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บทคัดย่อ 

             การศึกษาวจิยัเร่ือง ความพึงพอใจในการใชบ้ริการสนามบินดอนเมือง ในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์ในการทาํ 

วจิยั คือ เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูท่ี้มาใชบ้ริการของสนามบินดอนเมือง ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจ

ในการใชบ้ริการของสนามบินดอนเมือง และนาํผลการศึกษาใชเ้ป็นแนวทางในการแกปั้ญหาการปฏิบติังานของ

บุคลากรภายในสนามบินดอนเมือง  

 โดยงานวจิยัคร้ังน้ีเป็นงานวจิยัเชิงสาํรวจ ซ่ึงมุ่งเนน้ทาํการสาํรวจสอบถามเฉพาะ บุคลากรท่ีมาใชบ้ริการ

สนามบินดอนเมือง โดยกาํหนดขอบเขตพ้ืนท่ีไวท่ี้ท่าอากาศยานดอนเมืองเท่านั้น โดยใชเ้คร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม ซ่ึงการเก็บขอ้มูลแบบสอบถามจะแบ่งแยกเป็น 2 ลกัษณะ คือ การเก็บรวบรวม

แบบสอบดว้ยตนเอง   และการเก็บรวบรวมแบบสอบถามทางไปรษณีย ์ 

 ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย มีอายุในช่วง 18-22 ปี มีระดบัการศึกษา

ปริญญาตรี มีรายได ้อยูใ่นช่วง 0-20,000 บาท/เดือน และมีสถานภาพการโสด ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ 

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และปัจจยั ทั้ ง 5 ตวั ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูท่ี้มาใชบ้ริการสนามบินดอนเมือง 

พบวา่มีการส่งผลอยูใ่นระดบัสูง 

 

คาํสําคญั : ความพึงพอใจ, การใชบ้ริการสนามบิน, 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. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย  

 ในปัจุบัน สนามบินดอนเมืองได้เป็นสนามบินแห่งท่ีสองรองจากสนามบินสุวรรณภูมิ แต่ยงัยงัไม่

สามารถรองรับนักท่องเท่ียวหรือผูโ้ดยสารยงัคงทาํไดไ้ม่ดีนัก อีกทั้ งในขณะน้ีสนามบินดอนเมืองไดป้ระสบ

ปัญหาความแออดัในการใหบ้ริการในส่วนของเท่ียวบินในประเทศ และระหวา่งประเทศ ดงันั้นเพ่ือบรรเทาปัญหา

ความแออดัและอาํนวยความสะดวกให้แก่ผูโ้ดยสารให้มากข้ึน ทอท. ได้เร่งด่วนดาํเนินโครงการเร่งด่วน 2 

โครงการ คือโครงการปรับปรุงและขยายหอ้งโถง BUSGATE หรือโถงทางออกข้ึนเคร่ืองบินซ่ึงผูโ้ดยสารจะตอ้ง

นัง่รถไปข้ึนเคร่ืองบิน จาํนวน 2 จุดประกอบดว้ย  

 1. โครงการขยายพ้ืนท่ีบสัเกตบริเวณอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศอาคาร 1  

 2. โครงการก่อสร้างบสัเกตเพ่ิมเติมในอาคารผูโ้ดยสารภายในประเทศบริเวณอาคารเทียบเคร่ืองบินรอง

หลงัท่ี 5  

 

 บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยวา่ปี 2561 สนามบินดอนเมืองจะมีรายได้

สูงกว่าท่ีผ่านมา นอกจากน้ีปริมาณผูโ้ดยสารต่างชาติยงัเติบโตต่อเน่ืองหลงัจากปลดธงแดง ดังนั้นจึงคาดว่า              

การรับรู้รายไดต้ลอดปีจะขยายตวัไม่ตํ่ากวา่ 20% ตามจาํนวนผูโ้ดยสารท่ีเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะนกัท่องเท่ียวต่างชาติ

นั้นเพ่ิมข้ึน 25% จากปัจจยัสนบัสนุนดา้นการเปิดเสน้ทางบินระหวา่งประเทศหลงัจากปลดธงแดง 

 หากพิจารณาถึงแนวโนม้การเติบโตของตลาดธุรกิจสายการบิน โดยเฉพาะสายการบินตน้ทุนตํ่า และ

แนวโนม้การเดินทางโดยสายการบินท่ีสูงข้ึนของผูโ้ดยสาร จะเห็นไดว้า่แต่ละสนามบินมีศกัยภาพในการเติบโต

ค่อนขา้งมาก แต่ในขณะเดียวกนัการแข่งขนัของสนามบินแต่ล่ะท่ีก็มากข้ึนเช่นกนั ดงันั้นเพ่ือรักษาไวซ่ึ้งส่วนแบ่ง

ทางการตลาดและการเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดนั้น สนามบินจาํเป็นจะตอ้งมีความเขา้ใจถึงความตอ้งการของ

ผูใ้ชบ้ริการและการพฒันาการบริการอย่างต่อเน่ืองเพ่ือสร้างความพึงพอใจให้แก่ผูใ้ชบ้ริการ (รัฐนันท์ พุกภกัดี 

2557) 
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2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูท่ี้มาใชบ้ริการของสนามบินดอนเมือง  

 2. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการของสนามบินดอนเมือง 

 3. เพ่ือนาํผลการศึกษาใชเ้ป็นแนวทางในการแกปั้ญหาการปฏิบติังานของบุคลากรภายในสนามบิน             

ดอนเมือง  

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 

 

 

 

 

   

 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

 4.1 แบบแผนการวจิยั  

            ในการศึกษาวิจยั เร่ืองความพึงพอใจของผูท่ี้มาใชบ้ริการของสนามบินดอนเมือง จากการศึกษาเอกสาร

และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง พบวา่มี 2 ปัจจยั และสามารถนาํมาสร้างเป็นกรอบแนวคิดในการวจิยัได ้

        4.2 ประชากร และกลุ่มตวัอย่าง 

 ในการศึกษาวิจยัเร่ืองความพึงพอใจในการใชบ้ริการสนามบินดอนเมือง ในคร้ังน้ี ผูว้ิจยั ไดก้าํหนด

ขอบเขตของประชากรโดยเลือกศึกษาเฉพาะบุคลากรท่ีมาใชบ้ริการสนามบินดอนเมือง โดยกาํหนดขอบเขตพ้ืนท่ี

ไวท่ี้ท่าอากาศยานดอนเมืองเท่านั้น  

  ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดท้าํการกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี  ทั้งส้ิน จาํนวน 384 คน  

และใชว้ธีิการเล่ือกกลุ่มตวัอยา่งโดยการสุ่มแบบบงัเอิญ (Accidental sampling) 

       4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 

 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ  อาย ุสถานภาพการสมส ระดบัการศึกษา และอาชีพ 

  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 

  1. ปัจจยัความพึงพอใจ ไดแ้ก่ ดา้นรูปลกัษณ์ ดา้นความน่าเช่ือถือและไวว้างใจดา้นการตอบสนอง

ลูกคา้ ดา้นการรับประกนั / ความมัน่ใจ และดา้นการดูแลเอาใจใส่ลูกคา้เป็นรายบุคคล 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดบัการศึกษา 

4. รายได ้

5. สถานภาพสมรส 

 

ความพงึพอใจในการใช้บริการ 

1. ดา้นรูปลกัษณ์ 

2. ดา้นความน่าเช่ือถือและไวว้างใจ 

3. ดา้นการตอบสนองลูกคา้ 

4. ดา้นการรับประกนั / ความมัน่ใจ 

5. ดา้นการดูแลเอาใจใส่ลูกคา้เป็น

รายบุคคล 
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4.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงผูว้จิยัได้

สร้างข้ึนมาจากการศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ส่วน 

คือ 

ส่วนท่ี1 แบบสอบถามดา้นปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง ประกอบดว้ย  เพศ  อาย ุ สถานภาพ

สมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ 

ส่วนท่ี2  แบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการสนามบินดอนเมือง ประกอบดว้ยขอ้

คาํถามทั้ง 5 ดา้น ดงัน้ี 

1. ดา้นรูปลกัษณ์ 

2. ดา้นความน่าเช่ือถือและไวว้างใจ 

3. ดา้นการตอบสนองลูกคา้ 

4. ดา้นการรับประกนั/ความมัน่ใจ 

5. ดา้นการดูแลเอาใจใส่ลูกคา้เป็นรายบุคคล 

4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

1. ผูว้ิจยัทาํการติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลและอาํนวยการของสนามบินดอนเมือง โดยทาํหนงัสือ

ช้ีแจงขอความร่วมมือพร้อมแนบแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมถึงผูต้อบแบบสอบถามทุกคน  

2. ผูว้ิจยัส่งแบบสอบถามพร้อมหนงัสือขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามโดยผูว้ิจยัได้

นาส่งและเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองในบางส่วน และบางส่วนจะใชก้ารส่งทางไปรษณียใ์หก้บัผูป้ระสานงาน

ซ่ึงปฏิบติังานอยู่ภายในสายงานสนามบินดอนเมืองในกรณีท่ียงัไม่ไดรั้บแบบสอบถามคืน ผูว้ิจยัจะดาเนินการ

ติดตามคร้ังท่ี 2 และ 3 โดยวธีิการต่างๆ เช่น ส่งแบบสอบถามไปใหใ้หม่ โทรศพัทส์อบถาม และติดตามดว้ยตนเอง 

ทั้งน้ีเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด 

3. ผูว้จิยันาํแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ จาํนวน 538 ชุดไปดาํเนินการเก็บขอ้มูล  

4. ผูว้จิยัดาํเนินการรวบรวมแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์จาํนวน 538ชุด เพ่ือนาํมาวเิคราะห์ขอ้มูล 

4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  

นําขอ้มูลท่ีรวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

สาํเร็จรูปดงัน้ี  

 1.  การตรวจแบบสอบถามและการใหค้ะแนน  

  1.1. ตรวจความสมบูรณ์และความถูกตอ้งของแบบสอบถาม 

  1.2. แบบสอบถามความพึงพอในการใชบ้ริการสนามบินดอนเมือง เป็นมาตราส่วนประมาณ

ค่า Rating Scale) ตามแบบมาตราวดัของ Likert โดยแบ่งขอ้ความแต่ละขอ้เป็น 5 ระดับ คือ เห็นด้วยมากท่ีสุด   

เห็นดว้ยอยา่งมาก เห็นดว้ยปานกลาง เห็นดว้ยนอ้ย และเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

 

5. สรุปผลการวจัิย 

การศึกษาวิจยั “ความพ่ึงพอใจของผูใ้ช้บริการสนามบินดอนเมือง” คร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์ (1) กลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี เป็นบุคคลทัว่ไปท่ีมาใชบ้ริการสนามบินดอนเมือง  จาํนวน 548 คน เคร่ืองมือ

ท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม มีค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) เท่ากับ 0.967 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
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โปรแกรม SPSS สถิติท่ีใชใ้นการวจิยั คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติที สถิติเอฟ และ

การวเิคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 

1.  สรุปปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ สถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 548 คน ส่วนใหญ่ เป็น

เพศชาย จาํนวน 288 คน คิดเป็นร้อยละ 52.60 มีอายุในช่วง 18-22 ปี มากท่ีสุด จาํนวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 

38.70 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุด จาํนวน 379 คน คิดเป็นร้อยละ 69.20 มีรายได ้อยูใ่นช่วง                  0-

20,000 บาท/เดือน มากท่ีสุด จาํนวน 262 คน คิดเป็นร้อยละ 47.80 และมีสถานภาพการโสด มากท่ีสุด จาํนวน 385 

คน คิดเป็นร้อยละ 70.30 

2. สรุปผลการศึกษาปัจจยัความพ่ึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการสนามบินดอนเมือง 

 2.1 ดา้นรูปลกัษณ์ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัผลการปฏิบติังานดา้น

รูปลกัษณ์ อยูใ่นระดบัมาก (x� = 4.07, S.D.= 0.58)  

 2.2 ดา้นความน่าเช่ือถือและการไวว้างใจ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบั

ผลการปฏิบติังาน ดา้นความน่าเช่ือถือและการไวว้างใจ อยูใ่นระดบัมาก (x� = 4.05, S.D.= 0.62)  

 2.3 ด้านการตอบสนองลูกคา้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับผลการ

ปฏิบติังานดา้นการตอบสนองลูกคา้ อยูใ่นระดบัมาก (x� = 4.02, S.D.= 0.69)  

 2.4 ดา้นการรับประกนัและความมัน่ใจ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัผล

การปฏิบติังานดา้นการรับประกนัและความมัน่ใจ อยูใ่นระดบัมาก (x� = 4.06, S.D.= 0.68)  

 2.5 ด้านการดูแลเอาใจใส่ลูกคา้เป็นรายบุคคล พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น

เก่ียวกบัผลการปฏิบติังานดา้นการดูแลเอาใจใส่ลูกคา้เป็นรายบุคคล อยูใ่นระดบัมาก (x� = 4.04, S.D.= 0.69)  

สรุปผลการศึกษา เพ่ือนาํผลการศึกษาใชเ้ป็นแนวทางในการแกปั้ญหาการปฏิบติังานของบุคลากรใน

ธุรกิจสายการบินในประเทศไทย 

ผลการศึกษาระดบัการส่งผลของปัจจยั ทั้ง 5 ดา้น ท่ีมีต่อการส่งผลต่อความพึงพอใจของผูท่ี้มาใชบ้ริการ

สนามบินดอนเมือง พบว่า มีการส่งผลอยู่ในระดับสูง มีค่าเท่ากับ ร้อยละ 0.100 (R2 = 0.100) มีค่าความ

คลาดเคล่ือน เท่ากบั ±0.474 เม่ือทดสอบความมีนยัสาํคญัทางสถิติ พบวา่ มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยเม่ือ

พิจารณาตวัแปรอิสระท่ีมีอาํนาจในการทาํนายการเปล่ียนแปลงของความพึงพอใจของผูท่ี้มาใชบ้ริการสนามบิน

ดอนเมือง ไดดี้ท่ีสุดคือ ดา้นความน่าเช่ือถือและไวว้างใจ (B) ดา้นรูปลกัษณ์ (A) ดา้นการรับประกนั/ความมัน่ใจ 

(D) ดา้นการตอบสนองลูกคา้ (C) ดา้นการดูแลเอาใจใส่ลูกคา้เป็นรายบุคคล(E) ตามลาํดบั 

 

6. อภิปรายผล  

 การวิจยัเร่ือง พฤติกรรมการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัศรีปทุม มีประเด็นในการ

อภิปรายผลการวจิยั ดงัน้ี 

 ระดบัการส่งผลของปัจจยั ทั้ ง 5 ดา้น ท่ีมีต่อการส่งผลต่อความพึงพอใจของผูท่ี้มาใชบ้ริการสนามบิน

ดอนเมือง มีการส่งผลอยูใ่นระดบัสูง เน่ืองจาก ปัจจยัต่างๆนั้น เป็นปัจจยัท่ีมีมีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจ ของ

ผูม้าใชบ้ริการสนามบินดอนเมือง ถา้ปัจจยัต่างๆ เพ่ิมข้ึน ย่อมส่งผลให้ความพึงพอใจท่ีมีต่อสนามบินดอนเมือง

เพ่ิมมากข้ึน   
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 ซ่ึงสอดคล้องกับท่ี จิตตพฒัน์ พรหมพงษ์ (2558) ทําการศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความ            

พึงพอใจในการใชบ้ริการสนามบินสุวรรณภูมิ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั มีความ            

พึงพอใจในการใชบ้ริการสนามบินสุวรรณภูมิแตกต่างกนั 

 และสอดคลอ้งกบั วิณารัตน์ ภูวพฒัน์ชยักิจ (2559) ทาํการศึกษาวิจยัเร่ือง คุณภาพการให้บริการของ            

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้รการชาวไทย ผลการศึกษาพบวา่ ระดบัความคิดเห็น

ต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการชาวไทย และปัจจยัคุณภาพการให้บริการ อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก และผลการ

ทดสอบสมมติฐานพบวา่ คุณภาพการให้บริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในภาพรวมส่งผลต่อความพึงพอใจ

ของผูใ้ชบ้ริการชาวไทย  

 และสอดคลอ้งกับ เฉลิมพล, กิจรุ่งเรือง. (2553) ทาํการศึกษาวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของผูโ้ดยสาร               

ชาวไทยต่อการบริการ ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจของผูโ้ดยสาร 

ชาวไทยต่อการบริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ในภาพรวมมีคะแนนเฉล่ีย อยู่ในระดับมาก                   

ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจ พบวา่ ผูโ้ดยสารชาวไทย ท่ีมีเพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน ต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการบริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ แตกต่างกนั 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

 จากการศึกษาวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจในการใช้บริการสนามบินดอนเมือง คร้ังน้ีผูว้ิจัยขอเสนอ             

ความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะในแต่ละประเด็น ดงัน้ี 

 1. ปัจจยัดา้นรูปลกัษณ์ ควรดาํเนินการ และ ปรับปรุงในแต่ละดา้นดงัต่อไปน้ี 

 ดา้นวสัดุอุปกรณ์ภายในสนามบิน ควรปรับปรุงเร่ืองวสัดุอุปกรณ์ใหมี้ความทนัสมยัมากยิง่ข้ึน 

และใหเ้พียงพอต่อการใหบ้ริการ 

 ดา้นสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม ควรปรับปรุงเร่ืองการใชง้านสถานท่ีเน่ืองจากมีพ้ืนท่ีนอ้ยมาก

ไม่เพียงพอกบัลูกคา้เวลามาใชบ้ริการเป็นจาํนวนมากๆ 

 ดา้นการแต่งกายของพนกังาน พนกังานการแต่งกายค่อยขา้งเหมาะสมอยูแ่ลว้ 

 ดา้นการใหข้อ้มูล ควรปรับปรุงเร่ืองการใหข้อ้มูลท่ีสะดวกรวดเร็วและเขา้ใจง่ายมากกวา่น้ี 

 2. ปัจจัยด้านความน่าเชิอถือและไวว้างใจ ควรดําเนินการพฒันา และปรับปรุงในแต่ละด้าน 

ดงัต่อไปน้ี 

 ดา้นพนักงานให้บริการตรงตามขอ้กาํหนดของสนามบิน ควรปรับปรุงการภาษาในการให้

ขอ้มูลท่ีตรงประเด็นและคนทัว่ไปในการใชบ้ริการใหมี้ความเขา้ใจไดง่้ายมากกวา่น้ี 

 ดา้นพนกังานให้บริการไดอ้ย่างถูกตอ้งแม่นยาํ ดา้นการให้ขอ้มูลส่วนตรงงน้ีค่อยขา้งมีความ

แม่นยาํในระดบันึง 

 ดา้นเคร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์รวมทั้งระบบสารสนเทศ ควรปรับปรุงเร่ืองวสัดุอุปกรร์ให้มีมาก

ข้ึนและสะดวกต่อการใชง้านในทุกๆ วยัในการเขา้ใชบ้ริการ 

 ดา้นพนกังานมีจาํนวนเพียงพอต่อการให้บริการ พนกังานยงัมีไม่เพียงพอต่อการให้ใหบ้ริการ

มากนกั ควรเพ่ิมพนกังานในการใหบ้ริการใหม้ากข้ึน 
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 3. ดา้นการตอบสนองลูกคา้ ควรดาํเนินการพฒันา และปรับปรุงในแต่ละดา้นดงัต่อไปน้ี 

 ดา้นระบบการทาํของสนามบินมีความรวดเร็ว ดา้นระบบการทาํงานของสนามบินยงัมีความ

รวดเร็วเพียงต่อความตอ้งการในการใชบ้ริการพอสมควร แต่ควรเนน้ความสะดวกในการใหบ้ริการมากกวา่น้ี 

 ดา้นพนกังานมีความรู้ความสามารถในการใหข้อ้มูลและคาํแนะนาํ พนกังานยงัม่ามรถให้

ขอ้มูลและคาํแนะนาํไดต้รงประเด็นเท่าท่ีควร ควรปรับปรุงและแกไ้ขในส่วนน้ี 

 ดา้นความช่วยเหลือจากพนกังาน พนกังานยงัไม่สามรถมาใหค้วามช่วยเหลือไดร้วดเร็วมากนกั

ควรเนน้เร่องความรวดเร็วในการช่วยเหลือกระทนัหนัใหมี้ความพร้อมในการใหบ้ริการ 

 4. ดา้นการรับประกนั/ความมัน่ใจ ควรดาํเนินการพฒันา และปรับปรุงในแต่ละดา้นดงัต่อไปน้ี 

 ดา้นพนกังานใหค้วามรู้เก่ียวกบัขา่วสารของสายการบินต่างๆไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ยงัมีขอ้ติดขดัอยู่

เลก็นอ้ยแต่รวมๆแลว้ยงัใหบ้ริการดา้นน้ีไดเ้ป็นอยา่งดี 

 ดา้นมารยาทของพนกังาน พนกังานมีความสุภาพเรียบร้อยและเหมาะสม 

 5. ดา้นการดูแลเอาใจใส่ลูกคา้เป็นรายคุคล ควรดาํเนินการพฒันา และปรับปรุงในแต่ละดา้น

ดงัต่อไปน้ี 

 ดา้นพนกังานใหค้วามสนใจยิม้แยม้แจ่มใส พนกังานมีความสนใจในการใหบ้ริการและแยม้

แจ่มใสตลอดการใหบ้ริการไดดี้มาก 

 ดา้นการประชาสมัพนัธ์ข่าวสารต่างๆ ดา้นการประชาสมัพนัธ์มีระบบระเบียบและแยกส่วน

การประชาสมัพนัธ์ในแต่ละเร่ืองไดดี้มาก แต่มีความล่าชา้และติดขดัอยูบ่างช่วง 

 ดา้นพนกังานมีความมีความเขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้ พนกังานไม่ค่อยมีความเขา้ใจความ

ตอ้งการของลูกคา้เท่าท่ีควร ควรปรับความเขา้ใจใหม้ากกวา่น้ี 

 7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

              1. ควรศึกษา ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของพนกังานของสนามบินดอนเมือง 

 2. ควรศึกษา ผลกระทบท่ีเกิดจากผลการปฏิบติังาน ของบุคลากรท่ีปฏิบติังานในสนามบินดอน

เมือง โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการดว้ย เพ่ือเป็นผลยอ้นกลบัมาใชใ้นการปรับรุงและพฒันาผล

การปฏิบติังาน ใหมี้ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มากยิง่ข้ึน 

 3. ควรศึกษา ในเร่ืองกาํหนดการในเดินทางเพ่ือแจง้เตือนผูใ้ชบ้ริการล่วงหนา้หรือเพ่ือเตือนการ

เดินทางข้ึนเคร่ือง 

 

8. กติติกรรมประกาศ 

ผูว้ิจยัขอขอบคุณ อาจารยผ์ูส้อนทุกท่านท่ีให้คาํปรึกษาท่ีเป็นประโยชน์ และติดตามความกา้วหนา้ของ

งานวจิยัอยา่งสมํ่าเสมอ  

ขอบคุณ คุณกาญจน์ สนัติกลุ ท่ีช่วยใหค้าํแนะนาํในการเขียนภาษาองักฤษในบทความ 

ขอบคุณครอบครัว ท่ีใหก้าํลงั และอยูเ่คียงขา้งเสมอ  

และขอขอบคุณทุกๆ ท่านเป็นท่ีมีส่วนร่วมในวจิยัช้ินน้ี ขอบคุณมากครับ 

 

 

 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 14 ประจาํปี 2562 วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 

 

297 

9. เอกสารอ้างองิ 

จิตตพฒัน์ พรหมพงษ.์ (2558). ปัจจยัทีม่อีทิธิพลต่อความพงึพอใจในการใช้บริการสนามบินสุวรรณภูม.ิ                   

บริการธุรกิจมหาบณัฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

เฉลิมพล, กิจรุ่งเรือง. (2553). ความพงึพอใจของผู้โดยสารชาวไทยต่อการบริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

กรุงเทพฯ. สารนิพนธ์ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

รัฐนนัท ์พกุภกัดี. (2557). ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการชาวไทยทีม่ต่ีอสายการบนิไทย. สารนิพนธ์ศิลปศาสตร 

มหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเท่ียว มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

วชัราภรณ์ จนัทร์สุวรรณ. (2555). ความพงึพอใจในการให้บริการของพกังานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั 

(มหาชน) สาขาพูนผล จงัหวดัภูเกต็. สารนิพนธ์ บริการธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

วณิารัตน์ ภูวพฒัน์ชยักิจ. (2559). คุณภาพการให้บริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมทิีส่่งผลต่อความพงึพอใจ 

ของผู้ใช้บริการชาวไทย. สารนิพนธ์ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

  

 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 14 ประจาํปี 2562 วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 

 

298 

การศึกษากระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทีส่่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรในหน่วยงานประกนัสังคม เขตอาํเภอบางพล ีจังหวดัสมุทรปราการ 

THE HUMAN RESOURCE MANAGEMENT PROCESSES INFLUENCING 

THE OPERATIONAL EFFECTIVENESS OF THE OFFICIALS IN  

THE SOCIAL SECURITY OFFICE BANGPLEE DISTRICT, 

SAMUTPRAKRAN PROVINCE. 

 

นทกีานต์ คงอ้วน 

อาจารย์ คณะเทคโนโลย ีสาขาเทคโนโลยกีารจัดการ สถาบันเทคโนโลยยีานยนต์มหาชัย   

E-mail: nateekarn1917@gmail.com 

ปาริชาติ คําพานิช 

อาจารย์ คณะเทคโนโลย ีสาขาเทคโนโลยกีารจัดการ สถาบันเทคโนโลยยีานยนต์มหาชัย   

ศรัณรักษ์ แก้วไทรดวง 

อาจารย์ คณะเทคโนโลย ีสาขาเทคโนโลยกีารจัดการ สถาบันเทคโนโลยยีานยนต์มหาชัย   

ผศ.วไิลวรรณ อํา่คําสรง 

อาจารย์ คณะเทคโนโลย ีสาขาเทคโนโลยกีารจัดการ สถาบันเทคโนโลยยีานยนต์มหาชัย   

เกสรี ชํานาญเดชากุล 

อาจารย์ คณะเทคโนโลย ีสาขาเทคโนโลยกีารจัดการ สถาบันเทคโนโลยยีานยนต์มหาชัย   

กฤศญพฒัน์ ชุจันทร์ภรสกุล 

อาจารย์ คณะเทคโนโลย ีสาขาเทคโนโลยกีารจัดการ สถาบันเทคโนโลยยีานยนต์มหาชัย   

อดิศร นพรุจิกุล 

อาจารย์ คณะเทคโนโลย ีสาขาเทคโนโลยกีารจัดการ สถาบันเทคโนโลยยีานยนต์มหาชัย 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ี์ส่งผลต่อประสิทธิผล             

การปฏิบติังานของบุคลากรในหน่วยงานประกนัสังคม เขตอาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ ในดา้นต่าง ๆ 

ได้แก่ วิธีการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ขวญัและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร และประสิทธิภาพ                      

การปฏิบติังานของบุคลากร กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นบุคลากรในหน่วยงานประกนัสังคม เขตอาํเภอ

บางพลี จังหวดัสมุทรปราการ จํานวน 100 คน ซ่ึงได้มาโดยวิธีสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multistage Random 

Sampling) คณะผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองไดแ้บบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์ สามารถนาํมาวิเคราะห์

ข้อมูลได้คิดเป็นร้อยละ 100 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ (Percent) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) พร้อมทั้งแปลความหมายของขอ้มูล 
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ผลการวจิยัพบว่า 

1. บุคลากรในหน่วยงานประกันสังคมเขตอาํเภอบางพลี จังหวดัสมุทรปราการ มีประสิทธิผลใน                  

การปฏิบติังานดา้นต่าง ๆ โดยเฉล่ียรวมในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ทุกดา้นไดแ้ก่ ดา้นวธีิการ

บริหารทรัพยากรมนุษย ์ด้านขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบัติงาน และด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มี

ค่าเฉล่ียในระดบัมากทุกดา้น (X� = 4.35) 

2. บุคลากรในหน่วยงานประกันสังคมเขตอาํเภอบางพลี จังหวดัสมุทรปราการ มีประสิทธิผลใน                   

การปฏิบติังานดา้นต่าง ๆ เป็นรายขอ้ของแต่ละดา้น พบวา่ทุกขอ้ของทั้งสามดา้นมีความคิดเห็นโดยเฉล่ียในระดบั

มาก ทุกขอ้เช่นกนั 

 

คําสําคัญ: วิธีการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังาน ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน   

ประสิทธิผลในการปฏิบติังาน หน่วยงานประกนัสงัคม 

 

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. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

“ทรัพยากรมนุษย ์(Human Resource)” ถือเป็นทรัพยากรหน่ึงท่ีมีคุณค่าอย่างมากต่อการดาํรงอยู่ของ

องคก์ร เน่ืองดว้ย มีความสามารถในการคิด และตดัสินใจไดเ้อง รวมถึงความสามารถในการพฒันาตนเองเพ่ือให้

ปฏิบัติงานได้หลากหลายและมีประสิทธิภาพมากข้ึนอย่างไม่จํากัด ซ่ึงในปัจจุบันยงัไม่มีเทคโนโลยีใด ๆ                        
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มาทดแทนทรัพยากรมนุษยไ์ดท้ั้งหมด ดงันั้นการดึงศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยใ์ห้สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่ง

เต็มประสิทธิภาพนั้ นจะต้องอาศัยวิธีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีดี รวมถึงการสร้างขวญัและกําลังใจใน                      

การปฏิบติังานท่ีดีดว้ยเช่นกนั โดยวิธีการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ี์ดีนั้นจะตอ้งสามารถตอบสนองนโยบายของ

องคก์ร และสร้างแรงขบัเคล่ือนเชิงบวกแก่บุคลากรในองคก์รไดใ้นเวลาเดียวกนั 

“การบริหารทรัพยากรมนุษย ์(Human Resource Management)” ตามแนวคิดของ โบวิน และฮาร์สวี่ 

(Bowin & Harvey 2001) ได้กล่าวไวว้่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กิจกรรมในการพัฒนา จูงใจ                     

การปฏิบติังานของพนกังานภายในองคก์รให้อยูใ่นระดบัสูงรวมทั้งการหลอมรวมความตอ้งการของบุคคลแต่ละ

คน เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์ร ดงันั้นการบริหารทรัพยากรมนุษยจึ์งเป็นปัจจยัท่ีสาํคญั และมีความจาํเป็นท่ี

ตอ้งกระทาํเพ่ือให้ทรัพยากรมนุษยท่ี์มีอยูใ่นองคก์รสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

ตลอดจนการสร้างความมัน่คงและการพฒันาขององค์กร โดยมีภารกิจหลกัในการบริหารทรัพยากรมนุษย์อยู่

มากมายตามบริบทขององค์กร เช่น การวางแผนบริหารจัดการบุคลากร การกําหนดงานหรือออกแบบ                           

การปฏิบติังานของบุคลากร การวิเคราะห์การปฏิบติังานของบุคลากร การสรรหาและการคดัเลือกบุคลากรเขา้สู่

องคก์ร การประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากร การพฒันาบุคลากร การใหร้างวลัและค่าตอบแทนแก่บุคลากร 

การประกนัสุขภาพและความปลอดภยัของบุคลากร จึงเป็นหนา้ท่ีของผูบ้ริหารทุกระดบัท่ีจะตอ้งรับผิดชอบต่อ 

การจดัการทรัพยากรบุคคลเพ่ือใหบ้รรลุไปสู่เป้าหมายของงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

หน่วยงานประกนัสังคม เป็นหน่วยงานราชการหน่วยงานหน่ึง ท่ีมีภารกิจหลกัในการให้บริการด้าน               

การประกันสังคมแก่ผูม้ารับบริการ โดยมุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือผูมี้รายได้ประจาํให้มีหลกัประกันใน                  

การดาํรงชีวิต โดยท่ีลูกจ้าง นายจ้าง และภาครัฐ ร่วมกันออกเงินสมทบเขา้กองทุนประกันสังคม เงินจาํนวน

ดงักล่าวน้ีจะนาํมาใชจ่้ายเม่ือสมาชิกกองทุนมีเหตุจาํเป็น อนัไดแ้ก่ การเจ็บป่วย การคลอดบุตร การทุพพลภาพ   

การชราภาพ การเสียชีวิต รวมถึง การอยูใ่นสภาวะวา่งงาน การประกนัสังคมจึงถือวา่เป็นการกระจายรายไดแ้ละ

เป็นการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในการรับผิดชอบต่อส่วนรวม (บริษทักลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จาํกดั 2559) 

งานวจิยัฉบบัน้ีไดท้าํการศึกษากระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ี์มีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบติังาน

ของบุคลากรในหน่วยงานประกนัสังคม เขตอาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ โดยแบ่งออกเป็นดา้นสามดา้น

หลกั ไดแ้ก่ วิธีการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานของบุคลากร และประสิทธิภาพ               

การปฏิบติังานของบุคลากร ซ่ึงมีความน่าสนใจในแง่ของความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อกระบวนการบริหาร

ทรัพยากรมนุษยใ์นหน่วยงานประกนัสังคม เขตอาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ อนัจะส่งผลต่อประสิทธิผล

ของการปฏิบติังานของบุคลากร และสามารถใชเ้ป็นแนวทางการพฒันาวางแผนกระบวนการบริหารทรัพยากร

มนุษยข์องหน่วยงานประกนัสังคม เขตอาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ ในอนาคต (สุพตัรา ธญันอ้ม 2555, 

ศศิวมิล ภิวฒัน์ 2560) 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพ่ือศึกษากระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ี์ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบติังานของบุคลากรใน

หน่วยงานประกนัสงัคม เขตอาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ  
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3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 

  

 

 

 

 

 

 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

 4.1 แบบแผนการวจิยั  

 การศึกษาคน้ควา้ในคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจโดยใช้แบบสอบถาม โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษา

กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ี์มีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบติังานของบุคลากรในหน่วยงานประกนัสังคม 

เขตอาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 

      4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

  1. ประชากร (Population) ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน

ประกนัสงัคม เขตอาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ  

  2. กลุ่มตวัอย่าง (Sample) ไดแ้ก่ เจา้หน้าท่ีในหน่วยงานประกนัสังคม เขตอาํเภอบางพลี จงัหวดั

สมุทรปราการ จาํนวน 100 คน ไดม้าโดยวธีิสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multistage Random Sampling) 

       4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 

 ตวัแปรต้น 

 ตัวแปรต้นท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ วิธีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ขวญัและกําลังใจในการ

ปฏิบติังาน และประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากร 

 ตวัแปรตาม 

 ประสิทธิผลการปฏิบติังานของบุคลากร 

 4.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ในคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนแบ่งเป็น 3 ตอน 

  ตอนท่ี 1 เป็นสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบคาํถามเป็นแบบตรวจคาํตอบ (Check list) 

  ตอนท่ี 2 เป็นความคิดเห็นเก่ียวกับกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ี์ส่งผลต่อประสิทธิผล               

การปฏิบติังานของบุคลากรในดา้นต่าง ๆ 3 ดา้น เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดบั 

กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

- วธีิการการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

- ขวญัและกาํลงัใจในการปฎิบติังาน 

- ประสิทธิภาพในการปฎิบติังาน 

ประสิทธิผลการปฏิบติังานของบุคลากร 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 14 ประจาํปี 2562 วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 

 

302 

  ตอนท่ี 3 เป็นความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบักระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ี์ส่งผลตอ่

ประสิทธิผลในการปฏิบติังานของบุคลากร 

       4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

ผูว้จิยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยขอความร่วมมือจากเจา้หนา้ท่ีหน่วยงานประกนัสงัคมเขตบาง

พลี จงัหวดัสมุทรปราการ ในช่วงเดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 ไดแ้บบสอบถามท่ีสามารถนาํมาใช้

ในการวเิคราะห์ขอ้มูลไดจ้าํนวน 100 ฉบบั 

 4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  

การวเิคราะห์ขอ้มูลในคร้ังน้ีประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป เพ่ือคาํนวณหาค่าสถิติ ดงัน้ี 

 1.  ขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม จากตอนท่ี 1 ทาํการวิเคราะห์โดยการหาค่าร้อยละ 

(Percent) 

 2. ขอ้มูลเก่ียวกบักระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ี์ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบติังานของ

บุคลากรในหน่วยงานประกนัสังคม เขตอาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ จากตอนท่ี 2 ทาํการวิเคราะห์การหา

ค่าเฉล่ีย (Mean : x�) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) พร้อมทั้งแปลความหมายของขอ้มูล

โดยใชเ้กณฑด์งัน้ี  

1.00 – 1.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดบันอ้ยท่ีสุด 

1.50 – 2.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดบันอ้ย 

2.50 – 3.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง 

3.50 – 4.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดบัมาก 

4.50 – 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด 

 3. ขอ้มูลความคิดเห็นแบบปลายเปิดจากตอนท่ี 3 ทาํการวเิคราะห์โดยใชค้วามถ่ี (Frequency)  

 

5. สรุปผลการวจัิย 

การวิจยัเร่ืองการศึกษากระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ี์ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบติังานของ

บุคลากรในหน่วยงานประกนัสงัคม เขตอาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ สามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

1. สถานภาพทั่วไปของเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานประกันสังคมเขตอําเภอบางบางพลี จังหวัด 

สมุทรปราการ 

เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานในหน่วยงานประกันสังคม เขตอําเภอบางบางพลี จังหวดั สมุทรปราการ                     

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 54.50 มีอายรุะหวา่ง 31-34 ปี  คิดเป็นร้อยละ 78.00 ระดบัการศึกษาปริญญา

ตรี คิดเป็นร้อยละ 36.30 อายงุานระหวา่ง 6-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 76.00  และมีรายได ้มากกวา่ 20,000 บาท คิดเป็น

ร้อยละ 38.00  

2. ผลการศึกษากระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทีส่่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัตงิานของบุคลากร 

2.1 บุคลากรในหน่วยงานประกนัสังคมเขตอาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ มีประสิทธิผลใน

การปฏิบติังานดา้นต่าง ๆ โดยเฉล่ียรวมในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ทุกดา้นไดแ้ก่ ดา้นวธีิการ

บริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้านขวญัและกําลังใจในการปฏิบัติงาน และด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน                         

มีค่าเฉล่ียในระดบัมากทุกดา้นเช่นกนั 
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2.2 บุคลากรในหน่วยงานประกนัสังคมเขตอาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ มีประสิทธิผลใน

การปฏิบติังานดา้นต่าง ๆ เป็นรายขอ้ของแต่ละดา้น พบวา่ทุกขอ้ของทั้งสามดา้นมีความคิดเห็นโดยเฉล่ียในระดบั

มากทุกขอ้เช่นกนั (รายละเอียดดงัตาราง) 

 

ตารางที ่1  ความคิดเห็นเก่ียวกบักระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ี์ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบติังานของ

บุคลากรในหน่วยงานประกนัสงัคม เขตอาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ ในดา้นต่าง ๆ 

ดา้น x� S.D. แปลผล 

1. ดา้นวธีิการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

2. ดา้นขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังาน 

3. ดา้นประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 

4.40 

4.44 

4.21 

0.49 

0.52 

0.64 

มาก 

มาก 

มาก 

ค่าเฉล่ียรวม 4.35 0.51 มาก 

 

ตารางที่ 2 ความคิดเห็นเก่ียวกบักระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ี์ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบติังานของ

บุคลากรในหน่วยงานประกนัสังคม เขตอาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ ในด้านวิธีการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ 

ขอ้ท่ี ขอ้คาํถาม x� S.D. แปลผล 

1 

2 

3 

4 

การสรรหาและคดัเลือกบุคลากร 

การฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร 

การประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากร 

ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บของบุคลากร 

4.46 

4.38 

4.32 

4.42 

0.53 

0.52 

0.43 

0.48 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

ค่าเฉล่ียรวม 4.40 0.49 มาก 

 

ตารางที่ 3 ความคิดเห็นเก่ียวกบักระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ี์ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบติังานของ

บุคลากรในหน่วยงานประกนัสงัคม เขตอาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ ในด้านขวญัและกาํลงัใจใน

การปฏิบตังิาน 

ขอ้ท่ี ขอ้คาํถาม x� S.D. แปลผล 

1 

 

2 

3 

4 

ลกัษณะท่าทางบทบาทของหัวหนา้งานท่ีมีต่อผูใ้ต ้

บงัคบับญัชา 

ความพึงพอใจในหนา้ท่ีการงานท่ีปฏิบติังาน 

ความพึงพอใจต่อจุดมุ่งหมายหลกัและนโยบายขององคก์ร 

การคาํนึงถึงสุขภาพของผูป้ฏิบติังาน 

 

4.45 

4.42 

4.43 

4.47 

 

0.57 

0.53 

0.41 

0.57 

 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

ค่าเฉล่ียรวม 4.44 0.52 มาก 
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ตารางที่ 4 ความคิดเห็นเก่ียวกบักระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ี์ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบติังานของ

บุคลากรในหน่วยงานประกนัสังคม เขตอาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ ในด้านประสิทธิภาพใน

การปฏิบตังิาน 

ขอ้ท่ี ขอ้คาํถาม x� S.D. แปลผล 

1 

2 

3 

การปฏิบติังานของท่านมีปริมาณงานท่ีเหมาะสม 

ท่านสามารถปฏิบติังานไดต้ามปริมาณท่ีถูกกาํหนดไว ้

ท่านสามารถปฏิบติังานไดต้ามเวลาท่ีกาํหนด 

4.19 

4.22 

4.21 

0.75 

0.50 

0.68 

มาก 

มาก 

มาก 

ค่าเฉล่ียรวม 4.21 0.64 มาก 

 

6. อภิปรายผล  

  จากผลการศึกษากระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ี์ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบติังานของบุคลากร

ในหน่วยงานประกนัสงัคม เขตอาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ พบวา่บุคลากรในหน่วยงานประกนัสงัคม เขต

อาํเภอบางพลี จังหวดัสมุทรปราการ มีประสิทธิผลในการปฏิบติังานในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านวิธีการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย ์ดา้นขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังาน และดา้นประสิทธิภาพการปฏิบติังาน โดยเฉล่ียรวมใน

ระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าทุกดา้นไดแ้ก่ ดา้นวิธีการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ดา้นขวญัและ

กาํลงัใจในการปฏิบติังาน และดา้นประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน มีค่าเฉล่ียในระดบัมากทุกดา้นเช่นกนั แสดงวา่

วิธีการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบัติงาน และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

บุคลากร ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบติังานของบุคลากรในหน่วยงานประกนัสังคม เขตอาํเภอบางพลี จงัหวดั

สมุทรปราการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั อเนก วดัแยม้ (2556) และ ศศิวมิล ภิวฒัน ์(2560) ท่ีอธิบายถึงความสาํคญัของการ

บริหารทรัพยากรมนุษยไ์วว้า่ การบริหารทรัพยากรมนุษย ์สามารถช่วยให้บุคลากรท่ีปฏิบติังานในองคก์รมีขวญั

กาํลงัใจในการปฏิบติังาน เกิดความจงรักภกัดีต่อองคก์รท่ีตนปฏิบติังาน และรวมถึงความต่อเน่ืองในการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย ์ท่ีผูบ้ริหารตอ้งมีการสํารวจและสร้างขวญักาํลงัใจท่ีดีแก่บุคลากร เพ่ือท่ีจะทาํให้บุคลากรมี

แรงผลกัดนัในการปฏิบติังานกบัองคก์ร และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Zubair Aslam Marwat และคณะ 2007 

(อา้งถึง ลกัษณชยั ธนะวงันอ้ย, 2554 : 102) พบวา่ การจดัการทรัพยากรมนุษยข์ององคก์ารโทรคมนาคมปากีสถาน

ทุกดา้น ไดแ้ก่ การสรรหา การคดัเลือก การฝึกอบรม การวางแผนอาชีพ การจ่ายค่าตอบแทน การมีส่วนร่วมของ

พนกังาน และการกาํหนดตาํแหน่งหนา้ท่ีมีความสัมพนัธ์ทางดา้นบวกกบัประสิทธิภาพของพนกังาน นอกจากน้ี

ตามบทความของ สุพตัรา ธญันอ้ม (2555) ท่ีไดอ้ธิบายถึงผลกระทบ ของแผนการบริหารทรัพยากรมนุษยต์่อความ

ผูกพนัของบุคลากรท่ีมีต่อองค์กร อนัจะส่งผลต่อการดาํเนินงานกิจการของบุคลากรในองค์กร และสถานภาพ

ความมัน่คงขององคก์รไดด้ว้ยเช่นเดียวกนั  

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

ในการบริหารองคก์รให้เกิดประสิทธิผลในการปฏิบติังานของบุคลากร ควรคาํนึงถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิผลในการปฏิบติังาน ได้แก่ วิธีการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังาน และ

ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากร 
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7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

ควรศึกษากระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ี์ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบติังานของบุคลากรในทุก

องคก์ร 

 

8. กติติกรรมประกาศ 

 งานวจิยัฉบบัน้ีสามารถสาํเร็จลุล่วงดว้ยดีเพราะความกรุณาจากท่านอาจารย ์อนนัตชยั ศศิธร ซ่ึงท่านเป็น

ผูใ้ห้ขอ้คิด คาํแนะนาํ กาํลงัใจ รวมถึงช้ีแนวทางในการทาํวิจยัตลอดจนคณาจารยทุ์กท่านในสถาบนัเทคโนโลยี

ยานยนตม์หาชยัท่ีไดใ้หค้วามรู้  แบ่งปันประสบการณ์และแนวคิดต่างๆจนผูว้จิยัเกิดความเขา้ใจในการทาํวจิยัมาก

ยิง่ข้ึน 

 ขอขอบพระคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านท่ีอนุเคราะห์และให้ความร่วมมือในการตอบคาํถามให้แก่

ผูว้จิยัตามความเป็นจริง ซ่ึงผูท้าํวจิยัขอขอบพระคุณอีกคร้ังมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 
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แนวทางการพฒันาระบบควบคุมต้นทุนโครงการงานติดตั้งฝาผนังอาคาร 

ขั้นตอนรายงานผลต้นทุนโครงการ กรณศึีกษา บริษัท เอบีซี จํากดั 

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. 

 

นลทัพร โควนิช 

คณะบริหารธุรกจิ, มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

E-mail : nalatporn1969@gmail.com 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ คน้หาสาเหตุท่ีก่อให้เกิดความล่าชา้ และจดัทาํวิธี

ปฏิบติังานเก่ียวกบัการรายงานผลตน้ทุนโครงการท่ีปฎิบติัไดง่้าย เพ่ือให้สามารถนาํรายงานไปใชแ้กปั้ญหาได้

อยา่งตรงจุด 2) เพ่ือพฒันาระบบควบคุมตน้ทุนโครงการงานติดตั้งในขั้น ตอนการรายงานผลตน้ทุนโครงการให้

สามารถรวบรวม ติดตาม และรายงานผลไดถู้กตอ้ง รวดเร็ว ทนัเวลา 3) เพ่ือให้มีฐานขอ้มูลและเอกสารหลกัฐาน

ประกอบงบการเงินท่ีน่าเช่ือถือเพียงพอใชอ้ธิบายรายละเอียดตน้ทุนให้ผูใ้ชข้อ้มูลตน้ทุนโครงการงานติดตั้งมี

ความเช่ือมัน่เพ่ิมข้ึน ผูว้จิยัเร่ิมตน้จากศึกษากระบวนการควบคุมตน้ทุนโครงการเร่ิมตั้งแต่การคาํนวณปริมาณพ้ืนท่ี

โครงการจน ถึงการรายงานผลตน้ทุนโครงการ จาํนวน 11 โครงการ เดือน ม.ค.-เม.ย. 2562 รวมระยะเวลา 4 เดือน 

การวเิคราะห์ขอ้มูลใชว้ิธีสัมภาษณ์ผูป้ฏิบติังานในแต่ละขั้นตอน, เก็บขอ้มูลปัญหาและระยะเวลาท่ีใชใ้นแต่ละขั้น 

ตอนโดยนําเทคนิค Why Why analysis มาใช้ค้นหาสาเหตุท่ีแท้จริงของปัญหา พบว่าระบบควบคุมต้นทุน

โครงการ มีปัญหาท่ีขั้นตอนการรายงานผลตน้ทุนโครงการใชเ้วลามากถึง 5264 นาที เฉล่ีย 3.62 นาทีต่อรายการ 

สาเหตุเกิดจากวธีิการจดัทาํรายงานผลตน้ทุนใชว้ธีิการดูขอ้มูลจากเอกสารแลว้บนัทึกเขา้โปรแกรม Ms.excel ทีละ

ใบ ผูว้ิจยัจึงพฒันาระบบควบคุมตน้ทุนโครงการในขั้นตอนการรายงานผลตน้ทุนโดยเปล่ียนวิธีการบนัทึกขอ้มูล

ตน้ทุนโครงการเป็นประยุกต์ฟังก์ชั่นบันทึกซ้ือสินคา้ท่ีมีในโปรแกรมบัญชี CD organizer มาใช้บันทึกขอ้มูล

ตน้ทุนโครงการงานติดตั้ง และใชเ้ป็นฐานขอ้มูลนาํมาใชจ้ดัทาํรายงานผลตน้ทุนโครงการไดท้นัที ทาํใหเ้วลาท่ีใช้

จดัทาํรายงานผลตน้ทุนโครงการลดลงเหลือเพียง 0.78 นาทีต่อรายการ 

 

คาํสําคญั : การควบคุม, ตน้ทุนโครงการงานติดตั้งฝาผนงัอาคาร  

 

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, 

mailto:nalatporn1969@gmail.com
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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. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 การควบคุมต้นทุนโครงการเป็นส่วนหน่ึงของการสร้างกําไรจากการดําเนินงานท่ีมีความสําคัญ   

เน่ืองจากระบบควบคุมตน้ทุนโครงการท่ีดี  สามารถช่วยให้ผลกาํไรขาดทุนของบริษทัเป็นไปในทิศทางท่ีดี

เช่นเดียวกนั   การควบคุมตน้ทุนโครงการของกรณีศึกษาบริษทั เอบีซี จาํกดันั้นเร่ิมตั้งแต่การถอดแบบคาํนวณ

พ้ืนท่ีโครงการจนถึงขั้นตอนสุดทา้ยคือการรายงานผลตน้ทุนโครงการ   เน่ืองจากการราย งานผลตน้ทุนโครงการ

เป็นขั้นตอนท่ีมีความล่าช้า และใช้เวลามากถึง 5264 นาที หรือ ประมาณ 10 วนั  การรายงานผลตน้ทุนท่ีใช้

เวลานานทาํให้การติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมตน้ทุนโครงการทําได้ยาก  ล่าชา้ หากมีปัญหาท่ีตอ้งแก้ไข

ปัญหาตน้ทุนจะไม่สามารถดาํเนินการไดท้นัเวลา  ผูว้ิจยัจึงเร่ิมตน้การพฒันาระบบควบคุมตน้ทุนโครงการงาน

ติดตั้งท่ีขั้นตอนการรายงานผลตน้ทุนโครงการก่อนเป็นลาํดบัแรก ผลการวิจยัทาํให้มีฐานขอ้มูลตน้ทุนโครงการ

เรียลไทม์และรวมอยูใ่นฐานขอ้มูลโปรแกรมเดียวกบัขอ้มูลงบการเงิน สามารถใชข้อ้มูลจดัทาํรายงานผลตน้ทุน

โครงการไดท้นัที  การรายงานผลตน้ทุนท่ีรวดเร็ว ทนัเวลา  มีประโยชน์โดยตรงกบัผูจ้ดัการโครงการและผูบ้ริหาร

ในการใชป้ระโยชน์ของรายงานผลตน้ทุนในการติดตาม ควบคุม บริหารจดัการปัญหาตน้ทุนโครงการไดท้นัเวลา 

สามารถควบคุมตน้ทุนโครงการท่ีเกิดข้ึนจริงใหเ้ป็นไปตามแผนหรือกรอบงบประมาณเบ้ืองตน้ได ้
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2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพ่ือศึกษา วเิคราะห์ คน้หาสาเหตุท่ีก่อให้เกิดความล่าชา้  และจดัทาํวิธีปฏิบติังานเก่ียวกบัการรายงาน

ผลตน้ทุนโครงการท่ีปฎิบติัไดง่้าย เพ่ือใหส้ามารถนาํรายงานไปใชแ้กปั้ญหาไดอ้ยา่งตรงจุด 

2. เพ่ือพฒันาระบบควบคุมตน้ทุนโครงการงานติดตั้งในขั้นตอนการรายงานผลตน้ทุนโครงการให้

สามารถรวบรวม ติดตาม  และรายงานผลได ้ถูกตอ้ง รวดเร็ว ทนัเวลา  

3. เพ่ือให้มีฐานข้อมูล และเอกสารหลักฐานประกอบงบการเงินท่ีน่าเช่ือถือเพียงพอใช้อธิบาย

รายละเอียดตน้ทุนใหผู้ใ้ชข้อ้มูลตน้ทุนโครงการงานติดตั้งมีความเช่ือมัน่เพ่ิมข้ึน 

 

3. ทฤษฎีและกรอบแนวคิดในการวจัิย 

ผูว้จิยัไดมี้การคน้ควา้ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง มีรายละเอียดท่ีคน้ควา้ไดด้งัน้ี 

สิทธิพนัธ์ อินทร์เพญ็, (2529) ทฤษฎีการพฒันาคุณภาพงานและการปรับปรุงกระบวนงาน อธิบายไวว้า่ 

หมายถึง  ความพยายามอย่างมีแผนและต่อเน่ือง เพ่ือก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทั่วทั้ งระบบ โดยมุ่งเน้น                      

การเปล่ียนแปลงวฒันธรรมของการทาํงาน เพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิ  

ผลขององคก์าร  

         เรวตัร์ ชาตรีวิศิษฎ์, (2554) ทฤษฎีการแก้ไขปัญหาและตดัสินใจ อธิบายไวว้่าเป็นหน้าท่ีสําคัญของ

ผูบ้ริหาร ปัญหาเกิดข้ึนเม่ือมีความแตกต่างระหวา่งส่ิงท่ีคาดหวงักบัส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริง การแกปั้ญหาเป็นการนาํขอ้มูล

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในอดีตมาแกไ้ขในปัจจุบนั และการตดัสินใจท่ีเก่ียวขอ้งในขั้นตอนการเลือกแนวทางเพ่ือแกปั้ญหา 

วชรภูมิ เบญจโอฬาร, (2553) อธิบายผลการวิจยัการพฒันาระบบควบคุมตน้ทุนก่อสร้างสําหรับบริษทั

ก่อสร้างขนาดกลางและขนาดยอ่มในประเทศไทย ไวว้า่การใชร้ะบบคอมพิวเตอร์มาพฒันาระบบช่วยการบริหาร

จดัการขอ้มูล  สาํหรับควบคุมโครงการในลกัษณะเป็นขอ้มูลเรียลไทม ์ทาํใหอ้งคก์รสามารถติดตามควบคุมตน้ทุน

โครงการได้ในระดับท่ีเหมาะสม  เห็นสถานะค่าใช้จ่ายจริงของโครงการได้รวดเร็ว ผลการวิจัยพบว่าการนํา

โปรแกรมคอมพิวเตอร์เขา้มาช่วยในการบริหารจดัการขอ้มูลตน้ทุนโครงการเป็นประโยชน์ในการตดัสินใจ  หรือ

การกาํหนดมาตราการแกไ้ขท่ีถูกตอ้งอยา่งทนัการณ์ต่อไป 

      ดิษฐพงศ ์รัตนโสภา, (2555) อธิบายผลวจิยัการควบคุมตน้ทุนของผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 

ในอาํเภอเมืองสงขลา จงัหวดัสงขลา ไวว้่าวิธีการควบคุมตน้ทุนโดย ใชร้ะบบเอกสารมาช่วยในการตรวจสอบ 

สามารถลดขอ้ผิดพลาดไดข้องรายงานได ้

 จากการรวบรวมแนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถสร้างกรอบแนวความคิดสาํหรับการวจิยั 

ไดก้รอบแนวความคิดท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ดงัต่อไปน้ี 
 

 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
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4. วธีิดําเนินการวจัิย 

4.1 ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยั   

การวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั คือ ขอ้มูลระยะเวลาท่ีใชใ้นการจดัทาํ

รายงานผลตน้ทุนโครงการของบริษทั เอบีซี จาํกดั ระหวา่งเดือนมกราคม-เมษายน 2562 จาํนวน 11 โครงการ 

4.2 ตวัแปรทีศึ่กษา   

4.2.1 ตวัแปรอิสระ คือ ขั้นตอนและวธีิปฏิบติังานจดัทาํรายงานผลตน้ทุนโครงการงานติดตั้ง 

     ประกอบดว้ย   - รูปแบบการบนัทึกและรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัตน้ทุนโครงการ 

                           - ระยะเวลาท่ีใชใ้นการจดัทาํรายงานผลตน้ทุนโครงการงานติดตั้ง   

4.2.2 ตวัแปรตาม คือ ผลการปรับปรุงวธีิจดัทาํรายงานผลตน้ทุนโครงการงานติดตั้ง 

       ประกอบดว้ย   - อตัราส่วนจาํนวนโครงการท่ีรายงานผลตน้ทุนโครงการงานติดตั้งล่าชา้ 

        - เวลาเฉล่ียท่ีใชใ้นการจดัทาํรายงานผลตน้ทุนโครงการงานติดตั้ง 

4.3   เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบบนัทึกขอ้มูล โดยผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลระหวา่ง

เดือนมกราคม-เมษายน 2562 เร่ิมเก็บขอ้มูลตั้งแต่การรวบรวมขอ้มูลตน้ทุนโครงการจนถึงนาํส่งรายงานผลตน้ทุน

โครงการใหผู้บ้ริหาร มีขั้นตอนการจดัทาํรายงานผลตน้ทุนโครงการดงัน้ี 

1. เรียกรายงานบัญชีแยกประเภทจากโปรแกรมบัญชี CD Organizer และ save ไฟล์เป็นรูปแบบ 

MS. Excel 

2. เรียกรายงานสรุปยอดขายรายบิลจากโปรแกรม CD Organizer และ save ไฟล ์ เป็นรูปแบบ MS. 

Excel (รายงานสรุปยอดขายรายบิล  คือ ขอ้มูลเอกสาร  ใบแจง้หน้ีท่ีเรียกเก็บเงินลูกคา้) 

 3. ใชฟั้งกช์ัน่ Pivot Table ของโปรแกรม MS. Excel หาผลรวมจาํนวนเงินของ ค่าแรงจ่ายผูรั้บเหมา

และยอดขายในรายงานท่ีไดจ้ากโปรแกรม CD Organizer ตามขอ้ 1 และ 2 

 4. ใชฟั้งก์ชัน่ Vlookup ของโปรแกรม MS. Excel นาํค่าแรงจ่ายและยอดขายท่ีรวมไวต้ามขอ้ 3 มา

เปรียบเทียบหาผลต่างและโครงการท่ีจ่ายค่าแรงสูงกวา่ ยอดขาย 

 5. ตรวจสอบโครงการท่ีจ่ายค่าแรงมากกวา่ยอดขาย เพ่ือหารายการค่าแรงท่ีจ่ายเงินผูรั้บเหมาแลว้ 

แต่ไม่มีการจดัทาํใบแจง้หน้ีเก็บเงินลูกคา้ โดยใชว้ธีิการดงัน้ี 

 5.1 ตรวจสอบรายงานสรุปยอดขายรายบิล คอลมัภ ์Remark ดูรายละเอียดโซน.งวดงานท่ีระบุ

ไวใ้นเอกสารใบแจง้หน้ี 

 5.2 ตรวจสอบเอกสารตัว๋ค่าแรงท่ีฝ่ายPayment ใชส้รุปทาํจ่ายค่าแรงผูรั้บเหมา    ดูรายละเอียด

โซน,งวดงานท่ีระบุในตัว๋ค่าแรงทีละใบ เทียบกบัโซน,งวดงาน  ท่ีระบุในรายงานสรุปยอดขายรายบิลหารายการท่ี

มีโซน,งวดงานของค่าแรง และยอดขายท่ีเหมือนกนัทีละใบจนครบทุกใบของโครงการท่ีตรวจสอบ   

  5.3 จดัทาํสรุปขอ้มูลโซน,งวดงานของค่าแรงจ่ายตามขอ้ 5.2 ท่ีมีการจ่ายเงิน ผูรั้บเหมาแลว้                   

แต่ยงัไม่มีการจดัทาํใบแจง้หน้ีเก็บเงินลูกคา้   

  5.4 จดัทาํใบสาํคญัทัว่ไปปรับปรุงรายการบญัชีตามมูลค่าท่ีไดจ้ากขอ้ 5.3 

    5.5 จดัทาํรายงานผลตน้ทุนโครงการส่งผูบ้ริหาร โดยนาํค่าแรงจ่ายจริงตามขอ้ 5.3 เทียบกบั

ยอดขายจากรายงานสรุปยอดขายรายบิลตามข้อ 2  เพ่ือแสดงรายละเอียดโครงการท่ีมีค่าแรงจ่ายจริงสูงกว่า

ยอดขาย 
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4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้จิยัเก็บขอ้มูลการจดัทาํรายงานผลตน้ทุนโครงการรายงานผลตน้ทุนโครงการระหวา่งเดือนมกราคม-

เมษายน 2562 รวม 4 เดือน มีขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมดงัน้ี 

1) จาํนวนโครงการท่ีรายงานผลตน้ทุนล่าชา้    2) จาํนวนโครงการทั้งหมด 

3) เวลารวมท่ีใชจ้ดัทาํรายงานผลตน้ทุน         4) จาํนวนเอกสารทั้งหมดท่ีจดัทาํรายงาน 

4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูว้จิยันาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการรวบรวม ทดสอบปฏิบติัตามกระบวนการปฏิบติังานจดัทาํรายงานผลตน้ทุน

โครงการมาคาํนวณค่าสถิติต่างๆ  เพ่ือใชว้เิคราะห์ขอ้มูลในแต่ละขั้นตอนดงัน้ี 

1. วิเคราะห์หาสาเหตุของขอ้บกพร่องท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการรายงานผลตน้ทุนโครงการ เพ่ือใช้

ประกอบการควบคุมตน้ทุนโครงการ โดยใชเ้ทคนิค Why Why analysis เป็นเคร่ืองมือช่วยวิเคราะห์ และนาํผล

วเิคราะห์ท่ีไดไ้ปใชใ้นการวางแผนแกไ้ขปรับปรุง 

2. วเิคราะห์ผลการดาํเนินการ โดยใชส้ถิติพรรณนา เช่น ความถ่ี ร้อยละ   

3. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลก่อนและหลงัการดาํเนินกิจกรรม โดยใช้สถิติของตวัแปร  รอบเวลา 

และประสิทธิภาพโดยรวมของการปฏิบติังาน 

เน่ืองจากขนาดโครงการท่ีเก็บขอ้มูล 11 โครงการมีขนาดต่างกนั การวิเคราะห์ผลและเปรียบเทียบผล

ก่อน-หลงัจึงใชค้่าเฉล่ียของระยะเวลาท่ีใชต้่อรายการเอกสารตน้ทุนหน่ึงใบ(ไม่ใชค้่าเฉล่ียต่อโครงการ ท่ีวดัผล

ไม่ไดก้รณีขนาดโครงการต่างกนั) 

 

5. สรุปผลการวจัิย 

 5.1 สาเหตุของปัญหา (Causes of the Problem)   

 จากขอ้มูลขั้นตอนจดัทาํรายงานผลตน้ทุนโครงการ 5 ขั้นตอนหลกั และ 5 ขั้นตอนยอ่ยตามท่ีแสดงในขอ้ 

4.3 ไดเ้ก็บขอ้มูล 11 โครงการ ใชเ้วลาจดัทาํรวม 5264 นาที จาํนวนเอกสารรวม 1455 ใบ เวลาเฉล่ีย  3.62 นาทีต่อ

รายการ และนํามาวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาโดยใช้เทคนิค Why Why analysis  พบว่า สาเหตุการรายงานผล

ตน้ทุนโครงการล่าชา้เกิดจากไม่มีฐานขอ้มูลท่ีใชร้วบรวมขอ้มูลครบถว้นตรงตามความตอ้งการใชจ้ดัทาํรายงาน

ผลตน้ทุนโครงการ  ทาํให้ตอ้งคน้หาจากเอกสารทีละใบ ตอ้งคน้หาหรือตรวจสอบจากหลายแหล่ง  ส่งผลให้ใช้

เวลามากในการจดัทาํรายงานผลตน้ทุนโครงการ    
 

 
 

แผนภาพที ่3 การวเิคราะห์สาเหตท่ีุแทจ้ริงของปัญหาโดยใชเ้ทคนิค Why Why analysis 

 

 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 14 ประจาํปี 2562 วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 

 

311 

 5.2 แนวทางเลือกการแก้ไขปัญหา (Alternative Solutions)  

 ผูว้จิยัไดด้าํเนินการคิดคน้ทางเลือกในการแกไ้ขปัญหาเพ่ือขจดัสาเหตุ “ไม่มีฐานขอ้มูลท่ีรวมขอ้มูลตรง

ความตอ้งการใชจ้ดัทาํรายงานผลตน้ทุนโครงการ”  มีรายละเอียดดงัน้ี 

 5.2.1 ทางเลือกในการแกไ้ขปัญหา  มี 4 ทางเลือก ไดแ้ก่ 

 

ทางเลือกที่ รายละเอยีดแนวทางแก้ไขปัญหา 

ทางเลือกท่ี 1 จดัทาํโปรแกรมฐานขอ้มูล MS. Access เพ่ือจดัเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัตน้ทุนโครงการงานติดตั้งฝาผนงัอาคาร

ทั้งหมด 

ทางเลือกท่ี 2 ประยกุตใ์ชฟั้งกช์ัน่ท่ีมีในโปรแกรมบญัชี CD Organizer ให้มีการจดัเก็บรายละเอียดเพียงพอสาํหรับตรวจสอบ

และรายงานผลตน้ทุนโครงการ 

ทางเลือกท่ี 3 ประสานงานบริษทัผูพ้ฒันาโปรแกรมบญัชี CD Organizer ให้พฒันาฐานขอ้มูลให้มีรายละเอียดเก่ียวกบัขอ้มูลท่ี

ใชจ้ดัทาํรายงานผลตน้ทุนโครงการ 

ทางเลือกท่ี 4 ประสานงานฝ่าย Payment ให้ปรับปรุงโปรแกรม MS. Excel  ท่ีใชจ้ดัเก็บขอ้มลูตัว๋จ่ายค่าแรงให้มีขอ้มูลท่ีใช้

จดัทาํรายงานผลตน้ทุนโครงการครบถว้นถูกตอ้ง 

 

แผนภาพที ่4 รายละเอียดทางเลือกในการแกไ้ขปัญหา 

 

5.2.2 เกณฑก์ารคดัเลือกทางเลือกในการแกไ้ขปัญหา  มี 4 ขอ้ ไดแ้ก่ 

 A ความสามารถในการแกไ้ขปัญหา B ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการแกไ้ขปัญหา 

 C ระยะเวลาในการแกไ้ข D ประสิทธิผลของแนวทางแกไ้ขปัญหา 

  
ขอ้ เกณฑ์คดัเลอืก คะแนน ขอ้ เกณฑ์คดัเลอืก คะแนน
A ความสามารถในการแกไ้ขปัญหา C ระยะเวลาในการแกไ้ข

แกไ้ขไดเ้องภายในฝ่ายบญัช ี 3 ใชเ้วลาดาํเนนิการ 1-15 วนั 3
แกไ้ขโดยฝ่ายอื�นภายในบรษิัท 3 ใชเ้วลาดาํเนนิการ   30 วนั 2
แกไ้ขโดยภายนอกบรษิัท 1 ใชเ้วลาดาํเนนิการ >30 วนั 1

B คา่ใชจ้า่ยในการดาํเนนิการแกไ้ข D ประสทิธผิลของแนวทางแกไ้ข
ไม่มคีา่ใชจ้า่ยเพิ�มข ึ�น 3 ไม่มโีอกาสผดิพลาด 3
มคีา่ใชจ้า่ยเพิ�มข ึ�น 1-10,000 บาท 2 โอกาสผดิพลาดน้อยลงหรอืเทา่เดมิ 2
มคีา่ใชจ้า่ยเพิ�มข ึ�น >10,000 บาท 1 โอกาสผดิพลาดเพิ�มข ึ�น 1  

 

 

แผนภาพที ่5 เกณฑก์ารพิจารณาเลือกทางเลือกในการแกไ้ขปัญหา 
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ทาง ท่ี เกณฑก์ารคดัเลือกทางเลือก A B C D รวม 

1 จดัทาํโปรแกรมฐานขอ้มูล MS. Access เพือ่จดัเกบ็

ขอ้มูลเก่ียวกบัตน้ทุนโครงการงานติดตั้งฝาผนงัอาคาร

ทั้งหมด 

       3         3        1         1    8  

2 ประยุกตใ์ชฟั้งกช์ัน่ท่ีมีในโปรแกรมบญัชี CD 

Organizer ใหมี้การจดัเกบ็รายละเอียดเพียงพอสาํหรับ

ตรวจสอบและรายงานผลตน้ทุนโครงการ 

       3         3        3        2   11  

3 ประสานงานบริษทัผูพ้ฒันาโปรแกรมบญัชี CD 

Organizer ใหพ้ฒันาฐานขอ้มูลใหมี้รายละเอียดเก่ียวกบั

ขอ้มูลท่ีใชจ้ดัทาํรายงานผลตน้ทุนโครงการ 

       1         1        3        3    8  

4 ประสานงานฝ่าย Payment ใหป้รับปรุงโปรแกรม MS. 

Excel  ท่ีใชจ้ดัเกบ็ขอ้มูลตัว๋จ่ายค่าแรงใหมี้ขอ้มูลท่ีใช้

จดัทาํรายงานผลตน้ทุนโครงการครบถว้นถูกตอ้ง 

       2         3        2        1    8  

 

แผนภาพที ่6 การคดัเลือกทางเลือกในการแกไ้ขปัญหาตามเกณฑค์ดัเลือกท่ีกาํหนด 

 

จากแผนภาพท่ี 6  พบวา่ทางเลือกท่ี 2  มีคะแนนรวมสูงสุด 11 คะแนน จึงเขา้เกณฑเ์ป็นวิธีการแกไ้ขท่ีดี

ท่ีสุดในการนาํมาใชแ้กไ้ขปัญหา ผูว้ิจยัไดเ้พ่ิมเติมการพิจารณาขอ้ดีขอ้เสียและงบประมาณของแต่ละทางเลือก 

พบวา่ทางเลือกท่ี 2   มีขอ้ดีท่ีสนบัสนุนให้สามารถแกไ้ขปัญหาไดมี้ประสิทธิภาพละไม่มีงบประมาณค่าใชจ่้ายใน

การแกไ้ข ตามรายละเอียดท่ีแสดงในแผนภาพท่ี 7  

 

2 ทางเลือก ประยกุตใ์ชฟั้งกช์ัน่ท่ีมีในโปรแกรมบญัชี CD Organizer ให้มีการจดัเก็บรายละเอียดเพียงพอสาํหรับตรวจสอบ

และรายงานผลตน้ทุนโครงการ 

  ขอ้ดี  2.1 ไม่เสียเวลาจดัทาํโปรแกรมใหม่  

     2.2 ไม่เสียเวลาตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล จากการจดัเก็บขอ้มูลไวใ้นฐานขอ้มูลเดียว  

  ขอ้เสีย  2.1 การออกแบบโครงสร้างการจดัเก็บขอ้มูลบางส่วนไม่ชดัเจน จากขอ้จาํกดัของโปรแกรมท่ีไม่สามารถแกไ้ข

ได ้  

  งบประมาณ ไม่มี 

 

แผนภาพที ่7  ขอ้ดีขอ้เสียและงบประมาณของทางเลือกท่ีใชแ้กไ้ขปัญหา 

 

5.3 สรุปผลการวจิยั 

ผูว้จิยัไดส้รุปแนวทางแกไ้ขปัญหาท่ีไดรั้บคดัเลือกนาํมาใชด้าํเนินการแกไ้ขปัญหา ไดแ้ก่ ทางเลือกท่ี 2 

การประยุกต์ใช้ฟังก์ชั่นท่ีมีในโปรแกรมบัญชี CD Organizer ให้มีการจัดเก็บราย ละเอียดเพียงพอสําหรับ

ตรวจสอบและรายงานผลต้นทุนโครงการ หลงัดําเนินการแก้ไขปรับปรุงตามแผน ได้ดําเนินการเก็บขอ้มูล

ประเมินผลตวัช้ีวดัหลงัแกไ้ขตามแนวทางท่ีคดัเลือกดาํเนินการช่วงเดือนพฤษภาคม 2562 ไดผ้ลลพัธ์ดงัน้ี 

1. มีฐานขอ้มูลกลางและระบบบริหารจดัการฐานขอ้มูลกลางของตน้ทุนโครงการงานติดตั้ง ใชใ้น

การรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียว ขอ้งกับตน้ทุนโครงการงานบริการติดตั้ งไวใ้นฐานขอ้มูลเดียวกัน และมีขอ้มูลให้

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถใชข้อ้มูลร่วมกนัจากฐานขอ้มูลกลาง 
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2. มีคู่มือการปฏิบติังานรายงานผลตน้ทุนโครงการงานติดตั้งท่ีรักษามาตรฐานการจดัเก็บขอ้มูลใหมี้

คุณภาพ น่าเช่ือถือ  สามารถตรวจสอบขอ้มูลยอ้นกลบัไดถู้กตอ้งตามมาตรฐานบญัชีและมาตรฐานภาษี 

3. มีผลสาํเร็จตามตวัช้ีวดัประสิทธิผลการรายงานผลตน้ทุนโครงการงานติดตั้ง ดงัน้ี 

 

ตวัช้ีวดั ก่อนปรับปรุง เป้าหมาย 
ผลหลงั

ปรับปรุง 

อตัราส่วนจาํนวนโครงการท่ี

รายงานผลตน้ทุนโครงการล่าชา้ 
100% 0% 0% 

ลดเวลาเฉล่ียในการจดัทาํรายงาน

ผลตน้ทุนโครงการ 

มากกวา่  3  นาทีต่อรายการ 

(1 รายการ = 

ตัว๋ค่าแรง 1 ใบ) 

นอ้ยกวา่ 1 นาทีต่อ

รายการ (1 รายการ = 

ตัว๋ค่าแรง 1 ใบ) 

0.78 นาทีต่อ

รายการ 

 

5.4 อภิปรายผลการวจิยั 

1. มีฐานขอ้มูลกลางและระบบบริหารจดัการฐานขอ้มูลกลางของตน้ทุนโครงการงานติดตั้ง ใชใ้น

การรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียว ขอ้งกับตน้ทุนโครงการงานบริการติดตั้ งไวใ้นฐานขอ้มูลเดียวกัน และมีขอ้มูลให้

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถใชข้อ้มูลร่วมกนัจากฐานขอ้มูลกลาง สอดคลอ้งกบังานวจิยัของวชรภูมิ เบญจโอฬาร, 

(2553) ท่ีสรุปว่าการนําโปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการบริหารจัด การข้อมูลต้นทุนโครงการเป็น

ประโยชน์ในการตดัสินใจ หรือการกาํหนดมาตราการแกไ้ขท่ีถูกตอ้งอยา่งทนัการณ์ต่อไป 

2. มีคู่มือการปฏิบัติงานควบคุมตน้ทุนโครงการขั้นตอนรายงานผลตน้ทุนโครงการงานติดตั้ง ท่ี

สามารถรักษามาตรฐานการจดัเก็บขอ้มูลให้มีคุณภาพ สามารถตรวจสอบขอ้มูลยอ้นกลบัไดถู้กตอ้งตามมาตรฐาน

บญัชีและมาตรฐานภาษี สอดคลอ้งกบังานวิจยัของดิษฐพงศ ์รัตนโสภา, (2555)  อธิบายผลการวิจยัเก่ียวกบัวิธีการ

ควบคุมตน้ทุนโดยการนาํระบบเอกสารในเร่ืองการตรวจ สอบมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการควบคุมความผิดพลาดนั้น   

วธีิการควบคุมตน้ทุนโดย ใชร้ะบบเอกสารมาช่วยในการตรวจสอบ สามารถลดขอ้ผิดพลาดไดข้องรายงานได ้

 

6. ข้อเสนอแนะ 

6.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

ความสาํเร็จของการควบคุมตน้ทุนโครงการ ปัจจยัแรกคือ การรายงานผลตน้ทุนโครงการท่ีตอ้งมีความ

ถูกตอ้ง รวดเร็ว  ทนัต่อการนาํไปใชใ้นการติดตาม ควบคุมและบริการจดัการโครงการ  แต่ปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีจะทาํ

ใหก้ารระบบควบคุมตน้ทุนโครงการมีประสิทธิภาพนั้นมีกบัปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

6.1.1 การให้ความสาํคญัและการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงระบบงานรายงานผลตน้ทุนโครงการ

ของผูบ้ริหาร  เน่ืองจากจะทาํใหพ้นกังานเห็นตวัอยา่งการมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร 

6.1.2 การส่ือสารให้หน่วยงานหรือพนักงานท่ีเก่ียวข้องให้เข้าใจและเห็นถึงความสําคัญใน                    

การปรับปรุงระบบงานรายงานผลตน้ทุนโครงการ 

6.1.3 ความต่อเน่ืองในการวดัประสิทธิผล นํามาทบทวนและพฒันาปรับปรุงวิธีการทาํงานอย่าง

ต่อเน่ือง 
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6.1.4 จัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานรายงานผลต้นทุนโครงการเป็นคู่มือการปฏิบัติงานให้กับ

พนกังาน 

6.2 ข้อเสนอแนะสําหรับวจิยัคร้ังต่อไป 

ระบบการควบคุมตน้ทุนโครงการท่ีศึกษาคร้ังน้ี เลือกเป้าหมายการปรับปรุงเฉพาะส่วนงานท่ีสามารถ

แกไ้ขไดเ้อง คือ การรายงานผลตน้ทุนโครงการงานติดตั้ง ยงัมีขั้นตอนหรือส่วนอ่ืนงานอ่ืนๆ ท่ีสามารถปรับปรุง

หรือพฒันาวิธีการปฎิบัติงาน เพ่ือให้ระบบงานควบคุมต้นทุนโครงการมีประสิทธิภาพมากข้ึนได้  ผูว้ิจัยได้

ออกแบบโครงสร้างระบบการจดัเก็บขอ้มูลตน้ทุนโครงการไวค้รอบคลุม สาํหรับการขยายผลการแกไ้ขปรับปรุง

การจดัเก็บขอ้มูลตน้ทุนโครงการรวมไวบ้นฐานขอ้มูลโปรแกรมเดียวไดต้ั้งแต่ไดรั้บขอ้มูลปริมาณพ้ืนท่ีจากฝ่าย

แบบ โดยสามารถใชว้ิธีการเก็บขอ้มูลจากคู่มือจดัทาํรายงานผลตน้ทุนโครงการท่ีไดจ้ากการวิจยัน้ี  เพ่ือกาํหนด

โครงสร้างรหัสสินคา้ให้ตรงตามรายละเอียดรายการท่ีแยกไวใ้นตัว๋ค่าแรง และให้ฝ่าย Payment จดัทาํตัว๋ค่าแรง

จากโปรแกรมบญัชี CD Organizer เพ่ือสั่งพิมพต์ัว๋ค่าแรงออกจากโปรแกรม หากสามารถขยายผลการปรับปรุงได้

ตามรายละเอียดขา้งตน้ จะมีผลให้สามารถควบคุมตน้ทุนโครงการได้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย 

ส่งผลดีต่อการควบคุม ติดตามและการตรวจสอบ เก่ียวกบัตน้ทุนโครงการงานติดตั้งไดมี้ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน  
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บทคัดย่อ 

            การศึกษาวิจยัเร่ืองความพึงพอใจในการใชบ้ริการรถไฟฟ้า BTS ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  

คร้ังน้ี   มีวตัถุประสงค ์เพ่ือ 1) ศึกษาความพึงพอใจของผูโ้ดยสารรถไฟฟ้า BTS ในกรุงเทพมหานคร และ 2) เพ่ือ

ศึกษาความพึงพอใจในการใชบ้ริการรถไฟฟ้า BTS ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครจาํแนกตามปัจจยัส่วน

บุคคล โดยงานวิจยัคร้ังน้ีเป็นงานวิจยัเชิงสํารวจ ซ่ึงมุ่งเน้นทาํการสํารวจสอบถามเฉพาะผูท่ี้ใชบ้ริการรถไฟฟ้า 

BTS ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยักาํหนดกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือประชาชนทัว่ไปท่ีใชบ้ริการ 

BTS ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 538 คน และใชว้ธีิการเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยการสุ่มแบบบงัเอิญ (Accidental 

sampling) ซ่ึงในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้าํการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยการรวบรวมแบบสอบถามท่ีไดรั้บทั้ งหมด 

นาํมาวิเคราะห์และประมวลผลขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจยั โดยกาํหนดระดบัความมี

นยัสาํคญั 0.05 ทั้งน้ีสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี มีดงัน้ี ค่าความถ่ี (Frequency) และค่า

ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.) สําหรับค่า

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์คร้ังน้ีกาํหนดไวท่ี้ระดบั .05 และ .01 ผลการวจิยั  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม

มีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับผลความพึงพอใจในการใช้บริการ BTS ด้านรูปภาพลักษณ์ อยู่ในระดับมาก                     

( = 3.97 , S.D.= 0.69)  ดา้นการตอบสนองลูกคา้ มีระดบัความคิดเห็น อยูใ่นระดบัมาก (x� = 3.78, S.D.= 0.75) 

ดา้นความรับประกนั/ความมัน่คง มีระดบัความคิดเห็นระดบัมาก (x� = 3.83, S.D.= 0.76) ดา้นการเอาใจใส่ลูกคา้

เป็นรายบุคคลมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบั อยูใ่นระดบัมาก  (x� =3.84, S.D.= 0.72)  และดา้นความหนา้เช่ือถือและ

ไวว้างใจพบวา่ มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก (x� = 3.82 , S.D.= 0.73) เช่นกนั   
   

คาํสําคญั:  ความพึงพอใจ รถไฟฟ้า BTS   ประชาชนเขตกรุงเทพมหานคร 

X
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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 

 

ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย  

   ปัจจุบนัปัญหาดา้นการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนบัวนัจะมีความแออดัและ เป็นอุป

สรรต่อการดาํเนินธุรกิจการคา้ และ การพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน ดงันั้น หลายรัฐบาลท่ี ผ่านมาจนถึง

รัฐบาลปัจจุบนั ได้ตระหนักและให้ความสําคญัในการแก้ไขปัญหาและพฒันาระบบ โครงสร้างพ้ืนฐานการ

คมนาคมขนส่งให้รองรับกับการขยายตวัทางเศรษฐกิจและจาํนวนประชากรท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอย่างรวดเร็ว ปัญหา

การจราจรในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครเป็นปัญหาท่ีซับซ้อน และสะสมมานานหลายสิบปี บริษทัวิเคราะห์ขอ้มูล

การจราจร INRIX เปิดเผยรายงานการประเมินสภาพจราจรทัว่โลกประจาํปี 2016 หรือ Global Scorecard Report 

วนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 พบวา่ กรุงเทพมหานครติดอนัดบัเมืองท่ีรถติดเป็นอนัดบัท่ี 12 ของโลก โดยผูใ้ชร้ถ

ใชถ้นนในกรุงเทพมหานครเสียเวลาไปกบัรถ ติดประมาณ 64.1 ชัว่โมงต่อปี (ท่ีมาhttps://www.bts.co.th สืบคน้

เม่ือวนัท่ี 25 ตุลาคม 2562)) ความแออดัของการจราจรภายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เกิดจากจาํนวน

ประชากร ท่ีเพ่ิมมากข้ึนลกัษณะผงัเมืองตลอดจนขอ้จาํกดัของระบบการคมนาคม ซ่ึงเนน้ไปท่ีการก่อสร้างถนน

และ สะพาน เพ่ือรองรองรับปริมาณ รถยนตท่ี์เพ่ิมมากข้ึนและประกอบกบัประโยชน์ และความสาํคญัของระบบ 

ขนส่งมวลชนทางราง ท่ีนิยมใชก้นัในหลายประเทศ  รัฐบาลจึงไดใ้หค้วามสาํคญักบัการพฒันาระบบไฟฟ้าบีทีเอส 

(BTS) ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) เป็นระบบขนส่งมวลชนความจุ

สูงแบบมาตรฐาน ท่ีใชก้นัแพร่หลายในเมืองใหญ่ทัว่ไป ใชม้อเตอร์ไฟฟ้าในการขบัเคล่ือน วิ่งบนรางคู่ยกระดบั 

แยกทิศทางไปและกลับ โดยมีรางป้อนกระแสไฟฟ้าอยู่ด้านข้าง (Third Rail System) สามารถให้บริการแก่

ผูโ้ดยสารไดม้ากกวา่ 1,000 คน ต่อขบวน ในขณะท่ีการเดินทางโดยรถยนต ์ตอ้งใชร้ถยนตจ์าํนวนมากถึง 250 คนั 

เพ่ือขนส่งผูโ้ดยสารในจาํนวนท่ีเท่ากนั นบัไดว้า่การให้บริการของรถไฟฟ้าบีทีเอส เป็นการพลิกโฉมรูปแบบการ

เดินทาง และเป็นการปฏิวติัมาตรฐานการใหบ้ริการของระบบขนส่งมวลชน  
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         ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความสนใจศึกษาวิจยั เร่ืองความพึงพอใจในการใชบ้ริการรถไฟฟ้า BTS ของประชาชนใน

เขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการวจิยัท่ีไดใ้นคร้ังน้ีสามารถนาํผลการวจิยัไปใชใ้นการปรับปรุงการใหบ้ริการไฟฟ้า 

บีทีเอส (BTS) ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ตลอดจนธุรกิจบริการ

ดา้นขนส่งมวลชนต่างๆสามารถนาํผลวจิยัท่ีไดใ้นคร้ังน้ี ไปประยกุตใ์ชเ้พ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน

ต่อไป  

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูโ้ดยสารรถไฟฟ้า BTS ในกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการใชบ้ริการรถไฟฟ้า BTS ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครจาํแนก

ตามปัจจยัส่วนบุคคล 

 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 

แปรต้น      ตวัแปรตาม 
                                                                       

 

 

 

ช 

 

 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

1. แบบแผนการวจิยั 

การศึกษาความพึงพอใจในการใชบ้ริการรถไฟฟ้า BTS ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร คร้ังน้ี

เป็นงานวจิยัเชิงสาํรวจ ซ่ึงมุ่งเนน้ทาํการสาํรวจสอบถามเฉพาะผูท่ี้ใชบ้ริการรถไฟฟ้า BTS ในเขตกรุงเทพมหานคร

เท่านั้น 

2. ประชากรและตวัอย่าง 

การศึกษาวิจยัเร่ือง “พึงพอใจในการใชบ้ริการรถไฟฟ้า BTS ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร”  

ในคร้ังน้ี ผูว้จิยั ไดก้าํหนดขอบเขตของประชากรโดยเลือกศึกษาเฉพาะประชาชนท่ีมาใชบ้ริการ รถไฟฟ้า BTS ใน

เขตกรุงเทพมหานคร  จาํนวน 400 คน โดยทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูล และวิเคราะห์ขอ้มูลระหวา่งเดือนมิถุนายน 

พ.ศ. 2562  ถึง เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 รวมระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ ขอ้มูลเป็นเวลา                 

3 เดือน 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

1.เพศ 

2.อาย ุ

3.ระดบัการศึกษา 

4.รายได ้

5.สถานภาพสมรส 

ความพงึพอใจในการใช้บริการ 

1.ดา้นรูปลกัษณ์ 

2.ดา้นความน่าเช่ือถือและไวว้างใจ 

3.ดา้นการตอบสนองลูกคา้ 

4.ดา้นการรับประกนั/ความมัน่ใจ 

5.ดา้นการดูแลเอาใจใส่ลูกคา้เป็นรายบุคคล 

( Zeithaml,Parasuraman and Barry,1994 ) 
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3. การเลือกกลุ่มตวัอย่าง 

เน่ืองจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน ดงันั้นขนาด ตวัอยา่งสามารถ

คาํนวณไดจ้ากสูตรไม่ทราบขนาดตวัอยา่งของ Cochran (2007) โดยกาํหนดระดบัค่าความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และ

ระดบัค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 ดงันั้นขนาดตวัอยา่งอยา่งขั้นตํ่า คือ 384 ตวัอยา่ง ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 

95 แต่การกาํหนดกลุ่มตวัอย่าง (Sample Size) ท่ีเหมาะสมจะเป็นตวัแทนของประชากรท่ีศึกษานั้นให้กาํหนด     

หรือประมาณการขนาดของกลุ่มตวัอยา่งควรมีอย่างนอ้ย 400 ตวัอยา่ง (Tabachnick and Fidell, 2007) สอดคลอ้ง

กบั Yamane (1973) ท่ีกล่าวไวว้า่ ถา้ประชากรมีจาํนวนมาก อยา่งนอ้ยตอ้งมีตวัอยา่งท่ีทาํการศึกษา 400 ตวัอยา่งท่ี

ความคลาดเคล่ือน ร้อยละ 5 จึงจะเป็นขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเหมาะสมเป็นตวัแทนของประชากรท่ีศึกษาไดดี้ 

ดังนั้ นการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี เพ่ือป้องกันความผิดพลาดของแบบสอบถามในการเก็บข้อมูล  ผู ้วิจัยจึงได้ทํา                        

การประมาณอตัราการตอบกลบัเป็น 384+(384 x 0.4) = 538 คน (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2549) เพ่ือป้องกนัความ

ผิดพลาดในการเก็บขอ้มูล เพ่ือเป็นการสํารอง หรือลดความคลาดเคล่ือนจากการตอบแบบสอบถาม ของกลุ่ม

ตวัอย่าง กรณีท่ีมีการส่งแบบสอบถามคืนค่อนขา้งตํ่า และเพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีมีความสมบูรณ์ครบถว้น น่าเช่ือถือ

มากข้ึน จากกรณีความผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถามบางฉบบัไม่สมบูรณ์ ดงันั้นจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้น

การวิจยัคร้ังน้ี คือ จาํนวน 538 คน ซ่ึงถือวา่เป็นจาํนวนท่ีเหมาะสม และครอบคลุมการเป็นตวัแทนของประชากร

ไดดี้  

4. ตวัแปรทีศึ่กษา 

ตวัแปรตน้ ( Independent  Variables ) ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายได ้และสถานภาพสมรส 

ตวัแปรตาม (Dependent Variables) คือ ปัจจยัดา้นความพึงพอใจในการใชบ้ริการแนวคิด ทฤษฎีของ 

ของ Zeithaml,Parasuraman and Barry (1994) ประกอบด้วย ด้านรูปลกัษณ์ ด้านความน่าเช่ือถือและไวว้างใจ                 

ดา้นการตอบสนองลูกคา้ ดา้นการรับประกนั/ความมัน่ใจ และดา้นการดูแลเอาใจใส่ลูกคา้เป็นรายบุคคล 

5. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

เคร่ืองมือในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยการเก็บข้อมูลแบบสอบถามโดย

ประกอบดว้ย 2 ส่วนดว้ยกนั ไดแ้ก่ 

       ส่วนที1่ แบบสอบถามดา้นปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง ประกอบดว้ย  เพศ อาย ุระดบั

การศึกษา รายได ้และสถานภาพสมรส 

       ส่วนที่ 2  แบบสอบถามเก่ียวกบัคาํถามดา้น ปัจจยัดา้นความพึงพอใจในการใชบ้ริการโดยประยกุต์

จากแนวคิด ทฤษฎีของ ของ Zeithaml,Parasuraman and Barry (1994) ประกอบด้วย ด้านรูปลกัษณ์  ด้านความ

น่าเช่ือถือและไวว้างใจ ดา้นการตอบสนองลูกคา้ ดา้นการรับประกนั/ความมัน่ใจ และดา้นการดูแลเอาใจใส่ลูกคา้

เป็นรายบุคคล 

6. การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

ผูว้ิจัยเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้วิธีการแจกแบบสอบถามด้วยตนเอง โดยแจกแบบสอบถามให้กับ

ประชาชนทั้วไปท่ีใชบ้ริการรถไฟฟ้า BTS เขตกรุงเทพมหานคร 

7. การวเิคราะห์ข้อมูล  

ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้าํการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยการรวบรวมแบบสอบถามท่ีไดรั้บทั้งหมด นาํมา

วิเคราะห์และประมวลผลขอ้มูล โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัย โดยกําหนดระดับความมี

นยัสาํคญั 0.05 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี มีดงัน้ี 
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  1.  สถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency) และ ค่าร้อยละ (Percentage) ใชส้าํหรับการวิเคราะห์

สถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

  2.  ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน มาตรฐาน (S.D.) ใชร้ายงานและอธิบายความพึงพอใจในการ

ใชบ้ริการ   

 

สรุปผลการวจัิย 

 จากผลสาํรวจจากแบบสอบถาม  เร่ืองความพึงพอใจในการใชบ้ริการรถไฟฟ้า BTS ของประชาชนใน

เขตกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัรายงานผลการสาํรวจตามวตัถุประสงคด์งัน้ี 

 ส่วนที1่ ข้อมูลลกัษณะประชากรศาสตร์ 

  พบวา่ สถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 538 คน ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จาํนวน 277 

คน คิดเป็นร้อยละ 50.4 มีอายใุนช่วง 21-23 ปี มากท่ีสุด จาํนวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 31.4 มีระดบัการศึกษาตํ่า

กว่าปริญญาตรีมากท่ีสุด จาํนวน 251 คน คิดเป็นร้อยละ 46.7  มีรายได ้อยู่ในช่วง ตํ่ากว่า 20,000 บาท มากท่ีสุด 

จาํนวน 251 คน คิดเป็นร้อยละ 46.7 และมีสถานภาพการสมรสโสดมากท่ีสุด จาํนวน 362 คน คิดเป็นร้อยละ 67.3 

 ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้า BTS ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถ

สรุปผลวจิยัได้ดงันี ้ 

  ดา้นรูปภาพลกัษณ์ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัผลความพึงพอใจในการใช้

บริการ BTSดา้นรูปภาพลกัษณ์ อยูใ่นระดบัมาก (x� = 3.97, S.D. = 0.69) เม่ือพิจารณารายขอ้สามารถเรียงลาํดบัจาก

ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ไปหานอ้ยท่ีสุดไดด้งัน้ี สถานท่ีตั้งและสภาพแวดลอ้มของสถานีรถไฟฟ้าBTS (x� = 4.07, 

S.D. = 0.94) วสัดุและอุปกรณ์ภายในรถไฟฟ้าBTSมีความทนัสมยั (x� = 4.05, S.D. = 1.18) พนกังานรถไฟฟ้า BTS

แต่งกายเรียบร้อย สุภาพเหมาะสม (x� =  4.01, S.D. = 1.01) เอกสารสาํหรับใหข้อ้มูลต่างๆของสถานีรถไฟฟ้า BTS 

มีความละเอียด ชดัเจน เขา้ใจง่าย (x� =  3.76, S.D. = 1.26) ตามลาํดบั 

           ด้านความหน้าเช่ือถือและไวว้างใจ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับผลความ                 

พึงพอใจในการใช้บริการ BTS ด้านความหน้าเช่ือถือและไวว้างใจอยู่ในระดับมาก (x� = 3.82 , S.D. = 0.73)                  

เม่ือพิจารณารายขอ้สามารถเรียงลาํดับ จากขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ไปหาน้อยท่ีสุดไดด้งัน้ี พนักงานสามารถ

ให้บริการได้ตรงตามขอ้กาํหนดของสถานีรถไฟฟ้า BTS (x� = 3.93, S.D. = 1.14) พนักงานสามารถเก็บรักษา 

ความลบัของลูกคา้โดยไม่เปิดเผยขอ้มูลของลูกคา้และนาํขอ้มูลท่ีไดม้าปรับปรุงใหบ้ริการต่างๆ (x� = 3.90, S.D. = 

1.06) พนกังานใหบ้ริการเป็นไปอยา่งถูกตอ้งแม่นยาํ (x� = 3.87, S.D. = 1.17) เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ รวมทั้งระบบ

สาระสนเทศมีความพร้อมในการใชง้าน (x� = 3.77, S.D. = 1.20) และพนกังานมีจาํนวนเพียงพอต่อการใหบ้ริการ

ลูกคา้ (x� =  3.65, S.D. = 1.24) ตามลาํดบั 

            ดา้นการตอบสนองลูกคา้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัผลเก่ียวกบัผลความพึง

พอใจในการใชบ้ริการ BTSดา้นการตอบสนองลูกคา้ อยูใ่นระดบัมาก (x� = 3.78, S.D. = 0.75) เม่ือพิจารณารายขอ้

สามารถเรียงลาํดบัจากขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ไปหานอ้ยท่ีสุดไดด้งัน้ี พนักงานมีความรู้ ความพร้อมในการให้

ขอ้มูลและให้คาํแนะนาํแก่ลูกคา้ (x� = 3.90, S.D. = 1.01) พนกังานสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได้

ทนัทีท่ีลูกคา้ตอ้งการ (x� = 3.78, S.D. = 1.17) ความรวดเร็วในการใหบ้ริการของพนกังาน (x� = 3.73, S.D. = 1.19) 

และระบบการทาํงานของสถานรถไฟฟ้า BTS มีความรวดเร็ว มีความเสถียร ไม่ขดัขอ้ง (x� = 3.72, S.D. = 1.28) 

ตามลาํดบั 
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            ดา้นความรับประกนั/ความมัน่คง พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัผลเก่ียวกบัผล

ความพึงพอใจในการใชบ้ริการ BTS ดา้นความรับประกนั/ความมัน่คง อยูใ่นระดบัมาก (x� = 3.83, S.D. = 0.76) 

เม่ือพิจารณารายขอ้สามารถเรียงลาํดบัจากขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ไปหาน้อยท่ีสุดไดด้งัน้ี พนักงานสามารถให้

ความรู้เก่ียวกบัขอ้มูลข่าวสารบริการของสถานีรถไฟฟ้า BTS ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง (x� = 3.91, S.D.= 1.21) พนกังานมี

มารยาท มีความสุภาพและพนกังานใหบ้ริการแก่ลูกคา้ดว้ยความเสมอภาค (x� =3.85, S.D.= 1.15) สถานีรถไฟฟ้า

BTSมีการสร้างความมั่นใจในเร่ืองของความปลอดภัยให้แก่ลูกค้าท่ีมารับบริการ (x� =  3.78, S.D.= 1.09) 

พฤติกรรมของพนกังาน สร้างความเช่ือมัน่ในการใหบ้ริการ (x� =  3.75, S.D.= 1.18) ตามลาํดบั 

           ดา้นการเอาใจใส่ลูกคา้เป็นรายบุคคล พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัผลเก่ียวกบั

ผลความพึงพอใจในการใช้บริการ BTS ด้านการเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล อยู่ในระดับมาก  (x� = 3.84,                      

S.D. = 0.72) เม่ือพิจารณารายขอ้สามารถเรียงลาํดบัจากขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ไปหาน้อยท่ีสุดไดด้งัน้ี เวลาใน   

การเปิดให้บริการสถานีรถไฟฟ้า BTS มีความเหมาะสมสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี  

(x� = 3.85, S.D. = 1.11) พนกังานแสดงความสนใจและเอาใจใส่ลูกคา้อยา่งจริงจงัทาํใหลู้กคา้มีความลูกสึกวา่ตนมี

ความสําคญั (x� = 3.84, S.D. = 1.21) พนักงานให้ความสนใจ ยิ้มแยม้ แจ่มใส บริการเป็นกนัเองต่อลูกคา้ทุกคน 

(x� = 3.81, S.D. = 1.15) สถานีรถไฟฟ้า BTS มีช่องทางหลายช่องทางในการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ 

ใหลู้กคา้ทราบ (x� =  3.81, S.D. = 1.09) ตามลาํดบั 

 

อภิปรายผล  

 การวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจในการใชบ้ริการรถไฟฟ้า BTS ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครมี

ประเด็น ในการอภิปรายผลการวจิยั ดงัน้ี 

            การวจิยัเร่ือง ความพึงพอใจในการใชบ้ริการรถไฟฟ้า BTS ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ 

มีความพึงพอใจในการใช้บริการอยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ เบญชภา แจ้งเวชฉาย (2556)                   

ไดศึ้กษาเร่ือง คุณภาพการให้บริการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูโ้ดยสารรถไฟฟ้า BTS ในกรุงเทพมหานคร  

ผลการศึกษาพบวา่ คุณภาพการบริการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูโ้ดยสารรถไฟฟ้า BTS ในกรุงเทพมหานคร 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ไดแ้ก่ คุณภาพการบริการดา้นความน่าเช่ือถือดา้นการใหค้วามมัน่ใจแก่ลูกคา้ 

และด้านการเข้าใจและรู้จักลูกค้า โดยร่วมกันพยากรณ์ ความพึงพอใจของผู ้โดยสารรถไฟฟ้า BTS ใน

กรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 78.10 ในขณะท่ีคุณภาพการบริการดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ และ

ด้านการตอบสนองต่อลูกค้าไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูโ้ดยสารรถไฟฟ้า BTS ในกรุงเทพมหานคร 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริพงศ์ พฤทธิพนัธ์ุ (2559) ได้ศึกษาเร่ืองพฤติกรรม ปัจจัยด้านส่วนประสมทาง

การตลาดและความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการระหว่าง บริษทั รถไฟฟ้า รฟท. จาํกดั (รฟฟท.:ARL) บริษทัระบบ

ขนส่งมวลชนกรุงเทพ จากดั (มหาชน) (บีทีเอส: BTS)และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.: 

MRT) ผลของการศึกษาพบว่า ผูใ้ชบ้ริการทั้ง 3 ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะทางราง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง                 

มีสถานภาพโสด อายอุยูร่ะหวา่ง 20 ปีข้ึนไปถึง 30 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรีเป็นนกัเรียน/นกัศึกษา รายไดต้ ํ่า

กวา่ 5,000 บาท พฤติกรรมการใชบ้ริการ ส่วนใหญ่ ใชบ้ริการ 2 คร้ัง/วนั ช่วงเวลาในการเดินทางอยูร่ะหวา่ง 8.01 

ถึง 10.00 น. จุดมุ่งหมายในการเดินทางเพ่ือไปเรียนหนังสือประเภทของการซ้ือตัว๋เป็นรายวนั สาเหตุหลกัท่ีใช้

บริการ เพ่ือหลีกเล่ียงการจราจร จะกลบัมาใชบ้ริการอีกความพึงพอใจในการใชบ้ริการขนส่งมวลชนสาธารณะ

ส่วนใหญ่อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก (3.80-3.87) นอกจากนั้น เม่ือเปรียบเทียบแต่ละระบบขนส่งมวลชน
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สาธารณะทางรางทั้ง 3 ระบบ ในแต่ละดา้นของความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการขนส่งมวลชนสาธารณะทางรางและ

ส่วนประสมทางการตลาดยงัพบว่า มีความแตกต่างของค่าเฉล่ียในความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการขนส่งมวลชน

สาธารณะทางรางและส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั ระหว่างระบบขนส่งมวลชนสาธารณะทางรางท่ี

แตกต่างกนัทางสถิติอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วิริยา ประสาลีบุตร (2561) ไดศึ้กษา

เร่ือง ปัจจยัคุณภาพการจดัการท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้าบีทีเอส สายสุขุมวิท และ               

สายสีลม ผลการวจิยัพบวา่ในดา้นคุณลกัษณะประชากรนั้นผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้าบีทีเอส สายสุขมุวทิ และสายสีลม

ท่ีมีคุณลกัษณะแตกต่างกนัตามเพศ อาย ุวฒิุการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีความพึงพอใจในการใช้

บริการท่ีต่างกันและผูใ้ช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส สายสุขุมวิท และสายสีลม มีความพึงพอใจในการใช้บริการ

รถไฟฟ้าบีทีเอสท่ีไม่แตกต่างกันเน่ืองจากผูใ้ช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส สายสุขุมวิท สายสีลม ต่างก็ต้องการ                

ความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว รวมถึงความปลอดภยัในการเดินทาง สามารถกาํหนดระยะเวลาในการเดินทาง

ได้อย่างแน่นอน ทาให้คนท่ีมีคุณลกัษณะขา้งตน้เลือกใช้บริการ สาหรับปัจจัยคุณภาพการจัดการ ท่ีมีผลต่อ               

ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้าบีทีเอส สายสุขุมวิท และสายสีลม พบวา่ ดา้นการวางแผน ดา้นการปฏิบติั 

ดา้นการตรวจสอบ และดา้นการแกไ้ขปัญหา จะเห็นไดว้า่เม่ือมีการบริหารจดัการท่ีดีซ่ึงส่งผลต่อความเช่ือมัน่ของ

ผูม้าใชบ้ริการรถไฟฟ้าบีทีเอส และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อณุวฏั บรรลุทางธรรม (2554) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง 

คุณภาพการให้บริการรถไฟฟ้า (BTS) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลจากการศึกษาพบวา่ ระดบั

คุณภาพการใหบ้ริการ รถไฟฟ้า (BTS) ทางดา้นความน่าเช่ือถือ ความเขา้ใจลูกคา้ ส่ิงท่ีมองเห็นและสมัผสัได ้และ

การ ตอบสนองต่อลูกคา้อยู่ในระดับสูง ผูใ้ช้บริการท่ีมีเพศ สถานภาพทางครอบครัว การศึกษา และรายได้                       

ท่ีแตกต่างกนั มีความคาดหวงัในการบริการ และคุณภาพการใหบ้ริการไม่แตกต่างกนั และผูใ้ชบ้ริการ ท่ีมีเพศ อาย ุ

การศึกษา และรายได้ท่ีแตกต่างกัน รับรู้เร่ืองคุณภาพการให้บริการไม่แตกต่างกัน ยกเวน้ ด้านอาชีพ และ

สถานภาพครอบครัว  

 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

           จากการศึกษาวิจัยเ ร่ืองความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้า BTS ของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานครนั้น องคก์รธุรกิจต่างๆ  ภาคบริการและภาคการขนส่งสามารถนาํผลการวิจยัไปประยกุตใ์ชเ้พ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพการใหบ้ริการได ้

ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

1.  ควรศึกษาเร่ืองคุณภาพการใหบ้ริการรถไฟฟ้า BTS ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.  ควรมีการําวิจยัเชิงคุณภาพในเร่ืองความพึงพอใจในการใชบ้ริการรถไฟฟ้า BTS โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่ง

เป็นผูสู้งอาย ุท่ีมาใชบ้ริการรถไฟฟ้า BTS 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ถึงอิทธิพลของภาพลกัษณ์ตราสินคา้ของมหาวิทยาลยั  

ความคาดหวงัของนักเรียน ท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของนกัเรียน ความช่ืนชอบในตราสินคา้ของมหาวิทยาลยั 

และการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อในมหาวทิยาลยัเอกชนท่ีใชก้ารสอนดว้ยระบบไฮบริดของนกัเรียนมธัยมศึกษาชั้นปี

ท่ี 6 ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานครโดยใช้ตวัอย่างจาํนวน 350 คน ด้วยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบหลาย

ขั้นตอน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคือแบบสอบถามท่ีมีการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหาจากผูท้รงคุณวฒิุ 

และมีค่าความเช่ือมัน่รวมเท่ากบั 0.974  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ คือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่                  

ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอา้งอิงท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐานท่ีระดบันัยสาํคญั 

0.05 ไดแ้ก่ การวเิคราะห์การถอดถอยเชิงพหุ  

 ผลการศึกษาพบวา่ (1) ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ของมหาวทิยาลยั ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของนกัเรียน และ

การตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัเอกชนท่ีใชก้ารสอนดว้ยระบบไฮบริด แต่ไม่ส่งผลต่อความช่ืนชอบใน

ตราสินคา้ของมหาวิทยาลยั (2) ความคาดหวงัของนกัเรียน ส่งผลต่อความช่ืนชอบในตราสินคา้ของมหาวิทยาลยั 

mailto:palitar.j@bu.ac.th
mailto:dr.kasemson@gmail.com
mailto:tipats@hotmail.com
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แต่ไม่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของนกัเรียน และการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อในมหาวทิยาลยัเอกชนท่ีใชก้ารสอนดว้ย

ระบบไฮบริด (3) การมีส่วนร่วมของนักเรียน และความช่ืนชอบในตราสินคา้ของมหาวิทยาลยั ส่งผลต่อการ

ตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อในมหาวทิยาลยัเอกชนท่ีใชก้ารสอนดว้ยระบบไฮบริด 

 จากการศึกษาคร้ังน้ีมีขอ้เสนอแนะท่ีน่าจะเป็นประโยชน์ต่อสถาบนัการศึกษาในการนาํไปพฒันา คิดคน้

นวตักรรมและการนาํเอาเทคโนโลยีมาใชใ้นการสอนไดอ้ยา่งถูกตอ้งสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและพฤติกรรม

การเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีเปล่ียนแปลงไป 

 

คาํสําคญั: ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ความคาดหวงั การมีส่วนร่วม ความช่ืนชอบ การตดัสินใจ การศึกษาดว้ยไฮบริด 

 

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. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 ในปัจจุบันสังคมไทยต่ืนตัวและให้ความสําคัญกับการศึกษาโดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษาซ่ึงมี

ความสําคญัอย่างยิ่งต่อการพฒันาบุคคลให้เป็นทรัพยากรทางปัญญาท่ีมีค่าของชาติ ทั้ งน้ีมหาวิทยาลยัไทยเปิด

ดาํเนินการสอนมากถึง 156 แห่ง แบ่งเป็นมหาวิทยาลยัในกาํกบัของรัฐ 26 แห่ง มหาวิทยาลยัรัฐ 58 แห่ง และ

มหาวิทยาลยัเอกชน 72 แห่ง จากเปล่ียนแปลงจาํนวนประชากรวยัเรียนลดลงส่งผลให้มหาวิทยาลยัเกิดวิกฤติ

จาํนวนนกัศึกษาใหม่ลดลงอยา่งต่อเน่ืองตามสถิตินกัศึกษาใหม่ในสถาบนัอุดมศึกษาไทยปีการศึกษา 2558-2561  

มีนักศึกษาใหม่ในระดบัอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนรวมกันในปี 2558 จาํนวน  473,088 คน ปี 2559 จาํนวน 

431,771 คน ปี 2560 จํานวน 403,537 คน และปี 2561 ลดลงเหลือ  397,359  (สารสนเทศอุดมศึกษา, 2562)                        
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โดยมหาวิทยาลยัของรัฐลดลงร้อยละ10-15 มหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ลดลงร้อยละ 20-30 และมหาวิทยาลยั

เอกชนขนาดเล็กลดลงมากถึงร้อยละ 50-70 (“ม.เอกชน”ขนาดเล็กวิกฤตหนกั, 2562) ทั้งน้ีมหาวิทยาลยัเอกชนจึง

ตอ้งปรับตวัคร้ังใหญ่เพ่ือให้สังคมมองวา่เป็นอีกหน่ึงทางเลือกท่ีมีคุณภาพ ดว้ยการมุ่งเนน้พฒันาวิธีการเรียนการ

สอนนาํเอาเทคโนโลยมีาใชก้บัการศึกษาใหท้นัสมยั งานวจิยัฉบบัน้ีตอ้งการศึกษาวา่ในกรณีท่ีมหาวทิยาลยัเอกชน

ท่ีใชว้ิธีการสอนดว้ยระบบไฮบริดซ่ึงเป็นการเรียนการสอนโดยใชเ้ทคโนโลยีการศึกษามาผสมผสานกบัการเรียน

แบบดั้งเดิมดว้ยสดัส่วนท่ีเหมาะสม จะมีปัจจยัใดบา้งท่ีจะทาํนกัเรียนสนใจเขา้มาเรียนซ่ึงจากการศึกษาผลงานวิจยั

ท่ีผ่านมามีการอธิบายเก่ียวกบัปัจจยัต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วม ความช่ืนชอบ และการตดัสินใจซ้ือหรือใช้

บริการส่ิงท่ีคน้พบไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ตราสินคา้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ (Rizan, el al., 017) ในขณะท่ี 

Wang H. (2015) พบว่าผูบ้ริโภคมกัจะความคาดหวงัว่าจะไดรั้บประโยชน์ หรือคุณค่าจากการบริการ เม่ือไดรั้บ

การตอบสนองตามท่ีคาดหวงัยอ่มทาํให้เกิดความช่ืนชอบและตดัสินใจซ้ือบริการนั้น ทั้งน้ี รอยบุญ เลาหะวิไลย 

(2556) พบวา่เม่ือผูบ้ริโภคมีการรับรู้ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ในเชิงบวกยอ่มทาํใหเ้กิดความช่ืนชอบ และตดัสินใจซ้ือ

นอกจากน้ี Cheung, el al. (2014) พบวา่เม่ือกลุ่มเป้าหมายไดมี้ส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมจะสร้างความคุน้เคยกบั

สินคา้และส่งผลใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือในท่ีสุด  

 ดงันั้นการศึกษาในเร่ืองภาพลกัษณ์ตราสินคา้ของมหาวิทยาลยั ความคาดหวงัของนักเรียน ส่งผลต่อ                

การมีส่วนร่วมของนักเรียน ความช่ืนชอบในตราสินคา้ของมหาวิทยาลัย และการตัดสินใจเขา้ศึกษาต่อใน

มหาวิทยาลยัเอกชนท่ีใช้การสอนด้วยระบบไฮบริดของนักเรียนมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 6 ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

กรุงเทพมหานครผูว้ิจัยคาดว่าผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อสถาบันการศึกษาในการนําไปพฒันา คิดคน้

นวตักรรมใหม่ๆ โดยการนาํเอาเทคโนโลยีมาใชใ้นการสอนได้อย่างถูกตอ้ง สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและ

พฤติกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีเปล่ียนแปลงไป 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

เพ่ือวิเคราะห์ถึงอิทธิพลของภาพลกัษณ์ตราสินคา้ของมหาวทิยาลยั ความคาดหวงัของนกัเรียน ท่ีส่งผล

ต่อการมีส่วนร่วมของนักเรียน ความช่ืนชอบในตราสินคา้ของมหาวิทยาลยั และการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อใน

มหาวิทยาลยัเอกชนท่ีใช้การสอนด้วยระบบไฮบริดของนักเรียนมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 6 ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

กรุงเทพมหานคร 

  

3. ทฤษฎีและกรอบแนวคิด 

 Biel, A.L. (1992)  กล่าวว่า ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ (Brand Image) เป็นกลุ่มของคุณลกัษณะท่ีผูบ้ริโภค

เช่ือมโยงกับตราสินค้าซ่ึงมีความเก่ียวพันกันกับการรับรู้คุณลักษณะตราสินค้า มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่                      

1. ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ขององค ์คือการพิจารณาวา่องคก์รแต่ละองคมี์จุดเด่นแตกต่างกนั 2. ภาพลกัษณ์ตราสินคา้

ของผูใ้ชสิ้นคา้ คือการไดเ้ห็นและจดจาํจากบุคลิกภาพของผูท่ี้ใชต้ราสินคา้นั้น ๆ 3. ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ของ

ผลิตภณัฑ์และบริการ คือความเช่ือของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อคุณสมบัติทางกายภาพ และการใช้งานของผลิตภณัฑ์                    

4.ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ในการใชง้าน คือประสบการณ์การใชง้านสินคา้ในแต่ละช่วงเวลาของผูบ้ริโภค   

  Parasuraman, et al., (1988)  กล่าวว่าความคาดหวังคุณภาพบริการนั้ น หมายถึงความรู้สึกนึกคิด                   

ความตอ้งการหรือความปรารถนาท่ีผูบ้ริโภคมีต่อการบริการประกอบไปดว้ย 5 ดา้นไดแ้ก่ 1. ดา้นความน่าเช่ือถือ              
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2. ดา้นกายภาพ 3. ดา้นการตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ 4. ดา้นความเอาใจใส่ใน 5. ดา้นการให้ความ

เช่ือมัน่ต่อลูกคา้   

 Patterson et al., (2006) อธิบายว่าการมีส่วนร่วมของลูกคา้ (Customer Engagement) คือ การท่ีลูกคา้ได้

แสดงออกทางกายภาพ ทางความคิด และทางด้านอารมณ์ท่ีผูกพนักับการบริการขององค์กรใดองค์กรหน่ึง

 Ahmed. H.T. (2011) กล่าววา่ความช่ืนชอบในตราสินคา้หมายถึงการท่ีผูบ้ริโภคจะพิจารณาตราสินคา้ใด

สินคา้หน่ึงโดยการตระหนกัถึงความคุน้เคยหรือประสบการณ์ของผูบ้ริโภค เช่น พิจารณาคุณลกัษณะของสินคา้ 

ความคุม้ค่าและคุณภาพโดยรวมของสินคา้ในตราสินคา้นั้น ๆ 

 Schiffman & Kanuk (2010) กล่าววา่ปัจจยัภายนอกดา้นสงัคมและวฒันธรรมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

ตดัสินใจซ้ือ ไดแ้ก่ ครอบครัว แหล่งอา้งอิง ชนชั้นทางสังคม วฒันธรรมยอ่ย เช่น คาํแนะนาํจากเพ่ือน คาํแนะนาํ

จากเวบ็บอร์ดบนส่ืออินเทอร์เน็ต   

 จากการศึกษาวิจยัท่ีผ่านมาพบว่าภาพลกัษณ์ตราสินคา้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการ 

(Rizan, el al., 2017)ในขณะท่ี Wang H. (2015) ไดท้าํการศึกษาพบวา่ การเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการนั้นผูบ้ริโภค

มกัจะมีความคาดหวงัวา่ท่ีจะไดรั้บประโยชน์ หรือคุณค่า ซ่ึงหากไดรั้บการตอบสนองตามท่ีคาดหวงัยอ่มจะทาํให้

เกิดความช่ืนชอบและตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการ ทั้งน้ี รอยบุญ เลาหะวิไลย (2556) ไดท้าํการศึกษาแลว้พบวา่

เม่ือผูบ้ริโภคมีการรับรู้ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ในเชิงบวกยอ่มจะทาํใหผู้บ้ริโภคช่ืนชอบ และตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือ

บริการ นอกจากน้ี Cheung, el al. (2014) พบว่าเม่ือกลุ่มเป้าหมายได้เขา้มามีส่วนร่วมในลักษณะของการทาํ

กิจกรรมจะเป็นการสร้างความคุน้เคยให้กบัผูบ้ริโภคกบัสินคา้ย่อมจะส่งผลให้ผูบ้ริโภคเกิดการตดัสินใจซ้ือใน

ท่ีสุด 

 จากการรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัในอดีตท่ีเก่ียวขอ้งนาํมาสร้างกรอบแนวความคิดและ

กาํหนดความสมัพนัธ์ของตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 
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ภาพลกัษณ์ตรา

สินคา้ 

ความคาดหวงัของ

นกัเรียน 

การมีส่วนร่วมของ

นกัเรียน 

ความช่ืนชอบตราสินคา้

ของมหาวทิยาลยั 

การตดัสินใจเขา้

ศึกษาต่อใน

มหาวทิยาลยั

เอกชนท่ีใชก้าร

สอนดว้ยระบบ

ไฮบริด 

H1 

H3

 

H2

 

H4

 

H5

 H6

 

H7

 

H8

 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 14 ประจาํปี 2562 วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 

 

327 

4. สมมติฐานของการศึกษา 

 สมมตฐิานที ่1. ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ของมหาวทิยาลยัส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของนกัเรียน (H1) 

 สมมติฐานที่ 2. ภาพลักษณ์ตราสินค้าของมหาวิทยาลัยส่งผลต่อความช่ืนชอบในตราสินค้าของ

มหาวทิยาลยั (H2) 

 สมมติฐานที่  3. ภาพลักษณ์ตราสินค้าของมหาวิทยาลัย ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อใน

มหาวทิยาลยัเอกชนท่ีใชก้ารสอนดว้ยระบบไฮบริด (H3) 

 สมมตฐิานที ่4. ความคาดหวงัของนกัเรียนส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของนกัเรียน (H4) 

 สมมตฐิานที ่5. ความคาดหวงัของนกัเรียนส่งผลต่อความช่ืนชอบในตราสินคา้ของมหาวทิยาลยั (H5) 

 สมมตฐิานที ่6. ความคาดหวงัของนกัเรียนส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อในมหาวทิยาลยัเอกชนท่ีใช้

การสอนดว้ยระบบไฮบริด (H6) 

 สมมติฐานที่ 7. การมีส่วนร่วมของนกัเรียนส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัเอกชนท่ี

ใชก้ารสอนดว้ยระบบไฮบริด (H7) 

 สมมติฐานที่ 8. ความช่ืนชอบในตราสินค้าของมหาวิทยาลัยส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อใน

มหาวทิยาลยัเอกชนท่ีใชก้ารสอนดว้ยระบบไฮบริด (H8) 

 

5. วธีิดําเนินการวจัิย 

 5.1 แบบแผนการวจิยั  

 ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณโดยใชแ้บบสอบถามซ่ึงมีชุดคาํถามแบบปลายปิดเป็นเคร่ืองมือ

ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล   

  5.2 ประชากรและตวัอย่าง 

 ประชากร คือ นักเรียนมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 6 ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานครจาํนวน 9,080 คน 

กลุ่มตวัอย่าง คือ นักเรียนระดับมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 6 ในโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสายสามญัเขตกรุงเทพมหานคร

จาํนวน 350 ตวัอย่างใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบหลายขั้นตอน ประกอบไปดว้ย การสุ่มตวัอย่างแบบง่าย การสุ่ม

ตวัอยา่งแบบสดัส่วน และการสุ่มแบบสะดวก 

  5.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 

  (1) ตวัแปรอิสระ คือ 1 ) ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ประกอบไปดว้ย การรับรู้คุณภาพของมหาวิทยาลยั 

คุณค่าของราคา บุคลิกภาพของมหาวิทยาลยั การยอมรับทางสังคมในการสาํเร็จการศึกษา และกิจกรรมเพ่ือสงัคม  

2) ความคาดหวงัของนกัเรียน ประกอบไปดว้ย  ลกัษณะทางกายภาพ ความน่าเช่ือถือ การตอบสนองความตอ้งการ

ของผูรั้บบริการ และการดูแลเอาใจใส่ 

 (2) ตวัแปรคัน่กลาง คือ  การมีส่วนร่วมของนกัเรียน ความช่ืนชอบในตราสินคา้ของมหาวทิยาลยั 

 (3) ตวัแปรตาม คือ  การตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อในมหาวทิยาลยัเอกชนท่ีใชก้ารสอนดว้ยระบบไฮบริด 

       5.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

 ผูว้จิยัใชแ้บบสอบถามซ่ึงคาํถามเนน้ชนิดปลายปิด ประกอบดว้ยคาํถามท่ีแบ่งเป็น 8 ส่วนไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 

ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 สถานภาพทางครอบครัวของผูก้รอกแบบสอบถาม ส่วนท่ี 3-8 

คาํถามเก่ียวกบัความคิดเห็นของภาพลกัษณ์ตราสินคา้ของมหาวทิยาลยั ความคาดหวงัของนกัเรียน การมีส่วนร่วม
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ของนกัเรียน ความช่ืนชอบในตราสินคา้ของมหาวิทยาลยั และการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัเอกชนท่ี

ใชก้ารสอนดว้ยระบบไฮบริด  

    5.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

  ผูว้ิจยัทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการแจกแบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์ และรูปแบบชุดกระดาษ

ส่งให้กับครูแนะแนวและให้ครูส่งต่อไปยงันักเรียนท่ีกําลงัศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในโรงเรียน

มธัยมศึกษาสงักดัเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานครจาํนวน 350 ตวัอยา่งครบตามท่ีกาํหนด 

  5.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  

 ผูว้ิจยัเลือกนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามมาประมวลผลในโปรแกรมสาํเร็จรูปเพ่ือคาํนวณค่าสถิติต่าง 

โดยใชส้ถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน สถิติเชิงอา้งอิงท่ีใชใ้นการทดสอบสมมุติฐานท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 ไดแ้ก่ วเิคราะห์ถดถอยเชิงพหุ  

 

6. สรุปผลการวจัิย 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า จากกลุ่มตวัอย่างท่ีทาํการสํารวจจาํนวน  

350 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 69.7 เรียนแผนการเรียนวทิย-์คณิต คิดเป็นร้อยละ 53.4 มีเกรดเฉล่ีย

สะสม ณ ปัจจุบนั 3.01-4.00 คิดเป็นร้อยละ 64.3 มีผูป้กครองประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย คิดเป็นร้อยละ 

48.6 

 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็น พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมระดบัมาก

ต่อภาพลกัษณ์ตราสินคา้ของมหาวทิยาลยั มีความคิดเห็นโดยรวมระดบัมากต่อความคาดหวงัของนกัเรียน มีความ

คิดเห็นโดยรวมระดบัมากต่อการมีส่วนร่วมของนกัเรียน มีความคิดเห็นโดยรวมระดบัมากต่อความช่ืนชอบในตรา

สินคา้ของมหาวิทยาลยั และผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมระดบัมากต่อตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อใน

มหาวทิยาลยัเอกชนท่ีสอนดว้ยระบบไฮบริด 

 ผลการทดสอบสมมตฐิาน แสดงตามตารางท่ี 1-3 ดงัน้ี 

 

ตารางที ่1: การส่งผลระหวา่งภาพลกัษณ์ตราสินคา้ของมหาวทิยาลยั ความคาดหวงัของนกัเรียน กบัการมีส่วนร่วม

ของนกัเรียน (H1)  

 

 

  

 

Adjusted R2 = 0.159, F = 34.014, p < 0.05 

  

ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ของมหาวิทยาลยัส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของนักเรียน (H1) อย่างมีนัยสําคญัท่ี

ระดบั 0.05  ในขณะท่ีความคาดหวงัของนกัเรียนไม่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของนกัเรียน (H4) อยา่งมีนยัสาํคญัท่ี

ระดบั 0.05  

 

ตวัแปร Beta t Sig. 

ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ของมหาวทิยาลยั 0.304 4.067 0.000* 

ความคาดหวงัของนกัเรียน 0.123 1.644 0.101 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 14 ประจาํปี 2562 วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 

 

329 

ตารางที ่2 : การส่งผลระหวา่งภาพลกัษณ์ตราสินคา้ของมหาวทิยาลยั ความคาดหวงัของนกัเรียน กบัความช่ืนชอบ

ในตราสินคา้ของมหาวทิยาลยั (H2),(H5) 

ตวัแปร Beta t Sig. 

ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ของมหาวทิยาลยั 0.087 1.316 0.189 

ความคาดหวงัของนกัเรียน 0.521 7.893 0.000* 

 Adjusted R2 = 0.344, F = 92.425, p < 0.05 

 

 ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ของมหาวิทยาลยัไม่ส่งผลต่อความช่ืนชอบในตราสินคา้ของมหาวิทยาลยั อยา่งมี

นยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 ในขณะท่ีความคาดหวงัของนกัเรียนส่งผลต่อความช่ืนชอบในตราสินคา้ของมหาวิทยาลยั 

อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 

 

ตารางที่ 3 :  การส่งผลระหวา่งภาพลกัษณ์ตราสินคา้ของมหาวิทยาลยั ความคาดหวงัของนกัเรียน การมีส่วนร่วม

ของนกัเรียน ความช่ืนชอบในตราสินคา้ของมหาวทิยาลยั กบัการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อในมหาวทิยาลยั

เอกชนท่ีใชก้ารสอนดว้ยระบบไฮบริด (H3, H6, H7, H8)  

Adjusted R2 = 0.292, F = 36.997, p < 0.05 

  

ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ของมหาวิทยาลยัมีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัเอกชนท่ีใช้

การสอนด้วยระบบไฮบริดอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 (H3) ทั้ งน้ีความคาดหวงัของนักเรียนไม่ส่งผลต่อ                       

การตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อในมหาวทิยาลยัเอกชนท่ีใชก้ารสอนดว้ยระบบไฮบริดอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05(H6) 

ในขณะท่ีการมีส่วนร่วมของนกัเรียนส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัเอกชนท่ีใชก้ารสอนดว้ย

ระบบไฮบริดอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05(H7) และความช่ืนชอบในตราสินค้าของมหาวิทยาลัยส่งผลต่อ                     

การตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อในมหาวทิยาลยัเอกชนท่ีใชก้ารสอนดว้ยระบบไฮบริดอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 (H8) 

 

7. อภิปรายผล  

 ผูว้ิจยัไดน้าํผลการศึกษามาสรุปและเช่ือมโยงกบัแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ดว้ยกนั เพ่ือ

อธิบายสมมติฐานและวตัถุประสงคก์ารวจิยั ดงัน้ี 

 ผลการทดสอบสมมตฐิานที ่1 และ 3 ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ของมหาวทิยาลยัส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของ

นกัเรียน และ การตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัเอกชนท่ีใชก้ารสอนดว้ยระบบไฮบริด ผลดงักล่าวมีความ

สอดคลอ้งกับสมมติฐานการวิจยัท่ีตั้งไว ้ซ่ึงสามารถอธิบายได้ว่านักเรียนมีการรับรู้ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ของ

มหาวิทยาลยัเอกชนท่ีใช้การสอนด้วยระบบไฮบริดในเชิงบวกด้านการมีอุปกรณ์การเรียนการสอนครบครัน

ตวัแปร Beta t Sig. 

ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ของมหาวทิยาลยั 0.271 3.856 0.000* 

ความคาดหวงัของนกัเรียน 0.019 0.257 0.797 

การมีส่วนร่วมของนกัเรียน 0.259 4.991 0.000* 

ความช่ืนชอบในตราสินคา้ของมหาวทิยาลยั 0.141 2.392 0.000* 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 14 ประจาํปี 2562 วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 

 

330 

ทนัสมยั มีหลกัสูตรท่ีมีคุณภาพคุม้ค่ากบัค่าเทอมท่ีจ่าย จากการรับรู้ภาพลกัษณ์ตราสินคา้เชิงบวกย่อมจะทาํให้

นกัเรียนอยากเขา้ไปมีส่วนร่วม และพร้อมจะตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัเอกชนท่ีใชก้ารสอนดว้ยระบบ

ไฮบริด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Islam, et al. (2018)ท่ีพบว่า ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ส่งผลต่อการมีส่วนร่วม

ของลูกคา้ต่อกิจกรรมต่าง ๆ  ทาํนองเดียวกนักบังานวจิยัของ Davies, el al. (2018) พบวา่ภาพลกัษณ์ตราสินคา้และ

การมีส่วนร่วมมีความสัมพนัธ์ระหว่างกนั ทั้งน้ี Rizan, el al. (2017), Kumar and Shiva. (2014) ไดท้าํการศึกษา 

พบวา่ ภาพลกัษณ์ตราสินคา้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคอยา่งมีนยัสาํคญั   

 ผลการทดสอบสมมุติฐานที่ 2 ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ของมหาวิทยาลยัส่งผลต่อความช่ืนชอบในตรา

สินคา้ของมหาวทิยาลยั  ผลดงักล่าวไม่มีความสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวจิยัท่ีตั้งไว ้

 ผลการทดสอบสมมุตฐิานที่ 4  และ 6 ความคาดหวงัของนกัเรียนส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของนกัเรียน 

และ ส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัเอกชนท่ีใชก้ารสอนดว้ยระบบไฮบริด ผลดงักล่าวไม่มี

ความสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวจิยัท่ีตั้งไว ้

 ผลการทดสอบสมมุติฐานที่ 5 ความคาดหวงัของนักเรียน ส่งผลต่อความช่ืนชอบในตราสินคา้ของ

มหาวทิยาลยั ผลดงักล่าวสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวจิยัท่ีตั้งไว ้ซ่ึงสามารถอธิบายไดว้า่มหาวทิยาลยัเอกชนท่ีใช้

การสอนดว้ยระบบไฮบริดมีคุณภาพบริการดา้นการมีอาจารยผ์ูส้อนเป็นทั้งนักวิชาการและนักวิชาชีพท่ีความรู้

ความสามารถในวิชาท่ีสอน มีสภาพแวดลอ้มท่ีดีส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความคิดสร้างสรรค์ และผูเ้รียนยงัสามารถ

ทบทวนบทเรียนยอ้นหลงัไดด้ว้ยตวัเอง ซ่ึงตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนยอ่มจะทาํให้ผูเ้รียนเกิดความช่ืน

ชอบในตราสินคา้ของมหาวิทยาลยันั้น สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Wang H. (2015), Rahim, el al. (2015) ท่ีพบวา่ 

ความคาดหวงัคุณภาพการใหบ้ริการมีผลกระทบเชิงบวกอยา่งมากต่อความช่ืนชอบในตราสินคา้ 

 ผลการทดสอบสมมุติฐานที่ 7 การมีส่วนร่วมของนักเรียนส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อใน

มหาวทิยาลยัเอกชนท่ีใชก้ารสอนดว้ยระบบไฮบริด ผลดงักล่าวมีความสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวจิยัท่ีตั้งไว ้ซ่ึง

สามารถอธิบายไดว้า่เม่ือนกัเรียนไดมี้การติดตามข่าวสารของมหาวิทยาลยัเอกชนในส่ือออนไลน์อยา่งสมํ่าเสมอ 

ไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในการเขา้เยีย่มชมหรือร่วมกิจกรรมแบบออนไลน์ของมหาวิทยาลยัเอกชน  และเขา้ไปคน้หา

ขอ้มูลต่าง ๆ ของมหาวิทยาลยัเอกชนในส่ือออนไลน ์ทาํให้นกัเรียนเกิดความคุน้เคยกบัมหาวิทยาลยันั้น ๆ ส่งผล

ให้เกิดการตดัสินใจอยากเขา้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลยันั้น ๆ ไดง่้ายข้ึน ผลการศึกษาจึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

Cheung, el al. (2014) , Dhar and Jha  (2014) ท่ีพบวา่ การมีส่วนร่วมกบัสินคา้มีอิทธิพลและมีความสมัพนัธ์ในเชิง

บวกกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จิตรภทัร์ จึงอยูสุ่ข (2543) ท่ีศึกษาไว้

วา่ การมีส่วนร่วมกบัการตลาดเชิงกิจกรรมมีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ  

 ผลการทดสอบสมมุติฐานที่ 8 ความช่ืนชอบในตราสินคา้ของมหาวิทยาลยัส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้

ศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัเอกชนท่ีใชก้ารสอนดว้ยระบบไฮบริด ผลดงักล่าวมีความสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการ

วิจัยท่ีตั้ งไว ้ซ่ึงสามารถอธิบายได้ว่านักเรียนมีความตั้งใจอยากจะเรียนกับมหาวิทยาลยัท่ีช่ืนชอบโดยมีความ

ปรารถนาดีจะแนะนาํมหาวทิยาลยัท่ีตนช่ืนชอบใหก้บัคนอ่ืน รวมถึงการกล่าวถึงมหาวทิยาลยัท่ีตนช่ืนชอบในดา้น

ดีเสมอ และมกัจะนึกถึงมหาวทิยาลยัช่ือหน่ึงเสมอ ซ่ึงหากนกัเรียนเกิดความช่ืนชอบยอ่มเป็นผลใหอ้ยากตดัสินใจ

เขา้มาศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัเอกชนท่ีใช้การสอนด้วยระบบไฮบริด ผลการศึกษาสอดคลอ้งกบังานวิจัยของ 

Sudjilah, R.E (2018), Djerv and Malla ( 2012) พบว่า ความช่ืนชอบในตราสินคา้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้  
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8. ข้อเสนอแนะ 

 8.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

 (1) มหาวิทยาลยัเอกชนควรตระหนกัถึงภาพลกัษณ์ตราสินคา้ของมหาวิทยาลยั  ดว้ยการสร้างการ

รับรู้คุณภาพของมหาวิทยาลยั เช่น การพฒันาคุณภาพในเร่ืองหลกัสูตรให้ผ่านการรับรองมาตรฐาน  การพฒันา

คุณภาพในเร่ืองวธีิการเรียนการสอนใหเ้ขา้ใจง่ายพร้อมทั้งสามารถนาํไปปรับใชไ้ดจ้ริง การพฒันาคุณภาพในดา้น

อุปกรณ์การเรียนการสอนครบครันทนัสมยั  การพฒันาคุณภาพของบณัฑิตเพ่ือให้จบการศึกษาแลว้ตอ้งงานทาํ 

100 % และกาํหนดค่าเทอมใหเ้หมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกบัส่ิงท่ีผูเ้รียนจะไดรั้บ  

 (2) มหาวทิยาลยัเอกชนควรสร้างกิจกรรมบนออนไลน์เพ่ือใหน้กัเรียนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมใน

กิจกรรมเช่น การสร้างกิจกรรมท่ีสามารถโตต้อบกนัไดบ้นออนไลน ์เพ่ือใหผู้เ้รียนเขา้มาติดตามอยา่งสมํ่าเสมอ ซ่ึง

การสร้างกิจกรรมดงักล่าวจะสามารถใชเ้ป็นช่องทางในการส่ือสารเร่ืองราวต่าง ๆของมหาวทิยาลยัใหเ้ป็นท่ีรู้จกั

เพ่ิมมากข้ึน และยงัทาํใหผู้เ้รียนไดส้ร้างความคุน้เคยและผกูพนักบัสถาบนัก่อนเขา้มาเรียน 

8.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

 (1) ผูท้าํวิจัยขอเสนอแนะนําให้ทาํการศึกษาแบบเจาะลึกกับกลุ่มเป้าหมายในเชิงคุณภาพ เช่น                

การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กับกลุ่มผูป้กครอง กลุ่มครูแนะแนว และกลุ่มนักเรียนมธัยมศึกษา                  

ชั้ นปีท่ี 6 ในโรงเรียนภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ เน่ืองจากประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ                         

การตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อในมหาวทิยาลยัท่ีใชก้ารสอนดว้ยระบบไฮบริดมีความแตกต่างกนั  

    (2) แนะนําให้ใช้สถิติตวัอ่ืนมาวิเคราะห์ในแง่มุมอ่ืน ๆ การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง 

(Structural Equation Model: SEM) วิเคราะห์ว่าโมเดลสมการโครงสร้างท่ีพฒันาข้ึนมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูล

เชิงประจกัษห์รือไม่ 

 

9. กติติกรรมประกาศ 

  ความสําเร็จในงานวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เกษมสันต์ พิพฒัน์ศิริศกัด์ิ 

และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธิปัตย ์โสตถิวรรณ์ ท่ีไดก้รุณาสละเวลาให้การสนับสนุนให้ความรู้คาํปรึกษาและ

คาํแนะนาํอนัเป็นประโยชน์ท่ีมีคุณค่าอยา่งดียิง่ซ่ึงทาํใหง้านวจิยัฉบบัน้ีสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
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 งานวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ โดยกลุ่มประชากร คือ พนกังานบริษทั พี.เอ็ม.บี.เอ็น  จิเนียร่ิง แอนด์ 

เซอร์วิส จาํกดั จาํนวน 30 คน และมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาว่ารายไดต้่อเดือน อาย ุและความถ่ีในการเขา้ร้าน 7-

eleven ต่อสัปดาห์ส่งผลต่อมูลค่าการซ้ือสินคา้ในร้าน 7- eleven ต่อสัปดาห์อยา่งไร ทั้งน้ีผูว้ิจยัใชแ้บบสาํรวจใน

การเก็บขอ้มูลจากกลุ่มประชากรทั้งหมด ผลการวจิยัพบวา่ รายไดต้่อเดือนมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 18,590 บาทต่อเดือน 

อายุมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 32 ปี ความถ่ีในการเขา้ร้าน 7- eleven มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 5 คร้ังต่อสัปดาห์ และมูลค่าการซ้ือ

สินค้าในร้าน 7- eleven ต่อสัปดาห์ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 626 บาทต่อสัปดาห์ ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยวิธี

วิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) พบว่า รายได ้อาย ุและความถ่ีในการเขา้ร้าน 7-

eleven ส่งผลต่อมูลค่าการซ้ือสินคา้ในร้าน 7-eleven ถึงร้อยละ 30.6 โดยความถ่ีในการเขา้ร้าน 7-eleven ต่อสปัดาห์

ส่งผลต่อมูลค่าการซ้ือสินคา้ในร้าน 7- eleven ต่อสปัดาห์ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 99%  

 

คาํสําคญั: 7-eleven  ร้านสะดวกซ้ือ  มูลค่าการซ้ือ  

 

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 7-
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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. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 ปัจจุบนั ผูบ้ริโภคให้ความสาํคญักบัความสะดวก รวดเร็ว เป็นอยา่งมาก ทาํใหร้้านสะดวกซ้ืออยา่งร้าน 

7-eleven ไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งสูง เน่ืองจากมีการบริการท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได้

อย่างสะดวก รวดเร็ว ดงันั้นธุรกิจร้านคา้ปลีกจาํนวนมากจึงให้ความสนใจกบัความสําเร็จของร้านสะดวกซ้ือ                    

7-eleven ท่ีสามารถเติบโตไดอ้ยา่งรวดเร็ว ผูว้ิจยัจึงสนใจทาํการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อมูลค่าการซ้ือสินคา้ใน

ร้านสะดวกซ้ือ 7-eleven เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาธุรกิจคา้ปลีกแก่ผูป้ระกอบการ โดยผูว้จิยัเนน้การศึกษาจาก

กลุ่มประชากรท่ีสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดใ้นเชิงลึก เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลสาํหรับงานวจิยัในเชิงลึก และครบถว้น ผูว้จิยัจึง

เลือกศึกษาจากกลุ่มประชากรท่ีเป็นพนักงาน บริษทั พี.เอ็ม.บี. เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เซอร์วิส จาํกดั ซ่ึงมีจาํนวน

ทั้งส้ิน 30 คน ซ่ึงมีความยนิดีในการใหข้อ้มูลในเชิงลึก ทาํใหผู้ว้จิยัสามารถรวบรวมขอ้มูลไดอ้ยา่งครบถว้น อีกทั้ง

การศึกษาเฉพาะกลุ่มยงัช่วยลดความคลาดเคล่ือนของผลงานวจิยัจากความแตกต่างของบริบทของกลุ่มตวัอยา่งอีก

ดว้ย ทั้งน้ีการศึกษาคร้ังน้ีดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มประชากรทั้งจาํนวน โดยไม่มีการสุ่มตวัอย่าง

บางส่วน ซ่ึงส่งผลใหผ้ลการวจิยัมีความชดัเจนและแม่นยาํมากข้ึน  

  

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งรายไดต้่อเดือนและมูลค่าการซ้ือสินคา้ในร้าน 7-eleven ต่อสัปดาห์

ของพนกังานพนกังาน บริษทั พี.เอม็.บี. เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์เซอร์วสิ จาํกดั 

(2) เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งอายแุละมูลค่าการซ้ือสินคา้ในร้าน 7-eleven ต่อสปัดาห์ของพนกังาน

พนกังาน บริษทั พี.เอม็.บี. เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์เซอร์วสิ จาํกดั 

(3) เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งความถ่ีในการเขา้ร้าน 7-eleven ต่อสปัดาห์และมูลค่าการซ้ือสินคา้ใน

ร้าน 7-eleven ต่อสปัดาห์ของพนกังานพนกังาน บริษทั พี.เอม็.บี. เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์เซอร์วสิ จาํกดั 

 

3. ทฤษฎีและกรอบแนวคิดในการวจัิย 

 งานวิจัยในอดีตท่ีศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือสินค้าในร้านสะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคในอาํเภอ                  

วารินชาํราบ จงัหวดัอุบลราชธานี พบว่าช่องทางการจดัจาํหน่ายมีความสัมพนัธ์กบัมูลค่าการซ้ือสินคา้ในร้าน

สะดวกซ้ืออยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (จิรภทัร ทวีวฒัน์, 2559) เช่นเดียวกบังานวิจยัในอดีตท่ีศึกษาธุรกิจขายสินคา้

ออนไลน์ ซ่ึงพบวา่ช่องทางการจดัจาํหน่ายมีผลต่อการซ้ือสินคา้ออนไลน์เช่นเดียวกนั (จุฑารัตน์ เกียรติรัศมี, 2558) 

 นอกจากน้ีทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค เกิดจากการทาํตลาดเชิงพฤติกรรม ซ่ึงผูป้ระกอบการจาํเป็นตอ้ง

เขา้ใจพฤติกรรมของผูบ้ริโภค เพ่ือกระตุน้ให้เกิดการตดัสินใจซ้ือได้เร็วข้ึน ส่งผลให้ยอดขายสูงข้ึน Kardes, 

Cronley and  Cline ไดใ้ห้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภคไวว้า่ เป็นกิจกรรมทั้งหมดของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้ง
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กบัการซ้ือ การใช ้ครอบคลุมถึงอารมณ์ท่ีมีต่อสินคา้และบริการ (Kardes, Cronley and  Cline, 2011) ทั้งน้ีปัจจยัท่ี

ส่งผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภค แบ่งออกเป็นปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก  

 ปัจจยัภายในเกิดข้ึนจากตวัผูบ้ริโภคเอง เช่น ค่านิยม ช่วงอาย ุรายได ้เป็นตน้ ส่วนปัจจยัภายนอกจะเกิด

จากส่ิงแวดลอ้มภายนอก เช่น สภาพสังคม สภาพเศรษฐกิจ เป็นตน้ Meldrum and McDonald ไดศึ้กษาเก่ียวกบัส่ิง

กระตุน้การตอบสนองของผูบ้ริโภค เพ่ือเสนอแบบจาํลองท่ีอธิบายเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือของ

ผูบ้ริโภค แบบจาํลองดงักล่าวแสดงให้เห็นวา่ ช่องทางการจดัจาํหน่าย ถือเป็นหน่ึงในปัจจยัภายนอกท่ีจะกระตุน้

การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค นอกจากน้ียงัมีปัจจยัส่วนบุคคล เช่น ช่วงอายุ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือของ

ผูบ้ริโภค (Meldrum and McDonald, 2007) 

 จากการศึกษาทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค และงานวิจัยในอดีตท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจัยจึงสร้างกรอบ

แนวคิดการวจิยัคร้ังน้ี ดงัภาพท่ี 1 
 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. สมมติฐานการวจัิย 

 จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจัยพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ เช่น 

รายได ้อายุ เป็นตน้ ซ่ึงถือเป็นปัจจยัภายในท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ (Meldrum and McDonald, 2007) 

นอกจากน้ีช่องทางการจดัจาํหน่าย ยงัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือดว้ยเช่นกนั (Kardes, Cronley and  Cline, 2011) 

หากช่องทางการจดัจาํหน่ายง่ายต่อการเขา้ถึง จะทาํให้ลูกคา้สามารถเขา้ใชบ้ริการหรือซ้ือสินคา้ไดบ่้อยข้ึน ผูว้จิยั

พบวา่ งานวิจยัในอดีตท่ีศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ในร้านสะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคในอาํเภอวารินชาํ

ราบ จงัหวดัอุบลราชธานี แสดงให้เห็นว่าช่องทางการจดัจาํหน่ายมีความสัมพนัธ์กบัมูลค่าการซ้ือสินคา้ในร้าน

สะดวกซ้ืออยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (จิรภทัร ทวีวฒัน์, 2559) เช่นเดียวกบังานวิจยัในอดีตท่ีศึกษาธุรกิจขายสินคา้

ออนไลน์ ซ่ึงพบวา่ช่องทางการจดัจาํหน่ายมีผลต่อการซ้ือสินคา้ออนไลน์เช่นเดียวกนั (จุฑารัตน์ เกียรติรัศมี, 2558) 

ดงันั้นผูว้จิยัจึงกาํหนดสมมติฐานการวจิยั ดงัน้ี 

  4.1 รายไดต้่อเดือนมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัมูลค่าการซ้ือสินคา้ในร้าน 7-eleven ต่อสปัดาห์ 

   4.2 อายมีุความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัมูลค่าการซ้ือสินคา้ในร้าน 7-eleven ต่อสปัดาห์ 

   4.3 ความถ่ีในการเขา้ร้าน 7-eleven ต่อสปัดาห์มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัมูลค่าการซ้ือสินคา้ในร้าน 7-

eleven ต่อสปัดาห์ 

 

ความถ่ีในการเขา้ร้าน  

7-eleven ต่อสปัดาห์ 

มูลค่าการซ้ือสินคา้ในร้าน 7-elevenต่อสปัดาห์ 

รายไดต้่อเดือน 

อาย ุ
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5. วธีิดําเนินการวจัิย 

 5.1 แบบแผนการวจิยั  

 การศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อมูลค่าการซ้ือสินคา้ในร้าน 7-eleven ต่อสัปดาห์ของพนกังานบริษทั 

พี.เอม็.บี.เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์เซอร์วสิ จาํกดั เป็นการวจิยัเชิงสาํรวจ ท่ีมีขอบเขตการวจิยัครอบคลุมเพียงร้านสะดวก

ซ้ือ 7-eleven เท่านั้น เน่ืองจากเป็นร้านสะดวกซ้ือไดรั้บความนิยม ส่งผลให้ผลการศึกษาคร้ังน้ีเป็นประโยชน์ต่อ

ผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีกท่ีตอ้งการประสบความสาํเร็จและไดรั้บความนิยมเช่นเดียวกนั โดยทาํการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลจากกลุ่มประชากรทั้งหมด คือ พนกังานบริษทั พี.เอม็.บี.เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์เซอร์วสิ จาํกดั 

        5.2 ประชากรและตวัอย่าง 

 งานวิจยัคร้ังน้ีมีกลุ่มประชากร คือ พนักงานบริษทั พี.เอ็ม.บี.เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เซอร์วิส จาํกดั ซ่ึงมี

จาํนวนทั้งส้ิน 30 คน ทั้งน้ีผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลจากประชากรทั้งหมด โดยไม่มีการสุ่มตวัอย่างเพียงบางส่วน 

เพ่ือใหผ้ลงานวจิยัมีความชดัเจน แม่นยาํ 

       5.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 

 ตวัแปรตาม คือ มูลค่าการซ้ือสินคา้ในร้าน 7-eleven ต่อสปัดาห์ ซ่ึงมีการวดัค่าเป็นบาทต่อสปัดาห์ 

 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่  

  (1) รายไดต้่อเดือน ซ่ึงมีการวดัเป็นบาทต่อเดือน 

  (2) อาย ุซ่ึงมีการวดัเป็นปี 

  (3) ความถ่ีในการเขา้ร้าน 7-eleven ต่อสปัดาห์ ซ่ึงมีการวดัเป็นคร้ังต่อสปัดาห์ 

      5.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

       เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสํารวจ ซ่ึงผูว้ิจัยไดพ้ฒันามาจากการศึกษาเอกสาร

งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

  ส่วนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และสถานภาพสมรส 

  ส่วนที่ 2 ขอ้มูลตวัแปร ไดแ้ก่ รายไดบ้าทต่อเดือน อาย ุความถ่ีในการเขา้ร้าน 7-eleven ต่อสัปดาห์ 

และมูลค่าการซ้ือสินคา้ในร้าน 7-eleven ต่อสปัดาห์ 

  ส่วนที ่3 เหตุผลอ่ืนในการเลือกซ้ือสินคา้ในร้าน 7-eleven เช่น ดา้นราคา ดา้นการจาํหน่าย 

 ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดต้รวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือดงักล่าวเบ้ืองตน้ดว้ยตนเอง เช่นการสะกดคาํ และไดน้าํส่งให้

ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบดา้นความสอดคลอ้งของขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงคข์องการศึกษา และดาํเนินการแกไ้ขตาม

คาํแนะนาํก่อนการนาํเคร่ืองมือไปใชเ้ก็บขอ้มูลจริง   

 5.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 ผูว้ิจยัวางแผนเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยทาํการขอความร่วมมือในการตอบแบบสํารวจจาก 

พนักงานบริษทั พี.เอ็ม.บี. เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เซอร์วิส จาํกดั โดยระยะเวลาในการเก็บขอ้มูล อยู่ระหว่างวนัท่ี 1 

มีนาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2562 รวมเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้ งส้ิน 2 เดือน เพ่ือให้สามารถ

ดาํเนินการวจิยัไดเ้สร็จส้ินภายในระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา  

 5.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  

  (1) การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา เพ่ืออธิบายลกัษณะทัว่ไปของขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมมา

ได ้ดว้ยโปรแกรม SPSS  
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  (2) การวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน เพ่ือทดสอบสมมติฐานการวิจัย ด้วยการวิเคราะห์

สมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) ท่ีใชส้าํหรับการหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้และตวัแปรตาม 

ทั้ งน้ีผุ ้วิจัยได้มีการทดสอบเง่ือนไขของการวิเคราะห์การถดถอยก่อนการนําข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์

ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตน้และตวัแปรตาม โดยมีการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตน้ดว้ยการ

ทดสอบสหสัมพนัธ์ (Pearson Correlation) พบว่า ไม่มีตวัแปรตน้ใดท่ีมีความสัมพนัธ์กนัเกิน 0.7 ตามตารางท่ี 1 

ซ่ึงถือว่าไม่มีความสัมพันธ์กันสูงเกินไป จึงไม่เกิดปัญหา Multi Collinearity และสามารถนํามาวิเคราะห์

ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้และตวัแปรตามต่อไปไดด้ว้ยการวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ 

 

ตารางที ่1 ผลการทดสอบสหสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้ 

ตวัแปร  รายได้ต่อเดือน อายุ ความถี่ในการเข้าร้าน 

7-eleven ต่อสัปดาห์ 

รายได ้ Pearson Correlation 1 -.051 .201 

 Sig. (2-tailed)  .787 .287 

 N  30 30 

อาย ุ Pearson Correlation  1 -.518 

 Sig. (2-tailed)   .003 

 N   30 

ความถ่ีในการเขา้ Pearson Correlation   1 

ร้าน 7-eleven Sig. (2-tailed)    

 N   30 

  

6. สรุปผลการวจัิย 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา พบวา่ผูต้อบแบบสาํรวจมีรายไดต้ ํ่าสุดเท่ากบั 9,000 

บาท มีรายไดสู้งสุด 90,000 บาท และมีค่าเฉล่ียรายได ้18,590 บาท ผูต้อบแบบสอบถามมีอายนุอ้ยสุดเท่ากบั 21 ปี 

มีอายมุากสุด 50 ปี และมีค่าเฉล่ียอาย ุ32 ปี มีความถ่ีในการเขา้ร้าน 7- eleven ตํ่าสุด 1 คร้ังต่อสปัดาห์ สูงสุด 9 คร้ัง

ต่อสัปดาห์ และค่าเฉล่ีย 5 คร้ังต่อสัปดาห์ ส่วนมูลค่าการซ้ือสินคา้ในร้าน 7- eleven ตํ่าสุด 65 บาทต่อสัปดาห์ 

สูงสุด 1,500 บาทต่อสปัดาห์ และค่าเฉล่ีย 626 บาทต่อสปัดาห์ 

 ผลการทดสอบสมมติฐานงานวิจยั พบว่าความถ่ีในการเขา้ร้าน 7-eleven มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั

มูลค่าการซ้ือสินคา้ในร้าน 7-eleven อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 99% ส่วนรายไดต้่อเดือนและ

อายไุม่มีความสมัพนัธ์กบัมูลค่าการซ้ือสินคา้ในร้าน 7-eleven ดงัรายละเอียดตามตารางท่ี 2 
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ตารางที ่2 สรุปสมมติฐาน 

ข้อที ่ สมมตฐิาน 𝜷𝜷 Sig. ผลการวจิยั 

1. รายไดต้่อเดือนมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัมูลค่าการ

ซ้ือสินคา้ในร้าน 7-eleven ต่อสปัดาห์ 

.020 

 

.901 

 

ไม่มีความสมัพนัธ์กนั 

 

2. อายุมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับมูลค่าการซ้ือสินคา้

ในร้าน 7-eleven ต่อสปัดาห์ 

.152 .409 ไม่มีความสมัพนัธ์กนั 

3. ความถ่ี ในการเข้าร้ าน 7-eleven ต่ อสัปดาห์ มี

ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัมูลค่าการซ้ือสินคา้ในร้าน 

7-eleven ต่อสปัดาห์ 

.675 .001*** มีความสมัพนัธ์กนัเชิงบวก 

หมายเหตุ: N = 30, R2 = 0.306, *** ระดบันยัสาํคญั 0.01   

 

7. อภิปรายผล  

 ผลการศึกษาพบวา่ ความถ่ีในการเขา้ร้าน 7-eleven ต่อสัปดาห์มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัมูลค่าการซ้ือ

สินคา้ในร้าน 7-eleven ต่อสปัดาห์ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 99% และมีอิทธิพลต่อมูลค่าการ

ซ้ือสินคา้ในร้าน 7-eleven ต่อสัปดาห์อยา่งมาก เม่ือเทียบกบัตวัแปรตน้ตวัอ่ืน ( β  = 0.675) ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ในอดีตท่ีศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ในร้านสะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคในอาํเภอวารินชาํราบ จังหวดั

อุบลราชธานี พบว่าช่องทางการจัดจาํหน่ายมีความสัมพนัธ์กับมูลค่าการซ้ือสินคา้ในร้านสะดวกซ้ืออย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ (จิรภทัร ทววีฒัน,์ 2559) เช่นเดียวกบังานวจิยัในอดีตท่ีศึกษาธุรกิจขายสินคา้ออนไลน์ ซ่ึงพบวา่

ช่องทางการจดัจาํหน่ายมีผลต่อการซ้ือสินคา้ออนไลนเ์ช่นเดียวกนั (จุฑารัตน์ เกียรติรัศมี, 2558) ความถ่ีในการเขา้

ร้านเป็นผลท่ีต่อเน่ืองมาจากช่องทางการจดัหน่าย ซ่ึงร้าน 7-eleven ถือเป็นช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีสะดวก ทาํให้

ผูบ้ริโภคเขา้ร้านบ่อย จึงส่งผลใหมู้ลค่าการซ้ือสินคา้เพ่ิมสูงข้ึน  

ส่วนรายไดต้่อเดือนและอาย ุไม่มีความสัมพนัธ์กบัมูลค่าการซ้ือสินคา้ในร้าน 7-eleven ต่อสัปดาห์ ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัการศึกษาในอดีตเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้จากร้านคา้ในเครือข่ายเฟซบุ๊ค

และอินสตาแกรม ซ่ึงพบว่าปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และ

สถานภาพ ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ (ภทัรานิษฐ ์ฉายสุวรรณคีรี, 2559) 

 

8. ข้อเสนอแนะ 

 8.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) ผลการศึกษาพบวา่ ความถ่ีในการเขา้ร้านส่งผลใหมู้ลค่าการซ้ือสินคา้ในร้าน 7-eleven เพ่ิมมาก

ข้ึน ดงันั้นผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีกควรเนน้การดึงดูดใจใหลู้กคา้เขา้ร้านใหบ่้อยท่ีสุด เช่น การจดัโปรโมชัน่ การ

เลือกทาํเลท่ีตั้งท่ีอยูใ่กลก้ลุ่มลูกคา้ เป็นตน้ เพ่ือทาํใหลู้กคา้เขา้ร้านมากข้ึน 

(2) ผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการควบคุมค่าใชจ่้าย ควรลดความถ่ีในการเขา้ร้านสะดวกซ้ือ เพ่ือหลีกเล่ียงการ

ซ้ือสินคา้ในมูลค่าท่ีมากเกินไป อีกทั้ งช่องทางการตลาดท่ีมีความหลากหลายสามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคได้ง่าย 

ผูบ้ริโภคควรตระหนกัความจาํเป็นในการซ้ือสินคา้อุปโภคบริโภคและมีความยบัย ั้งชัง่ใจในความตอ้งการและ

อดทนต่อส่ิงเร้าต่างๆ 
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8.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) งานวิจยัในอนาคตควรทาํการศึกษาตวัแปรตน้อ่ืนท่ียงัไม่ไดท้าํการศึกษาในคร้ังน้ี เน่ืองจากยงั

เหลืออีกร้อยละ 69.4 ท่ีเป็นอิทธิพลจากตวัแปรอ่ืนท่ีต่อมูลค่าท่ีซ้ือสินคา้ใน 7-eleven 

(2) ควรศึกษาเปรียบเทียบกลุ่มประชากรท่ีแตกต่างกันออกไป เพ่ือให้เกิดความเขา้ใจมากข้ึน

เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อมูลค่าการซ้ือสินคา้ในร้านสะดวกซ้ือ 

(3) ควรขยายขอบเขตดา้นพ้ืนท่ีในเขตเมือง และในเขตนอกเมือง ท่ีผูบ้ริโภคมีวฒันธรรม วิถีชีวิตท่ี

มีความแตกต่างกนั 
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บทคัดย่อ 

 มีดอรัญญิกเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีความสาํคญัในการนาํรายไดเ้ขา้มาสู่ชุมชน ดงันั้นงานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงค ์

เพ่ือศึกษาสภาพการดาํเนินงานวสิาหกิจชุมชนภูมิปัญญาชาวบา้นการผลิตมีดอรัญญิกในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

จากการเก็บขอ้มูลแบบผสมผสานจากกลุ่มผูผ้ลิตทั้ง 16 คน โดยใชแ้บบสอบถามประกอบการสมัภาษณ์ พบวา่ มีด

อรัญญิกเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีไดรั้บรางวลั OTOP สมาชิกมีความพึงพอใจในการบริหารจดัการกลุ่ม  การดาํเนินงาน

ของสมาชิกมีการแบ่งหนา้ท่ีชดัเจนตามความถนดั/ความสามารถ ปัญหาในการดาํเนินงานของวสิาหกิจชุมชนส่วน

ใหญ่เป็นเร่ืองบุคลากร/คนทาํงาน บุคลากรการผลิตส่วนใหญ่เป็นคนในครอบครัว มีการจดัหาเงินทุนโดยการ

ระดมหุ้นจากสมาชิก มีเงินทุนหมุนเวียนค่อนขา้งมากในการดาํเนินงาน มีการบนัทึกการใชจ่้าย/จดัทาํบญัชีเอง 

วตัถุดิบหลักในการผลิตคือเหล็กนําเขา้มาจากประเทศเยอรมัน และประเทศญ่ีปุ่น โดยตัวแทนจําหน่ายใน

กรุงเทพมหานคร สภาพการบริหารจดัการผูผ้ลิตท่ีมีอาย ุการศึกษา และระยะเวลาในการประกอบอาชีพท่ีต่างกนั 

ส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัในดา้นการวางแผนการดาํเนินงาน การจดัทาํบญัชี/การเงิน และการผลิต อยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสุด สาํหรับดา้นการตลาด การจดัโครงสร้างองคก์ร และการบริหารงานบุคคล อยูใ่นระดบัมาก 

 

คาํสําคญั: การดาํเนินงาน  วสิาหกิจชุมชน  ภูมิปัญญาชาวบา้น 
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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. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 วิสาหกิจชุมชนเป็นแนวทางท่ีจะช่วยแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนและเป็นแนวทางท่ีสร้าง

เศรษฐกิจสังคมและชุมชนใหมี้ความยัง่ยนืเพราะเป็นการส่งเสริมใหชุ้มชนรู้จกัใชท้รัพยากรทอ้งถ่ินทาํใหพ้วกเขา

สามารถพ่ึงพาตนเองในระยะยาวไดอ้ยา่งมัน่คง ซ่ึงกลุ่มงานพฒันาวิสาหกิจเกษตรชุมชนกรมส่งเสริมการเกษตร 

(กรมส่งเสริมการเกษตร, 2558) ไดอ้ธิบายความหมายของวิสาหกิจชุมชนไวว้า่วิสาหกิจชุมชน (SMCE หรือ small 

and micro community enterprise) หมายถึง กิจการของชุมชนท่ีเก่ียวกับการผลิตสินคา้การให้บริการหรืออ่ืนๆ                      

ท่ีดาํเนินการโดยคณะบุคคลท่ีมีความผูกพนัมีวิถีชีวิตร่วมกนัและรวมตวักนัประกอบกิจการดงักล่าวไม่วา่จะเป็น

นิติบุคคลในรูปแบบใดหรือไม่เป็นนิติบุคคลเพ่ือสร้างรายไดแ้ละเพ่ือการพ่ึงพาตนเองของครอบครัวชุมชนและ

ระหว่างชุมชนหรือกล่าวโดยสรุปก็คือการประกอบการเพ่ือการจัดการทุนของชุมชนอย่างสร้างสรรค์เพ่ือ                  

การพ่ึงตนเองซ่ึงทุนของชุมชนนั้นก็จะหมายรวมถึงทรัพยากรผลผลิตทางการเกษตรความรู้ภูมิปัญญาวฒันธรรม

ประเพณีของทอ้งถ่ิน วิสาหกิจชุมชนเป็นการประกอบการท่ีเน้นวิธีคิด กระบวนการเรียนรู้เน้นความพอเพียง

เพ่ือให้สามารถพ่ึงตนเองได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการริเร่ิมกระบวนการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนให้มีความ

เขม้แข็งคนในชุมชนทุกคนมีส่วนร่วม โดยชุมชนจะเป็นผูก้าํหนดแนวทางการพฒันาของตนเองโดยมีเจา้หน้าท่ี

สนบัสนุน อาํนวยความสะดวก ประสานงาน และสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกบัชุมชนเพ่ือมุ่งพฒันาชุมชนให้

สามารถวิเคราะห์ วางแผนบริหารจดัการชุมชนของตนเองและสามารถแกไ้ขไดต้รงกบัความตอ้งการของชุมชน 

(กรมการพฒันาชุมชน, 2558) ต่อมาในปี พศ. 2548 รัฐบาลจึงได้ประกาศใช้พระราชบญัญติัส่งเสริมวิสาหกิจ

ชุมชน ซ่ึงเป็นยทุธศาสตร์การพฒันาท่ีสาํคญั เพราะแต่ละทอ้งถ่ินในประเทศไทยมีทรัพยากรท่ีหลากหลายแต่ละ

ชุมชนมีภูมิปัญญาท่ีสามารถผลิตสินคา้ชุมชน โดยนาํทรัพยากรในทอ้งถ่ินมาบริหารจดัการให้เกิดประโยชน์และ

ความคุม้ค่า  ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน เพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนื รัฐบาลจึงส่งเสริมการก่อตั้งวิสาหกิจ

ชุมชน เกิดความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ เกิดการพ่ึงพาตนเอง เพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขนั การส่งเสริม
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วิสาหกิจชุมชนจึงเป็นการส่งเสริมการประกอบการขนาดย่อม การพฒันาวิสาหกิจชุมชนไดก่้อให้เกิดกิจกรรม

ต่างๆ  หรือเป็นการพฒันาบนฐานความรู้ท่ีไดม้าจากองค์ความรู้ภายในชุมชนเป็นหลกัและผสมผสานกับองค์

ความรู้ภายนอก ทาํใหชุ้มชนเกิดความเช่ือมัน่และพ่ึงพาตนเองได ้วสิาหกิจชุมชนภูมิปัญญาชาวบา้นอนัเป็นความรู้ 

ซ่ึงเกิดจากทกัษะท่ีเรียนรู้สืบทอดกนัมาจากรุ่นสู่รุ่น เป็นองคค์วามรู้ ท่ีเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ ผ่านการ

ทดลองเรียนรู้จากการดํารงชีวิตจริง ท่ีมีการปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง และมีการปรับเปล่ียนให้เหมาะสมตาม

สภาวะการณ์ นบัเป็นมรดกทางสังคมอนัลํ้าค่า เป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาของชุมชน ถา้ไม่ให้ความสาํคญัในส่ิงลํ้า

ค่าน้ีอาจจะสูญหายไปในท่ีสุด นอกจากน้ีในปัจจุบนันโยบายของภาครัฐไดมี้การส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันา

ระดบัทอ้งถ่ินหรือชุมชนใหเ้กิดการพ่ึงพาตนเองได ้ภายใตก้ารเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ โดยการจดัตั้งกลุ่มหรือ

องค์การชุมชนในการพฒันาอาชีพ ให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพไดอ้ยา่งหลากหลาย สร้างรายไดใ้หก้บั

ครัวเ รือน ทําให้หลายชุมชนต้องมีการรวมกลุ่มในแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ให้เ กิดการเรียนรู้ร่วมกัน                                 

โดยกระบวนการของชุมชน ให้เกิดการพ่ึงตนเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกับแนวคิดวิสาหกิจชุมชน (กนกพร, 2555) 

ผลิตภัณฑ์มีดอรัญญิกเป็นผลิตภัณฑ์ท่ี มีความสําคัญในฐานะท่ีเ ป็นสัญลักษณ์อย่างหน่ึงของจังหวัด

พระนครศรีอยธุยากิจกรรมการผลิตมีดอรัญญิกมีความเป็นมาทางประวติัศาสตร์มายาวนาน นับตั้งแต่ราวสมยั               

รัชกาลท่ี 2  เป็นตน้มา ประชากรกลุ่มหน่ึงในตาํบลท่าชา้ง อาํเภอนครหลวง ท่ียงัชีพดว้ยการการผลิตมีดขาย เป็น              

ชาวลาวจากเวียงจนัทน์ซ่ึงไดอ้พยพเขา้มาตั้งถ่ินฐานในบริเวณท่ีราบลุ่มของแม่นํ้ าป่าสกัตามแนวริมฝ่ังท่ีเป็นคุง้นํ้ า

อนัอุดมสมบูรณ์ โดยไดน้าํทกัษะวิชาความรู้ทางดา้นการตีเหล็กท่ีติดตวัมาแต่เดิมมาใชใ้นการผลิตมีดซ่ึงมีความ

งดงามและคงทน มีดท่ีผลิตข้ึนในตาํบลท่าชา้ง เป็นท่ีรู้จกักนัดีในช่ือของ ”มีดอรัญญิก” (จุฑา, 2550) 

 จังหวดัพระนครศรีอยุธยา เป็นจังหวดัท่ีประชากรส่วนใหญ่อยู่ในภาคการเกษตร การดํารงชีวิต                      

ด้วยวิธีการทาํการเกษตรเพียงอย่างเดียวยงัไม่สามารถทาํให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีข้ึนได ้ดังนั้นจึงเกิด                 

การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร และงานศิลปหตัถกรรมพ้ืนบา้น ซ่ึงเป็นภูมิปัญญาชาวบา้น เป็นอาชีพเสริม หรือ

บางชุมชนไดย้ึดภูมิปัญญาชาวบา้นเป็นอาชีพหลกัในการดาํรงชีวิตตลอดมา ปัจจุบนัไดมี้การยื่นขอจดทะเบียน                 

วสิากิจชุมชนเป็นจาํนวนมาก และขณะเดียวกนัก็ไดแ้จง้ความตอ้งการขอรับการส่งเสริมและพฒันาวสิาหกิจชุมชน 

ซ่ึงเป็นแนวทางในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ ให้มีความมัน่คงย ัง่ยืนสอดคลอ้งกบัพระราชดาํริใน

ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวฯ ไดท้รงใหป้รัชญาการดาํเนินชีวิต จากท่ีไดท้รงทดลอง

ปฏิบติัและมีพระราชดาํรัสมานานแลว้ ท่ีจะให้ราษฎรไดรู้้จกัช่วยเหลือตนเอง รู้จกัประยกุตใ์ชค้วามรู้ ภูมิปัญญา

และความคิดสร้างสรรค ์ในการดาํรงชีวิตอย่างมีความสุข การดาํเนินงาน การวางแผนและการตดัสินใจอย่าง

เหมาะสม จาํเป็นตอ้งมีฐานขอ้มูลความรู้ท่ีถูกต้อง และสอดคลอ้งกับสภาพแวดลอ้มของชุมชนและท้องถ่ิน                   

การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของชาติ 

 การวิจัยคร้ังน้ี จึงเป็นการศึกษาเพ่ือให้ได้ความรู้ท่ีจะนํามาเป็นประโยชน์ในการพฒันาศักยภาพ                     

การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนภูมิปัญญาชาวบ้านการผลิตมีดอรัญญิกสู่การเติบโตอย่างย ัง่ยืนในจงัหวดั

พระนครศรีอยธุยาท่ีเป็นเศรษฐกิจพ้ืนฐานของชุมชนให้เป็นอาชีพท่ีมัน่คง สร้างงาน สร้างรายได ้และเพ่ือพฒันา

ความเขม้แขง็ของชุมชนต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

เพ่ือศึกษาสภาพการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนภูมิปัญญาชาวบ้านการผลิตมีดอรัญญิกในจังหวดั

พระนครศรีอยธุยา  
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3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
  

 

   

     

     

      

     

     

  

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

 4.1 ประชากรและตวัอย่าง 

 กลุ่มผู ้ผลิต คือ ผู ้มีอาชีพในการผลิตมีดอรัญญิก ชาวตําบลท่าช้าง อําเภอนครหลวง จังหวัด

พระนครศรีอยธุยา จาํนวน 16 คน ท่ีข้ึนทะเบียนสินคา้โอทอปของกรมพฒันาชุมชนจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาปี 

2560 

       4.2 ตวัแปรทีศึ่กษา 

 สภาพการดาํเนินงาน ไดแ้ก่  การวางแผน  การจดัโครงสร้างองคก์ร  การบริหารงานบุคคล การตลาด  

การผลิต  การบญัชี/การเงิน        

      4.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

         การรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ ประกอบดว้ยขอ้มูลเชิงปริมาณ และขอ้มูลเชิงคุณภาพ ซ่ึงไดแ้ก่ ขอ้มูลทัว่ไป

ของผูป้ระกอบการวิสาหกิจชุมชน สภาพปัจจุบนัในการดาํเนินงานของวิสาหกิจชุมชน ดงันั้น เคร่ืองมือท่ีใชใ้น

การวิจยัจึงประกอบดว้ย แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์ สาํหรับการวิจยัเชิงปริมาณและวิจยัเชิงคุณภาพท่ี

ผูว้จิยัสร้างข้ึนมาและผา่นการทดสอบก่อนเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ  

      4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 กลุ่มตวัอยา่งผูผ้ลิตเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามประกอบการสมัภาษณ์ คือ 1) เป็นขอ้มูลส่วน

บุคคล 2) เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัการดาํเนินงานการผลิต โดยผูว้ิจยัทาํการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มประชากรทั้งหมดรวม 16 

คน ท่ีข้ึนทะเบียนสินคา้โอทอปกบักรมพฒันาชุมชนจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

          การศึกษาคร้ังน้ีเพ่ือใหก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลตรงตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั ผูว้จิยัไดน้าํแบบสอบถามท่ี

ไดม้าวเิคราะห์ดว้ยวิธีการทางสถิติ โดยผูว้จิยัไดว้เิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ การวเิคราะห์สถิติเชิงพรรณา และการ

วิเคราะห์เชิงคุณภาพ ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation)  

 

 

สภาพการดาํเนินงาน 

     - การวางแผน 

     - การจดัโครงสร้างองคก์าร 

     - การบริหารงานบุคคล 

     - การตลาด 

     - การผลิต 

     - การบญัชี/การเงิน 

ข้อมูลทัว่ไปของผู้ผลติ 

   - อาย ุ

   - การศึกษา 

   - ระยะเวลาในการประกอบ

อาชีพ 
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5. สรุปผลการวจัิย 

 การดาํเนินงานการผลิตมีดอรัญญิก พบว่า วิสาหกิจชุมชนการผลิตมีดอรัญญิกเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีไดรั้บ

รางวลั OTOP สมาชิกมีความพึงพอใจในการบริหารจดัการกลุ่มค่อนขา้งมาก ในการดาํเนินงานของสมาชิกมีการ

แบ่งหน้าท่ีท่ีชดัเจนตามความถนัด/ความสามารถ ในกรณีการดาํเนินงานของสมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมี

ปัญหาผูน้าํกลุ่มจะเขา้ไปจดัการเอง ปัญหาในการดาํเนินงานของวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่เป็นเร่ืองบุคลากร/

คนทาํงาน บุคลากรการผลิตส่วนใหญ่เป็นคนในครอบครัว ดา้นการจดัหาเงินทุนโดยการระดมหุ้นจากสมาชิก 

ดา้นเงินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินงานสมาชิกมีความเห็นว่ามีค่อนขา้งมาก จาํนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 68.8              

มีพอดี จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 18.8 มีมาก จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 ดา้นการบนัทึกการใชจ่้าย/จดัทาํ

บญัชีโดยมีการจดัทาํเอง ความเป็นมาของการประกอบอาชีพสืบสานต่อมาจากบรรพบุรุษ โดยมีการจดัหาวตัถุดิบ

ในการผลิตมาจากต่างถ่ิน ลูกคา้เป้าหมายส่วนใหญ่เป็นคนในทอ้งถ่ิน/นักท่องเท่ียว/พ่อคา้คนกลาง ส่วนด้าน

ช่องทางการจดัจาํหน่ายมีผูม้ารับไปจาํหน่ายประจาํและจดัจาํหน่ายเอง 

 จากตารางท่ี 1 แสดงขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพการบริหารจดัของวิสาหกิจชุมชนภูมิปัญญาชาวบา้นการผลิต

มีดอรัญญิก ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี ดา้นอายุ พบว่า ผูผ้ลิตท่ีมีอายุ 55 ปีข้ึนไปมีการวางแผนการดาํเนินงาน มีการ

บริหารจดัการการผลิต และมีการดาํเนินการด้านการจัดทาํบัญชี/การเงินมีค่าเฉล่ียเท่ากันคือ 𝑋𝑋�  = 4.93 และ                   

ดา้นการตลาด 𝑋𝑋�  = 4.53 อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ส่วนดา้นการบริหารงานบุคคล 𝑋𝑋�  = 4.26 และการจดัโครงสร้าง

องคก์ร 𝑋𝑋�  = 4.20 อยูใ่นระดบัมาก ส่วนผูผ้ลิตท่ีมีอาย ุ46–55 ปี มีการวางแผนการดาํเนินงาน และมีการดาํเนินการ

ด้านการจัดทาํบัญชี/การเงินมีค่าเฉล่ียเท่ากันคือ 𝑋𝑋�  = 4.84 อยู่ในระดับมากท่ีสุด ในด้านการผลิต 𝑋𝑋�  = 4.46                    

ดา้นการตลาด 𝑋𝑋�  = 4.08 ดา้นการจดัโครงสร้างองคก์ร 𝑋𝑋�  = 4.00 และดา้นการบริหารงานบุคคล 𝑋𝑋�  = 3.88 อยูใ่น

ระดบัมาก สาํหรับผูผ้ลิตท่ีมีอาย ุ36-45 ปี มีการวางแผนการดาํเนินงาน และมีการดาํเนินการดา้นการจดัทาํบญัชี/

การเงินมีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ  𝑋𝑋�  = 4.80 อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ในดา้นการผลิต  𝑋𝑋�  = 4.45 ดา้นการจดัโครงสร้าง

องคก์ร  𝑋𝑋�  = 4.00 ดา้นการตลาด  𝑋𝑋�  = 3.95 และดา้นการบริหารงานบุคคล  𝑋𝑋�  = 3.85 อยูใ่นระดบัมาก 

 ดา้นการศึกษา พบว่า ผูผ้ลิตท่ีมีระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย มีการวางแผนการดาํเนินงาน มี

การดาํเนินการดา้นการจดัทาํบญัชี/การเงินมีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ  𝑋𝑋�  = 5.00 และมีการผลิต  𝑋𝑋�  = 4.60 อยูใ่นระดบั

มากท่ีสุด ดา้นการตลาดและการจดัโครงสร้างองคก์รมีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ  𝑋𝑋�  = 4.00 และดา้นการบริหารงานบุคคล  

𝑋𝑋�  = 3.80 อยู่ในระดบัมาก ส่วนผูผ้ลิตท่ีมีการศึกษาระดับประถมศึกษามีการวางแผนการดาํเนินงาน มีการ

ดาํเนินการดา้นการจดัทาํบญัชี/การเงินมีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ  𝑋𝑋�  = 4.86 และดา้นการผลิต  𝑋𝑋�  = 4.58 อยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสุด ส่วนด้านการตลาด 𝑋𝑋�  = 4.20 ด้านการจัดโครงสร้างองค์กร 𝑋𝑋�  = 4.00 และด้านการบริหารงานบุคคล                                    

𝑋𝑋�  = 3.98 อยูใ่นระดบัมาก สาํหรับผูท่ี้มีการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้มีการวางแผนการดาํเนินงาน มีการ

ดําเนินการด้านการจัดทําบัญชี/การเงินมีค่าเฉล่ียเท่ากันคือ  𝑋𝑋�  = 4.60 อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการผลิต                          

𝑋𝑋�  = 4.30 ดา้นการจดัโครงสร้างองค์กร  𝑋𝑋�  = 4.00 และดา้นการตลาดกบัดา้นการบริหารงานบุคคลมีค่าเฉล่ีย

เท่ากนัคือ  𝑋𝑋�  = 3.90 อยูใ่นระดบัมาก 

 ด้านระยะเวลาในการประกอบอาชีพ พบว่า ผู ้ผลิตท่ีประกอบอาชีพ 20 ปีข้ึนไป มีการวางแผน                         

การดาํเนินงาน มีการดาํเนินการดา้นการจดัทาํบญัชี/การเงินมีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ  𝑋𝑋�  = 4.86 และดา้นผลิต 𝑋𝑋�  = 4.58 

อยู่ในระดับมากท่ีสุด ส่วนด้านการตลาด 𝑋𝑋�  = 4.20 ด้านการจัดโครงสร้างองค์กร 𝑋𝑋�  = 4.05 และด้าน                                 

การบริหารงานบุคคล 𝑋𝑋�  = 3.98 อยู่ในระดับมาก สําหรับผู ้ผลิตท่ีประกอบอาชีพ 16-20 ปี มีการวางแผน                          

การดาํเนินงาน มีการดาํเนินการดา้นการจดัทาํบญัชี/การเงินมีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ  𝑋𝑋�  = 4.80 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด          
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ส่วนด้านการผลิต  𝑋𝑋�  = 4.45 ด้านการจัดโครงสร้างองค์กร  𝑋𝑋�  = 4.00 ด้านการตลาด  𝑋𝑋�  = 3.95 และด้าน                   

การบริหารงานบุคคล  𝑋𝑋�  = 3.85 อยูใ่นระดบัมาก 

 

ตารางที ่1   แสดงขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพการบริหารจดัของวสิาหกิจชุมชนภูมิปัญญาชาวบา้นการผลิตมีดอรัญญิก  

ข้อมูล 

สภาพการบริหารจัดการ 

การวางแผน 

การจัด

โครงสร้าง

องค์กร 

การ

บริหารงาน

บุคคล 

การตลาด การผลติ 
การบัญชี/

การเงนิ 

𝑋𝑋� S.D 𝑋𝑋� S.D 𝑋𝑋� S.D 𝑋𝑋� S.D 𝑋𝑋� S.D 𝑋𝑋� S.D 

1. อาย ุ

    36 – 45 ปี 

    46 - 55 ปี 

    55 ปีข้ึนไป 

 

4.80 

4.84 

4.93 

 

.23 

.16 

.11 

 

4.00 

4.00 

4.20 

 

- 

.31 

- 

 

3.85 

3.88 

4.26 

 

.10 

.28 

.30 

 

3.95 

4.08 

4.53 

 

.10 

.38 

.30 

 

4.45 

4.46 

4.93 

 

.30 

.36 

.11 

 

4.80 

4.84 

4.93 

 

.23 

.16 

.11 

รวม 4.85 .17 4.03 .24 3.95 .28 4.13 .37 4.55 .35 4.85 .17 

2. ระดบัการ 

ศึกษา 

    ประถมศึกษา 

    มธัยมศึกษา

ตอนตน้ 

    มธัยมศึกษาตอน

ปลายหรือเทียบเท่า 

 

 

4.86 

 

4.60 

 

5.00 

 

 

.15 

 

- 

 

- 

 

 

4.05 

 

4.00 

 

4.00 

 

 

.28 

 

- 

 

- 

 

 

3.98 

 

3.90 

 

3.80 

 

 

.32 

 

.14 

 

- 

 

 

4.20 

 

3.90 

 

4.00 

 

 

.40 

 

.14 

 

- 

 

 

4.58 

 

4.30 

 

4.60 

 

 

.37 

 

.42 

 

- 

 

 

4.86 

 

4.60 

 

5.00 

 

 

.15 

 

- 

 

- 

รวม 4.85 .17 4.03 .24 3.95 .28 4.13 .37 4.55 .35 4.85 .17 

3. ระยะเวลาใน

การประกอบอาชีพ 

    16 – 20 ปี 

    20 ปีข้ึนไป 

 

 

4.80 

4.86 

 

 

.23 

.15 

 

 

4.00 

4.05 

 

 

.00 

.28 

 

 

3.85 

3.98 

 

 

.10 

.32 

 

 

3.95 

4.20 

 

 

.10 

.40 

 

 

4.45 

4.58 

 

 

.30 

.37 

 

 

4.80 

4.86 

 

 

.23 

.15 

รวม 4.85 .17 4.03 .24 3.95 .28 4.13 .37 4.55 .35 4.85 .17 

 

6. อภิปรายผล  

 การดาํเนินงานการผลิตมีดอรัญญิกเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีได้รับรางวลั OTOP สมาชิกมีความพึงพอใจใน                 

การบริหารจัดการกลุ่มค่อนขา้งมาก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ เกรียงไกร กาวิละ (2558) เร่ือง รูปแบบ                   

การบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วมของวิสาหกิจชุมชนในจงัหวดัสุโขทยั พบว่า สภาพวิสาหกิจชุมชน ส่วนใหญ่

ก่อตั้งข้ึนเพ่ือแกไ้ขปัญหาการประกอบอาชีพของชุมชน หรือสร้างอาชีพจากความถนดัหรือภูมิปัญญาชาวบา้นใน

ชุมชน การบริหารงานมีจุดแขง็คือ สมาชิกในกลุ่มมีการร่วมแรงร่วมใจกนั มีความรู้ความสามารถ ความเช่ียวชาญ 

และความศรัทธาในผูน้ํากลุ่ม ส่วนในการดําเนินงานของสมาชิกมีการแบ่งหน้าท่ีท่ีชัดเจนตามความถนัด/

ความสามารถ ในกรณีการดาํเนินงานของสมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีปัญหาผูน้าํกลุ่มจะเขา้ไปจดัการเอง 
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ปัญหาในการดาํเนินงานของวสิาหกิจชุมชนส่วนใหญ่เป็นเร่ืองบุคลากร/คนทาํงาน บุคลากรการผลิตส่วนใหญ่เป็น

คนในครอบครัว มีการจัดหาเงินทุนโดยการระดมหุ้นจากสมาชิก มีเ งินทุนหมุนเวียนค่อนข้างมากใน                                

การดาํเนินงาน มีการบนัทึกการใชจ่้าย/จดัทาํบญัชีเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รัญจวน ประวติัเมือง (2559) 

เร่ือง แนวทางการสร้างเสริมการดาํเนินงานวิสาหกิจชุมชน จงัหวดัลพบุรี พบว่า การดาํเนินงานของวิสาหกิจ

ชุมชนในลพบุรีมีรูปแบบของการผลิตมากสุด โดยมีการผลิตทั้งพืชและสัตวเ์พราะลกัษณะทางภูมิศาสตร์ และ

สังคมศาสตร์หล่อหลอมให้กลุ่มคนมีอาชีพในการทาํการเกษตรเล้ียงสัตว ์ผลิตอาหาร และการแปรรูป รวมทั้ง                    

การผลิตผา้ทอมือ การประกอบการมีการบริหารในรูปของคณะกรรมการมีประธานเป็นผูน้าํกลุ่ม และโดยส่วน

ใหญ่เป็นผูก่้อตั้งดว้ย เงินทุนเร่ิมแรกท่ีใช้ในการดาํเนินงานส่วนใหญ่ไดจ้ากการระดมเงินของสมาชิก การใช้

จ่ายเงินสมาชิกจะมีการแยกบญัชีกิจกรรมกบับญัชีส่วนตวั การใชจ่้ายอยูใ่นรูปเงินสดเป็นหลกั มีการบนัทึกขอ้มูล

รายรับและรายจ่ายใชส้มุด ยงัไม่มีการจดัทาํในรูปงบทางการเงินท่ีจะนาํมาใชใ้นการดูสถานภาพของการดาํเนิน

อยา่งแทจ้ริง สาํหรับการดาํเนินดา้นบุคลากรจะมีการจดัหาบุคลากรจากสมาชิกของกลุ่ม การทาํงานมีการวางกติกา

ไว้เป็นแนวปฏิบัติแต่ไม่เคร่งครัดมาก มีการประเมินโดยส่วนใหญ่ใช้การสังเกตการณ์ ด้านการผลิตมี                                 

การดาํเนินงานตามความถนดัของสมาชิก แหล่งวตัถุดิบท่ีใชมี้ทั้งภายในและภายนอก ส่วนใหญ่มีการวางแผนใน

เร่ืองปริมาณการผลิต และการใช้วตัถุดิบจะมีการบนัทึกจาํนวนในสมุด ส่วนการดาํเนินงานดา้นตลาด พบว่า                

ส่วนใหญ่ทาํการขายในทอ้งถ่ินโดยช่องทางการจดัจาํหน่ายดาํเนินการเอง รองลงมาคือ การขายผา่นพอ่คา้คนกลาง 

ส่วนในดา้นความเป็นมาของการประกอบอาชีพสืบสานต่อมาจากบรรพบุรุษ โดยมีการจดัหาวตัถุดิบในการผลิต

มาจากต่างถ่ินเป็นเหล็กนําเข้ามาจากประเทศเยอรมัน และประเทศญ่ีปุ่น นําเข้าโดยตัวแทนจําหน่ายใน

กรุงเทพมหานคร ลูกคา้เป้าหมายส่วนใหญ่เป็นคนในทอ้งถ่ิน/นกัท่องเท่ียว/พ่อคา้คนกลาง ส่วนดา้นช่องทางการ

จดัจาํหน่ายมีผูม้ารับไปจาํหน่ายประจาํและจดัจาํหน่ายเอง 

 สภาพการบริหารจดัของวิสาหกิจชุมชนภูมิปัญญาชาวบา้นการผลิตมีดอรัญญิก ผูผ้ลิตท่ีมีอาย ุการศึกษา 

และระยะเวลาในการประกอบอาชีพท่ีต่างกนั ส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัสภาพการบริหารจดัการในดา้นการวาง

แผนการดาํเนินงาน การดาํเนินการดา้นการจดัทาํบญัชี/การเงิน และการบริหารจดัการการผลิต อยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสุด สาํหรับดา้นการตลาด การจดัโครงสร้างองคก์ร และการบริหารงานบุคคล อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวจิยัของสุภาพร  รักดี (2555) เร่ือง แนวทางการบริหารจดัการวสิาหกิจชุมชนของกล่มทอผา้บา้นเด่นววั อาํเภอ

วงัเจา้ จงัหวดัตาก พบวา่ การบริหารจดัการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผา้บา้นเด่นววั อาํเภอวงัเจา้ จงัหวดัตาก สมาชิก

ให้ความสําคญัการบริหารอยูในระดับสูง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ด้านการบริหารจัดการ สมาชิกให้

ความสําคญัความถ่ีอยูในระดับสูง รองลงมาคือ ด้านการตลาด ด้านการผลิตตามลาํดับ และยงัสอดคลอ้งกับ

งานวจิยัของ นงลกัษณ์  ทองศรี (2559) เร่ือง รูปแบบการจดัการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภณัฑผ์า้ไหม จงัหวดั

บุรีรัมย ์พบวา่ (1) ปัญหาดา้นจดัการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภณัฑผ์า้ไหม จงัหวดับุรีรัมย ์

ดา้นการจดัการการผลิตอยูใ่นระดบัมาก รองลงมาคือ ดา้นการจดัการการตลาด ดา้นการจดัการการเงินและการ

บญัชี ดา้นการจดัการระบบสารสนเทศ อยูใ่นระดบัปานกลาง และดา้นการบริหารองคก์าร ดา้นการจดัการการวิจยั

และพฒันา อยูใ่นระดบันอ้ย (2) ความตอ้งการในการพฒันาการจดัการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภณัฑผ์า้ไหม 

จงัหวดับุรีรัมย ์ดา้นการจดัการการผลิตอยู่ในระดบัมาก รองลงมา คือ ดา้นการจดัการการตลาด ดา้นการจดัการ

การเงินและการบัญชี ด้านการจัดการระบบสารสนเทศ อยู่ในระดับปานกลาง และด้านการบริหารองค์การ                    

ดา้นการจดัการการวจิยัและพฒันาอยูใ่นระดบันอ้ย 
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7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้  

 1. หน่วยงานภาครัฐควรมีการสนบัสนุนใหมี้การฝึกอบรมและสามารถนาํมาประกอบเป็นอาชีพได ้

 2. หน่วยงานภาครัฐควรส่งเสริมใหน้าํมาบูรณาการในบทเรียนของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาและ

นกัเรียนสายอาชีพเพ่ือใหอ้าชีพการผลิตผลิตภณัฑภู์มิปัญญาชาวบา้นคงอยูสื่บไป 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

1. การวจิยัคร้ังน้ีเนน้ไปท่ีวสิาหกิจชุมชนภูมิปัญญาชาวบา้นท่ีมีศกัยภาพในการไดรั้บรางวลั OTOP 

คือ การผลิตมีดอรัญญิก ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีช่ือเสียงประจาํจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ในการศึกษาคร้ังต่อไปควร

หาผลิตภณัฑข์องวสิาหกิจชุมชนท่ีไดรั้บรางวลั OTOP ชนิดอ่ืนเพ่ือท่ีสามารถพฒันาศกัยภาพในการผลิตของ

วสิาหกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขนัตอ่ไปในอนาคต  

2. การวจิยัพบประเด็นปัญหาท่ีน่าศึกษาต่อ คือเยาวชนรุ่นใหม่ไม่สนใจท่ีจะประกอบอาชีพภูมิ

ปัญญาชาวบา้น จึงควรศึกษาหารูปแบบท่ีจะจูงใจใหเ้ยาวชนรุ่นใหม่เห็นความสาํคญัและพฒันาอาชีพการผลิต

สินคา้ภูมิปัญญาชาวบา้นต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจยัถึงปัจจยัดา้นคุณภาพชีวิตในการทาํงานท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารของบุคลากร

โรงพยาบาลในจงัหวดัเพชรบูรณ์” มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัดา้นคุณภาพชีวิตในการทาํงานท่ีมีผลต่อความ

ผูกพนัต่อองคก์ารของบุคลากรโรงพยาบาลในจงัหวดัเพชรบูรณ์ โดยใชว้ิธีการวิจยัเชิงสาํรวจดว้ยแบบสอบถาม      

เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล จากประชากรท่ีเป็นบุคลากรของโรงพยาบาลในจงัหวดัเพชรบูรณ์ 10 แห่ง         

มีจาํนวนทั้งส้ิน 2,831 คน คาํนวณหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของ Taro Yamane ท่ีระดบัความเช่ือมัน่    

ร้อยละ 95 ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 350 คน และนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์ทางสถิติ ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่า T-test ค่า F-test และการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple 

Regression) ผลการวิจยัพบว่า 1) คุณภาพชีวิตในการทาํงานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 2) ความผูกพนัต่อองค์การ

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัคุณภาพชีวิตในการทาํงานกบัความผูกพนัต่อ

องค์การ พบว่าตวัแปรคุณภาพชีวิตในการทาํงาน จาํนวน 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการพฒันาความสามารถของบุคคล 

ด้านธรรมนูญในองค์การ และด้านความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กับสังคม ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์การอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดงักล่าวสามารถเขียนเป็นสมการทาํนายไดด้งัน้ี Y 

= 0.770 + 0.268 (การพฒันาความสามารถของบุคคล) + 0.121 (ธรรมนูญในองค์การ) + 0.332 (ความเก่ียวขอ้ง

สมัพนัธ์กบัสงัคม) 

 

คาํสําคญั: คุณภาพชีวติในการทาํงาน, ความผกูพนัต่อองคก์าร 
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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. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 มนุษยคื์อทรัพยากรหลกัท่ีสาํคญัต่อองคก์ารในการขบัเคล่ือนให้องคก์ารไปสู่เป้าหมาย จึงตอ้งคาํนึงถึงปัจจยั

ดา้นคุณภาพชีวติในการทาํงาน หากบุคลากรมีคุณภาพชีวติในการทาํงานท่ีดีแลว้ ก็จะส่งผลใหเ้กิดความสุขในงาน ส่ิงท่ี

ตามมานั่นคือ ความผูกพนัต่อองค์การ ซ่ึงความผูกพนัท่ีเกิดข้ึน ไม่วา่จะเป็นความผูกพนัทางใจ การคงอยูก่บัองค์การ 

และความผูกพนัด้านบรรทัดฐาน (Allen and Meyer, 1990) ถือว่าเป็นหัวใจหลกัในการธํารงรักษาทรัพยากรบุคคล 

ปัจจุบนัพบว่า ภาครัฐและองค์การต่าง ๆ ลว้นมุ่งเน้นท่ีจะพฒันาคุณภาพชีวิตในการทาํงานและความมีสุขภาพดีของ

บุคลากรมากข้ึน หน่วยงานทางการแพทยเ์ป็นองคก์ารท่ีมีบทบาทสาํคญัในการพฒันาชีวิตของบุคคลโดยเฉพาะในเร่ือง

ของสุขภาพ ทาํให้ระบบสาธารณสุขในปัจจุบนัมีการพฒันาและเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งในดา้นของคุณภาพ

และรูปแบบของการให้บริการ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบักระแสดา้นสุขภาพท่ีเกิดข้ึนน้ี แต่การท่ีจะพฒันาคุณภาพชีวิตของ

ผูอ่ื้นใหดี้ไดน้ั้น จาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีบุคลากรผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีเหล่าน้ี ตอ้งมีคุณภาพชีวติท่ีดีก่อน  

 จากสถิติผูเ้ขา้รับบริการของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ระหว่าง พ.ศ. 2559-2561 พบว่า 

จาํนวนผูป่้วยท่ีเขา้รับบริการ มีจาํนวน 83,243,458 ราย 85,220,333 ราย และ 87,379,538 ราย ตามลาํดับ (กระทรวง

สาธารณสุข, 2561) ทาํให้บุคลลากรโรงพยาบาลตอ้งเผชิญกบัสภาวะท่ีอาจกระทบต่อคุณภาพชีวิตในการทาํงาน เช่น 

การเผชิญกบัสภาวะทางอารมณ์ของผูป่้วย การติดต่อส่ือสารกบัประชาชนท่ีมีความหลากหลายดา้นเช้ือชาติ ภาษา และ

วฒันธรรม รวมถึงสภาพแวดลอ้มในการปฏิบัติงาน ทั้ งจากเคร่ืองมือ สถานท่ีปฏิบัติงาน ผูบ้ริหาร เพ่ือนร่วมงาน 

ตลอดจนระบบการบริหารต่าง ๆ ภายในองคก์าร ส่ิงเหล่าน้ีอาจทาํใหค้วามผูกพนัต่อองคก์ารท่ีมีอยูใ่นตวับุคคลลดลงได ้

ซ่ึงการท่ีจะรักษาไวซ่ึ้งความผูกพนัต่อองค์การได้นั้น ผูบ้ริหารควรมีขอ้มูลสนับสนุนเพ่ือใช้ประกอบการวางแผน

บริหารจดัการองคก์าร ดว้ยเหตุน้ี ผูว้ิจยัจึงเกิดความสนใจท่ีจะศึกษาถึงปัจจยัดา้นคุณภาพชีวติในการทาํงานท่ีส่งผลต่อ
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ความผูกพนัต่อองคก์ารของบุคลากรโรงพยาบาล โดยเลือกท่ีจะศึกษาในพ้ืนท่ีจงัหวดัเพชรบูรณ์ เน่ืองจากเป็นจงัหวดัท่ี

มีอาณาเขตติดต่อกับหลายภูมิภาคของประเทศ ดังนั้น ความหลากหลายทางด้านเช้ือชาติ ภาษา และวฒันธรรม จึง

ค่อนขา้งสูง อีกทั้ง โดยส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กเม่ือเทียบกบัโรงพยาบาลท่ีตั้งอยูใ่นเมืองหลวง การไดรั้บ

จัดสรรงบประมาณ (กองบริหารหารคลัง กระทรวงสาธารณสุข, 2561) อาจไม่ครอบคลุมต่อการดําเนินงานของ

โรงพยาบาล ซ่ึงอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากรได ้ทาํให้การวิจยัในคร้ังน้ีมีความครอบคลุมใน

มิติต่าง ๆ มากยิง่ข้ึน 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นคุณภาพชีวติในการทาํงานท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรโรงพยาบาล 

ในจงัหวดัเพชรบูรณ์  

 

3. ทฤษฎีและกรอบแนวคิดในการวจัิย 

 Walton (1974) เสนอองคป์ระกอบคุณภาพชีวติในการทาํงาน ออกเป็น 8 ดา้น ดงัน้ี 

 (1) ค่าตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ หมายถึง ค่าจ้างท่ีได้รับตอ้งเพียงพอต่อการดาํรงชีวิตตาม

มาตรฐานของสงัคมทัว่ไป ซ่ึงตอ้งมีความยติุธรรม เม่ือเทียบตาํแหน่งอ่ืนท่ีมีลกัษณะงานคลา้ยคลึงกนั  

 (2) ส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ หมายถึง สภาพแวดลอ้มท่ีปฏิบติังานมีความปลอดภยัเส่ียง

ต่อการเกิดอุบติัเหตุนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงองคก์ารควรจะมีการกาํหนดมาตรฐานเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริมสุขภาพ  

 (3) การพฒันาความสามารถของบุคคล หมายถึง การท่ีองคก์ารเปิดโอกาสใหบุ้คลากรใชค้วามรู้ความสามารถ

ปฏิบติังานอยา่งเหมาะสมกบังานท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงจะช่วยใหเ้กิดการพฒันาความสามารถท่ีมีอยูใ่หดี้ยิง่ข้ึน 

 (4) ความก้าวหน้าและมัน่คงในงาน หมายถึง สภาพการทาํงานท่ีผูป้ฏิบติังานมีความมัน่ใจว่าตนเอง

สามารถประกอบอาชีพนั้นไดแ้ละไดรั้บโอกาสในการรับผิดชอบงานท่ีสาํคญั และไดเ้ล่ือนตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน 

 (5) การบูรณาการดา้นสังคม หมายถึง การท่ีบุคลากรในองคก์ารความร่วมมือกนัทาํงานอยา่งกลมเกลียว 

ในบรรยากาศท่ีไม่มีการแบ่งชั้นวรรณะ ปราศจากการมีอคติและการทาํลายซ่ึงกนัและกนั 

 (6) ธรรมนูญในองค์การ หมายถึง การท่ีผูบ้ริหารองคก์ารปฏิบติัต่อสมาชิกทุกคนดว้ยความเสมอภาค          

ทั้งในดา้นการใหคุ้ณใหโ้ทษ บทบาทหนา้ท่ีและค่าตอบแทนมีความเหมาะสม 

 (7) ความสมดุลระหวา่งชีวติงานกบัชีวติส่วนตวั หมายถึง บุคคลตอ้งสามารถจดัความสมดุลดา้นเวลาให้

เกิดข้ึนในชีวติ โดยจะตอ้งจดัสรรบทบาทใหส้มดุลกนัทั้งในงานและชีวติส่วนตวั  

 (8) ความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กับสังคม หมายถึง ความรู้สึกของบุคลากรท่ีรับรู้ว่าหรืองานท่ีทาํอยู่เป็น

ประโยชน์และมีความรับผิดชอบต่อสงัคม จนเกิดความรู้สึกภูมิใจต่อตนเองและองคก์าร  

 Allen and Meyer (1990) ไดเ้สนอองคป์ระกอบความผกูพนัต่อองคก์าร ออกเป็น 3 ดา้น ดงัน้ี 

 (1) ความผูกพนัดา้นจิตใจ หมายถึง ความปรารถนาของบุคคลต่อการมีส่วนร่วมในองคก์ารและทุ่มเท

ความรู้ความสามารถทั้งหมดท่ีมีปฏิบติังานใหอ้งคก์าร  

 (2) ความผูกพนัด้านการคงอยู่กับองค์การ หมายถึง พฤติกรรมท่ีบุคลากรแสดงออกอย่างต่อเน่ืองและ

สมํ่าเสมอในการปฏิบติังาน โดยมีความตอ้งการท่ีคงไวซ่ึ้งการเป็นสมาชิกขององคก์าร 

  (3) ความผกูพนัดา้นบรรทดั หมายถึง ความจงรักภกัดีต่อองคก์ารของบุคคลท่ีตระหนกัวา่เม่ือเขา้มาเป็น

สมาชิกขององคก์ารยอ่มตอ้งมีความผกูพนัต่อองคก์าร 
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 จากการทบทวนงานวิจยัท่ีไดศึ้กษาเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตในการทาํงานท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารของ

รัชนีกร ถิรตนัตยาภรณ์ และอมรศกัด์ิ โพธ์ิอํ่า (2560) เร่ืองคุณภาพชีวิตการทาํงานท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อ

องคก์ารของบุคลากรสาธารณสุขท่ีปฏิบติังานในโรงพยาบาลถลาง จงัหวดัภูเก็ต พบวา่ คุณภาพชีวิตในการทาํงานดา้น

การพฒันาความสามารถของบุคคล มีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองคก์าร อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ      

สุรีพร สกุณี และคณะ (2558) เร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างความผูกพนัต่อองค์การกบัคุณภาพชีวิตในการทาํงานของ

บุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแกว้ พบวา่ ปัจจยัคุณภาพชีวิตในการทาํงานทุกดา้น ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนท่ี

ยติุธรรมและเพียงพอ ส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ การพฒันาความสามารถของบุคคล ความกา้วหนา้และ

มัน่คงในงาน การบูรณาการดา้นสังคมธรรมนูญในองค์การ ความสมดุลระหว่างชีวิตงานกบัชีวิตส่วนตวั และความ

เก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กบัสงัคมส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 จากการรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยในอดีตท่ีเก่ียวขอ้งนํามาสร้างกรอบแนวคิดสําหรับ

การศึกษา ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

4. สมมติฐานการวจัิย 

 คุณภาพชีวติในการทาํงานส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร 

 

5. วธีิดําเนินการวจัิย 

 5.1 แบบแผนการวจิยั  

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสํารวจเก่ียวกบัปัจจยัคุณภาพชีวิตในการทาํงานท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อ

องคก์ารของบุคลากรโรงพยาบาลในจงัหวดัเพชรบูรณ์ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  

       5.2 ประชากรและตวัอย่าง 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ บุคลากรของโรงพยาบาลในจังหวดัเพชรบูรณ์จาํนวน 10 แห่ง รวม

ทั้งหมด 2,831 คน หากลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรคาํนวณของทาโร่ ยามาเน่ โดยใชค้วามเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 และความคลาด

เคล่ือนร้อยละ 5 (ประพนัธ์ ชยักิจอุราใจ, 2561) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 350 คน และเน่ืองจากหน่วยเก็บขอ้มูลทั้ง 10 หน่วย มี

จาํนวนประชากรท่ีแตกต่างกนั ผูว้ิจยัจึงใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วน (Proportion Stratified Random 

Sampling จากกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดค้าํนวณได ้ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 โดยมีวธีิคาํนวณตามสูตรดงัน้ี 

คุณภาพชีวติในการทํางาน 

        (1) ค่าตอบแทนท่ียติุธรรมและเพียงพอ 

        (2) ส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ 

        (3) การพฒันาความสามารถของบุคคล 

        (4) ความกา้วหนา้และมัน่คงในงาน 

        (5) การบูรณาการดา้นสงัคม 

        (6) ธรรมนูญในองคก์าร 

        (7) ความสมดุลระหวา่งชีวิตงานกบัชีวิตส่วนตวั 

        (8) ความเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กบัสังคม 

Walton (1974) 

 

ความผูกพนัต่อองค์การ 

        (1) จิตใจ 

        (2) การคงอยูก่บัองคก์าร 

        (3) บรรทดัฐาน  

Allen and Meyer (1990) 
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ตารางที ่1 แสดงค่าการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้นจาํนวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

หน่วยงาน จาํนวนประชากร ขนาดกลุ่มตวัอย่าง อตัราร้อยละ (%) 

หน่วยท่ี 1 339 42 12.00 

หน่วยท่ี 2 198 24 6.86 

หน่วยท่ี 3 177 22 6.29 

หน่วยท่ี 4 129 16 4.57 

หน่วยท่ี 5 510 63 18.00 

หน่วยท่ี 6 352 44 12.57 

หน่วยท่ี 7 498 61 17.43 

หน่วยท่ี 8 238 29 8.29 

หน่วยท่ี 9 260 32 9.14 

หน่วยท่ี 10 130 17 4.86 

รวม 2,831 350 100 

 

 5.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 

        (1) ตวัแปรอิสระ คือ คุณภาพชีวิตในการทาํงาน ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนท่ียติุธรรมและเพียงพอ ส่ิงแวดลอ้มท่ี

ปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ การพฒันาความสามารถของบุคคล ความกา้วหนา้และมัน่คงในงาน การบูรณาการดา้นสงัคม 

ธรรมนูญในองคก์าร ความสมดุลระหวา่งชีวติงานกบัชีวติส่วนตวั และความเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กบัสงัคม Walton (1974)       

        (2) ตวัแปรตาม คือ ความผกูพนัต่อองคก์าร ไดแ้ก่ ความผกูพนัดา้นจิตใจ ความผกูพนัดา้นการคงอยู่

กบัองคก์าร และความผกูพนัดา้นบรรทดัฐาน Allen and Meyer (1990) 

 5.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

 เป็นแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนจากแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพชีวิตในการทาํงานและ

ความผกูพนัต่อองคก์าร โดยอา้งอิงจากงานวจิยัท่ีผา่นการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา จากผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่านแลว้ 

ซ่ึงมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) และค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม ดา้นคุณภาพชีวิตในการทาํงาน อา้งอิงจาก

ประพนัธ์ ชัยกิจอุราใจ (2561)  (IOC = 0.91, ค่าความเช่ือมั่น=0.899) และด้านความผูกพนัต่อองค์การ อ้างอิงจาก

ประพนัธ์ ชยักิจอุราใจ (2558) (IOC = 0.98, ค่าความเช่ือมัน่=0.957) ลกัษณะของแบบสอบถามทั้ง 2 ส่วน เป็นแบบมาตรา

ส่วนประมาณค่าตามแบบของลิเคอร์ท แสดงความคิดเห็น 5 ระดบั นาํแบบสอบถามทดลองใชก้บับุคลากรท่ีปฏิบติังาน

โรงพยาบาลท่ีมิใช่กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 30 คน เม่ือเดือนมกราคม 2561 และนาํมาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมนัดว้ยค่า

สมัประสิทธ์ิอลัฟ่าครอนบาค ดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ ไดค้่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ คือ ดา้นคุณภาพชีวิตใน

การทาํงาน เท่ากบั 0.92 และดา้นความผูกพนัต่อองค์การ เท่ากบั 0.962 ซ่ึงสามารถสรุปได้ว่า แบบสอบถามมีความ

น่าเช่ือถือ เพราะไดค้่ามากกวา่ค่ามาตรฐาน 0.7 ซ่ึงเป็นเกณฑท่ี์สามารถยอมรับได ้สามารถนาํไปใชไ้ดจ้ริง (ประพนัธ์ ชยั

กิจอุราใจ, 2561) 

ตวัอยา่งบุคลากรแต่ละกลุ่ม =      จาํนวนบุคลากรแต่ละกลุ่ม X ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

                              จาํนวนบุคลากรทั้งหมด 
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 5.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 ผูว้ิจัยเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยแจกแบบสอบถามให้กับบุคลากรของโรงพยาบาลท่ีตั้ งอยู่ในจังหวดั

เพชรบูรณ์ จาํนวน 10 แห่ง จาํนวน 350 ชุด ระหว่างเดือนกุมภาพนัธ์-มีนาคม พ.ศ. 2562 ซ่ึงไดรั้บกลบัคืนและ

สามารถนาํมาใชใ้นการวเิคราะห์ผลไดจ้ริง จาํนวน 293 ชุด คิดเป็นร้อยละ 83.71 

 5.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  

 สถิตเิชิงพรรณนา วเิคราะห์ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใชส้าํหรับวเิคราะห์ขอ้มูล คุณภาพชีวติ

ในการทาํงาน และความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรโรงพยาบาลในจงัหวดัเพชรบูรณ์ 

 สถิตเิชิงอนุมาน การวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ ใชส้าํหรับวเิคราะห์คุณภาพชีวติในการทาํงานท่ีมีผลต่อ

ความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรโรงพยาบาลในจงัหวดัเพชรบูรณ์ 

 

6. สรุปผลการวจัิย 

 คุณภาพชีวิตในการทํางาน  พบวา่ บุคลากรของโรงพยาบาลในจงัหวดัเพชรบูรณ์ มีระดบัความคิดเห็น

ต่อคุณภาพชีวติในการทาํงานโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ท่ีระดบัค่าเฉล่ีย 3.72 เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ ทุกดา้นอยู่

ในระดบัมาก ยกเวน้ดา้นธรรมนูญในองคก์ารอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากสุดคือ ดา้นการบูรณา

การดา้นสังคม มีระดบัค่าเฉล่ียท่ี 4.02 รองลงมาคือ ดา้นความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัสังคม มีระดบัค่าเฉล่ียท่ี 3.84 

ด้านการพฒันาความสามารถของบุคคล มีระดับค่าเฉล่ียท่ี 3.79 ด้านความก้าวหน้าและมัน่คงในงาน มีระดบั

ค่าเฉล่ียท่ี 3.68 ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ มีระดบัค่าเฉล่ียท่ี 3.67 ดา้นความสมดุลระหว่าง

ชีวิตงานกบัชีวิตส่วนตวั มีระดบัค่าเฉล่ีย 3.58 ดา้นค่าตอบแทนท่ียติุธรรมและเพียงพอ มีระดบัค่าเฉล่ียท่ี 3.48 

ตามลาํดบั และดา้นธรรมนูญในองคก์าร มีระดบัค่าเฉล่ียท่ี 3.46 (ตารางท่ี 2) 

 

ตารางที ่2 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนฐานของขอ้มูลเก่ียวกบัคุณภาพชีวติในการทาํงาน 

ข้อที ่ ตวัแปรคุณภาพชีวติในการทาํงาน 
ระดบัความคดิเห็น 

�̅�𝑥 SD แปลผล เรียงลาํดบั 

1 ค่าตอบแทนท่ียติุธรรมและเพียงพอ 3.48 0.617 มาก 7 

2 ส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ 3.67 0.745 มาก 5 

3 การพฒันาความสามารถของบุคคล 3.79 0.623 มาก 3 

4 ความกา้วหนา้และมัน่คงในงาน 3.68 0.656 มาก 4 

5 การบูรณาการดา้นสงัคม 4.02 0.531 มาก 1 

6 

7 

8. 

ธรรมนูญในองคก์าร 

ความสมดุลระหวา่งชีวติงานกบัชีวติส่วนตวั 

ความเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กบัสงัคม 

3.46 

3.58 

3.84 

0.697 

0.698 

0.554 

ปานกลาง 

มาก 

มาก 

8 

6 

2 

 รวม 3.72 0.463 มาก  

 

 ความผูกพนัต่อองค์การ พบวา่ บุคลากรของโรงพยาบาลในจงัหวดัเพชรบูรณ์ มีระดบัความคิดเห็นต่อความ

ผูกพนัต่อองคก์ารโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ท่ีระดบัค่าเฉล่ีย 3.79 เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ ทุกดา้นมีค่าความสาํคญั

อยู่ในระดบัมาก โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากสุดคือ ความผูกพนัดา้นบรรทดัฐาน มีระดบัค่าเฉล่ียท่ี 3.82 รองลงมาคือ 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 14 ประจาํปี 2562 วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 

 

354 

ความผูกพนัด้านการคงอยู่กับองค์การ มีระดับค่าเฉล่ียท่ี 3.81 และความผูกพนัด้านจิตใจ มีระดับค่าเฉล่ียท่ี 3.75 

ตามลาํดบั (ตารางท่ี 3) 

 

ตารางที ่3 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนฐานของขอ้มูลเก่ียวกบัคุณภาพชีวติในการทาํงาน 

ข้อที ่ ตวัแปรความผูกพนัต่อองค์การ 
ระดบัความคดิเห็น 

�̅�𝑥 SD แปลผล เรียงลาํดบั 

1 ความผกูพนัดา้นจิตใจ  3.75 0.673 มาก 3 

2 การคงอยูก่บัองคก์าร  3.81 0.617 มาก 2 

3 บรรทดัฐาน  3.82 0.633 มาก 1 

รวม 3.79 0.607 มาก  

 

 การทดสอบสมมตฐิาน คุณภาพชีวติในการทาํงานมอีทิธิพลต่อความผูกพนัต่อองค์การ 

        H0 คุณภาพชีวติในการทาํงานไม่มีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร 

        H1 คุณภาพชีวติในการทาํงานมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร 

 สถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐาน ใชก้ารทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระหลายตวัท่ีมีผลตวัแปรตาม

เพียงตวัเดียว สถิติการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 ดงันั้น จะปฏิเสธสมมติฐาน

หลกั H0 ก็ต่อเม่ือค่าระดบันยัสาํคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกวา่ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐาน (ตารางท่ี 4) 

 

ตารางที ่4  แสดงผลค่าสถิติท่ีใช้พิจารณาความเหมาะสมของการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณของปัจจยัดา้น

คุณภาพชีวติในการทาํงานโดยรวมท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร  

Model R R Square Adjust R Square Std.Error of the Estimate 

1 0.620a 0.385 0.367 0.48296 

หมายเหตุ a. Predictors : (Constant), ค่าตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ, ส่ิงแวดล้อมท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ, การพฒันา

ความสามารถของบุคคล, ความกา้วหน้าและมัน่คงในงาน, การบูรณาการดา้นสังคม, ธรรมนูญในองคก์าร, ความสมดุลระหว่างชีวิต

งานกบัชีวิตส่วนตวั, ความเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กบัสงัคม 

  

 จากตารางท่ี 4 พบว่า คุณภาพชีวิตในการทาํงาน มีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองคก์าร คือ 0.620 

ปัจจยัดา้นคุณภาพชีวิตในการทาํงาน มีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองค์การ 36.7% การพยากรณ์ความผูกพนัต่อ

องคก์าร จะมีความคลาดเคล่ือนหรือความผิดพลาดประมาณ 0.48296 
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Y = 0.770 + 0.268 (การพฒันาความสามารถของบุคคล) + 0.121 (ธรรมนูญในองค์การ) + 0.332 

(ความเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กบัสงัคม) 

 

ตารางที ่5 แสดงผลการตรวจสอบตวัแปรดา้นคุณภาพชีวติในการทาํงานท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p-value 

จากการถดถอย 41.430 8 5.179 22.202 0.000a* 

จากแหล่งอ่ืน ๆ 66.243 284 0.233   

รวม 107.673 292    

หมายเหตุ  (1) a. Dependent Variable : ความผกูพนัต่อองคก์าร 

 (2) b. Predictors : (Constant), ค่าตอบแทนท่ียติุธรรมและเพียงพอ, ส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ, การพฒันา

ความสามารถของบุคคล, ความกา้วหนา้และมัน่คงในงาน, การบูรณาการดา้นสังคม, ธรรมนูญในองคก์าร, ความสมดุลระหวา่งชีวิตงานกบั

ชีวิตส่วนตวั, ความเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กบัสังคม 

 (3) *มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 5 พบว่า คุณภาพชีวิตในการทาํงาน มีบางตวัแปรท่ีสามารถใชพ้ยากรณ์ ความผูกพนัต่อ

องค์การได้อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงดาํเนินการทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของปัจจยั

คุณภาพชีวติในการทาํงานท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารเป็นรายดา้น ดงัท่ีแสดงผลในตารางท่ี 6 ดงัน้ี 

 

ตารางที ่6 แสดงผลค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยของปัจจยัคุณภาพชีวติในการทาํงานท่ีใชพ้ยากรณ์ความผกูพนัต่อองคก์าร 

ตวัแปรต้น 
ความผูกพนัต่อองค์การ 

B SE(b) Beta t p-value 

ค่าคงที ่ 0.770 0.254  3.029 0.003 

ค่าตอบแทนท่ียติุธรรมและเพียงพอ -0.091 0.077 -0.092 -1.179 0.239 

ส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ -0.029 0.049 -0.035 -0.584 0.560 

การพฒันาความสามารถของบุคคล 0.268 0.062 0.275 4.328 0.000* 

ความกา้วหนา้และมัน่คงในงาน 0.092 0.067 0.100 1.377 0.170 

การบูรณาการดา้นสงัคม 0.080 0.063 0.070 1.283 0.201 

ธรรมนูญในองคก์าร 0.121 0.061 0.139 2.003 0.046* 

ความสมดุลระหวา่งชีวติงานกบัชีวติส่วนตวั 0.019 0.053 0.022 0.355 0.723 

ความเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กบัสงัคม 0.332 0.069 0.303 4.833 0.000* 

หมายเหตุ  * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

  

 จากการทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของปัจจยัคุณภาพชีวิตในการทาํงานท่ีมีอิทธิพลต่อความ

ผกูพนัต่อองคก์ารเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นการพฒันาความสามารถของบุคคล ธรรมนูญในองคก์าร และดา้นความ

เก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กับสังคม มีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองค์การ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดย

สามารถเขียนสมการทาํนายในรูปของคะแนนดิบได ้ดงัน้ี  
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6. อภิปรายผล  

 จากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวั สามารถอภิปรายผลความมีอิทธิพลระหวา่งตวัแปรคุณภาพชีวติ

ในการทาํงานและความผกูพนัต่อองคก์าร ไดด้งัน้ี 

 (1) ค่าตอบแทนท่ียติุธรรมและเพียงพอ ไม่มีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองค์การ อาจเน่ืองมาจาก

บุคลากรพึงพอใจในงาน จากการใชค้วามรู้สามารถในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งเตม็ท่ี แมส้ภาพปัญหาทางเศรษฐกิจ

ในปัจจุบนัอาจกระทบต่อค่าใชจ่้ายบา้ง แต่ก็ไม่ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์าร ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ   

สุรีพร สกณีุ และคณะ (2558) เร่ืองความสมัพนัธ์ระหวา่งความผกูพนัต่อองคก์ารกบัคุณภาพชีวติในการทาํงานของ

บุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว พบว่า ปัจจัยคุณภาพชีวิตในการทาํงานด้านผลตอบแทนท่ี

เพียงพอและเป็นธรรมส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร  

 (2) ส่ิงแวดล้อมท่ีปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ไม่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ อาจ

เน่ืองมาจาก บุคลากรมีความตระหนกัต่อความปลอดภยัดา้นสุขภาพของตนเองอยูก่่อนแลว้ เน่ืองจากตอ้งปฏิบติังาน

ใกลชิ้ดผูป่้วยและเคร่ืองมือแพทยท่ี์เส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุไดง่้าย ดงันั้น ส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ

ขององค์การจึงไม่มีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองค์การ สอดคลอ้งกับงานวิจัยของภทัรชยา สวสัด์ิวงษ์ และคณะ 

(2559) เร่ืองคุณภาพชีวิตในการทาํงานและความยึดมัน่ผูกพนัต่อองคก์ารของพยาบาลวิชาชีพ สถาบนัโรคทรวงอก 

พบวา่ ปัจจยัคุณภาพชีวิตในการทาํงาน ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ ไม่มีอิทธิพลต่อความผูกพนั

ต่อองคก์าร 

  (3) การพฒันาความสามารถของบุคคล มีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองค์การ อาจเน่ืองมาจาก

ลกัษณะงานแต่ละส่วนในโรงพยาบาลเป็นงานเฉพาะทาง ผูบ้ริหารจึงมอบหมายงานตามความรู้ความสามารถ ทาํ

ใหบุ้คลากรมีโอกาสในการพฒันาและใชค้วามสามารถ รู้สึกถึงความทา้ทายและการมีคุณค่าในตนเอง ซ่ึงเป็นการ

เตรียมความพร้อมใหก้บับุคลากรในการต่อยอดเพ่ือมุ่งไปสู่ความกา้วหนา้และความมัน่คงในสายอาชีพ สอดคลอ้ง

กบังานวจิยัของรัชนีกร ถิรตนัตยาภรณ์ และอมรศกัด์ิ โพธ์ิอํ่า (2560) เร่ืองคุณภาพชีวติการทาํงานท่ีมีความสมัพนัธ์

กบัความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรสาธารณสุขท่ีปฏิบติังานในโรงพยาบาลถลาง จงัหวดัภูเก็ต พบวา่ คุณภาพ

ชีวติในการทาํงาน ดา้นการพฒันาความสามารถของบุคคลส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร  

  (4) ความก้าวหน้าและมัน่คงในงาน ไม่มีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากร อาจ

เน่ืองมาจากการเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจท่ีไดป้ฏิบติังานในองคก์ารท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับของสังคม ดงันั้น 

บุคลากรยอ่มเกิดความตอ้งการท่ีจะคงไวซ่ึ้งการเป็นสมาชิกขององคก์ารและไม่ตอ้งการโยกยา้ยไปท่ีองคก์ารอ่ืน ๆ 

ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของภทัรชยา สวสัด์ิวงษ ์และคณะ (2559เร่ืองคุณภาพชีวิตในการทาํงานและความยดึมัน่

ผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพ สถาบันโรคทรวงอก พบว่า ปัจจัยคุณภาพชีวิตในการทํางานด้าน

ความกา้วหนา้และความมัน่คงในงานมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร  

  (5) การบูรณาการด้านสังคม ไม่มีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองค์การ อาจเน่ืองมาจากงานใน

โรงพยาบาลค่อนขา้งมีความเก่ียวขอ้งกับชีวิตของผูป่้วย ดังนั้นบุคลากรจึงมุ่งเน้นและให้ความสําคญัต่อการ

ปฏิบติังานมากกวา่การใหค้วามสาํคญัต่อเพ่ือนร่วมงาน ไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของดวงสมร มะโนวรรณ (2561) 

เร่ืองคุณภาพชีวิตการปฏิบติังานกบัความผูกพนัต่อองคก์ารของพยาบาลท่ีสังกดัโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร 

และไดรั้บรองสถานพยาบาลของ JCI  ผลการวจิยั พบวา่ คุณภาพชีวติการปฏิบติังาน ดา้นการบูรณาการดา้นสงัคม 

มีอิทธิพลทางบวกกบัความผกูพนัองคก์าร 
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        (6) ธรรมนูญในองคก์าร มีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารของบุคลากร อาจเน่ืองมาจากความ

หลากหลายทางวิชาชีพภายในองค์การ ส่งผลให้ค่าตอบแทนของบุคลากรแต่ละสายงานแตกต่างกนั ซ่ึงในบาง

ตาํแหน่งเป็นงานท่ียากและมีความรับผิดชอบสูง เช่น แพทย ์ทนัตแพทย ์วสิญัญี เป็นตน้ เม่ือปัจจยัเหล่าน้ีส่งผลให้

การกาํหนดค่าตอบแทนภายในองคก์ารมีความแตกต่างกนั ดงันั้น ธรรมนูญในองคก์ารจึงค่อนขา้งมีอิทธิพลต่อ

ความผูกพนัต่อองค์กา รท่ีมีอยู่ภายในตวับุคคล อีกทั้ง หน่วยงานกลุ่มตวัอย่างโดยส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานท่ีอยู่

ภายใต้การกาํกับดูแลของรัฐบาล การกําหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ รวมไปถึงการพิจารณาเล่ือนขั้นตาํแหน่งและ

เงินเดือนภายในองคก์าร จึงมีความชดัเจนและเป็นระบบแบบแผนท่ียติุธรรมแก่บุคลากร สอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของรัชนีกร ถิรตนัตยาภรณ์ และอมรศกัด์ิ โพธ์ิอํ่า (2560) เร่ืองคุณภาพชีวิตการทาํงานท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความ

ผูกพนัต่อองค์การของบุคลากรสาธารณสุขท่ีปฏิบติังานในโรงพยาบาลถลาง จงัหวดัภูเก็ต ซ่ึงผลการวิจยัพบวา่ 

ปัจจยัคุณภาพชีวติในการทาํงาน ดา้นธรรมนูญในองคก์ารส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร  

  (7) ความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตส่วนตัว ไม่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ อาจ

เน่ืองมาจากบุคลากรมีความยึดมัน่ในจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ซ่ึงตอ้งคาํนึงถึงชีวิตของผูป่้วยเป็นหลกั มากกวา่เวลา

ในการพกัผ่อนหรือเวลาส่วนตวั จึงพร้อมท่ีจะอุทิศตนในการทุ่มเทแรงกายแรงใจ เพ่ือปฏิบติังานให้กบัองค์การ               

ไม่สอดคลอ้งกับงานวิจัยของภทัรชยา สวสัด์ิวงษ์ และคณะ (2559) ศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตในการทาํงานและ                

ความยึดมัน่ผูกพนัต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพ สถาบนัโรคทรวงอก พบว่า ปัจจยัคุณภาพชีวิตในการทาํงาน  

ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวติงานกบัชีวติส่วนตวัมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร 

        (8) ความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กับสังคม มีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองค์การ เน่ืองมาจากการท่ีได้

ปฏิบติังานอยูใ่นองคก์ารท่ีมีภารกิจดา้นการช่วยเหลือและให้บริการต่อสาธารณชน ทาํใหเ้กิดการรับรู้วา่งานท่ีอยู่

ในความรับผิดชอบเป็นประโยชน์ต่อผูอ่ื้นและสังคม ส่งผลให้บุคลากรเกิดความรู้สึกภูมิใจต่อตนเองและองคก์าร 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีของวอลตนั (1973) ท่ีกล่าวว่า ความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัสังคม คือหน่ึงในเง่ือนไขของ

องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตในการทาํงาน ซ่ึงว่าดว้ยเร่ืองของการเกิดความรู้สึกของบุคลากรต่อการรับรู้ถึง

ประโยชน์และการมีความรับผิดชอบต่อสงัคมจากการปฏิบติังาน  

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

  (1) การพฒันาความสามารถของบุคคล ผูบ้ริหารควรเปิดโอกาสให้บุคลากรริเร่ิมวิธีการปฏิบติังานท่ี

อยู่ในความรับผิดชอบด้วยตนเอง หรือควรมุ่งเน้นท่ีผลของงานมากกว่าแนวทางปฏิบัติ ซ่ึงเป็นการสร้างความ

กระตือรือร้นต่อการพฒันาทักษะในงานให้แก่บุคลากร โดยองค์การอาจให้การสนับสนุนเพ่ิมเติมด้านการพฒันา

ทกัษะ เช่น การอบรมสมัมนา การฝึกอบรมระยะสั้นทางวชิาชีพ เป็นตน้ 

 (2) ธรรมนูญในองคก์าร ผูบ้ริหารควรกาํหนดแนวทางและปฏิบติัตนเพ่ือเป็นแบบอยา่งแก่บุคลากร

อยา่งชดัเจนในเร่ืองธรรมนูญ ทั้งดา้นการเคารพสิทธิส่วนบุคคลของบุคลากร เช่น ยอมรับความขดัแยง้ทางความคิด 

หรือเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดบัสามารถแสดงความคิดเห็นหรือร้องเรียนเก่ียวกบัการปฏิบติัท่ีไม่เป็นธรรม

หรือไม่ถูกตอ้งภายในองคก์าร โดยตอ้งมีระบบการอุทธรณ์เพ่ือเปิดโอกาสให้ผูท่ี้ถูกร้องเรียนไดช้ี้แจงขอ้เท็จจริง

อย่างเป็นธรรม นอกจากน้ี ในเร่ืองของการพิจารณาผลตอบแทนและความดีความชอบองคก์ารตอ้งวางมาตรฐาน

และหลกัเกณฑ์การพิจารณาท่ียติุธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้โดยอาจใชช่้องทางในการประชาสัมพนัธ์

ผา่นทางอินทราเน็ต บอร์ดประชาสมัพนัธ์ หรืออาจจดัทาํคู่มือแจง้เวยีนใหทุ้กหน่วยในองคก์ารทราบ 
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  (3) ความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัสังคม ผูบ้ริหารควรส่งเสริมบุคลากรต่อการมีส่วนร่วมกบัสังคมใน

การจดักิจกรรมต่าง ๆ ท่ีคาดวา่ใหป้ระโยชน์ต่อสงัคม เช่น การกิจกรรมเผยแพร่และองคค์วามรู้ดา้นอนามยั ใหก้บั

โรงเรียน หรือชุมชนในบริเวณใกลเ้คียง เพ่ือเป็นการสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งองคก์ารและประชาชนในพ้ืนท่ี  

 สําหรับปัจจยัคุณภาพชีวิตในการทาํงานอีก 5 ตวัแปร ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนท่ียติุธรรมและเพียงพอ

ส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ ความกา้วหนา้และมัน่คงในงาน การบูรณาการดา้นสงัคม ความสมดุล

ระหวา่งชีวิตงานกบัชีวิตส่วนตวั พบวา่ ไม่มีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร ผูว้ิจยัจึงไม่มีขอ้เสนอแนะสาํหรับ

การวจิยัในคร้ังน้ี 

 7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

  (1) ควรมีการเปล่ียนกลุ่มเป้าหมายท่ีมีความแตกต่างกนัทางภูมิสงัคม เน่ืองจากปัจจยัส่วนบุคคลทั้ง 

5 ด้าน ท่ีไม่มีอทธิพลกับความผูกพนัต่อองค์การในงานวิจัยน้ี อาจมีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองค์การของ

โรงพยาบาลอ่ืน ๆ ท่ีมีภูมิสงัคมท่ีแตกต่างกนั  

  (2) ควรศึกษาปัจจยัคุณภาพชีวิตในการทาํงานโดยใช้ทฤษฎีของนักวิชาการท่านอ่ืนๆ เพ่ิมเติม 

เพ่ือใหเ้พ่ือใหท้ราบถึงคุภาพชีวติในการทาํงานท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร มีครอบคลุมในมิติต่างๆ มากข้ึน   
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บทคัดย่อ 

 การวจิยัน้ีมีวตัถประสงคห์ลกัเพ่ือศึกษาอิทธิพลของการจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองคก์ารและซิกซ์ ซิกม่าต่อ

ผลการดาํเนินงานในอุตสาหกรรมยานยนตใ์นประเทศไทย กลุ่มตวัอยา่งคือ ผูจ้ดัการ รองผูจ้ดัการในองคก์ารท่ีเป็น

สมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนตไ์ทย จาํนวน 156 คน การเก็บรวบรวมขอ้มูลใชแ้บบสอบถาม การทดสอบ

สมมติฐานใชว้ธีิการตวัแบบสมการโครงสร้าง (SEM) ผลการศึกษาหลกัพบวา่ ซิกซ์ ซิกม่ามีอิทธิพลเชิงบวกต่อผล

การดาํเนินงาน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01การจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองคก์าร

มีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลการดาํเนินงาน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เช่นกนั  

 

คาํสําคญั:  การจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองคก์าร  ซิกซ์ ซิกม่า ผลการดาํเนินงาน อุตสาหกรรมยานยนตไ์ทย 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. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 โลกในยคุปัจจุบนั การเปล่ียนแปลงต่าง ๆ เกิดข้ึนไดอ้ยา่งรวดเร็ว แนวทางล่าสุดคือ การมุ่งเนน้ไปสู่การ

พฒันาเทคโนโลยีสมยัใหม่ท่ีอยูร่อบตวั หลายอุตสาหกรรมของไทยจึงมุ่งไปสู่การพฒันาท่ีมากยิ่งข้ึน สอดรับกบั

ทิศทางนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ท่ีเนน้ใหมี้การพฒันาอุตสาหกรรมโดยใชน้วตักรรมเป็นตวัขบัเคล่ือน

มากยิง่ข้ึน ซ่ึงอุตสาหกรรมยานยนตน์บัวา่เป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมนาํร่องของไทย และเม่ือประกอบกบัแนวโนม้

ความตอ้งการสินคา้ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดลอ้มของตลาดโลกแลว้ ทาํให้การผลิตยานยนต์แบบเดิม ๆ อาจไม่

สามารถตอบรับกบัการเปล่ียนแปลงดงักล่าวได ้อุตสาหกรรมยานยนตข์องไทยจึงตอ้งมีการพฒันาใหท้นัสมยัมาก

ยิ่ง ข้ึนทั้ งการออกแบบและการคิดค้น ทั้ งน้ี เ พ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและความได้เปรียบในการแข่งขันให้แก่

อุตสาหกรรมและช้ินส่วนยานยนตไ์ทย (ธนาคารกสิกรไทย, 2560) ทุก ๆ องคก์ารจึงมีความตอ้งการในการพฒันา

เทคโนโลยีท่ีดีใหม้ากยิ่งข้ึน และการหาเคร่ืองมือเขา้มาช่วยในการบริหารจึงเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยให้องคก์าร

ประสบความสาํเร็จ และยงัเพ่ิมมูลค่าและกาํไรใหก้บัองคก์ารมากยิง่ข้ึน  

หัวใจสาํคญัของการประกอบธุรกิจท่ีมุ่งสู่ความรุ่งเรืองเติบโต ไม่ใช่เพียงแต่การเติบโตดว้ยกาํไร ไม่ใช่

เพียงข้ึนราคาขาย หรือเป็นผูผ้ลิต/บริการเพียงอยา่งเดียวเท่านั้น แต่ตอ้งประกอบดว้ยกลยทุธ์ คือ การแข่งขนัดว้ย

ตน้ทุนตํ่า คุณภาพสูง ไม่กระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม สังคม เศรษฐกิจ  ซ่ึงในประเทศไทยการพฒันาตวัเองในเชิงกล

ยทุธ์ขององคก์ารส่วนใหญ่ยงัอยูใ่นขั้นเร่ิมตน้ ธุรกิจส่วนใหญ่ยงัขาดการให้ความสาํคญักบัการเติบโตแบบถาวร 

(ปรารถนา หลีกภยั, 2556) ในปี 2555-2556 มีการจดัทาํนโยบายรถยนตค์นัแรก และมีการเปิดตวัรถยนตรุ่์นใหม่

ออกสู่ตลาดเป็นจาํนวนมาก ซ่ึงไดรั้บการตอบรับเป็นอยา่งดีทาํให้อุตสาหกรรมยานยนตแ์ละช้ินส่วนยานยนต์มี

การเติบโตอยา่งรวดเร็ว อุตสาหกรรมยานยนตจึ์งกลายเป็นแหล่งผลิตของเสียออกสู่ส่ิงแวดลอ้มเป็นจาํนวนมาก 

โดยปัจจุบนัของเสียมีปริมาณเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ดงันั้นหากมีการจดัการท่ีดีดว้ยวิธีการท่ีสามารถลดของเสียท่ี

เกิดข้ึนไดย้อ่มส่งผลดีต่อองคก์ารและส่ิงแวดลอ้มเน่ืองจากสามารถช่วยลดตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนได ้และยงัทาํใหส้ภาวะ

แวดลอ้มของโลกในปัจจุบนัดีข้ึนอีกดว้ย 

ความสามารถในการแข่งขนัของอุตสาหกรรมนั้นข้ึนอยู่กบั 2 ส่วนคือ การบริหารจดัการการดาํเนิน

ธุรกิจซ่ึงเป็นหนา้ท่ีของผูป้ระกอบการเอกชนท่ีตอ้งเร่งปรับตวัเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตเพ่ือบริหารตน้ทุน

หรือเพ่ิมมูลค่าของสินคา้ท่ีตนผลิตโดยการทาํให้สินคา้ของตนมีความแตกต่างจากผูป้ระกอบการในประเทศอ่ืน

ดว้ยการสร้างตราสินคา้หรือการพฒันารูปแบบเฉพาะของตนข้ึน หรือทั้งลดตน้ทุนและทาํใหสิ้นคา้ของตนมีความ

แตกต่างไปพร้อมกนั ดงันั้นหากมีหลกัการบริหารท่ีดีก็จะสามารถทาํใหอ้งคก์ารเพ่ิมประสิทธิภาพไดดี้มากยิง่ข้ึน 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองคก์ารต่อการดาํเนินงานซิกซ์ ซิกม่าในอุตสาหกรรม

ยานยนตใ์นประเทศไทย 

2. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการดาํเนินงานซิกซ์ ซิกม่าท่ีมีผลต่อการดาํเนินงานขององคก์ารในอุตสาหกรรม

ยานยนตใ์นประเทศไทย 

3. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองคก์ารท่ีมีต่อผลการดาํเนินงานขององคก์ารใน

อุตสาหกรรมยานยนตใ์นประเทศไทย 
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3. การทบทวนวรรณกรรม 

การจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองคก์าร (Total Quality Management: TQM) คือเทคนิคการส่งเสริมการดาํเนิน

ธุรกิจให้สามารถอยู่รอดไดใ้นภาวะตลาดท่ีมีการแข่งขนั ซ่ึงประกอบดว้ยหลกัและการปฏิบติั (Principles and 

Practices) รวมทั้งเคร่ืองมือและเทคนิค (Tools and Techniques) โดยการเปล่ียนแปลงการจดัการพฤติกรรมและ

การปฏิบติังานทั้งองคก์ารนั้น ๆ ดงันั้นการจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองคก์ารจึงเกิดจากการนาํเอาคาํ 3 คาํมารวมกนั 

ดว้ยแต่ละคาํนั้นมีความหมายดงัน้ี (ชูเกียรติ ชาญสง่าเวช , 2556) 

Total คือ ทาํทั้งองคก์าร 

Quality คือ ระดบัความดีเยีย่มของสินคา้หรือบริการท่ีจดัให ้

Management คือ การกระทาํ การใชอุ้บาย (ศิลปะ) การควบคุม หรือการสัง่การ 

ดงันั้น การจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองคก์าร จึงเป็นพ้ืนฐานของการปรับปรุงองคก์ารอยา่งต่อเน่ืองโดยการ

มุ่งเนน้ท่ีทรัพยากรมนุษยท่ี์ปรับปรุงกระบวนการผลิตในองคก์ารให้เหนือความตอ้งการของลูกคา้ทั้งในปัจจุบนั

และอนาคต เพ่ือบรรลุสู่ความสาํเร็จในการผลิตสินคา้หรือใหบ้ริการท่ีดีเยีย่ม 

เรวตัร์ ชาตรีวิศิษฏ์ (2537) กล่าววา่ การจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองคก์าร หมายถึง แนวทางในการบจดัการ

ขององคก์ารท่ีมุ่งเนน้คุณภาพ โดยสมาชิกทุกคนขององคก์ารมีส่วนร่วมและมุ่งหมายผลกาํไร ในระยะยาวดว้ยการ

สร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ รวมทั้งการสร้างผลประโยชน์ตอบแทนแก่หมู่สมาชิก หลกัการท่ีสาํคญั 3 ประการ 

คือ การมุ่งเนน้ท่ีคุณภาพ การปรับปรุงกระบวนการและทุกคนในองคก์ารท่ีส่วนร่วม 

ทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร (2556) กล่าวว่า การจัดการคุณภาพทั่วทั้ งองค์การนั้ นถือว่าไม่ได้เป็นความ

รับผิดชอบของแผนกใดแผนกหน่ึง ทุกคนในองคก์ารตอ้งมีส่วนร่วมในการจดัการคุณภาพและไม่ใช่เนน้เฉพาะ

บุคลากรภายนอกองค์การเท่านั้น การจดัการคุณภาพทัว่ทั้ งองคก์ารตอ้งเน้นถึงการประสานงานร่วมมือกบัผูค้า้

วตัถุดิบและลูกคา้ภายนอกดว้ย 

ดงันั้นการจดัการคุณภาพจึงหมายถึง ระบบการจดัการคุณภาพทุกแผนก โดยทุกแผนกหรือทุกส่วนงานมี

ส่วนรวมในการปรับปรุงกระบวนการ โดยใชเ้ทคนิคหรือเคร่ืองมือต่าง ๆ เขา้มาช่วยในองคก์ารเพ่ือตอบสนอง

ความตอ้งการของลูกคา้ทั้งในปัจจุบนัและอนาคตใหมี้ความพึงพอใจต่อสินคา้หรือบริการนั้น  

ในปัจจุบนัมีเทคนิคในการจดัการเขา้มาช่วยในการบริหารคุณภาพท่ีเรียกว่า ซิกซ์ ซิกม่าเพ่ือการมุ่งสู่

ความเป็นเลิศทางธุรกิจ (Six Sigma : Breakthrough Business Excellence)  

ศุภชยั นาทะพนัธ์ (2551) ไดก้ล่าววา่ ซิกซ์ ซิกม่า คือส่วนผสมกลมกลืนระหวา่งความฉลาดหลายๆดา้น

ในการบริหารองคก์ารโดยการพฒันากลวิธีทางสถิติเพ่ือใชเ้ป็นอาวธุขององคก์ารโดยมีเป้าหมายสูงสุดเพ่ือเป็นกล

ยทุธ์ของกิจการมากกวา่ท่ีจะเป็นวธีิการทางคุณภาพท่ีใชใ้นการควบคุมกระบวนการ 

กลยุทธ์ท่ีใช้ในซิกซ์ ซิกม่าคือ DMAIC ในขั้นตอนการเตรียมการ (D) เป็นการคน้หาว่าลูกคา้คือใคร

ลูกคา้ตอ้งการอะไรซ่ึงตอ้งกาํหนดบทบาทและหนา้ท่ีของสมาชิกพร้อมทั้งสร้างแผนการดาํเนินงานตอ้งมีแผนผงั

แสดงกระบวนการหลกัของบริษทั เพ่ือให้ทีมงานมีความเขา้ใจท่ีตรงกนั ส่วนในขั้นตอนการตรวจวดั (M) ตอ้ง

รวบรวมขอ้มูลของปัญหา เช่นปัจจยัเขา้ตอ้งศึกษาถึงจาํนวนวตัถุดิบเสียกระบวนการอ่านศึกษาระยะเวลาท่ีใชใ้น

การทาํงานหรือตน้ทุนต่อหน่วย ปัจจยัออกอาจศึกษาจาํนวนขอ้บกพร่องหรือการส่งมอบสินคา้ทนัเวลาหรือไม่

และผลลพัธ์การศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้หรือรายรับ สําหรับขั้นตอนการวิเคราะห์ (A) ตอ้งรับฟังความ

คิดเห็นของสมาชิกในทีม ส่ิงสาํคญัในขั้นตอนการปรับปรุง (I) คือการศึกษาใหไ้ดว้า่แต่ละปัจจยัท่ีสามารถปรับได้
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นั้นจะส่งผลต่อค่าพารามิเตอร์ท่ีตอ้งการศึกษาอยา่งไรจึงตอ้งอาศยัประสบการณ์จากพนกังานหลายฝ่ายเขา้มาช่วย

เพราะเก่ียวขอ้งกบัการทดลองท่ีจะนาํเอาแนวทางแกไ้ขปัญหาไปปฏิบติั และขั้นตอนการควบคุมติดตาม (C) 

การวดัผลการดาํเนินการมีเกณฑ์ในการวดัหลากหลาย การประเมินองค์การในแนวคิดปัจจุบนั หรือ

วธีิการท่ีนาํมาใชอ้ยา่งแพร่หลาย คือแนวคิดการวดัผลการดาํเนินงานแบบดุลยภาพ (Balanced Scorecard: BSC) ซ่ึง

เป็นการวดัผลการดาํเนินการงานโดยใชเ้คร่ืองมือดา้นการจดัการท่ีช่วยในการนาํกลยทุธ์ไปสู่การปฏิบติั โดยอาศยั

การวดัหรือการประเมินท่ีจะช่วยให้องค์การเกิดความสอดคลอ้งเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั และมุ่งเน้นในส่ิงท่ีมี

ความสําคญัต่อความสําเร็จขององค์การ โดยวดัทั้งในส่ิงท่ีเป็นตวัเงินและไม่เป็นตวัเงิน เคร่ืองมือท่ีใช้วดัและ

ประเมินผลองคก์ารจากมุมมอง 4 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นการเงิน (Financial Perspective) ดา้นลูกคา้ (Customer 

Perspective) ดา้นกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) ดา้นการเรียนรู้และการพฒันา (Learning and 

Growth Perspective ) (Kaplan, 1996 อา้งใน กาญจนา สุคณัธสิริกลุ, 2552) 

 

4. กรอบแนวคิดในการวจัิย
 

 
แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

สมมตฐิาน 

สมมติฐานท่ี 1 การบริหารคุณภาพทัว่ทั้งองคก์ารมีอิทธิพลต่อซิกซ์ ซิกม่า 

สมมติฐานท่ี 2 ซิกซ์ ซิกม่ามีอิทธิพลต่อผลการดาํเนินงานขององคก์าร 

สมมติฐานท่ี 3 การบริหารคุณภาพทัว่ทั้งองคก์ารมีอิทธิพลต่อผลการดาํเนินงานขององคก์าร 

สมมติฐานท่ี 4 การบริหารคุณภาพทัว่ทั้งองคก์ารมีอิทธิพลทางออ้มต่อผลการดาํเนินงานของ

องคก์าร 

 

5. วธีิดําเนินการวจัิย 

5.1 แบบแผนการวจิยั  

การววิจัยในคร้ังน้ีใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากประชากรเป้าหมาย คือ ผูจ้ ัดการ                

รองผูจ้ดัการ ในองคก์ารท่ีเป็นสมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนตไ์ทย โดยเลือกองคก์ารท่ีมีการใชก้ารจดัการ

คุณภาพทัว่ทั้งองคก์ารและซิกซ์ ซิกม่าในองคก์าร สาํหรับการวจิยัใชต้วัแบบสมการโครงการ (Structural Equation 

Modeling : SEM) เพ่ือทดสอบสมมติฐาน  
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5.2 ประชากรและตวัอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูจ้ดัการ รองผูจ้ดัการ ในองคก์ารท่ีเป็นสมาชิกในสมาคม

อุตสาหกรรมยานยนตไ์ทย (The Thai Automotive Industry Association) ทั้งหมด 123 แห่ง (สมาคมอุตสาหกรรม

ยานยนตไ์ทย, 2561) 

5.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 

1.  ตวัแปรอิสระ (Independent variable) คือ การจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองคก์ารประกอบไปดว้ย ดา้น

ภาวะผูน้าํ ดา้นการวางแผนเชิงกลยทุธ์ ดา้นการมุ่งเนน้ลูกคา้ ดา้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ดา้นการจดัการบุคลากร และ

การจดัการกระบวนการ การดาํเนินงานซิกซ์ ซิกม่า 

2.  ตวัแปรตาม (Dependent variable) คือ ผลการดาํเนินขององคก์ารประกอบไปดว้ย ดา้นการเงิน 

ดา้นลูกคา้ ดา้นกระบวนการภายใน ดา้นการเรียนรู้และพฒันา 

5.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดพ้ฒันาแบบสอบถามปลายปิดเพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือสาํหรับการทาํวจิยัจากกรอบ

แนวคิด โดยมีการทดสอบคุณภาพดา้นความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยนาํไปทดลองใช ้(Pre-Test) กบับุคลากรใน

องคก์ารท่ีมีการใชก้ารจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองคก์าร และซิกซ์ ซิกม่า และวิเคราะห์หาความเช่ือมัน่ของคาํถามจาก

แบบสอบถามโดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าตามวิธีของของ Cronbach (Cronbach’s Alpha Coefficient) ด้วย

โปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ SPSS ในการคาํนวณ พบวา่คาํถามท่ีใชป้ระเมินในแบบสอบถามมีความเช่ือมัน่ในทุก

ตวัแปร ดงัน้ี ปัจจยัดา้นการจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองคก์ารมีค่า 0.947 ปัจจยัดา้นซิกซ์ ซิกม่ามีค่า 0.727 และ ปัจจยั

ดา้นผลการดาํเนินการมีค่า 0.878 โดยทุกตวัแปรมีค่าสมัประสิทธ์ิ  แอลฟ่าตามวธีิของ Cronbach มากกวา่ 0.70 

 โดยแบบสอบถามประกอบดว้ย 2 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 เป็นคําถามท่ีเ ก่ียวข้องกับลักษณะองค์การ ได้แก่ ตําแหน่ง  อายุงานของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม โดยขอ้มูลมีลกัษณะเป็นปลายปิด 

ส่วนท่ี 2 เป็นคาํถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริหารคุณภาพทัว่ทั้ งองคก์าร ซิกซ์ ซิกม่า 

และผลการดาํเนินงานขององคก์าร 

5.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามกับตวัอย่าง คือ ผูจ้ ัดการ รองผูจ้ ัดการ ในองค์การท่ีเป็น

สมาชิกในสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย (The Thai Automotive Industry Association) มีทั้ งหมด 123 แห่ง 

(สมาคมอุตสาหกรรมยานยนตไ์ทย, 2561) โดยเลือกองคก์ารท่ีมีการใช ้การจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองคก์ารและมีการ

นาํซิกซ์ ซิกม่ามาใชใ้นองค์การ โดยผูว้ิจยัไดเ้ก็บขอ้มูลจากตวัอย่างทั้งการใชแ้บบสอบถามออนไลน์ดว้ยการส่ง

จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์โดยตรง และนาํแบบสอบถามไปแจก ณ สถานท่ีปฏิบติังานจริง 

5.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการหาค่าทางสถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ เป็นการหาค่าทางสถิติ

พ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) โดยใชโ้ปรแกรม SPSS 21.0 

สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพ่ือทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) ไดแ้ก่ แบบจาํลอง

สมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling) คือการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยืนย ัน (Confirmatory Factor 

Analysis: CFA) เพ่ือประเมินค่าความกลมกลืนของแบบจาํลองกบัขอ้มูลเชิงประจกัษแ์ละทดสอบสมมติฐาน ใช้
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ดชันีตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์(Model Fit Index) พิจารณาตามเกณฑข์อง Hair et 

al., (2006) โดยใชโ้ปรแกรม M Plus 8.0 

 

6. สรุปผลการวจัิย 

 ผลการศึกษาพบว่าขอ้มูลระดับการบริหารคุณภาพทั่วทั้ งองค์การพบว่ากลุ่มตัวอย่างได้ให้คะแนน

โดยรวมระดบัการบริหารคุณภาพทัว่ทั้งองคก์ารค่าเฉล่ียอยูท่ี่  3.36 ซ่ึงอยูใ่นระดบัปานกลางซ่ึงเม่ือพิจารณารายขอ้

จะพบว่าระดบัการมุ่งเน้นลูกคา้จะมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดอยู่ท่ี 3.58 ซ่ึงอยู่ในระดับดี และรองลงมาอยู่ท่ีการจดัการ

กระบวนการค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.39 อยูใ่นระดบัปานกลาง การวิเคราะห์ขอ้มูลค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.36 อยูใ่นระดบัปานกลาง 

การจดัการบุคลากรอยูท่ี่ 3.31 อยูใ่นระดบัปานกลาง ดา้นการวางแผนเชิงกลยทุธ์ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.26 อยูใ่นระดบัปาน

กลาง และลาํดบัสุดทา้ยดา้นภาวะผูน้าํค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.24 อยูใ่นระดบัปานกลาง 

ขอ้มูลระดบัการดาํเนินงานซิกซ์ ซิกม่าการพบวา่กลุ่มตวัอยา่งไดใ้หค้ะแนนโดยรวมระดบัการดาํเนินงาน

ซิกซ์ ซิกม่าค่าเฉล่ียอยูท่ี่  3.52 ซ่ึงอยู่ในระดบัดีซ่ึงเม่ือพิจารณารายขอ้จะพบว่าองคก์ารมีการปรับเปล่ียนเทคนิค

เพ่ือให้การทาํงานมีความรวดเร็วมากยิ่งข้ึนจะมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดอยู่ท่ี 3.66 ซ่ึงอยู่ในระดบัดี และรองลงมาอยู่ท่ี

องคก์ารมีการทาํงานท่ีต่อเน่ืองและไม่ซบัซอ้นค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.58 อยูใ่นระดบัดี , องคก์ารมีการลดปริมาณสินคา้คง

คลงัในโรงงาน การกระจายสินคา้ และ มีการแกปั้ญหาการกาํหนดเวลาค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.52 อยูใ่นระดบัดี , องคก์ารมี

การลดขนาดการผลิต อยู่ท่ี 3.43 อยู่ในระดบัดี และลาํดบัสุดทา้ยองค์การมีการปรับเปล่ียนรอบเวลาในการผลิต

ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.42 อยูใ่นระดบัดี 

ข้อมูลระดับผลการดาํเนินงานขององค์การพบว่ากลุ่มตัวอย่างได้ให้คะแนนโดยรวมระดับผลการ

ดาํเนินงานเฉล่ียอยู่ท่ี 3.49 ซ่ึงอยู่ในระดบัดี ซ่ึงเม่ือพิจารณารายขอ้จะพบว่าระดบัผลการดาํเนินงานขององคก์าร

ด้านการเรียนรู้และพฒันาจะมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดอยู่ท่ี 3.71 ซ่ึงอยู่ในระดับดี และรองลงมาอยู่ท่ีระดับผลการ

ดาํเนินงานขององค์การดา้นกระบวนการภายในค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.51 อยู่ในระดบัดี , ระดบัผลการดาํเนินงานของ

องค์การดา้นลูกคา้ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.50อยู่ในระดบัดี และลาํดับสุดทา้ยระดับผลการดาํเนินงานขององค์การดา้น

การเงินค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.25 อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 

ตารางที ่1 แสดงผลทดสอบความกลมกลืนของโมเดลสมการโครงสร้าง 

ดชันีทีใ่ช้ตรวจสอบความกลมกลืน 

ของโมเดล 
เกณฑ์ ผลทางสถิต ิ ผลการศึกษา 

Chi square/Degree of Freedom (𝑥𝑥2 ∕ 𝑑𝑑𝑓𝑓) มีค่าไม่เกิน 2 หรือ 3  1.38 ผา่นเกณฑ ์

p-value มากกวา่ 0.05 0.083 ผา่นเกณฑ ์

Tucker Lewis Index (TLI) มากกวา่ 0.90 0.985 ผา่นเกณฑ ์

Comparative Fit Index (CFI) มากกวา่ 0.90 0.977 ผา่นเกณฑ ์

Root Mean Square Error of Approximate 

(RMSEA) 

ไม่ควรเกิน 0.08 0.049 ผา่นเกณฑ ์

 

 จากตารางท่ี 1 ผลการทดสอบความกลมกลืนของโมเดลสมการโครงสร้างพบวา่โมเดลมีความสอดคลอ้ง

กับขอ้มูลเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด ทั้ งค่า 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)  ดังนั้ นจึงสรุปได้ว่า

โมเดลสมการโครงสร้างท่ีสร้างข้ึนมีความสอดคลอ้งหรือกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

 

ตารางที ่2  แสดงผลการประมาณสมัประสิทธ์ิเสน้ทาง (Standardized Path Coefficient) ของโมเดลสมการ 

 โครงสร้าง 

ลาํดบั สมมติฐาน Path 

Coefficient 

p-value ผลการทดสอบ

สมมติฐาน 

1 การบริหารคุณภาพทัว่ทั้งองคก์ารมีอิทธิพลต่อซิกซ์ ซิกม่า 0.161 0.000** ยอมรับสมมติฐาน 

2 ซิกซ์ ซิกม่ามีอิทธิพลต่อผลการดาํเนินงานขององคก์าร 0.958 0.000** ยอมรับสมมติฐาน 

3 การบริหารคุณภาพทั่วทั้ งองค์การมีอิทธิพลต่อผลการ

ดาํเนินงานขององคก์าร 

0.170 0.000** ยอมรับสมมติฐาน 

4 การบริหารคุณภาพทัว่ทั้งองคก์ารมีอิทธิพลทางออ้มต่อผล

การดาํเนินงานขององคก์าร 

0.155 0.000** ยอมรับสมมติฐาน 

 

จากตางรางท่ี 2 เม่ือพิจารณาสมัประสิทธ์ิเสน้ทาง (Path Coefficient) พบวา่ ยอมรับสมมติฐานทั้ง 4  ขอ้ 

ดงัน้ี 

สมมตฐิานที ่1 การบริหารคุณภาพทัว่ทั้งองคก์ารมีอิทธิพลต่อซิกซ์ ซิกม่า 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ค่า p-value = 0.000 มีค่านอ้ยกวา่ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.01 แสดง

วา่การบริหารคุณภาพทัว่ทั้งองคก์ารมีอิทธิพลต่อซิกซ์ ซิกม่าอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิ

อิทธิพลเท่ากบั 0.161 

สมมตฐิานที ่2 ซิกซ์ ซิกม่าอิทธิพลต่อผลการดาํเนินงานขององคก์าร 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ค่า p-value = 0.000 มีค่านอ้ยกวา่ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.01 แสดง

ว่าซิกซ์ ซิกม่ามีอิทธิพลต่อผลการดาํเนินงานขององคก์ารอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ

อิทธิพลเท่ากบั 0.958 

สมมตฐิานที ่3 การบริหารคุณภาพทัว่ทั้งองคก์ารมีอิทธิพลต่อผลการดาํเนินงานขององคก์าร 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ค่า p-value = 0.000 มีค่านอ้ยกวา่ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.01 แสดง

วา่การบริหารคุณภาพทัว่ทั้งองคก์ารมีอิทธิพลต่อผลการดาํเนินงานขององค์การอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ี 0.01 

โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากบั 0.170 

สมมตฐิานที ่4 การบริหารคุณภาพทัว่ทั้งองคก์ารมีอิทธิพลทางออ้มต่อผลการดาํเนินงานขององคก์าร 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ค่า p-value = 0.000 มีค่านอ้ยกวา่ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.01 แสดง

วา่การบริหารคุณภาพทัว่ทั้งองคก์ารมีอิทธิพลทางออ้มต่อผลการดาํเนินงานขององคก์ารโดยผา่นซิกซ์ ซิกม่าอยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากบั 0.155 

 

6. อภิปรายผล  

 การวิจยัน้ีมีวตัุประสงคเ์พ่ือตรวจสอบอิทธิพลของการจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองคก์ารและซิกซ์ ซิกม่าต่อ

ผลการดาํเนินงานในอุตสาหกรรมยานยนตใ์นประเทศไทย ผลการทดสอบสมมติฐาน การบริหารคุณภาพทัว่ทั้ ง
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องค์การมีอิทธิพลต่อซิกซ์ ซิกม่าอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.01 ซ่ึงสามารถอธิบายได้ว่า องค์การจาํเป็นตอ้ง

จดัการกบัระบบการจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองคก์ารภายในองคก์ารเพ่ือทาํใหเ้กิดซิกซ์ ซิกม่าตามมา  

 การบริหารคุณภาพทัว่ทั้งองคก์ารมีอิทธิพลต่อผลการดาํเนินงานขององคก์ารผลการทดสอบสมมติฐาน 

พบว่า การบริหารคุณภาพทัว่ทั้งองค์การมีอิทธิพลต่อผลการดาํเนินงานขององคก์ารอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 

0.01 ซ่ึงสามารถอธิบายไดว้า่ องคก์ารจาํเป็นตอ้งจดัการกบัระบบบริหารคุณภาพทัว่ทั้งองคก์ารภายในองคก์าร เพ่ือ

พฒันาผลการดาํเนินงานขององค์การให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Musran Munizu 

(2013) ท่ีศึกษาพบวา่ การบริหารคุณภาพทัว่ทั้งองคก์ารมีผลกระทบเชิงบวกต่อผลการดาํเนินงานขององคก์ารและ

ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั, งานวจิยัของ Hassan et al., (2012) ท่ีศึกษาพบวา่ การบริหารคุณภาพทัว่ทั้งองคก์าร

ส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานขององค์การในทางบวก นาํไปสู่การดาํเนินงานท่ีประสบความสําเร็จ และ

งานวจิยัของ Irefin et al., (2011) ท่ีศึกษาพบวา่ องคป์ระกอบของการบริหารคุณภาพทัว่ทั้งองคก์ารมีผลกระทบเชิง

บวกต่อผลการดาํเนินงานขององคก์ารอย่างมีนยัสําคญั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งคือภาวะความเป็นผู ้และ การบริหาร

คุณภาพทัว่ทั้งองคก์ารมีอิทธิพลทางออ้มต่อผลการดาํเนินงานขององคก์ารผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ การ

บริหารคุณภาพทัว่ทั้ งองค์การมีอิทธิพลทางออ้มต่อผลการดาํเนินงานขององค์การโดยผ่านซิกซ์ ซิกม่าอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.01 ซ่ึงสามารถอธิบายไดว้า่ เม่ือองคก์ารมีระบบการบริหารทัว่ทั้งองคก์าร จะทาํใหเ้กิดซิกซ์ 

ซิกม่าและผลการดาํเนินงานท่ีดีต่อองคก์ารตามมา ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Kocoglu et al., (2011) ท่ีศึกษา

พบวา่ การบริหารคุณภาพทัว่ทั้งองคก์ารก่อใหเ้กิดความสาํเร็จของผลการดาํเนินงานขององคก์าร  

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 ขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยัช้ีวา่ หากองคก์ารผูผ้ลิตรถยนตใ์นสมาคมอุตสาหกรรมยายนตแ์ห่งประเทศ

ไทยตอ้งการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการบริหารคุณภาพทัว่ทั้ งองค์การมากยิ่งข้ึน ผูผ้ลิตควรหันมาสนใจปัจจยั

ทางดา้นภาวะผูน้าํในองคก์าร ผูบ้ริหารระดบัสูงควรเปิดโอกาสให้บุคลากรในองคก์ารมีส่วนร่วม มีการกระตุน้ 

การสร้างสรรคว์ฒันธรรมองคก์ารท่ีดีและมีการใชห้ลกัธรรมาภิบาล ดา้นการวางแผนเชิงกลุยทุธ์ บุคลากรควรมี

ส่วนร่วมในการวางแผนในการสนบัสนุนองคก์าร และองคก์ารมีความยืดหยุน่ของแผนท่ีสามารถปรับเปล่ียนได้

ทนัต่อการเปล่ียนแปลงตามสถานการณ์ ดา้นการวิเคราะห์ขอ้มูลองคก์ารควรมีการเปิดเผยขอ้มูล ท่ีสามารถให้

บุคลากรในองคก์ารเขา้ถึงขอ้มูลได ้รวมทั้งการจดัการบุคลากรและการจดัการกระบวนการหากองคก์ารมีความ             

ใส่ใจมากยิง่ข้ึนก็จะทาํใหอ้งคก์ารมีประสิทธิภาพท่ีดีมากยิง่ข้ึน 
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ส่ิงทีแ่รงงานไทยต้องปรับตัวให้อยู่รอดในยุค 4.0  

THINGS THAT THAI WORKERS MUST ADAPT TO SURVIVE IN  

THE 4.0 ERA. 
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บทคัดย่อ 

 ปัจจุบันมีการกล่าวถึงการปฏิวติัอุตสาหกรรมคร้ังท่ี 4 อย่างกวา้งขวาง ทั้ ง ภาครัฐ เอกชน สถาน

ประกอบการ สถาบนัการศึกษา และภาคประชาสงัคม ซ่ึงการปฏิวติั อุตสาหกรรมเป็นการเปล่ียนแปลงคร้ังยิง่ใหญ่

ของโลก และอาจจะเกิดข้ึนในอีกไม่เกิน 20 ปีขา้งหนา้ การเปล่ียนแปลงดงักล่าวเป็นยคุของการบูรณาการโลกของ

การผลิตสินคา้ท่ีมี รูปแบบท่ีหลากหลายแตกต่างกนัไปตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคแต่ละราย โดยใชเ้วลา ท่ี

รวดเร็ว ประหยดั และมีประสิทธิภาพ ประเทศไทยก็เป็นอีกประเทศหน่ึงประเทศท่ีตอ้งไดรั้บอิทธิพลของการ

เปล่ียนเปลงดงักล่าว ทั้งในระบบเศรษฐกิจ และสงัคม  ดงันั้นแรงงานจึงตอ้งต่ืนตวั และเตรียมความพร้อมทั้งดา้น

ความรู้ความคิดเชิงวิเคราะห์ ทักษะในการแก้ไขปัญหา และทักษะด้านภาษา เพ่ือพฒันาตนเองจากเดิมท่ีเป็น

แรงงานไร้ทกัษะฝีมือ แรงงานก่ึงทกัษะฝีมือ ใหก้า้วสู่การเป็นแรงงานท่ีมีทกัษะฝีมือ วธีิการดงักล่าวเป็นกลยทุธ์ท่ี

สาํคญัท่ีจะทาํใหแ้รงงานไทยมีพร้อมและสามารถปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในยคุ 4.0 ท่ีกาํลงัจะมาถึงใน

อนาคตอนัใกลน้ี้ได ้

 

คาํสําคญั: การปรับตวัใหอ้ยูร่อด, แรงงานไทย, ยคุ 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 

 การปฏิวติัอุตสาหกรรมคร้ังท่ี 4 เกิดข้ึน ตั้ งแต่ปี 2011 ท่ีงานแสดงสินคา้เมืองฮานโนเวอร์ เยอรมนี 

(Hannover fair Germany) Henning Kagermann ผูบ้ริหาร German National Academy of Science and Engineering 

(Acatech) เป็นคนแรกท่ี ใชค้าํวา่ “อุตสาหกรรม 4.0” (Industry 4.0) เพ่ืออธิบายการริเร่ิมโครงการอุตสาหกรรม ท่ี

จะเสนอขอการสนบัสนุนจากรัฐบาลเยอรมนั และหลงัจากท่ีกระทรวงศึกษาของเยอรมนี เร่ิมทาํวจิยัคร้ังแรก เม.ย. 

