏิบตั ิ
ที่คงความเคร่ งครัดตามกฎเกณฑ์เพื่อให้คุณภาพผลิตภัณฑ์และบริ การเป็ นไปตามมาตรฐานโดยไม่ควรยืดหยุน่ ตาม
สถานการณ์ใดๆนอกจากนี้การจัดการสิ่ งแวดล้อมควรปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัดเช่นกัน
2. นโยบายการบริ การลูกค้าควรเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่ อสารเพื่อให้การดําเนิ นการต่างๆมีความเข้าใจ
ถูกต้องตรงกัน โดยใช้ช่องทางการสื่ อสารจากการประชุม การใช้โปรแกรมไลน์ หรื อ การติดป้ ายประกาศแจ้ง
ข่าวสารต่างๆในการบริ การลูกค้าให้ผปู ้ ฏิบตั ิรับทราบข้อมูลการสื่ อสารอย่างทัว่ ถึง
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ปัญหาเขตอํานาจเหนือคดีของศาลอุทธรณ์ ตามพระราชบัญญัติ
วิธีพจิ ารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550

PROBLEMS OF JURISDICTION OVER CASES OF THE APPEAL COURT
UNDER THE PROCEDURE FOR NARCOTICS ACT, B.E. 2550
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เจียมจิต สุ วรรณน้ อย
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
E-mail: cheamchit.su@spu.ac.th
บทคัดย่ อ

พระราชบัญญัติวธิ ีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 เป็ นกฎหมายพิเศษซึ่งเปลี่ยนแปลงระบบการอุทธรณ์
ฎีกาคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้แตกต่างไปจากหลักเดิม โดยกําหนดให้นาํ ระบบศาลสองชั้นศาลมาใช้กบั คดี
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด การอุทธรณ์คาํ พิพากษาหรื อคําสัง่ ศาลชั้นต้นในทุกกรณี ตอ้ งอุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์
เพียงแห่งเดียวและกําหนดให้คาํ พิพากษาหรื อคําสัง่ ของศาลอุทธรณ์ในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเป็ นที่สุด เว้น
แต่จะได้รับอนุ ญาตให้ฎีกา ทั้งนี้ เพื่อให้การพิจารณาพิพ ากษาในชั้นอุท ธรณ์ มีความเป็ นเอกภาพ อย่างไรก็ ดี
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี ยาเสพติ ด พ.ศ. 2550 มาตรา 15 และมาตรา 17 ไม่ได้บัญญัติหลักเกณฑ์ชดั เจน
ครอบคลุมถึงเขตอํานาจเหนื อคดีของศาลอุทธรณ์ในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดบางประเภทซึ่ งมีความผิดตาม
กฎหมายอื่นอันมิใช่กฎหมายเกี่ ยวกับยาเสพติดรวมอยูด่ ว้ ยทั้งในกรณี ความผิดกรรมเดี ยวและหลายกรรม ทําให้
ศาลอุทธรณ์ แผนกคดี ย าเสพติ ด ซึ่ งจัดตั้งขึ้ น ตามพระราชบัญญัติดัง กล่ า วเกิ ดข้อขัดข้องในการรั บอุท ธรณ์ ไ ว้
พิจารณา เพราะยังมีขอ้ เคลือบคลุมว่าคดีน้ นั อยูใ่ นเขตอํานาจของศาลใดระหว่างศาลอุทธรณ์กบั ศาลอุทธรณ์ ภาค
เช่น คดีความผิดกรรมเดียวแต่เป็ นความผิดต่อกฎหมายหลายบท บทแรก ฐานเสพเมทแอมเฟตามีน บทที่สอง ฐาน
เป็ นผูข้ บั ขี่เสพเมทแอมเฟตามีน และบทที่สาม ฐานขับรถในขณะเมาสุรา ถ้าโจทก์อุทธรณ์เฉพาะบทความผิดฐาน
ขับรถในขณะเมาสุ ราซึ่ งมิ ใช่ ความผิดเกี่ ยวกับยาเสพติ ด แต่เป็ นกรรมเดี ยวกับความผิดสองฐานแรก ซึ่ งเป็ น
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ศาลอุทธรณ์แผนกคดียาเสพติดจะมีเขตอํานาจเหนือคดีน้ นั หรื อไม่ ก็ยงั มีขอ้ ถกเถียงอยู่
ทําให้เกิดความเสี ยหายล่าช้า ประกอบกับพระราชบัญญัติดงั กล่าวมิได้กาํ หนดวิธีแก้ปัญหาในเรื่ องเขตอํานาจไว้ จึง
เป็ นเรื่ องสําคัญที่ควรศึกษาเพื่อกําหนดแนวทางในการปรับปรุ งแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ของบทบัญญัติดงั กล่าว
เป็ นลายลัก ษณ์ อ ัก ษร เพื่ อ ให้ ศ าลใช้เ ป็ นเครื่ อ งมื อ ในการตัด สิ น คดี ค วามผิ ด เกี่ ย วกับ ยาเสพติ ด ได้อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพ
คําสําคัญ: เขตอํานาจศาลอุทธรณ์, วิธีพิจารณาคดียาเสพติด, ศาลอุทธรณ์แผนกคดียาเสพติด

ABSTRACT

The Procedure for Narcotic Act, B.E. 2550 is a special law that changes the appeal system on drug
offenses differently from the original principles by providing that the two-level court system applies to narcotics
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offenses. The appeal of the judgment or order of the Court of First Instance in all cases must appeal to the Court
of Appeal only and require that the judgment or order of the Court of Appeal in the narcotics offense is final,
unless being allowed to petition to the Supreme Court, to ensure unity in the appeals process. However, the
Procedure for Narcotic Act, B.E. 2550 Section 15 and Section 17 did not prescribe clear rules covering jurisdiction
over cases of the Court of Appeals for offenses relating to certain types of narcotics which are offenses under
other laws which is not a law on narcotics, included in the case of single and multiple deeds, causing the Narcotics
Division of the Appeal Court, established under this Act, to have an obstacle in accepting the appeal for
consideration, because there is still ambiguity that the case is in the jurisdiction of any court between the Court
of Appeal and the Region Court of Appeal, such as a single crime case but a multiple offense to the law; The first
is an offense of methamphetamine used, The second is methamphetamine used driver, and the third is offense of
drunk driver, If the prosecutor appealed only the offense of drunk driver, which is not an offense relating to drugs
but the same act as the first two offenses which is an offense relating to drugs. Does the Narcotics Division of the
Appeal Court have jurisdiction over that case? There are still arguments causing delay damage. The said law does
not specify a solution to the problem of jurisdiction. It is therefore important to study to find guidelines for the
amendment to the rules of this provisions in writing so that the court can be used as a tool for effective adjudication
of narcotics offenses.
Keywords: Appeals Court, Narcotics Procedure, Narcotics Division in the Appeal Court

1. บทนํา

ยาเสพติดเป็ นปั ญหาสําคัญที่ บนั่ ทอนความมัน่ คงของประเทศชาติอย่างร้ายแรง เนื่ องจากปั จจุบนั การ
กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมีลกั ษณะพิเศษและซับซ้อนแตกต่างจากการกระทําความผิดอาญาทัว่ ไปโดยเกิด
รู ปแบบอาชญากรรมที่มีการจัดตั้งในลักษณะองค์กรและผูก้ ระทําความผิดอาศัยความเจริ ญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
และข้อจํากัดของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่ไม่เอื้ออํานวยต่อการปราบปรามผูก้ ระทําความผิดเกี่ยวกับยา
เสพติด รัฐจึงตราพระราชบัญญัติวธิ ีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 เพื่อกําหนดหลักเกณฑ์การสื บสวน สอบสวน
วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น การอุทธรณ์ ฎีกา และอายุความ รวมทั้งการบังคับชําระค่าปรับตามคําพิพากษาไว้เป็ น
พิเศษ เพื่อให้ศาลใช้เป็ นเครื่ องมือในการพิจารณาพิพากษาและบังคับโทษคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
มาตรา 15 แห่ งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี ยาเสพติด พ.ศ. 2550 เป็ นวิธีพิจารณาพิเศษที่กาํ หนดให้
คู่ความต้องอุทธรณ์คาํ พิพากษาหรื อคําสั่งของศาลชั้นต้นในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดไปยังศาลอุทธรณ์แผนก
คดียาเสพติดเพียงศาลเดี ยวเพื่อให้การพิจารณาพิพากษาคดีความผิดเกี่ ยวกับยาเสพติดในชั้นอุทธรณ์มีความเป็ น
เอกภาพ กรณี ความผิดที่ อุทธรณ์มีขอ้ หาความผิดเกี่ ยวกับยาเสพติดเพียงอย่างเดี ยว เช่น ความผิดฐานเสพกัญชา
หรื อความผิดฐานจําหน่ ายเมทแอมเฟตามีน เป็ นต้น ย่อมเป็ นการไม่ยากที่ศาลอุทธรณ์แผนกคดี ยาเสพติดจะรับ
อุทธรณ์คดีน้ นั ไว้พิจารณา ส่ วนกรณี ความผิดหลายกรรมโดยมีความผิดข้อหาใดข้อหาหนึ่ งเป็ นความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติด และอีกข้อหาหนึ่ งเป็ นความผิดตามกฎหมายอื่น หากมีอุทธรณ์ขอ้ หาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดพร้อม
กับข้อหาความผิดอื่น พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 มาตรา 17 กําหนดให้คู่ความยืน่ อุทธรณ์
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ต่อศาลอุทธรณ์ โดยให้ศาลอุทธรณ์แผนกคดียาเสพติดมีอาํ นาจพิจารณาพิพากษาข้อหาความผิดอื่นซึ่งมิใช่ความผิด
เกี่ ยวกับยาเสพติดได้ดว้ ย แต่ถา้ คู่ความอุทธรณ์เฉพาะข้อหาความผิดอื่นโดยมิได้อุทธรณ์ขอ้ หาความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติ ดด้วย คู่ความจะต้องยื่นอุทธรณ์ ต่อศาลอุทธรณ์ ภาคหรื อศาลอุทธรณ์ กลางแผนกอื่ นซึ่ งมิใช่แผนกคดี
ยาเสพติ ด แล้วแต่กรณี การอุทธรณ์ คดี ในประเภทนี้ จึงไม่อยู่ในเขตอํานาจพิจารณาของศาลอุทธรณ์แผนกคดี
ยาเสพติด
ปั ญหาเรื่ องเขตอํานาจเหนือคดีของศาลอุทธรณ์แผนกคดียาเสพติดเกิดขึ้นเนื่องจากบทบัญญัติมาตรา 15
และมาตรา 17 ทั้งสองมาตราดังกล่าวไม่ได้บญ
ั ญัติหลักเกณฑ์ชดั เจนครอบคลุมถึงเขตอํานาจเหนื อคดีของศาล
อุทธรณ์ในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดบางประเภทซึ่งมีความผิดตามกฎหมายอื่นอันมิใช่กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพ
ติดรวมอยูด่ ว้ ยทั้งในกรณี ความผิดกรรมเดียวและหลายกรรม ทําให้ศาลอุทธรณ์แผนกคดียาเสพติดซึ่งจัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติดงั กล่าวเกิดข้อขัดข้องในการรับอุทธรณ์ไว้พิจารณา เพราะยังมีขอ้ เคลือบคลุมว่าคดีน้ นั อยูใ่ นเขต
อํานาจของศาลใดระหว่างศาลอุทธรณ์กบั ศาลอุทธรณ์ภาค เช่น โจทก์ยื่นอุทธรณ์คาํ พิพากษาศาลชั้นต้นข้อหาเสพ
กัญชา ซึ่งเป็ นความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและข้อหาลักทรัพย์ซ่ ึงเป็ นความผิดอื่นต่อศาลอุทธรณ์แผนกคดียาเสพติด
ศาลชั้นต้นสั่งรับอุทธรณ์มาทั้งหมด ถ้าระหว่างการพิจารณาศาลอุทธรณ์แผนกคดียาเสพติดพบว่าข้อหาเสพกัญชา
ซึ่งเป็ นคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดต้องห้ามอุทธรณ์ในข้อเท็จจริ ง จะเกิดปั ญหาขึ้นทันทีวา่ ศาลอุทธรณ์แผนกคดี
ยาเสพติดมีอาํ นาจพิจารณาพิพากษาเหนื อคดีน้ นั หรื อไม่ ถ้ามีเขตอํานาจเหนื อคดี ศาลอุทธรณ์แผนกคดียาเสพติด
จะต้องวินิจฉัยก่อนว่าข้อหาเสพกัญชาที่โจทก์อุทธรณ์ข้ ึนมานั้นต้องห้ามอุทธรณ์ แล้วจึงจะวินิจฉัยอุทธรณ์ขอ้ หา
ลักทรัพย์ซ่ ึ งเป็ นความผิดอื่นนั้นไปเสี ยทีเดียว ถ้าไม่มีเขตอํานาจเหนื อคดี เพราะข้อหาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
ต้องห้ามอุทธรณ์ อุทธรณ์น้ นั จะเหลือแต่ความผิดฐานอื่น ซึ่ งจะต้องส่ งสํานวนไปให้ศาลอุทธรณ์ภาคที่มีอาํ นาจ
เหนื อคดีน้ นั เป็ นผูพ้ ิจารณา ดังนี้ ศาลอุทธรณ์แผนกคดียาเสพติดจะต้องปฏิบตั ิอย่างไร จะต้องมีคาํ วินิจฉัยสั่งไม่รับ
อุทธรณ์ขอ้ หาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดนั้นก่อน แล้วส่ งสํานวนพร้อมอุทธรณ์น้ นั ไปให้ศาลอุทธรณ์ภาค หรื อจะ
จดรายงานกระบวนพิจารณาส่ งสํานวนพร้อมอุทธรณ์ไปศาลอุทธรณ์ภาคเสี ยทีเดียวโดยไม่ตอ้ งทําคําสั่งวินิจฉัย
ข้อหาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดนั้นเสี ยก่อนก่อน หรื อหากคดีน้ นั ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับอุทธรณ์ซ่ ึ งต้องห้ามอุทธรณ์
ในข้อหาเสพกัญชา และสัง่ รับอุทธรณ์เฉพาะข้อหาลักทรัพย์โดยส่งสํานวนไปให้ศาลอุทธรณ์ภาคพิจารณา ถ้าศาล
อุ ท ธรณ์ ภาคพิ จารณาอุท ธรณ์ ในข้อหาลัก ทรั พ ย์แล้ว เห็ นว่า ศาลชั้นต้น ลงโทษจําเลยข้อ หาเสพกัญ ชาซึ่ งเป็ น
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดไม่ถูกต้องหรื อกําหนดโทษหนักเกินไป เช่นนี้ศาลอุทธรณ์ภาคจะก้าวล่วงเข้าไปวินิจฉัย
ในข้อหาดังกล่าวซึ่งเป็ นคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดได้หรื อไม่
นอกจากนี้ กรณี ที่ศาลชั้นต้นสั่งรับอุทธรณ์มาแล้วศาลอุทธรณ์แผนกคดียาเสพติดเห็นว่าคดีไม่อยูใ่ นเขต
อํานาจพิจารณาและส่งสํานวนไปให้ศาลอุทธรณ์ภาค ถ้าศาลอุทธรณ์ภาคที่รับสํานวนมีความเห็นแย้งว่าศาลตนไม่
มี อาํ นาจพิจารณาและส่ งสํานวนกลับคื นมา ศาลอุทธรณ์ แผนกคดี ยาเสพติ ดจะแก้ปัญหาข้อขัดแย้งนี้ อย่างไร
เนื่ องจากกฎหมายวิธีพิจารณาคดียาเสพติดดังกล่าวไม่ได้กาํ หนดวิธีแก้ไว้ ในที่สุดศาลใดศาลหนึ่งก็อาจต้องรับคดี
นั้นไว้พิจารณาโดยข้อกฎหมายดังกล่าวก็ไม่แน่ชดั ว่าอุทธรณ์คดีน้ นั จะอยูใ่ นเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาล
ตนหรื อไม่ แต่จาํ ต้องรับไว้เพื่อมิให้กระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กรในสายตาประชาชนว่าศาลเกี่ยงงานโยนคดี
กันไปมา
ด้วยเหตุดงั กล่าวจึงมีความจําเป็ นต้องศึกษาบทบัญญัติของพระราชบัญญัติวธิ ี พิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ.
2550 ในเรื่ องเขตอํานาจศาลเหนือคดี เพื่อแสวงหาแนวทางในการปรับปรุ งแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ปัญหา
ดังกล่าวที่ชดั เจนต่อไป
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2. วัตถุประสงค์ ของการศึกษา

1. เพื่อศึกษาประวัติความเป็ นมาและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดตั้งศาลอุทธรณ์แผนกคดียาเสพติด
2. เพื่อศึกษาหลักเกณฑ์ในเรื่ องเขตอํานาจเหนือคดีของศาลอุทธรณ์แผนกคดียาเสพติด
3. เพื่อกําหนดแนวทางในการแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติวธิ ีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ.
2550 ในเรื่ องเขตอํานาจศาลอุทธรณ์แผนกคดียาเสพติดให้ชดั เจน

3. พระราชบัญญัติวธิ ีพจิ ารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550

พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 ตราขึ้นเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
วันที่ 14 มกราคม 2551 โดยมาตรา 2 บัญญัติให้มีผลใช้บงั คับเมื่อพ้น 180 วัน นับแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
พระราชบัญญัติดังกล่าวจึ งมี ผลบังคับนับแต่วนั ที่ 13 กรกฎาคม 2551 ประกอบด้วยบทบัญญัติท้ งั สิ้ นรวม 24
มาตรา แบ่งออกเป็ น 8 ส่วน ส่วนแรก เป็ นบทบัญญัติเบื้องต้นของกฎหมาย (มาตรา 1 ถึงมาตรา 6) ส่วนที่ 2 หมวด
1 การสื บสวน (มาตรา 7 ถึงมาตรา 10) ส่ วนที่ 3 หมวด 2 การสอบสวน (มาตรา 11) ส่ วนที่ 4 หมวด 3 วิธีพิจารณา
ในศาลชั้นต้น (มาตรา 12 ถึงมาตรา 13) ส่ วนที่ 5 หมวด 4 อุทธรณ์และฎี กา (มาตรา 14 ถึงมาตรา 20) ส่ วนที่ 6
หมวด 5 การบังคับโทษปรับ (มาตรา 21) ส่ วนที่ 7 หมวด 6 อายุความ (มาตรา 22 ถึงมาตรา 23) และส่ วนที่ 8 บท
เฉพาะกาล (มาตรา 24)
3.1 นิยามความผิดเกีย่ วกับยาเสพติด
พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 มาตรา 5 นิ ยามคําว่า “ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด” หมายถึง
ความผิดตามที่ บญ
ั ญัติไว้ในกฎหมายเกี่ ยวกับยาเสพติด และนิ ยามคําว่า “กฎหมายเกี่ ยวกับยาเสพติด” หมายถึง
กฎหมาย 5 ฉบับ ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยการป้ องกันการใช้สารระเหย กฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปราม
ยาเสพติด กฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผูก้ ระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กฎหมายว่าด้วยยาเสพ
ติดให้โทษ และกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ ต่อจิตและประสาท ซึ่ งปั จจุบนั หมายถึง พระราชกําหนดป้ องกัน
การใช้ส ารระเหย พ.ศ. 2533 พระราชบัญ ญัติ ป้ อ งกัน และปราบปรามยาเสพติ ด พ.ศ. 2519 พระราชบัญ ญัติ
มาตรการในการปราบปรามผูก้ ระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.
2522 และพระราชบัญญัติวตั ถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559
นอกจากคดีที่กฎหมายบัญญัติเป็ นความผิดตามกฎหมายทั้งห้าฉบับดังกล่าวแล้ว ยังมีคดีประเภทอื่นซึ่ง
รวมอยูใ่ นความหมายของคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดด้วย ได้แก่
1) คดี ร้องขอให้ริบทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูก้ ระทําความผิด
เกี่ ยวกับยาเสพติ ด พ.ศ. 2534 เนื่ องจากเนื้ อหาและลักษณะคําร้ องเป็ นผลสื บเนื่ องมาจากการกระทําความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติดตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ ถือเป็ นส่วนหนึ่งของความผิดหรื อมาตรการลงโทษในทางทรัพย์สินที่
เกี่ยวโยงอยูก่ บั ความผิดตามที่โจทก์ฟ้อง (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 5316/2555)
2) คดีฟ้ื นฟูผตู ้ ิดยาเสพติดตามพระราชบัญญัติฟ้ื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติด พ.ศ. 2545 เนื่ องจาก
ความผิดฐานเสพยาเสพติดเป็ นความผิดมูลฐานที่จะต้องส่ งตัวจําเลยไปฟื้ นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติดตามมาตรา
19 แห่ งพระราชบัญญัติดงั กล่าว ถ้าพนักงานอัยการฟ้องจําเลยโดยไม่ส่งตัวไปฟื้ นฟูตามบทบัญญัติดงั กล่าว ถือว่า
โจทก์ไม่มีอาํ นาจฟ้อง ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง เป็ นต้น เช่นนี้เป็ นเรื่ องอํานาจฟ้องในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพ
ติด (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 15599/2558)
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ส่ วนคดี ร้องขอให้ศาลมี คาํ สั่งให้ทรั พย์สินที่ เกี่ ยวกับการกระทําความผิดยาเสพติ ดตกเป็ นของ
แผ่นดินหรื อคดีความผิดฐานฟอกเงินซึ่ งมีมูลฐานความผิดมาจากความผิดเกี่ ยวกับยาเสพติดตามพระราชบัญญัติ
ป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ไม่เป็ นคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
3) คดีผิดสัญญาประกันซึ่ งต้องมีการบังคับตามสัญญาประกันตัวผูต้ อ้ งหาหรื อจําเลยในคดีความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด ถือเป็ นคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่ งจะต้องอุทธรณ์คาํ สั่งของศาลชั้นต้นไปยังศาลอุทธรณ์
แผนกคดียาเสพติด (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 432/2561)
3.2 การอุทธรณ์ คดีความผิดเกีย่ วกับยาเสพติด
การยื่นอุทธรณ์คาํ พิพากษาหรื อคําสั่งศาลชั้นต้นในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอาจแยกพิจารณาได้ 3
ประการ คือ
1) การอุทธรณ์คาํ พิพากษาหรื อคําสั่งศาลชั้นต้นในคดี ความผิดเกี่ ยวกับยาเสพติดเพียงอย่างเดี ยว
ไม่ว่าจะเป็ นความผิดกรรมเดี ยวหรื อหลายกรรม คู่ความต้องยื่นอุทธรณ์ ต่อศาลชั้นต้นตามมาตรา 15 และเป็ น
หน้าที่ ของศาลชั้นต้นในการตรวจอุทธรณ์ว่าจะรับอุทธรณ์หรื อไม่ โดยคู่ความต้องยื่นอุทธรณ์ภายในกําหนด 1
เดือน นับแต่วนั อ่านหรื อถือว่าได้อ่านคําพิพากษาหรื อคําสัง่ ให้คู่ความฝ่ ายที่อุทธรณ์ฟังตามมาตรา 15 วรรคหนึ่ง
2) ส่วนการอุทธรณ์คาํ พิพากษาหรื อคําสัง่ ศาลชั้นต้นในคดีความผิดหลายกรรมต่างกัน และกรรมใด
กรรมหนึ่ งเป็ นคดี ความผิดเกี่ ยวกับยาเสพติ ด คดี ความผิดเกี่ ยวกับยาเสพติ ดและความผิดอื่ นจะอยู่ในอํา นาจ
พิจารณาพิพากษาของศาลอุทธรณ์แผนกคดียาเสพติดตามมาตรา 15 และมาตรา 17
3) คดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่ศาลชั้นต้นพิพากษาประหารชีวิตหรื อจําคุกตลอดชีวิต และไม่มี
ฝ่ ายใดอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นมี หน้าที่ ส่งสํานวนพร้อมคําพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 245 วรรคสอง ประกอบ พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 มาตรา 16 ไปศาลอุทธรณ์เพื่อให้ศาล
อุทธรณ์แผนกคดียาเสพติดพิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง

4. สรุ ปผลการศึกษา

จากการศึกษาอาจสรุ ปประเด็นปั ญหาและอุปสรรคได้ดงั นี้ คือ
4.1 กรณี ความผิดกรรมเดี ยวเป็ นความผิดต่อกฎหมายบทเดี ยว อันเป็ นความผิดเกี่ ยวกับยาเสพติดตาม
พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดี ยาเสพติ ด พ.ศ. 2550 มาตรา 5 เช่ น ความผิดฐานมี กัญชาไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับ
อนุญาต ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 26 วรรคหนึ่ง, 76 วรรคหนึ่ง อันเป็ นกรรมเดียว บทเดียว
หรื อกรณี ความผิดกรรมเดี ยวเป็ นความผิดต่อกฎหมายหลายบทและทุกบทเป็ นความผิดเกี่ ยวกับยาเสพติดซึ่ ง
จะต้องใช้กฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดลงโทษแก่จาํ เลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 เช่น ความผิดฐาน
ผลิตพืชกระท่อมกับมีพืชกระท่อมที่ผลิตดังกล่าวไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้
โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 26 วรรคหนึ่ง, 75 วรรคสอง, 76 วรรคสอง หรื อกรณี ความผิดหลายกรรมและทุกกรรมเป็ น
ความผิดเกี่ ยวกับยาเสพติด เช่น ความผิดฐานผลิตพืชกระท่อม กับความผิดฐานมีเฮโรอีนไว้ในครอบครองโดย
ไม่ได้รับอนุญาต ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15 วรรคหนึ่ ง, 26 วรรคหนึ่ ง, 75 วรรคสอง, 67
ศาลอุทธรณ์แผนกคดียาเสพติดย่อมมีเขตอํานาจศาลเหนื อคดีน้ นั ตาม พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550
มาตรา 15 จึงเป็ นเรื่ องไม่ยากที่ศาลอุทธรณ์แผนกคดียาเสพติดจะรับคดีน้ นั ไว้พิจารณา
กรณี จะเกิดปั ญหาตามมาตรา 15 ขึ้นเมื่อคดีความผิดกรรมเดียวที่เป็ นความผิดต่อกฎหมายหลายบท และ
มีความผิดบทใดบทหนึ่งเป็ นความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด แต่อีกบทหนึ่งหรื อหลายบทเป็ นความผิดตามกฎหมายอื่น
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นอกเหนือจากที่กฎหมาย 5 ฉบับ ในนิยาม “กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด” ตาม พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ.
2550 มาตรา 5 ซึ่ งถ้าความผิดตามกฎหมายอื่นเป็ นฐานความผิดที่มีจุดเกาะเกี่ ยวกับความผิดเกี่ ยวกับยาเสพติดอยู่
ด้วย เช่น ความผิดฐานเป็ นผูข้ บั ขี่เสพเมทแอมเฟตามีนตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43 ทวิ, 157/1
ที่ มีจุดเกาะเกี่ ยวกับความผิดฐานเสพเมทแอมเฟตามี นตาม พ.ร.บ.ยาเสพติ ดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 57, 91
ศาลฎีกาตีความว่า ฐานความผิดนั้นเป็ นความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอยูด่ ว้ ย จึงถือเป็ นความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตาม
มาตรา 5 (คําพิพากษาศาลฎี กาที่ 9050/2553 และ 13813/2553) แต่ถา้ ความผิดตามกฎหมายอื่ นนั้นไม่มีจุดเกาะ
เกี่ยวกับความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอยูเ่ ลย เช่น ความผิดฐานขับรถในขณะเมาสุ ราตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.
2522 มาตรา 43 (2) อันเป็ นความผิดกรรมเดียวและเป็ นความผิดต่อกฎหมายหลายบทกับความผิดเกี่ยวกับยาเสพ
ติดดังกล่าว ถ้าคู่ความอุทธรณ์เฉพาะข้อหาขับรถในขณะเมาสุราซึ่งเป็ นความผิดตามกฎหมายอื่นเพียงข้อหาเดียว ก็
จะเกิดปั ญหาโต้แย้งว่าคดีอยูใ่ นเขตอํานาจของศาลอุทธรณ์แผนกคดียาเสพติดหรื อไม่ เนื่องจาก พ.ร.บ.วิธีพิจารณา
คดียาเสพติด พ.ศ. 2550 มาตรา 15 ไม่ได้บญั ญัติไว้แจ้งชัด ทั้งมิได้กาํ หนดวิธีแก้ปัญหาในเรื่ องเขตอํานาจไว้ การที่
ศาลอุทธรณ์ตอ้ งแก้ปัญหาเป็ นการเฉพาะเรื่ องโดยใช้หลักกฎหมายทัว่ ไปตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา 21
วรรคสอง รับคดีน้ นั ไว้พิจารณาเพื่อมิให้คดีตอ้ งล่าช้าและมิให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีไม่ดีต่อสถาบันศาลยุติธรรมนั้นก็
เป็ นเพียงการแก้ปัญหาเพียงชัว่ คราว ไม่อาจใช้เป็ นแนวปฏิบตั ิของศาลอุทธรณ์แผนกคดียาเสพติดได้ และโดยปกติ
จะต้องเป็ นเรื่ องที่ผอู ้ ุทธรณ์ทาํ อุทธรณ์โดยระบุยื่นต่อศาลอุทธรณ์โดยตรง ศาลอุทธรณ์จึงจะใช้ดุลพินิจรับคดีน้ นั
ไว้พิจารณาได้ ถ้าคู่ความทําอุทธรณ์โดยระบุยนื่ ต่อศาลอุทธรณ์ภาค ศาลอุทธรณ์แผนกคดียาเสพติดก็ไม่สามารถใช้
ดุลพินิจรับคดีไว้พิจารณา
4.2 กรณี เมื่อมีอุทธรณ์คาํ พิพากษาหรื อคําสัง่ ของศาลชั้นต้นซึ่งเป็ นความผิดหลายกรรมต่างกัน และกรรม
ใดกรรมหนึ่ งเป็ นความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หากมีการอุทธรณ์ในความผิดเกี่ ยวกับยาเสพติดพร้อมความผิดอื่น
กรณี เช่นนี้ พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 มาตรา 17 กําหนดทางแก้ในเรื่ องเขตอํานาจศาลเหนือคดีไว้
โดยให้คู่ความยืน่ อุทธรณ์น้ นั ต่อศาลอุทธรณ์และกําหนดให้ศาลอุทธรณ์มีอาํ นาจพิจารณาพิพากษาในความผิดอื่น
ซึ่ งมิ ใช่ ความผิดเกี่ ยวกับยาเสพติ ดได้ด้วย แต่หากมี การอุทธรณ์ ในความผิดเช่ นนั้นและศาลอุทธรณ์ รับคดี ไว้
พิ จ ารณาแล้ว กลับ ปรากฏในการพิ จารณาของศาลอุ ทธรณ์ แ ผนกคดี ยาเสพติ ดว่า ความผิด เกี่ ยวกับยาเสพติ ด
ต้องห้ามอุทธรณ์ ก็จะเกิ ดปั ญหาว่า ศาลอุทธรณ์แผนกคดี ยาเสพติดจะมีอาํ นาจรับคดี น้ ันไว้พิจารณาได้หรื อไม่
กรณี น้ ีมีความเห็นแตกต่างกันเป็ น 2 แนวทาง แนวแรก เห็นว่า เมื่อความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดต้องห้ามอุทธรณ์ คง
อุทธรณ์ได้เฉพาะฐานความผิดอื่น ศาลอุทธรณ์แผนกคดียาเสพติดจึงไม่มีอาํ นาจรับคดี ไว้พิจารณา ส่ วนแนวที่ 2
เห็นว่า แม้ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดต้องห้ามอุทธรณ์ แต่ศาลอุทธรณ์แผนกคดียาเสพติดยังคงต้องวินิจฉัยความผิด
ฐานนั้นว่าต้องห้ามอุทธรณ์ เท่ ากับมี อาํ นาจพิจารณาฐานความผิดเกี่ ยวกับยาเสพติดในตัวอยู่แล้ว จึ งมี อาํ นาจ
พิจารณาฐานความผิดอื่นได้ดว้ ย ซึ่ งผูเ้ ขียนเห็นด้วยกับแนวความคิดที่ 2 เพราะมาตรา 17 บัญญัติโดยใช้ถอ้ ยคําว่า
“... หากมีการอุทธรณ์ในความผิดเกี่ ยวกับยาเสพติดพร้อมความผิดอื่น ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ ...” เท่ากับ
กฎหมายกําหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณารับอุทธรณ์ในขณะเวลาที่ คู่ความยื่นอุทธรณ์ข้ ึนมาว่า มีการอุทธรณ์
ความผิดเกี่ ยวกับยาเสพติดพร้ อมความผิดอื่ นหรื อไม่เท่ านั้น ถ้ามีศาลอุทธรณ์แผนกคดี ยาเสพติดก็มีอาํ นาจรั บ
อุทธรณ์คดีน้ นั ไว้พิจารณาโดยไม่จาํ ต้องพิจารณาในเนื้อหาของอุทธรณ์น้ นั ว่าต้องห้ามอุทธรณ์หรื อไม่
4.3 ในทางกลับกัน ในคดีความผิดหลายกรรมดังกล่าว ถ้าคู่ความอุทธรณ์คาํ พิพากษาหรื อคําสั่งของศาล
ชั้นต้นเฉพาะฐานความผิดอื่นซึ่งมิใช่ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดไปยังศาลอุทธรณ์ภาค และในระหว่างพิจารณาศาล
อุทธรณ์ ภาคตรวจสํานวนแล้วเห็ นว่า ฐานความผิดเกี่ ยวกับยาเสพติ ดนั้นศาลชั้นต้นพิ พากษาไม่ถูก ต้อง ศาล
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อุทธรณ์ภาคจะมีอาํ นาจก้าวล่วงเข้าไปวินิจฉัยในฐานความผิดเกี่ ยวกับยาเสพติดได้หรื อไม่ ก็มีความเห็ นเป็ น 2
แนวทาง แนวแรก เห็ นว่าศาลอุทธรณ์ภาคไม่มีอาํ นาจก้าวล่วงเข้าไปวินิจฉัยในฐานความผิดเกี่ ยวกับยาเสพติ ด
เพราะ พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 มาตรา 17 มิได้ให้อาํ นาจศาลอุทธรณ์ภาคไว้ทาํ นองเดียวกันกับ
ศาลอุทธรณ์ แผนกคดี ยาเสพติ ด ส่ วนแนวที่ 2 เห็ นว่า ศาลอุทธรณ์ ภาคมี อาํ นาจก้าวล่วงเข้าไปวินิจฉัยในฐาน
ความผิดเกี่ ยวกับยาเสพติ ดได้โดยอาศัยหลักทั่วไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 185
ประกอบมาตรา 215 กล่าวคือในเมื่อศาลอุทธรณ์ภาคมีเขตอํานาจเหนือคดีน้ นั แล้วจึงมีอาํ นาจพิจารณาอุทธรณ์ท้ งั
สํานวนที่ข้ ึนมา ซึ่งผูเ้ ขียนเห็นว่า พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 มาตรา 17 เป็ นกฎหมายพิเศษ มิได้ให้
อํานาจแก่ศาลอุทธรณ์ภาคไว้ในทํานองเดียวกันกับศาลอุทธรณ์แผนกคดียาเสพติด การจะนําบทบัญญัติทวั่ ไปตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตีความขยายอํานาจศาลอุทธรณ์ภาคโดยอาศัย พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดี ยา
เสพติด พ.ศ. 2550 มาตรา 3 ที่ให้นาํ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช้บงั คับได้เท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับ
พระราชบัญญัติดงั กล่าวเพื่อก้าวล่วงเข้าไปวินิจฉัยในฐานความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดไม่น่าจะกระทําได้ เนื่ องจาก
คู่ความมิได้อุทธรณ์ในฐานความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด แสดงว่าคู่ความพึงพอใจในผลคําพิพากษาศาลชั้นต้นแล้ว
การให้ศาลอุทธรณ์ภาคก้าวล่วงเข้าไปวินิจฉัยความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดได้ก็เท่ากับยินยอมให้นาํ หลักกฎหมาย
ทัว่ ไปมายกเว้นกฎหมายพิเศษ
4.4 ส่ วนคดีที่ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจําเลยให้ประหารชีวิตหรื อจําคุกตลอดชีวิตในความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติ ด ไม่ว่าจะเป็ นความผิดกรรมเดี ยวหรื อหลายกรรม หรื อมี ขอ้ หาความผิดตามกฎหมายอื่ นรวมอยู่ดว้ ย
หรื อไม่ก็ตาม แม้ไม่มีคู่ความฝ่ ายใดอุทธรณ์ คดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดก็ยงั ไม่ถึงที่สุด เว้นแต่ศาลอุทธรณ์แผนก
คดี ย าเสพติ ด จะได้พิ จ ารณาพิ พ ากษายืน อี ก ครั้ งหนึ่ ง เนื่ อ งจาก พ.ร.บ.วิธี พิ จ ารณาคดี ย าเสพติ ด ฯ มาตรา 16
กําหนดให้ศาลชั้นต้นมีหน้าที่ตอ้ งส่งสํานวนและคําพิพากษาไปยังศาลอุทธรณ์ตาม ป.วิ. อาญา มาตรา 245 กรณี จึง
เป็ นเรื่ องไม่ยากที่ศาลอุทธรณ์แผนกคดียาเสพติดจะรับคดีน้ นั ไว้พิจารณา

5. ข้ อเสนอแนะ

5.1 ควรมี การแก้ไขบทบัญญัติ พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดี ยาเสพติ ด พ.ศ. 2550 มาตรา 15 ให้ชัดเจนโดย
กําหนดให้ศาลอุทธรณ์แผนกคดี ยาเสพติดมีอาํ นาจพิจารณาพิพากษาคดี ความผิดตามกฎหมายอื่นซึ่ งเป็ นกรรม
เดียวกับความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดได้ดว้ ย
5.2 ควรมี การแก้ไขบทบัญญัติ พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดี ยาเสพติ ด พ.ศ. 2550 มาตรา 17 ให้ชัดเจนโดย
กําหนดให้ศาลอุทธรณ์แผนกคดียาเสพติดมีอาํ นาจพิจารณาพิพากษาคดีความผิดตามกฎหมายอื่นในกรณี ที่ปรากฏ
ภายหลังว่าข้อหาความผิดตามกฎหมายเกี่ ยวกับยาเสพติดนั้นต้องห้ามอุทธรณ์ และกําหนดให้ศาลอุทธรณ์ภาคมี
อํานาจพิจารณาพิพากษาคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดได้ในกรณี ที่ปรากฏภายหลังว่าข้อหาความผิดตามกฎหมาย
เกี่ ยวกับยาเสพติ ดนั้นศาลชั้นต้นพิพากษาไว้ไม่ถูกต้องแม้คู่ความจะมิ ได้อุทธรณ์ ขอ้ หาความผิดตามกฎหมาย
เกี่ยวกับยาเสพติดนั้นด้วย
5.3 ควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 โดยกําหนดบทบาทหน้าที่
ให้ประธานศาลอุทธรณ์ให้ฐานะเป็ นผูบ้ ริ หารสูงสุดของศาลอุทธรณ์เป็ นผูม้ ีอาํ นาจวินิจฉัยชี้ขาดในเรื่ องเขตอํานาจ
ศาลเหนือคดีในชั้นอุทธรณ์
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บทคัดย่ อ

การจัดเก็บภาษีโซเดียมในอาหารและเครื่ องดื่ม หรื อเรี ยกอีกอย่างว่า “ภาษีความเค็ม” เป็ นการนําแนวคิด
ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ วา่ ด้วยพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคมาเป็ นกรอบแนวคิดในการสร้างกลไกทางกฎหมายด้าน
ภาษี โดยมี เป้ าหมายเพื่อมุ่งคุ ม้ ครองสุ ขภาพของประชาชนให้บริ โภคอาหารและเครื่ องดื่ มที่ ถูกต้องตามหลัก
โภชนาการ
การบริ โภคโซเดี ยมเกิ นกว่าความต้องการของร่ างกายย่อมส่ งผลร้ายต่อสุ ขภาพโดยเฉพาะอย่างยิง่ เป็ น
สาเหตุ ห ลัก ของโรคติ ด ต่ อ ไม่ เ รื้ อรั ง (Non communicable disease : NCDs) ได้แ ก่ กลุ่ ม โรคหลอดเลื อ ดหัว ใจ
โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ ง โรคเบาหวาน และแนวโน้มประชากรที่เป็ นกลุ่มเสี่ ยงและป่ วยด้วยโรค NCDs
ยังคงมีจาํ นวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ วจนกลายเป็ นปั ญหาสุ ขภาพอันดับหนึ่งของโลกรวมถึงประเทศไทยด้วย ปั ญหา
ดังกล่าวนี้ ส่งผลกระทบต่อการเจ็บป่ วย เสี ยชีวิต นอกจากนี้ ยงั ส่ งผลกระทบต่อการสู ญเสี ยปี สุ ขภาวะและต้นทุน
ทางเศรษฐกิจอย่างรุ นแรงและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ผลการศึกษาพบว่า ในต่างประเทศมีการจัดเก็บภาษีโซเดียมในหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริ กา สหราช
อาณาจักร สาธารณรัฐโปรตุเกส และฮังการี เป็ นต้น ส่ วนประเทศไทยพบว่ามีการจัดเก็บภาษีความหวานจาก
ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่ องดื่มบางชนิดบ้างแล้ว แต่ยงั ไม่มีการจัดเก็บภาษีโซเดียมแต่อย่างใด ดังนั้น การศึกษานี้
จึงมุ่งศึกษาเพื่อนําเสนอแนวคิดและมาตรการในการจัดเก็บภาษีโซเดียมในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่ องดื่ม ซึ่ ง
นอกจากจะส่ งผลดีต่อสุ ขภาพของประชาชน ส่ งผลต่อการปรับเปลี่ยนการผลิตของผูป้ ระกอบการแล้วยังส่ งผลดี
ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ
คําสําคัญ: ภาษีโซเดียม ภาษีความหวาน ภาษีความเค็ม การสูญเสี ยปี สุขภาวะ
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ABSTRACT

Tax collection in food and beverage or “salt tax” is to adopt the economic theory on consumer behavior
as a framework in building the tax law mechanism, which aims to protect people’s health for consuming food
and beverage appropriately according to the nutritional principle.
Consuming sodium exceeding the body requirement has a negative effect to health, especially the major
cause of non- communicable diseases ( NCDs) , i. e. , coronary artery disease, stroke, cancer, and diabetes.
Moreover, the population in a risk group and having NCDs are likely to increase sharply and become number one
of the world health issues including Thailand. This issue affects to illnesses and deaths. Besides, it leads to
disability-adjusted life year and economic cost dramatically and tends to increase continually.
The results showed that many of the foreign countries have imposed on sodium tax, such as, the United
States of America, the United Kingdom, the Portuguese Republic, Hungary, etc. However, Thailand has only
imposed on sugar-sweetened beverage tax from some of food and beverage products but the salt tax hasn’t still
been collected. Therefore, this research aims to propose concepts and measures to collect sodium tax in the food
and beverage industry, which does not only have a positive effect to people’ s health, also affects to the
manufacturing adjustment of the entrepreneurs and has a positive impact to the economic system of the nation.
Keywords: Sodium tax, sugar-sweetened beverage tax, salt tax, disability-adjusted life year

1. บทนํา

อาหารและเครื่ องดื่ มถือเป็ นปั จจัยสี่ ที่จาํ เป็ นและสําคัญต่อการดํารงอยูข่ องมนุ ษย์ ซึ่ งหลักในการเลือก
บริ โภคอาหารและเครื่ องดื่ มนั้นมนุษย์ควรเลือกบริ โภคอาหารและเครื่ องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการโดยได้รับ
สารอาหารที่เหมาะสมต่อร่ างกาย ซึ่งกระทรวงสาธาราณสุขโดยกองโภชนาการ กรมอนามัยได้แนะนําการบริ โภค
อาหารเพื่อสุขภาพของคนไทย (Food Based Dietary Guidelines) ว่าให้ทานอาหารครบ 5 หมู่ แต่ละหมู่หลากหลาย
และหมัน่ ดูแลนํ้าหนักตัว กินข้าวเป็ นอาหารหลักสลับกับอาหารประเภทแป้ งเป็ นบางมื้อ กินพืชผักให้มากและกิน
ผลไม้เป็ นประจํา กินปลา เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน ไข่ และถัว่ เมล็ดแห้งเป็ นประจํา ดื่มนมให้เหมาะสมตามวัย กินอาหาร
ที่ มี ไ ขมัน แต่ พ อควร กิ น อาหารที่ ส ะอาดปราศจากการปนเปื้ อน งดหรื อ ลดเครื่ อ งดื่ ม ที่ มี แ อลกออฮอล์ และ
หลีกเลี่ยงการกิ นอาหารสหวานจัดและเค็มจัด (กระทรวงสาธารณสุ ข กรมอนามัย, (Online, 2557) กล่าวได้ว่า
สารอาหารมีความจําเป็ นต่อร่ างกายและร่ างกายจําเป็ นต้องได้รับสารอาหารในปริ มาณที่เหมาะสม หากร่ างกาย
ได้รับสารอาหารน้อยเกินไปจะทําให้เกิดภาวะขาดสารอาหารส่งผลให้ร่างกายอ่อนแอ การเจริ ญเติบโตผิดปกติ ทั้ง
อาจส่ งผลให้การทํางานของอวัยวะและระบบต่าง ๆ ของร่ างกายผิดปกติได้ แต่อย่างไรก็ตาม ในทางกลับกันหาก
ร่ างกายได้รับสารอาหารบางอย่างมากเกินไปก็อาจนํามาซึ่ งโรคต่าง ๆ ได้ (สมาคมนักกําหนดอาหารแห่งประเทศ
ไทย, สํ า นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา, 2555, น.1) โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง โรคไม่ ติ ด ต่ อ เรื้ อรั ง (Non
communicable disease : NCDs) ซึ่ งเป็ นปั ญหาสุ ขภาพอันหนึ่ งของโลกและของประเทศไทยด้ว ย (สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ (สสส.), ออนไลน์, 2562)โดยเฉพาะกลุ่มโรค NCDs 4 โรคหลัก ได้แก่
กลุ่มโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ ง โรคเบาหวาน ซึ่งเป็ นสาเหตุหลักของการเสี ยชีวติ ของ
คนไทย และแนวโน้มประชากรที่เป็ นกลุ่มเสี่ ยงและป่ วยด้วยโรค NCDs ยังคงมีจาํ นวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ วและ
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ส่ งผลให้เกิดความสู ญเสี ยปี สุ ขภาวะ (Disability-Adjusted Life Year : DALY) ซึ่ งเป็ นดัชนี วดั สถานะสุ ขภาพของ
ประชากรแบบองค์รวม ประกอบด้วยสุขภาวะที่สูญเสี ยจากการตายก่อนวัยอันควร (Year of Lift Lost: YLL) กับปี
สุ ขภาวะที่สูญเสี ยไปจากการมีชีวิตอยูด่ ว้ ยความบกพร่ องทางสุ ขภาพ (Year of Life Lost due to Disability: YLD)
โดยความสู ญเสี ยปี สุ ขภาวะของประชากรไทยจากโรคไม่ติดต่อเรื้ อรังค่อนข้างสู ง (สํานักงานพัฒนานโยบาย
สุ ขภาพระหว่างประเทศ, 2558, น.2) และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งปั ญหานี้ องค์การอนามัยโลกได้
เสนอมาตรการที่มีประสิ ทธิภาพในการควบคุมโรค NCDs (Good/Best buy intervention) ไว้ดงั นี้
(1) มาตรการควบคุมการบริ โภคยาสู บ 4 มาตรการ ได้แก่ การเพิ่มพื้นที่ปลอดควันบุหรี่ การให้ขอ้ มูลคํา
เตือนพิษภัยจากผลิตภัณฑ์ยาสูบ การเพิ่มราคาและภาษี การห้ามโฆษณา
(2) มาตรการควบคุมการบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ 3 มาตรการ ได้แก่ การจํากัดการเข้าถึงเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์ การห้ามโฆษณาเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ การเพิ่มราคาและภาษี
(3) มาตรการเพื่อส่ งเสริ มพฤติกรรมการบริ โภค 3 มาตรการ ได้แก่ การลดการบริ โภคเกลือและโซเดียม
การลดการบริ โภคไขมันทรานส์ การรณรงค์สร้างกระแสความตื่นตัวในการบริ โภคอาหารสุขภาพ
(4) มาตรการรณรงค์สาธารณระทางสื่ อมวลชนเพื่อการเพิ่มกิจกรรมทางกาย
อย่างไรก็ตาม การศึ กษานี้ จะกล่าวถึงเฉพาะมาตรการเพื่อส่ งเสริ มพฤติกรรมการบริ โภคเฉพาะการลด
การบริ โภคโซเดี ยมหรื อความเค็มเท่านั้นโดยองค์การอนามัยโลก หรื อ WHO กําหนดไว้ว่าการบริ โภคโซเดียม
(เกลือแร่ ) ไม่ควรเกิน 2,000 มิลลิกรัม/วัน แต่ขอ้ มูลจาก สสส. ระบุวา่ คนไทยบริ โภคโซเดียมเฉลี่ย 4,350 มิลลิกรัม/
วัน เกิ นกว่าตัวเลขที่ องค์การอนามัยโลกกําหนดเป็ นเท่าตัว ซึ่ งโซเดี ยมเป็ นภัยเงี ยบใกล้ตวั เปรี ยบแหมือนการ
สะสมความตายแบบผ่อนส่ง นอกจากอาการป่ วยที่จะสร้างความลําบากในการใช้ชีวติ แล้วยังเป็ นภาระทางการเงิน
ระยะยาวที่ตอ้ งแบกรับซึ่ งประเทศไทยมีสถิติผปู ้ ่ วยที่ตอ้ งล้างไตเพิ่มขึ้นทุกปี คนไทยกินเกลือ (โซเดียม) สู งหรื อ
มากกว่า 2 เท่าของความต้องการของร่ างกาย ซึ่งปั จจุบนั คนไทยป่ วยเป็ นโรคไตวายเรื้ อรังสูงถึง 7,600,000 คน และ
เสี ยชี วิตด้วยภาวะหัวใจวายจากโรคหัวใจและหลอดเลือดปี ละเกื อบ 40,000 คน หรื อวันละ 108 คน เป็ นโรคอัม
พฤกษ์ อัมพาตมากกว่า 500,000 คน (สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ, ออนไลน์, 2018) นอกจากนี้ขอ้ มูลขององค์การอนามัย
โลกกล่าวว่า แม้เป็ นที่ประจักษ์วา่ การบริ โภคเค็มคร่ าชีวิตคนไทยไปมากกว่า 20,000 คนต่อปี แต่ดูเหมือนยังไม่มี
แนวโน้มที่ภาคอุตสาหกรรมอาหารจะปรับสูตรผลิตภัณฑ์อาหารของตนด้วยความกังวลว่าจะสูญเสี ยยอดการขาย

2. วัตถุประสงค์
เครื่ องดื่ม

(1) เพื่ อ ศึ ก ษาแนวคิ ดและทฤษฎี เกี่ ยวกับการจัดเก็ บภาษี ความโซเดี ย มในอุต สาหกรรมอาหารและ

(2) เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายของต่างประเทศเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโซเดียมในอุตสาหกรรม
อาหารและเครื่ องดื่ม
(3) เพื่อนําเสนอแนวทางพัฒนากฎหมายภาษีที่เหมาะสมกับการจัดเก็บภาษีโซเดียมในอุตสาหกรรม
อาหารและเครื่ องดื่ม
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แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีความหวานและภาษีความเค็มนั้นประกอบไปด้วยทฤษฎี
ทางกฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคให้ได้รับความปลอดภัย และทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริ โภค ดังต่อไปนี้
3.1 ทฤษฎีทางกฎหมายด้ านการคุ้มครองผู้บริโภค
แนวคิ ดก่ อนที่ จะมี การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคนั้น กฎหมายเดิ มตราขึ้นบนพื้นฐานที่ เคารพหลักการแสดง
เจตนาและความเท่าเทียมกัน แต่เมื่อระบบเศรษฐกิจแบบเสรี เติบโตขึ้น กระบวนการผลิตมีความซับซ้อนมากขึ้น
การผลิตสิ นค้าใช้วตั ถุดิบในการผลิตและมีกรรมวิธีการผลิตที่เกินกว่าความรู ้ความสามารถของผูบ้ ริ โภคจะรับรู ้
ข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างละเอียดเพียงพอ ประกอบกับมีการบริ โภคสิ นค้าและบริ การมากขึ้น จึงเป็ นหน้าที่ของรัฐที่
จะต้องแทรกแซงเพื่อควบคุมกํากับดูแลให้ผบู ้ ริ โภคซึ่ งหลายทศวรรษที่องค์การสหประชาชาติให้ความสนใจใน
การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคโดยกําหนดนโยบายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคที่สาํ คัญได้แก่ แนวปฏิบตั ิขององค์การสหประชาชาติ
(The UN Guidelines for consumer Protection) โดยมี แ นวคิ ด ที่ สํา คัญ หลายประการ เช่ น ความปลอดภัย ทาง
กายภาพ (Physical Safety) ส่ งเสริ มคุ ม้ ครองเศรษฐกิ จของผูบ้ ริ โภค (Promotion and Protection of Consumer’s
Economic Interests) มาตรฐานความปลอดภัย ของสิ น ค้า อุ ป โภคบริ โ ภคและบริ ก ารต่า ง ๆ (Standards for the
Safety and Quality of Consumer Goods and Services) การส่ งเสริ มให้ผูบ้ ริ โภคได้รับการเยียวยาความเสี ย หาย
(Measures Enabling Consumers to Obtain Redress) และแนวทางให้ ข ้ อ มู ล แก่ ผู ้ บ ริ โภค (Education and
Information Programmes) เป็ นต้น และเมื่อพิจารณาจากประเด็นเรื่ องการจัดเก็บภาษีความหวาน ความมันและ
ความเค็มจากสิ นค้าพบว่ามีทฤษฎีที่สาํ คัญที่รัฐจําเป็ นต้องควบคุมหรื อแทรกแซงการประกอบธุรกิจโดยมีเป้ าหมาย
สําคัญเพื่อการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค กล่าวคือ กฎหมายกําหนดให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภคมากขึ้นเป็ น
การเปลี่ยนแปลงหลักเดิมที่ “ผูซ้ ้ื อต้องระวัง” (Let the Seller Beware) และความสัมพันธ์ระหว่างผูป้ ระกอบธุรกิจ
กับผูบ้ ริ โภคแต่เดิมนั้นเป็ นไปตามหลักกฎหมายแพ่งได้เปลี่ยนแปลงไปด้วยเหตุที่รัฐต้องคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคโดยนํา
หลักกฎหมายมหาชน (Public Law) ที่ให้อาํ นาจรัฐในการเข้าไปแทรกแซงการประกอบธุรกิจของเอกชนและมีการ
กําหนดสภาพบังคับทางกฎหมายด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคให้ได้รับความเป็ นธรรมจากสิ นค้าและ
บริ การ (สํานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค. 2556, หน้า 61)
3.2 ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์
นําเอาทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคซึ่ งเป็ นทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ ที่กล่าวถึงพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ซึ่ งแบ่ง
เป็ น 2 ทฤษฎี กล่าวคือ ทฤษฎีอรรถประโยชน์แบบหน่วยนับ (Cardinal utility theory) และทฤษฎีอรรถประโยชน์
แบบเรี ยงลําดับ (Ordinal utility theory) ดังนี้
1) ทฤษฎีอรรถประโยชน์ แบบหน่ วยนับ (Cardinal Utility Theory) โดยมีขอ้ สมมติฐาน ดังนี้
(1) วัดอรรถประโยชน์ออกมาเป็ นหน่วยนับได้
(2) อรรถประโยชน์ที่ได้รับจากสิ นค้าต้องมีความเป็ นอิสระต่อกัน กล่าวคือ อรรถประโยชน์
จากการบริ โภคสิ นค้าชนิดหนึ่งจะไม่กระทบกับการบริ โภคสิ นค้าอีกชนิดหนึ่ง
(3) อรรถประโยชน์มีรายได้จาํ กัดและจะต้องสามารถแบ่งรายได้อนั จํากัดนี้ออกเป็ นหน่วยย่อย
เพื่อใช้จ่ายซื้อสิ นค้าได้หลายชนิด
(4) อรรถประโยชน์ ที่ไ ด้รั บจากสิ น ค้า ต่ า งชนิ ดกัน อาจแตกต่ า งกัน แต่ ส ามารถที่ จ ะนํามา
รวมกันได้
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(5) อรรถประโยชน์เพิ่มที่ได้รับจากการบริ โภคสิ นค้าเพิ่มขึ้นทีละหนึ่ งหน่วยจะลดลงเรื่ อย ๆ
ตามกฎการลดน้อยถอยลงของอรรถประโยชน์เพิ่ม (Law of Diminishing Marginal Utility)
2) ทฤษฎีอรรถประโยชน์ แบบเรียงลําดับ (Ordinal Utility Theory) หรื อเรี ยกอีกอย่างว่าทฤษฎี ว่า
ด้วยเส้นความพอใจเท่ากัน (the indifference curve theory) โดยมีขอ้ สมมติฐาน ดังนี้
(1) เส้นความพอใจเท่ากัน เป็ นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณการบริ โภคสิ นค้าสอง
ชนิดในส่วนประกอบต่าง ๆ ที่สร้างความพอใจให้แก่ผบู ้ ริ โภคเท่ากัน (Nicholson Walter, 1995, p.82)
(2) เส้นงบประมาณ (Budget line) เป็ นเส้นที่แสดงถึงส่วนประกอบของปริ มาณสิ นค้าสอง
ชนิดที่ผบู ้ ริ โภคสามารถซื้อได้ในงบประมาณที่เท่ากัน ณ ระดับราคาขณะนั้น (Nicholson, 1995, p.108)
ดุลยภาพของผูบ้ ริ โภคตามทฤษฎีอรรถประโยชน์น้ นั ผูบ้ ริ โภคต้องตัดสิ นใจว่าจะต้องใช้จ่ายรายได้
ทั้งสิ้นที่มีอยูอ่ ย่างจํากัดอย่างไรในการซื้อสิ นค้าและบริ การต่าง ๆ มาบริ โภคให้ได้รับความพอใจสูงสุด (Maximum
satisfaction) เพื่อก่อให้เกิดดุลยภาพของผูบ้ ริ โภค (Consumer’s equilibrium) ในกรณี ที่ผบู ้ ริ โภคมีรายได้จาํ กัด การ
เลือกซื้อสิ นค้าหลายชนิดและราคาเท่ากันหมดจึงจําเป็ นต้องเลือกซื้อสิ นค้าตามลําดับความพอใจ (ธนะสาร พานิช
ยากรณ์. 2562, น. 193-194)

4. สมมติฐานของการศึกษา

การบริ โภคอาหารและเครื่ องดื่มที่มีปริ มาณโซเดียมเกิ นกว่าความต้องการของร่ างกายเป็ นสาเหตุหลัก
ของการการเกิ ดโรคไม่ติดต่อเรื้ อรัง จึ งเป็ นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องให้ขอ้ มูลข่าวสารด้านโภชนาการที่ถูกต้องแก่
ประชาชน นอกจากนี้ รัฐมีหน้าที่ในการดูแลด้านสาธารณสุ ขรวมถึงการควบคุมและป้ องกันการผลิตอาหารและ
เครื่ องดื่ มที่ไม่ถูกต้องตามหลักโภชนาการและมีโทษต่อร่ างกาย ซึ่ งการนําเอาแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ มาสร้าง
เครื่ องมือทางกฎหมายในด้านภาษีจะเป็ นกลไกสําคัญที่จะนําไปสู่ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในการ
ตัดสิ นใจเลือกซื้อสิ นค้าในปริ มาณที่มีโซเดียมที่เหมาะสมรวมถึงเป็ นกลไกในการควบคุมกระบวนการผลิตอาหาร
และเครื่ องดื่มที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการและไม่มีโทษต่อร่ างกายของประชาชน

5. สรุ ป

การบริ โภคอาหารที่ไม่ถูกต้องตามหลักโภชนาการโดยบริ โภคหวาน มันและเค็มมากเกินความต้องการ
ของร่ างกายเป็ นสาเหตุหลักของโรคไม่ติดต่อเรื้ อรัง (NCDs) จากการศึกษาพบว่าคนไทยเจ็บป่ วยและเสี ยชีวิตด้วย
กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้ อรัง (NCDs) นี้ เป็ นจํานวนมาก ปั ญหาดังกล่าวนี้ นอกจากจะเป็ นปั ญหาระดับประเทศแล้วยัง
เป็ นปั ญหาระดับโลก ทําให้องค์การอนามัยโลก (Health Organization: WHO) ซึ่ งเป็ นทบวงการชํานาญพิเศษของ
สหประชาชาติซ่ ึ งทําหน้าที่รับผิดชอบการประสานงานด้านสาธารณสุ ขระหว่างประเทศ โดยองค์การอนามัยโลก
ได้กาํ หนดมาตรการที่มีประสิ ทธิ ภาพในการควบคุมโรค NCDs (Good/Best buy intervention) และประเทศไทยก็
มีพนั ธสัญญาในการป้ องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้ อรัง (NCDs) ด้วยเช่นกัน ดังนั้น ประเทศไทยจึ งได้นาํ
มาตรการที่สาํ คัญ 4 มาตรการที่สอดคล้องกับ Global Action Plan for the Prevention and control of NCDs 20132020 ขององค์การอนามัยโลกมากําหนดเป็ นยุทธศาสตร์ ระดับ ชาติ ซึ่ งแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับ กรอบ
ยุทธศาสตร์ ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560- 2579) ด้านการพัฒนาและเสริ มศักยภาพคนรวมทั้งการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริ หารจัด การภาครั ฐ และแผนยุทธศาสตร์ ช าติ ร ะยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุ ข นอกจากนี้ ย งั มี
ยุทธศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับปั จจัยเสี่ ยงเฉพาะอีกด้วย ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสู บแห่งชาติ พ.ศ. 2558 642
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2562 แผนยุทธศาสตร์ นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ พ.ศ. 2554-2563 แผนยุทธศาสตร์ การจัดการปั ญหาภาวะ
นํ้าหนักเกินและภาวะอ้วน พ.ศ. 2553-2562 ยุทธศาสตร์การลดโซเดียมในประเทศไทย พ.ศ. 2559-2568 (ประกาศ
เรื่ อ ง ยุท ธศาสตร์ ช าติ พ.ศ. 2561-2580) นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุ ข โดยกรมควบคุ ม โรคก็ เ ล็ ง เห็ น
ความสําคัญในการป้ องกันควบคุมโรค NCDs จึงมีการทํางานร่ วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน NGO และภาคประชาคม
สังคมให้เกิดความเชื่อมโยงในการแก้ไขปั ญหาอันจะส่ งผลให้ประเทศไทยบรรลุเป้ าหมายการลดโรคและการลด
การสู ญเสี ยทางเศรษฐกิจ (กรมควบคุมโรค, 2561, หน้า 1-2) มาตรการตามที่กล่าวมาข้างต้นนี้สอดคล้องกับวาระ
การพัฒนาที่ยงั่ ยืนปี พ.ศ. 2573 ที่ประเทศไทยได้มีพนั ธสัญญาในการควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้ อรัง (NCDs) ด้วย จาก
การสํารวจมิติทางด้านกฎหมาย พบว่ามีการคุม้ ครองสุ ขภาพของประชาชนตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ
กฎหมายต่างประเทศ และกฎหมายของประเทศไทย พอสรุ ปดังต่อไปนี้
1) การคุ้มครองสุ ขภาพตามหลักกฎหมายระหว่ างประเทศ
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิ มนุษยชน พ.ศ. 2491 ข้อ 25 (1) กล่าวว่า “ทุกคนมีสิทธิ ในมาตรฐานการครอง
ชีพอันเพียงพอสําหรับสุขภาพและความอยูด่ ีของตนและครอบครัว รวมทั้งอาหาร เครื่ องนุ่งห่ม ที่อยูอ่ าศัยและการ
ดูแลรักษาทางการแพทย์และบริ การสังคมที่จาํ เป็ นและมีสิทธิในหลักประกันยามว่างงาน เจ็บป่ วย พิการ หม้าย วัย
ชรา หรื อปราศจากการดํารงชีพอื่นในสภาวะแวดล้อมนอกเหนือการควบคุมของตน”
2) การคุ้มครองสุขภาพตามกฎหมายต่ างประเทศ
ประเทศที่ พฒ
ั นาแล้ว หลาย ๆ ประเทศมี ก ารคุ ม้ ครองสุ ขภาพของประชาชนเพื่ อให้บริ โ ภคอาหาร
เครื่ องดื่ มที่ ไม่เป็ นโทษต่อสุ ขภาพหรื อเป็ นโทษต่อสุ ขภาพน้อยที่ สุด โดยแต่ละประเทศนํามาตรการการลดการ
บริ โภคความเค็ม ดังนี้
(1) สหรัฐอเมริกา (United Stade of America) ในสหรัฐอเมริ กามีผเู ้ สี ยชีวติ จากโรคความดันโลหิต
สู ง 400,000 คนต่อปี จึ งมี มาตรการในการปรั บลดโซเดี ยมในอุตสาหกรรมอาหารและขนมขบเคี้ยวโดยมี การ
วิเคราะห์วา่ หากสามารถลดการบริ โภคโซเดียมได้ 30% จะประหยัดค่ารักษาพยาบาลได้ 18,000 ล้านดอลล่าร์ /ปี
และช่วยลดผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสู งถึง 11 ล้านคน/ปี (Danaei G, Ding EL< Mozaffarian D, et al. 2009, อ้าง
ถึ งใน สํานักงานกองทุ นสนับสนุ นการสร้ างเสริ มสุ ขภาพ. (ออนไลน์, 2019) นอกจากนี้ สหรั ฐอเมริ กาได้ใช้
นโยบายด้านการศึกษา ภาษี การติดฉลาด การวิจยั การจํากัดส่วนผสมโซเดียม เพื่อนําไปสู่การลดการบริ โภคความ
เค็ม (The Washington Post, (Online, 2019)
(2) สหราชอาณาจักร (United Kingdom of Great Britain) ในสหราชอาณาจักรมีการดําเนินหลาย
ด้านเพื่อปรับลดการบริ โภคโซเดียม เช่น การร่ วมมือกับภาคอุตสาหกรรมอาหารในการปรับสู ตรอาหารบางชนิด
การรณรงค์ให้ความรู ้แก่ประชาชน การติดตามควบคุมกํากับ การกําหนดการติดฉลากอาหารและการเฝ้า
(3) โปรตุเกส (Portuguese Republic) มีการจัดเก็บภาษีโซเดียมจากผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็ จรู ปใน
ผลิตภัณฑ์ที่มีเกลือสูง เช่น เวเฟอร์ บิสกิต มันฝรั่งแห้งหรื อทอด โดยเบื้องต้นการเก็บภาษีความเค็มยึดตามรู ปแบบ
การเก็บภาษีความหวาน โดยจะมีระยะเวลาให้ผปู ้ ระกอบการปรับตัว เช่น ให้เวลา 3 ปี ซึ่ งหากผูป้ ระกอบการปรับ
ลดลงได้ก็ไม่ตอ้ งเสี ยภาษีเพิ่ม แต่หากผูป้ ระกอบการปรับลดลงไม่ได้ก็จะส่ งผลกระทบต่อผูบ้ ริ โภคในการขึ้นภาษี
รวมเข้าไปกับสิ นค้า เช่น ถ้ามีปริ มาณโซเดียมมากกว่า 400 มิลลิกรัม/100 กรัม เก็บภาษี 0.8 euro/kg และถ้าเกลือตํ่า
กว่า 1% หรื อปริ มาณโซเดียมน้อยกว่า 400 มิลลิกรัม/100 กรัม ไม่เสี ยภาษี
(4) ฮัง การี (Hungary)ประเทศอัง การี เ ริ่ ม ประกาศใช้ม าตรการทางภาษี จ ากผลิ ต ภัณ ฑ์อ าหาร
เครื่ องดื่มที่มีรสหวานและรสเค็มในปี พ.ศ. 2554 เช่น เครื่ องดื่มที่มีน้ าํ ตาล ขนมขบเคี้ยว เครื่ องปรุ งรส ผลจากการ
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เก็บภาษีความหวานและความเค็มนั้นได้เพิ่มการรับรู ้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคโดยประชาชนลดการ
บริ โภคผลิ ตภัณฑ์ที่มีผลเสี ยต่อสุ ขภาพ 20-35% โดยให้เหตุผลว่าราคาสู ง 80% และลดการบริ โภคเพราะห่ วง
สุ ขภาพ 20% ในช่วงแรกยอดขายในผลิตภัณฑ์ที่ถูกเก็บภาษีลดลง 27% ทําให้ภาคอุตสาหกรรมมีการปรับสู ตร
อาหารเพื่อลดภาษี ผลของภาษีมีผลต่อการบริ โภคนํ้าตาลและเกลือของประชาชนโดยเฉพาะคนที่บริ โภคปริ มาณ
สูงอยูก่ ่อน
3) การคุ้มครองสุขภาพตามกฎหมายของประเทศไทย
สําหรับประเทศไทยก็ตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญของการคุม้ ครองสุขภาพของประชาชนด้วย
เช่นกัน โดยมีการคุม้ ครองสิ ทธิดา้ นสาธารณะสุขไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และ
ในประเด็นเรื่ องการคุม้ ครองสุขภาพของประชาชนด้านโภชนาการในการบริ โภคอาหารและเครื่ องดื่มที่มีรสหวาน
มันและเค็มบ้างแล้วโดยมีกฎหมายลําดับรองบัญญัติคุม้ ครองไว้ แต่อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการจัดเก็บภาษีโซเดียม
หรื อภาษีความเค็มแต่อย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) สิ ทธิของประชาชน รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มีบทบัญญัติรับรอง
สิ ทธิ ดา้ นสาธารณสุ ขไว้หมวดที่ 3 หมวดสิ ทธิ และเสรี ภาพของปวงชนชาวไทย โดย มาตรา 47 บัญญัติวา่ “บุคคล
ย่อมมีสิทธิ ได้รับบริ การสาธารณสุ ขของรัฐ บุคคลผูย้ ากไร้ยอ่ มมีสิทธิ ได้รับบริ การสาธารณสุ ขของรัฐโดยไม่เสี ย
ค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายบัญญัติ และบุคคลย่อมมีสิทธิ ได้รับการปกป้ องและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐโดยไม่
เสี ยค่าใช้จ่าย”
(2) หน้ าทีข่ องรัฐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มีบทบัญญัติกาํ หนดหน้าที่
ของรัฐในด้านการสาธารณสุ ขไว้ในหมวดที่ 5 โดยมาตรา 55 บัญญัติว่า “หน้ าที่ ของรั ฐในด้ านการสาธารณสุข
“รั ฐต้ องดําเนิ นการให้ ประชาชนได้ รับบริ การสาธารณสุขที่มีประสิ ทธิ ภาพอย่ างทั่วถึง เสริ มสร้ างให้ ประชาชนมี
ความรู้ พื น้ ฐานเกี่ยวกับการส่ งเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันโรคและส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ มีการพัฒนาภูมิ
ปั ญญาด้ านแพทย์ แผนไทยให้ เกิ ดประโยชน์ สูงสุ ด และบริ การสาธารณสุ ขตามวรรคหนึ่ งต้ องครอบคลุมการ
ส่ งเสริ มสุขภาพ การควบคุม และป้ องกันโรคการรั กษาพยาบาลและการพืน้ ฟูสุขภาพด้ วย รั ฐต้ องพัฒนาการบริ การ
สาธารณสุขให้ มคี ุณภาพและมีมาตรฐานสูงขึน้ อย่ างต่ อเนื่อง”
(3) แนวนโยบายแห่ งรัฐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มีบทบัญญัติกาํ หนด
หน้าที่ ของรัฐในการพัฒนาเสริ มสร้างสุ ขภาพของประชาชนไว้ใน หมวดที่ 6 โดยมาตรา 71 บัญญัติว่า “รั ฐพึ ง
เสริ มสร้ างความเข้ มแข็งอย่ างต่ อเนื่องอันเป็ นองค์ ประกอบพืน้ ฐานที่สาํ คัญของสังคม จัดให้ ประชาชนมีที่อยู่อาศัย
อย่ างเหมาะสม ส่ งเสริ มและพัฒนาการสร้ างเสริ มสุขภาพเพื่อให้ ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงและมีจิตใจเข้ มแข็ง
รวมตลอดทั้งส่ งเสริ มและพัฒนาการกีฬาให้ ไปสู่ความเป็ นเลิศและเกิดประโยชน์ สูงสุดแก่ ประชาชน”
(4) การจัดเก็บภาษีโซเดียม ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่กาํ หนดเรื่ องการจัดเก็บภาษีโซเดียมแต่
อย่างใด แต่อย่างไรก็ตาม จากการศึ กษากฎหมายของต่างประเทศหลาย ๆ ประเทศพบว่า ในการจัดเก็บภาษี
โซเดียมนั้นได้มีการศึกษาและเทียบเคียงหลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีความหวานและภาษีความมันเป็ นเกณฑ์ ดังนั้น
หากประเทศไทยจะมี ก ารดํา เนิ น การจัด เก็ บ ภาษี โ ซเดี ย มหรื อ ภาษี ค วามเค็ม กล่ า วคื อ พระราชบัญ ญัติ ภ าษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2560 และตามประกาศกฎกระทรวง เรื่ องการกําหนดพิกดั อัตราภาษีสรรพสามิ ต พ.ศ. 2560
ประกาศใช้ภาษีสรรพสามิ ตสําหรั บเครื่ องดื่ มที่ มีน้ าํ ตาลในวันที่ 16 กันยายน 2017 โดยมี เป้ าหมายเพื่อลดการ
บริ โภคนํ้าตาล อัตรามีกาํ หนดที่จะเพิ่มอย่างค่อยเป็ นค่อยไปในแต่ละช่วงเวลา ดังนี้
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ช่ วงที่ 1 กฎกระทรวงกําหนดพิกดั อัตราภาษีสรรพสามิตความหวาน กําหนดว่า ตั้งแต่กฎหมาย
สรรพสามิต มีผลบังคับใช้วนั ที่ 16 ก.ย.2560 ถึง 30 ก.ย. 2562 กําหนดการจัดเก็บภาษีวา่ (1) เครื่ องดื่มที่มีปริ มาณ
นํ้าตาลไม่เกิน 6 กรัมต่อ 100 มิลลิลิตร เว้นการเก็บภาษี (2) ที่มีปริ มาณนํ้าตาลเกิน 6 กรัม แต่ไม่เกิน 8 กรัม ต่อ 100
มิลลิลิตร เสี ยภาษี 0.10 บาทต่อลิตร (3) ที่มีปริ มาณนํ้าตาลเกิน 8 กรัมแต่ไม่เกิน 10 กรัม ต่อ 100 มิลลิลิตร เสี ยภาษี
0.30 บาทต่อลิตร และ (4) ที่มีปริ มาณนํ้าตาลเกิน 10 กรัม แต่ไม่เกิน 14 กรัม ต่อ 100 มิลลิลิตร เสี ยภาษี 0.50 บาท
ต่อลิตร และ 5. ที่มีปริ มาณนํ้าตาลเกิน 14 กรัมต่อ 100 มิลลิลิตร เสี ยภาษี 1 บาทต่อลิตร
ช่ วงที่สอง หลังจากช่วงแรกผ่านไปจะมีการปรับเปลี่ยนปริ มาณนํ้าตาล โดยตั้งแต่ 1 ต.ค.2562
ถึง 30 ก.ย.2564 เครื่ องดื่มที่มีปริ มาณนํ้าตาลเกิน 14 กรัม แต่ไม่เกิน 18 กรัม ต่อ 100 มิลลิลิตร เสี ยภาษี 3 บาทต่อ
ลิตร และ ที่มีปริ มาณนํ้าตาลเกิน 18 กรัมต่อ 100 มิลลิลิตร เสี ยภาษี 5 บาทต่อลิตร
ช่ วงที่สาม ในช่วงตั้งแต่วนั ที่ 1 ต.ค.2564 จนถึงวันที่ 30 ก.ย2566 เครื่ องดื่มที่มีปริ มาณนํ้าตาล
ไม่เกิน 8 กรัม แต่ไม่เกิน 10 กรัม ต่อ 100 มิลลิลิตร เสี ยภาษี 1 บาทต่อลิตร เครื่ องดื่มที่มีปริ มาณนํ้าตาลเกิน 10 กรัม
แต่ไม่เกิน 14 กรัม ต่อ 100 มิลลิลิตร เสี ยภาษี 3 บาทต่อลิตร และ ที่มีปริ มาณนํ้าตาลเกิน 14 กรัม ต่อ 100 มิลลิลิตร
เสี ยภาษี 5 บาทต่อลิตร
ช่ วงที่สี่ ตั้งแต่ 1 ต.ค.2566 เป็ นต้นไปเครื่ องดื่มที่มีปริ มาณนํ้าตาลเกิน 6 กรัม แต่ไม่เกิน 8 กรัม
ต่อ 100 มิ ลลิ ลิตร เสี ยภาษี 1 บาทต่อลิ ตร เครื่ องดื่ มที่ มีปริ มาณนํ้าตาลเกิ น 8 กรั ม แต่ไม่เกิ น 10 กรั ม ต่อ 100
มิลลิลิตร เสี ยภาษี 3 บาทต่อลิตร และเครื่ องดื่มที่มีปริ มาณนํ้าตาลเกิน 10 กรัมต่อลิตร เสี ยภาษี 5 บาทต่อลิตร
จากที่กล่าวมาข้างต้นนั้น จะเห็นได้วา่ การจัดเก็บภาษีความเค็มนั้นไม่ได้มีวตั ถุประสงค์หลักใน
การเพิ่มรายได้ให้แก่รัฐ แต่เป็ นกลไกทางกฎหมายที่มีเป้ าประสงค์เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคให้
ตระหนักถึงปั ญหาสุ ขภาพและขณะเดี ยวกันตามทฤษฎี อรรถประโยชน์น้ นั ผูบ้ ริ โภคย่อมเลือกบริ โภคสิ นค้าที่
คุม้ ค่าทั้งคุณภาพและราคาและประการสําคัญหากผูบ้ ริ โภคได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอในด้านโภชนาการ
จากรัฐและจากฉลากของสิ นค้าก็จะทําให้ผบู ้ ริ โภคสามารถตัดสิ นใจอย่างถูกต้องในการเลือกบริ โภคสิ นค้าต่าง ๆ
นอกจากนี้ มาตรการในการจัดเก็บภาษีความเค็มยังเป็ นกลไกสําคัญที่ทาํ ให้ผปู ้ ระกอบการปรับลดปริ มาณโซเดียม
ตามขนาดที่ไม่เป็ นโทษต่อร่ างกาย ซึ่ งจะส่ งผลให้ผปู ้ ระกอบการไม่ตอ้ งแบกรับต้นทุนและยังเป็ นการประหยัด
ภาษีอีกด้วย ดังนั้น นโยบายการเก็บภาษีความเค็มไม่ได้หวังเรื่ องการเพิ่มรายได้แต่ตอ้ งการให้ผูป้ ระกอบการลด
ปริ มาณโซเดียมผสมในอาหารให้ลดลงเพื่อให้ประชาชนบริ โภคอาหารที่เป็ นประโยชน์กบั สุ ขภาพหรื อเป็ นโทษ
กับสุขภาพให้นอ้ ยที่สุด (ณัฐกร อุเทนสุด. (ออนไลน์, 2019)

6. ข้ อเสนอแนะ

1) นํามาตรการทางกฎหมายด้านภาษี มาเป็ นกลไกในการลดปริ ม าณโซเดี ยม โดยมี หลักเกณฑ์ทาง
กฎหมายด้านภาษีที่ชดั เจนที่มุ่งเน้นให้เกิดการลดปริ มาณโซเดียวในกระบวนการผลิตของผูป้ ระกอบการมากกว่า
มุ่งเน้นการจัดเก็บภาษีในผลิตภัณฑ์ในอันที่จะส่งผลกระทบต่อราคาสิ นค้าและภาระต่อผูบ้ ริ โภค
2) รั ฐมี หน้าที่ เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารด้านการบริ โภคให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการให้แก่ ประชาชน
รวมถึงเผยแพร่ ขอ้ มูลของโทษการรับประทานอาหารและเครื่ องดื่มที่มีน้ าํ ตาล ไขมันและโซเดียมสู งเกินกว่าความ
ต้องการของร่ างกาย
3) นํามาตรการอื่นที่ไม่ใช่มาตรการทางภาษี (Non Tax) ที่มีเป้ าหมายมุ่งไปสู่การปรับลดปริ มาณโซเดียม
ในผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่ องดื่ม เช่น
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3.1) การเฝ้าระวัง ควบคุม ติดตามการบริ โภคโซเดียมของประชาชน รวมถึงการสร้างความตระหนัก
ให้แก่ผบู ้ ริ โภคถึงความจําเป็ นในการลดการบริ โภคโซเดียม
3.2) เฝ้าระวัง ติดตามและควบคุมปริ มาณโซเดียมในกระบวนการผลิต
3.3) กําหนดนโยบาย กฎ ระเบียบที่เหมาะสม
3.3) กําหนดมาตรการจูงใจด้านอื่น ๆ ที่นาํ ไปสู่การปรับลดปริ มาณโซเดียม
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การควบคุมฝ่ ายปกครองโดยหลักความชอบด้ วยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง
พิเคราะห์ จากข้ อความคิดไปสู่ ผลการปฏิบัติราชการทางปกครอง
CONTROL OF ADMINISTRATION BY PRINCIPLE OF LEGALITY
OF THE ADMINISTRATIVE ACTION: ANALYSIS FROM CONCEPT TO
THE RESULT OF PERFORMANCE OF ADMINISTRATIVE FUNCTION
ดร.ตรีเพชร์ จิตรมหึมา
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
E-mail: tripetch1919@gmail.com
บทคัดย่ อ
ฝ่ ายปกครอง (administration) ประกอบด้วยหน่ วยงานของรัฐ (State agencies) และเจ้าหน้าที่ ของรัฐ
(State officials) หน้าที่ ทางกฎหมายของฝ่ ายปกครอง คือ การดําเนิ นกิ จการทางปกครองเพื่อให้บรรลุผลสําเร็ จ
(achievement) โดยการดําเนินการดังกล่าวนั้น ฝ่ ายปกครองต้องกระทําการทางปกครอง ซึ่งการกระทําการดังกล่าว
นี้ เรี ย กว่า การกระทํา ทางปกครองของฝ่ ายปกครอง โดยการกระทํา ทางปกครอง (administrative actions)
อาจกระทําในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น (1) ปฏิ บตั ิการทางปกครอง (2) มาตรการภายในของฝ่ ายปกครอง (3) สัญญา
ทางปกครอง และ (4) นิติกรรมทางปกครอง
อย่างไรก็ตาม การกระทําทางปกครองของฝ่ ายปกครองอาจเป็ นการกระทําที่ มิชอบด้วยกฎหมายได้
หากการกระทํานั้นฝ่ าฝื นต่อหลักความชอบด้วยกฎหมาย (principle of legality) ทั้งนี้ การกระทําทางปกครองอาจ
ฝ่ าฝื นต่ อ หลัก ความชอบด้ว ยกฎหมายได้ห ลายลัก ษณะ ซึ่ งแต่ ล ะลัก ษณะเช่ น ว่า นี้ ถื อ ว่า ขัด ต่ อ หลัก เกณฑ์
ทางกฎหมาย โดยการกระทํา ทางปกครองที่ มิ ช อบด้ว ยกฎหมายนั้น อาจปรากฏขึ้ น ในลัก ษณะต่ า ง ๆ เช่ น
การกระทํา โดยปราศจากอํา นาจ การกระทํา โดยไม่ ช อบด้ว ยกฎหมายตามรู ป แบบ การฝ่ าฝื นหรื อ บิ ดเบื อน
ต่ออํานาจ การละเมิดหรื อฝ่ าฝื นต่อกฎหมาย
หลักความชอบด้วยกฎหมายมีที่มาจากการสร้างหลักประกันต่อความคุม้ ครองในเรื่ องสิ ทธิ และเสรี ภาพ
ของบุคคล เพื่อป้ องกันการใช้อาํ นาจตามอําเภอใจของฝ่ ายปกครอง โดยมีพฒั นาการมาจากแนวคิดของนิติรัฐ (État
de droit) ซึ่ งนิ ติรัฐมี ฐานความคิ ดอันตรงกันข้ามกับรั ฐตํารวจ (État de police) ทั้งนี้ ความมุ่งหมายสําคัญของ
หลักความชอบด้วยกฎหมาย คื อ การวางหลักการสําคัญเพื่อ ให้ฝ่ายปกครองใช้อ าํ นาจหน้าที่ ของตนโดยให้
ความเคารพต่อกฎหมายและกระทําการทางปกครองโดยอยูภ่ ายใต้กฎหมาย
หลักความชอบด้วยกฎหมายก่อตั้งขึ้นจากหลักเกณฑ์ที่พฒั นาการโดยอํานาจทางการเมือง โดยวิธีการ
ทางนิติบญั ญัติ ผ่านการปรุ งแต่งโดยกระบวนการควบคุมทางตุลาการ ซึ่งเป็ นอํานาจหน้าที่ของฝ่ ายตุลาการที่สร้าง
หลักดังกล่าวขึ้นจากบรรทัดฐานแห่ งคดี พิพาท หลักเกณฑ์เหล่านี้ มีข้ ึนเพื่อผลในการจํากัดขอบเขตอํานาจของ
การกระทําและวิธีการซึ่งกําหนดบังคับไว้แก่ฝ่ายปกครอง
การปฏิ บัติ ต ามหลัก ความชอบด้ว ยกฎหมายยัง ถื อ เป็ นการเคารพต่อ กฎหมายและยอมรั บหลัก การ
ปกครองภายใต้กฎหมายอันถือเป็ นหลักนิติธรรม (rule of law) ซึ่งเป็ นหลักที่ยดึ ถือการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
คําสําคัญ: ฝ่ ายปกครอง, หน่วยงานของรัฐ, การกระทําทางปกครอง, หลักความชอบด้วยกฎหมาย
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ABSTRACT

The administration consists of State agencies and State officials. The legal duties of the administration
are the operation of administrative activities in order to achieve. In doing so, the administration shall perform in
an administrative action. This action is called administrative action of the administration. The administrative
actions may be acted in various ways, such as (1) real action, (2) internal measures of the administration,
(3) administrative contract and (4) administrative act.
However, an administrative action of the administration may be illegal act by the law if such action
violates the principle of legality. The administrative actions may violate the principle of legality in many ways
that each of these characteristics is considered contrary to the regulation of law. The illegal administrative actions
may appear in various ways, such as act without power; illegal act by breach of legal form; violation or distortion
of power; and violation or breach of law.
The principle of legality is derived from creating a guarantee of protection on rights and liberties of
the individuals to prevent the exercise arbitrary power of the administration. This principle has evolved from
the concept of legal State (État de droit). The legal State has the opposite idea of the police State (État de police).
The principle of legality aims to lay down important principle for the administration to exercise its power and
duty by respecting the laws and administrative actions under the law.
The principle of legality is based on the principles developed by the political power according to
legislative methods through improvement by the judicial control process which is the jurisdiction of the judiciary
created such principles from the norm of the dispute. These principles are the result in limiting the scope of power
actions and methods imposed on the administration.
The practice according to the principle of legality is also considered respect for the law and acceptance
of administrative principle under the law as the rule of law that is the principle performed by the law.
Keywords: Administration, State agencies, Administrative actions, Principle of legality

1. บทนํา

หลัก พื้ น ฐานสํา คัญ ประการหนึ่ งของรั ฐ เสรี (État libéral) คื อ การกํา หนดความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า ง
ผูป้ กครอง (les gouvernants) และผูอ้ ยู่ใต้ปกครอง (les gouvernés) (Philippe Georges, 1999) โดยทั้งสองฝ่ ายอยู่
ภายใต้หลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่กาํ หนดขึ้นจากฝ่ ายปกครอง (administration) อย่างไรก็ตาม ฝ่ ายปกครองต้องเปิ ด
โอกาสให้ผอู ้ ยูใ่ ต้ปกครองสามารถใช้สิทธิโต้แย้ง คัดค้าน หรื อฟ้องร้องต่อการใช้อาํ นาจของฝ่ ายปกครองที่ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายได้ ซึ่ งสิ ทธิ ดงั กล่าวเป็ นสิ ทธิ ทางธรรมชาติ (droits naturels) (ปรี ดี เกษมทรัพย์, 2546) อันเป็ นสิ ทธิ
มนุ ษยชน (droits de l’homme) ซึ่ งเป็ นข้อความคิดที่ รวมถึงสิ ทธิ พ้ืนฐาน (droits fondamentaux) ที่ มีติดตัวมากับ
ธรรมชาติ ของความเป็ นมนุ ษย์ (nature humaine) (Jacques Godechot, 1995) และยังหมายความรวมถึ งเสรี ภาพ
(libertés) ของปั จเจกชนด้วย (Gilles Lebreton, 2005) ระบบกฎหมายปกครองของรัฐสมัยใหม่จะวางอยูบ่ นแนวคิด
พื้นฐานแห่ งหลักการที่สาํ คัญ คือ หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง (principle of legality
of administrative action) ซึ่ ง มี ค วามมุ่ ง หมายเพื่ อ ป้ อ งกัน มิ ใ ห้ฝ่ ายปกครองซึ่ ง หมายถึ ง หน่ ว ยงานของรั ฐ และ
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เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อาํ นาจรัฐ (State power) ไปจํากัดสิ ทธิ และเสรี ภาพด้านต่าง ๆ ของปั จเจกชนจนเกินขอบเขต
แห่ ง ความจํา เป็ น (วรพจน์ วิ ศ รุ ต พิ ช ญ์, 2542) อย่า งไรก็ ต าม หลัก ความชอบด้ว ยกฎหมายของการกระทํา
ทางปกครองมักจะได้รับการนําไปปรับใช้โดยกระบวนการควบคุมและตรวจสอบการกระทําทางปกครองโดย
ผ่านองค์กรตุลาการ (control by the judicial review) แต่ในฝ่ ายปกครองเองนั้น การนําหลักความชอบด้วยกฎหมาย
ของการกระทําทางปกครองมาปรั บใช้เองนั้นกลับปรากฏมีน้อยมาก ซึ่ งโดยส่ วนใหญ่แล้ว ฝ่ ายปกครองแทบ
จะไม่มีการกล่าวถึงหลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง ทั้ง ๆ ที่ ฝ่ายปกครองเองควรเป็ น
ฝ่ ายที่ตอ้ งคํานึงถึงความสําคัญของหลักการนี้

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่ อ นํา เสนอปั ญ หาและพิ เ คราะห์ ใ นประเด็ น ที่ เ กี่ ย วกับ ฝ่ ายปกครองที่ เ ป็ นหน่ ว ยงานของรั ฐ
ซึ่งพระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มีนิยามคําว่า หน่วยงานทางปกครอง
แต่ในพระราชบัญญัติน้ ี กลับไม่ปรากฏคําว่า หน่วยงานของรัฐ ซึ่ งอาจเป็ นผลให้การพิจารณาฝ่ ายปกครองที่ เป็ น
หน่วยงานของรัฐมีความแตกต่างไปจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และกฎหมายอื่น
2. เพื่ อ แสดงหลัก การสํา คัญ ของการควบคุ ม ฝ่ ายปกครองโดยหลัก ความชอบด้ว ยกฎหมายของ
การกระทําทางปกครอง และพิเคราะห์หาสาเหตุว่าเหตุใดฝ่ ายปกครองจึ งมักไม่ดาํ เนิ นการควบคุมการกระทํา
ทางปกครองของตนเองโดยอาศัยหลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง แต่กลับปรากฏว่า
หน้าที่ และอํานาจในการควบคุมการกระทําทางปกครองโดยหลักความชอบด้วยกฎหมายนี้ กลับเป็ นหน้าที่ของ
ประชาชนหรื อผูเ้ สี ยหายที่จะต้องไปยืน่ เรื่ องเพื่อขอให้ศาลใช้อาํ นาจในการควบคุมและตรวจสอบโดยใช้หลักการ
ดังกล่าวแทน

3. ความหมายของฝ่ ายปกครอง ที่ม า พัฒ นาการ และความมุ่ ง หมายของหลั ก ความชอบด้ ว ย
กฎหมาย

ฝ่ ายปกครอง (administration ) เป็ นผูใ้ ช้อาํ นาจหน้าที่ (compétence) ตามกฎหมายแทนรั ฐ (État) โดย
ฝ่ ายปกครองประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ ของรัฐ (agents de l’État) และหน่ วยงานของรัฐ (organes administratifs de
l’État) ทั้งนี้ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี ปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 3 ได้ให้นิยาม
(definition) คําว่า “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า
(1) ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง คณะบุคคล หรื อผูท้ ี่ปฏิบตั ิงานในหน่วยงานทางปกครอง
(2) คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท คณะกรรมการหรื อบุคคลซึ่ งมีกฎหมายให้อาํ นาจในการออกกฎ
คําสัง่ หรื อมติใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อบุคคล และ
(3) บุคคลที่อยูใ่ นบังคับบัญชาหรื อในกํากับดูแลของหน่วยงานทางปกครอง หรื อเจ้าหน้าที่ของรัฐตาม
(1) หรื อ (2)
ข้อ สัง เกต พระราชบัญ ญัติ จัด ตั้ง ศาลปกครองและวิธี พิ จารณาคดี ปกครอง พ.ศ. 2542 มี นิ ย ามคํา ว่า
หน่ วยงานทางปกครอง (administrative agency) แต่ในพระราชบัญญัติน้ ี กลับไม่ปรากฏคําว่า หน่ วยงานของรัฐ
(State agency) และหากพิจารณาจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แล้วจะพบว่า มีถอ้ ยคํา
ของคําว่า หน่วยงานของรัฐ แต่ไม่ปรากฏคําว่า หน่วยงานทางปกครอง เมื่อวิเคราะห์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 231 (2) แล้ว จะเห็ นได้ว่า บทบัญญัติของรั ฐธรรมนู ญนี้ กาํ หนดให้ผูต้ รวจการ
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แผ่นดิ น (Ombudsman) เสนอเรื่ องพร้อมด้วยความเห็ นต่อศาลปกครอง หากปรากฏว่ามี กรณี ที่กฎ คําสั่ง หรื อ
การกระทําอื่นใดของหน่ วยงานของรัฐหรื อเจ้าหน้าที่ ของรั ฐ มีปัญหาเกี่ ยวกับความชอบด้วยรั ฐธรรมนู ญหรื อ
กฎหมาย กรณี ดัง กล่ า วจึ ง มี ปั ญ หาในประเด็ น ถ้อ ยคํา ที่ มี ค วามขัด หรื อ แย้ง กัน ในเรื่ อ งหน่ ว ยงานของรั ฐ กับ
หน่วยงานทางปกครอง
หลัก ความชอบด้ว ยกฎหมายเป็ นหลัก ที่ ถื อ ว่า ฝ่ ายปกครองต้อ งอยู่ภ ายใต้ก ฎหมาย (administration
soumise au droit) การที่ฝ่ายปกครองต้องอยูภ่ ายใต้กฎหมายนี้เป็ นข้อความคิด (conception) ที่มีความสอดคล้องกับ
นิติรัฐ (État de droit) ซึ่งมีความหมายอันตรงกันข้ามกับรัฐตํารวจ (État de police) (Jacques Chevallier, 1988) โดย
รัฐเสรี ประชาธิ ปไตยสมัยใหม่ต่างยอมรับว่าฝ่ ายปกครองต้องผูกพันต่อหลักเกณฑ์ของกฎหมาย (règle de droit)
ซึ่ งเป็ นหลักพื้นฐานของแนวคิดเสรี นิยมทางการเมื อง (libéralisme politique) อันเป็ นอุดมคติ ที่ยึดถื อมาตั้งแต่
ค.ศ. 1789 ซึ่ งเป็ นแนวคิ ด สํ า คัญ ที่ ใ ช้อ ธิ บ ายพัฒ นาการและความมุ่ ง หมายในเรื่ องความคิ ด อัน เกี่ ย วกั บ
หลักความชอบด้วยกฎหมาย (Jean Rivero et Jean Waline, 2000)
รัฐตํารวจมีแนวคิดที่แตกต่างไปจากนิ ติรัฐ โดยรัฐตํารวจจะให้อาํ นาจแก่ฝ่ายปกครองในการดําเนินการ
ต่าง ๆ ซึ่ งฝ่ ายปกครองสามารถใช้อาํ นาจและดุลพินิจของตนดําเนินการได้ทุกกรณี หากเห็นว่ามีความจําเป็ น และ
ฝ่ ายปกครองสามารถแก้ไขหรื อเปลี่ยนแปลงกฎหมายได้ หากเห็นสมควร ทั้งนี้ รัฐตํารวจ (État de police) เป็ นรัฐที่
ดําเนิ นการหรื อปล่อยให้อาํ นาจฝ่ ายปกครองสามารถที่ จะใช้กาํ ลังและอํานาจบังคับแก่ประชาชน โดยเลือกใช้
มาตรการ (sanction) ซึ่ ง ฝ่ ายปกครองจะทํา การตัด สิ น ใจโดยยึด ตนเองหรื อ คํา บัญ ชา (commandement) จาก
ผูป้ กครองเป็ นหลัก (Jean-Pierre Henry, 1997) รั ฐตํารวจนี้ ทาํ ให้ประชาชนขาดสิ ทธิ และเสรี ภาพ จึ งมี นัยและ
ข้อความคิดที่ตรงกันข้ามกับนิติรัฐ (au contraire de l’État de droit) (พัชฌา จิตรมหึ มา, 2559)
ส่ ว นนิ ติ รั ฐ (État de droit) นั้น มี แ นวคิ ด อัน สํา คัญ ว่า ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งประชาชนกับ องค์ก ร
ของรัฐนั้น นิติรัฐเป็ นรัฐที่ซ่ ึงฝ่ ายปกครอง (administration) อยูภ่ ายใต้หลักเกณฑ์ทางกฎหมาย ดังนั้น ประชาชนจึง
มีความเป็ นไปได้ที่จะเสนอข้อพิพาทโดยโต้แย้งคําวินิจฉัยและดุลพินิจของฝ่ ายปกครองโดยนําเสนอต่อองค์กร
ตุลาการที่ มีอาํ นาจหน้าที่ในการวินิจฉัยคดีขอ้ พิพาทระหว่างประชาชนกับฝ่ ายปกครอง ระบบนิ ติรัฐ (régime de
l’État de droit) นั้น ฝ่ ายปกครองจะดําเนิ นการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์แห่ งพลเมือง (intérêt des citoyens) และมีข้ ึน
เพื่อความมุ่งหมายพิเศษที่จะให้ความคุม้ ครองแก่พลเมืองและปกป้ องพลเมืองต่อการใช้อาํ นาจตามอําเภอใจของ
บรรดาผูม้ ีอาํ นาจแห่งรัฐ (arbitraire des autorités étatiques) (Raymond Carré de Malberg, 1920)
หากพิจารณาในแง่มุมทางกฎหมายแล้ว จะเห็นได้วา่ หลักความชอบด้วยกฎหมาย (principe de légalité)
มี แ นวคิ ด เช่ น เดี ย วกับ นิ ติ รั ฐ โดยมุ่ ง หมายให้ค วามคุ ้ม ครองแก่ ป ระชาชนจากการใช้อ ํา นาจโดยมิ ช อบของ
ฝ่ ายปกครอง หลักความชอบด้วยกฎหมายก่อตั้งขึ้นจากหลักเกณฑ์ที่พฒั นาการโดยอํานาจทางการเมือง โดยวิธีการ
ทางนิ ติบัญญัติ ผ่านการปรุ งแต่งโดยกระบวนการควบคุมทางตุลาการ (contrôle juridictionnel) ซึ่ งเป็ นอํานาจ
หน้าที่ ของฝ่ ายตุลาการที่ สร้างหลักดังกล่าวขึ้นจากบรรทัดฐานแห่ งคดี พิพาท หลักเกณฑ์เหล่านี้ มีข้ ึนเพื่อผลใน
การจํากัดขอบเขตอํานาจของการกระทําและวิธีการซึ่งกําหนดบังคับไว้ต่อฝ่ ายปกครอง (Jacques Viguier, 2005)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 3 วรรคสอง วางหลักให้หน่วยงานของรัฐ
ต้องปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลักนิติธรรม เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ
และความผาสุ กของประชาชนโดยรวม ดังนั้น การปฏิ บตั ิตามหลักความชอบด้วยกฎหมายจึ งก่อให้การปฏิ บตั ิ
หน้าที่น้ นั เป็ นไปตามกฎหมายอันเป็ นการเคารพและยึดถือหลักนิติธรรมตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ
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หน้าที่ทางกฎหมายของฝ่ ายปกครอง (fonction normative de l’administration) คือ การดําเนินกิจการทาง
ปกครองเพื่อให้บรรลุผลสําเร็ จ (réussite) โดยการดําเนินการดังกล่าวนั้น ฝ่ ายปกครองต้องกระทําการทางปกครอง
ซึ่ งการกระทํา การดัง กล่ า วนี้ เรี ย กว่า การกระทํา ทางปกครองของฝ่ ายปกครอง (actions administratives de
l’administration) อย่างไรก็ตาม การกระทําต่าง ๆ ของฝ่ ายปกครอง (actes de l’administration) อาจเกี่ ยวข้องกับ
ขอบเขตของกฎหมายมหาชนและกฎหมายแพ่งได้ โดยหากเป็ นการกระทําทางปกครอง (actions administratives)
จะถื อเป็ นการกระทําที่ อยู่ภายใต้ขอบเขตทางกฎหมายมหาชน (droit public) ส่ วนการกระทําอื่ น ๆ ของฝ่ าย
ปกครอง จะอยูภ่ ายใต้ขอบเขตทางกฎหมายแพ่ง (droit privé) (Marie-Christine Rouault, 2007)
การกระทําทางปกครองของฝ่ ายปกครอง (actions administratives de l’administration) ที่ เกี่ ยวข้องกับ
กฎหมายมหาชนอาจมีลกั ษณะซึ่งเป็ นการกระทําในรู ปแบบต่าง ๆ อันได้แก่
(1) ปฏิบตั ิการทางปกครอง (acte réel) เป็ นการกระทําของฝ่ ายปกครอง โดยหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่
ของรัฐ หรื อบุคคลที่ ใช้อาํ นาจทางปกครองแทนรัฐกระทําการที่ มิใช่นิติกรรมทางปกครอง (acte administratif)
(วรพจน์ วิศ รุ ต พิ ช ญ์, 2547) เนื่ อ งจากไม่ ได้ประสงค์จะให้มีความผูก พันต่ อการกระทํา นั้น ในลัก ษณะที่ เป็ น
นิ ติกรรม (acte juridique) แต่เป็ นการกระทําในทางข้อเท็จจริ ง (fait) ซึ่ งเป็ นการกระทําที่ มุ่งหมายให้เกิ ดผลใน
ทางข้อเท็จจริ งเท่านั้น เช่น การกําจัดขยะมูลฝอย การขับรถยนต์ของหน่วยงาน การดูแลอาคารสถานที่ การให้
คําแนะนํา หรื อการอธิ บายให้ประชาชนที่ มาติดต่อหน่วยงานเข้าใจเรื่ องราวของงานที่ให้บริ การ โดยปฏิบตั ิการ
ทางปกครอง (Realakt) นั้น ไม่มีบทบาทในทางกฎหมายปกครองเท่าใดนัก แต่อาจมีผลในทางแพ่งซึ่งก่อให้เกิดผล
ผูกพันในนิ ติกรรมทางแพ่งอันเป็ นผลมาจากนิ ติเหตุ คือ ความรับผิดทางละเมิด (กมลชัย รัตนสกาววงศ์, 2544)
ทั้งนี้ คณะกรรมการวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครองได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับปฏิบตั ิการทางปกครองว่า ปฏิบตั ิการ
ทางปกครองไม่ใช่คาํ สัง่ ทางปกครอง เป็ นเพียงการปฏิบตั ิการทางปกครองจากการปฏิบตั ิหน้าที่ โดยไม่มีการก่อตั้ง
สิ ทธิ ใด ๆ ขึ้นใหม่ในทางกฎหมาย (ความเห็ นของคณะกรรมการวิธีปฏิ บตั ิ ราชการทางปกครอง (เรื่ องเสร็ จที่
1385/2556))
(2) มาตรการภายในของฝ่ ายปกครอง (mesure d’ordre intérieur de l’administration) มาตรการภายใน
ของฝ่ ายปกครองมี ลกั ษณะเฉพาะ โดยอาจเป็ นการกระทําในการเตรี ยมการ การยืนยัน หรื อการชี้ แจง (actes
préparatoires, confirmatifs ou indicatifs) ของฝ่ ายปกครอง ซึ่ งมาตรการภายในนี้ จะมี ผลภายในฝ่ ายปกครองที่
ผูกพันต่อเจ้าหน้าที่และมีผลภายในฝ่ ายปกครอง ทั้งนี้ การออกคําสั่งในบางกรณี จากผูบ้ งั คับบัญชาอาจมีลกั ษณะ
เป็ นมาตรการภายในของฝ่ ายปกครอง โดยมาตรการภายในนี้ ไม่ ได้เป็ นการก่ อตั้งสิ ท ธิ หรื อมี ผลกระทบต่ อ
สถานภาพของสิ ทธิ หรื อหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ ของรั ฐภายในฝ่ ายปกครองนั้น คําสั่งการดังกล่าว จึ งไม่ถือเป็ น
นิ ติ ก รรมทางปกครอง (acte administratif) (Jean-Marie Auby, 1985) การปฏิ บัติ ง านทางปกครองนั้น อาจมี
การกระทําของฝ่ ายปกครองหลายกรณี ที่ไม่ถือเป็ นนิ ติกรรมทางปกครอง เนื่ องจากเป็ นการกระทําที่ เป็ นเพียง
ขั้นตอนในการเตรี ยมการ หรื อเป็ นเพียงการให้ความเห็ น ข้อแนะนํา หรื อเป็ นเพียงการแจ้งคําสั่งทางปกครอง
เท่านั้น โดยการกระทําทางปกครองในลักษณะนี้ เป็ นเพียงการสั่งการที่ มีผลภายในฝ่ ายปกครอง แต่ไม่ได้มีผล
ทางกฎหมายต่อบุคคลภายนอก (ฤทัย หงส์สิริ, 2547) คณะกรรมการวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครองให้ความเห็นว่า
คําสั่งย้ายข้าราชการครู ให้ไปดํารงตําแหน่งอื่นภายในกรมเดี ยวกันเป็ นการบริ หารงานภายในหน่ วยงานของรัฐ
เพื่อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดแก่การปฏิบตั ิราชการ ซึ่ งมีผลเป็ นเพียงการเปลี่ยนแปลงภารกิ จในการปฏิบตั ิหน้าที่
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โดยสิ ทธิและประโยชน์ในฐานะการเป็ นข้าราชการของผูถ้ ูกย้ายมิได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ดังนั้น คําสัง่ ดังกล่าว
จึงมิใช่คาํ สัง่ ทางปกครอง (ความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง (เรื่ องเสร็ จที่ 514/2545))
(3) สัญญาทางปกครอง (contrat administratif) เป็ นนิ ติกรรมทางปกครองตั้งแต่สองฝ่ ายขึ้นไป หรื อที่
เรี ยกว่า นิ ติกรรมทางปกครองหลายฝ่ าย (acte administratif plurilatéral) โดยสัญญาทางปกครองเป็ นเครื่ องมือใน
การผูกนิ ติสัมพันธ์ในทางกฎหมายของฝ่ ายปกครอง เพื่อดําเนิ นภารกิจที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ให้บรรลุผล การผูก
นิ ติสัมพันธ์ดงั กล่าวอาจมีผลเป็ นการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรื อระงับไปซึ่ งนิ ติสัมพันธ์อนั เป็ นไปตาม
หลักกฎหมายปกครอง (principe de droit administratif)
พระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 3 บัญญัติคาํ นิยามของ
สัญญาทางปกครองว่า ในพระราชบัญญัติน้ ี “สัญญาทางปกครอง” หมายความรวมถึง สัญญาที่คู่สัญญาอย่างน้อย
ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ ง เป็ นหน่ ว ยงานทางปกครองหรื อ เป็ นบุ คคลซึ่ ง กระทํา การแทนรั ฐ และมี ล ัก ษณะเป็ นสัญญา
สั ม ปทาน สั ญ ญาที่ ใ ห้ จัด ทํา บริ การสาธารณะ หรื อจัด ให้ มี สิ่ ง สาธารณู ป โภคหรื อแสวงประโยชน์ จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติ
(4) นิ ติกรรมทางปกครอง (acte administratif) คําว่า “นิ ติกรรมทางปกครอง” เป็ นการแปลถ้อยคําจาก
คําว่า acte administratif ซึ่ งเป็ นภาษาฝรั่ งเศส โดยแปลถ้อยคําตามลักษณะเดี ยวกับคําว่า juristic act ของภาษา
อังกฤษ ซึ่ งมีความสอดคล้องกับกฎหมายแพ่งที่ มีแนวคิดทฤษฎี ในเรื่ องนิ ติกรรม (juristic act) (อมร จันทรสม
บูรณ์, 2527) ทั้งนี้ นิ ติกรรมทางปกครองอาจแบ่งออกเป็ นสองลักษณะ คือ นิ ติกรรมทางปกครองฝ่ ายเดียว (actes
administratifs unilatéraux) และนิ ติกรรมทางปกครองหลายฝ่ าย (acte administratif plurilatéral) ซึ่ งเป็ นนิ ติกรรม
ทางปกครองตั้งแต่ ส องฝ่ ายขึ้ นไป หรื อ ที่ เ รี ย กว่า สัญ ญาทางปกครอง (contrat administratif) โดยสัญ ญาทาง
ปกครองนั้นมีลกั ษณะเป็ นสัญญา (contrat) โดยสัญญาเป็ นข้อตกลงที่เกิดจากความสมัครใจของบุคคลซึ่งอย่างน้อย
ต้องมี ต้ งั แต่สองฝ่ ายขึ้ นไป (accord de volontés conclu entre deux personnes au moins) ซึ่ งต้องการให้เกิ ดสิ ทธิ
และมี ผ ลผู ก พัน ระหว่ า งกั น (droits et obligations) ความตกลงโดยสมัค รใจนี้ ต้อ งเกิ ด จากความยิ น ยอม
consentements) ซึ่ งมีผลให้สัญญาทางปกครองมีความแตกต่างไปจากนิ ติกรรมทางปกครองฝ่ ายเดี ยว (Laurent
Richer, 2014)
ส่ ว นนิ ติ ก รรมทางปกครองฝ่ ายเดี ย วเป็ นนิ ติ ก รรม (acte juridique) ที่ ฝ่ ายปกครอง (administration)
สามารถกําหนดหน้าที่ให้แก่อีกฝ่ ายหนึ่งได้แต่เพียงฝ่ ายเดียว โดยอีกฝ่ ายหนึ่งไม่จาํ เป็ นต้องให้ความยินยอม เพราะ
ในทางกฎหมายมหาชน (droit public) ฝ่ ายปกครองย่อมมีฐานะเหนื อกว่าฝ่ ายผูอ้ ยูใ่ ต้ปกครอง โดยฝ่ ายปกครอง
มี หน้าที่ คุม้ ครองประโยชน์สาธารณะ (intérêt public) ลักษณะเช่ นนี้ มีความแตกต่างไปจากนิ ติกรรมฝ่ ายเดี ยว
ตามกฎหมายแพ่ง (droit privé) ที่ ตามกฎหมายแพ่งนั้นจะถื อว่าเอกชนทั้งสองฝ่ ายอยู่ในฐานะอันเท่าเที ยมกัน
ดังนั้น เอกชนฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งจึงไม่อาจกําหนดหน้าที่ให้แก่อีกฝ่ ายหนึ่ งโดยที่อีกฝ่ ายหนึ่ งนั้นไม่ยินยอม (ชาญชัย
แสวงศักดิ์, 2549)
นิ ติกรรมทางปกครองฝ่ ายเดียวเป็ นผลที่เกิดขึ้นจากการใช้อาํ นาจรัฐของฝ่ ายปกครอง ซึ่ งเป็ นการกระทํา
ทางปกครองที่ มีผลทางกฎหมาย โดยอาจเป็ นการใช้อาํ นาจรัฐตามกฎหมายของฝ่ ายนิ ติบญ
ั ญัติ (the legislative)
ฝ่ ายบริ หาร (the executive) ฝ่ ายตุลาการ (the judiciary) หน่ วยงานของรัฐ (State agencies) หน่ วยงานอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ (independent agencies under the Constitution) องค์กรอิสระ (independent organizations) หรื อองค์กร
เอกชน (private organizations) ซึ่ งใช้อ ํา นาจรั ฐ ในทางปกครอง ทั้ง นี้ นิ ติ ก รรมทางปกครองอาจเป็ นคํา สั่ ง
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ทางปกครอง (administrative act) หรื อกฎ (by-law) ซึ่ งมีคาํ นิ ยามอยู่ในมาตรา 5 แห่ งพระราชบัญญัติวิธีปฏิ บัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

6. การควบคุมและตรวจสอบการกระทําทางปกครองตามหลักความชอบด้ วยกฎหมาย

หลัก ความชอบด้ว ยกฎหมายของการกระทํา ทางปกครองนั้ น ตามหลัก การนี้ มี ค วามหมายว่ า
ฝ่ ายปกครอง (administration) จะกระทําการใดที่อาจมีผลกระทบต่อสิ ทธิ เสรี ภาพ หรื อประโยชน์ อันชอบธรรม
ของบุคคลใดได้ก็ต่อเมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไขทั้งสองประการ คือ
1. มี กฎหมายให้อาํ นาจกระทําการได้ หากไม่มีกฎหมายบัญญัติให้อาํ นาจไว้ ฝ่ ายปกครองย่อมมิอาจ
กระทําการดังกล่าวได้ และจะสันนิษฐานว่ากฎหมายให้อาํ นาจแก่ฝ่ายปกครองกระทําการเช่นว่านี้หาได้ไม่ และ
2. ฝ่ ายปกครองจะต้องกระทําการดังกล่าวภายในขอบเขตที่กฎหมายกําหนดไว้เท่านั้น
หลักการกระทําทางปกครองต้องชอบด้วยกฎหมายในความหมายที่ว่า ฝ่ ายปกครองจะกระทําการใดที่
อาจมีผลกระทบต่อสิ ทธิ หรื อเสรี ภาพของบุคคลคนใดคนหนึ่ งได้ก็ต่อเมื่อมีกฎหมายให้อาํ นาจและจะต้องกระทํา
การดังกล่าวภายในกรอบที่ กฎหมายกําหนด แสดงให้เห็ นว่ากฎหมายเป็ นทั้งแหล่งที่ มา (source) และข้อจํากัด
(limitation) ของอํานาจกระทําการต่าง ๆ ของฝ่ ายปกครอง (มานิ ตย์ จุมปา, 2554) ดังนั้น การกระทําทางปกครอง
จึงเป็ นเพียงการบังคับให้การต่าง ๆ เป็ นไปตามกฎหมายเท่านั้น
การกระทํา ทางปกครอง (action administrative) อาจเป็ นการกระทํา ที่ มิ ช อบด้ว ยกฎหมายได้ หาก
การกระทํานั้นฝ่ าฝื นต่อหลักความชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ การกระทําทางปกครองอาจฝ่ าฝื นต่อหลักความชอบ
ด้วยกฎหมายได้หลายลักษณะ ซึ่ งแต่ละลักษณะเช่ นว่านี้ ถือว่าขัดต่อหลักเกณฑ์ทางกฎหมาย (règle de droit)
โดยการกระทําทางปกครองที่มิชอบด้วยกฎหมายนั้นอาจปรากฏขึ้นในลักษณะต่าง ๆ ซึ่งได้แก่
การกระทําโดยปราศจากอํานาจ (incompétence) เป็ นการกระทําที่ ไม่มีกฎหมายกําหนดอํานาจหน้าที่
ให้ไว้ ซึ่ งการกระทําในลักษณะนี้ หากผูไ้ ม่มีอาํ นาจดําเนินการออกคําสั่งทางปกครอง ย่อมถือเป็ นคําสั่งที่ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย (ความเห็นคณะกรรมการวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง (เรื่ องเสร็ จที่ 471/2548))
การกระทําโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามรู ปแบบ (illégalité relative à la forme) หรื อเป็ นการกระทําโดย
ผิ ด รู ป แบบ (vice de forme) เป็ นการกระทํา ที่ ผิ ด ขั้น ตอนหรื อ ลํา ดับ ตอนที่ ก ฎหมายกํา หนดไว้ หรื อ อาจเป็ น
การกระทําโดยไม่ถูกต้องตามรู ปแบบ ขั้นตอน หรื อวิธีการอันเป็ นสาระสําคัญที่กาํ หนดไว้สาํ หรับการกระทํานั้น
เช่น คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ. 35/2560
การฝ่ าฝื นหรื อบิ ด เบื อ นต่อ อํา นาจ (détournement de pouvoir) อาจเป็ นการกระทํา ที่ เป็ นการตี ความ
หรื อแปลความกฎหมายให้ผิดไปจากเจตนารมณ์ของกฎหมาย หรื อเป็ นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
ซึ่ งศาลปกครองมีอาํ นาจควบคุมตรวจสอบว่าฝ่ ายปกครองมีการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วหรื อไม่
(คําสัง่ ศาลปกครองสูงสุดที่ 738/2560)
การละเมิ ด หรื อ ฝ่ าฝื นต่อ กฎหมาย (violation de la loi) เป็ นการละเมิ ดหรื อ ฝ่ าฝื นต่อ บทบัญญัติแห่ ง
กฎหมาย หรื อกระทําการที่ ขดั หรื อแย้งต่อบทบัญญัติของกฎหมาย ทั้งนี้ การออกคําสั่งทางปกครองที่ ผิดพลาด
อย่างร้ ายแรงและฝ่ าฝื นกฎหมายอย่า งชัดเจน ทําให้คาํ สั่งทางปกครองนั้นไม่มีผล (ความเห็ นคณะกรรมการ
วิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง (เรื่ องเสร็ จที่ 268/2552))
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ปั ญหาสําคัญที่ เกี่ ยวข้องกับการควบคุมฝ่ ายปกครองโดยหลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทํา
ทางปกครองมีกรณี ที่เป็ นปั ญหาอันควรพิเคราะห์ พิจารณา และค้นหานิติวธิ ีในการแก้ไขสองประเด็น ดังนี้
(1) ปั ญ หาในประเด็ น ที่ เ กี่ ย วกับ ฝ่ ายปกครองที่ เ ป็ นหน่ ว ยงานของรั ฐ ซึ่ งพระราชบัญ ญัติ จัด ตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มีนิยามคําว่า หน่วยงานทางปกครอง (administrative agency)
แต่ในพระราชบัญญัติน้ ี กลับไม่ปรากฏคําว่า หน่ วยงานของรั ฐ (State agency) ซึ่ งอาจเป็ นผลให้การพิจารณา
ฝ่ ายปกครองที่เป็ นหน่วยงานของรัฐมีความแตกต่างไปจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
และกฎหมายอื่น การใช้ถอ้ ยคําว่า หน่วยงานทางปกครอง ตามพระราชบัญญัติน้ ีอาจมีเหตุผลมาจากความมุ่งหมาย
ที่ จ ะให้ ศ าลปกครองมี อ ํา นาจพิ จ ารณาคดี ที่ เ กี่ ย วกับ หน่ ว ยงานของรั ฐ เฉพาะหน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ ใ ช้อ ํา นาจ
ทางปกครองหรื อได้รับมอบหมายให้ใช้อาํ นาจทางปกครองหรื อให้ดาํ เนิ นกิ จการทางปกครอง จึ งได้มีการให้
คํานิ ยามหน่วยงานดังกล่าวว่า หน่วยงานทางปกครอง อย่างไรก็ตาม การบัญญัติกฎหมายโดยกําหนดคํานิ ยามที่
แตกต่างไปจากรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทยและกฎหมายอื่นนั้น อาจทําให้เกิ ดปั ญหาความไม่สอดคล้อง
ของบทบัญญัติแห่ งกฎหมาย แต่หากมี การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติน้ ี โดยใช้ถอ้ ยคําว่า หน่ วยงานของรัฐ
แทนคํา ว่า หน่ ว ยงานทางปกครอง อาจทํา ให้ ก ารกํา หนดถ้อ ยคํา นี้ มี ค วามสอดคล้อ งกับ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทยและกฎหมายอื่น ซึ่ งไม่ได้ส่งผลกระทบใดต่ออํานาจพิจารณาคดีของศาลปกครอง เพราะหาก
พิจารณาในทางทฤษฎีและหลักกฎหมายปกครองแล้ว ศาลปกครองย่อมมีอาํ นาจพิจารณาคดีหน่วยงานของรัฐที่ใช้
อํานาจทางปกครองหรื อได้รับมอบหมายให้ใช้อาํ นาจทางปกครองหรื อให้ดาํ เนินกิจการทางปกครอง การพิจารณา
ว่าศาลปกครองมีอาํ นาจพิจารณาคดีพิพาทเกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐใดนั้น จึงพิจารณาที่การใช้อาํ นาจทางปกครอง
และการดําเนินกิจการทางปกครอง
(2) ปั ญ หาในประเด็ น ที่ เ กี่ ย วกับ การดํา เนิ น การให้ ห ลัก ความชอบด้ว ยกฎหมายของการกระทํา
ทางปกครองเป็ นหลักที่ ได้รับการยึดถือและปฏิ บตั ิอย่างเป็ นรู ปธรรมของฝ่ ายปกครอง แม้ว่าหลักการนี้ จะเป็ น
หลักกฎหมายทัว่ ไป (general principles of laws) ซึ่ งมีผลผูกพันต่อฝ่ ายปกครอง แต่หลักการนี้ มกั จะถูกละเลยหรื อ
เพิกเฉยต่อการดําเนินการของฝ่ ายปกครอง และปล่อยให้เป็ นหน้าที่ขององค์กรตุลาการเพื่อควบคุมและตรวจสอบ
การกระทําทางปกครอง เพื่อแก้ไขปั ญหาในประเด็นนี้ จึ งเห็ นควรให้มีการกําหนดเกี่ ยวกับหลักความชอบด้วย
กฎหมายไว้ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เพื่อให้เกิดเป็ นรู ปธรรมในการดําเนิ นการ
ทางปกครองของฝ่ ายปกครอง ซึ่ งการกําหนดไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรในกฎหมายวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง
อาจส่ งผลให้ฝ่ายปกครองต้องคํานึงถึงหลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทําทางปกครองที่ฝ่ายปกครองจะ
ดําเนิ นการ เพราะการกําหนดเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นการทําให้เกิดความชัดเจนและช่วยยํ้าเตือนให้ฝ่ายปกครอง
ต้องคํานึงถึงหลักความชอบด้วยกฎหมายทุกครั้งที่จะปฏิบตั ิราชการทางปกครอง โดยต้องกระทําการทางปกครอง
ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ซึ่ งอาจช่วยป้ องกันการกระทําทางปกครองที่มิชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งเป็ นการลดความ
เสี ยหายที่จะเกิดขึ้นจากการกระทําทางปกครองที่มิชอบด้วยกฎหมายจากฝ่ ายปกครองอันถือเป็ นการควบคุมก่อนที่
จะเกิดการกระทําทางปกครองที่มิชอบด้วยกฎหมาย
หากได้มีการดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายตามข้อเสนอแนะนี้ อาจส่งผลให้การควบคุมฝ่ ายปกครอง
โดยหลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง (control of administration by principle of legality of
the administrative action) เกิ ดความชัดเจน มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล เป็ นการสร้างหลักประกันและให้
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ความคุม้ ครองแก่สิทธิ และเสรี ภาพของประชาชน ส่ งผลให้การปฏิ บตั ิราชการทางปกครองบรรลุผลสําเร็ จและ
เป็ นที่ยอมรับจากสังคมส่วนรวม
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ในยุคเศรษฐกิจดิจิทลั สัญญาอัจฉริ ยะเข้ามามีบทบาทในทางการค้าระหว่างประเทศ สัญญาอัจฉริ ยะ คือ
ทําสัญญาที่ทาํ การโต้ตอบระหว่างกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอัตโนมัติดว้ ยกันโดยไม่มีมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่ง
จะเห็นได้วา่ การทําสัญญาอัจฉริ ยะนั้นมีความแตกต่างจากการทําสัญญาแบบดั้งเดิมที่เป็ นกระดาษอย่างมาก จึงมี
ปั ญหาทางกฎหมายหลายประการ ในปั จจุ บันประเทศไทยไม่มีกฎหมายเฉพาะเกี่ ยวกับสัญญาอัจฉริ ยะ แต่มี
พระราชบัญญัติวา่ ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ พ.ศ. 2544 ที่จะมาปรับใช้ บทความนี้ จึงทําการศึกษาเกี่ยวกับ
ประเด็นทางกฎหมายที่น่าสนใจเกี่ยวกับสัญญาอัจฉริ ยะ เช่น การรับรองสถานะทางกฎหมายของสัญญาอัจฉริ ยะ
รวมถึงกําหนดกฎเกณฑ์ทางกฎหมายต่างๆ เกี่ยวกับสัญญาอัจฉริ ยะ เช่น หนังสื อหรื อหลักฐานเป็ นหนังสื อ ลายมือ
ชื่อ ต้นฉบับ และการรับฟังเป็ นพยานหลักฐานในศาล ซึ่ งผลการศึกษาพบว่าพระราชบัญญัติวา่ ด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิ กส์ พ.ศ. 2544 ได้บญ
ั ญัติหลักเกณฑ์ทว่ั ไปเกี่ยวกับการรับรองสถานะทางกฎหมาย และ สามารถขจัด
อุปสรรคทางกฎหมายในการทําธุรกรรมด้วยสัญญาอัจฉริ ยะ โดยการยอมรับข้อกําหนดต่างๆเกี่ยวกับกฎหมายใน
การทําสัญญาอัจฉริ ยะ
คําสําคัญ: สัญญาอัจฉริ ยะ พระราชบัญญัติวา่ ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เศรษฐกิจดิจิทลั

ABSTRACT

In the era of digital economy, smart contract is an important role in international trade. Smart contract
is an exchange automatically contract which does not require human intervention. Since smart contract is different
from a paper contract, there are many legal obstacles to consider. There is no specific law in smart contract.
However, Thailand has Electronic Transaction Act B.E. 2544 which provides several regulations in order to
promote the reliability of smart contract. This paper will study many interesting legal issues relating to smart
contract such as a provision of a legal recognition, writing, signature, original and admissibility and evidential
weight. This study found that Electronic Transaction Act B.E. 2544 has a provision relating to legal recognition
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of smart contracts. Moreover, this act can remove legal obstacles on doing transactions by using smart contracts
as well as accept legal terms of smart contract.
Key Words: Smart Contract, Electronic Transaction Act B.E. 2544, Digital Economy

1. บทนํา

ในโลกยุคเศรษฐกิ จดิ จิทลั เทคโนโลยีได้เข้ามามี บทบาทสําคัญอย่างมากในการค้าระหว่างประเทศ
รู ป แบบการค้า ระหว่ า งประเทศเปลี่ ย นจากเดิ ม ที่ ท ํา ธุ ร กรรมโดยใช้ก ระดาษมาเป็ นการทํา ธุ ร กรรมทาง
อิเล็กทรอนิ กส์ ผ่านอุปกรณ์มือถือ หรื ออุปกรณ์ไร้สาย (Mobile-Commerce) และพัฒนามาเป็ นเทคโนโลยีกา้ ว
กระโดดที่ไม่มีมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้องในการทําธุรกรรมต่างๆ เช่น เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) ต่อมามีการ
นําบล็อกเชนไปประยุกต์ใช้กบั การทําสัญญาในทางธุรกิจ เรี ยกกันว่า “สัญญาอัจฉริ ยะ” (Smart Contract) ซึ่ งเป็ น
การทําสัญญาที่ทาํ การโต้ตอบระหว่างแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอัตโนมัติดว้ ยกันโดยไม่มีมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่ งมี
ความแตกต่างจากการทําสัญญาแบบดั้งเดิ มที่ เป็ นกระดาษอย่างมาก จึ งทําให้เกิ ดปั ญหาในทางกฎหมายหลาย
ประการ ดังนั้นในบทความนี้ ผูเ้ ขียนได้ทาํ การศึกษาและนําเสนอเนื้ อหาที่เกี่ยวกับประเด็นทางกฎหมายธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิ กส์ที่สาํ คัญ เช่น สัญญาทางการค้าระหว่างประเทศที่ทาํ ขึ้นโดยสัญญาอัจฉริ ยะนั้นมีผลบังคับตาม
กฎหมายหรื อไม่ และมีอุปสรรคทางกฎหมายต่อการทําธุรกรรมด้วยสัญญาอัจฉริ ยะ เช่น ข้อกําหนดการทําหนังสื อ
หรื อหลักฐานเป็ นหนังสื อ การลงลายมือชื่อ การทําเป็ นต้นฉบับ และการรับฟังเป็ นพยานหลักฐานในศาล หรื อไม่

2. วัตถุประสงค์

(1) เพื่อให้เข้าใจถึงความหมายของสัญญาอัจฉริ ยะและตัวอย่างการนําสัญญาอัจฉริ ยะมาใช้ในทางธุรกิจ
รวมทั้งศึกษาสถานะทางกฎหมายของสัญญาอัจฉริ ยะ
(2) เพื่ อ ศึ ก ษาเกี่ ย วกับประเด็น ในทางกฎหมายธุ รกรรมทางอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ ที่สํา คัญ เกี่ ย วกับสัญญา
อัจฉริ ยะ เช่น การทําเป็ นหนังสื อ หรื อ หลักฐานเป็ นหนังสื อ ลายมือชื่อ ต้นฉบับ และการรับฟังเป็ นพยานหลักฐาน

3. สั ญญาอัจฉริยะคืออะไร

สัญญาอัจฉริ ยะเกิ ดจากการนําเอาเทคโนโลยีบล็อกเชนซึ่ งเป็ นรู ปแบบการจัดเก็บข้อมูลที่ ทาํ หน้าที่
เหมือนสมุดบัญชี สาธารณะที่ มีบนั ทึ กการทําธุ รกรรมมาประยุกต์ใช้ในการทําสัญญา คําว่า “สัญญาอัจฉริ ยะ”
เกิดขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ.1996 โดย Nick Szabo 1 ซึ่ งได้ให้คาํ นิ ยามของสัญญาอัจฉริ ยะว่าเป็ นชุดของคํามัน่ ซึ่ งถูก
กําหนดไว้ในรู ปแบบดิจิทลั ซึ่งรวมถึงวิธีการที่คู่สญ
ั ญาจะปฏิบตั ิตามคํามัน่ 2 หลักการทํางานของสัญญาอัจฉริ ยะจึง
มีลกั ษณะเป็ นสัญญาที่กาํ หนดเงื่อนไขในรู ปรหัสคอมพิวเตอร์ ไว้ล่วงหน้าบนเทคโนโลยีบล็อกเชน หากเป็ นไป
ตามเงื่อนไขต่างๆที่คู่สัญญาตกลงกัน ระบบบล็อกเชนก็จะทําสัญญาให้โดยอัตโนมัติ จึงช่วยอํานวยความสะดวก
ในการทําธุรกรรมเป็ นอย่างมาก
1

1

2

Nick Szabo, “Smart Contracts: Building Blocks for Digital Markets”, จาก
http://www.fon.hum.uva.nl/rob/Courses/InformationInSpeech/CDROM/Literature/LOTwintersc
hool2006/szabo.best.vwh.net/smart_contracts_2.html, สื บค้นเมื่อ 21 ตุลาคม 2562.
พินยั ณ นคร กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ในยุคดิจิทลั ,พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุ งเทพมหานคร, 2561) หน้า 45.
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ในปั จจุบนั มีการนําสัญญาอัจฉริ ยะมาใช้ในทางธุ รกิ จ ตัวอย่างเช่น ธุ รกรรมสิ นเชื่อออนไลน์ (Peer-topeer-lending) ที่ ผูก้ ูแ้ ละนักลงทุน(ผูใ้ ห้กู)้ ทําการกูย้ ืมเงิ นผ่านระบบเครื อข่ายอิเล็กทรอนิ กส์ โดยมีแพลตฟอร์ ม
ออนไลน์ (Platform online)ทําหน้าที่ เป็ นตัวกลางเชื่ อมผูท้ ี่ ตอ้ งการเงิ นกับนักลงทุนให้มาเจอกันโดยการจับคู่
ระหว่างผูก้ ูก้ บั ผูใ้ ห้กู้ หากผูก้ ูก้ บั ผูใ้ ห้กูม้ ีความต้องการที่ ตรงกัน ระบบบล็อกเชนก็จะทําสัญญาสิ นเชื่ อให้โดย
อัตโนมัติ นอกจากนี้ยงั มีการนําสัญญาอัจฉริ ยะมาใช้กบั การเช่าอพาร์ทเมนต์ในต่างประเทศ 3 เรี ยกว่า อพาร์ทเมนต์
อัจฉริ ยะที่เชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ต โดยผูเ้ ช่าจะใช้คียก์ าร์ดมีแอพพิเคชัน่ (Application) ในสมาร์ ทโฟนแทน
กุญแจ และจ่ายค่าเช่าด้วยเงินดิจิทลั สกุลต่างๆ เช่น บิทคอยน์ เมื่อชําระเงินแล้วบล็อกเชนจะบันทึกการจ่ายเงินลง
ในสัญญาอัจฉริ ยะและตรวจสอบความถูกต้อง ถ้าไม่ชาํ ระเงินภายในกําหนดสัญญาอัจฉริ ยะจะทําสัง่ ล็อคห้องและ
การระงับการใช้คียก์ าร์ดทันที
2

4. ประเด็นทางกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ องกับสั ญญาอัจฉริยะ

สัญญาอัจฉริ ยะได้รับความนิยมแพร่ หลายในทางธุรกิจ แต่ปัจจุบนั ยังไม่มีกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับสัญญา
อัจ ฉริ ย ะ แต่ มี ก ารนํา พระราชบัญ ญัติ ว่า ด้ว ยธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ พ.ศ. 2544 (ในบทความนี้ จะเรี ย ก
พระราชบัญญัติน้ ีวา่ “พระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์”) มาปรับใช้กบั สัญญาอัจฉริ ยะ เนื่ องจากสัญญา
อัจฉริ ยะมี ความแตกต่างจากสัญญาแบบดั้งเดิ มที่ เป็ นกระดาษ จึ งทําให้มีประเด็นทางกฎหมายหลายประการ
ดังต่อไปนี้
4.1. ความมีผลทางกฎหมายของสัญญาอัจฉริยะ
การทําธุ รกรรมโดยใช้สัญญาอัจฉริ ยะนั้นเป็ นการทําคําเสนอ คําสนอง หรื อทําสัญญาที่ เกิ ดจากการ
โต้ตอบระหว่างระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อตั โนมัติดว้ ยกัน โดยให้ระบบอัตโนมัติทาํ หน้าที่แทน
มนุษย์ จึงมีปัญหาว่า สัญญาอัจฉริ ยะนี้มีผลบังคับตามกฎหมายหรื อไม่
มาตรา 13/2 แห่ ง พระราชบัญ ญัติธุ ร กรรมทางอิ เล็กทรอนิ กส์ ได้บัญ ญัติ ว่า “ห้า มมิ ใ ห้ปฏิ เสธความ
สมบูรณ์หรื อการบังคับใช้ของสัญญาที่ทาํ การโต้ตอบระหว่างระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อตั โนมัติ
กับบุคคลธรรมดา หรื อระหว่างระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อตั โนมัติดว้ ยกัน เพียงเพราะเหตุที่ไม่มี
บุ ค คลธรรมดาเข้า ไปเกี่ ย วข้อ งในการดํา เนิ น การในแต่ ล ะครั้ งที่ ก ระทํา โดยระบบแลกเปลี่ ย นข้อ มู ล ทาง
อิเล็กทรอนิกส์อตั โนมัติหรื อในผลแห่งสัญญา” 4
จะเห็นได้วา่ มาตรานี้ นับเป็ นกฎหมายปิ ดปากที่ยอมรับการทําคําเสนอ คําสนอง หรื อการเกิดสัญญาโดย
ใช้ระบบอัตโนมัติ ดังนั้นการทําสัญญาอัจฉริ ยะจึงมีผลบังคับโดยห้ามปฏิเสธความสมบูรณ์และมีผลผูกพันทาง
กฎหมายเช่นเดียวกับการทําสัญญาแบบกระดาษ
4.2. การทําเป็ นหนังสื อ หรื อ หลักฐานเป็ นหนังสื อ
การทําธุรกรรมบางประเภท กฎหมายกําหนดให้มีการทําเป็ นหนังสื อ หรื อ หลักฐานเป็ นหนังสื อมาแสดง
จึงจะมีผลตามกฎหมายหรื อฟ้องร้องบังคับคดีได้ เช่น สัญญาซื้ อขายอสังหาริ มทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิ ช ย์ม าตรา 456 วรรคหนึ่ ง สั ญ ญาจะซื้ อจะขายหรื อคํา มั่น ในการซื้ อขายอสั ง หาริ มทรั พ ย์ห รื อ
3