2011 การปฏิวติัอุตสาหกรรมคร้ังท่ี 4 ท่ีเกิดข้ึนน้ีจะเป็นการเปล่ียนแปลงโลกคร้ังใหญ่อย่างท่ีกล่าวไดว้่าโลกจะ

พลิกจากหลงัมือไปหน้ามือ ทั้งในแง่ของขนาด ความเร็ว และขอบเขต การปฏิวติัคร้ังน้ีโลกจะกา้วเร็วข้ึนแบบ

ทวีคูณ หากยอ้นดูในอดีตการปฏิวตัท่ีผ่านมา การปฏิวติัคร้ังแรกห่างจากโลกท่ีอยูใ่นปัจจุบนัประมาณ 250 ปี การ

ปฏิวติัคร้ังท่ีสองห่างจากปัจจุบนัประมาณ 150 ปี การปฏิวติัคร้ังล่าสุดห่างจากปัจจุบนัประมาณ 50 ปี หากนับ

ระยะเวลาของแต่ละช่วงแลว้ โลกกาํลงัหมุนเร็วข้ึนแบบทวคูีณ ไม่ใช่เป็นการเดินแบบเสน้ตรงอยา่งท่ีผา่นมา จึงทาํ

ให้หลากหลายประเทศเกิดการต่ืนตวักบัผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าว สาํหรับประเทศไทยนั้นมี

การกล่าวถึงการปฏิวติัอุตสาหกรรมคร้ังท่ี 4  และรัฐบาลได้มีนโยบายการ ทาํให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็น 

“Thailand 4.0” ซ่ึงแรงงานไทยหลายคนยงัไม่ทราบวา่ “ยคุ 4.0” นั้นคืออะไร มาจากไหน ส่งผลกระทบต่อประเทศ

มากน้อยเพียงใด และแรงไทยตอ้งเตรียมให้พร้อมทั้งดา้นความรู้ ทศันคติ และทกัษะอยา่งไร ให้สามารถรับมือ

และปรับตวัใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงยคุ 4.0 ท่ีกาํลงัมาในอีกไม่เกิน 20 ปีขา้งหนา้ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้สามารถเล็งเห็นไดว้่า มีนักวิชาการแรงงานหลายท่านออกมาให้ความคิดเห็นทั้ง

ด้านดีและด้านไม่ดีต่อแรงงานไทยในหลายหลายรูปแบบ แล้วแรงงานไทยเองนั้ นรู้และปรับตัวต่อการ

เปล่ียนแปลงอยา่งไร รัฐบาลในฐานะผูน้าํและผูบ้ริหารประเทศมีการจดัการ วางยทุธศาสตร์ ในการเตรียมความ

พร้อมประเทศและประชาการในประเทศไทยอย่างไร จึงเหมาะสมกบัรูปแบบการเมือง สังคม และวฒันธรรม 

แบบไทยเพ่ือกา้วสู่ยคุ 4.0 ท่ีกาํลงัจะมาถึงน้ีไดอ้ยา่งดี และเหมาะสมเพียงใด 
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2. วตัถุประสงค์ 

(1) การเตรียมพร้อมแรงงานไทย รับมือกบัการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  

(2) เพ่ือปรับตวัใชชี้วติ ในการปฏิวติัอุตสาหกรรมเป็นการเปล่ียนแปลงคร้ังยิง่ใหญ่ของโลก  

(3) ปรับโครงสร้างองคก์รสาํหรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้

 

3. การปฏิวตัิอุตสาหกรรมคร้ังที ่4 หรือ INDUSTRY 4.0 

 ศรรวริศา เมฆไพบูลย ์(2561) ไดเ้ขียนหนงัสือเร่ือง ”การปฏิวติัอุตสาหกรรมคร้ังท่ี 4” ไวว้า่ หลายปีมาน้ี

มีการพูดถึงการปฏิวติัอุตสาหกรรมคร้ังใหม่ ทั้งในภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ประชาสังคม และนกัวิชาการ ซ่ึงถูก

เรียกวา่ ยคุของการปฏิวติัอุตสาหกรรมคร้ังท่ี 4 หรือ INDUSTRY 4.0 ซ่ึงมนัจะเป็นวธีิการใหม่ๆ ของการผลิตท่ีจะ

เขา้มาพลิกโฉมหนา้วงการอุตสาหกรรมโลก 

 วิไลพนัธ์ุ สังขะพนัธ์ุ (2559) การปฏิวติัอุตสาหกรรม (Industrial Revolution) หมายถึง กระบวนการ

เปล่ียนแปลงใน วิธีการผลิตและระบบการผลิต จากเดิมระบบการผลิตมกัทาํกนัภายในครอบครัว พ่อคา้มกัเป็น 

นายทุนซ้ือวตัถุดิบแลว้แจกจ่ายใหแ้ต่ละครอบครัวรับมาทาํ แลว้พอ่คา้จะรับผลิตภณัฑท่ี์สาํเร็จ แลว้ไปขาย คนงาน

ก็จะไดค้่าจา้งเป็นการตอบแทน การผลิตสินคา้เดิมใชแ้รงงานคน แรงงานสัตว ์รวมทั้งพลงังานจากธรรมชาติ 

เคร่ืองมือแบบง่ายๆ มาเป็นการใช้เคร่ืองจักรกลแทน เร่ิมจากแบบ ง่ายๆ จนถึงแบบซับซ้อนท่ีมีกาํลงัผลิตสูง                 

จนเกิดเป็นการผลิตในระบบโรงงาน (FACTORY SYSTEM) ส่วนการผลิตภายในครอบครัวก็ค่อยๆ ลดลงไป  

การปฏิวติัอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึนมีผลต่อการเปล่ียนแปลงระบบการผลิต อุตสาหกรรม และการบริการ ดงัน้ี 

 นันทนา กปิลกาญจน์ (2546) การปฏิวติัอุตสาหกรรมคร้ังท่ี 1 เกิดข้ึนในช่วงปลายศตวรรษท่ี 18                      

โดย เจมส์ วตัต ์ไดท้าํการปรับปรุงเคร่ืองจกัรไอนํ้ านิโคแมนใหใ้ชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน สามารถสร้างรถไฟ 

ทาํให้การคมนาคมทาํไดส้ะดวกมากข้ึน และถูกพฒันาตลอดจนนาํไปสร้างเคร่ืองจกัรท่ีเรียกว่า “สมยัแห่งพลงั             

ไอนํ้ า” ซ่ึงตรงจุดน้ีเอง เป็นจุดท่ีเรียกไดว้า่ เป็นการปฏิวติัอุตสาหกรรมคร้ังท่ี 1 อยา่งแทจ้ริง เคร่ืองจกัรไอนํ้ านั้น 

ไม่ไดถู้กประดิษฐ์ข้ึนโดยเจมส์ วตัต ์แต่เขาเป็นผูท้าํการพฒันาจนสร้างนวตักรรมมากมาย ท่ีทาํให้ประสิทธิภาพ

ของการผลิตส่ิงทอเพ่ิมข้ึนอย่างน้อย 3 เท่าตวัจากเดิม ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีกล่าวได้ว่า เขาเป็นจุดเร่ิมตน้ของการเกิด

โรงงานผลิตท่ีใชเ้คร่ืองจกัรช่วยในการผลิตและก่อกาํเนิดเป็นโรงงานสมยัใหม่ในเวลาต่อมา 

 รศ.ดร.จาํนง สรพิพฒัน์ (2561) การปฏิวติัอุตสาหกรรมคร้ังท่ี 2 ไดเ้กิดข้ึนในช่วงตน้ศตวรรษท่ี 20 เม่ือ  

เฮนรี ฟอร์ด มีการนาํระบบสายพานเขา้มาใชใ้นการผลิตรถยนตใ์นปี ค.ศ. 1913 จึงทาํให้เกิดรถยนตโ์มเดล ซ่ึงมี

จาํนวนการผลิตมากถึง 15 ลา้นคนั และหลงัจากนั้นก็หยุดการผลิตการผลิตไปในปี ค.ศ. 1927 ซ่ึงเป็นยุคท่ีมี                  

การเปล่ียนจากการใชเ้คร่ืองจกัรไอนํ้ า มาสู่การใชพ้ลงังานไฟฟ้าส่งผลทาํใหเ้กิดการผลิตจาํนวนมหาศาลอยา่งท่ีไม่

เคยเกิดข้ึนมาก่อน ดว้ยเทคนิคการใชส้ายพานในลกัษณะเดียวกนัน้ีจึงไดรั้บการเผยแพร่ไปยงัอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ 

ทาํให้ประสิทธิภาพในการผลิตเพ่ิมสูงข้ึน ส่งผลทาํให้ตน้ทุนในการผลิตลดลง จนถึงขั้นท่ีเรียกไดว้่า เป็นยคุท่ีมี

การผลิตสินคา้เหมือน ๆ กนัเป็นจาํนวนมาก หรือท่ีเรียกวา่ Mass Production คือการผลิตสินคา้รูปแบบเดียวกนัใน

ปริมาณมาก ๆไดอ้ยา่งรวดเร็ว และใหแ้รงงานนอ้ยลง 

 ดร.ศุภวุฒิ สายเช้ือ (2562) การปฏิวติัอุตสาหกรรมคร้ังท่ี 3 ในยุคน้ีเป็นการเร่ิมตน้ของ “Information 

Technology” การใชค้อมพิวเตอร์ เขา้มาใชใ้นวงการอุตสาหกรรม เรียกไดว้า่เป็นยคุแห่งการปฏิวติัคอมพิวเตอร์ มี

การคิดคน้คอมพิวเตอร์ทั้งแบบ mainframe กับ PCและอินเทอร์เน็ตเร่ิมใช้โปรแกรม CAD/CAM3  (Computer 

Aided Design/Manufacturing) เพ่ือควบคุมกระบวนการผลิตอตัโนมติัท่ีตอ้งการความรวดเร็ว ความแม่นยาํสูง 
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ตน้ทุนตํ่า และผลิตไดป้ริมาณมาก ๆ จึงทาํใหเ้กิดการผลิตแบบอตัโนมติัข้ึน จึงช่วยเสริมประสิทธิภาพการผลิตให้

ดียิ่งข้ึนกว่าเดิม ซ่ึงในทุกวนัน้ีในแทบทุกโรงงาน จะตอ้งมีระบบการผลิตแบบอตัโนมติั เขา้ไปเป็นส่วนช่วยใน 

การผลิตอยูเ่สมอ และไดมี้การพฒันาให้มีการผลิตซ่ึงใชร้ะบบอตัโนมติัขั้นสูง เพ่ือผลิตสินคา้อุปโภคบริโภคท่ีมี

ความซบัซอ้นมาก ๆ ซ่ึงจุดประสงคข์องการผลิตโดยวธีิน้ี ก็เพ่ือช่วยประหยดัตน้ทุนในการผลิต ทาํใหสิ้นคา้มีราคา

ถูกลง ซ่ึงส่งผลดีต่อผูบ้ริโภคท่ีสามารถจ่ายได้ และยงัช่วยเพ่ิมขีดความสามารถและสร้างความได้เปรียบใน                  

การแข่งขนัไดเ้ป็นอยา่งดี 

 เคลาส์ ชวาบ (2561) การปฏิวติัอุตสาหกรรมคร้ังท่ี 4 ท่ีกาํลงัจะมาถึง เรียกวา่ “INDUSTRY 4.0” ไดม้า

จากช่ือของ “นโยบายอุตสาหกรรมแห่งชาติ” ของประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐ เยอรมนีท่ีประกาศเม่ือ ค.ศ.2013 

โดยมีแนวคิดหลกัท่ีว่า โลกจะกา้วสู่การปฏิวติั อุตสาหกรรมคร้ังท่ี 4 ภายใน 20 ปีขา้งหน้า มีการเปล่ียนแปลง

เศรษฐกิจคร้ังใหม่ มีการสร้างรูปแบบกระบวนการผลิตรูปแบบใหม่ ซ่ึงใชก้ารเช่ือมต่อระหวา่งสินคา้ ขอ้มูล และ 

บริการ ผา่นเทคโนโลยสีารสนเทศ เพ่ือพฒันากระบวนการผลิตใหเ้กิดเป็น “Smart Factory”4  

 พนัธวฒัน์ เศรษฐวิไล (2562)สาํหรับประเทศไทยนั้น ตอ้งพ่ึงพาอุตสาหกรรมการผลิตในการขบัเคล่ือน

เศรษฐกิจของประเทศ นับว่ามีความจําเป็นอย่างมากท่ีภาครัฐจะต้องหันมาสนใจต่ออุตสาหกรรม 4.0 ซ่ึง                      

การประกาศนโยบายดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) เพ่ือช่วยขบัเคล่ือนการพฒันาของประเทศ

ในทุก ๆ ดา้นเขา้สู่ความเป็นดิจิทลั และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั้งประเทศ ในอนาคต

อนัใกลน้ี้การเลิกจา้งแรงงานมนุษย ์หลีกเล่ียงไดย้าก ถา้สายงานมีคู่แข่งเป็นสมองกลหรือหุ่นยนต ์แรงงานอาจจะ

ตกงานและ ถูกแทนท่ีโดยหุ่นยนต์ได ้ดงันั้นแรงงานจึงตอ้งมีการเตรียมตวั เตรียมความพร้อม ทั้งดา้น ความคิด 

ความรู้ ทกัษะ ท่ีจะตอ้งปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงท่ีกาํลงัจะเกิดข้ึนในอนาคต อนัใกลน้ี้ 

 

4. การปฏิวตัิอุตสาหกรรมคร้ังที ่4 ส่งผลต่อการปรับตัวของแรงงานไทยอย่างไร 

  มัทนา วิบุญศักด์ิ (2561) สําหรับประเทศไทย ท่ีตอ้งพ่ึงพาอุตสาหกรรมการผลิตในการขบัเคล่ือน

เศรษฐกิจของประเทศ จําเป็นอย่างยิ่งท่ีทุกฝ่ายทั้ งภาครัฐและภาคธุรกิจต้องให้ความสําคัญกับการปฏิรูป

อุตสาหกรรมคร้ังน้ี การเปล่ียนแปลงของประเทศไทย โดยภาครัฐบาลซ่ึงนาํโดย นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยทุธ์ 

จนัทร์โอชา ไดป้ระกาศวา่จะทาํใหป้ระเทศไทย เป็น “Thailand 4.0” ซ่ึงเป็นการปรับตวัและเตรียมความพร้อมต่อ

การเปล่ียนแปลงท่ีกาํลงัจะเกิดข้ึนทั่วโลกและมีผลต่อประเทศไทยอย่างแน่นอน โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือให้

ประเทศไทยกา้วขา้มกบัดกัรายไดป้านกลาง เป็นประเทศท่ีมีรายไดสู้งและกระจายไปสู่ทุกภาคส่วน เพราะเราตอ้ง

ยอมรับวา่ปัจจุบนัประเทศไม่สามารถแข่งขนัดว้ยการใชย้ทุธศาสตร์ค่าแรงงานราคาถูกไดอี้กต่อไป โดยจะเปล่ียน

โมเดลเศรษฐกิจเป็นแบบ “ทาํนอ้ย ไดม้าก” ท่ีขบัเคล่ือนดว้ยนวตักรรม มุ่งสร้างสงัคมคุณภาพ และทาํใหป้ระเทศ

ไทยเป็นประเทศ เศรษฐกิจใหม่ (New Engines of Growth) เปล่ียนการผลิตสินคา้โภคภณัฑเ์ป็นสินคา้นวตักรรม 

เปล่ียนจากการขบัเคล่ือนประเทศจากภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขบัเคล่ือนดว้ย เทคโนโลย ีความคิดสร้างสรรค์

และนวตักรรม เปล่ียนจากการเกษตรแบบดัง่เดิมไปสู่การเกษตรแบบสมยัใหม่ โดยเนน้เร่ืองการบริหารจดัการและ

การนาํเทคโนโลยีมาใช ้(Smart Farming) เพ่ือให้เกษตรกรมีรายไดม้ากยิ่งข้ึน เพ่ือให้ประเทศไทยกา้วเป็นผูน้าํ

เศรษฐกิจดิจิทลัในภูมิภาคอาเซียนแลว้ ยงัเป็นการปูทาง รองรับ INDUSTRY 4.0 อีกดว้ย 

 ดงันั้นจะเห็นว่าประเทศกาํลงัจะมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนมากมาย จะเห็นไดว้่าหลายองคก์รมีการนาํ

เทคโนโลยีดิจิทัล หุ่นยนต์ เคร่ืองจักร และปัญญาประดิษฐ์  (Artificial Intelligence-AI)  มาใช้เพ่ือพัฒนา

กระบวนการผลิตท่ีทนัสมยั ส่ิงท่ีเกิดข้ึนดงักล่างยอ่มส่งผลกระทบต่อแรงงานไทยอยา่งแน่นอน เพราะจะมีแรงงาน
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ไทยจาํนวนมากตกงาน เน่ืองจากปรับตวัไม่ทนัตามนโยบาย หรือไม่มีเวลาให้แรงงานไทยปรับตวัตามความ

เปล่ียนแปลง ทางผูป้ระกอบการเองต่างกดดนัสารพดัเพ่ือให้แรงงานท่ีปรับตวัไม่ทนัลาออก โดยท่ีเจา้ของกิจการ

ไม่ตอ้งเสียค่าชดเชยตามกฎหมาย แต่ใชว้ิธีกดดนัอ่ืน ๆ ลกัษณะบีบบงัคบักดดนัใหล้าออกเอง นอกจากน้ียงัพบวา่

โรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งไม่ปฏิบติัตามกฎหมายแรงงาน (ธญัญลกัษณ์ รุ้งแสงจนัทร์, 2561) 

  รศ.ดร. กิริยา กลุกลการ (2561) อุตสาหกรรม 4.0 เป็นยคุท่ีมีการนาํหุ่นยนตแ์ละปัญญาประดิษฐเ์ขา้มาใช้

ในการทาํงาน มีการนาํเคร่ืองจกัรเขา้มาใชเ้คร่ืองจกัรสามารถทาํงานแทนแรงงานไดใ้นส่วนกายภาพ (physical) 

โดนทาํงานไดด้ว้ยตวัเองสามารถสั่งการทาํงานการทาํงานอตัโนมติัวิเคราะห์ขอ้มูลประมวลผลรวมถึงซ่อมแซม

ตวัเองได ้เม่ือหุ่นยนตเ์ก่งข้ึน ทาํงานซบัซอ้นไดม้ากข้ึนแรงงานจึงมีความจาํเป็นท่ีตอ้งลดนอ้ยลงอาจเกิดคนกลุ่ม

หน่ึงท่ีเรียกว่า ชนชั้ นไม่สามารถทํางานหรือชนชั้ นไร้ประโยชน์ (unworking class หรือ useless class) ใน

ขณะเดียวกนัอุตสาหกรรม 4.0 จะมีงานใหม่ ๆ เกิดข้ึน เช่น โลกยคุ 4.0 ท่ีมาพร้อมกบัระบบดิจิตอล ทาํใหส้ามารถ

เขา้ถึงขอ้มูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data ไดอ้ย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน  ซ่ึงจะส่งผลต่อการจา้งงานไดท้ั้งทางบวก

และลบใน 4 รูปแบบ ดงัน้ี 

1. การสร้างงานใหม่ มีการคาดการณ์วา่งาน 65% ในอีก 10 ปีขา้งหนา้ยงัไม่เกิดข้ึนในปัจจุบนั งานใหม่

จะเป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกนัการเขียนโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์เพ่ือควบคุมหุ่นยนต ์การจดัการขอ้มูลขนาดใหญ่ท่ี

เรียกวา่ Big Data และงานใหม่อ่ืน ๆ ท่ีอยากจะจินตนาการในปัจจุบนั 

2. งานบางประเภทจะถูกแทนท่ีเม่ือเศรษฐกิจเปล่ียนไปสู่เศรษฐกิจท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึน ลดการใช้

แรงงานมนุษยล์ง ตวัอยา่งเช่น งานก่อสร้างจะถูกแทนท่ีดว้ยการพิมพแ์บบสามมิติ งานบญัชีและงานขายท่ีจะถูก

แทนท่ีโดยหุ่นยนต ์มีการคาดการณ์วา่ 1 ใน 3 ของทกัษะในปัจจุบนัจะลา้สมยัและไม่มีความจาํเป็นอีกต่อไป 

3. งานบางประเภทจะหมดส้ินไป โดยไม่มีการทดแทนซ่ึงอาจจะค่อย ๆ หายไปหรือจะลดจาํนวนลง

อย่างรวดเร็ว เช่น ประกนัรถยนตเ์พราะต่อไปรถจะขบัเองดว้ยระบบเซ็นเซอร์จึงมีความปลอดภยัและไม่ชนกนั  

ธนาคารท่ีจะหมดบทบาทไปเพราะคนหันไปใชบ้ล็อคเชน (blockchain) รถยนต์ท่ีขบัเคล่ือนดว้ย นํ้ ามนัจะถูก

แทนท่ีดว้ยพลงังานไฟฟ้าหรือแสงอาทิตย ์เป็นตน้ 

4.  งานจาํนวนมากจะถูกปรับเปล่ียนไปสู่การทาํงานร่วมกบัหุ่นยนตม์ากข้ึน เช่น ตนงานในบริษทัผลิต

รถยนต ์หรือ ช่างไฟฟ้านํ้ าประปายงัคงทาํงานเหมือนเดิมภายใตส้ภาพการทาํงานท่ีใชหุ่้นยนตม์ากข้ึน คุณหมอท่ี

ใช้ปัญญาประดิษฐ์ช่วยในการตรวจรักษาโรค เกษตรกรท่ีจะปลูกพืชโดยใช้เทคโนโลยีมากข้ึน ซ่ึงแรงงาน

จาํเป็นตอ้งทีทกัษะและองคค์วามรู้ใหม่ในการทาํงานร่วมกบัหุ่นยนต ์

ดร. เสาวณี จนัทะพงษ ์(2562)สาํหรับแรงงานไทยนั้นตอ้งมีการปรับตวัและเตรียมความพร้อมอยา่งยิ่งเน่ืองจาก

แรงงานยงัขาดความรู้ความเช่ียวชาญดา้นเทคโนโลย ีทกัษะดา้นภาษา และการผลิตกาํลงัแรงงานไม่สอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการของตลาดแรงงานภายในประเทศคาดการณ์ว่า ในอนาคตนวตักรรมและเทคโนโลยีจะเขา้มามี

บทบาทในภาคเศรษฐกิจส่งผลต่อระบบแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและการบริการ รวมทั้งภาวะการเมืองท่ีทาํให้

การจ้างงานลดลง และร้อยละ 73 ของตลาดแรงงานทั้ งหมดของประเทศเป็นกลุ่มแรงงาน Semi-skilled หรือ

แรงงานท่ีมีทกัษะการทาํงานระดบัปานกลาง กลุ่มอาชีพท่ีทาํงานซํ้ า ๆ เช่น พนกังานธุรการ-บญัชี พนกังานขาย 

กลุ่มแรงงานโรงงาน เป็นตน้  จะถูกแทนท่ีดว้ยเทคโนโลย ี 

 ดงันั้นหากแรงงานไทยยงัไม่เตรียมพร้อมรับการเปล่ียนแปลงและปรับตวั ยอ่มไม่สามารถอยูร่อดหรือ

แข่งขนัไดใ้นโลกยคุใหม่ไดอ้ยา่งแน่นอน 
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5. แรงงานไทยต้องปรับตัวอย่างไรกบัการเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต 

 หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ (2562)ในการพฒันาทกัษะแรงงานในประเทศนั้น เป็นท่ีน่ายนิดีท่ีรัฐบาลไทย

ไดมี้การ ส่งเสริมให้มีการจดัทาํหลกัสูตรการพฒันาฝีมือแรงงาน มีการฝึกอบรม และทดสอบ มาตรฐานฝีมือแร

งาน และมีหน่วยงานของรัฐดูแลอยา่งเป็นรูปธรรมและต่อเน่ือง เช่น สานกังานพฒันามาตรฐานและทดสอบฝีมือ

แรงงาน สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน เป็นตน้ หากมีการดูแล สนับสนุน และส่งเสริมอย่างต่อเน่ืองจะส่งผลให้

แรงงานไทยสามารถพฒันา ตนเองจากแรงงานไร้ทกัษะฝีมือ (Unskill Labor) แรงงานก่ึงทกัษะฝีมือ (Semi-skilled 

Labor) สามารถกา้วสู่การแรงงานท่ีมีทกัษะฝีมือ (Skill Labor) ภาครัฐและภาคธุรกิจเป็นตอ้งปรับเปล่ียนการพฒันา

คนของประเทศไปในทิศทางท่ีสนบัสนุนแนวทางการพฒันาดงักล่าวให้เร็วท่ีสุด คือ ตอ้งเตรียมคนให้เป็นกาํลงั

แรงงานท่ีฉลาดและความสามารถพิเศษ (Talent) และแข่งขนัได ้ตอ้งพฒันากาํลงัแรงงานท่ีมีผลิตภาพสูง 

 ยงยทุธ แฉลม้วงษ ์(2560)ส่วนแรงงานท่ีกาํลงัเรียนอยูใ่นปัจจุบนัท่ีจะจบการศึกษา (Flow) ควรจะมีวิธี

เขา้ไปปรับ Talents ให้ตรงกบัความตอ้งการของ Talent Market ดว้ยการฝึกอบรมอยา่งเขม้ขน้ประมาณ 1 ปีหรือ

จนกวา่จะทดสอบผา่นเกณฑม์าตรฐานสมรรถนะท่ีกาํหนด โดยวิธีการรับสมคัรจากวิทยาลยัและมหาวิทยาลยัท่ีมี

ความพร้อมและยินดีให้ความร่วมมือกบัทางรัฐบาล ในลกัษณะท่ีเป็นขอ้ตกลงร่วมกนั (MOU) โดยรัฐสนบัสนุน

งบประมาณต่อหัวอยา่งเต็มท่ี มีการฝึกฝนการปฏิบติังานจริงร่วมกบัทางสถานประกอบการท่ีมีความพร้อม เพ่ือ

นาํไปใชใ้นอุตสาหกรรมในยคุ 4.0 ท่ีกาํลงัจะมาถึง 

 

6. สรุป 

 ประเทศไทยเป็นอีกหน่ึงประเทศท่ีไดรั้บอิทธิพลของการเปล่ียนแปลงดงักล่าว แรงงานไทยเป็นกลไก

สําคญัในการพฒันาประเทศและเป็นอีกภาคส่วนหน่ึงท่ีไดรั้บผลของ การเปล่ียนแปลง ดงันั้น แรงงานจึงตอ้ง

เตรียมความพร้อมต่อการเปล่ียนแปลงท่ีกาํลงัจะ เกิดข้ึน เพ่ือให้สามารถแข่งขนักบัแรงงานประเทศอ่ืนได ้ดว้ย

วิธีการดงัน้ี ประการแรก รัฐ ตอ้งมีการเร่งพฒันามนุษยเ์ป็นปัจจยัสําคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ สังคม และ 

ประเทศชาติตอ้งมีนโยบายและงบประมาณให้แก่สถาบนัการศึกษาในสาขาท่ีขาดแคลน และเป็นท่ีตอ้งการใน

อนาคตในยคุ 4.0 ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา และบุคลากรทางการ ศึกษา ใหมี้ความรู้ ทกัษะ และอุปกรณ์การเรียน

การสอนท่ีทนัสมยั สามารถผลิตแรงงานท่ี มีคุณภาพสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงานไดอี้กทั้งภาครัฐ

ตอ้งเขา้มาแกไ้ข ปัญหาโครงสร้างประชากรท่ีมีอตัราการเกิดตํ่า ทาํใหเ้กิดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ดว้ยการจดั

สวสัดิการและเงินช่วยเหลือค่าใชจ่้ายในการเล้ียงดูบุตร จะช่วยลดภาระให้แก่ครอบครัวท่ีมีบุตร เพ่ือกระตุน้ใหมี้

อตัราการเกิดสูงข้ึน จาํนวนประชากรภายในประเทศมากข้ึน ส่งผลต่อการสร้างกาํลงัแรงงานเพ่ิมมากข้ึนไดใ้น

ท่ีสุดอีกทั้งรัฐยงัตอ้งมีนโยบายดูแลและส่งเสริมการมีงานทาํของผูสู้งอายดุว้ย 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 ในการดาํเนินคร้ังต่อไป ควรมีการทดลองและวิจยัเก่ียวกบัศกัยภาพแรงงานไทยเพ่ือรับมือ แกปั้ญหา 

หรือการขยายศูนยก์ารเรียนรู้ท่ีสนับสนุนแนวทางการพฒันาแรงงานไทย เพ่ือเขา้สู่ยุค อุตสาหกรรม 4.0 อย่าง

แทจ้ริง 
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บทคัดย่อ 

อสังหาริมทรัพยเ์ป็นสินทรัพย์ลงทุนทางเลือก (alternative investments) ท่ีได้รับความนิยมสูงโดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งในช่วงผลตอบแทนจากการลงทุนในสินทรัพยอ่ื์น ๆ ตํ่า การลงทุนในอสังหาริมทรัพยน์ั้นสามารถลงทุนได ้

ทั้งทางตรง คือ การลงทุนในอสังหาริมทรัพยท่ี์เป็นสินทรัพยท่ี์จบัตอ้งได ้(tangible asset) และทางออ้ม คือ การลงทุน 

ในอสังหาริมทรัพยท่ี์เป็นสินทรัพยท่ี์จบัตอ้งไม่ได ้(intangible asset) ในรูปของตราสารทางการเงิน ซ่ึงการลงทุนนั้น 

ย่อมมีความเส่ียงเกิดข้ึน การวิจัยคร้ังน้ีมีว ัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและระบุความเส่ียงจากการลงทุนในธุรกิจ

อสังหาริมทรัพยท์ั้งทางตรงและทางออ้มโดยทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลนักลงทุนท่ีมีประสบการณ์การลงทุนในธุรกิจ

อสังหาริมทรัพยท์ั้งทางตรงและทางออ้ม ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี จาํนวน 10 ราย และทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการวิเคราะห์

เน้ือหาในประเด็นของลกัษณะความเส่ียงจากการลงทุนในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์

ผลการวิจยัพบว่า การลงทุนในอสังหาริมทรัพยท์างตรงมีค่าคะแนนความเส่ียงอยูร่ะหว่าง 8.16 – 18.24 โดย 

ค่าคะแนนความเส่ียงสูงสุด 3 ลาํดบัแรก ไดแ้ก่ ความเส่ียงดา้นการเงิน ความเส่ียงดา้นสังคม และความเส่ียงดา้นการ

ปฏิบติัตามกฎระเบียบ ตามลาํดบั ในขณะท่ีการลงทุนในอสังหาริมทรัพยท์างออ้มมีค่าคะแนนความเส่ียงอยู่ระหวา่ง 

0.00 – 17.28 โดยค่าคะแนนความเส่ียงสูงสุด 3 ลาํดบัแรก ไดแ้ก่ ความเส่ียงดา้นเศรษฐกิจ ความเส่ียงดา้นการเงิน และ 

ความเส่ียงดา้นการเมือง ตามลาํดบั 

 

คาํสําคญั: อสงัหาริมทรัพยท์างตรง  อสงัหาริมทรัพยท์างออ้ม  การลงทุน  ความเส่ียง 

 

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. 

mailto:Sukulpat@ap.tu.ac.th


การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 14 ประจาํปี 2562 วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 

 

377 

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. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

อสังหาริมทรัพยน์ับเป็นสินทรัพยล์งทุนทางเลือก (alternative investments) ท่ีไดรั้บความนิยมสูง โดย

สามารถลงทุนไดท้ั้งทางตรง คือ การลงทุนในอสังหาริมทรัพยท่ี์เป็นสินทรัพยท่ี์จบัตอ้งได ้(tangible asset) เช่น 

การซ้ือบ้านหรือคอนโดมิเนียมแล้วปล่อยให้เช่าหรือเก็งกําไร เป็นต้น และทางอ้อม คือ การลงทุนใน

อสงัหาริมทรัพยท่ี์เป็นสินทรัพย ์ท่ีจบัตอ้งไม่ได ้(intangible asset) ลงทุนในสินทรัพยท์างการเงิน เช่น กองทุนรวม

อสงัหาริมทรัพย ์(property fund และ Real Estate Investment Trust: REIT) เป็นตน้ 

การลงทุนในอสังหาริมทรัพยท์างตรงมีขอ้ดีท่ีเด่นชดัท่ีสุด คือ การไดเ้ป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิอาคารหรือ

ท่ีดิน ซ่ึงเป็นสินทรัพยท่ี์จบัตอ้งได ้และมูลค่าของอสังหาริมทรัพย ์โดยเฉพาะอยา่งยิ่งท่ีดินมกัจะเพ่ิมข้ึนในระยะ

ยาว แต่การลงทุนทางตรงมีขอ้จาํกดัหลายประการ เช่น ตอ้งใชเ้งินลงทุนจาํนวนมาก ดูแลความเรียบร้อยของ

ทรัพยสิ์น ตอ้งซ่อมแซมและบาํรุงรักษาอยู่เป็นระยะ ทั้ งน้ี การได้เป็นเจา้ของอสังหาริมทรัพยเ์พียง 1 – 2 ช้ิน                

ไม่เป็นการกระจายความเส่ียงท่ีเหมาะสม (วิน พรหมแพทย,์ 2560) จากขอ้จาํกัดดงักล่าว นักลงทุนนิยมลงทุน

อสังหาริมทรัพยท์างอ้อมมากข้ึน เน่ืองจากสามารถเร่ิมลงทุนได้ด้วยเงินจาํนวนน้อยและมีผูดู้แลจัดการหาผูเ้ช่า 

ซ่อมแซม บาํรุงรักษา และสามารถกระจายเงินลงทุนไดใ้นอสังหาริมทรัพยท่ี์มีความหลากหลาย ทั้งแบบกระจายหลาย

ประเภท อาทิ อาคารสาํนกังาน โรงแรม ห้างสรรพสินคา้ เป็นตน้ รวมทั้งสามารถกระจายเงินลงทุนไปยงัหลายประเทศ 

อาทิ ไทย สิงคโปร์ ออสเตรเลีย เป็นตน้ (Khumpaisal, 2015) 

อย่างไรก็ตาม การลงทุนในอสังหาริมทรัพยมี์ความเส่ียง ท่ีเกิดจากอตัราผลตอบแทนท่ีนกัลงทุนไดรั้บจริง 

(actual return) คลาดเคล่ือนหรือเบ่ียงเบนไปจากอตัราผลตอบแทนท่ีนกัลงทุนนั้นคาดหวงัวา่จะไดรั้บ (expected return) 

(ณฐัพล ลีลาวฒันานนัท,์ 2562) ดงันั้น ไม่วา่นกัลงทุนจะขาดทุนหรือไดก้าํไร ถือเป็นความเส่ียงทั้งส้ิน เพราะความคลาด

เคล่ือนเช่นนั้น จะทาํให้นักลงทุนวางแผนการลงทุนในอนาคตได้ยากเช่น อาจจัดสรรหรือแบ่งเงินลงทุนมากใน

หลักทรัพย์ท่ีมีอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัว่าจะได้รับสูงแต่กลับมีอัตราผลตอบแทนท่ีได้รับจริงตํ่ า ส่งผลให้

ผลตอบแทนรวม (total return) ท่ีนกัลงทุนควรจะไดรั้บนอ้ยกวา่ท่ีควร ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความเส่ียง

จากการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพยท์ั้ งทางตรงและทางออ้ม เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนการลงทุนในธุรกิจ

อสงัหาริมทรัพยอ์ยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาและระบุความเส่ียงจากการลงทุนในธุรกิจอสงัหาริมทรัพยท์ั้งทางตรงและทางออ้ม  

(2) เพ่ือเปรียบเทียบความเส่ียงท่ีระบุไดจ้ากการลงทุนในธุรกิจอสงัหาริมทรัพยท์ั้งทางตรงและทางออ้ม  
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3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

4.1 แบบแผนการวจิยั  

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการทบทวน

วรรณกรรมและงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ด้วยการสัมภาษณ์ นักลงทุนท่ีมีประสบการณ์การลงทุนในธุรกิจ

อสังหาริมทรัพยท์ั้ งทางตรงและทางออ้ม เพ่ือศึกษาและระบุความเส่ียงจากการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพยท์ั้ ง

ทางตรงและทางออ้ม แลว้ทาํกานวิเคราะห์ สรุปเป็นขอ้มูลเชิงนามธรรม อนันาํไปสู่การระบุปัจจยัเส่ียงท่ีส่งผลกระทบ

ต่อการลงทุนในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์

4.2 การคดัเลือกผู้ให้ข้อมูล 

ผูใ้ห้ขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี คือ นักลงทุนท่ีมีประสบการณ์การลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพยท์ั้งทางตรง

และ/หรือทางออ้ม มาแลว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี จาํนวน 10 ราย โดยแบ่งออกเป็นนกัลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพยท์างตรง 

จาํนวน 5 ราย และนกัลงทุนในธุรกิจอสงัหาริมทรัพยท์างออ้ม จาํนวน 5 ราย  

4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 

ตวัแปรท่ีศึกษาในงานวิจยัน้ี คือ ปัจจยัเส่ียงจากการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพยท์ั้งทางตรงและทางออ้ม 

ซ่ึงแบ่งออกเป็น 9 ดา้น ดงัน้ี  

(1) ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (strategic risk) หมายถึง ความเส่ียงท่ีส่งผลกระทบต่อการกําหนดแผน                      

การดาํเนินงานหรือแผนกลยทุธ์เพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคห์ลกัและเป้าหมายของนกัลงทุน 

ความเส่ียงจากการลงทุนในธุรกจิอสังหาริมทรัพย์ 

ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

1) ความเส่ียงจากปัจจยัภายใน 

(สาํนกัแผนยทุธศาสตร์องคก์ารคลงัสินคา้, 2553) 

- ดา้นกลยทุธ์ (strategic risk)  

- ดา้นการปฏิบติัการ (operational risk)  

- ดา้นการเงิน (financial risk)  

- ดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบ  

(compliance risk)  

2) ความเส่ียงจากปัจจยัภายนอก 

(Bensoussan & Fleisher, 2008; Kirsty, 2010) 

- ดา้นสงัคม (social risk) 

- ดา้นเทคโนโลย ี(technological risk) 

- ดา้นส่ิงแวดลอ้ม (environmental risk) 

- ดา้นเศรษฐกิจ (economic risk) 

- ดา้นการเมือง (political risk) 

รูปแบบการลงทุน 

1) การลงทุนในอสงัหาริมทรัพยท์างตรง (direct real 

estate investment) 

2) การลงทุนในอสงัหาริมทรัพยท์างออ้ม (indirect 

real estate investment) 
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(2) ความเส่ียงดา้นการปฏิบติัการ (operational risk) หมายถึง ความเส่ียงท่ีส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ

ของกระบวนการทาํงานและการบรรลุวตัถุประสงคห์ลกัของนกัลงทุนในภาพรวม 

(3) ความเส่ียงดา้นการเงิน (financial risk) หมายถึง ความเส่ียงท่ีส่งผลกระทบต่อการบริหารจดัการทาง

การเงินของนกัลงทุน 

(4) ความเส่ียงดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบ (compliance risk) หมายถึง ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ของหน่วยงานกาํกบัดูแล รวมทั้งความเส่ียงดา้นกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

(5) ความเส่ียงด้านสังคม (social risk) หมายถึง ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกับสังคม อาทิเช่น วฒันธรรม 

ค่านิยม วถีิชีวติความเป็นอยู ่พฤติกรรมและความตอ้งการของคนในสงัคม เป็นตน้ 

(6) ความเส่ียงดา้นเทคโนโลยี (technological risk) หมายถึง ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยีต่าง ๆ  

อาทิเช่น เทคโนโลยขีั้นพ้ืนฐาน การวจิยัและพฒันาดา้นเทคโนโลย ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์เป็นตน้ 

(7) ความเส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้ม (environmental risk) หมายถึง ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม อาทิ

เช่น ภยัธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศ เป็นตน้ 

(8) ความเส่ียงด้านเศรษฐกิจ (economic risk) หมายถึง ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกับภาวะเศรษฐกิจของ

ประเทศ อาทิเช่น อตัราดอกเบ้ีย อตัราเงินเฟ้อ ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ ตน้ทุนแรงงาน/วตัถุดิบ เป็นตน้ 

(9) ความเส่ียงดา้นการเมือง (political risk) หมายถึง ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเมืองภายในประเทศ

และการเมืองระหว่างประเทศ ตลอดจนนโยบายต่าง ๆ ของประเทศท่ีมีผลต่อการดาํเนินธุรกิจ เช่น เสถียรภาพทาง

การเมือง นโยบายของภาครัฐ เป็นตน้ 

สําหรับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงและความรุนแรงของความเส่ียงจากการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์

แบ่งเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 

1 หมายถึง มีโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง/มีความรุนแรงของความเส่ียงอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

2 หมายถึง มีโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง/มีความรุนแรงของความเส่ียงอยูใ่นระดบันอ้ย 

3 หมายถึง มีโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง/มีความรุนแรงของความเส่ียงอยูใ่นระดบัปานกลาง 

4 หมายถึง มีโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง/มีความรุนแรงของความเส่ียงอยูใ่นระดบัมาก 

5 หมายถึง มีโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง/มีความรุนแรงของความเส่ียงอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

4.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

การวิจยัคร้ังน้ีใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลความเส่ียงจากการลงทุนในธุรกิจ

อสังหาริมทรัพยท์ั้ งทางตรงและทางอ้อมจากนักลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพยต์ามคุณสมบัติท่ีผูว้ิจัยกาํหนดไว ้                  

โดยขอ้คาํถามเป็นแบบปลายเปิด (open-ended question) ประกอบดว้ย ลกัษณะความเส่ียง สาเหตุของความเส่ียง โอกาส

ท่ีจะเกิดความเส่ียง และความรุนแรงของความเส่ียงของ ปัจจยัเส่ียงจากการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพยท์ั้งทางตรง

และทางออ้ม (Khumpaisal, 2015) ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้น หวัขอ้ 4.3 ตวัแปรท่ีศึกษา 

4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

ผูว้ิจยัทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) โดยวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสร้าง

ขอ้สรุปดว้ยการจาํแนกชนิดขอ้มูล คือ จาํแนกประเด็นการวิเคราะห์ขอ้มูลตามแนวการศึกษาท่ีไดก้าํหนดไว ้ทั้ งการ

วิเคราะห์ขอ้มูลจากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แลว้นํามาวิเคราะห์ประกอบกัน เพ่ือหา

ประเด็นหลกัของเน้ือหาตามกระบวนการซ่ึงได้จากการจดบันทึก และการบันทึกเสียงการสัมภาษณ์ ประกอบกับ 
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การตีความขอ้มูลมีความซบัซอ้นท่ีตอ้งทาํการวิเคราะห์ผ่านอากปักิริยาของผูใ้ห้ขอ้มูล เพ่ือสร้างขอ้สรุปเชิงนามธรรม 

อนัจะนาํไปสู่การตอบคาํถามตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัท่ีกาํหนดไว ้

สําหรับ เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉล่ียของโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงหรือความรุนแรงของความเส่ียง 

(ไพศาล หวงัพานิช, 2551) ไดแ้ก่ 

1.00 – 1.80 หมายถึง มีโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง/มีความรุนแรงของความเส่ียงอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

1.81 – 2.60 หมายถึง มีโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง/มีความรุนแรงของความเส่ียงอยูใ่นระดบันอ้ย 

2.61 – 3.40 หมายถึง มีโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง/มีความรุนแรงของความเส่ียงอยูใ่นระดบัปานกลาง 

3.41 – 4.20 หมายถึง มีโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง/มีความรุนแรงของความเส่ียงอยูใ่นระดบัมาก 

4.21 – 5.00 หมายถึง มีโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง/มีความรุนแรงของความเส่ียงอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

 

5. สรุปผลการวจัิย 

(1) ผูใ้หส้มัภาษณ์เห็นวา่ความเส่ียงจากการลงทุนในธุรกิจอสงัหาริมทรัพยท์างตรง ประกอบดว้ย  

(1.1) ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ ประกอบด้วย การเปล่ียนแปลงนโยบายการดําเนินงาน การวางแผน 

การลงทุนผดิพลาด กลยทุธ์ไม่สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบนั และการขาดความรู้ความสามารถ

ของผูบ้ริหารองคก์ร 

(1.2) ความเส่ียงด้านการปฏิบัติการ ประกอบด้วย การดําเนินงานไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้  

การปรับเปล่ียนโครงสร้างองคก์รท่ีไม่สอดคลอ้งกบัการดาํเนินงาน และขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ 

(1.3) ความเส่ียงดา้นการเงิน ประกอบดว้ย ตน้ทุนทางการเงินสูง การขาดสภาพคล่อง การบริหาร

การเงินไม่เป็นไปตามแผน และการขาดเงินทุนในการดาํเนินงาน 

(1.4) ความเส่ียงดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบ ประกอบดว้ย ความเขม้งวดของกฎหมายและระเบียบ 

ต่าง ๆ ข้อจํากัดด้านกฎหมายท่ีมีผลต่อการพัฒนาโครงการ และการติดต่อกับหน่วยงานราชการมีขั้นตอนและ 

เอกสารจาํนวนมาก 

(1.5) ความเส่ียงด้านสังคม ประกอบด้วย พฤติกรรมผูบ้ริโภคมีความหลากหลายและเปล่ียนแปลง 

อยา่งรวดเร็ว ความตอ้งการและอาํนาจการต่อรองของผูบ้ริโภคจะเพ่ิมข้ึน  

(1.6) ความเส่ียงด้านเทคโนโลยี ประกอบดว้ย การเปล่ียนแปลงดา้นเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว การขาด

เทคโนโลยท่ีีทนัสมยัในการดาํเนินงาน และไม่มีการสาํรองขอ้มูลเพ่ือความปลอดภยัของระบบฐานขอ้มูล 

(1.7) ความเส่ียงด้านส่ิงแวดลอ้ม ประกอบดว้ย ภยัธรรมชาติต่าง ๆ สภาพชุมชนโดยรอบมีความ

แตกต่างกนั และขอ้ร้องเรียนต่าง ๆ จากชุมชนโดยรอบ 

(1.8) ความเส่ียงด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย ความผนัผวนของเศรษฐกิจและความผนัผวนของ 

อตัราดอกเบ้ีย และการเปล่ียนแปลงราคาของสินทรัพย ์

(1.9) ความเส่ียงดา้นการเมือง ประกอบดว้ย ความไม่มัน่คงทางการเมือง การเปล่ียนแปลงทางการเมือง 

และการเปล่ียนแปลงนโยบายของภาครัฐ 

ผูใ้ห้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นว่าโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงจากการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทางตรง 

ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย – มาก โดยความเส่ียงท่ีมีโอกาสเกิดอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความเส่ียงด้านสังคมและ 

ความเส่ียงดา้นการเงิน ตามลาํดบั  และ  ผูใ้ห้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นวา่ความรุนแรงของความเส่ียงจากการลงทุนในธุรกิจ
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อสังหาริมทรัพยท์างตรงในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง – มากท่ีสุด โดยความเส่ียงท่ีมีความรุนแรงอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

ไดแ้ก่ ความเส่ียงดา้นการเงินและความเส่ียงดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบ ตามลาํดบั (ดงัตารางท่ี 1) 

 

ตารางที ่1 โอกาสและความรุนแรงของความเส่ียงในการลงทุนธุรกิจอสงัหาริมทรัพยท์างตรง 

ปัจจยัเส่ียง 
โอกาสเกิด (Likelihood) ความรุนแรง (Consequence) 

ค่าเฉล่ีย ระดบั ค่าเฉล่ีย ระดบั 

1. กลยทุธ์  2.40 นอ้ย 3.60 มาก 

2. การปฏิบติัการ  3.40 ปานกลาง 3.80 มาก 

3. การเงิน  3.80 มาก 4.80 มากท่ีสุด 

4. การปฏิบติัตามกฎระเบียบ  3.40 ปานกลาง 4.60 มากท่ีสุด 

5. สงัคม  4.00 มาก 4.20 มาก 

6. เทคโนโลย ี 2.40 นอ้ย 3.40 ปานกลาง 

7. ส่ิงแวดลอ้ม  2.20 นอ้ย 4.00 มาก 

8. เศรษฐกิจ  3.40 ปานกลาง 4.20 มาก 

9. การเมือง 3.40 ปานกลาง 4.20 มาก 

 

ผูใ้ห้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นว่าการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทางตรงมีค่าคะแนนความเส่ียงอยู่ระหว่าง                        

8.16 – 18.24 โดยค่าคะแนนความเส่ียงสูงสุด 3 ลาํดบัแรก ไดแ้ก่ ความเส่ียงดา้นการเงิน ความเส่ียงดา้นสงัคม และความเส่ียง 

ดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบ ตามลาํดบั (ดงัตารางท่ี 2) 

 

ตารางที ่2 ค่าคะแนนความเส่ียงของปัจจยัเส่ียงจากการลงทุนในธุรกิจอสงัหาริมทรัพยท์างตรง 

ปัจจยัเส่ียง โอกาสท่ีจะเกิด ความรุนแรง ค่าความเส่ียง1 

1. กลยทุธ์  2.40 3.60 8.64 

2. การปฏิบติัการ  3.40 3.80 12.92 

3. การเงิน  3.80 4.80 18.24 

4. การปฏิบติัตามกฎระเบียบ  3.40 4.60 15.64 

5. สงัคม  4.00 4.20 16.80 

6. เทคโนโลย ี 2.40 3.40 8.16 

7. ส่ิงแวดลอ้ม  2.20 4.00 8.80 

8. เศรษฐกิจ  3.40 4.20 14.28 

9. การเมือง  3.40 4.20 14.28 

หมายเหตุ 1 ค่าความเส่ียง คาํนวณจาก โอกาสท่ีจะเกิด x ความรุนแรง, โดย อญัชุลี สิมะเสถียร, 2553. 

 

(2) ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าความเส่ียงจากการลงทุนในธุรกจิอสังหาริมทรัพย์ทางอ้อม ประกอบด้วย  

(2.1) ความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ ประกอบดว้ย ความแตกต่างของนโยบายการลงทุนและการวางแผน 

การลงทุนท่ีผิดพลาด 

(2.2) ความเส่ียงด้านการปฏิบัติการ ประกอบด้วย ความรู้ความสามารถของผูบ้ริหารกองทุน  

การไม่ปฏิบติัตามสัญญาเช่าช่วงของผูใ้ห้เช่าช่วงสิทธิ การประเมินมูลค่าสิทธิการเช่าท่ีผิดพลาด และการกาํหนด

สมมติฐานทางการเงินท่ีผิดพลาด 
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(2.3) ความเส่ียงดา้นการเงิน ประกอบดว้ย การขาดสภาพคล่อง 

(2.4) ความเส่ียงดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบ ประกอบดว้ย การขาดความรู้ความเขา้ใจในการลงทุน 

(2.5) ความเส่ียงดา้นสงัคม พบวา่ ไม่มีความเส่ียงดา้นสงัคม 

(2.6) ความเส่ียงดา้นเทคโนโลย ีพบวา่ ไม่มีความเส่ียงดา้นเทคโนโลย ี

(2.7) ความเส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้ม ประกอบดว้ย ภยัธรรมชาติต่าง ๆ  

(2.8) ความเส่ียงด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย ความผนัผวนของเศรษฐกิจ ความผนัผวนของ 

อตัราดอกเบ้ีย และความไม่แน่นอนของอุปสงคอุ์ปทานในตลาด รวมทั้งความผนัผวนของราคาสินทรัพยท่ี์ลงทุน 

(2.9) ความเส่ียงด้านการเมือง ประกอบด้วย ความไม่มั่นคงทางการเมือง ความไม่แน่นอน 

ทางการเมือง และความขดัแยง้ทางการเมือง 

ผูใ้ห้สัมภาษณ์ระบุวา่โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงจากการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพยท์างออ้ม อยูใ่น

ระดบัไม่มีโอกาสเกิด – มาก โดยความเส่ียงท่ีมีโอกาสเกิดอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ความเส่ียง ดา้นการเงิน ความ

เส่ียงดา้นเศรษฐกิจ และความเส่ียงดา้นการเมือง ตามลาํดบั  ส่วนความรุนแรงของความเส่ียงจากการลงทุนอยูใ่น

ระดบันอ้ยท่ีสุด – มากท่ีสุด โดยความเส่ียงท่ีมีความรุนแรงอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ความเส่ียงดา้นเศรษฐกิจ 

ความเส่ียงดา้นการเงิน และความเส่ียงดา้นการเมือง ตามลาํดบั (ดงัตารางท่ี 3) 

 

ตารางที ่3 โอกาสและความรุนแรงของความเส่ียงในการลงทุนธุรกิจอสงัหาริมทรัพยท์างออ้ม 

ปัจจยัเส่ียง 
โอกาสเกิด (Likelihood) ความรุนแรง (Consequence) 

ค่าเฉล่ีย ระดบั ค่าเฉล่ีย ระดบั 

1. กลยทุธ์  3.20 ปานกลาง 4.00 มาก 

2. การปฏิบติัการ  3.40 ปานกลาง 3.80 มาก 

3. การเงิน  3.60 มาก 4.60 มากท่ีสุด 

4. การปฏิบติัตามกฎระเบียบ  3.40 ปานกลาง 3.60 มาก 

5. สงัคม  0.00 ไม่มี 1.60 นอ้ยท่ีสุด 

6. เทคโนโลย ี 0.00 ไม่มี 1.80 นอ้ยท่ีสุด 

7. ส่ิงแวดลอ้ม  1.60 นอ้ยท่ีสุด 1.60 นอ้ยท่ีสุด 

8. เศรษฐกิจ  3.60 มาก 4.80 มากท่ีสุด 

9. การเมือง 3.60 มาก 4.60 มากท่ีสุด 

 

ผูใ้ห้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นวา่การลงทุนในอสังหาริมทรัพยท์างออ้มมีค่าคะแนนความเส่ียงอยูร่ะหวา่ง 0.00 – 

17.28 โดยค่าคะแนนความเส่ียงสูงสุด 3 ลาํดบัแรก ไดแ้ก่ ความเส่ียงดา้นเศรษฐกิจ ความเส่ียงดา้นการเงิน และความเส่ียง

ดา้นการเมือง ตามลาํดบั (ดงัตารางท่ี 4) 
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ตารางที ่4 ค่าคะแนนความเส่ียงของปัจจยัเส่ียงจากการลงทุนในธุรกิจอสงัหาริมทรัพยท์างออ้ม 

ปัจจยัเส่ียง โอกาสท่ีจะเกิด ความรุนแรง ค่าความเส่ียง1 

1. กลยทุธ์  3.20 4.00 12.80 

2. การปฏิบติัการ  3.40 3.80 12.92 

3. การเงิน  3.60 4.60 16.56 

4. การปฏิบติัตามกฎระเบียบ  3.40 3.60 12.24 

5. สงัคม  0.00 1.60 0.00 

6. เทคโนโลย ี 0.00 1.80 0.00 

7. ส่ิงแวดลอ้ม  1.60 1.60 2.56 

8. เศรษฐกิจ  3.60 4.80 17.28 

9. การเมือง  3.60 4.60 16.56 

หมายเหตุ 1 ค่าความเส่ียง คาํนวณจาก โอกาสท่ีจะเกิด x ความรุนแรง, โดย อญัชุลี สิมะเสถียร, 2553. 

 

(3) การศึกษาเปรียบเทยีบปัจจยัเส่ียงจากการลงทุนในธุรกจิอสังหาริมทรัพย์ทางตรงและทางอ้อม 

ผู ้ให้สัมภาษณ์เห็นว่าการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทางตรงมีค่าคะแนนความเส่ียงสูงกว่า 

การลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพยท์างออ้ม รวม 5 ดา้น ไดแ้ก่ ความเส่ียงดา้นการเงิน ความเส่ียงดา้นการปฏิบติัตาม

กฎระเบียบ ความเส่ียงดา้นสังคม ความเส่ียงดา้นเทคโนโลยี และความเส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้ม ในขณะท่ีการลงทุน 

ในธุรกิจอสังหาริมทรัพยท์างออ้มมีค่าคะแนนความเส่ียงสูงกว่าการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพยท์างตรง รวม 3 ดา้น 

ไดแ้ก่ ความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ ความเส่ียงดา้นเศรษฐกิจ และความเส่ียงดา้นการเมือง (ดงัตารางท่ี 5) 

 

ตารางที ่5  ผลการศึกษาเปรียบเทียบค่าคะแนนความเส่ียงจากการลงทุนในธุรกิจอสงัหาริมทรัพยท์างตรงและ 

  ทางออ้ม 

ปัจจยัเส่ียง 
การลงทุนในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์

ทางตรง 

การลงทุนในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์

ทางออ้ม 

1. กลยทุธ์  8.64 12.80 

2. การปฏิบติัการ  12.92 12.92 

3. การเงิน  18.24 16.56 

4. การปฏิบติัตามกฎระเบียบ  15.64 12.24 

5. สงัคม  16.80 0.00 

6. เทคโนโลย ี 8.16 0.00 

7. ส่ิงแวดลอ้ม  8.80 2.56 

8. เศรษฐกิจ  14.28 17.28 

9. การเมือง  14.28 16.56 

 

6. อภิปรายผล  

การลงทุนในอสังหาริมทรัพยท์างตรงมีค่าคะแนนความเส่ียงอยู่ระหว่าง 8.16 – 18.24 โดยค่าคะแนนความเส่ียง

สูงสุด 3 ลาํดบัแรก ไดแ้ก่ ความเส่ียงดา้นการเงิน ความเส่ียงดา้นสังคม และความเส่ียงดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบ 

ตามลาํดับ ทั้ งน้ี เป็นผลมาจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพยท์างตรงตอ้งใช้เงินลงทุนจาํนวนมาก ทั้ งในรูปแบบของ 
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การพฒันาโครงการหรือการซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พ่ือปล่อยเช่า รวมถึงพฤติกรรมของคนในสังคมท่ีเปล่ียนไปอยา่งรวดเร็ว

และมีความหลากหลายมากข้ึน ตลอดจนขอ้จาํกดัทางกฎหมายต่าง ๆ  ท่ีส่งผลกระทบต่อการลงทุน อาทิเช่น กฎหมายผงัเมือง

ท่ีส่งผลต่อการใชป้ระโยชน์ในท่ีดิน เป็นตน้  

การลงทุนในอสังหาริมทรัพยท์างออ้มมีค่าคะแนนความเส่ียงอยูร่ะหวา่ง 0.00 – 17.28 โดยค่าคะแนนความเส่ียง

สูงสุด 3 ลาํดบัแรก ไดแ้ก่ ความเส่ียงดา้นเศรษฐกิจ ความเส่ียงดา้นการเงิน และความเส่ียงดา้นการเมือง ตามลาํดบั ทั้งน้ี 

เป็นผลมาจากการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยท์างออ้มเป็นการลงทุนมีผูบ้ริหารจดัการกองทุนทาํหนา้ท่ีบริหารจดัการกองทุน

ให้สามารถสร้างผลตอบแทนให้กับนักลงทุนได้สูงสุด จึงเป็นเสมือนผูบ้ริหารความเส่ียงต่าง ๆ  ท่ีเกิดจากการลงทุน 

ในอสังหาริมทรัพยท์างออ้มแทนนักลงทุน ความเส่ียงหลกัจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพยท์างออ้มจึงเป็นความเส่ียง 

ท่ีเกิดจากปัจจยัภายนอกท่ีนกัลงทุนไม่สามารถควบคุมได ้อาทิเช่น ภาวะเศรษฐกิจ สถานการณ์ทางการเมือง เป็นตน้ ซ่ึงลว้น

ส่งผลกระทบต่อการลงทุนทั้งส้ิน อย่างไรก็ตาม เป้าหมายของนกัลงทุน คือ การไดรั้บผลตอบแทนสูงสุดจากการลงทุน  

หากการลงทุนไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงั ยอ่มส่งผลต่อความเสียหายแก่นกัลงทุน จึงทาํให้ความเส่ียงทางดา้นการเงินยงัคง

เป็นความเส่ียงหน่ึงท่ีมีค่าคะแนนความเส่ียงอยูใ่น 3 ลาํดบัแรก   

ผลการวจิยัท่ีไดมี้ความสอดคลอ้งกบังานวจิยัของประภาพรรณ แกว้พิทกัษ ์(2559)ท่ีทาํการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่

ผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยป์ระเภทโรงแรม จาํนวน 6 กองทุน ผลการวิจยัพบว่า อตัราแลกเปล่ียนและ

อัตราดอกเบ้ียมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกับผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยป์ระเภทโรงแรมแบบซ้ือ

อสังหาริมทรัพยม์าเป็นกรรมสิทธ์ิ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ณ ระดับความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 และงานวิจยัของเอกจิต  

เพียรพิทักษ์ (2558) ท่ีทําการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการลงทุนรูปแบบต่าง ๆ ในอสังหาริมทรัพย์ประเภท

อุตสาหกรรม ทั้งการลงทุนทางตรงโดยการพฒันาโครงการการซ้ือขายทรัพยสิ์นหรือการลงทุนทางออ้มผ่านกองทุนรวม 

ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการลงทุน ประกอบดว้ย ผลตอบแทนการลงทุน ความเส่ียง ตน้ทุน สภาพคล่อง 

ความยดืหยุน่ และระยะเวลาการถือครอง 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) การลงทุนในอสงัหาริมทรัพยท์างตรง ควรคาํนึงถึงความเส่ียงดา้นการเงิน ความเส่ียงดา้นสงัคม และ

ความเส่ียงดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบ โดยการจดัหาแหล่งเงินทุนท่ีมีตน้ทุนตํ่า วางแผนและควบคุมการใช-้จ่าย

ให้เป็นไปตามแผนการเงินท่ีวางไว ้มีการสาํรองเงินเผื่อกรณีฉุกเฉิน นอกจากน้ี ควรทาํการศึกษาความเป็นไปได้

ทั้งดา้นกายภาพ การตลาด และการเงิน ก่อนทาํการลงทุน และควรจดัโครงสร้างองคก์รท่ีเหมาะสมกบังานโดยมี 

อตัราบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในงานท่ีเพียงพอ 

(2) การลงทุนในอสังหาริมทรัพยท์างอ้อม ควรคาํนึงถึงความเส่ียงด้านเศรษฐกิจ  ความเส่ียง 

ด้านการเงิน และความเส่ียงด้านการเมือง โดยการจัดสรรเงินลงทุนอย่างเหมาะสม และศึกษาปัจจยัภายนอก 

ท่ีส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการลงทุนใหถ่ี้ถว้นก่อนตดัสินใจลงทุน รวมทั้งศึกษาผูบ้ริหารจดัการกองทุน 

ซ่ึงทาํหนา้ท่ีบริหารความเส่ียงการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยท์างออ้มแทนนกัลงทุน 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

ผูว้ิจัยควรทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยเพ่ิมจาํนวนผูใ้ห้ขอ้มูล เพ่ือให้ได้ผลการวิจัยท่ีมีความ

แม่นยาํมากยิง่ข้ึน และทาํการศึกษาเชิงปริมาณควบคู่ไปดว้ย  
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านกาแฟสดของ

ผูบ้ริโภคในอาํเภอคลองหลวง จังหวดัปทุมธานี ผูว้ิจัยได้ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างเป็น

ผูบ้ริโภคกาแฟบริเวณพ้ืนท่ีร้านกาแฟสดในอาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เน่ืองจากประชากรมีขนาดใหญ่

และไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน ดงันั้นขนาดตวัอยา่งสามารถคาํนวณไดจ้ากสูตรไม่ทราบขนาดตวัอยา่ง

ของ Cochran, W.G. (1953) โดยกาํหนดระดบัค่าความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และสถิติท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ความถ่ี  

ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภคท่ีมาใชบ้ริการร้านกาแฟสดในอาํเภอคลอง

หลวง จังหวดัปทุมธานี ซ่ึงเป็นผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 21-30 ปี มีระดับการศึกษา 

ระดบั ปวช มีสถานภาพสมรส มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดต้่อเดือน 10,001-15,000 บาท 

 ระดบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและมาตรฐานอาหารปลอดภยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้

บริการร้านกาแฟสดของผูบ้ริโภคในอาํเภอคลองหลวง จังหวดัปทุมธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  

(x� = 4.37, S.D. = 0.57) เ ม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านท่ีอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ                                 

ด้านกระบวนการให้บริการ (x� = 4.42, S.D. = 0.47) ด้านผลิตภณัฑ์ (x� = 4.41, S.D. = 0.57) ด้านการส่งเสริม               

การขาย (x� = 4.41, S.D. = 0.60) ดา้นสถานท่ีใหบ้ริการ (x� = 4.40, S.D. = 0.52) ดา้นราคา (x� = 4.39, S.D. = 0.52) 

ดา้นบุคลากร (x� = 4.37, S.D. = 0.56) ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (x� = 4.35, S.D. = 0.60) และดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมาก  

มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นมาตรฐานอาหารปลอดภยั (x� = 4.20, S.D. = 0.73)  ตามลาํดบั 

 ระดบัพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟสดของผูบ้ริโภคในอาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x� = 4.21, S.D. = 0.59)  เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

คือ ดา้นการคน้หาขอ้มูล (x� = 4.39, S.D. = 0.58)  ดา้นการประเมินทางเลือก (x� = 4.32, S.D. = 0.50)  และดา้นท่ี
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อยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นการตดัสินใจซ้ือ (x� = 4.20, S.D. = 0.73)  ดา้นการตระหนกัถึงปัญหา (x� = 4.19, S.D. = 

0.62) และดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือ (x� = 3.39, S.D. = 0.53)  ตามลาํดบั 

 ผลการทดลองสมมติฐานงานวิจยั พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและมาตรฐานอาหารปลอดภยั

ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟสดของผูบ้ริโภคในอาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ไดแ้ก่ 

ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการขาย ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และ ดา้นมาตรฐานอาหารปลอดภยั อยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

คาํสําคญั : ผูบ้ริโภคในอาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 

 

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. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 ปัจจุบันทั้ งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน เกิดการแข่งขนัท่ีสูงมากและทั้งน้ีองค์กรภาคต่าง ๆ ตอ้ง

ปรับตวัให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจ ชุมชน สังคม ธุรกิจ ร้านกาแฟสดในอาํเภอคลองหลวง จังหวดั

ปทุมธานีในปัจจุบนัก็เช่นกันไดมี้การปรับตวัให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของการแข่งขนัทางธุรกิจจึงไดมี้การ

ปรับปรุงสินคา้และบริการและกระบวนการในดา้นต่างๆให้มีคุณภาพและมาตรฐานอาหารปลอดภยัเพ่ือรองรับ

การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจดว้ย ประกอบกบัการแข่งขนัทางธุรกิจท่ีสูงดว้ยในยคุปัจจุบนัจึงทาํใหผู้ป้ระกอบการ

ธุรกิจของร้านกาแฟสดในอาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ไม่ประสบความสาํเร็จเท่าท่ีควร เพราะวา่ภาพรวม

ของธุรกิจประเภทร้านกาแฟ ปัจจุบนัผูบ้ริโภคนิยมด่ืมกาแฟมากข้ึนของคนไทยและการกระตุน้ตลาดของบรรดา

ผูป้ระกอบการ อีกทั้งศูนยว์ิจยักสิกรไทยเห็นวา่กาแฟยงัเป็นธุรกิจท่ีน่าสนใจเน่ืองจากอตัราการบริโภคกาแฟของ

คนไทยยงัอยูใ่นเกณฑต์ํ่า คือ นอ้ยกวา่ 0.5 กิโลกรัมต่อคนต่อปีหรือคิดเป็นเพียง 130 - 150 ถว้ยต่อคนต่อปี โดยคาด

วา่มีคนไทยท่ีบริโภคกาแฟเพียงร้อยล่ะ 30 ของประชากรทั้งหมดเท่านั้น ดงันั้น ธุรกิจกาแฟยงัมีโอกาสเติบโตได้

อีกมาก ศูนยว์จิยักสิกรไทย,2539 

 จากขอ้มูลขา้งตน้ ผูศึ้กษาจึงสนใจศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟ

สดของผูบ้ริโภคในอาํเภอคลองหลวง จังหวดัปทุมธานีเพ่ือทราบถึงเหตุผลการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด 

ผลการวจิยัทาํใหส้ามารถใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพชีวติและความเป็นอยูข่องคนในชุมชม เศรษฐกิจ 

สงัคมในพ้ืนท่ีใหดี้ยิง่ข้ึนและใหต้รงกบัความตอ้งการผูบ้ริโภคใหม้ากท่ีสุด 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟสดของผูบ้ริโภคในอาํเภอคลองหลวง 

จงัหวดัปทุมธานี 

 

3. ทฤษฏีและกรอบแนวคิด 

 3.1 แนวคดิทฤษฏี 

 ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 7P’s Kotler (1997) ได้กล่าวไว้ว่า ส่วนประสมทางการตลาด 

(Marketing Mix) หมายถึงตวัแปรหรือเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้บริษทัมกัจะนาํมาใชร่้วมกนั

เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจและความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย แต่เดิมส่วนประสมทางการตลาดจะ

มีเพียงแค่ 4 ตวัแปรเท่านั้น (4Ps) ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) สถานท่ีหรือช่องทางการจดัจาํหน่าย

ผลิตภณัฑ์ (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ต่อมามีการคิดตวัแปรเพ่ิมเติมข้ึนมาอีก 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ 

บุคคล (People) ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และกระบวนการ(Process) เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัแนวคิด

ท่ีสาํคญัทางการตลาดสมยัใหม่ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกบัธุรกิจทางดา้นการบริการ ดงันั้นจึงรวมเรียกไดว้า่เป็นส่วน

ประสมทางการตลาดแบบ 7Ps สุดาดวง เรืองรุจิระ (2543) ไดก้ล่าวไวว้่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing 

Mix) คือองคป์ระกอบหรือปัจจยัท่ีสาํคญัในการดาํเนินงานทางดา้นการตลาด เน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีกิจการสามารถทาํ

การควบคุมได ้โดยพ้ืนฐานของส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) จะประกอบดว้ย 4 ปัจจยัคือ ผลิตภณัฑ ์

(Product) ราคา (Price) ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด(Promotion) รวมเรียกว่า 4Ps แต่

สําหรับธุรกิจบริการ จะมีส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) เพ่ิมเข้ามาอีก 3 ปัจจัย คือ ด้านบุคคล 
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(People)  ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ  (Physical Evidence and Presentation)  และด้าน

กระบวนการ (Process) รวมเรียกไดว้า่เป็น 7Ps 

 แนวคิดเก่ียวกับมาตรฐานอาหารปลอดภัย สํานักสุขาภิบาลอาหารและนํ้า กรมอนามัย กระทรวง

สาธารณสุข 2556 ขอ้กาํหนดดา้นสุขาภิบาลอาหารสาํหรับร้านอาหาร เพ่ือความปลอดภยัของผูบ้ริโภค ร้านอาหาร

จึงตอ้งจดัการปรับปรุง และดูแลร้านอาหารใหถู้กตอ้งตามหลกัสุขาภิบาลอาหาร ซ่ึงมีขอ้กาํหนดพ้ืนฐานทั้งหมด 

15 ขอ้ 

 แนวคิดทฤษฏีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค Loudon & Bitta (1998) กล่าววา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง 

กระบวนการตดัสินใจและกิจกรรมทางกายภาพท่ีบุคคลเขา้ไปเก่ียวขอ้งเม่ือมีการประเมินการไดม้าการใชจ่้ายหรือ

การจับจ่ายใช้สอยซ่ึงสินคา้และการบริการ Engle, Blackwell & Miniard (1990) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค 

หมายถึง การกระทาํต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาใหไ้ดม้าซ่ึงการบริโภค และการจบัจ่ายใชส้อยซ่ึงสินคา้

และบริการ รวมทั้งกระบวนการตดัสินใจท่ีเกิดข้ึนก่อน และหลงัการกระทาํดงักล่าว จากท่ีกล่าวมาสามารถสรุปได้

วา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือและการใชสิ้นคา้และบริการผลิตภณัฑ์

โดยผ่านกระบวนการต่างๆ ตั้งแต่การคน้หาขอ้มูล การประเมินทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ การตระหนกัถึงปัญหา

และพฤติกรรมหลงัการซ้ือ 

 3.2 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 วรามาศ  เพช็รเนียม (2558) ไดท้าํการวิจยั ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการในร้านกาแฟพรีเม่ียม 

ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการในร้านกาแฟ 

พรีเม่ียมของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร มีทั้งหมด 4 ปัจจยั โดยเรียงลาํดบัอิทธิพลท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้

บริการจากมากไปหานอ้ย คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยัดา้นราคาและรสชาติของกาแฟ และ

ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายและจดจาํลูกคา้ ตามลาํดบั ในส่วนของลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั

ในดา้นของเพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต้่อเดือน มีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการในร้านกาแฟพ

รีเม่ียมแตกต่างกนัหรือไม่ จากผลงานวิจยัพบวา่ เพศ ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการในร้านกาแฟพ

รีเม่ียม โดยพบวา่ เพศหญิงมีแนวโนม้ท่ีจะเลือกใชบ้ริการมากกวา่เพศชาย ในขณะท่ี อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ

และรายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน ผลวิจัยพบว่า ไม่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการในร้านกาแฟพรีเม่ียมของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ชนัญญา ศรีลลิตา (2551) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟสดของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ระดบัความคิดเห็นต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้านกาแฟสดของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้ริโภคมีระดับความคิดเห็นต่อการตดัสินใจ โดยภาพรวมในระดับมาก โดย

เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียสูงสุดไปหานอ้ยท่ีสุดคือ รสชาติของกาแฟ ความหลากหลายของชนิดกาแฟ ช่ือเสียงหรือยี่ห้อ

ของผลิตภณัฑแ์ละการใหส่้วนลดแก่สมาชิก ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

ร้านกาแฟสดไม่แตกต่างกนั ส่วนปัจจยับุคคลดา้นอ่ืนมีความคิดเห็นในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟสด

โดยภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใช้บริการร้านกาแฟสด โดยด้านผลิตภณัฑ์มีความสําคญัต่อการตดัสินใจมากท่ีสุดรองลงมาคือดา้นการ

ส่งเสริมการตลาดและช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นราคามีผลต่อการตดัสินใจนอ้ยมาก เน่ืองจากผูบ้ริโภคมีรายได้

มาก ราคาจึงไม่ใช่ปัจจยัสาํคญัในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการแต่ผูบ้ริโภคจะหนัไปใหค้วามสาํคญัในเร่ือง คุณภาพ

ของผลิตภณัฑ ์ช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีหลากหลาย การส่งเสริมการตลาดอยา่งต่อเน่ือง 
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 3.3 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 จากแนวคิดทฤษฎีและการศึกษาคน้ควา้เอกสารตาํรา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งพบว่าพฤติกรรมการ

เลือกใชบ้ริการร้านกาแฟสดของผูบ้ริโภคในอาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานีข้ึนอยูก่บัปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดและมาตรฐานอาหารปลอดภยั ผูว้จิยัจึงไดน้าํทฤษฏีของ Kotler (1997) และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งมาปรับใช้

ในการสร้างเป็นกรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ดงัภาพท่ี 1 

 

  ตวัแปรอิสระ 

        ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. สมมติฐานการวจัิย 

 สมมติฐานท่ี 1 ผูบ้ริโภคกาแฟสดในอาํเภอคลองหลวงท่ีมีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและมาตรฐาน

อาหาปลอดภยัต่างกนัมีพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟสดแตกต่างกนั 

 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและมาตรฐานอาหารปลอดภยัส่งผลต่อพฤติกรรมการ

เลือกใชบ้ริการร้านกาแฟสดของผูบ้ริโภคในอาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 

 

5. วธีิดําเนินการวจัิย 

 5.1 ประชากรและตวัอย่าง    

 (1) ขอบเขตดา้นประชากร คือ ผูบ้ริโภคกาแฟบริเวณพ้ืนท่ีร้านกาแฟสดในอาํเภอคลองหลวง 

จงัหวดัปทุมธานี 

 (2) ขอบเขตดา้นกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ ผูบ้ริโภคกาแฟบริเวณพ้ืนท่ีร้านกาแฟสด

ในอาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี โดยจาํนวนของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชเ้ท่ากบั 385 แต่เพ่ือลดความคลาดเคล่ือน

ทางสถิติจึงปรับเป็น 400 คน ซ่ึงขนาดของกลุ่มตวัอยา่งไดม้าจากการคาํนวณหาขนาดกลุ่มตวอัยา่งโดยใชสู้ตรของ 

W.G.Cochran อา้งถึง ใน (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา, 2549, หนา้ 74) 

    

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและ

มาตรฐานอาหารปลอดภัย 

1.ดา้นผลิตภณัฑ ์

2.ดา้นราคา 

3.ดา้นสถานท่ีใหบ้ริการ 

4.ดา้นการส่งเสริมการขาย 

5.ดา้นบุคลากร 

6.ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

7.ดา้นกระบวนการบริการ 

8.มาตรฐานอาหารปลอดภยั 

พฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านกาแฟ

สดของผู้บริโภคในอําเภอคลองหลวง 

จงัหวดัปทุมธานี 

1.ดา้นการตดัสินใจซ้ือ 

2.ดา้นการคน้หาขอ้มูล 

3.ดา้นการประเมินทางเลือก 

4.ดา้นการตระหนกัถึงปัญหา 

5.ดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือ 
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  5.2 ตวัแปรทีศึ่กษา 

  ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาประกอบดว้ยตวัแปรอิสระ 8 ตวัแปร ไดแ้ก่ 1.ดา้นผลิตภณัฑ์  2.ดา้นราคา                 

3.ดา้นสถานท่ีใหบ้ริการ 4.ดา้นการส่งเสริมการขาย 5.ดา้นบุคลากร 6.ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 7.ดา้นกระบวนการ

บริการ และ 8.มาตรฐานอาหารปลอดภยั ส่วนตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 1.ดา้นการตดัสินใจซ้ือ 2.ดา้นการคน้หาขอ้มูล  

3.ดา้นการประเมินทางเลือก 4.ดา้นการตระหนกัถึงปัญหา และ 5.ดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือ 

  5.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) นํามาเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลทั้งหมดจากกลุ่มตวัอยา่ง โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมตวัแปรทั้งตวัแปร

ตน้และตวัแปรตาม นาํแบบสอบถามไปให้ผูท้รงคุณวฒิุจาํนวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา 

(Content Validity) โดยใช้ดัชนีสอดคล้อง (Index of Congruence : IOC) ระหว่างขอ้คาํถามประเด็นหลักของ

เน้ือหาโดยการใชค้ะแนนของผูเ้ช่ียวชาญคดัเลือกคาํถามท่ีมีค่าดชันีสอดคลอ้ง IOC เท่ากบั 1.00 และหาค่าความ

เช่ือมัน่ (Reliability) โดยการนาํแบบสอบถามท่ีไดรั้บการแกไ้ขจากขอ้แนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน นาํไป

ทดลองแจกแบบสอบถามกบัผูบ้ริโภคท่ีไม่ไดเ้ป็นกลุ่มตวัอย่างจาํนวนทั้งหมด 30 ตวัอย่าง ซ่ึงใชแ้บบ (Rating 

Scale) Likert, Rensis (1967) โดยมีหลกัเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดบั คือ ระดบัมากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย 

และนอ้ยท่ีสุด ตามลาํดบั หลงัจากนั้นนาํมาตรวจสอบคะแนนเพ่ือหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha-Coefficient) 

ดว้ยวธีิของ (Cronbach) Cronbach, Lee J. (1974) การทดสอบพบวา่ ค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือวดัไดอ้ยูท่ี่ระดบั 

0.94 

  5.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล     

  ผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามแนวทางท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ การเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิง

ปริมาณ ผูว้จิยัทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง ผูว้จิยัเป็นผูแ้นะนาํและอธิบายวตัถุประสงคข์องการวจิยัรวมถึง 

รายละเอียดเก่ียวกบัแบบสอบถามท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่ง การเก็บรวบรวมขอ้มูลดงักล่าวจะทาํให้ 

ผูว้จิยัไดรั้บขอ้มูลเชิงประจกัษ ์โดยดาํเนินการแจกแบบสอบถามจาํนวน 400 ชุด ไดรั้บกลบัมาและมีความสมบูรณ์ 

ของแบบสอบถาม 400 ชุด คิดเป็น 100 % เน่ืองจากเป็นการแจกจ่ายแบบสอบถามให้กบัผูต้อบโดยตรง Story,  

Winter, Premo, Kailes and Winters (2003) 

  5.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequencies) ค่าร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือสรุปลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวอัยา่ง  

 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) การวิเคราะห์ขอ้มูลในการหาความสัมพนัธ์ใชเ้ทคนิควิธีการ 

วิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแบบปกติ (Enter Multiple Regression Analysis) และสหสัมพันธ์ เชิงซ้อน 

(Correlation) เพ่ือทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและมาตรฐานอาหารปลอดภยัท่ี

ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟสดของผูบ้ริโภคในอาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 

 

6. สรุปผลการวจัิย 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภคท่ีมาใชบ้ริการร้านกาแฟสดในอาํเภอคลอง

หลวง จังหวดัปทุมธานี ซ่ึงเป็นผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 21-30 ปี มีระดับการศึกษา 

ระดบั ปวช มีสถานภาพสมรส มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดต้่อเดือน 10,001-15,000 บาท 
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 ระดบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและมาตรฐานอาหารปลอดภยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้

บริการร้านกาแฟสดของผูบ้ริโภคในอาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี พบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

เม่ือพิจารณารานด้าน พบว่า ด้านท่ีอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ด้านกระบวนการให้บริการ                   

ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นการส่งเสริมการขาย ดา้นสถานท่ีให้บริการ ดา้นราคา ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

และดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นมาตรฐานอาหารปลอดภยั ตามลาํดบั 

 

ตาราง 2  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและมาตรฐาน 

 อาหารปลอดภยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟสดของผูบ้ริโภคในอาํเภอคลองหลวง  

 จงัหวดัปทุมธานี โดยภาพรวม 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

และมาตรฐานอาหารปลอดภยั 
x� S.D. ระดบัปัจจยั 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.41 .57 มากท่ีสุด 

2. ดา้นราคา 4.39 .53 มากท่ีสุด 

3. ดา้นสถานท่ีใหบ้ริการ 4.40 .52 มากท่ีสุด 

4. ดา้นการส่งเสริมการขาย 4.41 .60 มากท่ีสุด 

5. ดา้นบุคลากร 4.37 .56 มากท่ีสุด 

6. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 4.35 .60 มากท่ีสุด 

7. ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 4.42 .47 มากท่ีสุด 

8. ดา้นมาตรฐานอาหารปลอดภยั 4.20 .73 มาก 

ภาพรวม 4.37 .57 มากท่ีสุด 

 

 ระดบัพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟสดของผูบ้ริโภคในอาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 

พบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 

คือ ดา้นการคน้หาขอ้มูล ดา้นการประเมินทางเลือก และดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นการ

ตดัสินใจซ้ือ ดา้นการตระหนกัถึงปัญหาและดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือ ตามลาํดบั 

 

ตาราง 3  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟสดของ 

 ผูบ้ริโภคในอาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี โดยภาพรวม 

พฤตกิรรมการเลือกใช้บริการร้านกาแฟสด                          x�                       S.D.                              ระดบัพฤตกิรรม 

1. ดา้นการตดัสินใจซ้ือ                          4.20                          0.73                          มาก 

2. ดา้นการคน้หาขอ้มูล 

3. ดา้นการประเมินทางเลือก 

4.39 

4.32 

0.58 

0.50 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

4. ดา้นการตระหนกัถึงปัญหา 4.19 0.62 มาก 

5. ดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือ 3.93 0.53 มาก 

                    ภาพรวม                          4.21                          0.59                           มากทีสุ่ด 
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ตาราง 4  แสดงผลการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟสดของผูบ้ริโภค 

ในอาํเภอคลองหลวงจงัหวดัปทุมธานี (n=400) 

Model 

Standardize 

Coefficients 

Beta 

Unstandardized Coefficients 

t Sig. Std. 

Error 

B 

(Constant)  0.238 1.064 4.463 0.847 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.003 0.034 0.002 .064 0.949 

ดา้นราคา 0.217 0.047 0.186 3.953** 0.000 

ดา้นสถานท่ีใหบ้ริการ 0.081 0.048 0.077 1.610 0.108 

ดา้นการส่งเสริมการขาย 0.260 0.033 0.191 5.858** 0.000 

ดา้นบุคลากร 0.050 0.032 0.040 1.231 0.219 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 0.175 0.028 0.114 4.065** 0.000 

ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 0.032 0.039 0.029 .748 0.455 

ดา้นมาตรฐานอาหารปลอดภยั 0.204 0.016 0.080 4.967** 0.000 

R = .642a R Square = .412 Adjusted R Square = .400 F = 34.226 Durbin-Watson = 1.013 

** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 

 ผลการวเิคราะห์ปัจจยั พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและมาตรฐานอาหารปลอดภยัท่ีส่งผลต่อ

พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟสดของผูบ้ริโภคในอาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ไดแ้ก่ ดา้นราคา 

ดา้นการส่งเสริมการขาย ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และ ดา้นมาตรฐานอาหารปลอดภยั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .01  

 เม่ือนาํมาสร้างสมการถดถอยเชิงเส้นในรูปแบบการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ จะสามารถอธิบาย

ความแปรปรวนของปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟสดของผูบ้ริโภคในอาํเภอคลองหลวง

จงัหวดัปทุมธานี ไดป้ระมาณร้อยละ 40 (adj. R2 = .400) ท่ีเหลือร้อยละ 60 เป็นผลจากตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดน้าํมา

พิจารณา ค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรพยากรณ์สามารถนํามาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบและ

คะแนนมาตรฐานได ้ดงัน้ี 

สมการถดถอยท่ีคาํนวณโดยใชค้ะแนนดิบ คือ 

Y = 1.064 +.002 (ดา้นผลิตภณัฑ์) +.186 (ดา้นราคา) +.077 (ดา้นสถานท่ีให้บริการ) +.191 (ดา้นการ

ส่งเสริมการขาย) +.040 (ดา้นบุคลากร) +.114 (ดา้นลกัษณะทางกายภาพ) +.029 (ดา้นกระบวนการให้บริการ) 

+.080 (ดา้นมาตรฐานอาหารปลอดภยั) 

สมการถดถอยถอยคะแนนมาตรฐาน คือ 

Z = 1.064 +.003 (ด้านผลิตภณัฑ์) +.217 (ด้านราคา) +.081 (ด้านสถานท่ีให้บริการ) +.260 (ด้านการ

ส่งเสริมการขาย) +.050 (ดา้นบุคลากร) +.175 (ดา้นลกัษณะทางกายภาพ) +.032 (ดา้นกระบวนการให้บริการ) 

+.204 (ดา้นมาตรฐานอาหารปลอดภยั) 
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7. อภิปรายผล  

 จากผลการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านกาแฟสดของผูบ้ริโภคในอาํเภอ

คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี พบวา่ มีปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟสด ไดแ้ก่ ดา้นราคา 

ดา้นการส่งเสริมการขาย ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นมาตรฐานอาหารปลอดภยั ดงัน้ี  

 1.  ดา้นราคา ผูบ้ริโภคใหค้วามสําคญัในระดบัมากท่ีสุด คือ มีป้ายบอกราคาเคร่ืองด่ืมแต่ละชนิดอยา่ง

ชดัเจน ราคาต่อแกว้ท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพ สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ฐิติยาภรณ์ จิตราภิรมย ์(2558) ซ่ึงได้

ศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟสดในอาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฏร์ธานี ผล

การศึกษาพบวา่ ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญักบัราคามีความเหมาะสมกบัคุณภาพของกาแฟ มีเมนูท่ีกาํหนดราคาอย่าง

ชดัเจน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั กานดา เสือจาํศิล (2555) ซ่ึงไดศึ้กษาพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสด อเมซอน 

ของผูบ้ริโภคในจงัหวดั ปทุมธานี ผลการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริโภคให้ความสาํคญัมากท่ีสุด คือ การติดป้ายบอกราคา

สินคา้ท่ีชดัเจน 

 2.  ดา้นการส่งเสริมการขาย ผูบ้ริโภคให้ความสาํคญัมากท่ีสุด คือ มีรายการส่งเสริมการขายท่ีดึงดูดใจ 

สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ กานดา เสือจาํศิล (2555) ซ่ึงไดศึ้กษาพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสด อเม

ซอน ของผูบ้ริโภคในจงัหวดั ปทุมธานี ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัมากท่ีสุด คือ การโฆษณา 

ประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือ เช่น โทรทศัน์ เฟซบุ๊ค นิตยสาร ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ผลการศึกษาของวารุณี พนัหัน (2551) 

ซ่ึงไดศึ้กษาพฤติกรรมการเลือกบริโภคกาแฟสดของประชาชนในศูนยก์ารคา้จงัหวดัปทุมธานี ผลการศึกษาพบวา่ 

ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุด คือ การโฆษณา/ประชาสมัพนัธ์ผ่านส่ือต่างๆเป็นเคร่ืองมือส่ือสารทางการตลาด

เพ่ือบอกกล่าวใหผู้บ้ริโภครู้สึกถึงคุณค่าและความแตกต่าง 

 3.  ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุด คือ บรรยากาศภายในร้านดี มีบริการดา้น

อ่ืน ๆ เช่น WIFI หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร เป็นตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ กานดา เสือจาํศิล (2555) ซ่ึงได้

ศึกษาพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสด อเมซอน ของผูบ้ริโภคในจงัหวดั ปทุมธานี ผลการศึกษาพบวา่ 

ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัมากท่ีสุด คือ การตกแต่งร้านทันสมยั สะดวกสบายต่อการใช้บริการ มีหนังสือพิมพ์ 

นิตยสาร และWIFI/Internet ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ผลการศึกษาของวารุณี พนัหัน (2551) ซ่ึงไดศึ้กษาพฤติกรรมการ

เลือกบริโภคกาแฟสดของประชาชนในศูนยก์ารคา้จงัหวดัปทุมธานี ผลการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริโภคให้ความสาํคญั

มากท่ีสุด คือ การตกแต่งร้านท่ีเป็นเอกลกัษณ์ การออกแบบตกแต่งร้านท่ีสะดุดตาเป็นส่ิงจูงใจใหเ้กิดการซ้ือเพราะ

รูปแบบ สีสนั การตกแต่ง ทาํใหเ้กิดอารมณ์ดา้นจิตวทิยาช่วยใหเ้กิดการรับรู้ และสนใจในผลิตภณัฑ ์

 4.  มาตรฐานอาหาปลอดภยั ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัมากท่ีสุด คือ สถานท่ีชงเคร่ืองด่ืมมีความเป็น

ระเบียบ สะอาด เป็นสดัส่วน ใชอุ้ปกรณ์การชงท่ีมีมาตรฐาน เช่น มอก. นํ้ าแขง็ในร้านมีความสะอาด ขยะมูลฝอยมี

ภาชนะรองรับ ปิดมิดชิด พนกังานชงเคร่ืองด่ืมมีผา้กนัเป้ือน มีการทาํความสะอาดอุปกรณ์ทุกคร้ังหลงัใช ้และ นํ้ า

ท่ีใชมี้ความสะอาด 

 

8. ข้อเสนอแนะ 

 8.1 ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการศึกษาวจิยัคร้ังนี ้

       การวิจัยคร้ังน้ีมุ่งเน้นการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านกาแฟสดของ

ผูบ้ริโภคในอาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ผูบ้ริโภคไดใ้ห้ความสาํคญักบัปัจจยัดา้นราคา ท่ีมีป้ายบอกราคา

เคร่ืองด่ืมแต่ละชนิดอยา่งชดัเจน ราคาต่อแกว้ท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขาย คือมีรายการ
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ส่งเสริมการขายท่ีดึงดูดใจตรงกับความต้องการของผูบ้ริโภคในปัจจุบัน ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ 

บรรยากาศภายในร้านดี มีบริการด้านอ่ืน ๆ เช่น WIFI เป็นตน้ ซ่ึงเหมาะกับโลกยุคปัจจุบันท่ีเป็นยุคไอที ใช้

เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ในส่วนผูป้ระกอบการควรให้ความสําคญักบัส่ิงอาํนวยความสะดวกต่อผูบ้ริโภค เพ่ือให้

ผู ้บริโภคเข้าถึงได้ง่ายและควรมีการจัดส่งสินค้าให้แก่ผู ้บริโภคหรือเรียกว่า Delivery และผู ้บริโภคยงัให้

ความสําคัญปัจจัย ด้านมาตรฐานอาหารปลอดภัยถือเป็นเร่ืองสุขภาพของผูบ้ริโภคท่ีผูป้ระกอบการตอ้งให้

ความสาํคญัอีกดว้ย 

 8.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการทาํวจิยัคร้ังต่อไป 

       1.  ควรมีการวจิยัปัจจยัท่ีส่งผลต่อเน่ืองและเชิงลึกของ มาตรฐานอาหารปลอดภยั เพราะผูบ้ริโภคให้

ความสาํคญัในทุกดา้นในรายขอ้ และ ยงัไม่มีงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

       2.  ควรศึกษาพ้ืนท่ีร้านกาแฟสดในเขตพ้ืนท่ีอ่ืนๆเพ่ือเทียบเคียงปัจจยัต่างๆในการปรับปรุงพฒันา

ต่อไป 

       3.  ควรมีการวจิยัแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) เพราะการวจิยัในคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิง

ปริมาณ จึงมีขอ้จาํกดัในการรวบรวมขอ้มูลไดเ้ฉพาะเชิงตวัเลขเท่านั้น ดงันั้นเพ่ือใหผ้ลการวจิยัมีความสมบูรณ์มาก

ยิง่ข้ึน ในการวจิยัคร้ังต่อไปจึงควรใชร้ะเบียบวธีิวจิยัเชิงคุณภาพควบคู่กบัการวจิยัเชิงปริมาณดว้ย 
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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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3. 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 

 

 

 

 

 

 

 
 

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. 

 

Brand awareness  
 
 

Brand loyalty 

Perceived quality 

Brand association 

H1 

H2 

H3 
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4.5 Data analysis plan 

N0 Hypothesis Statistic Design 

H1 There is a significant effect of brand awareness on 

brand loyalty among sport footwear customers in 

Bangkok.  

Reliability: Cronbach’s alpha. 

Pretest N = 40 and full analysis N=385  

Multiple Linear Regression: N=385 

 

 

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 perceive quality on brand 

loyalty among sport footwear customers in Bangkok.   

 

5. 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:  
 

 

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. 

Research constructs Mean Standard deviation N 

Independent variables 
  

 

Brand Awareness (BAW) 3.73 0.92 385 

Brand Association (BAS) 3.61 0.89 385 

Perceived Quality (PQ) 3.98 0.68 385 

Dependent variable 
  

 

Brand Loyalty (BL) 3.42 0.97 385 
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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 B Std. Error β t sig 

(Constant) .155 .169  .916 .360 

Brand awareness  .464 .048 .453 9.657 .000 

Brand association .264 .049 .264 5.386 .000 

Perceived quality .146 .055 .124 2.663 .008 

Dependent variable: Brand Loyalty 

R= .742, R2 = .551, Adjust R2= .547 df: 3, 381 F: 155.632 P=.000 

*Significant at .05 level 

 

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) 
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บทคัดย่อ 

ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นการเพ่ิมช่องทางการซ้ือขายสินค้าออนไลน์ผ่านระบบเครือข่าย

อินเตอร์เน็ต ซ่ึงสามารถเขา้ถึงไดง่้ายมากกว่าการซ้ือสินคา้ท่ีหน้าร้าน ดงันั้นจึงเป็นการช่วยสร้างผลกาํไรให้กบั

ผูป้ระกอบการทางธุรกิจเพ่ิมอีกช่องทางหน่ึง ปัญหาท่ีพบของระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ คือ ดา้นความมัน่คง

ปลอดภยัการใชง้านบนเวบ็ไซต ์และการให้ลูกคา้ตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ทนัทีท่ีเขา้

เว็บไซต์ โดยผูว้ิจัยได้ใช้หลกัทฤษฎีการตลาด 7Ps เพ่ือวิเคราะห์ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายของร้านขายของท่ีระลึก 

Souvenir UP มหาวิทยาลยัพะเยา และจดัทาํระบบแนะนาํประเภทสินคา้ให้เหมาะกบัผูซ้ื้อสินคา้ โดยระบบได้

วิเคราะห์ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นขอ้มูลเพศ อาย ุอาชีพ และรายไดข้องผูซ้ื้อ นาํมาวิเคราะห์เพ่ือแนะนาํประเภท

สินคา้ท่ีตรงความตอ้งการใหแ้ก่ผูซ้ื้อ อีกทั้งบนเวบ็ไซตด์งักล่าวไดจ้ดัทาํส่ือวดีีโอแนะนาํสินคา้ แนะนาํบรรยากาศ

ภายในร้าน Souvenir UP มหาวิทยาลยัพะเยา โดยผลการทดลองพบวา่ความพึงพอใจดา้นตรงตามความตอ้งการ

ของผูใ้ชง้านเวบ็ไซตมี์ค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.01 ความพึงพอใจดา้นความง่ายต่อการใชง้านเวบ็ไซตค์่าเฉล่ียเท่ากบั 4.07 

ความพึงพอใจดา้นความปลอดภยัในการใชง้านเวบ็ไซตค์่าเฉล่ียเท่ากบั 3.97 และความพึงพอใจดา้นการออกแบบ

และการจดัรูปแบบของเวบ็ไซตค์่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00 

 

คาํสําคญั: ระบบแนะนาํ, ร้านขายของท่ีระลึกมหาวทิยาลยัพะเยา, พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 

 

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. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

รูปแบบธุรกิจการซ้ือขายออนไลน์ไดรั้บความนิยมเพ่ิมมากข้ึนจากกลุ่มลูกคา้ทุกเพศ ทุกวยั เน่ืองจาก

เทคโนโลยดีา้นอินเตอร์เน็ตท่ีถูกเช่ือมโยงเขา้ถึงกลุ่มผูใ้ชง้านผา่นอุปกรณ์สมาร์ทโฟน ทาํใหก้ารส่งสญัญาณขอ้มูล

ท่ีมีทั้งภาพและเสียงเป็นไปอยา่งรวดเร็ว เป็นส่ือกลางในการติดต่อส่ือสารระหวา่งผูซ้ื้อ กบั ผูข้าย โดยสามารถซ้ือ

สินคา้ไดทุ้กท่ี ทุกเวลา หรือเรียกการซ้ือขายดงักล่าววา่ระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (e-commerce) (โอภาส เอ่ียม

สิริวงศ,์ 2556) โดยร้านขายของท่ีระลึกร้าน Souvenir UP มหาวทิยาลยัพะเยา ซ่ึงเป็นร้านคา้ท่ีตั้งอยูใ่นมหาวทิยาลยั

พะเยา ให้บริการจาํหน่ายสินคา้แก่นิสิต อาจารย ์บุคลากร และบุคคลทัว่ไป โดยร้านจดัจาํหน่ายสินคา้ท่ีเก่ียวกบั

เคร่ืองหมายนิสิต เคร่ืองแต่งกายนิสิต อุปกรณ์เคร่ืองเขียน ของท่ีระลึก สินคา้ท่ีเป็นอตัลกัษณ์แสดงถึงความเป็น

มหาวิทยาลยัพะเยา นอกจากนั้นร้านคา้ดงักล่าวยงัจดัจาํหน่ายสินคา้ท่ีเป็นงานผลิตภณัฑ์ส่งเสริมงานฝีมือของ

สินคา้ชุมชน เช่น กรอบรูป ของตกแต่งบา้น นาฬิกา เส้ือผา้ทอพ้ืนเมือง เคร่ืองประดบั กระเป๋า ฯลฯ เพ่ือจดัจาํหน่าย

ให้แก่ลูกคา้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัพะเยา ดว้ยเหตุท่ีวา่การเร่ิมตน้ทาํธุรกิจออนไลน์ไม่จาํเป็นตอ้งมี

หนา้ร้านสาํหรับขายสินคา้ก็สามารถทาํการขายสินคา้ได ้จึงทาํใหอ้ตัราการขยายตวัของผูป้ระกอบการเพ่ิมมากข้ึน 

(Driediger & Bhatiasevi, 2019) ซ่ึงผู ้ประกอบการจําเป็นต้องศึกษารูปแบบและทําความเข้าใจเก่ียวกับการ

ให้บริการระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ทั้ งทางดา้นการส่งเสริมการขาย และความปลอดภยัของระบบ เพ่ือให้

ไดเ้ปรียบเหนือคู่แข่งขนัทางธุรกิจ (Molla & Licker, 2005) โดยจากการศึกษาพบว่าในประเทศไทยเว็บไซต์ท่ี

ไดรั้บความนิยมเพ่ือซ้ือสินคา้ออนลน์ เช่น Lazada.com, shopee.com และ lnwshop  ไดรั้บความนิยมเป็นอนัดบั

ตน้ๆ จากกลุ่มลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้ออนไลน์ (Saisaard, 2018) นอกจากนั้นกลุ่มลูกคา้ออนไลน์ดงักล่าวยงัให้ความ

มัน่ใจ เช่ือถือในการซ้ือสินคา้ผ่านช่องทาง Facebook เพ่ิมมากข้ึน (มสัลิน ใจคุณ & รุจิ ภาสโพธ์ิทองแสงอรุณ, 

2562) การประกอบธุรกิจการซ้ือขายออนไลน์ส่ิงท่ีต้องคํานึงถึงเป็นอันดับต้นๆ คือ ด้านความปลอดภัย                        

โดยเวบ็ไซตจ์าํเป็นตอ้งมีการระบุตวัตนการเขา้ใชง้าน การเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคล การเก็บรักษาความถูกตอ้ง

ของขอ้มูล การป้องการการโจมตีบนระบบเครือขา่ย เพ่ือใหเ้วบ็ไซตไ์ดรั้บการยอมรับจากกลุ่มผูซ้ื้อ (Winter, 2012)   

ดงันั้นในงานวจิยัน้ี ไดจ้ดัทาํเวบ็แอพพลิเคชัน่ระบบการซ้ือขายออนไลน์ร้านขายของท่ีระลึกร้าน Souvenir 

UP มหาวิทยาลยัพะเยา โดยมีการสมคัรสมาชิกก่อนการใชเ้วบ็แอพพลิเคชัน่ เพ่ือเป็นการยืนยนัตวัตนก่อนเขา้ใช้

งานเวบ็ไซต ์ทาํให้ระบบมีความปลอดภยัเพ่ิมมากข้ึน (Basu & Muylle, 2003) ซ่ึงการยืนยนัตวัตนการเขา้ใช้งาน

เวบ็ไซต์ระบบซ้ือของออนไลน์ดงักล่าวช่วยป้องกนัผูป้ระสงค์ร้ายบนโลกอินเตอร์เน็ต ระบบการยืนยนัตวัตน

ดงักล่าวสามารถรักษาความปลอดภยัและระบบการชาํระเงินท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ีน อีกทั้งเพ่ือสร้างความ
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น่าเช่ือถือ สร้างความเช่ือมัน่ ใหก้บัลูกคา้ไดม้ากยิง่ข้ึน โดยผูว้จิยัไดท้าํการศึกษาวเิคราะห์และออกแบบตามทฤษฎี

ส่วนประสบทางการตลาด 7Ps เพ่ือพฒันาเวบ็ไซต์พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (Paul & Mas, 2019) ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ี

นาํมาใชว้ิเคราะห์กระบวนการทาํงานภายในของแต่ละส่วนท่ีเก่ียวขอ้งควบคู่กบัเวบ็ไซตข์องผูป้ระกอบการร้าน 

Souvenir UP มหาวิทยาลยัพะเยา โดยงานวิจยัน้ีไดน้าํเสนอส่ือวีดีโอแนะนาํส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายละเอียดสินคา้

ข้ึนมาเพ่ือแนะนาํสินคา้ให้แก่กลุ่มผูท่ี้มีความสนใจในสินคา้ท่ีระลึกร้าน Souvenir UP มหาวิทยาลยัพะเยา พร้อม

ทั้งนาํเสนอระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ เพ่ือสามารถแนะนาํการเลือกซ้ือสินคา้ตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช ้

และสามารถซ้ือขายสินคา้ออนไลน์โดยส่งสินคา้ให้บริการแก่กลุ่มนิสิตและบุคลากรภายนอกสามารถซ้ือสินคา้

ออนไลน์ผ่านระบบ E-Commerce ไดอ้ย่างเม่นยาํผ่านระบบแนะนาํการเลือกซ้ือสินคา้ร้านขายของท่ีระลึกร้าน 

Souvenir UP มหาวทิยาลยัพะเยา 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

เพ่ือพฒันาระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์แนะนาํการเลือกซ้ือสินคา้ออนไลน์ให้ตรงความตอ้งการของผู ้

ซ้ือสินคา้มากท่ีสุด โดยใชก้รณีศึกษาร้านขายของท่ีระลึก Souvenir UP  มหาวทิยาลยัพะเยา 

 

3. วธีิดําเนินการวจัิย 

3.1 เคร่ืองมือในการวจิยั 

- WordPress โปรแกรมสาํเร็จรูปท่ีมีไวเ้พ่ือสร้างและจดัการเน้ือหาบนอินเตอร์เน็ต  

- Woo Commerce ปลัก๊อินเพ่ือจดัการระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 

- Adobe Premiere pro cc เพ่ือการสร้างส่ือวดิีโอ  

- Adobe Photoshop เพ่ือแตง่รูปภาพสินคา้ของท่ีระลึก 

- MySQL จดัการฐานขอ้มูล 

- กลอ้งถ่ายวดีีโอและกลอ้งถ่ายภาพ 

3.2 การวเิคราะห์ข้อมูลด้านการตลาด 7ps 

วิเคราะห์การตลาดตามหลกัทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 7ps เป็นกลยุทธ์ทางการตลาด (Gibbs, 

Pashiardis, & Ivy, 2008) โดยแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจบริการ โดยวเิคราะห์ดงัต่อไปน้ี  

- Product : การแสดงสินคา้บนเวบ็ไซตท่ี์จดัจาํหน่ายภายในร้านตอ้งมีความเป็นเอกลกัษณ์ สร้าง

ความแตกต่าง เป็นสินคา้ท่ีขายแห่งเดียวเฉพาะในร้านคา้ Souvenir UP เท่านั้น เช่นร้านไดมี้การขายของท่ีระลึก 

จาํหน่ายช่อดอกฟ้ามุ่ยเพ่ือตกแต่งบา้น ซ่ึงดอกไมด้งักล่าวเป็นดอกไมป้ระจาํมหาวทิยาลยัพะเยา  

- Price : เวบ็ไซตข์องร้านคา้ Souvenir UP ไดมี้การแสดงราคามีความเหมาะสมกบัสินคา้  

- Place : เวบ็ไซตร้์านคา้ Souvenir UP แสดงแผนท่ีการเดินทาง และเขา้ถึงได ้โดยร้านคา้ไดต้ั้งอยู่

บริเวณอาคารเรียนรวมของมหาวิทยาลัย นิสิต และบุคลากรท่ีต้องการซ้ือสินค้าสามารถเดินทางได้อย่าง

สะดวกสบาย 

- Promotion : เวบ็ไซตร้์านคา้ Souvenir UP มีการแสดงภาพการลดราคาสินคา้อยา่งต่อเน่ือง เช่น 

ช่วงเทศกาล ช่วงวนัสาํคญั อีกทั้งยงัมีการจดัประชาสมัพนัธ์ผา่นเวบ็ไซตม์หาวทิยาลยัอยา่งต่อเน่ือง 

- People : พนกังานร้านคา้ Souvenir UP  ใหบ้ริการช่วยเหลือ และตอบคาํถามแก่ลูกคา้อยา่งชดัเจน 

และสุภาพ มีระบบ Chet online เพ่ือคอยตอบคาํถามออนไลน์ใหแ้ก่ลูกคา้ 
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- Physical Evidence : เว็บไซต์มีการแสดงภาพภายในร้าน Souvenir UP มีความเหมาะสมของ

ลกัษณะทางกายภาพภายในร้านมีการจดัวางสินคา้อยา่งเป็นหมวดหมู่  

- Process : ระบบการจัดการกระบวนการภายในการจัดซ้ือสินคา้ออนไลน์รองรับการซ้ือขาย

ออนไลน์ทุกท่ี ทุกเวลา พร้อมมีระบบแนะนาํการเลือกซ้ือสินคา้ใหถู้กใจผูท่ี้ไดรั้บสินคา้  

3.3 การวเิคราะห์ข้อมูลเพ่ือจดัทาํส่ือวดิโีอ (Video) 

ดา้นส่ือวีดีโอ (Video) นบัเป็นส่ืออีกรูปหน่ึงท่ีนิยมใชก้บัเทคโนโลยีมลัติมีเดีย เน่ืองจากสามารถแสดง

ผลไดท้ั้ งภาพเคล่ือนไหวและเสียงไปพร้อม ๆ กนัทาํให้เกิดความน่าสนใจในการนาํเสนอ ทั้งน้ีไฟล์วิดีโอเม่ือ              

ถ่ายทาํเสร็จแลว้มกัจะมีขนาดใหญ่ตอ้งมีการแปลงไฟลห์รือบีบอดัเพ่ือลดขนาดลงสาํหรับการอพัโหลด (Up load) 

ลงไปในเวบ็ไซตห์รือการเพ่ิมเติมเขา้ไปในป้ายโฆษณา (Banner) เพ่ือให้มีการแสดงผลท่ีรวดเร็ว โดยผูว้ิจยัไดท้าํ

การถ่ายทาํวดีิโอ เก่ียวกบัการแสดงรูปภาพสินคา้ และ ส่ือวดีิโอสภาพแวดลอ้มภายในร้านคา้ และไดป้รับขนาดให้

เหมาะสมกับเว็บไซต์ พร้อมทั้ งมีการอพัโหลดไฟล์ลง YouTube เพ่ือง่ายต่อการเรียกใช้งาน ทาํให้เว็บไซต์มี

ความเร็ว โดยวิดีโอมีการนําเสนอรายละเอียดสินคา้ และ สภาพแวดลอ้มภายในร้านคา้ Souvenir UP อีกด้วย 

ดงัแสดงในภาพท่ี 1 

 

 
 

ภาพที ่1 แสดงวดีิโอแนะนาํสินคา้หนา้แรกของเวบ็ไซตร้์าน Souvenir UP 

 

3.4 ระบบ E-commerce ร้าน Souvenir UP มหาวทิยาลยัพะเยา 

ผูว้จิยัไดใ้ชโ้ปรแกรม WordPress ซ่ึงเป็นโปรแกรมเพ่ือสร้างและจดัการเน้ือหาบนเวบ็ไซตซ่ึ์งเป็นท่ีนิยม

ในปัจจุบัน และใช้ Woo Commerce ซ่ึงเป็นปลั๊กอินเพ่ือจัดการระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ให้สามารถทาํ                   

การสั่งซ้ือสินคา้ออนไลน์ผ่านระบบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยการออกแบบพ้ืนหลงัเวบ็ไซตเ์ป็นสีขาว เพ่ือให้

ลูกคา้ไดม้องเห็นภาพรายละเอียดรูปสินคา้ไดอ้ยา่งชดัเจน อีกทั้งระบบดงักล่าวไดแ้สดงขอ้มูลราคา และส่วนลด 

และวธีิการจดัซ้ืออยา่งเป็นขั้นตอน ง่ายต่อการใชง้านของผูซ้ื้อสินคา้ ดงัแสดงในภาพท่ี 2 
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ภาพที ่2 แสดงหนา้เวบ็ไชตห์ลกัของระบบการซ้ือขายออนไลน์ร้าน Souvenir UP 
 

3.5 ระบบแนะนําการเลือกซ้ือสินค้าร้านค้า Souvenir UP มหาวทิยาลยัพะเยา 

เพ่ือช่วยแนะนําการเลือกซ้ือสินคา้ได้อย่างตรงความตอ้งการของผูซ้ื้อ ผูว้ิจัยได้จัดทาํระบบแนะนาํ                

การเลือกซ้ือสินคา้ โดยทาํการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้ 4 ปัจจยัคือ อาย ุเพศ อาชีพ และเงินเดือน  

ดงัแสดงในภาพท่ี 3 
 

   
 

ภาพที ่3 ตวัอยา่งระบบแนะนาํการเลือกซ้ือสินคา้ร้าน Souvenir UP ใหเ้หมาะสมกบัผูซ้ื้อ 

 

3.6 ขั้นตอนวธีิการทาํงานร้านค้าออนไลน์ (Algorithm Souvenir UP shopping) 

ขั้นตอนการทาํงานของระบบการซ้ือสินคา้ออนไลน์ผ่านร้านคา้ Souvenir UP  เร่ิมตน้ดว้ยวิธีการสมคัร

สมาชิกแจง้ช่ือ ท่ีอยู่ เบอร์โทร และอีเมล์  ซ่ึงผูส้มคัรสมาชิกจะไดรั้บ Username และ Password เพ่ือเขา้สู่ระบบ

หลงัจากนั้นดาํเนินการเลือกสินคา้ลงตระกร้าสินคา้ ดาํเนินการเลือกรูปแบบการชาํระเงิน และรอรับสินคา้ 
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ภาพที ่4 ขั้นตอนวธีิการทาํงานร้านคา้ออนไลน์ (Algorithm Souvenir UP shopping) 

 

4. ผลการดําเนินการ 

ระบบเวบ็ไซต์การซ้ือขายออนไลน์ร้าน Souvenir UP มีการจดัการ 2 ส่วนคือ ส่วนผูใ้ชง้าน และส่วน

ผูดู้แลระบบ โดยรูปแบบหนา้จอมีการรองรับขนาดจอภาพไดท้างคอมพิวเตอร์ และมีเมนูแสดงรายการ ดงัต่อไปน้ี 

4.1  สําหรับผู้ใช้งาน  

 ผูซ้ื้อสินคา้สามารถสมคัรสมาชิกเพ่ือซ้ือสินคา้ออนไลน์ร้าน Souvenir UP โดยการสมคัรสมาชิกจะใช้

เพียงการยืนยนัตวัตนผ่านทางอีเมล ์พร้อมทั้งแจง้ท่ีอยูเ่พ่ือจดัส่งสินคา้ อีกทั้งระบบดงักล่าวสามารถรองรับไดท้ั้ง

บนสมาร์ทโฟน และ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ตั้งโตะ๊ โดยแสดงดงัภาพท่ี 4 และภาพท่ี 5 
 

 
 

ภาพที ่5 เวบ็ไซตร้์าน Souvenir UP แสดงรายละเอียดรองรับการทาํงานบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

 

         
 

ภาพที ่6  เวบ็ไซตร้์าน Souvenir UP แสดงตวัอยา่งทาํงานบนอุปกรณ์มือถือเพ่ือสัง่ซ้ือสินคา้ลงตระกร้าสินคา้ 

สมคัรสมาชิก
เลือกซ้ือสินค้าลง

ตระกร้า
ชําระเงนิ รอรับสินค้าทีบ้่าน
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4.2 สําหรับผู้ดูแลระบบเวบ็ไซต์ (Admin) 

การเขา้ระบบแบบผูดู้แลระบบหลงัร้าน เพ่ือจดัการขอ้มูลผูดู้แลระบบ โดยสามารถแกไ้ขขอ้มูลผูดู้แล

ระบบ จดัการขอ้มูลลูกคา้  แจง้สถานะชาํระเงิน แจง้สถานะจดัส่งสินคา้ จดัการรายการสินคา้ และ เพ่ิม/ลบ/แกไ้ข 

ขอ้มูลสินคา้ โดยแสดงดงัภาพ 

 

 
 

รูปภาพที ่7 ระบบหลงัร้าน Souvenir UP ของผูดู้แลระบบ 

 

 
 

รูปภาพที ่8 แสดงผลหนา้เพ่ิม/ลบ/แกไ้ข สินคา้ ของผูดู้แลระบบ 

 

5.  แบบประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้งานระบบเวบ็ไซต์ 

5.1 กลุ่มตวัอย่าง  

พนกังานร้าน Souvenir UP มหาวิทยาลยัพะเยา จาํนวน 3 คน และลูกคา้ร้าน Souvenir UP มหาวิทยาลยั

พะเยา จาํนวน 65 คน โดยกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจงจากผูท่ี้ซ้ือสินคา้ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ร้าน Souvenir UP 

มหาวทิยาลยัพะเยา และผูส้นใจซ้ือสินคา้ออนไลน์  
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5.2 สถิตทิีใ่ช้ในการวจิยั 

สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยนาํผลท่ีไดเ้ทียบ กบัเกณฑ์การ

ประเมิน (บุญชม ศรีสะอาด, 2553) ดงัน้ี   

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.50 – 5.00  หมายความวา่  ระดบัมากท่ีสุด  

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.50 – 4.49  หมายความวา่  ระดบัมาก 

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.50 – 3.49  หมายความวา่  ระดบัปานกลาง 

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.50 – 2.49 หมายความวา่   ระดบันอ้ย  

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.00 – 1.49  หมายความวา่  ระดบันอ้ยท่ีสุด 

ผลการศึกษา การประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้งานระบบแนะการเลือกซ้ือสินคา้ออนไลน์ร้านคา้ 

Souvenir UP มหาวิทยาลยัพะเยา จาํนวน 65 คน ใช้แบบสอบถามการประมาณความพึงพอใจของผูใ้ช้ท่ีมีต่อ

เวบ็ไซต ์เพ่ือนาํมาวเิคราะห์ดว้ยค่าสถิติพ้ืนฐานเทียบกบัเกณฑแ์ละสรุป 

5.3 ผลการประเมนิความพงึพอใจ 

 

ตารางที ่1 ความพึงพอใจดา้นตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชง้านเวบ็ไซต ์

รายการ �̅�𝑥 S.D. แปลผล 

1. เวบ็ไซตง่์ายต่อการใชง้าน 3.95 0.73 มาก 

2. รูปแบบเวบ็ไซตมี์ความสวยงาม 3.96 0.66 มาก 

3. การจดัลาํดบัหมวดหมู่ ง่ายต่อการคน้หาและทาํความเขา้ใจ 4.07 0.73 มาก 

4. เวบ็ไซตมี์ความปลอดภยัในดา้นการใชง้านและขอ้มูลของ

ลูกคา้ 
4.01 0.76 มาก 

โดยรวม 4.01 0.04 มาก 

 

จากตารางท่ี 1 แสดงผลลพัธ์ของแบบสอบถามความพึงพอใจดา้นตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชง้าน

เวบ็ไซตจ์ากแบบสอบถามความพึงพอใจดา้นตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชง้านเวบ็ไซต ์ผูค้นใหค้วามสาํคญัของ

การจัดหมวดหมู่ ง่ายต่อการค้นหาและทาํความเขา้ใจมากท่ีสุด และตามด้วยการจัดลาํดับหมวดหมู่ ง่ายต่อ                 

การคน้หาและทาํความเขา้ใจ รูปแบบเวบ็ไซตมี์ความสวยงาม เวบ็ไซตง่์ายต่อการใชง้าน รองลงมาตามลาํดบั 

 

ตารางที ่2 ความพึงพอใจดา้นความง่ายต่อการใชง้านเวบ็ไซต ์

รายการ �̅�𝑥 S.D. แปลผล 

1. เมนูง่ายต่อการใชง้าน 4.12 0.71 มาก 

2. การวางตาํแหน่งรูปภาพ วดีีโอ และเมนูต่าง ๆ ของเวบ็ไซต ์ 4.03 0.70 มาก 

โดยรวม 4.07 0.09 มาก 

 

จากตารางท่ี 2 แสดงผลลพัธ์ของแบบสอบถามความพึงพอใจดา้นความง่ายต่อการใชง้านเวบ็ไซต ์จาก

แบบสอบถามความพึงพอใจดา้นความง่ายต่อการใชง้านเวบ็ไซต ์ผูค้นให้ความสาํคญัของเมนูง่ายต่อการใชง้าน

มากท่ีสุด และตามดว้ยการวางตาํแหน่งรูปภาพ วดีีโอ และเมนูต่าง ๆ ของเวบ็ไซต ์รองลงมาตามลาํดบั 
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ตารางที ่3 ความพึงพอใจดา้นความปลอดภยัในการใชง้านเวบ็ไซต ์ 

รายการ �̅�𝑥 S.D. แปลผล 

1. ความปลอดภยัในดา้นขอ้มูลผูใ้ช ้ 4.00 0.75 มาก 

2. ความปลอดภยัในการใชง้านของผูใ้ช ้ 3.95 0.72 มาก 

โดยรวม 3.97 0.01 มาก 

 

จากตารางท่ี 3 แสดงผลลพัธ์ของแบบสอบถามความพึงพอใจดา้นความปลอดภยัในการใชง้านเวบ็ไซต์

จากแบบสอบถามความพึงพอใจดา้นความปลอดภยัในการใชง้านเวบ็ไซต ์ผูค้นให้ความสาํคญัท่ีความปลอดภยั

ดา้นขอ้มูลผูใ้ชม้ากท่ีสุด และตามดว้ยความปลอดภยัในการใชง้านของผูใ้ช ้รองลงมาตามลาํดบั 

 

ตารางที ่4 ความพึงพอใจดา้นการออกแบบและการจดัรูปแบบของเวบ็ไซต ์ 

รายการ �̅�𝑥 S.D. แปลผล 

1. การจดัรูปแบบในเวบ็ไซตง่์ายต่อการอ่านและการใชง้าน 4.01 0.62 มาก 

2. สีสนัในการออกแบบเวบ็ไซตมี์ความเหมาะสม 3.95 0.77 มาก 

3. ขนาดตวัอกัษร และรูปแบบตวัอกัษร มีความสวยงามและอ่านได้

ง่าย 
4.04 0.67 มาก 

โดยรวม 4.00 0.07 มาก 

 

จากตารางท่ี 4 แสดงผลลพัธ์ของแบบสอบถามความพึงพอใจดา้นการออกแบบและการจดัรูปแบบของ

เวบ็ไซตจ์ากแบบสอบถามความพึงพอใจดา้นการออกแบบและการจดัรูปแบบของเวบ็ไซต ์ผูค้นใหค้วามสาํคญัท่ี

ขนาดตวัอกัษร และรูปแบบตวัอกัษร มีความสวยงามและอ่านไดง่้ายมากท่ีสุด และตามดว้ยการจดัรูปแบบใน

เวบ็ไซตง่์ายต่อการอ่านและการใชง้าน สีสนัในการออกแบบเวบ็ไซตมี์ความเหมาะสม ตามลาํดบั 

 

6. สรุปผลงานวจัิย 

การพฒันาเวบ็ไซตร้์าน Souvenir UP มหาวิทยาลยัพะเยา ใชโ้ปรแกรม Wordpress ในการพฒันาระบบ 

และใช้ Woo commerce เป็นปลัก๊อินเพ่ือจดัการเก่ียวกับระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ภายในเว็บไซต์ โดยการ

ทาํงานแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนผูใ้ชง้าน และส่วนผูดู้แลระบบ โดยในส่วนของผูใ้ชส้ามารถท่ีจะสัง่สินคา้โดยตอ้ง

เป็นสมาชิก ระบบสามารถแสดงรายการสินคา้ทั้งหมด ระบบตะกร้าสินคา้ ระบบการสรุปยอดรวมและสินคา้ท่ี

สั่งซ้ือ ระบบแจง้ชาํระเงิน มีการแจ้งให้ลูกคา้ทราบขั้นตอนการเตรียมสินคา้จนถึงการส่งสินคา้ แต่ถา้ไม่เป็น

สมาชิกระบบจะสามารถแสดงรายการสินคา้ทั้งหมดให้ดูได ้แต่ไม่สามารถซ้ือสินคา้ได ้ ส่วนผูดู้แลระบบของ

เจา้ของร้านจะมีระบบจดัการขอ้มูลลูกคา้ท่ีเป็นสมาชิก ระบบจดัการสินคา้ ระบบจดัการรายการ อีกทั้งเวบ็ไซต์

ของร้าน Souvenir UP มหาวิทยาลัยพะเยา ได้สร้างส่ือวีดีโอและระบบแนะนําเพ่ือแนะนําสินคา้ภายในร้าน 

Souvenir UP มหาวิทยาลยัพะเยา โดยผลการวิจัยความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ของร้าน Souvenir UP 

มหาวิทยาลยัพะเยา ดังน้ี ด้านตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช้งานเว็บไซต์ คือ ผูค้นให้ความสําคญัของการจดั

หมวดหมู่ง่ายต่อการค้นหาและทําความเข้าใจมากท่ีสุด ด้านความง่ายต่อการใช้งานเว็บไซต์ คือ ผู ้คนให้

ความสาํคญัของเมนูง่ายต่อการใชง้านมากท่ีสุด ดา้นความปลอดภยัในการใชง้านเวบ็ไซต ์คือ ผูค้นใหค้วามสาํคญั
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ท่ีความปลอดภัยด้านข้อมูลผู ้ใช้มากท่ีสุด ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบของเว็บไซต์ คือ ผู ้คนให้

ความสาํคญัท่ีขนาดตวัอกัษร และรูปแบบตวัอกัษร มีความสวยงามและอ่านไดง่้ายมากท่ีสุด โดยจากการวเิคราะห์

และออกแบบระบบดงักล่าวพบวา่วธีิท่ีนาํเสนอโดยการเพ่ิมรูปแบบส่ือวดีีโอ และระบบแนะนาํสินคา้ใหเ้หมาะกบั

ผูซ้ื้อ สามารถนาํไปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

 

7. ข้อเสนอแนะ 

จากการท่ีผูว้จิยัไดศึ้กษาและทาํการเก็บขอ้มูล เพศ อาย ุอาชีพ และรายได ้เพ่ือจดัทาํระบบแนะนาํการซ้ือ

สินคา้ออนไลน์ร้าน Souvenir UP หากร้านคา้ออนไลน์อ่ืนๆ จะนาํไปใชค้วรมีคาํนึงถึงรายละเอียดปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง

เพ่ิมมากข้ีน เช่น งานอดิเรก การศึกษา ความสนใจ กีฬา หรืออ่ืนๆ เพ่ือให้ไดผ้ลการวิเคราะห์ความตอ้งการซ้ือ

สินคา้ท่ีมีความเม่นยาํเพ่ิมมากข้ึน 
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บทคัดย่อ 

   บทความเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือนาํเสนอ ลกัษณะพฤติกรรมการใชส่ื้อสังคมออนไลน์และการเปิดรับ

เน้ือหาบนส่ือสงัคมออนไลน์ของคนกลุ่มเจเนอเรชนัซี โดยมีเป้าหมายเพ่ือใหผู้ผ้ลิตส่ือเพ่ือทาํตลาดแบบเน้ือหาบน

ส่ือสังคมออนไลน์เขา้ใจและเห็นแนวทางของการทาํเน้ือหาเพ่ือการตลาด เพ่ือให้เขา้ถึงกลุ่มคนเจเนอเรชนัซี                     

ซ่ึงพบวา่เป็นกลุ่มท่ีกาํลงัจะเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ท่ีสุดในโลกอนาคตอนัใกล ้ซ่ึงพบวา่ลกัษณะของเน้ือหาเพ่ือ

การตลาดท่ีคนกลุ่มเจเนอเรชนัซีช่ืนชอบคือ เน้ือหาท่ีสั้น กระชบั เขา้ใจง่าย ทนักระแส เน้ือหาท่ีเปิดพ้ืนท่ีใหมี้ส่วน

ร่วมและมีพ้ืนท่ีในการปล่อยความคิดสร้างสรรคแ์ละแสดงตวัตนดว้ยการร่วมสร้างเน้ือหา เน้ือหาท่ีมีการนาํเสนอ

ดว้ยกลุ่มคนท่ีเป็นท่ียอมรับเฉพาะกลุ่ม ซ่ึงนอกจากการนาํเสนอท่ีสนุก มีอารมณ์ขนั และสร้างความบนัเทิงแลว้              

ส่ิงท่ีสําคญัคือความจริงใจในการส่ือสาร การสร้างส่ือท่ีแสดงให้เห็นเจตนาท่ีแท้จริงของการส่ือสาร ซ่ึงเป็น

องคป์ระกอบสาํคญัของการสร้างเน้ือหาเพ่ือการตลาดท่ีมีความหมาย  

 

คาํสําคญั:   รูปแบบ การตลาดแบบเน้ือหา   ส่ือสงัคมออนไลน์    เจเนอเรชนัซี   
 

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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1. บทนํา 

 จากแนวคิดและทฤษฎีการตลาด 4.0 ของฟิลลิป คอตเลอร์  ปรมาจารยด์า้นการตลาด กล่าววา่การท่ีธุรกิจ

จะไดรั้บการยอมรับและเขา้ไปมีส่วนร่วมในชุมชนของผูบ้ริโภค ธุรกิจหรือแบรนด์ตอ้งไดรั้บการยินยอมจาก

ผูบ้ริโภคก่อน โดยมีกลยทุธ์สาํคญัคือ การร่วมมือกบัคู่แข่ง (Collaboration) และการให้ผูบ้ริโภคเขา้มามีส่วนใน

การสร้างสรรค์ (Co–creation) ธุรกิจท่ีมีแสดงออกถึงความเป็นมนุษยแ์ละมีความเป็นเพ่ือนกบัผูบ้ริโภค จะเป็น

ธุรกิจท่ีดึงดูดใจผูบ้ริโภคไดม้ากท่ีสุด กลยุทธ์การตลาดจึงปรับเนน้การใชส่ื้อดิจิทลัเพ่ือเขา้ถึงลูกคา้ให้มากท่ีสุด  

(“Marketing 4.0” , 2018) และเม่ือมาถึงแนวความคิดการตลาด 5.0 ของจอห์น เอลเลียต ท่ีกล่าววา่การตลาดในยคุ

น้ีเน้นการเขา้ถึงและการสร้างประสบการณ์ให้กบัลูกคา้เฉพาะกลุ่ม รวมถึงการเก็บขอ้มูลเพ่ือพฒันาการส่ือสาร

และสร้างประสบการณ์ท่ีดีข้ึน ดว้ยความเช่ือว่าประสบการณ์ของลูกคา้นั้นเป็นส่ิงสําคญั และมีอิทธิพลมากกวา่

คุณภาพและราคา (“Technology Is Changing The Future Of Marketing (Again)” , 2014)  

 การตลาดแบบเน้ือหา (Content Marketing) เป็นเทคนิคการตลาดท่ีใชก้ารเผยแพร่และส่งต่อเน้ือหาท่ีมี

คุณค่าต่อกลุ่มเป้าหมายไม่ทางใดก็ทางหน่ึง (พริมา ภิญโญลาภะ,2560). โดยเน้ือหานั้นตอ้งทาํหนา้ท่ีทางการตลาด

ทั้งทางตรงและทางออ้ม ซ่ึงเน้ือหาตอ้งมีความหมาย น่าสนใจ ตอบโจทยค์วามตอ้งการเพ่ือใหก้ลุ่มเป้าหมายหันมา

สนใจ ติดตาม องค์ประกอบท่ีสําคญัคือ ความจริงใจในการส่ือสาร (ณัฐพชัญ์ วงษ์เหรียญทอง, 2562) ถือเป็น

เทคนิคท่ีช่วยสร้างการเขา้ถึงแบรนด์ สร้างภาพลกัษณ์ สร้างประสบการณ์และความสัมพนัธ์อนัลึกซ้ึงระหวา่งแบ

รนด์กบัผูบ้ริโภค (“Marketing 4.0”, 2019) และหัวใจของการทาํการตลาดแบบเน้ือหา คือ เน้ือหาท่ีดีควรมุ่งตอบ

โจทยข์องลูกคา้เป็นอนัดบัแรก (Jefferson, Tanton, 2015)   

 ดงันั้นการทาํความเขา้ใจพฤติกรรมและความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย  เพ่ือนกัการตลาดจะไดม้องเห็น

รูปแบบการทําการตลาดแบบเน้ือหา (Content Marketing)  ท่ีตรงกับพฤติกรรม และดึงดูดความสนใจของ

กลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด เพ่ือสร้างประสบการณ์ร่วมบนส่ือสังคมออนไลน์ ซ่ึงเป็นช่องทางท่ีใกล้ชิดกับ

กลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด จึงเป็นกา้วแรกของความสาํเร็จ 

 และปฏิเสธไม่ไดว้า่ กลุ่มท่ีนกัการตลาดไม่สามารถมองขา้มได ้คือ กลุ่มเจเนอเรชนัซี (Z) ท่ี เกิดในช่วงปี 

2538 – 2553 อาย ุ4-24 ปี  เป็นวยัมธัยมและมหาวิทยาลยัในวนัน้ี เป็นวยัรุ่นท่ีกาํลงัจะเป็นผูใ้หญ่ในตลาดงาน เป็น

เป็นผูป้ระกอบการและผูซ้ื้อในวนัหนา้ และจะมีจาํนวนมากถึง 4,000 ลา้นคนทัว่โลกในปี 2020 จะเป็นประชากร

กลุ่มใหญ่ท่ีสุดในโลกในอนาคตอนัใกล ้(“Into Z Future: Understanding Gen Z, the Next Generation of “Super 

Creatives” , 2019) เป็นกลุ่มท่ีใชเ้วลากบัสมาร์ทโฟนถึง 10 ชัว่โมงต่อวนั ส่ือสารผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นหลกั ใชส่ื้อ

สังคมออนไลน์เป็นประจาํ  กวา่คร่ึงของคนเจเนอเรชนัซีนิยมซ้ือของผา่นช่องทางออนไลน ์โดยนิยมคน้หาขอ้มูล

สินค้าและบริการท่ีต้องการด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และเป็นกลุ่มท่ีซ้ือสินค้าผ่านระบบพาณิชย์

อิเลก็ทรอนิกส์ (E-commerce)  มากกวา่ผูบ้ริโภคกลุ่มอ่ืน ๆ   (“สรุป Insight ทุก Generation จากรายงานเจาะเท

รนดโ์ลก 2020 โดย TCDC” ,2562) 

  บทความเร่ืองน้ีจึงตอ้งการนาํเสนอ ลกัษณะพฤติกรรมของคนเจเนอเรชนัซี ท่ีเก่ียวกบัการใชส่ื้อสงัคม

ออนไลน์และการเลือกรับเน้ือหาบนส่ือสังคมออนไลน์ เพ่ือให้นกัการตลาด ไดเ้กิดความเขา้ใจ เห็นความสาํคญั

ของการศึกษาคนกลุ่มน้ี เพ่ือนาํขอ้มูลมาปรับรูปแบบเน้ือหาเพ่ือการตลาดบนส่ือสงัคมออนไลน์ เพ่ือใหเ้ขา้ถึงและ

สร้างประสบการณ์ท่ีดีต่อสินคา้หรือบริการใหก้บัคนกลุ่มเจเนอเรชนัซี ซ่ึงกาํลงัจะกลายเป็นผูบ้ริโภคกลุ่มใหญ่ท่ี

นกัการตลาดจาํเป็นตอ้งศึกษาอยา่งถ่องแท ้ 
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2. วตัถุประสงค์ 

(1)  เพ่ือนาํเสนอพฤติกรรมการใชแ้ละการรับเน้ือหาบนส่ือสงัคมออนไลนข์องกลุ่มเจเนอเรชนัซี   

(2) เพ่ือนาํเสนอรูปแบบเน้ือหาเพ่ือการตลาดบนส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีเหมาะสมกบักลุ่มเจเนอเรชนัซี   

 

3. พฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ของคนเจเนอเรชันซี  

  กลุ่มคนเจอเนเรชัน่ซีเป็นคนกลุ่มผูบ้ริโภคสัญชาติดิจิทลั (Digital Natives) ท่ีเกิดและเติบโตในยคุดิจิทลั

ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยท่ีีรวดเร็วมากกวา่คนกลุ่มอ่ืน ๆ ส่ิงประดิษฐท์างเทคโนโลยอียา่งสมาร์ท

โฟน อินเทอร์เน็ต และ ส่ือสังคมออนไลน์ จึงเขา้มาอาํนวยความสะดวก และมีบทบาทในการใชชี้วิตประจาํวนั  

ส่งผลให้พฤติกรรมการใชส่ื้อสังคมออนไลน์และการเลือกรับเน้ือหาบนส่ือสังคมออนไลน์ของคนเจอเนเรชัน่ซี                

มีความเฉพาะและแตกต่างจากกลุ่มเจเนเรชั่นอ่ืน  ๆ ซ่ึงอาจสรุปเป็นประเด็นสําคญัได้ดังน้ี (“สรุป Insight                      

ทุก Generation จากรายงานเจาะเทรนดโ์ลก 2020 โดย TCDC”, 2562) 

1. รับข้อมูลข่าวสารเร็ว  ความสนใจส้ัน  และต้องการการตอบสนองแบบทนัททีนัใด  กลุ่มคนเจอเนเรชัน่

ซีติดโลกออนไลน์  อินเทอร์เน็ตคือแหล่งขอ้มูลอนัดบัหน่ึง คุน้เคยกบัการท่ีอยากรู้ คน้แลว้ตอ้งเจอ เวบ็ไซตท่ี์นิยม

ท่ีสุดจึงเป็นกเูก้ิล และส่งผลใหรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสารไดร้วดเร็วและตอบสนองต่อเร่ืองราวนั้นไดท้นัที มีความสนใจ

ส่ิงหน่ึงในระยะเวลาสั้น ๆ โดยมีระยะเวลาดึงดูดความสนใจอยูท่ี่ 8 วินาที ขอ้มูลท่ีนาํเสนอตอ้งสั้น กระชบั เขา้ใจ

ง่าย    

2. ทวิตเตอร์ (Twitter) คือช่องทางหลักในการติดตามข่าว ชาวเจอเนเรชัน่ซีนิยมติดตามขอ้มูลข่าวสาร

ในทวติเตอร์ (Twitter) มากท่ีสุด เพราะมีความรวดเร็วแบบเรียลไทม ์และสามารถตามอ่านเร่ืองท่ีเป็นกระแส หรือ

เร่ืองท่ีสนใจจากแฮชแท็ก 1 (Hashtag) ได้เลย  ส่วนช่องทางท่ีมีไวเ้พ่ือส่ือสารกับเพ่ือนท่ีมหาวิทยาลัยและ

ครอบครัวคืออินสตราแกรม (Instragram) และเฟซบุก้ (Facebook)  

3. วิดีโอ (Video) คือคอนเทนต์ที่นิยมมากที่สุด สํานักงานนวตักรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA ได้

สาํรวจการใชอิ้นเตอร์เน็ตประเทศไทย ปี 2561 พบวา่คนเจอเนเรชัน่ซีนิยมดูเน้ือหาประเภทวดีิโอ (Video Content) 

มากท่ีสุด และส่ือท่ีนิยมสูงสุดคือ YouTube (ETDA, 2561:10-11) 

 คนเจอเนเรชัน่ซี เป็นผูใ้ชก้ลุ่มใหญ่ท่ีสุดของแอปพลิเคชัน่ต๊ิกตอ๊ก (TikTok)  ซ่ึงเป็นแพลตฟอร์มสาํหรับ

การสร้างเน้ือหาประเภทวิดีโอ ท่ีให้ผูใ้ชง้าน ถ่าย ตดัต่อ และเผยแพร่ในแอปพลิเคชัน่อยา่งอิสระ ดว้ยเคร่ืองมือท่ี

ง่าย มีลูกเล่นท่ีหลากหลาย ทาํให้ผูใ้ชส้ามารถปล่อยพลงัความคิดสร้างสรรคแ์ละแสดงความเป็นตวัตนไดอ้ยา่ง

เตม็ท่ี มีระยะเวลาการแสดงผลวดีิโอในแนวตั้งตามลกัษณะการแสดงผลของสมาร์ทโฟน  ซ่ึงต่างจากแพลตฟอร์ม

อ่ืน ๆ มีความยาวแต่ละวิดีโออยู่ท่ี 15 วินาที  ซ่ึงตรงกับพฤติกรรมของคนเจอเนเรชั่นซี ทําให้ต๊ิกต๊อก เป็น

แพลตฟอร์มวิดีโอท่ีเป็นท่ีนิยมในกลุ่มคนเจอเนเรชัน่ซี โดยมีการใชง้านเฉล่ีย  4.2 ชัว่โมง เขา้ถึง 68 เน้ือหาต่อวนั

(“เปิดลายแทง 'TikTok' ในยคุท่ี Gen Z กลายเป็นครีเอเตอร์”, 2562) ส่วนคนเจอเนเรชัน่ซีในฝ่ังอเมริกา กวา่ร้อยละ 

90 ใชส้แนปแชท (Snaptchat) ในการสร้างสรรคค์ลิปวดีิโอของตวัเอง 

 

 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

 1 แฮชแท็ก (Hashtag) คือ ดชันีกลุ่มคาํ หรือ ประโยคท่ีมีเคร่ืองหมาย “#” นาํหน้า นิยมใช้ในโซเชียลมีเดีย  เพ่ือรวบรวมเน้ือหา 

เร่ืองราว หรือบทความท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ใกลเ้คียง คลา้ยคลึง มารวมให้เป็นหมวดหมู่เดียวกนั เพ่ือความสะดวกในการคน้หาของ

ผูใ้ชง้าน เกิดข้ึนคร้ังแรกในทวิตเตอร์ ก่อนจะกระจายมาท่ีแพลตฟอร์มอ่ืน ๆ. 
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4. ชอบมีส่วนร่วมในโซเชียลมีเดียเพ่ือแสดงออกให้เห็นถึงความเป็นตัวของตัวเอง คนเจอเนเรชัน่ซี

เติบโตมาพร้อมกบัส่ือสงัคมออนไลน์และอินเทอร์เน็ต ท่ีเตม็ไปดว้ยผลงานท่ีสร้างสรรค ์ จึงเป็นกลุ่มคนท่ีสามารถ

ใชข้อ้มูล และส่ิงท่ีมีอยู่มาสร้างสรรคเ์ป็นส่ิงใหม่ และใชส่ื้อสังคมออนไลน์เป็นช่องทางในการเผยแพร่ จึงเป็น

กลุ่มคนแห่งการสร้างสรรคเ์น้ือหาดว้ยตวัเอง (User Generated Content) อยา่งแทจ้ริง นอกจากน้ียงัใหค้วามสําคญั

กบัสถานะและภาพลกัษณ์ของตวัเองเป็นส่ือสังคมออนไลน ์ตอ้งการกิจกรรมท่ีเสริมความมัน่ใจเพราะแสดงออก

ไม่เก่งในชีวิตจริง ใส่ใจโลกและส่ิงแวดลอ้ม ให้ความสาํคญักบัความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์รต่าง ๆ ชอบ

การแสดงความเห็นและมีส่วนร่วม เปิดกวา้งและจริงจงัต่อความคิดเห็นของผูอ่ื้นมาก 

5. เช่ือในคนจริง ๆ (Real Human Centric)  กลุ่มเจอเนเรชัน่ซี ไม่เช่ือคนดงั คนมีช่ือเสียงหรือผูมี้อิทธิพล

ทางความคิดท่ีไดรั้บการยอมรับในวงกวา้ง (Influencer)  แต่เช่ือในประสบการณ์ของตวัเอง เช่ือคนท่ีเป็นผูบ้ริโภค

ตวัจริง ท่ีมีการกระทาํและประสบการณ์เก่ียวกบัเร่ืองนั้นจริง ๆ  และคนท่ีกลุ่มความสนใจเดียวกบัตวัเองให้การ

ยอมรับ จะเป็นคนท่ีมีอิทธิพลต่อคนเจอเนเรชัน่ซีมาก เขา้กบักระแสไมโครอินฟลูเอนเซอร์ 2 (Micro Influencer) 

ในปัจจุบนั  

6. รักการส่ือสารด้วยภาพ ทีม่อีารมณ์ขนัและเตม็ไปด้วยความบันเทงิ (Humor and Entertainment) คน

เจอเนเรชัน่ซีชอบการส่ือสารดว้ยภาพมากกวา่ขอ้ความ ช่ืนชอบภาพประกอบการเล่นคาํเพ่ือความสนุก ทั้งในเร่ือง

ท่ีตนเองสนใจและเร่ืองท่ีกาํลงัเป็นกระแส จึงนิยมการใช ้มีม (Meme) ในการส่ือสารท่ีส่ือถึงคาํหรือขอ้ความนั้น ๆ 

(Meme Caption) และนิยมใชอิ้โมจิ (Emoji) เพ่ือสร้างอารมณ์ในการส่ือสาร  

   จากลกัษณะและพฤติกรรมของคนเจอเนเรชัน่ซีขา้งตน้ ส่งผลต่อแนวคิดการออกแบบเน้ือหาเพ่ือการ

ทาํการตลาดบนส่ือสงัคมออนไลน์ดงัน้ี 

 

4. รูปแบบเน้ือหาเพ่ือการตลาดบนส่ือสังคมออนไลน์เพ่ือกลุ่มเจเนอเรชันซี  

 ส้ัน : ทนักระแส แบบเรียลไทม์คอนเทนต์ 3   (Real-Time Content)   

จากการเกาะติดทวิตเตอร์ ทาํให้คนเจอเนเรชัน่ซีอยูใ่นกระแสของข่าวสารขอ้มูลแบบเรียลไทม ์เน้ือหา

แบบเรียลไทม ์หรือ เรียลไทมค์อนเทนต ์ (Real-Time Content) ท่ีเกาะติดอยูก่บัขอ้มูลข่าวสารท่ีอยูใ่นกระแสความ

สนใจ เป็นประเด็นร้อนท่ีกลุ่มเป้าหมายกาํลงัพดูถึงจึงดึงความสนใจไดดี้ และสร้างความตอ้งการในการตอบสนอง

ต่อเน้ือหานั้นไดท้นัที เพราะเสมือนหน่ึงไดต้อบสนองต่อสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน  

 และถา้เรียลไทมค์อนเทนต ์ ถูกสร้างอยา่งใหมี้ความครีเอทีฟ (Creative Content)  เช่น มีอารมณ์ขนั หรือ 

สร้างแรงบนัดาลใจ เน้ือหานั้นจะไดรั้บการตอบรับและกลุ่มเป้าหมายจะมีส่วนร่วม (Engagement) เช่นกดไลก์ 

(Like) แสดงความคิดเห็น (Comment) และการส่งต่อ (Share) มากข้ึน ซ่ึงเป็นเป้าหมายของการทาํเน้ือหา เพ่ือให้

เกิดการรับรู้ในตราสินคา้ (Brand Awareness) ท่ีมากข้ึน (“REAL TIME CONTENT เวิร์คอย่างไร? แลว้ทาํไม

ถึงแป๊ก?”, 2562) 

 
 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

 2  ไมโครอินฟลูเอนเซอร์ (Micro Influencer)  คือ คนธรรมดาทัว่ไปท่ีเป็นผูบ้ริโภคตัวจริง และมีการแสดงความคิดเห็น                   

ความเช่ียวชาญในเฉพาะเร่ือง จนไดรั้บการยอมรับในกลุ่มเฉพาะ และมีอิทธิพลต่อความคิดและการตดัสินใจของคนในกลุ่มนั้น. 