3

4

Syed Jafar Naqvi, “Converting a Property Rental Paper Contract into a Smart Contract” จาก
https://medium.com/@naqvi.jafar91/converting-a-property-rental-paper-contract-into-a-smart-contract-daa054fdf8a7, สื บค้น
เมื่อ 22 ตุลาคม 2562.
พระราชบัญญัติวา่ ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562.
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สั ง หาริ มทรั พ ย์ช นิ ด พิ เ ศษตามประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ มาตรา 456 วรรคสอง สั ญ ญาซื้ อ ขาย
สังหาริ มทรัพย์ซ่ ึ งตกลงกันเป็ นราคาสองหมื่นบาท หรื อกว่านั้นขึ้นไป ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
มาตรา 456 วรรคสาม และ สัญญากูย้ มื เงินตั้งแต่สองพันบาทขึ้นไป ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา
653 เป็ นต้น
ซึ่ งการทําธุรกรรมผ่านสัญญาอัจฉริ ยะนั้นมีความแตกต่างจากรู ปแบบเดิมที่ทาํ ธุรกรรมในกระดาษโดย
สิ้ นเชิ ง เพราะเป็ นการทําธุ รกรรมในรู ปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์ผ่านระบบบล็อกเชนซึ่ งไม่สามารถจะอยู่ใน
สภาพที่ทาํ เป็ นหนังสื อ หรื อ มีหลักฐานเป็ นหนังสื อเหมือนการทําธุรกรรมแบบกระดาษได้ ปั ญหาจึงเกิดขึ้นว่า ใน
การทําสัญญาอัจฉริ ยะที่คู่สัญญาได้มีการทําคําเสนอ คําสนองผ่านระบบบล็อกเชนนั้น สามารถจะนําไปฟ้องร้อง
บังคับคดีได้หรื อไม่ ถ้ายังไม่มีการวางมัดจําไว้ หรื อ ชําระหนี้บางส่วน หรื อไม่มีหลักฐานเป็ นหนังสื อลงลายมือชื่อ
ฝ่ ายผูต้ อ้ งรับผิดเป็ นสําคัญ
ซึ่ง มาตรา 8 วรรค 1 แห่งพระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 5 ได้บญั ญัติวา่
“ภายใต้บัง คับ บทบัญ ญัติ แ ห่ ง มาตรา 9 ในกรณี ที่ ก ฎหมายกํา หนดให้ก ารใดต้อ งทํา เป็ นหนังสื อ มี
หลักฐานเป็ นหนังสื อ หรื อมีเอกสารมาแสดง หรื อกําหนดผลทางกฎหมายกรณี ไม่ทาํ เป็ นหนังสื อ ไม่มีหลักฐาน
เป็ นหนังสื อหรื อไม่มีเอกสารมาแสดง ถ้าได้มีการจัดทําข้อความขึ้นเป็ นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเข้าถึงและ
นํากลับมาใช้ได้โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลง ให้ถือว่าข้อความนั้นได้ทาํ เป็ นหนังสื อ มีหลักฐานเป็ นหนังสื อ
หรื อมีเอกสารมาแสดงตามที่กฎหมายกําหนดแล้ว”
จากมาตรานี้ จะเห็ นได้ว่าข้อมูลทางอิเล็กทรอนิ กส์สามารถถือว่าทําเป็ นหนังสื อ หรื อ มีหลักฐานเป็ น
หนังสื อ หากอยูใ่ นเงื่อนไขที่วา่ ข้อมูลนั้นอยูใ่ นสภาพที่สามารถเข้าถึงได้ นํากลับมาใช้ใหม่ได้ และความหมายไม่
เปลี่ยนแปลง
คําว่า “ข้อมูลที่ อยู่ในสภาพเข้าถึงได้” (Accessible) นั้น หมายถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์น้ นั ต้องสามารถ
อ่านได้ (Readable) และอธิบายได้ (Interpretable) โดยใช้โปรแกรมหรื อซอฟต์แวร์ ซึ่งหากข้อมูลมีการใส่รหัสเพื่อ
รั กษาความปลอดภัย ข้อมูลนั้นต้องอยู่ในสภาพที่ พร้ อมจะถอดรหัสรั กษาความปลอดภัยด้วย ส่ วนคําว่า “นํา
กลับมาใช้ใหม่ได้” (Usable) นั้นมิได้อยูท่ ี่การใช้โดยมนุษย์เท่านั้น ยังรวมถึงการนํากลับมาใช้โดยการประมวลผล
โดยเครื่ องคอมพิวเตอร์อีกด้วย ส่วนคําว่า “ความหมายไม่เปลี่ยนแปลง” หมายถึง ข้อมูลนั้นต้องมีลกั ษณะถาวร ไม่
มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข 6
ดังนั้นจะเห็นได้วา่ การนําสัญญาอัจฉริ ยะมาใช้ในการซื้ อขายนั้น ผูข้ ายกับผูซ้ ้ื อทําคําเสนอ คําสนองรับ
ต่ อ กัน โดยผ่ า นระบบบล็ อ กเชน ซึ่ งเป็ นระบบเก็ บ ข้อ มู ล แบบหนึ่ ง ที่ ทุ ก คนสามารถเข้า ถึ ง ได้ แม้ข ้อ ความ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งนั้นจะอยูใ่ นรู ปรหัสคอมพิวเตอร์ แต่ขอ้ ความนั้นก็สามารถที่ถอดรหัสและแปลงเป็ นตัวหนังสือ
เข้าไปเก็บในเครื่ องคอมพิวเตอร์ ได้ เมื่อพิมพ์ออกมาก็สามารถที่จะอ่านเข้าใจและแปลความหมายได้ จึงถือว่าเป็ น
ข้อ มู ล ที่ เ ข้า ถึ ง ได้ และข้อ ความนั้น ถู ก เก็ บ ไว้ใ นระบบบล็ อ กเชน ก็ เ ป็ นข้อ มู ล ที่ นํา กลับ มาใช้ใ หม่ ไ ด้ โดย
4

5

5
6

พระราชบัญญัติวา่ ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562.
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิ กส์และคอมพิวเตอร์ แห่ งชาติ, คําอธิ บายพระราชบัญญัติวา่ ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ พ.ศ.
2544, [Online]. Available URL: http://itpolicy.dol.go.th:8081/dolsurvey/dolsecure/Document/Law
MICT/ explain_reg.pdf, 2560 สื บค้นเมื่อ 20 กันยายน 2562.
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ความหมายไม่เปลี่ยนแปลง เพราะใส่ ขอ้ ความอย่างไร ก็ไปปรากฏอยู่ในหน้าจอแบบนั้น ดังนั้นจึ งถือว่าการนํา
สัญญาอัจฉริ ยะมาใช้ในสัญญาซื้อขายถือเป็ นทําเป็ นหนังสื อ หรื อ มีหลักฐานเป็ นหนังสื อแล้ว
4.3. ลายมือชื่ ออิเล็กทรอนิกส์
ปั ญหาที่สาํ คัญอีกประการหนึ่งในการทําสัญญาอัจฉริ ยะ คือ ปั ญหาเกี่ยวกับการระบุตวั บุคคล เพื่อยืนยัน
ตัวผูส้ ่ งและผูร้ ับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพราะในการทําสัญญาทางอิเล็กทรอนิ กส์น้ นั เป็ นการติดต่อสื่ อสารกันโดย
ใช้ระบบอัตโนมัติผ่านเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่ไม่มีมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่ งอาจจะมีคนอื่นที่ไม่ใช่บุคคลที่ประสงค์
จะทํานิ ติกรรมด้วยเข้ามาแฮ็ก (Hack) บัญชีของผูใ้ ช้บริ การ แล้วส่ งข้อความไปหาบุคคลต่างๆ จึงทําให้เกิดปั ญหา
และความไม่มนั่ ใจในการระบุตวั บุคคลว่าบุคคลที่กาํ ลังติดต่อด้วยนั้นเป็ นบุคคลที่ตอ้ งการจะติดต่อด้วยจริ งหรื อไม่
ดังนั้นวิธีการที่จะใช้ระบุตวั ตนที่ดีที่สุด คือ การลงลายมือชื่อ
4.3.1 ความหมายลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
มาตรา 4 แห่ งพระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิ เล็กทรอนิ กส์ ได้ให้คาํ นิ ยามของคําว่า “ลายมื อชื่ อ
อิ เล็กทรอนิ กส์ ” โดยบัญญัติไว้ว่า “ลายมื อชื่ ออิ เล็กทรอนิ กส์ หมายความว่า อักษร อักขระ ตัวเลข เสี ยงหรื อ
สัญลักษณ์อื่นใดที่สร้างขึ้นให้อยูใ่ นรู ปแบบอิเล็กทรอนิ กส์ซ่ ึ งนํามาใช้ประกอบกับข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์เพื่อแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อระบุตวั บุคคลผูเ้ ป็ นเจ้าของลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิ กส์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์น้ นั และเพื่อแสดงว่าบุคคลดังกล่าวยอมรับข้อความในข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์น้ นั ”
คํา ว่า “ลายมื อ อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ” ตามมาตรา 4 แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ธุ ร กรรมทางอิ เล็ก ทรอนิ กส์
นอกจากจะหมายถึ ง อัก ษร อัก ขระ ตัว เลข แล้ว ยัง ครอบคลุ ม ถึ ง เสี ย งและสัญลัก ษณ์ อื่ นๆ ที่ ส ร้า งขึ้ นในรู ป
อิเล็กทรอนิ กส์ และต้องมีลกั ษณะที่สําคัญ คือ ลายมือชื่ อนั้นจะต้องสร้างขึ้นเพื่อระบุตวั บุคคลของผูเ้ ป็ นเจ้าของ
ลายมือชื่อ และ แสดงว่าบุคคลนั้นยอมรับข้อความในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะเห็นได้วา่ พระราชบัญญัติธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิ กส์เปิ ดกว้าง ไม่เจาะจงเทคโนโลยีใดเทคโนโลยีหนึ่ งในการสร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิ กส์ เพื่อ
สามารถรองรั บการใช้เทคโนโลยีทุกรู ปแบบในการสร้ างลายมื อชื่ ออิ เล็กทรอนิ กส์ ตัวอย่างเช่ น การกดรหัส
ประจําตัว (PIN) การนําเทคโนโลยีชีวภาพ (Biometrics) มาใช้ในการยืนยันตัวตน ได้แก่ การสแกนลายนิ้ วมื อ
(Finger Print) การบันทึกความจําของเสี ยง (Voice Print) การสแกนม่านตา (Iris Scanner) เป็ นต้น นอกจากนี้ ยงั มี
การนําเทคโนโลยีกญ
ุ แจสาธารณะ (Public Key Infrastructure หรื อ PKI) รวมทั้งลายมือชื่อดิจิทลั มาใช้ดว้ ย
4.3.2 หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์
ลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์น้ นั เป็ นเพียงลายเซ็นที่ถูกบันทึกอยูใ่ นทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีลกั ษณะ
แตกต่ า งจากการลงลายมื อ ชื่ อ ในเอกสาร ดัง นั้ นเพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ ป็ นอุ ป สรรคในการทํา การค้า มาตรา 9 แห่ ง
พระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 7 ได้บญั ญัติ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ไว้วา่
“ในกรณี ที่กฎหมายกําหนดให้มีการลงลายมือชื่อ หรื อกําหนดผลทางกฎหมาย กรณี ที่ไม่มีการลง
ลายมือชื่อไว้ ให้ถือว่าได้มีการลงลายมือชื่อแล้ว ถ้า
(1) ใช้วิธีการที่สามารถระบุตวั เจ้าของลายมือชื่อ และสามารถแสดงเจตนาของเจ้าของลายมือ
ชื่อเกี่ยวกับข้อความในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และ
(2) ใช้วธิ ีการในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
6

7

พระราชบัญญัติวา่ ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562.
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(ก)วิ ธี ก ารที่ เ ชื่ อ ถื อ ได้โ ดยเหมาะสมกับ วัต ถุ ป ระสงค์ข องการสร้ า งหรื อ ส่ ง ข้อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์ โดยคํานึงถึงพฤติการณ์แวดล้อมทั้งปวง รวมถึงหรื อข้อตกลงใดๆที่เกี่ยวข้อง หรื อ
(ข) วิธีการอื่นใดที่สามารถยืนยันตัวเจ้าของลายมือชื่อและแสดงเจตนาของเจ้าของลายมือ
ชื่อตาม (1)ได้ดว้ ยวิธีการนั้นเองหรื อประกอบกับพยานหลักฐานอื่น
วิธีการที่เชื่อถือได้ตาม (2)(ก) ให้คาํ นึงถึง
ก. ความมัน่ คงและรัดกุมของการใช้วธิ ีการหรื ออุปกรณ์ในการระบุตวั บุคคล สภาพพร้อม
ใช้งานของทางเลือกในการระบุตวั บุคคล กฎเกณฑ์เกี่ยวกับลายมือชื่อที่กาํ หนดไว้ในกฎหมาย ระดับความมัน่ คง
ปลอดภัยของการใช้ลายมือชื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ การปฏิ บตั ิตามกระบวนการในการระบุตวั บุคคลผูเ้ ป็ นสื่ อกลาง
ระดับของการยอมรับหรื อไม่ยอมรับ วิธีการที่ใช้ในการระบุตวั บุคคลในการทําธุรกรรม วิธีการระบุตวั บุคคล ณ
ช่วงเวลาที่มีการทําธุรกรรมและติดต่อสื่ อสาร
ข.ลักษณะ ประเภท หรื อขนาดของธุรกรรมที่ทาํ จํานวนครั้งหรื อความสมํ่าเสมอในการ
ทําธุรกรรม ประเพณี ทางการค้าหรื อทางปฏิบตั ิ ความสําคัญ มูลค่าของธุรกรรมที่ทาํ หรื อ
ค. ความรัดกุมของระบบการติดต่อสื่ อสาร
ให้นําความในวรรคหนึ่ งมาใช้บงั คับกับการประทับตราของนิ ติบุคคลด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ดว้ ยโดยอนุโลม”
มาตรา 9 แห่ งพระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ มีองค์ประกอบที่สําคัญสองประการ คือ (1)
ต้องสามารถระบุ เจ้าของลายมื อชื่ อและแสดงได้ว่าเจ้าของลายมื อชื่ อรับรองว่าข้อมูลเป็ นของตน และ (2) วิธี
ดังกล่าวต้องสร้างโดยวิธีการที่น่าเชื่อถือได้ ซึ่ งวิธีการที่น่าเชื่อถือได้น้ นั จะต้องคํานึ งถึงพฤติการณ์แวดล้อมหรื อ
ข้อตกลงของคู่กรณี เช่ น ความมัน่ คงและรั ดกุมของการใช้วิธีการหรื ออุปกรณ์ ในการระบุ ตวั บุ คคล ลักษณะ
ประเภท หรื อขนาดของธุรกรรม และ ความรัดกุมของระบบการติดต่อสื่ อสาร เมื่อทําธุรกรรมแล้วจะไม่สามารถมี
การขโมยข้อมูลไปได้
ส่ วนการจะเป็ นลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิ กส์ที่เชื่อถือได้น้ นั จะต้องมีลกั ษณะสําคัญตามที่บญั ญัติไว้ใน
มาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ กล่าวคือ การจะเป็ นลายมือชื่อที่น่าเชื่อถือได้น้ นั ข้อมูล
ที่ สร้างขึ้นนั้นจะต้องเชื่ อมโยงไปยังเจ้าของลายมือชื่ อได้ โดยข้อมูลที่ ใช้ขณะสร้างลายมือชื่ อต้องอยูภ่ ายใต้การ
ควบคุมของเจ้าของลายมือชื่อ หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดแก่ลายมือชื่อ ต้องสามารถตรวจสอบได้ และถ้ามีการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ แก่ขอ้ ความ ต้องสามารถที่จะตรวจพบได้นบั ตั้งแต่เวลาที่ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
ในปั จจุบนั ศาลไทยได้มีการยอมรับข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถนํามาทําเป็ นหนังสื อ หรื อ หลักฐาน
เป็ นหนังสื อ และลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยปรากฏในคําพิพากษาฎีกาที่ 8089/2556 และ 6757/2560
คําพิพากษาฎี กาที่ 8089/2556 การที่ จาํ เลยนําบัตรกดเงิ นสดควิกแคช ไปถอนเงิ นและใส่ รหัสส่ วนตัว
เปรี ยบได้กบั การลงลายมือชื่อตนเอง ทํารายการเบิกถอนเงินตามที่จาํ เลยประสงค์ และกดยืนยันทํารายการพร้อม
รับเงิ นสดและสลิป การกระทําดังกล่าว ถือเป็ นหลักฐานการกูย้ ืมเงินจากโจทก์ ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยธุ รกรรมทาง
อิเล็กทรอนิ กส์ พ.ศ. 2544 มาตรา 7, 8 และมาตรา 9 ประกอบกับคดีน้ ีจาํ เลยมีการขอขยายระยะเวลาผ่อนชําระหนี้
สิ นเชื่อเงินสดควิกแคชที่จาํ เลยค้างชําระแก่โจทก์ ซึ่ งโจทก์มีเอกสารซึ่ งมีขอ้ ความชัดว่าจําเลยรับว่าเป็ นหนี้ โจทก์
ขอขยายเวลาชําระหนี้ โดยจําเลย ลงลายมือชื่อมาแสดง จึงรับฟังเป็ นหลักฐานแห่งการกูย้ มื อีกโสดหนึ่ง โจทก์จึง
มีอาํ นาจฟ้อง
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คําพิพากษาฎีกาที่ 6757/2560 ข้อความที่โจทก์ส่งถึงจําเลยทางเฟสบุ๊คมีใจความว่า”เงินทั้งหมด670,000
บาท ไม่ตอ้ งส่งคืนให้แล้ว ยกให้หมด...” การส่งข้อมูลดังกล่าวเป็ นการสนทนาผ่านทางระบบเครื อข่ายอินเตอร์เน็ต
ถือเป็ นการส่ งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิ กส์ ต้องนําพระราชบัญญัติวา่ ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์พ.ศ.2544มาใช้
บังคับ ซึ่ งตามมาตรา 7 บัญญัติวา่ ห้ามมิให้ปฏิเสธความมีผลผูกพันและการบังคับใช้ทางกฎหมายของข้อความใด
เพียงเพราะเหตุที่ขอ้ ความนั้นอยูใ่ นรู ปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และมาตรา 8 บัญญัติวา่ ภายใต้บงั คับมาตรา 9 ใน
กรณี ที่กฎหมายกําหนดให้ การใดต้องทําเป็ นหนังสื อ มีหลักฐานเป็ นหนังสื อ...ถ้าได้จดั ทําข้อความขึ้นเป็ นข้อมูล
อิเล็กทรอนิ กส์ที่สามารถเข้าถึงและนํากลับมาใช้ได้ โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลง ให้ถือว่าข้อความนั้นได้ทาํ
เป็ นหนังสื อ มีหลักฐานเป็ นหนังสื อ...ดังนั้น ข้อความที่โจทก์ส่งถึงจําเลยทางเฟสบุ๊ค แม้จะไม่มีการลงลายมือชื่อ
โจทก์ก็ตาม แต่การส่ งข้อความของโจทก์ทางเฟสบุ๊คจะปรากฏชื่อผูส้ ่ งด้วย และโจทก์ก็ยอมรับว่าได้ส่งข้อความ
ทางเฟสบุ๊กถึ งจําเลยจริ ง ข้อความการสนทนาจึ งรั บฟั งได้ว่าเป็ นการแสดงเจตนาปลดหนี้ ให้แ ก่ จาํ เลยโดยมี
หลักฐานเป็ นหนังสื อตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์มาตรา 340 แล้ว หนี้ตามสัญญากูย้ มื ย่อมระงับ
ปั จจุ บันมี การนําสัญญาอัจฉริ ยะมาใช้ในธุ ร กรรมสิ นเชื่ อออนไลน์ (Peer-to-Peer Lending หรื อ P2P
Lending) กันอย่างแพร่ หลาย ซึ่ งเป็ นการทําธุ รกรรมบนแพลตฟอร์ มออนไลน์ โดยมีระบบอัตโนมัติที่ใช้ระบบ
บล็อกเชนมาจับคู่ระหว่างผูก้ ู้ และ นักลงทุน โดยระบบบล็อกเชนจะทําการตรวจสอบความประสงค์ของทั้งสอง
ฝ่ าย ถ้ามีความประสงค์เดียวกัน ก็จะดําเนิ นการทําสัญญากูโ้ ดยอัตโนมัติ 8 และมีการลงนามทําสัญญากูโ้ ดยผ่าน
วิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ เช่นนี้ ถือว่าการทําธุรกรรมสิ นเชื่อออนไลน์น้ ี มีหลักฐานแห่ งการกูย้ ืมเงินเป็ นหนังสื อ
หรื อไม่ ซึ่งมาตรา 653 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ กําหนดไว้วา่ การกูย้ มื เงินกว่าสองพันบาทขึ้นไป ถ้า
มิได้มีหลักฐานแห่งการกูย้ มื เงินเป็ นหนังสื อและลงลายมือชื่อฝ่ ายผูร้ ับผิดเป็ นสําคัญ จะฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้
กรณี น้ ีจะเห็นได้วา่ การที่ทาํ สัญญากูเ้ งินโดยอัตโนมัติโดยผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์บนระบบบล็อกเชน
นี้ ถือเป็ นข้อมูลทางอิเล็กทรอนิ กส์ที่สามารถเข้าถึงได้ และนํากลับมาใช้ใหม่ได้โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลง
เพราะทุกคนสามารถอ่าน เข้าใจและแปลความหมายได้ และความหมายไม่เปลี่ยนแปลง ดังนั้นข้อความดังกล่าว
ถือว่าเป็ นหลักฐานที่เป็ นหนังสื อ ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนการลงลายมือ
ชื่อฝ่ ายผูร้ ับผิดนั้น ก่อนที่ผกู ้ แู้ ละผูใ้ ห้กจู้ ะเข้ามาทําธุรกรรมการกูย้ ืมเงินบนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ ผูก้ แู้ ละผูใ้ ห้กู้
จะต้องลงทะเบี ยน (Log in) และใส่ รหัสผ่าน (Password) เพื่อเข้าใช้โปรแกรมเป็ นการเฉพาะตัว ซึ่ งรหัสผ่าน
ดังกล่าวสามารถระบุตวั บุคคลเจ้าของบัญชีได้ และบุคคลเจ้าของบัญชีน้ นั ก็ยอมรับข้อความในอิเล็กทรอนิ กส์น้ นั
แล้ว จึ งถือว่ามีลงลายมือชื่ อทางอิเล็กทรอนิ กส์ฝ่ายที่ ตอ้ งรับผิด ตามมาตรา 9 แห่ งพระราชบัญญัติธุรกรรมทาง
อิ เล็กทรอนิ กส์ แล้ว ดังนั้นผูใ้ ห้กู้จึงสามารถนําสัญญากู้เงิ นโดยผ่านระบบออนไลน์น้ ี มาเป็ นหลักฐานในการ
ฟ้องร้องคดีได้
4.4. ต้ นฉบับ
ในกฎหมายบางฉบับ เช่ น ประมวลรั ษฎากรได้กาํ หนดให้ผูม้ ี หน้าที่ เสี ยภาษี หรื อผูป้ ระกอบการจด
ทะเบียนมีหน้าที่ตอ้ งจัดทําและจัดเก็บหลักฐานที่เป็ นต้นฉบับ นอกจากนี้ กฎหมายลักษณะพยานที่เป็ นไปตามกฎ
แห่ งพยานที่ดีที่สุด (Best evidence rule) ซึ่ งวางหลักว่าคู่กรณี จะต้องนําพยานที่ดีที่สุดมาพิสูจน์ ซึ่ งศาลไม่ยอมรับ
ฟังพยานบอกเล่าถ้ายังมีประจักษ์พยาน ไม่ยอมรับฟังสําเนาของเอกสารถ้ายังมีตน้ ฉบับ ปั ญหาที่เกิดขึ้น คือ การทํา
ธุ รกรรมโดยใช้สัญญาอัจฉริ ยะนั้นเป็ นการนําเสนอหรื อเก็บรักษาข้อมูลทางอิเล็กทรอนิ กส์น้ นั ไม่มีลกั ษณะเป็ น
7

8

ธนาคารแห่งประเทศไทย P2p Lending สิ นเชื่ อออนไลน์ระหว่างบุคคลรู ปแบบใหม่ [online], available URL:
https://www.bot.or.th/Thai/ConsumerInfo/Documents/P2P_3May2019.pdf. สื บค้นเมื่อ วันที่ 20 สิ งหาคม พ.ศ. 2562.
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ต้นฉบับเหมื อนเอกสารธรรมดา เพราะข้อมูลอิ เล็กทรอนิ กส์ น้ ันล้วนแต่ มีล ักษณะสําเนา ดังนั้นจะทําสัญญา
อัจฉริ ยะมาใช้เป็ นต้นฉบับได้หรื อไม่
มาตรา 10 แห่ งพระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ จึ งได้วางหลักเกณฑ์เกี่ ยวกับต้นฉบับ โดย
บัญญัติไว้วา่
“ในกรณี ที่กฎหมายกําหนดให้นาํ เสนอหรื อเก็บรักษาข้อความใดในสภาพที่เป็ นมาแต่เดิมอย่างเอกสาร
ต้นฉบับ ถ้าได้นําเสนอหรื อเก็บรั กษาในรู ปข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์ ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้ ให้ถือว่าได้มีการ
นําเสนอหรื อเก็บรักษาเป็ นเอกสารต้นฉบับตามกฎหมายแล้ว
(1) ข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์ได้ใช้วิธีการที่เชื่อถือได้ในการรักษาความถูกต้องของข้อความตั้งแต่การ
สร้างข้อความเสร็ จสมบูรณ์ และ
(2) สามารถแสดงข้อความนั้นในภายหลังได้
ความถูกต้องของข้อความตาม (1) ให้พิจารณาถึงความครบถ้วนและไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดของ
ข้อความ เว้นแต่การรับรองหรื อบันทึ กเพิ่มเติ ม หรื อการเปลี่ ยนแปลงใดๆ ที่ อาจจะเกิ ดขึ้นได้ตามปกติ ในการ
ติดต่อสื่ อสาร การเก็บรักษา หรื อการแสดงข้อความซึ่งไม่มีผลต่อความถูกต้องของข้อความนั้น
ในการวินิจฉัยความน่าเชื่ อถือของวิธีการรักษาความถูกต้องของข้อความตาม (1) ให้พิเคราะห์ถึง
พฤติการณ์ท่ีเกี่ยวข้องทั้งปวง รวมทั้งวัตถุประสงค์ของการสร้างข้อความนั้น
ในกรณี ที่มีการทําสิ่ งพิมพ์ออกของข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์ตามวรรคหนึ่ งสําหรับใช้อา้ งอิงข้อความ
ของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หากสิ่ งพิมพ์ออกนั้นมีขอ้ ความถูกต้องครบถ้วนตรงกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และมีการ
รั บรองสิ่ งพิมพ์ออกโดยหน่ วยงานที่ มีอาํ นาจตามที่ คณะกรรมการประกาศกําหนดแล้ว ให้ถือว่าสิ่ งพิมพ์ออก
ดังกล่าวใช้แทนต้นฉบับได้”
ดัง นั้น หากข้อ มู ล ทางอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ น้ ัน ได้ใ ช้วิธี ก ารที่ น่ า เชื่ อ ถื อได้ในการรั ก ษาความถู ก ต้องของ
ข้อความตั้งแต่การสร้างข้อความเสร็ จสมบูรณ์ และสามารถแสดงข้อความนั้นในภายหลังได้ ให้ถือว่าการนําเสนอ
หรื อเก็บรักษาข้อมูลทางอิเล็กทรอนิ กส์น้ ันเป็ นต้นฉบับตามกฎหมายแล้ว ซึ่ งความถูกต้องของข้อความนั้น ให้
พิจารณาว่าข้อความนั้นต้องครบถ้วนและไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เว้นแต่การเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดตามปกติใน
การติดต่อสื่ อสาร การเก็บรักษา หรื อ การแสดงข้อความ อย่างไรก็ตาม ในการส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์น้ นั ถ้ามี
การเพิ่มเติมตอนต้น หรื อ ตอนท้ายของข้อความเดิม เช่น เวลาที่เริ่ มสร้าง ส่ ง หรื อ รับข้อมูล การเพิ่มข้อความใน
ลักษณะนี้ ไม่ถือเป็ นการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความเดิม ข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์น้ นั ก็ยงั คงอยูใ่ นสภาพของต้นฉบับ
อยู่ 9 ส่ วนในการพิจารณาความน่าเชื่อถือของวิธีการรักษาความถูกต้องของข้อความนั้น กฎหมายไม่ได้กาํ หนดว่า
เป็ นวิธีการใด และ ใช้เทคโนโลยีใด แต่ให้คาํ จํากัดความกว้างๆ ว่าให้พิเคราะห์ถึงพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งปวง
รวมถึงวัตถุประสงค์ของการสร้างข้อความนั้น ซึ่งเป็ นไปตามหลักความเป็ นกลางของเทคโนโลยี
เมื่อพิจารณาถึงสัญญาอัจฉริ ยะจะเห็นได้วา่ การทําธุรกรรมนั้นผ่านวิธีการระบบบล็อกเชนซึ่งเป็ นวิธีการ
ที่เชื่อถือได้ในการรักษาความถูกต้องของข้อความตั้งแต่สร้างข้อความเสร็ จสมบูรณ์ เพราะการเก็บข้อมูลในระบบ
บล็อกเชนนั้น ในแต่ละบล็อกจะเชื่อมโยงกันโดยอาศัยการเข้ารหัส ทําให้ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ หากบุคคลใด
ต้องการจะเจาะข้อมูลจะต้องทําการแก้ไขข้อมูลในทุกบล็อกก่อนหน้านั้นด้วย มิเช่นนั้นข้อมูลจะไม่ถูกต้อง ดังนั้น
การใช้ระบบบล็อกเชนจึงเป็ นการสร้างมัน่ ใจเรื่ องความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยในการทําธุรกรรม และข้อมูล
8

9

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิ กส์และคอมพิวเตอร์ แห่ งชาติ, เรื่ องเดิม.
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ที่ถูกเก็บในระบบบล็อกเชนนั้นสามารถแสดงข้อความได้ในภายหลัง ดังนั้น การทําธุรกรรมโดยใช้ระบบสัญญา
อัตโนมัติ จึงถือเป็ นต้นฉบับตามกฎหมายแล้ว
ส่ วนกรณี นาํ สัญญาอัจฉริ ยะมาพิมพ์ออกมา (Print out) จากระบบอิเล็กทรอนิ กส์น้ นั จะสามารถใช้เป็ น
ต้นฉบับได้หรื อไม่ มาตรา 10 วรรค 4 แห่ งพระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ ได้กาํ หนดว่าถ้าสิ่ งพิมพ์
ออกนั้นมีขอ้ ความถูกต้องครบถ้วนตรงกับข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์และมีการรับรองโดยหน่วยงานที่มีอาํ นาจ ได้แก่
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรื อ สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ซึ่ง
เป็ นหน่วยงานที่มีอาํ นาจรับรองสิ่ งพิมพ์ออกตามที่คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์มอบหมาย 10 ก็ให้ถือ
ว่า สิ่ ง พิ ม พ์น้ ัน ใช้แ ทนต้น ฉบับได้ ซึ่ ง การที่ จ ะต้อ งให้ห น่ ว ยงานที่ มี อ าํ นาจรั บรองสิ่ ง พิ ม พ์อ อกนี้ อาจจะเป็ น
อุ ป สรรคและเกิ ด ความยุ่ง ยากในการทํา ธุ ร กรรม ซึ่ งขัด กับ วัต ถุ ป ระสงค์ข องพระราชบัญ ญัติ ธุ ร กรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ที่ม่งุ จะส่งเสริ มและลดอุปสรรคในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
4.5. การรับฟังพยานหลักฐานและชั่งนํา้ หนักพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์
เมื่อมีกรณี พิพาทต้องทําคดีข้ ึนสู่ ศาล ปั ญหาสําคัญที่ตอ้ งพิจารณา คือ การทําสัญญาอัจฉริ ยะนั้นสามารถ
รับฟังเป็ นพยานหลักฐานได้หรื อไม่ เพราะมีลกั ษณะแตกต่างจากพยานเอกสารทัว่ ๆ ไป
มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ บัญญัติวา่
“ห้ามมิ ให้ปฏิ เสธการรั บฟั งข้อมูล อิ เล็กทรอนิ ก ส์ เป็ นพยานหลักฐานในกระบวนการพิจารณาตาม
กฎหมายทั้งในคดีแพ่ง คดีอาญา หรื อคดีอื่นใด เพียงเพราะเหตุวา่ เป็ นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ในการชัง่ นํ้าหนักพยานหลักฐานว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จะเชื่อถือได้หรื อไม่ เพียงใดนั้นให้พิเคราะห์ถึง
ความน่าเชื่อถือของลักษณะหรื อวิธีการที่ใช้สร้าง เก็บรักษา หรื อสื่ อสารข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์ ลักษณะหรื อวิธีการ
เก็บรักษา ความครบถ้วน และไม่มีการเปลี่ยนแปลงของข้อความ ลักษณะ หรื อวิธีการที่ใช้ในการระบุหรื อแสดง
ตัวผูส้ ่งข้อมูล รวมทั้งพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งปวง ให้นาํ ความในวรรคหนึ่งมาใช้บงั คับกับสิ่ งพิมพ์ออกของข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ดว้ ย”
มาตรา 11 วรรค 1 แห่ งพระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ เป็ นบทบัญญัติที่รับรองสถานะทาง
กฎหมายของพยานหลักฐานที่อยูใ่ นรู ปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อมีกรณี พิพาทและต้องนําคดีข้ ึนสู่ศาล ห้ามมิ
ให้ศาลปฏิเสธการรับฟังพยานหลักฐานที่เป็ นข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์ แต่จะเชื่อถือมากน้อยเพียงใดนั้น ต้องพิจารณา
ถึงพฤติการณ์ท้ งั ปวง โดยคํานึงถึงลักษณะและวิธีการสร้าง เก็บ สื่ อสาร หรื อวิธีการที่ใช้ในการระบุ หรื อแสดงตัว
ผูส้ ่งข้อมูลด้วย ซึ่งการชัง่ นํ้าหนัก ตามมาตรา 11 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น
ศาลจะต้องรับฟังสัญญาอัจฉริ ยะเป็ นพยานหลักฐาน แต่จะให้น้ าํ หนักแก่พยานหลักฐานเพียงใดนั้น ขึ้นอยูก่ บั ดุลย
พินิจของศาล
9

5. สรุ ป

พระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิ เล็กทรอนิ กส์ ได้ยอมรั บสถานะทางกฎหมายของสัญญาอัจฉริ ยะ โดย
ยอมรั บ ว่า สัญ ญาอัจฉริ ย ะที่ ทาํ การโต้ตอบระหว่า งระบบแลกเปลี่ ย นทางอัต โนมัติด้ว ยกัน มี ผลบังคับใช้ตาม
กฎหมายและห้ามมิให้ปฏิเสธความสมบูรณ์ของสัญญาเพียงเพราะไม่มีบุคคลธรรมดาเข้ามาเกี่ยวข้อง นอกจากนี้
พระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ยงั ขจัดอุปสรรคทางกฎหมายในการทําธุ รกรรมด้วยสัญญาอัจฉริ ยะ
10

สํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์, สิ่ งพิมพ์ ออก [Online], available URL: http://www.etcommission.go.th/faqprintout-161056.html, 2560 สื บค้นเมื่อวันที่ 30 สิ งหาคม 2562.
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โดยการยอมรับข้อกําหนดต่างๆเกี่ยวกับกฎหมาย เช่น การทําเป็ นหนังสื อหรื อหลักฐานเป็ นหนังสื อ การลงลายมือ
ชื่อ การทําเป็ นต้นฉบับ และหากมีกรณี พิพาทกันจนต้องนําคดีข้ ึนสู่ ศาล พระราชบัญญัติฉบับนี้ ยงั ยอมให้บุคคล
สามารถนําสัญญาอัจฉริ ยะมาใช้เป็ นพยานหลักฐานในศาลได้อีกด้วย

6. ข้ อเสนอแนะ

6.1. สิ่ งพิมพ์ออกของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ตาม มาตรา 10 วรรค 4 นั้น ผูเ้ ขียนมีความเห็นว่าสิ่ งพิมพ์ออก
ของข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์น้ ันสามารถนํามาใช้แทนต้นฉบับได้หากสิ่ งพิมพ์ออกนั้นมีขอ้ ความครบถ้วนตรงกับ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์โดยไม่จาํ เป็ นจะต้องมีการรับรองจากหน่วยงานที่มีอาํ นาจตามที่คณะกรรมการกําหนด เพื่อ
ลดภาระและอุปสรรคในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
6.2. แม้ประเทศไทยจะไม่มีกฎหมายเฉพาะเกี่ ยวกับสัญญาอัจฉริ ยะ แต่พระราชบัญญัติธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิ กส์ได้รองรับเรื่ องการทําสัญญาอัจฉริ ยะไว้อย่างชัดเจน โดยได้ถึงระบุหลักการที่สาํ คัญในการยอมรับ
สถานะทางกฎหมายของสัญญาอิเล็กทรอนิ กส์ และยอมรับวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์เพื่อปฏิบตั ิเกี่ยวกับหนังสื อ
หลักฐานเป็ นหนังสื อ ลายมื อชื่ อ ต้นฉบับ ตลอดจนการนําสื บสัญญาทางอิเล็กทรอนิ กส์ ดังนั้นผูเ้ ขี ยนเห็ นว่า
ผูป้ ระกอบการควรศึ กษาและทําความเข้าใจตลอดจนปฎิ บตั ิ ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ อย่างเคร่ งครั ด เพราะ
ผูป้ ระกอบการจะมี ผลผูกพันคู่สัญญา อันก่ อให้เกิ ดสิ ทธิ และหน้าที่ และความรั บผิดจากการเข้าทําสัญญาทาง
อิเล็กทรอนิกส์ดว้ ย
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บทความนี้มุ่งเน้นที่จะนําเสนอความรู ้พ้ืนฐานของกฎหมายการแข่งขันทางการค้าและประเด็นการบังคับ
ใช้พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 การศึกษาทําให้ทราบว่ากฎหมายการแข่งขันทางการค้าเป็ น
กฎหมายที่ เกี่ ยวกับเศรษฐกิ จ ซึ่ งผูศ้ ึ กษาและคนทัว่ ไปจะต้องมีความรู ้เรื่ องหลักการพื้นฐานของกฎหมายการ
แข่งขันทางการค้าจึงจะเข้าใจกฎหมายนี้ได้ นอกจากนี้การศึกษาพบว่าการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า
ในประเทศไทยมี ปั ญ หาและอุ ป สรรคหลายประการ ซึ่ งกฎหมายการแข่ ง ขัน ทางการค้า ฉบับ ปั จ จุ บัน คื อ
พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าได้ออกกฎระเบี ยบหลาย
ฉบับที่ได้แก้ไขปั ญหาและอุปสรรคที่สาํ คัญหลายประการของการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า อันจะ
เป็ นประโยชน์ต่อการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าของประเทศไทยอย่างมีประสิ ทธิภาพต่อไป
คําสําคัญ: การแข่งขันทางการค้า การจํากัดการแข่งขัน อํานาจเหนือตลาด

ABSTRACT

This paper aims to examine and discuss the general principles of Competition Law and the enforcement
of the Competition Act B.E. 2560. The study found that Competition Law is the law involving economics in
which the researchers and the laymen need to have knowledge on the general principles of Competition Law in
order to understand it. Furthermore, the study also found that the enforcement of Competition Law in Thailand
is faced with many problems and obstacles. The Competition Commission under the Competition Act B.E. 2560
has issued several regulations to deal with many important problems and obstacles of enforcement of Competition
Law that will lead to enhance the effective enforcement of Competition Law in Thailand.
KEYWORDS : Competition, Restraint of Competition, Dominant Position

668

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 14 ประจําปี 2562

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

1. บทนํา

กฎหมายการแข่งขันทางการค้าเป็ นกฎหมายทางเศรษฐกิจที่ สาํ คัญที่สุดในประเทศที่ มีระบบเศรษฐกิ จ
แบบทุนนิยม (Capitalism) ประเทศไทยเป็ นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ในปี พ.ศ. 2542 ประเทศไทย
ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า แต่ปรากฏว่าการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้มีปัญหาหลาย
ประการ ซึ่ งเป็ นผลมาจากการที่ผบู ้ งั คับใช้กฎหมาย ผูป้ ระกอบธุรกิจ รวมถึงประชาชนผูบ้ ริ โภคโดยทัว่ ไปยังไม่มี
ความเข้าใจในหลักการและสาระสําคัญของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า เช่น ผูป้ ระกอบการซึ่ งมีอาํ นาจเหนือ
ตลาด หมายความว่าอย่างไร และการคํานวณส่ วนแบ่งตลาด (Market Share) มีหลักการในการคํานวณอย่างไร
โดยเฉพาะการคํานวณส่ วนแบ่งตลาดในกรณี ที่ตลาดสิ นค้านั้นอาจจะมีสินค้าชนิ ดอื่นที่สามารถใช้ทดแทนกันได้
(Interchangeable Product) ประกอบกับ หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ เ ป็ นผูบ้ ัง คับ ใช้ก ฎหมายนี้ ไม่ เ ป็ นองค์ก รอิ สระที่
ปราศจากการแทรกแซงหรื อการครอบงําจากฝ่ ายการเมืองจึงทําให้กฎหมายฉบับนี้ ไม่สามารถบังคับใช้ได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ ต่อมา เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ได้มีการประกาศใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าฉบับใหม่ คือ
พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ซึ่ งเริ่ มมี ผลใช้บงั คับอย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น จึ งมี ความ
จําเป็ นต้องศึกษากฎหมายการแข่งขันทางการค้าที่จะเป็ นประโยชน์กบั ผูบ้ งั คับใช้กฎหมาย ผูป้ ระกอบธุรกิจ รวมถึง
ประชาชนผูบ้ ริ โภคโดยทัว่ ไป

2. วัตถุประสงค์

(1) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์หลักการพื้นฐานของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า
(2) เพื่อศึกษาวิธีการเพิ่มประสิ ทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า

3. หลักการพืน้ ฐานของกฎหมายการแข่ งขันทางการค้ า

พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ประกาศใช้เป็ นกฎหมายเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560
และมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกําหนด 90 วัน นับแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป กล่าวคือมีผลใช้บงั คับ
ตั้งแต่วนั ที่ 5 ตุลาคม 2560 เป็ นต้นไป
ในประเทศที่พฒั นาแล้ว อาทิ ประเทศสหรัฐอเมริ กา กฎหมายการแข่งขันทางการค้าถือว่าเป็ นกฎหมายที่
สํา คัญ ที่ สุ ด ในบรรดากฎหมายที่ เ กี่ ย วกับ เศรษฐกิ จ เนื่ อ งจากกฎหมายการแข่ ง ขัน ทางการค้า จะกํา กับ ดู แ ล
ผู ้ป ระกอบการในตลาดสิ น ค้า หรื อตลาดบริ การให้ ท ํา การแข่ ง ขัน กัน โดยเสรี และเป็ นธรรม เพื่ อ ไม่ ใ ห้
ผูป้ ระกอบการดัง กล่ า วทํา การจํา กัด การแข่ง ขัน ทางการค้า หรื อ ใช้วิธี ก ารที่ ไ ม่ ช อบด้ว ยกฎหมายเอาเปรี ยบ
ผูป้ ระกอบการรายอื่น หรื อทําการรวมธุรกิจ ซึ่งทําให้เกิดการผูกขาดหรื อลดการแข่งขันอย่างมีสาระสําคัญ
เนื่ องจากกฎหมายการแข่งขันทางการค้าเป็ นกฎหมายที่ เกี่ ยวกับเศรษฐกิ จ ดังนั้นจึ งเป็ นการยากที่ คน
ทัว่ ไป (Layman) จะเข้าใจถึ งแก่ นสารสาระสําคัญของกฎหมายฉบับนี้ ได้ โดยผูท้ ี่ จะเข้าใจถึ งสาระสําคัญของ
กฎหมายการแข่งขันทางการค้าจะต้องเข้าใจถึงพื้นฐานข้อดีและข้อเสี ยของการแข่งขันทางการค้าและต้องมีความรู ้
พื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับตลาดสิ นค้า (Product Market) ตลาดบริ การ (Service Market) ส่ วนแบ่งตลาด
(Market Share) อํานาจทางการตลาด (Market Power) อุปสงค์ (Demand) อุปทาน (Supply) ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับกฎหมายการแข่งขันทางการค้าด้วย ซึ่งผูว้ จิ ยั จะขออธิบายโดยสรุ ปดังนี้
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ข้ อดีและข้ อเสียของการแข่ งขันทางการค้ า
เมื่อพิจารณาโดยรอบคอบจะพบว่าการแข่งขันทางการค้าก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผูบ้ ริ โภค ซึ่ งอาจกล่าว
โดยสรุ ปได้วา่ ในด้านราคาของสิ นค้าและบริ การ การแข่งขันทางการค้าจะทําให้ผบู ้ ริ โภคซื้ อสิ นค้าและบริ การได้
ในราคาที่ ถูกมากกว่าในตลาดที่ ไม่มีการแข่งขัน ในด้านคุณภาพของสิ นค้าและบริ การ เมื่อตลาดมีการแข่งขัน
ผูบ้ ริ โภคก็จะได้รับสิ นค้าและบริ การที่มีคุณภาพดี ในด้านปริ มาณของสิ นค้าและบริ การในตลาดที่มีการแข่งขันจะ
มีผปู ้ ระกอบการในตลาดสิ นค้าหรื อบริ การมากราย แต่ละรายจะผลิตสิ นค้าและบริ การเป็ นจํานวนมากตราบใดที่
ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยยังทํากําไรได้ ดังนั้น ในตลาดก็จะมีสินค้าและบริ การมากเพียงพอต่อความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภค ในประเด็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของสิ นค้าและบริ การประเภทใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในตลาด เมื่อมีผปู ้ ระกอบการ
ที่ ทาํ การแข่งขันมากรายในตลาดสิ นค้าและบริ การ ผูป้ ระกอบการแต่ละรายต้องพยายามที่ จะคิดค้นและพัฒนา
(Research and Development) ให้เกิ ดผลิตภัณฑ์ประเภทใหม่ (Innovation) เพื่อดึ งดูดให้ผบู ้ ริ โภคหันมาใช้สินค้า
และบริ ก ารของตน ในประเด็ น ทางเลื อ ก (Choices) เมื่ อ ตลาดมี ผูป้ ระกอบการหลายรายทํา การแข่ ง ขัน กัน
ผูป้ ระกอบการแต่ละรายต้องพยายามทําสิ นค้าและบริ การของตนให้เป็ นที่ตอ้ งการและเป็ นทางเลือกที่ดีที่สุดของ
ผูบ้ ริ โภค ผูบ้ ริ โภคก็จะมีทางเลือกที่จะเลือกสิ นค้าและบริ การที่ดีที่สุดสําหรับตนเอง
สําหรับข้อเสี ยของการแข่งขันทางการค้า เมื่อพิจารณาอย่างละเอียดจะเห็นได้วา่ การแข่งขันทางการค้าก็
อาจมีขอ้ เสี ยอยูบ่ า้ ง เช่น การแข่งขันระหว่างผูป้ ระกอบการก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากร (Resources) อย่างสิ้นเปลือง
มากเกิ นไป (Excessive Utilization of Resources) เนื่ องจากผูป้ ระกอบการแต่ละรายจะต้องพยายามกระตุน้ ให้
ผู ้บ ริ โ ภคใช้จ่ า ยเพื่ อ ที่ ต นเองจะได้ข ายสิ น ค้า และบริ ก ารได้ม ากขึ้ น จึ ง มี ก ารทํา การส่ ง เสริ ม ทางการตลาด
(Marketing Promotion) เพื่ อ กระตุ ้น ให้ผูบ้ ริ โ ภคเลิ ก ใช้ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ที่ มี อ ยู่แ ละหัน ไปซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ใ หม่ ท้ ัง ๆ ที่
ผลิตภัณฑ์เก่าก็ยงั ใช้ได้อยู่ และการทําการส่งเสริ มทางการตลาดก็มีตน้ ทุนซึ่งต้นทุนทางการตลาด ผูป้ ระกอบการก็
ผลักภาระค่าใช้จ่ายทางการตลาดไปให้ผูบ้ ริ โภค ทําให้ผูบ้ ริ โภคต้องชําระเงินค่าสิ นค้าและบริ การในราคาที่สูงขึ้น
นอกจากนี้ การแข่งขันที่สูงเกินไปก็จะทําให้ผูป้ ระกอบการใช้วิธีการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น ใช้วิธีการกําจัด
คู่แข่งของตน โดยตั้งราคาเพื่อกําจัดคู่แข่ง (Predatory Pricing) คือ ตั้งราคาขายสิ นค้าที่ต่าํ กว่าต้นทุนการผลิต ซึ่งทํา
ให้คู่แข่งไม่สามารถขายสิ นค้าได้และออกจากตลาดไป แล้วผูป้ ระกอบการรายนั้นก็กลับมาตั้งราคาสูงได้ตามเดิม
ตลาดในความหมายของกฎหมายการแข่ งขันทางการค้ า
สําหรับคําว่า “ตลาด (Market)” นั้น มีความสําคัญมากในกฎหมายการแข่งขันทางการค้า เนื่ องจากตลาด
อาจเป็ นตลาดที่มีสถานที่จริ ง (Physical Market) คือตลาดที่เป็ นสถานที่ที่ผขู ้ ายและผูซ้ ้ื อมาพบกันและทําการซื้ อ
ขายสิ นค้าและบริ การกัน ตัวอย่างเช่น ตลาดคลองเตยที่พ่อค้าแม่คา้ ใช้เป็ นสถานที่ขายสิ นค้าให้ผบู ้ ริ โภค แต่ตลาด
อาจจะเป็ นตลาดที่ไม่มีสถานที่จริ งก็ได้ เช่น การซื้อขายระหว่างผูข้ ายและผูซ้ ้ือผ่านทาง E-Commerce ซึ่งเป็ นการที่
ผูข้ ายและผูซ้ ้ือทําธุรกรรมการซื้อขายผ่าน Website ก็ได้
นอกจากนี้กฎหมายการแข่งขันทางการค้ายังแบ่งตลาดออกเป็ นหลายประเภทดังนี้
1. ตลาดสิ นค้า (Product Market) เวลาพิจารณาถึ งตลาดสิ นค้าในกฎหมายการแข่งขันทางการค้า จะ
พิจารณาเฉพาะตลาดสิ นค้าแต่ละประเภท เช่ น ตลาดสิ นค้ารถยนต์ ตลาดสิ นค้าบะหมี่ สําเร็ จรู ป ตลาดสิ นค้า
รถจักรยานยนต์ เป็ นต้น ตลาดสิ นค้าเหล่านี้แยกจากกัน เช่น ตลาดสิ นค้ารถยนต์มีผูป้ ระกอบการกี่ราย แต่ละรายมี
ส่ วนแบ่งตลาดในตลาดสิ นค้ารถยนต์เท่าไร จะไม่เกี่ ยวข้องกับตลาดสิ นค้าบะหมี่สําเร็ จรู ปซึ่ งมีผูป้ ระกอบการ
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จํานวนที่ แน่นอน และผูป้ ระกอบการบะหมี่สําเร็ จรู ปแต่ละรายมีส่วนแบ่งตลาดเท่าไรก็เป็ นการพิจารณาเฉพาะ
ตลาดสิ นค้าบะหมี่สาํ เร็ จรู ปแยกต่างหาก และไม่เกี่ยวข้องกับตลาดสิ นค้ารถยนต์เลย
2. ตลาดบริ การ (Service Market) ในทํานองเดียวกับตลาดสิ นค้า เวลาที่กฎหมายการแข่งขันทางการค้า
พิจารณาตลาดบริ การก็จะพิจารณาตลาดบริ การแต่ละประเภทแยกต่างหากจากกัน เช่น ตลาดบริ การท่องเที่ยวมี
ผู ้ป ระกอบการกี่ ร ายแต่ ล ะรายมี ส่ ว นแบ่ ง ตลาดเท่ า ใด ก็ จ ะไม่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ตลาดบริ ก ารประกัน ภัย ซึ่ งมี
ผูป้ ระกอบการกี่ราย และแต่ละรายมีส่วนแบ่งตลาดเท่าใด
3. ตลาดทางภูมิศาสตร์ (Geographical Market) คือ การพิจารณาตลาดตามพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ กฎหมาย
การแข่งขันทางการค้าอาจจะพิจารณาตลาดทางภูมิศาสตร์ทวั่ ทั้งประเทศไทย ตัวอย่างเช่น บริ ษทั ผลิตปูนซีเมนต์ 4
บริ ษทั คือ บริ ษทั ก. บริ ษทั ข. บริ ษทั ค.และ บริ ษทั ง. แต่ละบริ ษทั จะมีนโยบายผลิตปูนซี เมนต์และจําหน่ายใน
พื้นที่ใด ก็เป็ นเรื่ องนโยบายของบริ ษทั ซึ่ งกฎหมายการแข่งขันทางการค้าจะไม่เข้าไปกํากับดูแล แต่ถา้ ทั้งสี่ บริ ษทั
มาตกลงกัน แบ่ ง พื้ น ที่ ต ลาด (Market Allocation) ว่า บริ ษ ัท ก. ผลิ ต และจํา หน่ า ยปู น ซี เ มนต์ใ นกรุ ง เทพและ
ปริ มณฑล บริ ษทั ข. บริ ษทั ค.และ บริ ษทั ง. ผลิตและจําหน่ายปูนซี เมนต์ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
และภาคใต้ ตามลําดับ โดยแต่ละบริ ษทั จะไม่ผลิตและขายปูนซี เมนต์นอกพื้นที่ที่ตกลงกันไว้ หรื อ การพิจารณา
พื้นที่ตลาดอาจจะพิจารณาตลาดทางภูมิศาสตร์ เป็ นภาค เช่น ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ หรื อพิจารณาพื้นที่ ตลาด
เป็ นจังหวัดก็ได้ ทั้งนี้ แล้วแต่วา่ การกระทําที่ มีการจํากัดการการแข่งขันเกิดขึ้นในพื้นที่กว้างเพียงใด เช่น ถ้าการ
กระทําความผิดเกิดขึ้นในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือก็จะพิจารณาเฉพาะพื้นที่ในภาคนี้เท่านั้นก็ได้
4. ตลาดสิ นค้าที่เกี่ยวข้องกัน (Relevant Product Market) คําจํากัดความของตลาดสิ นค้าที่เกี่ยวข้องกันมี
ความจําเป็ นที่ตอ้ งอธิ บายและยกตัวย่างประกอบเพื่อทําให้เกิดความเข้าใจ เนื่ องจากสิ นค้าบางชนิดอาจจะมีสินค้า
อี กชนิ ดหนึ่ งที่ สามารถใช้ทดแทนกันได้ (Interchangeable Product) โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ในการใช้
พิจารณาราคาและความต้องการในการใช้ของคนโดยทัว่ ไป (Layman) ยกตัวอย่างเช่น ตลาดสิ นค้าเหล้า (Liquor)
และตลาดสิ นค้าเบียร์ (Beer) เป็ นตลาดสิ นค้า 2 ชนิดที่แยกจากกัน หรื อเป็ นตลาดสิ นค้า 2 ชนิดที่ใช้ทดแทนกันได้
ถ้าตลาดเหล้าและตลาดเบียร์ เป็ นตลาดสิ นค้า 2 ชนิ ดที่แยกจากกัน จะเป็ นผลให้ผปู ้ ระกอบการในตลาดเหล้า และ
ผูป้ ระกอบการในตลาดเบียร์ไม่เกี่ยวข้องกัน มีผลทําให้การคํานวณส่วนแบ่งตลาดของผูป้ ระกอบการในตลาดเหล้า
และตลาดเบียร์ ก็จะไม่เกี่ยวข้องกัน เช่น สมมุติวา่ ตลาดเหล้ามีผูป้ ระกอบการ 2 ราย คือ บริ ษทั ก. และ บริ ษทั ข.
ยอดขายเหล้าของบริ ษทั ก. และ ข. เมื่อปี ที่แล้ว (พ.ศ. 2561) คือ หกพันล้านบาท และ สี่ พนั ล้านบาท ตามลําดับ
ดังนั้นส่วนแบ่งตลาดในตลาดเหล้าของบริ ษทั ก. และ บริ ษทั ข.เท่ากับ 60% และ 40% ตามลําดับ
สําหรับตลาดเบียร์ สมมุติวา่ ตลาดเบียร์มีผปู ้ ระกอบการ 2 ราย คือ บริ ษทั ค. และบริ ษทั ง. ยอดขายเบียร์
ของ บริ ษทั ค. และ ง. เมื่อปี ที่แล้ว (พ.ศ. 2561) คือ หกพันล้านบาท และ สี่ พนั ล้านบาท ตามลําดับ ดังนั้นส่วนแบ่ง
ตลาดในตลาดเบียร์ของบริ ษทั ค. และ บริ ษทั ง. เท่ากับ 60% และ 40% ตามลําดับ
ตัวอย่างข้างต้นเป็ นตัวอย่างของกรณี ที่ตลาดเหล้าและตลาดเบียร์ เป็ นตลาดสิ นค้า 2 ชนิ ดที่ แยกจากกัน
แต่ในหลักการของตลาดสิ นค้าที่เกี่ยวข้องกัน ถ้าปรากฏว่า สิ นค้าเหล้าและเบียร์สามารถเป็ นสิ นค้าที่ทดแทนกันได้
(Interchangeable Products) ดังนั้น เบี ยร์ และเหล้าจึงเป็ นสิ นค้าในตลาดเดียวกัน ผลก็คือผูป้ ระกอบการในตลาด
เหล้าและเบียร์มีท้ งั หมด 4 ราย คือ บริ ษทั ก. ข. ค. และ ง. และยอดขายของบริ ษทั ก. ข. ค. และ ง. เมื่อปี พ.ศ. 2561
คือ หกพันล้านบาท สี่ พนั ล้านบาท หกพันล้านบาท และสี่ พนั ล้านบาท ตามลําดับ และหลักเกณฑ์ในการคํานวณ
ส่ วนแบ่งการตลาด คือ นํายอดขายเมื่อปี ที่แล้วของผูป้ ระกอบการแต่ละราย หารด้วยยอดขายของสิ นค้าทั้งหมด
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แล้วคูณด้วย 100 ดังนั้น ถ้าเหล้าและเบียร์ เป็ นสิ นค้าในตลาดเดียวกัน ส่ วนแบ่งตลาดของ บริ ษทั ก. ข. ค. และ ง.
จะเท่ากับ 30% , 20% , 30% และ 20% ตามลําดับ
ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอาํ นาจเหนือตลาด (Market Dominant Operator)
“ผูป้ ระกอบธุ ร กิ จ ซึ่ ง มี อ าํ นาจเหนื อ ตลาด” ตามพระราชบัญ ญัติ ก ารแข่ ง ขัน ทางการค้า พ.ศ. 2560
หมายความว่า ผูป้ ระกอบธุรกิจรายหนึ่ งหรื อหลายรายในตลาดใดตลาดหนึ่ ง ซึ่ งมีส่วนแบ่งตลาดและยอดเงินขาย
เกินกว่าเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด โดยให้นาํ ปั จจัยสภาพการแข่งขันของตลาดอย่างใดอย่างหนึ่ งหรื อ
หลายอย่าง แล้วแต่กรณี มาประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนเกณฑ์ส่วนแบ่งตลาด
และยอดเงินขายอย่างน้อยหนึ่งครั้งภายในระยะเวลาสามปี นับแต่วนั ออกประกาศ
คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าได้มีประกาศเรื่ อง “หลักเกณฑ์การเป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจซึ่งมีอาํ นาจ
เหนือตลาด พ.ศ. 2561 ในข้อ 3(1) ดังนี้
“ข้อ 3. ให้ผูป้ ระกอบธุ รกิ จที่ มีส่วนแบ่งตลาดและยอดเงิ นขาย ดังต่อไปนี้ เป็ นผูป้ ระกอบธุ รกิ จซึ่ งมี
อํานาจเหนือตลาด
(1) ผูป้ ระกอบธุรกิจรายใดรายหนึ่ง ในตลาดสิ นค้าใดสิ นค้าหนึ่ ง หรื อบริ การใดบริ การหนึ่ งที่มีส่วนแบ่ง
ตลาดในปี ที่ผา่ นมาตั้งแต่ร้อยละห้าสิ บขึ้นไป และมียอดเงินขายในปี ที่ผา่ นมาตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป”
จากประกาศของคณะกรรมการแข่งขันการค้าข้างต้น จะเห็นได้วา่ ตลาดสิ นค้าที่เกี่ยวข้องกัน (Relevant
Product Market) มีผลทําให้ผปู ้ ระกอบการในตลาดสิ นค้า เหล้า และเบียร์ ตามที่ยกตัวอย่างข้างต้น ในกรณี ที่ตลาด
เหล้าและตลาดเบียร์ เป็ นตลาดสิ นค้าเดียวกัน สามารปรับเปลี่ยนการเป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจซึ่ งมีอาํ นาจเหนื อตลาด
ให้เป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจซึ่งไม่มีอาํ นาจเหนือตลาดได้
ในประเด็นเรื่ องผูป้ ระกอบธุ รกิ จซึ่ งมี อาํ นาจเหนื อตลาดนี้ มี คดี ตวั อย่างซึ่ งเกิ ดขึ้ นในสหภาพยุโ รป
(European Union) คื อ คดี United Brand ข้อ เท็ จ จริ ง ในคดี น้ ี คื อ United Brand เป็ นบริ ษ ัท ที่ ท ํา ธุ ร กิ จ ผลิ ต และ
จําหน่ายกล้วยหอม (Banana) ในสหภาพยุโรป โดย United Brand มีส่วนแบ่งตลาด 40% และเป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจ
ซึ่งมีอาํ นาจเหนือตลาดในตลาดกล้วยหอม United Brand ใช้อาํ นาจเหนือตลาด บีบบังคับให้ตวั แทนจําหน่ายกล้วย
หอมของตนในสหภาพยุโ รป ห้ า มขายกล้ว ยหอมของคู่ แ ข่ ง ของ United Brand (Exclusive dealing) และยัง
กําหนดให้ตวั แทนจําหน่ายของตนในแต่ละประเทศขายกล้วยหอมในราคาที่ต่างกัน โดยไม่สามารถแสดงเหตุผลที่
ทําให้ราคาต่างกันได้ (Price Discrimination) ถ้า United Brand เป็ นผูป้ ระกอบธุ รกิ จซึ่ งมีอาํ นาจเหนื อตลาด การ
กระทํา ดัง กล่ า ว จะเป็ นความผิ ด ฐานจํา กัด การแข่ ง ขัน ในแนวดิ่ ง (Vertical Restraint of Competition) เมื่ อ ถู ก
คณะกรรมการแข่งขันทางการค้าดําเนิ นคดี ในศาล United Brand ต่อสู ้คดี ว่าตนเองไม่ใช่ ผูป้ ระกอบธุ รกิ จซึ่ งมี
อํานาจเหนื อตลาดในตลาดกล้วยหอม เนื่ องจากกล้วยหอมไม่ใช่ตลาดสิ นค้าแยกต่างหาก แต่กล้วยหอมรวมอยูใ่ น
ตลาดผลไม้อื่น ๆ เช่น ส้ม เมื่อกล้วยหอม และส้ม เป็ นสิ นค้าสองประเภทที่สามารถใช้ทดแทนกันได้ กล้วยและส้ม
จึ งเป็ นสิ นค้าในตลาดเดี ยวกัน และ United Brand ไม่ได้ผลิตและขายส้ม ดังนั้นเมื่อนํายอดขายของส้มในตลาด
สหภาพยุโรปมารวมคํานวณแล้ว จะทําให้ United Brand เป็ นผูป้ ระกอบธุ รกิ จซึ่ งไม่มีอาํ นาจเหนื อตลาด การ
กระทําของ United Brand ดังกล่าวข้างต้น จึ งไม่เป็ นความผิด แต่ผลคดี น้ ี ปรากฏว่าศาลของสหภาพยุโรป ไม่
ยอมรับฟังข้อต่อสูข้ อง United Brand โดยตัดสิ นว่ากล้วยหอมเป็ นสิ นค้าที่แยกต่างหากจากผลไม้อื่น ดังนั้น United
Brand จึ งเป็ นผูป้ ระกอบธุ รกิ จซึ่ งมี อาํ นาจเหนื อตลาดในตลาดกล้วยหอม และพิพากษาลงโทษ United Brand
(สํานักคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า เปิ ดโลกการแข่งขันทางการค้า ปั กษ์ 2 เดือนมีนาคม 2545 ฉบับที่ 2)
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การกระทําทีเ่ ป็ นการจํากัดการแข่ งข้ น
การกระทําที่เป็ นการจํากัดการแข่งขันที่กฎหมายการแข่งขันทางการค้าต้องการควบคุมมีท้ งั หมด 4 ประการ

1. การจํากัดการแข่งขันในแนวราบ (Horizontal Restraint of Competition) คือ การที่ผปู ้ ระกอบธุรกิจใน
ตลาดสิ นค้า หรื อบริ การเดียวกันตั้งแต่สองรายขึ้นไปมาตกลงร่ วมกันที่จะกระทําการใดๆ อันเป็ นการผูกขาด หรื อ
จํากัดการแข่งขันในลักษณะต่างๆ เช่ น ตกลงกันกําหนดราคาซื้ อ หรื อราคาขาย (Price Fixing) หรื อตกลงกัน
เกี่ ยวกับเงื่ อนไขใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้อมอันส่ งผลต่อราคาสิ นค้าหรื อบริ การ (มาตรา 54(1) ของ
พระราชบัญ ญัติ ก ารแข่ ง ขัน ทางการค้า พ.ศ. 2560) หรื อตกลงกัน จํา กัด ปริ มาณของสิ น ค้า หรื อบริ การที่
ผูป้ ระกอบการแต่ละรายจะผลิต ซื้ อ จําหน่าย หรื อบริ การตามที่ตกลงกัน (Quota Restriction) (มาตรา 54(2) ของ
พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560) หรื อตกลงกันกําหนดเงื่ อนไขในลักษณะสมรู ้กนั เพื่อให้ฝ่าย
หนึ่งได้รับการประมูล หรื อประกวดราคาสิ นค้า หรื อบริ การ หรื อ เพื่อมิให้ฝ่ายหนึ่งเข้าแข่งขันราคาในการประมูล
หรื อประกวดราคาสิ นค้าหรื อบริ การ (Collusive Tendering) (มาตรา 54(3) ของพระราชบัญญัติการแข่งขันทาง
การค้า พ.ศ. 2560) หรื อตกลงกันแบ่งพื้นที่ หรื อแบ่งลูกค้าที่ผูป้ ระกอบการแต่ละรายจะขาย หรื อซื้ อสิ นค้า หรื อ
บริ การ โดยที่ ผูป้ ระกอบการรายอื่นจะไม่เข้าไปแข่งขันในพื้นที่ หรื อลูกค้าตามที่ ตกลงกัน (Market Division or
Market Allocation) (มาตรา 54(4) ของพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560)
2. การจํากัดการแข่งขันในแนวดิ่ ง (Vertical Restraint of Competition) คื อ การที่ ผูป้ ระกอบธุ รกิ จใน
ตลาดสิ นค้า หรื อบริ การใดซึ่ งมีอาํ นาจเหนื อตลาด (ผูป้ ระกอบธุรกิจซึ่ งมีอาํ นาจเหนื อตลาดได้ อธิ บายไว้ขา้ งต้น)
ใช้อาํ นาจเหนือตลาดบีบบังคับลูกค้า หรื อคู่คา้ (เช่นตัวแทนจําหน่าย) ของตนอย่างไม่เป็ นธรรมให้ตอ้ งถูกจํากัดใน
การซื้อ ขาย ผลิต หรื อให้บริ การ หรื อถูกจํากัดโอกาสในการเลือกซื้อ หรื อขายสิ นค้าหรื อบริ การ
เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนยิง่ ขึ้น ผูว้ ิจยั ขออธิ บาย มาตรา 50 ของพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.
2560 ซึ่ งเป็ นบทบัญญัติเกี่ยวกับการห้ามการจํากัดการแข่งขันในแนวดิ่ง ซึ่ งมาตรานี้ กาํ หนดห้ามมิให้ผปู ้ ระกอบ
ธุรกิจซึ่งมีอาํ นาจเหนือตลาดกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
2.1 มาตรา 50(1) กําหนดหรื อรักษาระดับราคาซื้อหรื อขายสิ นค้าหรื อค่าบริ การอย่างไม่เป็ นธรรม
ตัวอย่าง บริ ษทั ก. คิดค้นยารักษาโรคเอดส์ได้ จึงทําการจดสิ ทธิ บตั รไว้ สมมุติวา่ บริ ษทั ก. เป็ นผูม้ ี
อํานาจเหนื อตลาดในยารักษาโรคเอดส์ เนื่ องจากเป็ นผูม้ ีอาํ นาจผูกขาดจากผลของการจดสิ ทธิ บตั ร และมียอดขาย
ยานี้ เกิ นกว่า หนึ่ งพันล้านบาทเมื่อปี ที่ผ่านมา บริ ษทั ก. มีตน้ ทุนในการผลิตยารักษาโรคเอดส์ในราคาเม็ดละ 40
บาท แต่ต้ งั ราคาที่ ขาย 400 บาท ดังนี้ การกระทําของบริ ษทั ก. อาจเป็ นการกําหนดราคาขายสิ นค้าอย่างไม่เป็ น
ธรรมตามมาตรานี้
2.2 มาตรา 50 (2) กําหนดเงื่อนไขในลักษณะที่ไม่เป็ นธรรมให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจอื่นซึ่งเป็ นคู่คา้ ของ
ตนต้องจํากัด การบริ การ การผลิต การซื้ อ หรื อการจําหน่ายสิ นค้า หรื อต้องจํากัดโอกาสในการเลือกซื้ อหรื อขาย
สิ นค้า การได้รับหรื อให้บริ การ หรื อในการจัดหาสิ นเชื่อจากผูป้ ระกอบธุรกิจอื่น
ตัวอย่าง บริ ษทั ก. มีอาํ นาจเหนื อตลาดในสิ นค้าเบียร์ บริ ษทั ก. ต้องการผลิตนํ้าดื่มขาย จึ งทําการ
ผลิตนํ้าดื่ม และบังคับให้ตวั แทนจําหน่ายเบียร์ ของตนทุกรายให้ตอ้ งซื้ อนํ้าดื่ม 1 กล่อง พ่วงไปกับการซื้ อเบียร์ 1
กล่อง ถ้าตัวแทนจําหน่ายเบียร์รายใดไม่ยอมซื้อนํ้าดื่มพ่วงไปกับเบียร์ ก็จะไม่ขายเบียร์ให้ ดังนี้เป็ นการที่บริ ษทั ก.
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ใช้อาํ นาจเหนื อตลาดในตลาดเบี ยร์ บังคับให้ตวั แทนจําหน่ายของตนให้ซ้ื อนํ้าดื่ มพ่วงไปกับเบียร์ จึงเป็ นการทํา
การจํากัดการแข่งขันตามมาตรา 50(2) ของพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560
2.3 มาตรา 50(3) ระงับ ลด หรื อจํากัดการบริ การ การผลิต การซื้ อ การจําหน่ าย การส่ งมอบ การ
นําเข้ามา ในราชอาณาจักรโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ทําลายหรื อทําให้เสี ยหายซึ่งสิ นค้า ทั้งนี้ เพื่อลดปริ มาณให้ต่าํ
กว่าความต้องการของตลาด
ตัวอย่าง บริ ษทั ก. เป็ นผูม้ ีอาํ นาจเหนือตลาดในการผลิตและขายไก่เนื้อ บริ ษทั ก.เห็นว่าปริ มาณไก่
เนื้ อในตลาดมีจาํ นวนมากขึ้น อันจะมีผลทําให้ราคาเนื้อไก่ตกตํ่า จึงทําการทําลายลูกไก่จาํ นวนมากที่จะโตเป็ นไก่
เนื้อให้มีปริ มาณลดลง เพื่อลดปริ มาณเนื้อไก่ให้ต่าํ กว่าความต้องการของตลาด จึงเป็ นการกระทําผิดตามมาตรานี้
2.4 มาตรา 50(4) แทรกแซงการประกอบธุรกิจของผูอ้ ื่นโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
ตัวอย่าง บริ ษทั ก. มีอาํ นาจเหนื อตลาดในการผลิต และจําหน่ายรถยนต์ บริ ษทั ก. ใช้อาํ นาจเหนื อ
ตลาดบี บบังคับให้บริ ษทั ข. ซึ่ งผลิตยางรถยนต์จาํ หน่ ายให้บริ ษทั ก. ใช้ประกอบการผลิตรถยนต์ตอ้ งขายยาง
รถยนต์ให้บริ ษทั ค. ซึ่ งเป็ นคู่แข่งในการผลิตรถยนต์ของบริ ษทั ก. ในราคาที่สูงกว่าที่จาํ หน่ายให้บริ ษทั ก. เพื่อทํา
ให้ตน้ ทุนในการผลิตรถยนต์ของบริ ษทั ค. สู งกว่าต้นทุนการผลิตของบริ ษทั ก. ดังนี้ การกระทําของบริ ษทั ก. จึง
เป็ นการแทรกแซงการประกอบธุรกิจของผูอ้ ื่น โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร อันเป็ นความผิดตามมาตรานี้
3. การรวมธุ รกิ จ (Business Combination) คือ การที่ ผูป้ ระกอบธุ รกิ จตั้งแต่สองรายขึ้นไป ทําการควบ
รวมกันให้เป็ นหน่วยธุรกิจเดียว (Merger) หรื อ ด้วยวิธีเข้าถือหุน้ เพื่อครอบงํากิจการ (Share Acquisition) หรื อเข้า
ซื้ อสิ นทรัพย์เพื่อครอบงํากิ จการ (Asset Acquisition) หรื ออาจจะใช้วิธีการรวมธุ รกิ จโดยวิธีจดั ตั้งกิ จการร่ วมค้า
(Joint Venture) หรื อจัดตั้ง Holding Company ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ในการรวมธุรกิจก็เพื่อก่อให้เกิดความประหยัด
ในทางเศรษฐกิ จ (Economy of Scale) แต่ท้ งั นี้ ถา้ การรวมธุ รกิ จดังกล่าวอาจก่อให้เกิ ดการลดการแข่งขันอย่างมี
นัยสําคัญในตลาด หรื อก่อให้เกิดการผูกขาด หรื อการรวมธุรกิจอาจทําให้เกิดเป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจซึ่ งอํานาจเหนือ
ตลาด กฎหมายการแข่งขันทางการค้าจะเข้าไปควบคุมโดยวิธีการที่กาํ หนดไว้ในมาตรา 51ของพระราชบัญญัติการ
แข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560
4. การใช้วิธีการที่ไม่เป็ นธรรมกีดกันหรื อขัดขวางการประกอบธุรกิจของผูอ้ ื่น (Unfair Trade Practice)
ตามมาตรา 57 ของพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560
ตัวอย่าง บริ ษทั ก. ผลิตและขายรถจักรยานยนต์ใช้อาํ นาจการตลาดบีบบังคับตัวแทนจําหน่ายของตน
ไม่ให้ซ้ือสิ นค้าหรื อทําธุรกิจกับบริ ษทั ที่เป็ นคู่แข่งของบริ ษทั ก. (Exclusive Dealing) การกระทําของบริ ษทั ก. เป็ น
การกี ดกันการประกอบธุรกิ จของผูป้ ระกอบธุ รกิ จรายอื่นอย่างไม่เป็ นธรรม อันเป็ นความผิดตามมาตรา 57 ของ
พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560
มีขอ้ น่ าสังเกตว่า การกระทําของบริ ษทั ก. ดังตัวอย่างนี้ ถ้าบริ ษทั ก. เป็ นผูป้ ระกอบธุ รกิ จซึ่ งมีอาํ นาจ
เหนื อตลาดในตลาดรถจักรยานยนต์ การกระทําของบริ ษทั ก. ก็จะเป็ นความผิดฐานเป็ นผูป้ ระกอบธุ รกิ จซึ่ งมีอาํ นาจ
เหนือตลาดและใช้อาํ นาจเหนือตลาดโดยมิชอบตามมาตรา 50 ของพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560
ข้ อจํากัดในการบังคับใช้ พระราชบัญญัตกิ ารแข่ งขันทางการค้ า พ.ศ. 2542
ประเทศไทยเป็ นประเทศแรกในอาเซี ยนที่มีการตรากฎหมายแข่งขันทางการค้าคือ พระราชบัญญัติการ
แข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 ซึ่ งมีบทบัญญัติที่ครบถ้วนในการป้ องกันพฤติกรรมที่เป็ นการจํากัด หรื อกีดกันการ
แข่งขัน (รายงานทีดีอาร์ไอ ฉบับที่ 92 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 (ฉบับพิเศษ) พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า
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พ.ศ. 2542 ข้อจํากัดและการปฏิ รูป หน้า 4) แต่เนื่ องจากตั้งแต่มีการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ ยังไม่เคยมี การ
ดําเนินคดีกบั ผูป้ ระกอบการตามความผิดในกฎหมายฉบับนี้แม้แต่คดีเดียว จึงอาจกล่าวได้วา่ การบังคับให้กฎหมาย
ฉบับนี้ ประสบความล้มเหลวโดยสิ้ นเชิ ง ข้อมูลในเว็บไซต์ของสํานักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าตาม
พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 มีการร้องเรี ยนเกี่ยวกับการกระทําผิดกฎหมายฉบับนี้ 74 เรื่ อง ใน
ระหว่างปี พ.ศ. 2542-2552 แต่ไม่ปรากฏรายละเอียดของผลการวินิจฉัยของคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
ว่าเป็ นอย่างไร ทั้งๆที่รายละเอียดเหล่านี้ถือว่าเป็ นข้อมูลพื้นฐานที่สาธารณะควรรับรู ้ (เรื่ องเดียวกับหน้า 6)
ประเด็นที่เป็ นปั ญหาสําคัญที่ทาํ ให้ พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 ไม่สามารถบังคับ
ใช้ได้คือ สํานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (ต่อไปนี้ รียกว่า “สํานักงานฯ”) และคณะกรรมการการ
แข่งขันทางการค้าไม่เป็ นอิสระและอยูภ่ ายใต้การครอบงําของการเมือง และธุรกิจขนาดใหญ่ ในประเทศที่พฒั นา
แล้ว สํานักงานฯ และคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าจะเป็ นอิสระจากการครอบงําทางการเมือง และธุรกิจ
ขนาดใหญ่ แต่เนื่ องจากประเทศไทยเป็ นประเทศที่ มีระบบธุ รกิ จการเมื อง คื อ นักธุ รกิ จขนาดใหญ่เข้ามาเป็ น
นักการเมือง หรื อส่งตัวแทนเข้ามาควบคุมการเมือง ดังนั้นโครงสร้างของคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าตาม
พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 ซึ่งกําหนดไว้ในมาตรา 6 ว่า “ให้มีคณะกรรมการการแข่งขันทาง
การค้า ประกอบด้วยรั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงพาณิ ชย์เป็ นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงพาณิ ชย์เป็ นรอง
ประธานกรรมการ ปลัด กระทรวงการคลัง และผูท้ รงคุ ณ วุฒิ ซ่ ึ ง มี ค วามรู ้ แ ละประสบการณ์ ท างนิ ติ ศ าสตร์
เศรษฐศาสตร์ พาณิ ชยศาสตร์ การบริ หารธุรกิจหรื อการบริ หารราชการแผ่นดิน มีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าแปดคนแต่ไม่
เกิ นสิ บสองคนซึ่ งคณะรั ฐมนตรี แต่งตั้ง โดยต้องแต่งตั้งจากผูท้ รงคุ ณวุฒิ ภาคเอกชนไม่น้อ ยกว่ากึ่ งหนึ่ ง เป็ น
กรรมการ และให้เลขาธิ การเป็ นกรรมการและเลขานุการ” จึงเป็ นการแต่งตั้งคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
ซึ่งมีรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงพาณิ ชย์เป็ นประธาน จึงไม่เป็ นอิสระจากการเมืองและเป็ นผลให้พระราชบัญญัติการ
แข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 ไม่สามารถดําเนินการให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่จะดูแลการแข่งขันทางการค้าให้
เป็ นไปโดยเสรี และเป็ นธรรม
พระราชบัญญัตกิ ารแข่ งขันทางการค้ า พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าฉบับใหม่น้ ี มีผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560เป็ นต้น
ไป โดยระบุเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ วา่ “โดยที่พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.
2542 ได้ใช้บังคับมาเป็ นเวลานาน และมี บทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับรู ปแบบและพฤติ กรรมการ
ประกอบธุ ร กิ จ ที่ เ ปลี่ ย นแปลง อี ก ทั้ง การกํา กับ ดู แ ลการแข่ งขัน ทางการค้า ในปั จ จุ บัน เป็ นอํา นาจหน้าที่ ของ
สํานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ซึ่ งเป็ นหน่ วยงานที่ ต้ งั ขึ้นภายในกรมการค้าภายใน กระทรวง
พาณิ ชย์ จึงไม่มีความคล่องตัวและขาดความเป็ นอิสระในการกํากับดูแลการแข่งขันทางการค้า ทําให้การกํากับดูแล
การประกอบธุรกิจให้มีการแข่งขันอย่างเสรี และเป็ นธรรมไม่มีประสิ ทธิ ภาพเท่าที่ควร สมควรปรับปรุ งมาตรการ
ในการกํากับดูแลการแข่งขันทางการค้าให้มีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้นและมีองค์กรกํากับดูแลการแข่งขันทางการค้าที่มี
ความคล่องตัวและมีความเป็ นอิสระ เพื่อให้ทนั ต่อพัฒนาการของรู ปแบบและพฤติกรรมการประกอบธุรกิจที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลาจึงจําเป็ นต้องตราพระราชบัญญัติน้ ี”
พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ได้แก้ไขและปรับปรุ งพระราชบัญญัติการแข่งขันทาง
การค้า พ.ศ. 2542 (ต่อไปนี้เรี ยกว่า “พระราชบัญญัติฉบับเก่า” ในประเด็นสําคัญดังต่อไปนี้

675

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 14 ประจําปี 2562

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

1. คําจํากัดความ
พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ได้เพิ่มคําจํากัดความของคําว่า “ตลาด” โดยให้คาํ นิยาม
ของคําว่าตลาด ว่า “ตลาด หมายความว่า ตลาดที่ เกี่ ยวเนื่ องในสิ นค้าหรื อบริ การชนิ ดเดียวกัน หรื อที่ สามารถใช้
ทดแทนกันได้โดยให้พิจารณาด้านคุณลักษณะ ราคา หรื อวัตถุประสงค์การใช้งานของสิ นค้าหรื อบริ การ และด้าน
พื้นที่ในการจําหน่ายสิ นค้า หรื อให้บริ การ”
ผูว้ ิจยั ได้อธิ บายคําว่า ตลาด ตามคําจํากัดความนี้ไว้ตอนต้นของบทความนี้ ซึ่ งจะทําให้ผทู ้ ี่ตอ้ งการศึกษา
ค้นคว้าเกี่ยวกับกฎหมายแข่งขันทางการค้าเข้าใจคําจํากัดความ และความหมายของคําว่า “ตลาด” ได้ดียงิ่ ขึ้น
2. การบังคับใช้พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560
พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 มี การเปลี่ ยนแปลงในส่ วนของการบังคับใช้ โดย
พระราชบัญ ญัติ ฉ บับ เก่ า ได้ย กเว้น การบัง คับ ใช้ก ฎหมายแก่ รั ฐ วิ ส าหกิ จ โดยบัญ ญัติ ไ ว้ใ นมาตรา 4(2) ว่า
“พระราชบัญญัติน้ ีมิให้ใช้บงั คับแก่การกระทําของ (2) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ”
ในประเด็นนี้ ได้มีการร้องเรี ยนและวิจารณ์จากทั้งนักวิชาการและผูป้ ระกอบธุรกิจเอกชนที่ตอ้ งทําธุรกิจ
แข่งขันกับรัฐวิสาหกิจว่า รัฐวิสาหกิจที่ทาํ ธุรกิจแข่งขันกับบริ ษทั เอกชนโดยทัว่ ไป ไม่ควรได้รับการยกเว้นในการ
บังคับใช้กฎหมายนี้ เนื่ องจากการแข่งขันกับบริ ษทั เอกชนอื่น ไม่ใช่เป็ นการกระทําเพื่อประโยชน์ในการรักษา
ความมัน่ คงของรัฐ ประโยชน์สาธารณะ ผลประโยชน์ส่วนรวม ดังนั้นการทําธุรกิจของรัฐวิสาหกิจในส่ วนที่ ไม่
เกี่ยวข้องกับความมัน่ คงของรัฐและประโยชน์สาธารณะจึงไม่ควรได้รับการยกเว้นในการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้
ในการร่ างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 จึ งได้มีการแก้ไขประเด็นการบังคับใช้
กฎหมายนี้กบั รัฐวิสาหกิจ โดยบัญญัติไว้ในมาตรา 4(2) ของพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ว่า
“พระราชบัญญัติน้ ีมิให้ใช้บงั คับแก่การกระทําของ
(1) ----------------------------------(2) รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรื อหน่วยงานอื่นของรัฐ ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนที่ดาํ เนินการตามกฎหมาย
หรื อมติ ของคุ ณรั ฐมนตรี ที่มีความจําเป็ นเพื่อประโยชน์ในการรั กษาความมัน่ คงของรั ฐประโยชน์ สาธารณะ
ผลประโยชน์ส่วนรวม หรื อจัดให้มีสาธารณูปโภค”
ดังนั้นพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560 ได้บัญญัติยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายนี้ แก่
รัฐวิสาหกิจ เฉพาะในส่ วนที่ดาํ เนิ นการตามกฎหมายหรื อมติของคณะรัฐมนตรี ที่มีความจําเป็ นเพื่อประโยชน์ใน
การรักษาความมัน่ คงของรัฐ ประโยชน์สาธารณะ ผลประโยชน์ส่วนรวม หรื อจัดให้มีสาธารณูปโภคเท่านั้น
3. ความเป็ นอิสระของคณะกรรมการและสํานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
ตามมาตรา 18 ของพระราชบัญญัติฉบับเก่า กําหนดให้มีการจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการการแข่งขัน
ทางการค้า ขึ้ น ในกรมการค้า ภายใน กระทรวงพาณิ ช ย์ โดยมี อ ธิ บ ดี ก รมการค้า ภายในเป็ นเลขาธิ ก ารเป็ น
ผูบ้ งั คับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบตั ิราชการของสํานักงาน นอกจากนั้น ตามมาตรา 6 ของพระราชบัญญัติ
ฉบับเก่า กําหนดให้มีคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ประกอบด้วยรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพาณิ ชย์เป็ น
ประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงพาณิ ชย์เป็ นรองประธานกรรมการ ซึ่ งจะเห็นได้วา่ คณะกรรมการการแข่งขัน
ทางการค้าและสํานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าอาจจะอยู่ภายใต้การครอบงําของการเมืองได้ ซึ่ ง
เป็ นสาเหตุให้พระราชบัญญัติฉบับเก่าไม่สามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ตัวอย่างเช่นตามมาตรา 26
วรรคสองของพระราชบัญญัติฉบับเก่า คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าจะต้องออกประกาศกําหนดกฎเกณฑ์
การรวมธุ รกิ จว่าการรวมธุ รกิ จที่มีส่วนแบ่งตลาด ยอดขาย จํานวนทุน จํานวนหุ ้น หรื อจํานวนสิ นทรัพย์ไม่นอ้ ย
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กว่าจํานวนเท่าใดจึ งจะต้องขออนุ ญาตต่อคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าในการรวมธุ รกิ จ แต่ปรากฏว่า
คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าไม่เคยมีประกาศกฎเกณฑ์การรวมธุ รกิ จตั้งแต่ประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ฉบับ เก่ า พ.ศ. 2542 จนกระทั่ง ปี พ.ศ. 2560 ซึ่ งพระราชบัญ ญัติ ก ารแข่ ง ขัน ทางการค้า พ.ศ. 2560 ยกเลิ ก
พระราชบัญญัติฉบับเก่าก็ยงั ไม่มีการประกาศกฎเกณฑ์ การรวมธุรกิจแต่อย่างใด
พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ได้มีการปรั บปรุ งในกระเด็นความเป็ นอิ สระของ
คณะกรรมการการแข่ ง ขัน ทางการค้า โดยมาตรา 12 ได้ กํา หนดให้ มี ค ระกรรมการสรรหาทํา การสรรหา
คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าซึ่งมาตรา 10 ได้กาํ หนดคุณสมบัติวา่ คณะกรรมการจะต้องไม่เป็ นข้าราชการ
ซึ่งมีตาํ แหน่งหรื อเงินเดือนประจํา นอกจากนี้พระราชบัญญัติฉบับนี้ยงั ได้กาํ หนดคุณสมบัติของคณะกรรมการการ
แข่งขันทางการค้าทั้ง 7 คน ว่าต้องมีความรู ้ ความเชี่ยวชาญ หรื อประสบการณ์ไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี ในสาขาวิชาต่างๆ
ที่ เกี่ ยวข้องกับการใช้กฎหมายฉบับนี้ และพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ได้กาํ หนดให้มีการ
จัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าขึ้นเป็ นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็ นส่ วนราชการและไม่เป็ น
รัฐวิสาหกิ จ และให้มีฐานะเป็ นติติบุคคล จากเดิ มสังกัดกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์ท้ งั นี้ เพื่อเพิ่มความ
คล่องตัวและมีความเป็ นอิสระในการบริ หารงาน
นอกจากนั้นพระราชบัญญัติก ารแข่ง ขันทางการค้า พ.ศ. 2560มาตรา 29 (4) เพิ่ ม อํา นาจหน้าที่ ของ
สํานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการ ให้ตอ้ งจัดทําฐานข้อมูลขนาดตลาดสิ นค้าหรื อบริ การที่มีแนวโน้มจะ
ก่อให้การผูกขาดตลาดตามที่คณะกรรมการกําหนด และเผยแพร่ ต่อสาธารณชน ซึ่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทาง
การค้า พ.ศ. 2542 เดิมไม่ได้บญั ญัติอาํ นาจหน้าที่ดงั กล่าวไว้
สําหรับศาลที่มีเขตอํานาจพิจารณาคดีการแข่งขันทางการค้านั้น พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า
พ.ศ. 2560 ได้กาํ หนดให้ศาลที่มีเขตอํานาจในการพิจารณาคดีอาญา และคดีฟ้องเรี ยกค่าเสี ยหายตามกฎหมายฉบับ
นี้ให้อยูใ่ นเขตอํานาจของศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ได้ปรับบทกําหนดโทษให้เหมาะสมกับความร้ายแรง
ของการกระทําผิด โดยแบ่ งออกเป็ นโทษอาญาและโทษทางปกครอง (ค่าปรั บทางปกครอง) ตามมาตรา 80,
81,82,83 และ มาตรา 85 ได้กาํ หนดให้คณะกรรมการมีอาํ นาจฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อบังคับชําระค่าปรับด้วย
ประเด็นที่สาํ คัญมาก คือ พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ฉบับนี้ ได้แก้ปัญหาต่างๆ ที่
เป็ นอุปสรรคตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 ในการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า
โดยคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ได้มีการออก
ประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า กําหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ อย่างรวดเร็ ว อันเป็ นการแก้ปัญหาต่าง ๆ
ที่เป็ นอุปสรรคในการดําเนินการตามพระราชบัญญัติฉบับเก่า เช่น ประกาศหลักเกณฑ์การเป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจซึ่ ง
มีอาํ นาจเหนือตลาด พ.ศ. 2561 ประกาศแนวทางปฏิบตั ิในการพิจารณาการกระทําร่ วมกันของผูป้ ระกอบธุรกิจอัน
เป็ นการผูกขาด หรื อลดการแข่งขัน หรื อจํากัดการแข่งขันในตลาด พ.ศ. 2561 ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาการ
เข้าซื้อสิ นทรัพย์ หรื อหุน้ เพื่อควบคุมนโยบายการบริ หารธุรกิจ การอํานวยการ หรื อการจัดการที่เป็ นการรวมธุรกิจ
พ.ศ. 2561 ประกาศเรื่ องแนวทางปฏิบตั ิในการพิจารณาการกระทําอันเป็ นผลเสี ยหาย แก่ผูป้ ระกอบธุรกิจรายอื่น
พ.ศ. 2561 และยังมีประกาศอีกหลายฉบับซึ่ งกําหนดกฎเกณฑ์ในการกํากับดูแล การแข่งขันในตลาดให้เป็ นไป
อย่างเสรี และเป็ นธรรมซึ่งจะทําให้การบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
เมื่อทําการศึกษาวิจยั พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 แล้วพบว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้
ได้ปรั บปรุ งแก้ไขปั ญหาและอุปสรรค ในการบังคับใช้พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 ใน
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ประเด็นสําคัญต่าง ๆทุกประเด็น จึ งเป็ นที่ คาดหวังของผูป้ ระกอบธุ รกิ จ และ ประชาชนทั้งประเทศว่ากฎหมาย
ฉบับนี้ จะสามารถทําให้การแข่งขันทางการค้าเป็ นไปอย่างเสรี และเป็ นธรรม ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั การบังคับใช้กฎหมาย
ฉบับนี้อย่างมีประสิ ทธิภาพภายใต้ คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าชุดใหม่

5. สรุ ป

หลักการพื้นฐานของกฎหมายการแข่งขันทางการค้าดังที่กล่าวในบทความนี้มีความจําเป็ นต่อผูบ้ งั คับใช้
กฎหมาย ผูป้ ระกอบธุ ร กิ จ และประชาชนผูบ้ ริ โภคที่ จะต้องเข้า ใจในการนํา ไปใช้สํา หรั บบทบาทของตนที่
เกี่ ยวข้องกับกฎหมายทางแข่งขันทางการค้า และจากการวิจยั พบว่าผูท้ ่ี จะเข้าใจกฎหมายการแข่งขันทางการค้า
จะต้องมีความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการกระทําที่เป็ นการจํากัดการแข่งขัน กล่าวคือ การจํากัดการแข่งขันในแนวราบ
การจํากัดการแข่งขันในแนวดิ่ง และการรวมธุรกิจ นอกจากนั้นความเป็ นอิสระของคณะกรรมการการแข่งขันทาง
การค้ามีความสําคัญอย่างยิ่งในการบังคับใช้พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ซึ่ งคณะกรรมการ
การแข่งขันทางการค้าชุดปั จจุบนั ได้มีการออกประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าที่มีความสําคัญและ
จําเป็ นเพื่อเป็ นเครื่ องมือที่จะบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าอย่างมีประสิ ทธิภาพ

6. ข้ อเสนอแนะ

เมื่อทําการศึกษาวิจยั พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 แล้วพบว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้
ได้ปรั บปรุ งแก้ไขปั ญหาและอุปสรรค ในการบังคับใช้พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 ใน
ประเด็นสําคัญต่างๆ หลายประเด็น จึ งขอเสนอแนะให้ผูบ้ ังคับใช้กฎหมาย ผูป้ ระกอบธุ รกิ จ และ ประชาชน
ผูบ้ ริ โภคศึกษาประกาศของคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เพื่อกระทําการตามบทบาทของตนอย่างถูกต้อง
และเสนอแนะให้คณะกรรมการแข่งขันทางการค้าทํางานในหน้าที่ของตนในลักษณะเชิ งรุ ก (Proactive Action)
เพื่ อ ใช้อ าํ นาจตามกฎหมายของตนกํา กับ ดู แ ลการแข่ ง ขัน ทางการค้า ให้เ ป็ นไปอย่า งเสรี แ ละเป็ นธรรมตาม
วัตถุประสงค์ของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า

7. เอกสารอ้ างอิง

พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560
รายงานทีดีอาร์ ไอ ฉบับที่ 92 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 (ฉบับพิเศษ) พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.
2542 ข้อจํากัดและการปฏิรูป
เอกสารของสํานักคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า เรื่ องเปิ ดโลกการแข่งขันทางการค้า
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การวิ จัย เรื่ อ ง ห่ ว งโซ่ ว ัต ถุ พ ยานในคดี อ าญาของกระบวนการตรวจพิ สู จ น์ ท างนิ ติ วิ ท ยาศาสตร์
มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาถึงรู ปแบบขั้นตอนการปฏิ บตั ิงานรวมถึงศึ กษาปั ญหาและแนวทางการแก้ไขของการ
บริ หารจัดการวัตถุพยานและการครอบครองวัตถุพยาน โดยการวิจยั ครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ โดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึกจากเจ้าหน้าที่สถาบันนิ ติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ประกอบไปด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มบริ หาร
จัดการวัตถุพยานจํานวน 6 คน เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสถานที่เกิ ดเหตุจาํ นวน 5 คน เจ้าหน้าที่กองสารพันธุ กรรม
จํานวน 2 คน เจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน7 จํานวน 7 คน
ผลการวิจัยพบว่า การบริ หารจัดการและการครอบครองวัตถุพยานนั้น จะเริ่ มจากการเก็บรวบรวม
พยานหลักฐานจากสถานที่เกิดเหตุ เมื่อได้พยานหลักฐานแล้วจึงส่งไปตรวจทางนิติวทิ ยาศาสตร์ในห้องปฏิบตั ิการ
เช่น การตรวจพิสูจน์ทางชี ววิทยา ทางฟิ สิ กส์ และทางเคมี เป็ นต้น ผ่านทางกลุ่มบริ หารจัดการวัตถุพยาน ซึ่ งมี
หน้า ที่ ใ ห้บริ ก ารแก่ หน่ ว ยงานภายในสถาบัน นิ ติวิท ยาศาสตร์ โดยมี ก ารวางแผนด้ว ยการลดขั้นตอนในการ
ปฏิบตั ิงานและเป็ นไปตามระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 โดยมีระบบ MIS และ LIMS เข้ามาในการบริ หารจัดการ
ข้อมูลคดีและข้อมูลวัตถุพยาน ส่ วนปั ญหาและอุปสรรคที่พบนั้นเกิดขึ้นจากกลุ่มพวกไทยมุงหรื อการที่ฝูงชนเข้า
ไปบุกรุ กในที่เกิดเหตุ และการขาดความรู ้และประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่มูลนิธิในการรักษาหรื อป้ องกันสถานที่
เกิดเหตุ ซึ่งทําให้เกิดความเสี ยหายต่อวัตถุพยานในที่เกิดเหตุ
แนวทางการแก้ไข 1) ควรมีการจัดฝึ กอบรมให้ความรู ้ความเข้าใจทางด้านนิ ติวทิ ยาศาสตร์ และหลักการ
เก็ บ วัต ถุ พ ยานในสถานที่ เ กิ ด เหตุ ของเจ้า หน้าที่ ผูม้ ี อาํ นาจ 2) ควรให้ผูป้ ฏิ บตั ิ งานกํา หนดขอบเขตหรื อพื้นที่
ปฏิบตั ิงานให้ชดั เจน โดยมีการแบ่งโซนพื้นที่สาํ หรับผูท้ ี่ไม่เกี่ยวข้องกับผูป้ ฏิบตั ิงาน
คําสําคัญ : ห่วงโซ่แห่งการครอบครองวัตถุพยาน การจัดการ การเก็บ การขนส่ง การส่งมอบ พยานหลักฐาน
ทางนิติวทิ ยาศาสตร์
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ABSTRACT

The research on the chain of custody of forensic science investigation is purposed to study on the
working performance, problem and solution of evidence management as well as the chain of custody. This
research is achieved by the qualitative method. There are intensively interviewed applying into three main groups,
including the forensic evidence management for 6 Units, crime scene investigation for 5 Units, DNA division for
2 Units, and crime scene investigation police authorities form the scientific crime detection center 7 for 7 Units.
Our results demonstrated that the management and the chain of custody are initially with the evidence
collected from crime scene. These forensic evidences are investigated in the forensic science laboratory, for
example, biology, physics and chemistry at the Central Institute of Forensic Science (CIFS) by the forensic
evidence management group. They provide a design for enhancing the working performance and controlling a
quality is under the ISO 9001:2015, by applying with the MIS and LIMS operations system for management in
the case information as well as the evidence information. For the problems and obstacles on this process, we
found that these are from many people infracting at the crime scene and the lack of knowledge as well as the
experiences of crime scene detention officers which are damageable for evidence information at the crime scene.
To do lists to solve the problem: 1) The authorities should be trained about the realization on the forensic
science and the principle of the collective evidence at the crime scene. 2) The authorities should clearly define
about the operational area and providing the separately area for those who are not related with the operational
area.
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1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

นิ ติวิทยาศาสตร์ (Forensic Science) นิ ติวิทยาศาสตร์ คื อ การนําความรู ้ ทางวิทยาศาสตร์ ทุกสาขามา
ประยุกต์ใช้เพื่อพิสูจน์ขอ้ เท็จจริ งในกระบวนการยุติธรรมซึ่งสามารถสร้างความเชื่อมัน่ ในกระบวนการยุติธรรมได้
เป็ นอย่า งดี เพราะหลัก ฐานทางวิ ท ยาศาสตร์ ไ ม่ ส ามารถเปลี่ ย นแปลงได้ ซึ่ งในประเทศที่ พ ัฒ นาแล้ว เช่ น
สหรัฐอเมริ กา ประเทศในแถบยุโรป และ ประเทศญี่ปุ่น ได้นาํ ความรู ้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้ในการสื บสวนหา
ตัวคนร้ายอย่างแพร่ หลาย โดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่น สามารถนํานิติวทิ ยาศาสตร์มาใช้ในการสื บสวนจนสามารถ
จับกุมคนร้ายได้ถึงร้อยละ 90 ของคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้น สําหรับในนั้นประเทศไทย มีการนํานิติวทิ ยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มาใช้ในคดี เช่นเดียวกันกับต่างประเทศ แต่การเชื่ อมโยงข้อมูลคอมพิวเตอร์ ออนไลน์ยงั ไม่สมบูรณ์
เท่าที่ควร ยังคงอาศัยการโต้ตอบทางเอกสารเป็ นหลัก แต่ก็สามารถตรวจวิเคราะห์พยานหลักฐาน จําพวก ทะเบียน
ราษฎร์ ทะเบียนประวัติ แผนประทุษกรรม กรุ๊ ปเลือด เส้นผม นํ้าอสุจิ นํ้าคัดหลัง่ จากร่ างกาย เพื่อยืนยันตัวผูต้ อ้ งหา
ได้เช่นเดียวกันกับต่างประเทศ
พยานหลักฐาน หมายถึง สิ่ งใดที่สามารถจับต้องได้ตามกฎหมาย และเป็ นสิ่ งที่สามารถนําเสนอในชั้น
ศาลเพื่อพิสูจน์ถึงข้อเท็จจริ งในคดี ได้ (อรรถพล แช่ มสุ วรรณวงศ์, 2552) เมื่ อมี คดี อาญาเกิ ดขึ้ น และการที่ จะ
คลี่คลายคดี ให้สําเร็ จผูท้ ี่เกี่ ยวข้องจะต้องทําหน้าที่ ในการเก็บรวมรวมพยานหลักฐานในคดีให้ได้มากที่สุด เพื่อ
พิสูจน์ความเชื่ อมโยงเหตุการณ์กบั สถานที่ เกิ ดเหตุได้ และสามารถพิสูจน์ความผิดหรื อพิสูจน์ความบริ สุทธิ์ ได้
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อย่างชัดเจน ซึ่ งพยานหลักฐานนั้น อาจจะเป็ นพยานบุคคล พยานวัตถุ พยานเอกสาร หรื อพยานหลักฐานทางนิ ติ
วิทยาศาสตร์ (สมชาย เฉลิมสุขสันติ์, 2558)
โดยทัว่ ไปแล้วขั้นตอนการตรวจสอบพยานหลักฐานในชั้นศาลนั้นสามารถกระทําการโดยตรวจสอบ
จากบุคคลผูพ้ บเห็ นพยานหลักฐานนั้นในสถานที่ เกิ ดเหตุ แต่ในบางกรณี ที่มีบุคคลหรื อหน่ วยงานครอบครอง
พยานหลักฐานนั้นมากกว่าหนึ่ งหน่ วยงาน เมื่อนําพยานหลักฐานเหล่านั้นส่ งตรวจพิสูจน์ไปยังห้องปฏิ บตั ิการ
จะต้องแสดงห่วงโซ่ของการครอบครองวัตถุพยาน ให้ศาลทราบ ซึ่งประกอบไปด้วย (สนธยา รัตนธารส, 2551)
1. การจัดการ (Taking) กระทําโดยบุคคลผูเ้ ก็บพยานวัตถุ เพื่อจําแนกพยานวัตถุในสถานที่เกิดเหตุ โดย
การทําตําหนิ ระบุวนั เดือน ปี เวลาที่เก็บ พร้อมทั้งรายละเอียดต่าง ๆ ของพยานวัตถุน้ นั จากสถานที่เกิดเหตุจริ ง
2. การเก็บ (Keeping) พยานวัตถุได้กระทําอย่างเหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดการพิสูจน์ให้เห็นว่าการเก็บและ
การครอบครองครองปนเปื้ อนและผิดพลาดขึ้น วิธีการที่ ดีที่สุดคือแสดงให้เห็นว่าพยานวัตถุน้ นั ได้ถูกเก็บอย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชา มีการแยกแยะและจํากัดให้เกี่ยวข้องได้เฉพาะผูท้ ี่จาํ เป็ นเท่านั้น
3. การขนส่ ง (Transporting) จะต้องมีความรัดกุม และการขนส่ งพยานวัตถุแสดงให้เห็นว่าไม่เกิ ดการ
สับสนกับของกลางหรื อพยานวัตถุอื่นๆ รวมถึงแสดงให้เห็นว่า พยานวัตถุน้ นั ได้ถูกบรรจุ หี บห่ อ ปิ ดผนึ กและติด
ฉลากได้อย่างเหมาะสม ถ้าของกลางนั้นส่ งไปทางไปรษณี ย ์ จะต้องเป็ นไปรษณี ยล์ งทะเบียน และมีหลักฐานการ
รับอย่างถูกต้อง
4. การส่ งมอบ (Delivering) เป็ นการพิสูจน์ว่าของกลางส่ งมอบให้แก่ผูร้ ับ เจ้าหน้าที่ ผูช้ าํ นาญการใน
ห้องปฏิบตั ิการ แพทย์ หรื อหน่ วยงานอื่นอย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยมีหลักฐานแสดงวัน เดื อน ปี เวลาที่รับ
ของกลาง รายละเอียดของและให้ผรู ้ ับลงลายมือชื่อพร้อมทั้งวันเวลา ไว้ในสําเนาหนังสื อนําส่งของกลาง
โดยปั ญหาส่ วนใหญ่ที่พบนั้นมักจะเกิ ดจากผูท้ ี่เข้าสถานที่เกิ ดเหตุคนแรก หากไม่ใช่เป็ นเจ้าหน้าที่ที่มี
ความรู ้ ก็อาจจะไปทําลายหรื อเพิ่ มเติ มหรื ออาจจะทําให้วตั ถุพ ยานในสถานที่ เกิ ดเหตุน้ ันเกิ ด การเสื่ อมค่ า ไป
นอกจากนี้ยงั พบปั ญหาจากบุคคลภายนอก เช่น ไทยมุง นักข่าว ญาติผเู ้ สี ยหาย หรื อจากผูบ้ งั คับบัญชาที่ไม่เข้าใจใน
หน้างานของพิสูจน์หลักฐาน อีกทั้งอุปสรรคจากสภาพพื้นที่ สภาพอากาศ รวมถึงปั จจัยภายนอกทั้งข้อบังคับของ
กฎหมาย และหน่วยงานข้างเคียงที่มีหน้าที่ปฏิบตั ิที่คล้ายกัน รวมถึงการขาดแคลนงบประมาณและเครื่ องมือใน
การปฏิบตั ิหน้าที่

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาถึงรู ปแบบและวิธีการปฏิบตั ิงานตามขั้นตอนของการครอบครองวัตถุพยาน ในกระบวนการ
ตรวจพิสูจน์ทางนิติวทิ ยาศาสตร์
2. เพื่อศึกษาถึงปั ญหาและแนวทางการแก้ไขของการเก็บรักษาวัตถุพยานและการครอบครองวัตถุพยาน

3. งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง

ปั จ จิ ก าล สุ ว รรณชาศรี (2559) ศึ ก ษาวิจัย เรื่ อ ง“ความเข้า ใจของพยาบาลห้อ งอุ บัติ เ หตุ แ ละฉุ ก เฉิ น
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเกี่ยวกับหลักฐานทางนิ ติเวชและนิ ติวิทยาศาสตร์ ” พบว่า พยาบาลในแผนกอุบตั ิเหตุ
และฉุกเฉิ นจัดเป็ นบุคคลแรกที่สมั ผัสกับผูป้ ่ วยคดี โดยมีหน้าที่หลักคือ บันทึกประวัติผปู ้ ่ วยคดี อาการและลักษณะ
บาดแผล รวมไปถึงการเก็บวัตถุพยานทางนิ ติเวช อาทิเช่น ตัวอย่างเลือดปั สสาวะ อุจจาระ เป็ นต้น เพื่อส่ งตรวจ
วัตถุพยานทางชีวภาพไปยังห้องปฏิบตั ิการต่อไป วัตถุพยานที่ตรวจพบส่ วนใหญ่มกั เป็ นเสื้ อผ้าและวัสดุชิ้นเล็ก ๆ
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อื่ น ๆ ที่ ติ ด มากับ บาดแผล ซึ่ ง ต้อ งนํา ส่ ง อย่า งเหมาะสมตามหลัก การการเก็ บ รั ก ษาวัต ถุ พ ยาน งานวิจัย นี้ มี
วัต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ศึ ก ษาความเข้า ใจของพยาบาลที่ ป ฏิ บัติ ง านในแผนกเวชกรรมฉุ ก เฉิ น และอุ บัติ เ หตุ ข อง
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเกี่ ยวกับหลักฐานทางนิ ติเวชและนิ ติวิทยาศาสตร์ โดยการตอบแบบสอบถามและ
สัมภาษณ์จากพยาบาลผูป้ ฏิบตั ิงานในแผนกดังกล่าว ในช่วงเดื อนกรกฎาคม - พฤศจิ กายน 2558 จํานวน 31 คน
และจากผลการศึกษาพบว่าพยาบาลมีความรู ้ความเข้าใจในหลักปฏิบตั ิทางนิติเวชและนิติวทิ ยาศาสตร์อยูใ่ นระดับ
ดีและจากการเปรี ยบเทียบตามความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ยของความเข้าใจเกี่ยวกับหลักฐานทางนิติเวชและ
นิติวทิ ยาศาสตร์ดว้ ยวิธี t-test พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนของพยาบาลที่ได้รับการฝึ กอบรมและที่ไม่ได้รับการฝึ กอบรม
หลักสู ตรพิเศษมี ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติ นอกจากนี้ พบว่าค่าคะแนนเฉลี่ ยของความเข้าใจ
เกี่ ยวกับหลักฐานทางนิ ติเวชและนิ ติวิทยาศาสตร์ ของพยาบาลไม่ความแตกต่างกันเมื่ อจําแนกตามอายุ ระดับ
การศึ กษา และประสบการณ์ การทํางาน ปั ญหาและอุปสรรคในการปฏิ บัติงานส่ วนใหญ่ที่พบคื อ ขาดแคลน
บุคลากรในการให้ความรู ้และคําปรึ กษาทางด้านนิ ติเวชและนิ ติวิทยาศาสตร์ และอาสาสมัครที่นาํ ส่ งผูป้ ่ วยทําให้
เกิดบาดแผลเพิ่มเติม ทําให้หลักฐานสูญหายและถูกทําลายโดยคาดไม่ถึง ทั้งนี้ผตู ้ อบแบบสอบถามยังให้คาํ แนะนา
ว่าโรงพยาบาลควรให้ความสําคัญและสนับสนุนงานทางด้านนิติเวชและนิติวทิ ยาศาสตร์ โดยการจัดอบรมเพิ่มพูน
ความรู ้ แ ละเพิ่ ม ทัก ษะทางนิ ติ เวชและนิ ติ วิทยาศาสตร์ ของพยาบาลวิช าชี พ เพิ่ ม บุ ค ลากรให้เ พี ย งพอต่ อ การ
ปฏิบตั ิงานในแผนกอุบตั ิเหตุและฉุกเฉิ น

4. กรอบแนวคิดของการวิจัย
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

ข้ อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่ าง

1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. รายได้
5. ตําแหน่งทางด้านการงาน
6. ประสบการณ์ในการดําเนินงานทางด้านนิติวทิ ยาศาสตร์
ไม่มีประสิ ทธิผล

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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ห่ วงโซ่ วตั ถุพยานในคดีอาญา
ของกระบวนการตรวจพิสูจน์ ทาง
นิตวิ ทิ ยาศาสตร์
- กลุ่มบริ หารจัดการวัตถุพยาน
- กลุ่มตรวจสถานที่เกิดเหตุ
- กองสารพันธุกรรม
- เจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน7
- แนวทางและขั้นตอนของการ
ปฏิบตั ิงาน
- ปั ญหาของการปฏิบตั ิงาน
- แนวทางและการแก้ไข
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5. สรุ ปผลการวิจัย

รู ปแบบและวิธีการลําดับตามขั้นตอนของการครอบครองวัตถุพยาน ในกระบวนการตรวจพิสูจน์น้ นั
พบว่ากระบวนการตรวจพิสูจน์ทางนิ ติวิทยาศาสตร์ น้ นั เป็ นพยานหลักฐานที่ศาลรับฟังมากที่สุด ฉะนั้นแนวทาง
ในการสื บ สวนของเจ้า หน้า ที่ จึ ง ควรที่ จ ะเน้น ไปทางพยานหลัก ฐานทางนิ ติ วิ ท ยาศาสตร์ ซึ่ งการที่ จ ะได้
พยานหลักฐานทางนิ ติวิทยาศาสตร์ น้ นั ผูเ้ สี ยหายในคดี ที่ประสบเหตุอาชญากรรมและเจ้าหน้าที่ ตาํ รวจท้องที่
จะต้องพยายามรักษาสถานที่เกิดเหตุไว้ให้ดี ซึ่งปั ญหานั้นเกิดจากกลุ่มพวกไทยมุงหรื อการที่ฝงู ชนเข้าไปบุกรุ กใน
ที่เกิดเหตุ และการขาดความรู ้และประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่มูลนิ ธิในการรักษาหรื อป้ องกันสถานที่เกิดเหตุ ซึ่ ง
เป็ นผลโดยตรงที่ทาํ ให้เกิดความเสี ยหายต่อวัตถุพยานในที่เกิดเหตุ แล้วหลังจากนั้นจึงรอให้เจ้าหน้าที่ ที่มีอาํ นาจ
เกี่ยวข้องเข้าตรวจเก็บวัตถุพยาน เพื่อที่จะได้วตั ถุพยานที่ถูกต้องและสมบูรณ์ ซึ่ งถ้าหากในกรณี ที่มีการตรวจเก็บ
วัตถุพยานที่ไม่ถูกต้องสมบูรณ์ก็ควรจะตั้งแต่ให้ผูท้ ี่มีความชํานาญหรื อเชี่ ยวชาญในเฉพาะด้านมาตรวจเก็บวัตถุ
พยานเพิ่ มเติ มซึ่ งเป็ นหลัก สํา คัญอย่า งยิ่งในการที่ พ นัก งานสอบสวนจะใช้ประกอบสํา นวนสอบสวน ส่ ง ให้
พนักงานอัยการมีคาํ สั่งฟ้อง และให้ศาลใช้ประกอบการพิจารณาในการพิพากษาคดี โดยที่พยานหลักฐานทางนิติ
วิทยาศาสตร์ น้ นั จะเป็ นพยานหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ความจริ งแท้ในคดี โดยไม่ทาํ ให้จาํ เลยหรื อผูเ้ สี ยหายตก
เป็ นผู ้โ ชคร้ า ยในการพิ จ ารณาคดี เ หมื อ นกับ พยานหลัก ฐานด้า นอื่ น ๆ แต่ ห ากคู่ ค วามในคดี ต่ า งไม่ เ ชื่ อ ถื อ
พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ ของอีกฝ่ ายจะสามารถดําเนินการได้ก็คือ คู่ความฝ่ ายนั้นสามารถส่ งวัตถุพยาน
ไปตรวจพิสูจน์กบั หน่วยงานข้างเคียงที่มีการปฏิบตั ิงานอย่างแบบเดียวกันได้ ยกตัวอย่างเช่น ทนายฝ่ ายจําเลยยังไม่
พอใจผลการชันสู ตรศพของฝ่ ายผูเ้ สี ยหายหรื อยังเป็ นที่เคลือบแคลงสงสัย ก็สามารถที่จะร้องขอต่อศาลให้ส่งศพ
นั้นไปผ่าชันสูตรซํ้าในหน่วยงานข้างเคียงกันได้

6. อภิปรายผล

จากวัตถุประสงค์การศึ กษาเรื่ อง “ห่ วงโซ่ วตั ถุพยานในคดีอาญาของกระบวนการตรวจพิสูจน์ทางนิ ติ
วิทยาศาสตร์” ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
1. เพื่อศึกษาถึงรู ปแบบและวิธีการปฏิบตั ิงานตามขั้นตอนของการครอบครองวัตถุพยาน ในกระบวนการ
ตรวจพิสูจน์ทางนิติวทิ ยาศาสตร์
ผูศ้ ึ กษาสรุ ปได้ว่าการบริ หารจัดการและการครอบครองวัต ถุพยานนั้น จะเริ่ มจากการเก็บรวบรวม
พยานหลักฐานจากสถานที่เกิดเหตุ เมื่อได้พยานหลักฐานแล้วจึงส่งไปตรวจทางนิติวทิ ยาศาสตร์ในห้องปฏิบตั ิการ
เช่น การตรวจพิสูจน์ทางชี ววิทยา ทางฟิ สิ กส์ และทางเคมี เป็ นต้น ผ่านทางกลุ่มบริ หารจัดการวัตถุพยาน ซึ่ งมี
หน้าที่ให้บริ การแก่หน่วยงานภายในสถาบันนิ ติวิทยาศาสตร์ การดําเนิ นงานการบริ หารจัดการและการเก็บวัตถุ
พยานนั้น จะมีข้ นั ตอนหลักในการดําเนิ นการอยู่ในทุกกลุ่มงานคือกลุ่มตรวจสอบสถานที่ เกิ ดเหตุ กลุ่มพิสูจน์
บุคคลสู ญหายและศพนิรนาม กลุ่มนิ ติเวชคลินิกและกลุ่มพยาธิ วิทยาหรื อกลุ่มงานอื่นๆ ที่สังกัดภายใต้สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ และให้การบริ การแก่หน่วยงานภายนอกทั้งในกรณี การนําส่ งวัตถุพยานด้วยตนเองและนําส่ งวัตถุ
พยานทางพัสดุไปรษณี ย ์ โดยกลุ่มบริ หารจัดการวัตถุพยานดําเนินการรับวัตถุพยาน ส่งต่อไปยังห้องปฏิบตั ิการ รับ
ผลการตรวจพิสูจน์จากห้องปฏิบตั ิการ จ่ายผลการตรวจพิสูจน์และผูต้ รวจพิสูจน์ของห้องปฏิบตั ิการ เพื่อให้เกิ ด
การทํางานที่มีประสิ ทธิภาพโดยมีการวางแผนด้วยการลดขั้นตอนในการดําเนินงานและเป็ นไปตามระบบคุณภาพ
ISO 9001:2015 โดยมีระบบ MIS และ LIMS เข้ามาในการบริ หารจัดการข้อมูลคดีและข้อมูลวัตถุพยาน
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ส่ วนการปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน7นั้นคือ กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ มีหน้าที่
และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจสถานที่เกิดเหตุในคดีต่างๆ งานถ่ายภาพ เพื่อสนับสนุนพนักงานสอบสวน
ในเขตพื้นที่ ความรั บผิดชอบของศูนย์พิสูจน์หลักฐานแต่ละหน่ วยงาน โดยการตรวจสถานที่ เกิ ดเหตุน้ ันจะมี
ขั้นตอนการปฏิ บตั ิงานตามมาตรฐาน ISO โดยจะปฏิ บตั ิงานตามอํานาจหน้าที่ ที่ มีในส่ วนของพื้นที่ ปฏิ บตั ิงาน
และตามการร้ อ งขอของพนัก งานสอบสวนเจ้า ของคดี ใ นพื้ นที่ โดยจะออกรายงานผลการตรวจสอบให้กับ
พนักงานสอบสวน หากเป็ นคดีที่ไม่ยงุ่ ยากเช่น คดีเกี่ยวกับทรัพย์ จะออกรายงานผลการตรวจสอบให้ไม่เกิน 15
วัน แต่ถา้ หากเป็ นคดี ที่ยุ่งยากซับซ้อน เช่ นคดี เกี่ ยวกับ จราจร เพลิ งไหม้ หรื อเสี ยชี วิต จะออกรายงานผลการ
ตรวจสอบให้ไม่เกิ น 30 วัน โดยวัตถุพยานหรื อพยานหลักฐานที่ตรวจเก็บได้จากสถานที่เกิ ดเหตุน้ นั จะส่ งมอบ
ให้กบั พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีเพื่อส่งตรวจพิสูจน์ตามประเภทของวัตถุพยานนั้นๆ
2. เพื่อศึกษาถึงปั ญหาและแนวทางการแก้ไขของการเก็บรักษาวัตถุพยานและการครอบครองวัตถุพยาน
ผูศ้ ึกษาสรุ ปได้วา่ ปั ญหานั้นเกิดจากกลุ่มพวกไทยมุงหรื อการที่ฝูงชนเข้าไปบุกรุ กในที่เกิดเหตุ และการ
ขาดความรู ้และประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ มูลนิ ธิในการรั กษาหรื อป้ องกันสถานที่ เกิ ดเหตุ ซึ่ งทําให้เกิ ดความ
เสี ยหายต่อวัตถุพยานในที่เกิดเหตุ และผลโดยตรงจากการที่เจ้าหน้าที่ขาดความรู ้ และความใจในการรักษาหรื อ
ป้ องกันสถานที่เกิดเหตุ ซึ่งในบางครั้งเจ้าหน้าที่ก็อาจจะไปเหยียบยํ้าวัตถุพยานที่คนร้ายทิ้งไว้ ทําให้วตั ถุพยานเกิด
ความเสื่ อมค่าได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ทนายจําเลยจึงสามารถใช้ขอ้ อ้างนี้ในการต่อสูก้ ารพิจารณาในชั้นศาลได้
ดังนั้นวิธีแก้ปัญหาคือไม่ว่าจะเป็ นการเข้าที่เกิดเหตุ ของเจ้าหน้าที่ผูม้ ีอาํ นาจหรื อ เจ้าหน้าที่ตรวจที่เกิ ด
เหตุ ควรมี ความระมัดระวัง และวางแผนการเข้าที่ เกิ ดเหตุอย่างรั ดกุม เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการทําลาย
พยานหลักฐานได้ และนอกจากนี้ ควรมีการจัดประชุมการวางแผนการทํางานในแต่ละปี งบประมาณเพื่อกําหนด
แนวทางร่ วมกันในการกําหนดเป้ าหมายวัตถุประสงค์ของการบริ หารจัดการวัตถุพยาน เพื่อให้เกิดการทํางานที่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพโดยมี ก ารวางแผนและการลดขั้น ตอนในการดํา เนิ น งานและเป็ นไปตามระบบคุ ณ ภาพ ISO
9001:2015 โดยมี ร ะบบ MIS และ LIMS เข้า มาในการบริ ห ารจัด การข้อ มู ล คดี แ ละข้อ มู ล วัต ถุ พ ยาน ซึ่ งจะ
สอดคล้องกับหลักทฤษฏีวา่ การที่พยานหลักฐานจะเป็ นที่ยอมรับในชั้นศาลได้จะต้องปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์พ้ืนฐาน
4 ประการ การหลีกเลี่ยงหรื อปฏิบตั ิเบี่ยงเบนไปจากกฎเกณฑ์พ้ืนฐาน 4 ประการนี้จะเป็ นจุดอ่อนให้ทนายสามารถ
โต้แย้งในชั้นศาล ทําให้คุณค่าของพยานหลักฐานนั้นสู ญเสี ยไป (Hobson,1991) กฎเกณฑ์พ้ืนฐาน 4 ประการ มี
ดังนี้
กฎข้อที่ 1 การป้ องกันรักษาสถานที่เกิดเหตุเริ่ มต้นขึ้นตั้งแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ตาํ รวจคนแรก(เจ้าหน้าที่
แพทย์) ไปถึงสถานที่เกิดเกตุจนกระทัง่ เจ้าหน้าที่ผชู ้ าํ นาญ ตํารวจในท้องที่ เจ้าหน้าที่ดบั เพลิงหรื อเจ้าหน้าที่ทาํ การ
ตรวจสถานที่เกิดเหตุเสร็ จสิ้น
กฎข้อที่ 2 เก็บพยานหลักฐานถูกต้องตามกฎหมายหมายถึงบุคคลที่ทาํ การเก็บพยานหลักฐานนั้น
จะต้องเป็ นบุคคลที่กฎหมายให้อาํ นาจไว้ในการเข้าและเก็บพยานวัตถุต่างๆ ในสถานที่เกิดเหตุได้ตวั อย่างเช่นเป็ น
พนักงานสอบสวนเป็ นเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน หรื อเจ้าหน้าที่วทิ ยาการตํารวจเป็ นต้น
กฎข้อที่ 3 กระทําการค้นหาพยานหลักฐานอย่างเหมาะสมผูต้ รวจสถานที่เกิดเหตุจะต้องไม่มองข้าม
หรื อ ละเลยพยานวัต ถุ ทุ ก ชิ้ น ถ้า สงสัย ว่า สิ่ ง นั้นจะเป็ นพยานวัต ถุ หรื อ ไม่ ใ ห้ทาํ การเก็ บ ไว้ก่ อ นพร้ อ มทั้งระบุ
รายละเอียดของพยานวัตถุตาํ แหน่งที่พบและบรรจุหีบห่อรักษาไว้อย่างเหมาะสม
กฎข้อที่ 4 มีห่วงโซ่การครอบครองพยานหลักฐานโดยตลอด หมายถึงว่าพยานหลักฐานนั้นจะต้อง
อยูภ่ ายใต้การคุม้ ครองดูแลของบุคคลและหน่วยงาน ตั้งแต่เริ่ มเก็บจนกระทัง่ แสดงในชั้นศาลโดยไม่ขาดช่วงของ
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การครอบครองเลย ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงการครอบครอง เช่น การส่ งของกลางไปตรวจพิสูจน์ยงั ห้องปฏิบตั ิการ
จะต้องมีหลักฐานแสดงการรับส่งของกลางนั้นโดยตลอด

7. ข้ อเสนอแนะ

1. ข้ อเสนอแนะในเชิงปฏิบัตกิ าร
1.1 ควรมีการจัดฝึ กอบรมความรู ้ความเข้าใจทางด้านนิติวทิ ยาศาสตร์และหลักการเก็บวัตถุพยานใน
สถานที่เกิดเหตุของเจ้าหน้าที่ผมู ้ ีอาํ นาจ
1.2 ควรเพิ่มอัตรากําลังของเจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานด้านนิติวทิ ยาศาสตร์ให้มากขึ้น
1.3 ควรมี ก ารจัด ตั้ง หน่ ว ยงานขึ้ น มาตรวจสอบและควบคุ ม มาตรฐานการปฏิ บัติ ง านด้า นนิ ติ
วิทยาศาสตร์
2. ข้ อเสนอแนะในเชิงนโยบาย
2.1 ควรมีการบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายให้มีวิธีการตรวจสอบวิธีการตรวจ และการจัดเก็บวัตถุ
พยานว่าได้กระทําการตามมาตรฐานแล้วหรื อไม่ ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยมีหน่วยงานฝ่ าย
นิติบญั ญัติเป็ นผูร้ ับผิดชอบหลักในเรื่ องนี้
2.2 ควรมีการพัฒนางานวิจยั ในส่ วนที่เกี่ ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานด้านนิ ติวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ผทู ้ ี่
ปฏิบตั ิหน้าที่ได้นาํ มาศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทํางานต่อไป
3. ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
ควรมีการศึกษาสัมภาษณ์วิจยั เชิงลึกในการบริ หารจัดการและการครอบครองวัตถุพยานในคดีที่เกี่ยวกับ
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี เนื่ องสังคมในสมัยปั จจุบนั มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีไปอย่างมาก จึงทําให้เกิด
ความซับซ้อนในการเก็บวัตถุพยานเพื่อนํามาเพื่อพิสูจน์หาข้อเท็จจริ ง
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ปัญหากฎหมายเกีย่ วกับการคุ้มครองสิ ทธิเด็กและเยาวชนในชั้นสอบสวน
LEGAL PROBLEMS CONCERNING THE PROTECTION OF CHILDREN
AND YOUTH RIGHTS AT THE INQUIRY LEVEL
วีณา สุ วรรณโณ
อาจารย์ ประจําคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
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บทคัดย่ อ

ในเรื่ องปั ญหากฎหมายเกี่ยวกับการคุม้ ครองสิ ทธิเด็กและเยาวชนในชั้นสอบสวนและการตรวจสอบการ
จับกุมของพนักงานสอบสวนนั้น ซึ่ งเด็กและเยาวชนยังไม่ได้รับการคุม้ ครองเท่าที่ควรจะเป็ นในปั ญหาเกี่ยวกับ
เรื่ องระยะเวลาการควบคุมตัวในการตรวจสอบการจับกุมและเรื่ องการตรวจสอบกระบวนการจับกุมว่าชอบด้วย
กฎหมาย เนื่ อ งจากเป็ นกรณี ก ารปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายฉบับ ใหม่ ที่ ป ระกาศใช้ บัง คับ เมื่ อ ปี พ.ศ.2553คื อ
พระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 ซึ่ งเริ่ มใช้มา
ตั้งแต่ พ.ศ.2553 และยังคงใช้มาจนปั จจุ บันนี้ น้ ันมี อุปสรรคจากการบังคับใช้กฎหมายจึ งย่อมมี ปัญหาในการ
นํามาใช้ในทางทฤษฎีและทางปฏิบตั ิอยูเ่ สมอ โดยเฉพาะปั ญหาการตีความข้อกฎหมายซึ่งศาลยุติธรรมและหรื อผูท้ ี่
เกี่ยวข้องมักมีความเห็นแตกต่างกันไป จึงควรมีการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้เกิดความชัดเจน โดยควรกําหนดขยาย
ระยะเวลาการควบคุมตัวในการตรวจสอบการจับกุมเด็กหรื อเยาวชนและระหว่างรอตรวจสอบการจับกุมต้องมี
การแยกเด็กและเยาวชนเป็ นส่วนสัดที่ชดั เจนและศาลควรใช้ดุลยพินิจกําหนดแนวทางให้ชดั เจนว่าการจับเด็กหรื อ
เยาวชนตามหมายจับเป็ นการจับกุมโดยชอบ ควรให้ยกเว้นการตรวจสอบการจับเพื่อเป็ นการหลีกเลี่ยงการทํางาน
ที่ซ้ าํ ซ้อนที่ศาลได้พิจารณาไปแล้วเมื่อตอนอนุมตั ิออกหมายจับ อีกทั้งเป็ นการลดปริ มาณงานของศาลให้นอ้ ยลง
เพื่อให้มีมาตรฐานในการใช้ให้เหมือนกันและเพื่อความเหมาะสมในการใช้กฎหมายต่อเด็กและเยาวชน
คําสําคัญ: เด็กและเยาวชน, ตรวจสอบการจับกุม, ความรับผิดอาญา

ABSTRACT

Regarding the legal issues regarding the protection of the rights of children and youth at the inquiry
level and the examination of the arrests of the investigating officers. Children and youth are not as covered as
they should be in problems with Regarding the detention period for the arrest inspection and the examination of
the legal arrest process. Since it is a case of compliance with the new law that was enacted in 2010. Act is the
establishment of the Juvenile and Family Court and the Judicial Procedure for Juvenile and Family Act 2010
which has not yet been used for very long. Which has been used since 2010 and is still used until today, there are
obstacles from law enforcement, therefore there are always problems in applying in theory and practice.
Especially the problem of interpretation of the law, which the Court of Justice and or related parties tend to have
different opinions. Therefore the law should be amended to make it clear. It should specify the extension of
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detention period for the examination of juvenile arrests and while awaiting the arrest check, the juvenile arrest
must be clearly separated and the court should use discretion to specify guidelines clearly that Arresting a child
or youth under an arrest warrant as a legitimate arrest Exceptions for arrest checks should be provided to avoid
duplicate work considered by the court when the arrest warrant is issued. It also reduces the workload of the court
to reduce the standard of use for the same and for the appropriate use of the law for children and youth.
Keywords: Children and youth, arrest inspections, criminal liability

1. บทนํา

จากการพิ จ ารณาพระราชบัญ ญัติ จัด ตั้ง ศาลเยาวชนและครอบครั ว และวิธี พิ จ ารณาคดี เ ยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ.2553 พบว่าตั้งแต่บงั คับใช้กฎหมายแล้ว มีปัญหาที่เป็ นประเด็นสําคัญ ในที่น้ ีมี 2 ประเด็น กล่าวคือ
ในส่ วนประเด็นปั ญหากระบวนการในการจับกุมเด็กและเยาวชนในการตรวจสอบของพนักงานสอบสวน ซึ่ งใน
เรื่ องของเวลาในการเปิ ดทําการของศาล พนักงานสอบสวนจะต้องพาเด็กหรื อเยาวชนมาส่ งตัวต่อศาลภายใน
ระยะเวลา 24 ชัว่ โมงนับจากเวลาที่เด็กหรื อเยาวชนมาถึงที่ทาํ การของพนักงานสอบสวนซึ่งบางครั้งนั้นเวลาทําการ
ของศาลกับเวลาที่เด็กหรื อเยาวชนกระทําผิดนั้นไม่อยูใ่ นกรอบเวลาเดียวกันหรื อขั้นตอนในการเตรี ยมการต่าง ๆ
ในคดีก่อนถึงศาลนั้นมีข้ นั ตอนที่ค่อนข้างยุง่ ยากและมีมากขั้นตอน พนักงานสอบสวนจึงต้องควบคุมตัวเด็กหรื อ
เยาวชนไว้ ซึ่ งตามกฎหมายกําหนดว่าการควบคุมเด็กหรื อเยาวชนต้องมีการแยกเป็ นส่ วนสัดที่ชดั เจน แต่สถานที่
ในที่ทาํ การของพนักงานสอบสวนกลับไม่เอื้ออํานวยเท่าที่ควรจึงอาจเกิดการละเลยการจับกุม อีกทั้งการควบคุม
ตัวเด็กหรื อเยาวชนในระหว่างการรอเปิ ดทําการของศาลนั้นจะต้องหามาตรการมาใช้บงั คับเนื่ องจากการควบคุม
ตัวเด็กหรื อเยาวชนนั้นเป็ นเรื่ องที่ลาํ บากพนักงานสอบสวนไม่ได้คุน้ ชินกับเด็กหรื อเยาวชนเฉกเช่นเดียวกับผูค้ ุม
ประพฤติในสถานพินิจที่คอยดูแลให้ที่พกั อาศัย อาหารการกินและแบ่งแยกเด็กหรื อเยาวชนเป็ นส่วนสัดตามเกณฑ์
ความผิดหรื อเกณฑ์อายุอย่างเช่นแต่ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย อีกทั้งประเด็นปั ญหากระบวนการใน
การจับกุมเด็กและเยาวชนในการตรวจสอบการจับโดยศาล ซึ่งปั ญหาที่ผศู ้ ึกษาได้นาํ เสนอในกระบวนการของการ
ตรวจสอบการจับตามหมายจับซึ่ งวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบการจับเด็กหรื อเยาวชนนั้นมีเพื่อตรวจสอบว่า
การจับกุมตัวเด็กหรื อเยาวชนที่ได้กระทําการอันใดที่กฎหมายบัญญัติวา่ เป็ นความผิดนั้นเป็ นไปโดยชอบหรื อไม่
เป็ นการกระทําความผิดโดยซึ่งหน้าหรื อมีหมายจับที่ออกโดยชอบหรื อไม่ การที่ศาลอนุมตั ิออกหมายจับแล้วต่อมา
ได้ไปจับกุมเด็กหรื อเยาวชนตามหมายจับนั้น ๆ แล้วนําตัวเด็กหรื อเยาวชนที่ ได้กระทําความผิดมาตรวจสอบ
การจับกุมอีกครั้งเห็นว่าเป็ นการกระทําที่ซ้ าํ ไปซํ้ามาต้องพิจารณาในสิ่ งที่คล้ายคลึงกัน ดังนั้นขั้นตอนที่เพิ่มขึ้น
ดังกล่าวตกเป็ นภาระของเด็กหรื อเยาวชนซึ่ งแทนที่จะได้รับการปกป้ อง แต่ในทางปฏิบตั ิกลับเป็ นฝ่ ายถูกกระทํา
เสี ยเอง จากประเด็นปั ญหาดังกล่าวจึงเป็ นเหตุให้ตอ้ งศึกษา ในเรื่ องนี้