 3  เรียลไทมค์อนเทนต ์(Real-Time Content)  คือ การนาํกระแสสงัคม เหตุการณ์ หรือประเด็นท่ีสงัคมกาํลงัให้ความสนใจ มาทาํ

เน้ือหาท่ีเขา้กบัแบรนด ์เป็นเทคนิคหน่ึงของการทาํการตลาดแบบเน้ือหา เนน้ความคิดสร้างสรรค ์ความรวดเร็ว กระชบัเขา้ใจง่าย และ

มีความตลกขบขนั โดยมีช่องทางหลกัคือโซเชียลมีเดีย.    
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ดว้ยความนิยมการส่ือสารดว้ยภาพ เน้ือหาท่ีสั้น เขา้ใจไดแ้ค่กวาดตามองเรียลไทมค์อนเทนต ์ท่ีไดรั้บการ

ตอบรับดีจึงอยู่ในรูปของภาพและขอ้ความสั้ น ท่ีเป็นประโยค หรือ คาํพูด ท่ีส่ือถึงกระแสนั้น ๆ และถา้เป่ียม

อารมณ์ขนัอยา่งสร้างสรรค ์เน้ือหานั้นจะไดรั้บการตอบรับและสร้างการมีส่วนร่วมไดดี้ ตวัอยา่ง กรณีศึกษาการทาํ

เรียลไทม์คอนเทนต์ของท็อปส์ ไทยแลนด์ ท่ีนํากระแสการเปิดตวัโทรศัพท์มือถือรุ่น iPhone 11 Pro ของค่าย 

Apple ท่ีไดรั้บความสนใจและถูกพูดถึงจากบนโซเชียลมีเดียจากผูใ้ชท้ัว่โลก มาใชใ้นการทาํส่ือโฆษณาแอปเป้ิล 

เอนวี่พรีเม่ียม ผลไมส้ดท่ีเป็นสินคา้ของตนเอง   โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ท่ีนาํกระแสการทดลองให้

นกัเรียนมธัยมตั้งแต่ชั้น ม.1-ม.6 แต่งชุดไปรเวทมาเรียนไดทุ้กวนัองัคารเป็นเวลา 1 เทอมของโรงเรียนกรุงเทพค

ริสเตียน โรงเรียนเอกชนในกรุงเทพฯ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีสังคมและส่ือให้ความสนใจและมีการถกเถียงแสดงความ

คิดเห็นกนัอยา่งแพร่หลายในโซเชียลมีเดียมาทาํมีมเพ่ือเชิญชวนใหค้นมาชมภาพยนตร์ท่ี โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนี

เพลก็ซ์   หรือแมแ้ต่หน่วยงานรัฐอยา่งกองปราบปราม ท่ีนาํกระแสละคร “กรงกรรม” มาสร้างเรียลไทมค์อนเทนต์

เร่ืองบทลงโทษของขอ้หาลกัทรัพยไ์ดอ้ยา่งน่าสนใจ 

 ซ่ึงปัจจยัความสําเร็จในการทาํเรียลไทมค์อนเทนต ์นอกจากความรวดเร็วแลว้ ยงัมีเร่ืองของการความ

เช่ือมโยงของกระแสกบัแบรนด ์(Brand) เพราะไม่ใช่ทุกกระแสจะเหมาะกบัทุกแบรนด์ ในการทาํเรียลไทมค์อน

เทนต์จึงควรเป็นไปในทางสร้างสรรค์ ระวงัเร่ืองลิขสิทธ์ิ ไม่เลือกประเด็นท่ีเป็นกระแสลบ ระวงัประเด็น

ละเอียดอ่อน เช่น ความเช่ือ ศาสนา เช้ือชาติ นอกจากน้ียงัตอ้งพิจารณาดว้ยวา่กระแสน้ีมีความเช่ือมโยงกบัแบรนด์ 

(Brand) เราอยา่งไร จะส่ือสารอยา่งไรเพ่ือใหไ้ดรั้บผลตอบรับเชิงบวก 

 

 
 

ภาพที ่1 เรียลไทมค์อนเทนตข์องท็อปส์ ไทยแลนด ์จากกระแสการเปิดตวั iPhone 11 Pro 

ท่ีมา : https://www.facebook.com/TopsThailand 

 

https://www.facebook.com/TopsThailand


การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 14 ประจาํปี 2562 วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 

 

420 

 
 

ภาพที ่2 เรียลไทมค์อนเทนตข์องโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์  

จากกระแสการทดลองใส่ชุดไปรเวทมาเรียนของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน 

ท่ีมา : https://www.facebook.com/MajorGroup 

 

 เปิดพื้นทีใ่ห้มส่ีวนร่วม ส่งเสริมการสร้างตวัตนอย่างสร้างสรรค์   

 คนเจอเนเรชัน่ซีเต็มเป่ียมไปดว้ยความคิดสร้างสรรค ์ตอ้งการมีส่วนร่วมและพ้ืนท่ีในการแสดงตวัตน 

เป้าหมายของเน้ือหาท่ีส่งถึงคนกลุ่มน้ีจึงไม่ใช่แค่สร้างการรับรู้ หรือแค่รู้สึก แต่ตอ้งลึกถึงการสร้างความเช่ือ 

เพ่ือให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม หรือ การกระทาํ (Action) โดยเฉพาะการกระทาํท่ีเป็นการสร้างการมีส่วน

ร่วมในการคิด การสร้างเน้ือหา (Co-Creation) พร้อมกบัการส่งเสริมการสร้างตวัตนอยา่งสร้างสรรค ์   

 กรณีศึกษา  Nike ตอ้งการใหค้นกลุ่มเจอเนเรชัน่ซี เพศหญิง ในประเทศอิตาลีท่ีไม่เคยสนใจการเล่นกีฬา 

หนัมาเล่นกีฬา  Nike จึงใชค้วามตอ้งการมีส่วนร่วมและการสร้างตวัตน ประกอบกบัอิทธิพลของไมโครอินฟลูเอน

เซอร์ (Micro Influencer) ท่ีมีต่อคนกลุ่มเจอเนเรชัน่ซี  สร้างแคมเปญช่ือ Nulla Puo Fermarci (Stop At Nothing) 

บนแอปพลิเคชัน่ TikTok โดยใหไ้มโครอินฟลูเอนเซอร์ท่ีไดรั้บการยอมรับในกลุ่มคนท่ีเตน้โคฟเวอร์ (Cover) ใน 

TikTok มาเชิญชวน (Challenge) ให้คนทาํท่าออกกาํลงักาย ตามท่าของการชกมวย การเล่นบาสเกตบอลและ

ฟุตบอล ซ่ึงเป็นกีฬาท่ี Nike ตอ้งการให้เกิดกระแส ผลคือมีคนทาํตามแคมเปญน้ีมากกวา่ 46,000 คน มีการพดูถึง

บนโซเชียลมีเดียกวา่ 150,000 คร้ัง ไดย้อดววิรวมมากกวา่ 100,000,000 ววิ และมีส่ือพดูถึงแคมเปญน้ีกวา่ 300 ส่ือ  

จดัวา่เป็นเน้ือหาท่ีสามารถสร้างกระแสในสาว ๆ  เจอเนเรชัน่ซีไดอ้ยา่งประสบความสาํเร็จ (“เม่ือ Nike ใช ้TikTok 

Marketing เพ่ือปลุกกระแสการเล่นกีฬาในกลุ่มสาวมิลาน Gen Z”, 2562) 

 

https://www.facebook.com/MajorGroup
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ภาพที ่3 คลิปวดีิโอแคมเปญช่ือ Nulla Puo Fermarci (Stop At Nothing) ของ Nike บน TikTok 

ท่ีมา : https://vimeo.com/332637483 

 

 วดิโีอคอนเทนต์ : คอนเทนต์ยอดนิยมของคนเจอเนเรช่ันซี  

 วิดีโอคอนเทนต ์(Video Content) รูปแบบการนาํเสนอท่ีมีภาพเคล่ือนไหวและเสียงอธิบายชดัเจน เป็น

คอนเทนตท่ี์กลุ่มคนเจอเนเรชัน่ซีนิยมมากท่ีสุด เพ่ือใหเ้กิดการบอกต่อตามเกณฑข์องการตลาดแบบไวรัส 4 (Viral 

Marketing)  วิดีโอนั้นควรจะมีช่ือเร่ือง หรือ พาดหัวท่ีดึงดูดผูช้ม การเขา้ถึงอารมณ์ทั้งเชิงบวก และเชิงลบ มีการ

แสดงความคิดท่ีแตกต่าง มีการส่ือสารท่ีนอกกรอบ มีเน้ือหาท่ีเป็นกระแสในขณะนั้นเพ่ือกระตุน้ใหเ้กิดการแสดง

ความคิดเห็น มีเอกลกัษณ์ท่ีเป็นตวัของตวัเอง เน้ือหาท่ีเป็นเอกลกัษณ์ และเป็นประโยชน์ ให้แง่คิด และดูไม่

เหมือนโฆษณา ไม่ขายของจนเกินไป (ปราณิศา ธวชัรุ่งโรจน์., 2557) นอกจากนั้นเพ่ือให้ตรงกบัพฤติกรรมของ

เจอเนเรชัน่ซี วดีิโอควรจะดึงดูดความสนใจไดภ้ายใน 8 วนิาที ท่ีสาํคญัคือตอ้งสนุก สร้างความบนัเทิง มีเอกลกัษณ์

ท่ีแสดงความเป็นตวัตนท่ีชดัเจน  

 กรณีศึกษาท่ีน่าสนใจ คือวิดีโอคอนเทนต์ของคุณเอ็ดด้ี – จุมพฎ จรรยหาญ ผูก่้อตั้ งเพจ “พ่ีเอ็ด 7 วิ”    

ดว้ยเอกลกัษณ์การเล่าเร่ืองดว้ยการร้องเพลงแร็ป และการแปลงเพลง ทาํใหมี้ผูติ้ดตามกวา่ 700,000 คน  ท่ีน่าสนใจ

คือ เน้ือหาในวิดีโอมีการขายของอยา่งชดัเจน แต่กลบัไดรั้บความนิยม จนบางวิดีโอมีคนดูถึงลา้นคร้ัง (“ถอดรหสั

ความสาํเร็จ ‘พ่ีเอด็7ว’ิ ทาํคลิปยงัไง ใหค้นไม่กด Skip!”, 2562) ซ่ึงต่างจากผลการศึกษาของปราณิศา ธวชัรุ่งโรจน์ 

ในปี 2557 ท่ีไม่เนน้การขาย ซ่ึงอาจจะอธิบายไดว้า่ผูบ้ริโภคในปัจจุบนัให้ความสาํคญักบั “ความจริงใจ” ในการ

ส่ือสาร การแสดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนถึงเจตนาของการส่ือสาร ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบสาํคญัของการสร้างคอนเทนต์

มาร์เก็ตติ้งใหมี้ความหมาย (ณฐัพชัญ ์วงษเ์หรียญทอง, 2562) 

 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

 4  การตลาดแบบไวรัส  (Viral Marketing)  คือ เทคนิคการทางตลาดแบบปากต่อปาก (Word-of-Mouth) ท่ีอาศยัโซเชียลมีเดียใน

การบอกต่อ ส่ือท่ีใช้ในการบอกต่อมีหลายรูปแบบ ไดแ้ก่วิดีโอ ภาพเคล่ือนไหว หรือขอ้ความท่ีเป็นตวัอกัษร  เพ่ือให้เกิดการพบเห็น

แบบกระจาย และเกิดความรู้สึกเชิงบวกต่อแบรนด.์  

https://vimeo.com/332637483
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5. สรุป 

 จากพฤติกรรมการใชส่ื้อสงัคมออนไลน์และการรับเน้ือหาบนส่ือสงัคมออนไลน์ของกลุ่มคนเจอเนเรชัน่

ซีตามท่ีกล่าวมาทั้งหมด คงแสดงใหเ้ห็นถึงเน้ือหาเพ่ือการตลาดบนส่ือสงัคมัออนไลน์สาํหรับกลุ่มคนเจอเนเรชัน่ซี 

ท่ีนอกจากช่ืนชอบความสนุก บนัเทิง แลว้ยงัชอบเน้ือหาท่ีสั้น กระชบั ทนักระแส ช่ืนชอบเน้ือหาท่ีเปิดพ้ืนท่ีให้

พวกเขาไดมี้ส่วนร่วมและพ้ืนท่ีในการปล่อยความคิดสร้างสรรค์และแสดงตวัตนดว้ยการร่วมสร้างเน้ือหา เพ่ือ

กระตุน้ให้เกิดการมีส่วนร่วมกบัเน้ือหา (Engagement) ไดแ้ก่การแสดงความช่ืนชอบ (Like) การร่วมแสดงความ

คิดเห็น (Comment) การส่งต่อ (Share) จนถึงการเกิดความเช่ือและเปล่ียนแปลงพฤติกรรมจนเกิดกระทาํบางอยา่ง

ร่วมกบัแบรนด์ ซ่ึงเป็นเป้าหมายของการส่ือสารแลว้ ผูผ้ลิตยงัตอ้งคาํนึงถึงองคป์ระกอบท่ีสาํคญัท่ีมีผลต่อการทาํ

คอนเทนตม์าร์เก็ตติ้งให ้“มีความหมาย” อนัไดแ้ก่ ความจริงใจในการส่ือสาร การส่ือให้เห็นถึงเป้าหมายของการ

ส่ือสารท่ีแทจ้ริงดว้ย  

  

6. ข้อเสนอแนะ 

 1. ในมุมมองของการศึกษาการออกแบบเน้ือหาเพ่ือการตลาดบนส่ือสงัคมออนไลน์ นอกจากจะพิจารณา

เร่ืองการรูปแบบเน้ือหาท่ีตรงกบักลุ่มเป้าหมายแลว้ รูปแบบเน้ือหาท่ีตรงกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค เพ่ือตอบรับกบั

ความตอ้งการขอ้มูลในแต่ละช่วงเวลาของการตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการเป็นอีกประเด็นหน่ึงท่ีน่าสนใจศึกษา

อยา่งจริงจงั  

 2. ในมุมมองของการศึกษาการทาํการตลาดเน้ือหา (Content Marketing) นอกเหนือจากการท่ีธุรกิจเป็น

ผูท้าํหนา้ท่ีสร้างเน้ือหาให้ตรงกบัพฤติกรรมและความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายแลว้  กลยทุธ์การสร้างเน้ือหาท่ี

สามารถจุดประเด็นใหก้ลุ่มเป้าหมาย สนใจและอยากร่วมเป็นผูส้ร้างเน้ือหา (Co-Created Content) เพ่ือสร้างความ

เคล่ือนไหวและปฏิสมัพนัธ์อยา่งต่อเน่ืองเป็นอีกประเด็นหน่ึงท่ีน่าศึกษาอยา่งจริงจงั 
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ความต้องการของแต่ละบุคคล การมส่ีวนร่วม การรับรู้ด้านคุณค่า และความคาดหวงั
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บทคัดย่อ 

การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความตอ้งการของแต่ละบุคคล  การมีส่วนร่วม การรับรู้ดา้น

คุณค่า  และความคาดหวงัด้านบริการท่ีส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการ ท่ีศูนยส์ร้างเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับ                     

ผูเ้กษียณอายงุาน  ของประเทศไทยในจงัหวดัปทุมธานี  จากการสุ่มตวัอยา่งจาํนวน 300 คน  โดยใชเ้คร่ืองมือใน

การเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถาม และรวบรวมขอ้มูลมาทาํการวิเคราะห์โดยใชส้ถิติ เชิงพรรณนาไดแ้ก่   

ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอา้งอิงไดแ้ก่  การวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุ การวเิคราะห์

การถดถอยแบบง่าย ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 65 ระดับ

การศึกษาปริญญาตรีร้อยละ 69.3 รายไดเ้ล้ียงชีพในอนาคตจากเงินบาํเหน็จ บาํนาญร้อยละ 45.3 ส่วนใหญ่ไม่ได้

เป็นสมาชิกศูนยบ์ริการท่ีใดร้อยละ 98 มีรายได้พอใช้ร้อยละ 93.3 มีความสนใจในการดูแลสุขภาพร้อยละ 93  

ช่วงเวลาท่ีเลือกใชศู้นยบ์ริการเป็นช่วงวนัหยุดประจาํสัปดาห์ในช่วงเวลา 10.00-20.00 น.ร้อยละ 52.7 ปัจจยัท่ี

ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความเห็นดว้ยมากท่ีสุดคือความคาดหวงัดา้นการบริการ รองลงมาเป็นการรับรู้ดา้น

คุณค่า  ความตอ้งการของแต่ละบุคคล  การมีส่วนร่วม  ส่งผลต่อความตั้งใจใชบ้ริการ และสรุปผลการทดสอบ

สมมุติฐานไดว้า่  ความตอ้งการของแต่ละบุคคล  การมีส่วนร่วม การรับรู้ดา้นคุณค่า ส่งผลต่อความคาดหวงัดา้น

mailto:kotchapun.r@bu.ac.th
mailto:dr.kasemson@gmail.com
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การบริการ และความตั้งใจใช้บริการ  ส่วนความคาดหวงัด้านบริการ  ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการ อย่างมี

นยัสาํคญัท่ีระดบั  0.05   

 

คาํสําคญั: ความตอ้งการของแต่ละบุคคล  การมีส่วนร่วม  การรับรู้ดา้นคุณค่า  ความคาดหวงัดา้นการบริการ 

 ความตั้งใจใชบ้ริการ 

 

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. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

ประเทศไทยกาํลงัประสบปัญหาเก่ียวกบัการมีผูสู้งอายท่ีุเพ่ิมมากข้ึน  และจะเป็นสงัคมผูสู้งอายอุยา่งเต็ม

รูปแบบในปี พ.ศ. 2563  อาภรณ์ ชีวะเกรียงไกร (2560)  ดงันั้นธุรกิจเก่ียวกบัเร่ืองการดูแลสุขภาพของผูสู้งอายจึุง

เป็นส่ิงท่ีน่าสนใจ  เน่ืองจากการท่ีคนเรามีอายท่ีุเพ่ิมมากข้ึนยอ่มมีปัญหาต่อทางดา้นร่างกาย  ดา้นจิตใจ  และดา้น

สังคม  และมีผลกระทบต่อประเทศชาติคือ  ภาครัฐบาลตอ้งรับผิดชอบต่อผูสู้งอายท่ีุมีจาํนวนเพ่ิมมากข้ึนเร่ือย ๆ 

ก่อให้เกิดปัญหาในหลายๆ ดา้น  ซ่ึงหน่ึงในนั้นก็เป็นปัญหาดา้นสุขภาพร่างกายและจิตใจท่ีมีภาวะเส่ือมโทรมลง 

วนัทนา กล่ินงาม (2555)  ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดมี้ความสนใจศึกษาเก่ียวกบัการทาํธุรกิจในเร่ืองการดูแลสุขภาพของ              

ผูสู้งวยั  การท่ีจะทาํใหธุ้รกิจประสบความสาํเร็จและมีความยัง่ยนืไดน้ั้น  ผูว้จิยัเห็นวา่ จะตอ้งทาํใหลู้กคา้หรือผูม้า

ใชบ้ริการ  มีความตั้งใจมาใชบ้ริการ  ท่ีศูนยส์ร้างเสริมคุณภาพชีวิตสาํหรับผูเ้กษียณอายงุานใหไ้ดอี้ก  การท่ีจะทาํ

ให้ลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการมีความตั้งใจมาใชบ้ริการไดน้ั้น  มีหลายปัจจยัท่ีไดมี้ผูว้ิจยัหลายท่านไดท้าํการศึกษาไว ้ 

ดงัเช่นงานวจิยัของ Jeon and Jeong (2017)  ไดอ้ธิบายไวว้า่  การท่ีทาํใหลู้กคา้หรือผูใ้ชบ้ริการไดรั้บความพึงพอใจ  

และไดรั้บประสบการณ์ท่ีดี ๆ ในการบริการยอ่มส่งผลต่อ  การทาํให้ลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการเป็นลูกคา้ประจาํหรือ  

เป็นส่ิงท่ีทาํให้ลูกคา้หรือผูใ้ช้บริการ  มีความตั้งใจมาใช้บริการในสถานท่ีนั้น  ส่วนงานวิจยัของ  Pripat et al. 
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(2017)  ไดอ้ธิบายไวว้า่ ความตอ้งการของแต่ละบุคคล  กบัความคาดหวงัดา้นบริการเป็นส่ิงท่ีลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการ

มีการตั้งความคาดหวงัไวว้า่  จะตอ้งไดรั้บการบริการท่ีดีมีคุณภาพมาตรฐานและ  ตอ้งไดรั้บความสะดวกสบาย

จากการใหบ้ริการ  หากไดรั้บการตอบสนองท่ีดียอ่มส่งผลต่อ  ความตั้งใจใชบ้ริการไดอี้ก ส่วนงานวิจยัของ  Kim 

et al. (2018) ไดอ้ธิบายไวว้า่ การเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมการใหบ้ริการของลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการนั้น  จะทาํให้

ธุรกิจมีความยัง่ยืน  ซ่ึงลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการมีความตอ้งการท่ีอยากจะเขา้ร่วมในกิจกรรมการให้บริการของผู ้

ให้บริการ  เพ่ือท่ีจะไดต้อบสนองต่อความตอ้งการของตนได ้ หากไดรั้บการตอบสนองตามท่ีตนเองไดต้ั้งความ

คาดหวงัไวย้อ่มส่งผลต่อความตั้งใจในการท่ีจะเลือกใชบ้ริการในสถานท่ีนั้น ๆ อีก  และในงานวจิยัของ  Leong et 

al.  (2018)  ไดอ้ธิบายไวว้า่การทาํให้ลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการมีการรับรู้ถึงคุณค่า  และสิทธิประโยชน์ในสินคา้หรือ

ในบริการ  ท่ีสามารถจะตอบสนองตามความตอ้งการของตนได ้ ตามท่ีไดต้ั้งคาดหวงัเอาไวย้อ่มส่งผล  ให้ลูกคา้

หรือผูใ้ชบ้ริการ  มีความตอ้งการท่ีจะใชบ้ริการไดอี้ก 

ผูว้ิจยัจึงตั้งปัญหาสําหรับการศึกษาในคร้ังน้ีว่า  ปัจจยัต่อไปน้ีประกอบดว้ย  ความตอ้งการของแต่ละ

บุคคล  การมีส่วนร่วม  การรับรู้ดา้นคุณค่า  และความคาดหวงัดา้นการบริการ  จะส่งผลต่อความตั้งใจใชบ้ริการท่ี

ศูนย์สร้างเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับผูเ้กษียณอายุงานหรือไม่และอย่างไร  ซ่ึงปัจจัยดังกล่าวข้างต้นน่าจะมี

ความสาํคญัในการทาํใหลู้กคา้หรือผูใ้ชบ้ริการ  มีความตั้งใจใชบ้ริการได ้ ซ่ึงอาจมีผลดีต่อศูนยส์ร้างเสริมคุณภาพ

ชีวิตสําหรับผูเ้กษียณอายุงาน  จึงทาํให้ผูว้ิจยัมีความสนใจทาํการศึกษาในเร่ือง “ความตอ้งการของแต่ละบุคคล  

การมีส่วนร่วม  การรับรู้ดา้นคุณค่า  และความคาดหวงัดา้นการบริการ  ท่ีส่งผลต่อความตั้งใจใชบ้ริการท่ีศูนยส์ร้าง

เสริมคุณภาพชีวติสาํหรับผูเ้กษียณอายงุาน  ของประเทศไทยในจงัหวดัปทุมธานี” 

    

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือสาํรวจและวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความคาดหวงัดา้นบริการ อนัไดแ้ก่ ความตอ้งการของ

แต่ละบุคคลในดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ และดา้นสงัคม การมีส่วนร่วม การรับรู้ดา้นคุณค่าในดา้นการเงิน ดา้นสงัคม 

และดา้นส่วนบุคคล  ท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใชบ้ริการท่ีศูนยส์ร้างเสริมคุณภาพชีวติสาํหรับผูเ้กษียณอายงุาน 

(2) เพ่ือสํารวจและวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใชบ้ริการ ท่ีศูนยส์ร้างเสริมคุณภาพชีวิต

สาํหรับผูเ้กษียณอายงุาน  อนัไดแ้ก่ ความคาดหวงัดา้นบริการ ในดา้นการบริการ ดา้นราคาค่าบริการ ดา้นช่องทาง

การใหบ้ริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากรท่ีใหบ้ริการ ดา้นรูปลกัษณ์ทางกายภาพ  ความตอ้งการของ

แต่ละบุคคลในดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้นสังคม การมีส่วนร่วม การรับรู้ดา้นคุณค่าในดา้นการเงิน ดา้นสังคม  

และดา้นส่วนบุคคล  

 

3. ทฤษฎีและกรอบแนวคิดในการวจัิย 

 จากการศึกษาถึงความตอ้งการของแต่ละบุคคลประกอบดว้ย  ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย  ดา้นจิตใจ  

และด้านสังคม  เป็นแรงจูงใจในการกระทําของมนุษย์  เป็นส่ิงท่ีมนุษย์มีความคาดหวงัเพ่ือให้เกิดความ

เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน  ดังแนวความคิดของ long and Mason (2014); Pripat et al. (2017); Aigbavboa 

(2016); Cao et al. (2018) กล่าวว่าปัจจยัดา้นความตอ้งการทางดา้นร่างกาย  ทางดา้นจิตใจ  และความตอ้งการ

ทางดา้นสงัคม  ท่ีส่งผลต่อความคาดหวงัดา้นบริการ และความตั้งใจใชบ้ริการ คือ  การเลือกใชบ้ริการ  ผูใ้ชบ้ริการ 

มีความคาดหวงัวา่จะไดรั้บบริการท่ีดีมีคุณภาพมาตรฐาน  รับรู้ไดถึ้งความเช่ือมัน่ ทาํใหมี้ความสบายใจในการเขา้

https://www.emeraldinsight.com/author/Cao%2C+Yingxia
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ใชบ้ริการ  มีการสร้างสมัพนัธ์ภาพท่ีดีระหวา่งกนั หากมีการตอบสนองท่ีดีตามท่ีไดค้าดหวงัและตามความตอ้งการ

ของผูใ้ชบ้ริการไดต้ามความพึงพอใจแลว้  ยอ่มส่งผลโดยตรงต่อความตั้งใจใชบ้ริการ 

Koenig-Lewis and Palmer (2014);  Piehler et al. (2019); Sheng และ Zolfagharian (2014); Tih et al. 

(2016)  กล่าวว่าปัจจยัการมีส่วนร่วมท่ีส่งผลต่อ  ความคาดหวงัดา้นบริการ  และความตั้งใจใชบ้ริการคือ  การท่ี

ผูใ้ชบ้ริการเขา้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพฒันาคุณภาพสินคา้และบริการ  เป็นส่ิงท่ีลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการมีความ

ตอ้งการเพ่ือใหมี้การตอบสนองไดต้รงตามท่ีตนเองไดต้ั้งความคาดหวงัเอาไวคื้อ การร่วมทาํกิจกรรมต่าง ๆ ภายใน

ศูนยบ์ริการเพ่ือใหเ้กิดความสุข  ไดรั้บความสบายใจ  เป็นความผกูพนัร่วมกนัภายในองคก์รหรือในสถานท่ีนั้น ๆ 

จนทาํให้ก่อเกิดเป็นความจงรักภกัดีในสินคา้หรือบริการนั้น โดยการมีส่วนร่วมในการเป็นส่วนหน่ึงของการทาํ

กิจกรรมกบัองคก์ร  ซ่ึงเป็นความคาดหวงัดา้นการบริการ หากมีการตอบสนองไดต้รงตามท่ีคาดหวงัไว ้ ยอ่มส่งผล

ต่อความตั้งใจใชบ้ริการ 

Leong et al.  ( 2018) ; Li et al.  ( 2011) ; Eriksson แ ล ะ  Nordgren ( 2018) ; Theresa et al.  ( 2014) ; 

Moslehpour et al. (2017) พบวา่ปัจจยัการรับรู้ดา้นคุณค่าทางดา้นการเงิน  การรับรู้คุณค่าทางดา้นสงัคม  และการ

รับรู้คุณค่าทางดา้นส่วนบุคคล  ท่ีส่งผลต่อความคาดหวงัดา้นบริการและความตั้งใจใชบ้ริการ คือ  การท่ีผูใ้ชบ้ริการ

แต่ละคนมีการตั้งความคาดหวงัวา่จะไดรั้บคุณค่าในสินคา้หรือบริการท่ีตนเองเขา้ไปซ้ือสินคา้หรือใชบ้ริการนั้น

จะตอ้งไดคุ้ณประโยชน์ตามท่ีไดต้ั้งความคาดหวงัไว ้ โดยจะตอ้งทาํให้ตนเองดูดีมีศกัยภาพมีความเป็นทนัสมยั  

และตอ้งมีความคุม้ค่ากบัส่ิงท่ีตอ้งศูนยเ์สียไป หากการบริการนั้นสามารถท่ีจะตอบสนองตามความตอ้งการของตน

ไดดี้  ตามท่ีผูใ้ชบ้ริการมีความคาดหวงัไว ้ ยอ่มส่งผลต่อความตั้งใจใชบ้ริการ 

Swain et al. (2018); Afthinos et al. (2005) พบวา่ปัจจยัดา้นความคาดหวงัดา้นบริการ  ท่ีส่งผลต่อความ

ตั้งใจใชบ้ริการคือ  การท่ีลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการมีความตอ้งการในสินคา้หรือบริการนั้น  ย่อมมีความคาดหวงัวา่

สินคา้หรือบริการท่ีเลือกซ้ือหรือใชบ้ริการนั้นจะตอ้งตอบสนองความตอ้งการของตนได ้ บริการจะตอ้งมีคุณภาพ

มาตรฐานท่ีดี  ไดรั้บสิทธิประโยชน์ท่ีมีในตวัสินคา้หรือบริการนั้นอยา่งคุม้ค่ากบัราคา   ผูใ้ชบ้ริการสามารถเขา้ถึง

บริการไดง่้าย  ผูใ้ชบ้ริการมีความคาดหวงัวา่จะไดรั้บความจริงใจในการแนะนาํถึงสิทธิประโยชน์ทางการคา้หรือ

การบริการไดอ้ยา่งครอบคลุม  บุคลากรผูใ้หบ้ริการตอ้งมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางในการใหบ้ริการ  มีการ

ดูแลเอาใจใส่ในความรู้สึกของผูใ้ชบ้ริการ การแต่งกายตอ้งสุภาพเรียบร้อย  สภาพแวดลอ้มทางกายภาพจะตอ้งมี

ความสวยงาม  อาคารสถานท่ีมีการออกแบบตกแต่งท่ีสวยงาม  มีความปลอดโปร่ง  มีความสะอาด  อุปกรณ์

เคร่ืองมือมีใช้เพียงพอ และมีความเป็นทนัสมยั  มีระบบความปลอดภยัท่ีดี รวมถึงสถานท่ีตั้ งจะตอ้งมีความ

สะดวกสบายต่อการเดินทาง  หากการบริการดงักล่าวทาํใหลู้กคา้หรือผูใ้ชบ้ริการ รู้สึกไดว้า่การบริการสามารถทาํ

ให้เกิดความพึงพอใจ  และตอบสนองไดต้ามท่ีความคาดหวงัไว ้  ย่อมส่งผลต่อความตั้งใจอยากใชบ้ริการใน

สถานท่ีนั้น ๆ ไดอี้ก 

Swain et al.  (2018); Jeon and Jeong (2017); Hong-Youl et al. (2014) พบวา่ปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดความตั้งใจ

ใชบ้ริการคือ  การท่ีลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการ  มีความรู้สึกถึงความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการ ท่ีมีคุณภาพมาตรฐานท่ีดี  

การบริการนั้นมีการดูแลเอาใจใส่ในรายละเอียดของลูกคา้หรือผูใ้ช้บริการ ลูกคา้หรือผูใ้ช้บริการได้รับความ

ประทบัใจในการให้บริการนั้น ๆ ทาํให้มีความสุขใจทุกคร้ังท่ีเขา้มาใชบ้ริการ ลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการสามารถไว้

เน้ือเช่ือใจในการเขา้มาใชบ้ริการไดใ้นทุก ๆ คร้ัง ยอ่มเป็นการส่งผล ใหลู้กคา้หรือผูใ้ชบ้ริการมีความรู้สึก  ท่ีอยาก

ใชบ้ริการในสถานท่ีนั้น  

https://www.emeraldinsight.com/author/Piehler%2C+Rico
https://www.emeraldinsight.com/author/Sheng%2C+Xiaojing
https://www.emeraldinsight.com/author/Zolfagharian%2C+Mohammadali
https://www.emeraldinsight.com/author/Li%2C+Shyh-Jane
https://www.emeraldinsight.com/author/Eriksson%2C+Erik+Masao
https://www.emeraldinsight.com/author/Nordgren%2C+Lars
https://www.emeraldinsight.com/author/Brown%2C+Theresa
https://www.emeraldinsight.com/author/Moslehpour%2C+Massoud
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จากการศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  และงานวจิยัในอดีตท่ีเก่ียวขอ้งสามารถนาํมาสร้างกรอบแนวความคิด

สาํหรับการศึกษาหาความสมัพนัธ์ไดด้งัต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

4.1  ประชากรที่ใช้ในการวิจยั  การวิจยัเร่ืองน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ประชากรท่ีใชศึ้กษา คือ ผูท่ี้อาศยั

หรือทาํงานอยูใ่นจงัหวดัปทุมธานี  สงักดัในองคก์รของภาครัฐบาล องคก์รภาคเอกชน และองคก์รของรัฐวสิาหกิจ  

ท่ีอยู่ในช่วงอายุใกลว้ยัเกษียณอายุงานคือ ผูมี้มีอายุ 50–59 ปี เน่ืองจากประชากรกลุ่มน้ีกาํลังจะเขา้ใกล้สู่วยั

เกษียณอายงุานคือผูท่ี้มีอายตุั้งแต่  55-60  ปี องคก์รภาคเอกชนกาํหนดการเกษียณอายงุาน 55  ปี องคก์รภาครัฐบาล

กาํหนดการเกษียณอายงุาน 60 ปี (ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัท่ี 6, 2560) และเป็นผูท่ี้กาํลงัจะเร่ิมมี

การวางแผนการใช้ชีวิตของตนเอง ก่อนวยัเกษียณอายุงาน พร้อมทั้งยงัตระหนักถึงการเตรียมตวัก่อนเขา้สู่วยั

สูงอาย ุชนญัญา ปัญจพล (2559)   

กลุ่มตัวอย่าง ผูว้ิจัยได้กําหนดขนาดตวัอย่าง (Sample size) โดยการทดสอบแบบสอบถามกับกลุ่ม

ตัวอย่าง จํานวน 40 ชุด และคาํนวณหาค่า Partial R2 เพ่ือนําไปประมาณค่าขนาดตัวอย่างโดยใช้โปรแกรม 

G*Power ซ่ึงเป็นโปรแกรมท่ีสร้างจากสูตรของ Cohen (1977) ผ่านการทดสอบและไดรั้บการยอมรับจากนกัวจิยั

หลายท่าน  สาํหรับการกาํหนดขนาดตวัอยา่งให้ถูกตอ้งและทนัสมยั Howell (2010) จากการประมาณค่าตวัอยา่ง

โดยมีค่าขนาดอิทธิพล (Effect Size) เท่ากบั 0.14 ซ่ึงคาํนวณค่าจากตวัอย่างจาํนวน 40 ชุด ความน่าจะเป็นของ

ความคาดเคล่ือนในการทดสอบ α (error probability) = 0.1 จาํนวนตวัแปรอิสระเท่ากบั 55 ตวัแปรอาํนาจการ

ทดสอบ Power (1-β) = 0.90 จึงไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  279  ตวัอยา่ง ผูว้จิยัไดเ้ก็บจาํนวนขนาดตวัอยา่งเพ่ิม

รวมทั้งส้ินเป็น 300 ตวัอย่าง เพ่ือจดัเก็บเป็นขอ้มูลสาํรองในกรณีท่ีพบว่าแบบสอบถามบางชุดมีการตอบท่ีไม่

สมบูรณ์ 

ความตอ้งการของแต่ละบุคคล 

-  ดา้นร่างกาย 

-  ดา้นจิตใจ  

-  ดา้นสงัคม 

 

 

การมีส่วนร่วม 

ความคาดหวงัดา้นบริการ 

  -  ดา้นการบริการ 

  -  ดา้นราคาค่าบริการ 

  -  ดา้นช่องทางการให้บริการ 

  -  ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

  -  ดา้นบุคลากรท่ีให้บริการ 

  -  ดา้นรูปลกัษณ์ทางกายภาพ 

 

 

ความตั้งใจใชบ้ริการ 

 

การรับรู้ดา้นคุณค่า 

-  ดา้นการเงิน   

-  ดา้นสงัคม   

-  ดา้นส่วนบุคคล 

 

ตวัแปรตาม 

ตวัแปรอิสระ 
ตวัแปรคัน่กลาง 
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4.2  ตวัแปรทีศึ่กษา  ไดแ้ก่ 

(1)  ตวัแปรอิสระ  คือ  ความตอ้งการของแต่ละบุคคล  หมายถึง  บุคลหรือลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการ  

ดา้นร่างกาย หมายถึง ผูท่ี้เขา้มาใชบ้ริการ  แลว้มีความตอ้งการใหร่้างกายมีสุขภาพท่ีแขง็แรง  

ดา้นจิตใจ หมายถึง ผูท่ี้เขา้มาใชบ้ริการแลว้ตอ้งการมีการพฒันาปรับปรุงจิตใจตนเองให้

เป็นไปในทางท่ีดี  

ดา้นสงัคม หมายถึง ผูท่ี้เขา้มาใชบ้ริการแลว้ตอ้งการอยากไดก้ารยอมรับความเคารพยกยอ่ง

จากผูอ่ื้น  

การมีส่วนร่วม หมายถึง ผูท่ี้เขา้มาใชบ้ริการตอ้งการอยากมีส่วนร่วมในกิจกรรมการใหบ้ริการ  

ของผูใ้หบ้ริการเพ่ือเป็นการสร้างสมัพนัธ์และเป็นการผกูพนักบัผูใ้หบ้ริการ 

การรับรู้ดา้นคุณค่า  หมายถึง  การรับรู้ถึงคุณประโยชนใ์นดา้นต่าง ในสินคา้และบริการท่ี

เลือกใชว้า่มีประโยชน์และมีความคุม้ค่ากบัราคา 

ดา้นการเงิน หมายถึง  ความคาดหวงัในการบริการท่ีจะไดรั้บตอ้งมีความคุม้ค่ากบัเงินท่ีไดจ่้าย

ออกไป 

ดา้นสงัคม หมายถึง  ความคาดหวงัในกลุ่มลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการดว้ยกนั  มีความเหมือนหรือ

ต่างกนั  

ดา้นส่วนบุคคล หมายถึง  การไดรั้บการเคารพยกยอ่ง  และการไดรั้บการยอมรับจากหมูค่ณะ 

(2)  ตวัแปรคัน่กลาง คือ ความคาดหวงัดา้นบริการ หมายถึง  การตั้งความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บ  การ

ตอบสนองตามความตอ้งการของตนเอง 

ดา้นการบริการ หมายถึง  ช่วงเวลาท่ีผูรั้บการบริการสามารถรับรู้และสัมผสัถึงคุณภาพของ 

การบริการท่ีผูใ้หบ้ริการส่งมอบให ้

ดา้นราคาค่าบริการ  หมายถึง  อตัราค่าบริการท่ีผูใ้ชบ้ริการตอ้งจ่ายเพ่ือเป็นค่าตอบแทนใน             

การใหบ้ริการ 

ดา้นช่องทางการให้บริการ หมายถึง  ช่องทางในการติดต่อลูกคา้  ในการนาํเสนอการบริการ

ใหก้บัลูกคา้  ในดา้นคุณค่าและคุณประโยชน์ของการบริการ  รวมถึงสถานท่ีตั้งของศูนยบ์ริการ  

ดา้นการส่งเสริมการตลาด หมายถึง เคร่ืองมือการส่ือสารเพ่ือสร้างความพึงพอใจต่อบริการ

ใหก้บัลูกคา้  

ด้านบุคลากรท่ีให้บริการ หมายถึง บุคลากรของศูนย์บริการ  ต้องมีความสามารถในการ

ใหบ้ริการ  

ดา้นรูปลกัษณ์ทางกายกายภาพ หมายถึง  สถานท่ีมีความเหมาะสม  มีอุปกรณ์ท่ีทนัสมยัไว้

ใหบ้ริการ  ตรงตามวตัถุประสงค ์ และตรงตามความตอ้งการของลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการ  ตามท่ีคาดหวงัไว ้ 

(3)  ตวัแปรตาม คือ ความตั้งใจใชบ้ริการ หมายถึง ความตั้งใจและเจตจาํนงของแต่ละบุคคล  ท่ีจะ

เลือกซ้ือสินคา้หรือบริการนั้น ๆ   

4.3  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  ผูว้ิจัยได้ใช้แบบสอบถามแบบปลายปิด ประกอบด้วย 6  ส่วนดังน้ี                       

1)  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  ส่วนท่ี 2-6 เป็นคาํถามเก่ียวกบัความตอ้งการของแต่ละบุคคลในดา้น

ร่างกาย  ในดา้นจิตใจ  ในดา้นสงัคม  การมีส่วนร่วม  การรับรู้ดา้นคุณค่าดา้นการเงิน  ดา้นสงัคม  ดา้นส่วนบุคคล 

ความคาดหวงัดา้นบริการด้านการบริการ  ด้านราคาค่าบริการ  ด้านช่องทางการให้บริการ  ด้านการส่งเสริม
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การตลาด  ดา้นบุคลากรผูใ้หบ้ริการ  ดา้นรูปลกัษณ์ทางกายภาพ  และความตั้งใจใชบ้ริการ  เคร่ืองมือท่ีใชไ้ดผ้า่น

การตรวจสอบ โดยผูท้รงคุณวฒิุจาํนวน  3  ท่าน เพ่ือตรวจสอบความครบถว้นและความสอดคลอ้งระหวา่งคาํถาม  

และวตัถุประสงคข์องแบบสอบถาม  ไดค้่าความตรงเชิงเน้ือหารวม  0.95  จากนั้นนาํแบบสอบถามไปทดสอบกบั

กลุ่มตวัยา่งจาํนวน  40  ชุด  เพ่ือหาความเช่ือมัน่  (Reliability)  ของแบบสอบถามพบวา่  มีค่าความเช่ือมัน่ของแบบ

ถามรวมเท่ากบั  0.973  โดยคาํถามในแต่ละดา้นมีค่าความเช่ือมัน่อยูร่ะหวา่ง  0.7-1.00  ซ่ึงอยูใ่นเกณฑท่ี์สามารถ

นาํมาใชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ี   

4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  ผูว้จิยัไดด้าํเนินการเก็บขอ้มูลตามขั้นตอนต่อไปน้ี 

(1)  ผูว้ิจยัอธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัเน้ือหาภายในแบบสอบถาม  และวิธีการตอบแก่ตวัแทนและ

ทีมงาน 

(2)  ผูว้จิยัหรือตวัแทนและทีมงานเขา้ไปในสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีตอ้งการศึกษาตามท่ีระบุไวข้า้งตน้ 

(3)  ผูว้ิจยัหรือตวัแทนและทีมงานไดแ้จกแบบสอบถามให้กลุ่มเป้าหมายและรอจนกระทั่งตอบ

คาํถามครบถว้น  ซ่ึงในระหวา่งนั้นถา้ผูต้อบแบบสอบถาม  มีขอ้สงสยัเก่ียวกบัคาํถาม  ผูว้จิยัหรือทีมงานจะตอบขอ้

สงสยันั้น 

4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล  ผูว้ิจยันาํขอ้มูลท่ีไดรั้บจากแบบสอบถามมาประมวลผลขอ้มูลดว้ยโปรแกรม

สําเร็จรูป SPSS เพ่ือคาํนวณค่าสถิติต่าง ๆ คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอา้งอิงท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐานท่ีระดบันัยสําคญั 0.05 ได้แก่ การวิเคราะห์                

การถดถอยแบบง่ายและการวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุ 

 

5.  สรุปผลการวจัิย  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป  จากกลุ่มตัวอย่าง 300 คน พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น                    

เพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 65 ระดับการศึกษาปริญญาตรีร้อยละ 69.3 รายได้เล้ียงชีพในอนาคตจากเงินบาํเหน็จ  

บาํนาญร้อยละ 45.3  ส่วนใหญ่ไม่ไดเ้ป็นสมาชิกศูนยบ์ริการท่ีใดร้อยละ 98 มีรายไดพ้อใชร้้อยละ  93.3  มีความ

สนใจในการดูแลสุขภาพร้อยละ 93  ช่วงเวลาท่ีเลือกใชศู้นยบ์ริการเป็นช่วงวนัหยุดประจาํสัปดาห์ในช่วงเวลา 

10.00-20.00 น.ร้อยละ 52.7  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัความคิดเห็น  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบั

ความคิดเห็นรวมระดบัมากท่ีสุดต่อความตอ้งการของแต่ละบุคคล (Mean=4.52, S.D= 0.56)  มีความเห็นระดบัมาก

ท่ีสุดต่อการมีส่วนร่วม (Mean=4.42, S.D= 0.64)  มีความเห็นดว้ยในระดบัท่ีค่อนขา้งมากต่อการรับรู้ดา้นคุณค่า 

(Mean=4.05, S.D= 0.58)  มีความเห็นด้วยในระดับมากท่ีสุดต่อความคาดหวงัด้านการบริการ (Mean=4.45,                   

S.D= 0.63) และมีความเห็นดว้ยในระดบัมากท่ีสุดต่อความตั้งใจใชบ้ริการท่ีศูนยส์ร้างเสริมคุณภาพชีวิตสาํหรับผู ้

เกษียณอายงุาน (Mean=4.45, S.D= 0.68)   

 

6.  ผลการทดสอบสมมุติฐานและการอภิปรายผล 

 สมมุตฐิานที ่1 ความต้องการของแต่ละบุคคล  ส่งผลต่อความคาดหวงัด้านบริการ 

สมมุตฐิานที ่2 การมส่ีวนร่วม  ส่งผลต่อความคาดหวงัด้านการบริการ 

สมมุตฐิานที ่3 การรับรู้ด้านคุณค่า  ส่งผลต่อความคาดหวงัด้านการบริการ 
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ตารางที ่1  ผลการทดสอบสมมุติฐาน  โดยการวเิคราะห์ถดถอยเชิงพหุพบวา่  ตวัแปรอิสระท่ีส่งผลตอ่ 

 ความคาดหวงัดา้นบริการไดดี้ท่ีสุดคือ ความตอ้งการของแต่ละบุคคล (β = 0.29) รองลงมาคือ 

 การมีส่วนร่วม (β = 0.14) และการรับรู้ดา้นคุณค่า (β = 0.07)  ตามลาํดบั 

ความคาดหวงัดา้นการบริการ B Beta t Sig. 

ความตอ้งการของแต่ละบุคคล 0.32 0.29 4.45 0.00* 

การมีส่วนร่วม 0.14 0.14 2.41 0.01* 

การรับรู้ดา้นคุณค่า 0.49 0.07 6.83 0.00* 

Adjusted  R2= 0.68,  S.E = 0.36, F 210.57*  ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั < 0.05 

 

 ความตอ้งการของแต่ละบุคคล  ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่  ความตอ้งการของแต่ละบุคคล  ส่งผล

ต่อความคาดหวงัดา้นการบริการ  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05  สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้  และ

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  long and Mason (2014)  ท่ีไดท้าํการศึกษาเก่ียวกบัส่ิงท่ีลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการมีความ

ตอ้งการในดา้นการจดักิจกรรมการดูแลสุขภาพร่างกายใหดู้ดีสาํหรับผูห้ญิง  ท่ีพบวา่  ส่ิงท่ีลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการมี

ความตอ้งการและคาดหวงัท่ีจะไดรั้บจากศูนยบ์ริการคือ  การบริการท่ีมีการดูแลเอาใจใส่ทุกรายละเอียดใหก้บั

ลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการ  ยอ่มส่งผลต่อความคาดหวงัดา้นบริการ   

การมีส่วนร่วม  ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่  การมีส่วนร่วม  ส่งผลต่อความคาดหวงัดา้นการบริการ  

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05  สอดคลอ้งกบัสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Koenig-

Lewis and Palmer (2014)  ท่ีไดท้าํการศึกษาเก่ียวกบั  การพฒันาคุณภาพสินคา้และบริการ  พบวา่ในการท่ีทาํให้

ลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการเขา้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพฒันาคุณภาพสินคา้และบริการท่ีไดคุ้ณภาพมาตรฐาน  ทาํให้

ลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการมีความรู้สึกดีต่อบริการนั้นจนทาํใหเ้กิดเป็นความผูกพนั  ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการมี

ความคาดหวงัว่าจะไดรั้บจากบริการนั้น  และสามารถตอบสนองไดต้รงตามความตอ้งการของตนเองมากท่ีสุด  

ยอ่มส่งผลต่อความคาดหวงัดา้นบริการ  

 การรับรู้ดา้นคุณค่า  ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า  การรับรู้ดา้นคุณค่า  ส่งผลต่อความคาดหวงัดา้น

การบริการ  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05  สอดคลอ้งกบัสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ และสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของ  Li et al. (2011) ท่ีไดศึ้กษาเก่ียวกบั  เร่ืองพฤติกรรมท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณค่าดา้นความพึงพอใจต่อการ

บริการของผูเ้ขา้มาใชบ้ริการในโรงพยาบาลระดบักลาง  พบวา่ส่ิงท่ีลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการมีความคาดหวงัคือการ

บริการท่ีมีคุณภาพมาตรฐานและตอ้งไดรั้บประโยชน์จากการใชบ้ริการอยา่งเตม็ท่ี  ตอ้งมีคุม้ค่ากบัราคาท่ีตอ้งจ่าย

ไป  ยอ่มส่งผลต่อความคาดหวงัดา้นการบริการ 

สมมุตฐิานที ่4 ความต้องการของแต่ละบุคคล  ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการ 

สมมุตฐิานที ่5 การมส่ีวนร่วม  ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการ 

สมมุตฐิานที ่6 การรับรู้ด้านคุณค่า  ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการ 

 

 

 

 

 

https://www.emeraldinsight.com/author/Koenig-Lewis%2C+Nicole
https://www.emeraldinsight.com/author/Koenig-Lewis%2C+Nicole
https://www.emeraldinsight.com/author/Li%2C+Shyh-Jane
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ตารางที ่2 ผลการทดสอบสมมุติฐานโดยการวเิคราะห์ถดถอยเชิงพหุ  พบวา่ ตวัแปรอิสระท่ีส่งผลตอ่ความตั้งใจ 

 ใชบ้ริการไดดี้ท่ีสุดคือ  การรับรู้ดา้นคุณค่า (β = 0.35)  รองลงมาคือความตอ้งการของแต่ละบุคคล   

 (β = 0.31)  และการมีส่วนร่วม  (β = 0.14)  ตามลาํดบั 

ความตั้งใจใชบ้ริการ   B Beta t Sig. 

ความตอ้งการของแต่ละบุคคล 0.38 0.31 4.17 0.00* 

การมีส่วนร่วม 0.15 0.14 2.01 0.04* 

การรับรู้ดา้นคุณค่า 0.41 0.35 4.63 0.00* 

Adjusted R2= 0.56,  S.E = 0.45, F 130.34*  ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั < 0.05 
 

ความตอ้งการของแต่ละบุคคล  ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่  ความตอ้งการของแต่ละบุคคล  ส่งผล

ต่อความตั้งใจใชบ้ริการ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05  สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ และสอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของ  Cao et al. (2018) ไดท้าํการศึกษาเก่ียวกบัเร่ือง  ปัจจยัท่ีมีอิทธิต่อความตอ้งการในการเลือกซ้ือ

และเลือกใชบ้ริการ  ในการช้ือออนไลน์ท่ีส่งผลต่อการความตั้งใจใชบ้ริการ  พบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อความคาดหวงั

ในการเลือกใชบ้ริการของลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการคือ  ปัจจยัดา้นการบริการท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน  ซ่ึงเป็นส่วนสาํคญั

ต่อการตดัสินใจในการเลือกใช้บริการ  การตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการนั้นจะพิจารณาดา้นการบริการท่ีมี

คุณภาพท่ีดี  ราคาค่าบริการท่ีมีความเหมาะสม  สามารถติดต่อไดส้ะดวก  หากตอบสนองต่อความตอ้งการของ

ลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการไดดี้  ยอ่มส่งผลต่อความตั้งใจใชบ้ริการ 

การมีส่วนร่วม  ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่  การมีส่วนร่วม  ส่งผลต่อความตั้งใจใชบ้ริการ  อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05  สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  Tih et al. (2016)  

ท่ีได้ทาํการศึกษาเก่ียวกับการเขา้มามีส่วนร่วมของ กลุ่มลูกคา้โดยให้ลูกคา้เขา้มามีส่วนร่วมในการเสนอแนะ

แนวความคิดโดยผลการวจิยัพบวา่  การเขา้มามีส่วนร่วมของกลุ่มลูกคา้หรือผูบ้ริโภค  มีการส่งผลต่อความตั้งใจใช้

บริการ  หากการเขา้ร่วมนั้นจะทาํใหผู้ใ้ชบ้ริการไดรั้บในส่ิงท่ีตอ้งการและสามารถตอบสนองต่อความคาดหวงัจาก

บริการท่ีไดรั้บ  โดยเนน้การบริการท่ีลูกคา้ไดมี้โอกาสเสนอแนะแนวทางในการทาํหรือพฒันาใหดี้ข้ึน  ยอ่มส่งผล

ต่อความตั้งใจใชบ้ริการ 

การรับรู้ดา้นคุณค่า  ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่  การรับรู้การดา้นคุณค่า  ส่งผลต่อความตั้งใจใช้

บริการ  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05  สอดคลอ้งกบัสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  

Theresa et al. (2014)  ไดท้าํการศึกษาเก่ียวกบัการจดัตั้งศูนยก์ารออกกาํลงักายใหก้บับุคคลากรเจา้หนา้ท่ีภายใน

องคก์ร  พบวา่ปัจจยัท่ีทาํใหลู้กคา้หรือผูใ้ชบ้ริการ  มีความตอ้งการท่ีจะใชบ้ริการ  กบัศูนยก์ารออกกาํหลงักายคือ

การรับรู้ปัจจยัทางดา้นราคา  ปัจจยัดา้นส่วนบุคคล  และปัจจยัทางดา้นสงัคม  ท่ีสามารถตอบสนองต่อความ

ตอ้งการของลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการไดดี้  ยอ่มส่งผลต่อความตั้งใจใชบ้ริการ 

 สมมุตฐิานที ่7 ความคาดหวงัด้านการบริการ ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการ 

 

ตารางที ่3 ผลการทดสอบสมมติฐานโดยการวเิคราะห์ความถดถอยแบบง่าย พบวา่  ตวัแปรอิสระความคาดหวงั 

 ดา้นการบริการ  ส่งผลต่อความตั้งใจใชบ้ริการคือ  ความคาดหวงัดา้นบริการ  (β = 0.86)   

ความตั้งใจใชบ้ริการ B Beta t Sig. 

ความคาดหวงัดา้นการบริการ 0.92 0.86 28.41 0.00* 

Adjusted R2 = 0.73,  S.E = 0.35, F 81.05*  ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั < 0.05 

https://www.emeraldinsight.com/author/Cao%2C+Yingxia
https://www.emeraldinsight.com/author/Brown%2C+Theresa
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 ความคาดหวงัดา้นการบริการ  ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่  ความคาดหวงัดา้นการบริการ  ส่งผลต่อ

ความตั้งใจใชบ้ริการ  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05  สอดคลอ้งกบัสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้และสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ  Afthinos et al. (2005)  ท่ีไดท้าํการศึกษาปัจจยัดา้นความคาดหวงัดา้นการบริการท่ีส่งผลต่อ  ความ

ตั้งใจใชบ้ริการ  ท่ีศูนยบ์ริการการออกกาํลงักาย  พบวา่ลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการมีความคาดหวงัดา้นการบริการท่ีมี

คุณภาพมาตรฐาน  ราคาค่าบริการสามารถมีความคุม้ค่ากบัสิทธิประโยชน์ในการให้บริการ    ช่องทางการจัด

จาํหน่ายท่ีทาํให้ลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการมีการเขา้ถึงไดง่้าย  การส่งเสริมการตลาดท่ีมีการแนะนาํถึงสิทธิประโยชน์

ทางการคา้หรือการบริการ  บุคลากรผูใ้ห้บริการตอ้งมีความรู้ความสามารถในการให้บริการ มีการแต่งกายสุภาพ

เรียบร้อย  และรูปลกัษณ์ทางกายภาพตอ้งดูดี  มีความสวยงาม  สะอาดดูดีและตอ้งมีความทนัสมยั   การบริการ

ดงักล่าวหากทาํให้ลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการเขา้มาใชบ้ริการ  มีความรู้สึกถึงความประทบัใจ และพึงพอใจต่อการ

ใหบ้ริการยอ่มส่งผลต่อ  ความตั้งใจใชบ้ริการไดอี้ก 

 

7.  ข้อเสนอแนะ 

 7.1  ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้  

หน่วยงาน  หรือองค์กรธุรกิจท่ีทาํงานเก่ียวกบัการ  ดูแลสุขภาพผูสู้งอายุ  สามารถนาํผลการศึกษาน้ี

นาํไปใชป้ระโยชน์เพ่ือใหต้อบสนองต่อความคาดหวงัและความตั้งใจท่ีจะใชบ้ริการไดด้งัน้ี 

ควรมีความใส่ใจเก่ียวการใหบ้ริการ  โดยเฉพาะประเด็นท่ีผูใ้ชบ้ริการมีความคาดหวงัอยากไดรั้บมาก

ท่ีสุด ในด้านความคาดหวังเ ก่ียวกับการบริการตามลําดับดังน้ี  ด้านรูปลักษณ์ทางกายภาพของสถานท่ี                            

ความคาดหวงัด้านบุคลากรท่ีให้บริการ  ความคาดหวงัด้านกิจกรรมการบริการ ความคาดหวงัด้านช่องทาง                    

การให้บริการ  ความคาดหวงัดา้นราคาค่าบริการ  และความคาดหวงัดา้นการส่งเสริมการขาย  ซ่ึงปัจจยัดงักล่าว

เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความตั้งใจใชบ้ริการมากท่ีสุด  ซ่ึงผลท่ีไดส้ามารถนาํมาปรับประยกุตใ์ช ้ ในการวางแผนเพ่ือ

การพฒันากระบวนการการใหบ้ริการระหวา่งหน่วยงาน  กบัผูใ้ชบ้ริการได ้

7.2  ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

1)  ในการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีผูว้จิยัทาํการศึกษาเฉพาะกลุ่มตวัอยา่ง  ท่ีอยูใ่นจงัหวดัปทุมธานีเท่านั้น  

ขอ้มูลท่ีไดจึ้งอา้งอิงเฉพาะความคิดเห็นและทศันคติของผูใ้ชบ้ริการในจงัหวดัปทุมธานีอาจไม่ สะทอ้นถึงความ

คิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการเก่ียวกบัผูเ้กษียณอายงุานในจงัหวดัอ่ืน ๆ ของประเทศไทยได ้ ผลการวิจยัจึงสามารถใช้

อา้งอิง  ไดเ้ฉพาะกลุ่มตวัอยา่งประชากรท่ีไดเ้พียงจงัหวดัเดียว  เพ่ือให้การศึกษางานวิจยัคร้ังต่อไป  ไดรั้บความ

คิดเห็นหลากหลายควรศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งในจงัหวดัอ่ืน ๆ ของประเทศไทย โดยการนาํขอ้มูลจากผลการศึกษา

มาเปรียบเทียบและวางแผนการทาํธุรกิจเก่ียวกบั  การดูแลสุขภาพสาํหรับผูเ้กษียณอายงุานในภูมิภาคอ่ืน ๆ ของ

ประเทศไทย 

2)  จากผลการศึกษาความตอ้งการของแต่ละบุคคล  การมีส่วนร่วม  การรับรู้ดา้นคุณค่า  ท่ีส่งผลต่อ

ความตั้งใจใชบ้ริการ  ไดค้่า  Adjusted R2  ท่ีร้อยละ 56.5  เพ่ือให้การศึกษาในคร้ังต่อไปมีปัจจยัต่าง ๆ ท่ีจะทาํให้

เกิดการส่งผลต่อความตั้งใจใชบ้ริการท่ีมากกวา่น้ี  จึงควรศึกษาเก่ียวกบัตวัแปรในดา้นอ่ืน ๆ เช่น แรงจูงใจในมาใช้

บริการ  หรือพฤติกรรมในการเลือกใชบ้ริการของผูบ้ริโภค  ท่ีจะส่งผลต่อความตั้งใจใชบ้ริการ  ท่ีอาจจะไดค้่า

มากกวา่ในการศึกษาในคร้ังน้ี 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั เอ็นไอ 

(ประเทศไทย) จํากัด จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และรายได้ต่อเดือน โดยใช้

แบบสอบถามในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็น พนักงาน บริษทั เอ็นไอ (ประเทศไทย) จาํกัด 87 คน 

วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์

ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการทดสอบรายคู่โดยวธีิของเชฟเฟ (Scheffe’s method) 

 ผลการวจิยั 

 1. ปัจจยัจูงใจ พบว่า ระดบัของแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั เอ็นไอ (ประเทศไทย) 

จาํกดั โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (x� = 3.49, S.D. = 0.76) เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ อยูใ่นระดบัมากเกือบทุกดา้น 

ยกเวน้ ดา้นความกา้วหน้า อยู่ในระดบัปานกลาง ตามลาํดบัดงัน้ี ดา้นความรับผิดชอบ (x� = 3.70, S.D. = 0.65)  

ดา้นความสาํเร็จในหนา้ท่ี (x� = 3.68, S.D. = 0.65)  ดา้นลกัษณะงานท่ีน่าสนใจ (x� = 3.67, S.D. = 0.67)  ดา้นการ

ยอมรับนบัถือ (x� = 3.43, S.D. = 0.62) และดา้นความกา้วหนา้ (x� = 2.99, S.D. = 0.93)    

 2. ปัจจยัคํ้าจุน พบวา่ ระดบัของแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั เอ็นไอ (ประเทศไทย) 

จาํกดั โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (x� = 3.51, S.D. = 0.71)   เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ อยูใ่นระดบัมากเกือบทุกดา้น 

ยกเวน้ ดา้นค่าตอบแทนอยู่ในระดบัปานกลาง ตามลาํดบัดงัน้ี ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน (x� = 3.68,                 

S.D. = 0.66) ดา้นนโยบายการบริหาร (x� = 3.66, S.D. = 0.65) ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา (x� = 3.60,                 

S.D. = 0.68) ด้านสภาพชีวิตส่วนตัว (x� = 3.43, S.D. = 0.73) ด้านการนิเทศงาน (x� = 3.41, S.D. = 0.75)                          

ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน (x� = 3.41, S.D. = 0.78) และดา้นค่าตอบแทน (x� = 3.34, S.D. = 0.64) 

 3. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีต่างกนั มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของ

พนกังานบริษทั เอน็ไอ (ประเทศไทย) จาํกดั พบความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ .05 

 

คาํสําคญั: แรงจูงใจ การปฏิบติังานของพนกังาน 
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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. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 การทาํงานให้หน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ต่างก็ตระหนักถึงการ

ปรับเปล่ียนกระบวนการหรือวธีิการทาํงานเพ่ือให้การทาํงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กลยทุธ์ในการสร้าง

ความสําเร็จในการทาํงาน หรือเทคนิคการพฒันาประสิทธิภาพในการทาํงาน ตลอดจนการทาํงานอย่างไรให้มี

ความสุข นัน่แสดงวา่องคก์รทั้งหลายต่างก็มีความเห็นตรงกนัว่าองคก์รจะมีความเจริญกา้วหน้าหรือพฒันาไปสู่

ความเป็นเลิศไดน้ั้น ส่ิงสาํคญัประการหน่ึงอยูท่ี่ ผูป้ฏิบติังานมีคุณภาพ และสามารถทาํงานให้เกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด ในการทาํงานไม่วา่เราจะทาํงานอะไรก็ตาม เราตอ้งมีความสุขในการทาํงาน แมว้า่บางคร้ังเราอาจจะบ่นวา่

เหน่ือย แต่เม่ือเราเห็นผลสําเร็จของการทาํงานแลว้ เราก็จะมองขา้มอุปสรรคเหล่านั้นไปอย่างง่ายดาย หากเรา

ตอ้งการใหก้ารทาํงานของเราเตม็ไปดว้ยความสุข เราตอ้งรู้สึกสนุกกบังาน เม่ือเราสนุกกบังานท่ีเราทาํ ไม่วา่เราจะ

เจออุปสรรคในการทาํงานท่ีหนกัหนาสาหัสเพียงไหน เราก็จะผ่านพน้ไปได ้เพราะเราไดเ้รียนรู้แลว้ว่าเราตอ้ง

ทํางานอย่างไรจึงจะมีความสุข การทํางานไม่เพียงแต่ต้องมีความสุขเท่านั้ น แต่ต้องเป็นการทํางานอย่างมี

ประสิทธิภาพดว้ย จึงจะทาํให้เราไดช่ื้อวา่เป็นคนท่ีทาํงานดี ทาํงานเก่ง จนเป็นท่ีพึงพอใจของเจา้นาย และเพ่ือน

ร่วมงาน แต่การทาํงานตอ้งทาํอยา่งไรจึงจะมีความสุขนั้น เป็นเร่ืองท่ีอธิบายไดย้าก เพราะคนทาํงานแต่ละคนก็มี
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วธีิการในการทาํงานท่ีแตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บัแนวคิดและการปรับใช ้ดงันั้นผูท่ี้มีประสิทธิภาพในการทาํงานจึงเป็น

ผูท่ี้ฉลาดในการเรียนรู้ รู้วา่การทาํงานอยา่งไรจึงจะบรรลุผลสาํเร็จในเวลาอนัรวดเร็วและมีความผิดพลาดนอ้ย นัน่

ก็คือการลงทุนน้อย แต่ไดผ้ลตอบแทนมากกวา่ในเชิงเศรษฐศาสตร์อาจเนน้ความคุม้ค่าหรือความคุม้ทุนในการ

ปฏิบติังานดว้ย (ปัทมาพร ท่อชู . 2559) 

 ปฏิเสธไม่ไดว้า่คนรุ่นใหม่มีทศันคติและค่านิยมในการทาํงานท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิมอยา่งเห็นไดช้ดั 

คนรุ่นใหม่มกัมองหาความกา้วหนา้ ความทา้ทาย และค่าตอบแทนท่ีไดรั้บเป็นสาํคญั ซ่ึงต่างจากคนรุ่นก่อนท่ีเลือก

ความมัน่คงในหนา้ท่ีการงาน นอกจากน้ีในโลกปัจจุบนัท่ีไร้พรมแดนทาํให้คนรุ่นใหม่มีช่องทางการหารายไดท่ี้

มากมายนอกเหนือจากการทาํงานประจาํ จึงมีคนรุ่นใหม่จาํนวนมาก หันไปประกอบอาชีพอิสระมากข้ึน ท่ีกล่าว

มาเป็นเหตุผลท่ีทาํให้หลายองคก์รตอ้งปรับวิธีการบริหารพนักงานรุ่นใหม่ รวมถึงหันมาให้ความสําคญักบัการ

สร้างความผูกพนัและรักษาพนกังานรุ่นใหม่ให้รู้สึกอยากทาํงานกบัองคก์รยาวนานข้ึน เพ่ือให้องคก์รยงัสามารถ

ขบัเคล่ือนต่อไปไดใ้นอนาคต  (แสงเดือน ตั้งธรรมสถิตย ์. 2560) 

 เช่นเดียวกบั บริษทั เอ็นไอ (ประเทศไทย) จาํกดั เป็นบริษทัท่ีมีผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัช้ินส่วนแม่พิมพเ์หลก็ 

ช้ินส่วนแม่พิมพเ์หลก็ถือเป็นงานท่ีตอ้งใชค้วามชาํนาญของพนกังาน พนกังานท่ีทาํช้ินส่วนแม่พิมพเ์หลก็นั้นตอ้งมี

การสังสมประสบการณ์ในการทาํงานเป็นระยะเวลานาน เช่น การควบคุมเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการทาํงาน การติดตั้ง

วตัถุดิบในการเร่ิมการทาํงาน การใชภ้าษาคอมพิวเตอร์ในการวางแผนการทาํงาน และอ่ืน ๆ ดงันั้นจึงควรศึกษา  

บริษทั เอน็ไอ (ประเทศไทย) จาํกดั เร่ืองแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานเพ่ือจะนาํผลการศึกษาไปปรับใช้

ให้บริษทัสามารถรักษาพนักงานท่ีมีความสามารถไวก้บับริษทั และนาํมาปรับใชเ้พ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ทาํงานใหพ้นกังานในบริษทั ธุรกิจดา้นการทาํช้ินส่วนแม่พิมพเ์หลก็นั้นมีการแข่งขนักนัค่อนขา้งสูง บริษทั เอน็ไอ 

(ประเทศไทย) จาํกดั ประสบปัญหาเร่ืองการลาออกของพนกังานจากปี พ.ศ.2559 มีพนกังานทั้งหมด 114 ท่าน จน

ปัจจุบนัมีพนกังานจาํนวน 106 ท่าน ทาํให้บริษทั เอ็นไอ (ประเทศไทย) จาํกดั มีปัญหาในดา้นคุณภาพของงานไม่

ดี และการส่งงานมีความล่าชา้ ดงันั้น การวิจยัเพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานจะสามารถนาํขอ้มูลท่ีไดจ้าก

การศึกษามาแกไ้ขปัญหาการลาออกของพนกังาน 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพ่ือศึกษาระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั เอน็ไอ (ประเทศไทย) จาํกดั 

2. เพ่ือศึกษาพนักงานบริษทั เอ็นไอ (ประเทศไทย) จาํกัด ท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีระดับ

แรงจูงใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนัหรือไม่ 

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 จากการรวบรวมแนวคิด ทฤษฏี ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง นาํมาสร้างกรอบแนวคิดในการศึกษาแรงจูงใจใน

การปฏิบัติงานของพนักงานบริษทั เอ็นไอ (ประเทศไทย) จาํกัด ในคร้ังน้ี ได้แก่ตวัแปรอิสระ (Independent 

Variable) ปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังาน และตวัตวัแปรตาม (Dependent Variable) ใชท้ฤษฎี 2 ปัจจยัของ เฟอเด

อริค เฮอร์ซเบิร์ก ( Frederick Herzberg.1959 ) เป็นกรอบในการวิจยั และพิจารณาจากความเหมาะสมในการปรับ

ใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 
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ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. สมมติฐานในการวจัิย 

   พนกังานบริษทั เอ็นไอ (ประเทศไทย) จาํกดั ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัมีแรงจูงใจในการปฏิบติังาน

แตกต่างกนั 

 

5. วธีิดําเนินการวจัิย 

 5.1 แบบแผนการวจิยั  

 การวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ระยะเวลาท่ีใช้ในการศึกษา ตั้ งแต่        

1 ตุลาคม 2561 – 28 กมุภาพนัธ์ 2562 รวมระยะเวลาทั้งส้ิน 5 เดือน 

 5.2 ประชากรและตวัอย่าง 

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ พนกังานบริษทั เอน็ไอ (ประเทศไทย) จาํกดั จาํนวน 106 คน และทาํ

การกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง  โดยวธีิการเปิดตารางเลขสุ่มของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie; & Morgan. 

1970)  ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 87 คนโดยมีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95 เปอร์เช็นต ์  

 5.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 

 ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาประกอบดว้ยตวัแปรอิสระ 7 ตวัแปร ไดแ้ก่ 1.เพศ  2.อาย ุ3.ระดบัการศึกษา               

4.สถานภาพสมรส 5.รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และ 6.ประสบการณ์การทาํงาน ส่วนตวัแปรตาม แบ่งเป็น 2 ปัจจยั คือ 

1. ปัจจยัจูงใจ 1.1 ความสาํเร็จในหนา้ท่ี  1.2 การยอมรับนบัถือ  1.3 ลกัษณะงานท่ีน่าสนใจ 1.4 ความรับผิดชอบ 

1.5 ความกา้วหนา้ ดา้นท่ี 2 ดา้นปัจจยัคํ้าจุน 2.1 ค่าตอบแทน 2.2 ความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา 2.3 ความสมัพนัธ์

ปัจจยัส่วนบุคคล 

1. เพศ  

2. อาย ุ 

3. ระดบัการศึกษา 

4. สถานภาพสมรส  

5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  

6. ประสบการณ์ทาํงาน 

แรงจูงใจในการปฏิบตังิาน 

ปัจจยัจูงใจ (Motivation Factors)  

1. ความสาํเร็จในหนา้ท่ี  

2. การยอมรับนบัถือ  

3. ลกัษณะงานท่ีน่าสนใจ 

4. ความรับผิดชอบ 

5. ความกา้วหนา้ 

ปัจจยัคํ้าจุน (Hygiene Factors) 

1. ค่าตอบแทน 

2. ความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา  

3. ความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน  

4. การนิเทศงาน 

5. นโยบายการบริหาร 

6. สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

7. สภาพชีวติส่วนตวั 
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กบัเพ่ือนร่วมงาน 2.4 การนิเทศงาน 2.5 นโยบายการบริหาร 2.6 สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 2.7 สภาพชีวิต

ส่วนตวั 

  5.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) เก่ียวกับการศึกษาแรงจูงใจใน                    

การปฏิบติังานของพนกังานบริษทั เอน็ไอ (ประเทศไทย) จาํกดั ประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 คาํถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามมีลกัษณะเป็น

คาํถามปลายปิดแบบมีหลายคาํตอบให้เลือก (Multiple Choices Questions) และเลือกตอบไดเ้พียงคาํตอบเดียว 

(Best Answer) จาํนวน 1 ขอ้ ไดแ้ก่ 1. เพศ 2. อาย ุ3. ระดบัการศึกษา 4. สถานภาพสมรส 5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  

6. ประสบการณ์ทาํงาน 

ส่วนท่ี 2 คาํถามส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั เอน็

ไอ (ประเทศไทย) จาํกดั จาํนวน 12 ดา้น ไดแ้ก่ 

ปัจจยัจูงใจ (Motivation Factors) 1. ความสําเร็จในหนา้ท่ี 2. การยอมรับนับถือ 3. ลกัษณะงานท่ี

น่าสนใจ 4. ความรับผิดชอบ 5. ความกา้วหนา้ 

 ปัจจยัคํ้าจุน (Hygiene Factors) 1. ค่าตอบแทน 2. ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา 3. ความสัมพนัธ์

กบัเพ่ือนร่วมงาน 4. การนิเทศงาน 5. นโยบายการบริหาร 6. สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 7. สภาพชีวิตส่วนตวั 

โดยมีลกัษณะของการประเมินค่า (Rating Scale) ของ Likert, R.(1967) 

ส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นคาํถามแบบปลายเปิด เพ่ือเปิดโอกาสให้ผูต้อบแบบสอบถาม

สามารถแสดงความคิดเห็นได ้

ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 

1. เร่ิมจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือนาํมากาํหนดกรอบแนวคิด 

2. สร้างแบบสอบถามภายใตก้รอบแนวคิด ทฤษฎี และวตัถุประสงค์ท่ีตอ้งการศึกษา โดยอาศยั

ความรู้ท่ีไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรม 

3. นาํแบบสอบถามท่ีร่างเสร็จเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา เพ่ือพิจารณาเน้ือหาของคาํถามวา่สามารถ

วดัไดต้รงตามเน้ือหาของเร่ืองท่ีตอ้งการวดัหรือไม่ หลงัจากนั้นนาํแบบสอบถามมาปรับปรุงตามคาํแนะนาํท่ีไดรั้บ

จากอาจารยท่ี์ปรึกษา 

4. นําแบบสอบถามไปให้ผูท้รงคุณวุฒิจาํนวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งตรงประเด็น

เน้ือหาโดยการหาดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence : IOC) ก่อนนาํเอาไปใชท้ดสอบกบั

กลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่ใชป้ระชากรสาํหรับการวจิยัคร้ังน้ีโดยไดค้่า IOC เท่ากบั 1.00  

5. นาํแบบสอบถามท่ีตรวจสอบแลว้ไปทดลองใช ้(Try Out) เก็บขอ้มูลกบักลุ่มประชากรท่ีไม่ใช่

กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน เพ่ือหาคุณภาพของเคร่ืองมือโดยการหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของ

แบบสอบถาม ค่าความเช่ือมั่นท่ีวิเคราะห์ได้เ รียกว่าค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Coefficient Alpha) โดยใน

แบบสอบถามเพ่ือใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ีไดค้่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาเท่ากบั 0.86 

  5.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

  การเก็บรวบรวมขอ้มูลไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตวัเอง โดยวธีิการแจกแบบสอบ โดยการสุ่ม

ตวัอย่างโดยใชค้วามน่าจะเป็น (Probability sampling) การสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) ตาม

ขั้นตอน ดงัน้ี 
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 1. ผูว้จิยัไดท้าํการแจกแบบสอบถามและรวบรวมแบบสอบถามจากผูต้อบแบบสอบถามดว้ยตนเอง 

จาํนวน 87 คน 

 2. บนัทึกขอ้มูลเอกสารและขอ้มูลแบบสอบถามเพ่ือทาํการวเิคราะห์ทางสถิติ 

 3. จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้ิจยัไดแ้จกแบบสอบถามไปจาํนวน 87 ชุดโดยวิธีสุ่มตวัอยา่งอยา่ง

ง่ายตามสดัส่วนของประชากรในแต่ละชุมชน โดยท่ีแบบสอบถามไดรั้บกลบัคืนมาและมีความสมบูรณ์จาํนวน 87 

ชุด คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต ์

  5.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  

 ผูว้จิยัเลือกใชส้ถิติในการวเิคราะห์เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะขอ้มูลและตอบวตัถุประสงคด์งัน้ี 

1. ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามใชส้ถิติค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage)           

เพ่ือบรรยายตวัแปรตามลกัษณะขอ้มูล 

2. การวิเคราะห์การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานบริษทั เอ็นไอ (ประเทศไทย) 

จาํกดัโดยใชส้ถิติความถ่ี, ร้อยละ, ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

3. การทดสอบสมมติฐานใช้ค่าสถิติ (t - test) เพ่ือวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างเพศกับการ

การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั เอ็นไอ (ประเทศไทย) จาํกดั และใชก้ารวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) เพ่ือวิเคราะห์ความแตกต่างระหวา่ง อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ

สมรส  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ประสบการณ์ทาํงาน ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05 และเม่ือพบความแตกต่างจะทาํ

การทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยวธีิ เชฟเฟ (Sheffe’s Method) 

 

6. สรุปผลการวจัิย 

 ผลการศึกษาการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานบริษทั เอ็นไอ (ประเทศไทย) จาํกดั 

สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

 1. ขอ้มูลส่วนบุคคล  

  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

สถานภาพสมรส รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และประสบการณ์ทาํงาน สรุปไดด้งัน้ี 

   เพศ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 65.52 

   อาย ุพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 36 - 45 ปี จาํนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 48.27 

   ระดบัการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาชั้นอนุปริญญา / ปวส. จาํนวน 

51 คน คิดเป็นร้อยละ 58.62 

   สถานภาพสมรส พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จาํนวน 48 คน คิดเป็น     

ร้อยละ 55.17 

   รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ตํ่ากวา่ 20,000 บาท 

จาํนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 50.57 

   ประสบการณ์ทาํงาน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีประสบการณ์ทาํงาน  11 - 15 ปี จาํนวน 

30 คน คิดเป็นร้อยละ 34.48 

 2.  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลระดบัของแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั เอ็นไอ (ประเทศ

ไทย) จาํกดั พบวา่ 
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 ปัจจยัจูงใจนั้นระดบัของแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั เอน็ไอ(ประเทศไทย) จาํกดั 

ปัจจยัจูงใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (x� = 3.49, S.D. = 0.76) และเม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดบัมาก

จาํนวน 4 ดา้น โดย ดา้นความรับผิดชอบ มีค่าเฉล่ียสูงสุด (x� = 3.70, S.D. = 0.65) รองลงมาคือดา้นความสาํเร็จใน

หน้าท่ี (x� = 3.68, S.D. = 0.65) และน้อยท่ีสุด คือ ด้านความก้าวหน้า มีระดับแรงจูงใจปานกลาง (x� = 2.99,                

S.D. = 0.93) 

 ปัจจัยคํ้ าจุนนั้นระดบัของแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานบริษทั เอ็นไอ(ประเทศไทย) 

จาํกดั ปัจจยัคํ้าจุนโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (x� = 3.51, S.D. = 0.71) และเม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบั

มากจาํนวน 6 ดา้นโดย ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน มีค่าเฉล่ียสูงสุด (x� = 3.68, S.D. = 0.66) รองลงมาคือ

ดา้นนโยบายการบริหาร (x� = 3.66, S.D. = 0.65)  และนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นค่าตอบแทน มีระดบัแรงจูงใจปานกลาง 

(x� = 3.41, S.D. = 0.75) 

 3. ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 พนกังานของบริษทั เอน็ไอ (ประเทศไทย) จาํกดั ท่ีมีเพศต่างกนัมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานในดา้น

ความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และดา้นค่าตอบแทนแตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 พนกังานของบริษทั เอน็ไอ (ประเทศไทย) จาํกดั ท่ีมีอายตุ่างกนัมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานในดา้น

ความสาํเร็จในหนา้ท่ี แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 พนักงานของบริษัท เอ็นไอ (ประเทศไทย) จํากัด ท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีแรงจูงใจใน                       

การปฏิบติังานดา้นค่าตอบแทน ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา นโยบายการบริหารแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .01 และดา้นความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 พนักงานของบริษัท เอ็นไอ (ประเทศไทย) จํากัด ท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกันมีแรงจูงใจใน                     

การปฏิบติังานในดา้นการยอมรับนบัถือ สภาพการทาํงาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 พนักงานของบริษัท เอ็นไอ (ประเทศไทย) จํากัด ท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่างกันมีแรงจูงใจใน                           

การปฏิบติังานในดา้นนโยบายการบริหารแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 พนกังานของบริษทั เอ็นไอ(ประเทศไทย) จาํกดั ท่ีมีรายประสบการณ์ทาํงานต่างกนั มีแรงจูงใจใน

การปฏิบัติงาน ในด้านการนิเทศงานแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และด้านลกัษณะงานท่ี

น่าสนใจ ดา้นค่าตอบแทนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 

7. อภิปรายผล  

 การศึกษา แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั เอน็ไอ (ประเทศไทย) จาํกดั ผูว้จิยั พบวา่ 

 พนกังานบริษทั เอ็นไอ (ประเทศไทย) จาํกดั ท่ีมีเพศต่างกนัมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนัใน

ดา้นภาพรวมมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ค่าตอบแทนอยา่งมีนยัสาํคญั

ท่ีระดบั .05 โดยเพศชายมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานมากกวา่เพศหญิง และมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานแตกต่าง

กนัในดา้นความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงานอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั .01 โดยเพศชายมีแรงจูงใจนอ้ยกวา่เพศหญิง ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จนัทร์แรม พุทธนุกูล (2554) ไดท้าํการศึกษา เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจใน 

การปฏิบติังานของบุคลากร วทิยาลยัการอาชีพสระบุรี จงัหวดัสระบุรี ท่ีพบวา่ บุคลากร วทิยาลยัการอาชีพสระบุรี 

ท่ีมีเพศต่างกนั มีระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานในภาพรวมไม่แตกต่างกนั 
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 พนกังานบริษทั เอ็นไอ (ประเทศไทย) จาํกดั ท่ีมีอายตุ่างกนัมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนัใน

ดา้นความสาํเร็จของหนา้ท่ีอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชญัญา อชิรศิลป์ (2551) ได้

ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของ พนกังานขาย บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ผลการวิจยั

พบวา่ แรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานขายมีความแตกต่างเม่ือเปรียบเทียบตามอาย ุและประสบการณ์ทาํงาน 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 พนักงานบริษทั เอ็นไอ (ประเทศไทย) จาํกดั ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีแรงจูงใจในการปฏิบติังาน

แตกต่างกนัในดา้นค่าตอบแทน ดา้นความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ดา้นนโยบายการบริหาร อยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .01 และดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ ธญัญณ์ณัช รุ่งโรจน์สุวรรณ (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ

พนกังานบริษทั อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จาํกดั ผลการวิจยัพบวา่ แรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานขายมีความ

แตกต่างเม่ือเปรียบเทียบระดบัการศึกษาอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 พนักงานบริษทั เอ็นไอ (ประเทศไทย) จาํกดั ท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนัมีแรงจูงใจในการปฏิบติังาน

แตกต่างกนัในดา้นการยอมรับนบัถือ ดา้นสภาพการทาํงาน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวิจัยของ ยู่เชียน จาง (2558) ได้ทําการวิจัยเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท อาํพนั

เทคโนโลยี จาํกดั ผลการวิจยัพบว่า อายุ สถานภาพท่ีต่างกนั มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงาน 

บริษทั อาํพนั เทคโนโลย ีจาํกดั แตกต่างกนั 

 พนกังานบริษทั เอน็ไอ (ประเทศไทย) จาํกดั ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนัมีแรงจูงใจในการปฏิบติังาน

แตกต่างกนัดา้นนโยบายการบริหารอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของภุมรินทร์ 

ทวิชศรี (2552) ได้ทาํการศึกษาเร่ืองความคาดหวงัและความพึงพอใจในการ ปฏิบัติงานของพนักงาน บริษทั               

พรอคเตอร์แอนด์แกมเบิล แมนูแฟคเจอร่ิง ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วน บุคคลด้านรายได้ท่ี แตกต่างกัน มี

ความหวงัในการทาํงานแตกต่างกนั 

 พนักงานบริษทั เอ็นไอ (ประเทศไทย) จาํกัด ท่ีมีประสบการณ์การทาํงานต่างกันมีแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังานแตกต่างกนัในดา้นการนิเทศงานอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และดา้นลกัษณะงานท่ีน่าสนใจ 

ดา้นค่าตอบแทนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของประกายมาศ เพชรรอด (2557) 

ไดท้าํการวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงาน บริษทั แอล.วาย.อินดสัตรีส จาํกดั

ระยะเวลาปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนัทาง สถิติอย่างมีนัยสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .05 

 

8. ข้อเสนอแนะ 

 8.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ทาํใหเ้ราทราบแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาบริษทั เอน็

ไอ (ประเทศไทย) จาํกดั ดงัน้ี 

 1.  ดา้นความกา้วหนา้ ควรมีการสนบัสนุนในเร่ืองการศึกษาเพ่ือนาํความรู้มาพฒันาองคก์าร จดัให้

มีโครงสร้างในการบริหารและลาํดบัชั้นต่างๆท่ีกวา้ง มีตาํแหน่งท่ีรองรับการก้าวหน้า สามารถให้พนักงานมี

โอกาสในการเล่ือนระดบัต่อไป โดยการประเมินผลตอ้งมีความชดัเจน ยุติธรรม และสามารถขอตรวจสอบได้
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2.  ดา้นสภาพแวดลอ้ม ควรมีการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม สถานท่ีทาํงานลกัษณะเหมาะสม

กบัการทาํงาน มีแสงสวา่ง อากาศถ่ายเท มีอุณหภูมิท่ีเหมาะสมในการปฏิบติังาน ระบบความความปลอดภยัในการ

ทาํงานเพียงพอและเหมาะสม 

 3.  ดา้นค่าตอบแทน ควรมีการกาํหนดในดา้นค่าตอบแทนต่างๆ เช่น เงินเดือน สวสัดิการ โบนสั 

ประจาํปี ท่ีเหมาะสมเพ่ือทาํใหเ้กิดแรงจูงใจต่อพนกังาน ซ่ึงจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 

 8.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

 จากผลการวิจัยผูศึ้กษามีข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อแนวทางการปรับปรุงและเพ่ือพฒันา                     

การบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน ดงัน้ี 

 1.  ควรศึกษาในเชิงลึกเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงาน บริษทั  

เอ็นไอ (ประเทศไทย) จาํกดั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เพ่ือให้ทราบอุปสรรค ปัญหาท่ีชดัเจน นาํไปสู่การสร้าง

ประสิทธิภาพท่ีตรงประเด็น หรือควรทาํเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

 2. ควรศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบริษทัอ่ืนๆ ท่ีมีรูปแบบ

ใกลเ้คียงกบั บริษทั เอ็นไอ (ประเทศไทย) จาํกดั และใชท้ฤษฏีของนักคิดท่านอ่ืนๆ มาศึกษา เพ่ือให้ไดว้ิธีการ

พฒันาบุคลากรใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือวิเคราะห์จาํแนกความเส่ียง ประเมินความเส่ียง และควบคุมความเส่ียงเพ่ือ

นําเสนอโปรแกรมการประเมินความเส่ียงและเคร่ืองมือการจดัการความเส่ียงในการปลูกมะม่วงของจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา โดยใชก้ารวจิยัแบบผสมผสานคือ ใชว้ธีิวจิยัเชิงปริมาณ ทาํเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งจากเกษตรกรผูป้ลูก

มะม่วงของจงัหวดัฉะเชิงเทรา จาํนวน 400 ตวัอยา่ง ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิง

อนุมาน และสนบัสนุนขอ้คน้พบดว้ยการวจิยัเชิงคุณภาพ โดยมีกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกัคือ ผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้งกบัการ

ผลิตมะม่วงของจงัหวดัฉะเชิงเทรา จาํนวน 8 คน  

 ผลการวจิยัพบวา่ เกษตรกรมีปัจจยัความเส่ียงในดา้นผลผลิตลน้ตลาดมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นการ

ขาดแคลนแรงงาน ดา้นสภาพภูมิอากาศ/ภยัพิบติัธรรมชาติ และดา้นการจดัการการเงิน/บญัชี ตามลาํดบั ดงันั้นจาก

ผลการศึกษาทาํให้คณะผูว้ิจยันาํเสนอโปรแกรมการจดัการความเส่ียงและเคร่ืองมือการจดัการความเส่ียงเพ่ือให้

เกษตรกรสามารถใชเ้ป็นแนวทางและนาํไปวางแผนเพ่ือป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ้

 

คาํสําคญั: โปรแกรมประเมินความเส่ียง  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. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 จงัหวดัฉะเชิงเทรามีการพฒันาโดยมีรากฐานทางเศรษฐกิจแต่เดิมมาจากภาคเกษตรกรรม ซ่ึงประชากร

ส่วนใหญ่ของจงัหวดัประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นหลกั ประกอบกบัภาคการเกษตรถือไดว้่าเป็นสาขาท่ีมี

ความสําคญัต่อเศรษฐกิจของจังหวดั โดยมีมูลค่าผลิตภณัฑ์มวลรวมเป็นอนัดับหน่ึงของจังหวดั ทั้ งน้ีจังหวดั

ฉะเชิงเทรายงัถือไดว้า่เป็นจงัหวดัท่ีมีการปลูกมะม่วงมากท่ีสุดของประเทศ เพราะเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ์

ของทรัพยากรในดินท่ีเอ้ือต่อการปลูกมะม่วงมาก และอาํเภอท่ีปลูกมะม่วงมากท่ีสุด คืออาํเภอบางคลา้ และอาํเภอ

แปลงยาว มะม่วงถือเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสาํคญัของจงัหวดัฉะเชิงเทรา เพราะสามารถผลิตผลผลิตท่ีมีรสชาติดี และ

คุณภาพได้มาตรฐาน และยงัได้รับใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีและเหมาะสม Good Agricultural 

Practices-GAP จากกรมวิชาการเกษตร นอกจากน้ียงัเป็นแหล่งผลิตมะม่วงนํ้ าดอกไมท่ี้มีรสชาติดี และสร้าง

ช่ือเสียงอยา่งมากทั้งในระดบัประเทศและทัว่โลก สามารถส่งออกทั้งในรูปผลดิบ ผลสุก และแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคา่

นาํรายไดเ้ขา้ประเทศมูลค่าปีละหลายร้อยลา้นบาท (แผนพฒันาจงัหวดัฉะเชิงเทรา, 2561) 

 ในปัจจุบนัจงัหวดัฉะเชิงเทรามีพ้ืนท่ีปลูกมะม่วงลดลงอยา่งต่อเน่ือง อนัเกิดจากปัญหาดา้นความเส่ียงท่ี

เกิดจากภยัพิบติัทางธรรมชาติ เกิดนํ้ าท่วมทาํให้เกิดการแช่ขงัท้ิงเป็นเวลานานนบัเดือน หลงัจากมีการผนันํ้ าผ่าน

เขา้มาในพ้ืนท่ีรองรับนํ้ า ซ่ึงเหลือพ้ืนท่ีการผลิตมะม่วงอยู่จาํนวน 23,425 ไร่ และสามารถเก็บเก่ียวผลผลิตได้ 

จาํนวน 21,049 ไร่ นอกจากน้ียงัมีปัญหาความเส่ียงในเร่ืองของตลาด/ราคาผลผลิต ซ่ึงมีความผนัผวนค่อนขา้งสูง 

ทั้งน้ีเน่ืองมาจากความแปรปรวนของสภาพดินฟ้าอากาศ และปริมาณนํ้ าฝนในแต่ละปี ไม่เป็นไปตามท่ีเกษตรกร

คาดหวงั อีกทั้งยงัมีปัญหาความเส่ียงในการขาดแคลนแรงงานในช่วงฤดูเก็บเก่ียวผลผลิต และปัญหาความเส่ียงใน

ดา้นอ่ืนๆ อีก เป็นตน้ ซ่ึงจากปัญหาความเส่ียงเหล่าน้ีจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายไดแ้ละสภาพความเป็นอยูข่อง

เกษตรกรผูป้ลูกมะม่วงในพ้ืนท่ี (สาํนกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา, 2557) 

 จากปัญหาท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้นจะเห็นไดว้่า ปัญหาดา้นความเส่ียงทางการเกษตรเป็นปัญหาท่ีสําคญั

อยา่งหน่ึงของเกษตรกรผูป้ลูกมะม่วงของจงัหวดัฉะเชิงเทรา ดงันั้นการบริหารความเส่ียงจะเป็นการประเมินความ

เสียหายท่ีเกิดข้ึนท่ีอาจจะมีผลกระทบต่อเกษตรกร รวมทั้งเป็นการเลือกวิธีบริหารความเส่ียง และนาํวิธีท่ีเลือกได้

ไปปฏิบติัเพ่ือลดและขจดัความเส่ียงให้หมดไป หรือช่วยบริหารความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ีเกษตรกรสามารถ

ยอมรับได ้(ฐิติวดี ชยัวฒัน,์ 2552) 

 ดงันั้นคณะผูว้จิยัจึงเลง็เห็นวา่โครงการวจิยัน้ีจะเป็นประโยชน์ทั้งในระดบัชุมชนพ้ืนท่ี และระดบัจงัหวดั

ตามแผนงานท่ีมีความสอดคล้องกัน และยงัสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวดัฉะเชิงเทรา พ.ศ.2561-2564 

(แผนพฒันาจงัหวดัฉะเชิงเทรา, 2561) คณะผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา การพฒันาโปรแกรมประเมินความ
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เส่ียงในการปลูกมะม่วงในจงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยมุ่งศึกษาการวเิคราะห์จาํแนกความเส่ียง ประเมินความเส่ียง และ

ควบคุมความเส่ียงในปลูกมะม่วงของจังหวดัฉะเชิงเทรา เพ่ือนําเสนอโปรแกรมการประเมินความเส่ียงและ

เคร่ืองมือการจดัการความเส่ียง ท่ีจะสามารถช่วยลดความเส่ียงในการบริหารจดัการฟาร์มได ้ภายใตก้ารเสนอ

ผลผลิตท่ีดีมีคุณภาพใหก้บัผูบ้ริโภคเพ่ือใหผ้ลิตภณัฑม์ะม่วงมีคุณภาพมากข้ึน ทาํให้กลุ่มเกษตรกรมีรายไดสู้งข้ึน 

และช่วยสร้างเครือข่ายเกษตรกรในสายผลิตภณัฑใ์ห้มีความเขม้แขง็และยัง่ยืนในอนาคต และมีความสามารถใน

การพ่ึงพาตนเองได ้มีภูมิคุม้กนัพร้อมรับความเส่ียงในมิติต่างๆ รวมทั้งมีความสามารถในระดบัท่ีพร้อมก้าวสู่              

การเป็นผูป้ระกอบการมืออาชีพท่ีสามารถทาํการเกษตรไดจ้นประสบความสําเร็จไดใ้นอนาคตรวมถึงการสร้าง

เกษตรกรรุ่นใหม่ทดแทนรุ่นเดิมดว้ยวถีิและบริบทท่ีเหมาะสม 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 (1) เพ่ือวเิคราะห์จาํแนกความเส่ียง การประเมินความเส่ียง และควบคุมความเส่ียงในการปลูกมะม่วงของ

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 (2) นาํเสนอโปรแกรมการประเมินความเส่ียงและเคร่ืองมือการจดัการความเส่ียงในการปลูกมะม่วงของ

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

 4.1 แบบแผนการวจิยั  

 การวิจัยในคร้ังน้ี คณะผูว้ิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจยัแบบผสมผสาน กล่าวคือเป็นการวิจัยทั้ งเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) ซ่ึงเป็นการวิจยัท่ีมุ่งหาขอ้เท็จจริงและขอ้สรุปเชิงปริมาณ โดยการใชข้อ้มูลท่ีเป็นตวัเลข

เป็นหลกัฐานยืนยนัความถูกตอ้งของขอ้คน้พบและขอ้สรุปต่างๆ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล และสนบัสนุนขอ้คน้พบเชิงปริมาณดว้ยการวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

 

ปัจจยัความเส่ียงในการปลูกมะม่วง

ของจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

Internal Risk 

- ผลผลิตลน้ตลาด 

- การจดัการการเงิน/บญัชี 

External Risk 

- สภาพภูมิอากาศ/ภยัพิบติัธรรมชาติ 

- การขาดแคลนแรงงาน 

- โปรแกรมประเมินความเส่ียง 

- เคร่ืองมือการจดัการความเส่ียง 
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        4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ เกษตรกรผูป้ลูกมะม่วงของจงัหวดัฉะเชิงเทรา จาํนวน 7,598 

คน (แผนพฒันาจงัหวดัฉะเชิงเทรา, 2561)  โดยมีการกาํหนดขนาดตวัอย่างโดยใชสู้ตรการคาํนวณตวัอยา่งของ   

ทาโร ยามาเน่  ท่ีระดับความเช่ือมัน่ 95% และกาํหนดความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได้ .05 (Yamane, 1973) ได้

ตวัอยา่ง จาํนวน 400 ตวัอยา่ง ในส่วนของการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยมีกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกัท่ีใชใ้นการวิจยั แบ่งเป็น  

4 กลุ่ม 8 ราย รวมทั้ งส้ินจาํนวน 8 คน ซ่ึงมีความสําคญัและมีความเก่ียวขอ้งกับการปลูกมะม่วงของจังหวดั

ฉะเชิงเทรา โดยใชว้ธีิการเลือกสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

        4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 

  (1) ตัวแปรอิสระ (Independent variable) คือ ปัจจัยความเส่ียงในการปลูกมะม่วงของจังหวดั

ฉะเชิงเทรา โดยคณะผูว้จิยัไดแ้บ่งการศึกษาออกเป็น ปัจจยัความเส่ียงภายใน ประกอบดว้ย ความเส่ียงดา้นผลผลิต

ลน้ตลาด และความเส่ียงดา้นการจดัการการเงิน/บญัชี ส่วนปัจจยัความเส่ียงภายนอก ประกอบดว้ย ความเส่ียงดา้น

สภาพภูมิอากาศ/ภยัพิบติัธรรมชาติ และการขาดแคลนแรงงาน 

  (2) ตวัแปรตาม (Dependent variable) คือ โปรแกรมประเมินความเส่ียง และเคร่ืองมือการจดัการ

ความเส่ียง 

      4.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

 ในการวจิยัเชิงปริมาณ คณะผูว้จิยัใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เก่ียวกบัปัจจยั 

ความเส่ียงในการปลูกมะม่วงในจงัหวดัฉะเชิงเทรา และแนวทางการจดัการความเส่ียงของเกษตรกรผูป้ลูกมะม่วง

ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 โดยในกระบวนการของการวเิคราะห์ ประเมินความเส่ียง และควบคุมความเส่ียงในการปลูกมะม่วงของ

เกษตรกรในจงัหวดัฉะเชิงเทรา คณะผูว้จิยัจะดาํเนินการใน 3 ขั้นตอนดงัน้ี 

 ขั้นที ่1 การจาํแนกความเส่ียง (Identify Risks) คือ การคน้หาวา่มีความเส่ียงใดบา้งท่ีจะส่งผลในแง่

ลบต่อเกษตรกรท่ีปลูกมะม่วงของจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 ขั้นที ่2 การประเมนิความเส่ียง (Risk Assessment) เป็นการนาํปัจจยัความเส่ียงแต่ละปัจจยัท่ีระบุไว ้

มาประเมินโอกาส (Likelihood) ท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความเส่ียงต่างๆ  

 ขั้นที่ 3 ควบคุมความเส่ียง (Risk Control) หลงัจากท่ีไดป้ระเมินค่าความเส่ียงแลว้จะตอ้งตดัสินใจ

หาแนวทางเพ่ือลดระดบัโอกาสในการเกิดความเส่ียง และลดผลกระทบของเหตุการณ์ให้อยูใ่นระดบัท่ีเกษตรกร

สามารถยอมรับได ้

 โดยคณะผูว้ิจยันาํแบบสอบถามไปให้นักวิชาการและผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นบริหารธุรกิจ จาํนวน 3 ท่าน 

พิจารณาด้วยเทคนิคหาค่าดัชนีความสอดคลอ้ง IOC ซ่ึงผลการตรวจสอบ พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.91 หาค่าความ

เช่ือมัน่โดยใช้สูตรหาค่าสัมประสิทธ์ิ Cronbach’s Alpha ได้ค่าเท่ากับ 0.914 สรุปได้ว่าแบบสอบถามน้ีมีความ

น่าเช่ือถือหรือมีความเช่ือมัน่ไดสู้ง และใชแ้บบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้างเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล

เชิงคุณภาพเพ่ือนาํไปสนบัสนุนขอ้คน้พบเชิงปริมาณ 

 เคร่ืองมือในการวิจัยเชิงคุณภาพ คณะผูว้ิจยัทาํการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการการบริหารจดัการความเส่ียงทางการเกษตร เพ่ือนาํมาใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบในการสร้างแนวคาํถามในการ

สัมภาษณ์ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยคณะผูว้ิจัยได้วางกรอบประเด็นสําคญัในแต่ละหัวขอ้ของการ

สมัภาษณ์เชิงลึกตามแนวทางท่ีใชใ้นการศึกษา เพ่ือนาํขอ้มูลมายนืยนัสนบัสนุนขอ้คน้พบจากการวจิยัเชิงปริมาณ  
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       4.5 การเกบ็รวบรวมและการวเิคราะห์ข้อมูล  

 คณะผูว้จิยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลการวจิยัในคร้ังน้ีดว้ยตนเอง โดยดาํเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 

 ขั้นตอนที ่1 การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ คณะผูว้จิยันาํขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดจ้ากแบบสอบถาม

มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูล จากนั้นประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป และใช้

สถิติเชิงพรรณนา ในการวเิคราะห์ ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพ่ือสรุปขอ้มูลและ

นาํไปสนับสนุนขอ้มูลเชิงคุณภาพ และเป็นการตรวจสอบผลการประเมินความเส่ียงท่ีไดม้าจดัลาํดบัปัจจัยท่ีมี

โอกาสพบมากท่ีสุด และเกิดผลกระทบสูงสุดต่อเกษตรกรผูเ้พาะปลูกมะม่วงของจงัหวดัฉะเชิงเทรา เพ่ือนาํไปสู่

การนาํเสนอโปรแกรมการประเมินความเส่ียงและเคร่ืองมือการจดัการความเส่ียงในการปลูกมะม่วงของเกษตรกร

ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ คณะผูว้ิจยันาํขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก มาเรียบ

เรียง ทาํการตรวจสอบขอ้มูล และนาํขอ้มูลดงักล่าวมาทาํการวเิคราะห์ตามแนวทางการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ

ของ สุภางค ์จนัทวานิช (2557) ไดแ้ก่ การจาํแนกขอ้มูล การเปรียบเทียบขอ้มูล การเช่ือมโยงแนวคิดท่ีสัมพนัธ์กนั 

และการสรุปตีความดว้ยการบรรยายผล และนาํเสนอผลการวิจยัวา่ไดค้น้พบความจริงเพ่ือยืนยนัความรู้ท่ีมีมาแต่

เดิมหรือไดค้วามรู้ใหม่ประการใด เพ่ือสรุปรายละเอียดเน้ือหาตามประเด็นต่างๆ  

 

5. สรุปผลการวจัิย 

 ผลการศึกษาวจิยั ตามวตัถุประสงค์ 2 ข้อ มดีงันี ้

 1. การวเิคราะห์จาํแนกความเส่ียง การประเมินความเส่ียง และควบคุมความเส่ียงในการปลูกมะม่วงของ

จงัหวดัฉะเชิงเทรา คณะผูว้จิยัสามารถสรุปโดยแยกเป็นประเด็นได ้ดงัน้ี 

 

ตาราง 1  ผลการวเิคราะห์จาํแนกความเส่ียง การประเมินความเส่ียง และควบคุมความเส่ียงในการปลูกมะม่วงของ 

 จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ปัจจัย 

ความ

เส่ียง 

ผู้ตอบ

แบบสอบถาม 

(ใช่)  

คน (ร้อยละ) 

ผู้ตอบ

แบบสอบถาม 

(ไม่ใช่) 

คน (ร้อยละ) 

รวม 

จํานวน  

(ร้อยละ) 

โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง ระดับความรุนแรงของ 

ผลกระทบความเส่ียง 

คะแนน 

ความ 

เส่ียง 

ระดับ 

ความ

เส่ียง 

การ

จัดลําดับ

ความ

เส่ียง 
x� S.D. ระดับ x� S.D. ระดับ 

R1 301 

(75.25) 

99 

(24.75) 

400 

(100.00) 

3.91 .62 มาก 3.97 .67 มาก 19.80 Extreme 

Risk 

สูงมาก 

R2 276 

(69.00) 

124 

(31.00) 

400 

(100.00) 

3.89 .72 มาก 3.97 .70 มาก 13.79 High 

Risk 

สูง 

R3 229 

(57.25) 

171 

(42.75) 

400 

(100.00) 

3.93 .74 มาก 4.07 .74 มาก 16.06 Extreme 

Risk 

สูงมาก 

R4 265 

(66.25) 

135 

(33.75) 

400 

(100.00) 

4.06 .72 มาก 4.09 .67 มาก 16.67 Extreme 

Risk 

สูงมาก 

รวม 3.95 .70 มาก 4.03 .70 มาก 16.58 Extreme 

Risk 

สูงมาก 

หมายเหตุ :  R1 = ความเส่ียงดา้นผลผลิตลน้ตลาด R2 = ความเส่ียงดา้นการจดัการการเงิน/บญัชี 

 R3 = ความเส่ียงดา้นสภาพภูมิอากาศ/ภยัพิบติัธรรมชาติ  R4 = ความเส่ียงดา้นการขาดแคลนแรงงาน 
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 จากตารางท่ี 1 ผลการวจิยัพบวา่ เกษตรกรผูป้ลูกมะม่วงในจงัหวดัฉะเชิงเทราส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่ 

การบริหารจดัการฟาร์ม (มะม่วง) ของจงัหวดัฉะเชิงเทรามีโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มี

ระดบัความรุนแรงของผลกระทบความเส่ียงในภาพรวมอยูใ่นระดบั มาก และมีระดบัความเส่ียงในภาพรวมอยูใ่น

ระดบั สูงมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายปัจจยัพบว่า เกษตรกรผูป้ลูกมะม่วงในจงัหวดัฉะเชิงเทรามีปัจจยัเส่ียงดา้น

ผลผลิตลน้ตลาดมากท่ีสุด โดยมีคะแนนความเส่ียงเท่ากบั 19.80 ระดบัความเส่ียง Extreme Risk และมีลาํดบัความ

เส่ียงสูงมาก รองลงมาไดแ้ก่ ปัจจยัเส่ียงดา้นการขาดแคลนแรงงาน มีคะแนนความเส่ียงเท่ากบั 16.67 ระดบัความ

เส่ียง Extreme Risk และมีลาํดับความเส่ียงสูงมาก ปัจจัยความเส่ียงด้านสภาพภูมิอากาศ/ภยัพิบัติธรรมชาติ มี

คะแนนความเส่ียงเท่ากบั 16.06 ระดบัความเส่ียง Extreme Riske และมีลาํดบัความเส่ียงสูงมาก และปัจจยัความ

เส่ียงดา้นการจดัการการเงิน/บญัชี มีคะแนนความเส่ียงเท่ากบั 13.79 ระดบัความเส่ียง High Risk และมีลาํดบัความ

เส่ียงสูง ตามลาํดบั 

 เม่ือพิจารณาตามเกณฑก์ารประเมินความเส่ียง สามารถจดัระดบัความเส่ียงไดด้งัน้ี 

 

ตาราง 2 ตารางระดบัความเส่ียง (Risk Matrix) จากมุมมองของเกษตรกร 

 โอกาสในการเกดิความเส่ียง (Likelihood) 

 น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

ระ
ดบั

คว
าม

รุน
แร

งข
อง

คว
าม

เสี่
ยง

 

 

สูงมาก    R1  

สูง   R2 R3,R4  

ปานกลาง      

น้อย      

น้อยมาก      

 

 จากตารางท่ี 2 ผลการจาํแนกกลุ่มประเภทของปัจจยัความเส่ียง จะเห็นไดว้า่เกษตรกรส่วนใหญ่มองว่า 

ปัจจัยความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่อยู่ในระดับความรุนแรงและมีโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนในระดบัสูงมาก ซ่ึงเป็น

สัญญาณท่ีบ่งบอกใหท้ราบวา่การบริหารความเส่ียงของเกษตรกรผูป้ลูกมะม่วงในจงัหวดัฉะเชิงเทรา มีความเส่ียง

ดา้นผลผลิตลน้ตลาด ดา้นสภาพภูมิอากาศ/ภยัพิบติัธรรมชาติ และดา้นการขาดแคลนแรงงานอยู่ในระดบัท่ีไม่

สามารถยอมรับได ้จาํเป็นตอ้งเร่งจดัการความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับไดท้นัที โดยตอ้งจดัการความเส่ียง

เพ่ือใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับไดต้่อไป มีเพียงปัจจยัความเส่ียงดา้นการจดัการการเงิน/บญัชีเท่านั้น ท่ีมีความเส่ียงอยู่

ในระดบัท่ีไม่สามารถยอมรับได ้โดยตอ้งจดัการความเส่ียงเพ่ือใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับไดต้่อไป  

 2. นําเสนอโปรแกรมการประเมินความเส่ียงและเคร่ืองมือการจัดการความเส่ียงในการปลูกมะม่วงของ

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 การออกแบบโปรแกรมการประเมินความเส่ียงนั้น โดยเร่ิมตน้จากการรวบรวบขอ้มูลสภาพปัญหาการ

บริหารจัดการฟาร์มและปัจจัยความเส่ียงการปลูกมะม่วงของจังหวดัฉะเชิงเทรา เพ่ือนํามาวิเคราะห์ขอ้มูล 

ตลอดจนผลการวิจยัท่ีไดม้าออกแบบและพฒันาโปรแกรมการประเมินความเส่ียงและเคร่ืองมือการจดัการความ

เส่ียง เพ่ือใหผู้ใ้ชง้านสามารถประเมินความเส่ียง และคาํนวณผลการประเมินความเส่ียงเพ่ือใหท้ราบวา่มีความเส่ียง

อยูใ่นระดบัใด มีความจาํเป็นตอ้งเร่งดาํเนินการแกไ้ขเร่งด่วนเพียงใดและจะมีแนวทางในการจดัการความเส่ียงใน

รูปแบบใด ซ่ึงมีวธีิการดาํเนินงาน ดงัน้ี 
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 2.1 ศึกษาโครงสร้างของฐานขอ้มูล และการรวบรวมขอ้มูลการประเมินความเส่ียง ตลอดจน

แนวทางการจดัการความเส่ียง โดยศึกษาและกาํหนดความตอ้งการของโปรแกรมประเมินความเส่ียง ใชห้ลกัการ

จดัการฐานขอ้มูล เก็บขอ้มูลใหเ้ป็นระบบโดยใชร้ะบบฐานขอ้มูลผา่นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และรวบรวมขอ้มูลจดัทาํ

ใหอ้ยูใ่นรูปแบบท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนั  

 2.2 วิเคราะห์ระบบงาน ทําการศึกษาส่วนประกอบและการทํางานของระบบงานสารสนเทศ

เก่ียวกบัการประเมินความเส่ียง กาํหนดขอบเขตของการประเมินความเส่ียง โอกาสและความรุนแรงของความ

เส่ียง และแนวทางการจดัการความเส่ียง เพ่ือนาํไปสู่การพฒันาโปรแกรมเพ่ือคาํนวณผลการประเมินความเส่ียง 

บนัทึกขอ้มูลและปรับปรุงแกไ้ขขอ้มูลให้มีความทนัสมยั และพฒันาโปรแกรมเพ่ือการประเมินความเส่ียงตาม

รูปแบบท่ีกาํหนด  

 โดยผูใ้ชง้านสามารถเร่ิมตน้ใชโ้ปรแกรมการประเมินความเส่ียงและเคร่ืองมือการจดัการความเส่ียงผา่น

ทางหนา้จอหลกัของ Web page : http://www.mango-risktest.com ดงัแผนภาพท่ี 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 แผนภาพที ่2 Web page ของโปรแกรมการประเมินความเส่ียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 แผนภาพที ่3 ปัจจยัการประเมินความเส่ียง                            แผนภาพที ่4 แบบสอบถามความเส่ียง 
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       แผนภาพที ่5 การคาํนวณผลการประเมินความเส่ียง         แผนภาพที ่6 แนวทางการจดัการความเส่ียง 

 

 โดยผลจากการสมัภาษณ์ผูใ้ชง้านซ่ึงเป็นเกษตรกรผูป้ลูกมะม่วงในจงัหวดัฉะเชิงเทรา และจาํนวน 50 คน 

พบวา่ 42 คน มีความพึงพอใจในการใชง้าน และอีก 8 คน แจง้ให้ทาํการแกไ้ข เม่ือทาํการปรับปรุงโปรแกรมแลว้ 

พบวา่ทาํให้ผูใ้ชง้านทั้งหมดเกิดความพึงพอใจ เน่ืองจากโปรแกรมสามารถกาํหนดความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูล

ปัญหาและปัจจยัความเส่ียงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ทาํใหผู้ใ้ชง้านสามารถประเมินความเส่ียง ทราบระดบัความเส่ียงท่ีตอ้ง

ดาํเนินการแกไ้ข และทราบแนวทางการจดัการความเส่ียงไดต้รงตามความตอ้งการ ซ่ึงสามารถนาํไปวางแผนเพ่ือ

ป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน และมีแนวทางในการจดัการฟาร์มและบริหารความเส่ียงในการปลูกมะม่วงเพ่ือ

ลดหรือขจดัความเส่ียงใหห้มดไป หรือช่วยบริหารความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเกษตรกรสามารถยอมรับได ้

  

6. อภิปรายผล  

 การวิจัยเร่ือง การพฒันาโปรแกรมประเมินความเส่ียงในการปลูกมะม่วงของจังหวดัฉะเชิงเทรา 

คณะผูว้จิยัสามารถอภิปรายผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

 ปัจจัยความเส่ียงในการปลูกมะม่วงของจงัหวดัฉะเชิงเทรา พบว่า เกษตรกรผูป้ลูกมะม่วงในจงัหวดั

ฉะเชิงเทราส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่ การบริหารจดัการฟาร์ม (มะม่วง) ของจงัหวดัฉะเชิงเทรา มีปัจจยัเส่ียงดา้น

ผลผลิตลน้ตลาดมากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ ปัจจัยเส่ียงดา้นการขาดแคลนแรงงาน ปัจจัยความเส่ียงดา้นสภาพ

ภูมิอากาศ/ภยัพิบัติธรรมชาติ และปัจจัยความเส่ียงด้านการจัดการการเงิน/บัญชี ตามลาํดับ ซ่ึงสอดคลอ้งกับ

งานวิจยัของไชยยะ คงมณี และคณะ (2560) ท่ีไดศึ้กษาวิจยัเก่ียวกบั การรับรู้ความเส่ียงและกลยทุธ์จดัการความ

เส่ียงของเกษตรกรสวนยางในภาคใต้ ประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า ความเส่ียงของเกษตรกรสวนยางมี

แหล่งกาํเนิดจาก 1) ความเส่ียงดา้นการผลิต 2) ความเส่ียงดา้นตลาด 3) ความเส่ียงทางการเงิน 4) ความเส่ียงดา้น

แรงงาน 5) ความเส่ียงดา้นสภาพภูมิอากาศ 6) ความเส่ียงดา้นภยัธรรมชาติ 7) ความเส่ียงดา้นนโยบายรัฐ/สถาบนั 

8) ความเส่ียงจากตวัเกษตรกรและสมาชิกในครัวเรือน และ 9) ความเส่ียงดา้นอ่ืนๆ ซ่ึงเกษตรกรผูป้ลูกมะม่วงใน

จงัหวดัฉะเชิงเทราตอ้งมีการปรับตวัและเตรียมความพร้อมในการรับมือกบัความเส่ียงดงักล่าว ตลอดจนควรไดรั้บ

สนบัสนุนองคค์วามรู้ดา้นการบริหารจดัการฟาร์ม (มะม่วง) จากหน่วยงานภาครัฐอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวิจัยของ Abid, Schilling, Zulfiqar (2016) ได้ศึกษาวิจยัเก่ียวกับ ความเปราะบาง การปรับตวั และการรับรู้
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ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงในระดบัฟาร์ม ผลการวจิยัพบวา่ เกษตรกรจะมีการปรับตวัใน 3 รูปแบบ 1) การลด