2. วัตถุประสงค์

(1) เพื่อทําให้ทราบถึงการคุม้ ครองสิ ทธิเด็กและเยาวชนในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553
(2) เพื่อทําให้ทราบถึงแนวทางในการแก้ไขปั ญหากฎหมายเกี่ยวกับการคุม้ ครองสิ ทธิเด็กและเยาวชนใน
ชั้นสอบสวนและการตรวจสอบการจับกุมของพนักงานสอบสวนเพื่อหาข้อเสนอแนะต่อไป
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3. ปัญหากระบวนการในการจับกุมเด็กและเยาวชนในการตรวจสอบของพนักงานสอบสวน

การตรวจสอบการจับกุมตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ.2553 ตามมาตรา 72 บัญญัติให้พนักงานสอบสวนนําตัวเด็กหรื อเยาวชนไปศาลเพื่อตรวจสอบ
การจับกุมภายในเวลายี่สิบสี่ ชวั่ โมงนับแต่เวลาที่เด็กหรื อเยาวชนไปถึงที่ทาํ การของพนักงานสอบสวน (ไม่นบั
เวลาเดินทาง) เนื่ องจากในที่ผา่ นมามักมีปัญหาเกี่ยวกับการที่พนักงานสอบสวนต้องนําตัวเด็กหรื อเยาวชนไปศาล
เพื่อตรวจสอบการจับกุมทันทีตามมาตรา 72 บางคดีอาจมีปัญหาในการนําตัวเด็กหรื อเยาวชนไปศาลภายในยี่สิบสี่
ชัว่ โมงซึ่ งอยูใ่ นช่วงการปิ ดทําการของส่ วนราชการหรื ออยูใ่ นช่วงวันหยุดราชการ แต่ในบางกรณี ปัญหานั้นไม่ได้
เกิดขึ้นจากการนําตัวเด็กหรื อเยาวชนไปศาลภายในเวลายี่สิบสี่ ชว่ั โมงนับแต่เวลาที่เด็กหรื อเยาวชนไปถึงที่ทาํ การ
ของพนักงานสอบสวน แต่ปัญหานั้นกลับเกิ ดขึ้นระหว่างการควบคุมตัวเด็กหรื อเยาวชนผูก้ ระทําความผิดว่า
การควบคุมเด็กหรื อเยาวชนเหล่านี้ ในระยะเวลารอเปิ ดทําการของศาลนั้นควรที่ จะมี มาตรการอย่างไรให้เป็ น
มาตรฐานและคุม้ ครองสิ ทธิ ของเด็กให้มากที่สุดเนื่ องจากเป็ นการยุ่งยากที่ จะควบคุมตัวเด็กไว้ ณ ที่ ทาํ การของ
พนักงานสอบสวน
อย่างไรก็ตาม บางที่ ทาํ การของพนักงานสอบสวนไม่มีสถานที่ที่มีการแยกห้องคุมขังระหว่างเด็กและ
ผูใ้ หญ่ไว้ให้เป็ นสัดส่ วนซึ่ งเป็ นการขัดต่อกฎหมายที่คุม้ ครองสิ ทธิ เด็ก บางกรณี จบั กุมเด็กหรื อเยาวชนที่กระทํา
ความผิดได้ในยามวิกาลและตามกฎหมายกําหนดให้ตอ้ งมีการตรวจสอบการจับกุมภายในยี่สิบสี่ ชวั่ โมง พนักงาน
สอบสวนก็ จ ํา เป็ นต้อ งควบคุ ม ตัว เด็ ก หรื อ เยาวชนไว้จ นถึ ง เวลาเปิ ดทํา การของศาลซึ่ งวัน ต่ อ มาอาจเป็ น
วัน หยุด ราชการหรื อ ไม่ ใ ช่ ว นั เวลาเปิ ดทํา การของศาลก็ จ ะเป็ นภาระหน้า ที่ แ ก่ พ นัก งานสอบสวนที่ จ ะต้อ ง
ควบคุ ม ดู แ ลเด็ก หรื อ เยาวชนดังกล่ า ว มากไปกว่า นั้น การกํา หนดให้พ นัก งานสอบสวนต้อ งส่ ง ตัว เด็กไปทํา
การตรวจสอบการจับกุมภายในยี่สิบสี่ ชวั่ โมง นับแต่พนักงานสอบสวนได้รับตัวเด็กหรื อเยาวชนจะเห็นว่าเวลา
ดังกล่าวน้อยเกินไปเพราะหากเป็ นคดีที่มีผูก้ ระทําความผิดหลายคน เช่นกรณี จบั กุมเด็กและเยาวชนมาเป็ นจํานวน
มากในคราวเดียวกันในคดีแข่งขันรถจักรยานยนต์อาจส่ งผลกระทบต่อสถานที่ในการควบคุมตัวเด็กและเยาวชน
ในการที่พนักงานสอบสวนต้องจัดสถานที่พาํ นักให้แก่เด็กหรื อเยาวชนอยูเ่ ป็ นสัดส่ วนที่ชดั เจนภายในสถานที่ทาํ
การของพนัก งานสอบสวนจึ ง เป็ นปั ญหาที่ ค่อนข้า งเป็ นอุปสรรคในทางปฏิ บัติแ ละเมื่ อ พิจารณาจากจํานวน
พนักงานสอบสวนที่เข้าเวรสอบสวนที่มีไม่เพียงพอ ซึ่ งในแต่ละวันมีพนักงานสอบสวนมีคดีที่จบั กุมเป็ นจํานวน
มาก การสอบสวนเด็กหรื อเยาวชนมีความซับซ้อน พนักงานสอบสวนมักจะตักเตือนเด็กหรื อเยาวชนที่ กระทํา
ความผิดแล้วปล่อยตัวไปมากกว่าที่ จะจับกุมตัวเพื่อจะไม่ ส่งเด็กหรื อเยาวชนดําเนิ นคดี ตามกฎหมาย เว้นแต่
ความผิดร้ายแรงที่เป็ นคดีอุกฉกรรจ์หรื อกรณี ที่มีเจ้าทุกข์มาร้องทุกข์

4. ปัญหากระบวนการในการจับกุมเด็กและเยาวชนในการตรวจสอบการจับโดยศาล

การตรวจสอบการจับในขั้นเริ่ มแรกหลังจากพนักงานสอบสวนจับกุมตัวเด็กหรื อเยาวชนที่กระทําผิดได้
แล้ว พนักงานสอบสวนจะส่ งตัวเด็กไปตรวจสอบการจับกุมที่ศาลภายในระยะเวลายีส่ ิ บสี่ ชวั่ โมงนับแต่เวลาที่เด็ก
หรื อเยาวชนไปถึงที่ทาํ การของพนักงานสอบสวนผูร้ ับผิดชอบ ต่อจากนั้นจะตกเป็ นหน้าที่ของศาลที่จะพิจารณา
ตรวจสอบว่ามีการส่ งตัวเด็กหรื อเยาวชนมาศาลภายในเวลายี่สิบสี่ ชว่ั โมง ตามมาตรา 72 ของพระราชบัญญัติศาล
เยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 หรื อไม่ เด็กหรื อเยาวชนผูซ้ ่ ึงผูจ้ บั กุมตัว
นั้นเป็ นเด็กหรื อเยาวชนซึ่ งต้องหาว่ากระทําผิดหรื อไม่ กรณี เด็กหรื อเยาวชนไม่มีที่ปรึ กษากฎหมายให้ศาลแต่งตั้ง
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ให้เพื่อคุม้ ครองสิ ทธิของเด็กให้เป็ นไปตามอนุสญ
ั ญาสิ ทธิเด็กรวมถึงพิจารณาว่าการจับและการปฏิบตั ิต่อเด็กและ
เยาวชนเป็ นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรื อไม่ ถ้าการจับเป็ นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายให้ศาลปล่อยตัวไป
กรณี ดัง กล่ า วจะเห็ น ได้ว่า ศาลค่ อ นข้า งจะมี บ ทบาทหน้า ที่ ชัด เจนในการพิ จ ารณาในขั้น ตอนการ
ตรวจสอบการจับทั้งหมด ซึ่ งอํานาจในการตรวจสอบการจับนี้ มีขอ้ พิจารณาว่าจําเป็ นหรื อไม่ที่จะต้องให้ศาล
ตรวจสอบการจับกุม
ผูศ้ ึกษาเห็นว่าให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองซึ่งมีอาํ นาจตามกฎหมายทําการตรวจสอบการจับกุม ณ ที่ทาํ การ
ของพนักงานฝ่ ายปกครองโดยไม่ตอ้ งนําตัวเด็กไปศาลก็ได้โดยต้องคํานึงถึงการคุม้ ครองสิ ทธิเด็กหรื อเยาวชนเป็ น
สํา คัญ รวมทั้ง พิ จ ารณาถึ ง ความจํา เป็ นด้ว ยแล้ว และเพื่ อ เป็ นการลดขั้น ตอนกระบวนการในชั้น ศาล แต่ ใ น
สหรัฐอเมริ กาเจ้าหน้าที่ อินเทค (Intake Officer) จะมีบทบาทสําคัญก่อนที่จะตัดสิ นว่าจะดําเนิ นการกับเด็กหรื อ
เยาวชนอย่างไรเป็ นหน้าที่พิเศษที่สหรัฐอเมริ กาตั้งขึ้นมาเพื่อดูแลเด็กหรื อเยาวชนในขั้นเริ่ มแรกหลังจากถูกจับกุม
และได้รับแจ้งข้อหาโดยครอบคลุมบทบาทหน้าที่ต่าง ๆ ไว้ ด้วยเหตุที่วา่ เด็กควรมีเจ้าหน้าที่ที่แต่งตั้งขึ้นมาเพื่อเข้า
มาดูแลเด็กตั้งแต่เริ่ มแรกหลังจากจับกุมเด็กที่กระทําผิดได้เด็กจะรู ้สึกปลอดภัยและได้รับการคุม้ ครองมากกว่าการ
ควบคุมตัวเด็กไปศาลเพื่อให้มีการตรวจสอบ
การจับกุมตัวเด็กหรื อเยาวชนที่ กระทําผิดอาญาในสหรั ฐอเมริ กาจะต้องทําโดยมี หมายจับ เว้นแต่ใน
คดีอาญาอุกฉกรรจ์ (Felony) ซึ่ งมีโทษจําคุกตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไปจะจับโดยมีหมายจับได้ต่อเมื่อมี Probable Cause คือ
มี เหตุอนั ควรเชื่ อว่าได้มีการกระทําผิดจริ ง ส่ วนในคดี อ าญาที่ มีโทษเล็กน้อย (Misdemeanors) จะจับโดยไม่มี
หมายจับก็ต่อเมื่อเป็ นการกระทําผิดซึ่ งหน้า หรื อเป็ นกรณี ที่มีเหตุผลอันสมควรเชื่อได้แน่นอนว่าผูน้ ้ นั กระทําผิด
จริ ง (Reasonable Cause) และถ้า ไม่ จับ กุม ในขณะนั้นจะทํา ให้ไ ม่ ส ามารถจับ กุม ได้เ พราะผูน้ ้ ัน หลบหนี หรื อ
มิฉะนั้นผูท้ ี่จะถูกจับจะก่อให้เกิดอันตรายต่อตัวผูถ้ ูกจับเองหรื อผูอ้ ื่นหรื อต่อทรัพย์สินของผูอ้ ื่น เมื่อมีการจับกุมตัว
เด็ ก หรื อ เยาวชนแล้ว เจ้า หน้า ที่ ต าํ รวจ จะต้อ งรี บ แจ้งการจับ กุม ให้บิดามารดา ผูป้ กครองและเจ้า หน้าที่ ของ
หน่วยงานคุมประพฤติทราบโดยทันทีเพื่อที่จะรับตัวเด็กหรื อเยาวชนไปดําเนินการตรวจตามความเหมาะสมต่อไป
เจ้าหน้าที่ตาํ รวจมีอาํ นาจในการควบคุมตัวเด็กหรื อเยาวชนไว้เพื่อสอบสวนเพียงยีส่ ิ บสี่ ชวั่ โมงเท่านั้น
เมื่อหน่วยงานคุมประพฤติได้รับตัวเด็กหรื อเยาวชนที่ถูกจับกุมและสํานวนการสอบสวนจากเจ้าหน้าที่
ตํารวจแล้วจะต้องจัดให้มีการปล่อยตัวชัว่ คราวให้กลับไปอยูใ่ นความดูแลของบิดามารดา ผูป้ กครองหรื อบุคคลที่
เด็กอาศัยอยูด่ ว้ ย เว้นแต่ในกรณี ที่เห็นว่าเด็กควรได้รับการควบคุมในระหว่างการสอบสวนจะต้องจัดให้เด็กได้รับ
การควบคุมตัวในสถานแรกรับเด็กหรื อในหน่วยงานหรื อองค์การสาธารณะอื่น ๆ ที่เหมาะสมและยอมรับเด็กไว้
ในความดู แล ต่อจากนั้นจึ งดําเนิ นการไต่สวนเบื้ องต้นโดยเจ้าหน้าที่ อินเทค หรื อ Intake Officer ซึ่ งทําหน้าที่
กลัน่ กรองคดี โดยจะพิจารณาเป็ นประการแรกว่าข้อเท็จจริ งของคดี เมื่ อนําสู่ การพิจารณาของศาลจะมีน้ ําหนัก
เพียงพอให้ศาลเชื่อได้วา่ จําเลยกระทําผิดจริ งตามข้อกล่าวหาหรื อไม่ โดยจะตรวจสอบข้อกล่าวหาของเด็กที่กระทํา
ความผิดที่ถูกยื่นฟ้องมาตามกระบวนการยุติธรรมและสื บสวนข้อมูลเพิ่มเติมโดยพิจารณาจากความประพฤติจาก
การสัมภาษณ์เด็กซึ่งเป็ นผูถ้ ูกกล่าวหาครอบครัวของเด็กหรื อแม้แต่เหยือ่ ผูซ้ ่ ึงเป็ นผูเ้ สี ยหาย โดยเจ้าหน้าที่อินเทคจะ
รวบรวมข้อมูลจากหลาย ๆ แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมของตัวเด็กผูก้ ระทําผิดไม่ว่าจะเป็ นจากชุ มชน
โรงเรี ยน ข้อมูลจากพนักงานสอบสวนผูจ้ บั กุม ผูเ้ สี ยหายและนําคําร้องทุกข์และข้อกล่าวหามาพิจารณาพูดคุยหารื อ
กับเด็กที่กระทําความผิด ครอบครัวของเด็กและผูเ้ สี ยหายเพื่อแนะนําช่องทางที่เหมาะสมในการจัดการกับคดีที่
เกิดขึ้น จากนั้นจึงพิจารณาประการที่สองว่าคดีน้ ีสมควรที่จะดําเนินการต่อไปอย่างไรจึงจะเหมาะสม ทั้งนี้ จะต้อง
คํานึงถึงประโยชน์ของตัวเด็กเองและของสาธารณชนควบคู่กนั ไป
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ในคดีที่เจ้าหน้าที่อินเทคเห็นว่าคดีไม่มีมูลเพียงพอก็จะสัง่ ปล่อยตัวเด็กและสัง่ ยุติการดําเนินคดีพร้อมทั้ง
แจ้งให้เจ้าหน้าที่ตาํ รวจทราบ (ในรัฐนิวยอร์ค ถ้าเป็ นคดีอุกฉกรรจ์จะต้องมีหนังสื อรับรองจากผูอ้ าํ นวยการกองคุม
ประพฤติก่อนจึงจะสัง่ ยุติการดําเนินคดีได้)
ในคดีที่มีมูลเพียงพอที่จะพิจารณาว่าเด็กกระทําผิดจริ ง ถ้าเจ้าหน้าที่อินเทคเห็นว่าเด็กหรื อเยาวชนยังไม่
สมควรจะได้รับการพิจารณาในศาล เจ้าหน้าที่อินเทคจะถามความสมัครใจของเด็ก บิดามารดา หรื อผูป้ กครองว่า
จะยินยอมให้เด็กได้รับการปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นทางการ (Informal Adjustment) โดยจะใช้วธิ ีควบคุมความประพฤติ
หรื อโดยการส่ งตัวเด็กไปรับการฝึ กอบรมในสถานฝึ กอบรมของรัฐ ถ้าหากเด็กสมัครใจและบิดามารดาผูป้ กครอง
ยินยอม เจ้าหน้าที่ อินเทคจะดําเนิ นการไปตามนั้นและยุติคดี ไม่นาํ ขึ้นสู่ การพิจารณาของศาล แต่หากเด็กหรื อ
เยาวชนไม่ให้ความร่ วมมือในมาตรการที่กาํ หนดไว้ เจ้าหน้าที่อินเทคก็จะส่งเด็กหรื อเยาวชนที่ไม่ปฏิบตั ิตามไปยัง
ศาลต่อไป
ในคดีที่เจ้าหน้าที่อินเทคเห็นสมควรให้นาํ คดีข้ ึนสู่ ศาลก็ดี หรื อในกรณี ที่เด็กหรื อบิดา มารดา ผูป้ กครอง
ไม่สมัครใจยินยอมรับการปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นทางการก็ดีเจ้าหน้าที่อินเทคจะรวบรวมพยานหลักฐานและสํานวน
การสอบสวนเพื่อดําเนินการเสนอคดีต่อศาลคดีเด็กและเยาวชนต่อไป อย่างไรก็ดีในบางรัฐแม้วา่ เจ้าหน้าที่อินเทค
จะดําเนิ นการอย่างไม่เป็ นทางการไปแล้วผูเ้ สี ยหายหรื อผูย้ ื่นคําร้องยังคงมี สิทธิ ที่จะนําคดี ข้ ึนสู่ ศาลโดยความ
เห็นชอบของพนักงานอัยการ
เมื่อกฎหมายมีวตั ถุประสงค์ให้การออกหมายจับจะต้องได้รับการพิจารณากลัน่ กรองโดยความรอบคอบ
เพื่อเป็ นหลักประกันการคุม้ ครองสิ ทธิ เสรี ภาพของบุคคลดังนี้ การที่ ศาลได้ออกหมายจับเด็กหรื อเยาวชนและ
เจ้าพนักงานฝ่ ายปกครองหรื อตํารวจจับเด็กหรื อเยาวชนตามหมายจับดังกล่าวใน มาตรา 66 และมาตรา 67 น่าจะ
เป็ นการจับโดยชอบด้วยกฎหมาย การที่นาํ ตัวเด็กหรื อเยาวชนที่กระทําความผิดเหล่านั้นมาตรวจสอบการจับอีก
ผูศ้ ึ กษาเห็ นว่าเป็ นการกระทําที่ ซ้ าํ ซ้อนเนื่ องจากการพิจารณาออกหมายจับก็ดี การตรวจสอบการจับก็ดีต่างมี
สาระสําคัญที่จะต้องพิจารณาในลักษณะเดียวกัน ประกอบกับขณะจับกุมผูถ้ ูกจับอาจมีอายุเกินเกณฑ์เยาวชนแล้วก็
ได้ ย่อมไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมายแม้กรณี ดงั กล่าวจะไม่ตอ้ งตรวจสอบการจับเพราะเป็ นการจับที่ชอบ
ด้วยกฎหมาย แต่พนักงานสอบสวนก็ตอ้ งนําตัวเด็กหรื อเยาวชนที่ถูกจับตามหมายจับมาศาลเพื่อเป็ นการคุม้ ครอง
สิ ทธิ เด็กหรื อเยาวชน โดยศาลอาจมีคาํ สั่งให้มอบตัวเด็กหรื อเยาวชนแก่บิดา มารดา ผูป้ กครองเป็ นผูด้ ูแลเด็กหรื อ
เยาวชนในระหว่างการดําเนิ นคดี เพื่อให้โอกาสแก่ เด็กหรื อเยาวชนเติ บโตในสิ่ งแวดล้อมของครอบครั ว ใน
บรรยากาศแห่ งความผาสุ ก ความรัก ความเข้าใจ หากเด็กหรื อเยาวชนไม่อยู่ในความดูแลของบิ ดามารดาหรื อ
ผูป้ กครอง ศาลย่อมใช้ดุลพินิจโดยยึดประโยชน์สูงสุ ดของเด็กหรื อเยาวชนมอบตัวเด็กหรื อเยาวชนให้อยูใ่ นความ
ดูแลของบุคคลหรื อองค์การซึ่ งเด็กหรื อเยาวชนอาศัยอยูห่ รื อบุคคลหรื อองค์การที่ศาลเห็นสมควรเป็ นผูด้ ูแลเด็ก
หรื อเยาวชนในระหว่างการดําเนินคดี
การควบคุ ม เด็ ก หรื อ เยาวชนที่ ต ้อ งหาว่า กระทํา ผิ ด จะเกิ ด ขึ้ น ก็ ต่ อ เมื่ อ ปรากฎข้อ เท็ จ จริ ง ต่ อ ศาลว่า
การกระทําของเด็กหรื อเยาวชนมีลกั ษณะหรื อพฤติ การณ์ ที่อาจเป็ นภัยต่อบุคคลอื่นร้ายแรงหรื อมี เหตุสมควร
ประการอื่น สถานที่ควบคุมได้แก่สถานพินิจหรื อสถานที่อื่นใดที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายและตามที่ศาลเห็นสมควร
โดยจะควบคุมที่ เรื อนจําหรื อสถานที่ อื่นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้ก็แต่เฉพาะเป็ นคดี ที่
ผูต้ อ้ งหามีอายุต้ งั แต่ 18 ปี ขึ้นไปและมีลกั ษณะหรื อพฤติการณ์ที่อาจเป็ นภัยต่อบุคคลหรื อมีอายุเกิน 20 ปี บริ บูรณ์
แล้ว กรณี ผถู ้ ูกจับตามหมายจับมีอายุเกินเกณฑ์เยาวชนและพนักงานสอบสวนนําตัวมาศาล ศาลน่าจะใช้ดุลพินิจได้
ช่องทางเดียวโดยมีคาํ สัง่ ให้ควบคุมไว้ในเรื อนจํา ทั้งนี้ศาลอาจอนุญาตให้ปล่อยชัว่ คราวได้
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การจับโดยไม่มีคาํ สั่งหรื อหมายของศาลเป็ นเรื่ องที่เจ้าพนักงานฝ่ ายปกครองหรื อตํารวจดําเนิ นการไป
โดยลําพัง เนื่องจากเด็กหรื อเยาวชนกระทําความผิดซึ่งหน้าตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 80
หรื อมีเหตุจาํ เป็ นอย่างอื่นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 78 จึงมีขอ้ ที่ตอ้ งตรวจดูก่อนว่ามีเหตุ
ดังกล่าวจริ งหรื อไม่ กฎหมายจึ งให้ศาลตรวจสอบการจับเพื่อเป็ นการคุม้ ครองสิ ทธิ เด็กหรื อเยาวชนที่ตอ้ งหาว่า
กระทําความผิด
ผูศ้ ึ กษาเห็นว่าศาลชอบที่จะใช้ดุลพินิจในการตัดขั้นตอนการพิจารณาในส่ วนการกระทําความผิดตาม
หมายจับในการตรวจสอบการจับออกไป หากเจ้าพนักงานฝ่ ายปกครองหรื อตํารวจจับเด็กหรื อเยาวชนตาม
หมายจับให้ถือว่าเป็ นการจับโดยชอบเพราะศาลได้มี ก ารพิจ ารณาจากพยานหลัก ฐานรวมทั้ง กลัน่ กรองและ
คํานึ งถึงการคุม้ ครองสิ ทธิ เด็กหรื อเยาวชนตลอดจนถึงความจําเป็ นแล้ว ส่ วนการที่ ศาลอนุมตั ิออกหมายจับแล้ว
ต่อมาได้ไปจับกุมเด็กหรื อเยาวชนตามหมายจับนั้น ๆ แล้วนําตัวเด็กหรื อเยาวชนที่ได้กระทําความผิดมาตรวจสอบ
การจับกุมอี กครั้ งเห็ นว่าเป็ นการกระทําที่ ซ้ าํ ไปซํ้ามาต้องพิจารณาในสิ่ งที่ คล้ายคลึ งกัน จึ งเห็ นว่าศาลควรใช้
ดุลยพินิจกําหนดแนวทางให้ชดั เจนว่าการจับเด็กหรื อเยาวชนตามหมายจับเป็ นการจับกุมโดยชอบควรให้ยกเว้น
การตรวจสอบการจับเพื่อเป็ นการหลีกเลี่ ยงการทํางานที่ ซ้ าํ ซ้อนที่ ศาลได้พิจารณาไปแล้วเมื่ อตอนอนุ มตั ิออก
หมายจับ อีกทั้งเป็ นการลดปริ มาณงานของศาลให้นอ้ ยลง
ในทางปฏิบตั ิเมื่อนํามาเปรี ยบเทียบกับกฎหมายเดิมจะเห็นว่าขั้นตอนการตรวจสอบการจับจะทําให้เด็ก
และเยาวชนเป็ นผูถ้ ูกตรวจสอบมากกว่ากล่าวคือตามกฎหมายเดิมเมื่อมีการจับกุมเด็กหรื อเยาวชนแล้ว พนักงาน
สอบสวนจะต้องนําตัวเด็กหรื อเยาวชนไปส่ งให้แก่ ผูอ้ าํ นวยการสถานพินิจ ฯ ภายในระยะเวลายี่สิบสี่ ชัว่ โมง
ผูอ้ าํ นวยการสถานพินิจ ฯ จะสอบถามข้อมูลเด็กหรื อเยาวชนเพื่อทํารายงานต่อศาลและผูอ้ าํ นวยการสถานพินิจฯ
จะพิจารณาเรื่ องการปล่อยชัว่ คราวเด็กหรื อเยาวชนไป แต่ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
พิ จ ารณาคดี เ ยาวชนและ ครอบครั ว พ.ศ.2553 ไม่ ว่า เด็ ก หรื อ เยาวชนที่ ถู ก จับ จะคัด ค้า นการจับ กุ ม หรื อ ไม่
ซึ่ งขั้นตอนการตรวจสอบการจับกุมต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควร เพราะจะต้องใช้เวลาไปกับการดําเนิ นการ
ด้านธุรการ เช่น การจัดทําสํานวน การออกเลข การบันทึกข้อมูล การตรวจสอบการจับกุมของศาล จัดพิมพ์เอกสาร
การจัดทําคําสั่ง การจัดทําประกันซึ่ งระหว่างรอเวลาการทํางานดังกล่าวมีความจําเป็ นที่จะต้องควบคุมตัวเด็กหรื อ
เยาวชนไว้ไม่ให้ไปไหนและหลังจากศาลมีคาํ สัง่ แล้ว ในทางปฏิบตั ิพนักงานสอบสวนจะนําตัวเด็กหรื อเยาวชนไป
สถานพินิจเพื่อให้ผอู ้ าํ นวยการสถานพินิจ ฯ สอบถามข้อมูลเด็กหรื อเยาวชนสําหรับทํารายงานต่อศาลอีก ดังนั้น
ขั้นตอนที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวตกเป็ นภาระของเด็กหรื อเยาวชนซึ่ งแทนที่จะได้รับการปกป้ อง แต่ในทางปฏิบตั ิกลับ
เป็ นฝ่ ายถูกกระทําเสี ยเอง อีกทั้งยังสิ้นเปลืองงบประมาณและเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์จึงเห็นได้วา่ ไม่วา่ อย่างไร
ประเด็นนี้ยงั คงเป็ นปั ญหาอยูใ่ นปั จจุบนั

5. สรุ ป

จากการศึกษาปั ญหากฎหมายเกี่ยวกับการคุม้ ครองสิ ทธิ เด็กและเยาวชนในชั้นสอบสวนพบว่ามีประเด็น
ปั ญหาตามที่ ได้เสนอไปแล้วนั้น ผูศ้ ึ กษาเห็ นว่าควรมีการปรั บปรุ งและแก้ไขกฎหมายให้อยู่ภายใต้การปฏิ บตั ิ
เดี ย วกัน ให้เป็ นมาตรฐานเพื่ อ เป็ นการคุ ้มครองสิ ท ธิ เด็ ก และเยาวชนอย่า งแท้จริ ง ซึ่ ง ปั ญ หากระบวนการใน
การจับกุมเด็กและเยาวชนนั้น ศาลชอบที่จะใช้ดุลพินิจในการตัดขั้นตอนการพิจารณาในส่ วนการกระทําความผิด
ตามหมายจับในการตรวจสอบการจับออกไป หากเจ้าพนักงานฝ่ ายปกครองหรื อตํารวจจับเด็กหรื อเยาวชนตาม
หมายจับให้ถือว่าเป็ นการจับโดยชอบเพราะศาลได้มี ก ารพิจ ารณาจากพยานหลัก ฐานรวมทั้ง กลัน่ กรองและ
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คํานึ งถึงการคุม้ ครองสิ ทธิ เด็กหรื อเยาวชนตลอดจนถึงความจําเป็ นแล้ว ส่ วนการที่ ศาลอนุมตั ิออกหมายจับแล้ว
ต่อมาได้ไปจับกุมเด็กหรื อเยาวชนตามหมายจับนั้น ๆ แล้วนําตัวเด็กหรื อเยาวชนที่ได้กระทําความผิดมาตรวจสอบ
การจับกุมอี กครั้ งเห็ นว่าเป็ นการกระทําที่ ซ้ าํ ไปซํ้า มาต้องพิจารณาในสิ่ งที่ คล้ายคลึ งกันจึ งเห็ นว่าศาลควรใช้
ดุลยพินิจกําหนดแนวทางให้ชดั เจนว่าการจับเด็กหรื อเยาวชนตามหมายจับเป็ นการจับกุมโดยชอบ ควรให้ยกเว้น
การตรวจสอบการจับเพื่อเป็ นการหลีกเลี่ ยงการทํางานที่ ซ้ าํ ซ้อนที่ ศาลได้พิจารณาไปแล้วเมื่ อตอนอนุ มตั ิออก
หมายจับ อีกทั้งเป็ นการลดปริ มาณงานของศาลให้นอ้ ยลง
ในส่ ว นปั ญ หาการควบคุ ม ตัว เด็ ก หรื อ เยาวชนในระหว่า งรอให้ศ าลเปิ ดทํา การนั้น การตรวจสอบ
การจับกุม ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553
มาตรา 72 ในกรณี ที่พนักงานสอบสวนได้รับตัวเด็กหรื อเยาวชนซึ่ งถูกจับให้พนักงานสอบสวนนําตัวเด็กหรื อ
เยาวชนไปศาลเพื่อตรวจสอบการจับกุมทันที ทั้งนี้ ภายในเวลายี่สิบสี่ ชว่ั โมงนับแต่เวลาที่เด็กหรื อเยาวชนไปถึงที่
ทําการของพนักงานสอบสวนผูร้ ับผิดชอบ แต่มิให้นบั เวลาเดินทางตามปกติที่นาํ ตัวเด็กหรื อเยาวชนผูถ้ ูกจับจากที่
ทําการของพนักงานสอบสวนมาศาลเข้าในกําหนดเวลายี่สิบสี่ ชวั่ โมงนั้นด้วย ผูศ้ ึ กษาเห็ นว่าขั้นตอนระหว่างที่
ควบคุมเด็กในที่ทาํ การของพนักงานสอบสวนและขั้นตอนในการเตรี ยมการต่าง ๆ ในคดีก่อนถึงศาลนั้นมีข้ นั ตอน
ที่ค่อนข้างยุง่ ยากและมีมากขั้นตอน อีกทั้งจํานวนพนักงานสอบสวนที่เข้าเวรสอบสวนมีจาํ นวนน้อยการสอบสวน
มีความซับซ้อน สถานที่ทาํ การสอบสวนก็ไม่เหมาะสมพนักงานสอบสวนต้องใช้เวลาในการติดต่อกับบิดามารดา
หรื อผูป้ กครองของเด็กหรื อเยาวชนซึ่ งต้องใช้เวลามากมักจะไม่ทนั ระยะเวลาที่ กาํ หนดให้ใช้ในการสอบสวน
ผูศ้ ึ กษาเห็ นว่าควรยืดระยะเวลาออกไปเป็ นสี่ สิบแปดชัว่ โมงนับแต่เวลาที่ เด็กหรื อเยาวชนไปถึ งที่ ทาํ การของ
พนักงานสอบสวนผูร้ ับผิดชอบแต่มิให้นบั เวลาเดินทางตามปกติที่นาํ ตัวเด็กหรื อเยาวชนผูถ้ ูกจับจากที่ทาํ การของ
พนักงานสอบสวนมาศาลเข้าในกําหนดเวลายีส่ ิ บสี่ ชวั่ โมงนั้นด้วย

6. ข้ อเสนอแนะ

ปั ญหากฎหมายเกี่ยวกับการคุม้ ครองสิ ทธิ เด็กและเยาวชนในชั้นสอบสวนและการตรวจสอบการจับกุม
ของพนักงานสอบสวน ดังที่กล่าวมาแล้วนั้น เด็กหรื อเยาวชนก็ตอ้ งได้รับการดูแลที่ดีในระหว่างสี่ สิบแปดชัว่ โมง
ที่ ได้เสนอแก้ไขเพิ่มเติมขยายระยะเวลาออกไปด้วยเพื่อเป็ นการคุม้ ครองสิ ทธิ ของเด็กหรื อเยาวชนให้มากที่สุด
เพราะถึ งแม้ว่าการขยายระยะเวลาดัง กล่ าวบางฝ่ ายอาจมองว่าเป็ นการขยายเวลาเพื่อ อํานวยความสะดวกแก่
พนักงานสอบสวนซึ่ งกฎหมายควรที่จะคุม้ ครองเด็กหรื อเยาวชนเป็ นสําคัญ แต่ผูศ้ ึกษากลับเห็นว่าการเสนอแก้ไข
นี้ จะเป็ นการทําให้พนักงานสอบสวนไม่ปล่อยประละเลยที่ จะดําเนิ นการกับเด็กหรื อเยาวชนที่ กระทําความผิด
ดี กว่าที่ พนักงานสอบสวนหลีกเลี่ยงที่จะจับกุมเด็กหรื อเยาวชนเพราะกระบวนการทางกฎหมายที่ยุ่งยากซึ่ งอาจ
ส่ งผลให้เด็กหรื อเยาวชนมีโอกาสที่ จะกระทําความผิดซํ้าในอนาคต นอกจากนี้ เมื่อมีการปรับแก้บทบัญญัติใน
พระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 ซึ่ งให้เด็ก
หรื อเยาวชนเมื่ อถูกจับไปพํานักและอยู่ภายใต้การดูแลของสถานพินิจฯ แต่ได้มีการยกเลิ กในเวลาต่อมา โดย
ปั จจุบนั มาใช้บทบัญญัติในพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
พ.ศ.2553 แทนโดยให้พนักงานสอบสวนเป็ นผูค้ วบคุมตัวเด็กหรื อเยาวชนระหว่างรอเวลานําตัวเด็กหรื อเยาวชน
ไปศาลเพื่อตรวจสอบการจับ ผูศ้ ึ กษาเห็ นว่าระหว่างรอการตรวจสอบการจับกุมควรจัดให้มีห้องพักเด็กและ
เยาวชนโดยแยกเป็ นห้องพักเด็กชายและห้องพักเด็กหญิงให้เป็ นสัดส่ วนไม่ปะปนกันระหว่างเด็กกับผูใ้ หญ่โดย
ห้องพักดังกล่าวนั้นต้องเป็ นห้องพักที่ สะอาด ปลอดภัยมี มาตรฐานและมี ท่วั ทุ กสถานที่ ทาํ การของพนัก งาน
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สอบสวน ทั้งนี้ผศู ้ ึกษาเห็นว่าควรแก้ไขบทบัญญัติในพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 72 วรรคแรก เดิม
“มาตรา 72 ในกรณี ที่พนักงานสอบสวนได้รับตัวเด็กหรื อเยาวชนซึ่ งถูกจับให้พนักงานสอบสวนนําตัว
เด็กหรื อเยาวชนไปศาลเพื่อตรวจสอบการจับกุมทันที ทั้งนี้ ภายในเวลายีส่ ิ บสี่ ชว่ั โมงนับแต่เวลาที่เด็กหรื อเยาวชน
ไปถึงที่ทาํ การของพนักงานสอบสวนผูร้ ับผิดชอบ แต่มิให้นบั เวลาเดินทางตามปกติที่นาํ ตัวเด็กหรื อเยาวชนผูถ้ ูก
จับจากที่ทาํ การของพนักงานสอบสวนมาศาลเข้าในกําหนดเวลายีส่ ิ บสี่ ชวั่ โมงนั้นด้วย”
ควรแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 72 ให้มีขอ้ ความดังนี้
“มาตรา 72 บัญ ญัติ ว่า ในกรณี ที่ พ นัก งานสอบสวนได้รับ ตัว เด็ก หรื อ เยาวชนซึ่ ง ถู กจับ ให้พ นักงาน
สอบสวนนําตัวเด็กหรื อเยาวชนไปศาลเพื่อตรวจสอบการจับกุมภายในเวลาสี่ สิบแปดชัว่ โมงนับแต่เวลาที่เด็กหรื อ
เยาวชนไปถึ งที่ ทาํ การของพนักงานสอบสวนผูร้ ั บผิดชอบ แต่มิให้นับเวลาเดิ นทางตามปกติ ที่นาํ ตัวเด็กหรื อ
เยาวชนผูถ้ ูกจับจากที่ ทาํ การของพนักงานสอบสวนมาศาลเข้าในกําหนดเวลาสี่ สิบแปดชั่วโมงนั้นด้วย ทั้งนี้
ระหว่างระยะเวลาที่ควบคุมตัวเด็กหรื อเยาวชนนั้น พนักงานสอบสวนต้องจัดสถานที่พาํ นักให้แก่เด็กหรื อเยาวชน
อยู่เป็ นสัดส่ วนที่ ชดั เจนภายในสถานที่ ทาํ การของพนักงานสอบสวน ตลอดช่วงระยะเวลาก่อนส่ งตัวเด็ กหรื อ
เยาวชนไปศาลเพื่อตรวจสอบการจับกุม และให้ศาลใช้ดุลยพินิจว่าหากการจับกุมเด็กหรื อเยาวชนตามหมายจับเป็ น
การจับกุมโดยชอบ ควรให้ยกเว้นการตรวจสอบการจับกุมเด็กและเยาวชน
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บทความนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ศึ ก ษาถึ ง การควบคุ ม และส่ ง เสริ ม ผูป้ ระกอบวิ ช าชี พ ประเมิ น มู ล ค่ า
ทรั พย์สินนั้น เนื่ องจากในปั จจุบนั วิชาชี พดังกล่าวถื อเป็ นหนึ่ งในวิชาชี พที่ มีความสําคัญในทางธุ รกิ จ ซึ่ งหาก
พิจารณาถึงวิวฒั นาการของวิชาชีพประเมินมูลค่าแล้ว มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างรวดเร็ ว ส่ วนหนึ่ งเป็ นผลมาจาก
โอกาส ทั้งในด้านการศึกษา การปฏิบตั ิงาน การกํากับดูแลควบคุมวิชาชีพ ตลอดจนองค์กรที่เข้ามาเกี่ยวข้องและ
พลังผลักดันให้วิชาชี พนี้ มีความเปลี่ ยนแปลง อย่างไรก็ตาม ในปั จจุ บันยังไม่มีกฎหมายควบคุมการประกอบ
วิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินนี้ ซึ่งอาจทําให้การประเมินมูลค่าทรัพย์สินเป็ นไปอย่างไม่มีมาตรฐาน อีกทั้งยังไม่
มีระบบควบคุมจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พอันมีสภาพบังคับทางกฎหมาย ดังนั้น เพื่อเป็ นการยกระดับ
วิชาชีพประเมินมูลค่าให้เป็ นที่ยอมรับในระดับสากล และก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผเู ้ กี่ยวข้อง จึงเห็นควรมีกฎหมาย
เฉพาะเพื่อควบคุมการประกอบวิชาชีพดังกล่าว
คําสําคัญ: การควบคุม, ส่งเสริ ม, ผูป้ ระกอบวิชาชีพ, ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

ABSTRACT

This article aimed to examine controlling and promoting property valuers because nowadays this
profession is considered one of important professions in business. Considering evolution of the property valuation
profession, it has been fast changing which is a part of opportunities in education, operation, professional
governance, as well as the corporate involved with and pushing forward with changes. However, at present there
are no laws to control the property valuation profession which probably leads to unstandardized property
valuation. Moreover, there are no systems to control professional ethics with law enforcement. Therefore, to
enhance the property valuation profession to be accepted in the international level and benefit to related people,
the special laws should be issued to control this profession.
Keywords : Controlling, promoting, profession, property valuation
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วิชาชี พประเมินมูลค่าทรัพย์สินนี้ ถือเป็ นหนึ่ งในวิชาชี พอิสระ ซึ่ งมีหน้าที่ หลักในการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สิน เช่น อสังหาริ มทรัพย์ สังหาริ มทรัพย์ ทรัพย์สินไม่มีรูปร่ าง เป็ นต้น โดยอาศัยวิธีการประเมินมูลค่าตาม
แนวทางและหลักเกณฑ์ของการประกอบวิชาชีพ (เจริ ญ เจษฎาวัลย์, 2548 : 17)
การพัฒนาวิชาชีพนี้ เริ่ มมีข้ ึนโดยกรมที่ดินเป็ นผูร้ ิ เริ่ มพัฒนากระบวนการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ตั้งแต่
สมัยท่านอธิบดี ศาสตราจารย์ศิริ เกวลินสฤษดิ์ จนถึงก่อนเกิดวิกฤติเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540 พบได้วา่ การใช้รายงาน
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในประเทศไทยในภาคธุรกิจจะรับรู ้แพร่ หลายกันอยูใ่ นกลุ่มตลาดเงินเป็ นหลัก กล่าวคือ
การใช้รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเป็ นไปเพื่อการสนับสนุ นเรื่ องสิ นเชื่ อสถาบันการเงิ น โดยถือได้ว่า
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ภายใต้การนําของ ศาสตราภิชานกิตติ พัฒนพงศ์พิบูล กรรมการผูจ้ ดั การ ในสมัยนั้นเป็ น
สถาบันการเงิ นแรกที่ ใช้ผูป้ ระเมิ นอิ สระจากภายนอกธนาคารมาประเมิ นหลักประกัน เพื่อการอนุ มตั ิ สินเชื่ อ
ในขณะที่ วตั ถุประสงค์อื่น ๆ ของการใช้รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินยังคงมีบา้ ง แต่ไม่เป็ นที่ แพร่ หลาย
โดยเฉพาะการประเมิ นมู ล ค่า ทรั พ ย์สินที่ เกี่ ย วกับการจัดซื้ อทรั พ ย์สิ น การนํา กิ จ การไปจดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรัพย์ รวมถึงการประเมินเพื่อการควบรวมกิจการ การปรับโครงสร้างหนี้ หรื อแม้กระทัง่ เพื่อการบันทึกบัญชี
(ไพรัช มณฑาพันธุ์, 2562 : 47) จึ งกล่าวได้ว่า การประเมินมูลค่านี้ ในประเทศไทยไม่ได้ถือว่าเป็ นเรื่ องที่ ใหม่
เพราะในภาครัฐ เช่น กรมที่ ดินได้มีการประเมินมูลค่าที่ ดินเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษี หรื อเพื่อชดเชยค่า
เวนคืนที่ดิน เป็ นต้น ส่ วนในภาคเอกชน ก็มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเช่นกัน เช่น การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
เพื่อจํานํา เพื่อกูเ้ งินจากธนาคาร เป็ นต้น (เจริ ญ เจษฎาวัลย์, 2548 : 17)
สําหรับวัตถุประสงค์ของการประเมินมูลค่านั้น ไม่ว่าจะเป็ นการประเมินมูลค่าทรัพย์สินประเภทใดก็
ตาม (อสังหาริ มทรัพย์ สังหาริ มทรัพย์ ทรัพย์สินทางปั ญญา ทรัพย์สินไม่มีรูปร่ าง) ย่อมเป็ นการช่วยให้เจ้าของ
ทรัพย์สินสามารถตัดสิ นใจได้ง่ายขึ้นว่าจะจัดการทรัพย์สินไปในทางใด และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด เช่น การ
คุม้ ครอง การประกันสิ ทธิ การซื้อขาย แลกเปลี่ยน การเจรจาต่อรอง เป็ นต้น ซึ่งธุรกิจที่มีความจําเป็ นต้องประเมิน
มูลค่าทรัพย์สิน ประกอบด้วย (1) ธุรกิจเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้สิทธิ บตั ร เพราะก่อนบริ ษทั บันทึกข้อตกลงใน
การอนุญาตให้ผอู ้ ื่นใช้สิทธิในสิ ทธิบตั รของตนนั้น บริ ษทั ต้องรู ้ให้แน่ชดั ก่อนว่าทรัพย์สินทางปั ญญาที่กาํ ลังเจรจา
อยู่น้ ันมี มูลค่าเท่ าไหร่ หากปราศจากข้อมูลดังกล่าวนี้ คู่สัญญาทั้งสองย่อมไม่ส ามารถสร้ างข้อตกลงที่ จ ะได้
ประโยชน์ท้ งั คู่ (2) การควบรวมกิ จการ (3) ธุ รกิ จที่ มีทรั พย์สินทางปั ญญาเป็ นส่ วนหนึ่ งของธุ รกิ จนั้น เพราะ
ค่าใช้จ่ายของทรัพย์สินทางปั ญญาบริ ษทั ต่างตระหนักถึงความสําคัญของทรัพย์สินทางปั ญญาในบริ ษทั ของตน จึง
ทําการวิเคราะห์และจําแนกทรัพย์สินทางปั ญญาของตนในรู ปของเอกสารอย่างเป็ นระบบ (4) ธุรกิจที่เกี่ยวกับการ
ซื้ อขายทรัพย์สิน (5) ธุรกิจร่ วมลงทุน เพราะช่วยให้คู่สญ
ั ญาเข้าใจข้อตกลงและเข้าใจมูลค่าที่แท้จริ งของคู่สญ
ั ญา
ฝ่ ายตรงกันข้าม (6) การต่อสู ้คดี การทําธุ รกิ จ เพราะเมื่ อฟ้ องร้ องเป็ นคดี ความในศาล ย่อมมี ความจําเป็ นต้อง
วิเคราะห์ความเสี ยหายที่เกิดขึ้น จึงจะชดใช้ค่าเสี ยหายให้แก่ฝ่ายที่เสี ยหาย (7) การคํ้าประกัน (ปรี ดา ยังสุขสถาพร,
2551 : 54)
การเลือกใช้วธิ ี การประเมินมูลค่าทรัพย์สินนั้น โดยทัว่ ไปผูป้ ระเมินมูลค่าจะใช้วิธีการประเมินตามความ
เหมาะสมแก่สภาพทรัพย์สินนั้น ซึ่ งวิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินนั้นมีหลายวิธี แต่วิธีที่ใช้กนั เป็ นสากล มี 3 วิธี
คื อ (1) วิธีเปรี ยบเที ยบข้อมูลตลาด (Market Approach) (2) วิธีตน้ ทุ น (Cost Approach) (3) วิธีรายได้ (Income
Approach) (เจริ ญ เจษฎาวัลย์, 2548 : 226)
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จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้วา่ ในปั จจุบนั วิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินถือเป็ นหนึ่ งในวิชาชีพที่มี
ความสําคัญมากในระบบเศรษฐกิ จ (ตลาดเงิ น ตลาดทุน) ทั้งนี้ เนื่ องจากระบบการพิจารณาการให้สินเชื่ อของ
สถาบันการเงิน ยังต้องอาศัยวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินเป็ นหลัก เพื่อให้ได้มาซึ่ งมูลค่าของทรัพย์สินที่นาํ มา
พิจารณาประกอบการให้สินเชื่ อ หรื อในกรณี การประเมินมูลมูลค่าทรัพย์สินเพื่อร่ วมลงทุน ดังนั้น หากวิชาชี พ
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินนี้ มีกลไกในการควบคุมและส่ งเสริ มที่เป็ นมาตรฐานและได้รับการยอมรับในระดับสากล
ย่อมส่ งผลให้วิชาชีพดังกล่าวมีความน่ าเชื่อถือ และมีความชอบธรรม จึงเป็ นที่มาของการเขียนบทความนี้ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนวทางในการควบคุมและส่งเสริ มการประกอบวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

2. วัตถุประสงค์

(1) เพื่อศึกษาถึงการควบคุมวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
(2) เพื่อศึกษาถึงการส่งเสริ มผูป้ ระกอบอาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

3. การควบคุมวิชาชี พการประเมินมูลค่ าทรัพย์ สินในประเทศไทย

วิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพย์สินถือเป็ นหนึ่งในวิชาชีพอิสระ ซึ่ งมีทาํ หน้าที่หลักในการให้ความเห็น
เกี่ยวกับมูลค่าของทรัพย์สินที่มีรูปร่ าง (อสังหาริ มทรัพย์ สังหาริ มทรัพย์) และไม่มีรูปร่ าง (ทรัพย์สินทางปั ญญา)
ตามแนวทางและหลักเกณฑ์ของการประกอบวิชาชีพ และเป็ นวิชาชีพที่มีความเกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจ เนื่ องจากมี
ธุรกิจหลายประเภทที่จาํ เป็ นต้องพึ่งพาวิชาชีพประเมินมูลค่านี้ เช่น ธุรกิจการด้านการเงิน ตลาดทุน เป็ นต้น (เจริ ญ
เจษฎาวัลย์, 2548 : 17)
ในภาคธุ รกิ จ เนื่ องจากหลายธุ รกิ จต้องพึ่งพาวิชาชี พการประเมินมูลค่า ส่ งผลให้วิชาชี พการประเมิ น
มูลค่านี้ เป็ นวิชาชี พหนึ่ งที่ สําคัญในการช่ วยผลักดันให้ธุรกิ จมี การพัฒนาและเจริ ญเติ บโต หลายหน่ วยงานที่
เกี่ ยวข้องกับวิชาชี พดังกล่าว เช่น สมาคมผูป้ ระเมินราคาอิ สระไทย ซึ่ งก่อตั้งโดยการรวมตัวกันของกลุ่มคนที่
ประกอบวิชาชีพเดียวกัน สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยได้พยายามผลักดัน
ให้วชิ าชีพนี้เป็ นที่ยอมรับของภาคธุรกิจ ดังนี้
- การประกาศใช้ “มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพย์สินในประเทศไทย”
ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินสามารถใช้เป็ นแนวทางในการปฏิ บตั ิงานให้เป็ นมาตรฐาน
เดี ยวกัน และเป็ นที่ ยอมรั บของผูเ้ กี่ ยวข้องทั้งในตลาดเงิ นและตลาดทุนดังกล่าว (มาตรฐานและจรรยาบรรณ
วิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพย์สินในประเทศไทย, 2548 : 2)
- การจัดอบรมพัฒนาความรู ้ทางวิชาชี พแก่ ผูป้ ระกอบวิชาชี พประเมิ นมูลค่าโดยสมาคมวิชาชี พ
ประเมินมูลค่า
- การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการประเมิน ซึ่ งเป็ นการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการใช้ตาราง
การวิเคราะห์ค่าคะแนนถ่วงนํ้าหนักเชิงคุณภาพ (WQS)
- การจัดทําฐานข้อมูลการเปลี่ยนมือราคาซื้อขายอสังหาริ มทรัพย์และ
- การจัดทําระบบฐานมูลค่าประเมินซึ่ งเป็ นฐานข้อมูลที่ ใช้อา้ งอิ งในการประเมิ นมูลค่า เป็ นต้น
(ไพรัช มณฑาพันธุ์ และพัลลภ กฤตยานวัช, 2555 : 74-76)
สําหรับการประกาศใช้ “มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพย์สินในประเทศไทย”
นั้น มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผปู ้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินสามารถใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานให้เป็ นมาตรฐาน
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วิชาชี พเดี ยวกัน และเป็ นที่ ยอมรั บของผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องทั้งในตลาดเงิ นและตลาดทุ น ซึ่ งเป็ นการช่ วยพัฒนาและ
ยกระดับวิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของประเทศไทยให้ได้มาตรฐานทัดเทียมกับต่างประเทศ สําหรับการ
ยกร่ างมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชี พการประเมินมูลค่าทรั พย์สินฉบับนี้ น้ ัน เพื่อให้เนื้ อหาสาระทัดเที ยม
สอดคล้องกับมาตรฐานและจรรยาบรรณในระดับสากล สถาบันคีนันแห่ งเอเชี ย (Kenan Institute Asia) ซึ่ งเป็ น
องค์กรที่ ได้รับการสนับสนุ นทางการเงิ นจากองค์กรทางการเงิ นเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของประเทศ
สหรั ฐอเมริ กา (US Agency for International Development) และได้ร่วมมื อ กับ สํา นัก งานคณะกรรมการกํา กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จดั หาผูเ้ ชี่ ยวชาญจาก The Appraisal Foundation of United State of America ใน
การจัดเสนอแนะเกี่ยวกับขอบเขตและเนื้ อหาสาระในการร่ างมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพของประเทศไทย
โดยทํา การศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บมาตรฐานวิช าชี พ การประเมิ น ทรั พ ย์สิ น จากประเทศที่ เ ป็ นที่ ย อมรั บในระดับ
นานาชาติ ในการนี้ เพื่อให้เนื้ อหาของมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชี พเหมาะสมสอดคล้องกับแนวปฏิ บตั ิ
ทางด้านวิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ตลอดจนสภาพแวดล้อมการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของประเทศไทย
สถาบันคีนันแห่ งเอเชี ยได้ให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงิ นต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรั พย์ จ้างผูป้ ระเมิ นมูลค่าทรั พย์สินในประเทศไทยที่ มีความรู ้ และประสบการในวิชาชี พเพื่อเป็ น
ตัว แทนของผูป้ ระเมิ นในการยกร่ า งเนื้ อหาเบื้ อ งต้น ของมาตรฐานและจรรยาบรรณวิช าชี พ นี้ โดยอ้า งอิ งผล
การศึกษาและข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญจาก The Appraisal Foundation เป็ นหลัก และร่ างมาตรฐานของ Asian
Valuation Standards เพื่อเสนอให้นาํ แนวคิด หลักการ และแนวปฏิบตั ิทางวิชาชีพในระดับนานาชาติมาปรับใช้ให้
เหมาะสมกับข้อจํากัดทางกฎหมายและสภาพแวดล้อมของตลาดอสังหาริ มทรั พย์ในประเทศไทย ทั้งนี้ คณะ
ผูเ้ ชี่ ย วชาญที มไทยที่ ม าช่ วยดํา เนิ นการยกร่ า งเนื้ อหาเบื้ อ งต้นของมาตรฐานและจรรยาบรรณวิช าชี พฉบับนี้
ประกอบด้วย นายสมพร บุรินทราธิ กุล และคณะทํางาน 4 ท่าน ได้แก่ นายนิ เวศน์ เลิศชัย นางสวานวพร วงศ์อุไร
นายกิตติคุณ ศิริไชยยากุล และนายมานพ วรรณะเอี่ยมพิกลุ นอกจากนี้เพื่อให้มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชี พมี
ความสมบู ร ณ์ เ หมาะสม และเป็ นไปได้ใ นทางปฏิ บัติ สํา นัก งานคณะกรรมการกํา กับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ได้รับความร่ วมมือจากผูท้ รงคุณวุฒิในวิชาชีพและผูแ้ ทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมธนารักษ์
ซึ่ งเป็ นหน่ วยงานต้นสังกัดของสํานักงานประเมิ นทรั พย์สิน ธนาคารแห่ งประเทศไทย สมาคมผูป้ ระเมิ น ค่ า
ทรั พ ย์สิ น แห่ งประเทศไทย สมาคมนัก ประเมิ น ราคาอิ สระไทย มหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ และจุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ส่ งผูแ้ ทนเข้าร่ วมเป็ นคณะทํางานพิจารณากลัน่ กรองเนื้ อหาของมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพนี้
โดยมีนายกิ ตติ พัฒนพงศ์พิบูลย์ เป็ นประธานของคณะทํางานดังกล่าว (มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพการ
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในประเทศไทย, 2548 : 1-2)
มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพย์สินฉบับนี้ประกอบด้วย 3 หมวด โดยหมวดที่
1 เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับเนื้อหาของมาตรฐานวิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ผปู ้ ระเมินต้องยึดถือปฏิบตั ิ หมวดที่ 2
เป็ นเรื่ องเกี่ ยวกับจรรยาบรรณวิชาชี พการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และหมวดที่ 3 เป็ นคําอธิ บายประกอบความ
เข้าใจเนื้ อหาของมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชี พการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน โดยผูป้ ระเมินซึ่ งได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงานต้องปฏิบตั ิงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้เป็ นไปตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชี พ
ฉบับนี้ รวมทั้งสํานักงานได้ขอความร่ วมมือจากสมาคมวิชาชีพทั้งสองแห่งข้างต้น กําหนดให้สมาชิกของสมาคม
วิชาชีพดังกล่าวปฏิบตั ิตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพฉบับนี้ดว้ ย ทั้งนี้ มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
การประเมินมูลค่าทรัพย์สินฉบับนี้ให้มีผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2548 เป็ นต้นไป นอกจากนั้นมาตรฐาน
และจรรยาบรรณวิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพย์สินในประเทศไทยฉบับดังกล่าว เนื้ อหาส่ วนใหญ่ได้อา้ งอิงจาก
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มาตรฐานการประเมิ นมู ลค่า ทรั พย์สิ นระหว่า งประเทศขององค์ก รระหว่า งประเทศ (International Valuation
Standards Council : IVSC) ฉบับปี 2005 โดยผ่านการบังคับใช้มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชี พการประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินในประเทศไทยไปยังองค์กรวิชาชี พ 2 แห่ งที่ มีบทบาทสําคัญ คือ สมาคมผูป้ ระเมินค่าทรัพย์สิน
แห่งประเทศไทยก่อตั้งโดยกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย และสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทยก่อตั้งโดยบริ ษทั
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินจํานวนหนึ่ง ในปี 2538 (มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพย์สินใน
ประเทศไทย, 2548 : 2)
ในต่างประเทศนั้น จะเห็ นได้ว่า สหพันธรัฐมาเลเซี ยมีคณะกรรมการควบคุมนักวิชาชี พผูป้ ระเมิ นค่า
ทรัพย์สินและนายหน้าตามพระราชบัญญัติผปู ้ ระเมินค่าทรัพย์สินและนายหน้าเกิดขึ้นมาประมาณ 20 ปี แล้ว และ
มาตรฐานวิชาชีพก็กาํ ลังปรับปรุ งใหม่ให้ทนั สมัยขึ้นเรื่ อย ๆ สหพันธรัฐมาเลเซียอาจถือเป็ นแบบอย่างสําคัญในการ
พัฒนาวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินในประเทศไทย (โสภณ พรโชคชัย, 2562)

4. การส่ งเสริมผู้ประเมินมูลค่ าทรัพย์ สินในประเทศไทย

การออกใบอนุญาตการเป็ นผูป้ ระเมินมูลค่านั้น ในปั จจุบนั การกําหนดคุณสมบัติของผูป้ ระเมินและการ
ออกใบอนุญาตให้แก่ผปู ้ ระกอบวิชาชีพประเมินมูลค่า เป็ นการออกโดยสมาคมวิชาชีพที่ก่อตั้งโดยการรวมตัวกัน
ของกลุ่มคนที่ประกอบวิชาชีพเดียวกัน ซึ่ งได้แก่ สมาคมวิชาชีพประเมินราคาอิสระไทย ผูป้ ระเมินมูลค่าที่ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากสมาคมวิชาชีพประเมินราคาอิสระไทย และไม่ได้กาํ หนดประเภทของใบอนุญาต
ว่าสามารถประเมินมูลค่าทรัพย์สินประเภทใดได้บา้ ง นัน่ หมายความว่า เมื่อผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินในประเทศ
ไทยได้รับใบอนุญาต ย่อมมีสิทธิประเมินมูลค่าทรัพย์สินได้ทุกประเภท
ในต่างประเทศ จะเห็นได้วา่ สหรัฐอเมริ กากําหนดให้ผปู ้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินต้องเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาชีพการประเมินนั้น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ (พัลลภ กฤตยานวัช, 2548 : 66-67)
(1) การประเมินค่าอสังหาริ มทรัพย์ (Real Property Appraisal) ได้แก่ การประเมินค่าอสังหาริ มทรัพย์
ต่าง ๆ
(2) การประเมินค่าสังหาริ มทรัพย์ (Personal Property Appraisal) ได้แก่ การประเมินค่าสังหาริ มทรัพย์
หรื อทรัพย์สินส่วนบุคคลทุกประเภท
(3) การประเมิ น ค่ า ธุ ร กิ จ (Business Valuation) ได้แ ก่ การประเมิ น ค่ า ธุ ร กิ จ หรื อ กิ จ การ ซึ่ ง รวมถึ ง
ทรัพย์สินที่เป็ นรู ปธรรม (tangible Assets) เช่น อุปกรณ์ อาคาร เป็ นต้น และที่เป็ นนามธรรม (Intangible Assets)
เช่น ชื่อเสี ยงบริ ษทั โลโก้บริ ษทั ทรัพย์สินทางปั ญญา เป็ นต้น
(4) การประเมิ น แบบเหมารวม (Mass Appraisal) ได้ แ ก่ การประเมิ น อสั ง หาริ มทรั พ ย์ ห รื อ
อสังหาริ มทรัพย์หลายประเภทรวมกันไป โดยใช้เทคนิคหรื อสูตรการประเมินที่ได้รับความเชื่อถือกันโดยทัว่ ไป
สรุ ปได้ว่า การเป็ นผูป้ ระเมินมูลค่าในสหรัฐอเมริ กานั้น ผูป้ ระเมินต้องศึ กษาเรี ยนรู ้ วิชาการด้านการ
ประเมิน และต้องมีประสบการณ์ในการทํางานจริ ง โดยการศึ กษาอบรมจากสมาคมประเมิน หรื อการเรี ยนใน
หลักสูตรอบรมจากโรงเรี ยนหรื อมหาวิทยาลัย นอกจากนั้น หากบุคคลใดประสงค์จะรับใบอนุญาตหรื อใบรับรอง
ประกอบวิชาชีพประเมินจากรัฐ บุคคลนั้นจะต้องผ่านการอบรมและการสอบข้อเขียนตามเงื่อนไขที่รัฐกําหนดไว้
(พัลลภ กฤตยานวัช, 2548 : 67-68)
การประเมิ นมู ล ค่า เป็ นวิธี ก ารที่ ส ะท้อ นให้เห็ นถึ ง มูล ค่า ของทรั พ ย์สิ นนั้น โดยเกิ ด จากการสรุ ปผล
ความเห็นของผูป้ ระเมินมูลค่าเกี่ยวกับทรัพย์สินที่นาํ มาประเมิน และข้อมูลที่มีอยูต่ อ้ งนํามาเปรี ยบเทียบกันได้ และ
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เพียงพอต่อการวิเคราะห์ตามหลักแห่ งตรรกวิทยา มีวิจารญาณ และมีสามัญสํานึ กที่ดี นอกจากนั้นในการประเมิน
มูลค่าในแต่ละครั้ง ผูป้ ระเมินมูลค่าต้องกําหนดวัตถุประสงค์ในการประเมินมูลค่า เพื่อเลือกใช้วธิ ีการประเมินและ
ปั จจัยที่เกี่ยวข้องในการประเมินได้ถูกต้อง และนําไปสู่ การนํามูลค่าที่ได้จากการประเมินไปใช้ในเรื่ องต่าง ๆ ได้
ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการประเมิน (เจริ ญ เจษฎาวัลย์, 2548 : 16)
วิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินนั้นมีหลายวิธี แต่วธิ ีที่ใช้กนั เป็ นสากล มี 3 วิธีคือ
(1) วิธีเปรี ยบเทียบข้อมูลตลาด (Market Approach) วิธีน้ ี เป็ นการประเมินด้วยการเปรี ยบเทียบโดยตรง
จากข้อมูลทางการตลาดที่มีอยู่ ซึ่ งผูป้ ระเมินจะต้องพิจารณาถึงราคาตลาดของทรัพย์สินที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกันที่
นํามาเปรี ยบเทียบ โดยอาจพิจารณาจากราคาที่เจ้าของทรัพย์สินต้องการจะขาย หรื อราคาที่มีผูส้ นใจเสนอจะซื้ อ
หรื อ อัต ราค่ า เช่ า ทั้ง นี้ จะต้อ งพิ จ ารณาถึ ง ผลกระทบทางเศรษฐกิ จ สัง คม และกฎหมายของทรั พ ย์สิ น ที่ จ ะ
เปรี ยบเทียบกันโดยมีการคํานึงถึงหลักการทดแทนเป็ นสําคัญ
(2) วิธีตน้ ทุน (Cost Approach) วิธีน้ ี เป็ นการหามูลค่าของทรัพย์สินด้วยการหาต้นทุนของสิ่ งปลูกสร้างที่
เหมือนกันกับทรัพย์สินที่ประเมินราคา ณ วันที่ประเมินราคา ซึ่ งก็คือ ต้นทุนผลิตใหม่แต่ในบางกรณี วสั ดุอุปกรณ์
วิธีการก่อสร้าง การออกแบบหรื อส่ วนประกอบการก่อสร้างก็ได้หมดยุคหมดสมัยไปแล้ว ไม่สามารถจะทําการ
ผลิตขึ้นมาใหม่ได้ ในสถานการณ์เช่นนี้ ผูป้ ระเมินราคาก็จะต้องประมาณการต้นทุนของสิ่ งปลูกสร้างใหม่ โดย
คํานึ งถึงการเปรี ยบเที ยบการใช้อตั ถประโยชน์ ซึ่ งเรี ยกว่า ต้นทุนทดแทนใหม่ อย่างไรก็ตาม การประมาณหา
ต้นทุนจะใช้วธิ ีตน้ ทุนผลิตใหม่ หรื อต้นทุนทดแทนใหม่ก็ควรอธิบายให้ชดั เจนในรายการการประเมินราคา
(3) วิธีรายได้ (Income Approach) วิธีน้ ี เป็ นการหามูลค่าด้วยการแปลการคาดคะเนรายได้ ที่ คาดว่าจะ
ได้รับในอนาคต มาเป็ นมูลค่าในปั จจุบนั (ไพโรจน์ ซึ่งศิลป์ , 2554 : 6-7, 43, 91, 123,155)

5. สรุ ป

(1) การควบคุมวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ในประเด็ น นี้ จะเห็ น ได้ ว่ า แม้ ว่ า ในปั จ จุ บั น ประเทศไทยมี 2 สมาคมหลั ก ๆ ที่ ท ํ า หน้ า ที่ ใ น
การควบคุมดูแลมาตรฐานทั้งในเรื่ องของคุณสมบัติของผูท้ ี่จะมาทําหน้าที่ ในการประเมินและจรรยาบรรณของ
ผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สิน ซึ่ ง 2 สมาคมดังกล่าวนั้น ได้แก่ ผูป้ ระเมินค่าทรัพย์สินแห่ งประเทศไทยและสมาคม
นักประเมินราคาอิสระไทย นอกจากนั้นยังมีมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ซึ่ งมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผปู ้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินสามารถใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานให้เป็ นมาตรฐานวิชาชีพ
เดี ยวกัน และเป็ นที่ ยอมรั บของผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องทั้งในตลาดเงิ นและตลาดทุน ซึ่ งเป็ นการช่ วยพัฒนาและยกระดับ
วิชาชี พการประเมิ นมู ลค่าทรั พ ย์สินของประเทศไทยให้ได้มาตรฐานทัดเที ยมกับต่างประเทศ อย่างไรก็ต าม
การยกระดับ วิช าชี พ ประเมิ น มู ล ค่า ทรั พ ย์สิ น ให้มีม าตรฐานและให้เ ที ย บเท่ า ระดับ สากลนั้น ทั้ง องค์ก รและ
มาตรฐานและจรรยาบรรณ ฯ คงไม่เพียงพอ ทั้งนี้ เนื่ องจากนับแต่อดี ตที่ ผ่านมาในเรื่ องของการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินนั้นเกิดปั ญหาขึ้นบ่อยครั้ง เช่น การประเมินมูลค่าขาดมาตรฐานที่ดี การประเมินมูลค่าทรัพย์สินสู งหรื อ
ตํ่าเกินไป เป็ นต้น ส่ วนหนึ่ งเป็ นผลมาจากการที่ประเทศไทยไม่มีกฎหมายควบคุมวิชาชีพประเมินมูลค่า และไม่มี
หน่วยงานกํากับดูแลมาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินในประเทศไทย จึงมักเกิดปั ญหาตามที่กล่าวมาข้างต้น
ดัง นั้น ในประเด็น นี้ ผูเ้ ขี ย นจึ ง มี ค วามเห็ นว่า การผลัก ดัน ให้มี ก ฎหมายเฉพาะที่ ม าควบคุ ม วิช าชี พ
ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ย่อมส่งผลให้การประเมินมูลค่ามีมาตรฐานและเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล นอกจากนั้น
ยัง เป็ นอี ก ช่ อ งทางหนึ่ งให้ส ามารถเอาผิ ด กับ ผู ้ป ระเมิ น มู ล ค่ า ที่ ป ระเมิ น มู ล ค่ า ทรั พ ย์สิ น ผิ ด พลาดและไม่ มี
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จรรยาบรรณ เช่ น การประเมิ นมูลค่าทรั พย์สินสู งเกิ นความเป็ นจริ ง ทําให้ทรั พย์สินนั้นไม่ได้สะท้อนมูลค่าที่
แท้จริ งของทรัพย์สิน ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ เป็ นต้น โดยศึกษากฎหมายของสหพันธรัฐมาเลเซียเป็ น
แนวทาง เพราะมี พ ระราชบัญ ญัติ ผู ้ป ระเมิ น ค่ า ทรั พ ย์สิ น และนายหน้า ใช้บัง คับ มาเป็ นเวลากว่า 20 ปี แล้ว
นอกจากนั้นยังได้ปรับปรุ งมาตรฐานวิชาชีพให้ทนั สมัยขึ้นเรื่ อย ๆ
(2) การส่งเสริ มผูป้ ระกอบอาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ในประเด็นนี้ จะเห็นได้วา่ ในธุรกิจหลายประเภท เช่น ธุรกิจด้านการเงิน การลงทุน การร่ วมทุน เป็ นต้น
จําเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องพึ่งพาวิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ทําให้วชิ าชีพการประเมินมูลค่าเป็ นวิชาชีพหนึ่งที่
สําคัญในการช่วยผลักดันให้ธุรกิจมีการพัฒนาและเจริ ญเติบโต แม้วา่ ในปั จจุบนั วิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินจะ
มี ห ลายหน่ ว ยงานที่ ส นับ สนุ น และผลัก ดัน ให้ วิ ช าชี พ ดัง กล่ า วเป็ นที่ ย อมรั บ และมี ม าตรฐาน เช่ น สมาคม
นักประเมินราคาอิสระไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้พยายามผลักดันให้
วิชาชี พนี้ เป็ นที่ยอมรับของภาคธุ รกิ จโดยดําเนิ นกิ จกรรมต่าง ๆ เช่น การประกาศใช้มาตรฐานและจรรยาบรรณ
วิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพย์สินในประเทศไทย ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผปู ้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินสามารถใช้
เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานให้เป็ นมาตรฐานเดียวกัน และเป็ นที่ยอมรับของผูเ้ กี่ยวข้องทั้งในตลาดเงินและตลาด
ทุนดังกล่าว หรื อการจัดอบรมพัฒนาความรู ้ทางวิชาชีพแก่ผปู ้ ระกอบวิชาชีพประเมินมูลค่า เป็ นต้น
อย่างไรก็ตาม กลไกการกํากับดูแลวิชาชีพผูป้ ระเมินมูลค่าในประเทศไทยนั้นพบว่า ยังไม่สอดคล้องกับ
แนวโน้มของวิชาชีพประเมินมูลค่าที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง โดยเฉพาะการกําหนดคุณสมบัติของผูท้ ี่จะมาทํา
หน้าที่ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปั ญญา ซึ่ งในเรื่ องนี้ จะเห็นได้วา่ การออกใบอนุญาตการเป็ นผูป้ ระเมิน
มูลค่านั้น ในปั จจุบนั ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายควบคุม ทําให้การกําหนดคุณสมบัติของผูป้ ระเมินและการออก
ใบอนุญาตให้แก่ผูป้ ระกอบวิชาชีพประเมินมูลค่า เป็ นการออกโดยสมาคมวิชาชีพที่ก่อตั้งโดยการรวมตัวกันของ
กลุ่มคนที่ ประกอบวิชาชี พเดี ยวกัน ซึ่ งได้แก่ สมาคมวิชาชี พประเมิ นราคาอิ สระไทย ผูป้ ระเมิ นมูลค่าที่ ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากสมาคมวิชาชีพประเมินราคาอิสระไทย
ดังนั้น ในประเด็นนี้ ผูเ้ ขี ยนเห็ นว่า การส่ งเสริ มให้วิชาชี พประเมิ นมูลค่าเป็ นที่ ยอมรั บในภาคธุ รกิ จ
นอกจากการมีกฎหมายเฉพาะเกี่ ยวกับวิชาชี พประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อควบคุมการออกใบอนุ ญาตผูป้ ระเมิน
มูลค่าทรัพย์สินแล้ว ผูเ้ ขียนเห็นว่าจําเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องส่ งเสริ มผูป้ ระเมินดังกล่าว โดยให้มีหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนร่ วมมือกันจัดอบรมหลักสูตรการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่มีมาตรฐานและเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล
เพื่ อ ให้ ผู ้ป ระเมิ น มู ล ค่ า ทรั พ ย์สิ น นั้ นเชี่ ย วชาญในทรั พ ย์สิ น ที่ ท ํา การประเมิ น มู ล ค่ า โดยศึ ก ษาหลัก สู ต ร
ประกาศนียบัตรของสหรัฐอเมริ กาเป็ นแนวทาง

6. ข้ อเสนอแนะ

วิชาชี พประเมิ นมูลค่าทรัพย์สินถือเป็ นวิชาชี พหนึ่ งที่ มีบทบาทสําคัญในทางเศรษฐกิ จ เพราะถ้าหาก
การประเมินมูลค่าทรัพย์สินขาดมาตรฐาน ผูป้ ระเมินมูลค่าขาดจริ ยธรรมในการประเมิน ย่อมส่ งผลกระทบต่อ
ระบบเศรษฐกิ จการเงิ นของประเทศไทย ดังนั้น ผูเ้ ขียนจึ งเห็ นควรเสนอให้มีกลไกในการควบคุมและส่ งเสริ ม
ผูป้ ระกอบวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ดังนี้
(1) เสนอให้เร่ งผลักดันออกกฎหมายเกี่ ยวกับการประกอบวิชาชี พประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ซึ่ งเกิ ดจาก
การร่ วมมื อระหว่างหน่ วยงานภาครั ฐและเอกชน ประกอบด้วย กรมธนารั กษ์ซ่ ึ งเป็ นหน่ วยงานต้นสังกัดของ
สํานักงานประเมินทรัพย์สิน ธนาคารแห่ งประเทศไทย สมาคมผูป้ ระเมินค่าทรัพย์สินแห่ งประเทศไทย สมาคม
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นักประเมินราคาอิสระไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหน่ วยงานอื่นที่ เกี่ ยวข้อง
เพราะนอกจากจะเป็ นการยกระดับมาตรฐานของวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลแล้ว
ยังเป็ นการสร้ างความเป็ นธรรมในการทํานิ ติ กรรมเกี่ ย วกับทรั พย์สิน เมื่ อมี การใช้บริ การการประเมิ น มู ล ค่ า
ทรัพย์สินจากผูม้ ีใบอนุญาตที่ข้ ึนทะเบียนไว้ตามกฎหมาย
(2) เสนอให้มีการจัดตั้งหน่ วยงานที่ ร่วมมื อระหว่างภาครั ฐและภาคเอกชน ทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศ เพื่อกําหนดและพัฒนามาตรฐานการประกอบวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ตลอดจนส่ งเสริ ม
การผลิตบุคลากรด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้มีความเชี่ยวชาญและมีคุณภาพ

7. เอกสารอ้ างอิง

เจริ ญ เจษฎาวัลย์. (2548). คู่มือการประเมินมูลค่ าทรัพย์ สิน. นนทบุรี : บริ ษทั พอดี จํากัด.
ปรี ดา ยังสุขสถาพร. (2551). ทรัพย์ สินทางปัญญาน่ ารู้ และวิธีการประเมินมูลค่ า. กรุ งเทพมหานคร : บริ ษทั แอ๊ปป้ า
พริ๊ นติ้งกรุ๊ ป จํากัด.
พัลลภ กฤตยานวัช. (2548). การเป็ นนักประเมินอาชีพในสหรัฐอเมริ กา. วารสารอาคารสงเคราะห์ เต็มใจช่ วยเหลือ
เพื่อบ้ าน เพื่อคุณ.
ไพรัช มณฑาพันธุ์ และพัลลภ กฤตยานวัช. (2555). การพัฒนาและแนวโน้ มของการประเมินมูลค่ าทรัพย์ สินกับ
บทบาทสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย. กรุ งเทพมหานคร : สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย.
ไพรัช มณฑาพันธุ์. (2562). การประเมินมูลค่ าทรัพย์ สินประเทศไทย. [ออนไลน์] เข้าถึงเมื่อ 20 ตุลาคม 2562
https://journal.ghbank.co.th/uploads/journal/pagelist/pagelist_86_th/46.pdf
ไพโรจน์ ซึ่งศิลป์ , (2538). หลักการประเมินราคาทรัพย์ สิน. กรุ งเทพมหานคร : โรงพิมพ์ศุธาศิน.
มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพย์สินในประเทศไทย พ.ศ. 2548
โสภณ พรโชคชัย. (2562). สถานการณ์ ตลาดอสังหาริมทรัพย์ อาเซียนจากการประชุมผู้ประเมินค่ าทรัพย์ สิน
อาเซียน. [ออนไลน์] เข้าถึงเมื่อ 20 ตุลาคม2562
https://www.area.co.th/thai/area_announce/area_anpg.php?strquey=area_announcement48.htm

701

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 14 ประจําปี 2562

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

การจัดหาเงินทุนโดยการออกหุ้นของบริษทั จํากัดซึ่งจัดตั้งตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
FUNDRAISING THROUGH ISSUANCE OF SHARES BY LIMITED
COMPANIES INCORPORATED UNDER CIVIL AND COMMERCIAL CODE
สมจิตต์ เซอร์ ซันซี
ด็อกเตอร์ หลักสู ตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตและนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
E-mail: sjsersansie@hotmail.com
บทคัดย่ อ

บทความนี้ มุ่ ง เน้น ที่ จะศึ ก ษาเรื่ อ งการจัดหาเงิ น ทุ น โดยการออกหุ ้นระดมทุ น ของบริ ษทั จํา กัด ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์วา่ มีอุปสรรคต่อการจัดหาเงิ นทุนของธุรกิจที่จดั ตั้งขึ้นในรู ปของบริ ษทั จํากัด
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์หรื อไม่อย่างไร การศึกษาพบว่าการจัดหาเงินทุนโดยการออกหุน้ ระดมทุน
โดยการเพิ่มทุนของบริ ษทั จํากัดนั้นยังไม่คล่องตัวมีอุปสรรค เนื่องจากกฎหมายกําหนดห้ามไม่ให้บริ ษทั จํากัดออก
หุน้ ขายให้กบั ประชาชนทัว่ ไปแล้ว ยังกําหนดให้ออกหุน้ ระดมทุนได้เฉพาะกับผูถ้ ือหุน้ เดิมและกรรมการบริ ษทั ซึ่ง
เป็ นบุคคลภายในบริ ษทั เท่านั้น บริ ษทั จํากัดไม่สามารถเพิ่มทุนเพื่อระดมทุนจากบุคคลภายนอก เช่น ผูม้ ีความ
ประสงค์ที่จะเข้ามาร่ วมทุน หรื อผูจ้ ะเข้ามาฟื้ นฟูบริ ษทั ได้โดยตรงตามบทบัญญัติของกฎหมายแต่ประการใด จึง
เห็ นควรพิจารณาทําการแก้ไขเพิ่มเเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 22 หมวด 4 ว่าด้วย
บริ ษทั จํากัดให้บริ ษทั จํากัดสามารถออกหุน้ ระดมทุนจากบุคคลภายนอกที่ประสงค์จะลงทุนในวงจํากัดได้ โดยเชื่อ
ว่าการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวจะนําไปสู่ การส่ งเสริ มการออกหุ ้นระดมทุนเพื่อช่วยในการดําเนิ นธุรกิจและขยาย
กิ จการในรู ปแบบของบริ ษทั จํากัดอันเป็ นพื้นฐานที่ สําคัญส่ วนหนึ่ งของระบบเศรษฐกิ จของประเทศและเป็ น
ประโยชน์ต่อธุรกิจเริ่ มต้นและธุรกิจขนาดเล็กโดยรวมทั้งหมด
คําสําคัญ: การจัดหาเงินทุน การออกหุน้ บริ ษทั จํากัด

ABSTRACT

This paper aims to examine whether the raising of funds through issuance of shares by limited
companies established or incorporated in accordance with the Civil and Commercial Code has any problems or
obstacles. The study found that raising of funds through the issuance of shares upon capital increase of such
limited companies is not flexible and facing problems. It is because limited companies are not only prohibited to
make a public offering of shares, but they also could increase their capital by the sale of shares to only existing
shareholders according to shareholders’ preemptive rights and to directors of the companies. Limited companies
cannot raise funds through capital increase from outsiders such as investors wishing for joint investment or for
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reorganizing of the companies. It is, therefore, suggested that the amendment to the provisions of the Civil and
Commercial Code, Book III, Title XXII, Chapter IV regarding Limited Companies to allow limited companies
to be able to issue shares to other interesting investors than their existing shareholders and directors should be
taken into consideration. By means of such amendment, it is believed that fundraising for the operation and
expansion of business in the form of limited companies which are also an essential part of the fundamental
elements of economic system of the country could be more flexible and be beneficial to the start-ups and small
businesses as a whole.
KEYWORDS : Fundraising, Issuance of Shares, Limited Companies

1. บทนํา

บริ ษทั จํากัดที่ จดั ตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์บรรพ 3 ลักษณะ 22 หมวด 4 นั้น เป็ น
องค์กรธุ รกิ จในรู ปของบริ ษทั ที่ ออกหุ ้นได้ (Stock Companies) ที่ จดั ตั้งขึ้นมาด้วยวิธีการจัดหาเงิ นทุนมาดําเนิ น
ธุรกิจโดยวิธีการออกหุ ้นระดมทุนเป็ นสําคัญ แม้วา่ บริ ษทั จํากัดจะสามารถระดมทุนโดยวิธีการอย่างอื่น เช่น การ
กูย้ มื เงินจากสถาบันการเงินหรื อจากบุคคลทัว่ ไปโดยการออกตราสารหนี้ เช่น ตัว๋ เงินและหุน้ กูไ้ ด้ก็ตาม
การระดมทุนโดยการออกหุ ้นของบริ ษทั โดยทัว่ ไปสามารถทําได้ 3 ลักษณะ คือ (1) การระดมทุนจาก
ผูถ้ ือหุ ้นเดิม (Right Offering: RO) ของบริ ษทั ซึ่ งการระดมทุนในลักษณะนี้ เป็ นลักษณะดั้งเดิมเพื่อรักษาสัดส่ วน
และสิ ทธิที่มีอยูข่ องผูถ้ ือหุน้ (Preemptive Right) (2) การระดมทุนจากบุคคลโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement:
PP) เป็ นการระดมทุนจากบุคคลภายนอกในวงจํากัดที่ กฎหมายกําหนดไว้ และ (3) การระดมทุนจากประชาชน
ทัว่ ไป (Public Offering: PO) การระดมทุนของบริ ษทั มหาชนสามารถกระทําได้ท้ งั ลักษณะ RO ลักษณะ PP และ
PO ส่ วนบริ ษทั เอกชนนั้นไม่สามารถระดมทุ นในลักษณะ PO และไม่สามารถเพิ่มทุ นในลักษณะ PP ได้ท้ งั นี้
สื บเนื่ องจากวิวฒั นาการของกฎหมายในบริ บทของประเทศไทยที่ บริ ษทั จํากัดตามประมวลกฎหมายแพ่ง และ
พาณิ ชย์ได้ถูกกําหนดโดยกฎหมายให้เป็ นบริ ษทั เอกชน (Private Companies) (พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด
ฉบับเดิม พ.ศ. 2521 และฉบับปั จจุบนั พ.ศ. 2535 มาตรา 4) จึงห้ามระดมทุนดังกล่าว
ในปั จจุบนั ภาครัฐพยายามที่จะส่งเสริ มให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจเริ่ มต้น (Start-ups) ธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลาง
(Small and Medium Enterprises : SMEs) ซึ่ งเป็ นรากฐานของระบบเศรษฐกิ จของประเทศที่ สําคัญส่ วนหนึ่ งให้
สามารถมี แหล่งระดมเงิ นทุ น และเนื่ องจากองค์กรธุ รกิ จในรู ปของห้างหุ ้นส่ วนและบริ ษทั ที่ จดทะเบี ยนและ
ดําเนินการอยูท่ ้ งั หมดประมาณ 712,939 แห่งจะอยูใ่ นรู ปของบริ ษทั จํากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ถึง
529,443 แห่ ง (ข้อมูลการจดทะเบี ยนนิ ติบุคคล กรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า ประจําปี 2561) แต่บริ ษทั จํากัดนั้นไม่
สามารถระดมทุนได้อย่างคล่องตัว เนื่ องจากสามารถออกหุ ้นเพิ่มทุนเสนอขายในลักษณะ RO ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิม
และกรรมการบริ ษทั ซึ่ งเป็ นบุคคลภายในบริ ษทั เท่านั้น ในกรณี ท่ีบุคคลภายในดังกล่าวไม่มีเงินที่จะมาใส่ เพิ่มให้
บริ ษทั สามารถดําเนินธุรกิจหรื อขยายธุรกิจต่อไป บริ ษทั จํากัดจะพบอุปสรรคทางกฎหมายในการจัดหาเงินทุนจาก
บุ ค คลอื่ น นอกจากผูถ้ ื อ หุ ้น และกรรมการด้ว ย ดัง นั้น บทความนี้ จึ ง มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ที่ จ ะศึ ก ษาและวิเ คราะห์
บทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับการระดมทุนโดยการออกหุน้ ของบริ ษทั เอกชนที่จดั ตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิ ชย์ โดยจะทําการศึ กษาเปรี ยบเที ยบกับกฎหมายบริ ษทั โดยเฉพาะบริ ษทั เอกชนของต่างประเทศ
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เพื่อที่ จะหาทางออกให้บริ ษทั จํากัดหรื อบริ ษทั เอกชนตามกฎหมายไทยเกี่ ยวกับการระดมทุนโดยการออกหุ ้น
ต่อไป

2. วัตถุประสงค์

(1) เพื่อศึกษาถึงการระดมทุนโดยการออกหุน้ ของบริ ษทั จํากัด
(2) เพื่อศึกษาถึงแนวทางการแก้ไขอุปสรรคเพื่อส่งเสริ มการระดมทุนโดยการออกหุน้ ของบริ ษทั จํากัด

3. กฎหมายเกีย่ วกับการระดมทุนโดยการออกหุ้นของบริษัทเอกชนในต่ างประเทศ

สหราชอาณาจักร (United Kingdom)
ตามกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งบริ ษทั ของสหราชอาณาจักรคือ Companies Act 2006 นั้น บริ ษทั สามารถ
ก่อตั้งขึ้นได้ในหลายรู ปแบบ แต่บริ ษทั ประเภทที่ออกหุ ้นระดมทุนได้ (Company Limited by Shares) อาจแบ่งได้
เป็ นบริ ษัท เอกชน (Private Companies) และบริ ษัท มหาชนจํา กัด (Public Companies) (Companies Act 2006
Sections 3-4) และสําหรับบริ ษทั เอกชนของสหราชอาณาจักรตาม Companies Act 2006 นั้น กฎหมายกําหนดห้าม
บริ ษทั เอกชนเสนอขายหุ ้นต่อประชาชนหรื อออกหุ ้นด้วยประการใดโดยมีความประสงค์จะขายให้แก่ประชาชน
(Companies Act 2006 Section 755)
อย่างไรก็ตามการออกหุน้ เสนอขายของบริ ษทั เอกชนนั้น บริ ษทั เอกชนสามารถออกหุน้ เสนอขายแก่ผถู ้ ือ
หุ ้นเดิ มได้ (Right Offering) ตามสิ ทธิ ของผูถ้ ื อหุ ้นก่ อน (Preemptive Right) แต่ถา้ ผูถ้ ื อหุ ้นไม่ซ้ื อไม่ปรากฏว่ามี
บทบัญญัติของกฎหมายห้ามบริ ษทั เอกชนระดมทุนขายหุ ้นให้แก่บุคคลภายนอก เพียงแต่ตอ้ งห้ามไม่ให้ออกหุ ้น
ระดมทุนจากประชาชน (Public Offering) ตามที่กฎหมายกําหนดดังกล่าว
ประเทศสิงคโปร์ (Singapore)
ภายใต้ Companies Act 1967 ของประเทศสิ งคโปร์ กําหนดแบ่งประเภทบริ ษทั ที่ออกหุ ้นได้ (Company
Limited by Shares) เป็ นบริ ษั ท เอกชน (Private Companies) และบริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด (Public Companies)
(Company Act 1967 Section 19) โดยบริ ษทั มหาชนนั้นสามารถที่จะออกหุน้ ระดมทุนได้ทุกลักษณะไม่วา่ จะเสนอ
ขายแก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิม บุคคลใด ๆ หรื อประชาชนทัว่ ไปตามที่กฎหมายกําหนด สําหรับบริ ษทั เอกชนของประเทศ
สิ งคโปร์ ตาม Companies Act 1967 ไม่ปรากฏว่ามีบทบัญญัติที่ชดั เจนกําหนดห้ามออกหุน้ เสนอขายต่อประชาชน
(Public Offering) แต่ Private Companies ถู ก จํา กัด ให้มี ผูถ้ ื อ หุ ้น ได้ไ ม่ เ กิ น 50 ราย (Company Act 1967 Section
18(1)(6)) และ Private Companies สามารถแปรสภาพการจดทะเบี ยนเป็ น Public Companies ได้ (Company Act
1967 Section 31) และ Public Companies จะเสนอขายหุ ้นต่อประชาชนจะต้องมีการยื่นหนังสื อชี้ ชวนต่อองค์กร
กํา กับ ดู แ ลและดํา เนิ น การตาม Securities and Futures (Amendment) Act 2017 จึ ง อาจพิ จ ารณาได้ว่ า Private
Companies ไม่ ส ามารถเสนอขายหุ ้น กับ ประชาชนในวงกว้า งได้ (Public Offering) แต่ ก็ ไ ม่ มี บ ทบัญ ญัติ ห้า ม
บริ ษทั เอกชนระดมทุนจากบุคคลอื่นนอกจากผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เช่นกัน
สหรัฐอเมริกา (United States of America)
กฎหมายบริ ษ ัท ของสหรั ฐ อเมริ ก าจะแตกต่ า งกัน ไปในแต่ ล ะรั ฐ (State) แม้ว่า ตั้ง แต่ ปี ค.ศ. 1950
American Bar Association จะจัดทํากฎหมายบริ ษทั ธุ รกิ จแม่บท (Model Business Corporation Act: MBCA) ซึ่ ง
ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี ค.ศ. 1984 (Revised Model Business Corporation Act: RMBCA) เพื่อเป็ นแม่บทอ้างอิง
ในการจัดทํากฎหมายบริ ษทั แต่กฎหมายบริ ษทั และการระดมทุนในการออกหุน้ ของบริ ษทั ของแต่ละรัฐก็มีความ
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แตกต่างกัน ในบทความนี้ จึงจะพิจารณาเฉพาะกฎหมายของบางรัฐเท่านั้น ซึ่ งได้แก่รัฐ Delaware รัฐ California
และรั ฐ New York เพื่อศึ กษาเปรี ยบเที ยบกฎหมายไทยในเรื่ องของการระดมทุนโดยการออกหุ ้น ในกฎหมาย
บริ ษทั ของสหรัฐอเมริ กา โดยทัว่ ไปไม่ปรากฏว่ามีการกําหนดแบ่งบริ ษทั ประเภทที่ออกหุน้ ได้ (Stock Companies)
เป็ นบริ ษทั เอกชนหรื อบริ ษทั มหาชน แต่เป็ นที่ยอมรับกันว่าบริ ษทั ที่ไม่ได้ยื่นจดทะเบียนเปิ ดเผยข้อมูลเพื่อเสนอ
ขายหุ ้น ต่ อ ประชาชน (Public Offering) ในวงกว้า งกับ คณะกรรมการกํา กับหลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลักทรั พย์
(Securities and Exchange Commission: SEC) ตาม Federal Securities Act 1933 และ Exchange Act 1934 โดยมีผู ้
ถือหุ ้นจํานวนไม่มาก มีการบริ หารกิจการอยูใ่ นกลุ่มผูถ้ ือหุน้ และมีการจํากัดการโอนหุ ้นให้แก่บุคคลภายนอกจะ
ถือว่าเป็ นบริ ษทั เอกชนหรื อที่เรี ยกว่า Closely-held Corporations ซึ่ งต่างกับบริ ษทั ที่เสนอขายหุน้ ให้แก่ประชาชน
ที่ เรี ยกว่า Publicly-held Corporations ซึ่ งทั้ง MBCA และ RBMCA ได้ยอมรับกําหนดลักษณะของ Closely-held
Corporations ไว้ใ นกฎหมายแม่ บ ท ซึ่ งส่ ว นหนึ่ งของรั ฐ ในสหรั ฐ อเมริ กาได้นํา มาบัญ ญัติ ไ ว้ เช่ น General
Corporation Act of Delaware 1953 ได้ก ํา หนดว่า Closely-held Corporations คื อ บริ ษ ัทที่ ไม่ มี ก ารระดมทุ นจาก
ประชาชน (Section 342(a)(3)) และมีผถู ้ ือหุน้ จํากัดอยูเ่ พียงไม่เกิน 30 ราย (Section 342(a)(1)) นอกจากนั้น General
Corporation Act ของรั ฐ Delaware และ Business Corporation Act 2016 ของรั ฐ California รวมทั้ง New York
Corporation Act 2016 ก็มิได้มีบทบัญญัติกาํ หนดให้ Closely-held Corporations เพิ่มทุนได้เฉพาะให้แก่ผูถ้ ือหุ ้น
เดิมและกรรมการเท่านั้น เนื่ องจากถ้าบริ ษทั ต้องการจะระดมทุนจากประชาชนทัว่ ไปในสหรัฐอเมริ กาก็จะต้องมี
การจดทะเบียนและยื่นเปิ ดเผยข้อมูลตามกฎหมายของสหรัฐคือ Federal Securities Act 1933 และ Exchange Act
1934 ซึ่ งบริ ษทั ที่ กระทําการเสนอขายหุ ้นดังกล่าวจะถือว่าเป็ น Publicly-held Corporations และต้องปฏิ บตั ิตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ในเรื่ องการคุ ม้ ครองผูล้ งทุ น โดยมี SEC เป็ นผูก้ าํ กับดู แลอี ก
ชั้นหนึ่ง (Hamilton, 1991: 12-14)

4. กฎหมายเกีย่ วกับการระดมทุนโดยการออกหุ้นของบริษัทเอกชนในประเทศไทย

วิวฒ
ั นาการเกีย่ วกับการออกหุ้นระดมทุนของบริษัทจํากัดตามประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์
กฎหมายเกี่ยวกับบริ ษทั ของประเทศไทย ได้มีการวิวฒั นาการที่สาํ คัญควบคู่มากับกฎหมายที่ควบคุมและ
กํา กับ ดู แ ลตลาดทุ น (Capital Market) คื อ กฎหมายว่ า ด้ว ยหลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ จึ ง จะพิ จ ารณา
วิวฒั นาการพอสังเขปในส่วนนี้
1. พ.ศ. 2472 - ก่อน พ.ศ. 2521
นับตั้งแต่มีการประกาศใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 22 หมวด 4 หุน้ ส่วนและ
บริ ษทั ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2472 (โสภณ รัตนากร, 2556: 7, 238) มาจนถึงก่อนการแก้ไขครั้งสําคัญในปี พ.ศ. 2521 นั้น
บริ ษทั จํากัดที่ จดั ตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ สามารถระดมทุนโดยการออกหุ ้นเสนอขายใน
ลักษณะที่เป็ นได้ท้ งั การออกให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิ ม การออกให้บุคคลภายนอกโดยเฉพาะเจาะจง และการออกให้แก่
ประชาชนโดยทัว่ ไป โดยไม่มีขอ้ จํากัดเหมือนดังในปั จจุบนั (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ก่อนการแก้ไข
พ.ศ. 2521 มาตรา 1222)
ในปี พ.ศ. 2517 ได้มีการพัฒนาตลาดทุนในส่ วนของตลาดรองหรื อตลาดซื้ อขายแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์
(Securities Exchange) ขึ้นเป็ นรู ปธรรมและได้มีการตราพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย พ.ศ.
2517 และในปี พ.ศ. 2518 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Stock Exchange of Thailand: SET) ได้รับการจัดตั้ง
ขึ้นเริ่ มดําเนิ นการ บริ ษทั ซึ่ งทํา PO และนําหุ ้นเข้าจดทะเบี ยน (Listing) ซื้ อขายใน SET ในขณะนั้นทั้งหมดเป็ น
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บริ ษทั จํากัดซึ่ งจัดตั้งขึ้ นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ และบริ ษทั ที่ ทาํ PO และจดทะเบี ยนใน SET
ดังกล่าวก็ถือว่าเป็ นบริ ษทั มหาชน (Public Companies) ตามสากล ดังนั้นจึงเห็นได้วา่ บริ ษทั จํากัดที่จดั ตั้งขึ้นตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์สามารถที่จะเป็ นบริ ษทั เอกชน (Private Companies) หรื อบริ ษทั มหาชน (Public
Companies) ก็ได้ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ว่าบริ ษทั จํากัดจะระดมทุนออกหุน้ เสนอขายแก่ประชาชนทัว่ ไปหรื อไม่
2. ช่วง พ.ศ. 2521 - ก่อน พ.ศ. 2527
อย่างไรก็ตามในปี พ.ศ. 2521 ได้มีการตราพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2521 โดยกฎหมาย
กําหนดให้บริ ษทั มหาชนจํากัดที่ จดั ตั้งขึ้ นนั้น จะต้องเสนอขายหุ ้นให้แก่ ประชาชนโดยทั่วไปตามที่ กฎหมาย
กําหนดให้แล้วเสร็ จก่อนจึงจะดําเนิ นการจดทะเบี ยนจัดตั้งขึ้นเป็ นนิ ติบุคคลได้ (พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน
จํากัด พ.ศ. 2521 มาตรา 23 และมาตรา 52) ตามข้อเสนอแนะของศาสตราจารย์ Sidney M. Robbins (Robbins,
1970: 53-54)
ในขณะเดียวกันพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัดก็กาํ หนดให้บริ ษทั จํากัดตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิ ชย์เป็ นบริ ษทั เอกชน (Private Companies) (พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด (ฉบับเดิม) พ.ศ. 2521
และพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 4) ที่มีผถู ้ ือหุน้ ในจํานวนไม่เกิน 99 ราย (พระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2521 และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
ก่อนการแก้ไข พ.ศ. 2535 มาตรา 1096 ทวิ) และห้ามบริ ษทั จํากัดออกหุ ้นเสนอขายให้แก่ประชาชน (ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 1102) และเมื่อมีการเพิ่มทุน กฎหมายกําหนดให้บริ ษทั จํากัดสามารถออกหุน้ เพิม่
ทุ นให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มและกรรมการบริ ษทั เท่านั้น (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 1222) โดยเป็ น
หลักการที่ ว่าการเสนอขายหุ ้นต่อประชาชนควรเป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด โดยเปรี ยบเที ยบกับบริ ษทั เอกชนแล้ว
บริ ษทั เอกชนจะเป็ นการประกอบกิจการของบุคคลในหมู่ญาติพี่นอ้ ง อาศัยเงินทุนเฉพาะในกลุ่มของตนเอง (สุทธิ
ชัย จิตรวาณิ ช (2524): 13) บริ ษทั เอกชนจะนําหุน้ ขายให้แก่บุคคลภายนอกไม่ได้เลย หากฝ่ าฝื นบริ ษทั และผูบ้ ริ หาร
อาจมีโทษปรับ 20,000 บาท (พระราชบัญญัติกาํ หนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุน้ ส่ วนจํากัด บริ ษทั จํากัด สมาคม และ
มูลนิธิ พ.ศ. 2499 มาตรา 21)
3. ปี พ.ศ. 2535 – ปั จจุบนั
ในปี พ.ศ. 2535 ได้มีการปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวกับตลาดการเงิน (Financial Market) ซึ่ งเป็ นแหล่งระดม
ทุนของบริ ษทั ธุ รกิ จทั้งในตลาดเงิ น (Money Market) ซึ่ งเป็ นการกูย้ ืมผ่านสถาบันการเงิ นและในตลาดทุนหรื อ
ตลาดหลักทรัพย์ (Capital Market or Securities Market) ซึ่งเป็ นการระดมทุนโดยการออกตราสารที่เป็ นหลักทรัพย์
(Securities) ไม่วา่ จะเป็ นตราสารทุนได้แก่หุ้นหรื อตราสารหนี้ ได้แก่ หุ ้นกู้ เป็ นต้น ให้เป็ นไปตามแบบประเทศที่
พัฒนาแล้ว จึ งได้มีการตรากฎหมายกํากับดูแลตลาดทุนทั้งระบบขึ้นมา นัน่ ก็คือพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เพื่อกํากับดูแลการออกหลักทรัพย์ระดมทุนจากประชาชนทัว่ ไปมาดําเนิ นการและ
ขยายธุรกิจ ในขณะเดียวกันก็มีการออกพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 เพื่อยกเลิกพระราชบัญญัติ
ฉบับ พ.ศ. 2521 และแก้ไขอุปสรรคที่ไม่สอดคล้องกับการจัดตั้งบริ ษทั มหาชนจํากัด
อย่างไรก็ตาม หลักการที่กาํ หนดให้บริ ษทั จํากัดที่จดั ตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ตอ้ ง
เป็ นบริ ษทั เอกชนโดยไม่สามารถออกหุ ้นเสนอขายให้แก่ประชาชนและไม่สามารถเพิ่มทุนออกหุ ้นขายให้แก่
บุคคลภายนอกได้ตามที่กาํ หนดไว้น้ นั ต่อมาพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ได้มีบทบัญญัติกาํ หนดยกเว้นให้บริ ษทั
จํากัดสามารถระดมทุนจากประชาชนได้โดยผ่านระบบอิเล็กโทรนิ กส์ทางเว็บไซต์ (Equity Crowdfunding) ตาม
เงื่อนไขการคุม้ ครองผูล้ งทุนตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนดในลักษณะเดียวกันกับ
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การออกหุน้ ระดมทุนจากประชาชนทัว่ ไป (Public Offering) ของบริ ษทั มหาชนจํากัด (นิลุบล เลิศนุวฒั น์, 2559: 24) แต่ก็ยงั เป็ นการเฉพาะเรื่ องและไม่ครอบคลุมเป็ นการยกเลิกหลักการทัว่ ไปทั้งหมดของประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิ ชย์ซ่ ึงกําหนดห้ามบริ ษทั จํากัดออกหุน้ ระดมทุนจากบุคคลภายนอกแต่อย่างใด
การออกหุ้นเพิม่ ทุน
การระดมทุนโดยการออกหุน้ เพิ่มทุนเป็ นวิธีการหนึ่งที่บริ ษทั จํากัดใช้กนั เพราะมีค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่
ถูกและทําได้สะดวกเมื่อเทียบกับการกูย้ มื เงินจากสถาบันการเงิน โดยการออกหุน้ ระดมทุนอาจกระทําได้ดงั นี้
1. การขายหุน้ ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม (Right Offering)
กฎหมายกําหนดให้บริ ษทั จํากัดสามารถระดมทุนจากผูถ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั เท่านั้น (ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 1222) โดยบรรดาหุน้ ที่ออกใหม่ตอ้ งเสนอขายแก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่ วนของจํานวนหุน้
ที่ผถู ้ ือหุน้ แต่ละคนถืออยู่ อีกทั้งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ยังกําหนดว่า การเสนอ
ขายหุ ้นของบริ ษทั จํากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ไม่วา่ จะกระทําโดยบริ ษทั ที่ออกหุน้ นั้นเอง หรื อผู ้
ถือหุ ้นของบริ ษทั ดังกล่าว มิให้กระทําเป็ นการทัว่ ไป หรื อต่อบุคคลในวงกว้าง เว้นแต่จะได้รับยกเว้นหรื อปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด (พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 34) ซึ่ งปั จจุบนั คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ได้ออกหลักเกณฑ์ยกเว้นเฉพาะกรณี
Equity Crowdfunding ที่กล่าวข้างต้นเท่านั้น ซึ่งถือเป็ นข้อจํากัดในการออกหุน้ ระดมทุนของบริ ษทั จํากัดอยู่
2. การขายหุน้ ให้แก่บุคคลโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement)
การระดมทุนวิธีน้ ีเปิ ดโอกาสให้บริ ษทั ได้รับทุนมาจากบุคคลภายนอกอื่น ๆ ในวงแคบ โดยพิจารณาจาก
จํานวนผูล้ งทุน จํานวนหุน้ ที่ออกและเสนอขาย และลักษณะของบุคคลที่จะเข้ามาลงทุน บริ ษทั ที่จะระดมทุนด้วย
วิธีน้ ีจะต้องเป็ นบริ ษทั จํากัดตอนที่เริ่ มจัดตั้งหรื อบริ ษทั มหาชนจํากัดตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.
2535 เท่านั้น โดยการระดมทุนโดยเฉพาะเจาะจงนั้นตามกฎหมายหมายถึง (1) การเสนอขายหุ ้นที่ออกใหม่ให้แก่
บุคคลตั้งแต่ 50 รายขึ้นไปในรอบระยะเวลาสิ บสองเดือน (2) การเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ที่มีมูลรวมทั้งสิ้นไม่เกิน
20 ล้านบาทในรอบสิ บสองเดื อน และ (3) การเสนอขายหุ ้นที่ออกใหม่ต่อผูล้ งทุนสถาบันที่กฎหมายกําหนดไว้
(พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 64 และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
เลขที่ ทจ. 39/2559 ข้อ 39) อย่างไรก็ตามบริ ษทั จํากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ไม่สามารถใช้วธิ ีน้ ีใน
การระดมทุนได้
3. การขายหุน้ ให้แก่ประชาชนทัว่ ไป (Public Offering)
การระดมทุนวิธีน้ ี คือการเสนอขายหุน้ ให้กบั ประชาชนทัว่ ไปในวงกว้าง ซึ่ งหมายถึงการเสนอขายหุน้ ที่
ไม่เข้าลักษณะการเสนอขายให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เดิมหรื อการเสนอขายในวงแคบตามข้อ 1 และข้อ 2 ข้างต้น บริ ษทั ที่จะ
ระดมทุ นด้วยวิธีน้ ี จะต้องเป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัดตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 เท่ านั้น
บริ ษทั ที่ออกและเสนอขายหุ ้นจะต้องยื่นขออนุญาต (พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
มาตรา 33) และจัดทําหนังสื อชี้ ชวนเปิ ดเผยข้อมูลที่ ครบถ้วนให้ประชาชนทัว่ ไปเข้ามาซื้ อหุ ้นของบริ ษทั ยื่นต่อ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 มาตรา 65) เนื่ องจากการระดมทุนโดยวิธีน้ ี มีผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างจึ งต้องมีหน่ วยงาน
กํากับดูแลของรัฐเข้ามาพิจารณาเพื่อการคุม้ ครองผูล้ งทุนก่อนที่จะเสนอขายหุน้ ดังกล่าวได้
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ความพยายามของภาครัฐในการแก้ ไขกฎหมายเพื่อส่ งเสริมการออกหุ้นระดมทุนของบริษัทจํากัด
ในปี พ.ศ. 2560 ได้มีการเสนอแก้ไขร่ างพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ เพื่อส่ งเสริ ม
ธุรกิจเริ่ มต้น (Start-ups) ที่อยูใ่ นรู ปบริ ษทั จํากัด โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ได้จดั ให้มีการรับฟัง
ความคิดเห็ นการแก้ไขร่ างกฎหมายดังกล่าวแล้วจํานวนหลายครั้ง และคณะรัฐมนตรี ได้เห็ นชอบการแก้ไขร่ าง
กฎหมายดังกล่าวแล้ว แต่ยงั ไม่ได้นาํ เข้าสู่ การพิจารณาของสภานิ ติบญ
ั ญัติแห่ งชาติในขณะนั้นและยังค้างอยูใ่ น
ปั จจุบนั โดยวัตถุประสงค์การแก้ไขเพื่อลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจเริ่ มต้น (Start-ups) ดึงดูดนักลงทุน และ
สร้างแรงจูงใจให้พนักงานของบริ ษทั จํากัด ซึ่งประเด็นที่เกี่ยวข้องในการระดมทุนของบริ ษทั จํากัด โดยมีการเสนอ
ปรับปรุ งแก้ไขเพื่อเปิ ดโอกาสให้บริ ษทั จํากัดสามารถเสนอขายหุ ้นต่อพนักงานหรื อกรรมการหรื อเจ้าหนี้ ของ
บริ ษทั ได้ (สรุ ปผลการรับฟั งความคิดเห็ นร่ างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
(ฉบับที่..) พ.ศ. .... และร่ างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
มาตรา 1222 ในปี พ.ศ. 2560 ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์)

5. วิเคราะห์ การออกหุ้นระดมทุนของบริษัทเอกชนตามกฎหมายไทย

การจัดตั้งบริ ษทั จํากัดหรื อบริ ษทั เอกชนของประเทศไทยในปั จจุบนั นับว่ามีความสะดวกมากขึ้นหาก
เทียบกับสมัยอดีต เพราะปั จจุบนั กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ซึ่งเป็ นหน่วยงานหลักในการให้บริ การ
จดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั ได้อาํ นวยความสะดวกโดยการออกหลักเกณฑ์ให้สามารถจดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั จํากัดได้
ภายในวันเดียว แต่การระดมทุนในตอนจัดตั้งบริ ษทั จํากัดก็ยงั ก่อให้เกิดข้อขัดข้องอยู่มาก เพราะวิธีการออกหุ ้น
ระดมทุนยังอยูภ่ ายในวงจํากัดของกลุ่มบุคคลผูร้ ิ เริ่ มที่จะก่อตั้งบริ ษทั และบุคคลในวงจํากัด ยังไม่มีการเปิ ดโอกาส
ให้บริ ษทั จํากัดระดมทุนจากประชาชนทัว่ ไปได้ เนื่ องจากกําหนดห้ามมิให้ช้ ีชวนประชาชนให้ซ้ื อหุ ้น (ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 1102) จึงทําให้ไม่คล่องตัวเท่าที่ควร
แนวคิดของบริ ษทั เอกชนของต่างประเทศตามที่ได้สรุ ปข้างต้นนั้น จะมีลกั ษณะคล้ายคลึงกันคือ เป็ น
บริ ษทั ที่มีผถู ้ ือหุ ้นอยูใ่ นวงจํากัด และไม่ได้ระดมทุนออกหุ ้นขายให้แก่ประชาชนโดยทัว่ ไป ซึ่ งข้อจํากัดดังกล่าว
อาจเป็ นได้ท้ ังกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องมี บทบัญญัติจาํ กัดการออกหุ ้นระดมทุนจากประชาชนไว้อย่างชัดเจน เช่ น
กฎหมายของสหราชอาณาจักร หรื อเป็ นไปโดยบริ บทของการประกอบธุรกิจในรู ปแบบบริ ษทั และการระดมทุน
โดยการออกหุน้ เสนอขาย เช่น กฎหมายของรัฐ Delaware รัฐ California และรัฐ New York ของสหรัฐอเมริ กา เป็ น
ต้น และเมื่ อใดก็ตามที่ ได้มีการออกและเสนอขายหุ ้นให้แก่ ประชาชนจะเป็ นบริ ษทั มหาชนที่ ตอ้ งปฏิ บตั ิ ตาม
กฎเกณฑ์ในเรื่ องการคุม้ ครองประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อไป
กฎหมายไทยกําหนดให้เพิ่มทุนให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เดิมตามส่ วนจํานวนหุน้ ที่ถืออยูห่ รื อกรรมการของบริ ษทั
เท่านั้น บริ ษทั ไม่สามารถออกและเสนอขายหุ ้นเพิ่มทุนให้กบั บุคคลอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ผถู ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ได้ หลายๆ
บริ ษทั จึงใช้วธิ ีเลี่ยงโดยผูถ้ ือหุน้ เดิมขายหุน้ ให้กบั นักลงทุนที่ประสงค์จะเข้าร่ วมทุนให้เข้ามาเป็ นผูถ้ ือหุน้ ก่อนแล้ว
จึ งมี การเพิ่มทุ นอี กครั้ งหนึ่ ง ซึ่ งถื อเป็ นเรื่ องที่ ยุ่งยาก แม้ในปี พ.ศ. 2560 ภาครั ฐจะมี ความพยายามที่ จะแก้ไ ข
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ให้บริ ษทั จํากัดสามารถเสนอขายหุ ้นให้พนักงานและเจ้าหนี้ ของบริ ษทั แต่ก็
ไม่ได้เปิ ดโอกาสให้นักลงทุ นอื่ นที่ ประสงค์จะเข้าร่ วมทุ นได้ ซึ่ งถื อว่ายังไม่มีแนวทางที่ จะแก้ไขอุปสรรคใน
การระดมโดยการออกหุน้ เพิ่มทุนของบริ ษทั จํากัดหรื อบริ ษทั เอกชนให้คล่องตัวมากขึ้นแต่อย่างใด
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ระบุไว้ชดั เจนว่าเมื่อมีการเพิ่มทุน บริ ษทั จํากัดต้องจัดสรรหุน้ เพิ่มทุน
ให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มตามสัดส่ วนการถื อหุ ้นของผูถ้ ื อหุ ้น (Right Offering) ซึ่ งถื อว่าเป็ นการให้สิทธิ ผูถ้ ื อหุ ้นที่ จะ
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สามารถดํารงสัดส่ วนการถือหุ ้นเดิมในบริ ษทั จํากัด (Preemptive/Preemption Rights) หากผูถ้ ือหุ ้นไม่จองซื้ อหุ ้น
ตามสิ ทธิ ผูถ้ ือหุ ้นจะโอนสิ ทธิ ในการจองซื้ อหุ ้นดังกล่าวต่อไปไม่ได้ หากมีหุ้นเหลือกรรมการบริ ษทั สามารถนํา
หุ ้นในส่วนดังกล่าวขายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ คนอื่นที่ตอ้ งการซื้ อ หรื อหากไม่มีผถู ้ ือหุน้ คนใดรับซื้ อต้องขายให้กรรมการ
ของบริ ษทั (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 1222) โดยถ้าพิจารณาดูบทบัญญัติตามกฎหมายแล้ว บริ ษทั
ไม่สามารถนําหุน้ เพิ่มทุนไปเสนอขายให้แก่บุคคลอื่นใดได้ นอกจากผูถ้ ือหุน้ และกรรมการของบริ ษทั เท่านั้น
ในการที่กฎหมายกําหนดไว้อย่างนี้จึงเป็ นอุปสรรคของบริ ษทั จํากัดซึ่งได้ถูกกําหนดให้เป็ นบริ ษทั เอกชน
ตามกฎหมายในการที่ จะจัดหาเงิ นทุนหรื อระดมทุนโดยการออกหุ ้นเสนอขาย ทั้ง ๆ ที่ เป็ นหลักการสําคัญของ
บริ ษทั ประเภทที่ออกหุ ้นระดมทุน ในกรณี ที่บริ ษทั จํากัดมีความจําเป็ นต้องใช้เงินทุนมาดําเนิ นธุรกิจ ไม่วา่ จะเป็ น
เงินทุนหมุนเวียนของบริ ษทั หรื อจะทําการขยายกิจการก็ตาม หากผูถ้ ือหุน้ และกรรมการบริ ษทั ไม่มีเงินที่จะซื้อหุน้
เพิ่มทุ น บริ ษทั จํากัดก็ไม่สามารถจัดหาเงิ นทุ นโดยวิธีก ารเพิ่ มทุ นได้ ในกรณี ที่บริ ษทั จํากัดเป็ นธุ รกิ จเริ่ ม ต้น
(Start-ups) หรื อ ธุ ร กิ จ ขนาดเล็ ก ขนาดกลาง (Small and Medium Enterprises) การจัด หาเงิ น ทุ น ในตลาดเงิ น
(Money Market) โดยการกูย้ ืมจากสถาบันการเงินก็เป็ นไปได้ยาก เนื่ องจากอาจจะไม่มน่ั คงเป็ นที่น่าเชื่อถือและมี
หลักประกันไม่เพียงพอ และหากจะแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด ซึ่งสามารถระดมทุนโดยการออกหุน้ เสนอ
ได้ท้ งั จากผูถ้ ือหุ ้นเดิ ม บุคคลภายนอกบุคคลใด ๆ หรื อจากประชาชนทัว่ ไปได้ก็ตาม บริ ษทั จํากัดก็ไม่สามารถ
กระทํา ได้สะดวกตามเงื่ อนไขของกฎหมายในการเป็ นบริ ษทั มหาชนจํา กัดตามกฎหมาย เนื่ อ งจากกฎหมาย
กําหนดให้บริ ษทั จะต้องมีผถู ้ ือหุ ้นไม่นอ้ ยกว่า 15 ราย (พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 16
และมาตรา 155(2)) หรื อมีกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 5 คน (พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 67)
และจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายที่ยงุ่ ยากซับซ้อนในการออกหุน้ เสนอขายแก่ประชาชนอีกหลายประการ
เมื่ อ พิ จ ารณาเปรี ย บเที ย บกับ กฎหมายต่ า งประเทศที่ ก ล่ า วข้า งต้น จะพบว่า ในระบบกฎหมายของ
ต่างประเทศที่ กาํ หนดประเภทบริ ษทั ไว้ในกฎหมายเป็ นบริ ษทั มหาชนและบริ ษทั เอกชน เช่น สหราชอาณาจักร
และประเทศสิ งคโปร์ แม้บริ ษทั เอกชนไม่สามารถออกหุ ้นระดมทุนจากประชาชนได้ก็ตาม แต่กฎหมายของ
ประเทศดังกล่าวก็ไม่ได้หา้ มบริ ษทั เอกชนเพิ่มทุนออกหุน้ ระดมทุนเสนอขายแก่บุคคลอื่นนอกจากผูถ้ ือหุน้ เดิมของ
บริ ษทั จึ งเห็ นได้ว่าบริ ษทั เอกชนในต่างประเทศข้างต้นนั้นโดยทั่วไปสามารถที่ จะระดมทุนจากบุคคลอื่นได้
เพียงแต่บางประเทศ เช่น ประเทศสิ งคโปร์ กาํ หนดจํากัดจํานวนผูถ้ ือหุน้ ขั้นสู งไว้ไม่เกิน 50 รายและรัฐ Delaware
ไม่เกิน 30 ราย ทําให้การออกหุ ้นระดมทุนของบริ ษทั เอกชนสามารถกระทําได้คล่องตัวขึ้นแม้จะไม่สามารถออก
หุน้ ระดมทุนจากประชาชนได้เหมือนกับบริ ษทั มหาชนก็ตาม
การเสนอแก้ไ ขบทบัญ ญัติ ก ารเพิ่ ม ทุ น จากเดิ ม ที่ สามารถออกหุ ้น เสนอขายได้เ ฉพาะผูถ้ ื อ หุ ้ น และ
กรรมการของบริ ษทั ให้สามารถเสนอขายให้กบั ทั้งผูถ้ ือหุ ้นเดิมตามสัดส่ วน หรื อพนักงาน หรื อกรรมการ หรื อ
เจ้าหนี้ของบริ ษทั เพื่อเปิ ดโอกาสให้บริ ษทั ซึ่งเป็ นธุรกิจเริ่ มต้น (Start-ups) ของกระทรวงพาณิ ชย์ที่กล่าวข้างต้นนั้น
แม้อาจจะสามารถแก้ไขอุปสรรคเรื่ องการระดมทุนไปได้ในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาข้อเสนอแก้ไข
ดังกล่าวเห็ นได้ว่ายังไม่ อาํ นวยความคล่องตัวของธุ ร กิ จในรู ปของบริ ษทั เอกชนได้เท่ าที่ ควร เนื่ องจากจํากัด
การออกหุ ้นเพิ่มทุนได้จากเฉพาะผูถ้ ือหุ ้นเดิ มตามสัดส่ วน หรื อกรรมการ หรื อพนักงาน หรื อเจ้าหนี้ ของบริ ษทั
เท่านั้น ทําให้ความยืดหยุน่ ในการระดมทุนโดยการออกหุ ้นเพิ่มทุนของบริ ษทั จํากัดแม้จะมีเพิ่มขึ้นแต่ก็มีเพิ่มขึ้น
แบบอยู่ในวงจํากัดมากเกิ นไป ซึ่ งต่างจากกฎหมายในต่างประเทศที่ กล่าวข้างต้น เช่ น สหราชอาณาจักร และ
ประเทศสิ งคโปร์ ที่ไม่ได้กาํ หนดไว้เคร่ งครั ด เพียงแต่กาํ หนดไม่ให้บริ ษทั เอกชนเสนอขายหุ ้นระดมทุ นจาก
ประชาชนทัว่ ไปหรื อจํากัดจํานวนผูถ้ ือหุน้ ไว้ไม่มากเช่น 50 ราย และในบางรัฐของสหรัฐอเมริ กาที่ไม่ได้กาํ หนด
709

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 14 ประจําปี 2562

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

ประเภทบริ ษทั ไว้ เช่น รัฐ California และรัฐ New York กําหนดว่าถ้าบริ ษทั ระดมทุนจากประชาชนต้องดําเนินการ
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในการออกหุน้ ระดมทุนจากประชาชนเท่านั้น

6. สรุ ป

การจัดหาเงินทุนโดยวิธีการออกหุ ้นเพื่อการระดมทุนของบริ ษทั จํากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิ ชย์ซ่ ึ งเป็ นบริ ษทั เอกชนนั้น บริ ษทั จํากัดหรื อบริ ษทั เอกชนสามารถเพิ่มทุนระดมทุนได้โดยการออกหุ ้นใหม่
เพื่อจัดสรรหรื อเสนอขายให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิมตามส่ วนจํานวนที่ผถู ้ ือหุ ้นแต่ละคนมีอยูแ่ ล้วก่อน หลังจากนั้นหากมี
หุ ้นเหลือเนื่ องจากผูถ้ ือหุน้ ไม่รับซื้ อตามที่เสนอขาย กรรมการจะนําไปจัดสรรเสนอขายเพื่อระดมทุนจากผูถ้ ือหุน้
คนอื่นหรื อกรรมการของบริ ษทั เท่านั้น ซึ่ งวิธีการเพิ่มทุนดังกล่าวเป็ นการจํากัดการออกหุน้ เพื่อจัดหาเงินทุนมาใช้
ในการประกอบธุรกิจหรื อขยายธุรกิจได้ หากผูถ้ ือหุ ้นเดิมและกรรมการไม่มีเงินที่จะซื้ อหุ ้นจากการระดมทุนโดย
การออกหุ ้น และมีผลทําให้ธุรกิจเริ่ มต้น ธุรกิจขนาดเล็ก หรื อธุรกิจที่ไม่สามารถจัดหาเงินทุนโดยวิธีการอื่น เช่น
การกูย้ ืมเงินจากสถาบันการเงิน ไม่สามารถที่จะดําเนิ นธุรกิจต่อไป เป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นฐาน
ของประเทศ แม้กระทรวงพาณิ ชย์จะได้เสนอให้มีการแก้ไข แต่การแก้ไขดังกล่าวก็ยงั จํากัดอยูเ่ ฉพาะบุคคลบาง
กลุ่มที่ เป็ นวงแคบ อันได้แก่ พนักงานและเจ้าหนี้ ของบริ ษทั เท่านั้น จึ งยังไม่สอดคล้องกับแนวทางที่จะส่ งเสริ ม
บริ ษทั จํากัดให้มีการออกหุน้ ระดมทุน

7. ข้ อเสนอแนะ

เห็ นควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 22 หมวด 4 ว่าด้วย
บริ ษทั จํากัดให้สามารถเพิ่มทุนออกหุ ้นให้บุคคลภายนอกอื่ นในวงจํากัดที่ จะเข้ามาถือหุ ้นตามหลักเกณฑ์ของ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559 ในเรื่ อง Private Placement ที่กล่าวข้างต้นได้ นอกจากนั้นเพื่อดํารง
หลักการของบริ ษทั จํากัดซึ่ งเป็ นบริ ษทั เอกชนที่ไม่สามารถขายหุ ้นให้กบั ประชาชนทัว่ ไปจํานวนมากเหมือนกับ
บริ ษทั มหาชนจํากัด จึงควรกําหนดจํานวนผูถ้ ือหุน้ ขั้นสู งเหมือนกับ Private Companies ในประเทศสิ งคโปร์ และ
Closely-held Corporations ในรัฐ Delaware ของสหรัฐอเมริ กา โดยเพื่อความยืดหยุน่ และคล่องตัวของทั้งบริ ษทั ที่
เป็ นธุรกิจเริ่ มต้นและธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางในประเทศไทยเห็นควรกําหนดจํานวนผูถ้ ือหุน้ ไว้ไม่เกิน 99 ราย
ตามที่ เคยกําหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์เมื่อแก้ไขเพิ่มเติมในปี พ.ศ. 2521 การกําหนดจํานวน
ผูถ้ ื อ หุ ้น ไว้เช่ นนี้ หากมี การเพิ่ม ทุ นให้บุคคลอื่ น ที่ แม้ไม่ ใช่ ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มแต่ย งั ไม่เกิ นจํา นวนขั้นสู ง ที่ กาํ หนดก็
สามารถทําได้ตามกฎหมาย เพื่อให้การระดมทุนโดยการออกหุ ้นเพิ่มทุนของบริ ษทั จํากัดมีประสิ ทธิ ภาพและ
คล่องตัวมากขึ้นไม่จาํ กัดอยูเ่ ฉพาะบุคคลภายในบริ ษทั และช่วยขจัดอุปสรรคในการพัฒนาธุรกิจในรู ปของบริ ษทั
จํากัดทั้งระบบ ไม่วา่ จะเป็ นธุรกิจเริ่ มต้นหรื อไม่ก็ตาม
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บทคัดย่ อ

คําให้การรับสารภาพมีความสําคัญต่อการบริ หารกระบวนการยุติธรรมของไทยเป็ นอย่างมากตั้งแต่อดีต
กาล แต่ปัจจุบนั ยังไม่มีการศึกษาวิจยั อภิปราย และทบทวนหลักกฎหมายและทางปฏิบตั ิของศาลไทยเกี่ยวกับเรื่ อง
ดังกล่าวอย่างเป็ นระบบมากเท่าที่ควร โดยงานวิจยั ชิ้นนี้ เป็ นความพยายามในศึกษาถึงประวัติศาสตร์ ความเป็ นมา
ของกฎหมายลักษณะพยาน และการวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ (critical analysis) หลักกฎหมายและแนวปฏิบตั ิของศาล
ไทยโดยศึกษากรณี ที่จาํ เลยให้การรับสารภาพ (plead guilty) ต่อศาล รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับคํารับสารภาพ
(law of confession) โดยศึ ก ษาเชิ ง เปรี ย บเที ย บกับ กลุ่ ม ประเทศคอมมอนลอว์ (Common law) คื อ ประเทศ
สหรัฐอเมริ กาและอังกฤษ ที่มีพฒั นาการในทางปฏิบตั ิในการให้ศาลพิพากษาคดีที่จาํ เลยให้การรับสารภาพได้โดย
ไม่ตอ้ งมีการสื บพยานมาเป็ นเวลาหลายทศวรรษและมีการแก้ไขกฎหมายกับแนวปฏิ บตั ิอย่างต่อเนื่ อง รวมทั้ง
ศึ กษาเปรี ยบเที ยบกับกลุ่มประเทศที่ ใช้ประมวลกฎหมาย (Civil law) คือ ประเทศฝรั่งเศสและเยอรมนี ซ่ ึ งเป็ น
ระบบที่ มี ม าตรฐานในเรื่ อ งของกระบวนการยุติ ธ รรมทางอาญาในระดับ ที่ เ ป็ นแม่ แ บบสํา หรั บ การศึ ก ษา
เปรี ยบเทียบกับประเทศอื่นๆ
ผลในทางกระบวนพิจารณาของการให้การรับสารภาพ ในประเทศสหรัฐอเมริ กา อังกฤษ และประเทศ
คอมมอนลอว์อื่นๆ มีขอ้ ที่น่าสนใจ กล่าวคือเมื่อจําเลยให้การรับสารภาพแล้ว ไม่วา่ คดีจะมีอตั ราโทษเท่าใด ศาลจะ
มี คาํ พิพากษาลงโทษจําเลยโดยไม่ตอ้ งมี การสื บพยาน ทั้งนี้ โดยเฉพาะในประเทศสหรั ฐอเมริ กานั้น หากศาล
ตรวจสอบและเห็นว่าคําให้การรับสารภาพนั้นถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย กล่าวคือครบถ้วนตามเงื่อนไขซึ่ ง
สามารถเกิดขึ้นได้สองกรณี คือให้การรับสารภาพเอง หรื อให้การรับสารภาพอันเกิดจากการเจรจาต่อรอง หลัก
สําคัญในการวินิจฉัยว่าคําให้การรับสารภาพนั้นชอบด้วยกฎหมายหรื อไม่ คือ ต้องเป็ นการให้การรับสารภาพโดย
สมัครใจ (voluntarily) และเข้าใจถึงการให้การรับสารภาพของตน ทั้งต้องไม่ละเมิดหลัก due process อันถือได้วา่
เป็ นหลักประกันสิ ทธิ และเสรี ภาพของผูถ้ ูกกล่าวหา หากมีการละเมิดหลักเกณฑ์ดงั กล่าวจะทําให้ศาลไม่มีอาํ นาจ
กําหนดโทษจําเลยโดยไม่มีการพิจารณาคดี โดยศาลถือว่าคํารับสารภาพจะไม่ได้รับการเชื่อถือทั้งหมดแม้วา่ จะเป็ น
ความจริ งก็ตามหรื อในทางกลับกัน หากองค์ประกอบครบถ้วนตามเงื่ อนไขที่ ก ฎหมายกําหนดศาลต้อ งมี ค าํ
พิพากษากําหนดโทษ โดยไม่มีดุลพินิจในการสั่งให้มีการสื บพยาน แต่ตามกฎหมายไทยหากเป็ นคดีอาญาทัว่ ไป
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 176 วรรคแรก กําหนดว่าเป็ นดุลพินิจของศาลที่อาจให้มีการ
สื บพยานในคดี ท่ีจาํ เลยให้การรับสารภาพก็ได้ หากศาลเห็นควรมีคาํ พิพากษาในทันที คดี ก็จะเข้าสู่ ข้ นั ตอนของ
การกําหนดโทษ
คําสําคัญ: ผลของคํารับสารภาพ, วิธีพิจารณาคดีอาญา, จําเลยให้การรับสารภาพ
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ABSTRACT

Pleading guilty is crucial under Thailand’s criminal prosecution. But, upon present time, there are still
not as many systematically efficient studies, debates and review of legal principles and legal practices of the
Criminal Court. This study is an attempt to learn the Thai history of rules of evidence and make a critical analysis
on legal principles and practice of Thai Criminal Court in comparison to Common law, such as United States of
America and United Kingdom, in which court practice tends to give judgement in cases that the Defendant plead
guilty with pace of witness examination, with constantly amended law and review of their court practice, also, to
study in comparison to Civil law, such as France and Germany, which seems to set standard of criminal
prosecution as an example to other countries.
Results of pleading guilty in the United States and the United Kingdom and other Common law
countries have a common interesting point in them. Say once a defendant plead guilty, no matter the penalty,
court will give judgement without further examination. Especially in the United States, the court can give
judgement if the defendant has pleaded guilty in two cases: voluntarily plead guilty or entering into a plea bargain,
under the principles that a guilty plea that is entered voluntarily, knowingly, and understandingly, even to obtain
an advantage, is sufficient to overcome constitutional objections, however, not violating or denying due process.
If due process is violated the court shall not impose any penalty without trial and The plea cannot be trusted,
regardless of its reliability. On the other hand, when all conditions are met, the court shall give judgement without
any discreet to trial. In contrary to Thai criminal justice system Section 176 of The Criminal Code which impose
that the court has the discreet to trial or not to. The court shall, at its discretion, impose a judgement. The case
then proceed to determine the penalty.
Keywords: result of pleading guilty, confession, criminal prosecution, witness confession

1. บทนํา

บรมครู แห่ งวงการกฎหมายไทยได้นิยามความหมายของกฎหมายลักษณะพยานไว้อย่างอย่างคมคาย
ดังนี้ “กฎหมายลักษณะพยานเป็ นกฎหมายอันว่าด้วยวิธีการเสนอและค้นคว้าหาข้อเท็จจริ ง เพื่อที่ จะบังคับใช้
กฎหมายฝ่ ายสารบัญญัติได้ถูกต้อง นี่ เป็ นความมุ่งหมายส่ วนใหญ่ของกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน” 1 และ
ศาสตราจารย์ แอล ดูปลาตร์ กล่าวว่า ในคดีอาญาคํารับสารภาพของจําเลยจัดเป็ นพยานชั้นเยี่ยม แม้ปัจจุบนั นี้ก็ยงั
เชื่ อกันว่าเป็ นวิธีอนั เที่ ยงตรงที่ จะยืนยันให้ศาลเชื่ อในข้อเท็จจริ งอันใดอันหนึ่ งอย่างแน่ นอนที่ สุด 2 สําหรั บ
ประเทศไทยการพิจารณาคดีในชั้นศาลหากจําเลยให้การรับสารภาพตามฟ้องโจทก์ ศาลจะพิพากษาโดยไม่ตอ้ งสื บ
พยานหลักฐานต่อไปก็ได้ เว้นแต่คดีที่มีขอ้ หาในความผิดซึ่งจําเลยรับสารภาพนั้นกฎหมายกําหนดอัตราโทษอย่าง
ตํ่าไว้ให้จาํ คุกตั้งแต่ห้าปี ขึ้นไป หรื อโทษสถานหนักกว่านั้น ศาลต้องฟังพยานโจทก์จนกว่าจะพอใจว่าจะเลยได้
กระทําผิดจริ ง ทั้งนี้ ตามนัยของบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 176
0