ปัจจยัเส่ียงในการเพาะปลูกมนัสาํปะหลงั 2) การเสริมภูมิคุม้กนัเพ่ือรับมือหรือเตรียมความพร้อมกบัความเส่ียงจาก

สภาพภูมิอากาศ และ 3) ดา้นหาความรู้เพ่ิมเติมในประเด็นพืชมนัสําปะหลงัรวมทั้งการแข่งขนัของเกษตรกรใน

ตลาดเหล่าน้ี ทั้งปัจจยัเหล่าน้ียงัข้ึนอยูก่บัการสนบัสนุนจากรัฐ เพ่ือช่วยให้กลุ่มเกษตรกรมีรายไดสู้งข้ึน และช่วย

สร้างเครือข่ายเกษตรกรในสายผลิตภณัฑใ์หมี้ความเขม้แขง็และยัง่ยนืในอนาคต  

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

 (1) กลุ่มเกษตรกรสามารถนาํหลกัการบริหารจดัการความเส่ียงเขา้ไปใชด้าํเนินการพฒันาภายใน

กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตมะม่วง อนัจะนาํไปสู่การพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการหรือนกัธุรกิจกลุ่มผูผ้ลิตมะม่วงและ

กลุ่มผูแ้ปรรูปมะม่วงใหมี้การดาํเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนการผลิต 

 (2) กลุ่มเกษตรกรมีการเรียนรู้การแกไ้ขปัญหาความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนภายในระบบการผลิตของกลุ่ม

เกษตรกร เพ่ือสามารถช่วยลดความเส่ียงในการบริหารจดัการฟาร์มได ้ภายใตก้ารเสนอผลผลิตท่ีดีมีคุณภาพให้กบั

ผูบ้ริโภคเพ่ือใหผ้ลิตภณัฑม์ะม่วงมีคุณภาพมากข้ึน ทาํใหก้ลุ่มเกษตรกรมีรายไดสู้งข้ึน 

 (3) กลุ่มเกษตรกรมีความสามารถในการพ่ึงพาตนเองได ้มีภูมิคุม้กนัพร้อมรับความเส่ียงในมิติต่างๆ 

รวมทั้ งมีความสามารถในระดับท่ีพร้อมก้าวสู่การเป็นผูป้ระกอบการมืออาชีพท่ีสามารถทาํการเกษตรได้จน

ประสบความสาํเร็จไดใ้นอนาคตรวมถึงการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ทดแทนรุ่นเดิมดว้ยวถีิและบริบทท่ีเหมาะสม 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

         ควรเพ่ิมการศึกษาปัจจัยความเส่ียงในประเด็นต่างๆ เพ่ิมเติมมากข้ึน เพ่ือก่อให้เกิดองค์ความรู้และ

ประโยชน์ต่อกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกมะม่วงในจงัหวดัฉะเชิงเทรา เพ่ือให้มีการวางแผนเพ่ือป้องกนัความเส่ียงท่ี

อาจจะเกิดข้ึนและมีแนวทางในการจดัการฟาร์มและบริหารความเส่ียงในการผลิตมะม่วงเพ่ือลดหรือขจดัความ

เส่ียงใหห้มดไป หรือช่วยบริหารความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเกษตรกรสามารถยอมรับได ้

 

8. กติติกรรมประกาศ 

 คณะผูว้ิจยัขอขอบพระคุณ สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ร่วมกบัสาํนกังาน

กองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.) ท่ีไดส้นบัสนุนทุนวจิยั ประจาํปีงบประมาณ 2561 และผูท้รงคุณวฒิุทุกท่านท่ีได้

ใหค้าํแนะนาํและขอ้เสนอแนะในการทาํวจิยัคร้ังน้ีจนสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาความสุขในการปฏิบติังานของพนกังานหา้งสรรพสินคา้คร้ังน้ีเป็นการศึกษาพนกังานทั้งหมด

ในห้างสรรพสินค้าแห่งหน่ึงในจังหวัดอุดรธานี มีว ัตถุประสงค์เ พ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสุขใน                            

การปฏิบติังาน 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้นความสมัพนัธ์ ดา้นสวสัดิการและขวญักาํลงัใจ ดา้นลกัษณะ

ของงาน ด้านความก้าวหน้า และด้านการยอมรับนับถือ และเพ่ือศึกษาแนวทางในการสร้างความสุขในการ

ปฏิบติังาน การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ ศึกษากบัประชากร ทั้งหมด 105 คน ใชส้ถิติเชิงพรรณนาสาํหรับ

การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป และสถิติเชิงอนุมาน สาํหรับการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการปฏิบติังาน 

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสุขในการปฏิบัติงานมี 3 ด้าน ได้แก่ ด้านลักษณะของงานด้าน

สภาพแวดลอ้ม และดา้นความกา้วหนา้  

 

คาํสําคญั: ความสุขในการปฏิบติังาน, แรงจูงใจ, การปฏิบติังาน, 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. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 ความสาํเร็จขององคก์ารต่าง ๆ เกิดจากการทาํงานของบุคลากร แมใ้นปัจจุบนัจะมีเทคโนโลยท่ีีกา้วเขา้มา

แทนท่ีในหลาย ๆ ส่วนแลว้ก็ตาม แต่เราก็ไม่อาจปฏิเสธไดว้า่ บุคลากรยงัเป็นกาํลงัสาํคญัท่ีจะขบัเคล่ือนองคก์าร

ให้กา้วไปขา้งหนา้ บรรลุพนัธกิจท่ีตั้งไว ้การศึกษาเก่ียวกบับุคลากรในการทาํงานท่ีผ่านมา พบวา่ ส่ิงสาํคญัท่ีจะ

ช่วยให้งานต่าง ๆ ประสบความสาํเร็จ เกิดจากการท่ีพนกังานปฏิบติังานอยา่งมีความสุข หรือการท่ีพนกังานรู้สึก

สนุกสนาน เพลิดเพลิน พึงพอใจ และมีแรงจูงใจ มีความกระตือรือร้น ในขณะปฏิบติังาน และความเม่ือพนกังานมี

ความรู้สึกดงักล่าว หรือมีความสุขแลว้ พนกังานจะตั้งใจทาํงาน ทุ่มเท ผูกพนักบัองคก์ร ทาํงานดว้ยความเต็มใจ 

และเกิดความคิดสร้างสรรค ์(Menapodhi, 2007 อา้งถึงใน โนรี มีกิริยา และ อุทยัรัตน์ แสนเมือง, 2561) ดงันั้น ใน

ยคุปัจจุบนั ท่ีมีหา้งสรรพสินคา้เกิดข้ึนมากมายในช่วงระยะเวลา 5 ปีท่ีผา่นมา จึงถือเป็นการแข่งขนัดา้นบุคคลท่ีสูง 

พนักงานท่ีมีศกัยภาพ มกัถูกซ้ือตวั หรือยา้ยท่ีทาํงาน ส่งผลทางลบต่อองค์การท่ีตอ้งหาคนใหม่ อบรมคนใหม่ 

สูญเสียบุคลากรท่ีรู้งาน ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการปฏิบติังานของพนกังาน เพ่ือเสนอ

แนวทางในการสร้างความสุข โดยจากการทบทวนวรรณกรรมในการศึกษาความสุขท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติใน

องคก์ารต่าง ๆ  สามารถนาํมากาํหนดเป็นกรอบแนวคิดได ้6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ดา้น

ความสัมพนัธ์ในการทาํงาน ดา้นสวสัดิการและขวญักาํลงัใจ ดา้นลกัษณะของงาน ดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ี

การงาน และดา้นการยอมรับนบัถือ (สุภาวดี ทองบุญส่ง, 2556; ฐิติวจัน์ ทองแกว้ และ ประสพชยั พสุนนท,์ 2560; 

กาญจณี พนัธ์ุไพโรจน์, 2555) 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการปฏิบติังาน 6 ดา้น 

2. เพ่ือศึกษาแนวทางในการสร้างความสุขในการปฏิบติังาน  
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3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

 การวจิยัคร้ังน้ี เป็นการวจิยัเชิงปริมาณ มีรายละเอียดในการดาํเนินการวจิยั ดงัน้ี 

        4.1 ประชากรและตวัอย่าง 

 การศึกษาคร้ังน้ี ศึกษาจากประชากรซ่ึงเป็นพนกังานในทุกแผนกของห้างสรรพสินคา้ ประกอบดว้ย 15 

แผนก ไดแ้ก่ แผนกบริหารทุนมนุษย ์2 คน แผนกงานระบบ 27 คน แผนกงานอาคาร 26 คน แผนกร้านคา้สมัพนัธ์ 

6 คน แผนกบริการลูกคา้ 7 คน แผนกศูนยอ์าหาร 7 คน แผนกส่งเสริมการตลาด 5 คน แผนกศิลป์ 4 คน แผนก 

Onsite Media 3 คน แผนก Convention Hall 3 คน แผนกการเงินและแคชเชียร์ 6 คน แผนกจัดซ้ือ 3 คน แผนก

พฒันาคา้ปลีก 3 คน แผนก Market Market 2 คน และสาํนกังานผูจ้ดัการศูนยก์ารคา้ 1 คน รวมทั้งหมด 105 คน 

       4.2 ตวัแปรทีศึ่กษา 

   การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการปฏิบติังาน ซ่ึงมีทั้งตวัแปรตน้และตวัแปร

ตาม ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุข ประกอบไปดว้ย 1. สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 2. ความสมัพนัธ์

ในการทํางาน 3. สวสัดิการและขวญักําลังใจ 4. ลักษณะของงาน 5. ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน และ                            

6. การยอมรับนบัถือ ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความสุขในการปฏิบติังาน ประกอบดว้ย 1. ความพึงพอใจในงาน และ                 

2. แรงจูงใจในการทาํงาน 

      4.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

   เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถาม โดยใชม้าตรการวดันามบญัญติั (Nominal Scale) 

และมาตราการวดัอนัตรภาค (Interval Scale) โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 คือ ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบ

แบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการทาํงาน มีลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบ

ให้เลือกตอบเพียงคาํตอบเดียว ส่วนท่ี 2 คือ แบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นของประชากรท่ีศึกษา ซ่ึงลกัษณะ

แบบสอบถาม เป็นการนํามาตรวดัอนัตรภาค (Interval Scale) มาใช้ โดยมีลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบให้

คะแนน (Rating Scale) 4 ระดบั ตามแนวคิดของ Likert มาปรับใช ้กาํหนดนํ้ าหนกัของคะแนน คือ เห็นดว้ยอยา่ง

ยิง่ (4) เห็นดว้ย (3) ไม่เห็นดว้ย (2) และไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ (1) ส่วนท่ี 3 เป็นคาํถามปลายเปิดสาํหรับขอ้เสนอแนะ

อ่ืน ๆ และแนวทางในการสร้างความสุข โดยผลการทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือ ได้ผ่านการตรวจ IOC จาก

ผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน ไดรั้บการปรับปรุงจนขอ้คาํถามแต่ละขอ้มีค่าเฉล่ียมากกว่า 0.5 และมีค่าความเท่ียงตรงอยูท่ี่ 

ปัจจยัทีส่่งผลต่อความสุขในการ

ปฏิบัตงิานของพนักงาน 

1. ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

2. ดา้นความสมัพนัธ์ในการทาํงาน 

3. ดา้นสวสัดิการและขวญักาํลงัใจ 

4. ดา้นลกัษณะของงาน 

5. ดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 

6. ดา้นการยอมรับนบัถือ 

 

ความสุขในการปฏิบตังิาน 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 14 ประจาํปี 2562 วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 

 

459 

0.94 เม่ือนาํแบบสอบถามไปทดสอบกบักลุ่มท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มท่ีจะเก็บขอ้มูล จาํนวน 30 ชุด แลว้นาํไป

วิเคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ของขอ้มูล (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Cronbach’s 

Alpha) พบวา่ แบบสอบถามชุดน้ีมีค่าความเท่ียงตรงอยูท่ี่ 0.95 สรุปแบบสอบถามใชไ้ด ้

       4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยการขอความอนุเคราะห์ให้พนกังานตอบแบบสอบถามและ

รอรับกลบัโดยทนัที โดยนดัเวลาแต่ละแผนก เพ่ือให้ไดข้อ้มูลครบถว้นสมบูรณ์ และนาํมาตรวจสอบขอ้มูลก่อน

นาํไปวเิคราะห์ต่อไป 

 4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

  ผูว้ิจัยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการบนัทึก

ขอ้มูล และโปรแกรม SPSS (Statistical Package for the Social Science) ในการวิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive statistics) ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปจะแสดงผลการวิเคราะห์โดยใชค้่าความถ่ี (Frequency) 

และค่าร้อยละ (Percentages) และสถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics) ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจัยท่ี

ส่งผลต่อความสุขในการปฏิบติังานของพนกังาน โดยใชส้ถิติการวเิคราะห์การถดถอย (Regression) 

 

5. สรุปผลการวจัิย 

 จากแบบสอบถาม 3 ส่วน สามารถสรุปผลได ้ดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังานหา้งสรรพสินคา้ ประกอบไปดว้ย เพศ อาย ุระดบั

การศึกษา ระยะเวลาการทาํงาน มีผลการศึกษา ดงัน้ี 

 

ตารางที ่1 แสดงขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามเพศ 

เพศ จาํนวน (คน) ร้อยละ 

หญิง 43 40.9 

ชาย 61 58.1 

  อ่ืน ๆ 1 1.0 

รวม 105 100 

 

ตารางท่ี 1 แสดงให้เห็นว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 58.1 และเพศหญิง 

จาํนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 40.9  และเพศอ่ืน ๆ จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 
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ตารางที ่2 แสดงขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามอาย ุ

อายุ จาํนวน (คน) ร้อยละ 

น้อยกว่าหรือเท่ากบั 25 ปี 10 9.5 

26-30 ปี 29 27.6 

31-40 ปี 36 34.4 

41-50 ปี 22 20.9 

51 ปีขึน้ไป 8 7.6 

รวม 105 100 

 

ตารางท่ี 2 แสดงให้เห็นวา่ ส่วนใหญ่มีอาย ุ31-40 ปี จาํนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 34.4 รองลงมามีอาย ุ

26-30 ปี จาํนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 27.6  อายุ 41-50 ปี จาํนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 20.9 อายนุ้อยกว่าหรือ

เท่ากบั 25 ปี จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 9.5 และอาย ุ51 ปีข้ึนไป จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 7.6 

 

ตารางที ่3 แสดงขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามระดบัการศึกษา 

ระดบัการศึกษา จาํนวน (คน) ร้อยละ 

ตํา่กว่าปริญญาตรี 30 28.6 

ปริญญาตรี 53 50.5 

ปริญญาโท 5 4.8 

อ่ืน ๆ 17 16.1 

รวม 105 100 

 

ตารางท่ี 3 แสดงใหเ้ห็นวา่ ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 50.5 

รองลงมาอยูใ่นระดบัการศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี จาํนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 28.6 ระดบัการศึกษาอ่ืน ๆ จาํนวน 

17 คน คิดเป็นร้อยละ 16.1  ไดแ้ก่ มธัยมปลาย จาํนวน 7 คน มธัยมตน้ จาํนวน 6 คน  ประถมตอนตน้ จาํนวน 2 คน

และประถมตอ้งปลาย 2 คน และ ระดบัการศึกษาปริญญาโท จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8 

 

ตารางที ่4 แสดงขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามระยะเวลาในการทาํงาน 

ระยะเวลาในการทาํงาน จาํนวน (คน) ร้อยละ 

น้อยกว่า 5 ปี 43 41.0 

5-10 ปี 59 56.2 

11-15 ปี 3 2.8 

รวม 105 100 
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ตารางท่ี 4 แสดงให้เห็นว่า ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการทาํงาน 5-10 ปี จาํนวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 

56.2 รองลงมามีระยะเวลาในการทาํงานนอ้ยกวา่ 5 ปี จาํนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 41.0 และมีระยะเวลาในการ

ทาํงาน 11-15 ปี จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 

 ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการปฏิบติังาน วิเคราะห์โดยใชก้าร

วิเคราะห์การถดถอย (Regression) เพ่ือให้เกิดความเขา้ใจตรงกนัในการแปลความหมายของการวิเคราะห์ขอ้มูล 

ผูว้จิยัไดก้าํหนดสญัลกัษณ์ต่าง ๆ ในการแปลความหมาย ดงัน้ี      

   B แทน ค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอย (Linear Regression)  

S.E.  แทน ค่าความคลาดเคล่ือน 

  R แทน  ค่าพยากรณ์       

  ** แทน มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

มีผลการศึกษา ดงัน้ี 

 

ตารางที ่5 การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการปฏิบติังาน 

ตวัแปร B S.E.   Beta sig 

1. ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 0.272 0.088 0.232    0.003** 

2. ดา้นความสมัพนัธ์ในการทาํงาน 0.021 0.066 0.020  0.746 

3. ดา้นสวสัดิการและขวญักาํลงัใจ 0.086 0.075 0.095  0.252 

4. ดา้นลกัษณะของงาน  0.457 0.090 0.429    0.000** 

5. ดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน  0.208 0.080 0.230 0.011** 

6. ดา้นการยอมรับนบัถือ -0.018 0.083 -0.018  0.829 

**มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ตารางท่ี 5 แสดงให้เห็นวา่ ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงานส่งผลต่อความสุขในการปฏิบติังานอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (B=0.272) (sig=0.003) ดา้นความสัมพนัธ์ในการทาํงานไม่ส่งผลต่อความสุขใน

การปฏิบติังานอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (B=0.021) (sig=0.746) ดา้นสวสัดิการและขวญักาํลงัใจไม่

ส่งผลต่อความสุขในการปฏิบติังานอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (B=0.086) (sig=0.252) ดา้นลกัษณะของ

งานส่งผลต่อความสุขในการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (B=0.457) (sig=0.000) ด้าน

ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานส่งผลต่อความสุขในการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05                    

(B=0.208) (sig=0.011) ดา้นการยอมรับนบัถือไม่ส่งผลต่อความสุขในการปฏิบติังานอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 (B=-0.018) (sig=0.829) 

  กล่าวโดยสรุป ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสุขในการปฏิบัติงานของพนักงานมีทั้ งหมด 3 ปัจจัย คือ                           

1) ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 2) ดา้นลกัษณะของงาน 3) ดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน ส่วนปัจจยั

ทางดา้นความสัมพนัธ์ในการทาํงาน ดา้นสวสัดิการและขวญักาํลงัใจและดา้นการยอมรับนบัถือ พบวา่ ไม่ส่งผล

ต่อการความสุขในการปฏิบติังาน 

 ส่วนท่ี 3 คาํถามปลายเปิดสาํหรับขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ และแนวทางในการสร้างความสุข ไดรั้บการตอบ

รับ 30 ชุด คิดเป็นร้อยละ 28.6 พบวา่ มีขอ้เสนอแนะ 3 ดา้นใหญ่ ๆ ไดแ้ก่  
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  ดา้นสภาพแวดลอ้ม ควรมีการปรับสภาพหอ้งทาํงานใหก้วา้งข้ึน มีการทาํความสะอาดใหถู้กสุขลกัษณะ 

ควบคุมการส่งเสียงรบกวนในการทาํงาน มีการจดัจุดพกัผอ่นใหพ้นกังานพกัได ้มีเคร่ืองมืออาํนวยความสะดวกใน

การทาํงาน 

  ดา้นการทาํงานและลกัษณะของงาน เสนอให้มีการทาํงานอย่างเต็มท่ี ไม่โยนงาน ให้กาํลงัใจกนั และ

ทาํงานดว้ยความโปร่งใส การอธิบายงานควรมีความชดัเจน มีการแนะนาํงาน และแลกเปล่ียนรู้ ช่วยเหลือกนั งาน

บางอยา่งมีความกดดนั ควรใหก้าํลงัใจซ่ึงกนัและกนั 

 ดา้นความกา้วหนา้ ควรเปิดโอกาสให้มีการพฒันาตนเอง หรือหาความรู้เพ่ิมเติม ไดเ้รียนรู้งานใหม่ ๆ 

การประเมินผลการปฏิบติังานควรพฒันาเกณฑท่ี์ชดัเจนและเหมาะสมกบัสภาพจริง 

 

6. อภิปรายผล  

 การศึกษาความสุขในการปฏิบติังานของพนักงานห้างสรรพสินคา้ มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ี

ส่งผลต่อความสุขในการปฏิบติังาน 6 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 2) ดา้นความสมัพนัธ์ในการ

ทาํงาน 3) ดา้นสวสัดิการและขวญักาํลงัใจ 4) ดา้นลกัษณะของงาน 5) ดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานและ 6) 

ดา้นการยอมรับนบัถือ และเพ่ือศึกษาแนวทางในการสร้างความสุขในการปฏิบติังาน ผลการวจิยั พบวา่ มีเพียง 3 

ดา้นท่ีส่งผลต่อความสุขในการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ดา้นลกัษณะของงาน และดา้น

ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน มีรายละเอียด ดงัน้ี 

 1. ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงานส่งผลต่อความสุขในการปฏิบติังานของพนกังานอย่างมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 อธิบายได้ว่า หากห้างสรรพสินคา้มีสภาพแวดล้อมในการทาํงานท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการ

ปฏิบติังานไม่วา่จะเป็นในเร่ืองของแสงสวา่งท่ีเพียงพอ มีอากาศท่ีถ่ายเท ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในองคก์ร

ใชง้านไดอ้ยา่งราบร่ืน อีกทั้งมีจาํนวนอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการปฏิบติังานท่ีเพียงพอและมีความทนัสมยั 

หากมีปัญหาเก่ียวกับอุปกรณ์ภายในองค์กร หรือส่ิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ก็ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่าง

รวดเร็ว นอกจากน้ีสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังานมีความปลอดภยัไม่ว่าจะเป็นความปลอดภยัระหว่างทาํงาน 

เช่น เพดานฝาไม่มีร่องรอยของการชาํรุด อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการปฏิบติังานสภาพดีไม่เส่ียงต่อการเกิดอนัตรายก็จะ

ส่งผลทาํใหพ้นกังานมีความสุขในการปฏิบติังาน หากส่ิงท่ีกล่าวมาขา้งตน้เพ่ิมข้ึน ความสุขในการปฏิบติังานของ

พนักงานก็จะเพ่ิมข้ึนเช่นเดียวกัน สอดคลอ้งกับผลการวิจัยของ สุภาวดี ทองบุญส่ง (2556) พบว่า ปัจจัยด้าน

สภาพแวดลอ้มในการทาํงานส่งผลทางบวกต่อความสุขในการทาํงานอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

กล่าวคือ หากสภาพแวดลอ้มในการทาํงานเอ้ืออาํนวยต่อการปฏิบติังานก็จะส่งผลต่อความสุขในการทาํงานของ

บุคลากร 

2. ดา้นลกัษณะของงานส่งผลต่อความสุขในการปฏิบติังานของพนักงานอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 อธิบายไดว้า่ หากผูบ้งัคบับญัชามอบหมายงานให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในปริมาณท่ีเหมาะสมไม่มากและ

ไม่นอ้ยจนเกินไปและมอบหมายงานตรงตามความสามารถของแต่ละบุคคล อีกทั้งมีเปิดโอกาสใหพ้นกังานแสดง

ความคิดเห็นในการปฏิบติังานไดอ้ย่างเต็มท่ีก็จะส่งผลพนักงานมีความสุขในการปฏิบติังาน หากส่ิงท่ีกล่าวมา

ขา้งตน้เพ่ิมข้ึน ความสุขในการปฏิบติังานของพนักงานก็จะเพ่ิมข้ึนเช่นเดียวกนั สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ

กาญจณี พนัธ์ุไพโรจน์ (2555) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการทาํงานของบุคลากร คณะพยาบาล

ศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ พบวา่ ปัจจยัดา้นลกัษณะของงานส่งผลต่อความสุขในการทาํงานของอาจารย์

และบุคลากรสายสนบัสนุนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05  
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3. ดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานส่งผลต่อความสุขในการปฏิบติังานของพนกังานอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 อธิบายไดว้่าหากทางห้างสรรพสินคา้มีการสนบัสนุนให้พนกังานไดมี้โอกาสเพ่ิมทกัษะ

ความรู้ความสามารถของตนเอง เช่น การฝึกอบรม การดูงาน หรือการให้ทุนศึกษาต่อ เพ่ือพฒันาศกัยภาพใน                

การทาํงานของพนกังานใหสู้งข้ึนและนาํไปสู่ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานในตาํแหน่งท่ีสูงข้ึนต่อไปในอนาคต 

ตลอดจนหัวหน้างานใหก้ารสนับสนุน โดยการมอบหมายงานท่ีมีความรับผิดชอบท่ีมากข้ึน เพ่ือเปิดโอกาสให้

พนกังานไดแ้สดงศกัยภาพของตนเองและพฒันาความสามารถของตนเองให้สูงข้ึน ท่ีสาํคญัระบบการประเมินผล

งานตอ้งมีความชดัเจนและเป็นธรรม มีการปรับเล่ือนตาํแหน่งตามความสามารถของพนกังานก็จะส่งผลทาํให้

พนกังานมีความสุขในการปฏิบติังาน หากส่ิงท่ีกล่าวมาขา้งตน้เพ่ิมข้ึน ความสุขในการปฏิบติังานของพนกังานก็

จะเพ่ิมข้ึนเช่นเดียวกนั สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ฐิติวจัน์  ทองแกว้ และ ประสพชยั พสุนนท์ (2560) ศึกษา

เร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการทาํงานของบุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการ มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

พบวา่ ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการทาํงานส่งผลต่อความสุขในการทาํงานของบุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการอยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

4. ดา้นความสัมพนัธ์ในการทาํงานไม่ส่งผลต่อความสุขในการปฏิบติังานของพนักงาน อธิบายไดว้่า 

แมว้า่เพ่ือนร่วมงานใหค้วามร่วมมือในการทาํงานเป็นอยา่งดีไม่วา่จะเป็นการใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติังานให้

ผ่านไปไดอ้ย่างราบร่ืน การให้ความช่วยเหลือเม่ือยามมีปัญหาและค่อยให้คาํปรึกษา ตลอดจนผูบ้งัคบับญัชามี

มนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและเม่ือมีปัญหาในการปฏิบติังานผูบ้งัคบับญัชารับฟังและให้คาํแนะนาํใน

การแกไ้ขปัญหาในเร่ืองนั้น ๆ ก็ตาม ไม่ใช่ปัจจยัท่ีทาํใหพ้นกังานมีความสุข สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของอรรถพร 

คงเขียว (2554) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัความสุขในการทาํงานของพนกังาน: กรณีศึกษา บริษทั ดี.อี.เอ็ม 

คอนฟิแดนท ์จาํกดั พบวา่ ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์ในงานไม่มีความสัมพนัธ์กบัระดบัความสุขในการทาํงานของ

พนกังาน 

5. ดา้นสวสัดิการและขวญักาํลงัใจไม่ส่งผลต่อความสุขในการปฏิบติังานของพนกังาน อธิบายไดว้า่ อาจ

เป็นปัญหาท่ีเกิดจากการท่ีพนกังานขาดความรู้ในเร่ืองของสวสัดิการต่าง ๆ ท่ีทางบริษทัไดม้อบให้แก่พนกังาน

หรืออาจจะมีการประชาสมัพนัธ์หรือแจง้รายละเอียดเก่ียวกบัสวสัดิการท่ีไม่ทัว่ถึงหรือไม่ชดัเจน จึงทาํใหพ้นกังาน

ไม่เห็นความสาํคญัของสวสัดิการและขวญักาํลงัใจ ซ่ึงส่งผลทาํใหส้วสัดิการและขวญักาํลงัใจไม่ส่งผลต่อความสุข

ในการปฏิบติังานของพนกังาน สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของชินกร น้อยคาํยางและปภาดา น้อยคาํยาง (2555) 

ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีส่งผลต่อดัชนีความสุขในการทํางานของบุคลากรในสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ พบวา่ ปัจจยัดา้นขวญัและกาํลงัใจในการทาํงานไม่มีความสัมพนัธ์กบัความสุขในการทาํงาน

ของบุคลากรสาํนกัหอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

6. ดา้นการยอมรับนบัถือไม่ส่งผลต่อความสุขในการปฏิบติังานของพนกังาน อธิบายไดว้า่ แมว้า่หวัหนา้

งานให้การยอมรับและไวว้างใจในการปฏิบติังานของพนกังาน ตลอดจนเพ่ือนร่วมงานยอมรับนบัถือในตาํแหน่ง

งานท่ีปฏิบติั อีกทั้งเม่ือแสดงความคิดเห็นในเร่ืองต่าง ๆ เพ่ือนร่วมงานเปิดโอกาสและรับฟังความคิดเห็น ก็ตาม ก็

ไม่ส่งผลทาํใหพ้นกังานมีความสุขในการปฏิบติังานเพ่ิมข้ึน สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของอรรถพร คงเขียว (2554) 

ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัความสุขในการทาํงานของพนักงาน: กรณีศึกษา บริษทั ดี.อี.เอ็ม คอนฟิแดนท์ 

จาํกดั พบวา่ ปัจจยัดา้นการยอมรับนบัถือมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัระดบัความสุขในการทาํงานของ

พนกังานในระดบัตํ่า 
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จากการท่ีปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้นลกัษณะของงาน และความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน ส่งผลต่อ

ความสุขในการปฏิบติังาน สามารถเสนอแนะแนวทางการสร้างความสุขในการปฏิบติังานในดา้นทั้ง 3 ได ้ดงัน้ี 

1. แนวทางการสร้างความสุขดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน พบวา่ ควรมีจดัสรรพ้ืนท่ีในการทาํงาน

ให้เหมาะสมกบัหน้าท่ีของแต่ละแผนกและปรับปรุงสภาพห้องทาํงานให้ดีข้ึนจากเดิม และควรหมัน่ทาํความ

สะอาดบริเวณท่ีทาํงานใหมี้ความสะอาดถูกสุขอนามยัอยา่งสมํ่าเสมอ ตลอดจนควรมีจุดพกัผอ่นสาํหรับพนกังาน

ในช่วงพกั สอดคลอ้งกับผลการวิจัยของสุภาวดี ทองบุญส่ง (2556) พบว่า หากสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน

เอ้ืออาํนวยต่อการปฏิบติังาน ไม่วา่จะเป็นในเร่ืองสภาพแวดลอ้มทางดา้นกายภาพทั้งในลกัษณะของอุปกรณ์ วสัดุ 

ครุภณัฑ ์เคร่ืองใชส้าํนกังาน พ้ืนท่ีในการทาํงานความสะอาด สภาพอากาศ แสง กล่ิน และระบบความปลอดภยัท่ีดี

ก็จะส่งผลใหก้ารทาํงานของบุคลากรมีความสุข 

2. แนวทางการสร้างความสุขดา้นลกัษณะของงาน พบวา่ ลกัษณะงานในแต่ละตาํแหน่งจะตอ้งมีความ

ชดัเจนเพ่ือให้สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้งและควรท่ีจะมอบหมายงานตามความสามารถของแต่ละบุคคล 

เพ่ือให้การทาํงานนั้นเป็นไปอย่างราบร่ืน ตลอดจนมีการประชุมปรึกษาหารือเร่ืองการทาํงานทุก ๆ คร้ังเม่ือมี

ปัญหา เพ่ือท่ีจะนําขอ้ผิดพลาดมาปรับปรุงแก้ไขและต่อยอดเพ่ือพฒันาการทาํงานให้ดีข้ึน อีกทั้ งควรมีการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้กระบวนการทาํงานกบัเพ่ือนร่วมงาน เพ่ือพฒันาความรู้ในการทาํงานและเสริมสร้างความสาํเร็จ

ในการทาํงาน  นอกจากน้ีควรมีเคร่ืองมืออาํนวยความสะดวกในการทาํงานเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือลดปัญหาท่ีเกิดจากการ

ทํางานและระยะเวลาในการทาํงาน สอดคล้องกับแนวคิดของ ศิรินทิพย์ ผอมน้อย (2551 อ้างถึงใน นฤมล  

แสวงผล, 2554) ไดก้ล่าวไวว้า่ ความสุขในการทาํงานเกิดจากความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ซ่ึงความพึงพอใจใน

การทาํงานเกิดจากลกัษณะงานท่ีทาํ กล่าวคือ ลกัษณะเฉพาะของงานในแต่ละประเภทย่อมมีลกัษณะเฉพาะท่ี

แตกต่างกันออกไป เช่น งานสอน งานบริหาร งานบริการ เป็นตน้ ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กับความสามารถของ

ผูป้ฏิบติังานเป็นอยา่งมาก ถา้ทาํไดต้รงตามความตอ้งการและความถนดัของตนเองก็จะเกิดความพึงพอใจในการ

ทาํงาน เม่ือเกิดความพึงพอใจในการทาํงาน ยอ่มนาํไปสู่ความสุขในการปฏิบติังาน 

3. แนวทางการสร้างความสุขด้านความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน พบว่า ควรมีการเปิดโอกาสให้

พนกังานไดศึ้กษาหาความรู้เพ่ิมเติมจากการฝึกอบรมตามสายงานของตนเอง เพ่ือเพ่ิมทกัษะในสายงานท่ีตนเอง

ปฏิบติัและควรมีคาํชมเชย คาํขอบคุณ และในบางโอกาสควรจดัให้มีรางวลัเล็ก ๆ นอ้ย ๆ เพ่ือสร้างขวญักาํลงัใจ

ใหก้บัพนกังานท่ีทาํงานดี เพ่ือเสริมสร้างใหพ้นกังานท่ีมีความมุ่งมัน่ตั้งใจทาํงานตามหนา้ท่ีท่ีไดม้อบหมายไดต้าม

ระยะเวลาท่ีกาํหนดและหมัน่พฒันาตนเองอยา่งสมํ่าเสมอให้มีกาํลงัใจในการทาํงานต่อไป สอดคลอ้งกบัแนวคิด

ของศิรินทิพย ์ผอมน้อย (2551 อา้งถึงใน นฤมล แสวงผล, 2554) ได้กล่าวว่า ความสุขในการทาํงานเกิดจาก                

ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ซ่ึงความพึงพอใจในการทาํงานเกิดจากความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน หรือ

กล่าวคือ การมีโอกาสเล่ือนขั้นตาํแหน่งการงานท่ีสูงข้ึน การมีโอกาสไดก้า้วหนา้จากความสามารถในการทาํงาน 

ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ียอ่มทาํใหเ้กิดความพึงพอใจในงาน 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาในหา้งสรรพสินคา้แห่งหน่ึง ซ่ึงผลการวจิยัสะทอ้นถึงสภาพแวดลอ้ม และ

บริบทของห้างสรรพสินคา้แห่งนั้นท่ีเฉพาะเจาะจง อาจไม่สามารถนาํผลวิจยัไปอา้งอิงกบัห้างสรรพสินคา้แห่ง              

อ่ืน ๆ ได ้
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7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

จากขอ้มูลท่ีไดรั้บในแบบสอบถาม พบว่า การวิจยัเก่ียวกบัความสุขในการปฏิบติังาน หากดาํเนินการ

วิจยัในเชิงคุณภาพ จะทาํให้ไดรั้บขอ้มูลท่ีน่าสนใจ เพราะเป็นเร่ืองของจิตใจ และความรู้สึก ท่ีสามารถอธิบาย 

เหตุผลไดลึ้กซ้ึงยิง่ข้ึน 

 

8. เอกสารอ้างองิ 

กาญจณี พนัธ์ุไพโรจน์. (2555). “ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสุขในการทาํงานของบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์.” วารสารวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี ปีท่ี 20, 5: 386-387. 

ชินกร นอ้ยคาํยาง และ ปภาดา นอ้ยคาํยาง. (2555). “รายงานการวจิยั ปัจจยัท่ีส่งผลต่อดชันีความสุขในการทาํงาน

ของบุคลากรในสาํนกัหอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ.” สืบคน้เม่ือ 30 พฤษภาคม 2562, 

จาก http://ir.swu.ac.th/xmlui/bitstream/handle/123456789/2100/Chinakorn_N_R43042

 8.pdf?sequence=1 

ฐิติวจัน์ ทองแกว้ และ ประสพชยั พสุนนท์. (2560). “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการทาํงานของบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม.” ฉบับภาษาไทยสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 

และศิลปะ. ปีท่ี 10, 1: 1949-1954. 

นฤมล แสวงผล. (2554). “ปัจจยัท่ีมีผลต่อความสุขในการทาํงานของบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาบยั

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.” บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต วิชาเอกการจดัการทัว่ไป คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี. 

โนรี มีกิริยา และ อุทยัรัตน์ แสนเมือง. (2561). “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการทาํงานของพนกังานมหาวทิยาลยั

สายสนบัสนุนวิชาการในมหาวิทยาลยัราชภฏักลุ่มรัตนโกสินทร์.” วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ปีท่ี 13, 2: 116-117. 

สุภาวดี ทองบุญส่ง. (2556). “ปัจจัยบางประการท่ีส่งผลต่อความสุขในการทํางานของบุคลากรสังกัด

 สาํนกังานอยัการสูงสุด.” วารสารวชิาการ Veridian E-Journal. ปีท่ี 6, 2: 548-550. 

อรรถพร คงเขียว. (2554). “ปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัความสุขในการทาํงานของพนกังาน: กรณีศึกษาบริษทั 

  ดี.อี.เอม็ คอนฟิแดนท ์จาํกดั.” สืบคน้เม่ือ 30 พฤษภาคม 2562, จาก 

 http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/bitstream/handle/123456789/1141/132465.pdf? sequence=1 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 14 ประจาํปี 2562 วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 

 

466 

การรับรู้ การวดัมูลค่าและการตีราคาบัญชีค่าความนิยมจากการรวมธุรกจิ 

RECOGNITION, MEASUREMENT AND VALUATION OF GOODWILL 

ACCOUNT FROM BUSINESS COMBINATION  

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รองเอก วรรณพฤกษ์ 

คณะบัญชี มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

E-mail: rong-ek.va@spu.ac.th 

 

บทคัดย่อ 

ในการรวมธุรกิจ ผูซ้ื้อจะไดรั้บรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีระบุไดจ้ากกิจการท่ีถูกซ้ือมาในราคายุติธรรม 

หากมูลค่าสุทธิ ณ วนัท่ีซ้ือของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาซ่ึงวดัมูลค่าดว้ยราคายติุธรรมมากกวา่

ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ กิจการจะสามารถรับรู้ค่าความนิยมจากการรวม

ธุรกิจ ณ วนัท่ีซ้ือได ้โดยบนัทึกบญัชีดว้ยวิธีซ้ือ ทั้งน้ีค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจจะไม่มีการตดัจาํหน่ายแต่ให้

กิจการทดสอบการดอ้ยค่าทุกส้ินปี และแสดงรายการเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนของกิจการในงบการเงินแยก

ต่างหากจากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  

 

คาํสําคญั: การรวมธุรกิจ ค่าความนิยม การรับรู้ การวดัมูลค่า 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 

การดําเนินธุรกิจนั้ นผู ้ประกอบการอาจเลือกท่ีจะเร่ิมดําเนินการด้วยตนเองตั้ งแต่เ ร่ิมแรก หรือ

ผูป้ระกอบการบางคนอาจเลือกการประกอบธุรกิจในลกัษณะของการรวมธุรกิจ เพ่ือให้สามารถเป็นเจา้ของธุรกิจ

ไดใ้นเวลาท่ีเร็วข้ึน เน่ืองจากธุรกิจเดิมมีปัจจยันาํเขา้และกระบวนการต่างๆอยูเ่รียบร้อยแลว้ เกิดการลดการแข่งขนั

กนัในธุรกิจ สามารถลดตน้ทุนเพราะมีความประหยดัจากขนาดธุรกิจท่ีใหญ่ข้ึน มีอาํนาจการต่อรองทางธุรกิจมาก
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ข้ึน มีความเช่ียวชาญเฉพาะ ดา้นในสายธุรกิจซ่ึงสามารถตอบสนองความตอ้งการของตลาด ไดอ้ยา่งครอบคลุม

มากข้ึน  

ในการรวมธุรกิจจะทาํใหกิ้จการผูซ้ื้อไดรั้บรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีระบุไดจ้ากกิจการท่ีถูกซ้ือมาในราคา

ยุติธรรม ซ่ึงอาจสามารถรับรู้ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการรวมธุรกิจเป็นสินทรพยไ์ม่หมุนเวียนของกิจการในงบ

การเงินรวมของกลุ่มกิจการ โดยกิจการท่ีเป็นผูซ้ื้อธุรกิจจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจหรือมีความสามารถใน

การทาํกาํไรท่ีสูงข้ึนอนัเป็นผลตอบแทนจากการรวมธรุกิจ ทั้ งน้ีผูท่ี้ควรให้ความสนใจกับค่าความนิยมในงบ

การเงิน เช่น ผูถื้อหุ้นเพ่ือประเมินการบริหารงานของผูบ้ริหาร เจา้หน้ีเพ่ือประเมินสภาพคล่องและความเส่ียงต่อ

การลม้ละลายของลูกหน้ี นักวิเคราะห์เพ่ือเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานระหว่างบริษทัท่ีเติบโตจากภายในและ

บริษทัท่ีเติบโตจากภายนอก โดยการซ้ือธุรกิจ และผูบ้ริหารเพ่ือผลการดาํเนินงานของหน่วยธุรกิจ (ธญัลกัษณ์ 

วิจิตรสาระวงศ์)  ทั้ งน้ีกิจการท่ีมีส่วนไดเ้สียสาธารณะ (PAEs) จะตอ้งรับรู้รายการ วดัมูลค่าและตีราคาบญัชีค่า

ความนิยมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2561) เร่ืองการรวมธุรกิจ สาํหรับกิจการท่ีไม่

มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ (NPAEs) ใหตี้ราคาและแสดงรายการค่าความนิยมในงบการเงินตามมาตรฐานรายงานทาง

การเงินสาํหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ 

 

2. วตัถุประสงค์ 

1. เพ่ือใหมี้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการรับรู้ การวดัมูลค่า และการตีราคา ณ วนัส้ินงวดสาํหรับบญัชีค่า

ความนิยมจากการรวมธุรกิจ 

2. เพ่ือใหท้ราบถึงผลการศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งค่าความนิยมกบัผลการดาํเนินงานในอดีต 

 

3. ค่าความนิยมจากการรวมธุรกจิ 

การรับรู้รายการค่าความนิยมจากการรวมธุรกจิ 

 ธรุกิจ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2561) เร่ืองการรวมธุรกิจ จะตอ้ง

ประกอบดว้ย ปัจจยันาํเขา้ ผ่านกระบวนการ และทาํให้เกิดผลผลิต  แต่ผลผลิตไม่ไดถู้กกาํหนดใหเ้ป็นปัจจยัของ

ความเป็นธุรกิจ หากไม่มีกระบวนการส่วนใหญ่จะเป็นเพียงการซ้ือสินทรัพย ์อย่างไรก็ตามธุรกิจไม่จาํเป็นตอ้ง

รวมปัจจยันาํเขา้หรือกระบวนการทั้งหมดท่ีผูข้ายใชใ้นการดาํเนินธุรกิจหากผูร่้วมตลาดสามารถซ้ือธุรกิจและสร้าง

ผลผลิตต่อไปได ้เช่น การรวมธุรกิจนั้นเขา้กบัปัจจยันาํเขา้และกระบวนการเดิมท่ีตนมีอยู ่ 

 ในการรวมธุรกิจนั้น อาจทาํใหกิ้จการสามารถรับรู้สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจากการรวมธุรกิจกนัได ้โดยตาม

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ระบุวา่ในบางกรณีกิจการอาจก่อใหเ้กิด

รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต แต่รายจ่ายดงักล่าวไม่ก่อให้เกิดสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ี

เป็นไปตามเกณฑก์ารรับรู้รายการตาม กิจการมกัช้ีแจงวา่รายจ่ายดงักล่าวมีส่วนทาํให้เกิดค่าความนิยมข้ึนภายใน

กิจการ อย่างไรก็ตาม ค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนภายในกิจการตอ้งไม่รับรู้เป็นสินทรัพย ์เน่ืองจากรายจ่ายท่ีเกิดข้ึน

ไม่ไดเ้ป็นทรัพยากรท่ีสามารถระบุได ้(กล่าวคือ ไม่สามารถแยกเป็นเอกเทศไดห้รือไม่ไดเ้ป็นรายจ่ายท่ีเกิดจาก

สิทธิตามสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอ่ืน) ภายใตก้ารควบคุมของกิจการซ่ึงสามารถวดัมูลค่าราคาทุนไดอ้ยา่ง

น่าเช่ือถือ นั่นคือกิจการจะบนัทึกรายการค่าความนิยมไดห้ากกิจการมีการรวมธุรกิจ เขา้ควบคุมอีกกิจการและ

สามารถวดัมูลค่าราคาทุนของค่าความนิยมไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
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 กล่าวคือเม่ือมีการรวมธุรกิจและกิจการสามารถควบคุมอีกกิจการได ้จะสามารถบนัทึกรายการค่าความ

นิยมเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนในงบการเงินรวมของกลุ่มกิจการหากมูลค่าของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิในกิจการท่ี

ถูกลงทุนน้อยกว่าส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ในการรวมธุรกิจ โดยค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจเป็นตวัแสดงถึง

ศกัยภาพหรือความสามารถในการทาํกาํไรท่ีสูงข้ึนอนัเป็นผลตอบแทนจากการซ้ือธรุกิจ รวมทั้งการไดรั้บรายได้

ส่วนเกินจากกิจการท่ีซ้ือมา ส่งผลใหมี้โอกาสไดรั้บกาํไรเฉล่ียท่ีเกินปกติ (ศิรดา นวลประดิษฐ,์ 2547)  

 ค่าความนิยม ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2561) เร่ืองการรวมธุรกิจ 

หมายถึง สินทรัพยท่ี์แสดงถึงผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตท่ีจะไดรั้บ จากสินทรัพยอ่ื์นท่ีไดม้าจากการรวม

ธุรกิจ ซ่ึงไม่สามารถระบุและ รับรู้เป็นรายการแยกออกมาใหช้ดัเจนได ้

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้กิจการตอ้งพิจารณาใหถ่ี้ถว้นวา่การดาํเนินการของกิจการเป็นการรวมธุรกิจหรือ

เป็นเพียงการซ้ือสินทรัพย ์กิจการจะบนัทึกค่าความนิยมเป็นสินทรัพยข์องกิจการท่ีเป็นผูซ้ื้อไดใ้นกรณีท่ีเป็นการ

รวมธุรกิจ หากการดาํเนินการของกิจการเป็นเพียงการซ้ือสินทรัพยกิ์จการจะไม่สามารถรับรู้ค่าความนิยมในงบ

การเงินได ้

 การวดัมูลค่า (เร่ิมแรก ) ของค่าความนิยมจากการรวมธุรกจิ  

 กิจการจะสามารถรับรู้ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ ณ วนัท่ีซ้ือได ้ในกรณีท่ี มูลค่าสุทธิ ณ วนัท่ีซ้ือ

ของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาซ่ึงวดัมูลค่าดว้ยราคายติุธรรม มากกวา่ ส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหท่ี้

วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ ในทางตรงกนัขา้มหากมูลค่าสุทธิ ณ วนัท่ีซ้ือของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้

ได้มาและหน้ีสินท่ีรับมาซ่ึงวดัมูลค่าด้วยราคายุติธรรม น้อยกว่า ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่า

ยติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ กิจการจะสามารถรับรู้ผลต่างดงักล่าวเป็นกาํไรจากการซ้ือในราคาตํ่ากวา่มูลค่ายติุธรรม ทั้งน้ี

ก่อนการรับรู้รายการกาํไรจากการซ้ือในราคาตํ่ากวา่มูลค่ายติุธรรม   ผูซ้ื้อตอ้งทาํการประเมินความถูกตอ้งของการ

ระบุสินทรัพย์ท่ีได้มาและหน้ีสินท่ีรับมาทั้ งหมดอีกคร้ังหน่ึง ซ่ึงภายหลังการประเมิน ผูซ้ื้อต้องทําการรับรู้

สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีระบุไดจ้ากการประเมินเพ่ิมเติม จากนั้นผูซ้ื้อตอ้งทบทวนกระบวนการวดัมูลค่าวา่เป็นไป

ตามท่ีมาตรฐานการรายงานทางการเงินกาํหนดหรือไม่  

ตวัอย่างการรับรู้และวดัมูลค่ารายการค่าความนิยม เช่น บริษทั เอ จาํกดั ออกหุ้นสามญัจาํนวน 20,000 

หุ้น ราคาตามมูลค่าหุน้ละ 10 บาท เพ่ือซ้ือสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทั บี จาํกดั เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 25X1 โดยราคา

ตลาดของหุ้นบริษทั เอ จาํกดั ณ วนัดงักล่าวมีราคาหุ้นละ 25 บาท นอกจากนั้นบริษทั เอ เสียค่าใชจ่้ายในการจด

ทะเบียนและออกจาํหน่ายหุน้จาํนวน 60,000 บาท รวมทั้งค่าธรรมเนียมใหท่ี้ปรึกษาอีกจาํนวน 40,000 บาท 

 โดยขอ้มูลสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทั บี จาํกดั  ณ วนัท่ี 1 ม.ค. 25X1 มีราคาตามมูลค่าและราคา

ยติุธรรมดงัน้ี   (หน่วย: บาท)  
   

สินทรัพย์   ราคาตามบัญชี (Book Value) ราคายุตธิรรม (Fair Value) 

เงินสด     65,000    65,000 

ลูกหน้ีสุทธิ    42,000    40,000 

สินคา้คงเหลือ    60,000    50,000 

ท่ีดิน     80,000    90,000 

อาคาร  (สุทธิ)                 120,000    90,000 

อุปกรณ์  (สุทธิ)    50,000    40,000 

รวมสินทรัพย์               317,000                          375,000 
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หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 

เจา้หน้ี     40,000    50,000 

ตัว๋เงินจ่าย    80,000    70,000 

หน้ีสินอ่ืน    57,000    60,000 

หุน้สามญั มูลค่าหุน้ละ 10 บาท               100,000 

กาํไรสะสม                  40,000 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น         317,000 
 

การบนัทึกบญัชี 

25X1 

ม.ค. 1 เดบิต  เงินลงทุนในบริษทั บี   500,000 

   เครดิต  ทุนหุน้สามญั (20,000 x 10)      200,000 

    ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั (20,000 x 15)   300,000 

  เดบิต  ค่าใชจ่้ายในการลงทุน     40,000 

   ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั     60,000 

   เครดิต เงินสด                    100,000 

(ค่าใชจ่้ายในการจดทะเบียนและออกหุน้ ใหบ้นัทึกลดส่วนเกินมูลค่าหุน้ สาํหรับตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบั 

การซ้ือ บนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย)   

  เดบิต  เงินสด     65,000 

   ลูกหน้ีสุทธิ    40,000 

   สินคา้คงเหลือ    50,000 

   ท่ีดิน     90,000 

   อาคาร     90,000 

   อุปกรณ์     40,000 

   ค่าความนิยม (ผลต่าง)                305,000  

   เครดิต เจา้หน้ี      50,000 

    ตัว๋เงินจ่าย     70,000 

    หน้ีสินอ่ืน     60,000 

    เงินลงทุนในบริษทั บี                               500,000 

 

อยา่งไรก็สาํหรับการรวมกิจการหากกิจการทยอยซ้ือหุน้สามญั ค่าความนิยม จะคาํนวณ ณ จุดท่ีได ้

อาํนาจควบคุม (ไม่ตอ้งคาํนวณค่าความนิยมทุกขั้นท่ีซ้ือหุน้เพ่ิม) 

 ตวัอยา่งการรับรู้ค่าความนิยมกรณีทยอยซ้ือหุน้ เช่น กาํหนดให ้บริษทั บี จาํกดั (มหาชน)  เป็นบริษทัจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์มีหุน้สามญัทั้งหมด 100,000 หุน้  

 คร้ังท่ี 1 วนัท่ี 1 มีนาคม 25X1 บริษทั เอ จาํกดั (มหาชน)  ซ้ือหุน้สามญับริษทั บี จาํกดั (มหาชน) 10,000 

หุน้ จ่ายเงินสด 150,000 บาท  มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดข้อง บริษทั บี จาํกดั (มหาชน) มีมูลค่า 

200,000 บาท  
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 คร้ังท่ี 2 วนัท่ี 1 เมษายน 25X1 บริษทั เอ จาํกดั (มหาชน) ซ้ือหุน้สามญับริษทั บี จาํกดั (มหาชน)  

เพ่ิมเติม 60,000 หุน้ (สามารถเขา้ควบคุมบริษทั บี จาํกดั (มหาชน)ได)้ จ่ายเงินสด 1,200,000 บาท สินทรัพยท่ี์ระบุ

ไดข้อง บริษทั บี จาํกดั (มหาชน) มีมูลค่า 1,500,000 บาท (ราคาหุน้ บริษทั บี เป็น 20 บาทต่อหุน้) โดยกาํหนดให้

บริษทั เอ สามารถเขา้ควบคุมบริษทั บี จากการลงทุนในคร้ังท่ี 2  
 

ในการซ้ือหุน้คร้ังท่ี 2 กิจการตอ้งทาํการวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีมีอยูก่่อนการรวมธุรกิจดว้ยมูลค่ายติุธรรม 

ณ วนัท่ีซ้ือ และรับรู้ผลต่างในกาํไรหรือขาดทุน จากตวัอยา่งขา้งตน้สามารถแสดงการคาํนวณไดด้งัน้ี 
 

มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนคร้ังท่ี 1 ณ วนัท่ี 1 เมษายน 25X1 = 10,000 หุน้ x 20 บาท = 200,000 บาท 

ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนคร้ังท่ี 1 = 150,000 บาท  

ดงันั้น กาํไรจากการวดัมูลค่าของส่วนไดเ้สียท่ีมีอยูเ่ดิม =  200,000 – 150,000 = 50,000 บาท  

การวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (Non-Controlling Interest: NCI) มี 2 ทางเลือก 

1. วธีิมูลค่ายติุธรรม   =  30,000 หุน้ x 20 บาท = 600,000 บาท 

                 (ส่วนไดเ้สียท่ีบริษทั เอ จาํกดั (มหาชน) ไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทั บี จาํกดั (มหาชน) มีจาํนวน 30,000 หุ้น) 

2. วธีิมูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือรับรู้ตามสดัส่วนความเป็นเจา้ของในปัจจุบนั 

     =  30%x 1,500,000 บาท = 450,000 บาท 

(ส่วนไดเ้สียท่ีบริษทั เอ จาํกดั (มหาชน) ไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทั บี จาํกดั (มหาชน) คิดเป็น 30%) 

 จากการท่ีมาตรฐานการบญัชีเปิดทางเลือกใหค้าํนวณ NCI ได ้2 วธีิขา้งตน้ ค่าความนิยมจากการ 

รวมธรุกิจจะแตกต่างกนัในแต่ละทางเลือก  

 ทั้งน้ี บริษทั เอ จาํกดั (มหาชน) สามารถรับรู้รายการค่าความนิยมในการลงทุนซ้ือหุน้คร้ังท่ี 2 จากการท่ี

บริษทั เอ สามารถเขา้ควบคุม บริษทั บีได ้โดยสามารถแสดงการคาํนวณไดด้งัน้ี 
 

คาํนวณ NCI ตามวธีิมูลค่ายติุธรรม 

 เงินลงทุนคร้ังท่ี 2  (60%)    1,200,000 บาท 

 มูลค่ายติุธรรมของหุน้จากการซ้ือคร้ังท่ี 1 (10%)    200,000  บาท 

 มูลค่า NCI (30%)       600,000  บาท 

 รวม (100%)     2,000,000 บาท  

 มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดข้องบริษทั บี (100%) 1,500,000 บาท 

 ค่าความนิยม        500,000 บาท 
 

คาํนวณ NCI ตามวธีิวธีิมูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือรับรู้ตามสดัส่วนความเป็นเจา้ของในปัจจุบนั 

 เงินลงทุนคร้ังท่ี 2  (60%)    1,200,000 บาท 

 มูลค่ายติุธรรมของหุน้จากการซ้ือคร้ังท่ี 1 (10%)    200,000  บาท 

 มูลค่า NCI (30%)       450,000  บาท 

 รวม (100%)     1,850,000 บาท  

 มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดข้องบริษทั บี (100%) 1,500,000 บาท 

 ค่าความนิยม        350,000 บาท 
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การตรีาคาค่าความนิยมจากการรวมธุรกจิ ณ วนัส้ินงวด  

 สาํหรับกิจการท่ีมีส่วนไดเ้สียสาธารณะ (PAEs) ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 

2561) เร่ือง การรวมธุรกิจ ค่าความนิยมจะไม่มีการตดัจาํหน่าย แตใ่หกิ้จการทดสอบการดอ้ยค่าทุกส้ินปีแมจ้ะไม่มี

ขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเหมือนสินทรัพยท์ัว่ไป  

สาํหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ (NPAEs) ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินสาํหรับกิจการท่ี

ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ กิจการตอ้งตดัจาํหน่ายภายใน 10 ปีโดยเร่ิมตั้งแต่รอบระยะ เวลารายงานแรกท่ีนาํ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาใช ้(ประกาศวชิาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 29/2554) 

การแสดงบญัชีค่าความนิยมใหแ้สดงเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนของกิจการแยกต่างหากจากสินทรัพยไ์ม่

มีตวัตน  

 

4. ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างค่าความนิยมกบัผลการดําเนินงานในอดีต 

 จากการท่ีมาตรฐานการบญัชีใหรั้บรู้ค่าความนิยมเป็นสินทรัพยใ์นงบแสดงฐานะการเงินเน่ืองจากมองวา่

ค่าความนิยมจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจกบักิจการ ซ่ึงในอดีตมีผูว้ิจยัศึกษาค่าความนิยม และพบความสัมพนัธ์

ระหวา่งค่าความนิยมกบัผลการดาํเนินงาน ตวัอยา่งเช่น  

 ลัคนา พูลเจริญ (2556) พบว่า ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซ้ือธุรกิจมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ

ความสามารถในการทาํกาํไรซ่ึงวดัโดยอตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุน้ แต่ค่าความนิยมไม่มีความสัมพนัธ์

กบัอตัรากาํไรขั้นตน้ อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน อตัรากาํไรสุทธิ อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน  

 วรลกัษณ์ โรจนรัตน์ (2550) พบว่า 1) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทั้งท่ีระบุไดแ้ละระบุไม่ได ้(ค่าความนิยม)                 

ท่ีรับรู้และแสดงในงบการเงิน ณ งวดปัจจุบนัมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัราคาหลกัทรัพยอ์ย่างมีนัยสําคญั และ                 

2)สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบักาํไรในอนาคต โดยค่าความนิยมจะสามารถอธิบาย

ผลตอบแทนของกิจการไดต้ลอดทั้ง 3 ปี ภายหลงัจากท่ีมีการนาํเสนอขอ้มูล สาํหรับรายการสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ี

ระบุไดส้ามารถพยากรณ์ผลการดาํเนินงานในอนาคตของกิจการไดเ้เอยงระยะเวลาสั้น ๆ คือ 1 ปี หลงัจากการ

นาํเสนอขอ้มูลเท่านั้น  

 ศันสนีย ์สุริยเชิดชูสกุล (2548) พบว่า ค่าความนิยมท่ีรับรู้และแสดงอยู่ในงบการเงิน ณ งวดปัจจุบนั                   

มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัผลการดาํเนินงานในอนาคตทั้ง 3 ปี ซ่ึงวดัโดยการเปล่ียนแปลงกาํไร (ขาดทุน) สุทธิ

ก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย   

 ศิรดา นวลประดิษฐ์ (2547) พบว่าอัตราผลตอบแทนกําไรขั้นต้นและอัตราผลตอบแทนจากการ

ดาํเนินงานซ่ึงถือเป็นการวดัความสามารถในการทาํกาํไรท่ีเกิดจากการดาํเนินงานตามปกติหรือกิจกรรมหลกัของ

กิจการมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัค่าความนิยม   

 Kaiss Sarra, Nezha Bagher and Mounime EI Kabbouri (2018) พบความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างค่า

ความนิยมกบัผลการดาํเนินงานท่ีวดัโดยกาํไรส่วนท่ีเหลือทางเศรษฐศาสตร์ (Residual Economic Income)  

 Richard A. Helens, Robert L. Leach, Paul Newsom and Leanne C. McGrath (2017) พบค่าความนิยมมี

ผลกระทบเชิงบวกอยา่งมีนยัสาํคญัต่อผลตอบแทนจากการลงทุน  

 Keith W. Chauvin and Mark Hirschey (1994) พบวา่ ค่าความนิยมมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความสามารถใน

การทาํกาํไรและมูลค่าทางการตลาดของกิจการในกลุ่มอุตสหกรรมท่ีไม่ใช่อุตสาหกรรมการผลิต 
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 ผลการศึกษาขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นวา่ค่าความนิยมมีความสมัพนัธ์และมีอิทธิพลเชิงบวกกบัความสามารถ

ในการกาํไร ผลการดาํเนินงาน ผลตอบแทนจากการลงทุน ราคาหลกัทรัพย ์และมูลค่าทางการตลาดเป็นตน้ โดย

ความสัมพนัธ์ดงักล่าวอาจเป็นขอ้มูลให้ผูใ้ชง้บการเงินพิจารณาถึงทิศทางของผลการดาํเนินงานของกิจการ หาก

กิจการพบว่าค่าความนิยมเกิดการดอ้ยค่า อาจเป็นสัญญานแสดงให้เห็นว่าผลการดาํเนินงานของกิจการอาจมี

ปัญหาเกิดข้ึน  

  

5. สรุป 

  กิจการจะสามารถบนัทึกรายการค่าความนิยมไดห้ากกิจการมีการรวมธุรกิจโดยมีการเขา้ควบคุมอีก

กิจการและสามารถวดัมูลค่าราคาทุนของค่าความนิยมไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือโดยกาํหนดให้บนัทึกบญัชีค่าความนิยม

ดว้ยวิธีซ้ือ กิจการจะสามารถรับรู้ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ ณ วนัท่ีซ้ือได ้ในกรณีท่ี มูลค่าสุทธิ ณ วนัท่ีซ้ือ

ของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาซ่ึงวดัมูลค่าดว้ยราคายติุธรรม มากกวา่ ส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหท่ี้

วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ สาํหรับ ณ วนัส้ินงวด จะไม่มีการตดัจาํหน่ายค่าความนิยมแต่ตอ้งทาํการ

ทดสอบการด้อยค่าทุกส้ินปีโดยไม่ตอ้งพิจารณาขอ้บ่งช้ีและแสดงค่าความนิยมเป็นรายการแยกต่างหากจาก

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน สาํหรับผลการศึกษาท่ีพบความสมัพนัธ์ระหวา่งค่าความนิยมกบัผลการดาํเนินงานของกิจการ

ดงักล่าว ทาํให้ผูใ้ชง้บการเงินสามารถพิจารณาบญัชีค่าความนิยมเพ่ือประเมินทิศทางของผลการดาํเนินงานของ

กิจการได ้

 

6. ข้อเสนอแนะ 

 กิจการท่ีทาํการรวมธุรกิจหากเป็นกิจการท่ีมีส่วนไดเ้สียสาธารณะจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การรวมธุรกิจ แต่หากเป็นกิจการท่ีไม่มีส่วนได้

เสียสาธารณะจะตอ้งปฏิบัติตามขอ้กาํหนดตามมาตรฐานรายงานทางการเงินสําหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสีย

สาธารณะ โดย ณ วนัส้ินงวดกิจการท่ีมีส่วนไดเ้สียสาธารณะจะไม่มีการตดัจาํหน่ายค่าความนิยมแต่ตอ้งทาํการ

ทดสอบการดอ้ยค่าทุกส้ินงวดบญัชีโดยไม่ตอ้งพิจารณาขอ้บ่งช้ี  ซ่ึงแตกต่างจากกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ

ตอ้งตดัจาํหน่ายค่าความนิยมภายใน 10 ปี รวมทั้งกิจการตอ้งพิจารณาวา่กิจการทาํการรวมธุรกิจหรือเป็นเพียงแค่

การซ้ือสินทรัพย ์รวมทั้งวิธีการรับรู้รายการและวดัมูลค่ารายการต่างๆ ในการรวมธุรกิจให้ถูกตอ้งตามมาตรฐาน

การบญัชีดงักล่าวขา้งตน้  เพ่ือให้งบการเงินสะทอ้นผลการดาํเนินงานท่ีแทจ้ริงและผูใ้ชง้บการเงินสามารถนํา

ขอ้มูลไปใชใ้นการตดัสินใจไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

7. เอกสารอ้างองิ 
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สภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ.์ มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่3 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การ 
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สภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ.์ ประกาศสภาวชิาชีพบัญชี ฉบับที ่29/2554  เร่ือง คาํอธิบายเกีย่วกบัการ 

ปฏิบัตติามข้อกาํหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิสําหรับกจิการทีไ่ม่มส่ีวนได้เสียสาธารณะ 

สืบคน้วนัท่ี วนัท่ี 29 กนัยายน 2562  จาก http://www.tfac.or.th/upload/9414/B1JNFIPew1.pdf 

สภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ.์ มาตรฐานการบญัชีฉบบัที ่38 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง สินทรัพย์ทีไ่ม่ม ี
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การยนิยอมจ่ายภาษแีละการหนีภาษอีากร 

TAX COMPLIANCE AND TAX EVASION 

 

ดร.พเิชษฐ์  โสภาพงษ์ 

คณะบัญชี  มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

Phichet.so@spu.ac.th 

    

บทคัดย่อ 

 ความยนิยอมจ่ายภาษีประกอบดว้ย 2 ทฤษฎีหลกัคือ 1) ทฤษฎีความพึงพอใจสูงสุดของผูเ้สียภาษีท่ีเช่ือวา่

ผูเ้สียภาษีมีทางเลือกสองทาง ทางเลือกแรกคือแจง้รายไดต้ามความเป็นจริงและทางเลือกท่ีสองคือ แจง้รายไดต้ ํ่า

กวา่ความเป็นจริงถา้หากวา่ประโยชน์ของการหนีภาษีสูงกวา่ความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนจากการถูกจบัได ้2) ทฤษฎี 

ผูเ้สียภาษีมีความรับผิดชอบ ทฤษฎีน้ีถือเป็นทางเลือกแขนงใหม่ท่ีเช่ือวา่ผูเ้สียภาษีเป็นผูรั้บผิดชอบและมีคุณธรรม

จริยธรรมและยินดีท่ีจะจ่ายภาษี และสาเหตุหลกัของการหนีภาษีอากรไดแ้ก่ 1)ความเป็นธรรมของระบบภาษี 2) 

การบงัคบัใชก้ฎหมายภาษีอากร 3) การบริหารจดัการภาครัฐและ 4) ความรู้ความเขา้ใจดา้นภาษีอากร  

 

คาํสําคญั : การยนิยอมจ่ายภาษีอากร,   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 

 ปัญหาการหนีภาษีเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัประเทศต่างๆทัว่โลกไม่ว่าจะเป็นประเทศท่ีจดัว่าเป็นกลุ่ม

ประเทศท่ีพฒันาแลว้และประเทศท่ีกาํลงัพฒันาต่างก็เผชิญกับปัญหาการหนีภาษีของคนในประเทศ สําหรับ

ประเทศไทยได้รับการจัดลาํดับให้อยู่ในกลุ่มประเทศท่ีมีคนหนีภาษีมากท่ีสุด 3 อนัดับแรกของโลกรองจาก

ประเทศปานามาและเปรู โดยประเทศไทยมีคะแนนการหนีภาษี หรือ Tax Evasion Score สูงถึง 53.34% ของ GDP 

ในขณะท่ีประเทสหรัฐอเมริกา สวิตเซอร์แลนด์และออสเตรียมี Tax Evasion Score เพียง 8.6%, 9.13%  และ 

10.43% ตามลาํดบั (Tsakumis,Curatola et al. 2007) การหนีภาษีเป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนไปทัว่โลก (Scheider, & 

Enste, 2000) ท่ีสร้างความเสียหายใหแ้ก่ระบบเศรษฐกิจของแต่ละประเทศและทาํใหสู้ญเสียระบบสวสัดิการสงัคม
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อยา่งมาก (Bayer and Sutter) เพราะการหนีภาษีทาํใหรั้ฐขาดรายไดท่ี้จะนาํมาใชจ่้ายในการพฒันาประเทศในดา้น

ต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์และจาํเป็น  การหนีภาษีมีรูปแบบพฤติกรรมท่ีหลากหลายและควบคุมยากจนมีคาํกล่าววา่

การหนีภาษีเป็นเหมือนคู่แฝดของการจดัเก็บภาษี แต่รัฐก็ตอ้งพยายามหาทางป้องกนัและปราบปรามอยา่งจริงจงั

เพ่ือให้ลดน้อยลงเพราะการหนีภาษีไม่ว่าจะเป็นรูปแบบพฤติกรรมใดก็ย่อมสร้างความเสียหายต่อการพฒันา

ประเทศและระบบเศรษฐกิจโดยรวมถา้ปล่อยใหมี้การหนีภาษีกนัต่อไปยอ่มสร้างความทอ้แทแ้ละเบ่ือหน่ายให้แก่ 

ผูเ้สียภาษีท่ีจ่ายภาษีดว้ยความสุจริต  ทุกรัฐบาลท่ีเขา้มาบริหารประเทศชาติต่างก็มีหนา้ท่ีในการบาํบดัทุกขบ์าํรุงสุข

ใหก้บัประชาชนซ่ึงก็ตอ้งใชเ้งินภาษีเพ่ือบริหารจดัการดูแลและส่งเสริมในทุกๆ ดา้นทั้งดา้นสาธารณสุข  การศึกษา 

การเกษตร  การอุตสาหกรรม การพลงังาน และความมัน่คงปลอดภยัของคนในชาติ ซ่ึงการดาํเนินงานทุกดา้น

เหล่าน้ีตอ้งใช้เงินจาํนวนมากแมว้่ารายไดข้องรัฐบาลจะมีหลายช่องทางทั้งการจดัเก็บภาษี การขายสินคา้ การ

ให้บริการ การรับเงินบริจาคและการกูย้ืมเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศฯ แต่รายไดจ้ากการจดัเก็บภาษีเป็น

รายไดท่ี้สาํคญัท่ีสุดท่ีรัฐบาลใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการหาเงินมาพฒันาประเทศในทุกๆ ยทุธศาสตร์ ดงันั้นหน่วยงาน

ของรัฐท่ีมีหน้าท่ีในการจัดเก็บภาษีจะต้องมีวิธีการบริหารจัดการการจัดเก็บอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผลอยา่งเตม็ท่ี 

 

วตัถุประสงค์ 

 เพ่ือศึกษาแนวคิดในการยนิยอมจ่ายภาษีและสาเหตุของการหนีภาษีอากร 

 

แนวคิดทฤษฎใีนการยนิยอมจ่ายภาษ ี

 Mikesell and Birskyte (2007) ได้อธิบายถึงความยินยอมจ่ายภาษีของคนว่าทาํไมคนถึงยอมจ่ายภาษี

ประกอบดว้ย 2 ทฤษฎีหลกัคือ 

 1. ทฤษฎีความพึงพอใจสูงสุดของผูเ้สียภาษี (Utility Maximization Model of Taxpayer) ทฤษฎีน้ีเช่ือวา่ผู ้

เสียภาษีมีทางเลือกสองทาง ทางเลือกแรกคือแจง้รายไดต้ามความเป็นจริงและทางเลือกท่ีสองคือ แจง้รายไดต้ ํ่ากวา่

ความเป็นจริงหรือหนีภาษีโดยคนจะเลือกหนีภาษี ถา้หากวา่ประโยชน์ของการหนีภาษีสูงกวา่ความเสียหายท่ีจะ

เกิดข้ึนจากการถูกจบัไดท้ฤษฎีน้ีมีสมมุติฐานว่าคนจ่ายภาษีเพียงเพราะเกรงกลวัต่อการถูกจบัไดแ้ละถูกลงโทษ

ดงันั้น วธีิท่ีจะทาํใหค้นเสียภาษีอยา่งถูกตอ้งมากข้ึนก็คือการเพ่ิมอตัราการตรวจสอบและอตัราการลงโทษ 

 2. ทฤษฎีผูเ้สียภาษีมีความรับผิดชอบ (Responsible Taxpayer View) ทฤษฎีน้ีถือเป็นทางเลือกแขนงใหม่

ท่ีเช่ือว่าผูเ้สียภาษีเป็นผูรั้บผิดชอบและมีคุณธรรมจริยธรรมและยินดีท่ีจะจ่ายภาษีเม่ือ 1) ได้รับการจูงใจท่ี

เหมาะสม 2) มีความเขา้ใจเก่ียวกบัภาระภาษีอย่างถูกตอ้ง และ 3)ไดรั้บการอาํนวยความสะดวกในการเสียภาษี 

ทฤษฎีน้ีเนน้ท่ีการจูงใจและการอาํนวยความสะดวกแก่ผูเ้สียภาษีแทนการลงโทษผูเ้สียภาษี แนวคิดน้ีรู้จกักนัในอีก

ช่ือหน่ึงวา่ “Kinder and gentler IRS” 

 

สาเหตุการหนีภาษีอากร         

 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งพบสาเหต ุ4 ดา้นท่ีส่งผลต่อการหนีภาษีอากรไดแ้ก่ 

1) ปัจจยัดา้นความเป็นธรรมของระบบภาษี  2) ปัจจยัดา้นการบงัคบัใชก้ฎหมายภาษีอากร 3) ปัจจยัดา้นการบริหาร

จดัการภาครัฐ  และ4) ปัจจยัดา้นความรู้ความเขา้ใจเร่ืองภาษีอากร    
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 ด้านความเป็นธรรมของระบบภาษี     

 เจริญ ธฤติมานนท ์(2534) ไดอ้ธิบายวา่สมคัรใจในการเสียภาษีอากรจะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือประชาชนทุกคน

มีความสํานึกในเร่ืองภาษี (Tax Consciousness) ว่าเป็นหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของทุกคนท่ีจะตอ้งเสียภาษี

อากรให้แก่รัฐเพ่ือท่ีรัฐจะไดน้าํเงินภาษีอากรไปพฒันาประเทศ ซ่ึงการท่ีจะทาํให้เกิดความสาํนึกในการเสียภาษี

นั้นจะตอ้งมีการพฒันาในด้านความยุติธรรมในการเสียภาษีของประชาชนรัฐจะตอ้งสร้างความเป็นธรรมให้

ประชาชนรับรู้วา่มีการจ่ายภาษีอยา่งยติุธรรม เสมอภาคไม่มีการเลือกปฏิบติัเพราะถา้ทุกคนรู้สึกวา่ไม่ไดรั้บความ

เป็นธรรมก็จะเป็นสาเหตุให้มีพฤติกรรมหนีภาษีกนัมากข้ึนความยติุธรรมของการจ่ายภาษีเป็นการเปรียบเทียบ

ระหวา่งผูเ้สียภาษีดว้ยกนัเองและนโยบายดา้นภาษีอากรของรัฐบาลก็เป็นส่ิงสาํคญัเพราะการท่ีประชาชนจะยอม

เสียภาษีให้แก่รัฐด้วยความสมคัรใจนั้นย่อมข้ึนอยู่กับความเช่ือมัน่ในนโยบายภาษีของรัฐด้วย รัฐตอ้งทาํให้

ประชาชนยอมรับวา่นโยบายของรัฐท่ีนาํมาใชเ้ป็นประโยชน์กบัประชาชนทุกคนทุกกลุ่มไม่เป็นการเอ้ือประโยชน์

ให้กบักลุ่มคนบางกลุ่มเท่านั้นเพราะถา้ประชาชนรู้สึกวา่นโยบายภาษีไม่เป็นธรรมยอ่มทาํให้ประชาชนไม่อยาก

เสียภาษีและพยายามท่ีจะหนีภาษีกนัมากข้ึนอีกดว้ย 

 Jackson and Miliron (2006) ไดอ้ธิบายวา่ความเป็นธรรมของระบบภาษีมีความสัมพนัธ์กบัการหนีภาษี

หมายความวา่ถา้ผูเ้สียภาษีมีความรู้สึกว่าระบบภาษีไม่มีความเป็นธรรมก็จะทาํให้ผูเ้สียภาษีมีพฤติกรรมท่ีจะหนี

ภาษีมากข้ึน ดงันั้นความเป็นธรรมของระบบภาษีเป็นปัจจยัสาํคญั ท่ีจะทาํให้ประชาชนมีทศันคติท่ีดีและยินยอม

จ่ายภาษีใหก้บัรัฐดว้ยความสมคัรใจ นัน่คือหากรัฐ ทาํใหผู้เ้สียภาษีไดรั้บรู้วา่ระบบภาษีมีความเป็นธรรมกบัทุกคน

ในสังคมไม่มีการเลือกปฏิบติัประชาชนก็จะยินยอมจ่ายภาษีให้กบัรัฐดว้ยความยินดีแต่ในทางตรงกนัขา้มหาก

ประชาชนผูเ้สียภาษีรู้สึกวา่ระบบภาษีไม่มีความเป็นธรรมหรือรู้สึกวา่ตนจ่ายภาษีมากกวา่คนอ่ืนอยา่งไม่เป็นธรรม

ก็จะทาํให้ความสมคัรใจท่ีจะเสียภาษีลดน้อยลงหรืออาจจะไม่เหลืออยู่เลยและทุกคนก็จะพยายามท่ีจะหนีภาษี            

มากข้ึน   

 Tyler (1997) อธิบายว่าระบบภาษีท่ีมีความเป็นธรรมจะทําให้ประชาชนผูเ้สียภาษีมีความรู้สึกว่า              

การจ่ายภาษีเป็นภาระหนา้ท่ีของทุกคนท่ีจะตอ้งชาํระภาษีตามกฎหมายและผูจ่้ายภาษีจะรับรู้ไดว้า่ทุกคนจะไดรั้บ

การปฏิบติัท่ีเท่าเทียมกนัในการจดัเก็บภาษีไม่มีการเลือกปฏิบติัและเม่ือผูเ้สียภาษีมีความศรัทธาต่อกระบวนการ

จดัเก็บภาษีวา่เป็นไปอยา่งยติุธรรมจะทาํใหผู้เ้สียภาษีมีความไวว้างใจต่อรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐซ่ึงจะส่งผล

ใหป้ระชาชนยนิยอมท่ีจะจ่ายภาษีดว้ยความเตม็ใจมากยิง่ข้ึน 

 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นธรรมของระบบภาษี มีดงัต่อไปน้ี 

 Alm and Martinez (2007) พบวา่การนิรโทษกรรมใหผู้เ้สียภาษีท่ีหนีภาษีจะส่งผลใหผู้เ้สียภาษีท่ีจ่ายภาษี

ดว้ยความสุจริตสูญเสียกาํลงัใจและยอมรับการนิรโทษกรรมทางภาษีไดย้ากเพราะผูเ้สียภาษีรู้สึกว่าการนิรโทษ

กรรมทางภาษีถือวา่ไม่มีความเป็นธรรมและจะเป็นสาเหตุใหผู้เ้สียภาษีท่ีสุจริตจะมีพฤติกรรมหนีภาษีมากยิง่ข้ึน 

 Chandarasorn (2012) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยนิยอมจ่ายภาษีของคนไทยพบวา่สาเหตุหลกัท่ีทาํให้

ผูเ้สียภาษียินยอมจ่ายภาษีหรือแจง้รายไดอ้ยา่งถูกตอ้งหรือแจง้รายไดต้ ํ่ากวา่ความเป็นจริง (หนีภาษี) ข้ึนอยูก่บัการ

รับรู้วา่ระบบภาษีมีความเป็นธรรมไม่เอ้ืออาํนวยต่อกลุ่มหน่ึงกลุ่มใดโดยเฉพาะมีผลต่อการตดัสินใจจ่ายชาํระภาษี

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ   

 Frey and Feld (2002) ไดศึ้กษาเร่ืองการยบัย ั้งและขวญักาํลงัใจในการจดัเก็บภาษีพบวา่เจา้หนา้ท่ีจดัเก็บ

ภาษีของรัฐมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจจ่ายภาษีหมายความวา่ถา้เจา้หนา้ท่ีรัฐจดัเก็บภาษีดว้ยความเป็นธรรมและเป็น
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มิตรกบัผูเ้สียภาษีไม่มีการเลือกปฏิบติักบัผูเ้สียภาษีปฏิบติังานดว้ยความยติุธรรมให้เกียรติผูเ้สียภาษีจะส่งผลให้            

ผูเ้สียภาษียนิยอมท่ีจะจ่ายภาษีมากกวา่หนีภาษี        

 Slemrod (2007) พบวา่ หากผูเ้สียภาษีรู้สึกวา่ระบบภาษีมีความเป็นธรรมก็จะส่งผลใหผู้เ้สียภาษียนิดีท่ีจะ

จ่ายภาษีดว้ยความสมคัรใจและก็จะทาํให้คนในสังคมมีความรู้สึกว่าการจ่ายภาษีเป็นส่ิงท่ีดีและควรกระทาํเป็น

หน้าท่ีของพลเมืองและคนในสังคมจะร่วมมือกันต่อตา้นคนหนีภาษีและผูท่ี้หนีภาษีท่ีถูกจบัไดก็้จะไดรั้บการ

ประณามจากสังคมจนทาํให้คนท่ีหนีภาษีรู้สึกว่า การหนีภาษีเป็นพฤติกรรมท่ีเลวไม่ควรทาํซ่ึงจะทาํให้คนท่ีมี

พฤติกรรมหนีภาษีในสงัคมลดลง  

 ด้านการบังคบัใช้กฎหมายภาษีอากร      

 วิทย ์ ตนัตยกุล (2515) ไดอ้ธิบายถึงการยินยอมจ่ายภาษีในทฤษฎีเศรษฐศาสตร์อธิบายไดว้า่พฤติกรรม

ของผูเ้สียภาษีท่ีจะเลือกตดัสินใจระหวา่งการเสียภาษีอยา่งถูกตอ้งหรือการหนีภาษีโดยใชแ้บบจาํลองท่ีวา่ผูเ้สียภาษี

จะเลือกกระทาํตามเหตุผลท่ีประเมินจากตน้ทุนและผลท่ีไดรั้บจากการกระทาํ ดงันั้นผูเ้สียภาษีจึงเลือกท่ีจะหนีภาษี

เม่ืออรรถประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการหนีภาษีสูงกวา่ตน้ทุนของการกระทาํตวัแปรท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ

ของผูเ้สียภาษีคืออตัราภาษีบทลงโทษทางกฎหมายของการหนีภาษี (เช่นเบ้ียปรับและเงินเพ่ิม) และความน่าจะเป็น

ท่ีผูเ้สียภาษีถูกหน่วยงานจดัเก็บภาษีตรวจสอบแบบจาํลองทางเศรษฐศาสตร์จึงอธิบายไดว้า่เม่ืออตัราภาษีต่อรายได้

ท่ีจะเปล่ียนไป 1 หน่วย (Marginal tax rate) เพ่ิมข้ึนการหนีภาษีจะเพ่ิมสูงข้ึนตามไปดว้ยเพราะผลไดจ้ากการหนี

ภาษีเพ่ิมสูงข้ึนเม่ือเทียบกบัตน้ทุนของการกระทาํโดยสมมติใหต้วัแปรอ่ืนๆ คงเดิมเป็นทฤษฎีท่ีมีการเปรียบเทียบ

ตน้ทุนกบัผลไดข้องการเล่ียงภาษีอากร ตามทฤษฎีน้ีผูต้ ั้งใจหนีภาษีอากรจะเปรียบเทียบผลได้และผลเสียของ             

การหนีภาษีอากร ถา้ผลไดม้ากกวา่ผลเสียเขาจึงจะหนีภาษีอากร ผลไดไ้ดแ้ก่จาํนวนเงินท่ีเขาจะไดค้รอบครองใช้

สอยเน่ืองจากการไม่ตอ้งเสียภาษีอากรตามกฎหมาย ผลเสียไดแ้ก่ 1) โอกาสท่ีจะถูกจบัไดว้า่หนีภาษีอากรโอกาส

เช่นว่าน้ีเป็นปฏิภาคส่วนกลบักบัประสิทธิภาพของเจา้หนา้ท่ีท่ีมีอาํนาจในการจดัเก็บภาษีอากร 2) โทษท่ีเขาจะ

ไดรั้บถา้หากถูกจบัไดถ้า้หากเขาทราบวา่ถา้ถูกจบัไดเ้ขาจะไม่ตอ้งถูกฟ้องศาลเพ่ือลงโทษทางอาญาหรือถูกฟ้องก็

จะไดรั้บโทษเพียงเลก็นอ้ยหรือรอการลงอาญาส่วนในดา้นการเงินเขาจะถูกประเมินใหเ้สียแต่ตวัภาษีถา้มีเงินเพ่ิม

เบ้ียปรับก็จะไดรั้บการงดหรือลดดว้ยความเห็นอกเห็นใจ เช่นน้ี เม่ือเปรียบเทียบผลไดก้บัผลเสียหรือตน้ทุนของ

การหนีภาษีอากรแลว้ในลกัษณะดงักล่าวเขาจะหนีภาษีอากรอยา่งแน่นอน    

 McKee and Torgler (2009) ไดอ้ธิบายถึงปัจจยัดา้นทศันคติท่ีมีผลต่อการตดัสินใจยินยอมจ่ายภาษีหรือ

ตดัสินใจท่ีหนีภาษีนั้นปัจจยัดา้นทศันคติท่ีมีต่อบทลงโทษท่ีรุนแรงในการหนีภาษี  การบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่ง

จริงจงั วฒันธรรมการจ่ายภาษีของสังคมและประสิทธิภาพ การบริหารจดัการของรัฐบาลก็เป็นปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีจะ

ทาํใหค้นยอมจ่ายภาษีดว้ยความสมคัรใจเช่นถา้ผูเ้สียภาษีมีทศันคติท่ีเช่ือวา่คนหนีภาษีจะไดรั้บบทลงโทษท่ีรุนแรง

เพ่ือท่ีจะทาํใหผู้เ้สียภาษีท่ีซ่ือสตัยสุ์จริตไม่เสียเปรียบผูทุ้จริตท่ีหนีภาษีก็จะทาํใหมี้การจ่ายภาษีมากข้ึนและรัฐบาลก็

ตอ้งทาํใหผู้เ้สียภาษีมีทศันคติต่อการจ่ายภาษีวา่เป็นหนา้ท่ีสาํคญัในการเป็นพลเมืองของประเทศมีความรู้สึกว่าทุก

คนตอ้งจ่ายภาษีดว้ยความสมคัรใจรวมทั้งสร้างทศันคติท่ีแสดงความรังเกียจต่อผูห้นีภาษีใหส้งัคมไดป้ระณามและ

การไม่ยอมรับคนและกลุ่มคนท่ีหนีภาษีวา่เป็นพฤติกรรมท่ีน่ารังเกียจ 

 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบงัคบัใชก้ฎหมายภาษี มีดงัต่อไปน้ี 

 Allingham and Sandom (2009) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจหนีภาษีของคนอเมริกนัใน

ประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าผูเ้สียภาษีจะตดัสินใจหนีภาษีหรือจ่ายภาษีอย่างถูกตอ้งข้ึนอยู่กับความเส่ียงหรือ

โอกาสท่ีจะถูกจบัไดซ่ึ้งถา้ผูเ้สียภาษีคาดวา่โอกาสท่ีจะถูกจบัไดจ้ากการหนีภาษีอยูใ่นระดบัตํ่าผูเ้สียภาษีก็จะเลือกท่ี
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จะตดัสินใจหนีภาษีมากกวา่จะจ่ายภาษีอยา่งถูกตอ้ง แต่ถา้โอกาสท่ีจะถูกจบัไดอ้ยูใ่นระดบัสูงและไดรั้บบทลงโทษ

ท่ีรุนแรงมากกวา่ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการหนีภาษีผูเ้สียภาษีก็จะเลือกจ่ายภาษีอยา่งถูกตอ้ง 

 Gcabo and Robinson (2007) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการหนีภาษีในประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้

พบวา่การกาํหนดโทษท่ีรุนแรงกบัผูห้นีภาษีจะสามารถป้องกนัและช่วยลดพฤติกรรมหนีภาษีของคนในสงัคมไดดี้

ท่ีสุดเพราะผูเ้สียภาษีมกัจะเกรงกลวับทลงโทษท่ีรุนแรง การจะตดัสินใจหนีภาษีหรือไม่นั้นจึงข้ึนอยูก่บัความรู้สึก

เกรงกลวัต่อบทลงโทษท่ีรุนแรงดงันั้นบทลงโทษท่ีรุนแรงจึงส่งผลต่อการตดัสินใจหนีภาษีมากท่ีสุด 

 Mikesell and  Birskyte (2007) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการยินยอมจ่ายภาษีพบวา่ผูเ้สียภาษีจะยินยอม

จ่ายภาษีนั้นข้ึนอยูก่บัความพอใจสูงสุดของผูเ้สียภาษีโดยผูเ้สียภาษีจะตดัสินใจภายใตป้ระโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการ

หนีภาษีเปรียบเทียบกบัความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนจากการหนีภาษีถา้ประโยชน์ท่ีไดรั้บสูงกว่าความเสียหายท่ีจะ

เกิดข้ึนจากการหนีภาษีท่ีอาจจะถูกจบัไดผู้เ้สียภาษีจะตดัสินใจหนีภาษีแต่ถา้บทลงโทษรุนแรงกวา่ผลประโยชน์ท่ี

จะไดรั้บจากการหนีภาษีผูเ้สียภาษีก็จะยนิยอมจ่ายภาษีเพราะผูเ้สียภาษีเกรงกลวัต่อบทลงโทษ   

 ด้านการบริหารจดัการภาครัฐ 

 ไกรยทุธ ธีรตยาคีนนัท์ (2521) ไดอ้ธิบายถึงหลกัการภาษีท่ีดีประชาชนตอ้งยอมรับและยินยอมจ่ายภาษี

ดว้ยความสมคัรใจซ่ึงรัฐบาลจะตอ้งทาํใหผู้เ้สียภาษีเห็นวา่เงินภาษีท่ีเก็บจากประชาชนรัฐนาํไปใชอ้ยา่งคุม้ค่าเพ่ือ

ประโยชน์โดยรวมของสงัคม ซ่ึงถา้ประชาชนยอมรับและศรัทธาต่อรัฐบาลท่ีใชจ่้ายเงินภาษีอยา่งคุม้ค่าประชาชนก็

จะยนิยอมจ่ายภาษีและเกิดความสาํนึกในหนา้ท่ีท่ีพึงมีต่อประเทศชาติ  

 Slemrod (2007)ไดอ้ธิบายยงัไดอ้ธิบายต่อวา่ความศรัทธาและไวใ้จการบริหารงานของรัฐบาลก็มีอิทธิพล

ต่อการหนีภาษีซ่ึงหมายความว่าหากประชาชนมีความเช่ือมัน่ศรัทธาและไวใ้จต่อรัฐบาลในการใชจ่้ายเงินภาษี

อยา่งคุม้ค่าและมีประสิทธิภาพก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมประชาชนผูเ้สียภาษีก็จะยินยอมจ่ายภาษีดว้ย

ความสมคัรใจแต่ถา้หากประชาชนไม่ไวว้างใจต่อรัฐบาลหรือรัฐบาลมีการทุจริตคอรัปชัน่ใชจ่้ายเงินภาษีอยา่งมกั

ง่ายสุรุ่ยสุร่ายประชาชนก็จะต่อตา้นการจ่ายภาษีและจะนาํไปสู่การหนีภาษีกนัมากข้ึนดงันั้นหากรัฐบาลตอ้งการ

จดัเก็บภาษีจากประชาชนรัฐบาลตอ้งสร้างความเช่ือมัน่ใหป้ระชาชน ผูเ้สียภาษีรับรู้วา่รัฐบาลใชจ่้ายเงินภาษีอยา่ง

คุม้ค่าและเป็นประโยชน์ต่อสงัคมอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการภาครัฐ มีดงัต่อไปน้ี 

 Agurirre and  Rocha (2010) ไดศึ้กษาเร่ืองความไวว้างใจและขวญักาํลงัใจในการจ่ายภาษีประเทศใน

ลาตินอเมริกาพบวา่ถา้รัฐบาลมีการใชจ่้ายเงินภาษีอยา่งระมดัระวงัหรือใชจ่้ายเงินภาษีอยา่งคุม้ค่าเกิดประโยชน์ต่อ

ส่วนรวมอยา่งชดัเจนก็จะส่งผลให้ผูเ้สียภาษีมีขวญัและกาํลงัใจท่ีจะจ่ายภาษีเพ่ิมมากข้ึนและก็จะร่วมกนัต่อตา้น

การหนีภาษีของคนในสงัคมดว้ยเช่นกนั 

 Andreoni and Vesterlund (2001) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการยินยอมจ่ายภาษีพบวา่ ผูเ้สียภาษียินยอมท่ี

จะจ่ายภาษีดว้ยความเตม็ใจก็ต่อเม่ือมีความพึงพอใจต่อการบริหารจดัการของภาครัฐมีความพอใจต่อนโยบายของ

รัฐบาลรวมทั้งความสามารถในการแกปั้ญหาอตัราว่างงานของคนในประเทศแกปั้ญหาอตัราเงินเฟ้อในระบบ

เศรษฐกิจรวมทั้งนโยบายต่างๆ ท่ีเป็นการช่วยเหลือสังคมท่ีรัฐบาลนาํมาใชบ้ริหารจดัการประเทศซ่ึงความพอใจ

ของผูเ้สียภาษีท่ีมีต่อรัฐบาลในการบริหารงานจะทาํใหพ้ฤติกรรมการหนีภาษีของคนในประเทศลดลง 

 Frey and  Feld (2002) ไดศึ้กษาเร่ืองการยบัย ั้งและจริยธรรมในการจ่ายภาษีพบวา่ การดาํเนินการจดัเก็บ

ภาษีโดยเจา้หนา้ท่ีจดัเก็บภาษีของรัฐมีอิทธิพลต่อการจ่ายภาษีของผูเ้สียภาษีซ่ึงหมายความวา่ถา้เจา้หนา้ท่ีจดัเก็บ
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ภาษีมีความเป็นมิตรกบัผูเ้สียภาษีมีการใหบ้ริการท่ีเป็นมิตรและสร้างความประทบัใจ มีความเคารพและใหเ้กียรติ

ต่อผูเ้สียภาษีก็จะทาํใหผู้เ้สียภาษีจ่ายภาษีดว้ยความสมคัรใจมากกวา่จะมีพฤติกรรมหนีภาษี 

 Levi (1998) ได้ศึกษาเร่ืองความไวว้างใจและหลกัธรรมาภิบาลด้านการจ่ายภาษีพบว่า ผูเ้สียภาษีจะ

ยินยอมจ่ายภาษีดว้ยความเต็มใจและจ่ายอยา่งถูกตอ้งครบถว้นเม่ือพวกเขาเช่ือวา่รัฐบาลจะนาํเงินภาษีไปใชท้าํใน

ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์สูงสุดต่อสงัคมโดยส่วนรวมทั้งในดา้นของสวสัดิการหรือการบริการสาธารณะในดา้นต่างๆ ท่ี

เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สงัคมประเทศชาติ 

 Shreffinnn and Triest (1992) พบวา่ ทศันคติท่ีมีต่อการบริหารจดัการของรัฐบาลส่งผลต่อการตดัสินใจ

การจ่ายภาษีและหนีภาษีท่ีสําคญัมี 3 มุมมองซ่ึงประกอบดว้ย 1) มุมมองเก่ียวกบัความเป็นธรรมของการจดัเก็บ

ภาษีและการบริหารการจดัเก็บภาษีของรัฐ 2) มุมมองเก่ียวกบัความมีประสิทธิภาพของการบริการของรัฐและ                

3) บรรทดัฐานของสงัคมท่ีมีต่อการหนีภาษี 

 Slemrod (2003) ได้ศึกษาเ ร่ืองความน่าเช่ือถือด้านการเงินของรัฐพบว่าการยินยอมจ่ายภาษีมี

ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความศรัทธาและไวว้างใจต่อรัฐบาลซ่ึงหมายความว่าถา้ผูเ้สียภาษีมีความศรัทธาและ

ไวว้างใจในการบริหารงานของรัฐบาลอยู่ในระดบัสูงก็จะส่งผลให้การยินยอมจ่ายภาษีเพ่ิมมากยิ่งข้ึนซ่ึงความ

ศรัทธาและไวว้างใจท่ีผูเ้สียภาษีมีต่อรัฐบาลเป็นการเพ่ิมความมัน่ใจวา่เงินภาษีท่ีจ่ายไปจะถูกรัฐบาลนาํไปใชอ้ย่าง

คุม้ค่าและเป็นประโยชน์ต่อสงัคมโดยรวมอยา่งแน่นอน       

 ด้านความรู้ความเข้าใจเร่ืองภาษีอากร  

 วิโรจน์ เลาหะพนัธ์ุ (2523) ไดอ้ธิบายวา่หลกัการบริหารจดัเก็บภาษีอากรท่ีสําคญัท่ีสุดคือรัฐจะตอ้งทาํ

ทุกวิธีทางเพ่ือให้ประชาชนไดป้ฏิบติัตามกฎหมายภาษีอากรดว้ยความเต็มใจและประชาชนจะปฏิบติัไดเ้ช่นนั้น

ยอ่มจะตอ้งมีความรู้และความเขา้ใจในกฎหมายภาษีอากรดว้ยเพราะถา้หากวา่เขายงัไม่รู้วา่จะตอ้งเสียภาษีอย่างไร 

ก็ยอ่มเป็นไปไม่ไดท่ี้จะใหค้วามร่วมมือแก่รัฐ นอกจากจะใหป้ระชาชนรู้วธีิปฏิบติัตามท่ีบญัญติัไวใ้นกฎหมายภาษี

อากรแลว้ ยงัจะตอ้งใหป้ระชาชนมีความเขา้ใจวา่เพราะเหตุใดรัฐจึงตอ้งจดัเก็บภาษีจากประชาชนถา้ประชาชนไม่

เขา้ใจถึงความสาํคญัและประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากภาษีอากรแลว้ เขาจะมีความรู้สึกวา่การเสียภาษีอากรเป็นการท่ี

รัฐบงัคบัเก็บเงินจากประชาชนเพ่ือเอาไปใชป้ระโยชน์ส่วนตวัความสาํนึกเช่นน้ียอ่มนาํไปสู่การต่อตา้นการจดัเก็บ

ภาษีอากรและความร่วมมือต่อรัฐจะไม่เกิดข้ึนโดยเฉพาะเม่ือผูน้าํของสงัคมส่วนใหญ่ละเลยหนา้ท่ีการเสียภาษีของ

ตนเองหรือกลบัเป็นผูห้ลีกเล่ียงภาษีเสียเองลกัษณะของพฤติกรรมดงักล่าวยอ่มเป็นแบบอยา่งท่ีเลวของประชาชน

และเป็นการทาํลายความร่วมมือและการเสียสละของคนในชาติ 

 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรู้และความเขา้ใจเร่ืองภาษี มีดงัต่อไปน้ี 

 Chandarasorn  (2012) ไดศึ้กษาการปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยนิยอมจ่ายภาษีของคนไทยพบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผล

ต่อการตดัสินใจแจง้รายไดอ้ยา่งครบถว้นหรือหนีภาษีอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติมีปัจจยัดา้นความรู้ความเขา้ในเร่ือง

ภาษีอากรซ่ึงหมายความวา่ประชาชนจะตดัสินใจจ่ายภาษีหรือหนีภาษีข้ึนอยูก่บัความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองภาษีเงิน

ไดข้องผูเ้สียภาษีดว้ยกล่าวคือถา้ผูเ้สียภาษีมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองภาษีดีก็จะยินยอมจ่ายภาษีสูงข้ึนแต่ถา้หากผู ้

เสียภาษีท่ีไม่มีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองภาษีดีพอก็เป็นสาเหตุใหเ้กิดพฤติกรรมท่ีจะหนีภาษีหรือไม่จ่ายภาษีตามมา 

 Jackson, & Milliron (2006) ได้ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจหนีภาษีพบว่า ถา้ระบบภาษีมี

ความซบัซอ้น เขา้ใจยากทั้งเน้ือหาและรูปแบบการจ่ายภาษีก็จะส่งผลใหเ้กิดการหนีภาษีกนัมากข้ึนเพราะผูเ้สียภาษี

จะเกิดความกงัวลในเร่ืองความถูกตอ้งในการจ่ายวา่ไดด้าํเนินการถูกตอ้งตรงตามหลกักฎหมายภาษีหรือไม่ความ

กงัวลของผูเ้สียภาษีจะเป็นสาเหตุสาํคญัท่ีจะทาํใหผู้เ้สียภาษีตดัสินใจท่ีจะหนีภาษีมากกวา่ท่ีจะจ่ายภาษี   
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สรุป 

  แนวคิดในการจ่ายภาษีประกอบดว้ย 2 ทฤษฎีหลกัคือ 1) ทฤษฎีความพึงพอใจสูงสุดของผูเ้สียภาษี  และ 

2) ทฤษฎีผูเ้สียภาษีมีความรับผิดชอบ และสาเหตุหลกัของการหนีภาษีอากรไดแ้ก่ 1) ความเป็นธรรมของระบบ

ภาษี 2) การบงัคบัใชก้ฎหมายภาษีอากร 3) การบริหารจดัการภาครัฐ 4) ความรู้ความเขา้ใจดา้นภาษีอากร และ                           

5) จรรยาบรรณของผูเ้สียภาษีอากร 

 

เอกสารอ้างองิ  

ชยัสิทธ์ิ  ตราชูธรรม. (2553). การวางแผนภาษอีากร(พิมพค์ร้ังท่ี 4), กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพ ์พลสยาม              

พร้ินติ้ง. 

พิเชษฐ ์ โสภาพงษ.์ (2560).  ปัจจยัและแนวทางป้องกนัหนภีาษขีองบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย.  วทิยานิพนธ์ บริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาบริหารธุรกิจ. บณัฑิตวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยันเรศวร. 

ไกรยทุธ  ธีรตยาคีนนัท.์ (2521). ทฤษฎภีาษีเงนิได้และภาษีเงนิได้ของไทย. กรุงเทพฯ: ดวงกมล. 

เจริญ ธฤติมานนท.์ (2519). ทาํไมคนจงึหลกีเลีย่งภาษีและจะแก้ไขกนัอย่างไร. กรุงเทพฯ: สรรพากรสาส์น. 

พระประดุจ  ชินทตโต (เข่ือนเป็ก). (2556). การศึกษาวเิคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการหลบเลีย่งภาษี

ในสังคมไทยตามแนวพุทธจริยศาสตร์. (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต). เชียงใหม่: 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

วทิย ์ตนัตยกลุ. (2515). ทฤษฎกีารเลีย่งภาษี. กรุงเทพฯ: สรรพากรสาส์น. 

วโิรจน์ เลาหะพนัธ์ุ. (2522-2523). การหลกีเลีย่งและหลบหนีภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาในประเทศไทย. (รายงาน

การวจิยั). กรุงเทพฯ: วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร. 

‘ศุภรัตน’์ ติดร่างแหผิดอาญา? พิษภาษีแอมเพิลริช. (2550, 5-7กรกฎาคม). ฐานเศรษฐกิจ, 12. 

Alm, J., & Martinez-Vazquez, J. (2007). Tax Morale and tax evasion in Latin America. (pp.1-90). N.P.:n.p. 

Allingham, M., & Sandmo, A. (1972). Income tax evasion: A theoretical analysis. Journal of Public 

Economics, 1, 323-338. 

Chandarasorn, M. (2012). Public management as citizen compliance: A case study of  income tax 

compliance behavior in Thailand. (Doctoral dissertation) United States of America: University of 

Kansas. 

Feinstein, J. (1991). An econometric analysis of income tax evasion and its detection. RAND Journal of 

Economics, 22(1), 14-35. 

Fjeldstad, O.H., & Semboja, J. 2001. Why people pay taxes: the case of the development levy in Tanzania. 

World Development, 29(12), 2059-2074.  

Frey, B.S., & Feld, L.P. 2002. Deterrence and morale in taxation: an empirical analysis.  

  

 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 14 ประจาํปี 2562 วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 

 

481 

การวางแผนภาษเีงินได้บุคคลธรรมดาจากประโยชน์ของกฎหมายสิทธิเกบ็กนิ 

PERSONAL INCOME TAX PLANNING FROM USING BENEFITS OF 

USUFRUCT LAW 

 

ดร.พเิชษฐ์  โสภาพงษ์ 

E-mail: Phichet.so@spu.ac.th 

อ.พรรณทพิย์ อย่างกลัน่ 

E-mail: Phantip.ya@spu.ac.th 

อ.สุวรรณ ี รุ่งจตุรงค์ 

E-mail: Suwannee.ru@spu.ac.th 

อ.กติติยา จิตต์อาจหาญ 

E-mail: Kitiya.ji@spu.ac.th 

คณะบัญชี มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

         

บทคัดย่อ 

 สิทธิเก็บกินเป็นทรัพยสิ์นอยา่งหน่ึงซ่ึงผูท้รงสิทธิเก็บกินในอสังหาริมทรัพยมี์สิทธิครองครอง ใช ้และ

ถือเอาประโยชน์แห่งทรัพยสิ์นนั้น สิทธิเก็บกินจดัเป็นทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นท่ีเป็นอสงัหาริมทรัพยข์อง

บุคคลอ่ืน เป็นการใหสิ้ทธิกบัผูท้รงสิทธิไดค้รอบครอง ใชแ้ละถือเอาประโยชน์แห่งทรัพยสิ์นนั้น โดยมีอาํนาจเขา้

ไปจดัการทรัพยสิ์นและแสวงหาประโยชน์ต่างๆในอสังหาริมทรัพยท่ี์เป็นของบุคคลอ่ืน  และในดา้นการวางแผน

ภาษีอากรนั้ นสิทธิเก็บกินก็เป็นวิธีหน่ึงท่ี ถูกนํามาใช้ในการวางแผนภาษีกรณีท่ีผู ้มี เ งินได้มีเ งินได้จาก

อสังหาริมทรัพยเ์ป็นจาํนวนมากตอ้งจ่ายภาษีในอตัราสูงเช่น ท่ีดิน อาคาร ตึกเช่า และเพ่ือให้ประหยดัภาษี นัก

วางแผนภาษีอากรมกัจะใช้วิธีการจดทะเบียนสิทธิเก็บกินมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนภาษีเพ่ือให้จ่ายภาษี

นอ้ยลง 

 

คาํสําคญั: การวางแผนภาษีอากร, ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา, สิทธิเก็บกิน 

 

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 

 ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาจดัเก็บในอตัรากา้วหน้าหากผูมี้เงินไดย้ิ่งมากก็จะถูกจดัเก็บในอตัราสูงโดย

อตัราสูงสุดร้อยละ 35 ของเงินไดสุ้ทธิ ผูมี้เงินไดท่ี้มีรายไดสู้งหรือรายไดห้ลายประเภทจึงตอ้งทาํการวางแผนภาษี

เพ่ือให้จ่ายภาษีอยา่งประหยดัเพราะการวางแผนภาษี (Tax Planning)นั้นมีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้จ่ายภาษีนอ้ยท่ีสุด

หรือไม่ตอ้งจ่ายภาษีโดยไม่ผิดกฎหมายแต่อยา่งไรมี 

การวางแผนภาษีเพ่ือใหจ่้ายภาษีอย่างประหยดัโดยใชเ้ทคนิคหรือวิธีการต่างๆ และวิธีการจดทะเบียน

สิทธิเก็บกินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยก็์เป็นอีกหน่ึงวิธีท่ีนกัวางแผนภาษีอากรนาํมาใชป้ระโยชนใ์น

การลดภาระจากการจ่ายภาษีซ่ึงเอ้ือประโยชน์ใหก้บัผูมี้รายไดท่ี้เกิดจากอสงัหาริมทรัพยเ์ช่น ท่ีดิน อาคาร ตึกใหเ้ช่า

เป็นตน้ การจดทะเบียนสิทธิเก็บกินเป็นการกระจายรายไดข้องผูมี้เงินไดสู้งไปยงับุคคลอ่ืนโดยทัว่ไปเป็นบุคคลท่ี

ไวว้างใจเช่น พ่อ แม่ จดทะเบียนสิทธิเก็บกินให้ลูกหรือลูกจดทะเบียนสิทธิเก็บกินให้พ่อแม่ โดยมีวตัถุประสงค์

เพ่ือใหเ้สียภาษีในอตัราตํ่าเป็นสาํคญัซ่ึงตอ้งมีการทาํนิติกรรมท่ีสาํนกังานท่ีดินมีค่าธรรมเนียมไม่เกิน 100 บาท 

บทความน้ีจะนาํเสนอหลกัเกณฑต์ามกฎหมายท่ีสาํคญัของการจดสิทธิเก็บกินและการนาํสิทธิเก็บกินมา

ใชใ้นการวางแผนภาษีพร้อมทั้งแสดงยกตวัอยา่งการคาํนวณใหเ้ห็นถึงจาํนวนภาษีท่ีประหยดัไดจ้ากการนาํเทคนิค

หรือวธีิการน้ีมาใช ้

 

วตัถุประสงค์ 

เพ่ือศึกษาหลกัเกณฑก์ารจดทะเบียนสิทธิเก็บกินและการนาํสิทธิเก็บกินมาใชใ้นการ 

วางแผนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาใหจ่้ายภาษีไดอ้ยา่งประหยดั 

ความหมายและหลกัเกณฑต์ามกฎหมายของสิทธิเก็บกิน 

 สิทธิเก็บกินคือ คือทรัพยสิ์นอย่างหน่ึงซ่ึงผูท้รงสิทธิเก็บกินในอสังหาริมทรัพยมี์สิทธิครองครอง ใช ้

และถือเอาประโยชน์แห่งทรัพยสิ์นนั้น (อาจเป็นกรณีเจา้ของอสงัหาริมทรัพยก์บัผูท้รงสิทธิตกลงกนัเองหรือผูท้รง

สิทธิได้สิทธิเก็บกินมาโดยทางพินัยกรรม)  สิทธิเก็บกินจัดเป็นทรัพย์สินท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินท่ีเป็น

อสังหาริมทรัพยข์องบุคคลอ่ืน กล่าวคือ เป็นสิทธิใหผู้ท้รงสิทธิครอบครองใชแ้ละถือเอาประโยชน์แห่งทรัพยสิ์น

นั้น โดยมีอาํนาจเขา้ไปจดัการทรัพยสิ์นและแสวงหาประโยชน์ต่างๆในอสงัหาริมทรัพยท่ี์เป็นของบุคคลอ่ืน 

 สิทธิเก็บกินจะเกิดข้ึนโดยการทาํนิติกรรมระหวา่งเจา้ของอสังหาริมทรัพยผ์ูก่้อตั้งสิทธิเก็บกินยงัมีชีวติ

อยูห่รือโดยพินยักรรมซ่ึงมีผลเม่ือเจา้ของอสังหาริมทรัพยผ์ูก่้อตั้งสิทธิเก็บกินตายแลว้ก็ไดสิ้ทธิเก็บกินอาจเกิดข้ึน

โดยเจ้าของกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย์ระบุให้สิทธิเ ก็บกินแก่บุคคลอ่ืนหรือเจ้าของกรรมสิทธ์ิใน

อสงัหาริมทรัพยย์กอสังหาริมทรัพยใ์หบุ้คคลอ่ืนโดยสงวนสิทธิเก็บกินไวส้าํหรับตนหรือเจา้ของอสังหาริมทรัพย์

ยกอสงัหาริมทรัพยใ์หบุ้คคลหน่ึงและใหสิ้ทธิเก็บกินในอสงัหาริมทรัพยแ์ก่บุคคลอ่ืนก็ได ้    การไดม้าซ่ึงสิทธิเก็บ

กินนั้นจะตอ้งทาํเป็นหนงัสือและจดทะเบียนต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ีไม่เช่นนั้นการไดม้าจะไม่บริบูรณ์เป็นทรัพย์

สิทธิตามกฎหมาย แต่ยงัคงใชบ้งัคบัไดร้ะหวา่งเจา้ของอสังหาริมทรัพยแ์ละผูท้รงสิทธิเก็บเกินในฐานะเป็นบุคคล
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สิทธิแต่จะใชอ้า้งยนักบับุคคลภายนอกไม่ไดแ้ละเม่ือมีการจดสิทธิเก็บกินแลว้สิทธิเก็บกินนั้นยอ่มผูกพนัเจา้ของ

อสงัหาริมทรัพยแ์ละอสงัหาริมทรัพยน์ั้นแมจ้ะมีการโอนอสงัหาริมทรัพยไ์ปยงับุคคลอ่ืนบุคคลนั้นก็ตอ้งผกูพนัรับ

สิทธิเก็บกินไปดว้ย 

ลกัษณะของสิทธิเก็บกิน 

 สิทธิเก็บกินสามารถแยกพิจารณาไดด้งัน้ี 

(1) สิทธิเก็บกินเป็นสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ของบุคคลอ่ืน สิทธิเก็บกินจะเกิดข้ึนได้เฉพาะ

ทรัพยสิ์นท่ีเป็นอสังหาริมทรัพยเ์ท่านั้นจะไม่เกิดกบัสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงอสังหาริมทรัพยห์มายถึงท่ีดิน ทรัพยท่ี์ติด

อยูก่บัท่ีดินหรือประกอบเป็นอนัเดียวกบัท่ีดิน เช่น โรงเรือน ส่ิงปลูกสร้าง ฯลฯ และสิทธิท่ีเก่ียวกบักรรมสิทธ์ิใน

ท่ีดิน 

(2) อาํนาจในสิทธิเก็บกิน  สิทธิเก็บกินตอ้งเป็นการให้สิทธิแก่บุคคลอ่ืนท่ีจะครอบครองและใช้

หรือถือเอาประโยชน์แห่งอสังหาริมทรัพยโ์ดยไม่จาํกัด หากขาดประการใดประการหน่ึงท่ีกล่าวมาก็ย่อมไม่

เรียกวา่ สิทธิเก็บกิน การมีสิทธิเก็บกินในอสังหาริมทรัพยข์องบุคคลอ่ืนนั้นผูท้รงสิทธิยอ่มมีสิทธิครอบครอง ใช ้

และถือเอาประโยชน์จากทรัพยสิ์นนั้นโดยไม่มีอาํนาจจดัการและแสวงหาประโยชน์จากทรัพยสิ์นนั้นโดยมีสิทธิ

ทุกอย่างแต่ถา้มีเพียงสิทธิอย่างใดอย่างหน่ึงหรือมีการจาํกดัสิทธิไวก็้ไม่ใช่สิทธิเก็บกินอาจเป็นสิทธิอาศยั สิทธิ

เหนือพ้ืนดินหรือภาระติดพนัในอสงัหาริมทรัพยซ่ึ์งข้ึนอยูก่บัลกัษณะของการใหสิ้ทธินั้น   อาํนาจในสิทธิเก็บกินมี

รายละเอียดดงัน้ี 

- การครอบครอง คือ การยึดถือทรัพยสิ์นโดยเจตนาจะยึดถือเพ่ือตนเน่ืองจากผูท้รงสิทธิ             

เก็บกินมีสิทธิครอบครองอสังหาริมทรัพยท่ี์ตนมีสิทธิเก็บกินนั้นจึงทาํใหผู้ท้รงสิทธิเก็บกินไดรั้บประโยชน์ต่าง ๆ 

อนัเป็นผลมาจากสิทธิครอบครอง 

- การใช้ การใช้หรือใช้สอยทรัพย์สินคือ การเอาทรัพย์สินมาทําประโยชน์หรือการได้

ประโยชน์จากทรัพยสิ์นตามความตอ้งการโดยไม่เป็นการทาํลายภาวะแห่งทรัพยสิ์นนั้น ผูท้รงสิทธิเก็บกินก็มีสิทธิ

ท่ีจะไดรั้บประโยชน์จากทรัพยสิ์นตามสภาพท่ีเป็นอยู่เพ่ือประโยชน์ของผูใ้ชส้อยเองในเร่ืองสิทธิเก็บกินผูท้รง

สิทธิจะไดรั้บประโยชน์จากการใชส้อยทรัพยสิ์นเสมือนเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นนั้นเน่ืองจากสิทธิเก็บกินตดัอาํนาจ

ใชส้อยมาจากเจา้ของอสงัหาริมทรัพยม์าใหผู้ท้รงสิทธิเก็บกินเพียงผูเ้ดียวและเพ่ือประโยชน์ของผูท้รงสิทธิเก็บกิน

โดยเฉพาะ 

- การถือเอาประโยชน์  คือการเก็บดอกผลและแสวงประโยชน์จากทรัพยสิ์น ผูท้รงสิทธิ              

เก็บกินมีสิทธิในการถือเอาซ่ึงประโยชน์แห่งทรัพยสิ์นท่ีอยูภ่ายใตบ้งัคบัสิทธิเก็บกินนั้น คือสิทธิท่ีจะเก็บดอกผล

ซ่ึงมีทั้ งดอกผลธรรมดาและดอกผลนิตินัย ซ่ึงก็คือบรรดาส่ิงท่ีเกิดงอกข้ึนจากทรัพย์สินนั้ นและสิทธิแสวง

ประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพยท่ี์อยูภ่ายใตบ้งัคบัสิทธิเก็บกินเท่านั้น 

- การจัดการ คือการดําเนินการอันเก่ียวกับทรัพย์สินตามความเหมาะสมตามสภาพของ

ทรัพยสิ์น ผูท้รงสิทธิเก็บกินมีอาํนาจจดัการทรัพยสิ์นท่ีตนมีสิทธิเก็บกินนั้น กฎหมายใหอ้าํนาจจดัการทรัพยสิ์นท่ี

อยู่ภายใตบ้งัคบัสิทธิเก็บกินก็เพ่ือเป็นการสนบัสนุนสิทธิท่ีจะไดใ้ชแ้ละถือเอาประโยชน์ของผูท้รงสิทธิเก็บกิน 

เพราะการดาํเนินงานเพ่ือจดัการงานอนัเก่ียวกบัทรัพยสิ์นนั้นตามความเหมาะสมตามสภาพของทรัพยย์อ่มทาํให้

ทรัพยสิ์นนั้นอยูใ่นสภาพท่ีดีท่ีจะใชป้ระโยชน์ได ้

(3) สิทธิเก็บกินเป็นสิทธิเฉพาะตวั  ถา้ผูท้รงสิทธิเก็บกินถึงแก่ความตายสิทธิเก็บกินยอ่มระงบัไป  

สิทธิเก็บกินโอนกนัต่อไปไม่ไดเ้พียงแต่ผูท้รงสิทธิเก็บกินอาจโอนการใชสิ้ทธิของตนใหผู้อ่ื้นไดเ้ท่านั้น 
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(4) สิทธิเก็บกินจะไดม้าทางนิติกรรมเท่านั้น  สิทธิเก็บกินจะตอ้งทาํเป็นหนงัสือและจดทะเบียนต่อ

พนักงานเจ้าหน้าท่ี  มิฉะนั้ นจะไม่บริบูรณ์แต่ใช้บังคับกันในฐานะบุคคลสิทธิระหว่างคู่สัญญาจะใช้ยนั

บุคคลภายนอกไม่ได ้โดยไม่คาํนึงวา่บุคคลภายนอกจะรู้ถึงขอ้สญัญามาก่อนหรือไม่ก็ตาม 

 ประเภทของการจดทะเบียน 

 ประเภทของการจดทะเบียนในสิทธิเก็บกินสามารถพิจารณาไดด้งัต่อไปน้ี 

1) สิทธิเก็บกิน คือกรณีท่ีเจา้ของท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพยอ่ื์นมาขอจดทะเบียนสิทธิเก็บกินใน

ท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพยอ่ื์นให้แก่บุคคลอ่ืนให้เป็นผูท้รงสิทธิเก็บกิน โดยมีสิทธิครอบครองใช้และถือเอา

ประโยชน์ในท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพยอ่ื์นทั้งหมดไม่วา่ท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพยอ่ื์นนั้นจะมีผูถื้อกรรมสิทธ์ิคน

เดียวหรือหลายคนแต่ทุกคนยอมใหบุ้คคลอ่ืนเป็นผูท้รงสิทธิดว้ยกนัทั้งหมด 

2) สิทธิเก็บกินเฉพาะส่วน คือกรณีท่ีเจา้ของท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพยอ่ื์นมีหลายคนแต่เจา้ของ

ท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพยอ่ื์นนั้นบางคนให้บุคคลอ่ืนเป็นผูท้รงสิทธิเก็บกินโดยมีสิทธิครอบครอง ใช ้และถือ

ประโยชน์ในท่ีดินหรืออสงัหาริมทรัพยอ่ื์นนั้นเฉพาะท่ีเป็นส่วนของตน 

3) แบ่งแยกในนามเดิม (ปลอดสิทธิเก็บกิน) คือกรณีท่ีเจา้ของท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพย์อ่ืนได ้              

จดทะเบียนสิทธิเก็บกินในท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพยอ่ื์นให้แก่บุคคลอ่ืนเป็นผูท้รงสิทธิเก็บกินไวต้ั้ งแต่สอง

อสงัหาริมทรัพยข้ึ์นไปหรือกรณีท่ีเจา้ของท่ีดินไดจ้ดทะเบียนสิทธิเก็บกินในท่ีดินไวแ้ปลงเดียวแลว้มีการแบ่งท่ีดิน

ออกเป็นหลายแปลงต่อมาคู่กรณีตกลงกนัใหอ้สงัหาริมทรัพยใ์ดอสงัหาริมทรัพยห์น่ึงพน้จากสิทธิเก็บกิน 

4) แบ่งแยกในนามเดิม (ครอบสิทธิเก็บกิน) คือกรณีเจ้าของท่ีดินตั้ งใจจะแบ่งแยกท่ีดินท่ีได ้                

จดทะเบียนสิทธิเก็บกินไวแ้ลว้ออกจากกนัโดยในขณะจดทะเบียนแบ่งแยกคู่กรณีตกลงกนัให้ท่ีดินแปลงคงเหลือ

หรือแปลงท่ีแยกออกไปยงัคงมีสิทธิเก็บกินติดไปดว้ย 

5) เลิกสิทธิเก็บกิน หมายถึงกรณีอสังหาริมทรัพยไ์ดมี้การจดทะเบียนสิทธิเก็บกินไวต้่อมาคู่กรณี

ประสงคจ์ะเลิกสิทธิเก็บกินต่อกนัหรือกรณีท่ีผูท้รงสิทธิเก็บกินถึงแก่ความตายและเจา้ของอสังหาริมทรัพยม์าขอ

จดทะเบียนเลิกสิทธิเก็บกินตามผลของกฎหมาย 

ผลของสิทธิเก็บกิน 

(1) ครอบครอง ใช้ ถือเอาประโยชน์ และจัดการอสังหาริมทรัพยท่ี์อยู่ภายใตบ้งัคบัสิทธิเก็บกิน              

การมีสิทธิเก็บกินในอสังหาริมทรัพยข์องผูอ่ื้นนั้น ผูท้รงสิทธิยอ่มมีสิทธิครอบครองใชแ้ละถือเอาประโยชน์จาก

ทรัพยสิ์นนั้น โดยมีอาํนาจจดัการและแสวงหาประโยชน์จากทรัพยสิ์นนั้นโดยมีสิทธิทุกอยา่งในทรัพยสิ์นนั้น 

(2) โอนการใชสิ้ทธิเก็บกินให้บุคคลอ่ืนได ้ เวน้แต่นิติกรรมก่อตั้งสิทธิเก็บกินจะห้ามไว ้กล่าวคือ                

ผูท้รงสิทธิจะโอนการใชสิ้ทธิของตนให้บุคคลภายนอกก็ได ้เช่น เม่ือเจา้ของท่ีดินจดทะเบียนสิทธิเก็บกินไวแ้ลว้ 

เจา้ของท่ีดินก็หมดสิทธิท่ีจะใหเ้ช่าท่ีดินแปลงนั้นต่อไป สิทธิการใหเ้ช่าเป็นของผูท้รงสิทธิเก็บกินภายในระยะเวลา

แห่งการเป็นของผูท้รงสิทธิ ดงันั้นถา้จะมีการใหเ้ช่าท่ีดินแปลงนั้นจะตอ้งทาํสญัญาและจดทะเบียนการเช่าระหวา่ง

ผูท้รงสิทธิเก็บกินกบัผูเ้ช่า โดยไม่ตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากเจา้ของท่ีดินแต่อยา่งใด 

หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของผูท้รงสิทธิเก็บกิน 

(1) เม่ือสิทธิเก็บกินส้ินสุดลง ผูท้รงสิทธิตอ้งส่งทรัพยสิ์นคืนแก่เจา้ของ 

(2) ผูท้รงสิทธิตอ้งรักษาทรัพยสิ์นเสมอกบัท่ีวญิ�ูชนพึงรักษาทรัพยสิ์นของตนเอง 

(3) ผู ้ทรงสิทธิเก็บกินต้องสงวนภาวะแห่งทรัพย์สินไม่ให้เปล่ียนไปในสาระสําคัญกับต้อง

บาํรุงรักษาปกติและซ่อมแซมเลก็นอ้ยดว้ยเช่นกนั 
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(4) ในระหวา่งท่ีสิทธิเก็บกินยงัมีอยู ่ผูท้รงสิทธิตอ้งออกค่าใชจ่้ายในการจดัการทรัพยสิ์นตลอดจน

เสียภาษีอากรและตอ้งใชด้อกเบ้ียหน้ีสินซ่ึงติดพนักบัทรัพยสิ์นนั้น 

(5) ถ้าเจ้าของทรัพย์สินต้องการ ผู ้ทรงสิทธิเก็บกินจะต้องเอาทรัพย์สินประกันวินาศภัยเพ่ือ

ประโยชน์แก่เจ้าของทรัพยสิ์นและถา้ทรัพยสิ์นนั้นได้เอาประกันภยัไวแ้ลว้ ผูท้รงสิทธิเก็บกินตอ้งต่อสัญญา

ประกนัภยันั้นเม่ือถึงคราวต่อ ผูท้รงสิทธิเก็บกินตอ้งเสียเบ้ียประกนัระหวา่งท่ีสิทธิเก็บกินของตนยงัมีอยู ่

สิทธิหนา้ท่ีของเจา้ของทรัพยสิ์น 

(1) เจา้ของทรัพยสิ์นจะคดัคา้นไม่ให้ผูท้รงสิทธิเก็บกินใชท้รัพยสิ์นในทางอนัมิชอบดว้ยกฎหมาย

หรือไม่สมควรก็ได ้

(2) ค่าใชจ่้ายอนัเป็นการจร เจา้ของตอ้งเป็นผูอ้อก แต่เพ่ือจะออกค่าใชจ่้ายเช่นว่าน้ีหรือค่าใชจ่้าย

บาํรุงรักษาปกติและซ่อมแซมเจา้ของจะจาํหน่ายทรัพยสิ์นบางส่วนก็ไดเ้วน้แต่ผูท้รงสิทธิเก็บกินจะทดรองเงิน

ตามท่ีจาํเป็นโดยไม่คิดดอกเบ้ีย 

ระยะเวลาแห่งการทรงสิทธิเก็บกิน 

 ระยะเวลาแห่งการทรงสิทธิเก็บกิน มีรายละเอียดดงัน้ี 

(1) กรณีมีกําหนดเวลา เจ้าของอสังหาริมทรัพย์อาจจะกําหนดระยะให้ผูท้รงสิทธิเก็บกินใน

อสงัหาริมทรัพยข์องตนโดยมีกาํหนดระยะเวลาดงัต่อไปน้ี 

ก. กาํหนดระยะเวลาท่ีคาํนวณไดแ้น่นอน เช่น วนั เดือน ปี  ทั้งน้ีการกาํหนดระยะเวลาใหสิ้ทธิ

เก็บกินกฎหมายกาํหนดใหก้าํหนดไดไ้ม่เกิน30 ปี ถา้กาํหนดไวเ้กิน 30 ปีเม่ือครบ 30 ปีแลว้เจา้ของอสงัหาริมทรัพย์

อาจตกลงให้ผูท้รงสิทธิไดสิ้ทธิเก็บกินอนัเป็นการต่อเวลาออกไปไดไ้ม่เกินคราวละ 30 ปีนบัแต่วนัทาํสัญญาต่อ

เวลาสิทธิเก็บกินนั้น 

ข. กาํหนดระยะเวลาตลอดชีวติ นอกจากจะกาํหนดเวลาของสิทธิเก็บกินไวแ้น่นอนไม่เกิน 30 

ปีแลว้ จะกาํหนดเวลาไวต้ลอดชีวิตของผูท้รงสิทธิเก็บกินก็ได ้ทั้งน้ีเพราะในเร่ืองสิทธิเก็บกินนั้นมกัเป็นการให้

สิทธิเก็บกินเพราะความสัมพนัธ์ส่วนตวัระหวา่งผูใ้หแ้ละผูท้รงสิทธิ ผูใ้ห้จึงสามารถกาํหนดใหผู้ท้รงสิทธิเก็บกิน

ในอสังหาริมทรัพยท่ี์กาํหนดไวต้ลอดชีวิตของผูท้รงสิทธิและสิทธิเก็บกินน้ีเป็นเฉพาะตวัถึงแมจ้ะไม่กาํหนดเวลา

ไวต้ลอดชีวิตของตน เพราะสิทธิเก็บกินยอ่มส้ินไปเม่ือผูท้รงสิทธิเก็บกินตายเสมอแต่การกาํหนดระยะเวลาตลอด

ชีวติของผูท้รงสิทธิน้ีแมจ้ะเกินระยะเวลา 30 ปี ก็ไม่ตอ้งมีการต่อเวลาเหมือนกรณีท่ีกาํหนดระยะเวลาท่ีคาํนวณได้

แน่นอน 

(2) กรณีไม่มีกาํหนดเวลา  เจา้ของอสงัหาริมทรัพยอ์าจจะไม่กาํหนดระยะเวลาท่ีผูท้รงสิทธิ 

เก็บกินไดสิ้ทธิเก็บกินไว ้ในกรณีน้ีกฎหมายใหส้ันนิษฐานวา่มีกาํหนดระยะเวลาตลอดชีวิตของผูท้รงสิทธิเก็บกิน 

ทั้งน้ีเพราะความสัมพนัธ์ระหวา่งเจา้ของอสังหาริมทรัพยก์บัผูท้รงสิทธิเก็บกินเป็นส่ิงสาํคญัท่ีทาํให้เกิดสิทธิเก็บ

กินข้ึน 

การระงบัไปของสิทธิเก็บกิน 

 สิทธิเก็บกินอาจจะระงบัส้ินไปในกรณีดงัต่อไปน้ี 

1. เม่ือครบกาํหนดระยะเวลาตามนิติกรรมก่อตั้งสิทธิเก็บกิน 

2. เม่ือทาํนิติกรรมระงบัสิทธิเก็บกินก่อนครบกาํหนด แต่จะบริบูรณ์ต่อเม่ือทาํเป็นหนงัสือและจด

ทะเบียนต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ี 

3. เม่ือผูท้รงสิทธิเก็บกินตาย 

4. เม่ือทรัพยสิ์นภายใตสิ้ทธิเก็บกินสลายไปทั้งหมดและเป็นการพน้วสิยัท่ีจะกลบัคืนดีได ้
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การวางแผนภาษีอากรโดยการจดทะเบียนสิทธิเกบ็กนิ 

 การเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดานั้นมีการจดัเก็บในอตัรากา้วหนา้ผูมี้เงินไดย้ิ่งมากจะยิ่งถูกจดัเก็บใน

อตัราสูง ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาใชฐ้านเงินไดสุ้ทธิในการคาํนวณภาษียิ่งเงินไดสุ้ทธิยิ่งมากก็จะถูกจดัเก็บใน

อตัราสูงตามขั้นเงินไดสุ้ทธิท่ีแสดงตามบญัชีอตัราภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาดงัต่อไปน้ี 

 

ตารางที ่1 บญัชีอตัราภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาปีภาษี 2561(สุเมธ ศิริคุณโชติและคณะ, 2561)  

ขั้นเงินไดสุ้ทธิตั้งแต ่ จาํนวนเงินไดสุ้ทธิ

จาํนวนสูงสุดของขั้น 

อตัรา

ภาษี 

ภาษีสูงสุดในแต่ละ

ขั้นเงินได ้

ภาษีสะสมสูงสุด

ของขั้น 

       0 -150,000 150,000 - ยกเวน้ 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  ข้ึนไป  35   

   

 จากตารางภาษีเงินไดจ้ะพบว่ายิ่งเงินไดสุ้ทธิสูงอตัราภาษีก็จะสูงข้ึน ดงันั้นวิธีท่ีจะทาํให้เสียภาษีใน

อตัราตํ่าก็คือทาํเงินไดสุ้ทธิใหอ้ยูใ่นขั้นท่ีตอ้งเสียภาษีในอตัราตํ่า 

 

การวางแผนภาษีโดยใช้วธีิการจดทะเบียนสิทธิเกบ็กนิ 

  การจดทะเบียนสิทธิเก็บกินนั้นเป็นอีกหน่ึงวิธีท่ีนกัวางแผนภาษีอากรนาํมาใชใ้นการวางแผนภาษีท่ีผูมี้

เงินไดมี้ไดจ้ากอสังหาริมทรัพยเ์ช่น ท่ีดิน บา้น อาคาร ตึกให้เช่าเพ่ือเป็นการกระจายรายไดไ้ปยงัหน่วยภาษีใหม่  

การจดทะเบียนสิทธิเก็บกินเกิดจากผูมี้เงินไดจ้ากอสังหาริมทรัพยไ์ปจดสิทธิเก็บกินท่ีทาํให้ผูท้รงสิทธิมีสิทธิ