1

1

ประมูล สุ วรรณศาล, คําอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน, พิมพ์ครั้งที่ 7, (กรุ งเทพฯ: สํานักพิมพ์นิติบรรณการ, 2517) น.1.
แอล ดูปลาตร์ , กฎหมายลักษณะพยานและจิตวิทยา, (พระนคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการเมือง, 2477), น. 12-13.
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ในอดี ตตั้งแต่ยุคสมัยโบราณเป็ นต้นมาได้มีการกล่าวถึ ง “คํารั บสารภาพ” หรื อ “คํารั บของคู่ความ”
ด้วยเช่ นกัน จากการศึ กษาค้นคว้าพบว่าพยานหลักฐานที่ ดีที่สุดตามกฎหมายลักษณะพยานในยุคโบราณ คือ
หลักการที่วา่ “คํารับของคู่ความฝ่ ายตรงกันข้ามเป็ นพยานหลักฐานที่ดีที่สุด” หลักการนี้มีปรากฏอยูใ่ นกฎหมายเก่า
ของไทยด้วย ดังความในกฎหมายลักษณะพยานที่วา่ “อนึ่ งโจทจําเลยรับกันในสํานวนฟังได้ อ้างพญาณสิ บคนรับ
สมอ้า งหมี เ ท่ า โจทจํา เลยรั บกันในสํา นวน” (ประมวลกฎหมาย พ.ศ.2348 เล่ ม 1 หน้า 350 ข้อ 48) 3 ต่ อ มามี
บทบัญญัติที่ให้อาํ นาจศาลในการพิพากษาลงโทษจําเลยที่ให้การรับสารภาพโดยไม่มีการสื บพยานนั้น ปรากฏครั้ง
แรกในมาตรา 11 ของพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความมีโทษสําหรับใช้ไปพลางก่อน ร.ศ. 115 (พ.ศ.2439) ซึ่ งใช้
บังคับกับทุกคดีโดยไม่มีขอ้ ยกเว้น จนกระทัง่ ต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ในปี พ.ศ.2478 ในมาตรา 176 กําหนดให้ศาลมีคาํ พิพากษาในคดีที่จาํ เลยให้การรับสารภาพโดยไม่มีการสื บพยาน
เว้นแต่คดีที่มีอตั ราโทษขั้นสูงตั้งแต่สิบปี ขึ้นไป ต่อมาในปี 2499 4 จึงมีการแก้ไขข้อยกเว้นจากเดิมที่มีอตั ราโทษขั้น
สู งตั้งแต่สิบปี ขึ้นไป เปลี่ยนเป็ นมีอตั ราโทษขั้นตํ่าตั้งแต่ห้าปี ขึ้นไปหรื อโทษสถานที่หนักกว่านั้นแล้วใช้บงั คับมา
จนถึงปั จจุบนั นี้ โดยไม่มีการแก้ไขอีกเลย และจากการพิจารณาทิศทางของการแก้ไขกฎหมายในช่วงทศวรรษที่
ผ่านมา จะเห็นว่ามีแนวโน้มที่จะกําหนดข้อยกเว้นที่ตอ้ งมีการสื บพยานประกอบคํารับสารภาพให้แคบลง ดังจะ
เห็นได้ชดั เจนจากบทบัญญัติในมาตรา 13 ของพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ.2550 อีกทั้งผูเ้ ขียนมี
ข้อสังเกตที่ น่าสนใจอย่างยิ่ง คื อ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 176 ซึ่ งกําหนดให้คดี
ความผิดอาญาที่รับสารภาพหากมีอตั ราโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปี ขึ้นไปหรื อโทษสถานที่หนักกว่านั้นศาลจะพิพากษา
ลงโทษจําเลยทันที ไม่ได้จะต้องสื บพยานหลักฐานประกอบคํารับสารภาพเสี ยก่อน แต่ในขณะที่ อีกหลายฐาน
ความผิดที่ไม่มีอตั ราโทษจําคุกอย่างตํ่า(มีแต่อตั ราโทษจําคุกขั้นสูง) หรื อในความผิดที่มีอตั ราโทษจําคุกอย่างตํ่าไม่
ถึงห้าปี แม้จะเป็ นความผิดที่ศาลสามารถลงโทษจําคุกได้สูงสุ ดถึง 10 ปี 15 ปี หรื อ 20 ปี ซึ งเป็ นความผิดที่มีอตั รา
โทษสูงเช่นเดียวกันกล่าวคือเป็ นคดีอาญาที่มีความผิดร้ายแรงโทษค่อนข้างสูง แต่กฎหมายไม่ได้บญั ญัติบงั คับให้มี
การสื บพยานประกอบคํารับสารภาพจําเลยก่อนแต่อย่างใด ศาลสามารถพิพากษาลงโทษจําเลยที่รับสารภาพได้
ทันที เป็ นต้น
ผลในทางกระบวนพิจารณาของการให้การรับสารภาพ ในประเทศสหรัฐอเมริ กา อังกฤษ และประเทศ
คอมมอนลอว์อื่นๆ มีขอ้ ที่น่าสนใจ กล่าวคือ เมื่อจําเลยให้การรับสารภาพแล้ว ไม่วา่ คดีจะมีอตั ราโทษเท่าใด ศาล
จะมีคาํ พิพากษาลงโทษจําเลยโดยไม่ตอ้ งมีการสื บพยาน ทั้งนี้ โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริ กานั้น หากศาล
ตรวจสอบและเห็นว่าคําให้การรับสารภาพนั้นถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย กล่าวคือครบถ้วนตามเงื่อนไขซึ่ ง
ในทางปฏิบตั ิเกิดขึ้นได้สองกรณี คือให้การรับสารภาพเอง หรื อให้การรับสารภาพอันเกิดจากการเจรจาต่อรอง
หลักสําคัญในการวินิจฉัยว่าคําให้การรับสารภาพชอบด้วยกฎหมายหรื อไม่ คือ ต้องเป็ นการให้การรับสารภาพโดย
สมัครใจ (Voluntariness of the confession) ซึ่ งหลักการนี้ ศาลสู งสุ ดสหรัฐฯ ได้วางหลักการสําคัญเกี่ยวกับวิธีการ
สอบสวนปากคําผูต้ อ้ งหาไว้อย่างชัดเจนทั้งในระดับมลรัฐ และระดับรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ในคดี Miranda ปี ค.ศ.
1966 5 ทั้งต้องไม่ละเมิดหลัก due process of law อันถือได้วา่ เป็ นหลักประกันสิ ทธิ และเสรี ภาพของผูถ้ ูกกล่าวหา
หากมีการละเมิดหลักเกณฑ์ดงั กล่าวจะทําให้ศาลไม่มีอาํ นาจกําหนดโทษจําเลยโดยไม่มีการพิจารณาคดี โดยศาล
2

3

4
5

ประมวลกฎหมาย พ.ศ. 2348 นี้ เป็ นเอกสารที่มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์ และการเมือง ได้จดั พิมพ์ข้ ึนใหม่โดยใช้กฎหมายตรา
สามดวงซึ่ งเป็ นฉบับหลวงเป็ นต้นฉบับ (รวม 3 เล่ม ระหว่าง พ.ศ. 2481-2482)
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2499.
Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436 (1966)
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ถื อ ว่า คํา รั บ สารภาพจะไม่ ไ ด้รั บ การเชื่ อ ถื อ ทั้ง หมดแม้ว่า จะเป็ นความจริ ง ก็ ต ามหรื อ ในทางกลับ กัน หาก
องค์ประกอบครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดศาลต้องมีคาํ พิพากษากําหนดโทษ โดยไม่มีดุลพินิจในการ
สัง่ ให้มีการสื บพยาน เป็ นต้น
จากการวิเคราะห์แนวคําวินิจฉัยคําพิพากษาศาลฎีกาของไทย พบว่ายังไม่ชดั เจนว่าศาลมีหลักอย่างไรใน
การวินิจฉัยว่าควรเชื่อถือหรื อไม่เชื่อถือคําให้การรับสารภาพ เพราะบางกรณี ถึงแม้จาํ เลยจะให้การรับสารภาพแต่
ศาลก็พิพากษายกฟ้อง (เช่น คําพิพากษาฎีกาที่ 1476/2525 6) แต่บางกรณี แม้จาํ เลยให้การรับสารภาพ แต่ปรากฏ
ข้อเท็จจริ งในรายงานสื บเสาะของพนักงานคุมประพฤติที่อาจทําให้ศาลสงสัยความถูกต้องของการให้ก ารรั บ
สารภาพ (แต่ศาลก็เลื อกที่ จะเชื่ อคําให้การรั บสารภาพและลงโทษจําเลย เช่ น คําพิพากษาฎี กาที่ 2849/2559) 7
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคําพิพากษาฎี กาที่ 2849/2559 ผูเ้ ขียนยังไม่สนิ ทใจนัก ว่าเหตุใดในคําพิพากษาฎี กา ศาลจึง
เลือกที่จะลงโทษจําเลยตามคําให้การรับสารภาพ ทั้งที่ได้ความจากรายงานสื บเสาะของพนักงานคุมประพฤติวา่ มี
ข้อสงสัยว่าการกระทําที่จาํ เลยให้การรับสารภาพ อาจไม่เป็ นความผิด ซึ่ งในกรณี ที่การกระทําของจําเลยตามคํา
ฟ้ องไม่เป็ นความผิดนี้ ศาลฎี กาเคยมีคาํ พิพากษาว่าแม้จาํ เลยจะมีการให้การรับสารภาพก็ลงโทษไม่ได้ (เช่น คํา
พิพากษาฎี กาที่ 2318/2553) ประเด็นข้างต้นทําให้ผูเ้ ขียนเกิ ดความสนใจจึ งเป็ นแรงบันดาลใจให้ผูเ้ ขียนศึ กษา
กฎหมายเกี่ยวกับคํารับสารภาพตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั ว่ามีประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาและมีความสําคัญต่อการ
บริ หารงานกระบวนการยุติธรรมอยูอ่ ย่างไรบ้าง เนื่ องจากผูเ้ ขียนพบว่าในทางปฏิบตั ิมกั พบอยูบ่ ่อยๆว่าผูพ้ ิพากษา
มักวางตนเป็ นนกลางอันเป็ นการผิดหลัก “การดําเนิ นคดีอาญาโดยรัฐ” ที่ทุกฝ่ ายต่างมีหน้าที่ตอ้ งตรวจสอบค้นหา
ความจริ งร่ วมกันโดยเฉพาะในการดําเนิ นคดีอาญาในชั้นศาลซึ่ งศาลต้องมีหน้าที่กระตือรื อร้นในการตรวจสอบ
ค้นหาความจริ งแท้เของเรื่ อง ศาลจะวางตนเป็ นกลางหรื อวางเฉยอันเป็ นการปฏิบตั ิทาํ นองเดียวกับศาลในประเทศ
ที่การดําเนินคดีอาญาเป็ น “การดําเนินคดีอาญาโดยประชาชน” ทั้งที่มีบทบัญญัติให้อาํ นาจศาลค้นหาความจริ งได้
อย่างกว้างขว้างตาม มาตรา 228 แต่ศาลกลับจํากัดอํานาจตัวเองและยอมตัดสิ นคดีไปโดยที่ยงั มีขอ้ กังขาอยู่จึงไม่
น่าจะเป็ นผลดีกบั กระบวนการยุติธรรมและอาจทําให้กระบวนการยุติธรรมขาดความน่าเชื่อถือได้ซ่ ึ งเป็ นเรื่ องที่
อาจกระทบต่อกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบได้
กรณี น้ ีถา้ ศาลชั้นต้นสอบคําให้การจําเลยให้ชดั เจนอีกครั้งหลังได้ความจากรายงานสื บเสาะของพนักงาน
คุมประพฤติ จําเลยอาจให้การปฏิเสธ และคดีก็ตอ้ งมีการสื บพยานให้ได้ความชัดเจนว่าคํารับสารภาพเป็ นอย่างที่
จําเลยว่าหรื อเป็ นอย่างที่พนักงานคุม้ ประพฤติรายงานขึ้นมา แต่เมื่อศาลชั้นต้นไม่ได้สอบคําให้การอีกครั้ง แทนที่
ศาลสูงจะย้อนสํานวนไปให้ศาลชั้นต้นดําเนินการให้ถูกต้อง กลับพิพากษาคดีไปตามคําให้การรับสารภาพทั้งที่ยงั
มีขอ้ เคลือบแคลงสงสัยอยูจ่ ึงไม่น่าจะเป็ นธรรมแก่จาํ เลย ซึ่ งไม่สอดคล้องกับการดําเนิ นคดีอาญาในประเทศไทย
ซึ่งใช้หลักการดําเนินคดีอาญาโดยรัฐ 8 เป็ นต้น
6

7

6
7
8

และดูคาํ พิพากษาฎีกาที่ 750/2543, ที่ 10547/2558
และดูคาํ พิพากษาฎีกาที่ 3195/2553
ดูประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 32 ซึ่งแสดงออกชัดว่าการดําเนิ นคดีอาญาของประเทศไทยเป็ นไปตามหลักการ
ดําเนินคดีอาญาโดยรัฐ
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2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อทําความเข้าใจประวัติศาสตร์และความเป็ นมาของการรับสารภาพ
2. เพื่อกําหนดเงื่อนไขในการรับฟังคําให้การรับสารภาพให้มีความชัดเจนและเป็ นหลักประกันว่าจําเลย
ที่ให้การรับสารภาพนั้นเป็ นผูก้ ระทําความผิดจริ งตามฟ้อง
3. เพื่อศึกษาในเชิงเปรี ยบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศเพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาของประเทศไทยต่อไป
4. เพื่อเป็ นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าวิจยั เกี่ยวกับการรับสารภาพต่อไป

3. สรุป

จากปั ญหาที่ได้วิเคราะห์ขา้ งต้นผูเ้ ขียนจึงเห็นว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั “คํารับสารภาพ” ของจําเลยมี
ความสําคัญอย่างยิ่งต่อการบริ หารงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและการพิจารณาตัดสิ นคดี โดยเหตุผลที่
ผูเ้ ขียนทําการศึ กษาวิจยั ในหัวข้อนี้ ก็เนื่ องด้วยเหตุผลหลักสามประการ ดังนี้ ประการแรก คือ จากการพิจารณา
ทิศทางของการแก้ไขกฎหมายในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา จะเห็นว่ามีแนวโน้มที่จะมีการกําหนดข้อยกเว้นที่ตอ้ งมี
การสื บ พยานหลัก ฐานประกอบคํา รั บ สารภาพให้ แ คบลง ดัง จะเห็ น ได้จ ากบทบัญ ญัติ ใ นมาตรา 13 ของ
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 และเมื่อเมื่อคํานึ งถึงข้อเท็จจริ งในปั จจุบนั ที่วา่ คดีอาญาส่ วน
ใหญ่ที่มีการฟ้องคดีในศาลไทย คือ คดียาเสพติดนั้นเอง ประการที่สอง คือ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 176 นั้นมีประเด็นที่น่าสนใจคือสําหรับในอีกหลายฐานความผิดที่ไม่มีอตั ราโทษจําคุกอย่างตํ่า(มีแต่
อัตราโทษจําคุกขั้นสู ง) หรื อในความผิดที่มีอตั ราโทษจําคุกอย่างตํ่าไม่ถึงห้าปี แม้จะเป็ นความผิดที่ ศาลสามารถ
ลงโทษจําคุกได้สูงสุดถึง 10 ปี 15 ปี หรื อ 20 ปี ซึงเป็ นความผิดที่มีอตั ราโทษสูงเช่นเดียวกันกล่าวคือเป็ นคดี อาญา
ที่ มีความผิดร้ายแรงโทษค่อนข้างสู ง แต่กฎหมายไม่ได้บญ
ั ญัติบงั คับให้มีการสื บพยานประกอบคํารับสารภาพ
จําเลยก่อนแต่อย่างใด ศาลสามารถพิพากษาลงโทษจําเลยที่รับสารภาพได้ทนั ที กล่าวโดยสรุ ปคือทางปฏิบตั ิของ
ศาลในปั จจุ บันหากความผิดที่ จาํ เลยรั บสารภาพเป็ นความผิดที่ มีอตั ราโทษจําคุ กอย่างตํ่าไม่ถึงห้าปี หรื อเป็ น
ความผิดที่ไม่มีโทษอย่างตํ่า ไม่วา่ จะมีโทษขั้นสูงที่ศาลสามารถลงโทษได้เท่าใดก็ตาม (ดูโทษขั้นตํ่าเป็ นเกณฑ์การ
พิจารณา มาตรา 176 ไม่สนใจโทษขั้นสู ง) 9 ไม่อยูใ่ นบังคับที่ศาลต้องสื บพยานหลักฐานประกอบคํารับสารภาพ
ประการสุ ดท้าย คือ จากการวิเคราะห์แนวคําพิพากษาศาลฎี กาของไทยพบว่าในทางปฏิบตั ิยงั ไม่ชดั เจนว่าศาลมี
หลักอย่างไรในการวินิจฉัยว่าควรเชื่อถือหรื อไม่เชื่อถือคําให้การรับสารภาพเพราะบางกรณี แม้จาํ เลยจะให้การรับ
สารภาพแต่ศาลก็พิพากษายกฟ้อง เช่น (ฎ.1476/2525, ฎ.750/2543) แต่บางกรณี แม้จาํ เลยจะให้การรับสารภาพแต่
ปรากฏข้อเท็จจริ งในรายงานสื บเสาะของพนักงานคุมประพฤติที่อาจทําให้ศาลสงสัยความถูกต้องของการให้การ
รับสารภาพแต่ศาลก็เลือกที่จะเชื่อคําให้การรับสารภาพและลงโทษจําเลย เช่น (ฎ.3195/2553, ฎ.2849/2559) ทั้งที่มี
ข้อเคลืบแคลงสงสัยอยูจ่ ึงไม่น่าจะเป็ นธรรมกับจําเลย และไม่สอดคล้องกับหลักการดําเนิ นคดีอาญาโดยรัฐซึ่งทุก
ฝ่ ายต่างมีหน้าที่ตอ้ งตรวจสอบค้นหาความจริ ง
ในบทความนี้ผเู ้ ขียนประสงค์จะแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของ คํารับสารภาพ ตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั
โดยจะศึ กษาเปรี ยบเทียบหลักกฎหมายและแนวปฏิบตั ิของศาลไทย กับหลักกฎหมายและแนวปฏิ บตั ิของกลุ่ม
8

9

ธานิ ศ เกศวพิทกั ษ์,คําอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 3-4 (เล่ม 2), พิมพ์ครั้งที่ 13, (กรุ งเทพฯ: เนติบณั ฑิตย
สภา), น. 330.
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ประเทศคอมมอนลอว์ (Common Law) และกลุ่มประเทศที่ ใช้ประมวลกฎหมาย (Civil Law) เพื่อนําเสนอว่า
กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยยังมีขอ้ บกพร่ องอยูม่ าก และกระตุน้ เตือนให้หมู่นกั วิชาการและผูท้ ี่สนใจ
เกิ ด การ อภิ ป ราย และทบทวนหลัก กฎหมาย รวมถึ ง พิ จ ารณาในการแก้ไ ขกฎหมายในอนาคตเพื่ อ นํา ไปสู่
การพัฒนาหลักกฎหมายและแนวปฏิบตั ิในกรณี จาํ เลยให้การรับสารภาพที่เป็ นธรรมมากขึ้นต่อไปในอนาคต
ผูเ้ ขียนหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าผูใ้ ช้กฎหมายในทางปฏิบตั ิจะใช้กฎหมายและตีความกฎหมายเพื่อผดุงความ
ยุติธรรมให้บงั เกิดขึ้นในสังคมต่อไปไม่ใช่ว่ากฎหมายให้อาํ นาจศาลอย่างเต็มที่แล้ว แต่ในทางปฏิบตั ิผพู ้ ิพากษา
ไทยกลับจํากัดบทบาทของตนเอง ดังนั้น ผูม้ ี หน้าที่ ใช้กฎหมายในทางปฏิ บัติตอ้ งตระหนักรู ้ ว่าถ้าเรื่ อ งใดที่
กฎหมายให้ใช้อาํ นาจตามแบบระบบกล่าวหาศาลก็ตอ้ งปฏิบตั ิวางตัวเป็ นกลางตามแบบอย่างของระบบดังกล่าว
กลับกันถ้าเรื่ องใดกฎหมายให้ใช้อาํ นาจตามแบบระบบไต่สวนศาลจะไปวางตัวเป็ นกลางตามแบบอย่างของระบบ
กล่าวหาย่อมไม่ถูกต้องและไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของผูร้ ่ างกฎหมายอันถือได้วา่ เป็ นการบังคับใช้กฎหมาย
ให้ผิดแผกแตกต่างไปจากเจตนารมณ์ของบทบัญญัติซ่ ึ งในความเห็นของผูเ้ ขียนนับว่าเป็ นเรื่ องอันตรายอย่างยิ่ง
เพราะจะส่งผลต่อกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ

4. ข้ อเสนอแนะ

1. ให้ทบทวนหลักกฎหมายและแนวปฏิบตั ิของศาลไทยซึ่ งเป็ นผูม้ ีหน้าที่ใช้กฎหมายในทางปฏิบตั ิตอ้ ง
ตระหนักรู ้ ว่าถ้าเรื่ องใดที่ กฎหมายให้ใช้อาํ นาจตามแบบระบบกล่าวหาศาลก็ตอ้ งปฏิ บัติวางตัวเป็ นกลางตาม
แบบอย่างของระบบดังกล่าว กลับกันถ้าเรื่ องใดกฎหมายให้ใช้อาํ นาจตามแบบระบบไต่สวนศาลจะต้องถือว่า
หน้าที่ในการค้นหาความจริ งเป็ นของศาลและต้องกระตือรื อร้นในการค้นหาความจริ งให้กระจ่างด้วยมิใช่ตดั สิ น
คดีไปทั้งๆที่ยงั มีขอ้ เคลือบแคลงสงสัยอยู่
2. เนื่ องจากบทบัญญัติ มาตรา 176 ได้เปิ ดช่องให้ศาลใช้ดุลพินิจที่มากเกิ นสมควรโดยเฉพาะประเภท
ของคดี ที่กฎหมายบังคับให้ศาลต้องทําหน้าที่ คน้ หาความจริ งและกลัน่ กรองโดยการสื บพยานประกอบคํารับ
สารภาพนั้นเป็ นเหตุให้ฐานความผิดที่ไม่มีอตั ราโทษจําคุกอย่างตํ่า (มีแต่อตั ราโทษจําคุกขั้นสูง) หรื อในความผิดที่
มีอตั ราโทษจําคุกอย่างตํ่าไม่ถึงห้าปี กฎหมายไม่ได้บญ
ั ญัติบงั คับให้มีการสื บพยานประกอบคํารับสารภาพจําเลย
ก่อนแต่อย่างใดศาลสามารถพิพากษาลงโทษจําเลยที่รับสารภาพได้ทนั ที ทําให้คดีความผิดร้ายแรงในอีกหลายฐาน
ความผิดไม่ได้รับการกลัน่ กรองหรื อค้นหาข้อเท็จจริ งเท่ าที่ ควร จึ งเห็ นควรให้ทบทวนและแก้ไขบทบัญญัติที่
เกี่ยวข้องกับบทบาทของศาลเพื่อให้ศาลได้ทาํ หน้าที่กลัน่ กรองและค้นหาความจริ งได้อย่างเต็มที่
3. การแก้ไขหรื อยกเลิกบทบัญญัติ มาตรา 162 วรรคท้าย ไม่ถือเอาคํารับสารภาพของจําเลยในชั้นไต่
สวนมูลฟ้องนี้ มาเป็ นหลักสําคัญในการสั่งว่าคดีมีมูลหรื อไม่ เพราะการไต่สวนมูลฟ้องตามกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาของไทยเป็ นการไต่สวนเพียงเพื่อต้องการรู ้วา่ คดีมีมูลหรื อไม่เท่านั้นซึ่งเป็ นการเร่ งรัดการพิจารณามาก
เกินไปทําให้คาํ รับสารภาพไม่มีความน่าเชื่อถือเหมือนกับต่างประเทศ อีกทั้งยังไม่สอดคล้องกับหลักการดําเนินคดี
โดยรั ฐ ดัง นั้น จึ ง ทํา ให้อ าจเกิ ด ข้อ ผิ ด พลาดในกระบวนการยุติ ธ รรมค่ อ นข้า งสู ง และอาจส่ ง ผลกระทบต่ อ
กระบวนการยุติธรรมทั้งระบบได้
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บทคัดย่ อ

ความจําเป็ นที่ตอ้ งมีกลไกทางกฎหมายเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าและสร้างเสริ มความเป็ นธรรมโดยเฉพาะ
การคุ ม้ ครองผูข้ ายฝาก ซึ่ งมักมี อาํ นาจต่อรองน้อยกว่าจากการทําสัญญาจนอาจได้รับความเดื อดร้ อนจากการ
สู ญ เสี ย ที่ ดิ น ทํา กิ น และที่ อ ยู่อ าศัย พระราชบัญ ญัติ คุ ้ม ครองประชาชนในการทํา สั ญ ญาขายฝากที่ ดิ น เพื่ อ
เกษตรกรรมหรื อที่อยูอ่ าศัย พ.ศ.2562 จึงได้ถูกตราขึ้นและมีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 กําหนดให้มี
การควบคุมสัญญาขายฝากขึ้นใหม่ แตกต่างจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ เพื่อใช้กบั สัญญาขายฝากที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมและที่อยูอ่ าศัยโดยเฉพาะ บทความนี้มุ่งเสริ มสร้างความเข้าใจในสาระสําคัญอันเป็ นการคลายข้อ
สงสัยต่อการบังคับใช้กฎหมายใหม่ฉบับนี้ ซึ่งมีหลักการคุม้ ครองการทําสัญญาขายฝากที่แตกต่างจากหลักการขาย
ฝากทัว่ ไปที่กาํ หนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์อย่างมีนยั ยะสําคัญ

คําสําคัญ: ขายฝาก, ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, ที่อยูอ่ าศัย

ABSTRACT

Legal mechanism is mandatory to reduce inequality and enhance fairness, especially the protection of
sellers which often has less bargaining power from contracting. They regularly have suffered from the loss of
arable land and housing. The Public Protection for the Sale with the Right of Redemption of Agricultural Land
or Residences Act has been enacted in 2019 and came into force on 17 April 2019. By requiring a new sale
contract control, it is different from the Civil and Commercial Code, especially for the sale of agricultural land
and housing contract in particular. This article aims at enhancing the understanding of the intent and essence of
this new law. Its principle is to protect the sale with the right of redemption contract that is different from the
general sale with the right of redemption principles outlined in the Civil and Commercial Code significantly.
KEYWORDS: Sale with the Right of Redemption, Agricultural Land, Residences
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1. บทนํา

พระราชบัญญัติคุม้ ครองประชาชนในการทําสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรื อที่อยู่อาศัย พ.ศ.
2562 1 (ต่อไปเรี ยก พ.ร.บ.ขายฝากฯ) มิได้มีผลใช้บงั คับเป็ นการทัว่ ไป หากแต่มีขอบเขตการใช้บงั คับเพียงเฉพาะ
การขายฝากทรัพย์สินบางประเภทอันได้แก่การขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและการขายฝากที่อยู่อาศัยเท่านั้น
โดยมาตรา 4 กํา หนดให้เ กษตรกรรมนั้นหมายความว่า “เกษตรกรรมตามกฎหมายว่า ด้ว ยการเช่ า ที่ ดิ น เพื่อ
เกษตรกรรม” ซึ่ งย่อมหมายถึงพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดย
มาตรา 5 ของพระราชบัญญัติการเช่าที่ ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ได้กาํ หนดให้ “เกษตรกรรม”
หมายความว่า “การทํานา ทําสวน ทําไร่ ทํานาเกลือ เลี้ยงสัตว์น้ าํ และกิ จการอื่นตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวง”
และสําหรับการขายฝากที่อยูอ่ าศัย ก็ได้มีนิยามความหมายดังที่บญั ญัติไว้ในมาตรา 4 แห่ ง พ.ร.บ.ขายฝากฯ ซึ่ งได้
บัญญัติวา่ “ที่อยูอ่ าศัย” หมายความว่า “อาคารหรื อสิ่ งปลูกสร้างและหรื อที่ดินที่ใช้เป็ นที่อยูอ่ าศัยหรื อที่เกี่ยวเนื่อง
กับการอยู่อาศัยหรื อเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย ไม่ว่าจะได้ใช้เป็ นสถานที่ ประกอบกิ จการงานด้วยหรื อไม่
ก็ตาม”
เมื่อเป็ นเช่นนี้ การขายฝากสิ่ งอื่น อาทิเช่น สร้อยคอทองคํา รถยนต์ เครื่ องประดับ หรื อแม้แต่การขายฝาก
ที่ดินแต่ไม่ได้มีวตั ถุประสงค์เพื่อเกษตรกรรมหรื อที่อยูอ่ าศัย จะอยูน่ อกขอบเขตการใช้บงั คับของพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ เมื่อเป็ นเช่นนี้ จึงต้องกลับไปใช้หลักกฎหมายขายฝากซึ่ งมีผลใช้บงั คับเป็ นการทัว่ ไปในมาตรา 491 ถึง
มาตรา 502 แห่ งประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิ ชย์ (ต่อไปเรี ยก ป.พ.พ.) ซึ่ งประกาศใช้ต้ งั แต่ปี พ.ศ. 2467 2
นอกจากนี้ การขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรื อที่อยูอ่ าศัยที่จะใช้บงั คับตาม พ.ร.บ.นี้ จํากัดเพียงเฉพาะผูข้ ายฝาก
ซึ่ งเป็ นบุคคลธรรมดาเท่านั้น (พ.ร.บ. ขายฝากฯ มาตรา 6) ฉะนั้น การที่ผูข้ ายฝากเป็ นนิ ติบุคคล ไม่วา่ จะเป็ นห้าง
หุ ้นส่ วนที่จดทะเบียน บริ ษทั จํากัด สมาคม มูลนิ ธิฯ ถึงแม้จะเป็ นการขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรื อที่อยูอ่ าศัย
ย่อมไม่อยูใ่ นบังคับของ พ.ร.บ.ขายฝากฯ หากแต่ตอ้ งอยูภ่ ายใต้บงั คับบทบัญญัติแห่ง ป.พ.พ. ว่าด้วยการขายฝากซึ่ง
มีผลใช้บงั คับเป็ นการทัว่ ไป

2. วัตถุประสงค์

2.1. เพื่อเสริ มสร้างความรู ้ความเข้าใจในสาระสําคัญของพระราชบัญญัติคุม้ ครองประชาชนในการทํา
สัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรื อที่อยูอ่ าศัย พ.ศ. 2562
2.2. เพื่อเปรี ยบเทียบข้อความคิดว่าด้วยสัญญาขายฝากตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองประชาชนในการทํา
สัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรื อที่อยูอ่ าศัย พ.ศ. 2562 อันมีลกั ษณะเป็ นกฎหมายเฉพาะกับหลักการขาย
ฝากตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์อนั มีลกั ษณะเป็ นบทกฎหมายทัว่ ไป
2.3. เพื่ อ วิเ คราะห์ ประเด็นปั ญ หาในสัญญาขายฝากที่ ดิ นเพื่ อเกษตรกรรมและที่ อ ยู่อ าศัยทั้งปั ญหา
ข้อเท็จจริ งและข้อกฎหมาย

1
2

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนที่ 50 ก หน้า 111 วันที่ 16 เมษายน 2562.
โดยการนําเอาประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศส ประมวลกฎหมายแพ่งอิตาลี ประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน และประมวลกฎหมาย
แพ่งญี่ปุ่นมาใช้ประกอบการพิจารณาในชั้นยกร่ างกฎหมาย.
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3. สารัตถะของสั ญญาขายฝากตามกฎหมายไทย: พ.ร.บ.ขายฝากฯ เปรียบเทียบ ป.พ.พ.

ประเทศไทยมีบทบัญญัติที่เกี่ ยวข้องกับการควบคุมสัญญาขายฝากในกฎหมายสําคัญสองฉบับ ได้แก่
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ (มาตรา 491 ถึงมาตรา 502) และพระราชบัญญัติคุม้ ครองประชาชนในการทํา
สัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรื อที่อยูอ่ าศัย พ.ศ. 2562 (ทั้งสิ้น 22 มาตรา) บทความส่วนนี้ผเู ้ ขียนมุ่งอธิบาย
บทกฎหมายในส่ วนที่ เกี่ ยวข้องกับการขายฝากที่ ดินหรื อที่ อยู่อาศัยโดยทําการเปรี ยบเที ยบหลักการสําคัญใน
กฎหมายสองฉบับ รายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1. การส่ งมอบและดอกผลในทรัพย์ สินทีข่ ายฝาก
ขายฝากคือสัญญาซื้ อขายโดยมีขอ้ ตกลงกันว่าผูข้ ายอาจไถ่ทรัพย์น้ นั คืนได้ตามหลักใน ป.พ.พ. (มาตรา
491) แสดงว่าเมื่อคู่สญ
ั ญาได้ทาํ สัญญาขายฝาก การขายฝากย่อมมีผลให้กรรมสิ ทธิ์ในทรัพย์สินโอนไปยังผูซ้ ้ื อฝาก
ทันที เพียงแต่ผขู ้ ายฝากและผูซ้ ้ื อฝากได้ทาํ ข้อตกลงในลักษณะของการตั้งข้อสงวนว่าแม้กรรมสิ ทธิ์ หรื อสิ ทธิ ใน
ความเป็ นเจ้าของทรัพย์สินจะโอนจากผูข้ ายฝากไปยังผูซ้ ้ือฝากในขณะเกิดสัญญาซื้อขายแล้ว ผูข้ ายฝากยังคงมีสิทธิ
ที่จะไถ่หรื อซื้ อทรัพย์ชิ้นเดียวกันนี้กลับคืนได้ในภายหน้า 3 ด้วยเหตุน้ ี ก่อนที่ พ.ร.บ.ขายฝากฯ จะใช้บงั คับ หากมี
การขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรื อที่อยูอ่ าศัย ผูข้ ายฝากจําต้องส่ งมอบทรัพย์สินให้แก่ผซู ้ ้ื อฝาก และผูซ้ ้ื อฝาก
ย่อมมีสิทธิ ใช้สอยและถือเอาประโยชน์จากทรัพย์สินที่ซ้ื อฝากได้ในฐานะเจ้าของทรัพย์สิน เช่นนี้ หากมีดอกผล
เกิดขึ้นในระหว่างขายฝาก ไม่วา่ จะเป็ นดอกผลธรรมดาหรื อดอกผลนิตินยั (ป.พ.พ. มาตรา 148) กรรมสิ ทธิ์ในดอก
ผลย่อมตกเป็ นของผูซ้ ้ือฝากด้วยเช่นเดียวกัน (ป.พ.พ. มาตรา 491 ประกอบมาตรา 1336)
แม้กระนั้น ภายใต้บงั คับของ พ.ร.บ.ขายฝากฯ ภายหลังจากที่ทาํ สัญญาขายฝาก แม้กรรมสิ ทธิ์ในที่ดินจะ
ตกไปยังผูซ้ ้ื อฝากแล้ว ผูข้ ายฝากไม่จาํ เป็ นต้องส่ งมอบการครอบครองที่ดินให้ผูซ้ ้ื อฝาก (พ.ร.บ. ขายฝากฯ มาตรา
19) เมื่อเป็ นเช่นนี้ ผูข้ ายฝากยังคงมีสิทธิ ครอบครอง ใช้สอย และถือเอาซึ่ งประโยชน์จากทรัพย์สินที่ขายฝากเพื่อ
ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมหรื อใช้เป็ นที่อยูอ่ าศัยจนถึงวันที่หมดสิ ทธิ ในการไถ่ได้โดยที่ผขู ้ ายฝากไม่
ต้องชําระค่าตอบแทนให้แก่ผซู ้ ้ือฝากในระหว่างที่ได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินที่เป็ นของผูซ้ ้ือฝากนั้น (พ.ร.บ. ขาย
ฝากฯ มาตรา 12) และเพื่อคุม้ ครองผูข้ ายฝากไม่ให้ได้รับความเดื อดร้อนจากการขาดที่ ดินทํากิ นหรื อที่ อยู่อาศัย
พ.ร.บ. ฉบับนี้ (พ.ร.บ. ขายฝาก มาตรา 12) ยังได้กาํ หนดให้ดอกเบี้ยและดอกผลที่เพิ่มพูนงอกเงยจากทรัพย์สินที่
ขายฝากในระหว่างขายฝากจะตกเป็ นของผูข้ ายฝาก หรื อแม้แต่ในระหว่างการขายฝาก คู่สัญญาอาจตกลงกันให้
ผูข้ ายฝากมีสิทธินาํ ทรัพย์สินที่ขายฝากให้บุคคลอื่นใช้ประโยชน์เพื่อประกอบเกษตรกรรมหรื อใช้เป็ นที่อยูอ่ าศัยได้
อีกด้วย (พ.ร.บ.ขายฝาก มาตรา 13) อันเป็ นกรณี ที่แตกต่างจากหลักกฎหมายทัว่ ไปใน ป.พ.พ.
3.2. สินไถ่
การขายฝากตาม ป.พ.พ. นั้น ถื อ เป็ นสัญ ญาซื้ อ ขายเฉพาะบางอย่า งที่ เ มื่ อ ผูข้ ายโอนกรรมสิ ทธิ์ แห่ ง
ทรัพย์สินให้แก่ผูซ้ ้ื อ ผูซ้ ้ื อต้องต่างตอบแทนด้วยการใช้ราคาทรัพย์สินนั้นให้แก่ผูข้ าย และตามปกติแล้ว การใช้
ราคาต้องใช้ดว้ ยเงินเท่านั้น (ป.พ.พ. มาตรา 491 ประกอบมาตรา 453) ส่ วนจะเป็ นเงินสด การชําระด้วยตัว๋ เงิน จะ
เป็ นสกุลเงินไทยหรื อสกุลเงินต่างประเทศก็ได้ และในการทําสัญญาขายฝากคู่สญ
ั ญาอาจกําหนดราคาซื้อคืนหรื อที่
กฎหมายเรี ยกว่าสิ นไถ่กนั ไว้หรื อไม่ก็ได้ ในกรณี ที่ไม่ได้กาํ หนดกันไว้วา่ เท่าใด สิ นไถ่ให้เท่ากับราคาที่ขายฝาก แต่
2

3

ก่อนที่จะมีการประกาศใช้ ป.พ.พ. แนวคิดเกี่ยวกับการขายฝากตามพระราชบัญญัติการขายฝากแลการจํานําที่ดนิ รัตนโกสิ นทร์ ศก
115 ถื อว่าสัญญาขายฝากเป็ นสัญญาประกันหนี้ อย่างหนึ่ ง คือการขายฝากไม่มีผลให้กรรมสิ ทธิ์ โอนไปยังผูซ้ ้ื อฝาก เพียงแต่ผขู ้ าย
ฝากต้องส่ งมอบการครอบครองทรัพย์สินให้ผูซ้ ้ื อฝากเพื่อทํากิ นต่างดอกเบี้ยเท่านั้น และถ้าผูข้ ายฝากไม่ชาํ ระหนี้ ภายในกําหนด
กรรมสิ ทธิ์ในทรัพย์สินที่ขายฝากจะตกเป็ นของผูร้ ับซื้ อฝากทันที
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หากมีการกําหนดจํานวนสิ นไถ่กนั ไว้ก็จะกําหนดจํานวนสิ นไถ่สูงกว่าราคาขายฝากที่แท้จริ งรวมประโยชน์ตอบ
แทนเกินกว่าร้อยละ 15 ต่อปี ไม่ได้เช่นกัน (ป.พ.พ. มาตรา 499)
สําหรับการคํานวณสิ นไถ่ในการทําสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรื อที่อยู่อาศัยคงเป็ นไปตาม
หลักการกําหนดจํานวนสิ นไถ่ใน ป.พ.พ. ที่หา้ มไม่ให้สูงเกินกว่าราคาขายฝากที่แท้จริ งรวมประโยชน์ตอบแทนใน
อัตราร้อยละ 15 ต่อปี คํานวณนับแต่วนั ที่ขายฝากจนถึงวันครบกําหนดเวลาไถ่ (พ.ร.บ. ขายฝากฯ มาตรา 8 วรรค
สาม) คงแตกต่างเพียงเฉพาะ พ.ร.บ.ฉบับนี้ ได้มีการกําหนดให้มีการควบคุมสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
และที่อยูอ่ าศัยเพื่อขจัดความเหลื่อมลํ้าและสร้างเสริ มความเป็ นธรรมในสังคมให้เพิ่มมากยิง่ ขึ้นโดยการกําหนดให้
เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นใดอันอาจคํานวณเป็ นเงินได้จากผูข้ ายฝากอันเนื่องมาจากการซื้ อฝาก รวมทั้งกรณี ที่ผู ้
ซื้ อฝากได้รับค่าตอบแทนจากการให้บุคคลอื่นใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่ขายฝากเป็ นส่ วนหนึ่ งของสิ นไถ่ที่ได้
ชําระแล้ว (พ.ร.บ. ขายฝากฯ มาตรา 8 วรรคสี่ )
3.3. กําหนดเวลาไถ่
หลังจากทําสัญญาขายฝากแล้ว ผูข้ ายฝากจะไถ่ถอนทรัพย์สินที่ขายฝากคืนหรื อไม่ก็ได้ ฉะนั้น ผูซ้ ้ื อฝาก
จึงไม่มีสิทธิ บงั คับให้ผขู ้ ายฝากต้องไถ่ทรัพย์สินกลับคืน แม้กระนั้น หากผูข้ ายฝากประสงค์จะไถ่ถอนจะทิ้งเวลา
เนิ่นนานเกินควรไม่ได้ ซึ่งในกรณี ที่คู่สญ
ั ญาไม่ได้กาํ หนดเวลาไถ่ไว้ ผูข้ ายจะไถ่ทรัพย์สินคืนเมื่อใดก็ได้ แต่ไม่ให้
เกิ น 10 ปี นับแต่ขายฝากสําหรับอสังหาริ มทรัพย์หรื อ 3 ปี สําหรับสังหาริ มทรัพย์ (ป.พ.พ. มาตรา 494) แต่หาก
คู่สัญญามีขอ้ ตกลงเรื่ องกําหนดเวลาไถ่ไว้ก็ตอ้ งตกลงไถ่ถอนกันภายใน 10 ปี หรื อ 3 ปี ตามแต่ประเภททรั พย์
(ป.พ.พ. มาตรา 495) แสดงให้เห็นว่า ป.พ.พ. ได้กาํ หนดเพดานขั้นสู งในการทําสัญญาขายฝากโดยไม่ได้กาํ หนด
เพดานขั้นตํ่าไว้แต่อย่างใด แต่สาํ หรับการขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรื อที่อยูอ่ าศัยนั้น พ.ร.บ.นี้ ได้กาํ หนดทั้ง
เพดานขั้นตํ่าและขั้นสูงไว้วา่ สัญญาขายฝากจะกําหนดเวลาไถ่ต่าํ กว่า 1 ปี ไม่ได้และกําหนดเกิน 10 ปี ไม่ได้ (พ.ร.บ.
ขายฝากฯ มาตรา 10 วรรค 1) อันเป็ นกรณี ที่แตกต่างจาก ป.พ.พ. เพราะวัตถุประสงค์อนั เป็ นรากฐานของ พ.ร.บ.
ฉบับนี้ที่มุ่งคุม้ ครองผูข้ ายฝากที่มกั จะมีอาํ นาจต่อรองน้อยกว่าผูซ้ ้ื อฝากไม่ให้ได้รับความเดือดร้อนจากการสู ญเสี ย
ที่ดินทํากินหรื อที่อยูอ่ าศัยในเวลาอันสั้นเกินไป อย่างไรก็ดี ผูข้ ายฝากมีสิทธิ ไถ่ที่ดินหรื อที่อยูอ่ าศัยที่ขายฝากก่อน
ครบกําหนดเวลาไถ่ ได้แม้จะไถ่ก่ อนครบกําหนดเวลาไถ่ 1 ปี ก็ตาม อาทิ เช่ น การขายฝากที่ นามี ก ําหนด 2 ปี
หากเวลาผ่านไปเพียง 15 วันนับแต่วนั ทําสัญญาขายฝาก ผูข้ ายฝากที่มีสินไถ่พร้อมที่จะไถ่ถอนแล้ว ย่อมไถ่ที่นาคืน
ได้ทนั ที โดยไม่จาํ ต้องรอให้ครบ 2 ปี ตามตกลง เป็ นต้น
อนึ่ ง การขายฝากที่ คู่ สั ญ ญาได้มี ข ้อ ตกลงเรื่ องกํา หนดเวลาไถ่ น้อ ยกว่ า 10 ปี นั้ น เมื่ อ ยัง ไม่ ค รบ
กําหนดเวลาไถ่ที่คู่สัญญาตกลงกันไว้ ผูซ้ ้ื อฝากและผูข้ ายฝากอาจตกลงกันเพื่อขยายกําหนดเวลาไถ่ออกไปได้ แต่
เมื่อรวมกําหนดเวลาไถ่ที่ขยายออกไปกับกําหนดเวลาไถ่เดิมแล้ว ห้ามไม่ให้เกิน 10 ปี ไม่วา่ คู่สญ
ั ญาจะตกลงขยาย
กําหนดเวลาไถ่ออกไปกี่ครั้งก็ตาม (พ.ร.บ. ขายฝากฯ มาตรา 10 วรรคสาม) อันเป็ นกรณี ที่เหมือนกับหลักการขาย
ฝากใน ป.พ.พ. (มาตรา 496)
3.4. ผู้มสี ิทธิไถ่ และผู้มหี น้ าทีร่ ับการไถ่
สิ ทธิ ในการไถ่เป็ นทรัพย์สินตามกฎหมาย (ป.พ.พ. มาตรา 138) จึ งสามารถจําหน่ ายจ่ายโอนได้ ดังนี้
บุคคลผู้มสี ิทธิไถ่ ทรัพย์สินที่ขายฝากคืนจึงไม่ได้จาํ กัดเพียงเฉพาะผูข้ ายฝากในฐานะคู่สญ
ั ญาเท่านั้น เพราะ ป.พ.พ.
(มาตรา 497) รวมทั้ง พ.ร.บ. ขายฝากฯ (มาตรา 14) ได้กาํ หนดให้บุคคลอื่นมีสิทธิไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝากคืนได้ดว้ ย
ไม่วา่ จะเป็ นผูร้ ับโอนสิ ทธิการไถ่โดยทางนิติกรรม อาทิเช่น ผูร้ ับโอนสิ ทธิการไถ่จากการทําสัญญาซื้อขาย หรื อใน
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กรณี ที่ผูข้ ายฝากเสี ยชี วิตในระหว่างการขายฝาก ทายาทของผูข้ ายฝาก (ไม่ว่าจะเป็ นทายาทโดยธรรมหรื อผูร้ ับ
พินยั กรรม) ก็อาจไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝากกลับคืนได้
สําหรับผู้มีหน้ าที่รับการไถ่ น้ นั กฎหมายกําหนดให้ผูม้ ีสิทธิ ไถ่อาจเลือกไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝากกลับคืน
จากเอกชนหรื อจากหน่ วยงานของรัฐก็ได้ กรณี ไถ่ถอนจากเอกชน ตามปกติตอ้ งไถ่ถอนจากผูซ้ ้ื อฝากในฐานะ
คู่สัญญาโดยตรง แต่หากในระหว่างการขายฝาก ผูซ้ ้ื อฝากถึงแก่ความตายอาจไถ่ถอนจากทายาทของผูซ้ ้ื อฝากซึ่ ง
อาจเป็ นได้ท้ งั ทายาทโดยธรรมหรื อทายาทโดยพินยั กรรม และในกรณี ที่ผซู ้ ้ือฝากในฐานะผูท้ รงกรรมสิ ทธิ์ได้โอน
กรรมสิ ทธิ์ ในทรัพย์สินไปยังบุคคลภายนอก อาทิเช่น ผูซ้ ้ื อฝากยกทรัพย์สินที่ตนรับซื้ อฝากให้แก่บุตรหลานก่อน
ครบกําหนดเวลาไถ่ ผูม้ ีสิทธิ ไถ่สามารถไถ่ทรัพย์สินคืนจากผูร้ ับโอนทรัพย์สินที่ขายฝากได้เช่นกัน (พ.ร.บ. ขาย
ฝากฯ มาตรา 15)
การไถ่ถอนจากหน่ วยงานรัฐ ถือเป็ นวิธีการไถ่ที่กาํ หนดขึ้นใหม่ใน ป.พ.พ. (มาตรา 492) ตั้งแต่วนั ที่ 9
เมษายน 2541 รวมเวลากว่า 20 ปี โดยผูม้ ีสิทธิ ไถ่อาจวางทรัพย์อนั เป็ นสิ นไถ่ได้ที่สาํ นักงานวางทรัพย์ (กระทรวง
ยุติธรรม) โดยสละสิ ทธิ ถอนทรัพย์ที่ได้วางไว้ แต่เพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการวางทรัพย์
อันเป็ นสิ นไถ่ พ.ร.บ.ขายฝากฯ (มาตรา 18) ที่เพิ่งจะมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 ได้วางหลักเกณฑ์โดย
กําหนดให้ผมู ้ ีสิทธิ ไถ่สามารถดําเนิ นการไถ่ถอนเพิ่มเติมได้ที่สํานักงานที่ดินจังหวัดหรื อสํานักงานที่ดินที่ รับจด
ทะเบียนการขายฝากได้ดว้ ยอันเป็ นกรณี ที่แตกต่างจากหลักการวางทรัพย์ทวั่ ไปที่กาํ หนดไว้ใน ป.พ.พ.
การไถ่ถอนทรัพย์สินที่ขายฝากคืนตาม พ.ร.บ. ขายฝากฯ อาจแตกต่างจาก ป.พ.พ. ในแง่ที่วา่ การไถ่ตาม
ป.พ.พ. ผูม้ ีสิทธิ ไถ่จะเลือกไถ่กบั ผูม้ ีหน้าที่รับการไถ่หรื อกับสํานักงานวางทรัพย์ก็ได้ เพราะ ป.พ.พ. (มาตรา 492
วรรคแรก) ไม่ได้บงั คับว่าผูม้ ีสิทธิไถ่จะต้องใช้สิทธิ ไถ่ต่อผูม้ ีหน้าที่รับการไถ่ก่อนแล้ว หากผูร้ ับการไถ่ไม่ยอมให้
ไถ่จึงมาวางทรัพย์ต่อสํานักงานวางทรัพย์ แต่ พ.ร.บ.ขายฝากฯ (มาตรา 18 วรรคสอง) ได้วางหลักเกณฑ์ที่แตกต่าง
ออกไปว่าผูข้ ายฝากจะต้องใช้สิทธิ ไถ่ต่อผูม้ ีหน้าที่รับการไถ่ก่อนแล้วต่อเมื่อผูข้ ายฝากไม่อาจใช้สิทธิ ไถ่กบั ผูซ้ ้ื อ
ฝากได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดอันไม่ใช่ความผิดของผูข้ ายฝาก ซึ่ งอาจเป็ นเพราะความผิดของผูซ้ ้ื อฝาก อาทิ เช่น การ
หลีกเลี่ยงการไถ่ถอน หรื อเพราะเหตุสุดวิสยั อาทิเช่น นํ้าท่วม แผ่นดินไหว ผูข้ ายฝากจึงมีสิทธิ วางทรัพย์อนั เป็ น
สิ นไถ่กบั หน่วยงานของรัฐได้ และการวางทรัพย์น้ นั แม้ไม่ได้ทาํ ภายในกําหนดเวลาไถ่ แต่ได้วางทรัพย์ภายใน 30
วัน นับแต่วนั ถึงกําหนดเวลาไถ่หรื อนับแต่วนั ที่เหตุที่ทาํ ให้ไม่อาจใช้สิทธิ ไถ่ได้สิ้นสุ ดลง ก็ให้ถือว่าผูข้ ายฝากได้
ไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝากตามกําหนดเวลาไถ่แล้ว และทันทีที่ผูข้ ายฝากหรื อผูม้ ีสิทธิ ไถ่ได้ชาํ ระสิ นไถ่หรื อได้มีการ
วางทรัพย์อนั เป็ นสิ นไถ่แล้วให้ทรัพย์สินที่ขายฝากตกเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของผูข้ ายฝากหรื อผูม้ ีสิทธิ ไถ่ทนั ที (พ.ร.บ.
ขายฝากฯ มาตรา 18 วรรคสาม)
3.5. การไถ่ ทรัพย์ สินทีข่ ายฝากคืน
การใช้สิทธิ ไถ่ตาม ป.พ.พ. นั้น ผูม้ ีสิทธิ ไถ่สามารถใช้สิทธิ ไถ่ถอนได้ทนั ที โดยไม่จาํ เป็ นต้องแจ้งให้ผมู ้ ี
หน้าที่ รับการไถ่ทราบแต่ อย่างใด เพราะถื อว่าต้องเป็ นไปตามข้อตกลงแห่ งสัญญา (Pacta sunt servanda) แต่
สําหรับการขายฝากที่ ดินเพื่อเกษตรกรรมหรื อที่ อยู่อาศัย กฎหมายกลับกําหนดหน้าที่ ให้ผูซ้ ้ื อฝากต้องแจ้งเป็ น
หนังสื อทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตอบรับไปยังผูข้ ายฝากเพื่อให้ทราบล่วงหน้าด้วย (ทั้งกําหนดเวลาไถ่ สิ นไถ่ และ
สําเนาสัญญาขายฝาก) โดยกําหนดกรอบเวลาไว้อย่างน้อย 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน ความน่าสนใจคือ หากผูซ้ ้ื อ
ฝากไม่แจ้งฯ กําหนดเวลาไถ่ถอนจะถูกยืดออกไปอีก 6 เดือน นับแต่วนั ครบกําหนดเวลาไถ่ กล่าวคือ ผูข้ ายฝากมี
สิ ทธิไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝากได้ภายใน 6 เดือน นับแต่วนั ครบกําหนดไถ่ที่ระบุไว้ในสัญญาขายฝาก (พ.ร.บ. ขายฝาก
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ฯ มาตรา 17 วรรคสอง) และในช่วงเวลา 6 เดือน ภายหลังจากครบกําหนดเวลาไถ่น้ ี ผูข้ ายฝากไม่ตอ้ งชําระค่าสิ น
ไถ่เพิ่มเติม เพราะยังคงมีหน้าที่ชาํ ระสิ นไถ่เท่ากับจํานวนที่กาํ หนดไว้ในสัญญาเดิม
3.6. คดีผ้บู ริโภค
โดยทัว่ ไปแล้วกระบวนการพิจารณาคดี ที่มีขอ้ พิพาทเกี่ ยวกับสัญญาขายฝากจะต้องอยู่ภายใต้ระบบวิธี
พิจารณาคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หากแต่ พ.ร.บ.ขายฝากฯ ได้กาํ หนดให้คดีที่มีขอ้ พิพาทอัน
เนื่ องมาจากการขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและที่ อยู่อาศัยเป็ นคดีผูบ้ ริ โภคตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี
ผูบ้ ริ โภค เนื่ องจากพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี ผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2551 ได้ถูกออกแบบมาภายใต้แนวความคิดที่
ต้องการแก้ไขปั ญหาความไม่เป็ นธรรมในการดําเนิ นคดี ขอ้ พิพาทที่ เกี่ ยวกับการบริ โภคสิ นค้าหรื อบริ การซึ่ ง
คู่ ค วามแต่ล ะฝ่ ายมี อ าํ นาจต่อรองไม่ เท่ า เที ย มกัน โดยได้ก ํา หนดหลัก เกณฑ์วิธี พิ จารณาคดี ใหม่ แตกต่ างจาก
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เพื่อใช้กบั คดีผบู ้ ริ โภคโดยเฉพาะ เมื่อเป็ นเช่นนี้ พ.ร.บ.ขายฝากฯ จึงได้วาง
หลักเกณฑ์ให้ผขู ้ ายฝากที่มกั มีอาํ นาจต่อรองทางเศรษฐกิจน้อยกว่าผูซ้ ้ื อฝากอันเนื่ องมาจากสถานะทางเศรษฐกิจที่
แตกต่างกันเป็ นผูบ้ ริ โภค (พ.ร.บ. ขายฝากฯ มาตรา 11) เพื่อให้ได้รับความเป็ นธรรมจากระบบวิธีพิจารณาคดีที่เอื้อ
ต่อการใช้สิทธิเรี ยกร้องของผูข้ ายฝาก
3.7. บทเฉพาะกาลกับการทอดเวลาการใช้ พ.ร.บ.ขายฝากฯ
เมื่อต้องมีการแปลเปลี่ยนกฎหมายว่าด้วยการขายฝาก การบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่ องกันระหว่าง
กฎหมายขายฝากทัว่ ไปกับกฎหมายเฉพาะจึ งนับเป็ นเรื่ องที่ ยากมาก เมื่อเป็ นเช่นนี้ พ.ร.บ.ขายฝากฯ จึ งได้วาง
หลักเกณฑ์เกี่ ยวกับบทเฉพาะกาลไว้ในสามมาตราท้าย (มาตรา 20 ถึงมาตรา 22) เพื่อเป็ นสะพานเชื่ อมระหว่าง
กฎหมายเก่าคือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 491 ถึงมาตรา502 ที่มีผลใช้บงั คับมาเป็ นเวลานาน โดย
มีการแก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2541 กับกฎหมายใหม่คือ พระราชบัญญัติคุม้ ครองประชาชนใน
การทําสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรื อที่อยูอ่ าศัย พ.ศ. 2562 ที่เพิ่งมีผลบังคับใช้เมื่อไม่นานมานี้
บทเฉพาะกาลตาม พ.ร.บ. นี้ มีลกั ษณะเป็ นการทอดเวลาการใช้ พ.ร.บ. ขายฝากฯ ออกไประยะหนึ่ ง
จนกว่ากลไกในกฎหมายขายฝากใหม่จะพร้อมเต็มที่ใน 3 ประเด็นที่น่าสนใจ ประการแรกคือ พ.ร.บ.ขายฝากฯ จะ
ใช้บงั คับกับสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรื อที่อยู่อาศัยที่ได้ทาํ ขึ้นภายหลังจากวันที่ กฎหมายฉบับนี้ ได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป (พ.ร.บ.ขายฝากฯ มาตรา 2) เมื่อเป็ นเช่นนี้ หากทรัพย์สินที่ขายฝากเป็ น
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรื อที่อยูอ่ าศัยที่ได้ทาํ ขึ้นก่อนวันที่ พ.ร.บ. ขายฝากฯ ใช้บงั คับ และยังไม่ครบกําหนดเวลาไถ่
ให้มีผลผูกพันคู่สญ
ั ญาต่อไปตามกฎหมายที่ใช้บงั คับอยูใ่ นวันทําสัญญาขายฝาก ซึ่ งย่อมหมายถึงกฎหมายขายฝาก
ตาม ป.พ.พ. นัน่ เอง อย่างไรก็ดี เพื่อเป็ นการผ่อนคลายการคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูข้ ายฝากให้ได้รับประโยชน์จากการ
ขจัดความเหลื่อมลํ้าจาก พ.ร.บ.ขายฝากฯ บทเฉพาะกาลตามมาตรา 20 จะไม่ใช้บงั คับใน 4 กรณี อาทิเช่น สัญญา
ขายฝากที่ ทาํ ขึ้นก่อนวันที่ 17 เมษายน 2562 และกําหนดเวลาไถ่ตามตกลงเหลือระยะเวลาน้อยกว่า 3 เดื อน คือ
กําหนดเวลาไถ่ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 ให้ขยายกําหนดเวลาไถ่ออกไปเป็ นเวลา 6 เดือนนับแต่วนั ที่ พ.ร.บ.
ขายฝากฯ ใช้บงั คับ คือไม่เกินวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เป็ นต้น (พ.ร.บ.ขายฝากฯ มาตรา 20)
ประการที่สอง แม้ พ.ร.บ.ขายฝากฯ ได้กาํ หนดให้ศาลที่มีเขตอํานาจในคดีที่มีขอ้ พิพาทอันเนื่ องมาจาก
การขายฝากเป็ นคดี ผบู ้ ริ โภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี ผบู ้ ริ โภค พ.ศ. 2551 โดยให้ถือว่าผูข้ ายฝากเป็ น
ผูบ้ ริ โภคก็ตาม (พ.ร.บ. ขายฝากฯ มาตรา 11) แต่เพื่อความต่อเนื่ องในการพิจารณาอรรถคดี บทเฉพาะกาลตาม
พ.ร.บ.ขายฝากฯ ได้วางหลักเกณฑ์โดยกําหนดให้คดีที่มีขอ้ พิพาทอันเนื่องมาจากการขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
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หรื อที่ อยู่อาศัยซึ่ งค้างพิจารณาอยู่ในศาลอื่นก่อนวันที่ พ.ร.บ. ขายฝากฯ ใช้บงั คับ ให้ศาลนั้นมีอาํ นาจพิจารณา
พิพากษาต่อไปจนกว่าคดีจะถึงที่สุด (พ.ร.บ. ขายฝากฯ มาตรา 21)
ประการสุดท้าย ป.พ.พ. และ พ.ร.บ.ขายฝากฯ ต่างก็วางหลักเกณฑ์ในการไถ่ถอนทรัพย์ที่ขายฝากคืนได้
จากผูม้ ีหน้าที่รับการไถ่ ซึ่งถือเป็ นเอกชนทัว่ ไปหรื ออาจไถ่ถอนจากหน่วยงานของรัฐซึ่งได้แก่สาํ นักงานวางทรัพย์
กระทรวงยุติธรรมได้ คงแตกต่างก็เฉพาะ พ.ร.บ.ขายฝากฯ ได้อาํ นวยความสะดวกแก่ประชาชนในการวางทรัพย์
อันเป็ นสิ นไถ่ได้ที่หน่วยงานอื่นเพิ่มเติม คือสามารถดําเนิ นการไถ่ถอนได้ที่สาํ นักงานที่ดินจังหวัดหรื อสํานักงาน
ที่ดินที่รับจดทะเบียนการขายฝาก และให้ขา้ ราชการสังกัดกรมที่ดินซึ่งปฏิบตั ิหน้าที่ที่อาํ เภอมีหน้าที่และอํานาจรับ
วางทรัพย์ได้ดว้ ย ด้วยเหตุน้ ี เพื่อให้กรมที่ดินดําเนินการทางราชการที่จาํ เป็ นเพื่อให้สาํ นักงานที่ดินมีความพร้อมใน
การรับวางทรัพย์อนั เป็ นสิ นไถ่ พ.ร.บ.ขายฝากฯ จึงได้กาํ หนดกรอบเวลาให้กรมที่ดินต้องดําเนิ นการดังกล่าวให้
แล้วเสร็ จภายใน 180 วัน นับแต่วนั ที่ พ.ร.บ.นี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (พ.ร.บ.ขายฝากฯ มาตรา 21) ดังนั้นใน
ระยะหัวเลี้ยวหัวต่อ ถ้าผูม้ ีสิทธิไถ่มีความประสงค์จะไถ่ถอนทรัพย์สินที่ขายฝากกลับคืนจากหน่วยงานของรัฐ ก็ให้
ไถ่คืนได้จากสํานักงานวางทรั พย์ ส่ วนเมื่ อสิ้ นระยะหัวเลี้ ยวหัวต่อนี้ แล้วก็สามารถวางทรั พย์อนั เป็ นสิ นไถ่ต่อ
สํานักงานที่ดินจังหวัดหรื อสํานักงานที่ดินที่รับจดทะเบียนการขายฝากทรัพย์สินนั้นได้อีกด้วย

4. วิเคราะห์ ประเด็นปัญหาในสั ญญาขายฝากทีด่ ินเพื่อเกษตรกรรมหรื อทีอ่ ยู่อาศัย

เป็ นเวลาเกื อบศตวรรษนับแต่ ป.พ.พ.ว่าด้วยขายฝากประกาศใช้บงั คับ (พุทธศักราช 2467 และยกเลิก
แก้ไขประกาศใช้ใหม่ในพุทธศักราช 2471) พ.ร.บ.ขายฝากฯ ได้ถูกตราขึ้นในปี พ.ศ. 2562 เพื่อควบคุมสัญญาขาย
ฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรื อที่อยูอ่ าศัยเป็ นการเฉพาะ อย่างไรก็ดี ผูเ้ ขียนขอนําเสนอความไม่เหมาะสมในข้อบท
กฎหมายซึ่งอาจนํามาสู่สภาพปั ญหาการบังคับใช้ พ.ร.บ.ขายฝากฯ ในบางประเด็นปั ญหา ดังนี้
4.1. การขยายกําหนดเวลาไถ่ กบั การจดทะเบียน
แม้จะมีการตรา พ.ร.บ. ขายฝากฯ เป็ นการเฉพาะ พ.ร.บ. ดังกล่าวยังคงหลักการในการขยายกําหนดเวลา
ไถ่ไว้เฉกเช่ นเดี ยวกับหลักการขยายกําหนดเวลาไถ่อนั เป็ นกรณี ท่วั ไปตาม ป.พ.พ. (มาตรา 496) ที่ การขยาย
กําหนดเวลาการไถ่จะต้องมีหลักฐานเป็ นหนังสื อลงลายมือชื่อผูร้ ับไถ่ แต่เมื่อใดที่จะมีการยกการขยายกําหนดเวลา
ไถ่ข้ ึนเป็ นข้อต่อสู ้บุคคลภายนอก การขยายกําหนดเวลาไถ่จะใช้ได้ต่อเมื่อมีการทําเป็ นหนังสื อและจดทะเบียนต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ประเด็นที่น่าพิจารณาคือที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรื อที่อยูอ่ าศัยตาม พ.ร.บ.นี้ เป็ นทรัพย์สินที่มี
ความสําคัญทางเศรษฐกิจเป็ นอย่างมาก กฎหมายจึงกําหนดให้การทําสัญญาขายฝากทรัพย์สินดังกล่าวตลอดจนข้อ
สัญญาอื่นใดอันเกี่ ยวกับอสังหาริ มทรัพย์จะต้องทําเป็ นหนังสื อและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ มิเช่นนั้น
สัญญาขายฝากย่อมตกเป็ นโมฆะ (ป.พ.พ. มาตรา 491 ประกอบมาตรา 456 วรรคแรก) ฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงสิ ทธิ
ในนิ ติกรรมเดิม โดยเฉพาะการขยายกําหนดเวลาไถ่ซ่ ึ งถือเป็ นนิ ติกรรมที่อาจกระทบต่อผูร้ ับโอนสิ ทธิ ในการไถ่
หรื อผูร้ ับโอนทรัพย์สินที่ขายฝาก (พ.ร.บ.ขายฝากฯ มาตรา 14, 15) จึงควรที่จะต้องทําเป็ นหนังสื อและจดทะเบียน
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เช่นเดียวกับการบังคับในลักษณะของแบบซึ่งเป็ นองค์สมบูรณ์ของนิ ติกรรม (ป.พ.พ. มาตรา
152) ที่หากมิได้ทาํ ให้ถูกต้องตามแบบนิติกรรมการขยายกําหนดเวลาไถ่ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรื อที่อยูอ่ าศัยตาม
พ.ร.บ. ฉบับนี้ จะมีผลเป็ นโมฆะ (void) มิใช่เพียงแค่มีหลักฐานเป็ นหนังสื อลงลายมือชื่ อผูร้ ับไถ่อนั ถือเป็ นกรณี
ทัว่ ไปตาม ป.พ.พ. เท่านั้น
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4.2. การชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนกับการใช้ สิทธิโดยสุ จริต
แม้ พ.ร.บ. ขายฝากฯ ได้กาํ หนดให้มีการควบคุมสัญญาขายฝากขึ้นใหม่อนั เป็ นการแตกต่างจาก ป.พ.พ.
ที่ ภายหลังจากทําสัญญาขายฝากจะเป็ นผลให้กรรมสิ ทธิ์ ในที่ ดินหรื อที่ อยู่อาศัยที่ขายฝากตกไปยังผูซ้ ้ื อฝากแล้ว
ผูข้ ายฝากก็ไม่จาํ ต้องส่ งมอบการครอบครองทรั พย์สินดังกล่าวให้ผูซ้ ้ื อฝากแต่อย่างใด ผูข้ ายฝากยังคงมี สิทธิ
ครอบครอง ใช้สอย และถือเอาประโยชน์จากทรัพย์สินที่ขายฝาก (หรื อแม้แต่ให้ผอู ้ ื่นใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
นั้น) จนถึงวันที่หมดสิ ทธิ ในการไถ่ (พ.ร.บ.ขายฝากฯ มาตรา 12, มาตรา 13) อันเป็ นการช่วยเหลือผูข้ ายฝากไม่ให้
ได้รับความเดือดร้อนจากการสูญเสี ยที่ดินทํากินหรื อที่อยูอ่ าศัย และเพื่อเป็ นการคุม้ ครองผูซ้ ้ือฝากในฐานะเจ้าของ
กรรมสิ ทธิ์ พ.ร.บ.ขายฝากฯ มาตรา 12 วรรคท้ายได้กาํ หนดหน้าที่ให้ผขู ้ ายฝากต้องรักษาและสงวนทรัพย์สินที่ขาย
ฝากอย่างวิญ�ูชนจะพึงรักษาและสงวนทรัพย์สินของตนเองระหว่างที่ ผูข้ ายฝากยังคงครอบครองใช้สอยและ
ถือเอาประโยชน์ในทรัพย์สินดังกล่าวจนกระทัง่ ส่งมอบการครอบครองทรัพย์สินหากมิได้ใช้สิทธิไถ่น้ นั
อย่างไรก็ดี การที่ พ.ร.บ.ขายฝากฯ มาตรา 19 วรรคแรกกําหนดให้ผขู ้ ายฝากต้องส่ งมอบการครอบครอง
ทรัพย์สินให้แก่ผซู ้ ้ื อฝากตามสภาพที่เป็ นอยู่ ณ เวลาไถ่ โดยไม่ได้กาํ หนดให้ครอบคลุมถึงกรณี ทรัพย์สินดังกล่าว
ถูกทําลายหรื อถูกทําให้เสื่ อมเสี ยไป จึงอาจก่อให้เกิดปั ญหาทางกฎหมายได้วา่ ในกรณี ท่ีที่ดินหรื อที่อยูอ่ าศัยที่ส่ง
มอบถูกทําลายหรื อถูกทําให้เสื่ อมเสี ยเพราะความผิดของผู้ขายฝาก (หรื อเพราะผูข้ ายฝากมิได้รักษาหรื อสงวน
ทรัพย์สินที่ ขายฝากอย่างวิญ�ูชน) จะก่อให้เกิ ดสิ ทธิ เรี ยกร้องแก่ผซู ้ ้ื อฝากได้อย่างไร ในกรณี น้ ี แม้ไม่อาจนําเอา
หลักการชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนใน ป.พ.พ.มาตรา 501 มาใช้บงั คับโดยอนุโลมตาม พ.ร.บ.ขายฝากฯ มาตรา 6
ผูเ้ ขียนเห็นว่าเมื่อผูข้ ายฝากจงใจหรื อประมาทเลินเล่อก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ตวั ทรัพย์อนั อาจถือเป็ นการกระทํา
ละเมิดที่ ผูข้ ายฝากต้องชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนตาม ป.พ.พ.มาตรา 420 และอาจต้องรอฟั งคําวินิจฉัยว่าศาลจะ
หาทางออกให้บุคคลผูร้ ับซื้อฝากอย่างไร