ครอบครองไดใ้ชแ้ละถือเอาประโยชน์แห่งอสังหาริมทรัพยน์ั้น เช่นบิดา มารดาไปจดสิทธิเก็บกินเงินไดค้่าเช่า

ท่ีดิน หรือเช่าบา้นใหลู้กไดสิ้ทธิเก็บกินจากเงินไดค้่าเช่านั้น เป็นตน้ 

 

 ตัวอย่างที่ 1 นายแกว้ตากบันางดวงใจ เป็นสามีภริยาชอบดว้ยกฎหมายมีบุตรชาย 1 คนอาย ุ20 ปีกาํลงั

ศึกษาอยู ่นายแกว้ตามีท่ีดินใหเ้ช่าทาํตลาดนดัขายของ 2 แปลง ซ่ึงคิดค่าเช่าแปลงละ 150,000 บาทต่อเดือน  

 จากตวัอยา่งการคาํนวณภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาส้ินปี (แสดงคาํนวณเฉพาะภาษีส้ินปี)แสดงดงัน้ี 

 เงินไดพึ้งประเมิน(ค่าเช่าท่ีดิน)   3,600,000 

 หกั ค่าใชจ่้ายเหมาร้อยละ 15       540,000 

 เงินไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย    3,060,000 

 หกั ค่าลดหยอ่น (ผูมี้เงินได,้ภริยา,บุตร)     150,000 

 เงินไดสุ้ทธิ      2,910,000 

ภาษีส้ินปีท่ีตอ้งชาํระ 638,000 บาท 
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 จากตวัอยา่ง หากนายแกว้ตาไม่มีการวางแผนภาษีก็จะตอ้งชาํระภาษีเป็นจาํนวนเงิน 638,000 บาท แต่ถา้

นายแกว้ตาวางแผนภาษีโดยการจดสิทธิเก็บกินท่ีดินใหบุ้ตรชายจาํนวน 1 แปลงก็จะทาํใหน้ายแกว้ตามีรายไดจ้าก

ท่ีดินแปลงเดียวและท่ีดินอีกหน่ึงแปลงถือเป็นรายไดข้องบุตรชายก็จะทาํให้นายแกว้ตาประหยดัภาษีโดยท่ีนาย

แกว้ตามีรายไดจ้ากค่าเช่าจากท่ีดินทั้งสองแปลงเท่าเดิม 

ภาษีของนายแกว้ตาและภริยาคาํนวณไดด้งัน้ี 

 เงินไดพึ้งประเมิน(ค่าเช่าท่ีดิน)   1,800,000 

 หกั ค่าใชจ่้ายเหมาร้อยละ 15       270,000 

 เงินไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย    1,530,000 

 หกั ค่าลดหยอ่น (ผูมี้เงินได,้ภริยา)    120,000 

 เงินไดสุ้ทธิ      1,410,000 

ภาษีส้ินปี ท่ีตอ้งชาํระ 217,500 บาท 

ภาษีของบุตรนายแกว้ตา หลงัจากท่ีไดเ้ป็นผูท้รงสิทธิเก็บกิน 

เงินไดพึ้งประเมิน(ค่าเช่าท่ีดิน)    1,800,000 

 หกั ค่าใชจ่้ายเหมาร้อยละ 15       270,000 

 เงินไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย    1,530,000 

 หกั ค่าลดหยอ่น (ผูมี้เงินได)้         60,000 

 เงินไดสุ้ทธิ      1,470,000 

คาํนวณภาษีส้ินปีท่ีตอ้งชาํระ 232,500 บาท 

 หลงัจากท่ีนายแกว้ตาไปจดทะเบียนสิทธิเก็บกินท่ีดิน 1 แปลงให้กบับุตรชายเป็นผูท้รงสิทธิท่ีไดรั้บเงิน

ค่าเช่าแยกจากนายแก้วตาก็จะทําให้นายแก้วตาและบุตรชายจ่ายภาษีรวมเป็นเงิน 450,000 บาท(217,500 + 

232,500)  ซ่ึงจะทาํใหน้ายแกว้ตาประหยดัภาษีไดปี้ละ 188,000 บาท และถา้นายแกว้ตาจดสิทธิเก็บกินใหบุ้ตรชาย

เป็นระยะเวลา 30 ปี ก็จะประหยดัภาษีได ้5,640,000 บาท 
 

 ตวัอย่างที ่2 ดร.สมชาย เป็นคนโสดทาํงานอยูส่ถาบนัการเงินแห่งหน่ึงในตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูงมี

รายไดจ้ากเงินเดือนๆ ละ 350,000 บาทและมีอาคารใหเ้ช่าทาํสาํนกังานยา่นสุขมุวทิโดยคิดค่าเช่าเดือนละ 100,000 

บาท 

 คาํนวณภาษีของ ดร.สมชาย (เฉพาะภาษีส้ินปี) 

 เงินไดพึ้งประเมิน(เงินเดือน)   4,200,000 

 หกั ค่าใชจ่้ายเหมาร้อยละ 50 ไม่เกิน 100,000    100,000 

 เงินไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย    4,100,000………………1 

 เงินไดพึ้งประเมิน(ค่าเช่า)   1,200,000 

 หกั ค่าใชจ่้ายเหมาร้อยละ 30       360,000 

 เงินไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย       840,000………………2 

 รวมเงินไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย (1+2)  4,940,000 

 หกั ค่าลดหยอ่น       60,000 

 เงินไดสุ้ทธิ      4,880,000 

  คาํนวณภาษีส้ินปีท่ีตอ้งชาํระ 1,229,000 บาท 
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 จากตวัอยา่งท่ี 2 ถา้ ดร.สมชายไม่มีการวางแผนภาษี ดร.สมชายตอ้งชาํระภาษีรวม 1,229,000 บาทแต่ถา้ 

ดร.สมชาย วางแผนภาษีโดยไปจดทะเบียนสิทธิเก็บกินรายไดค้่าเช่าใหก้บับิดาหรือมารดาหรือนอ้งชาย นอ้งสาวท่ี

ไม่มีเงินไดห้รือมีเงินไดน้อ้ยก็จะทาํให ้ดร.สมชาย ประหยดัภาษีได ้สมมติวา่ ดร.สมชายไปจดสิทธิเก็บกินรายได้

ค่าเช่าอาคารสาํนกังานใหบิ้ดา ผูไ้ม่มีรายได ้ดร.สมชายจะประหยดัภาษีไดด้งัน้ี 

 ภาษีส้ินปีของนายสมชาย 

 คาํนวณภาษีของ ดร.สมชาย (เฉพาะภาษีส้ินปี) 

 เงินไดพึ้งประเมิน(เงินเดือน)   4,200,000 

 หกั ค่าใชจ่้ายเหมาร้อยละ 50 ไม่เกิน 100,000    100,000 

 เงินไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย    4,100,000………………1 

 หกั ค่าลดหยอ่น         60,000 

 เงินไดสุ้ทธิ      4,040,000 

ภาษีส้ินปีท่ีตอ้งชาํระ 977,000 บาท 

เงินไดพึ้งประเมิน(ค่าเช่า)     1,200,000 

 หกั ค่าใชจ่้ายเหมาร้อยละ 30       360,000 

 เงินไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย       840,000………………2 

 รวมเงินไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย (1+2)   

 หกั ค่าลดหยอ่น       60,000 

 เงินไดสุ้ทธิ      780,000 

คาํนวณภาษีส้ินปีท่ีตอ้งชาํระ 71,000 บาท 

 จากการคาํนวณจะทาํให ้ดร.สมชาย จ่ายชาํระภาษีทั้งส้ินเป็นเงิน 1,048,000 บาท (977,000 +71,000)  ซ่ึง

จะทาํให้ ดร.สมชายประหยดัภาษีได้เป็นเงิน 181,000 บาทต่อปี (1,229,000 – 1,048,000)  หาก ดร.สมชายจด

ทะเบียนสิทธิเก็บกินเป็นระยะเวลา 10 ปี ก็จะทาํใหป้ระหยดัภาษีได ้ทั้งส้ิน 1,810,000 บาท 

 ในการวางแผนภาษีโดยการจดสิทธิเก็บกินส่ิงท่ีตอ้งระมดัระวงัก็คือเจตนาในการทาํนิติกรรมถา้ใชบุ้คคล

ท่ีไวว้างใจมาจดสิทธิเก็บกินก็ตอ้งมีเจตนาใหสิ้ทธิเก็บกินจริงๆ เพราะหากเป็นการทาํนิติกรรมท่ีไม่ไดเ้กิดจาก

เจตนาท่ีแทจ้ริงการวางแผนภาษีจะกลายเป็นการหนีภาษีซ่ึงเป็นการกระทาํท่ีผิดกฎหมาย  ดงันั้นนกัวางแผนภาษี

หรือผูมี้เงินไดค้วรตอ้งตระหนกัและพึงระมดัระวงัเพ่ือใหก้ารวางแผนภาษีตอ้งไม่ขดัต่อเจตนารมณ์ของกฎหมาย

ภาษีจนนาํไปสู่ความเสียหายและยุง่ยากในภายหลงั 

 

สรุป 

 ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาจดัเก็บในอตัรากา้วหนา้ซ่ึงถา้ผูเ้งินไดสู้งอตัราภาษีท่ีถูกจดัเก็บจะสูงตามดงันั้น

หากผูมี้เงินไดต้อ้งการจ่ายภาษีตํ่าตอ้งทาํใหเ้งินไดอ้ยูใ่นขั้นอตัราภาษีตํ่าเพ่ือทาํใหจ่้ายภาษีนอ้ยลง  การจดทะเบียน

สิทธิเก็บกินตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยใ์ห้กบัญาติหรือบุคคลท่ีไวว้างใจก็เป็นอีกหน่ึงวธีิท่ีนกัวางแผน

ภาษีนาํมาใชเ้พ่ือใหจ่้ายภาษีไดอ้ยา่งประหยดัแต่ส่ิงท่ีตอ้งระมดัระวงัในกาการจดทะเบียนสิทธิเก็บกินก็คือจะตอ้ง

เป็นนิติกรรมท่ีมีเจตนาบริสุทธ์ิหรือมีเจตนาให้สิทธิเก็บกินจริงเพราะหากไม่เป็นความจริงจะเป็นการหนีภาษีซ่ึง

เป็นส่ิงผิดกฎหมายเป็นอาชญากรรมซ่ึงตอ้งไดรั้บโทษทางอาญาและทางแพง่ 
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บทคัดย่อ 

 ในการดาํเนินธุรกิจ กิจการตอ้งให้ความสําคญัเก่ียวกบัการออกแบบระบบบญัชีเก่ียวกบัวงจรรายจ่าย                       

ซ่ึงในปัจจุบนัเทคโนโลยเีขา้มามีบทบาทมากข้ึนในกระบวนการทาํงานของภาคธุรกิจ ดงันั้นกิจการตอ้งศึกษาและ

ออกแบบระบบบัญชีเก่ียวกับวงจรรายจ่าย ซ่ึงประกอบดว้ย 1) การซ้ือสินคา้และวตัถุดิบ 2) การซ้ือสินทรัพย ์                 

3) การจ่ายชาํระค่าสินคา้และวตัถุดิบ และ 4) การจ่ายค่าใชจ่้ายต่างๆ โดยเนน้การควบคุมภายในท่ีเพียงพอเพ่ือช่วย

ลดความเส่ียงใหอ้ยูใ่นความเส่ียงท่ีกิจการยอมรับได ้เม่ือกิจการมีการออกแบบระบบบญัชีเก่ียวกบัวงจรรายจ่ายท่ีดี

มีระบบการควบคุมายในท่ีเพียงพอจะทาํใหก้ารทาํงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเพ่ิมมูลค่าใหก้บักิจการ  

  

คาํสําคญั: การออกแบบระบบบญัชี, 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 

 องค์กรธุรกิจท่ีเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้ งตามกฎหมาย ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน                    

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั บริษทัจาํกดั บริษทัมหาชนจาํกดั และองคก์ารธุรกิจจดัตั้งหรือจดทะเบียนภายใตก้ฎหมายเฉพาะ 

ซ่ึงจะตอ้งมีวงจรรายจ่ายเกิดข้ึนในการดาํเนินงานของธุรกิจ การออกแบบระบบบญัชีเก่ียวกบัวงจรรายจ่ายเป็น

หน่ึงระบบของธุรกิจท่ีมีความสาํคญั ซ่ึงประกอบดว้ย 1) การซ้ือสินคา้และวตัถุดิบ 2) การซ้ือสินทรัพย ์3) การจ่าย

ชาํระค่าสินคา้และวตัถุดิบ และ 4) การจ่ายค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ถา้กิจการมีการออกแบบระบบบญัชีท่ีดีมีการควบคุม
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ภายในท่ีเหมาะสมและเพียงพอ จะช่วยลดความเส่ียงในกระบวนการทาํงานของกิจการและช่วยให้การทาํงานมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเพ่ิมมูลค่าเพ่ิมใหกิ้จการ ซ่ึงการออกแบบระบบบญัชีเก่ียวกบัวงจรรายจ่าย เป็นการ

กําหนดนโยบายทางธุรกิจ นโยบายทางการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีให้สอดคลอ้งกับการกิจกรรม                   

การปฏิบติังานของทุกส่วนท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอกองคก์รโดยจะตอ้งพิจารณาถึงหลกัของการควบคุม

ภายในท่ีดี 

 

วตัถุประสงค์ 

 (1) เพ่ือใหเ้ขา้ใจแนวปฏิบติัเก่ียวกบัแนวคิดการออกแบบระบบบญัชีการซ้ือสินคา้ วตัถุดิบและสินทรัพย ์

 (2) เพ่ือให้เข้าใจแนวปฏิบติัเก่ียวกับการควบคุมภายในของระบบบัญชีการซ้ือสินคา้ วตัถุดิบและ

สินทรัพย ์

 (3) เพ่ือเป็นองคค์วามรู้ใหก้บันกัศึกษาและผูท่ี้สนใจสามารถนาํไปประยกุตใ์ช ้

 

ความหมายของการควบคุมภายใน 

 การควบคุมภายใน (Internal Control) หมายถึง กระบวนการ วิธีปฏิบัติงานท่ีผูบ้ริหาร พนักงานใน

องค์กร ช่วยกันคิดวิธีการควบคุมในทุกขั้นตอนของกระบวนการทาํงาน และนําไปปฏิบัติหรือนําไปใช ้ซ่ึง

กาํหนดให้พนกังานทุกคนในองคก์รตอ้งปฏิบติัตาม โดยมีการจดัทาํเป็นคู่มือการปฏิบติังาน การควบคุมเป็นการ

ป้องกันความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน ท่ีเป็นสาเหตุให้องค์กรไม่บรรลุตามวตัถุประสงค์ท่ีกาํหนดไว ้เป็นการลด

ขอ้ผิดพลาดในการทาํงานทาํให้การทาํงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้เกิดข้ึนกบัองคก์ร 

ซ่ึงทาํใหอ้งคก์รบรรลุวตัถุประสงค ์ดงัต่อไปน้ี 

 1. เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการปฏิบติังานทุกขั้นตอนของงาน 

 2. เพ่ือใหร้ายงานทางการเงินของกิจการมีความถูกตอ้งเช่ือถือได ้

 3. เพ่ือใหมี้การปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัท่ีกาํหนดอยา่งถูกตอ้ง 

 4. เพ่ือป้องกนัรักษาขอ้มูลทรัพยสิ์นของกิจการใหป้ลอดภยั 

 

 สรุปการควบคุมภายในท่ีดีเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในแต่ละองคก์รประสบความสาํเร็จส่งผลต่อความยัง่ยนื

ตามกรอบแนวคิดของ COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) การควบคุม 

ภายใน (Internal Control) มี 5 องคป์ระกอบ คือ  

 1. สภาพแวดลอ้มของการควบคุม (Control Environment) 

 2. การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

 3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 

 4. สารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communications) 

 5. การติดตามประเมินผล (Monitoring) 
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ดดัแปลงจาก COSO Internal Control – Integrated Framework 

 

 สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment) 

 เป็นองคป์ระกอบแรกท่ีมีความสาํคญัท่ีสุดท่ีส่งผลต่อองคป์ระกอบอ่ืน สภาพแวดลอ้มของการควบคุม

ผูบ้ริหารมีความสาํคญัท่ีสุดในการขบัเคล่ือนองคก์รเน่ืองจากเป็นเร่ืองของคุณธรรม จริยธรรม จิตสาํนึกท่ีดี เป็น

ทางปฏิบติัในการทาํงาน ผูบ้ริหารเป็นแบบอยา่งท่ีดี มีความซ่ือสัตยสุ์จริต มีโครงสร้างองคก์ร มีการมอบหมาย

อาํนาจหนา้ท่ี และมีการส่งเสริมพฒันาบุคลากร ตลอดจนสร้างวฒันธรรมองคก์รท่ีดี 
 

 การประเมนิความเส่ียง (Risk Assessment) 

 ในการทาํงานทุกงานมีความเส่ียง ดงันั้นกิจการตอ้งมีการประเมินความเส่ียงในงานท่ีทาํวา่มีความเส่ียง

อยูใ่นระดบัใด ซ่ึงตามกรอบแนวคิดของ COSO ความเส่ียงมี 3 ระดบัคือ ความเส่ียงระดบัสูง ความเส่ียงระดบัปาน

กลาง และความเส่ียงระดบัตํ่า และกิจการจะตอ้งพิจารณาถึงผลกระทบของความเส่ียงนั้นดว้ย โดยกิจการจะตอ้ง

ใหค้วามสาํคญักบัความเส่ียงสูงและมีผลกระทบมาก โดยหาวธีิจดัการความเส่ียงหรือ เรียกวา่ “บริหารความเส่ียง” 

ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้ 
 

 กจิกรรมการควบคุม (Control Activities) 

 เป็นกิจกรรมท่ีป้องกนัความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน โดยกิจการตอ้งกาํหนดเป็นนโยบาย และวิธีการต่างๆ ให้

ทุกคนในองคก์รตอ้งปฏิบติัตามเพ่ือช่วยลดความเส่ียง ทาํใหง้านสาํเร็จบรรลุตามวตัถุประสงค ์ 

 ตวัอย่างกิจกรรมการควบคุม เช่น การแบ่งแยกหน้าท่ีงาน มีพนักงานรักษาความปลอดภยัดูแลรักษา

ทรัพยสิ์น มีการติดกลอ้งวงจรปิด เป็นตน้ 
 

สารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communications) 

 เป็นส่ิงสาํคญัท่ีทุกคนท่ีทาํงานตอ้งเขา้ใจและเขา้ถึงสารสนเทศ ในการทาํงานทุกกิจกรรมทั้งภายในและ

ภายนอกองคก์รจะตอ้งมีผลกระทบต่อกนัทั้งทางตรงและทางออ้ม ดงันั้นการส่ือสารท่ีดีเป็นส่ิงสาํคญั 
 

 

 

 

การติดตาม

ประเมินผล

กิจกรรมการควบคุม

การประเมินความเส่ียง

สภาพแวดลอ้มการควบคุม
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 การตดิตามประเมนิผล (Monitoring) 

 เป็นส่ิงจาํเป็นในทุกขั้นตอนของการทาํงานเพ่ือทาํใหท้ราบถึงขอ้เสนอแนะ วิธีการปรับปรุง การติดตาม

ผลการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติัวา่เป็นไปตามนโยบายและวธีิปฏิบติัท่ีกาํหนดหรือไม่ ซ่ึงเป็นส่ิงจาํเป็นอยา่งยิง่ ท่ีทาํ

ใหก้ารทาํงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุม้ค่า ช่วยลดความเส่ียงในทุกขั้นตอนของการทาํงาน ป้องกนัการ

ทุจริต เป็นตน้ 

 

แนวปฏิบัติเกีย่วกบัการซ้ือสินค้า วตัถุดิบ และสินทรัพย์ 

 โดยกิจการมีการกาํหนดกระบวนการซ้ือสินคา้ วตัถุดิบ และสินทรัพย ์ดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1  การจัดทาํใบขอซ้ือ (Purchase Requisition : PR) โดยแผนกต่างๆ ท่ีขอซ้ือจะตอ้ง

จัดทาํใบขอซ้ือ (Purchase Requisition : PR) โดยจะตอ้งมีการตรวจสอบถึงความ

ต้องการและมีความจําเป็นในการขอซ้ือ และเสนอให้หัวหน้าแผนกท่ีมีอาํนาจ

พิจารณาและอนุมติั ในขั้นตอนการขอซ้ือ ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในกระบวนการ

น้ีก็คือ การขอซ้ือโดยไม่รับการพิจารณาอนุมติั ไม่อยูใ่นแผนงบประมาณ 

ขั้นตอนท่ี 2 จดัทาํใบสั่งซ้ือ (Purchase Order : PO) แผนกจดัซ้ือตอ้งมีการตรวจสอบก่อนมีการ

สั่งซ้ือสินคา้ วตัถุดิบและสินทรัพย ์กรณีจัดซ้ือสินคา้และวตัถุดิบตอ้งตรวจสอบ

ขอ้มูลจากฝ่ายคลงัสินคา้กบัรายงานสินคา้คงเหลือ วา่ถึงจุดสั่งซ้ือแลว้หรือไม่ และมี

การพิจารณาเจา้หน้ีเก่ียวกบั ราคา คุณภาพของสินคา้ ในกรณีสั่งซ้ือสินทรัพยต์อ้ง

พิจารณาว่าอยู่ในแผนงบประมาณหรือไม่ หากไม่มีแต่มีความจาํเป็นตอ้งเสนอให้

หวัหนา้แผนกพิจารณาและนาํเสนอใหก้บัผูบ้ริหารอนุมติั ในขั้นตอนการสัง่ซ้ือความ

เส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนในกระบวนการน้ีก็คือ ไม่มีระเบียบการจดัซ้ือ ไม่มีการแบ่งแยก

หนา้ท่ีการจดัซ้ือ การขอซ้ือ ความเส่ียงซ้ือของแพงไม่มีคุณภาพ ไดข้องไม่ครบ ไม่

ถูกต้อง เปิดใบสั่ง ซ้ือ (Purchase Order)  ไม่สอดคล้องกับใบขอซ้ือ (Purchase 

Requisition) เจา้หน้าท่ีจดัซ้ือไม่ทาํการสั่งซ้ือสินคา้ในระบบ การสั่งซ้ือไม่ผ่านผูมี้

อาํนาจอนุมติั 

ขั้นตอนท่ี 3 จดัทาํใบรับสินคา้และวตัถุดิบเขา้คลงั แผนกคลงัจะตอ้งตรวจสอบตามใบกาํกบัภาษี/

ใบแจ้งหน้ีกับใบขอซ้ือ (Purchase Requisition) และใบสั่งซ้ือ (Purchase Order) ท่ี

ไดรั้บอนุมติัแลว้ว่าตรงกนัหรือไม่ และตอ้งมีการตรวจนับสินคา้และวตัถุดิบก่อน

ออกใบรับสินคา้และวตัถุดิบ พร้อมกบัเซ็นกาํกบัในเอกสาร ในขั้นตอนการรับสินคา้

ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนในกระบวนการน้ีก็คือ ไม่มีรายงานสินคา้ชาํรุดเสียหาย รับ

สินคา้ไม่ถูกตอ้ง เกิดจากการผิดพลาด ทาํใหอ้งคก์รเสียหายจากการไม่เรียกค่าปรับ 

หรือลดราคา  
 

ขั้นตอนท่ี 4 การบนัทึกบญัชี โดยแผนกบญัชีจะไดรั้บเอกสารใบกาํกบัภาษี/ใบแจง้หน้ีและใบรับ

สินคา้จากแผนกคลงัสินคา้ แผนกบญัชีทาํหนา้ท่ีตรวจสอบเอกสารขา้งตน้กบัใบสัง่

ซ้ือ(Purchase Order)  ท่ีได้รับจากแผนกจัดซ้ือว่าถูกต้อง ครบถ้วนตรงกันจึง

ดาํเนินการจดัทาํใบสาํคญัซ้ือและมีเอกสารแนบประกอบ ดงัน้ี 
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1. ใบขอซ้ือ (Purchase Requisition) 

  2. ใบสัง่ซ้ือ (Purchase Order) 

  3. สาํเนาใบกาํกบัภาษี/ใบแจง้หน้ี (Tax Invoice/Invoice) 

  4. ใบรับสินคา้ (Receving Report) 

 โดยมีการบนัทึกบญัชี ดงัน้ี 

  เดบิต  ซ้ือสินคา้ (Periodic)   XXX 

                                        สินคา้คงเหลือ (Perpetual)  XXX 

           ภาษีซ้ือ      XXX 

    เครดิต  เจา้หน้ีการคา้  XXX 

 ส่วนตน้ฉบบัใบกาํกบัภาษี/ใบแจง้หน้ี จดัทาํรายงานภาษีซ้ือประจาํเดือนและจดัเก็บ

เขา้แฟ้ม ในขั้นตอนการบนัทึกบญัชีความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนในกระบวนการน้ีก็คือ 

การบันทึกบญัชีโดยมีเอกสารไม่ถูกตอ้ง การบันทึกบญัชีไม่ครบถว้น ตั้ งเบิกจ่าย            

เป็นเท็จ 

ในยคุเทคโนโลยดิีจิทลับางธุรกิจใชเ้ทคโนโลยใีนการแลกเปล่ียน (ส่งรับ) รายการคา้และขอ้มูลระหวา่ง

ธุรกิจโดยใชเ้ครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในรูปแบบการแลกเปล่ียนขอ้มูลหรือเอกสารในระยะเร่ิมแรกจากเทคโนโลยี               

อีดีไอ (EDI)  

อีดีไอ (EDI) หรือเรียกวา่ ระบบการสับเปล่ียนขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ ซ่ึงเป็นการส่งรับเอกสารทางธุรกิจ

โดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์เอกสารเหล่าน้ี ไดแ้ก่ ในเสนอราคา ใบสั่งซ้ือ สัญญา ใบเรียกเก็บเงิน ใบส่งสินคา้ 

เป็นตน้  

 ระบบการสบัเปล่ียนขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange – EDI) เป็นระบบท่ีทาํหนา้ท่ีใน

การแลกเปล่ียนขอ้มูลทางการคา้ ระหวา่งหน่วยธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งในลกัษณะของขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ปัจจุบนั

หน่วยธุรกิจต่างๆ มีการนาํระบบสับเปล่ียนขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ใชก้นัอย่างกวา้งขวาง เน่ืองจากระบบดงักล่าว

ก่อใหเ้กิดประโยชน์ดงัน้ี 

 1. ลดขั้นตอนการป้อนขอ้มูลทางการคา้เข้าสู่ระบบงานของกิจการ ส่งผลให้ขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดจาก                  

การป้อนขอ้มูลเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์มีความผิดพลาดนอ้ยลง 

 2. ลดค่าใชจ่้ายในการจดัส่งเอกสารทางการคา้ระหวา่งหน่วยธุรกิจ 

 3. ก่อใหเ้กิดความไดเ้ปรียบในการช่วยลดระยะเวลาการจดัส่งสินคา้ และช่วยลดความจาํเป็น ในการเก็บ

สตอ็กสินคา้เป็นจาํนวนมาก 

 4. เพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบ้ริการลูกคา้โดยเพ่ิมคุณภาพของการบริการ 

 5. ลดค่าใชจ่้ายในดา้นการจดัการกบัขอ้มูลท่ีผิดพลาด ทาํให้มีเอกสารนอ้ยลงและเพ่ิมประสิทธิภาพดา้น

การบริหารงานของผูบ้ริหารดว้ย 

 เม่ือกิจการนาํเทคโนโลยีเขา้มาใชร้ะบบการทาํงานของธุรกิจ จึงมีความจาํเป็นตอ้งมีวิธีการควบคุมเพ่ือ

ป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน กรณีกิจการใชร้ะบบการสับเปล่ียนขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ (EDI) ในการรับส่ง

ขอ้มูลเอกสาร ความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนก็คือ ความปลอดภยัของขอ้มูล การควบคุมตอ้งกาํหนดสิทธิในการเขา้ถึง

ขอ้มูล ควบคุมตั้งกระบวนการ นาํเขา้ขอ้มูล (Input) ประมวลผล (Processing) ออกผลลพัธ์ (Output) การจาํกดัการ

เขา้ถึงขอ้มูลและทรัพยสิ์น 
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การควบคุมภายในเกีย่วกบัการออกแบบระบบบัญชีวงจรรายจ่าย 

การควบคุมเก่ียวกบัขั้นตอนการจดัทาํใบขอซ้ือ (Purchase Requisition) 

 แผนกท่ีทาํการขอซ้ือจะตอ้งตรวจสอบพิจารณาถึงความจาํเป็น โดยมีการตรวจสอบ

วา่ถึงจุดสั่งซ้ือแลว้หรือไม่ และใหผู้มี้อาํนาจลงนามในใบขอซ้ือ โดยใหมี้การจดัเก็บ

เอกสารเขา้แฟ้มเรียงตามเลขท่ีเอกสาร ถือเป็นการควบคุมเชิงป้องกัน โดยมีการ

ตรวจสอบก่อนจดัทาํใบขอซ้ือ และใหผู้มี้อาํนาจลงนามอนุมติัทุกรายการ 

การควบคุมเก่ียวกบัขั้นตอนการจดัทาํใบสัง่ซ้ือ (Purchase Order) 

 แผนกจดัซ้ือจะตอ้งตรวจสอบเอกสารใบขอซ้ือในเบ้ืองตน้ว่ามีลายเซ็นผูมี้อาํนาจ

อนุมติัหรือไม่ จากนั้นจะตอ้งตรวจสอบขอ้มูลกบัแผนกคลงัสินคา้ ในกรณีสั่งซ้ือ

สินคา้และวตัถุดิบ ตอ้งตรวจสอบกบัรายงานสินคา้คงเหลือกบัแผนกคลงัสินคา้ และ

ตอ้งพิจารณาผูจ้าํหน่ายเก่ียวกบัราคา คุณภาพ การส่งมอบสินคา้และวตัถุดิบตรงเวลา 

โดยกาํหนดเป็นนโยบายวา่ตอ้งมีการสอบถามผูจ้าํหน่าย 3 รายข้ึนไป เพ่ือนาํขอ้มูล

มาประกอบการพิจารณาซ้ือสินคา้และวตัถุดิบ แลว้จึงจดัทาํใบสัง่ซ้ือใหผู้มี้อาํนาจลง

นามอนุมติั และส่งใบสั่งซ้ือให้กับผูจ้าํหน่าย พร้อมกับสําเนาใบสั่งซ้ือส่งแผนก

คลงัสินคา้และแผนกบญัชี และมีการจดัเก็บเขา้แฟ้มเอกสารเรียงตามเลขท่ีเอกสาร 

ส่วนกรณีสัง่ซ้ือสินทรัพยเ์พ่ือใชง้านตอ้งพิจารณาวา่อยูแ่ผนงบประมาณหรือไม่ หาก

มีความจาํเป็นเร่งด่วนตอ้งเสนอต่อผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นผูพิ้จารณาอนุมติั  

การควบคุมเก่ียวกบัขั้นตอนการจดัทาํใบรับสินคา้และวตัถุดิบเขา้คลงั 

 แผนกคลังตอ้งตรวจสอบใบกํากับภาษี/ใบแจ้งหน้ีกับใบสั่งซ้ือว่ารายการสินคา้ 

วตัถุดิบ จาํนวน ราคา ถูกตอ้ง ครบถว้นตรงกบัรายการในใบสัง่ซ้ือสินคา้และวตัถุดิบ 

และตอ้งทาํการตรวจนับสินคา้และวตัถุดิบทุกคร้ัง แลว้จึงออกใบรับสินค้าและ

วตัถุดิบ ในกรณีมีสินคา้และวตัถุดิบชาํรุดเสียหายตอ้งส่งคืนให้กบัผูจ้าํหน่าย เพ่ือ

ดาํเนินการออกใบลดหน้ี แผนกคลงัตอ้งออกใบรับสินคา้และวตัถุดิบตามจาํนวนจริง

ท่ีไดรั้บและถูกตอ้งตรงกนักบัรายการในเอกสารใบสั่งซ้ือเท่านั้น ใบรับสินคา้ท่ีออก

เจา้หนา้ท่ีแผนกคลงัจะตอ้งลงลายมือช่ือกาํกบัการรับของทุกคร้ัง และให้ผูจ้าํหน่าย

หรือผูส่้งสินคา้ลงลายมือผูส่้งสินคา้ทุกคร้ัง เพ่ือเป็นหลกัฐานในการส่งสินคา้และรับ

สินคา้ ถือเป็นการควบคุมเชิงป้องกนั มีการกาํหนดกรรมการ/ผูต้รวจรับ มีการบนัทึก

การรับ มีการรายงานของท่ีผิดปกติ ชาํรุด คุณภาพตํ่า เป็นตน้ 

การควบคุมเก่ียวกบัขั้นตอนการบนัทึกบญัชี 

 ในการบนัทึกบญัชี แผนกบญัชีตอ้งตรวจสอบเอกสารหลกัฐานท่ีไดรั้บจากแผนก

คลงัสินคา้ ไดแ้ก่ ใบกาํกบัภาษี/ใบแจง้หน้ี ใบรับสินคา้ โดยทาํการตรวจสอบกับ

ใบสั่งซ้ือท่ีแผนกบญัชีไดรั้บว่าขอ้มูลถูกตอ้งตรงกนัหรือไม่ และในเอกสารท่ีรับมี

การลงลายมือช่ือผูท่ี้รับผิดชอบเรียบร้อยหรือไม่ จากนั้นจดัทาํใบสําคญัซ้ือข้ึนเพ่ือ

ควบคุมเอกสารและบนัทึกบญัชีเขา้ระบบ เม่ือมีการ Input เขา้ระบบตอ้งตรวจสอบ

ความถูกต้องครบถ้วนของรายการท่ีบันทึกเขา้ระบบ โดยทําการสอบทานสมุด
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รายวนัซ้ือ รายงานภาษีซ้ือ รายละเอียดเจ้าหน้ีการคา้คงเหลือ รายละเอียดสินค้า

คงเหลือ เป็นตน้ เพราะถา้ป้อนขอ้มูลเขา้ระบบไม่ถูกตอ้งการประมวลก็ไม่ถูกตอ้ง

รายงานท่ีไดก็้จะไม่ถูกตอ้ง เพราะฉะนั้นการนาํขอ้มูลเขา้ระบบเป็นส่ิงสําคญั ตอ้ง

ระบบการสอบทานความถูกตอ้ง 

 

แนวปฏิบัตเิกีย่วกบัการจ่ายชําระสินค้า วตัถุดบิ และสินทรัพย์ 

โดยกิจการมีการกาํหนดกระบวนการจ่ายชาํระหน้ีค่าสินคา้ วตัถุดิบ และสินทรัพย ์ดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 การตรวจสอบหน้ี 

แผนกบญัชีตอ้งตรวจสอบหน้ีท่ีถึงกาํหนดชาํระ โดยตอ้งทาํการสรุปขอ้มูลเป็น 2 กรณี 1) กรณี

ท่ีมีเง่ือนไขการให้ส่วนลด 2) กรณีท่ีครบกาํหนดชาํระคามเครดิตเทอม เพ่ือประโยชน์ในการ

วางแผนการจ่ายเงิน และสภาพคล่องของกิจการ แผนกบญัชีตอ้งจดัทาํใบสาํคญัจ่ายพร้อมแนบ

เอกสารหลกัฐาน เตรียมการจ่ายโดยมีเอกสารประกอบการจ่าย ดงัน้ี 1) ใบวางบิล 2) สําเนา

ใบกาํกับภาษี/ใบแจง้หน้ี 3) ใบรับสินคา้ 4) ใบสั่งซ้ือ แผนกบัญชีตอ้งจดัเตรียมการจ่ายให้

เรียบร้อยและตอ้งจ่ายตามกาํหนด ซ่ึงเป็นเร่ืองสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจการคา้ และส่งเอกสาร

เตรียมจ่ายชาํระค่าสินคา้ วตัถุดิบ และสินทรัพย ์ให้กบัแผนกการเงินเพ่ือจดัทาํเช็คจ่ายเสนอ

ผูบ้ริหารลงลายมือช่ือในเช็ค 
 

ขั้นตอนท่ี 2 การจ่ายชาํระหน้ี 

ในขั้นตอนการจ่ายเงิน แผนกการเงินตอ้งมีการตรวจสอบเอกสารเตรียมจ่ายท่ีไดรั้บมาจาก

แผนกบญัชีทุกคร้ังก่อนจดัทาํเช็ค เป็นการสอบทานความถูกตอ้ง ในการจ่ายเงินท่ีมีจาํนวนเงิน

สูง และเป็นการจ่ายเพ่ือการคา้ตอ้งจ่ายชาํระเป็นเช็ค ซ่ึงเป็นหลกัฐานท่ีดีท่ีสุด และตอ้งถ่าย

สาํเนาเช็คแนบใบสาํคญัจ่ายทุกคร้ัง ตอ้งประทบัตรา “จ่ายแลว้” ในเอกสารทุกใบ ป้องกนัการ

นาํมาจ่ายซํ้ า 
   

ขั้นตอนท่ี 3 การบนัทึกบญัชี  

  แผนกการเงินเม่ือมีการจ่ายชาํระค่าสินคา้ วตัถุดิบ และสินทรัพยเ์รียบร้อย ตอ้งส่ง 

เอกสารการจ่ายดงักล่าวคืนให้แผนกบญัชี แผนกบัญชีเม่ือไดรั้บใบสําคญัจ่ายจะตอ้งนาํมา

บนัทึกบญัชีตดัชาํระหน้ีในระบบให้เรียบร้อย และตอ้งสอบทานความถูกตอ้ง ครบถว้นของ

รายการท่ีบนัทึกเขา้ระบบ 

 

การควบคุมภายในเกีย่วกบัการจ่ายเงิน 

 1. การจดัทาํใบสาํคญัจ่ายจะตอ้งมีการลงลายมือช่ือผูอ้นุมติั 

 2. เม่ือมีการชาํระหน้ีใหแ้ก่เจา้หน้ีจะตอ้งมีการตรวจสอบเอกสารและยอดหน้ีท่ีคา้งชาํระ 

 3. กาํหนดใหผู้มี้อาํนาจอนุมติัการจ่ายเงินโดยผูบ้ริหาร 

 4. เม่ือมีการจ่ายเงิน ควรประทบัตรา “จ่ายแลว้” ลงในเอกสารท่ีจ่ายแลว้ 

 5. แยกหนา้ท่ีในการจดัทาํใบสาํคญัจ่าย เช็ค จ่ายเงินออกจากกนั 

 6. จดัใหมี้ทะเบียนคุมเช็ค  



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 14 ประจาํปี 2562 วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 

 

497 

 7. การจ่ายเช็คหลีกเล่ียงการจ่ายเงินสด ใหขี้ดคร่อมเช็คทุกคร้ัง 

 8. จดัทาํงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารกบัทางบญัชี 

 9. ควรใหมี้การสบัเปล่ียนหนา้ท่ีกนัในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

 10. การจ่ายชาํระหน้ีตรงเวลา 

 

สรุป 

 กิจการตอ้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอในการทาํงาน ซ่ึงการออกแบบระบบบัญชี

เก่ียวกบัวงจรการจ่ายเงินก็เป็นอีกระบบหน่ึงท่ีตอ้งมีการวางระบบบญัชี เพ่ือใชแ้นวปฏิบติั ทาํให้กิจการทราบ

ขั้นตอนการทาํงาน หาวิธีการปรับปรุงขั้นตอนการงานใหดี้ข้ึน วตัถุประสงคห์ลกัเพ่ือใหก้ารทาํงานมีประสิทธิผล

และประสิทธิภาพ ความน่าเช่ือไดข้องรายงานทางการเงิน มีการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั และความ

ปลอดภยัของขอ้มูลและทรัพยสิ์น โดยพิจารณาสภาพแวดลอ้มของการควบคุม ประเมินความเส่ียงท่ีจะทาํให้ไม่

บรรลุวตัถุประสงค ์

 

ข้อเสนอแนะ 

 การออกแบบระบบบญัชีเก่ียวกบัวงจรรายจ่ายท่ีนาํเสนอในบทความน้ีเป็นเพียงแนวคิดเบ้ืองตน้ ผูศึ้กษา

ตอ้งนาํไปประยกุตใ์ช ้ปรับปรุงใหเ้หมาะสมกบัธุรกิจหรืองานท่ีทาํ โดยเนน้หลกัการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ และ

ควรมีการเขียนเป็นภาพทางเดินเอกสาร (Document flowchart) จะทําให้ทราบว่าควรมีกิจกรรมการควบคุม                        

ณ จุดใดบา้ง  
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การศึกษาคุณภาพชีวติของผู้สูงอายุในประเทศไทย กรณศึีกษา 

 เขตกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี และนนทบุรี 

THE STUDY QUALITY OF LIFE THE ELDERLY IN THAILAND:  

A CASE STUDY OF BANGKOK, PATHUM THANI AND NONTHABURI 

 

อรนิษฐ์ แสงทองสุข 

อาจารย์ประจําสาขาวชิาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่  

 คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

 

บทคัดย่อ 

         การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์(1) เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุในประเทศไทย  เขต

กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี และนนทบุรี (2) เพ่ือกําหนดแนวทางการพฒันาคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุ เขต

กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี และนนทบุรี  กลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูสู้งอายสุญัชาติไทย ท่ีมีอาย ุ60 ปีข้ึนไป ท่ีเป็นสมาชิก

สมาคม ผูสู้งอาย ุเขตกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี และนนทบุรี มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม ท่ีมีค่า

ความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.860 จาํนวน 400 ฉบบั วิเคราะห์ขอ้มูลโดย ใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติท่ีใชใ้นการ

วิจยั ประกอบดว้ย ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติที สถิติเอฟ และการวิเคราะห์ถดถอย

พหุคูณ (Multiple Regression  Analysis) ผลการวจิยัพบวา่ คุณภาพชีวิตของผูสู้งอาย ุดา้นสภาพความเป็นอยูท่ี่ดีโดย

ภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง  คุณภาพชีวติของผูสู้งอาย ุดา้นสภาพร่างกายท่ีดี โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก  คุณภาพ

ชีวิตของผูสู้งอายุ ด้านการตดัสินใจด้วยตนเอง โดยภาพรวม โดยภาพรวม พบว่าคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุ ในเขต

กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี และนนทบุรี ทั้ง 6 ดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง (x�=3.43, S.D.=0.38) โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูง

ท่ีสุด คือ ดา้นสภาพร่างกายท่ีดี (x�=3.62, S.D.=0.44) รองลงไปคือ ดา้นสภาพอารมณ์ท่ีดี (x�=3.52 , S.D.=0.44) ดา้นการ

รวมกลุ่มทางสังคม (x�=3.49, S.D.=0.58) ดา้นสภาพความเป็นอยู่ท่ีดี (x�=3.41, S.D.=0.48) ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่าง

บุคคล (x�=3.33, S.D.=0.53) และดา้นการตดัสินใจดว้ยตนเอง (x�=3.19, S.D.=0.59) ตามลาํดบั 

 

คาํสําคญั:  คุณภาพชีวติของผูสู้งอาย ุ  ผูสู้งอาย ุ

 

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. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย  

 การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรเขา้สู่สังคมผูสู้งอายกุาํลงัเป็นประเด็นท่ีหลายประเทศทัว่โลกให้

ความสาํคญั และนาํมาซ่ึงความทา้ทายในหลายมิติ ทั้งการลดลงของจาํนวนแรงงานท่ีอาจส่งผลต่อการขยายตวัทาง

เศรษฐกิจ การออกแบบระบบบาํเหน็จและบาํนาญ การสร้างความมัน่คงทางการเงินหลงัวยัเกษียณ ตลอดจนการ

พฒันาคุณภาพชีวติของ ผูสู้งอาย ุลว้นแต่จาํเป็นตอ้งมีมาตรการและการเตรียมพร้อมเพ่ือรับมือกบัการเปล่ียนแปลง

อย่างรอบดา้น  สําหรับบริบทสังคมผูสู้งอายุของประเทศไทย ปัจจุบนักาํลงัเปล่ียนผ่านเป็นสังคมผูสู้งอายุโดย

สมบูรณ์ โดยประเทศไทยมี สัดส่วนประชากรผูสู้งอายุเพ่ิมข้ึน ขณะท่ีประชากรในวยัแรงงานมีแนวโน้มลดลง

อยา่งรวดเร็วเม่ือเทียบกบัประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคอาเซียน  ขณะท่ีจาํนวนรวมของประชากรประเทศไทยค่อนขา้ง

จะคงตวันั้น ประชากรในกลุ่มท่ีเป็นส่วนยอดของพีระมิดหรือประชากรผูสู้งอายมีุขนาดใหญ่ข้ึน และท่ีสาํคญัคือ

เติบโตอยา่งรวดเร็ว ในปี พ.ศ. 2553 ท่ีผ่านมา มีประชากรอาย ุ60 ปีข้ึนไปจาํนวน 7.5 ลา้นคน หรือคิดเป็นร้อยละ 

12 ของประชากรประเทศไทยทั้งหมด 64 ลา้นคน แต่ประชากรกลุ่มผูสู้งอายน้ีุจะเพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็ว ดว้ยอตัราปี

ละประมาณร้อยละ 5 ทาํให้เพ่ิมจาํนวนข้ึนอีกเท่าตวัเป็นประมาณ 15 ลา้นคน ในอีก 20 ปีขา้งหน้า ซ่ึงคิดเป็น

ประมาณร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด และเพ่ิมเป็น 16.6 ลา้นคนในอีก 30 ปีขา้งหนา้ หรือคิดเป็นประมาณ

ร้อยละ 27 ของประชากรทั้งหมด ถา้แบ่งประชากรสูงอายท่ีุมีอาย ุ60 ปีข้ึนไปออกเป็น 3 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มผูสู้งอายุ

วยัตน้ อาย ุ60 – 69 ปี (2) กลุ่มผูสู้งอายวุยักลาง อาย ุ70 – 79 ปี และ (3) กลุ่มผูสู้งอายวุยัปลาย อาย ุ80 ปีข้ึนไป (กรม

กิจการผูสู้งอาย,ุ2559) นอกจากน้ีผูว้ิจยัไดท้บทวนวรรณกรรมงานวิจยัของ  Chen et al., (2010) ไดศึ้กษาเก่ียวกบั

ปัจจัยท่ีมีความเก่ียวขอ้งกับความพึงพอใจของผูสู้งอายุของคนจีนท่ีมีอายุตั้ งแต่ 60 ปีข้ึนไป จาํนวน 356 คน 

ผลการวจิยัพบวา่ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจผูสู้งอายเุพศชายไดแ้ก่อาย ุการไม่เจ็บไขไ้ดป่้วย การมีสถานะ

ทางการเงินท่ีดี การไม่ขดัแยง้กบัผูอ่ื้น การมีลูกหลานเป็นเพ่ือน และประสิทธิภาพของตนเอง ในขณะท่ีปัจจยัท่ี

เก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจในชีวิตของผูสู้งอายเุพศหญิง ไดแ้ก่ การไม่เจ็บไขไ้ดป่้วย การไม่ขดัแยง้กบัผูอ่ื้น การมี

บทบาทในสงัคม การทากิจกรรมส่วนตวั และกิจกรรมกลุ่ม 

จากการทบทวนวรรณกรรมดงักล่าวขา้งตน้ ทาํให้ผูว้ิจยัสนใจศึกษาวิจยัเร่ือง “การศึกษาคุณภาพชีวิต

ของผูสู้งอายใุนประเทศไทย กรณีศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี และนนทบุรี” ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการวจิยัคร้ัง

น้ี  ทาํให้ไดข้อ้เสนอเชิงนโยบายและแนวทางการเตรียมความพร้อมดา้นคุณภาพในการดาํเนินชีวิต ในการเขา้สู่

สังคมผูสู้งอายุ รวมถึงการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างชุมชนและท้องถ่ินสู่การพฒันาอย่างสร้างสรรค์ใน

อนาคตต่อไป และชุมชนไดแ้นวทางสาํหรับการสร้างภูมิคุม้กนัท่ีดีใหก้บัผูสู้งอาย ุให้มีคุณภาพในการดาํเนินชีวติ 

ท่ีดีและสามารถดาํรงชีวติไดอ้ยา่งเหมาะสมต่อไป  ตลอดจนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาชุมชนหรือทอ้งถ่ิน 

สามารถนําผลการวิจัยน้ี ไปปรับใช้เป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพในการดาํเนินชีวิตของผูสู้งอายุอย่าง

เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูสู้งอายใุนชุมชนหรือทอ้งถ่ินต่อไป 
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2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพ่ือศึกษาระดบัคุณภาพชีวติของผูสู้งอายใุนประเทศไทย  เขตกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี และนนทบุรี 

2. เพ่ือกาํหนดแนวทางการพฒันาคุณภาพชีวติของผูสู้งอาย ุเขตกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี และนนทบุรี 

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 ตวัแปรต้น                                                                  ตวัแปรตาม                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 
4. วธีิดําเนินการวจัิย 

4.1 แบบแผนการวจิยั  

การศึกษาเชิงคุณภาพจะศึกษาเฉพาะกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูสู้งอาย ุ ท่ีมีอาย ุ60  ข้ึนไป มีสัญชาติไทย และ

เป็นสมาชิกสมาคมผูสู้งอาย ุ เขตกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี และนนทบุรี   ซ่ึงมีขั้นตอนการวจิยัดงัน้ี  

1. การคน้ควา้เอกสาร (Documentary Research) เป็นการรวบรวม คน้ควา้ขอ้มูล เอกสารต่าง ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัวตัถุประสงค ์และขอบเขตการวจิยัตามท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ขา้งตน้ รวมทั้งขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีเป็นประโยชนต์อ่

การศึกษาและการเขียนรายงานการวิจยั สําหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการคน้ควา้เอกสารนั้น ผูว้ิจยัใชว้ิธีการ

ประมวลวิเคราะห์ และอภิปรายสรุปผลร่วมกนัตลอดจนใชว้ิธีการตีความ เพ่ือหาขอ้สรุปท่ีเป็นประโยชน์สามารถ

นาํมาใชป้ระกอบการเขียนรายงาน เพ่ือใหไ้ดร้ายละเอียดท่ีสมบูรณ์ครบถว้นมากท่ีสุด 

2. การจดัสนทนากลุ่ม (Focus Group) ทั้ งน้ีผูว้ิจยัจดัการสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยสนทนา

กลุ่มกบัผูสู้งอาย ุท่ีมีอาย ุ60 ข้ึนไป มีสญัชาติไทย และเป็นสมาชิกสมาคมผูสู้งอาย ุ เขตกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี 

และนนทบุรีเท่านั้น จงัหวดั ละ 6-8  คน โดยผูว้ิจยัใชแ้บบสัมภาษณ์ ท่ีประกอบดว้ยหัวขอ้การสัมภาษณ์ถึงปัจจยั

ดา้นคุณภาพชีวิตของผูสู้งอาย ุดา้นสภาพอารมณ์ท่ีดี ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล ดา้นสภาพความเป็นอยูท่ี่ดี 

ดา้นสภาพร่างกายท่ีดี ดา้นการรวมกลุ่มทางสงัคม ดา้นการตดัสินใจดว้ยตนเอง  

3. การวิเคราะห์ขอ้มูล เม่ือรวบรวมขอ้มูลไดค้รบถว้นแลว้ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชเ้ทคนิคการ

วิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) จากขอ้มูลท่ีบนัทึกไว ้โดยทาํการแยกแยะจดักลุ่มขอ้มูล เช่ือมโยงความคิด 

ขยายความเช่ือมโยง หาความหมายและหาขอ้สรุป 

     ในการวิจยัเชิงปริมาณคร้ังน้ีผูว้ิจยั ใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการวิจยัโดย

ใชแ้บบสอบถาม เก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงผูว้ิจยัไดส้ร้างข้ึนมาจากการศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้ง โดยลกัษณะของ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น  2  ส่วนโดยแต่ละขอ้คาํถามมีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วน

ปัจจยัส่วนบุคคล 

1. เพศ   

2. อาย ุ 

3. สถานภาพการสมรส 

4. ระดบัการศึกษา   

5. รายไดต้่อเดือนในปัจจุบนั 

 

ปัจจยัด้านคุณภาพชีวติของผู้สูงอายุ 

1. ดา้นสภาพความเป็นอยูท่ี่ดี  

2. ดา้นสภาพร่างกายท่ีดี  

3. ดา้นการตดัสินใจดว้ยตนเอง 

4. ดา้นการรวมกลุ่มทางสงัคม 

5.  ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล  

6. ดา้นสภาพอารมณ์ท่ีดี  
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ประมาณค่า (Rating Scale) โดยใชว้ิธี Likert Scale มี 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด   

โดยใหผู้ต้อบแบบสอบถามเลือกตอบใหต้รงกบัท่ีเป็นจริงมากท่ีสุด 

4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดท้าํการกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี  โดยไดก้าํหนดให้ค่า

ความคลาดเคล่ือน = 0.05 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%  และกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางการกาํหนด

กลุ่มตวัอยา่งของ Krejcie และ Morgan (1970)  ไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีทั้งส้ิน จาํนวน 400  คน 

4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา     

ตวัแปรต้น ได้แก่ ปัจจยัส่วนบุคคล  ประกอบดว้ย   เพศ  อาย ุสถานภาพการสมรส  ระดบัการศึกษา  

และรายได ้ต่อเดือนในปัจจุบนั  

ตวัแปรตาม ได้แก่ ปัจจยัดา้นคุณภาพในการดาํเนินชีวติของผูสู้งอาย ุ ผูว้จิยัใชแ้นวคิด ทฤษฎี ของ  

Schalock, L. R. (2004).  ประกอบดว้ย   ดา้นสภาพอารมณ์ท่ีดี ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล ดา้นสภาพความ

เป็นอยูท่ี่ดี ดา้นสภาพร่างกายท่ีดี ดา้นการรวมกลุ่มทางสงัคม และดา้นการตดัสินใจดว้ยตนเอง 

4.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงผูว้จิยัได้

สร้างข้ึนมาจากการศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ส่วน 

คือ 

ส่วนท่ี 1 เป็นข้อคําถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย เพศ  อายุ 

สถานภาพการสม ระดบัการศึกษา  และรายไดต้่อเดือนในปัจจุบนั 

ส่วนท่ี 2 เป็นขอ้คาํถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุ ผูว้ิจยัใชแ้นวคิด ทฤษฎี ของ 

Schalock, L. R. (2004) ประกอบดว้ย ดา้นสภาพอารมณ์ท่ีดี  ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ดา้นสภาพความ

เป็นอยูท่ี่ดี  ดา้นสภาพร่างกายท่ีดี  ดา้นการรวมกลุ่มทางสงัคม และดา้นการตดัสินใจดว้ยตนเอง  

4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 1. จดัทาํจดหมายแนะนาํตวั เพ่ือขอความอนุเคราะห์สาํหรับการเก็บรวบรวมขอ้มูล จากมหาวทิยาลยั

ศรีปทุม ไปยงัสมาคมผูสู้งอาย ุท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง  

 2. ผูว้ิจยัส่งแบบสอบถามพร้อมหนงัสือขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามไปยงัสมาคม

ผูสู้งอายุ ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง โดยผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองในบางส่วน และบางส่วนจะใชก้ารส่งทาง

ไปรษณียใ์ห้กบัผูป้ระสานงานซ่ึงปฏิบติังานอยูภ่ายในสมาคมผูสู้งอายุ ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ในกรณีท่ียงัไม่ไดรั้บ

แบบสอบถามคืน ผูว้ิจยัจะดาํเนินการติดตามคร้ังท่ี 2 และ 3 โดยวิธีการต่างๆ เช่น ส่งแบบสอบถามไปให้ใหม่ 

โทรศพัทส์อบถาม และติดตามดว้ยตนเอง ทั้งน้ีเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด   

 3. ผูว้จิยันาํแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ จาํนวน 400 ชุด มาวเิคราะห์ขอ้มูล 

4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  

ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้าํการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยการรวบรวมแบบสอบถามท่ีไดรั้บทั้งหมด นาํมา

วิเคราะห์และประมวลผลขอ้มูล โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัย โดยกําหนดระดับความมี

นยัสาํคญั 0.05 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี มีดงัน้ี 

1. ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ใชส้าํหรับวเิคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐานส่วนบุคคล 

ไดแ้ก่ เพศ   อาย ุสถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา   รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนในปัจจุบนั 
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 2. ค่าเฉล่ีย (Mean) และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.)ใชส้าํหรับวิเคราะห์

ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นความดาดหวงัของผูสู้งอายุ และปัจจยัดา้นคุณภาพในการดาํเนินชีวิตของ

ผูสู้งอายใุนประเทศไทย  

3. ใชก้ารวเิคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) สาํหรับค่านยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์คร้ังน้ีกาํหนดไวท่ี้ระดบั .05 และ .01 

 

5. สรุปผลการวจัิย 

 จากผลการวจิยั “เร่ืองการศึกษาคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายใุนประเทศไทย กรณีศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร 

ปทุมธานี และนนทบุรี” พบวา่ 

 ด้านเพศ   พบว่า ในภาพรวมผูสู้งอายุ ในเขตกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี และนนทบุรี ท่ีเป็นเพศหญิง                          

มีคุณภาพชีวิตสูงกว่าเพศชาย และผูสู้งอายุท่ีมีเพศต่างกัน มีคุณภาพชีวิต โดยรวม ไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณา                  

รายดา้น พบว่า ผูสู้งอายุ ในเขตกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี และนนทบุรี มีคุณภาพชีวิตท่ีมีเพศต่างกนั  มีคุณภาพ

ชีวิตด้านการรวมกลุ่มทางสังคม และด้านความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล เท่านั้ นท่ีแตกต่างกัน ด้านอายุ พบว่า                          

ในภาพรวมผูสู้งอายุ ในเขตกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี และนนทบุรี ท่ีมีอายุ 71-75 ปี มีคุณภาพชีวิตสูงกว่า

ผูสู้งอายุท่ีมี อายุ 60-65 ปี     อายุ 66-70 ปี  อายุ 76-80 ปี และอายุ 80 ปีข้ึนไป ผูว้ิจยัจึงวิเคราะห์ความแปรปรวน

แบบทางเดียว พบวา่ผูสู้งอาย ุในเขตกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี และนนทบุรีท่ีมีอายตุ่างกนั มีคุณภาพชีวติโดยรวม

แตกต่างกนั เม่ือพิจารณารายดา้น ทั้ง 6 ดา้น พบว่า ผูสู้งอายุ ในเขตกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี และนนทบุรี ท่ีมีอายุ

ต่างกนั มีคุณภาพชีวติแตกต่างกนัในดา้นสภาพความเป็นอยูท่ี่ดี ดา้นสภาพร่างกายท่ีดี ดา้นการตดัสินใจดว้ยตนเอง 

และดา้นการรวมกลุ่มทางสงัคม ส่วนดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล และดา้นสภาพอารมณ์ท่ีดี พบวา่ ไม่แตกต่าง

กนั   ดา้นสถานภาพการสมรส พบว่า ในภาพรวมผูสู้งอายุ ในเขตกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี และนนทบุรีท่ีมี

สถานภาพโสด   มีคุณภาพชีวติสูงกวา่ผูสู้งอายท่ีุมีสถานภาพสมรส และผูสู้งอายท่ีุมีสถานภาพหยา่/หมา้ย/แยกกนั

อยู ่ ผูว้จิยัจึงวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว ผลการทดสอบ พบวา่ สูงอาย ุในเขตกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี 

และนนทบุรีท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนั มีคุณภาพชีวติโดยรวมแตกต่างกนั เม่ือพิจารณารายดา้น ทั้ง 6 ดา้น พบวา่ 

ผูสู้งอาย ุในเขตกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี และนนทบุรีท่ีมีสถานภาพการสมรส ต่างกนั มีคุณภาพชีวติแตกต่างกนั

ในด้านสภาพความเป็นอยู่ท่ีดี ด้านสภาพร่างกายท่ีดี ด้านการตดัสินใจด้วยตนเอง ด้านการรวมกลุ่มทางสังคม                

ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล ส่วนดา้นสภาพอารมณ์ท่ีดี พบวา่ ไม่แตกต่างกนั  

 

6. อภิปรายผล  

            ผลจากการศึกษาคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุในประเทศไทย กรณีศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี และ

นนทบุรี  พบวา่  ภาพรวมคุณภาพชีวิตของผูสู้งอาย ุในเขตกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี และนนทบุรี ทั้ง 6 ดา้นอยู่

ในระดบัปานกลาง โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ดา้นสภาพร่างกายท่ีดี  รองลงไปคือ ดา้นสภาพอารมณ์ท่ีดี  

ดา้นการรวมกลุ่มทางสังคม ดา้นสภาพความเป็นอยูท่ี่ดี  ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล และดา้นการตดัสินใจ

ดว้ยตนเอง ตามลาํดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุพร คูหา (2552) ไดศึ้กษาแนวทางการปรับปรุงคุณภาพชีวติ

ผูสู้งอายขุองเทศบาลตาํบลหนองขาว อาํเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี ผลการศึกษาพบวา่ 1) สภาพคุณภาพชีวิต

ผูสู้งอายสุ่วนใหญ่มีปัญหาดา้นร่างกายโดยการเจ็บป่วยทางร่างกาย ดา้นจิตใจพบวา่มีปัญหาเก่ียวกบัความจาไม่ดี 

แต่พบวา่มีความพอใจต่อความสัมพนัธ์ทางสงัคมเก่ียวกบัการดูแลเอาใจใส่ของสมาชิกในครอบครัว นอกจากน้ียงั
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พบวา่มีความพอใจต่อสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นอยูเ่ก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มภายนอกบา้น เช่น สะอาด บรรยากาศดี ไม่มี

มลพิษ 2) ปัญหาการปรับปรุงคุณภาพชีวติผูสู้งอาย ุพบวา่ ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากผูสู้งอายขุาดความรู้ ความเขา้ใจ

เก่ียวกบัสภาพปัญหาของตนเองท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต และ 3) แนวทางการปรับปรุงคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุพบว่า 

ตอ้งให้ความสําคญัในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตทางด้านร่างกายเป็นอนัดบัแรกก่อน โดยการออกหน่วยตรวจ

สุขภาพเคล่ือนท่ีเป็นประจาทุกเดือน รองลงมาตอ้งใหค้วามสาํคญัทางดา้นจิตใจโดยการเสริมสร้างความมัน่คงทาง

ใจด้วยการจัดโครงการแสดงธรรมเทศนาสาหรับผูสู้งอายุเป็นประจาทุกเดือน นอกจากน้ีควรเสริมสร้าง

ความสมัพนัธ์ทางสงัคมใหแ้ก่ผูสู้งอาย ุโดยจดักิจกรรมกลุ่ม ชมรมสาหรับผูสู้งอายเุก่ียวกบัการปฏิบติัธรรม รวมถึง

แนวทางการปรับปรุงคุณภาพชีวิตดา้นสภาพแวดลอ้ม ควรเน้นให้มีการเพ่ิมเงินเบ้ียยงัชีพคนชราแบบจดัเป็น

สวสัดิการใหแ้ก่ผูสู้งอายโุดยมีหลกัเกณฑช์ดัเจน   สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สิงหา จนัทริยว์งษ ์(2551) ไดพ้ฒันา

รูปแบบท่ีเหมาะสมสําหรับคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุในชนบทโดยใชค้รอบครัวเป็นศูนยก์ลาง  ผลการวิจยัพบว่า 1) 

องคป์ระกอบคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายใุนชนบทของไทยเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบ 2 ประการคือ องคป์ระกอบ

ภายในเป็นผลจากความเส่ือมทางร่างกายท่ีส่งผลต่อสุขภาพจิตและพฤติกรรมส่วนตวัและสงัคม ซ่ึงอธิบายไดด้ว้ย

ทฤษฎีผูสู้งอายุ และองคป์ระกอบ ภายนอกเก่ียวขอ้งกบัการพ่ึงพิงทางเศรษฐกิจ เพ่ือการดาํรงชีพขั้นพ้ืนฐานใน

สงัคมวฒันธรรมยคุโลกาภิวตัน์ท่ีเปล่ียนแปลงก่อใหเ้กิดปัญหาต่อผูสู้งอายอุยา่งหลากหลาย นอกจากน้ีการศึกษาท่ี

ไม่เท่าเทียมและการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารท่ีทนัสมยัมีความขดัแยง้กบัภูมิปัญญาดั้งเดิม ทั้งน้ีส่ิงแวดลอ้มในอดีตถูก

ทาํลายโดยระบบทุนนิยมเป็นอุปสรรคสาํหรับผูสู้งอายใุนชนบทซ่ึงพ่ึงพาธรรมชาติเพ่ือการดาํรงชีพ อยา่งไรก็ตาม

ผูสู้งอายุมีโอกาสไดรั้บพิษภยัจากส่ิงแวดลอ้มทั้งทางตรงและทางออ้ม แมว้่าสวสัดิการจากภาครัฐและเอกชนมี

บทบาทสําคญัในการช่วยเหลือผูสู้งอายใุนรูปแบบท่ีหลากหลาย แต่สวสัดิการดงักล่าวมีจาํนวนจาํกดัและยงัไม่

ครอบคลุมผูสู้งอายุท่ีอาศัยอยู่ในชนบท 2) การสร้างรูปแบบการพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุในชนบทโดยใช้

ครอบครัวเป็นศูนยก์ลาง เป็นขอ้เสนอเชิงยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุในชนบท ซ่ึงไดจ้ากการ

สังเคราะห์องคค์วามรู้เก่ียวกบัผูสู้งอายใุนชนบททุกดา้นเป็นฐานขอ้มูล ไดรู้ปแบบซ่ึงประกอบดว้ย ยทุธศาสตร์

การพฒันา 5 ดา้น คือ การเตรียมความพร้อม การส่งเสริมโดยครอบครัว ระบบคุม้ครองสวสัดิการโดยครอบครัว 

การพฒันาบุคลากรดา้นครอบครัว การจดัการความรู้และการวิจยัโดยครอบครัว ซ่ึงรูปแบบดงักล่าวน้ี ไดรั้บการ

ตรวจสอบจากผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นสูงอายุและครอบครัว รวมทั้งไดรั้บการยอมรับและความพึง

พอใจจากกลุ่มผูสู้งอาย ุผูดู้แลใกลชิ้ดผูสู้งอายแุละผูน้าํชุมชน อยูใ่นเกณฑดี์ สรุปโดยภาพรวม รูปแบบท่ีเหมาะสม

สําหรับการพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายใุนชนบทโดยใชค้รอบครัวเป็นศูนยก์ลาง เป็นการวิจยัท่ีมุ่งแสวงหาองค์

คามรู้เก่ียวกบัผูสู้งอายโุดยเฉพาะในชนบทเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายใุห้ดาํรงคุณค่าแห่งปูชนียะบุคคล

ของสังคมอยา่งย ัง่ยืนสืบไป   สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศรินุช ฉายแสง (2553) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์

กบัคุณภาพชีวติผูสู้งอายใุนจงัหวดัอาํนาจเจริญ ผลการวจิยัพบวา่ 1) ปัจจยัทางชีวะสงัคม 5 ตวัแปร กลุ่มปัจจยันาํ 6 

ตวัแปร กลุ่มปัจจยัเอ้ือ 2 ตวัแปร และปัจจยัเสริม 2 ตวัแปร รวม 15 ตวัแปร มีความสมัพนัธ์เชิงเสน้กบัคุณภาพชีวิต

ผูสู้งอาย ุ2) ตวัแปรพยากรณ์ท่ีดีของคุณภาพชีวติผูสู้งอาย ุมีทั้งหมด 6 ตวัแปร ไดแ้ก่ ความเช่ือความสามารถตนเอง

ในการมีคุณภาพชีวติท่ีดี การไดรั้บแรงสนบัสนุนจากผูน้าชุมชนและชาวบา้น การรับรู้ประโยชน์ของการมีคุณภาพ

ชีวิตดี อาชีพหลกั และการไดรั้บแรงสนับสนุนจากเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขและสถานภาพ โดยตวัแปรพยากรณ์

ทั้งหมดน้ีสามารถพยากรณ์คุณภาพชีวติผูสู้งอายไุดร้้อยละ 54.6 และมีความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการพยากรณ์

เท่ากบั .387   สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชนะโชค คาํวนั (2553) ไดศึ้กษาแนวทางการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต

ผูสู้งอายุขององค์การบริหารส่วนตาํบลปลาปาก จังหวดันครพนม ผลการศึกษาพบว่า ระดับคุณภาพชีวิตของ
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ผู ้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตาํบลปลาปาก มีคุณภาพชีวิตไม่ว่าจะเป็นในภาพรวม หรือรายด้าน ซ่ึง

ประกอบดว้ยดา้นสุขภาพกาย ดา้นจิตใจ ดา้นสมัพนัธภาพทางสงัคม และดา้นส่ิงแวดลอ้ม ส่วนใหญ่จะอยูใ่นระดบั

ปานกลาง ส่วนแนวทางการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของผูสู้งอาย ุมี 4 แนวทางไดแ้ก่ แนวทางการมีส่วนร่วมของ

ครอบครัว แนวทางการพฒันาดา้นจิตใจ แนวทางการช่วยเหลือกรณีการเจ็บป่วย แนวทางการส่งเสริมรายได ้และ

แนวทางการจดัสวสัดิการสงัคมเพ่ือการดาํรงชีพของผูสู้งอาย ุ   

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

 จากการศึกษาวิจยัเร่ือง การศึกษาคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายใุนประเทศไทย กรณีศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร 

ปทุมธานี และนนทบุรี ” คร้ังน้ีผูว้จิยัใคร่ขอเสนอความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี  

 1.  หน่วยงานภาครัฐบาลควรจดัตั้งชมรมผูสู้งอายุในชุมชนเพ่ือรวมกลุ่มทาํกิจกรรมต่างๆ ของ

ผูสู้งอาย ุทั้งน้ีเพ่ือก่อใหเ้กิดรายได ้และเพ่ือสร้างทุนทางสงัคมและทุนทางวฒันธรรม 

 2.หน่วยงานภาครัฐบาลควรจัดตั้งชมรมผูสู้งอายุในชุมชน ควรมีการจัดตั้งศูนยใ์ห้ผูสู้งอายุมี

เครือข่าย ไดท้าํกิจกรรม จิตอาสาต่างๆ ร่วมกนั มีการดูแลสารทุกขสุ์กดิบซ่ึงกนัและกนั 

 

8. กติติกรรมประกาศ 

รายงานการวจิยัเร่ืองการศึกษาคุณภาพชีวติของผูสู้งอายใุนประเทศไทย กรณีศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร 

ปทุมธานี และนนทบุรี ผูว้ิจัยขอกราบขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สอาด  บรรเจิดฤทธ์ิ ท่ีกรุณาให้

คาํปรึกษา ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ ตรวจแกไ้ขงานวิจยัน้ี และติดตามความกา้วหนา้อยา่งสมํ่าเสมอ ผูว้ิจยั                  

ขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี ขอขอบคุณ ศูนยส่์งเสริมและพฒันางานวิจยั มหาวิทยาลยั            

ศรีปทุม ท่ีไดม้อบทุนสนับสนุนงานวิจยัปีงบประมาณ 2561  ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณไว ้ณ โอกาสน้ี ขอขอบคุณ

ผูท้รงคุณวุฒิทุกท่าน ท่ีได้กรุณาสละเวลาอนัมีค่ายิ่งของท่าน ปรับปรุงแก้ไขเคร่ืองมือวิจัยจนไดเ้คร่ืองมือท่ีมี

คุณภาพ ขอขอบคุณ อาจารยแ์ละบุคลากร ของคณะบริหารธุรกิจ อย่างสูงท่ีเป็นกาํลงัใจและให้การสนับสนุน               

การทาํงานอยา่งต่อเน่ือง  

 

9. เอกสารอ้างองิ 

กรมกิจการผูสู้งอาย ุกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย,์ การดาํเนินงานด้านผู้สูงอายุของ

ประเทศไทยตามแผนปฏิบัตกิารระหว่างประเทศมาดริดว่าด้วยเร่ืองผู้สูงอายุ พ.ศ. 2545 – 2559. 

แหล่งท่ีมา http://www.dop.go.th/upload/laws/law_th_20161107085040_1.pdf 
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บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเพ่ือศึกษาทศันคติและความตอ้งการของประชาชนผูใ้ชบ้ริการต่อการ

ใหบ้ริการรถโดยสารรถประจาํทางของ ขสมก.และเพ่ือปรับปรุงแนวทางการใหบ้ริการ ผูว้จิยักาํหนดกลุ่มตวัอยา่ง

ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือประชาชนทัว่ไปท่ีใชบ้ริการรถขนส่งของ ขสมก. จาํนวน 538 คน และใชว้ิธีการเลือก

กลุ่มตวัอย่างโดยการสุ่มแบบบงัเอิญ (Accidental sampling) ซ่ึงในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้าํการวิเคราะห์ขอ้มูล 

โดยการรวบรวมแบบสอบถามท่ีไดรั้บทั้งหมด นาํมาวิเคราะห์และประมวลผลขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป

ทางสถิติเพ่ือการวิจัย โดยกําหนดระดับความมีนัยสําคัญ 0.05 ทั้ งน้ีสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการ

ศึกษาวิจัยคร้ังน้ี มีดังน้ี ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และ ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.)  และใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression  

Analysis) สําหรับค่านัยสําคญัทางสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์คร้ังน้ีกาํหนดไวท่ี้ระดับ .05 และ .01 ผลการวิจัย  

พบวา่ ความพึงพอใจในการใชบ้ริการของ ขสมก. ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบปัจจยัทั้ง 5 ตวั ดา้น

รูปลกัษณ์ ความน่าเช่ือถือและความไวว้างใจ  ดา้นการตอบสนองลูกคา้ ดา้นการรับประกนั/ความมัน่ใจ การดูแล

เอาใจใส่ของลูกคา้เป็นรายบุคคล อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้ง5ตวั ปัจจยัท่ีมีต่อความพึงพอใจในการ

ใชบ้ริการของ ขสมก. ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ไดดี้ท่ีสุดคือ  ดา้นการตอบสนองลูกคา้  ดา้นความ

น่าเช่ือถือและความไวว้างใจ  ดา้นการรับประกนั/ความมัน่ใจ  ดา้นการดูแลเอาใจใส่ลูกคา้เป็นรายบุคคล  และดา้น

รูปลกัษณ์ 

 

คาํสําคญั : ความพึงพอใจ ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร การบริการ 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. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย  

          เน่ืองดว้ยระบบขนส่งมวลชนเป็นการให้บริการท่ีไม่แสวงหาผลกาํไรและการให้บริการขนส่งมวลชน

ของรัฐท่ีมีในปัจจุบนัยงัไม่เพียงพอต่อความตอ้งการและไม่ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูเ้ดินทางไดท้าํให้เกิด

ความล่าชา้ในการเดินทางและเกิดความศูนยเ์สียทางเศรษฐกิจ (สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ, 2560) การประกอบกิจกรรม

ต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนัของผูท่ี้อาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยเฉพาะผูท่ี้ไม่มีรถยนต์นั่งส่วน

บุคคลลว้นจาํเป็นจะตอ้งอาศัยการเดินทางดว้ยระบบขนส่งมวลชนสาธารณะมาเป็นตวักลางในการเช่ือมต่อ

กิจกรรมต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนัแทบทั้งส้ินดว้ยเหตุน้ีการดาํเนินชีวิตประจาํวนัของพวกเขาจึงมีความเก่ียวขอ้งและ

สมัพนัธ์อยูก่บัระบบขนส่งมวลชนสาธารณะอยา่งหลีกเล่ียงไม่ไดโ้ดยเฉพาะรถโดยสารประจาํทางซ่ึงดาํเนินการ

โดยองคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ท่ีมีขอบข่ายในการใหบ้ริการท่ีครอบคลุมถึง 155 เส้นทางสาํคญั การ

ขนส่งมวลชนมีความสาํคญัต่อการพฒันาประเทศอยา่งยิ่ง ในดา้นเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะการลดค่าครอง

ชีพของประชาชน  นอกจากน้ีการมีระบบขนส่งมวลชนท่ีดี มีรูปแบบการเดินทางท่ีหลากหลาย สะดวก และมีราคา

ท่ีเหมาะสม ยงัมีส่วนช่วยในการตดัสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวยงัประเทศไทยของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติอีกดว้ย 

ซ่ึงก็จะส่งผลใหอุ้ตสาหกรรมท่องเท่ียวของประเทศไทยเติบโตมากข้ึน โดยการขนส่งมวลชนของประเทศไทยนั้น

มีหลากหลายรูปแบบทั้งทางบก ทางนํ้ า และทางอากาศ  แต่ในปัจจุบนัการขนส่งมวลชนทางบกนบัเป็นรูปแบบ

การขนส่งท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุด  ซ่ึงในปัจจุบนัหน่วยงานภาครัฐก็ไดพ้ยายามพฒันาระบบขนส่งมวลชน โดย

นาํเทคโนโลยีต่างๆมาใชใ้นการบริหารระบบขนส่งมวลชนทางบก ดงัเช่นประเทศสิงคโปร์ท่ีนับเป็นประเทศ

ตน้แบบในภูมิภาคเอเชียท่ีมีการบริหารจดัการระบบขนส่งมวลชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (อาริยา หมดัหลี, 2559) 

นอกจากน้ี การให้บริการดา้นการขนส่งมวลชนโดยรถโดยสารประจาํทาง ยงัมีความคล่องตวัสูง สะดวก และ

สามารถให้บริการได้ทุกจุดตลอดระยะของการเดินทาง ซ่ึงถือเป็นขอ้ได้เปรียบประการสําคญัท่ีระบบขนส่ง
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มวลชนสาธารณะประเภทอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นเรือ รถไฟ รถไฟฟ้า หรือแม้แต่เคร่ืองบิน ไม่สามารถกระทาํได้ 

ยิ่งกว่านั้น อตัราค่าโดยสารยงัอยู่ในระดบัตํ่ากว่าระบบขนส่งมวลชนทางบกประเภทอ่ืนๆ ท่ีให้บริการในพ้ืนท่ี

เดียวกนัอีกดว้ย 

ดังนั้นผูว้ิจยัจึงมีความสนใจศึกษาวิจยั เร่ือง ความพึงพอใจในการใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดย ผลการวิจยัท่ีไดใ้นคร้ังน้ีผูใ้ชบ้ริการการขนส่ง ขสมก.และผูป้ระกอบการ

ตลอดจนพนักงาน สามารถนําผลการวิจัยไปใช้ในการปรับปรุงการให้บริการรถโดยสาร ขสมก. ให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ตลอดจนธุรกิจบริการด้านขนส่งมวลชนต่างๆสามารถนําผลวิจัยท่ีได้ในคร้ังน้ี ไป

ประยกุตใ์ชเ้พ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพในการดาํเนินงานต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการใชบ้ริการรถโดยสาร ขสมก. ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เ พ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 

              ตวัแปรต้น                   ตวัแปรตาม 

 

 

 

ช 

 

 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

 4.1 แบบแผนการวจิยั  

               ศึกษาวจิยั เร่ือง ความพึงพอใจในการใชบ้ริการรถโดยสาร ขสมก. ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

คร้ังน้ีเป็นงานวิจยัเชิงสํารวจ ซ่ึงมุ่งเน้นทาํการสํารวจสอบถามเฉพาะประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีใช้

บริการรถโดยสาร ขสมก.  โดยใชเ้คร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถามและนาํขอ้มูลเชิงประจกัษ์

จากประสบการณ์จริงมาตรวจสอบกบักรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีท่ีผูว้จิยักาํหนดข้ึนจากหลกัการ แนวคิด และทฤษฎี 

 

 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. สถานภาพสมรส 

4. ระดบัการศึกษา 

 

ความพงึพอใจในการให้บริการ 

1. ดา้นรูปลกัษณ์ 

2. ดา้นความน่าเช่ือถือและไวว้างใจ 

3. ดา้นการตอบสนองลูกคา้ 

4. ดา้นการรับประกนั/ความมัน่ใจ 

5. ดา้นการดูแลเอาใจใส่ลูกคา้เป็นรายบุคคล 
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        4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

 เน่ืองจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน ดงันั้นขนาด ตวัอยา่งสามารถ

คาํนวณไดจ้ากสูตรไม่ทราบขนาดตวัอยา่งของ Cochran (2007) โดยกาํหนดระดบัค่า ความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และ

ระดบัค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 ซ่ึงมีสูตรในการคาํนวณท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ 

 

 

 

  เม่ือ n แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

   P แทน สดัส่วนของประชากรท่ีผูว้จิยักาํลงัสุ่ม (0.5) 

   Z แทน ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีผูว้จิยักาํหนดไวท่ี้ Z = 1.96 

      ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 (ระดบั 0.05) 

   E แทน ค่าความผิดพลาดสูงสุดท่ีเกิดข้ึน (0.05) 

  แทนค่าในสูตร จะได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 ดังนั้นขนาดตวัอย่างอย่างขั้นตํ่า คือ 384 ตวัอย่าง ท่ีระดับความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 แต่การกาํหนดกลุ่ม

ตวัอย่าง (Sample Size) ท่ีเหมาะสมจะเป็นตวัแทนของประชากรท่ีศึกษานั้นให้กาํหนดหรือประมาณการขนาดของ

กลุ่มตวัอย่างควรมีอย่างนอ้ย 400 ตวัอย่าง (Tabachnick and Fidell, 2007) สอดคลอ้งกบั Yamane (1973) ท่ีกล่าวไวว้่า ถา้

ประชากรมีจาํนวนมาก อย่างน้อยตอ้งมีตวัอย่างท่ีทาํการศึกษา 400 ตวัอย่างท่ีความคลาดเคล่ือน ร้อยละ 5 จึงจะเป็น

ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเหมาะสมเป็นตวัแทนของประชากรท่ีศึกษาไดดี้ ดงันั้นการศึกษา วจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัจึงกาํหนด

ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งไวท่ี้จาํนวน 400 ตวัอยา่ง 

       4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 

               ตวัแปรตน้ ( Independent  Variables ) ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ  อาย ุสถานภาพการ

สมรส ระดบัการศึกษา  

   ตวัแปรตาม (Dependent Variables) คือ  ปัจจยัดา้นความพึงพอใจในการให้บริการ จากแนวคิด ทฤษฎี

ของ (Zeithaml, Parasuraman andBerry,1994) 5 องค์ประกอบ   ได้แก่ ด้านรูปลกัษณ์ ด้านความน่าเช่ือถือและ

ไวว้างใจ ดา้นการตอบสนองลูกคา้ ดา้นการรับประกนั/ความมัน่ใจ ดา้นการดูแลเอาใจใส่ลูกคา้เป็นรายบุคคล 

 

 

 

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 = 

n = P(1-P)Z2 
E2 
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      4.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

       เคร่ืองมือในการวจิยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยประกอบดว้ย 2 ส่วนดว้ยกนั ไดแ้ก่ 

       ส่วนที1่ แบบสอบถามดา้นปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง ประกอบดว้ย  เพศ   อาย ุ สถานภาพ

สมรส  ระดบัการศึกษา    

      ส่วนที่2  แบบสอบถามเก่ียวกับ ความพึงพอใจในการใช้บริการ ขสมก. ของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร ตามแนวคิด ทฤษฎีของ (Zeithaml, Parasuraman and Berry,1994 และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ใช้

มาตรส่วนประมาณค่าของ Likert ซ่ึงลกัษณะของขอ้คาํถามประกอบดว้ยขอ้ความท่ีเป็นเชิงบวกและเชิงลบใหต้อบ

ในลกัษณะประเมินค่า 5 ระดบั โดยมีเกณฑก์ารให้คะแนน เพ่ือแปลความหมายของแบบสอบถามไดแ้ก่ เห็นดว้ย

มากท่ีสุด   เห็นดว้ยอยา่งมาก  เห็นดว้ยปานกลาง  เห็นดว้ยนอ้ย  และเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด ประกอบดว้ยขอ้คาํถามทั้ง 

5 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นรูปลกัษณ์ดา้นความน่าเช่ือถือและไวว้างใจ ดา้นการตอบสนองลูกคา้ ดา้นการรับประกนั/

ความมัน่ใจและดา้นการดูแลเอาใจใส่ลูกคา้เป็นรายบุคคล 

        4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 ผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองกบัประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีใชบ้ริการรถโดยสาร ขสมก. 

  4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  

 ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้าํการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยการรวบรวมแบบสอบถามท่ีไดรั้บทั้งหมด นาํมา

วิเคราะห์และประมวลผลขอ้มูล โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัย  โดยกาํหนดระดับความมี

นยัสาํคญั 0.05   สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี มีดงัน้ี 

 1.  ใชโ้ปแกรมสาํเร็จรูป SPSSในการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

  1.1 สถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency) และ ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้สําหรับการ

วเิคราะห์สถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

  1.2 ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน มาตรฐาน (S.D.) ใชร้ายงานและอธิบายความพึงพอใจ

ในการใชบ้ริการ ขสมก. ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2.  วเิคราะห์โดยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพ่ือทดสอบสมมติฐานแต่ละขอ้  

 2.1 ใชส้ถิติ t-test เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย 2 กลุ่ม ระหวา่งเพศชายกบัเพศหญิง 

    

5. สรุปผลการวจัิย 

 จากผลสํารวจจากแบบสอบถามเร่ืองความพึงพอใจในการใช้บริการ ขสมก. ของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัรายงานผลการสาํรวจดงัน้ี 

             ดา้นรูปลกัษณ์ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัความพึงพอใจในการใช้

บริการดา้นรูปลกัษณ์ อยู่ในระดบัมาก (x�= 3.90, S.D.= 0.56) เม่ือพิจารณารายขอ้สามารถเรียงลาํดบัจากขอ้ท่ีมี

ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ไปหาน้อยท่ีสุดไดด้งัน้ี วสัดุอุปกรณ์ภายในรถเมล์มีความทนัสมยั มีความสะอาด (x�= 3.65, 

S.D.=0.72) มีสภาพแวดลอ้มบริเวณป้ายรถเมล ์ขสมก. เขตบางเขนท่ีท่านใชบ้ริการเป็นประจาํ มีความเหมาะสมสะอาด 

กวา้งขวางไม่แออดั (x�= 3.99 , S.D.= 0.75) พนกังานท่ีให้บริการแต่งกายเรียบร้อย สุภาพเหมาะสม(x�= 4.07, S.D.=0.90) 

ขอ้มูลต่างๆ มีความละเอียดชดัเจน เขา้ใจง่าย เช่น ป้ายเสน้ทางการเดินรถ (x�= 3.92, S.D.= 0.78) ตามลาํดบั 

  ด้านความน่าเช่ือถือและความไวว้างใจ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัความ               

พึงพอใจในการใชบ้ริการ ดา้นความน่าเช่ือถือและความไวว้างใจ อยูใ่นระดบัมาก (x�= 3.88, S.D.= 0.60) เม่ือพิจารณา
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รายขอ้สามารถเรียงลาํดับ จากขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ไปหาน้อยท่ีสุดไดด้งัน้ี ตารางเวลาในการเดินรถมีความ

สมํ่าเสมอในแต่ละวนั (x�= 3.78, S.D.=0.89) พนกังานขบัรถใหบ้ริการเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง เช่น ขบัรถถูกกฎหมาย

และกฎจราจร (x�= 3.99, S.D.= 0.77) เคร่ืองมือวสัดุรวมทั้งระบบมีความปลอดภยัพร้อมบริการ เช่น ประตูยงัอยูใ่น

สถานการณ์ท่ีพร้อมใชง้าน (x�= 3.89, S.D.=0086) มีการพฒันาระบบติดตั้ง ระบบ GPS Tracking เพ่ือติดตามการ

เดินรถใหป้ระชาชน (x�= 3.88, S.D.=0.84) ตามลาํดบั 

 ดา้นการตอบสนองลูกคา้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัความพึงพอใจในการใช้

บริการ  ดา้นการตอบสนองลูกคา้ อยูใ่นระดบัมาก (x�= 3.90, S.D.= 0.54) เม่ือพิจารณารายขอ้สามารถเรียงลาํดบัจาก

ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ไปหาน้อยท่ีสุดไดด้งัน้ีระบบการทาํงานของ ขสมก.มีความรวดเร็ว เสถียรไม่ขดัขอ้ง

ระหวา่งใหบ้ริการอยู ่(x�= 3.89, S.D.=0.82) พนกังานมีความรู้ ความพร้อมในการให้ขอ้มูลกบัผูใ้ชบ้ริการไดใ้นทนัที

ท่ีตอ้งการ (x�= 3.74, S.D.= 0.75)  ความรวดเร็วในการให้บริการของพนักงานของพนกังานเก็บค่าโดยสาร (x�= 3.98, 

S.D.=0.72) พนกังานขบัรถจอดรถไดต้รงตามจุด รับ-ส่ง ผูโ้ดยสาร เช่น ไม่จอดรับผูโ้ดยสารนอกป้าย (x�= 4.00, 

S.D.=0.86) ตามลาํดบั 

 ดา้นการรับประกนั/ความมัน่ใจ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัความพึง

พอใจในการใชบ้ริการดา้นการรับประกนั/ความมัน่ใจ อยูใ่นระดบัมาก (x�= 3.90, S.D.= 0.54) เม่ือพิจารณารายขอ้

สามารถเรียงลาํดบัจากขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ไปหาน้อยท่ีสุดไดด้งัน้ีพนักงานสามารถท่ีจะแนะนาํให้ความรู้ 

ขอ้มูลการบริการของ ขสมก.ไดเ้ป็นอยา่งดี (x�= 3.91, S.D.=0.86)การบริการของ ขสมก. สร้างความมัน่ใจต่อลูกคา้

ท่ีใชบ้ริการในเร่ืองความปลอดภยั  (x�= 3.82, S.D.= 0.82)พนักงานให้บริการอยา่งสุภาพเรียบร้อย ให้เกียรติต่อ

ผูใ้ชบ้ริการไดอ้ยา่งเท่าเทียม (x�= 3.89, S.D.=0.87)พฤติกรรมของพนกังานสามารถสร้างความเช่ือมัน่ท่ีดีในบริการ

ได ้เช่นพนกังานขบัรถไม่มีอาการมึนเมาในขณะปฏิบติัหนา้ท่ี (x�= 4.01, S.D.=0.80 ) ตามลาํดบั 

 ดา้นการดูแลเอาใจใส่ลูกคา้เป็นรายบุคคล พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยั

ความพึงพอใจในการใชบ้ริการ  ดา้นการดูแลเอาใจใส่ลูกคา้เป็นรายบุคคล อยูใ่นระดบัมาก (x�= 3.96, S.D.= 0.53) 

เม่ือพิจารณารายขอ้สามารถเรียงลาํดบัจากขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ไปหานอ้ยท่ีสุดไดด้งัน้ีเจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการดว้ย

ความสนใจ ยิ้มแยม้แจ่มใส และบริการเป็นกนัเองต่อผูโ้ดยสารทุกคน (x�= 3.95, S.D.=0.84) ทางสายรถเมล์มี

ช่องทางในการบอกขอ้มูลในการเดินทางให้ผูโ้ดยสารทราบโดยผ่านทางหนา้จอดิจิตอล (x�= 3.88, S.D.= 0.77)  

เจา้หนา้ท่ีมีความสนใจและใส่ใจ ในการให้บริการผูโ้ดยสารอย่างจริงใจ เช่นบอกกล่าวผูโ้ดยสารท่ีนั่งท่ีสาํหรับ

พระภิกษุ คนมีครรภ ์ให้สละท่ีนัง่เม่ือมีพระภิกษุหรือคนทอ้งข้ึนมา (x�= 3.95, S.D.=0.80)  เจา้หนา้ท่ีประจาํรถมี

ความเขา้ใจความตอ้งการและช่วยเหลือในการเดินทางให้ผูโ้ดยสารไปถึงจุดหมายไดอ้ย่างถูกตอ้ง (x�= 4.07, 

S.D.=0.85) ตามลาํดบั 

 

6. อภิปรายผล  

 การวิจยั เร่ือง ความพึงพอใจในการใชบ้ริการรถโดยสาร ขสมก. ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

มีประเด็นในการอภิปรายผลการวจิยั ดงัน้ี 

การศึกษาวิจัยเ ร่ือง ความพึงพอใจในการใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า ความพึงพอใจในการใชบ้ริการ ขสมก.ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีความพึง

พอใจ อยู่ในระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สิริกุล พรหมชาติ (2552) ไดศึ้กษาเร่ือง ความพึงพอใจของ

ผูใ้ชบ้ริการรถโดยสารประจาํทางปรับอากาศของบริษทั 407 พฒันา จาํกดั ผลการศึกษา พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการเป็นเพศ
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หญิงมากกวา่ เพศชาย อยูร่ะหวา่ง 25-34 ปี ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีข้ึนไป มีอาชีพ 

เป็นพนกังานบริษทัเอกชน ผูโ้ดยสารมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 5,000-10,000 บาท โดยมี วตัถุประสงค ์ในกรเดินทาง

ส่วนใหญ่ เพ่ือกลบัภูมิลาํเนาสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Talvitie (2006) ไดศึ้กษารูปแบบความตอ้งการของการ

เดินทางไปทาํงานในเมือง ซ่ึงงานวจิยัน้ีไดศึ้กษาเพ่ือพฒันารูปแบบการเดินทางโดยรถโดยสารและรถไฟ ซ่ึงสมมิติ

ฐานของงานวิจยั คือ การเลือกใชบ้ริการในการเดินทางไปทาํงานข้ึนอยูก่บัระยะเวลา ราคาค่าโดยสารจาํนวนของ

งาน ขนาด และลกัษณะสังคมเศรษฐกิจของงานท่ีทาํ ในการวิจยัน้ีจะวิเคราะห์โดยใชท้ฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค

ดา้นเศรษฐกิจ จากการวิจยัพบว่า ความสําเร็จของการจดัการขนส่งมวลชนในเมืองข้ึนอยู่กบัการจดับริการท่ีดี 

ความสาํเร็จน้ีสามารถยนืยนัไดจ้ากการแข่งขนัท่ีสูงข้ึนของบริษทัขนส่ง ราคามีอิทธิพลไม่มากนกัในการตดัสินใจ

ในการเลือกใชบ้ริการ เพ่ือให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการได ้  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

Jones (2009) ไดศึ้กษาขอ้กาํหนดทางการแข่งขนัในการบริการรถโดยสารประจาํทางในประเทศจาไมกา้ โดยสรุป

งานวจิยัดงักล่าว คือ ไดท้ราบถึงพฤติกรรมต่าง ๆ ของผูใ้ชบ้ริการในธุรกิจบริการรถโดยสารปรับอากาศ และปัจจยั

ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการท่ีมีต่อการบริการทาํให้มีผลต่อการเปล่ียนแปลงของธุรกิจบริการรถ

โดยสารปรับอากาศ ซ่ึงสามารถนําไปปรับปรุงและประยุกต์ใช้ในการทาํวิจยัและยงัสามารถเป็นแนวทางใน                 

การพฒันาธุรกิจบริการรถโดยสารปรับอากาศและสอดคล้องกับงานวิจัยของ วชัรินทร์ วิทยกุล (2550) ได้

ทาํการศึกษาและตรวจสอบความน่าเช่ือถือของบริการรถโดยสารประจาํทางโดยมุ่งเนน้ท่ีการศึกษาและตรวจสอบ

เวลาทั้งหมดท่ีใชใ้นการเดินทางของรถโดยสาร การกระจายตวัของค่าเฮดเวยข์องรถโดยสาร และเวลาเฉล่ียท่ีใชใ้น

การรอของผู ้โดยสารเวลาท่ีใช้ในแต่ละเท่ียวของการเดินทางท่ีมีค่าแน่นอนสมํ่ าเสมอในแต่ละเส้นทางท่ี

ทาํการศึกษา ซ่ึงไดแ้ก่ รถโดยสารประจาํทางหมายเลข 25 32 39 71 ปอ. 1 ปอ. 3 ปอ. 6 และ ปอ. 8 ผลการศึกษา

สรุปไดว้่า 1) ความน่าเช่ือถือของเวลาทั้งหมดท่ีใชใ้นการเดินทางผนัแปรผนัอยูใ่นช่วงกวา้ง และไม่มีรูปแบบท่ี

แน่นอนท่ีสามารถตรวจวดัได ้จากการศึกษาค่าเฉล่ียของเวลาในการเดินทางทั้งหมดท่ีใชใ้นการเดินทางแปรผนัอยู่

ในช่วงกวา้ง และไม่มีรูปแบบท่ีแน่นอนท่ีสามารถตรวจวดัได ้จากการศึกษาค่าเฉล่ียของเวลาทั้งหมดท่ีใชใ้นการ

เดินทาง พบวา่ ในช่วงนอกเวลาเร่งด่วนนั้น บางเส้นทางการเดินรถใชเ้วลาในการเดินทางเฉล่ียสูงกวา่ในช่วงเวลา

เร่งด่วนของการสาํรวจในวนัเดียวกนั และเส้นทางเดินรถสายเดียวกนั 2) เวลาท่ีใชใ้นการเดินทางแต่ละเท่ียวท่ี

ให้บริการ เม่ือพิจารณาสายการเดินรถสายเดียวกันปรากฏว่า ใช้เวลาไม่ตรงกัน การท่ีเวลาดังกล่าวมีค่า                            

ไม่สมํ่าเสมอนั้น โดยมากแลว้มีสาเหตุมาจากการแซงกนัระหวา่งรถคนัท่ีถูกปล่อยตามหลงัมา กบัรถคนัท่ีถูกปล่อย

ออกมาก่อน 3) ความเร็วเฉล่ียของรถโดยสารประจาํทางมีค่าตํ่ากวา่ 15 กิโลเมตรต่อชัว่โมง โดยท่ีค่าความเร็วใน

ระดบัดัง่กล่าว สามารถตรวจพบไดต้ลอดทุกช่วงเวลาของวนั ซ่ึงน่าจะมีสาเหตุมาจากคุณลกัษณะท่ีผิดปกติของ

สภาพการจราจรในกรุงเทพ ท่ีมีสภาพแออดัตั้งแต่ช่วงเชา้จนถึงเวลาเยน็นอ้ยคร้ังท่ีความเร็วของการเดินทางจะมีค่า

มากกวา่ 25 กิโลเมตรต่อชัว่โมงและส่วนใหญ่แลว้พบวา่จะมีค่านอ้ยกวา่ 15 กิโลเมตรต่อชัว่โมง 4) ความน่าเช่ือถือ

ไดข้องค่าเฮดเวยใ์นการเขา้ป้ายของรถโดยสารอยู่ในรับตํ่า และมีค่าไม่แน่นอน จากการวิเคราะห์ขอ้มูลของค่า

ดงักล่าว พบวา่ในช่วงเวลาเร่งด่วนนั้นเฮดเวยเ์ฉล่ียบางค่ามีค่าสูงกวา่นอกเวลาเร่งด่วน 5) ความแตกต่างกนัของเฮด

เวยท่ี์ใช ้ปล่อยรถโดยสารออกจากสถานี เป็นสาเหตุท่ีทาํให้เกิดความแตกต่างกนัของเวลาท่ีรถโดยสารใชเ้พ่ือ

เดินทางมาสถานี และ 6) สาเหตุหลกัท่ีทาํให้ความน่าเช่ือถือของการใชบ้ริการบนรถโดยสารประจาํทางตํ่านั้น 

สาเหตุหน่ึงมาจากการขาดความรู้ในเร่ืองของการจดัระบบการเดินรถ โดยท่ีการกาํหนดค่าเฮดเวยข์องการปล่อยรถ

โดยสารออกจากสถานีนั้น ใชเ้พียงความถ่ีของการใหบ้ริการเท่านั้นเป็นพ้ืนฐานในการกาํหนดค่าดัง่กล่าว ในขณะ

ท่ีตารางเวลาของการปล่อยรถออกจากสถานี เวลาท่ีใชใ้นการเดินรถ และช่วงเวลาหยดุรอเพ่ือให้บริการในเท่ียว
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ถดัไป นั้นเป็นส่ิงท่ีมิไดถู้กกาํหนดไวอ้ยา่งแน่นอนใหเ้ป็นหลกัเกณฑส์าํหรับปฏิบติั  ในขณะท่ี เพญ็นภา จรัสพนัธ์ 

(2557) ทาํการวิจัยเร่ืองความพึงพอใจของลูกคา้ต่อคุณภาพการให้บริการของศูนยบ์ริการลูกค้า เนท โมบาย

เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จนัทบุรี สรุปไดว้า่ ความพึงพอใจคือ ส่ิงท่ีเป็นไปตามความตอ้งการ ความพึงพอใจจึงเป็นผล

ของ การแสดงออกของทศันคติของบุคคลอีกรูปแบบหน่ึง ซ่ึงเป็นความรู้สึกเอนเอียงของจิตใจท่ีมี ประสบการณ์ท่ี

มนุษยเ์ราไดรั้บ อาจจะมากหรือนอ้ยก็ได ้และเป็นความรู้สึกท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงเป็นไปไดท้ั้งทางบวกและทาง

ลบ แต่ถา้เม่ือใดส่ิงนั้นสามารถตอบสนองความต้องการหรือทาให้ บรรลุจุดมุ่งหมายได้ ก็จะเกิดความรู้สึก

ทางบวกเป็นความรู้สึงท่ีพึงพอใจ แต่ในทางตรงกนัขา้ม ถา้ส่ิงนั้นสร้างความรู้สึกผิดหวงัไม่บรรลุจุดมุ่งหมาย ก็จะ

ทาใหเ้กิดความรู้สึกทางลบเป็นความรู้สึก ไม่พึงพอใจ 

ส่วน สุนารี  แสนพยุห์ (2557) ทําการวิจัยเร่ืองความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการ

สาธารณะของเทศบาล ตาํบลโพธ์ิทอง  อาํเภอโพนทอง  จงัหวดัร้อยเอ็ด สามารถสรุปไดว้่า ความพึงพอใจใน

บริการ หมายถึง ความพึงพอใจเป็นส่ิงท่ีเกิด ข้ึนกบับุคคลท่ีตอ้งการไดรั้บการตอบสนองพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ความพึงพอใจของบุคคล เป็น ความพยายามท่ีจะขจดั ความตึงเครียดเม่ือไดรั้บในส่ิงท่ีตอ้งการ 

และกรกมล ลีลาธีรภทัร (2556) ทาํการวิจยัเร่ืองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑข์นมไทยเกา้พ่ี

น้อง สรุปไดว้่า ความพึงพอใจ (Satisfaction) เป็น ทศันคติท่ีเป็นนามธรรม เก่ียวกบัจิตใจ อารมณ์ความรู้สึกท่ี

บุคคลมีต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด นอกจากน้ีความพึง พอใจเป็นความรู้สึกดา้นบวกของบุคคล ท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง อาจจะ

เกิดข้ึนจากความคาดหวงัหรือ เกิดข้ึนต่อเม่ือส่ิงนั้นสามารถ ตอบสนองความตอ้งการให้แก่บุคคลไดซ่ึ้งความพึง

พอใจท่ีเกิดข้ึนสามารถ เปล่ียนแปลงไดต้ามค่านิยมและประสบการณ์ของตวับุคคล 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจในการใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร คร้ังน้ีผูว้จิยัใคร่ขอเสนอความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะในแต่ละประเด็น ดงัน้ี 

 ดา้นรูปลกัษณ์ ควรดาํเนินการพฒันา และปรับปรุงในเร่ืองของภาพลกัษณ์ของรถเมล์  ปรับปรุงในมี

ความทนัสมยั น่าใชบ้ริการ พนกังานมีการยิม้แยม้ใหก้บัลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ  

 ดา้นความน่าเช่ือถือและการไวว้างใจ ควรดาํเนินการพฒันา และปรับปรุงในเร่ืองของการตรงต่อเวลา

ของการเดินรถ อุปกรณ์ภายในรถเมลไ์ม่มีการชาํรุด   

 ด้านการตอบสนองลูกคา้ ควรดาํเนินการพฒันา และปรับปรุงในเร่ืองของ การกระตือรือร้นในการ

บริการลูกคา้ การมีความรู้ท่ีสามารถตอบความสงสัยของลูกคา้ได ้ การทาํหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งไม่ขาดตด

บกพร่อง  

 ดา้นการรับประกนั/ความมัน่ใจ ควรดาํเนินการพฒันา และปรับปรุงในเร่ืองของ การสร้างความมัน่ใจ

ใหก้บัลูกคา้ในเร่ืองความปลอดภยัในการใชบ้ริการและการเดินทาง การใหเ้กียรติลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการดา้นการดูแล

เอาใจใส่ของลูกคา้เป็นรายบุคคล ควรดาํเนินการพฒันา และปรับปรุงในเร่ืองของ การสนใจการใส่ใจลูกคา้การ

ใหบ้ริการท่ีเกิดจากความจริงใจอยา่งแทจ้ริง การใหค้วามช่วยเหลือลูกคา้ตลอดระยะเวลาในการเดินทาง 
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นายกณัณธิป ตันติสิริวฒัน์  

นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  

definalez@gmail.com 

รองศาสตราจารย์ ดร.กรุณา รักษวณิ  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่  

k.raksawin@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 

 เทศบาลนครเชียงใหม่ไดป้ระกาศเทศบญัญติั พ.ศ. 2557 โดยส่วนหน่ึงของเทศบญัญติัไดก้าํหนดลกัษณะ

ของสีท่ีปรากฏให้เห็นไดจ้ากภายนอกอาคารให้เป็นสีนํ้ าตาล ครีม ขาว และขาวนวล ซ่ึงเป็นการเปิดโอกาสให้

เลือกใชสี้ไดห้ลากหลาย แต่พบปัญหาวา่การควบคุมดงักล่าวนั้นไดท้าํตามมาตรฐานของสีแลว้หรือไม่ การศึกษาน้ี

จึงไดท้ดสอบการรับรู้ของช่ือสีกบัมาตรฐานสีมนัเซล ซ่ึงเป็นท่ียอมรับและใชใ้นการกาํหนดสีให้กบัเมือง จึงได้

ออกแบบวิธีวิจยัโดยใชม้าตรฐานสีมนัเซล YR และ Y โดยผ่านการคดักรองจากผูเ้ช่ียวชาญแลว้ เป็นเคร่ืองมือใน

การทดสอบการรับรู้สีนํ้ าตาล ครีม ขาว และขาวนวล ผลการศึกษาพบวา่ สีนํ้ าตาล มีการกระจายตวัการรับรู้สีมนั

เซลจึงอาจส่งผลให้การเลือกสีนํ้ าตาลเพ่ือเป็นสีภายนอกอาคารมีความหลากหลายมาก ในขณะท่ีการรับรู้สีครีม 

ขาว และขาวนวล มีการกระจุกตวัอยู่บริเวณค่าสีท่ีมี Value ค่อนไปทางสีท่ีถูกผสมดว้ยสีขาวมากกว่า ดงันั้นจึง

เสนอแนะใหก้ารกาํหนดลกัษณะสีในเทศบญัญติัใชม้าตรฐานสีมนัเซลแทนการกาํหนดช่ือสีท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั 
 

คาํสําคญั : สีมนัเซล เชียงใหม่ เมืองอนุรักษ ์เทศบญัญติั การรับรู้ 

 

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. ทีม่าและความสําคัญ  

 เทศบญัญติันครเชียงใหม่ พ.ศ.2557 ขอ้ 6 (3) (4) และ (5) ควบคุมคุณลกัษณะของสีท่ีปรากฏใหเ้ห็นจาก

ภายนอกอาคารให้เป็นสีนํ้ าตาล ครีม ขาว ขาวนวล (ภาพท่ี1) ผูว้ิจยัพบขอ้วิพากษเ์บ้ืองตน้คือการควบคุมดงักล่าว

เป็นการอา้งอิงตามมาตรฐานของสีแลว้หรือไม่ จากการคน้ควา้กรณีศึกษาในเมืองเกียวโตและอีกหลายเมืองใน

สหรัฐอเมริกา (Kyoto City Planning, 2007; State of Michigan, 2017; Texas City Council, 2018)  พบว่า เ มือง

เหล่านั้นไดเ้ลือกใชร้ะบบสีมนัเซลในขอ้บงัคบัต่าง ๆ เพ่ือควบคุมคุณสมบติัของสีและอนุรักษ์เมือง เม่ือศึกษา

เพ่ิมเติมเก่ียวกบัระบบสีมนัเซล พบองคป์ระกอบของการกาํหนดระบบสีมนัเซล ประกอบดว้ย Hue, Value และ 

Chroma ซ่ึงเป็นการกาํหนดท่ีคุณสมบติัของสีท่ีอา้งอิงจากการมองเห็นและส่ือสารโดยตรงต่อการรับรู้ทางสายตา 

และมีความแตกต่างจากการกาํหนดค่าการสะทอ้นแสง 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 อาคารท่ีปรับปรุงการทาสีในเมืองเก่าเชียงใหม่ 

 

 ความหลากหลายของสีท่ีเกิดข้ึนในสภาพแวดลอ้มเมือง ทาํให้เกิดการศึกษาแนวทางการกาํหนดสีใน

สภาพแวดล้อมเมืองของ Raksawin et al. (2017) และการศึกษาเพ่ือลดความหลากหลายของสี เช่น การใช้

โปรแกรม Photoshop เพ่ือลดค่าความต่างของสี (กรุณา รักษวณิ, 2557) การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาในพ้ืนท่ีเมืองเก่า

เชียงใหม่เพ่ือเสนอแนะการกาํหนดค่าของสีตามระบบสีมนัเซลสาํหรับเทศบญัญติันครเชียงใหม่ 

 

2. ทฤษฎีงานวจัิย  

การทบทวนวรรณกรรมอยูภ่ายใตอ้งคค์วามรู้ดา้นสีมนัเซลและการรับรู้สภาพแวดลอ้ม 

 ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัสี 

ทฤษฎีสีของมนัเซล (Munsell’s Theory) เป็นทฤษฎีสี ท่ีมีอิทธิพลและใชก้นัอยา่งแพร่หลายในวงการสี 

ผูคิ้ดคน้ทฤษฎีน้ีคือ อลัเบิร์ต เฮนร่ี มนัเซล (Albert Henry Munsell) จิตรกรชาวอเมริกนั ในปี ค.ศ. 1898 ผูอ้อกแบบ

ไดคิ้ด ผงัสีเป็นลกัษณะทรงกลม ท่ีมีการแผก่ระจายของสีออกจากศูนยก์ลาง กาํหนดช่ือ และตาํแหน่งของสีท่ีผสม

กนัอยา่งหลากหลายน้ี ออกเป็นตวัอกัษรและตวัเลข 
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ภาพที ่2 ทฤษฎีสีของมนัเซล 

ท่ีมา  https://www.illustrationsource.com/stock/image/506909/the-munsell-colour-tree-a-3-d-representation-of- 

 the-munsell-system-which-defines-colours-by-scales-of-hue-value-and-chroma/?&results_per_page=  

 1&detail=TRUE&page=19 

 

 ทฤษฎีของมนัเซลเป็นทฤษฎีท่ีน่าเช่ือถือและเป็นท่ีนิยมใชใ้นงานอุตสาหกรรม ซ่ึงมิติของมนัเซลแสดง

ใหเ้ห็นถึงความสมัพนัธ์ใน 3 มิติ คือค่า Hue / Value / Chroma (Munsell, 1915) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1) Hue คือ คุณสมบัติท่ีระบุชนิดของสี และเป็นสีท่ีมีความแตกต่างจากสีอ่ืน โดยมันเซลได้

กาํหนดสีหลกัไวใ้นระบบจาํนวน 5 สี คือ แดง เหลือง เขียว นํ้ าเงิน และม่วง และวางตาํแหน่งของสีทั้ง 5 สีนั้นมา

เรียงลาํดบัเป็นวงกลม ตามเขม็นาฬิกา เวน้ระยะห่างแต่ละสีใหเ้ท่ากนั และเม่ือสีหลกัทั้ง 5 สีผสมกนัเรียงลาํดบัไป

อีก จะไดสี้ท่ีเพ่ิมข้ึนมาเป็นสีรองจาํนวน 5 สีคือ เหลืองแดง เขียวเหลือง เขียวนํ้ าเงิน ม่วงนํ้ าเงิน และม่วงแดง เม่ือ

ทาํการรวมกนัของสีหลกัและสีรองจะได ้10 Hue เรียงอยูใ่นวงสี โดยกาํหนดอกัษรยอ่ของแต่ละสีโดยเร่ิมจากสี

แดงดงัน้ี R, YR, Y, GY, G, BG, B, PB, P และ RP 

2) Value คือ คุณสมบติัของค่านํ้ าหนกัของสี ประเภท Achromatic Color หรือก็คือ ขาว เทา ดาํ 

โดยมีค่านํ้ าหนักตั้ งแต่ 1 ถึง 9 ซ่ึงจะไม่มีคุณสมบัติของ Hue อยู่เลย แต่ทฤษฎีของมันเซลจะนําไปผสมกับ

คุณสมบติัของ Hue 

3) Chroma คือ คุณสมบติัของสี Hue ท่ีถูกผสม กบัสีกลาง โดยจะไล่นํ้ าหนักของสีท่ีมีความจดั

ของสีอ่อนจนถึงสดใสท่ีสุด หรือเรียกวา่ค่า Saturation  

 ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัการรับรู้ 

 การรับรู้เป็นการแปลความหมายของส่ิงเร้า และการตอบสนองของร่างกายของคนต่อส่ิงเร้า จะแตกต่าง

กนัในแต่ละบุคคล (กมลวฒัน์ ยะสารวรรณ, 2547; บณัฑิต เผ่าวฒันา, 2548; เปรมมิกา ปลาสุวรรณ์, 2549) ข้ึนอยู่

กบัประสบการณ์เดิมและทาํให้บุคคลจะแสดงพฤติกรรมแตกต่างกนั แต่ละบุคคลจะเลือกรับรู้เฉพาะขอ้มูลท่ีตรง

กบัความตอ้งการและความพอใจ การรับรู้เป็นผลเน่ืองมาจากการท่ีมนุษยใ์ชอ้วยัวะรับสมัผสัทั้ง 5 นัน่ก็คือ รูป รส 

กล่ิน เสียง และสมัผสั ซ่ึงการรับรู้อยา่งง่ายท่ีสุดคือการมองเห็น 

 งานวิจัยเ ก่ียวกับการรับรู้กล่าวถึง ความไม่คงท่ีของการรับรู้ซ่ึงเกิดจากความแตกต่างกันจาก

ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ส่งผลต่อความคุน้เคยและการจดจาํสภาพแวดลอ้มไดง่้ายข้ึน (วิมลสิทธ์ิ หรยางกรู, 

2551) อาจหมายรวมถึงประสบการณ์ของการรับรู้สี (Porter, 1985; Mahnke & Mahnke, 1987) และมีแนวโนม้ของ

https://www.illustrationsource.com/stock/image/506909/the-munsell-colour-tree-a-3-d-representation-of-
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การรับรู้สีท่ีสัมพนัธ์กับรูปแบบของทอ้งถ่ินเดิม เช่น หิน อิฐ ไม ้(Raksawin et al, 2017; Lancaster, 1996) ทั้ งน้ี 

สภาพแสงแดดมีผลต่อประสบการณ์การรับรู้สีดว้ยเช่นกนั (Lancaster, 1996; Porter, 1982) 

 ความแตกต่างของการรับรู้แต่ละบุคคล 

พ้ืนฐานทางการศึกษา สถานภาพทางสงัคม และอายเุฉล่ียของผูค้น เป็นส่วนหน่ึงของปัจจยัทางสงัคมท่ีมี

ผลต่อการรับรู้และความเขา้ใจสีของสภาพแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนั กลุ่มของสังคมท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความช่ืน

ชอบของสีในสภาพแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนั บางกลุ่มสังคมเกรงท่ีจะใชสี้อ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่สีธรรมชาติ (Kalmus, 1935; 

Batchelor, 2000) ซ่ึงมีสาเหตุหลกัมาจากประสบการณ์เช่นกนั 

อายใุนวยัเยาวม์กัแสดงความชอบสีแดง เหลือง นํ้ าเงิน ซ่ึงเป็นแม่สีหลกั แต่เม่ือมีอายมุากข้ึนความชอบ

ของสีกลบัไม่สามารถบ่งบอกเป็นช่ือสีได ้(Pastoureau, 2001) และดว้ยความสามารถในการแยกแยะสีท่ีตํ่าลงเม่ือ

อายมุากข้ึนเน่ืองจากเลนส์แกว้ตาท่ีแขง็และหนาข้ึน ซ่ึงเป็นปกติของผูสู้งอาย ุ(Brawley, 1997)  

การเลือกสีท่ีชอบหรือไม่ชอบ อนัเกิดจากพ้ืนเพของการอยูอ่าศยัท่ีใกลเ้คียงกนั ถึงแมจ้ะอยูค่นละประเทศ 

อาจมีแนวโนม้ของการเลือกสีท่ีคลา้ยคลึงกนัได ้เช่น ในเมือง Florida และ ในเมือง Mexico ท่ีช่ืนชอบสีสวา่งท่ีมี

เน้ือสีแทจ้ดัจา้น (Brawley, 1997) อนัส่งผลใหเ้กิดเป็นอตัลกัษณ์ของสีของเมือง 

ความช่ืนชอบสี 

การศึกษาความช่ืนชอบสีเกิดข้ึนมาราวกวา่ 8 ทศวรรษ มีงานวิจยัคน้พบวา่ผูใ้หญ่ในแถบทวีปยโุรปและ

อเมริกาช่ืนชอบสีนํ้ าเงินมากท่ีสุด ในประเทศสเปนและละตินอเมริกาช่ืนชอบสีแดงมากท่ีสุด รองลงมาคือสีเหลือง

และสีฟ้า และพบความแตกต่างของผลความช่ืนชอบสีในเด็ก โดยเด็ก ๆ ช่ืนชอบสีแดงมากท่ีสุด และวยัรุ่นมี

แนวโนม้ช่ืนชอบสีแดงลดลง ส่วนผูใ้หญ่ในประเทศแถบตะวนัออก เช่น ญ่ีปุ่น ช่ืนชอบสีขาวมากท่ีสุด รองลงมา

คือสีดาํและแดง (Pastoureau, 2001; Sakamoto, 2013) ผลของงานวิจยัสามารถนาํไปปรับใชก้บัแวดวงการส่ือสาร

ต่าง ๆ ได ้เช่น การโฆษณา การออกแบบผลิตภณัฑ ์ 

คุณค่าของสภาพแวดลอ้มเมืองเป็นประเด็นหลกัในการประเมินคุณภาพเมือง (Lynch, 1960; Appleyard, 

1981; Jacobs, 1961; Trancik, 1986; Carmona, 2003) สภาพแวดลอ้มเมืองท่ีมีการใชง้าน มีรูปแบบท่ีเป็นทางการ 

หรือ จบัตอ้งได ้สามารถส่งผ่านขอ้มูลต่าง ๆ ในสถานการณ์ของการรับรู้จากประสบการณ์ของตวับุคคล ดงัท่ีมี

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความตั้ งใจในการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมและการรับรู้ของผู ้ใช้งาน

สภาพแวดลอ้ม อนัสามารถสรุปเบ้ืองตน้ไดว้่าเป็นการทดสอบสุนทรียภาพ เน่ืองจากมิติของการรับรู้มีกลไก

อตัโนมติัจนไม่สามารถแบ่งแยกเป็นส่วน ๆ ได ้และสุนทรียภาพ หรือ ความช่ืนชอบ เป็นภาวการณ์ท่ีเป็นตวัแทน

การประเมินการรับรู้ ซ่ึงสีไดรั้บการพิจารณาว่ามีความสัมพนัธ์กบัการพิจารณาความช่ืนชอบและสอดคลอ้งกบั

บริบทของพ้ืนท่ี (Luscher, 1993) การยอมรับวา่สีเป็นองคป์ระกอบหลกัหน่ึงในการประเมินสภาพแวดลอ้ม ไดถู้ก

พฒันาวิธีการและแสวงหาตวัแปรจนกระทัง่ไดผ้ลของขอ้สรุปในรูปแบบของกฎหมายหรือขอ้เสนอแนะในการ

พฒันาเมือง เช่น การกาํหนดสีในรูปดา้นหน้าอาคาร (Chun, 2007; Kadamaa, 2007; O’Connor, 2006) โดยส่วน

ใหญ่ ในเมืองอนุรักษ ์การควบคุมสีใหพิ้จารณาความกลมกลืนระหวา่งของเก่าและของใหม่ (Porter, 1985; Iijima, 

1997; Foote, 1983)  

ในการประเมินความช่ืนชอบสี เป็นส่วนหน่ึงของการประเมินสุนทรียภาพ (O’Connor, 2008) ซ่ึงมีความ

แปรเปล่ียนไปตามประสบการณ์ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ และไม่อาจแยกประเด็นของการประเมินสุนทรียภาพ

ของสีจากสุนทรียภาพโดยรวม โดยเฉพาะการประเมินสุนทรียภาพของสภาพแวดลอ้ม (Nasar, 1994; Stamps, 

2000) ในการประเมินโดยรวม อาจแสดงคาํถามเพ่ือใหเ้ลือกตอบเป็นแบบขั้วตรงขา้ม เช่น ชอบ-ไม่ชอบ หรือ อาจ
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แสดงคาํถามใหเ้ลือกตอบเป็นเหมาะสม-ไม่เหมาะสม หรือ กลมกลืน-ไม่กลมกลืน หากส่ิงนั้นจาํเป็นตอ้งประเมิน

ร่วมกบัสภาพแวดลอ้มอ่ืน ๆ (Groat, 1992) ซ่ึงลว้นเป็นการประเมินความช่ืนชอบทางสายตาอนัเกิดจากกลไกของ

ระบบการรับรู้ทางสายตาของสมองทั้งส้ิน ผลของการประเมินสีให้ความสาํคญักบัความมืด-สวา่ง มากกวา่เน้ือสี

และความเขม้-จาง (O’Connor, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่3 ตวัอยา่งของความมืด-สวา่งและเขม้-จาง ของสีแดง 

ท่ีมา: O’Connor, 2008, p.28 

 

ความกลมกลืนของสี ประเมิน 2 แนวทาง ไดแ้ก่ การประเมินความแตกต่างของสี และการประเมินความ

คลา้ยคลึงกนัของเน้ือสี ซ่ึงทั้งสองวธีิใชก้ระบวนแยกแยะสีทางเคมี และไม่สามารถอธิบายความกลมกลืนของสีใน

เชิงสุนทรียะได้ ดังนั้น O’Connor (2008) จึงได้เสนอประเด็นของสีท่ีมีผลต่อการประเมินสุนทรียภาพ ได้แก่ 

บริบทแวดลอ้มต่อการรับรู้สี และ ความแตกต่างของตวับุคคลและรากเหงา้ทางพฒันาการกบัการรับรู้สี  

อิทธิพลของบริบทแวดลอ้มท่ีมีผลต่อการรับรู้เกิดข้ึนมาจากพ้ืนฐานของการเปรียบเทียบ ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ี

เป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไปวา่เกิดจากความไม่เท่ียงของการประเมินผลทางสายตา ยกตวัอยา่ง เช่น ส่ีเหล่ียมท่ีอยูต่รง

กลางสีท่ีเขม้กวา่ทาํใหรั้บรู้วา่มีขนาดใหญ่กวา่ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4 ความแตกต่างของการรับรู้สีท่ามกลางสภาพแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนั 

ท่ีมา https://www.johnpaulcaponigro.com/blog/5810/simultaneous-contrast/ 

 

 ค่านิยมและการใหค้วามหมายของสีของแต่ละชนชาติ มีความแตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บัความเช่ือและการ

ถ่ายทอดความเช่ือนั้น ๆ ในแต่ละวฒันธรรม (Manav, 2007; Svedmyr, 1997; Aslam, 2006) เช่น สีขาว สาํหรับ

วฒันธรรมจีนส่ือถึงคนตายหรือความตายซ่ึงแตกต่างจากวฒันธรรม Anglo-Saxon ท่ีหมายถึงความบริสุทธ์ิ 

อยา่งไรก็ตามการส่ือความหมายเป็นการแสดงออกของการระบุช่ือของสี ซ่ึงไม่มีความสมัพนัธ์กบัสุนทรียภาพ

ของสภาพแวดลอ้ม 

https://www.johnpaulcaponigro.com/blog/5810/simultaneous-contrast/
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3. วธีิการวจัิย 

 จากทฤษฎีสีของมันเซลท่ีแบ่งสี 10 สีเป็นวงกลมได้แก่ Red, Yellow-Red, Yellow, Green-Yellow, 

Green, Blue-Green, Blue, Purple-Blue, Purple และ Red-Purple ซ่ึงในแต่ละสีสามารถแบ่งความเขม้ของเน้ือสีได้

อีก 4 ชุด ไดแ้ก่ 2.5, 5, 7.5 และ 10 การทดสอบเลือกชุดของ Chart สี ท่ีระดบั 5 เน่ืองจากเป็นชุดเดียวกบัท่ีหลาย ๆ 

เมือง ระบุเป็นเกณฑข์องสีมนัเซลท่ีใชค้วบคุม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่5 Chart สีท่ีใชใ้นการทาํแบบสอบถามขั้นแรก 

 

 การสร้างแบบสอบถาม 

 การตั้งคาํถามสาํหรับการทาํแบบสอบถามจากเทศบญัญติันครเชียงใหม่ พ.ศ.2557 ขอ้ 6 (3) (4) และ (5) 

ควบคุมคุณลกัษณะของสีท่ีปรากฏให้เห็นจากภายนอกอาคารให้เป็นสีนํ้ าตาล ครีม ขาว ขาวนวล จึงตั้งหัวขอ้

แบบสอบถามวา่ “ใหท่้านเลือกสีท่ีท่านคิดวา่เป็นสีนํ้ าตาล ครีม ขาว และขาวนวล”  

แบบสอบถามถูกทดสอบความเท่ียงตรงโดยผูท้าํแบบสอบถามจาํนวน 20 คน ท่ีมีความรู้ในเร่ืองของ

ทฤษฎีสี เพ่ือหาขอบเขตของสีตั้งตน้โดยใหผู้ท้าํแบบสอบถาม 20 คน ไดเ้ลือกสีทั้งหมดจาก Chart สี Yellow-Red 

(YR) และ Yellow (Y) แลว้จึงนาํเป็น Chart สีเพ่ือสอบถามต่อไป  

 การสุ่มตวัอย่างและจาํนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

 งานวิจยัน้ีใชแ้บบสอบถามออนไลน์ เน่ืองจากเป็นเคร่ืองมือท่ีดาํเนินการไดส้ะดวก และใชเ้วลารวดเร็ว 

และผลท่ีไดมี้ความเท่ียงตรงเทียบเท่ากบัการทาํแบบสอบถามแบบกระดาษ (Yun & Trumbo, 2000; Swoboda, et 

al., 1997 อา้งถึงใน Andrews, Nonnecke & Preece, 2003) 
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ภาพที ่6 แบบสอบถามออนไลน ์

 

จาํนวนผูต้อบแบบสอบถาม มีหลกัเกณฑใ์นการกาํหนดกลุ่มตวัอยา่ง 2 ประการ ไดแ้ก่ ความอ่ิมตวัของ

ขอ้มูล (Data Saturation) และความพอเพียงของขอ้มูล (Data Sufficiency) (ประไพพิมพ ์สุธีวสินนนท ์และ ประสพ

ชยั พสุนนท์, 2559) จึงกาํหนดเกณฑ์เป้าหมายว่า จะส้ินสุดการสอบถามเม่ือไม่ไดรั้บผลต่างของการเลือกสีเป็น

จาํนวนติดต่อกนั 5 แบบสอบถาม 

การวเิคราะห์ผลการทดลอง 

เน่ืองจากมีวตัถุประสงคเ์พ่ือกาํหนดช่วงของสีตามมาตรฐานมนัเซลท่ีไดจ้ากการรับรู้ช่ือสีท่ีถูกกาํหนด

โดยเทศบญัญติันครเชียงใหม่ และเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัแนวทางการวิเคราะห์ตามเกณฑ์ของการกาํหนดกลุ่ม

ประชากร จึงใชก้ารวเิคราะห์สีท่ีถูกเลือก นาํเสนอในรูปแบบตาราง ประกอบดว้ยจาํนวนความถ่ีของการเลือกค่าสี

และตวัอยา่งของสี ซ่ึงสามารถแสดงค่าเชิงปริมาณและหลกัฐานเชิงประจกัษ ์ตารางท่ีออกแบบเพ่ือการวิเคราะห์ 

เป็นตาราง 2 ทิศทาง โดยแนวนอนแสดงค่า Chroma และแนวตั้งแสดง Value ค่า Chroma ท่ีกาํหนดในตารางมี

ความสอดคลอ้งกบั Chart สีมนัเซล Y และ YR โดย Chart สี YR มีค่า Chroma 9 ระดบั และมีค่า Value 9 ระดบั ซ่ึง

ผูว้จิยัตดัค่า Valueระดบัสวา่งสุดออกไปเน่ืองจากไม่มีผลต่อการเลือกเน้ือสี  

เช่นเดียวกนักบั ค่า Chart สี Y ท่ีมีค่า Chroma 7 ระดบั และค่า Value 9 ระดบั ซ่ึงผลท่ีบนัทึกจะนาํไป

วเิคราะห์โดยเปรียบเทียบความถ่ีท่ีไดต้่อไป  

 

4. ผลจากการศึกษา 

 การออกแบบแบบสอบถามจากการตั้งคาํถาม โดยแบ่งออกเป็น 2 คาํถาม คือ “ท่านคิดว่า สีขาว ขาวนวล 

และครีม อยู่ ท่ีช่องสี Munsell ไหนของสี Y และ YR” และคาํถามท่ีสอง คือ “ท่านคิดว่าสีนํ้าตาล อยู่ ท่ีช่องสี 

Munsell ไหนของสี Y และ YR” ผลจากการสาํรวจผูท้าํแบบสอบถาม 183 คน ซ่ึงเป็นจุดอ่ิมตวัของการสอบถาม  

 ผลการศึกษาของคาํถามแรก ท่ีวา่ สีขาว ขาวนวล และครีม อยูท่ี่ช่องสี Munsell ไหนของสี Y และ YR 

พบวา่ มีผูต้อบแบบสอบถามวา่ สีขาว ขาวนวล และครีม ของสี YR ท่ีระดบั Value ตั้งแต่ 6 ข้ึนไป (ภาพท่ี 7) และ 

ของสี Y ท่ีระดบั Value ตั้งแต่ 7 ข้ึนไป (ภาพท่ี 8) เม่ือ A=9, B=8,…,I=1  
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ภาพที ่7 ตารางแสดงผลการสาํรวจสีขาว 

ขาวนวลครีม ในสี YR 

 

ภาพที ่8 ตารางแสดงผลการสาํรวจสีขาว  

ขาวนวล ครีม ในสี Y 

 

ส่วนผลการศึกษาของคาํถามท่ีสอง ท่ีวา่ สีนํ้ าตาล อยูท่ี่ช่องสี Munsell ไหนของสี Y และ YR พบวา่ มี

ผูต้อบแบบสอบถามวา่ สีนํ้ าตาล ของสี YR มี Value ท่ีกระจดักระจาย และมีการกระจุกตวัมากท่ีสุดในระดบัตํ่า

กวา่ 6 ลงไป (ภาพท่ี 9) และ ของสี Y มี Value ท่ีกระจดักระจาย และมีการกระจุกตวัมากท่ีสุดในระดบัตํ่ากวา่ 6 ลง

ไป เช่นกนั (ภาพท่ี 9) เม่ือ A=9, B=8,…, I=1 

 

 

  

ภาพที ่9 ตารางและกราฟแสดงผลการสาํรวจ 

สีนํ้ าตาลในสี YR 

ภาพที ่10 ตารางและกราฟแสดงผลการสาํรวจ 

สีนํ้ าตาลในสี Y  
 

 

5. ข้อเสนอแนะ 

การรับรู้สีนํ้ าตาลบนค่าสีมนัเซล พบว่า การรับรู้มีทิศทางไปทางค่า Value ด้านล่าง และพบการรับรู้

กระจดักระจายไปทัว่ทั้ง Chart สี  

จากการรับรู้สีครีม ขาว ขาวนวล และสีนํ้ าตาล สามารถอภิปรายไดว้า่ การทดสอบการรับรู้ อนัมีผลจาก

ประสบการณ์ของแต่ละคนท่ีแตกต่างกนั กระบวนการแปลความหมายจากการมองเห็นสีใน Chart สู่การแปล
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ความหมายในสมอง สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ O’Connor (2008) ท่ีอธิบายวา่ช่ือของสีท่ีกาํหนด สามารถเลือก

ไดอ้ยา่งหลากหลาย 

 ถึงแมว้่าการรับรู้สีดว้ยช่ือสีนั้นสร้างความหลากหลายในการใชสี้ แต่หากยงัเป็นความหลากหลายท่ีมี

ความกลมกลืน ยอ่มมีความเหมาะสมต่อการใชสี้ท่ีหลากหลายได ้ดงันั้น จึงมีแนวโนม้วา่ หากตอ้งการควบคุมสี

ของอาคารให้กลมกลืนกนัในสภาพแวดลอ้ม การกาํหนดค่าสีมนัเซลมีประสิทธิภาพในการควบคุมมากกว่าการ

กาํหนดช่ือสี และระบบสีมนัเซลมีความเหมาะสมสาํหรับกาํหนดเป็นสีภายนอกอาคารในเมืองเชียงใหม่ ซ่ึงอาจ

เป็นแนวทางในการกาํหนดสีภายนอกของอาคารในเมืองเชียงใหม่ในอนาคตต่อไป 
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บทคัดย่อ 

ธุรกิจยคุดิจิทลั เป็นธุรกิจท่ีตอ้งอาศยัความaรวดเร็ว ดงันั้นส่ือจะตอ้งมีความชดัเจน กระชบั ทาํให้ลูกคา้

เขา้ใจในขอ้มูลของสินคา้และบริการใหไ้ดม้ากท่ีสุด เทรนด์ท่ีกาํลงัมาแรงในยคุปัจจุบนัก็คือ อินโฟกราฟิกในการ

ส่ือสารธุรกิจ ซ่ึงเป็นกระบวนการนาํขอ้มูลความรู้ท่ีตอ้งการจะส่ือสารในธุรกิจ อาจจะเป็นขอ้มูลสินคา้หรือบริการ 

มาใชอ้อกแบบส่ือสารในรูปแบบของภาพกราฟิก ในรูปแบบของสัญลกัษณ์ กราฟ แผนภูมิ ไดอะแกรม แผนท่ี 

หรือลกัษณะอ่ืนๆ ท่ีเป็นการส่ือสารดว้ยภาพ ทาํให้เกิดการเขา้ใจท่ีง่ายในระยะเวลาท่ีสั้น การออกแบบอินโฟ

กราฟิกท่ีดีในการส่ือสารงานธุรกิจ จะมีลกัษณะ ดงัน้ี 1. เลือกหัวขอ้เร่ืองของธุรกิจให้ชดัเจนเพียงหัวขอ้เดียว              

2. ตอ้งออกแบบใหเ้ขา้ใจง่าย 3. เลือกขอ้มูลธุรกิจท่ีสาํคญัมาเป็นประเด็นหลกัในการส่ือสาร 4. ตอ้งมีความมัน่ใจ

ในขอ้เท็จจริงของขอ้มูลธุรกิจ 5. ใชอิ้นโฟกราฟิกเป็นตวัเล่าเร่ืองหรือดาํเนินเร่ืองในการส่ือสารธุรกิจ 6. ส่ือสาร

ธุรกิจจะมีคุณภาพ ตอ้งออกแบบอินโฟกราฟิกใหดี้ 7. การใชสี้ ท่ีดึงดูดความสนใจ 8. การใชค้าํท่ีสั้น กระชบั และ

ส่ือสารชดัเจน 9. การตรวจสอบตวัเลขขอ้มูลท่ีชดัเจน 10. การออกแบบไฟล์อินโฟกราฟิกให้มีขนาดเล็ก การ

พฒันารูปแบบการส่ือสารจากรูปแบบเดิม ให้เป็นการส่ือสารดว้ยอินโฟกราฟิก และเกิดประโยชน์ให้กบัธุรกิจ 

ตอ้งมีการศึกษากลุ่มเป้าหมาย ใชก้ารส่ือสารดว้ยรูปภาพให้มากกวา่การใชต้วัอกัษร และออกแบบภาพจากคอนเท

นทข์องธุรกิจใหดู้ดี เพ่ือการส่งต่อขอ้มูลท่ีกวา้งข้ึน 

 

คาํสําคญั:   การออกแบบ  อินโฟกราฟิก  การส่ือสาร  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 

 การส่ือสารเป็นทกัษะพ้ืนฐานของมนุษย ์เป็นทกัษะและเป็นปัจจยัสาํคญัในการดาํรงชีวิตของมนุษย ์

เพราะมนุษยมี์ความจาํเป็นท่ีจะตอ้งใชก้ารส่ือสารอยูต่ลอดเวลา ซ่ึงนอกเหนือจากปัจจยัส่ีพ้ืนฐานท่ีมนุษยท์ั่วไป

ตอ้งใชแ้ลว้ ทกัษะดา้นการส่ือสารก็เป็นส่ิงสาํคญัท่ีจะทาํใหก้ารดาํเนินชีวติของมนุษยป์ระสบความสาํเร็จ 

 การส่ือสาร (Communication) หมายถึง กระบวนการการถ่ายทอดข่าวสาร ขอ้มูล ประสบการณ์ อารมณ์

ความรู้สึก ข้อคิดเห็น ทัศนคติ ความต้องการ ท่ีเกิดจากผูส่้งสาร ซ่ึงเป็นจุดกําเนิดเร่ิมตน้ของการส่ือสารทั้ ง

กระบวนการ ท่ีมีความตอ้งการจะส่ือสารไปยงัผูรั้บสาร โดยผา่นช่องทางการส่ือสารอยา่งใดอยา่งหน่ึง การส่ือสาร

มีองคป์ระกอบสาํคญัหลกัอยู ่4 ประการ คือ 1. ผูส่้งสาร (Sender) 2. สาร (Message) 3. ช่องทางหรือส่ือ (Channel / 

Media) และ 4. ผูรั้บสาร (Receiver)  

อินโฟกราฟิก (Infographic) คือ การใชท้กัษะในดา้นการส่ือสารผสานกบัความคิดสร้างสรรคใ์นการ

นาํเสนอขอ้มูลในลกัษณะของรูปภาพ เพ่ือเพ่ิมและดึงดูดความน่าสนใจให้กบัขอ้มูลท่ีตอ้งการนาํเสนอ อินโฟ

กราฟิกมีวิวฒันาการมาตั้งแต่ยุคก่อนประวติัศาสตร์ โดยเร่ิมตน้จากการท่ีมนุษยย์งัไม่มีก่ีประดิษฐ์ตวัอกัษร การ

ส่ือสารผ่านภาพวาดตามฝาผนังถํ้ าจึงเกิดข้ึนเป็นร่องรอยสืบทอดเร่ืองราวมาจนถึงยุคปัจจุบันน้ี ในยุคก่อน

ประวติัศาสตร์ เรียกการส่ือสารดว้ยภาพท่ีเกิดตามฝาผนงัถํ้ าว่า Pictogram ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ี Rungsujarit Wiwat 

(2017: 12) ไดก้ล่าววา่ ประวติัความเป็นมาของการออกแบบอินโฟกราฟิก ตามหลกัฐานในอดีตท่ีปรากฏ เกิดข้ึน

เม่ือมนุษยเ์ร่ิมรู้จกัการขีดเขียน ขูด จารึกเป็นร่องรอย ให้ปรากฏเป็นหลกัฐานในปัจจุบนั การออกแบบกราฟิก 

สมยัก่อนประวติัศาสตร์ ซ่ึงในยคุก่อนประวติัศาสตร์ ยงัไม่มีภาษาในการส่ือสาร จึงใชก้ารส่ือสารดว้ยภาพ ซ่ึงเรียก

ภาพต่าง ๆ เหล่านั้นวา่ Pictogram จึงเป็นการเร่ิมตน้การส่ือความหมายดว้ยการวาดเขียน ให้ผูอ่้านตีความหมายได ้

เรียกว่า Pictogram เช่น ภาพคน ภาพสัตว ์ตน้ไม ้ไวบ้นผนงัหรือบนเพดานถํ้า และมีการแกะสลกัลงบนเขาสัตว ์

กระดูกสัตว์ ซ่ึงใช้วิธีการวาดอย่างง่าย ๆ ไม่มีรายละเอียดมาก ต่อมาประมาณ 9000 ปี ก่อนคริสตกาล ชาว 

Sumerians ในดินแดนแควน้เมโสโปเตเมีย ไดเ้ร่ิมเขียนตวัอกัษรรูปล่ิม (Cuneiform) และตวัอกัษร Hieroglyphic 

ของชาวอียิปต ์ต่อมางานกราฟิกเร่ิมไดรั้บการยอมรับมากข้ึน เม่ือไดคิ้ดคน้กระดาษและวิธีการพิมพ ์ปี ค.ศ. 1440 

Johann Gutenberg ชาวเยอรมนั ไดป้ระดิษฐ์เคร่ืองพิมพแ์บบตวัเรียง ท่ีสามารถพิมพไ์ดห้ลายคร้ัง คร้ังละจาํนวน

มาก ๆ ในปี ค.ศ. 1950 การออกแบบไดช่ื้อว่าเป็น Typographical Style เป็นการพฒันาโดยนกัออกแบบชาวสวิส 

ซ่ึงไดน้าํวิธีการจดัวางตวัอกัษรขอ้ความ และภาพเป็นคอลมัน์ มีการใชต้ารางช่วยให้อ่านง่ายมีความเป็นระเบียบ 

สวยงาม มีการจดัแถวของขอ้ความแบบชิดขอบดา้นหนา้และดา้นหลงัตรงเสมอกนั ตั้งแต่สมยัหลงัสงครามโลก

คร้ังท่ี 2 เป็นตน้มา (Shomechay Korwit, 2018: 18)  

การออกแบบอินโฟกราฟิก ไดพ้ฒันาและขยายขอบเขตงานออกไปอย่างกวา้งขวาง ไม่จาํกดัอยูแ่ต่ใน

ส่ิงพิมพเ์ท่านั้น โดยไดเ้ขา้ไปอยูใ่นกระบวนการส่ือสารอ่ืน ๆ เช่น ภาพยนตร์ต่าง ๆ โทรทศัน์ วดีีทศัน์ (VDO) การ

ถ่ายภาพ โปสเตอร์ การโฆษณา เป็นตน้ บทบาทของอินโฟกราฟิกเร่ิมแพร่หลายในวงกวา้ง เพราะเป็นการส่ือสาร
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ท่ีสามารถทาํให้ผูรั้บสารเขา้ใจไดง่้ายและดึงดูดความน่าใจ ดว้ยท่ีมีลกัษณะเป็นรูปภาพ จึงทาํใหก้ารส่ือสารเขา้ใจ

ไดช้ดัเจน โดยเฉพาะในวงการธุรกิจ ไดมี้การนาํอินโฟกราฟิกเขา้มาใชใ้นการส่ือสารอยา่งแพร่หลาย ดว้ยขอ้ดี

หลายอยา่งท่ีจะส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมายหรือลูกคา้ จึงทาํให้ผูป้ระกอบการธุรกิจหันมาใชก้ารนาํเสนอขอ้มูลดา้น

ธุรกิจของตนเองผา่นอินโฟกราฟิกมากข้ึน (Shomechay Korwit, 2018: 23)    

 การออกแบบอินโฟกราฟิกปัจจุบนั เป็นยคุของอิเลก็ทรอนิกส์ นวตักรรมและเทคโนโลย ีไดน้าํเคร่ืองมือ 

เคร่ืองใช้ วสัดุอุปกรณ์ วสัดุสําเร็จรูป มาช่วยในการออกแบบกราฟิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การใช้

คอมพิวเตอร์ (Computer Graphics) มีโปรแกรมด้านการจัดพิมพ์ตวัอกัษรท่ีนิยม คือ Microsoft Word สามารถ

จดัเรียง วางรูปแบบ สร้างภาพ กราฟ แผนภูมิ จดัการและสร้างสรรค์ตวัอกัษร โปรแกรมอ่ืน ๆ ท่ีสนบัสนุนงาน

อินโฟกราฟิกอีกมากมาย   

 

2. วตัถุประสงค์ 

(1) เพ่ือศึกษาแนวทางในการออกแบบอินโฟกราฟิกเพ่ือการส่ือสารในงานธุรกิจ  

(2) เพ่ือพฒันารูปแบบการส่ือสารจากรูปแบบเดิม ให้เป็นการส่ือสารด้วยอินโฟกราฟิก และเกิด

ประโยชน์ใหก้บัธุรกิจ  

 

3. การส่ือสาร   

  การส่ือสาร (Communication) เป็นทกัษะท่ีสําคญัในการดาํเนินชีวิตของมนุษย ์เพราะมนุษยเ์ป็นสัตว์

สังคมท่ีตอ้งมีการติดต่อส่ือสารกนัตลอดเวลา ดงันั้นการส่ือสารจึงเป็นทกัษะท่ีสําคญัและมีบทบาทมากในการ

ดาํเนินชีวิตของมนุษย ์ปัจจุบนัสังคมโลกเปล่ียนไป การส่ือสารก็มีวิวฒันาการเปล่ียนแปลงไม่เคยหยดุน่ิง และมี

การนาํนวตักรรม เทคโนโลย ีและสารสนเทศใหม่ๆ มาใชใ้นการส่ือสารมากข้ึน    

  การส่ือสารในยคุดิจิทลั เป็นยคุท่ีนาํเอาเทคโนโลยแีละช่องทางในการส่ือสารเขา้มามีส่วนร่วมกบัวถีิชีวติ 

ซ่ึงทาํให้เกิดการปรับตวั การส่ือสารในโลกท่ีไร้พรมแดน เทคโนโลยีเขา้มามีบทบาทในการส่ือสาร ระบบ

อินเตอร์เน็ตเขา้มามีส่วนทาํให้ชีวิตมนุษยใ์นสังคมเปล่ียนไป ซ่ึงทาํให้เกิดพฤติกรรมท่ีเรียกว่า สังคมก้มหน้า 

เพราะคนส่วนใหญ่ใชเ้วลาอยูก่บัหนา้จอมือถือของตนเอง มากกวา่การส่ือสารในลกัษณะพบหนา้พดูคุยกนัเหมือน

ในอดีต นอกจากการส่ือสารโดยทัว่ไปแลว้ ยงัมีการบูรณาการเอาอินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยเีขา้มาใชใ้นงานอ่ืน ๆ  

อีกดว้ย เช่น การศึกษา การแพทย ์และการดาํเนินงานธุรกิจ ซ่ึงทาํใหเ้กิดการส่ือสารท่ีรวดเร็วทนัใจ ตอบสนอง

ความตอ้งการของมนุษย ์ 

         องค์ประกอบของการส่ือสาร 

    การส่ือสารจะสมบูรณ์แบบไดจ้ะตอ้งประกอบดว้ย 4 องค์ประกอบพ้ืนฐาน ดงัน้ี 1. ผูส่้งสาร (Sender)              

2. สาร (Message) 3. ช่องทางหรือสาร (Channel / Media) และ 4. ผูรั้บสาร (Receiver) (Rattanawongsa Suchart, 

2016: 56) 

1. ผูส่้งสาร (Sender) หรืออาจจะเรียกวา่ แหล่งสาร (Source) อนัหมายถึง ตวัของมนุษย ์กลุ่มของคน หรือ

หน่วยงาน ห้างร้าน หรือบริษทั ท่ีทาํหนา้ท่ีในการส่งขอ้มูลข่าวสาร อาจกล่าวไดว้า่เป็นจุดกาํหนดของการส่ือสาร 

เพราะเป็นท่ีผลิตขอ้มูลข่าวสาร เพ่ือส่งต่อขอ้มูลไปยงัปลายทางท่ีเป็นผูรั้บสาร เป็นผูริ้เร่ิมตน้กระบวนการของการ

ส่ือสาร จากการแปลงความคิดไปเป็นสัญลกัษณ์สร้างข้ึนแทนความคิด ได้แก่ ภาษา กิริยาท่าทาง รวามไปถึง

พฤติกรรมต่างๆ เพ่ือส่ือสารความตอ้งการ ความรู้สึก ขอ้มูลข่าวสารของตนไปยงัปลายทางของการส่ือสารหรือ
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ผูรั้บสาร ผ่านช่องทางรูปแบบต่างๆ ดว้ยวิธีการต่างๆ เช่น นักพูด นักเขียน นักแต่งเพลง นักน้อง ศิลปิน พิธีกร 

นกัข่าว บริษทั และองคก์รต่างๆ เป็นตน้    

 2. สาร (Message) หมายถึง ขอ้มูลข่าวสาร ท่ีถูกสร้างข้ึนโดยผูส่้งสาร เป็นลกัษณะของเร่ืองราวท่ีมี

ความหมายซ่ึงอาจจะอยู่ในรูปแบบของความรู้ ขอ้มูล ความคิด อารมณ์ ความรู้สึก ซ่ึงตอ้งอาศยัช่องทางในการ

ส่ือสารส่งต่อไปยงัผูรั้บสารไดรั้บรู้ โดดยผ่านการแสดงออกมาในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนท่ี

สามารถทาํให้เกิดการรับรู้ร่วมกนัได ้เช่น คาํพูด ขอ้ความ ภาพวาด ภาพถ่าย บทเพลง บทละคร และท่าทางท่ี

ส่ือสารอยา่งมีความหมาย เป็นตน้ ลกัษณะของสาร สามารถแบ่งได ้3 ลกัษณะ คือ 2.1 รหัสสาร (Message) ไดแ้ก่ 

ภาษา สัญลกัษณ์ กิริยาท่าทางหรือท่าทางท่ีมนุษยใ์ช้แสดงแทนความรู้ ความคิด ความตอ้งการ อารมณ์ และ

ความรู้สึกต่างๆ ท่ีตอ้งการแสดงออก 2.2 เน้ือหาของสาร (Message Content) หมายถึง องคค์วามรู้ ความคิด หรือ

ประสบการณ์ท่ีผูส่้งสารตอ้งการท่ีจะถ่ายทอดไปยงัผูรั้บสารเพ่ือให้เกิดการรับรู้ร่วมกนั เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้

เข้าใจร่วมกัน หรือการส่ือสารตอบโตร่้วมกัน และ 2.3 การจัดการสาร (Message  Treatment) หมายถึง การ

รวบรวมความรู้ ข่าวสารมาเร่ียบเรียงอยา่งเป็นระบบ เพ่ือสรุปเป็นใจความสําคญัท่ีตอ้งการ ดว้ยใชร้หัสสารท่ีมี

ความเหมาะสม 

 3. ช่องทางหรือส่ือ (Channel / Media) หมายถึง ส่ิงท่ีจะเป็นตวันาํของสาร ทาํหนา้ท่ีนาํสารท่ีเกิดจากผู ้

ส่งสาร หรือแหล่งสารส่งต่อไปยงัผูรั้บสาร ซ่ึงผูส่้งสารตอ้งอาศยัช่องทางในลกัษณะต่างๆ นาํสารไปยงัผูรั้บสาร

โดยประเภทของช่องทางมีอยูอ่ยา่งหลากหลาย สามารถเลือกไดต้ามกบัความเหมาะสมและพฤติกรรมของผูรั้บ

สาร เพ่ือให้การส่ือสารเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การส่ือสารกบัวยัรุ่นยุคปัจจุบนั อาจจะตอ้งใชช่้องทางการ

ส่ือสารผ่านระบบโซเชียลมีเดีย (Social Media) ต่างๆ อันได้แก่ Facebook YouTube Twister และ Instagram           

เป็นตน้ ซ่ึงช่องทางส่ือทั้งหลายท่ีกล่าวมาในขา้งตน้ ก็มีลกัษณะเฉพาะท่ีแตกต่างกนัออกไป การเลือกใชจึ้งตอ้ง

ข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคข์องการส่ือสารของผูส่้งสารดว้ย        

4. ผูรั้บสาร (Receiver) หมายถึง บุคคล กลุ่มของบุคคล มวลชน หรือองคก์รท่ีรับขอ้มูลข่าวสารจากผูส่้ง

สาร ไดแ้ก่ ผูฟั้ง ผูเ้ขา้ร่วมงานประชุม ผูเ้ขา้ฟังการสมัมนา นกัเรียนนกัศึกษาในชั้นเรียน ผูฟั้งรายการวทิย ุผูฟั้งการ

รายงานข่าว และผูอ่้านหนงัสือพิมพ ์เป็นตน้ ผูรั้บสารอาจมีการแสดงปฏิกิริยาตอบกลบั (Feedback) ต่อผูส่้งสาร 

ตามรูปแบบของช่องทางหรือส่ือท่ีผูส่้งสารเลือกใช ้(Rattanawongsa Suchart, 2016: 61) 
 

 

 

 

 

                     

ภาพที ่1 องคป์ระกอบของการส่ือสาร (Rattanawongsa Suchart, 2016: 61) 

 

4.  การส่ือสารทางธุรกจิ  

 การส่ือสารทางธุรกิจ เป็นรูปแบบของการติดต่อปฏิสัมพนัธ์กนัตามพ้ืนฐานของการส่ือสาร ท่ียึดหลกั

พ้ืนฐาน บรรทดัฐาน และกฎเกณฑท์างธุรกิจร่วมกนั มุ่งเนน้ใหค้วามสาํคญักบัความสมัพนัธ์ของบุคคลหรือองคก์ร

เพ่ือใหเ้กิดผลประโยชน์ร่วมกนั         

 แบรนด์ (Brand) หรือตราสินคา้ นบัเป็นส่ิงบอกเล่าเร่ืองราวท่ีมีความสาํคญัของธุรกิจ ใชใ้นการส่ือสาร

เพ่ือเขา้ถึงกับกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผูบ้ริโภค หรือท่ีเรียกกันทั่วไปว่า ลูกคา้ แบรนด์เป็นทั้ งความเช่ือมัน่ ความ

ผูส่้งสาร สาร ช่องทาง ผูรั้บสาร 

ปฏิกิริยาตอบกลบั  
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ไวว้างใจ และเป็นภาพลกัษณ์ ถือเป็นสินทรัพยท่ี์มีมูลค่าสูงสุดของบริษทัและธุรกิจ ดงันั้นกลยทุธ์การสร้างตรา

สินคา้ ถือเป็นกลยุทธ์การสร้างอาํนาจทางการตลาดท่ีสําคญัของธุรกิจ นักวางแผนการตลาดหลายองคก์รทั้งใน

ยโุรป อเมริกา และเอเชีย มีความพยายามสร้างตราสินคา้เพ่ือขบัเคล่ือนแบรนดข์องตน ตลอดจนวางแผนกลยทุธ์

อย่างเหมาะสม (Jada Pinpinut, 2016: 78)  ทั้ ง น้ี  Philip Kotler (2003: 12)  กล่าวไว้ว่า แบรนด์ คือ ช่ือคําพูด 

สัญลกัษณ์ หรือภาพลกัษณ์ท่ีถูกสร้างข้ึน เพ่ือใชใ้นการระบุถึงธุรกิจ สินคา้ และบริการของผูข้ายรายใดรายหน่ึง

หรือกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง ถือเป็นส่ิงท่ีสร้างให้สินคา้มีความแตกต่างจากคู่แข่ง ซ่ึงประกอบด้วยองค์ประกอบ 6 

ประการ คือ 1) ลกัษณะภายนอกของสินคา้ (Attribute) ท่ีสามารถทาํใหเ้กิดการจดจาํได ้2) คุณประโยชน์ของสินคา้ 

(Benefit) 3) คุณค่าของสินคา้ (Value) ท่ีทาํให้เกิดความรู้สึกว่า เม่ือได้ใช้สินคา้หรือบริการแลว้รู้สึกภาคภูมิใจ             

4) วฒันธรรม (Culture) ของตราสินคา้ท่ีตอ้งการให้ผูบ้ริโภครับรู้ 5) บุคลิกภาพของสินคา้ (Personality) ท่ีใชแ้ลว้

เกิดบุคลิกภาพสินคา้ และ 6) ผูใ้ช ้(User) เป็นสินคา้ท่ีสามารถบอกบุคลิกภาพของผูใ้ช ้    

 การส่ือสารทางธุรกิจ เป็นการส่ือสารระหว่างเจ้าของหรือองค์กรธุรกิจกับลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย การ

ส่ือสารท่ีดีจะตอ้งส่ือสารอยา่งตรงไปตรงมา เป็นการส่ือสารขอ้มูลทางการตลาด ตั้งแต่ขอ้มูลโดยทัว่ไปตลอดจน

ขอ้มูลท่ีใช้ประกอบในการตดัสินใจเลือกซ้ือในสินคา้หรือธุรกิจ ลกัษณะของการส่ือสารทางธุรกิจ จึงตอ้งมี

ลกัษณะดงัน้ี คือ           

 1. เป็นการส่ือสารสองทาง คือ ส่ือสารจากเจา้ของธุรกิจไปสู่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย  

 2. ขอ้มูลธุรกิจ เป็นส่ิงสาํคญัท่ีจะตอ้งส่ือสารอยา่งตรงไปตรงมาและมีความถูกตอ้ง  

 3. การส่ือสารธุรกิจท่ีดี จะตอ้งนาํเสนอขอ้มูลให้ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายจดจาํได ้เกิดการซ้ือซํ้ าและใชซ้ํ้ า

 4. การส่ือสารธุรกิจ เป็นการส่ือสารท่ีมีเป้าหมายเพ่ือให้ไดผ้ลลพัธ์ท่ีเป็นประโยชน์ร่วมกันระหว่าง

เจา้ของธุรกิจและกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นลูกคา้  

 

5. อนิโฟกราฟิกในงานส่ือสารธุรกจิ      

 อินโฟกราฟิก (Infographic) เกิดจากการผสมผสานระหว่างคาํสองคาํ คือ Information กับ Graphic 

หมายถึง  การนาํขอ้มูลในรูปแบบต่างๆ มาจดัทาํสรุปเป็นระบบสารสนเทศในลกัษณะของภาพน่ิง กราฟิก หรือ

ภาพเคล่ือนไหว สามารถดูไดง่้าย ใชเ้วลาสั้นๆ ในการทาํความเขา้ใจกบัขอ้มูลไดอ้ยา่งชดัเจน สามารถส่ือสารให้

ผูรั้บสารหรือดูขอ้มูลเขา้ใจความหมายของส่ิงท่ีตอ้งการส่ือสารทั้งหมดได ้โดยไม่จาํเป็นท่ีตอ้งใชค้าํพูดหรือการ

อธิบายเพ่ิมเติมจากผูส่้งสาร         

 การออกแบบอินโฟกราฟิก เป็นกระบวนการนาํขอ้มูลท่ีสามารถทาํความเขา้ใจไดย้าก หรือมีลกัษณะเป็น

ตวัหนังสือจาํนวนมาก มานาํเสนอในรูปแบบต่างๆ อย่างสวยงามและสร้างสรรค์ เกิดเป็นภาพท่ีสามารถเล่า

เร่ืองราวดว้ยตวัของผลงานอินโฟกราฟิกได ้

 

ลกัษณะของอนิโฟกราฟิกทีด่ใีนการส่ือสารงานธุรกจิ    

 อินโฟกราฟิกในการส่ือสารธุรกิจ คือ กระบวนการนาํขอ้มูลความรู้ท่ีตอ้งการจะส่ือสารในสินคา้หรือ

บริการ มาออกแบบส่ือสารในรูปแบบของภาพกราฟิก ท่ีอาจจะส่ือสารออกมาในรูปแบบของสัญลกัษณ์ กราฟ 

แผนภูมิ ไดอะแกรม แผนท่ี หรือลกัษณะอ่ืน ๆ ท่ีเป็นการส่ือสารดว้ยภาพ ออกแบบมาในลกัษณะท่ีเป็นภาพน่ิง 

หรือภาพเคล่ือนไหว ทาํให้เกิดการเขา้ใจท่ีง่ายในระยะเวลาท่ีสั้น กระชบั ชดัเจน ไม่ทาํให้เกิดความสับสนในการ

ส่ือสาร เพราะภาพต่าง ๆ เหล่าน้ีจะเปรียบเสมือนตวัแทนในการบอกเล่าเร่ืองราวให้แต่ละส่วนท่ีผูส่้งสารหรือ
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เจา้ของธุรกิจตอ้งการส่ือสารถึงลูกคา้หรือกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   โดยการออกแบบอินโฟกราฟิกท่ี

ดีในการส่ือสารงานธุรกิจ ตอ้งมีลกัษณะ ดงัน้ี (Jada Pinpinut, 2016: 85)    

 1. การส่ือสารถึงสินคา้หรือบริการของธุรกิจ จะตอ้งเลือกหัวขอ้ท่ีจะนาํมาใชใ้หช้ดัเจนเพียงหัวขอ้เดียว 

ต่อผลงานออกแบบอินโฟกราฟิกหน่ึงช้ิน ในการกาํหนดหัวขอ้เร่ืองไม่ควรมีการนาํเสนอขอ้มูลในหลากหลาย

หัวขอ้เกินไป เพราะอาจทาํให้ยากต่อการทาํความเขา้ใจและจดจาํของลูกคา้หรือกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ เช่น 

อินโฟกราฟิกท่ีนาํเสนอคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ ก็ควรจะกาํหนดหัวขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์  

นั้น ๆ ใหช้ดัเจน โดยอาจจะแบ่งออกเป็นขอ้ เพ่ือใหง่้ายในการอ่านเป็นขอ้ตามลาํดบั เป็นตน้   

 2. การออกแบบให้มีความเขา้ใจไดง่้าย เม่ือเร่ิมตน้การออกแบบอินโฟกราฟิกเพ่ือส่ือสารในงานธุรกิจ 

แมว้า่ขอ้มูลของสินคา้หรือบริการจะมีมากแค่ไหนก็ตาม การออกแบบอินโฟกราฟิกจะไม่นิยมอดัขอ้มูลทั้งหมดลง

ไปในผลงาน ผูอ้อกแบบจะตอ้งแน่ใจวา่ ขอ้มูลท่ีตอ้งการส่ือสารไปยงัลูกคา้หรือกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผูรั้บสารนั้น

ไม่อดัแน่นจนเกินไป ไม่ซบัซอ้นจนอาจทาํใหเ้กิดการสบัสน  สร้างความเขา้ใจในการรับสารของกลุ่มเป้าหมายได้

ง่าย ไม่หลากหลายจนจบัใจความสาํคญัในงานไม่ได ้ 

3. ขอ้มูลของธุรกิจ เป็นส่ิงสาํคญัในการส่ือสาร การออกแบบอินโฟกราฟิกเพ่ือสารสารธุรกิจ ผูอ้อกแบบ

จะตอ้งมีการศึกษารวบรวมขอ้มูลโดยคาํนึงถึงความถูกตอ้งมาเป็นอนัดบัตน้ๆ เช่น ช่ือของแบรนดสิ์นคา้ท่ีสะกด

ถูกตอ้ง ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย ช่องทางในการติดต่อ ทุกขอ้มูลจะตอ้งมีการตรวจสอบอย่างชดัเจนโดย

เจา้ของธุรกิจ เพราะหากเกิดขอ้ผิดพลาด อาจจะส่งผลเสียต่อยอดขายหรือภาพรวมของธุรกิจอย่างมหาศาล การ

ส่ือสารจะตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีสําคญัและเป็นแก่นแทข้องธุรกิจ ตลอดจนการคาํนึงถึงรูปแบบของอินโฟกราฟิกท่ี

เหมาะสมในการนาํเสนอขอ้มูลนั้น ๆ    

4. ความมัน่ใจในขอ้เท็จจริงของขอ้มูลธุรกิจ ก่อนการออกแบบอินโฟกราฟิก นกัออกแบบจะตอ้งแน่ใจ

ในขอ้มูลท่ีเป็นขอ้เท็จจริง ท่ีสามารถนาํมาใชใ้นการนาํเสนอผ่านผลงาน จะตอ้งมีการพูดคุยกบัเจา้ของธุรกิจวา่

ขอ้เท็จจริงท่ีไดท้าํการศึกษาคน้ควา้มาแลว้นั้น มีความถูกตอ้งและมีความน่าช่ือถือมากน้อยเพียงใด ก่อนการ

เผยแพร่ผลงานอินโฟกราฟิก จะตอ้งมีการตรวจสอบอยา่งละเอียดทั้งในตวัของผูอ้อกแบบเอง และผูท่ี้เป็นเจา้ของ

ธุรกิจ 

5. ใชอิ้นโฟกราฟิกเป็นตวัเล่าเร่ืองหรือดาํเนินเร่ืองในการส่ือสารธุรกิจ การเล่าเร่ืองในผลงาน ควรใช้

ภาพท่ีเป็นอินโฟกราฟิกเป็นตวัเล่าเร่ืองของธุรกิจให้มากกกวา่ใชต้วัอกัษรพิมพเ์ล่ารายละเอียด อินโฟกราฟิกท่ีดี 

จะตอ้งใชภ้าพท่ีมีความสามารถในการเล่าเร่ืองไดอ้ยา่งครบถว้น ซ่ึงสามารถเลือกส่ือสารดว้ยภาพไดห้ลากหลาย

รูปแบบ เช่น ภาพลายเส้น ภาพวาด และภาษาสัญลกัษณ์ เป็นตน้ อินโฟกราฟิกท่ีดีมีคุณภาพในการส่ือสารธุรกิจ  

จะตอ้งสามารถบอกและถ่ายทอดขอ้มูลไปยงัผูรั้บสารไดอ้ยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง และมีความชดัเจน ถึงแมว้า่ผูช้ม

หรือผูอ่้านนั้นจะไม่ไดรั้บขอ้มูลใด ๆ ของธุรกิจมาก่อน 

6. อินโฟกราฟิกท่ีดี จะทาํใหก้ารส่ือสารธุรกิจมีคุณภาพ ความสามารถในการออกแบบอินโฟกราฟิกแลว้

ทาํใหส้ามารถเขา้ใจไดง่้าย นกัออกแบบจะตอ้งมีการนาํความคิดสร้างสรรคม์าใชใ้นการออกแบบใหอิ้นโฟกราฟิก

มีความน่าสนใจ โดยอาศยัองคป์ระกอบในการออกแบบกราฟิก อนัไดแ้ก่ เส้น สี รูปร่าง รูปทรง พ้ืนผิว และพ้ืนท่ี

วา่ง มาใชจ้ดัวางผ่านดว้ยหลกัการออกแบบกราฟิกให้มีความเหมาะสมลงตวั ส่ือสารขอ้มูลไดอ้ยา่งเหมาะสมกบั

รูปแบบของอินโฟกราฟิกแต่ละประเภท  

7. การใชอ้งค์ประกอบเร่ือง สี ท่ีดึงดูดความสนใจ สีเป็นองค์ประกอบท่ีสําคญัในการออกแบบอินโฟ

กราฟิก เป็นส่ิงท่ีช่วยกระตุน้จุดสนใจจากกลุ่มเป้าหมาย นักออกแบบจึงตอ้งเลือกใช้สีท่ีกระตุน้อารมณ์และ
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ความรู้สึกใหเ้ขา้กบัเน้ือหาสาระของผลงานอินโฟกราฟิก ดงันั้นก่อนการออกแบบอินโฟกราฟิกในการส่ือสารงาน

ธุรกิจ นกัออกแบบจะตอ้งมีการศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองทฤษฎีการใชสี้อยา่งชดัเจน เลือกใชสี้ใหถู้กกตอ้งเหมาะสมกบั

ขอ้มูลของธุรกิจท่ีเหมาะสม ยกตวัอยา่ง เช่น  อินโฟกราฟิกเก่ียวกบัสินคา้ประเภทอาหาร สีท่ีกระตุน้ความน่ากิน

ของอาหารจะอยูใ่นโทนสีสม้ เหลือง และแดง เป็นตน้ (Chartphon Anurak, 2017: 42)    

 8. การใชค้าํท่ีสั้น กระชบั และส่ือสารชดัเจน หากในงานออกแบบอินโฟกราฟิกมีความจาํเป็นตอ้งใส่

ตวัอกัษรท่ีเป็นลกัษณะคาํพดู หรือขอ้มูลท่ีตอ้งการส่ือสารกบัลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย จะตอ้งเลือกใชค้าํท่ีเป็นการสรุป

สั้นๆ มีลกัษณะเป็นขอ้ความท่ีกระชบั ตรงกบัวตัถุประสงคข์องธุรกิจท่ีตอ้งการจะส่ือสารผ่านงานอินโฟกราฟิก 

ในการออกแบบผลงานนั้นจะไม่นิยมใชป้ระโยคยาวๆ ดว้ยธรรมชาติของผูรั้บสารส่วนใหญ่จะเนน้ดูภาพมากกวา่

การอ่านรายละเอียดของธุรกิจ ยกเวน้แต่อินโฟกราฟิกจะส่ือสารไม่ชดัเจน กลุ่มเป้าหมายจึงจะหาขอ้มูลเพ่ิมเพ่ือ

ประกอบการดูผลงานอินโฟกราฟิก  

9. การตรวจสอบตวัเลขขอ้มูลท่ีชัดเจน หากตอ้งการใส่ขอ้มูลท่ีเป็นตวัเลขลงไปในผลงานออกแบบ

อินโฟกราฟิกในรูปแบบแผนผงัหรือกราฟ ผูอ้อกแบบตอ้งมีการตรวจสอบความถูกตอ้งของตวัเลขและภาพอินโฟ

กราฟิกท่ีถูกตอ้งชดัเจน เพราะมิฉะนั้นจะเกิดความคลาดเคล่ือนในการนาํเสนอขอ้มูล และทาํให้เกิดความเขา้ใจท่ี

ผิดของลูกคา้หรือกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจได ้    

10. การออกแบบไฟลอิ์นโฟกราฟิกใหมี้ขนาดเล็ก เพ่ือใหง่้ายในการเขา้ถึงหรือโหลดขอ้มูลทางธุรกิจได้

ง่าย ไฟล์อินโฟกราฟิกในการส่ือสารงานธุรกิจท่ีดี นักออกแบบจะตอ้งคาํนึงถึงขนาดของไฟล์ผลงานท่ีทาํให้

กลุ่มเป้าหมายดาวน์โหลดไดง่้าย ดงันั้นไฟลผ์ลงานจึงไม่ควรมีขนาดใหญ่จนเกินไป เพ่ือใหก้ลุ่มเป้าหมายหรือผูรั้บ

สารสามารถเขา้ถึงผลงานไดง่้าย สะดวก และรวดเร็ว ตลอดจนสามารถโหลดมาดูไดง่้าย ไม่เปลืองเวลาในการ

โหลด และสามารถนาํไฟลอิ์นโฟกราฟิกนั้น ไปใชป้ระโยชน์ต่อไดดี้ตามความตอ้งการ 

 

ประโยชน์ของอนิโฟกราฟิกในธุรกจิ 

ในการเล่าเร่ืองราวของธุรกิจ ตลอดจนการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารผ่านอินโฟกราฟิก เป็นเคร่ืองมือท่ี

สามารถนาํมาใชใ้นการทาํการตลาดสําหรับตราสินคา้หรือในส่วนของธุรกิจไดเ้ป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ

ขนาดเลก็หรือใหญ่ อินโฟกราฟิกสามารถสร้างประโยชน์ใหก้บัธุรกิจจากยอดขายได ้ดงัน้ี  

1. อินโฟกราฟิก ช่วยในดา้นการส่ือสารขอ้มูลของธุรกิจดว้ยภาพ ทาํใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีง่าย สร้างการ

การจดจาํในสินคา้และบริการ  

2. อินโฟกราฟิก เป็นตวัแทนขององคก์รหรือเจา้ของธุรกิจ ในการอธิบายขอ้มูลของสินคา้และบริการ 

ช่วยสอนและใหค้าํแนะนาํถึงวธีิใชง้านสินคา้และบริการ การยอ่ยขอ้มูลท่ีเขา้ใจไดย้ากใหเ้ป็นเร่ืองท่ีสามารถเขา้ใจ

ไดง่้าย ถือเป็นหวัใจหลกัของการทาํธุรกิจในยคุปัจจุบนั ซ่ึงการใชอิ้นโฟกราฟิกก็สามารถตอบโจทยก์ารส่ือสารได้

เป็นอยา่งดี ในยคุอดีตสินคา้ต่าง ๆ มกัจะมีคู่มืออธิบายวิธีการใชง้านในรูปแบบตวัอกัษรแถมคู่มากบัสินคา้ ซ่ึงอาจ

มีภาพประกอบเลก็นอ้ยเพ่ือเพ่ิมความสวยงาม แต่ยงัไม่ไดใ้ชภ้าพนั้นในการส่ือสารวิธีการใชง้านเท่าท่ีควร แต่เม่ือ

มีการนาํเอากระบวนการออกแบบขอ้มูลใหเ้ป็นลกัษณะอินโฟกราฟิก นอกจากจะช่วยใหผู้ใ้ชง้านเขา้ใจสินคา้และ

บริการไดม้ากข้ึนแลว้ อินโฟกราฟิกยงัช่วยดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายอยากใชสิ้นคา้มากข้ึนอีกดว้ย เพราะลูกคา้บาง

ราย ซ้ือสินคา้ดว้ยเหตุผลเพียงว่า สินคา้นั้นสวย แพ็คเกจดูดี เลยตดัสินใจซ้ือ ยกตวัอย่างเช่น สินคา้ในประเทศ

ญ่ีปุ่นหลายอยา่ง ท่ีอินโฟกราฟิกมาประกอบกบัสินคา้ทั้งท่ีเป็นขอ้มูลสินคา้และวิธีใชง้าน ซ่ึงถือเป็นเอกลกัษณ์
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สาํคญัของญ่ีปุ่นท่ีหลายคนใหค้วามสนใจ อยากซ้ือ อยากได ้เพราะความสวยงามน่ารักท่ีมากกวา่การนาํไปใชง้าน

จริง  

2. อินโฟกราฟิก ช่วยสร้าง Content Marketing ในการทาํการตลาดออนไลน์ ซ่ึงเป็นการตลาดในยุค

ปัจจุบนัท่ีตอ้งอาศยัเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยการตลาดออนไลน์ไม่ไดถู้กจาํกดัอยูเ่พียงแค่การนาํเสนอสินคา้

หรือบริการในรูปแบบตรง ๆ เท่านั้น แต่ยงัมีการส่ือสารรูปแบบอ่ืน ๆ ท่ีเป็นการส่ือสารแบบทางออ้มหรือแฝงท่ีมี

ผลต่อการรับรู้แบรนด ์เช่น เป็นธุรกิจผลิตภณัฑน์ํ้ าผลไม ้อาจนาํเสนอ Content Marketing ผ่านอินโฟกราฟิกเร่ือง 

คุณประโยชน์ของผลไมผ้กัและโดยทัว่ไป ซ่ึงไม่ไดเ้ฉพาะเจาะจงไปยงัสินคา้โดยตรง แต่เป็นการส่ือสารธุรกิจ

ทางออ้ม ท่ีทาํให้ผูท่ี้ให้ความสนใจ เกิดการแชร์ขอ้มูลต่อไปยงัสังคมออนไลน์ ช่วยทาํให้คนรู้จกัสินคา้และธุรกิจ

มากยิง่ข้ึน  

3. อินโฟกราฟิกช่วยตอกย ํ้าในด้านการเป็นผูเ้ช่ียวชาญในสินคา้และบริการของธุรกิจ ส่วนหน่ึงใน

ความสําเร็จของแบรนด์สินคา้ระดับโลกท่ีประสบความสําเร็จในธุรกิจ เกิดจากการท่ีลูกคา้ให้การยอมรับว่า             

แบรนด์มีความเช่ียวชาญและเช่ียวชาญ รู้จริงในสินคา้และบริการนั้น ๆ เช่น ภาพท่ีลูกคา้มองธุรกิจผลิตภณัฑ์

รองเทา้ แบรนดไ์นก้ี คือ ผูเ้ช่ียวชาญในการทาํรองเทา้กีฬาและผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบักีฬา ซ่ึงการตอกย ํ้าภาพของ

การเป็นผูเ้ช่ียวชาญในสินคา้ของไนก้ี คือ การนาํขอ้มูลมาส่ือสารกบัลูกคา้ผ่านส่ือในช่องทางการส่ือสารนัน่เอง 

โดยการส่ือสารดว้ยอินโฟกราฟิก ก็เป็นอีกวิธีท่ีจะช่วยทาํให้ขอ้มูลท่ีไนก้ีตอ้งการส่ือสารไปถึงกลุ่มเป้าหมายมี

ความสวยงามน่าสนใจมากยิ่งข้ึนกวา่การนาํเสนอดว้ยขอ้ความเยอะ ๆ ท่ีดูน่าเบ่ือและไม่น่าสนใจ การยอ่ยขอ้มูลท่ี

มีความยากและมีรายละเอียดเยอะมาสร้างสรรคเ์ป็นอินโฟกราฟิกผา่นลูกเล่นของส่ือมลัติมีเดียในการนาํเสนอ จะ

สามารถทาํใหค้อนเทนทถู์กนาํไปแชร์ต่อในโลกออนไลน์ไดม้ากข้ึน (Wongsaharat Sattawat, 2017: 12) 

 4. อินโฟกราฟิกช่วยสร้างและส่งเสริมภาพลกัษณ์ท่ีดีให้แบรนด์และธุรกิจ อินโฟกราฟิกท่ีถูกออกแบบ

ข้ึนสามารถสอดแทรกความเป็นตวัตนของแบรนด์ลงไปในผลงาน ไดแ้ก่ โลโก ้สีท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์ หรือ

สโลแกน หรือการโคด้คาํพูดดี ๆ มาใชใ้นการส่ือสาร ซ่ึงช่วยตอกย ํ้าภาพลกัษณ์ของแบรนด์ไดเ้ป็นอย่างดี การ

ออกแบบอินโฟกราฟิก จะทาํให้ลูกคา้สนใจเขา้มาดูขอ้มูลของสินคา้โดยไม่ทาํให้เกิดความรู้สึกวา่เป็นการถูกยดั

เยยีดใหดู้โฆษณา ถือเป็นการสร้างการรับรู้ในแบรนดสิ์นคา้ท่ีประสบความสาํเร็จของเจา้ของธุรกิจ     

           

 หลกัการออกแบบอนิโฟกราฟิกให้เกดิความน่าสนใจในธุรกจิ    

 1. ตอ้งมีการสํารวจกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นลูกคา้ในธุรกิจ โดยจะตอ้งรู้ว่า กลุ่มเป้าหมายท่ีจะดูงานอินโฟ

กราฟิก คือใคร ขอ้มูลท่ีจะส่ือสารไปถึงกลุ่มเป้าหมายคือเร่ืองอะไรบา้ง กลุ่มเป้าหมายมีความสนใจในเร่ืองอะไร

และพอจะมีวิธีการนาํคอนเทนท์มาใชอ้อกแบบอินโฟกราฟิกไดอ้ยา่งไร ตอ้งมีการสาํรวจถึงเทรนด์ความนิยมใน

การส่ือสารท่ีกาํลงัมาแรงและเป็นกระแส และนาํความคิดสร้างสรรคม์าออกแบบอินโฟกราฟิกให้กบัธุรกิจอยา่ง

น่าสนใจและมีความโดดเด่น          

 2. การออกแบบจะตอ้งมีธีมท่ีน่าสนใจ และมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัในการส่ือสารขอ้มูลของธุรกิจ ตอ้งมี

ความสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีตอ้งการท่ีจะนาํเสนอ เลือกรูปแบบท่ีเหมาะสม และตอ้งส่ือถึงธุรกิจดว้ย  

 3. การเลือกขอ้มูลมาใชใ้นการออกแบบอินโฟกราฟิก ตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้งและชดัเจน เพราะ

ส่วนใหญ่ขอ้มูลท่ีนิยมนาํมาใชใ้นการออกแบบอินโฟกราฟิกมากท่ีสุด คือ ขอ้มูลท่ีเป็นค่าสถิติต่าง ๆ เพราะตวัเลข

ในสถิติจะช่วยให้กลุ่มเป้าหมายเขา้ใจไดง่้าย ประหยดัเวลาในการอ่านขอ้มูลท่ีเยอะและอาจมีความสับสน ทาํให้

เขา้ใจไดย้าก           
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 4. การออกแบบกราฟิกท่ีสวยงาม สามารถส่ือสารไดอ้ยา่งชดัเจน คือ จุดเด่นท่ีจะช่วยใหอิ้นโฟกราฟิกมี

ความโดดเด่น ซ่ึงส่วนสาํคญัท่ีสุดในขั้นตอนน้ี คือ การออกแบบ เจา้ของธุรกิจและทีมกราฟิกจะตอ้งมีการศึกษา

รวบรวมขอ้มูล และใชส้มองอย่างมาก เพ่ือถ่ายทอดเร่ืองราวไปยงักลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นลูกคา้ให้มีความน่าสนได้

มากท่ีสุด เพราะหากผลงานอินโฟกราฟิกดูดี สวยงาม และน่าสนใจ กลุ่มเป้าหมายก็จะเกิดการแชร์ต่อของขอ้มูล

ต่อไปยงัคนอ่ืน ๆ บนโลกออนไลน ์ซ่ึงหลกัการออกแบบท่ีดีในการออกแบบอินโฟกราฟิกท่ีดีนั้น คือ 1) ตอ้งดูได้

ง่าย สะอาดตา ขอ้มูลไม่รกจนเกินไป 2) สามารถถ่ายทอดขอ้มูลไดอ้ยา่งล่ืนไหล เป็นระเบียบ 3) ไม่นาํสีมาใชจ้น

เยอะเกินไป 4) ตอ้งอ่านและดูรู้เร่ือง 5) ใช้ภาพให้มากกว่าตวัอกัษรในการส่ือสาร 6) จับคู่ภาพและขอ้มูลให้

เหมาะสม และ 7) ไม่ลอกเลียนแบบผลงานอินโฟกราฟิกของผูอ่ื้น      

 5. การใชพ้าดหัวเร่ืองหรือหัวขอ้ในผลงาน ตอ้งเป็นคาํท่ีส่ือสารไดส้ั้น กระชบั รวบรัด ชดัเจน และมี

ความดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงส่วนใหญ่จะนิยมใชค้าํท่ีเป็นลกัษณะคาํถาม หรือคาํถามเพ่ือกระตุน้ใหเ้กิดการอยากรู้ 

ทาํให้เขา้มาดูภาพและอ่านขอ้มูลในอินโฟกราฟิก ตวัอยา่งการพาดหัวขอ้ในลกัษณะของการตั้งคาํถาม เช่น “ ทาํ

อยา่งไร…ใหมี้เงินเก็บหลกัลา้นภายในอาย ุ35 ปี” , “ 7 วิธีลดนํ้ าหนกัอยา่งรวดเร็วภายใน 15 วนั ”  เป็นตน้ ดงันั้น

การใชพ้าดหัวท่ีดี ตอ้งสั้น กระชบั ชดัเจน และง่ายในการส่ือสาร จะช่วยทาํให้เกิดผลสาํเร็จกบัการส่ือสารในงาน

ธุรกิจ  

 

6. สรุป 

แนวทางในการออกแบบอินโฟกราฟิกเพ่ือการส่ือสารในงานธุรกิจ เพ่ือให้การส่ือสารเกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด สามารถทาํไดต้ามแนวทาง ดงัน้ี 1) ในการเลือกหัวขอ้ออกแบบอินโฟกราฟิกเพ่ือการส่ือสารในงานธุรกิจ 

ตอ้งเลือกหัวขอ้ท่ีชดัเจนเพียงหัวขอ้เดียว ต่อผลงานออกแบบอินโฟกราฟิกหน่ึงช้ิน เพ่ือไม่ให้ขอ้มูลเยอะเกินไป 

ซ่ึงอาจทาํให้เกิดการสับสนได ้2) การออกแบบให้มีความเขา้ใจได้ง่าย โดยนําเน้ือหาท่ีเป็นขอ้มูลยากๆ มาใช้

ออกแบบอินโฟกราฟิกท่ีเรียบง่าย ส่ือสารชดัเจน ดึงดูดความสนใจ 3) ขอ้มูลของธุรกิจ เป็นส่ิงสาํคญัในการส่ือสาร 

จะตอ้งมีการศึกษารวบรวมขอ้มูลอย่างละเอียด ชดัเจน 4) ความมัน่ใจในขอ้เท็จจริงของขอ้มูลธุรกิจ ตอ้งมีความ

มัน่ใจในความถูกตอ้งของขอ้มูล ก่อนการออกแบบและการเผยแพร่ผลงาน 5) ใชอิ้นโฟกราฟิกเป็นตวัเล่าเร่ืองหรือ

ดาํเนินเร่ืองในการส่ือสารธุรกิจ 6) อินโฟกราฟิกท่ีดี เขา้ใจง่าย ชดัเจน จะทาํใหก้ารส่ือสารธุรกิจมีคุณภาพ 7) การ

ใชสี้ท่ีดึงดูดความสนใจ ในผลงานออกแบบอินโฟกราฟิก 8) การใชค้าํท่ีสั้น กระชบั และส่ือสารชดัเจน 9) การ

ตรวจสอบตวัเลขขอ้มูลท่ีชดัเจน และ 10) การออกแบบไฟลใ์ห้มีขนาดเล็ก เพ่ือให้ง่ายในการเขา้ถึงหรือโหลด

ขอ้มูลทางธุรกิจไดง่้าย 

ส่วนการพฒันารูปแบบการส่ือสารจากรูปแบบเดิม ให้เป็นการส่ือสารด้วยอินโฟกราฟิก และเกิด

ประโยชน์ให้กบัธุรกิจ สามารถทาํไดด้งัน้ี 1) ตอ้งมีการศึกษากลุ่มเป้าหมาย เพ่ือทาํการตลาดออนไลน์ใหถู้กตอ้ง

เหมาะสมทั้งรูปภาพและขอ้มูล 2) การส่ือสารดว้ยรูปภาพใหม้ากกวา่การใชต้วัอกัษร และนาํเทคนิคใหม่ ๆ ในการ

นาํเสนอผ่านลูกเล่นทั้งท่ีเป็นภาพน่ิง หรือส่ือมลัติมีเดีย มาใชป้ระกอบร่วมในการส่ือสาร จะทาํให้สามารถดึงดูด

ความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี และ 3) การออกแบบส่ือสําหรับเผยแพร่ออนไลน์ ถา้ออกแบบ

ภาพลกัษณ์และคอนเทนทข์องธุรกิจไดดี้ จะเกิดการแชร์ต่ออยา่งกวา้งขวาง ทาํให้กลุ่มเป้าหมายรู้จกัธุรกิจไดม้าก

ยิง่ข้ึน       

 

 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 14 ประจาํปี 2562 วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 

 

534 

7. ข้อเสนอแนะ 

 1. การรวบรวมขอ้มูลเพ่ือนาํมาใชอ้อกแบบอินโฟกราฟิกเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ ตอ้งมีการสํารวจ

ตลาดและกลุ่มเป้าหมายเป็นระยะ ๆ ไม่ควรท้ิงช่วงห่างจนเกินไป ด้วยเพราะขอ้มูลอาจจะมีความลา้หลงั ไม่

ทนัสมยั ไม่ทนักบัเทรนด์ท่ีมีความเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้ผลงานมีความน่าสนใจ และเป็นขอ้มูลท่ี

ถูกตอ้งทนัสมยั    

       2. การเลือกขอ้มูลและรูปแบบอินโฟกราฟิกท่ีสอดคลอ้งกนั จะช่วยให้การส่ือสารเกิดประสิทธิภาพใน

การส่ือสาร ดงันั้นผูอ้อกแบบจะตอ้งมีการศึกษาถึงขอ้มูลท่ีตอ้งการจะใชส่ื้อสารอย่างละเอียด และเลือกรูปแบบ

ของอินโฟกราฟิกท่ีเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายและช่องทางในการนาํไปใชส่ื้อสาร เช่น การส่ือสารดว้ยอินโฟ

กราฟิกท่ีมีลกัษณะเป็นสถิติ ตวัเลขท่ีนาํมาใชใ้นการออกแบบจะตอ้งถูกตอ้งและมีความชดัเจน ภาพและขอ้มูลตอ้ง

จดัวางในงานออกแบบอยา่งสวยงามลงตวั เป็นตน้    
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บทคัดย่อ 

  บทความวิจยัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของงานวิจยัเร่ือง การศึกษาแนวทางพฒันางานจิตรกรรมสู่งานผา้พนัคอ

พิมพล์าย มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิธีการนาํผลงานจิตรกรรมมาประยุกตใ์ชใ้นงานพาณิชยศิ์ลป์และทดลองนาํ

ผลงานจิตรกรรมมาใชส้ร้างตน้แบบผา้พนัคอพิมพล์าย ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งรวมทั้งการ

สัมภาษณ์ศิลปิน ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และไดศึ้กษาตวัอยา่งผา้พนัคอพิมพล์ายและของตกแต่งบา้นท่ีนาํงานจิตรกรรมมา

ประยกุตใ์ชใ้นการออกแบบ จากตวัอยา่งท่ีนาํมาศึกษาพบวา่การออกแบบมีอยู ่4 ลกัษณะ คือ 1) การนาํภาพผลงาน

จิตรกรรมตน้แบบทั้งช้ินวางตามขนาดของผลิตภณัฑ ์2) การตดั เจาะเฉพาะส่วนใดส่วนหน่ึงของภาพโดยคาํนึงถึง

หลกัองคป์ระกอบ สัดส่วนและความเหมาะสมกบัขนาดของผลิตภณัฑ ์3) การเพ่ิมบริเวณวา่งโดยรอบและเลือก

โทนสีท่ีสร้างความกลมกลืนกบัตวัผลงาน 4) การเลือกส่วนใดส่วนหน่ึงในผลงานมาต่อลายหรือออกแบบเพ่ิมเติม  

ในส่วนของการนําผลงานจิตรกรรมมาใช้สร้างต้นแบบผา้พนัคอพิมพ์ลาย พบว่าการเลือกผลงาน

จิตรกรรมมาเป็นตน้แบบนั้นตอ้งคาํนึงถึง 1.ความเหมาะสมขององค์ประกอบในงานจิตรกรรมกับขนาดของ

ผลิตภณัฑ ์2.การใชห้ลกัการออกแบบ (เช่น เอกภาพ ดุลยภาพ สดัส่วน ความกลมกลืน) ซ่ึงเกิดจากการนาํทศันธาตุ

ต่างๆ (เช่น สี รูปร่างรูปทรง พ้ืนผิว พ้ืนท่ีว่าง) มาจดัองคป์ระกอบในช้ินงาน โดยคาํนึงถึงความสวยงามอนัเป็น

คุณค่าทางสุนทรียะเป็นหลกั 

 

คาํสําคญั:  ผา้พนัคอ, การพิมพล์าย, 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. ความสําคัญและทีม่าของปัญหา 

การจดัแสดงผลงานศิลปะหรือการจดันิทรรศการศิลปะนบัเป็นขั้นตอนภายหลงัจากศิลปินสร้างสรรค์

ผลงานจนเสร็จสมบูรณ์ และรวบรวมผลงานไดจ้าํนวนหน่ึง มีความตอ้งการเผยแพร่หรือประชาสัมพนัธ์ผลงาน

ของตนเองให้เป็นท่ีรู้จัก นิทรรศการเป็นวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพในการกระตุ ้นให้ผูค้นสนใจในวตัถุและ

แนวความคิด เป็นวธีิการท่ีสามารถเขา้ถึงกลุ่มบุคคลทัว่ไปได ้(เปร่ือง กมุุท, 2526) การจดันิทรรศการอาจจะจดัข้ึน

ในพิพิธภณัฑ์ หอศิลป์ สถาบนัการศึกษา ห้างสรรพสินคา้ ร้านอาหาร ฯลฯ นอกจากวตัถุประสงคด์งักล่าวแลว้

ศิลปินยงัตอ้งการให้เกิดความช่ืนชมในผลงาน และเกิดการวิพากษ์วจิารณ์เพ่ือนาํไปปรับปรุงหรือพฒันาผลงาน 

การจดันิทรรศการอาจก่อใหเ้กิดการคา้ขายผลงานศิลปะ ซ่ึงจะเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีจะสร้างรายไดใ้หก้บัศิลปินใหมี้ทุน

ในการสร้างสรรค์ผลงานในชุดต่อๆไป ภายหลงัจากนิทรรศการผลงานจะถูกเก็บไวใ้นท่ีพกัอาศยัหรือสถานท่ี

ทาํงานของศิลปิน และมกัจะถูกเก็บอยา่งถาวรไม่ถูกนาํมาจดัแสดงซํ้ า 

ศิลปิน ผูส้ร้างสรรคผ์ลงานศิลปะจะประสบความสาํเร็จไดต้อ้งอาศยัความคิดสร้างสรรคเ์ป็นตวักาํหนด

แนวทางรูปแบบ นอกจากน้ีแลว้ยงัตอ้งอาศยัความสามารถท่ียอดเยี่ยมของศิลปิน ซ่ึงเป็นความสามารถเฉพาะตน 

เป็นความชาํนาญท่ีเกิดจากการฝึกฝนและความพยายามอนัน่าท่ึงเพราะฝีมืออนัยอดเยี่ยมจะสามารถสร้างสรรค์

ผลงานท่ีมีความงามอนัเยีย่มยอดได ้(ศุภกรณ์ ดิษฐพนัธ์ุและคณะ, 2555) 

การสร้างสรรคผ์ลงานของศิลปินตอ้งใชพ้ลงักาย ใจ สติปัญญา และประสบการณ์ เพ่ือคน้หาอตัลกัษณ์

แห่งตวัตน มีการหล่อหลอม แนวทางความคิดจากพ้ืนฐานดา้นงานศิลปะ ความถนดัของบุคคล ความชอบ ความ

สนใจ จากบริบทของ สังคมท่ีแวดลอ้มรอบตวัตนของศิลปิน โดยผูส้ร้างสรรคผ์ลงานตอ้งคน้พบตวัตนท่ีแทจ้ริง

หรือแก่นแทข้อง ตวัตน จึงสามารถสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะท่ีมีลกัษณะเฉพาะตน (Individual) อยา่งโดดเด่นและมี

ความ เป็นอตัลกัษณ์ท่ีชดัเจน (สิริชยั ดีเลิศ, 2556)   

 จากขอ้มูลขั้นตน้ผูว้ิจยัเห็นถึงคุณค่าของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของศิลปิน และตอ้งการต่อยอด

ผลงานสร้างสรรคข์องผูว้ิจยั จึงศึกษาแนวทางพฒันางานจิตรกรรมสู่งานผา้พนัคอพิมพล์าย โดยยงัคงคุณค่าของ

ผลงานและนาํไปใชป้ระโยชน์ในเชิงพาณิชย ์นบัเป็นการเผยแพร่ผลงานศิลปะในอีกรูปแบบหน่ึง  

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

เพ่ือศึกษาวธีิการนาํผลงานจิตรกรรมมาประยกุตใ์ชใ้นงานพาณิชยศิ์ลป์และทดลองนาํผลงานจิตรกรรม

มาใชส้ร้างตน้แบบผา้พนัคอพิมพล์าย 
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3. แนวคิดในการวจัิย/ผลงานทีเ่กีย่วข้อง 

การวิจยั เร่ือง การสร้างตน้แบบผา้พนัคอพิมพล์ายจากงานจิตรกรรมไดท้าํการศึกษา คน้ควา้ เอกสาร

ตาํรา งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยไดร้วบรวมความรู้ท่ีไดม้าเป็นความรู้พ้ืนฐานในการศึกษา และนาํเสนอรายละเอียด

แนวคิดดงัน้ี 

แนวคดิเกีย่วกบัการสร้างสรรค์งานศิลปะ 

การสร้างสรรค์ศิลปะ หมายถึง การสรรหาหรือคิดคน้รูปทรง หรือหน่วย (unit) ท่ีมีสาระต่อจุดหมายของ

การสร้างสรรค ์และจดัระเบียบหน่วยนั้นหรือหน่วยเหล่านั้นใหเ้กิดเป็นรูปทรงใหม่ เป็นรูปทรงท่ีมีเอกตัภาพ หรือ

ลกัษณะเฉพาะตวัของศิลปิน(Individual) เป็นตน้แบบ(Originality) และมีเอกภาพ การสร้างสรรคต์รงขา้มกบัการ

ลอกเลียนแบบ (Imitation) ไม่ว่าจะเป็นการลอกเลียนแบบจากธรรมชาติหรือจากส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน (ชลูด น่ิม

เสมอ, 2559) 

มยั ตะติยะ (2547: 54-55) ไดก้ล่าวถึง การสร้างสรรคง์านศิลปะทศันศิลป์ว่า มีจุดมุ่งหมาย เพ่ือสร้าง

ความรู้สึกของมนุษย์ในด้านความงามและเร่ืองราว ซ่ึงความงามและเร่ืองราวท่ีจะนํามาสร้าง เป็นการส่ือ

ความหมายของทศันศิลป์ ยอ่มมีอยูร่อบตวัศิลปิน ส่ิงท่ีพบและเห็นคุน้เคยในชีวติประจาํวนั เป็นวตัถุดิบท่ีจะนาํมา

รวบรวมเป็นความคิดและจินตนาการ ถ่ายทอดสร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงานทัศนศิลป์ โดยทัศนศิลป์มี

องคป์ระกอบของส่ิงท่ีสามารถสัมผสัรับรู้ไดด้ว้ยตาในลกัษณะการมองเห็น ไดแ้ก่ การรับรู้ทางการมองเห็นในมิติ

แขนงจิตรกรรม ประติมากรรมและสถาปัตยกรรม เป็นตน้ 

ทศันศิลปธาตุและหลกัสําคญัของการออกแบบ 

ทศันศิลปธาตุ คือ มูลฐานหรือส่ิงสาํคญัท่ีงานทศันศิลป์ตอ้งนาํมาใชส้ร้างงาน ไดแ้ก่ เสน้ (line) สี(color) 

รูปร่างและรูปทรง (shape & form) แสงและเงา (light & shade) พ้ืนผิว (texture) ท่ีวา่ง (space) ซ่ึงทั้งหมดลว้นเป็น

ปัจจยัสาํคญัทางทศันศิลปธาตุสาํหรับการสร้างงาน (กาํจร สุนพงษศ์รี, 207-208) 

หลกัสําคญัของการออกแบบ หมายถึง กฎเกณฑห์รือเทคนิคท่ีจะนาํองคป์ระกอบศิลป์มาจดัวางเพ่ือสร้าง

งานศิลปะใหเ้กิดความงดงามน่าสนใจ ไดอ้ารมณ์ ตามท่ีศิลปินตอ้งการ 9 ประการ คือ เอกภาพ ดุลยภาพ สดัส่วน 

ความกลมกลืน ความขดัแยง้ จงัหวะ การทาํซํ้ า การลดหลัน่ และทิศทาง 

หลกัการออกแบบลายผ้า ประกอบดว้ย 

1. การค้นหาแรงบันดาลใจในการสร้างความคิดการออกแบบ เช่น แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ                      

แรงบนัดาลใจจากการใชรู้ปทรงเรขาคณิต แรงบนัดาลใจจากการประยกุตใ์ชล้วดลายท่ีมีอยูด่ ั้งเดิม และแรงบนัดาล

ใจจากลวดลายท่ีเป็นสญัลกัษณ์หรือเอกลกัษณ์ประจาํทอ้งถ่ิน 

2. วธีิการในการสร้างแบบลวดลาย 

ดุษฎี สุนทราชุน (2530) ไดก้ล่าวถึงวธีิการในการสร้างแบบลวดลายไวด้งัน้ี 

1) การออกแบบท่ีมีรูปประธานเป็นหลกัและมีส่วนอ่ืนเป็นองคป์ระกอบรองลงมา  

2) การออกแบบลวดลายในลกัษณะซํ้ า หมายถึง การออกแบบท่ีใชเ้สน้อยา่งเดียวกนั หรือใชแ้ม่ลาย

อยา่งเดียวกนัจดัองคป์ระกอบ 

3) การออกแบบลวดลายในลกัษณะการสมส่วนทรง คือ การออกแบบลวดลายใหมี้ดุลยภาพทั้งซา้ย

และขวา วางลงในระวางเน้ือท่ีท่ีกาํหนดไว ้

4) การออกแบบลวดลายในลกัษณะการแผพุ่ง่ออกไปรอบตวั 

5) การออกแบบลวดลายท่ีต่อเน่ืองกนัได ้
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3. วธีิการต่อลายผา้ เป็นส่ิงสาํคญัสาํหรับนกัออกแบบลายพิมพผ์า้  มีหลายวธีิ เช่น การต่อลายในลกัษณะ

ส่ีเหล่ียม (The Square Network) การต่อลายในลกัษณะการเรียงอิฐในแนวนอนและแนวตั้ง (The Brick and Half-

Drop Network) การต่อลายในลกัษณะเหล่ียมเพชร (The Diamond Network) เป็นตน้ 

4. วธีิการพิมพผ์า้ หมายถึง การทาํใหเ้กิดสีเฉพาะแห่ง (Local Coloration) บนผา้ ซ่ึงแตกต่างจากการยอ้ม

สี การพิมพภ์าพสามารถทาํใหเ้กิดสีหลายสีไดบ้นผา้ ตอ้งอาศยัความละเอียด การช่างสงัเกต ฝึกฝนใหเ้กิดความ

ชาํนาญ ตลอดจนการเอาใจใส่ในการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมเสมอ เพ่ือนาํมาใชท้ดลอง ปรับปรุงและเปล่ียนแปลง

ใหก้า้วหนา้ทนัสมยันิยม (ดุษฎี สุนทราชุน, 2530) 

1) การพิมพแ์บบบลอ๊คพร้ินท ์(Block print) 

2) การพิมพแ์บบซิลคส์กรีน (Silk screen) 

3) การพิมพด์ว้ยระบบเคร่ืองจกัรกลโรงงาน (Machinery system’s printing) 

4) การพิมพด์ว้ยระบบดิจิตอล (Digital printing) 

 

ตวัอย่างผลติภณัฑ์ทีน่ําผลงานจติรกรรมของศิลปินมาใช้ในการพมิพ์ลาย 

1. ผลงานจิตรกรรมของอาจารยเ์ฉลิมชยั โฆษิตพิพฒัน ์
 

 
Scarf screening Heavenly Fish, Artist: Chalermchai Kositpipat, Size: 50 x 200 cm. Weight: 0.093 kg. 

ท่ีมา : https://mocabangkok.com/product/heavenly-fish-scarf/ 

  

ผลงานจิตรกรรมตน้แบบ Heavenly Fish ของอาจารยเ์ฉลิมชยั โฆษิตพิพฒัน์ เป็นหน่ึงในผลงานสะสม

ของพิพิธภณัฑศิ์ลปะไทยร่วมสมยั (MOCA) ทางพิพิธภณัฑไ์ดด้าํเนินการขออนุญาตศิลปินนาํภาพผลงานมาเป็น

ตน้แบบพิมพล์ายผา้พนัคอ เพ่ือผลิตเป็นของท่ีระลึก (Souvenir) สาํหรับจดัจาํหน่าย โดยภายหลงัจากกระบวนการ

ออกแบบตน้แบบพิมพล์ายผา้พนัคอไดน้าํส่งศิลปินเพ่ือตรวจสอบตวัอยา่งผลงานก่อนผลิตจริง (แคทลียา พนัธ์โตดี, 

บทสมัภาษณ์ 2562) 

ผลงานตน้แบบเป็นงานจิตรกรรมรูปร่างส่ีเหล่ียมผืนผา้ ผูอ้อกแบบไดเ้พ่ิมพ้ืนท่ีวา่งโดยรอบและเลือกใช้

สีโทนเดียวกบัสีคล่ืนนํ้ า เป็นการกระจายนํ้ าหนกัของสีเพ่ือใหเ้กิดความกลมกลืน  

 

    
          ลกัษณะโครงสร้างผลงาน 
 

2. ผลงานจิตรกรรมของโอภาส โชติพนัธวานนท ์ศิลปินไดส้ร้างสรรคผ์ลงานโดยไดรั้บแรงบนัดาลใจมา

จากความสวยงามของโลกใตท้อ้งทะเล 

   

https://mocabangkok.com/product/heavenly-fish-scarf/
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 ศิลปินได้ใช้ผลงานจิตรกรรมของตนมาประยุกต์ใชก้ับการออกแบบหมอน โดยใช้วิธีการตดั เจาะ 

(Crop) องค์ประกอบบางส่วนของภาพมาจัดวางในขนาดท่ีกาํหนด โดยคาํนึงถึงสัดส่วนและองค์ประกอบท่ี

เหมาะสม 

                  
Opas Chotiphantawanon Throw Pillows 

ท่ีมา : https://fineartamerica.com/profiles/opas-chotiphantawanon/shop/throw+pillows 

 

3. ผลงานจิตรกรรมของศิลปินชูศิษฎ ์เขียวชะอุ่ม  

คุณณภทัร เขียวชะอุ่ม  ผูก่้อตั้งใจคราฟทดี์ไซน์กล่าวถึงท่ีมาของแบรนดใ์จคราฟทดี์ไซน์นั้น เกิดจากแรง

บนัดาลใจจากงานศิลปะสีนํ้ าของคุณชูศิษฎ์ เขียวชะอุ่ม (บิดา) ซ่ึงใชชี้วิตภายหลงัการเกษียณราชการในการวาด

ภาพสีนํ้ า ดว้ยความตั้งใจอยากสนบัสนุนผลงานของผูสู้งอาย ุคุณณภทัรจึงเร่ิมตน้แบรนด ์“ใจคราฟท์ดไีซน์”ในปี 

2560 และสร้างสรรคสิ์นคา้ช้ินแรก คือ “ผ้าพันคอ” ทาํมาจากผา้ไหมซาติน (Silk Satin) โดยนาํผลงานสีนํ้ าของ 

คุณชูศิษฎม์าพิมพเ์ป็นลายผา้ (ณภทัร เขียวชะอุ่ม, 2561) 

 

 
“ใจคราฟทดี์ไซน”์ (JAI CRAFT DESIGN) 

ท่ีมา: https://www.brandbuffet.in.th/2018/05/jaicraftdesign-brand/ 

 

https://fineartamerica.com/profiles/opas-chotiphantawanon/shop/throw+pillows
https://www.brandbuffet.in.th/2018/05/jaicraftdesign-brand/
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4. ในปี ค.ศ. 1937 แบรนดแ์อร์เมสผลิตผา้พนัคอแบบแรกซ่ึงพิมพจ์าก woodblock drawing (การวาดลาย

บนบล็อกไม้) ออกแบบโดย โรเบิร์ต ดุมาส (Robert Dumas) โดยวตัถุดิบชนิดแรกทํามาจากผา้ไหมดิบจาก

สาธารณรัฐประชาชนจีน นาํมาผา่นกระบวนการป่ันเป็นเสน้ดา้ย จากนั้นนาํมาทอเป็นผืนผา้และสกรีนลาย เน้ือผา้

จึงมีความแขง็แรงกวา่ทุกแบรนดใ์นทอ้งตลาดของเวลานั้น ผา้พนัคอ Le carre Hermes มีขนาด 90x90 เซนติเมตร 

มีการใชไ้หมทั้งหมดในการผลิตคือ 65 กรัมต่อ 1 ผืน นบัจากปีค.ศ. 1937 จนถึงปัจจุบนั แอร์เมสออกแบบและผลิต

ลวดลายไปมากกวา่ 2,000 ลาย โดยในแต่ละปีนั้นจะมีการออกแบบทั้งหมด 2 คอลเล็คชัน่ หน่ึงคอลเล็คชัน่จะมี

ทั้งหมด 12 ลาย และจะมีเพียง 6 ลายท่ีนาํมาผลิตใหม่ โดยจะมีการเปล่ียนสีสนัเพ่ือใหเ้ขา้กบัฤดูกาล (Nitcha, 2018)  

 

 

 
การนาํผา้พนัคอใส่กรอบตกแต่งบา้น 

กาํเนิดผา้พนัคอ Le carre Hermes คร้ังแรกสู่เร่ืองราว 

ความหรูหราจนกลายเป็นตาํนาน 

ท่ีมา : https://praew.com/luxury/208338.html   

 

จากการศึกษาตวัอย่างการนําผลงานจิตรกรรมมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภณัฑ์ (ผา้พนัคอ, 

หมอน) รูปแบบการออกแบบจะมี 4 ลกัษณะ คือ  

1. การนาํภาพผลงานจิตรกรรมตน้แบบทั้งช้ินวางตามขนาดของผลิตภณัฑ ์

2. การตดั เจาะเอาเฉพาะส่วนใดส่วนหน่ึงของภาพ(Crop) โดยคาํนึงถึงหลกัองคป์ระกอบ สัดส่วนและ

ความเหมาะสมกบัขนาดของผลิตภณัฑ ์

3. การเพ่ิมบริเวณวา่งโดยรอบและเลือกโทนสีท่ีสร้างความกลมกลืนกบัตวัผลงาน 

4. การเลือกส่วนใดส่วนหน่ึงในผลงานมาต่อลายหรือออกแบบเพ่ิมเติม 

 

4. วธีิดําเนินการ 

แนวความคดิและกระบวนการทาํงาน 

ผลงานท่ีผูว้ิจยัเลือกมาใชใ้นการทาํตน้แบบผา้พนัคอพิมพล์ายจาํนวน 2 ช้ินเป็นผลงานสร้างสรรค์ของ

ผูว้ิจยั โดยเลือกผลงานท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัความงามของวตัถุทางธรรมชาติ เนน้โทนสีเอิร์ธโทน (Earth Tone) เพ่ือ

สร้างความรู้สึกอบอุ่นใหแ้ก่ผูใ้ช ้ 

ผลงานช้ินที ่1 ช่ือผลงาน “ความงามแห่งความศรัทธา” มีแรงบนัดาลใจมาจากการเปล่ียนแปลงของวตัถุ

อนัเน่ืองมาจากกาลเวลา ซ่ึงวตัถุดงักล่าวมีความงามเป็นคุณสมบติัของวตัถุ (Beauty as the Quality of an Object) 

หมายถึง วตัถุท่ีให้อารมณ์ทางความงามหรือให้สุขารมณ์แก่ผูพ้บเห็น แต่เม่ือกาลเวลาผ่านไปวตัถุค่อยๆ

เปล่ียนแปลงรูปและสลายรูปไปในท่ีสุด เปรียบดัง่หลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาท่ีกล่าวถึง ไตรลกัษณ์ จากขอ้คิด

ดงักล่าวนาํมาเป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม โดยถ่ายทอดผ่านผลงานจิตรกรรมเทคนิคผสม 

https://praew.com/luxury/208338.html
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นําเสนอถึงความเปล่ียนแปลงของวตัถุตามกาลเวลา ดว้ยการนําเสนอรูปแบบผลงานในรูปแบบเหมือนจริง 

(Realistic Style)   

ผลงานช้ินที ่2 ช่ือผลงาน “คร้ังหน่ึง...นานมาแลว้”, 2562 เทคนิคสีอะคริลิกบนผา้ใบ โดยการนาํภาพถ่าย

ตน้ฉบบัท่ีบนัทึกดว้ยกลอ้งดิจิทลัมาใชใ้นการรําลึกถึงความงดงามในความทรงจาํเม่ือคร้ังเดินทางไปร่วมโครงการ

สวนป่าในพระราชดาํริปางตอง 2 อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน โดยผูส้ร้างสรรคไ์ดใ้ช้หลกัการซํ้ าไล่นํ้ าหนักของสี 

เพ่ือให้ภาพมีมิติ และเป็นการส่ือถึงความทรงจาํ ความงดงาม ท่ีเกิดข้ึนในขณะนั้น เพ่ือถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก

ถึงความคิดคาํนึงถึงความงดงามของธรรมชาติ 

 

      
                             ผลงานช้ินท่ี 1           ผลงานช้ินท่ี 2    

ท่ีมา:  ณมณ ขนัธชวะนะ  

 

จากการศึกษาจากตวัอยา่ง ผูว้ิจยัไดท้ดลองนาํผลงานจิตรกรรมมาประยกุตใ์ชใ้นการออกแบบผา้พนัคอ

ใน 4 ลกัษณะ คือ  

1. การนาํภาพผลงานจิตรกรรมตน้แบบทั้งช้ินวางตามขนาดของผลิตภณัฑ ์โดยการเลือกผลงานช้ินท่ี 2 

มาใชเ้ป็นตน้แบบ และกาํหนดขนาดของผา้พนัคอ 100x70 เซนติเมตร 

                                      
                                 ตน้แบบผลงานช้ินท่ี 2                                        ตวัอยา่งผา้พนัคอ 

 

2. การตดั เจาะเอาเฉพาะส่วนใดส่วนหน่ึงของภาพ(Crop) โดยคาํนึงถึงหลกัองคป์ระกอบ สัดส่วนและ

ความเหมาะสมกบัขนาดของผลิตภณัฑ ์มีกระบวนการในการทาํงานดงัน้ี 

1. กาํหนดขนาดของผา้พนัคอตน้แบบ 100x100 เซนติเมตร 

2. เลือกมุมมองและองคป์ระกอบของผลงานจิตรกรรมท่ีเหมาะสมกบัขนาดท่ีกาํหนด 

3. ทดลองวางตามขนาดท่ีกาํหนด 
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                  ตน้แบบผลงานช้ินท่ี 1          การตดัเฉพาะบางส่วนของผลงาน                   ตวัอยา่งผา้พนัคอ 

 

3. การเพ่ิมบริเวณวา่งโดยรอบและเลือกโทนสีท่ีสร้างความกลมกลืนกบัตวัผลงาน มีกระบวนการในการ

ทาํงานดงัน้ี 

1. กาํหนดขนาดของผา้พนัคอตน้แบบ 100x100 เซนติเมตร 

2. เลือกมุมมองและองคป์ระกอบของผลงานจิตรกรรมท่ีเหมาะสมกบัขนาดท่ีกาํหนด 

3. ทดลองวางตามขนาดท่ีกาํหนด 

4. เลือกโทนสีท่ีใหค้วามกลมกลืนมาใชก้บัพ้ืนท่ีวา่งโดยรอบ 

 

                         
ภาพร่าง (1)     ภาพร่าง (2) 

 

5. ใส่ลายเส้นตรงสีเขม้ลงในพ้ืนท่ีทั้ง 4 ดา้น เพ่ือกระจายสีบรรยากาศภายในและสร้างนํ้ าหนักของสี

ใหก้บัผลงาน 

 

                                             
ภาพร่าง (3)            ตวัอยา่งผา้พนัคอพิมพ ์(ช้ินท่ี 1) 

                                    
ภาพร่าง (3)    ตวัอยา่งผา้พนัคอพิมพล์าย (ช้ินท่ี 2) 

 

 

 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 14 ประจาํปี 2562 วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 

543 

4. การเลือกส่วนใดส่วนหน่ึงในผลงานมาต่อลายหรือออกแบบเพ่ิมเติม มีกระบวนการในการทาํงานดงัน้ี 

1. กาํหนดขนาดของผา้พนัคอตน้แบบ 100x100 เซนติเมตร 

2. เลือกส่วนประกอบผลงานมาทดลองจดัวาง โดยการทาํซํ้ า กลบัมุมมองและจดัวางตามขนาดท่ี

กาํหนด 

 

                         
                       ภาพร่าง (1)     การต่อลาย             ตวัอยา่งผา้พนัคอ 

 

5. สรุปและอภิปรายผล 

จากการศึกษาตวัอยา่งผลิตภณัฑ ์อนัไดแ้ก่ ผา้พนัคอพิมพล์าย และของตกแต่งบา้นท่ีนาํงานจิตรกรรมมา

ประยกุตใ์ชใ้นการออกแบบ จากตวัอยา่งท่ีนาํมาศึกษาพบวา่การออกแบบมีอยู ่4 ลกัษณะ คือ 1) การนาํภาพผลงาน

จิตรกรรมตน้แบบทั้งช้ินวางตามขนาดของผลิตภณัฑ ์2) การตดั เจาะเฉพาะส่วนใดส่วนหน่ึงของภาพ (Crop) โดย

คาํนึงถึงหลกัองคป์ระกอบ สดัส่วนและความเหมาะสมกบัขนาดของผลิตภณัฑ ์3) การเพ่ิมบริเวณวา่งโดยรอบและ

เลือกโทนสีท่ีสร้างความกลมกลืนกบัตวัผลงาน 4) การเลือกส่วนใดส่วนหน่ึงในผลงานมาต่อลายหรือออกแบบ

เพ่ิมเติม  

ในส่วนของการนําผลงานจิตรกรรมมาใช้สร้างตน้แบบผา้พนัคอพิมพ์ลาย พบว่าการเลือกผลงาน

จิตรกรรมมาเป็นตน้แบบนั้นตอ้งคาํนึงถึง 1.ความเหมาะสมขององค์ประกอบในงานจิตรกรรมกับขนาดของ

ผลิตภณัฑ ์2.การใชห้ลกัการออกแบบ (เช่น เอกภาพ ดุลยภาพ สดัส่วน ความกลมกลืน) ซ่ึงเกิดจากการนาํทศันธาตุ

ต่างๆ (เช่น สี รูปร่างรูปทรง พ้ืนผิว พ้ืนท่ีว่าง) มาจดัองคป์ระกอบในช้ินงาน โดยคาํนึงถึงความสวยงามอนัเป็น

คุณค่าทางสุนทรียะเป็นหลกั 

        ผลการวิจัยน้ี เป็นการศึกษาทดลองสร้างต้นแบบผา้พันคอพิมพ์ลาย โดยนําผลงานจิตรกรรมมา

ประยกุตใ์ชเ้พ่ือเป็นสินคา้เชิงธุรกิจ จึงยงัมีแง่มุมดา้นการตลาดและการทดลองผลิตจาํนวนมากท่ีตอ้งทาํการศึกษา

หากระบวนการและขั้นตอนท่ีเหมาะสม เพ่ือพฒันาผลงานใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึนต่อไป 

 

6. ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาการทดลองสร้างตน้แบบผา้พนัคอพิมพล์าย พบวา่สามารถนาํไปพฒันาต่อยอดกบัการ

ออกแบบผลิตภณัฑ์อ่ืน เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบัผลิตภณัฑ์หรือลกัษณะสินคา้อ่ืนๆไดอี้กหลายรูปแบบ และใน

เบ้ืองตน้พบวา่การเลือกผลงานจิตรกรรมมาใชใ้นการออกแบบทั้ง 4 ลกัษณะ มีความแตกต่างกนั ดงัน้ี คือ  
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วิธีท่ี ลกัษณะการออกแบบ รูปแบบผลงานจิตรกรรม ผลิตภณัฑ ์

1 การนาํภาพผลงานจิตรกรรมตน้แบบ

ทั้งช้ินวางตามขนาดของผลิตภณัฑ ์

ภาพทิวทศัน์หรือภาพมุมตานกมอง 

(Bird’s eye view) 

ผา้พนัคอผืนผา้, ปลอกหมอนทรงยาว 

2 การตดั เจาะเฉพาะส่วนใดส่วนหน่ึง

ของภาพ (Crop) 

ภาพหุ่นน่ิง, ภาพทิวทศัน,์ ภาพ

นามธรรม (Abstract) 

ผา้พนัคอจตุัรัส, ปลอกหมอนทรงจตุรัส, 

กระเป๋าผา้ 

3 การเพ่ิมบริเวณวา่งโดยรอบ ภาพทิวทศัน์หรือภาพมุมตานกมอง 

(Bird’s eye view) 

ผา้พนัคอผืนผา้, ปลอกหมอนทรงยาว 

4 การเลือกส่วนใดส่วนหน่ึงในผลงาน

มาต่อลายหรือออกแบบเพ่ิมเติม  

ภาพหุ่นน่ิง, ภาพทิวทศัน,์ ภาพ

นามธรรม 

ผา้พนัคอ, ปลอกหมอน, กระเป๋า 

 

ทั้ งน้ีการเลือกผลงานจิตรกรรมมาใช้ในการออกแบบลงบนผลิตภัณฑ์นั้น นอกจากรูปแบบผลงาน

จิตรกรรมแลว้ยงัตอ้งคาํนึงถึงเน้ือหา เร่ืองราวในผลงานท่ีศิลปินตอ้งการส่ือสาร รวมทั้งโทนสีและอารมณ์ของงาน

จิตรกรรมใหเ้หมาะสมกบัผลิตภณัฑแ์ต่ละชนิดได ้
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การศึกษาความเป็นไปได้ของการทอผ้าด้วยเส้นใยกาบไผ่ 

FEASIBILITY STUDY OF FABRIC WEAVING BY FIBER FROM                   

BAMBOO SHEATH 
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บทคัดย่อ 

การสกดัเส้นใยจากกาบไผ่ โดยวิธีการแช่ในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ความเขม้ขน้ร้อยละ 5 

ระยะเวลา 10 วนั จะไดเ้ส้นใยออกมาดีท่ีสุด องค์ประกอบท่ีสําคญัในเส้นใยท่ีสกดัไดป้ระกอบดว้ย เซลลูโลส   

ร้อยละ 72.09  เฮมิเซลลูโลส  ร้อยละ 8.21  ลิกนิน ร้อยละ 9.45  และอ่ืนๆ ร้อยละ 10.25   เม่ือนาํไปป่ันเป็นเสน้ดา้ย

ดว้ยกระบวนการป่ันดา้ยแกนกลาง(corespinning) แลว้นาํไปทดสอบแรงดึงขาดและการยืดตวัเม่ือขาด (breaking 

force and elongation) พบวา่มีค่าแรงดึงขาดเฉล่ียอยูท่ี่ 16.80 นิวตนั เส้นดา้ยท่ีป่ันแลว้สามารถนาํมาทอเป็นผืนผา้

ไดแ้ต่ทาํไดเ้ฉพาะเสน้ดา้ยพุง่เท่านั้น  

 

คาํสําคญั: กาบไผ,่ , เสน้ใย,  การป่ันดา้ยแกนกลาง, การทอ ผา้ 

 

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. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

ปัจจุบนักระแสความตอ้งการใชผ้ลิตภณัฑส่ิ์งทอท่ีผลิตมาจากวตัถุดิบตามธรรมชาติมีแนวโนม้เพ่ิมมาก

ข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ดงันั้น จะเห็นไดจ้ากการนาํวสัดุจากธรรมชาติหลากหลายชนิดมาใชเ้ป็นส่วนประกอบในการ

ผลิตเป็นผลิตภณัฑส่ิ์งทอเพ่ิมมากข้ึน เช่น การส่งเสริมใหมี้การปลูกและใชเ้สน้ใยจากธรรมชาติ เช่น กญัชง ตะไคร้ 
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เป็นตน้ หรือการยอ้มสีวสัดุส่ิงทอด้วยสียอ้มท่ีได้มาจากพืชหรือสัตวท่ี์ให้สีจากธรรมชาติ เช่น คราม เป็นตน้ 

นอกจากน้ียงัมีความพยายามในการนาํวสัดุตามธรรมชาติท่ีมีแนวโน้มท่ีจะมีสมบติัเป็นเส้นใยทางส่ิงทอไดม้า

พฒันาเส้นใยทางส่ิงทอมากมาย เช่น การพฒันาเส้นใยจากผกัตบชวา การพฒันาเส้นใยจากกาบกลว้ย การพฒันา

เสน้ใยจากใยตะไคร้ เป็นตน้  

 ไผ่เป็นพนัธ์ุไมอี้กชนิดหน่ึงท่ีมีการนาํมาใชป้ระโยชน์ทางดา้นอุตสาหกรรมส่ิงทอในปัจจุบนั กล่าวคือ

การนาํไมไ้ผม่าผลิตเป็นเสน้ใยไผ ่(bamboo fiber) ซ่ึงเป็นเสน้ใยเซลลูโลสชนิดดดัแปลง (regenerated cellulose) ท่ี

มีกระบวนการผลิตและผลผลิตท่ีไดค้ลา้ยการผลิตเส้นใยเรยอน (rayon fiber) ทั้งน้ีเน่ืองจากไผเ่ป็นไมท่ี้ขยายพนัธ์ุ

ง่ายและโตเร็ว เจริญเติบโตไดดี้ในทุกสภาวะอากาศและทุกสภาพพ้ืนดิน จึงเป็นไมท่ี้ตายยาก นอกจากประโยชน์

ดงักล่าวขา้งตน้แลว้ ยงัเป็นท่ีทราบกนัดีว่าไผ่เป็นพนัธ์ุไมท่ี้มีคุณประโยชน์หลากหลายประการ ทั้งประโยชน์

ทางตรงและทางออ้ม ทุกส่วนของไผ่สามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ได ้เช่น หน่อไม ้ใชใ้นการบริโภค ลาํไผ่ใชท้าํ

เคร่ืองจกัสาน ส่ิงก่อสร้าง ไมค้ ํ้ายนั ท่ีอยูอ่าศยั และการผลิตถ่านจากไผ ่เน่ืองจากไผส่ามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ได้

หลากหลายด้าน ไผ่จึงเป็นพืชอีกชนิดหน่ึงท่ีนิยมปลูกอย่างแพร่หลายและถูกจัดให้ไผ่เป็นพืชเศรษฐกิจของ

ประเทศไทย 

 กาบไผ่ (bamboo sheath) ตามภาพประกอบท่ี 1 เป็นส่วนหน่ึงของตน้ไผท่ี่ถูกนาํมาใชป้ระโยชน์ไดน้อ้ย

มาก มีความพยายามในการนาํเอากาบไผม่าใชเ้ป็นภาชนะสาํหรับบรรจุอาหาร แต่กาบไผส่่วนใหญ่จะถูกท้ิงใหเ้ป็น

ขยะตามธรรมชาติไม่มูลค่าใด ๆ ดงันั้นงานวจิยัน้ีจึงมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาความเป็นไปไดใ้นการนาํเอากาบไผ่มา

ใชป้ระโยชน์ใหเ้กิดมูลค่าเพ่ิมในทางส่ิงทอ โดยศึกษาความเป็นไปไดใ้นการนาํเอากาบไผม่าผลิตใหเ้ป็นผา้ทอจาก

กาบไผ่ ซ่ึงกระบวนวิจัยประกอบด้วย ขั้นตอนการสกัดเส้นใยจากกาบไผ่ตง ซ่ึงมีแหล่งกาํเนิดมาจากจังหวดั

นครปฐม จากนั้นนาํเส้นใยท่ีไดจ้ากการสกดัมาป่ันให้เป็นเส้นดา้ยดว้ยมือ และนาํเส้นดา้ยท่ีไดจ้าการป่ันเส้นใย

กาบไผ่มาทดลองทอใหเ้ป็นผืนผา้ดว้ยเคร่ืองทอผา้แบบก่ีกระตุก (เคร่ืองทอมือ) โดยในแต่ละขั้นตอนของการวจิยั

จะมีการศึกษาสมบติับางประการของเสน้ใย เสน้ดา้ยและผืนผา้ท่ีจาํเป็นต่อกระบวนการผลิตนั้น ๆ ควบคู่กนัไป 

 

 
 

ภาพประกอบที ่1 กาบไผ ่

 

2. วธีิการดําเนินการวจัิย 

การวจิยัน้ีไดแ้บ่งการศึกษาออกเป็น 3 ส่วน คือ การสกดัเสน้ใยจากกาบไผ ่การป่ันเสน้ใยท่ีไดจ้ากการ

สกดัไดใ้หเ้ป็นเสน้ดา้ยดว้ยกระบวนการป่ันเสน้ดา้ยแบบแกนกลาง (corespinning) และการนาํเสน้ดา้ยไปใชเ้ป็น

เสน้ดา้ยพุง่ (weft yarn) เพ่ือทอเป็นผืนผา้ต่อไป 
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2.1 การสกดัเส้นใยจากกาบไผ่แห้งโดยวิธีแช่นํ้ าและวิธีตม้ในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) 

ท่ีมีระดบัความเขม้ขน้และระยะเวลาในการแช่และการตม้ท่ีแตกต่างกนั (ดงัภาพประกอบท่ี 2) เพ่ือคดัเลือกเส้นใย

กาบไผ่ท่ีมีสมบติัเหมาะสมมากท่ีสุดนาํไปวิเคราะห์หาส่วนประกอบของเส้นใยและนาํมาป่ันเป็นเส้นดา้ยต่อไป 

ดงัน้ี 

 (1) วิธีตม้กาบไผ่ตงแห้งในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ท่ีระดบัความเขม้ขน้ของสารละลาย

โซเดียมไฮดรอกไซด์ 2 ระดบั ไดแ้ก่ ร้อยละ 0.5 และร้อยละ 1 ระยะเวลาในการตม้ 3 ระดบั คือ 20 นาที, 40 นาที 

และ 60 นาที 

 (2) วิธีแช่กาบไผ่ตงแห้งในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ท่ีระดบัความเขม้ขน้ของสารละลาย

โซเดียมไฮดรอกไซด ์3 ระดบั ไดแ้ก่ ร้อยละ 5, ร้อยละ 10 และร้อยละ 15 ระยะเวลาในการแช่ 5 ระดบั คือ  3 วนั,  

5 วนั, 7 วนั, 10 วนั และ 14 วนั 

 (3) วิเคราะห์หาปริมาณเซลลูโลส เฮมิเซลลูโลสและลิกนินในเส้นใยกาบไผ่ท่ีสกัดได้ โดยส่ง

ตวัอยา่งวเิคราะห์ ณ หอ้งปฏิบติัการอาหารสตัว ์ภาควชิาสตัวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

2.2 การป่ันเสน้ใยใหเ้ป็นเสน้ดา้ยดว้ยอุปกรณ์การป่ันเสน้ดา้ยดว้ยมือและการทดสอบสมบติัของเส้นดา้ย

หลงัการป่ัน  

  (1)  นําเส้นใยจากกาบไผ่ ท่ีผ่านการสกัดแล้วมาเข้า สู่กระบวนการเตรียมการป่ันด้วยมือ                                

ดังภาพประกอบท่ี 2 จากนั้นนําเส้นด้ายท่ีเตรียมแลว้เขา้สู่ขั้นตอนการป่ันให้เป็นเส้นดา้ยด้วยอุปกรณ์การป่ัน

เส้นดา้ยดว้ยมือ ซ่ึงในขั้นตอนการป่ันน้ีจาํเป็นตอ้งมีเส้นดา้ยแกนเพ่ือให้เส้นใยจากกาบไผ่ยึดเกาะ โดยเส้นดา้ย

แกนท่ีนาํมาใชป่ั้นในคร้ังน้ีคือเส้นดา้ยพอลิเอสเตอร์ ภาพประกอบท่ี 3 จะแสดงให้เห็นถึงการเตรียมเส้นใยก่อน

การป่ันและเส้นดา้ยแกนท่ีใชป่ั้นดา้ย ในขณะท่ีภาพประกอบท่ี 4 จะแสดงให้เห็นถึงอุปกรณ์การป่ันเส้นดา้ยดว้ย

มือและวธีิการทาํงาน 

 

  
 

ภาพประกอบที ่2 แสดงตม้เสน้ใยกาบไผ ่(ซา้ย) และแสดงการแช่เสน้ใยกาบไผ ่(ขวา) 
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 ภาพประกอบที ่3 แสดงการเตรียมการป่ันดา้ยดว้ยมือ (ซา้ย) และเสน้ดา้ยแกน (ขวา) 

 

  
 

ภาพประกอบที ่4 แสดงการป่ันดา้ยโดยอุปกรณ์การป่ันดา้ยดว้ยมือ 

 

  (2) นาํเส้นดา้ยท่ีป่ันเสร็จไปทาํการทดสอบแรงดึงขาดและการยืดตวัเม่ือขาด (breaking force and 

elongation) ตามมาตรฐาน ASTM D 2256 : 2002 โดยส่งทดสอบ ณ ศูนยว์ิเคราะห์ทดสอบส่ิงทอ สถาบนัพฒันา

อุตสาหกรรมส่ิงทอ 

 2.3 การทอเป็นผืนผา้ โดยการนาํเส้นดา้ยท่ีไดจ้ากการป่ันไปทาํเป็นเส้นดา้ยพุ่งสําหรับการทอ ขณะท่ี

เส้นดา้ยยืนบนเคร่ืองทอเป็นเส้นดา้ยฝ้ายลว้นท่ีผ่านการยอ้มสี โดยเคร่ืองทอผา้ท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองทอผา้แบบกระสวย

ทอด้วยมือ ดังภาพประกอบท่ี 5 และเม่ือทอเสร็จนําผืนผา้ไปทดสอบความแข็งแรง (tensile strength) ตาม

มาตรฐาน ASTM D 5034 : 2009 ต่อไป ดงัภาพประกอบท่ี 6 
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ภาพประกอบที ่5 แสดงการทอผา้โดยใชเ้สน้ดา้ยจากกาบไผเ่ป็นเสน้ดา้ยพุง่ 
 

 
 

ภาพประกอบที ่6 แสดงการทดสอบความแขง็แรงของผา้ทอจากเสน้ใยกาบไผ ่

 

3. ผลและและการอภิปรายผล 

3.1 ผลจากการสกดัเส้นใยทุกกรณี พบวา่การสกดัเส้นใยจากกาบไผด่ว้ยการแช่ในสารละลายโซเดียมไฮ

ดรอกไซด์ ความเขม้ขน้ร้อยละ 5 ระยะเวลา 10 วนั เส้นใยมีความยาวโดยเฉล่ีย  10-15 เซนติเมตร มีลกัษณะเป็น

เสน้ตรง มีขนาดเสน้ใยท่ีเลก็พอเหมาะดี มีลกัษณะสีของเสน้ใยเป็นสีเหลืองส่วน เสน้ใยกบัเน้ือเยื้อแยกออกจากกนั

ไดง่้ายและการจดัเรียงตวัของเส้นใยดีกว่ากรณีอ่ืน ๆ จึงเลือกใชก้ารสกดัเส้นใยจากกาบไผ่โดยวิธีน้ี ซ่ึงลกัษณะ

ของเส้นใยกาบไผ่ท่ีไดเ้ป็นไปตามภาพประกอบท่ี 7 ส่วนผลการวิเคราะห์เพ่ือหาส่วนประกอบต่าง ๆ ของเส้นใย

จากกาบไผ ่พบวา่ในเสน้ใยกาบไผท่ี่ไดจ้ากการสกดัโดยวธีิน้ี ประกอบดว้ยเซลลูโลส (Cellulose) ร้อยละ 72.09  เฮ

มิเซลลูโลส (Hemicellulose) ร้อยละ 8.21 ลิกนิน (Lignin) ร้อยละ 9.45 และอ่ืน ๆ (Protein,non-structural 

carbohydrate) ร้อยละ 10.25  
 

 
 

ภาพประกอบที ่7 เสน้ใยกาบไผท่ี่สกดัได ้(ซา้ย) และภาพตดัตามยาวขยายจากกลอ้งจุลทรรศน์กาํลงัขยาย 100 เท่า  
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3.2 เส้นดา้ยซ่ึงเกิดจากการนาํเส้นใยจากกาบไผ่ท่ีไดจ้ากการสกดัในขอ้ 3.1 มาป่ันดว้ยมือไดผ้ลเป็นไป

ตาม ภาพประกอบท่ี 8 ส่วนผลการทดสอบแรงดึงขาดและการยืดตวัเม่ือขาดของเส้นดา้ยไดมี้ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 16.80 

นิวตนั ซ่ึงพบวา่เส้นดา้ยมีความแขง็แรงอยูใ่นเกณฑดี์ และมีขนาดของเส้นดา้ยเบอร์ 696 (Tex)  เหมาะสมท่ีจะใช้

ไปเป็นเสน้ดา้ยสาํหรับทอผา้ได ้ทั้งน้ีเพราะเสน้ดา้ยแกนซ่ึงเป็นเสน้ดา้ยพอลิเอสเตอร์มีความแขง็แรง 
 

 
  

ภาพประกอบที ่8 เสน้ดา้ยจากกาบไผท่ี่พร้อมจะนาํไปทาํเป็นเสน้พุง่สาํหรับการทอผา้ 

(3) ผลจากการทอผา้ดว้ยเส้นดา้ยจากกาบไผ่โดยใชเ้คร่ืองทอผา้แบบกระสวยทอดว้ยมือ ไดผ้า้ทอท่ี

มีความกวา้งหนา้ของผา้ 24 น้ิวโดยเสน้ดา้ยยนืเป็นเสน้ดา้ยฝ้ายยอ้มสี ส่วนเสน้ดา้ยพุง่ใชเ้สน้ดา้ยจากกาบไผ่ท่ีผ่าน

กระบวนการป่ันดว้ยมือ ทอเป็นลายเกล็ดนาคา และลายทิวลูกแกว้ ดงัภาพประกอบท่ี 9 สําหรับผลการทดสอบ

ความแข็งแรง (tensile strength) ของผา้พบวา่ความแขง็แรงของผา้ทอตามแนวเส้นดา้ยยนืมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 383.6 นิว

ตนั ขณะท่ีแนวเส้นดา้ยพุ่งมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 581 นิวตนั จากผลการทดสอบท่ีปรากฏจะพบว่าผา้ทอมีความแข็งแรง

ตามแนวเส้นดา้ยพุ่งสูงกว่าแนวเส้นด้ายยืน ซ่ึงผิดหลกัการของผา้ทอทัว่ ๆ ไปท่ีความแข็งแรงของผา้ตามแนว

เสน้ดา้ยยนืจะสูงกวา่ตามแนวเสน้ดา้ยพุง่หรืออาจเป็นไปไดท่ี้ค่าความแขง็แรงของผา้ทอจะเท่ากนัตามแนวยืนและ

พุ่ง และจะไม่มีโอกาสท่ีความแข็งแรงตามแนวเส้นด้ายพุ่งจะสูงกว่าได้ แต่ท่ีผลปรากฏออกมาดังน้ีเพราะใน

กระบวนการป่ันดา้ยจากเส้นใยกาบไผ่ดว้ยมือไดมี้การใชเ้ส้นดา้ยท่ีเป็นแกนสําหรับให้เส้นใยกาบไผ่ไดย้ึดเกาะ

และเสน้ดา้ยแกนดงักล่าวเป็นเสน้ดา้ยท่ีผลิตมาจากเสน้ใยพอลิเอสเตอร์ซ่ึงมีความเหนียวและแขง็แรงมากจึงทาํให้

แนวเสน้ดา้ยพุง่มีค่าความแขง็แรงท่ีมากกวา่  

 

 
 

ภาพประกอบที ่9 ผา้ทอจากเสน้ดา้ยกาบไผล่ายเกลด็นาคา (ซา้ย) และลายทิวลูกแกว้ (ขวา) 
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4. สรุปผลการวจัิย 

 มีความเป็นไปไดใ้นการผลิตผา้ทอโดยใชเ้สน้ใยจากกาบไผ ่ซ่ึงเป็นการนาํกาบไผ่มาสกดัเป็นเสน้ใยทาง

ส่ิงทอ โดยผา่นกระบวนการสกดัเสน้ใยจากกาบไผด่ว้ยวธีิการแช่สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด ์ท่ีมีความเขม้ขน้

ร้อยละ 5 โดยมวลต่อปริมาตร ท่ีอุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 10 วนั ให้ผลการสกดัเส้นใยท่ีออกมาดีท่ีสุด แต่เส้นใยท่ี

สกดัไดไ้ม่สามารถนาํไปป่ันเป็นเส้นดา้ยไดด้ว้ยตวัของเส้นใยกาบไผ่จึงตอ้งมีเส้นดา้ยแกนร่วมด้วยในการป่ัน 

ขณะเดียวกนัเสน้ดา้ยท่ีป่ันออกมามีความหยาบและแขง็กระดา้งไม่สามารถนาํไปใชท้าํเป็นเส้นดา้ยยนืสาํหรับการ

ทอผา้ได ้สามารถใชไ้ดเ้ฉพาะการนาํไปใชเ้ป็นเสน้ดา้ยพุง่เพียงอยา่งเดียว และเม่ือนาํมาทอเป็นผืนผา้แลว้จะไดผ้ืน

ผา้ท่ีได้มีความสวยงามและมีความคงรูปค่อนขา้งดี แต่ผิวสัมผสัของผา้ท่ีได้จะมีความหยาบและแข็งกระดา้ง

เหมือนเส้นดา้ย ผา้จึงไม่เหมาะสาํหรับการนาํมาผลิตเป็นผลิตภณัฑส่ิ์งทอเพ่ือการสวมใส่ท่ีตอ้งสัมผสักบัผิวหนงั

ของร่างกายโดยตรง 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาเร่ืองคุณสมบติัของผูฝึ้กนกัแสดงละครโทรทศัน์มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาคุณสมบติัของผูฝึ้ก

นักแสดงละครโทรทัศน์ ผูศึ้กษาศึกษารวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร ตาํรา และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 

Interview) กบัผูฝึ้กนักแสดงและผูก้าํกบัละครโทรทศัน์ ผลการศึกษาพบว่า คุณสมบติัของผูฝึ้กนักแสดงละคร

โทรทศัน์ ประกอบดว้ย 1.มีความรู้ดา้นการแสดงและการฝึกนกัแสดง 2.มีประสบการณ์ดา้นการแสดง 3.มีจิตวทิยา

ในการเขา้ถึงมนุษย ์4.มีทักษะในการส่ือสาร 5.มีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 6.มีความคิดสร้างสรรค์           

7.มีความใจเยน็ อดทน 8.มีมนุษยสมัพนัธ์ 9.มีความรู้เร่ืองการถ่ายทาํและขนาดภาพของละครโทรทศัน์ 10.มีความ

รับผิดชอบสูง 11.ช่างสงัเกต 

 

คาํสําคญั: ผูฝึ้กนกัแสดง, นกัแสดง  

 

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 

การผลิตละครโทรทัศน์ มีความแตกต่างจากการผลิตงานศิลปะประเภทอ่ืนๆ อาทิ งานจิตรกรรม 

ประติมากรรม วรรณกรรม เพราะการผลิตละครโทรทศัน์เกิดจากการประสานความร่วมมือของคณะผูส้ร้าง                  

อนัประกอบดว้ยบุคคลหลายฝ่าย จึงกล่าวไดว้า่งานละครโทรทศัน์เป็นลกัษณะการทาํงานร่วมกนั (collaborative) 

ท่ีเกิดจากการร่วมมือกนัของฝ่ายต่างๆ ทั้งงานเบ้ืองหนา้และงานเบ้ืองหลงั ผลงานจะประสบความสาํเร็จมากนอ้ย

เพียงใด ย่อมข้ึนอยู่กบัการประสานการทาํงานของบุคลากรในแต่ละฝ่าย นับตั้งแต่ผูก้าํกบัการแสดง นักแสดง     

นกัออกแบบ ฯลฯ ทุกฝ่ายจะตอ้งมีความเขา้ใจในความคิดและทิศทางท่ีจะผลิตงานละคร เพ่ือการดาํเนินการผลิต 
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จะได้ดาํเนินไปในทิศทางเดียวกัน (พฤทธ์ิ ศุภเศรษฐศิริ, 2544 : 1) ดังนั้น บุคลากรทุกส่วนงานเปรียบเสมือน

ฟันเฟืองสาํคญัท่ีมีหนา้ท่ีในการขบัเคล่ือนใหง้านใหส้าํเร็จดงัเป้าประสงค ์

 ผูฝึ้กนกัแสดงหรือผูฝึ้กฝนการแสดงเป็นอีกบุคลากรท่ีอยูใ่นกระบวนการผลิตงานการแสดง และถือเป็น

อีกบุคลสําคญัในกระบวนการสร้างสรรค์งานการแสดง ทั้งละครโทรทศัน์ ภาพยนตร์ และภาพยนตร์โฆษณา 

มารุต สาโรวาท (2562 : สมัภาษณ์) กล่าววา่ “ผูฝึ้กนกัแสดง หรือ Acting Coach มีหนา้ท่ี ฝึกซอ้มการแสดงให้แก่

นกัแสดงก่อนการถ่ายทาํสาํหรับละครโทรทศัน์ เพ่ือปูพ้ืนฐานการแสดงให้แก่นกัแสดง และฝึกซอ้มเพ่ือใหเ้ขา้ถึง

บทบาทตามตวัละครท่ีตอ้งแสดง” ในขณะท่ี นนัทพร แกว้อมัพร (2562 : สมัภาษณ์) กล่าววา่ “ในการถ่ายทาํจริง 

ขณะท่ีถ่ายทาํ ผูฝึ้กนกัแสดงมีหนา้ท่ีเป็นส่ือบุคคลกลางระหวา่งผูก้าํกบัและนกัแสดง” นอกจากน้ี ร่มฉตัร ธนาลาภ

พิพฒัน์ (2562 : สัมภาษณ์) กล่าววา่ “ผูฝึ้กนกัแสดง หรือ Acting Coach ในประเทศไทยมีความสาํคญัมาก เพราะ   

ผู ้ฝึกนักแสดงมีหน้าท่ีในการช่วยแก้ปัญหาการแสดงให้นักแสดงสามารถแสดงได้ตามท่ีผูก้ ํากับต้องการ 

นอกจากน้ี ผูก้าํกบัละครโทรทศัน์ไทยบางคน ไม่ไดเ้รียนการแสดง ดงันั้น ผูฝึ้กนกัแสดงจึงสาํคญักบัการถ่ายทาํ

ละครโทรทศัน์” ผูศึ้กษาสรุปไดว้่า ผูฝึ้กนักแสดง หรือ Acting Coach เป็นตาํแหน่งท่ีสําคญัในกระบวนการผลิต

ละครโทรทศัน์ในประเทศไทย 

จากความสําคญัขา้งตน้ ผูศึ้กษาจึงมุ่งมัน่ท่ีจะแสวงหาคาํตอบว่า ผูฝึ้กนักแสดง (Acting Coach) ละคร

โทรทัศน์ในประเทศไทยควรมีคุณสมบัติอย่างไร โดยการเรียบเรียงและอาศัยหลักฐานทางวิชาการและ 

ประสบการณ์ตรงของผูศึ้กษา ในการหาคาํตอบในหวัขอ้ “คุณสมบติัของผูฝึ้กนกัแสดงละครโทรทศัน์” ซ่ึงจะเป็น

ประโยชน์และเสริมต่อการเรียนการสอนและการวจิยัในสาขาศิลปะการแสดงต่อไป.   

 

2. วตัถุประสงค์บทความ 

เพ่ือศึกษาคุณสมบติัของผูฝึ้กนกัแสดงละครโทรทศัน ์

 

3. วธีิการดําเนินงาน 

  ผูศึ้กษารวบรวมขอ้มูลจากตาํรา และทาํการสมัภาษณ์เชิงลึก ผูท้รงคุณวฒิุดา้นการแสดง 5 ท่าน ไดแ้ก่  

1. มารุต สาโรวาท ผูก้าํกบัการแสดงละครโทรทศัน์และภาพยนตร์ 

2. นนัทพร แกว้อมัพร ผูก้าํกบัการแสดงและผูฝึ้กนกัแสดงละครโทรทศัน์และภาพยนตร์ 

3. ณมน ฮีตั้น ผูฝึ้กนกัแสดงนกัแสดงละครโทรทศัน์และภาพยนตร์ 

4. ร่มฉตัร ธนาลาภพิพฒัน์ ผูฝึ้กนกัแสดงนกัแสดงละครโทรทศัน์และภาพยนตร์ 

5. วลัลบ ประสบผล ผูฝึ้กนกัแสดงนกัแสดงละครโทรทศัน์และภาพยนตร์ 

         เพ่ือนาํมารวบรวม สรุป และใชใ้นการเขียนเน้ือหาในบทความฉบบัน้ี 

 

4. แนวคิดเร่ืองการแสดง (Acting) และนักแสดงละครโทรทศัน์ 

การแสดง (Acting) หมายถึง การทาํงานของนกัแสดง หรือ บุคคลท่ีปรากฏอยูใ่นโรงละคร ในโทรทศัน์ 

ภาพยนตร์ หรือส่ือท่ีเล่าเร่ืองราวต่างๆ นกัแสดงเป็นผูท่ี้เล่าเร่ืองราวโดยการแสดงบุคลิกเป็นตวัละคร และบางคร้ัง

อาจพูด หรือ ร้องเพลงตามบทท่ีเขียนข้ึนหรือท่ีอยู่ในบทละคร (Larry Moss, 2010 : 3) ในขณะท่ี Edward A. 

Wright กล่าววา่ “การแสดงไม่วา่จะอยูใ่นรูปแบบใด แต่การแสดงเป็นพฤติกรรมท่ีเยา้ยวนท่ีสุดของมนุษยค์นทุก

คนเป็นนกัแสดงทั้งนั้นมากก็นอ้ย เพียงชัว่ขณะหน่ึงท่ีทาํเป็นคนอ่ืน ในขณะท่ีจิตสาํนึกบริบูรณ์ การท่ีบรรลุผลท่ี
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ตอ้งการนัน่ก็คือ การวดัผลสาํเร็จของการแสดง” (Edward A. Wright, 1992 : 3) นอกจากน้ี สารานุกรม โนวเ์ลจรัช 

อธิบายความหมายเก่ียวกบัคาํวา่ “การแสดง” ไวเ้พ่ิมเติมวา่ คาํวา่ การแสดง (Acting) มีรากมาจากคาํวา่ agree ซ่ึง

เป็นภาษาลาติน ท่ีมีความหมายว่า “กระทาํ” ซ่ึงเป็นความหมายท่ีแทจ้ริงของการแสดง โดยการกระทาํหรือการ

แสดงนั้นนักแสดงมกัจะวางตวัตนและสมมติเป็นบทบาทของผูอ่ื้น ซ่ึงเรียกกนัว่า ตวัละคร ดงันั้น นักแสดงจะ

เปล่ียนตวัตนไปสู่บทบาทของผูอ่ื้นซ่ึงอยู่ในบทละคร (สืบคน้เม่ือ 10 ต.ค 2562, จาก http/knowledgerush.com 

encyclopedia,Acting)  

ผูศึ้กษาสรุปไดว้า่ การแสดง หมายถึง การกระทาํ ท่ีเกิดจากการทาํงานของนกัแสดงผา่นการตีความบท

ละคร เพ่ือเล่าเร่ืองราวและส่ือสารสู่ผูช้ม โดยท่ีนักแสดงสมมติบทบาทตวัเองเป็นผูอ่ื้น ซ่ึงเรียกกนัว่า ตวัละคร   

โดยท่ีนกัแสดงยงัมีจิตสาํนึกบริบูรณ์    

“นกัแสดง” ถือเป็นอีกวชิาชีพหน่ึงท่ีมีความสาํคญัอยา่งยิง่ในการแสดงละครเพราะในการจดัแสดงละคร

นกัแสดงคือผูอ้ยูใ่กลชิ้ดผูช้มมากท่ีสุด ผลงานการสร้างสรรคข์องฝ่ายต่างๆ อาทิ การเขียนบท การกาํกบัการแสดง 

การออกแบบเคร่ืองแต่งกาย การแต่งหน้า จะไดรั้บการถ่ายทอดมาสู่ผูช้มโดยผ่านทางนักแสดงโดยตรง ดงันั้น     

ในการสร้างสรรคง์านละครเราสามารถตดัทุกส่ิงทุกอยา่งออกไปไดเ้วน้แต่นกัแสดงและผูช้ม ท่ีสาํคญัละครจะทาํ

หน้าท่ีอนัสมบูรณ์ของศิลปะได้ก็ตอ้งอาศยันักแสดงซ่ึงรับบทบาทเป็น “ตวัละคร” เพ่ือถ่ายทอดเร่ืองราวและ

ความรู้สึกนึกคิดท่ีมีอยูใ่นบทละครมาสู่ผูช้ม จากความสาํคญัดงักล่าวนกัแสดงจึงควรไดรั้บการฝึกฝน เรียนรู้ทกัษะ

ดา้น “การแสดง (Acting)” อยา่งเป็นระบบเพ่ือนาํไปสู่การสร้างสรรคง์านละครอยา่งมีสุนทรียะ  

หากพิจารณาถึงนกัแสดงละครโทรทศัน์ ณมน ฮีตั้น (2562 : สมัภาษณ์) กล่าวในประเด็นน้ีวา่ “นกัแสดง

ละครโทรทัศน์มีความสําคญัมากในฐานะนําพาเร่ืองราวในบทละครไปสู่เหตุการณ์ต่างๆ ท่ีพึงประสงค์ได้ 

นกัแสดงเป็นหน่ึงในปัจจยันาํเขา้ (Inputs) สาํคญัอยา่งมากในการผลิตละครโทรทศัน์ ดงันั้น นกัแสดงตอ้งสามารถ

ถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกของตวัละครออกมาส่ือสารกบัผูช้มได ้มารุต สาโรวาท (2562 : สมัภาษณ์) ไดก้ล่าว

วา่ “บทละครโทรทศัน์สาํคญัมากกวา่นกัแสดงละครโทรทศัน์ แต่นัน่คือคาํกล่าวในแง่มุมของละครโทรทศัน์ทาง

ฝร่ังอเมริกา แต่ปัจจุบนัในสงัคมไทยนั้นละครโทรทศัน์ไทยกบัมีมุมมองท่ีต่างกนั ส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อละครโทรทศัน์

มากท่ีสุดคือนกัแสดง” นอกจากน้ี นนัทพร แกว้อมัพร (2562 : สัมภาษณ์) กล่าววา่ นกัแสดงหรือดาราเป็นปัจจยั

สาํคญัในการกาํหนดทิศทางของละครโทรทศันไ์ทย จากความเห็นของผูผ้ลิตละคร ผูช้มและโฆษณาท่ีมีความเห็น

สอดคล้องกันว่าดารานักแสดงเป็นอันดับแรกท่ีเป็นโจทย์ของการทําการผลิตละครโทรทัศน์ เพราะทาง

สถานีโทรทศัน์เวลาเลือกผูผ้ลิตละครใหท้าํงานนั้นก็จะมองดารานกัแสดงของผูผ้ลิตละครก่อนเร่ืองท่ีจะผลิต แลว้

ไปหาเร่ืองมาใส่เอาเร่ืองสนุกเหมาะสม เพราะทางสถานีโทรทศัน์เช่ือวา่นกัแสดงน่าจะเป็นแม่เหลก็ท่ีดี” 

 ผูศึ้กษาสรุปไดว้่า นักแสดงละครโทรทศัน์ มีความสําคญัมากในการผลิตละครโทรทศัน์ไทย เพราะ

นักแสดงละครโทรทัศน์ทาํหน้าท่ีถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกของตวัละคร เพ่ือดาํเนินเร่ืองราวในบทละคร

โทรทศัน์ ท่ีสาํคญันกัแสดงละครโทรทศัน์ไทยเป็นปัจจยัสาํคญัอนัดบัแรกในการกาํหนดทิศทางการผลิต และอาจ

เป็นปัจจยัสาํคญัท่ีทาํใหก้ารผลิตละครโทรทศัน์ประสบความสาํเร็จ 
 

5. แนวคิดเร่ืองผู้ฝึกฝนนักแสดง (Acting Coach)  

จากแนวคิด นกัแสดงละครโทรทศัน์ มีความสาํคญัมากในกระบวนการผลิตละครโทรทศัน์ไทย ผูผ้ลิต

ละครโทรทศัน์ ควรให้ความสาํคญักบักระบวนการฝึกนกัแสดงละครโทรทศัน์ เพ่ือให้นกัแสดงสามารถถ่ายทอด

บทบาทของตวัละครในบทละครโทรทศัน์สู่ผูช้มไดอ้ย่างมีสุนทรียะ และผูท่ี้ทาํหน้าท่ีในการฝึกนกัแสดง ก็คือ     

“ผูฝึ้กนกัแสดง หรือ Acting Coach”  
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ร่มฉัตร ธนาลาภพิพฒัน์ (2562 : สัมภาษณ์) กล่าววา่ “ผูฝึ้กนกัแสดง หรือ Acting Coach มีหนา้ท่ีในการ

ช่วยแกปั้ญหาการแสดงให้นักแสดงสามารถแสดงไดต้ามท่ีผูก้าํกบัตอ้งการ มีหน้าหน้าท่ีคอยประสานระหวา่ง      

ผูก้าํกบักบันักแสดงในช่วงการถ่ายทาํ มีหน้าท่ีฝึกฝนการแสดงให้นักแสดงในช่วงก่อนการถ่ายทาํ” ในขณะท่ี 

ณมน ฮีตั้น (2562 : สัมภาษณ์) กล่าวว่า “ผูฝึ้กนักแสดง มีหน้าท่ี ฝึกซ้อมการแสดงให้นักแสดงทุกกระบวนการ 

ให้แก่นกัแสดง รวมถึง การตีความบท การวิเคราะห์ตวัละคร การซอ้มการแสดงในแต่ละฉาก เพ่ือใหเ้กิดภาพและ

ความตอ้งการทิศทางเดียวกบัท่ีผูก้าํกบัตอ้งการ” เช่นเดียวกบั ไดก้ล่าววา่ ภฎัฎารินธ์ อิงคุลานนท์ “ผูฝึ้กนกัแสดง 

หรือActing Coach หมายถึง ผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีดูแลการแสดงใหแ้ก่ นกัแสดงทั้งก่อนการแสดงหรือถ่ายทาํจริง ขณะถ่าย

ทาํจริง และหลงัจากท่ีมีการถ่ายทาํหรือแสดงจริงไปแลว้” ในขณะท่ี วลัลบ ประสบผล (2562 : สัมภาษณ์) ได้

กล่าวถึง ผูฝึ้กนกัแสดง ไวว้า่ “ผูฝึ้กนกัแสดงในประเทศไทย มีหนา้ท่ีหลายขั้นตอน ตั้งแต่การประชุมกบัผูก้าํกบั

หรือทีมงาน การอ่านบท การวิเคราะห์บท การวิเคราะห์ตวัละคร การออกแบบการแสดง การออกแบบตวัละคร 

การฝึกซ้อมนักแสดง การดูแลการแสดงในวนัถ่ายทาํ การแกปั้ญหานักแสดงในวนัถ่ายทาํ ทั้ งน้ี ตอ้งเป็นไปใน

ทิศทางท่ีผูก้าํกบัตอ้งการ”   

 ผูศึ้กษาสรุปได้ว่า ผูฝึ้กนักแสดง (Acting Coach) มีหน้าท่ีหลักในการฝึกการแสดงให้แก่นักแสดง 

นอกจากน้ี ผูฝึ้กนกัแสดงยงัมีหนา้ท่ี อ่านบท วเิคราะห์บท วเิคราะห์ตวัละคร ออกแบบการแสดง ออกแบบตวัละคร 

ฝึกซ้อมนักแสดง การดูแลการแสดงในวนัถ่ายทาํ และแกปั้ญหานักแสดง นอกจากน้ี ผูฝึ้กนักแสดงยงัมีหน้าท่ี

ส่ือสารระหวา่งผูก้าํกบัการแสดงกบันกัแสดงอีกดว้ย 

    

6. แนวคิดเร่ืองคุณสมบัติของผู้ฝึกนักแสดง (Qualifications of Acting Coach)  

 ผูฝึ้กนักแสดง ถือเป็นบุคลากรสําคญัในกระบวนการผลิตละครโทรทศัน์ เพราะเป็นผูดู้แล ฝึกซ้อม 

ออกแบบ และแก้ไขปัญหาให้ทั้ งผูก้าํกับและนักแสดงละครโทรทศัน์ ดังนั้น ผูศึ้กษาจึงรวบรวมแนวคิดเร่ือง

คุณสมบติัของผูฝึ้กนกัแสดงจากตาํรา ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี  

การเป็นผูฝึ้กนกัแสดงจะตอ้งเป็นผูท่ี้รู้ศิลปะและกลวิธีการแสดงเป็นอยา่งดี และสามารถถ่ายทอดความรู้

ดา้นการแสดงไปยงันักแสดงเพ่ือดึงความสามารถในตวัของนักแสดงให้แสดงออกมาได ้ดงันั้น ผูฝึ้กนักแสดง

จะต้องเขา้ใจความเป็นมนุษยแ์ละมีจิตวิทยาในการเขา้ถึงมนุษย์ รู้หลกัการและศิลปะการแสดง โดยเฉพาะ

แบบฝึกหัดทางการแสดง เพ่ือนําไปใช้ถ่ายทอด ฝึกฝน ให้ความรู้ และดึงความสามารถของนักแสดงออกมา 

นอกจากน้ี ผูฝึ้กนกัแสดง จะตอ้งรู้ขั้นตอน กระบวนการฝึกนกัแสดงอยา่งเป็นระบบและสามารถแกปั้ญหาใหก้บั

นกัแสดงไดอ้ยา่งตรงจุด (Larry Moss, 2018 : 5) ในขณะท่ี Sanford Meisner ไดก้ล่าวา่ “ผูฝึ้กนกัแสดงจาํเป็นอยา่ง

ยิ่งท่ีจะตอ้งมีทกัษะการแสดง หรือ มีความรู้ในการแสดงและการฝึกการแสดงเป็นอย่างดี การมีประสบการณ์     

การแสดงจะทาํให้สามารถเช่ือมโยงหรือยกตวัอย่างจากประสบการณ์ท่ีเคยผ่านมาให้นักแสดงไดเ้ขา้ใจยิ่งข้ึน 

ทกัษะการส่ือสารเป็นอีกหน่ึงคุณสมบติัท่ีผูฝึ้กนกัแสดงพึงมี” (Sanford Meisner, 1987 : 35) นอกจากน้ี Edward A. 