5. บทสรุป

ป.พ.พ. บัญญัติกฎหมายว่าด้วยขายฝากขึ้นตามหลักเสรี ภาพและความศักดิ์สิทธิ์ ในการแสดงเจตนาของ
คู่ สั ญ ญาซึ่ งเป็ นเอกชนที่ มี ส ถานะเท่ า เที ย มกัน แต่ เ พื่ อ คุ ้ม ครองผูข้ ายฝากที่ ม ัก มี อ ํา นาจต่ อ รองน้อ ยกว่า อัน
เนื่องมาจากสถานะทางเศรษฐกิจที่แตกต่าง พ.ร.บ.ขายฝากฯ จึงได้ถูกตราขึ้นเพื่อใช้บงั คับกับการทําสัญญาขายฝาก
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและที่อยูอ่ าศัยเป็ นการเฉพาะ และเพื่อดําเนิ นการตามกฎหมายแม่บทว่าด้วยการขายฝากได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น กระทรวงมหาดไทย โดยกรมที่ ดินจึงได้ออกกฎหมายลําดับรองเกี่ ยวกับการจด
ทะเบี ยนสิ ทธิ และนิ ติกรรมการขายฝากขึ้นเรี ยกว่า “ระเบี ยบกรมที่ ดินว่าด้วยการจดทะเบียนสิ ทธิ และนิ ติกรรม
เกี่ ยวกับการขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรื อที่ อยูอ่ าศัย ตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองประชาชนในการทํา
สัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรื อที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2562” เห็นได้วา่ เป็ นความพยายามผลักดันกฎหมายใน
ทุ กลําดับศักดิ์ ให้ครอบคลุมการขายฝากที่ ดินเพื่อเกษตรกรรมและที่ อยู่อาศัยในทุกมิ ติ เพื่อที่ จะก้าวข้ามความ
เหลื่อมลํ้า เสริ มสร้างความเป็ นธรรมดังเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.ขายฝากฯ ได้โดยแท้จริ ง

6. ข้ อเสนอแนะ

นอกจากที่ตอ้ งมีกลไกทางกฎหมายเพื่อเสริ มสร้างความเป็ นธรรมและลดความเหลื่อมลํ้าดังกล่าวข้างต้น
แล้ว การขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายให้เป็ นไปดังเจตนารมณ์นบั ว่ามีความสําคัญเป็ นอย่างมากเช่นกัน ฉะนั้น
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เพื่อไม่ให้เกิ ดอุปสรรคต่อการบังคับใช้กฎหมาย ในระยะเริ่ มต้นนี้ ผูเ้ ขียนขอนําเสนอข้อเสนอแนะบางประการ
ดังนี้
6.1. ผูข้ ายฝากและผูซ้ ้ือฝากในฐานะคู่สญ
ั ญาเรี ยนรู ้ทาํ ความเข้าใจและปฏิบตั ิตาม พ.ร.บ.ขายฝากฯ อย่าง
เคร่ งครัด อีกทั้งหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะกรมที่ดินเผยแพร่ ความรู ้กฎหมายใหม่ฉบับนี้ เช่น สัมมนา
จัดอบรม เพื่อดําเนินการตามกฎหมายอย่างเป็ นรู ปธรรมต่อไป
6.2. นักวิชาการ นิ สิต นักศึกษาค้นคว้าความรู ้เกี่ยวกับการขายฝากอย่างเป็ นระบบ ตลอดจนศึกษาวิจยั
เพื่อพัฒนากฎหมายขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัยให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อคุม้ ครองผูข้ าย
ฝากและผูซ้ ้ือฝากให้ได้รับความเป็ นธรรมจากกฎหมายสูงสุด
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ภาวะผู้นํากับการเปลีย่ นแปลงยุคใหม่
LEADERSHIP AND MODERN CHANGE MANAGEMENT
ฉัฐวัฒน์ ชัชณฐาภัฏฐ์
อาจารย์ คณะนิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ ทเทิร์น
Chattawat_s@hotmail.com
บทคัดย่ อ

การศึกษาภาวะผูน้ าํ กับการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ ในบทนี้ จะกล่าวต่อปั จจัยภายนอกด้านการแข่งขัน และ
จะกล่ า วถึ ง ภาวะผู ้นํา กับ การเปลี่ ย นแปลงยุ ค ใหม่ ที่ เ ป็ นปั จ จัย ภายในที่ ว่ า ด้ว ยผู ้นํา แห่ ง การภาวะผู ้นํา กับ
การเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ตามสถานการณ์การแข่งขันทางธุรกิจ (Transformational Leadership), ปั จจัยภาวะผูน้ าํ กับ
การเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ตามสถานการณ์การแข่งขันทางธุรกิจ (Transactional Leadership) และผูน้ าํ แห่งภาวะผูน้ าํ
กับการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ (Change Agent) เพื่อการบริ หารภาวะผูน้ าํ กับการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ (Transactional)
ที่ สมบู รณ์ สําหรั บปั จจัยภาวะผูน้ าํ กับการเปลี่ ยนแปลงยุคใหม่ตามสถานการณ์ การแข่งขันทางธุ รกิ จจะเข้ามา
แทรกแซงกระบวนการทํางานก็ต่อเมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้นเท่านั้น ลักษณะของผูน้ าํ แบบนี้ ยงั แบ่งได้เป็ นสอง
แบบ คือ Active Management by Exception และ Passive Management by Exception และผูแ้ บบผูน้ าํ แบบ Active
Management by Exception จะควบคุ ม ดู แ ลผูใ้ ต้บัง คับ บัญ ชาให้ท ํา งานตามกรอบที่ ว างไว้ และทํา การแก้ไ ข
ข้อบกพร่ องอยูต่ ลอดเวลา รู ปแบบผูน้ าํ แบบ Passive Management by Exception จะทําการแก้ไขข้อบกพร่ องเมื่อ
รับรู ้ว่ามีความผิดพลาดเกิ ดขึ้นเท่านั้น โดยไม่ได้สนใจการทํางานของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเท่าใดนัก ถ้าผูน้ าํ นิ่ งเฉย
มาก ๆ ก็อาจเรี ยกว่าเป็ น Laissez-Fair Leadership หรื อไร้ความเป็ นผูน้ าํ เลยก็ได้
คําสําคัญ: ภาวะผูน้ าํ , การบริ หารการเปลี่ยนแปลง, ยุคใหม่

ABSTRACT
The objectives of this study are: Leadership with new era changes This chapter discusses the external
factors of the competition and discusses the leadership of new age changes that are an internal factor in the
leadership of leadership with new era changes based on business competition situations. Leadership factors with
new era changes based on business competition scenarios and leadership leaders with new era changes for
leadership management with age changes. Completely new for leadership factors with new era changes based on
business competition scenarios will only be inserted interrupt if there is an error. This type of leader is also
classified into two ways: Active Management by Exception and Passive Management by Exception, and Active
Management by Exception will govern regulatory supervision to work in accordance with the framework placed
and to fix defects at all times. Passive Management by Exception will resolve defects only when it is realized that
the error occurred. Not interested in the work of the subs. If the Laissez-Fair Leadership or the leadership
Keywords: leadership, change management, modern
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1. บทนํา

การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ วและไร้พรมแดน ส่ งผลให้โลกแคบลง เทคโนโลยีและความรู ้ทาง วิทยาการ
ใหม่ๆเกิ ดขึ้นและถูกส่ งต่อไปทัว่ โลกอย่างไร้ขีดจํากัดผ่านช่องทางอินเตอร์ เน็ต เทคโนโลยีและ การรับรู ้อย่าง
รวดเร็ วเหล่าส่ งผลในด้านความเป็ นส่ วนตัวน้อยลง ความผิดพลาดในอดี ตที่ ถูกเก็บเอาไว้ เป็ นความลับได้รับ
การเปิ ดเผยมากขึ้น ความโปร่ งใส จริ ยธรรม ถูกตั้งเป็ นประเด็นอย่างเข้มข้นในการ บริ หารงานองค์กรในทุกวันนี้
อย่างไรก็ตามความสําคัญตกอยูท่ ี่ผนู ้ าํ องค์กร จําเป็ นต้องตระหนักในความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ดว้ ย และต้องปรับ
ตัวให้ทนั ยุค เพราะทุกวันนี้ หมดยุคเถ้าแก่เป็ นจอมบงการหรื อ อัศวินม้าขาว แล้ว อีกทั้งกฎหมายเกี่ยวกับ สังคมก็
รุ นแรงมากขึ้นในการคุม้ ครองความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผูบ้ ริ โภค
ซึ่งการศึกษาภาวะผูน้ าํ กับการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ และศึกษาปั จจัยภาวะผูน้ าํ กับการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่
ตามสถานการณ์การแข่งขันทางธุรกิจ มักพบว่า ความเป็ นผูน้ าํ ที่มีคุณธรรมและไม่เอารัดเอาเปรี ยบผูค้ น ลูกค้า รัก
และมีน้ าํ ใจกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ไม่ทอดทิ้งยามลําบาก ล้วนมีในคนเหล่านั้น ส่ งผลให้เกิดความสําเร็ จ ในธุ รกิจ
แบบยัง่ ยืนไปได้หลายรุ่ นจนถึงปั จจุบนั เป็ นการเรี ยนรู ้ภาวะผูน้ าํ กับการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ที่เกิดขึ้น ให้มีความ
เข้าใจถึงภาวะผูน้ าํ กับการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ที่มีหลากหลายรู ปแบบที่สามารถรับรู ้ได้ สามารถพยากรณ์ได้ ภาวะ
ผูน้ าํ กับการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่หลักที่ เกิ ดขึ้นสามารถแบ่งได้ ดังนี้ ภาวะผูน้ าํ กับการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ตาม
ธรรมชาติ (Natural Transformation) ภาวะผู ้นํา กับ การเปลี่ ย นแปลงยุค ใหม่ ต ามเศรษฐศาสตร์ อุ ต สาหกรรม
(Economical Industry Age) ภาวะผูน้ าํ กับการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ตามสภาพแวดล้อม (Environmental Change)
และภาวะผูน้ าํ กับการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ตามสถานการณ์การแข่งขันทางธุรกิจ (Competitive Advantage)

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาภาวะผูน้ าํ กับการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่
2. เพื่อศึกษาปั จจัยภาวะผูน้ าํ กับการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ตามสถานการณ์การแข่งขันทางธุรกิจ

3. ภาวะผู้นํากับการเปลีย่ นแปลงยุคใหม่

Alvin Toffler. (2016). ภาวะผูน้ าํ กับการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ ซึ่ งขั้นตอนและวิธีการบริ หารภาวะผูน้ าํ กับ
การเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ที่จะเตรี ยมความพร้อมในการบริ หารและจะกล่าวถึงสภาพจิตใจ ความรู ้สึกของบุคคลที่มี
ผลจากภาวะผูน้ าํ กับการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ที่เกิดขึ้น และที่สาํ คัญ คือ ผูน้ าํ ภาวะผูน้ าํ กับการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่
จะทํา อย่ า งไรให้ ภ าวะผู ้นํา กั บ การเปลี่ ย นแปลงยุ ค ใหม่ ที่ เ กิ ด ขึ้ นเป็ นผลดี ต่ อ องค์ ก รและต่ อ บุ ค คลากร
ซึ่ งประกอบด้ว ย 1). ผู ้นํา แห่ ง ภาวะผู ้นํา กับ การเปลี่ ย นแปลงยุ ค ใหม่ (Change Agent), ปั จ จัย ภาวะผู ้นํา กับ
การเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ตามสถานการณ์การแข่งขันทางธุรกิจ (Transactional Leadership) และผูน้ าํ แห่งการภาวะผูน้ าํ
กับการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ตามสถานการณ์การแข่งขันทางธุรกิจ (Transformational Leadership) 2). การบริ หาร
งานภาวะผูน้ าํ กับการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ขององค์กร (Management of Planned Organization Change) 3). บทบาท
ของผูน้ าํ ภาวะผูน้ าํ กับการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ (Role of Change Agent) และ 4). แผนปฏิบตั ิการบริ หารภาวะผูน้ าํ
กับการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ (Transactional Plan)
Michael E. Porter and Robert S. Kaplan. (2016). ภาวะผูน้ าํ กับการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ตามสถานการณ์
การแข่งขันทางธุรกิจ (Competitive Advantage) การแข่งขันทางธุรกิจที่มีปัจจัยภาวะผูน้ าํ กับการเปลี่ยนแปลงยุค
ใหม่ จ ากภายนอก โดยให้มี ก ารเน้น เรื่ อ งจุ ด ที่ ยืน (Position of Business) ของธุ ร กิ จ ว่า วางสถานะของธุ ร กิ จ มี
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ตําแหน่งอยูง่ ตรงไหน และจะต้องใส่ ใจใจสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างไร เพื่อรักษาสภาพการแข่งขันทางธุรกิจ
อย่างได้เปรี ยบด้วยเช่นกัน Five Forces Model of Competition อยู่ 5 ประการ คือ
1. New Potential Entrants ผูบ้ ุกรุ กหน้าใหม่/คู่แข่งรายใหม่ การดําเนินธุรกิจในปั จจุบนั คู่แข่งรายใหม่ใน
ธุรกิจย่อมเกิดขึ้นได้เสมอตลอดเวลาของวงจรธุรกิจ ไม่วา่ จะเป็ นธุรกิจผลิตสิ นค้า ธุรกิจให้บริ การ การทํางานอย่าง
มีประสิ ทธิภาพ การรักษาคุณภาพ ย่อมเป็ นกําแพงป้ องกันชั้นดีต่อคู่แข่งขันรายใหม่
2. Buyers ลูกค้า (ประจํา) Customer ลูกค้า คือ ผูท้ ี่สาํ คัญที่สุดในการทําธุรกิจ ความต้องการของลูกค้าคือ
งานที่เราจะต้องดําเนินการให้บรรลุถึงความพึงพอใจ จะเห็นว่าลูกค้าจะมีอาํ นาจในการต่อรองเป็ นอย่างมาก
3. Suppliers ผูผ้ ลิต (ถ้าเราเป็ นคนขาย) / ผูป้ ้ อนวัตถุดิบ (ถ้าเราเป็ นผูผ้ ลิต) การทําธุ รกิ จต้นทุนที่สาํ คัญ
ที่ สุดคื อวัตถุดิบและอุปกรณ์ เครื่ องใช้ การลดต้นทุ นที่ ดีของการทําธุ รกิ จก็คือการสร้างข้อต่อรองที่ ดีต่อผูข้ าย
(Suppliers) บนความรู ้สึกที่ดี ที่ซื่อสัตย์ซ่ ึงกันและกันบนความไว้วางใจฉันท์ผรู ้ ่ วมทุนทางธุรกิจ
4. Substitutes ผลิตภัณฑ์ทดแทน (สิ นค้า/บริ การ) นวัตกรรมของสิ นค้าหรื อบริ การในโลกปั จจุบนั ที่มี
ภาวะผูน้ าํ กับการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่อย่างรวดเร็ วด้วยเทคโนโลยี สิ่ งใหม่ๆ ย่อมเข้ามาทดแทนสิ่ งเก่าๆ ได้อยูเ่ สมอ
แรงผลักดันจะมีอยูส่ ูงก็ข้ ึนกันความต้องการของลูกค้าและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ ว
5. Industry Competitors ผูผ้ ลิต/ผูแ้ ข่งขันที่ มีอยู่เดิ มในปั จจุบนั ของธุ รกิ จนั้น สภาพการแข่งขันในกลุ่ม
ธุรกิจเดียวกันหรื อข้างเคียง ย่อมทําให้เกิดการต่อสู ้เพื่อความอยูร่ อดทางธุรกิจ การวางแผนธุรกิจแบบรู ้เขารู ้เรารบ
ร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้งจึงสําคัญยิง่ บนการแข่งขัน
สรุ ปภาวะผูน้ าํ กับการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ ในบทนี้ จะกล่าวต่อปั จจัยภายนอกด้านการแข่งขัน และจะ
กล่ า วถึ ง ภาวะผู ้นํ า กั บ การเปลี่ ย นแปลงยุ ค ใหม่ ที่ เ ป็ นปั จ จั ย ภายในที่ ว่ า ด้ ว ยผู ้นํ า แห่ ง การภาวะผู ้นํา กับ
การเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ตามสถานการณ์การแข่งขันทางธุรกิจ (Transformational Leadership), ปั จจัยภาวะผูน้ าํ กับ
การเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ตามสถานการณ์การแข่งขันทางธุรกิจ (Transactional Leadership) และผูน้ าํ แห่งภาวะผูน้ าํ
กับการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ (Change Agent) เพื่อการบริ หารภาวะผูน้ าํ กับการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ (Transactional)
ที่สมบูรณ์ จะเห็นว่าปั จจัยจากการแข่งขันเป็ นส่วนที่สาํ คัญมากต่อภาวะผูน้ าํ กับการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ เป็ นความ
อยู่ร อดทางธุ ร กิ จเป็ นภาวะผูน้ ํา กับการเปลี่ ย นแปลงยุคใหม่ที่มี ผลต่ อธุ ร กิ จที่ เ ราสามารถเรี ย กว่ากลยุทธ์ทาง
การต่อสู ้ที่ตอ้ งครบเครื่ อง เป็ นศิลปะการต่อสู ้แบบประชิตตัว ห้ามกะพริ บตา เป็ นการแข่งขันในรู ปแบบที่เราต้อง
ให้มุมมองทุกด้านให้เป็ นประโยชน์ในการแข่งขันทางธุรกิจ

4. ปัจจัยภาวะผู้นํากับการเปลีย่ นแปลงยุคใหม่ ตามสถานการณ์การแข่ งขันทางธุรกิจ

Bemd, L. (2012). คําว่า Transformation ในภาษาอังกฤษ แปลว่า การเปลี่ยนรู ป แปลงตัว จําแลง แปลง
ซึ่ งการภาวะผูน้ ํากับการเปลี่ ยนแปลงยุคใหม่ต ามสถานการณ์ ก ารแข่งขันทางธุ รกิ จแปลงสถานการณ์ แปลง
พฤติกรรม แปลงความคิด แปลงค่านิยม ละลายพฤติกรรมองค์กร ละลายพฤติกรรมพนักงาน ทั้งแรงต้านที่เกิดขึ้น
ให้ อ งค์ก รสามารถอยู่ไ ด้น้ ัน คื อ ความสามารถของผูน้ ํา แห่ ง การภาวะผูน้ ํา กับ การเปลี่ ย นแปลงยุค ใหม่ ต าม
สถานการณ์การแข่งขันทางธุรกิจ ผูน้ าํ แห่ งการภาวะผูน้ าํ กับการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ตามสถานการณ์การแข่งขัน
ทางธุ รกิ จ เป็ นผูน้ ําที่ มีอิทธิ พลต่ อขวัญ และกําลังใจของผูใ้ ต้บังคับบัญชา ทําให้ผูใ้ ต้บังคับบัญชาตระหนัก ถึ ง
ความสํา คัญ ของงาน และทุ่ ม เทแรงกายแรงใจเพื่ อ เปลี่ ย นแปลงองค์ก รในทางที่ ดี ข้ ึ น คํา ว่า ภาวะผู ้นํา กับ
การเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ ในความหมายของผูน้ าํ แห่ งการภาวะผูน้ าํ กับการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ตามสถานการณ์
การแข่งขันทางธุรกิจ ก็คือ ภาวะผูน้ าํ กับการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่องค์กรให้ดีข้ ึน ผ่านภาวะผูน้ าํ กับการเปลี่ยนแปลง
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ยุคใหม่พฤติกรรม และความคิดของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาในการทํางาน โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะทําให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชา
ลดแรงต่อต้าน สร้างแรงสนับสนุน สร้างระบบการสื่ อสารทําความเข้าใจภายในองค์กรให้เกิดแรงบันดาลใจเป็ น
หนึ่งเดียวกัน
ซึ่งจากผลการวิจยั เบื้องต้น (ฉัฐวัฒน์ ชัชณฐาภัฏฐ์., 2562) เรื่ อง ภาวะผูน้ าํ ภาวะผูน้ าํ กับการเปลี่ยนแปลง
ยุคใหม่และการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หารสยามควอลิต้ ี อินดัสทรี้ สกับประสิ ทธิ ผลขององค์การกับการ
รับรู ้ของหัวหน้างานสยามควอลิต้ ี อินดัสทรี้ ส โดยการสังเกต พบว่า 1) ภาวะผูน้ าํ ภาวะผูน้ าํ กับการเปลี่ยนแปลง
ยุค ใหม่ มี ค วามสัม พัน ธ์ ทางบวกในระดับสู ง กับ ประสิ ทธิ ผลองค์ก าร อย่า งมี นัย สํา คัญทางสถิ ติ ที่ร ะดับ .05
(r=720) 2) การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง กับประสิ ทธิผลองค์การอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r=691) 3) กลุ่มตัวแปรที่สามารถร่ วมกันพยากรณ์ประสิ ทธิ ผลองค์การได้อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ การกระตุน้ ปั ญญา การกระจายอํานาจและการใช้อาํ นาจในการตัดสิ นใจ และ
การสร้างวิสยั ทัศน์ การถ่ายทอดวิสยั ทัศน์และการปลูกฝังค่านิยม
Bek, M. A., Bek, N. N., Sheresheva, M. Y., & Johnston, W. J. (2013). ปั จ จั ย ภ า ว ะ ผู ้ นํ า กั บ
การเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ตามสถานการณ์การแข่งขันทางธุรกิจจะทําในทางตรงข้ามกับผูน้ าํ แห่งภาวะผูน้ าํ กับการ
เปลี่ยนแปลงยุคใหม่ที่มุ่งยกระดับความรู ้และความสามารถของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาในระยะยาว ปั จจัยภาวะผูน้ าํ กับ
การเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ตามสถานการณ์การแข่งขันทางธุรกิจจะมุ่งไปที่ความสําเร็ จของงานในระยะสั้น โดยใช้
หลักของการสร้างแรงจูงใจ (Motivation) โดยการให้รางวัลและสิ่ งจูงใจเป็ นเกณฑ์ในการบรรลุเป้ าหมาย และมี
บทลงโทษเป็ นเครื่ อ งมื อ ในการทํา งานหากการทํา งานนั้น ๆ ไม่ บ รรลุ เ ป้ า หมายที่ ต้ งั ไว้ ปั จ จัย ภาวะผูน้ ํากับ
การเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ตามสถานการณ์การแข่งขันทางธุรกิจกับทฤษฎีของมาสโลว์ การที่จะเป็ นผูน้ าํ ที่ดีได้น้ นั
นอกจากจะต้องมีบารมีและวิสัยทัศน์แล้ว ผูน้ าํ จะต้องเข้าใจในความต้องการพื้นฐานของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา สําหรับ
ผูน้ าํ องค์กรแล้ว ทฤษฎี แห่ งความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ ของ Abraham Maslow ที่ เขียนขึ้นตั้งแต่ในปี ค.ศ.
1943 ยังใช้ได้ดีในปั จจุบนั ของคนเราจะเห็นว่าอยูใ่ นปัจจัยพื้นฐานของความต้องการของมนุษย์ตามลําดับขั้นความ
ต้องการของมนุษย์ (Hierarchy of Needs) ของ Maslow ได้แสดงให้เห็นความต้องการของมนุษย์จะสามารถแบ่งได้
ตามลําดับขั้นของความจําเป็ น Maslow ให้ความหมายคําว่า Needs คือ ความปรารถนาทางด้านร่ างกายและจิตใจที่
ยังต้องการมี มี 5 ขั้น กล่าวคือ
Step 1. Physiological Needs ความต้องการปั จจัยขั้นพื้นฐาน 4 ประการ คือ อาหาร เครื่ องนุ่ งห่ ม ที่ อยู่
อาศัย ยารักษาโรค เป็ นความต้องการเบื้องต้นขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ตั้งแต่ในอดีตกาลจนถึงปั จจุบนั เราจะเห็นได้
ว่า ปั จจัยพื้นฐานบางสิ่ งจึงอาจเป็ นความฝันของผูท้ ี่ขาดแคลนที่ตอ้ งการมีความสุขสบายในชีวติ
Step 2. Safety Needs ในขั้นที่ 2 มนุษย์ตอ้ งการความปลอดภัยในชีวิต ความต้องการความปลอดภัยทาง
กาย สภาวะการทํางานที่ปลอดภัย ความมัน่ คงในงาน เงินเดือน และค่าตอบแทน
Step 3. Social Needs ความต้องการการยอมรับจากสังคม จากเพื่อน จากผูร้ ่ วมงาน ปรารถนาที่จะอยูเ่ ป็ น
หมู่ มีเพื่อนร่ วมงานดีมีปฏิสมั พันธ์กบั ลูกค้า เจ้านายพอใจ และชื่นชอบ
Step 4. Esteem Needs ความมีชื่อเสี ยง มีเกี ยรติและการเคารพนับถือจากผูอ้ ื่นรับผิดชอบงานชิ้นสําคัญ
สนับสนุนให้มีตาํ แหน่งงานที่สูงขึ้นได้รับการยอมรับ นับถือ จากเจ้านาย
Step 5. Self-Actualization Needs การบรรลุในอุดมการณ์แห่งชีวติ ของตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์ และ
ท้าทายในงานเปิ ดโอกาสให้มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจความยืดหยุน่ ในการทํางาน และความอิสระในการทํางาน
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สรุ ปปั จจัยภาวะผูน้ าํ กับการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ตามสถานการณ์การแข่งขันทางธุ รกิ จจะมีลกั ษณะใช้
รางวัลและบทลงโทษ (Contingent Reward) ปั จจัยภาวะผูน้ ํากับการเปลี่ ยนแปลงยุคใหม่ตามสถานการณ์ การ
แข่งขันทางธุรกิ จจะรู ้ว่าผูใ้ ต้บงั คับบัญชาต้องการอะไร และจะพยายามเสนอสิ่ งดังกล่าวเพื่อแลกกับผลของงาน
การให้ ร างวัล และลงโทษผู ้ใ ต้บัง คับ บัญ ชาตามประสิ ท ธิ ผ ลของงาน เป็ นทัก ษะที่ ปั จ จัย ภาวะผู ้นํา กับ การ
เปลี่ ยนแปลงยุคใหม่ตามสถานการณ์ การแข่งขันทางธุ รกิ จใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว เป็ นผูจ้ ดั การความผิดพลาด
(Management by Exception) หลังจากที่ กาํ หนดเป้ าหมายของงานไว้อย่างชัดเจนแล้ว ปั จจัยภาวะผูน้ ํากับ การ
เปลี่ยนแปลงยุคใหม่ตามสถานการณ์การแข่งขันทางธุรกิจจะเข้ามาแทรกแซงกระบวนการทํางานก็ต่อเมื่อมีความ
ผิดพลาดเกิ ดขึ้นเท่านั้น ลักษณะของผูน้ าํ แบบนี้ ยงั แบ่งได้เป็ นสองแบบ คื อ Active Management by Exception
และ Passive Management by Exception และผูแ้ บบผูน้ าํ แบบ Active Management by Exception จะควบคุมดูแล
ผูใ้ ต้บังคับบัญชาให้ทาํ งานตามกรอบที่ วางไว้ และทําการแก้ไขข้อบกพร่ องอยู่ตลอดเวลา รู ปแบบผูน้ ําแบบ
Passive Management by Exception จะทําการแก้ไขข้อบกพร่ องเมื่อรั บรู ้ ว่ามี ความผิดพลาดเกิ ดขึ้นเท่านั้น โดย
ไม่ ไ ด้ส นใจการทํา งานของผูใ้ ต้บัง คับ บัญ ชาเท่ า ใดนัก ถ้า ผูน้ ํา นิ่ ง เฉยมาก ๆ ก็ อ าจเรี ย กว่า เป็ น Laissez-Fair
Leadership หรื อไร้ความเป็ นผูน้ าํ เลยก็ได้ (Chang, H.H., & Ku, P.W., 2009).

8. สรุ ป

ภาวะผูน้ าํ กับการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่น้ นั ผูน้ าํ จะต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล (Vision) สามารถมองเห็น
และคาดการณ์อนาคตและรู ้ว่าควรจะต้องทําอย่างไรในการตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ที่กาํ หนดขึ้น ด้วยการคิดใน
เชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) ว่าทําอย่างไรในการเข้าสู่ เป้ าหมาย จะวางกลยุทธ์หรื อวิธีการอย่างไรเพื่อให้พนั ธ
กิจ (Mission) ที่วางไว้สาํ เร็ จอย่างมีขน้ ตอนรวมถึงความคิดในมุมต่าง ๆ เพื่อสร้างสรรค์ส่ิ งใหม่ๆ (Creativity and
Innovation Thinking) ด้ว ยการนํา ความคิ ด เชิ ง ระบบ (System Thinking) มาเป็ นหลัก ในการพัฒ นาระบบหรื อ
กระบวนการทํางานให้ดียิ่งขึ้นซึ่ งผูน้ าํ เองต้องพร้อมที่ จะยืดหยุ่น (Flexibility) และปรับเปลี่ยนตนเองให้เข้ากับ
ภาวะผูน้ าํ กับการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และสิ่ งที่ขาดไม่ได้เลยในตัวผูน้ าํ นัน่ ก็คือ ต้องเป็ นผูเ้ รี ยนรู ้
อย่างต่อเนื่ อง (Continual Learning) และพัฒนาการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ อง (Increate Learning Curve) มีการรับรู ้และ
ยอมรั บในข้อมูลใหม่ๆ รวมทั้งข้อมูลป้ อนกลับจากผูอ้ ื่ น เพื่อนําข้อมูลต่าง ๆ ที่ ได้รับมาให้มีภาวะผูน้ ํากับการ
เปลี่ ยนแปลงยุคใหม่ให้เป็ นข้อมูลในรู ป แบบสารสนเทศ (Information Technology) เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการ
พัฒนาและปรับปรุ งองค์กร หน่วยงาน และทีมงานให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น (Barros, S.
A., Sampaio, P., & Saraiva, P., 2014).
ปั จจัยภาวะผูน้ าํ กับการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ตามภาวะของการแข่งขันทางธุรกิจที่เกิดขึ้นตลอดเวลา การ
ขับเคลื่อนองค์กรธุ รกิ จให้สามารถอยู่รอดมีความเจริ ญต่อเนื่ อง คือ ผูน้ าํ ที่ ดีที่สามารถนําพาองค์การให้ก้า วไป
ข้างหน้าอย่างยัง่ ยืนจะต้องมีการผสมผสานกันระหว่างความเป็ นผูน้ าํ แห่งการ เปลี่ยนแปลงและปั จจัยภาวะผูน้ าํ กับ
การเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ตามสถานการณ์การแข่งขันทางธุรกิจ นัน่ คือ ปั จจัยภาวะผูน้ าํ กับการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่
ตามสถานการณ์การแข่งขันทางธุรกิจย่อมเน้นการวางรากฐานและแนวทางของภาวะผูน้ าํ กับการเปลี่ยนแปลงยุค
ใหม่อย่างเป็ นขั้นเป็ นตอน มีความเข้าใจในแรงต้านทางความเปลี่ ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้นจากบุคคล เพื่อให้บรรลุสู่
วิสัยทัศน์ ส่ วนปั จจัยภาวะผูน้ าํ กับการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ตามสถานการณ์การแข่งขันทางธุ รกิ จ เป็ นการสร้าง
แรงจูงใจบุคคลโดยการให้รางวัลและบทลงโทษ ดังนั้นผูน้ าํ แห่งภาวะผูน้ าํ กับการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ที่ดีคือผูน้ าํ ที่
มีการใช้ท้ งั สองแนวทางในการดําเนินการ เพื่อผลสุดท้ายคือเพื่อให้องค์กรมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
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9. ข้ อเสนอแนะ

1. ภาวะผูน้ าํ กับการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งได้น้ นั ผูบ้ ริ หารจะต้องมีท้ งั ความเป็ นผูน้ าํ
แห่ งภาวะผูน้ าํ กับการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ (Change Agent) และ ปั จจัยภาวะผูน้ าํ กับการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ตาม
สถานการณ์ ก ารแข่ ง ขัน ทางธุ ร กิ จ (Transactional Leadership) โดยจะต้อ งเป็ นผูน้ ํา ที่ ดี แ ห่ ง การภาวะผูน้ ํา กับ
การเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ตามสถานการณ์การแข่งขันทางธุรกิจ (Transformation Leadership) ที่ดีที่สามารถยอมรับ
ภาวะผูน้ าํ กับการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่
2. ปั จจัยภาวะผูน้ าํ กับการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ตามสถานการณ์การแข่งขันทางธุรกิจที่สาํ คัญที่จะบ่งชี้วา่
ควรใช้ภาวะผูน้ าํ แบบไหน เมื่อไร ซึ่ งในทางปฏิบตั ิการใช้ภาวะปั จจัยภาวะผูน้ าํ กับการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ตาม
สถานการณ์การแข่งขันทางธุ รกิ จในองค์การยังเป็ นสิ่ งที่ จาํ เป็ น เพื่อจูงใจให้พนักงานทํางานหนักขึ้น เพียงแต่
การใช้ภาวะปั จจัยภาวะผูน้ าํ กับการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ตามสถานการณ์การแข่งขันทางธุรกิจอาจจะทําให้องค์กร
ประสบความสําเร็ จในระยะสั้นเท่านั้น เพราะความต้องการที่แท้จริ งของบุคคลไม่ได้อยูท่ ี่การได้ข้ ึนเงินเดือน หรื อ
การได้เลื่อนตําแหน่งเสมอไป
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บทคัดย่ อ

การศึ ก ษาครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ศึ ก ษาระดับ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บัติ ง านและเปรี ย บเที ย บ
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการในสํานักงาน ป.ป.ช. จําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึ กษา อายุงาน และรายได้ต่อเดื อน กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึ กษา ได้แก่ ข้าราชการสํานักงาน
ป.ป.ช. จํานวน 310 คน โดยใช้วิธีทาํ การสุ่ มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified sampling) วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหา
ค่ า ความถี่ ค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน t-test, F test และเปรี ย บเที ยบเป็ นรายคู่ ด้ว ยวิธี LeastSignificant Different (LSD)
ผลการวิจยั พบว่า
1. ระดับ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บัติ ง าน โดยรวมอยู่ใ นระดับ มาก เมื่ อ พิ จ ารณารายด้า น พบว่า
ด้านคุณภาพของงาน ปริ มาณงาน เวลา และค่าใช้จ่าย ทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก
2. ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรี ยบเที ยบความแตกต่างของประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงานของ
ข้าราชการในสํานักงาน ป.ป.ช. จําแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ ที่แตกต่างกันมี
ระดับประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ .01 ในด้านสถานภาพสมรส อายุ
งาน ไม่แตกต่าง
คําสําคัญ: ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน, สํานักงาน ป.ป.ช.

ABSTRACT

This research aimed to study and compare Work Efficiency among Officers of the National AntiCorruption Commission classified by gender, age, marital status, education level, work experience and income.
A questionnaire was used in collecting data from 310 persons by random stratified sampling. The data were
analyzed by using frequency, percentage, mean, Standard Deviation, t-test, F test, and multiple comparisons with
Least-Significant Different (LSD).
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The results revealed that
1. Work Efficiency in overall was at a high level. Considering the details found in quality, work load,
time and cost all sides at a high level.
2. Hypothesis testing to compare differences Work Efficiency among Officers of the National AntiCorruption Commission. Classified by personal factors was significant different in gender, age, education and
income at .01 level marital status, work experience not different
Keywords: Work Efficiency, the National Anti-Corruption Commission.

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

โลกในปั จจุบนั ที่ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว เทคโนโลยีที่ทนั สมัยเข้ามามีบทบาทในการดํารงชี วิต
ประจํา วัน มากขึ้ น ทั้ง ด้า นการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร การคมนาคมที่ ส ะดวกรวดเร็ ว ขึ้ น การเปลี่ ย นแปลงไปของ
สภาพแวดล้อมทางสังคม หลายประเทศเปลี่ยนแปลงไปเป็ นประเทศอุตสาหกรรมตามกระแสโลกาภิวตั น์โลก
เกิดเมืองอุตสาหกรรมใหม่ในประเทศต่าง ๆ ขึ้นอย่างรวดเร็ ว และจํานวนแรงงานที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วย มีการนํา
ทรัพยากรทางธรรมชาติมาใช้เพื่อตอบสนอง ความต้องการของผูบ้ ริ โภค แรงงานจึงถือเป็ นปั จจัยการผลิต และทุน
มนุ ษ ย์ที่สํา คัญ เมื่ อ มนุ ษย์เข้า มามี บทบาทในการขับเคลื่ อนธุ รกิ จ และเป็ นฟั นเฟื องที่ สํา คัญยิ่งต่อ การพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศต่อไป เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงดังที่กล่าวไว้ขา้ งต้น ทําให้องค์การต่าง ๆ ให้ความสําคัญต่อ
ทรั พยากรมนุ ษย์มากขึ้ น เพื่อเป็ นการเพิ่มขี ดความสามารถในการแข่งขันทางธุ ร กิ จ ด้วยการพัฒนาและเพิ่ ม
ศักยภาพการทํางานให้กบั ทรัพยากรมนุษย์ โดยรวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชี วิตในการทํางานของแรงงานให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่ งเป็ นปั จจัยพื้นฐานที่สาํ คัญของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพชีวิตที่ดีในการทํางาน เพราะ
“มนุษย์” เป็ นทรัพยากรที่มีคุณค่าและสําคัญขององค์การ ช่วยสร้างประโยชน์และความสําเร็ จให้กบั องค์การ เมื่อ
แรงงานทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจให้กบั งาน การมีคุณภาพชีวติ ที่ดีของแรงงาน ย่อมจะส่งผลไปยังประสิ ทธิ ภาพ
ในการปฏิบตั ิงาน และประสิ ทธิผลขององค์การโดยรวม (สมพงศ์ รัตนนุพงศ์, 2558)
สําหรับประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน เกิดจากความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรในองค์กรเช่นกัน
ซึ่งมีผลต่อความสําเร็ จของงานและองค์กร รวมทั้งความสุขของผูท้ าํ งานด้วย กล่าวได้วา่ หากองค์กรใดบุคลากรไม่
มีความพึงพอใจในการทํางาน ก็อาจจะเป็ นมูลเหตุหนึ่งที่ทาํ ให้ผลงานและการปฏิบตั ิงานไม่มีประสิ ทธิภาพ ส่งผล
ให้คุณภาพของงานลดลง และเป็ นผลเสี ยต่อองค์กร ทําให้งานเกิดความเสี ยหาย และทําให้เกิดปั ญหาทางวินยั ได้
อีกด้วย แต่ในทางตรงกันข้ามหากองค์กรมีบุคลากรที่มีความพึงพอใจในการทํางาน ก็ยอ่ มส่ งผลทางบวกต่อการ
ปฏิบตั ิงาน นอกจากนี้ ยงั เป็ นสิ่ งที่สะท้อนถึงประสิ ทธิ ภาพของการปฏิบตั ิงาน และภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารองค์กร
นั้น ๆ หากหน่วยงานใดเห็นความสําคัญของประสิ ทธิ ภาพในการทํางานให้เกิดขึ้นกับบุคลากรในหน่วยงานของ
ตน และมีความเข้าใจในปั จจัยหรื อองค์ประกอบที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพ อีกทั้งตระหนักอยู่เสมอว่าความรู ้สึก
กระตือรื อร้นในการทํางานนั้นสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลา ตามสภาพการณ์หรื อตามเวลา (ปรี ยาพร วงศ์อนุตร
โรจน์, 2548)
ประกอบกับรัฐบาลได้เห็นความสําคัญในการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตในสังคม จึ งได้จดั ตั้ง
สํานักงาน ป.ป.ช. ซึ่ งมีหน้าที่ในการกํากับดูแลในเรื่ องดังกล่าว และได้มียทุ ธศาสตร์ ชาติวา่ ด้วยการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ต ระยะที่ 3 (2560 – 2564) สํานักงาน ป.ป.ช. ได้กล่าวถึงสถานการณ์การทุจริ ตในประเทศไทย
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ไว้ดงั นี้ การทุจริ ตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสี ยต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็ นอุปสรรค
สําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รู ปแบบการทุจริ ตจากเดิมที่เป็ นทุจริ ตทางตรงไม่ซบั ซ้อน
อาทิ การรับสิ นบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปั จจุบนั ได้ปรับเปลี่ยนเป็ นการทุจริ ตที่ซบั ซ้อนมากขึ้น ตัวอย่างเช่น การ
ทุจริ ตเชิงนโยบาย การทุจริ ตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่ อาชญากรรมอื่นๆ มากมาย และส่งผลกระทบทาง
ลบในวงกว้าง (พรเวช มัน่ ไทรทอง, 2559)
การทุจริ ตเป็ นปั ญหาสากลที่ทุกประเทศล้วนให้ความสําคัญ รวมทั้งประเทศไทย ประเทศไทยจึงได้ให้
สัตยาบันเข้าเป็ นรัฐภาคีเป็ นลําดับที่ 149 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 ในอนุสัญญาสหประชาชาติวา่ ด้วยการต่อต้าน
การทุจริ ต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention against Corruption : UNCAC) ที่ ว่าด้วยความร่ วมมือระหว่าง
ประเทศในการติดตามทรัพย์สินที่ได้จากการทุจริ ตกลับคืน รวมทั้งการให้ความร่ วมมือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย
เพื่อดําเนิ นคดีกบั ผูก้ ระทําผิดอย่างสมบูรณ์ ประเทศไทยได้พยายามแก้ปัญหาการทุจริ ตในระดับประเทศมาอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งบูรณาการความร่ วมมือให้เข้มแข็งยิง่ ขึ้น ด้วยการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการป้ องกัน
และปราบปรามการทุจริ ต ระยะที่ 1 (2551 – 2555) และยุทธศาสตร์ ชาติว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการ
ทุจริ ต ระยะที่ 2 (2556 – 2560) ซึ่ งพบว่าการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตในสังคมไทยมีผลในระดับหนึ่ ง
และจํา เป็ นต้อ งดํา เนิ นการอย่า งต่ อ เนื่ อ งด้ว ยยุทธศาสตร์ แ ละกลยุท ธ์ ที่ เป็ นรู ป ธรรม ที่ ส ามารถป้ อ งกัน และ
ปราบปรามการทุจริ ตที่ทวีความซับซ้อนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ (พรเวช มัน่ ไทรทอง, 2559)
ในปั จจุบนั เรื่ องของการทุจริ ตคอรัปชัน่ จึงเป็ นเรื่ องที่สาํ คัญของสังคม ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตอ้ งดําเนิ นงาน
ในภารกิ จของตนเองให้แล้วเสร็ จ ให้ทนั ต่อการตอบสนองต่อประชาชน ภายใต้ขอ้ จํากัดในเรื่ องระยะเวลาและ
ปริ มาณงาน ที่ มีสะสมเป็ นจํานวนมากไม่เหมาะสมกับจํานวนบุ คลากรที่ มีอยู่ และปั ญหาการดําเนิ นการเรื่ อง
ร้องเรี ยนที่ มีความยุ่งยากซับซ้อน ซึ่ งต้องอาศัยบุคลากรที่ มีความรู ้ ความเชี่ ยวชาญและความชํานาญเฉพาะด้าน
มาทําหน้าที่ ดังนั้นจากลักษณะ สภาพแวดล้อมดังกล่าวข้างต้น ผูว้ จิ ยั เชื่อว่าในเรื่ องประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
น่าจะเป็ นส่วนสําคัญที่แก้ปัญหาต่างๆ สร้างความพึงพอใจ และทําให้ประสิ ทธิภาพในการทํางานที่ดีข้ ึนได้
ดังนั้น ในการศึ กษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั จึ งสนใจที่ จะทําการศึ กษาเรื่ อง “ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงานของ
ข้าราชการในสํานักงาน ป.ป.ช.” อันจะเป็ นประโยชน์ต่อองค์กรซึ่งนอกจากจะทําให้ทราบถึงประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิบตั ิงานแล้วยังจะทําให้ผบู ้ ริ หารสามารถนําไปวิเคราะห์วางแผนกลยุทธ์หรื อสามารถกําหนดเป็ นแนวทางที่จะ
ตอบสนองกับความต้องการของพนักงาน เพื่อสร้างประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน ซึ่ งจะทําให้ผลการปฏิบตั ิงาน
ในภาพรวมขององค์กรดีข้ ึน และยังจะเป็ นข้อมูลประกอบ เพื่อเสนอแนะแนวทางที่เป็ นประโยชน์ในการพัฒนา
บุ คลากรให้มีคุณภาพสามารถปฏิ บตั ิ งานได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล อันจะส่ งผลทําให้องค์กรมี
ศักยภาพในการบริ หารจัดการในภารกิจของหน่วยงานได้อย่างที่ประชาชนคาดหวัง

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาระดับประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการสํานักงาน ป.ป.ช.
2. เพื่อเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการสํานักงาน ป.ป.ช. จําแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล
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3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

Peterson and Plowman สรุ ปองค์ประกอบของประสิ ทธิภาพ ไว้ 4 ข้อด้วยกัน คือ
1. คุณภาพของงาน (Quality) จะต้องมีคุณภาพสูง
2. ปริ มาณงาน (Quantity) งานที่เกิดขึ้นจะต้องเป็ นไปตามความคาดหวังของหน่วยงาน
3. เวลา (Time) คือ เวลาที่ใช้ในการดําเนินงานจะต้องอยูใ่ นลักษณะที่ถูกต้อง
4. ค่าใช้จ่าย (Costs) ในการดําเนินการทั้งหมดจะต้องเหมาะสมกับงาน
ผูว้ จิ ยั ได้นาํ แนวคิดประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของ Peterson & Plowman มาเป็ นกรอบแนวคิด
สําหรับงานวิจยั ในครั้งนี้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพสมรส
4. ระดับการศึกษา
5. อายุงาน
6. รายได้ต่อเดือน

ประสิ ทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงาน
1. คุณภาพของงาน
2. ปริ มาณงาน
3. เวลา
4. ค่าใช้จ่าย

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
สมมติฐานในการวิจยั
ข้าราชการสํานักงาน ป.ป.ช. ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานที่แตกต่างกัน

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจัยในครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) ระยะเวลาที่ ใช้ในการศึ กษา ตั้งแต่
1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 6 เดือน
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากร คื อ ข้าราชการสํานักงาน ป.ป.ช. ที่ ปฏิ บัติหน้าที่ ในส่ วนกลาง จํานวน 1,362 คน โดยการ
กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง คํานวณจากข้าราชการสํานักงาน ป.ป.ช. ที่ปฏิบตั ิหน้าที่ในส่ วนกลาง ซึ่ งมีประชากร
จํานวน 1,362 คน โดยใช้สูตร Yamane (1973) ซึ่งกําหนดระดับความเชื่อมัน่ ไว้ที่ 95% ดังนั้น จํานวนกลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้เท่ากับ 310 คน โดยใช้วิธีทาํ การสุ่ มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified sampling) โดยเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแต่ละชั้นภูมิดว้ ยการสุ่มแบบสัดส่วน ให้เป็ นสัดส่วนเดียวกับประชากร ดังตาราง 1
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ตาราง 1 รายละเอียดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั
สํานักงาน ป.ป.ช. (ส่วนกลาง)
กลุ่มอํานวยการ
กลุ่มวิชาการ
กลุ่มภารกิจด้านส่งเสริ มจริ ยธรรม คุณธรรม
และป้ องกันการทุจริ ต
กลุ่มภารกิจตรวจสอบทรัพย์สิน
กลุ่มภารกิจด้านปราบปรามการทุจริ ต
กลุ่มภารกิจที่ข้ ึนตรงต่อเลขาธิการ
รวม

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

จํานวนประชากร
334
194

กลุม่ ตัวอย่าง
76
44

ร้อยละ
24.52
14.19

125
107
485
117
1,362

29
24
110
27
310

9.36
7.74
35.48
8.71
100

4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยตัวแปรอิสระ 6 ตัวแปร ได้แก่ 1. เพศ 2. อายุ 3. สถานภาพสมรส
4. ระดับการศึ กษา 5. อายุงาน และ 6. รายได้ต่อเดื อน ส่ วนตัวแปรตาม ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงาน ได้แก่
1. คุณภาพของงาน 2. ปริ มาณงาน 3. เวลา และ 4. ค่าใช้จ่าย
4.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่แบบสอบถาม (Questionnaire)
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บัติงานของข้าราชการ ในสํานักงาน ป.ป.ช. ใน 4 ด้าน แบบปลายปิ ดและปลายเปิ ด
เพื่อสอบถามพนักงาน จํานวน 310 คน มีรายละเอียด ดังนี้
ส่ ว นที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ย วกับ ข้อ มู ล ลัก ษณะส่ ว นบุ ค คลของผูต้ อบแบบสอบถามประกอบด้ว ย
ข้อ คํา ถามเกี่ ย วกับ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ การศึ ก ษา อายุง าน และรายได้ต่ อ เดื อ น ลัก ษณะของ
แบบสอบถามเป็ นแบบตรวจรายการ (Check List)
ส่ วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงานสร้ างตามแนวคิดและทฤษฎี ของ
Peterson & Plowman ผูว้ ิจยั ดัดแปลงจากข้อคําถามในงานวิจยั ของนลพรรณ บุญฤทธิ์ (2558) จํานวน 40 ข้อ ใน 4
ด้าน แบ่งเป็ นด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านคุณภาพของงาน 10 ข้อ ด้านปริ มาณงาน 10 ข้อ ด้านเวลา 10 ข้อ และด้าน
ค่าใช้จ่าย 10 ข้อ เป็ นแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการปฏิบตั ิเป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่ วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ของลิ เคิ ร์ท (Likert) ซึ่ งผูว้ ิจัยกําหนดค่านํ้าหนัก หรื อคะแนนในการตอบ
แบบสอบถาม 5 ระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน 5 หมายถึง มีระดับของประสิ ทธิภาพมากที่สุด
ระดับคะแนน 4 หมายถึง มีระดับของประสิ ทธิภาพมาก
ระดับคะแนน 3 หมายถึง มีระดับของประสิ ทธิภาพปานกลาง
ระดับคะแนน 2 หมายถึง มีระดับของการประสิ ทธิภาพน้อย
ระดับคะแนน 1 หมายถึง มีระดับของประสิ ทธิภาพน้อยที่สุด
โดยวิธีการคํานวณช่ วงห่ างระหว่างชั้นตามหลักการหาค่าพิสัย ซึ่ งจะได้ช่วงห่ างของแต่ละระดับ ชั้น
เท่ากับ 0.80 (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2543)
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พิสัย
จํานวนชั้น
คะแนนสู งสุ ด−คะแนนตํ่าสุ ด
จํานวนชั้น

5−1
5

0.80

ดัง นั้น การแปลผลการวิเ คราะห์ ข ้อ มู ล เกี่ ย วกับ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บัติ ง านของข้า ราชการใน
สํานักงาน ป.ป.ช. สามารถแบ่งเกณฑ์ในการแปลผล 5 ระดับประสิ ทธิภาพ ได้ดงั นี้
4.21 – 5.00 หมายความว่า ประสิ ทธิภาพอยูใ่ นระดับมากที่สุด
3.41 – 4.20 หมายความว่า ประสิ ทธิภาพอยูใ่ นระดับมาก
2.61 – 3.40 หมายความว่า ประสิ ทธิภาพอยูใ่ นระดับปานกลาง
1.81 – 2.60 หมายความว่า ประสิ ทธิภาพอยูใ่ นระดับน้อย
1.00 – 1.80 หมายความว่า ประสิ ทธิภาพอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
ส่ ว นที่ 3 เป็ นข้อ เสนอแนะในการวิจัย เกี่ ย วกับ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บัติ ง านของข้า ราชการใน
สํา นัก งาน ป.ป.ช. มี ล ัก ษณะเป็ นคํา ถามปลายเปิ ด (Open-ended question) ให้ผูต้ อบแบบสอบถามได้แ สดง
ความคิดเห็น
การสร้ างและตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ
1. สร้างแบบสอบถามโดยกําหนดขอบเขตของคําถามเกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของ
ข้าราชการใน สํานักงาน ป.ป.ช. ให้ครอบคลุมตามกรอบแนวคิ ดตัวแปรที่ กาํ หนดไว้ และกําหนดเนื้ อหาใน
ข้อความให้ครอบคลุมเรื่ องที่ทาํ การศึ กษา โดยพิจารณาให้ผตู ้ อบแบบสอบถามสามารถตอบข้อเท็จจริ งตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้
2. นําแบบสอบถามไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่านตรวจสอบความถูกต้องตรงประเด็นเนื้อหา โดย
การหาดัช นี ความสอดคล้อ ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) และคัด เลื อกข้อ คํา ถามที่ ไ ด้ค่า IOC
มากกว่า 0.5 ขึ้นไป เป็ นข้อคําถามที่มีความเหมาะสมเชิงเนื้อหาและสามารถนําไปใช้ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างได้
3. งานวิจยั ในครั้งนี้ได้ค่า IOC เท่ากับ 1.00
4. นําแบบสอบถามที่ ได้ปรั บปรุ งแก้ไขแล้วไปทําการทดลองใช้ (Try-out) กับข้าราชการสังกัด
กระทรวงพาณิ ชย์ จํานวน 30 ชุด ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริ ง เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม
ระดับของการจูงใจ โดยภาพรวมและรายด้านโดยวิเคราะห์หาค่าสัมประสิ ทธิแอลฟา (Alpha-Coefficient) ของ
ครอนบัค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .959 แสดงว่า แบบสอบถามนั้น มี
ความน่าเชื่อถือที่จะสามารถนําไปแจกกลุ่มตัวอย่างได้จริ ง
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้เก็บรวมรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยมีข้ นั ตอนดังนี้
1. ดําเนินการแจกแบบสอบถาม ให้ครบตามจํานวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละหน่วยที่ได้กาํ หนดไว้ดว้ ย
ตนเอง
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2. ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ของแบบสอบถามก่อนที่จะนํามาประมวลผลด้วย
โปรแกรมสําเร็ จรู ปคอมพิวเตอร์
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้มีการวิเคราะห์ขอ้ มูล และสถิติที่ใช้ในการวิจยั ดังนี้
1. สถิติเชิงพรรณนา ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1.1 ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลของผู ้ต อบแบบสอบถาม ได้แ ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อายุงาน และรายได้ต่อเดือน โดยการหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละ (Percentage)
1.2 ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการใน สํานักงาน ป.ป.ช. โดยการหาค่าเฉลี่ย
(Mean) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าความถี่ (Frequency) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
2. สถิติเชิงอนุมานที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
2.1 ตัวแปรที่มี 2 กลุ่ม ได้แก่ เพศ ผูว้ ิจยั ใช้การทดสอบที่ (Independent t-test) เพื่อเปรี ยบเทียบ
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง
2.2 ตัวแปรที่มี 3 กลุ่ม ขึ้นไป ได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อายุงานและรายได้
ต่อเดื อน ของผูต้ อบแบบสอบถาม ผูว้ ิจยั ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดี ยว (One-Way Analysis of
Variance) ถ้าพบว่ามีความแตกต่างกัน จะใช้การทดสอบรายคู่โดยวิธี Least-Significant Different (LSD)

5. สรุ ปผลการวิจัย

ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์
เพศของผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย จํานวน 199 คน คิดเป็ นร้อยละ 64.20 อายุ 35-44
ปี จํานวน 192 คน คิดเป็ นร้อยละ 61.90 สถานภาพสมรสของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นกลุ่มตัวอย่างที่
สถานภาพโสด จํานวน 154 คน คิดเป็ นร้อยละ 49.70 ระดับการศึกษามีระดับการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี จํานวน
162 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 52.30 อายุงาน 2-5 ปี จํานวน 144 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 46.50 รายได้ต่อเดื อนของผูต้ อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ 20,000-30,000 บาท จํานวน 150 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.40
ส่วนที่ 2 ระดับประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการในสํานักงาน ป.ป.ช.
พบว่า ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ระดับประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการ
สํานักงาน ป.ป.ช. พบว่า ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.81) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
ด้านคุ ณภาพของงาน มี ค่าเฉลี่ ยมากที่ สุด คื อ 4.12 รองลงมาด้านปริ มาณงานและด้านค่าใช้จ่าย
มีค่าเฉลี่ย 3.75 และด้านที่นอ้ ยที่สุดคือด้านเวลา คือ 3.62
ส่วนที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน
ข้าราชการสํานักงาน ป.ป.ช. ที่มีเพศต่างกัน มีประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน ด้านคุณภาพของงาน
ปริ มาณงาน เวลา ค่าใช้จ่าย และในภาพรวม มีค่าความแตกต่างอย่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ข้าราชการที่ มีอายุแตกต่างกัน มี ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บัติงาน ด้านคุ ณภาพของงาน มี ความ
แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้านปริ มาณงาน เวลา ค่าใช้จ่าย และภาพรวมมีความแตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ข้าราชการที่มีสถานภาพสมรสที่แตกต่างกันมีประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานในทุกด้านไม่แตกต่าง
กัน
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ข้าราชการที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน ด้านเวลา ค่าใช้จ่าย
และภาพรวม มี ความแตกต่างอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติท่ี ระดับ .01 ส่ วนในด้านอื่ นๆ มี ประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิบตั ิงานที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ข้าราชการที่มีอายุงานที่แตกต่างกัน มีประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน ในทุกด้านไม่แตกต่างกัน
ข้าราชการที่มีรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน ด้านปริ มาณงาน เวลา
ค่าใช้จ่ายมีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่ วนในด้านอื่นๆ มีประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน
ที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ

6. อภิปรายผล

จากการสรุ ป ผลการวิ จัย ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บัติ ง านของข้า ราชการในสํา นั ก งาน ป.ป.ช. มี
รายละเอียดเพื่ออภิปรายผลในการวิจยั ดังนี้
จากผลการวิจยั พบว่า เพศที่ต่างกัน มีประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติ ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ สมยศ แย้มเผื่อน (2551) ได้ทาํ การศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการ
ทํางานของพนักงานปฏิ บตั ิการ บริ ษทั เอเชี ยน มารี นเซอร์ วิสส์ (จํากัด) ผลการศึ กษาพบว่า พนักงานที่ มีเพศที่
แตกต่างกันมีประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน
จากผลการวิจยั พบว่า อายุที่ต่างกัน มีประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิ ติ ซึ่ งไม่ ส อดคล้อ งกับ ผลการวิ จัย ของ สมชาย เรื อ งวงษ์ (2552) ได้ท ํา การศึ ก ษาเรื่ อ ง ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน บริ ษทั ฮิตาซิ คอมเพรสเซอร์ (ประเทศไทย) จํากัด ผลการวิจยั พบว่า
พนักงานที่มีอายุต่างกันมีประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน
จากผลการวิจยั พบว่า สถานภาพสมรสที่ต่างกัน มีประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานที่ไม่แตกต่างกันอย่าง
มี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ซึ่ ง สอดคล้องกับผลการวิจัย ของ จิ ต ราวรรณ ถาวรวงศ์ส กุล (2554) ได้ท ํา การวิจัยเรื่ อง
การศึ กษาปั จจัยกระบวนทัศน์ทางการบริ หารที่ ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทํางานของพนักงานระดับ 2-7 ของ
การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าค สํา นัก งานใหญ่ ผลการวิ จัย พบว่า สถานะสมรสที่ แ ตกต่ า งกัน มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพใน
การปฏิบตั ิงานไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากผลการวิจยั พบว่า ระดับการศึกษาที่ต่างกัน มีประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานที่ แตกต่างกัน ซึ่ งไม่
สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ธัญญ์ณณัช รุ่ งโรจน์สุวรรณ (2553) ศึ กษาเรื่ องปั จจัยที่ มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษทั อมริ นทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จํากัด ผลการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมี
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญ .05
จากผลการวิจยั พบว่า อายุงานที่ต่างกัน มีประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการวิจยั ของ สุ รพงษ์ ฉันทพัฒน์พงศ์ (2559) ได้ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการทํางานของ
พนักงานสายเทคโนโลยีของธนาคารแห่งหนึ่ ง พบว่า บุคลากรที่มีอายุการทํางานที่แตกต่างกันมีประสิ ทธิ ภาพใน
การปฏิบตั ิงานไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากผลการวิจัย พบว่า รายได้ต่ อ เดื อ นที่ ต่ า งกัน มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บัติ งานที่ แ ตกต่ า งกันซึ่ ง
สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ อัญชลี จอมคําสิ งห์ (2560) ศึ กษาเรื่ องประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิงานของบุคลากร
กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ผลการศึ กษาพบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลรายได้ต่อเดือนที่
แตกต่างกันมีประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานที่แตกต่างกัน
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7. ข้ อเสนอแนะ
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7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
จากผลการวิ จัย ผู ้วิ จัย มี ข ้อ เสนอแนะอัน เป็ นประโยชน์ ต่ อ แนวทางปรั บ ปรุ ง และเพื่ อ พัฒ นา
การบริ หารทรัพยากรบุคคล เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการสํานักงาน ป.ป.ช. ดังนี้
1. ด้านเวลา ควรมีแนวทางในการบริ หารจัดการแนวทาง/ข้อปฏิบตั ิในการปฏิบตั ิงานให้เหมาะสม
และทันเวลา เพื่อให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว และมีประสิ ทธิ ภาพในการทํางานที่สมบูรณ์แบบด้านการ
ประหยัดหรื อความคุม้ ค่าของทรัพยากร หน่วยงานควรมีแนวทางในการแก้ไขปั ญหาในการปฏิบตั ิงาน และควรจัด
ทรัพยากรให้เหมาะสมกับงาน เพื่อการปฏิ บตั ิงานให้บรรลุผลตามที่ ตอ้ งการ ด้านคุณภาพงาน หน่ วยงานควรมี
วิธีการพัฒนาการปฏิบตั ิงาน และคิดวิเคราะห์วิธีการแก้ไขปั ญหาในการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้การทํางานราบรื่ นและ
บรรลุเป้ าหมาย ด้านปริ มาณงาน ผูบ้ ริ หารควรจัดให้มีการมอบหมายงานให้เหมาะสมกับตําแหน่งงานและระดับ
งานที่ตรงความรู ้ความสามรถเพื่อส่งเสริ มบุคลากรให้มีความรู ้ยงิ่ ขึ้นไปและเกิดทักษะในการปฏิบตั ิงานด้านความ
รับผิดชอบ หน่วยงานควรจัดแนวทางในการส่งเสริ ม สนับสนุนในการบริ หารจัดการงานที่รับผิดชอบ
ของ
บุคลากรในหน่วยงาน เพื่องานที่รับผิดชอบประสบความสําเร็ จ
2. จากปั จ จัย ด้า นปริ ม าณงาน ซึ่ ง เป็ นอี ก หนึ่ ง ปั จจัย ที่ มีผ ลต่อ ประสิ ทธิ ภ าพการปฏิ บัติง าน คื อ
บุคลากรมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ของตนเองมาก และตั้งใจปฏิ บตั ิงานจนแล้วเสร็ จด้วยความเต็มใจ ดังนั้น
องค์กรควรรักษาระดับของปริ มาณงานให้อยู่ในความเหมาะสมเพื่อเป็ นแรงจูงใจบุคลากรที่ มีประสิ ทธิ ภาพให้
ดํารงอยูก่ บั องค์กรต่อไป
3. จากผลการศึ กษาระดับประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงานขององค์กร โดยผลคืออยู่ในระดับมาก
ดังนั้นองค์กรจําต้องรักษาระดับของประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงานให้คงอยู่ไว้ในระดับนี้ ต่อไปเพื่อผลสัมฤทธิ์
ขององค์กร และจะส่งผลในองค์กรบรรลุเป้ าหมายในภารกิจที่ต้ งั ไว้ รวมทั้งลดปั ญหาการลาออกของข้าราชการได้
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
จากผลการวิจัยผูว้ ิจัยมี ขอ้ เสนอแนะอันเป็ นประโยชน์ต่อแนวทางปรับปรุ ง และเพื่อพัฒนาการ
บริ หารทรัพยากรบุคคล เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการสํานักงาน ป.ป.ช. ดังนี้
1. ควรทําการศึ กษาวิจัยเรื่ องประสิ ทธิ ภ าพในการปฏิ บัติงานของข้าราชการสํานักงาน ป.ป.ช.
เปรี ยบเทียบกับข้าราชการของหน่วยงานอื่น เช่น ข้าราชการองค์กรอิสระอื่นๆ ข้าราชการส่ วนท้องถิ่น ข้าราชการ
สังกัดกระทรวงต่างๆ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจเพื่อศึกษาความแตกต่างและนําผลมาประยุกต์ใช้ในการบริ หารจัดการ
ในองค์กรให้เกิดประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
2. ผลจากการศึ กษาวิจัยในครั้ งนี้ ทาํ ให้ทราบถึ งระดับของประสิ ท ธิ ภาพในการปฏิ บัติงานของ
ข้าราชการสํานักงาน ป.ป.ช. ดังนั้น หากองค์กรต้องการที่ จะเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงานให้มีคุณภาพ
ควรทําการศึกษาการเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการสร้างประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานดังกล่าวข้างต้น
3. การวิจัยครั้ งนี้ เป็ นการศึ กษาปั จจัยประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ งาน โดยใช้แบบสอบถามเป็ น
เครื่ องมื อในการเก็บข้อมูล ดังนั้น การศึ กษาครั้ งต่อไปจึ งควรใช้การวิจยั เชิ งคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์ เชิ งลึก
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลรายละเอียดในประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติมมากยิง่ ขึ้น
4. ควรศึกษาตัวแปรอื่นๆ เพิ่มเติมที่อาจจะส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน เช่น แรงจูงใจ
คุณภาพชีวติ ในการทํางาน เป็ นต้น เพื่อให้การศึกษาเกี่ยวกับประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานครบถ้วนยิง่ ขึ้น
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