Wright ไดก้ล่าวถึงการเป็นผูฝึ้กนกัแสดงไวว้า่ นกัแสดงมีความต่างกนัทั้งเพศ อาย ุประสบการณ์ และการเล้ียงดู 

ดงันั้น ผูฝึ้กนกัแสดงควรมีจิตวิทยาเพ่ือใชว้ิเคราะห์นักแสดง ควรมีทกัษะในการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ สามารถ

วิเคราะห์ปัญหาและแกปั้ญหาไดท้นัที นอกจากน้ี ผูฝึ้กนักแสดงควรมีความรับผิดชอบในการทาํงาน และหมัน่

ศึกษาหาความรู้เพ่ือพฒันาทกัษะการแสดงและทกัษะการฝึกนกัแสดงใหดี้ยิง่ข้ึน (Edward A. Wright, 1992 : 17) 

นอกจากน้ี ผูศึ้กษายงัรวบรวมแนวคิดเร่ืองคุณสมบติัของผูฝึ้กนกัแสดงจากการสมัภาษณ์ผูฝึ้กนกัแสดง

ละครโทรทศัน์ และ ผูก้าํกบัละครโทรทศัน์ไทย ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี  
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วลัลบ ประสบผล (2562 : สัมภาษณ์) ไดก้ล่าววา่ “ผูฝึ้กนกัแสดง ควรมีความรู้ดา้นการแสดงอยา่งลึกซ้ึง 

มีประสบการณ์การแสดงเพ่ือใช้ในการยกตวัอย่างให้กับนักแสดง ควรมีหลกัจิตวิทยาเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์

นกัแสดงท่ีมีความแตกต่างกนั ทั้งเร่ืองเพศ วยั บุคลิกภาพ และเลือกใชก้ลวธีิในการทาํงานท่ีเหมาะสมกบันกัแสดง

แต่ละคนเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลการฝึกนกัแสดงให้ดีท่ีสุด ผูฝึ้กนกัแสดงตอ้งสามารถทาํงานในการสภาวะความ

กดดนัได ้เพราะการถ่ายทาํละครโทรทศัน์มีปัจจยัเร่ืองเวลาและงบประมาณเป็นตวักาํหนด ท่ีสาํคญั ผูฝึ้กนกัแสดง

ตอ้งมีความรู้ เร่ืองการถ่ายทาํละครโทรทศัน์ ตั้งแต่ขนาดภาพ มุมกลอ้ง ศพัท์เทคนิค เพ่ือนาํไปถ่ายทอดให้กบั

นกัแสดงได”้ 

ในขณะท่ี ร่มฉัตร ธนาลาภพิพฒัน์ (2562 : สัมภาษณ์) กล่าววา่ “หนา้ท่ีสาํคญันอกจากการฝึกนกัแสดง

ของผูฝึ้กนกัแสดง คือ การเป็นผูป้ระสานระหวา่งผูก้าํกบักบันกัแสดงในช่วงการถ่ายทาํ เพ่ือนาํความตอ้งการของ  

ผูก้าํกบัถ่ายทอดให้กบันกัแสดง ดงันั้น ผูฝึ้กนกัแสดง ควรมีทกัษะการส่ือสารท่ีดี ใชค้าํพูดท่ีกระชบั ตรงประเด็น 

เพราะการถ่ายทาํละครตอ้งเร่งรีบแข่งกับเวลา การยกตวัอย่างจากประสบการณ์การแสดงของผูฝึ้กนักแสดง         

ถือเป็นอีกกลวิธีท่ีไดผ้ล การมีความรู้เร่ืองการถ่ายทาํละคร เช่น มุมกลอ้ง ขนาดภาพ ก็เป็นส่ิงจาํเป็นสาํหรับผูฝึ้ก

นักแสดงเพ่ือนําไปถ่ายทอดให้นักแสดง นอกจากน้ี ควรเป็นคนช่างสังเกต กับทั้ งนักแสดง ทีมงาน และ

สถานการณ์ในการทาํงาน หากเกิดสภาวะตึงเครียดและความกดดนัในการทาํงาน ผูฝึ้กนกัแสดงควรรู้จกัวิธีการ

ผอ่นคลายใหน้กัแสดง เพ่ือใหง้านแสดงดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ” 

 เช่นเดียวกับ ณมน ฮีตั้น (2562 : สัมภาษณ์) กล่าวว่า “ผูฝึ้กนักแสดง มีหน้าท่ี ฝึกซ้อมการแสดงให้

นกัแสดงทุกกระบวนการ ดงันั้น ผูฝึ้กนกัแสดงควรมีทกัษะการแสดงและการฝึกนกัแสดงเป็นอยา่งดี มีความรู้และ

สามารถใชจิ้ตวิทยากบัการฝึกนกัแสดง และหากผูฝึ้กนกัแสดงมีประสบการณ์การแสดงและนาํประสบการณ์มา

ประยกุตใ์ชห้รือยกตวัอยา่งในการฝึกนกัแสดง จะทาํใหน้กัแสดงยิ่งเขา้ใจมากยิ่งข้ึน นอกจากน้ี ผูฝึ้กนกัแสดงตอ้ง

มีความรับผิดชอบสูง เพราะกระบวนการทาํงานของผูฝึ้กนกัแสดงมีหลายขั้นตอน ทั้งช่วงการฝึกนกัแสดงก่อนการ

ถ่ายทาํและช่วงการถ่ายทาํ การทาํงานตอ้งประสานและร่วมงานกบับุคลหลายฝ่าย เช่น ผูจ้ดัละคร ผูก้าํกบั ผูช่้วย    

ผูก้าํกบั และนกัแสดง ดงันั้น ผูฝึ้กนกัแสดงตอ้งสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี มีความอดทน 

หากเกิดปัญหาสามารถแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดท้นัที”    

ทิศทางเดียวกับ มารุต สาโรวาท (2562 : สัมภาษณ์) กล่าวเก่ียวกับคุณสมบัติของผูฝึ้กแสดง ไวว้่า                

“ผูฝึ้กนักแสดงควรมีจิตวิทยาสูง สามารถส่ือสารกบันักแสดง ทีมงาน และผูก้าํกบัได ้โดยถอ้ยคาํท่ีใชต้อ้งตรง 

กระชบั ไดใ้จความ มีความรู้ในการแสดงและสามารถแกปั้ญหาการแสดงของนกัแสดงในขณะถ่ายทาํได ้ ทาํงาน

ในสภาวะกดดนัได ้เพราะหากเกิดการเปล่ียนแปลงคิวการถ่ายทาํกะทนัหัน ผูฝึ้กนักแสดงตอ้งควบคุมสติและ

ทาํงานกบันกัแสดงไดท้นัที นอกจากน้ี การมีความคิดสร้างสรรคใ์นการออกแบบการแสดง ตวัละคร หรือแมแ้ต่

กระบวนการฝึกการแสดง และควรหมัน่หาความรู้ดา้นการแสดงและการฝึกการแสดงอยูเ่สมอก็เป็นคุณสมบุติท่ี

สาํคญัของผูฝึ้กนกัแสดง ” 

นอกจากน้ี นันทพร แก้วอัมพร (2562 : สัมภาษณ์) กล่าวเก่ียวกับคุณสมบัติผู ้ฝึกนักแสดงไว้ว่า                          

“การทาํงานถ่ายทะละครโทรทศัน์เป็นการทาํงานภายใตเ้ง่ือนไขทางธุรกิจ ทุกอย่างเร่งรีบ แข่งกบัเวลา ดงันั้น     

ทุกฝ่ายตอ้งมีความเป็นมืออาชีพ ผูฝึ้กนกัแสดงก็เช่นกนั คุณสมบติัของผูฝึ้กนกัแสดงมีหลายอย่าง ไดแ้ก่ ตอ้งมี

ทกัษะและประสบการณ์ในการแสดง สามารถใชห้ลกัจิตวิทยาในการฝึกนกัแสดง สามารถวิเคราะห์นกัแสดงใน

ฐานะมนุษย ์เพ่ือเลือกวถีิการทาํงานท่ีเหมาะสม ผูฝึ้กนกัแสดงควรมีความรู้ ทั้งการแสดง การฝึกนกัแสดง มีความรู้

ในกระบวนการถ่ายทาํ เขา้ใจธรรมชาติของการแสดงละครโทรทศัน์ มีความอดทน ใจเยน็ สามารถทาํงานกบั
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ความกดดนัไดเ้พราะการผลิตละครโทรทศัน์มีปัจจยัจาํกดัหลายอยา่ง ท่ีสาํคญัตอ้งมีความรับผิดชอบสูง รักในงาน

ท่ีทาํ”    

 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลจากตาํรา แนวคิดจากบทสัมภาษณ์เชิงลึก สรุปคุณสมบัติของผูฝึ้กนักแสดง       

ได ้11 ขอ้ไดแ้ก่ 1. มีจิตวิทยาในการเขา้ถึงมนุษย ์2. มีทกัษะในการส่ือสาร 3. มีความรู้ดา้นการแสดงและการฝึก

นักแสดง 4. มีประสบการณ์ด้านการแสดง 5. มีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 6. มีความคิดสร้างสรรค์                         

7. มีความใจเยน็ อดทน อดกลั้น 8. มีมนุษยสัมพนัธ์ 9. มีความรู้ในการถ่ายทาํ และขนาดภาพของละครโทรทศัน์     

10. มีความรับผิดชอบสูง 11. ช่างสงัเกต  

 

7. สรุปสาระบทความวชิาการ 

ผูศึ้กษาสามารถสรุปคุณสมบติัของผูฝึ้กนกัแสดง ได ้11 ขอ้ ดงัต่อไปน้ี  

7.1 ผู้ฝึกนักแสดงควรมจีติวทิยาในการเข้าถึงมนุษย์  

ผูฝึ้กนกัแสดงแสดงตอ้งมีความรู้ดา้นจิตวิทยาและสามารถนาํหลกัจิตวิทยาไปใชใ้นการฝึกนกัแสดงได ้ 

ผูฝึ้กนกัแสดงตอ้งมีความเขา้ใจความเป็นมนุษย ์เพ่ือนาํไปสู่การวิเคราะห์นักแสดงท่ีมีความแตกต่างกนั ทั้งเร่ือง

เพศ อายุ วยั ทศันคติ ความเช่ือ บุคลิกภาพ และประสบการณ์ ผูฝึ้กนักแสดงตอ้งสามารถเลือกใช้กลวิธีในการ

ทาํงานใหเ้หมาะสมกบันกัแสดงแต่ละคน เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิผลการฝึกนกัแสดงและการทาํงานสูงสุด 

7.2 ผู้ฝึกนักแสดงควรมทีกัษะในการส่ือสาร 

ผูฝึ้กนกัแสดงตอ้งมีความสามารถในการส่ือสารความรู้ดา้นการแสดง เทคนิค การแกไ้ขปัญหาการแสดง 

ท่ีเหมาะสมกบันกัแสดงทั้งในช่วงก่อนการถ่ายทาํและระหวา่งการถ่ายทาํละคร ผูฝึ้กนกัแสดงตอ้งสามารถเลือกใช้

ถอ้ยคาํท่ีตรง กระชับ ได้ใจความ เพ่ือส่ือสารความตอ้งการของผูก้าํกับให้แก่นักแสดงในเวลาถ่ายทาํท่ีจาํกดั 

นอกจากน้ี ผูฝึ้กนกัแสดงตอ้งทาํงานร่วมกบัทีมงานในการผลิตละครโทรทศัน์ อาทิ ผูจ้ดัละคร ธุรกิจกองถ่าย ผูช่้วย

ผูก้าํกบัการแสดง ดงันั้น ผูฝึ้กนกัแสดงตอ้งมีทกัษะในการส่ือสารกบับุคลากรในการผลิตละครโทรทศันเ์พ่ือใหเ้กิด

ประสิทธิภาพในการทาํงาน  

7.3 ผู้ฝึกนักแสดงควรมคีวามรู้ด้านการแสดงและการฝึกนักแสดง 

หน้าท่ีหลกัของผูฝึ้กนักแสดงคือการถ่ายทอดความรู้ด้านการแสดง รวมถึงแกปั้ญหาการแสดงให้แก่

นกัแสดง ดงันั้น จาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีผูฝึ้กนกัแสดงตอ้งมีความรู้และทกัษะการแสดงอยา่งลึกซ้ึง เพ่ือผูฝึ้กนกัแสดงจะ

สามารถถ่ายทอดความรู้ดา้นการแสดงและสามารถแกไ้ขปัญหาใหน้กัแสดงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ตรงจุด ทวา่การฝึกฝน

ผูฝึ้กนกัแสดงหรือการแกปั้ญหานกัแสดงจะไม่สัมฤทธ์ิผล หากผูฝึ้กนักแสดงไม่มีทกัษะ ความรู้ในฝึกนกัแสดง

อยา่งถูกตอ้งและเป็นระบบ เพราะการมีความรู้ดา้นการฝึกนกัแสดงจะทาํใหผู้ฝึ้กนกัแสดงมีระบบคิด และหลกัการ

ทาํงาน ดังนั้น ไม่เพียงผูฝึ้กนักแสดงตอ้งมีความรู้ดา้นการแสดงอย่างลึกซ้ึง ผูฝึ้กนักแสดงตอ้งมีทกัษะการฝึก

นกัแสดงอยา่งถูกตอ้งและเป็นระบบ     

7.4 ผู้ฝึกนักแสดงควรมปีระสบการณ์ด้านการแสดง 

ผูฝึ้กนักแสดงท่ีมีประสบการณ์การแสดงจะสามารถนาํประสบการณ์ของตนเองมาประยกุตใ์ชใ้นการ

สอนนักแสดง อาทิ การยกตวัอย่างปัญหาการแสดงจากประสบการณ์ของผูฝึ้กนักแสดง อนันาํไปสู่การแนะนาํ

วิธีการแกปั้ญหาการแสดงให้กบันักแสดง เพราะผูฝึ้กนักแสดงจะเขา้ใจถึงปัญหาท่ีเกิดขั้นจากประสบการณ์ได้

อยา่งลึกซ้ึง 
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7.5 ผู้ฝึกนักแสดงควรมทีกัษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 

การถ่ายทาํละครโทรทศัน์มีปัจจยัจาํกดัหลายอย่าง อาทิ ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการถ่ายทาํ ปัจจยั

ดา้นงบประมาณ ปัจจยัดา้นเวลา ดงันั้น บุคลากรในการผลิตละครโทรทศัน์ตอ้งทาํงานภายใตเ้ง่ือนไข ไม่เวน้แมแ้ต่ 

นกัแสดง ดงันั้น หากนกัแสดงประสบปัญหาการแสดงและส่งผลกระทบโดยตรงกบัการถ่ายทาํ ผูฝึ้กนกัแสดงตอ้ง

สามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ ใหน้กัแสดงสามารถแสดงไดท้นัที เพ่ือใหก้ารทาํงานดาํเนินไปอยา่งต่อเน่ือง    

7.6 ผู้ฝึกนักแสดงควรมคีวามคดิสร้างสรรค์ 

นอกจากการฝึกทกัษะการแสดงและการแกปั้ญหาให้นักแสดงแลว้ ผูฝึ้กนกัแสดงยงัมีหนา้ท่ี วิเคราะห์

บทละคร เพ่ือช่วยนกัแสดงในการออกแบบการแสดง และออกแบบตวัละคร ใหต้รงกบัความตอ้งการของผูก้าํกบั

การแสดง ดังนั้น ผูฝึ้กนักแสดงตอ้งมีความคิดสร้างสรรค์ในการทาํงานเพ่ือใช้ในการออกแบบการแสดงและ       

ตวัละคร นอกจากน้ี ผูฝึ้กนกัแสดงควรใชค้วามคิดสร้างสรรคใ์นการออกแบบกระบวนการฝึกนกัแสดง หรือการ

สร้างสรรคแ์บบฝึกหัดทางการแสดงข้ึนใหม่ เพ่ือให้เกิดความน่าสนใจ ไม่น่าเบ่ือ แต่ยงัเกิดผลสัมฤทธ์ิในการฝึก

นกัแสดง     

7.7 ผู้ฝึกนักแสดงควรเป็นผู้ใจเยน็ อดทน อดกลั้น 

 การถ่ายทําละครโทรทัศน์ต้องดําเนินงานภายใต้เหตุผลเชิงธุรกิจ การทํางานในกองถ่ายทาํละคร

โทรทศัน์จึงตอ้งเร่งรีบแข่งกบัเวลา มีผลทาํให้เกิดสภาวะแรงกดดนัในการทาํงานอยู่เสมอ สภาวะดงักล่าวย่อม

ส่งผลโดยตรงกบันักแสดงและผูฝึ้กนักแสดง ดงันั้น ผูฝึ้กนักแสดงจึงตอ้งมีความใจเยน็ อดทน ต่อสถานการณ์    

ในกองถ่ายทาํละคร นอกจากน้ี หากเกิดการเปล่ียนแปลงคิวการถ่ายทาํกะทนัหัน ผูฝึ้กนกัแสดงตอ้งใจเยน็ มีสติ 

และสามารถทาํงานร่วมกบันกัแสดงไดท้นัทีเพ่ือใหก้ารทาํงานราบร่ืนแมอ้ยูใ่นสภาวะกดดนั    

7.8 ผู้ฝึกนักแสดงควรมมีนุษยสัมพนัธ์  

การทาํงานในฐานะผูฝึ้กนกัแสดงไม่เพียงแต่ทาํงานกบันกัแสดง หากแต่ผูฝึ้กนกัแสดงจะตอ้งสามารถ

ทาํงานร่วมกบับุคลากรในกองถ่ายทาํละครโทรทศัน์ท่ีหลากหลาย การเป็นผูมี้มนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี ยอ่มลดช่องวา่ง

ในการทาํงาน ส่งผลดีใหก้ารทาํงานราบร่ืน และสร้างความประทบัใจใหเ้กิดกบัผูร่้วมงานไดเ้ป็นอยา่งดี  

7.9 ผู้ฝึกนักแสดงควรมคีวามรู้ในการถ่ายทาํและขนาดภาพของละครโทรทศัน์ 

กระบวนการถ่ายทําละครโทรทัศน์ และขนาดภาพ ถือเป็นส่ิงจําเป็นท่ีผูฝึ้กนักแสดงควรบรรจุใน

กระบวนการให้ความรู้แก่นักแสดงละครโทรทศัน์ นักแสดงตอ้งเขา้ใจกระบวนและขั้นตอนการถ่ายทาํละคร

โทรทศัน์เพ่ือให้เกิดความราบร่ืนในการถ่ายทาํจริง นกัแสดงตอ้งทราบขนาดของภาพในการบนัทึก เพราะขนาด

ภาพท่ีต่างกนักนั ย่อมส่งผลต่อการแสดง (Acting) ท่ีต่างกนั ดงันั้น ผูฝึ้กนักแสดงตอ้งมีความรู้ในกระบวนการ   

การถ่ายทาํละครโทรทศัน์ รวมถึงขนาดภาพต่างๆ เพ่ือถ่ายทอดใหก้บันกัแสดงของตน 

7.10 ผู้ฝึกนักแดงควรมคีวามรับผดิชอบสูง  

การปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะ ผูฝึ้กนักแสดงละครโทรทศัน์ มีขั้นตอนการทาํงานหลายขั้นตอน ตั้งแต่การ

ประชุมกบัทีมงาน การอ่านบท การวิเคราะห์บท การวิเคราะห์ตวัละคร การออกแบบการแสดง การออกแบบตวั

ละคร การฝึกซ้อมนักแสดง การดูแลการแสดงในวนัถ่ายทาํ การแก้ปัญหานักแสดงในวนัถ่ายทาํ ทว่า ผูฝึ้ก

นกัแสดงขาดความรับผิดชอบในการทาํงาน ยอ่มส่งผลต่อประสิทธิภาพและการทาํงานในฐานะผูฝึ้กนกัแสดง 

7.11 ผู้ฝึกนักแสดงควรเป็นคนช่างสังเกต  

ศาสตร์การแสดง (Acting) เป็นศาสตร์ท่ีเก่ียวกบัมนุษยโ์ดยตรง นกัแสดงจึงตอ้งเขา้ใจ เรียนรู้ และศึกษา

พฤติกรรมของมนุษย ์รวมถึงศึกษา วิเคราะห์และเขา้ใจตนเอง เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้กับการแสดง นอกจากน้ี 
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ในช่วงระหวา่งการถ่ายทาํละคร ผูฝึ้กควรสงัเกต ทีมงาน และวเิคราะห์สถานการณ์ หากเกิดสภาวะตึงเครียดในการ

ทาํงาน ผูฝึ้กนกัแสดงควรรู้จกัวธีิการผอ่นคลายใหน้กัแสดง เพ่ือใหง้านแสดงดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ดงันั้น 

การเป็นคนช่างสงัเกตจึงเป็นคุณสมบติัท่ีผูฝึ้กนกัแสดงพึงมี.  

 

8. ข้อเสนอแนะ 

 นอกจากการศึกษาในประเด็นคุณสมบัติผู ้ฝึกนักแสดงแล้ว ผู ้ท่ีสนใจศึกษาด้านการละครและ

ศิลปะการแสดง อาจมุ่งศึกษาคุณสมบัติผูฝึ้กนักแสดง ในส่ืออ่ืนๆ อาทิ คุณสมบัติผูฝึ้กนักแสดงภาพยนตร์, 

คุณสมบติัผูฝึ้กนกัแสดงโฆษณา, คุณสมบติัผูฝึ้กนกัแสดงละครซีร่ีส์. 
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บทคัดย่อ 

 บทความน้ีตอ้งการศึกษาถึงการปรับรูปแบบประเทศไทย โดยอาศยัแนวคิดและหลกัคาํสอนเร่ืองใน

วรรณกรรมพระพุทธศาสนาไตรภูมิพระร่วงและพุทธธรรม  ผลการศึกษาพบวา่ ในอดีต พระพุทธศาสนาเถรวาท

ไดมี้บทบาทสาํคญัต่อการปรับรูปแบบประเทศไทยมาตั้งแต่สมยักรุงสุโขทยั  ผูป้กครองไดน้าํเอาหลกัคาํสอนใน

วรรณกรรมไตรภูมิพระร่วงมาประยกุตใ์ชใ้นการปรับรูปแบบและจดัระเบียบสังคมไทย  ซ่ึงเป็นวรรณกรรมทาง

พระพทุธศาสนาท่ีมีบทบาทและอิทธิพลต่อสงัคมไทยในดา้นต่าง ๆ  มาอยา่งยาวนาน  เม่ือสงัคมไทยไดป้รับเปล่ียน

ไปสู่สังคมสมัยใหม่ท่ีตั้ งอยู่บนพ้ืนฐานแห่งเหตุและผล  การร้ือฟ้ืนและนําเสนอหลักธรรมคําสอนใน

พระพุทธศาสนาเพ่ือปรับรูปแบบสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งความมีเหตุผลและการสร้างสรรค์  จึงไดรั้บการ

อธิบายและนาํเสนอผา่นวรรณกรรมพทุธธรรม  เพ่ือปรับเปล่ียนสงัคมไทยใหเ้หมาะสมกบัปัจจุบนั 

  

คาํสําคญั:  การปรับรูปแบบ  สงัคมไทยสมยัใหม่  พระพทุธศาสนา 

 

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 

 ศาสนากบัสังคมและการเมือง ยอ่มมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ด  การเปล่ียนแปลงใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนใน

การเมืองและสังคม  ย่อมจะมีผลกระทบต่อศาสนา  และในทาํนองเดียวกนัการเปล่ียนแปลงทางศาสนา ก็จะมี

ผลกระทบต่อการเมืองและสังคมเช่นเดียวกนั (สมบูรณ์ สุขสาํราญ 2527 : 1)  การทาํความเขา้ใจความเป็นไปและ

ความเปล่ียนแปลงในทางสังคมและการเมือง จึงสามารถทาํความเขา้ใจไดจ้ากบทบาทของความเช่ือและหลกัคาํ

สอน ตลอดจนประเพณีและวฒันธรรมทางศาสนานั้น ๆ ท่ีมีต่อสงัคมและการเมือง  

  งานเขียนทางวิชาการท่ีศึกษาถึงประวติัศาสตร์และวฒันธรรมไทยท่ีผ่านมา พอจะยืนยนัไดว้า่ แมว้า่คน

ไทยจะยงัมีความเช่ือดั้งเดิมในการถือผีสางเทวดาและศาสนาพราหมณ์  แต่ความเช่ือหลกัยงัเป็นความเช่ือใน

พระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาไดมี้บทบาทอย่างสําคญัต่อวิถีชีวิตของคนไทยในทุกชนชั้น อย่างน้อยก็เร่ิม

ปรากฏตวัมาตั้งแต่กาํเนิดรัฐไทยในสมยักรุงสุโขทยัสืบเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั โดยผ่านบทบาทของพระสงฆท่ี์ได้

พร่ําสอนธรรมแก่ประชาชนโดยตรงและผ่านการประกอบพิธีกรรมอ่ืน ๆ พระพทุธศาสนาจึงมีความสมัพนัธ์อยา่ง

แนบแน่นกบัสังคมไทยมาช้านาน จนนักปราชญ์บางท่านกล่าวว่า ประวติัศาสตร์ของชนชาติไทยก็คือประวติั

ศาสตร์ของชนชาติท่ีนบัถือพระพุทธศาสนานัน่เอง (Phra Rajavaramuni 1990 : 11) โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในชนชั้น

ผูป้กครอง คือกษตัริยน์ั้น เป็นผูส้นับสนุนพระพุทธศาสนาในการสร้างโบราณวตัถุสําคญัทางพระพุทธศาสนา 

รวมทั้งประเพณีและวฒันธรรม แมว้า่ในทอ้งถ่ินจะมีประเพณีราษฎร์ท่ีเป็นธรรมเนียมปฏิบติัของคนทอ้งถ่ินมาแต่

เดิม แต่ประเพณีเหล่าน้ีก็ยงัคงผูกโยงใยด้วยคติความเช่ือของพระพุทธศาสนาเป็นแกนหลัก ทําให้สังคมมี

วฒันธรรมพทุธศาสนาเป็นหลกัร่วมกนั ความเป็นไปของสงัคมและวฒันธรรมจึงวิวฒันาการไปตามครรลองพุทธ

ศาสนา (ธิดา สาระยา 2552 : 97)  ดว้ยเหตุน้ี พระพุทธศาสนาจึงเป็นท่ีมาของศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณี ชีว

ทศัน์ โลกทศัน์และค่านิยมของชนชาติไทย หรืออาจกล่าวไดอี้กนยัหน่ึงวา่ พระพทุธศาสนามีบทบาทสาํคญัต่อการ

ปรับรูปแบบประเทศไทยในแต่ละยคุแต่ละสมยั   

 

2. วตัถุประสงค์ 

  บทความน้ีจึงตอ้งการศึกษาถึงบทบาทของพระพุทธศาสนาเถรวาทท่ีมีต่อการปรับรูปแบบประเทศไทย

ในสมยัต่าง ๆ  ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั โดยมีวตัถุประสงคด์งัน้ี 

2.1 เพ่ือศึกษาถึงการปรับรูปแบบประเทศไทยโดยอาศยัพระพทุธศาสนาในสมยัต่าง ๆ 

2.2 เพ่ือศึกษาถึงการอธิบายและนาํเสนอหลกัคาํสอนผ่านวรรณกรรมไตรภูมิพระร่วงและพทุธธรรมเพ่ือ

เป็นพ้ืนฐานของสงัคมไทย 

 

3. พระพุทธศาสนาเถรวาทกบัการปรับรูปแบบประเทศไทยในสมัยต่าง ๆ 

 แมว้า่พระพุทธศาสนาจะมิไดมี้แหล่งกาํเนิดอยูใ่นประเทศไทยมาแต่เดิม  แต่เป็นท่ียอมรับกนัวา่ เม่ือเร่ิม

มีรัฐไทยนั้น คนไทยหรือผูอ้าศยัอยู่ในดินแดนอนัเป็นท่ีตั้งของประเทศไทยจะนับถือศาสนาแบบวิญญาณนิยม            

(Animism) อนัเป็นความเช่ือดั้งเดิมท่ีสุดของมนุษยม์าก่อน คือมีความเช่ือในเร่ืองของผีสางวิญญาณสิงสถิตอยูใ่น

ส่ิงธรรมชาติและสถานท่ีต่าง ๆ (ภทัรพร สิริกาญจน 2557 : 1) ต่อมาเม่ือพระพุทธศาสนาไดเ้ร่ิมเขา้มาสู่ประเทศ

ไทยเป็นคร้ังแรกในสมยัทวารวดีท่ี “สุวรรณภูมิ” อนัมีศูนยก์ลางอยูท่ี่นครปฐม ซ่ึงนกัวิชาการทางดา้นโบราณคดี

และประวติัศาสตร์ต่างเช่ือกนัวา่ เป็นพระพทุธศาสนาแบบเถรวาท ท่ีนาํโดยพระโสณะและพระอุตตระ อนัเป็นผล
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มาจากการส่งสมณทูตออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นคร้ังแรกภายหลงัการสังคายนาคร้ังท่ี 3 ท่ีอุปถมัภ์โดย

พระเจา้อโศกมหาราช  (พระเทพเวที 2531 : 110-111)  

 ต่อมา ประมาณพุทธศตวรรษท่ี 18 พ่อขุนศรีอินทราทิตยไ์ดข้บัไล่ขอมออกไปจากลุ่มแม่นํ้ าเจา้พระยา

และตั้งตวัเป็นอิสระเป็นปฐมกษตัริยข์องกรุงสุโขทยั พระองคก็์ไดท้รงนบัถือพระพทุธศาสนาเถรวาทซ่ึงไดเ้ขา้มา

สู่แผ่นดินไทยตั้ งแต่สมัยทวารวดี และในสมยัของพ่อขุนรามคาํแหงมหาราช (ครองราชย์ พ.ศ.1820-1860) 

พระองคท์รงเป็นกษตัริยท่ี์ทรงเล่ือมใสและนบัถือพระพุทธศาสนาเถรวาทเป็นอยา่งมาก ไดท้รงสดบัถึงกิตติคุณ

ความเคร่งครัดของคณะสงฆล์งักาวงศ์ท่ีเมืองนครศรีธรรมราช จึงโปรดให้นิมนตค์ณะสงฆ์ลงักาวงศข้ึ์นมาท่ีกรุง

สุโขทัย และส่วนมากแล้วพระภิกษุนิกายน้ีจะนิยมอยู่ป่าจึงได้กลายเป็นพระป่าหรือคณะอรัญญิก พ่อขุน

รามคาํแหงมหาราชจึงทรงให้สร้างพระแท่นทาํดว้ยศิลา (ขดานหิน) ตั้งไวก้ลางดงตาล ขนานพระนามว่า”มนงั

คศิลาอาสน์” สาํหรับทรงใชเ้ป็นท่ีประทบัเพ่ือวา่ราชการบา้นเมืองและอบรมราษฎร และถา้เป็นวนัพระก็โปรดให้

พระภิกษุใชเ้ป็นอาสนะสาํหรับนัง่เทศน์โปรดชาวสุโขทยั พระองคจึ์งทรงเป็นแบบอยา่งของผูป้กครองท่ีทรงเป็น

ธรรมราชา ทรงปรับเปล่ียนกรุงสุโขทยั โดยอาศยัหลกัพุทธธรรมและทรงส่งเสริมประชาชนให้ประพฤติปฏิบติั

ธรรม จนประชาชนทัว่ไปเป็นผูฝั้กใฝ่ในธรรม  

จึงกล่าวไดว้่า ในสมยักรุงสุโขทยั  ในรัชสมยัของพ่อขุนรามคาํแหงมหาราช  พระองคไ์ดท้รงนาํเอา

หลกัการของพระพุทธศาสนามาใชเ้ป็นแนวทางในการปกครอง  กล่าวคือ  ทรงปกครองแบบบิดาปกครองบุตร     

(paternalism) พระองคท์รงดูแลทุกขสุ์ขของประชาชนเหมือนบิดามีหนา้ท่ีต่อบุตร ในขณะเดียวกนัประชาชนเองก็

ให้ความเคารพเช่ือฟัง  ความกตญั�ูต่อพระมหากษตัริยเ์ป็นการตอบแทน  เช่นเดียวกับบุตรพึงปฏิบติัต่อบิดา

มารดา ซ่ึงลกัษณะการปกครองดงักล่าวน้ีสอดคลอ้งกบัคุณค่าทางจริยธรรมของพระพุทธศาสนาท่ีไดจ้ดัระเบียบ

ความสัมพนัธ์ทางสังคมระหว่างบิดามารดากบับุตร  ตลอดจนแยกแยะสิทธิและหน้าท่ีของทั้งสองฝ่ายไวอ้ย่าง

ชัดเจน (สมบูรณ์ สุขสําราญ 2534 : 36-37) ดังมีขอ้ความปรากฏอยู่ในหลกัศิลาจารึกสุโขทัยทั่วไป การนําเอา

หลกัการทางพระพุทธศาสนาดงักล่าวมาใช้  นอกจากจะเป็นการปรับรูปแบบและจดัระเบียบสังคม และเป็น

เคร่ืองมือในการช้ีนาํจริยธรรมของผูป้กครองแลว้ ยงัเป็นการเสริมสร้างสถานะและความมัน่คงในอาํนาจทาง

การเมืองของอาณาจกัรของพระองคอี์กดว้ย 

 

4. ไตรภูมิพระร่วงกบัการปรับรูปแบบประเทศไทย 

การนาํเอาพระพทุธศาสนาเถรวาทมาเป็นรูปแบบทางการเมืองและสงัคมของรัฐไทย  ปรากฏชดัเจนมาก

ท่ีสุดในรัชสมยัของพระยาลิไทหรือพระมหาธรรมราชาลิไท  กษตัริยพ์ระองคท่ี์ 5 แห่งกรุงสุโขทยั  เม่ือพระองค์

ไดท้รงพระราชนิพนธ์ “ไตรภูมิพระร่วง”  หรือ  “เตภูมิกถา”  ข้ึนในปี พ.ศ. 1888 ซ่ึงเป็นท่ียอมรับกนัวา่ ไตรภูมิ

พระร่วงเป็นวรรณคดีท่ีอุดมไปดว้ยความหลากหลายดว้ยมิติต่างๆ  ไม่วา่จะเป็นจริยธรรม  คุณธรรม  อุดมการณ์

ทางดา้นการเมือง  จิตวทิยา  วทิยาศาสตร์  สงัคมและวฒันธรรม  และอ่ืนๆ  อีกมากมาย  แต่ท่ีเด่นชดัท่ีสุดก็คือ เป็น

วรรณคดีท่ีเป็นรากฐานสาํคญัในการปรับรูปแบบสงัคมและอุดมการณ์ทางดา้นการเมืองของรัฐไทย 

ไตรภูมิพระร่วง เป็นวรรณคดีไทยท่ีแต่งโดยคนไทยคนแรก   และเป็นวรรณคดีไทยเล่มแรกและเล่มเดียว

ท่ีมีอิทธิพลต่อสังคมไทยมากท่ีสุด   รวมทั้ งได้กลายเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมไทยยิ่งกว่าคมัภีร์ใดในทาง

พระพุทธศาสนาตั้งแต่สมยัสุโขทยัมา จนกระทัง่ถึงกลางกรุงรัตนโกสินทร์ (ส.ศิวรักษ ์2529 : 16-17) รวมทั้งเป็น

วรรณคดีท่ีไดรั้บการศึกษาและวิเคราะห์กนัอยา่งกวา้งขวางและลึกซ้ึง เพ่ือความเขา้ใจประวติัศาสตร์สังคมไทย  

ในไตรภูมิพระร่วงน้ีไดแ้บ่งภูมิหรือโลกออกเป็นสามภูมิ  คือ  กามภูมิหรือกามาวจรภูมิ อนัเป็นดินแดนท่ีเก่ียวขอ้ง
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อยูก่บัเร่ืองของกาม แบ่งยอ่ยออกเป็น 11 ภูมิ คือ อบายภูมิ 4 คือ นรก  เปรต อสุรกาย และดิรัจฉาน สุคติภูมิ 7 เป็น

มนุสสภูมิ 1 และสวรรคอี์ก 6 ภูมิท่ี 2 เรียกว่า รูปภูมิหรือรูปาวจรภูมิ เป็นดินแดนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองของกาม  

ซ่ึงเรียกว่า พรหมโลก 16  และภูมิท่ี 3  คืออรูปภูมิหรืออรูปาวจรภูมิ เป็นดินแดนของพรหมซ่ึงไม่มีรูป มีแต่จิต

เท่านั้น ซ่ึงในแต่ละชั้น จะมีการแบ่งแยกออกเป็นชั้น ๆ ตั้งแต่สูงสุดจนตํ่าสุดรวมเป็น 31 ชั้น ในแต่ละชั้นจะเป็นท่ี

อยูอ่าศยัของผูท่ี้ทาํบุญหรือกรรมดีมากนอ้ยลดหลัน่กนัลงมาจนถึงขั้นตํ่าสุด นอกจากน้ีในแต่ละชั้นยงัไดอ้ธิบาย

สภาพความเป็นอยูข่องแต่ละชั้นวา่มีความสุขสบายและความทุกขท์รมานอยา่งไร รวมทั้งไดอ้ธิบายเง่ือนไขในการ

เข้าไปอยู่และเล่ือนชั้นในแต่ละชั้นคือ การประกอบกรรมดี  กรรมชั่วอีกด้วย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์  

(ประยุทธ์ ปยุตฺโต) (พระราชวรมุนี 2526 : 49-51) ไดป้ระมวลแนวคิดและความเช่ือท่ีเป็นเน้ือหาสาระสําคญัท่ี

ปรากฏในไตรภูมิพระร่วงวา่มี 3 คติสาํคญั คือ  

1. ศีลธรรมของคนท่ัวไป  ความคิดความเช่ือเร่ืองนรก  สวรรค ์ หลกักรรม คือ การทาํกรรมดี  กรรมชัว่  

หลกัธรรมของนกัปกครอง 

2. คติการรู้เท่าทันสภาวธรรมท้ังหลายตามความเป็นจริง  คติเก่ียวกบัไตรลกัษณ์ คือ อนิจจงั  ทุกขงั  และ

อนตัตา 

3. คติการเวยีนว่ายตายเกิดในไตรภูมิ ความมุ่งหมายท่ีจะไปสวรรค ์นิพพานและไปพบพระศรีอาริย ์ 

สาระสําคญัอย่างหน่ึงท่ีปรากฏในไตรภูมิพระร่วง ก็คือ การหลุดพน้จากภูมิทั้ งสามไปสู่ภูมิท่ี 4 คือ            

จตุตถภูมิหรือโลกุตรภูมิ  คือ การเขา้ถึงพระนิพพาน  ดังนั้น  เม่ือมองจากสาระสําคญัของไตรภูมิพระร่วงให้

ครบถว้น  อาจเรียกช่ือไตรภูมิพระร่วงตามท่ีสมเด็จพระพทุธโฆษาจารย ์(ประยทุธ์  ปยตฺุโต)  เรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่  

“ไตรภูมิและการหลุดพ้นจากไตรภูมิ”  ซ่ึงหลกัธรรมแกนในไตรภูมิพระร่วงมีเน้ือหาสาระท่ีสอดคล้องกับ

หลกัการในพระพทุธศาสนา 

เป็นท่ีเช่ือกนัวา่  คติต่าง ๆ เหล่าน้ีท่ีปรากฏในไตรภูมิพระร่วง  น่าจะมาจากอิทธิพลทางความคิดเก่ียวกบั

ไตรภูมิท่ีมีมาก่อนไตรภูมิพระร่วงซ่ึงแพร่หลายอยูใ่นสังคมตั้งแต่ก่อนสมยัสุโขทยัและแพร่กระจายอยูใ่นคนไทย

กลุ่มต่าง ๆ  อยู่แลว้  ไตรภูมิพระร่วงมิใช่ตน้กาํเนิดของความคิดความเช่ือเหล่าน้ี แต่เป็นตวัเสริมความเช่ือท่ี

แพร่หลายอยูแ่ลว้ในสังคมไทยในสมยันั้นให้แน่นแฟ้นและชดัเจนมากยิ่งข้ึน ดงัท่ีธิดา สาระยา (2539 :162-163)  

ไดใ้หเ้หตุผลประกอบไวว้า่ 

1. ความคิดเร่ืองนรก สวรรค ์ท่ีปรากฏในไตรภูมิพระร่วงสอดคลอ้งกบัความเช่ือดั้งเดิมเก่ียวกบัชีวิตหลงั

ความตายซ่ึงไม่ไดสู้ญหายไปจากไหน  แต่ไปนรก  สวรรคแ์ทน  แลว้แต่กรรมดี กรรมชัว่ของแต่ละคน 

2. ผูค้นดั้ งเดิมในภาคพ้ืนน้ีได้รับอิทธิพลทางความคิดเก่ียวกับเร่ืองพระโพธิสัตวใ์นชาดกต่าง ๆ ซ่ึง

แพร่หลายอยูก่่อนแลว้  เน้ือหาหลายตอนในไตรภูมิพระร่วงจึงมาจากเร่ืองชาดก เช่น เร่ืองนรก 

3. คติเร่ืองนรก สวรรค์มาจากอิทธิพลของมาเลยยสูตร ซ่ึงเป็นเร่ืองเก่ียวกับพระมาลยัและพระอริย

เมตไตรยโพธิสตัว ์ ซ่ึงสนันิษฐานกนัวา่แพร่มาจากพม่า 

4. สาระบางอยา่งในไตรภูมิพระร่วงพยายามตอบใหค้วามหมายแก่คติดั้งเดิม  เช่น เร่ืองเปรตเป็นตน้ 

 นอกจากน้ี คติความเช่ือและสาระท่ีปรากฏในไตรภูมิพระร่วงไดท้าํให้ถูกมองว่า ไตรภูมิพระร่วงเป็น

วรรณคดีการเมืองท่ีสาํคญัยิง่ของไทย (ชลธิรา กลดัอยู ่2517 : 22) ทั้งน้ีเพราะไตรภูมิพระร่วงมีบทบาทท่ีสาํคญัต่อ

สงัคมและการปกครอง 4 ดา้น คือ 

1. บทบาทท่ีมต่ีอการปกครองสมยัสุโขทัย  โดยขอ้ความในไตรภูมิพระร่วงบางตอนถูกเรียบเรียงข้ึนเพ่ือ

ปกครองชาวสุโขทยัทางออ้ม  โดยผ่านความเช่ือทางศาสนา ก่อนหนา้ท่ีจะมีการบญัญติักฎหมายข้ึนใชบ้งัคบั ใน
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ไตรภูมิพระร่วงจะมีการกาํหนดโทษไวค้่อนขา้งจะเป็นสญัลกัษณ์หรือไม่ก็กาํหนดข้ึนเป็นโทษทางใจท่ีคอ่นขา้งจะ

รุนแรง เช่น นรกภูมิ  ซ่ึงมีนรกขมุต่าง ๆ ลว้นแต่น่ากลวั  น่าสยดสยอง  กาํหนดไวส้าํหรับคนรวย  ขา้ราชการและ

บุคคลประเภทอ่ืน ๆ ท่ีประพฤติมิชอบ  

2. บทบาทท่ีมีต่อการสร้างเสริมพระราชอาํนาจ ไตรภูมิพระร่วงมีส่วนสําคญัยิ่งในการเสริมพระราช

อาํนาจตามคติพราหมณ์ให้ตั้งมัน่อยู่ไดโ้ดยปราศจากขอ้สงสัยหรือขอ้โตแ้ยง้ใด ๆ ดว้ยการผนวกความเช่ือทาง

พุทธศาสนา หรือ “บุญ  กรรม” เขา้ไปอย่างกลมกลืน  ในขณะท่ีอาณาจักรอ่ืนในสมยันั้นยงัคงมีเทวราชาอยู่  

สุโขทยัก็กา้วไปอีกข้ึนหน่ึง  คือมี ธรรมราชา เป็นองคแ์รกในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ โดยไดรั้บอิทธิพลจากรา

โชบายของพระเจา้อโศกมหาราช   คติแห่งธรรมราชาน้ีจึงไดแ้พร่หลายไปในสงัคมไทยตลอดมา 

3. บทบาทท่ีมต่ีอการขยายอาณาเขต  พระมหาธรรมราชาลิไท  ไดท้รงนาํเอาแนวคิดเร่ือง “จกัรแกว้”  ซ่ึง

เป็นสัญลกัษณ์คู่บุญบารมีของจกัรพรรดิราชมาใชใ้นการปลูกฝังและสร้างเสริมบารมีเพ่ือประโยชน์ในการขยาย

อาณาเขต   ตามคติท่ีวา่ เม่ือไปถึงท่ีใดก็ถือไดว้า่ปราบแผน่ดินนั้นไดส้าํเร็จ   

4. บทบาทในการปลูกฝังอุดมการณ์ทางการเมือง  โดยตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของอุดมการณ์ทางศาสนาและ

ศีลธรรม เช่น การสอนให้ประชาชนถือศีลห้า  ทาํความดี  สอนให้ทาํบุญ  ให้ทานเพ่ือให้สังคมมีการอุดหนุนเจือ

จานซ่ึงกนัและกนั 

จากบทบาทของไตรภูมิพระร่วงในดา้นต่าง ๆ ดงักล่าวมา  ไดท้าํใหไ้ตรภูมิพระร่วงนอกจากเป็นรากฐาน

อุดมการณ์ของสังคมไทยตั้งแต่สมยักรุงสุโขทยัในระยะแรก ๆ  เป็นตน้มา  แลว้ยงัมีบทบาทสําคญัต่อการปรับ

รูปแบบสงัคมไทยทั้งในระดบัเมืองและระดบัทอ้งถ่ิน (ธิดา  สาระยา 2539: 162-163)  

ในสมยัอยุธยา  แมจ้ะมีการเปล่ียนแปลงคติเก่ียวกบัพระมหากษตัริยโ์ดยเน้นความเป็นเทวราชาตาม

แนวคิดในศาสนาพราหมณ์และขอม  แต่ก็ยงัมีการผสมผสานเขา้กบัคติทางพระพุทธศาสนาจนกษตัริยใ์นสมยั

อยธุยามีสถานะเป็นเทวพุทธราชา   ซ่ึงความเช่ือโดยทัว่ไปก็ยงัสอดคลอ้งกบัความเช่ือในพุทธศาสนาของราษฎร

ตามท่ีปรากฏในไตรภูมิพระร่วงนัน่เอง  กษตัริยเ์กือบทุกพระองคใ์นสมยัอยธุยาก็ยงัไดเ้ลียนแบบกิจกรรมของพระ

มหาธรรมราชาลิไท  โดยเฉพาะอยา่งยิง่การโปรดใหแ้ต่ง “มหาชาติคาํหลวง” หรือ “มาลยัคาํหลวง” ในรัชสมยัของ

พระบาทสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (สมบติั จนัทรวงศ ์2539 : 325)  การโปรดใหแ้ต่ง “กาพยม์หาชาติ” สาํหรับ

พระเทศน์และเป็นตน้เคา้ใหเ้กิด ”มหาชาติกลอนเทศน์” แพร่หลายไปในทอ้งถ่ินในรัชสมยัของพระเจา้ทรงธรรม  

ลว้นแต่เป็นการเสริมสร้างการกระจายตวัของความคิดท่ีเก่ียวกบัไตรภูมิ และเป็นการวางพ้ืนฐานทางจริยธรรมและ

สร้างความเขม้แขง็ของอุดมการณ์ของสงัคม  โดยอาศยัพ้ืนฐานทางพระพทุธศาสนา 

ในสมยักรุงธนบุรี  ก็มีความพยายามท่ีจะสร้างตาํรับไตรภูมิข้ึน  เพ่ือเป็นฐานในการปรับรูปแบบสังคม

และจดัระบบความคิดและสร้างแนวทางจริยธรรมให้แก่สังคมภายหลงัการเสียกรุงคร้ังท่ี 2 โดยมีการสร้างสมุด

ภาพ “ไตรภูมิบุราณ” ฉบับกรุงธนบุรีข้ึน  (ธิดา สาระยา 2539 : 148)  และในยุคเร่ิมตน้ของกรุงรัตนโกสินทร์               

การเสด็จปราบดาภิเษกข้ึนเป็นพระมหากษตัริยพ์ระองคใ์หม่ ภายหลงัจากท่ีบา้นเมืองอยูใ่นภาวะสงคราม การไร้

ระเบียบของสังคมและอยู่ในความเส่ือมโทรมทางศีลธรรมและจริยธรรม พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า                   

จุฬาโลก ในฐานะผูท้รงสถาปนาราชวงศ์ใหม่ ทรงให้ความสําคญักับพระราชภารกิจในการปรับรูปแบบและ              

จัดระเบียบสังคมทั้ งทางโลกและทางธรรม ให้มีความสอดคล้องกับพระพุทธศาสนาเถรวาทมากสุด (วินัย                      

พงศ์ศรีเพียร 2544 : 83) จึงทรงพยายามท่ีจะสืบสานและสถาปนาอุดมการณ์ทางพระพุทธศาสนาข้ึนมาเป็นสดมภ์

ของสงัคมเช่นยคุอ่ืน ๆ เช่นกนั  ดงัจะเห็นไดจ้ากพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกใน

การเสด็จข้ึนครองราชยว์า่ “ตั้งใจจะอุปถัมภก  ยอยกพระพุทธศาสนา  จะป้องกันขอบขณัฑสีมา  รักษาประชาชน
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และมนตรี” (พระเทพเวที 2531 : 33) พร้อมกนัน้ี พระองค์ยงัทรงมีพระราชโองการให้มีการเรียบเรียงและแต่ง 

“ไตรภูมิโลกวินิจฉัยกถา” ข้ึน   ซ่ึงอาจถือไดว้า่ เป็นความพยายามท่ีจะสถาปนาโลกทศัน์ใหม่ให้แก่คนในสังคม

สมยันั้น (สมบติั จนัทรวงศ ์2539 : 382) โดยอาศยัคติความเช่ือตามท่ีปรากฏอยูใ่นไตรภูมิเป็นประการสาํคญั 

 

5. การปรับรูปแบบสังคมไทยสมัยใหม่ : จากคติไตรภูมพิระร่วงสู่คติพุทธธรรม 

ต่อมา เม่ืออารยธรรมตะวนัตกไดเ้ร่ิมเขา้มาสู่สังคมไทยในสมยัรัชกาลท่ี 3  และตน้สมยัรัชกาลท่ี 4  ก็ได้

มีการปรับเปล่ียนโลกทศัน์และชีวทศัน์  โดยเลิกโครงสร้างของไตรภูมิมาเนน้ความเป็นเหตุผลของชีวิต สุขทุกข ์ 

ดีชัว่ในปัจจุบนั  โดยเน้นศกัยภาพของมนุษยใ์นปัจจุบนัเป็นสําคญั (สุภาพรรณ ณ บางชา้ง 2535 : 106-107) ซ่ึง

ปัจจยัแห่งเปล่ียนแปลงน้ีนอกจากจะมาจากความเปล่ียนแปลงของสภาพสังคม  เศรษฐกิจและการเมืองซ่ึงได้

ดําเนินมาตั้ งแต่ต้นรัตนโกสินทร์แล้ว  ย ังมาจากการเข้ามามีบทบาทในสังคมไทยของมิชชันนารีนิกาย

โปรเตสแตนตท่ี์เขา้มาพร้อมกบัวิทยาการตะวนัตกดว้ย  ความเปล่ียนแปลงดงักล่าวน้ีเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนการการ

อธิบายหลกัคาํสอนในพระพทุธศาสนาและโลกภูมิใหส้อดคลอ้ง กบัวทิยาศาสตร์ในหนงัสือแสดงกิจจานุกิจ  ของ

เจา้พระยาทิพากรวงศ์  (ขาํ  บุนนาค)  (เจา้พระยาทิพากรวงศ์ 2541)  ผูไ้ดรั้บการขนานนามวา่ ชาวพุทธสมยัใหม่ 

(The Modern Buddhist)  ในสมยันั้น  และเม่ือสงัคมไทยไดรั้บการปรับปรุงไปตามแนวคิดแบบตะวนัตกมากยิง่ข้ึน  

พระสงฆ์ในฐานะตวัแทนของพระพุทธศาสนาก็ไดมี้บทบาทอย่างสาํคญัในการจดัการศึกษามากข้ึน  ซ่ึงทาํให้

พระพุทธศาสนาแพร่หลายและประชาชนก็ใกลชิ้ดกบัวดัหรือพระศาสนามากยิ่งข้ึน  ดงัจะเห็นไดว้่า โรงเรียน

ราษฎร์เกือบทั้งหมดท่ีตั้งข้ึนในสมยัรัชกาลท่ี 5   และในสมยัต่อมาก็ลว้นตั้งอยูใ่นวดัเกือบทั้งส้ิน (วฒิุชยั มูลศิลป์ 

2529 : 59) การเผยแพร่อุดมการณ์พระพทุธศาสนาจึงกระทาํผา่นระบบการศึกษาท่ีพระสงฆไ์ดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมใน

ระยะเร่ิมตน้ 

ภายหลงัจากท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี 5 ไดท้รงแกไ้ขแบบแผนการศึกษา  การบริหารและ

การปกครองทางฝ่ายอาณาจกัรเรียบร้อยแลว้  ก็มีการจดัการโครงสร้างการบริหารและการปกครองคณะสงฆใ์หมี้

ลกัษณะคู่ขนานกบัโครงสร้างการบริหารและการปกครองของฝ่ายอาณาจกัร  โดยทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ใหต้รา

พระราชบญัญติัลกัษณะการปกครองคณะสงฆ ์ร.ศ. 121 ข้ึน ใน พ.ศ. 2445   ซ่ึงถือไดว้า่ เป็นการเร่ิมนโยบายท่ีจะ

สร้างศาสนจกัรแห่งชาติข้ึน  เพ่ือรวบรวมนิกายต่าง ๆ ของพระพุทธศาสนาเขา้มาเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั เพ่ือให้

สถาบนัสงฆไ์ทยมีโครงสร้างท่ีแน่นอนเป็นระบบเดียวกนัทั้งชาติ  (Keyes 1989 : 139)  โดยนยัน้ี  การปรับรูปแบบ

สังคมไทยและการสร้างอุดมการณ์และการบูรณาการภายในชาติก็สามารถทาํไดผ้่านคณะสงฆ์   ดงัจะเห็นไดว้า่  

ในสมยัรัชกาลท่ี 6  เม่ือไทยตอ้งเผชิญหน้ากบัลทัธิล่าอาณานิคม  พระพุทธศาสนาก็ถูกนาํมาใชเ้พ่ือเสริมสร้าง

จิตสํานึกในความเป็นชาติไทยภายใตค้าํขวญั “ชาติ  ศาสนา (พุทธ)  และพระมหากษตัริย”์  เพ่ือต่อตา้นการ

แทรกแซงของวฒันธรรมตะวนัตกท่ีมีต่อสงัคมไทยยคุนั้นอนัมีศาสนาคริสตเ์ป็นแกนนาํ 

 อยา่งไรก็ตาม เม่ือสังคมไทยไดพ้ฒันาไปสู่ความเจริญสมยัใหม่ตามแบบอยา่งตะวนัตกอยา่งเต็มท่ี  และ

ในช่วง 100 กวา่ปีท่ีผ่านมานั้น  พระพุทธศาสนาในสงัคมไทยไดอ่้อนแอลงโดยลาํดบั  แมจ้ะมีพระภิกษุสงฆ์ท่ีมี

บทบาทสาํคญัในการร้ือฟ้ืนพระพทุธศาสนาใหก้ลบัมามีบทบาทสาํคญั ต่อสงัคมและการเมือง  ตลอดจนไดส่้งผล

ทางความคิดต่อการศึกษาพระพุทธศาสนาในสังคมไทยสมยัใหม่ คือ ท่านพุทธทาสภิกขุ แต่พระพุทธศาสนาใน

สังคมไทย  ท่ีมีพระสงฆ์เป็นผูด้าํเนินบทบาทสําคญัผ่านบทบาททางดา้นการศึกษาและปลูกฝังคุณค่าทางด้าน

จริยธรรมก็เร่ิมสูญเสียบทบาทในสังคมพร้อม ๆ กับการท่ีสังคมไทยเองก็มีสภาพ “ทันสมัยแต่ไม่พัฒนา” 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 14 ประจาํปี 2562 วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 

 

567 

(Modernization without Development)  คือ การท่ีสังคมมีแต่ความเจริญกา้วหนา้ในดา้นเทคโนโลยแีละวตัถุอ่ืน ๆ  

แต่ในขณะเดียวกนัก็มีปัญหาต่าง ๆ ตามมาอยา่งมากมายโดยเฉพาะปัญหาทางดา้นคุณค่าและจิตใจ  

 

6. พุทธธรรมกบัการปรับรูปแบบของสังคมไทยสมัยใหม่ 

ความเปล่ียนแปลงดงักล่าวน้ี  ไดส่้งผลกระทบต่อการปรับตวัของพระพุทธศาสนาใหท้นักบัความเจริญ

สมยัใหม่เป็นอยา่งมาก  ทั้งน้ีเพราะพระพทุธศาสนามีลกัษณะเชิงจารีตสูง  แมจ้ะมีความพยายามในการปรับตวัใน

ดา้นบทบาทของสถาบนัสงฆ ์และการอธิบายและตีความคาํสอนใหส้อดคลอ้งกบัสังคมสมยัใหม่มากยิ่งข้ึน  เช่น 

การตีความแนวคิดทางจกัรวาลวิทยาตามจารีตประเพณี  เช่น  สวรรค ์ นรก  เปรต  เทวดา  มารและการเกิดใหม่

เป็นตน้  ให้เป็นเร่ืองของสภาวะทางดา้นจิตใจท่ีมิใช่ภพภูมิ  แต่ก็ดูเหมือนวา่  พระพุทธศาสนาไม่ไดมี้ส่วนต่อการ

สร้างความเขม้แขง็ของสังคมเช่นแต่ก่อน และสังคมไทยก็ดูเหมือนกบัวา่  เป็นสังคมท่ีไร้ทิศทางและอุดมการณ์ท่ี

เป็นศูนย์รวมของคนในชาติท่ีจะก่อให้เกิดการสร้างสรรค์อารยธรรม ในปัจจุบันน้ี จึงมีความพยายามจาก

นักปราชญ์หลายท่านท่ีพยายามนําเสนอหลักคาํสอนในพระพุทธศาสนา  เพ่ือปรับรูปแบบประเทศไทยให้

สอดคลอ้งกบัสงัคมสมยัใหม่  บทบาทท่ีเห็นไดช้ดัเจน ก็คือ ความพยายามนาํเสนอผ่านวรรณกรรมพทุธธรรมของ

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย ์(ประยุทธ์ ปยุตฺโต)  ซ่ึงท่านเห็นว่า แนวทางสร้างสรรค์ในการนาํพุทธธรรมมาใช้

อธิบายใหส้อดคลอ้งกบัสงัคมไทยร่วมสมยัดงักล่าวน้ี  จะแสวงหาจากแหล่งใด  การกลบัไปร้ือฟ้ืนไตรภูมิพระร่วง

ใหก้ลบัมาเป็นพ้ืนฐานของสงัคมไทยอยา่งเดิมควรดาํเนินการหรือไม่   

อยา่งไรก็ตาม  ไตรภูมิพระร่วงแมไ้ดเ้คยเป็นอุดมการณ์สงัคมไทยมาร่วมศตวรรษแลว้  ยอ่มจะถูกส่ิงต่าง 

ๆ  เคลือบคลุมเป็นธรรมดา  แมจ้ะมีเน้ือหาหลกัท่ีมุ่งไตรลกัษณ์  และมีจุดสุดยอดอยูท่ี่การทาํตนใหพ้น้ทุกขอ์นัเป็น

อุดมคติในทางพุทธศาสนาเถรวาท  แต่ดูเหมือนวา่ไตรภูมิพระร่วงจะสะกดผูค้นให้ติดยึดอยูก่บัการเวียนวา่ยตาย

เกิดในแวดวงวฏัสงสารเป็นสาํคญั   จนทาํใหล้ะเลยแก่นแทใ้นพระพทุธศาสนา  ซ่ึงไม่สามารถท่ีจะส่ือสารและให้

พลงัในการอธิบายท่ีสอดคลอ้งกบัสงัคมสมยัใหม่ได ้ เม่ือพิจารณาจากสภาพในปัจจุบนัน้ีก็จะพบวา่  “พุทธธรรม”  

ท่ีนิพนธ์โดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย ์(ประยทุธ์  ปยตฺุโต)  เป็นวรรณกรรมท่ีไดรั้บการแพร่หลาย  ผลิตซํ้ า และ

กระจายอยา่งมาก  และไดรั้บการยอมรับวา่ เป็นวรรณกรรมพระพุทธศาสนาท่ีดีท่ีสุดเท่าท่ีเขียนกนัมาในทุกภาษา   

(พระไพศาล วิสาโลก และคณะ 2542 : 18)   เป็นหนงัสือท่ีอธิบายพระพุทธศาสนาอย่างลุ่มลึก  เป็นระบบ  และ

ชดัเจนท่ีสุด  เป็นเสมือน ”คมัภีร์วสุิทธิมรรค” สมยัใหม่  พทุธธรรมจึงไดรั้บการพิจารณาวา่ น่าจะเป็นหนงัสือท่ีจะ

สามารถสร้างสรรคส์งัคมไทยและอารยธรรมของมนุษยชาติในปัจจุบนัไดอ้ยา่งเหมาะสมท่ีสุด 

 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ผู ้นิพนธ์หนังสือพุทธธรรมได้รับการยกย่องว่า เป็นพระนักวิชาการ                           

(a scholar monk) และท่านไดรั้บรางวลัการศึกษาเพ่ือสนัติภาพ (UNESCO Prize for Peace Education) จากองคก์าร

ศึกษา  วิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ  ในปี พ.ศ. 2537 การนาํเสนอและอธิบายคาํสอนของพระ

พรหมคุณาภรณ์มีลกัษณะประยกุตเ์ขา้กบัวิชาการสมยัใหม่ไดอ้ยา่งเหมาะสม ดงัจะเห็นไดจ้ากช่ืองานนิพนธ์ของ

ท่าน เช่น เศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์  การพัฒนาท่ีย ัง่ยืน  พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของ

วทิยาศาสตร์  การศึกษาท่ีสากลบนฐานแห่งภูมิปัญญาไทยเป็นตน้  นอกจากน้ีแนวการอธิบายของท่านยงัมีลกัษณะ

อิงอาศยัจารีตประเพณี  ประนีประนอม  การอธิบายคาํสอนของท่าน  จึงตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานท่ีคนรุ่นเก่ายอมรับได้

และคนรุ่นใหม่ก็พึงพอใจ 

 งานนิพนธ์เร่ือง “พุทธธรรม” น้ี  ไดจ้ดัหมวดหมู่ของธรรมในพระพุทธศาสนาออกเป็น  2  หมวดใหญ่  

คือ หมวดมชัเฌนธรรมเทศนา  คือ หลกัความจริงเก่ียวกบัสภาวะและกฎธรรมชาติ ท่ีพยายามอธิบายวา่ ชีวิตคือ
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อะไร (ขนัธ์ 5 อายตนะ 6) ชีวิตเป็นอยา่งไร (ไตรลกัษณ์)  ชีวิตเป็นไปอยา่งไร (ปฏิจจสมุปบาทและกรรม)  ชีวติ

ควรใหเ้ป็นไปอยา่งไร (นิพพาน)  และหมวดมชัฌิมาปฏิปทา คือ หลกัความจริงเก่ียวกบัการประพฤติปฏิบติัท่ีเป็น

กลางหรือสอดคลอ้งกบักฎธรรมชาติ ท่ีพยายามอธิบายว่า ชีวิตควรเป็นอยูอ่ย่างไร (มชัฌิมาปฏิปทาหรือมรรคมี

องค์ 8) ซ่ึงอาจแบ่งง่าย ๆ เป็นหมวดสัจธรรมกบัจริยธรรมนั่นเอง นอกจากน้ีแลว้ ในแต่ละหมวดยงัไดรั้บการ

อธิบายดว้ยขอ้ธรรมในพระพุทธศาสนาอยา่งครบถว้น รอบดา้น และลุ่มลึกดว้ยภาษาร่วมสมยัอนัสละสลวย  เช่น 

การประมวลวธีิคิดแบบพทุธ  10 วธีิเป็นตน้ 

 พระไพศาล  วสิาโล (2542 : 142-160)  ไดส้รุปลกัษณะสาํคญัของพทุธธรรมใน  3  มิติ คือ 

1. ความกวา้ง พุทธธรรมมีเน้ือหาท่ีครอบคลุมกวา้งขวางครอบคลุมมิติต่าง ๆ เช่น มิติทางสัจธรรม – 

จริยธรรม, โลกียธรรม-โลกุตตรธรรม, และมิติท่ีครอบคลุมชีวิต-สังคม-ธรรมชาติ เป็นตน้  มิติทางดา้นความกวา้ง

ดงักล่าวน้ี  พุทธธรรมมีความโดดเด่นมากกวา่คมัภีร์อ่ืนๆ ในประวติัศาสตร์ของพระพุทธศาสนา  ไม่วา่จะเป็นวิ

สุทธิมรรค  มิลินทปัญหา หรือแมก้ระทัง่มงัคลตัถทีปนี 

2. ความยาว  พุทธธรรมมีเน้ือหาทั้งในส่วนท่ีเพ่ิมเติมและลดทอนเน้ือหาจากการนาํเสนอโดยครูอาจารย์

ในรุ่นหลงัๆ  โดยเนน้การนาํเสนอตามหลกัการดั้งเดิมของพระพทุธศาสนาเท่านั้น 

3. ความลึก พุทธธรรมมีความลุ่มลึกถึงหลกัโลกุตตรธรรมท่ีเร่ิมหายไปจากคาํสอนกระแสหลกัของ

พระพุทธศาสนาในสังคมไทย  โดยผูนิ้พนธ์พุทธธรรมไดเ้นน้ถึงหลกัพระนิพพานในฐานะจุดมุ่งหมายสูงสุดของ

ชีวติท่ีพึงเขา้ถึงในชีวติน้ี 

นอกจากน้ีแลว้  พุทธธรรมยงัมีสาระสําคญัท่ีนัยสําคญัต่อสังคมร่วมสมยัเป็นอย่างมาก  คือ การฟ้ืนฟู

สาระท่ีหายไป คือ โลกุตตรธรรม มิติทางดา้นสังคม  และท่ีสําคญัยิ่งก็คือ พุทธธรรมนั้น เป็นจุดบรรจบของภูมิ

ปัญญาดั้งเดิมกบัวทิยาการแผนใหม่  (พระไพศาล วสิาโล 2542 : 152-154) 

พทุธธรรม  แมจ้ะเป็นหนงัสือท่ีเนน้หลกัวชิาการตามหลกัการดั้งเดิมของพระพทุธศาสนา  ซ่ึงผูนิ้พนธ์ได้

เนน้ความถูกตอ้งแม่นยาํตามหลกัพุทธธรรมอยา่งแทจ้ริง  โดยเนน้หลกัฐานทางคมัภีร์เป็นสาํคญั  และผูนิ้พนธ์ได้

จาํกดัขอบเขตไวไ้ม่ครอบคลุมส่ิงท่ีเรียกวา่พระพทุธศาสนาทั้งหมด  โดยพทุธธรรมน้ีครอบคุลมเฉพาะในส่วนของ 

“ธรรม” เป็นหลกัใหญ่เท่านั้น  และผูนิ้พนธ์มุ่งหวงัว่าอาจจะตอ้งมีหนังสืออีกเล่มหน่ึงท่ีเขา้คู่กบัพุทธธรรม คือ 

“อริยวนิยั” ซ่ึงเป็นส่วนท่ีครอบคลุมในเร่ืองระเบียบ  การจดัระเบียบ  การวางกฎเกณฑแ์ละการจดัระบบต่าง ๆ  แต่

นบัถึงปัจจุบนั  ผลงานท่ีผูนิ้พนธ์คาดหวงัไวก็้ยงัไม่เกิดข้ึนมา  อยา่งไรก็ตาม  งานเขียนและงานบรรยายต่างๆ ของ

ท่านในเร่ืองต่างๆ ทั้งทางดา้นการศึกษา  ส่ิงแวดลอ้ม  การพฒันา  วิทยาศาสตร์  เศรษฐศาสตร์ เป็นตน้  ก็อาจนบั

ไดว้า่ เป็นอริยวนิยั ท่ีท่านมุ่งหวงัไวน้ัน่เอง (วรีะ สมบูรณ์ 2545 : 18)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 จากท่ีศึกษามา จึงอาจกล่าวไดว้่า หากไตรภูมิพระร่วงเคยปรับรูปแบบประเทศไทยในอดีตมามาแลว้  

และเม่ือสงัคมไทยไดเ้ปล่ียนไปสู่สงัคมสมยัใหม่มากยิง่จ้ึน หากจะพึงมีวรรณกรรมทางพระพทุธศาสนาช้ินใดท่ีจะ

เป็นอุดมการณ์ในการปรับรูปแบบและสร้างสรรคส์งัคมไทย ตลอดจนสามารถท่ีจะสร้างอารยธรรมของมนุษยชาติ

ไดอ้ยา่งเหมาะสมในปัจจุบนัและในศตวรรษท่ี 21 แลว้ไซร้  งานช้ินนั้นก็น่าจะเป็น “พุทธธรรม” ของสมเดจ็พระ

พทุธโฆษาจารยน์ัน่เอง    

 

7. บทสรุป 

เม่ือพิจารณาจากประวติัศาสตร์ของสังคมไทยแลว้  จะเห็นไดว้า่ พระพุทธศาสนาไดมี้บทบาทสาํคญัต่อ

การปรับรูปแบบและสร้างสรรค์สังคมไทยมาอย่างยาวนาน  ซ่ึงในเบ้ืองตน้ของสังคมไทยจะเห็นไดถึ้งความ
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พยายามในการนาํเอาพระพุทธศาสนามาใชเ้ป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการสร้างสรรคป์ระเทศไทย  ผ่านวรรณกรรม

ไตรภูมิพระร่วง  ซ่ึงเป็นวรรณกรรมท่ีมีอิทธิพลต่อสังคมไทย ทั้ งในด้านคุณธรรมและจริยธรรม  อุดมการณ์

ทางดา้นการเมือง  ชีวทศัน์และโลกทศัน์ของคนไทย  เม่ือสังคมไดไ้ดเ้ร่ิมเผชิญหนา้กบักระแสความเปล่ียนแปลง

ของโลกสมยัใหม่ท่ีมาจากตะวนัตก การปรับเปล่ียนและการปรับรูปแบบประเทศให้มีความเหมาะสมกบัความ

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน  จึงเป็นความสําคญัและจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะนาํประเทศไปสู่ความเจริญสมยัใหม่  ความ

พยายามในการอธิบายและตีความพระพุทธศาสนาให้สอดคลอ้งและตอบปัญหาสังคมในโลกยคุใหม่  จึงเกิดข้ึน

อย่างมากมาย  การอธิบายพระพุทธศาสนาตามแนวเดิมท่ีปรากฏในไตรภูมิพระร่วงจึงไม่เพียงพอต่อการ

สร้างสรรคส์งัคมสมยัใหม่ได ้ และยิง่ในปัจจุบนัน้ี  ปัญหาและวกิฤตการณ์ต่าง ๆ ท่ีมนุษยป์ระสบอยู ่ท่ีมีลกัษณะท่ี

เช่ือมโยงถึงกันและกัน  ท่ีเรียกว่าเป็นกระแสโลกาภิวตัน์  ก็ยิ่งมีความซับซ้อนและจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งมี

คาํอธิบายจากพระพุทธศาสนาท่ีเหมาะสมและชดัเจน  การอธิบายและการนาํเสนอวรรณกรรมพุทธธรรมของ

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย ์จึงอาจถือไดว้า่ เป็นความพยายามในการปรับรูปแบบประเทศไทยใหเ้หมาะกบัสงัคม

สมยัใหม่  เพราะเป็นการนาํเสนอหลกัคาํสอนท่ีแทจ้ริงในพระพุทธศาสนาท่ีเรียกวา่ หลกัธรรมวินยั ท่ีครอบคลุม

ทั้งในมิติของปัจเจกบุคคล และระดบัสังคม  ไม่ว่าจะเป็นการนาํเสนอหลกัคาํสอนเร่ืองของขนัธ์ 5 อายตนะ 12 

ไตรลกัษณ์ ปฏิจจสมุปบาท กรรม นิพพาน เป็นตน้ การนาํเสนอหลกัพุทธธรรมเพ่ือปรับรูปแบบสังคมไทย โดย

การกลบัไปหาพุทธธรรมดั้งเดิมดงัปรากฏในพุทธธรรม จึงมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสังคมปัจจุบนัเป็น

อยา่งยิง่  ท่ีจะช่วยใหไ้ดแ้สวงหาทางออกใหม่ท่ีสามารถไปพน้จากวิกฤติการณ์ต่างๆ  ท่ีเป็นรากเหงา้ของปัญหาทั้ง

มวลของมวลมนุษย ์ การพฒันา การปรับรูปแบบและการสร้างสรรคส์งัคมไทยบนพ้ืนฐานของพระพทุธศาสนา จึง

ไม่เพียงแต่จะเป็นทางออกของสังคมไทยในโลกยคุใหม่เท่านั้น  หากแต่เป็นแนวทางในการสร้างสรรคส์งัคมโลก

ยคุปัจจุบนั   อนัจะนาํไปสู่การสร้างสรรคส์งัคมและอารยธรรมท่ีย ัง่ยนือีกดว้ย 
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บทคัดย่อ 

การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการมีบุตรและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีบุตรของสตรี ซ่ึงเป็นการ

วิจยัเชิงปริมาณ เก็บขอ้มูลจากสตรีท่ีมีอาย ุ20 ปีข้ึนไป อาศยัอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร จาํนวน 1,000 ราย 

โดยใชพ้นกังานสมัภาษณ์เก็บขอ้มูลและใชแ้บบสอบถามออนไลน์  

 ผลการวจิยัพบวา่ สตรีมีบุตร ร้อยละ 41.4 และกาํลงัตั้งครรภ ์ร้อยละ 0.7 ดา้นจาํนวนบุตรท่ีสตรีในเขต

กรุงเทพฯ มีมากท่ีสุด คือ จาํนวน 1 คน ร้อยละ 42.4 และ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 40.7 รองลงมา คือ สตรีมีบุตร 3 คน 

คิดเป็นร้อยละ 12.4 สตรีมีบุตร 4 คน คิดเป็นร้อยละ 3.7 และสตรีท่ีมีบุตร 5 คน มีเพียงร้อยละ 0.8  

การวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อการมีบุตรของสตรี อาศยัวธีิการวเิคราะห์ตาราง

ไขว ้พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีบุตรของสตรีอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 คือ อายปัุจจุบนั อายสุมรส  

สถานภาพสมรส จาํนวนพ่ีนอ้ง การศึกษา การประเมินสุขภาพ การมีโรคประจาํตวั การใชว้ิธีการคุมกาํเนิด และ

บุคคลท่ีมีอิทธิพล ขณะท่ีปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีบุตรของสตรีอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คือ รายได ้การ

ทาํงาน อาชีพ ค่านิยมเก่ียวกบับุตร ความคิดเร่ืองตน้ทุนดา้นการมีบุตร และคุณค่าของบุตร สําหรับปัจจยัดา้น

รายไดข้องสามี พบวา่ มีความแตกต่างของความสมัพนัธ์กบัการมีบุตรของสตรี แต่ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

เม่ือวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อจาํนวนบุตรของสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการวิเคราะห์ T-test และ 

F-test พบวา่ อายปัุจจุบนั อายสุมรส จาํนวนพ่ีนอ้ง การศึกษา รายได ้การทาํงาน การประเมินสุขภาพและการมีโรค

ประจาํตวั ส่งผลต่อจาํนวนบุตรของสตรีในการวจิยัคร้ังน้ีอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 

คาํสําคญั: กรุงเทพมหานคร สตรี การมีบุตร ปัจจยั 

 

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. 

                                                   
*  บทความวิจยัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของงานวิจยั เร่ือง ขอ้มูลเชิงประจกัษ์ด้านการมีบุตรของสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงได้รับทุน

สนบัสนุนจากงบประมาณเงินรายได ้คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประจาํปี 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. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

ตามท่ี Philip M. Hauser and Otis D. Duncan (1959) ไดก้ล่าวไวว้่า การเกิด เป็นองคป์ระกอบหน่ึงในทาง

ประชากรศาสตร์ท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในดา้นขนาด โครงสร้าง และการกระจายตวัตามพ้ืนท่ีของประชากร 

ทั้งน้ีหากในพ้ืนท่ีใดมีการเกิดมากย่อมส่งผลต่อเปล่ียนแปลงสถานะทางประชากรในทางเพ่ิมข้ึนหรือเชิงบวก โดย

สามารถทาํนายหรือคาดการณ์จาํนวนประชากรแต่ละกลุ่มวยัในอนาคตได ้อนัเป็นผลดีต่อการรักษาสมดุลและการกาํหนด

นโยบายในการวางแผนพฒันาประเทศ  เน่ืองจากมีประชากรเกิดมาทดแทนการสูญเสียประชากรจากการตาย รวมไปถึงการ

เกิดข้ึนของประชากรนาํไปสู่การเพ่ิมข้ึนของประชากรวยัเด็กและประชากรวยัแรงงานในอนาคต 

ทวา่ในปัจจุบนัจากขอ้มูลแนวโนม้อตัราเจริญพนัธ์ุรวมของไทย พบวา่มีแนวโนม้ลดลงจาก 6.4 ในปี พ.ศ. 2503 

เป็น 1.6 ในปี พ.ศ. 2553 (นิพนธ์ เทพวลัย,์ 2559) ทั้งน้ีช่วงระยะเวลาเพียง 50 ปี ไดก่้อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางดา้นภาวะ

เจริญพันธ์ุของไทยอย่างมาก โดยในอดีตสตรีไทย 1 คน มีบุตรถึง 6 คน แต่ขณะน้ีกลับมีบุตรเพียง 1 คนกว่าๆ                                     

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัปัญหาสถานการณ์ประชากรวยัเด็กท่ีมีจาํนวนน้อย อนัเป็นผลมาจากประชากรไทยมีบุตรน้อยลง  

( เ ก้ือ วงศ์บุญสิน, 2547; พัชราวลัย วงศ์บุญสิน, 2554; พิมลพรรณ อิศรภักดี และฐิตินันท์ ผิวนิล, 2560)                                  

ซ่ึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อโครงสร้างทางประชากรท่ีไม่สมดุลกนั นาํไปสู่ผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมและ 

การพฒันาขีดความสามารถของประเทศ  

กรุงเทพมหานคร จดัเป็นเมืองท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเป็นเมืองหลวงท่ีเป็นศูนยก์ลางของประเทศไทย

ในทุกๆ ดา้น ตามแนวความคิดของการเป็นเมืองเอกนคร ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีบทบาทและดึงดูดทรัพยากรของประเทศ

มากกวา่เมืองหรือเขตการปกครองอ่ืนๆ ไม่วา่เป็นการลงทุนสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ทาํ

ให้เป็นจงัหวดัท่ีไดรั้บการพฒันา และเจริญเติบโตกวา่พ้ืนท่ีอ่ืนอยา่งชดัเจน จากการศึกษาความเป็นเอกนครของ

กรุงเทพมหานครท่ีผา่นมา และแนวโนม้ของความเป็นเอกนครในอนาคต กรุงเทพมหานครน่าจะยงัคงเป็นเมืองโต

เด่ียวของประเทศไทยต่อไปอีก (Tangchonlatip Kanchana, 2005) ขอ้มูลจากสาํมะโนประชากรและเคหะ ปี พ.ศ. 
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2553 พบวา่ จาํนวนประชากรกรุงเทพมหานคร มีประมาณ 8.3 ลา้นคน (สาํนกังานสถิติแห่งชาติ, 2555) ยิง่ไปกวา่

นั้น เม่ือพิจารณายอ้นหลงัไปในอดีต พบวา่ จาํนวนประชากรของกรุงเทพมหานครไดเ้พ่ิมข้ึนทุกคร้ังท่ีมีการสํามะ

โนประชากรและเคหะ ทวา่อตัราการเพ่ิมจะลดลงในทุกคร้ังของการสาํมะโน ส่ิงน้ียอ่มแสดงใหเ้ห็นถึงอตัราเพ่ิมท่ี

ลดลงของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร (กาญจนา ตั้งชลทิพย,์ 2550) 

การศึกษาถึงการมีบุตรของสตรีในกรุงเพมหานครจึงมีความจาํเป็นและมีความสาํคญัต่อไทยเป็นอย่างยิ่ง 

ในอนัท่ีจะช่วยสะทอ้นปรากฏการณ์ของภาวะเจริญพนัธ์ุ และนาํไปสู่การคาดการณ์ขอ้มูลเชิงประจกัษใ์นอนาคต

ดา้นการมีบุตรของจงัหวดัอ่ืนๆ ไดอี้กทางหน่ึง 

  

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาการมีบุตรของสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร 

(2) เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีบุตรของสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

การเกิดของประชากรเรียกว่า ภาวะเจริญพนัธ์ุ (Fertility) โดยนับเฉพาะบุตรท่ีเกิดมีชีวิต (Live Births) 

หรือบุตรเกิดรอด (Children Ever Born Alive) เท่านั้น ดงันั้นตวัแปรจาํนวนบุตรท่ียงัมีชีวิตอยูแ่ละจาํนวนบุตรเกิด

รอดจึงเป็นตวัแปรท่ีใชใ้นการวดัระดบัภาวะเจริญพนัธ์ุท่ีนิยมใชแ้ละมีสําคญัในทางประชากรศาสตร์ (วิทยาลยั

ประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2559) 

ภาวะเจริญพนัธ์ุจะแตกต่างไปจากความสามารถในการมีบุตร (Fecundity) ซ่ึงหมายถึง จาํนวนบุตรท่ีมี

ไดต้ามความสามารถทางดา้นสรีรวิทยา ผูส้ามารถมีบุตรไดอ้าจไม่ก่อให้เกิดภาวะเจริญพนัธ์ุได ้หากใชว้ิธีการ

คุมกาํเนิดหรืองดเวน้การร่วมเพศ อยา่งไรก็ดีความสามารถในการมีบุตรของเพศชายและเพศหญิงมีความแตกต่าง

กนั โดยเพศหญิงมีความสามารถในการบุตรในช่วงอายุระหว่าง 15-44 ปี หรือ 15-49 ปี เท่านั้น หรือเป็นช่วงท่ี

ย ังคงมีประจําเดือนนั่นเอง ขณะท่ีเพศชายนั้ นไม่มีขีดจํากัดในด้านความสามารถในการมีบุตร (วิทยาลัย

ประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2559 และ ชญานิศวร์ กลุรัตนมณีพร, 2553) 

งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการเกิดหรือภาวะเจริญพนัธ์ุมีอยู่มากมายและหลากหลายสาขา อาทิ ด้าน

แพทยศาสตร์ ท่ีพิจารณาถึงการเกิดของทารกอยา่งปลอดภยั หรือดา้นสาธารณสุขศาสตร์ ท่ีคาํนึงถึงคุณภาพของ

ประชากรวยัทารก โดยพิจารณาจากการมีนํ้ าหนักตวัตามเกณฑ์ เป็นตน้ ทั้งน้ีในส่วนของแนวคิดและทฤษฎีท่ี

เก่ียวขอ้งกบัภาวะเจริญพนัธ์ุในทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ แนวคิดตวัแปรแทรกกลาง ของ Kingsley Davis และ 

Judith Blake แนวคิดตวัแปรใกลชิ้ดของ John Bongaarts ทฤษฎีแรงจูงใจและค่าใชจ่้ายในการวางแผนครอบครัว

ของ Richard A. Easterlin และแนวคิดเก่ียวกบัการไหลของความมัง่คัง่ ของ John C. Caldwell ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ี

สามารถใชใ้นการวิเคราะห์ อธิบายและทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดภาวะเจริญพนัธ์ุ ยกตวัอยา่งเช่น มี

ปัจจยัใดบา้งหรือตวัแปรใดท่ีส่งผลต่อการมีบุตรของสตรี มีอิทธิพลใดบา้งท่ีทาํใหส้ตรีอยากมีบุตรเพ่ิมข้ึน เป็นตน้ 

รวมถึงเป็นการอธิบายและใหเ้หตุผลวา่ เพราะเหตุใดในบางพ้ืนท่ีจึงมีการเกิดท่ีแตกต่างจากอีกพ้ืนท่ี เช่น สาเหตุท่ี

ทาํให้ในบางพ้ืนท่ีมีประชากรเกิดจาํนวนมาก หรือเพราะเหตุใดในช่วงเวลาหน่ึงจึงมีประชากรเกิดน้อยมาก 

(ปราโมทย ์ประสาทกลุ, 2543; ชญานิศวร์ กลุรัตนมณีพร, 2553; Bongaarts John,  1978; McDonald, P, 2000) 
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4. วธีิดําเนินการวจัิย 

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม ซ่ึงมีทั้ ง

แบบสอบถามแบบปลายเปิดและปลายปิด โดยจดัทาํเป็นแบบสอบถามท่ีมีการใชพ้นกังานสมัภาษณ์เก็บขอ้มูลและ

ใชแ้บบสอบถามออนไลน์ ทั้งน้ีผูว้ิจยัดาํเนินการจดัเก็บขอ้มูล โดยมีกลุ่มตวัอยา่งเป็นสตรีท่ีมีอาย ุ20 ปีข้ึนไปและ

อาศยัอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร จาํนวน 1,000 ราย กล่าวคือ ใชพ้นกังานสัมภาษณ์ดาํเนินการเก็บขอ้มูลจาก

สตรีจาํนวน 500 ราย ซ่ึงกาํหนดเป็นสตรีในเขตกรุงเทพฯ ชั้นใน จาํนวน 157 ราย สตรีในเขตกรุงเทพฯ ชั้นกลาง 

205 ราย และสตรีในเขตกรุงเทพฯ ชั้นนอก 138 ราย (กรุงเทพมหานคร, 2559) รวมถึงการนาํเทคโนโลยีและการ

ส่ือสารทางอินเทอร์เน็ตมาใชใ้นการเก็บขอ้มูลแบบออนไลน์จากสตรีอีกจาํนวน 500 ราย  

 

5. สรุปผลการวจัิย 

 ในส่วนของสรุปผลการวจิยัประกอบดว้ย 3 ส่วนดว้ยกนั คือ (1) ลกัษณะทัว่ไปของขอ้มูล (2) การมีบุตร

ของสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร และ (3) การวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีบุตรของสตรี

ในเขตกรุงเทพมหานคร  

(1) ลกัษณะทัว่ไปของข้อมูล จากขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่งสตรีท่ีมีอาย ุ20 ปีข้ึนไป ในเขตกรุงเทพมหานคร 

จาํนวน 1,000 ราย พบว่า ปัจจุบนัสตรีมีอายุเฉล่ีย 37.8 ปี โดยสตรีมีอายุน้อยท่ีสุดในการวิจยัคร้ังน้ีมีอายุ 20 ปี 

ขณะท่ีสตรีตวัอย่างท่ีมีอายุมากท่ีสุดในการวิจยัคร้ังน้ี คือ อายุ 84 ปี เม่ือพิจารณาอายสุมรสของสตรี พบว่า สตรี

ตวัอยา่งจาํนวน 513 ราย ใหข้อ้มูลวา่สมรสเม่ือมีอายเุฉล่ีย 26.0 ปี โดยอายตุ ํ่าสุดท่ีสตรีสมรส คือ เม่ืออาย ุ15 ปี และ

อายุสูงสุดท่ีสตรีสมรส คือ 41 ปี ดา้นสถานภาพสมรสของสตรี พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 48.1 สตรีมีสถานภาพ

สมรสเป็นโสด ทั้งน้ีสตรีท่ีมีสถานภาพสมรส คือสมรสนั้น มีสดัส่วนรองลงมา โดยสตรีท่ีมีสถานภาพสมรสและคู่

สมรสอยูค่รัวเรือนเดียวกนักบัสตรี ร้อยละ 38.9 ขณะท่ีสตรีท่ีมีสถานภาพสมรสแต่มิไดอ้าศยัอยูค่รัวเรือนเดียวกนั

กบัคู่สมรส มีเพียงร้อยละ 4.5 สําหรับสถานภาพสมรสอ่ืน อนัไดแ้ก่ เลิก/แยกกนัอยู่ สถานภาพสมรสหย่า และ

สถานภาพสมรสเป็นหมา้ย มีสัดส่วนใกลเ้คียงกนัและมีสัดส่วนเพียงเล็กนอ้ย คือ ร้อยละ 3.2 ร้อยละ 2.7 และร้อยละ 

2.6 ตามลาํดบั ดา้นจาํนวนพ่ีนอ้งของสตรี มีค่าเฉล่ีย 3.1 คน  

ลกัษณะทางสงัคมของสตรี อนัไดแ้ก่ การศึกษา พบวา่ ส่วนใหญ่สตรีจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ 

51.5) ขณะท่ีลกัษณะทางเศรษฐกิจของสตรีจาํนวน 837 ราย พบวา่ สตรีมีรายไดโ้ดยเฉล่ีย 26,503.4 บาทต่อเดือน 

จากการวิเคราะห์ดา้นการทาํงานของสตรี พบวา่ สตรีมีงานประจาํทาํคิดเป็นร้อยละ 71.6 ส่วนใหญ่สตรีประกอบ

ธุรกิจส่วนตวัและเป็นลูกจา้งเอกชน โดยมีสัดส่วนใกลเ้คียงกนั กล่าวคือ ร้อยละ 30.2 และร้อยละ 29.6 ตามลาํดบั 

สาํหรับสถานท่ีทาํงานของสตรี พบวา่ จากจาํนวนสตรีท่ีทาํงาน 716 รายนั้น ส่วนใหญ่ร้อยละ 62.8 ทาํงานภายใน

จงัหวดักรุงเทพฯ สตรีในเขตกรุงเทพฯ ท่ีตกเป็นตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ี ท่ีมิไดป้ระกอบอาชีพมีจาํนวน 284              

ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 28.4 โดยไดใ้ห้เหตุผลของการไม่ไดท้าํงานว่า สืบเน่ืองมาจากการศึกษาเล่าเรียนหนงัสือถึง

ร้อยละ 54.9  

 ในด้านสุขภาพของสตรี พบว่า ส่วนใหญ่สตรีร้อยละ 73.0 ไม่มีโรคประจาํตวั ขณะท่ีเม่ือสตรีกลุ่ม

ตวัอยา่งไดป้ระเมินสุขภาพของตนเอง พบวา่ ส่วนใหญ่ร้อยละ 42.6 สตรีประเมินสุขภาพของตนเองวา่อยูใ่นระดบั

ดี เม่ือสอบถามถึงความคิดท่ีอยากจะมีบุตรของสตรีในเขตกรุงเทพฯ ท่ีตกเป็นตวัอยา่ง พบวา่ ส่วนใหญ่เคยคิดถึง

การมีบุตรถึงร้อยละ 65.6 ซ่ึงเม่ือพิจารณาถึงเพศของบุตรท่ีสตรีคาดหวงั พบขอ้มูลท่ีน่าสนใจและเป็นท่ีน่าสังเกต

วา่ สตรีกลุ่มตวัอยา่งคาดหวงับุตรชายถึงร้อยละ 59.2 และคาดหวงับุตรสาวมีสดัส่วนใกลเ้คียงกนั คือ ร้อยละ 55.5 
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ขณะท่ีความคาดหวงัเพศของบุตรโดยมิไดห้วงัว่าจะตอ้งเป็นเพศใด กลบัพบว่า มีสัดส่วนประมาณคร่ึงหน่ึง คือ 

ร้อยละ 27.5 ดา้นการคุมกาํเนิด ซ่ึงสอบถามถึงการใชว้ิธีการคุมกาํเนิดเพ่ือเล่ือนการตั้งครรภ์ พบว่า สตรีในเขต

กรุงเทพฯ เกินกวา่คร่ึงหน่ึง (ร้อยละ 56.9) มิไดใ้ชก้ารคุมกาํเนิดเพ่ือเล่ือนการตั้งครรภ ์

 จากขอ้มูลสตรีในเขตกรุงเทพฯ ยงัคงมีค่านิยมเก่ียวกบับุตรในระดบัท่ีสูง ซ่ึงมีสดัส่วนสูงถึงร้อยละ 82.1 

แต่ทวา่กลบัมีความคิดเห็นเร่ืองตน้ทุนของการมีบุตรวา่มีตน้ทุนสูง และมองคุณค่าของบุตรในระดบัตํ่า ซ่ึงคิดเป็น

ร้อยละ 64.7 และร้อยละ 15.4 ตามลาํดบั ยิ่งไปกวา่นั้นเม่ือพิจารณาถึงบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการมีบุตรของสตรีใน

เขตกรุงเทพฯ พบวา่ สตรีเองมีอิทธิพลมากถึงร้อยละ 76.9 รองลงมาสตรีคิดวา่ ผูมี้อิทธิพลต่อการมีบุตร คือ สามี 

พอ่แม่ของตนเอง พอ่แม่สามี (ร้อยละ 16.0 ร้อยละ 4.0 และร้อยละ 2.0) ตามลาํดบั 

(2) การมีบุตรของสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัในส่วนท่ีสองน้ี เป็นการนาํเสนอขอ้มูลดา้น

การมีบุตรของสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งน้ีการมีบุตรของสตรีในการวิจยัคร้ังน้ี พิจารณาจากการมีบุตรและ

จาํนวนของบุตร นอกจากการวเิคราะห์เก่ียวกบัการมีบุตรของสตรีแลว้ ผูว้จิยัไดมี้การรวบรวมเหตุผลของการไม่มี

บุตร และความคิดเห็นของสตรีในเขตกรุงเทพฯ เก่ียวกบัการมีบุตรในการวจิยัคร้ังน้ีดว้ย 

ขอ้มูลในตารางท่ี 1 การมีบุตรของสตรีในเขตกรุงเทพฯ พบวา่ จากสตรีตวัอยา่งจาํนวน 1,000 ราย สตรีมี

บุตร ร้อยละ 41.4 และกาํลงัตั้งครรภ ์ร้อยละ 0.7 ทวา่เม่ือวเิคราะห์เฉพาะสตรีท่ีระบุวา่แต่งงานหรือสมรสแลว้ จาก

จาํนวน 799 ราย พบวา่ ประมาณคร่ึงหน่ึง (ร้อยละ 51.8) ของสตรีทั้งหมดมีบุตรแลว้ 

สาํหรับจาํนวนบุตรท่ีสตรีในเขตกรุงเทพฯ มีมากท่ีสุด คือ จาํนวน 1 คน และ 2 คน ซ่ึงมีสดัส่วนใกลเ้คียง

กนั คิดเป็นร้อยละ 42.4 และร้อยละ 40.7 ตามลาํดบั รองลงมา คือสตรีมีบุตร 3 คน คิดเป็นร้อยละ 12.4 สตรีมีบุตร 

4 คน คิดเป็นร้อยละ 3.7 และสตรีท่ีมีบุตร 5 คน มีเพียงร้อยละ 0.8 (ตารางท่ี 2) 

 

ตารางที ่1  การมีบุตรของสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร 

การมบุีตรของสตรี จาํนวน ร้อยละ 

สตรีทั้งหมด   

    มี 414 41.4 

    ไม่มี 579 57.9 

    กาํลงัตั้งครรภ ์ 7 0.7 

    รวม 1,000 100.0 
   

เฉพาะสตรีทีส่มรสแล้ว   

    มี 414 51.8 

    ไม่มี 378 47.3 

    กาํลงัตั้งครรภ ์ 7 0.9 

    รวม 799 100.0 
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ตารางที ่2  จาํนวนบุตรของสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร 

จาํนวนบุตรของสตรี จาํนวน ร้อยละ 

     1 คน 175 42.4 

     2 คน 168 40.7 

     3 คน 51 12.4 

     4 คน 15 3.7 

     5 คน 3 0.8 

    รวม 414 100.0 

 

 จากขอ้มูลในตารางท่ี 3 พบวา่ เหตุผลท่ีสตรีไม่ประสงคมี์บุตร ส่วนใหญ่นั้นมาจากเหตุผลอ่ืนๆ ถึงร้อยละ 

34.6 ทั้งน้ีเม่ือวิเคราะห์ขอ้มูลในส่วนน้ีพบว่า เหตุผลอ่ืนๆ ของสตรี ไดแ้ก่ กาํลงัศึกษาเล่าเรียน ยงัไม่ถึงเวลาท่ี

เหมาะสม และอายยุงันอ้ย 

 เม่ือพิจารณาเหตุผลของการไม่มีบุตรสัดส่วนรองลงไป คือ การมีค่าใชจ่้ายในการเล้ียงดูบุตรสูง ซ่ึงมีถึง

ร้อยละ 30.9 การมีบุตรทาํให้สตรีไม่มีเวลาสําหรับการทาํอย่างอ่ืนในชีวิต ร้อยละ 16.8 นอกจากน้ีแลว้พบว่า 

เหตุผลท่ีน่าสนใจอนัไดแ้ก่ การไม่อยากตั้งทอ้งมีสดัส่วนถึง ร้อยละ 11.1 และการสูญเสียโอกาสในการทาํงานนอก

บา้น เป็นอีกเหตุผลท่ีสตรีไม่อยากตั้งทอ้ง ร้อยละ 5.4 ทั้งน้ีเหตุผลท่ีไดก้ล่าวมาทั้งหมด นบัไดว้า่เป็นเหตุผลส่วนตวั

ของสตรี แต่อีกเหตุผลหน่ึงท่ีสตรีมิไดก้าํหนด ทว่าบุคคลอ่ืนกาํหนดให้สตรีไม่ประสงค์มีบุตร นั่นคือ คู่สมรส              

ไม่อยากมี คิดเป็นร้อยละ 0.7 
 

ตารางที ่3  เหตผุลสาํคญัท่ีไม่มีบุตรของสตรี 

เหตุผลทีไ่ม่มบุีตรของสตรี จาํนวน ร้อยละ 

    ค่าใชจ่้ายในการเล้ียงดูสูง 179 30.9 

    ไม่มีเวลาสาํหรับการทาํอยา่งอ่ืนในชีวติ 97 16.8 

    อยูอ่าศยัแคบไม่เหมาะสาํหรับการเล้ียงบุตร 3 0.5 

    สูญเสียโอกาสในการทาํงานนอกบา้น 31 5.4 

    ไม่อยากตั้งทอ้ง 64 11.1 

    คู่สมรสไม่อยากมี 4 0.7 

    อ่ืนๆ 201 34.6 

    รวม 579 100.0 

 

(3) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการมีบุตรของสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร 

สาํหรับผลการศึกษาในส่วนน้ี สามารถแบ่งตามตวัแปรตามเป็น 2 กรณี คือ วิเคราะห์จากการมีบุตร (มีบุตรและ            

ไม่มีบุตร) โดยอาศัยวิธีการวิเคราะห์ตารางไขว ้ขณะท่ีกรณีท่ีสอง คือ วิเคราะห์จากจาํนวนบุตร อาศัยวิธีการ

วเิคราะห์ T-test และ F-test เพ่ือทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตามกบัตวัแปรอิสระ  

 ความสัมพนัธ์ของการมีบุตรของสตรีในเขตกรุงเทพมหานครกบัอายสุมรสของสตรี พบวา่ ในกลุ่มสตรี

อายนุอ้ยกวา่มีสดัส่วนของการมีบุตรสูงกวา่สตรีท่ีมีอายสูุงกวา่  
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 เม่ือพิจารณาความแตกต่างของสถานภาพสมรสของสตรีต่อการมีบุตร พบวา่ มีความน่าสนใจอยูไ่ม่น้อย 

โดยพบวา่ สตรีท่ีมีสถานภาพสมรส หมา้ย หยา่ เลิก/แยก มีสดัส่วนของการมีบุตรสูงถึง ร้อยละ 82.4 ขณะท่ีสตรีท่ี

มีสถานภาพสมรส เป็นสมรสและอยูก่บัสามี มีสัดส่วนของการมีบุตรรองลงมา คือ ร้อยละ 79.2 และสตรีท่ีสมรส 

แต่ไม่ไดอ้ยูก่บัสามี ร้อยละ 73.3 ทั้งน้ีในกลุ่มสตรีท่ีมีสถานภาพสมรสเป็นโสดนั้นมีบุตร ร้อยละ 1.1 ความสมัพนัธ์

ของการมีบุตรของสตรีและจาํนวนพ่ีนอ้งของสตรี ยิ่งสตรีมีพ่ีน้องจาํนวนมากข้ึน สตรีมีแนวโนม้ท่ีจะมีวดัส่วน

ของการมีบุตรสูงข้ึน  

 การศึกษาเป็นตวัแปรหรือปัจจยัหน่ึงท่ีพบวา่ มีความน่าสนใจและสะทอ้นใหเ้ห็นลกัษณะบางอยา่งของ

สตรีต่อการมีบุตร กล่าวคือ สตรีท่ีมีการศึกษาในระดบัประถมศึกษาเป็นกลุ่มท่ีมีบุตรสูงท่ีสุด คือ ร้อยละ 83.5 

รองลงมา คือสตรีท่ีมีการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษา สตรีท่ีมีการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี สตรีท่ีไม่เคยศึกษา และ

สตรีท่ีสาํเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรี ตามลาํดบั (ร้อยละ 57.1 ร้อยละ 51.6 ร้อยละ 45.5 และร้อยละ 41.4)  

 นอกจากปัจจัยทางสังคมท่ีมีส่วนสําคัญต่อการมีบุตรของสตรี อาทิเช่น การศึกษาแล้ว ปัจจัยทาง

เศรษฐกิจ ยกตวัอยา่งเช่น รายได ้การมีงานทาํ และอาชีพของสตรีในการวิจยัคร้ังน้ีมีความสัมพนัธ์กบัการมีบุตร

ของสตรี โดยแนวโนม้ของสดัส่วนสตรีท่ีมีบุตรส่วนใหญ่ คือ สตรีท่ีมีรายไดสู้งกวา่ สตรีท่ีทาํงานประจาํมีสดัส่วน

ของการมีบุตรสูงกวา่สตรีท่ีไม่ไดท้าํงาน ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจอีกปัจจยัหน่ึงซ่ึงน่าจะมีส่วนสาํคญัและอาจส่งผลต่อ

การมีบุตรของสตรี นั่นคือ รายได้ของสามี สําหรับการวิจัยคร้ังน้ี ปัจจัยหรือตวัแปรดังกล่าวน้ีสอบถามจาก                

การสํารวจโดยให้สตรีเป็นผูต้อบ ทั้ งน้ีจากการศึกษาความสัมพนัธ์ของรายได้ของสามีกับการมีบุตรของสตรี 

พบวา่ ความสมัพนัธ์ดงักล่าวมีความแตกต่างแต่ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ  

การมีบุตรของสตรีในเขตกรุงเทพมหานครกบัการประเมินสุขภาพของสตรี พบว่า ยิ่งสตรีมีแนวโนม้

ประเมินสุขภาพตนเองในทางไม่ดี สตรีมีสัดส่วนของการมีบุตรเพ่ิมข้ึน อยา่งไรก็ตามจากการวิจยัคร้ังน้ี เป็นการ

วจิยัแบบตดัขวาง และสอบถามถึงความเป็นปัจจุบนั ซ่ึงสตรีส่วนใหญ่ท่ีมีบุตร ยอ่มมีอายถึุงวยัหน่ึงแลว้หรือมีอายุ

มากข้ึน ดงันั้นในการประเมินสุขภาพของตนเอง สตรีจึงประเมินสุขภาพของตนเองในช่วงปัจจุบนัน้ี สตรีส่วน

ใหญ่ท่ีมีโรคประจาํตวัมีสดัส่วนของการมีบุตรสูงกวา่สตรีท่ีไม่มีโรคประจาํตวั คิดเป็นร้อยละ 68.6 เปรียบเทียบกบั

ร้อยละ 44.6 การมีบุตรของสตรีในเขตกรุงเทพมหานครจาํแนกตามเพศของบุตรท่ีคาดหวงัของสตรี พบว่า เพศ

ของบุตรท่ีคาดหวงัส่งผลต่อการมีบุตรของสตรีท่ีแตกต่างกนั  

อน่ึง จากการพิจารณาการใชว้ิธีการคุมกาํเนิดของสตรีกบัการมีบุตรของสตรีในเขตกรุงเทพมหานครใน

งานวิจัยคร้ังน้ี พบว่า สตรีส่วนใหญ่ท่ีมีการใช้วิธีการคุมกาํเนิดมีสัดส่วนการมีบุตรสูงกว่าสตรีท่ีไม่ได้ใช้การ

คุมกาํเนิด  

 สตรีท่ีมีค่านิยมเก่ียวกบับุตรสูง กล่าวคือ สตรีท่ีมีค่านิยมในการส่งเสริมและสนบัสนุนการมีบุตรสูงๆ              

มีสัดส่วนของการมีบุตรสูงกวา่ สตรีท่ีมีค่านิยมเก่ียวกบับุตรตํ่า ทั้งน้ีสตรีท่ีมีความคิดเร่ืองตน้ทุนดา้นการมีบุตรตํ่า 

โดยสตรีคิดว่าการมีบุตรมีค่าใชจ่้ายไม่มาก มีค่าใชจ่้ายตํ่า มีสัดส่วนของการมีบุตรสูงกว่า สตรีท่ีมีความคิดเร่ือง

ตน้ทุนการมีบุตรสูง เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ของคุณค่าของบุตรกบัการมีบุตรของสตรีในการวิจยัคร้ังน้ี พบวา่ 

สตรีท่ีเลง็เห็นคุณค่าของบุตรสูง มีสดัส่วนของการมีบุตรสูงกวา่ สตรีท่ีเลง็เห็นคุณค่าของบุตรตํ่า 

 บุคคลท่ีมีอิทธิพบต่อสตรีในดา้นการมีบุตรส่งผลต่อการมีบุตรของสตรี ไดแ้ก่ สามีและพ่อแม่ของสามี

เป็นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการมีบุตรของสตรีใกลเ้คียงกนั ร้อยละ 69.2 และร้อยละ 68.4 ตามลาํดบั พ่อแม่ของสตรี

เอง ร้อยละ 55.6 สตรีเองหรือตนเอง ร้อยละ 47.2 และบุคคลอ่ืนๆ ร้อยละ 28.6 
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โดยสรุปแลว้ จากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อการมีบุตรของสตรีในเขต

กรุงเทพมหานครในการวิจยัคร้ังน้ี โดยอาศยัวิธีการวิเคราะห์ตารางไขว ้พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีบุตรของสตรี

อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 คือ อายุปัจจุบนั อายุสมรสของสตรี  สถานภาพสมรสของสตรี จาํนวน               

พ่ีนอ้ง การศึกษาของสตรี การประเมินสุขภาพของสตรี การมีโรคประจาํตวัของสตรี การใชว้ิธีการคุมกาํเนิดของ

สตรี และบุคคลท่ีมีอิทธิพล ขณะท่ีพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีบุตรของสตรีอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

คือ รายได ้การทาํงาน อาชีพ ค่านิยมเก่ียวกบับุตรของสตรี ความคิดเร่ืองตน้ทุนดา้นการมีบุตรของสตรี และคุณค่า

ของบุตร สาํหรับปัจจยัดา้นรายไดข้องสามี พบวา่ มีความแตกต่างของความสมัพนัธ์กบัการมีบุตรของสตรี แต่ไม่มี

นยัสาํคญัทางสถิติ 

เม่ือวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีบุตรของสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการวิเคราะห์จากจาํนวน

บุตร อาศยัวิธีการวิเคราะห์ T-test และ F-test เพ่ือทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตาม คือ จาํนวนบุตรของ

สตรี กบัตวัแปรอิสระ อนัไดแ้ก่ ปัจจยัต่างๆ ของสตรี พบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อจาํนวนบุตรของสตรีในการวจิยัคร้ังน้ี 

คือ อายปัุจจุบนั อายสุมรส จาํนวนพ่ีนอ้ง การศึกษา รายได ้การทาํงาน การประเมินสุขภาพ การมีโรคประจาํตวั

ของสตรี และเพศบุตรท่ีคาดหวงั 

 

6. ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะของการวิจยัในคร้ังน้ีสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน อนัไดแ้ก่ ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 

เพ่ือให้ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการกาํหนดนโยบายไดใ้ชเ้ป็นแนวทางหน่ึงในการกาํหนดนโยบายท่ีเหมาะสมดา้น

ภาวะเจริญพนัธ์ุและการมีบุตรของสตรี ขณะท่ีขอ้เสนอแนะเชิงวชิาการนั้น เพ่ือเป็นแนวทางและจุดเร่ิมตน้ในการ

คน้ควา้หาขอ้เท็จจริงเพ่ิมเติมต่อไป 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ปัจจยัท่ีน่าสนใจหน่ึงในการวิจยัคร้ังน้ี คือ บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการมีบุตรของสตรี โดยการมีบุตรของ

สตรีถูกกาํหนดข้ึนจากบุคคลอ่ืนร่วมดว้ย นัน่คือ สามี รวมทั้งพอ่และแม่ของสามี ดงันั้นการมีบุตรจึงไม่ใช่เป็นการ

ตดัสินใจเฉพาะผูเ้ป็นแม่หรือพ่อเท่านั้น หรือเป็นเร่ืองของเพียงแค่ภรรยาและสามีเท่านั้น แต่การมีบุตรยงัมีความ

เก่ียวขอ้งกนัคนในครอบครัว โดยเฉพาะอยา่งยิง่พอ่แม่ของฝ่ายสามี  

นอกจากน้ีแลว้ การท่ีสตรีจะเลือกท่ีจะมีบุตรหรือไม่มีบุตรยงัสะทอ้นใหเ้ห็นจากเหตุผลเร่ืองของตน้ทุน

ในบุตร โดยสตรีในเขตกรุงเทพมหานครคิดวา่ การมีบุตร ก่อใหเ้กิดค่าใชจ่้ายท่ีสูง เป็นตน้ ปัจจุบนัน้ี การมีบุตรสกั

คนจึงเป็นเร่ืองของเงินทองและค่าใชจ่้ายท่ีตามมา ของผูท่ี้เป็นพอ่คนแม่คน กวา่ท่ีจะเล้ียงเด็กหรือลูกใหเ้ติบโตเป็น

ผูใ้หญ่ท่ีดีในสังคมจึงมีมูลค่า มีการลงทุน และมีตน้ทุนนัน่เอง ทั้งน้ีค่าใชจ่้ายนบัตั้งแต่ค่าฝากครรภ ์ค่าคลอดบุตร 

ค่าใชจ่้ายในการศึกษาเล่าเรียน เป็นตน้ 

ความตอ้งการใหมี้จาํนวนบุตรเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงประเด็นน้ีเป็นประเด็นท่ีหลายฝ่ายควรใหค้วามสนใจและ

สนบัสนุน เป็นนโยบายหลกั เน่ืองจากเม่ือสตรีมีบุตรแลว้ การตดัสินใจมีบุตรเพ่ิมข้ึนมาจากปัจจยั อนัไดแ้ก่ อายุ

ปัจจุบนั อายสุมรส จาํนวนพ่ีนอ้ง การศึกษา รายได ้การทาํงาน การประเมินสุขภาพ การมีโรคประจาํตวัของสตรี 

และเพศของบุตรท่ีสตรีคาดหวงั 

เม่ือวเิคราะห์ตามปัจจยัต่างๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัจาํนวนบุตรของสตรีอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติในการ

วจิยัคร้ังน้ี พบวา่ ปัจจยัอนัไดแ้ก่ รายได ้และการทาํงานของสตรี เป็นประเด็นซ่ึงสามารถผลกัดนั และทาํใหส้ตรีมี
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โอกาส ความเท่าเทียมและเป็นธรรม ยิง่ไปกวา่นั้นยงัสามารถส่งผลต่อคุณภาพชีวติของสตรีในดา้นอนามยัแม่และ

เด็กไดอี้กทางหน่ึงดว้ย 

 ข้อเสนอแนะเชิงวชิาการ 

 ในการศึกษาวจิยัเร่ืองของการมีบุตรของสตรีในเขตกรุงเทพมหานครคร้ังน้ี ไดข้อ้คน้พบท่ีเป็นประโยชน์

อย่างหน่ึง คือ บุคคลท่ีมีอิทธิพลในดา้นการมีบุตรของสตรี ซ่ึงก็คือ สามี และพ่อแม่ของสามี ดงันั้นหากมีการ

ศึกษาวิจยัเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีบุตรในอนาคตจึงควรศึกษาทั้งในกลุ่มสามีและคนในครอบครัวของสตรีร่วม

ดว้ย เพ่ือใหภ้าพท่ีกระจ่างชดั มีความน่าสนใจและสมบูรณ์แบบยิง่ข้ึน  

นอกจากน้ีแลว้ในกลุ่มประชากรเขตอ่ืนๆ หรือภูมิภาคอ่ืนๆ เป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีน่าสนใจทาํการศึกษาวจิยั 

รวมถึงอาจทาํการศึกษาวจิยัเชิงคุณภาพร่วมกนักบัเชิงปริมาณ เพ่ือนาํมาใชใ้นการอธิบายและใหเ้หตุผลต่างๆ ดา้น

การมีบุตรของสตรี 
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คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกจิบัณฑิตย์  
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บทคัดย่อ 

 งานวจิยัเชิงคุณภาพน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาอตัลกัษณ์เชิงคุณค่าของผูสู้งอายผุา่นงานออกแบบกราฟิก 

และนาํเสนอคุณลกัษณะของอตัลกัษณ์เชิงคุณค่าของผูสู้งอายุท่ีผูสู้งอายุเป็นผูก้าํหนดตนเอง ใชว้ิธีการคดัเลือก

ตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง  ผลการวจิยัพบวา่อตัลกัษณ์เชิงคุณค่าของผูสู้งอายท่ีุปรากฏอยูใ่นงานออกแบบกราฟิก 

แสดงคุณลักษณะ 6 ด้าน คือ 1) ผู ้เป็นท่ีพ่ึงทางใจให้กับคนต่างวยั  2) ผู ้สร้างประวติัศาสตร์ 3) ผูอ้นุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  4) ผูป้ลูกฝังภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  5) ผูส้ร้างสังคมร่วมกบัคนรุ่นใหม่  6) ผูมี้

ความรอบรู้  สําหรับอตัลกัษณ์เชิงคุณค่าท่ีผูสู้งอายเุป็นผูก้าํหนดตนเอง ช้ีให้เห็นคุณลกัษณะ 6  ดา้น คือ 1)  การ

เป็นผูด้าํรงตนอยา่งมีศกัด์ิศรี 2) ยดึมัน่ในคุณงามความดีตามคาํสอนของศาสนา 3) กาํหนดเป้าหมายในชีวติท่ีความ

ตายอยา่งสงบ 4)  ยอมรับความเปล่ียนแปลงของชีวิต 5) เป็นผูเ้รียนรู้ตลอดชีวิต และ 6) เป็นแบบอยา่งของความ

กตญั�ูรู้คุณคนและประเทศชาติ  

 

คาํสําคญั: อตัลกัษณ์, คุณค่าของผูสู้งอาย,ุ คุณลกัษณะของอตัลกัษณ์เชิงคุณค่า, งานออกแบบกราฟิก    

     

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 

มนุษยอ์ยูภ่ายใตอ้าํนาจของการประกอบสร้างจากสถาบนัทางสังคม  สัญญะต่างๆ ท่ีปรากฏอยูใ่นงาน

ออกแบบกราฟิก เป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารความรู้ ความคิด และจินตนาการ  ผ่านการใชศิ้ลปะความงามและ

หลกัการจดัองค์ประกอบมาบูรณาการเขา้ดว้ยกนั  เพ่ือให้สามารถตอบโจทยท์ั้ งทางดา้นธุรกิจ การรณรงคท์าง

สังคม ดว้ยการสร้างอตัลกัษณ์ใหม่ให้กบัองค์กรหรือกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง  “อตัลกัษณ์” มีลกัษณะเหมือน

เหรียญสองดา้นท่ีทบัซอ้นกนัอยู ่ดา้นหน่ึงมีการใชภ้าษาและภาพส่ือสารตวัแทน (Representation)  ใหก้บัเรา ภาพ

ดงักล่าวนั้นจะทาํหนา้ท่ีในการสร้างให้เราดูแตกต่างไปจากคนอ่ืน (The other)  แต่ในอีกดา้นหน่ึง ตวัเราเองก็จะ

ต่อรอง ยอมรับ และปฏิเสธ ต่อภาพแทนนั้น (กาํธร หลุยยะพงศ,์ 2556)    

การเกิดข้ึนของอตัลกัษณ์อาศยัการประกอบสร้างจากสถาบนัทางสังคมใชส่ิ้งท่ีเรียกว่า “ความรู้” เป็น

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการยืนยนัและกาํหนด “อตัลกัษณ์”  ทั้ งน้ีจุดเช่ือมโยงของความสัมพนัธ์ระหว่าง “อตัลกัษณ์” 

“อาํนาจ” และ “ความรู้” ก็คือ การใชภ้าษาพดู ภาษาเขียน ภาษาภาพ และการกระทาํต่างๆ เช่น ภาครัฐจะใชอ้าํนาจ

และความรู้ ผลิตสร้างวาทกรรม ผา่นภาษาเขียนในนโยบายของรัฐเก่ียวกบัผูสู้งอาย ุเช่น การเกษียณอาย ุสวสัดิการ

ผูสู้งอาย ุและวาทกรรมดงักล่าวก็จะสร้าง “อตัลกัษณ์” ตวัตนของผูสู้งอายข้ึุนมา  (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2560) 

นอกจากนั้นภาคเอกชนเองก็เป็นกลไกสาํคญัในการสร้างอตัลกัษณ์ของผูสู้งอายผุา่นการส่ือประชาสมัพนัธ์ ดงัเช่น 

โฆษณาท่ีปรากฏอยู่ในส่ือต่างๆ ในทุกวนัน้ี โฆษณาดงักล่าวใช ้อาํนาจ และความรู้ เร่ืองผูสู้งอายุในสังคมไทย 

สร้างอตัลกัษณ์ใหก้บัผูสู้งอายทุั้งในภาพดา้นบวกและดา้นลบ เพ่ือสนบัสนุนความหมายของสินคา้ในฐานะคุณค่า

ท่ีย ัง่ยนืประหน่ึงอายท่ีุยาวนานของผูสู้งอายนุั้นเอง  

กล่าวไดว้า่ปัจจยัรอบดา้นในสังคมทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงอตัลกัษณ์ของผูสู้งอายไุปไดอ้ยา่งไม่หยดุ

น่ิงมีนัยยะทั้ งทางบวกและลบ  หากอตัลกัษณ์ท่ีไม่มีอาํนาจต่อรองก็อาจแปรเปล่ียนจากเชิงบวกไปสู่ลบ และ

ในทางกลบักนัหากพยายามต่อสู้อตัลกัษณ์ตนเองในแง่ลบ และนาํมาพฒันาตนเองและสังคมก็จะกา้วสู่อตัลกัษณ์

เชิงบวกเช่นเดียวกนั ดงันั้นการศึกษามุมมองเก่ียวกบัอตัลกัษณ์เชิงบวกหรือการสะทอ้นใหเ้ห็นถึงคุณค่าของมนุษย ์

จึงจดัว่ามีความสําคญัมาก เพราะมุมมองดงักล่าวสามารถสร้างเสริมให้มนุษยป์รับเปล่ียนกระบวนทศัน์ท่ีมีต่อ

มนุษยด์ว้ยกนัใหเ้ป็นไปในทิศทางท่ีดีข้ึนโดยเฉพาะอยา่งยิง่ถา้เกิดข้ึนในผูสู้งอาย ุ  

ขอ้สงัเกตน้ีทาํใหผู้ว้จิยัเกิดความสนใจท่ีจะศึกษาคน้ควา้อยา่งต่อเน่ือง  โดยมีประเด็นคาํถามเกิดข้ึนมาวา่  

อตัลกัษณ์เชิงคุณค่าของผูสู้งอายุควรมีความหมายว่าอย่างไร และมีคุณลกัษณะเป็นเช่นใด  และเพ่ือท่ีจะคน้หา

คาํตอบของขอ้คาํถามดงักล่าว ผูว้จิยัจึงใชว้ธีิการวจิยัเชิงคุณภาพ ศึกษาถึงอตัลกัษณ์เชิงคุณค่าของผูสู้งอาย ุดว้ยการ

สํารวจมุมมองทางสังคมซ่ึงจดัไดว้่าเป็นผูมี้บทบาทในการประกอบสร้างอตัลกัษณ์ผ่านงานออกแบบกราฟิกใน

รูปแบบของส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือรายการโทรทัศน์  และศึกษามุมมองของตวัผูสู้งอายุเองในบทบาทของการเป็นผู ้

กาํหนดอตัลกัษณ์เชิงคุณค่าดว้ยตนเอง    ผลการศึกษาคร้ังน้ีอาจสะทอ้นอตัลกัษณ์เชิงคุณค่าทั้งสองทิศทาง เพ่ือ

นําไปสู่การสร้างเสริมความเขา้ใจให้กับกลุ่มคนต่างวยั และสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันางาน

ออกแบบกราฟิกท่ีสามารถทาํใหเ้กิดมุมมองเชิงบวกต่อผูสู้งอายใุนสงัคมไทยใหม้ากยิง่ข้ึนต่อไปในอนาคต  

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาอตัลกัษณ์เชิงคุณค่าของผูสู้งอายผุา่นงานออกแบบกราฟิก  

(2) เพ่ือศึกษาคุณลกัษณะของอตัลกัษณ์เชิงคุณค่าของผูสู้งอายท่ีุผูสู้งอายเุป็นผูก้าํหนดตนเอง  
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3. ทฤษฎีและกรอบแนวคิด 

ในปัจจุบนัความเปล่ียนแปลงทางโครงสร้างประชากรโลกท่ีเป็นผูสู้งอายมีุจาํนวนมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  

ความเปล่ียนแปลงดงักล่าวทาํใหเ้กิดการคาดการณ์วา่ในอีก 25 ปีขา้งหนา้นั้น ประชากรผูสู้งอายจุะทวีข้ึนจาก 606 

ลา้นคนในปี ค.ศ.2000 ไปสู่ 1,200 ลา้นคนในปี ค.ศ.2025 และ 2,000 ลา้นคนในปีค.ศ.2050 สําหรับในประเทศ

ไทย สถาบนัวิจยัประชากรและสังคม มหาวิทยาลยัมหิดล (2562) ทาํการสาํรวจประชากรเม่ือปี พ.ศ. 2562 พบวา่

ปัจจุบนัมีประชากรผูสู้งอายุมากกว่า 11.7  ลา้นคนหรือคิดเป็นร้อยละ 17.66 ของประชากรทั้งประเทศ และมี    

แนวโนน้ท่ีจะเพ่ิมมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  คาดการณ์วา่นบัตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 ในอีก 20 ปีขา้งหนา้ อตัราผูสู้งอายจุะ

เพ่ิมเป็นร้อยละ 40 ในปีพ.ศ.2570 ช้ีใหเ้ห็นวา่ประชากรไทยจาํนวน 1 ใน 4 คนจะเป็นผูสู้งอาย ุซ่ึงส่งผลใหป้ระเทศ

ไทยเป็น “สงัคมผูสู้งอายอุยา่งสมบูรณ์”   

จากการศึกษาแผนผูสู้งอายแุห่งชาติ ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2545 - 2564) พบวา่ มีนโยบายและมาตรการท่ีสาํคญั

เก่ียวกบัการพฒันาคุณภาพชีวิตท่ีดีของผูสู้งอาย ุ ส่งเสริมใหทุ้กภาคส่วนใหค้วามสาํคญักบัการดูแลผูสู้งอาย ุ เพ่ือ

ลดภาระพ่ึงพิงทางสงัคม ทาํใหผู้สู้งอายเุป็นกลุ่มประชากรท่ีมีคุณค่าทางสงัคม  ไม่เป็นท่ีดูแคลนในสายตาของกลุ่ม

คนต่างวยั   ในกรณีดังกล่าว Parsons (1993) ทําการศึกษาทัศนคติของประชากรกลุ่มต่างๆ ท่ีมีต่อผูสู้งอายุ

โดยทั่วไปว่า มีแนวโน้มการมองผูสู้งอายุในเชิงลบ เช่น การมองผูสู้งอายุของบุคลากรทางการแพทย์ และ

สาธารณสุข ท่ีมกัมองวา่ คนไขสู้งอายแุก่เกินไปท่ีจะเรียนรู้ หรือเขา้ใจส่ิงต่างๆ บางคนมองวา่เป็นภาระต่อสงัคม 

และไม่สามารถทาํการสร้างผลผลิตไดอี้ก มีความอ่อนแอมากข้ึน หรือความสามารถในการใชชี้วติประจาํวนัลดลง  

นอกจากน้ี Knox (2005) ยงัไดก้ล่าวอีกวา่ ทศันคติของเดก็ท่ีมีต่อผูสู้งอาย ุก็มีแนวโนม้ในเชิงลบ เช่น การแต่งกาย

ดว้ยเส้ือผา้ท่ีโบราณเชยๆ รอยเห่ียวยน่ และการถูกจบัจอ้งดว้ยสายตาท่ีดุดนั ในขณะท่ีมุมมองในสังคมไทยก็ไม่

แตกต่างกนัมากนกั จากงานวิจยัของกาญจนา ตั้งชลทิพยแ์ละคณะ (2553) กล่าวถึง ทศันคติของคนหนุ่มสาวใน

สงัคมตะวนัออกวา่ ในอดีตนั้นใหค้วามสาํคญัและคุณค่ากบัผูสู้งอาย ุตลอดจนใหค้วามเคารพนบัถือและยกยอ่ง แต่

ปัจจุบนัก็พบความเปล่ียนแปลงไป กล่าวคือ คนหนุ่มสาวมีแนวโนม้ไม่ให้ความเคารพผูสู้งอายมุากข้ึน ดว้ยการ

แสดงออกท่ีไม่สนใจปัญหาผูสู้งอาย ุละเลย หรือทาํร้ายร่างกายและจิตใจ ตลอดจนมีอคติ เกิดข้ึนทั้งในครอบครัว

และสังคม   กล่าวโดยสรุปได้ว่า มุมมองท่ีมีต่อผูสู้งอายุมีแนวโน้มเปล่ียนไป จากอิทธิพลของหลายๆ ปัจจยั                 

จากมุมมองแบบตะวนัตกและตะวนัออกโดยเฉพาะอยา่งยิ่งเร่ืองของการมองเห็นคุณค่าของผูสู้งอายุมีแนวโนม้ 

การมองในเชิงลบมากข้ึน  

 งานส่งเสริมและพฒันาผูสู้งอายุจึงเป็นงานท่ีตอ้งทาํให้เกิดข้ึนอย่างจริงจังในสังคมไทย เพ่ือทาํให้

ผูสู้งอายุและกลุ่มคนต่างวยัได้ตระหนักถึงอัตลักษณ์เชิงคุณค่าของผูสู้งอายุมากข้ึน   เพราะนอกเหนือจาก                       

การส่งเสริมและพฒันาทั้งทางดา้นสุขภาพ การรวมกลุ่ม  สร้างความเขม้แข็งให้ผูสู้งอาย ุส่งเสริมดา้นการทาํงาน 

และหารายไดข้องผูสู้งอายท่ีุทุกภาคส่วนทางสงัคมไดร่้วมกนัผลกัดนัใหเ้กิดข้ึนในสงัคมนั้น แต่ส่ิงสาํคญัท่ีสุดก็คือ              

การส่งเสริมให้ผูสู้งอายุตระหนักในคุณค่าของตนเอง ในการท่ีจะนาํศกัยภาพท่ีมีอยู่ในตนเองออกมาใชใ้ห้เกิด

ประโยชน์ต่อสังคม ทาํให้เกิดความรู้สึกถึงความมีคุณค่าในตนเอง (จุฑารัตน์ แสงทอง, 2560) จากการศึกษา

เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูสู้งอายใุนมิติทางสงัคมและวฒันธรรม พบวา่ การรู้สึกมีคุณค่ามีความสัมพนัธ์

ในเชิงบวกกบัความเช่ือมัน่ในตนเอง ความคิดสร้างสรรค ์และการมองโลกในแง่ดี  ความรู้สึกในตนเองวา่มีคุณค่า

จะส่งผลต่อจิตใจท่ีมัน่คง สามารถแกปั้ญหาต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี และไม่หวัน่ไหวต่ออุปสรรคต่างๆ ท่ีตอ้งเผชิญใน

ชีวติประจาํวนั คุณลกัษณะดงักล่าวเป็นการแสดงใหเ้ห็นถึง อตัลกัษณ์เชิงคุณค่าของผูสู้งอายปุระการหน่ึงท่ีเกิดข้ึน

จากการประกอบสร้างของสถาบนัต่างๆ ในสงัคม  
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อตัลกัษณ์ หรือ Identity เป็นเร่ืองของการประกอบสร้างตวัตนของมนุษย ์ท่ีดา้นหน่ึงก็มีอาํนาจครอบงาํ 

และอีกด้านบุคคลก็ต่อสู้ต่อรองและประกอบเป็นความหมายของตนภายใตก้ารทาํงานของวาทกรรม และมี

ลกัษณะไม่จบส้ิน แต่กลบัมีพฒันาการอยา่งไม่หยดุย ั้ง ข้ึนอยูก่บับริบทและเง่ือนไขต่างๆ นอกจากนั้นยงัแสดงให้

เห็นถึงหนทางท่ีปัจเจกบุคคลพยายามต่อสู ้ต่อรอง ดว้ยพ้ืนท่ีท่ีสามกบัอาํนาจท่ีควบคุม (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 

2560) ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานสาํคญัของงานวิจยัช้ินน้ีว่า อตัลกัษณ์เชิงคุณค่าของผูสู้งอายนุ่าจะเป็นอตัลกัษณ์ท่ีประกอบ

สร้างข้ึนมา ทั้งท่ีเกิดจากสังคมเป็นตวักาํหนดผ่านทางงานออกแบบกราฟิก ผูผ้ลิตงาน และตวัผูสู้งอายุกาํหนด

ตนเอง  จากภาษาและภาพ ส่ือสญัญะดว้ยเทคนิควธีิการของงานออกแบบกราฟิก   

งานออกแบบกราฟิกมีส่วนสาํคญัอยา่งไรในการกาํหนดคุณค่าของมนุษยใ์นสงัคมโดยเฉพาะอยา่งยิ่งใน

ผูสู้งอายุ จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับสัญญะท่ีปรากฏในงานออกแบบ กล่าวถึง ความสําคญั

ของสัญญะไวว้า่ เป็นส่ิงท่ีบ่งบอกถึงแนวคิด ค่านิยม รวมถึงวิถีชีวิตและวฒันธรรมของคนในสังคม โดยเป็นการ

ถ่ายทอดผา่นการออกแบบส่ือสารในงานโฆษณาประชาสมัพนัธ์ และงานออกแบบกราฟิกต่างๆ ซ่ึงเป็นการเสนอ

ความคิดบางประการให้สังคมรับรู้ถึงมุมมองในบริบททางสังคมท่ีแตกต่างกนั   ความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัลกัษณ์

เชิงคุณค่าของผูสู้งอายุกับสัญญะต่างๆ ท่ีพบเห็นได้ในสังคมไทย  พบว่า มกัจะปรากฏอยู่ในส่ือส่ิงพิมพ์ด้วย

รูปแบบของการใชถ้อ้ยคาํและรูปภาพ เพ่ือส่ือสารเชิงสัญลกัษณ์บอกถึงมโนคติ (Idea), ค่านิยม (Value), รสนิยม 

(Taste), วิถีชีวิต (Lifestyle), และวฒันธรรม (Culture) ของคนในสังคมท่ีมีต่อผูสู้งอาย ุ สัญญะดงักล่าวนั้นมีความ

เก่ียวขอ้งกบังานออกแบบในมิติของการใชค้วามรู้สึกร่วมของคนในการส่ือสารแสดงอารมณ์ เช่ือมโยงเขา้กบัการ

ออกแบบให้สามารถดึงดูดใจและตอบสนองกบัความตอ้งการของผูค้นได ้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในการสร้างความ

ตระหนักในคุณค่าของผูสู้งอายุในสังคมไทย เม่ือพิจารณาถึงการตระหนักคุณค่าของผูสู้งอายุและความสําคญั

ของสัญญะทั้งท่ีส่ือความหมายโดยตรงและโดยนยัแฝงในสังคม พบว่า มีความเก่ียวขอ้งกบัทศันคติท่ีเกิดข้ึนใน  

แต่ละบุคคล เป็นประสบการณ์จากการปฏิสัมพนัธ์ในสังคม สถานท่ีทาํงาน โรงเรียน ครอบครัว หรือกับส่ือ                 

การปะทะสงัสรรคท์ั้งทางตรงและทางออ้มเป็นกลไกสาํคญัท่ีก่อใหเ้กิดทศันคติท่ีแตกต่างกนั  

 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง พบวา่ การสร้างเสริมใหเ้กิดอตัลกัษณ์เชิงคุณค่าของผูสู้งอายุ

สามารถทาํให้เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรมไดด้้วยการส่ือสารสัญญะผ่านสัญลกัษณ์ทั้งท่ีเป็นถอ้ยคาํและรูปภาพ  

เพ่ือให้สามารถรับรู้ไดถึ้งทศันคติของผูสู้งอายุเองและกลุ่มคนหลายช่วงวยั ท่ีมีต่อการมองคุณค่าของผูสู้งอายุ                

ซ่ึงสามารถนํามุมมองดังกล่าวมาต่อยอดในการออกแบบกราฟิกหรืองานสร้างสรรค์อ่ืนๆ ท่ีสอดคล้องและ

เหมาะสมกบัแนวโนม้การเติบโตของสงัคมผูสู้งวยัในภายภาคหนา้    

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
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4. วธีิดําเนินการวจัิย 

   4.1 ประชากรและตวัอย่าง 

การวิจัยน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ 1) เอกสาร ได้แก่ ส่ือส่ิงพิมพ์ท่ีมี

สาระสาํคญัเก่ียวกบัผูสู้งอาย ุ 2) ส่ือออนไลน์ ไดแ้ก่ รายการสารคดีท่ีนาํเสนอผ่านช่องทางออนไลน์  3) ประชากร

วยัสูงอาย ุอาย ุ60 ปีข้ึนไป และ 4) ผูผ้ลิตงานออกแบบกราฟิกท่ีมีอายไุม่เกิน 60 ปี ทาํงานดา้นการออกแบบกราฟิก

ท่ีมีประสบการณ์การผลิตส่ือส่ิงพิมพ์หรือส่ือออนไลน์ท่ีเก่ียวกับผูสู้งอายุ มาไม่น้อยกว่า 2 ปี งานวิจัยน้ียงัมี

ขอ้จาํกดับางประการในการเลือกตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาเน่ืองจากเป็นการคดัเลือกอยา่งเฉพาะเจาะจง 

 ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ 1)โปสเตอร์ภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศ  จาํนวน 10 ช้ิน, 2) รายการ

สารคดี ชุด The Senior รุ่นใหญ่หวัใจไร้ขีดจาํกดั ตอน แรปเปอร์ แรปป้า ออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ Thai PBS 

และเผยแพร่ผา่นช่องทางออนไลน์ทาง YouTube ผลิตโดยบริษทับุญมีฤทธ์ิ มีเดีย จาํกดั 3) ผูสู้งอายจุากใน 3 พ้ืนท่ี 

คือ ศูนยพ์ฒันาการจัดสวสัดิการสวสัดิการสังคมผูสู้งอายุบ้านบางแค, โรงเรียนผูสู้งอายุเทศบาลตาํบลนาดูน 

จงัหวดัมหาสารคาม และโรงเรียนผูสู้งอายเุทศบาลตาํบลรัษฎา จงัหวดัภูเก็ต  และสมัภาษณ์ผูสู้งอายท่ีุมีบทบาทต่อ

การสร้างความเปล่ียนแปลงให้กบัสังคมชุมชน 4 คน ไดแ้ก่ คุณพ่อจนัทร์ที ประทุมภา, อาจารยสื์บสกุล ศรีสุข, 

อาจารยส์ว่าง แกว้กณัทา,  และคุณปิติ สิทธิอาํนวย รวมผูสู้งอายุ 34 คน  และ 4) ผูผ้ลิตงานออกแบบกราฟิกท่ีมี

ประสบการณ์การผลิตส่ือส่ิงพิมพ์หรือส่ือออนไลน์ท่ีเก่ียวกับผูสู้งอายุ มาไม่น้อยกว่า 2 ปี ได้แก่ คุณประสาน 

อิงคนันท์ ผูก่้อตั้งบริษทับุญมีฤทธ์ิ จาํกดั และผูผ้ลิตรายการ “ลุยไม่รู้โรย สูงวยัด๊ีดีดี” และ “The Senior รุ่นใหญ่

หวัใจไร้ขีดจาํกดั”   

  4.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลสาํหรับงานวจิยัน้ี คือ แบบสมัภาษณ์แบบก่ึงมีโครงสร้าง จาํนวน 2 ชุด  

ชุดท่ี 1 สําหรับผูสู้งอายุ และชุดท่ี 2 สําหรับผูผ้ลิตงานออกแบบกราฟิก แบบสัมภาษณ์ทั้ง 2 ชุด ให้ผูท้รงคุณวฒิุ 

วิเคราะห์โครงสร้าง ตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) ความชัดเจนในการใช้ภาษาเพ่ือส่ือ

ความหมาย จากนั้นนาํขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากผูท้รงคุณวฒิุไปปรับปรุง การตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาผูว้ิจยัใช้

เกณฑ์ดัชนีวดัค่าความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกับวตัถุประสงค์ (Item-objective Congruency Index: IOC) 

มากกว่าหรือเท่ากบั 0.50 ข้ึนไป จึงถือว่ามีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา จากการตรวจสอบ พบว่า แบบสัมภาษณ์

ผูสู้งอาย ุและแบบสมัภาษณ์กลุ่มคนวยัทาํงาน มีขอ้ท่ีมีค่า IOC มากกวา่ 0.50 ทุกขอ้  

  4.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

   ผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามขั้นตอนดงัน้ี ศึกษาเอกสารและส่ือออนไลน์  ติดต่อประสาน

ไปยงัผูใ้ห้ขอ้มูลสาํคญัเพ่ือช้ีแจงเก่ียวกบังานวิจยัและขออนุญาตเขา้สัมภาษณ์ตามประเด็น ดาํเนินการสัมภาษณ์

เพ่ือเก็บขอ้มูล  นาํผลการศึกษาเอกสาร ส่ือออนไลน์ และผลการสมัภาษณ์มาทาํการวเิคราะห์และสรุปขอ้มูล  

   4.4 การวเิคราะห์ข้อมูล  

  ผูว้ิจัยดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการวิเคราะห์เน้ือหา (content Analysis) โดยเขียนเป็นลกัษณะ

บรรยายดว้ยความเรียง จาํแนกตามประเด็นท่ีศึกษา ประกอบดว้ย 1) อตัลกัษณ์เชิงคุณค่าของผูสู้งอายุผ่านงาน

ออกแบบกราฟิก   2) อตัลกัษณ์เชิงคุณค่าของผูสู้งอายท่ีุผูสู้งอายกุาํหนดตนเอง     สาํหรับวิธีการสังเคราะห์ขอ้มูล 

ใชว้ิธีคิดของสังคมศาสตร์แนวใหม่ ท่ีให้ความสําคญักบับริบท (Context – oriented approach) กรณีศึกษา/กรณี

ตวัอยา่ง (Case-oriented approach) และการนาํเสนอภาษา รูปภาพ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสะทอ้นอตัลกัษณ์เชิงคุณค่า

ของผูสู้งอายใุนสงัคมไทย  
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5. สรุปผลการวจัิย 

5.1 ผลการศึกษาอตัลกัษณ์เชิงคุณค่าของผู้สูงอายุผ่านงานออกแบบกราฟิก   

ผลการวิจยัช้ีให้เห็นว่า “ผูสู้งอายุ” มิไดเ้ป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ แต่เป็นการปรุงแต่งทางสังคม      

เพ่ือแบ่งแยกผูค้นในสังคมออกเป็นกลุ่มๆ ผ่านสัญลกัษณ์และการสร้างความหมาย   จากการศึกษาอตัลกัษณ์เชิง

คุณค่าของผูสู้งอายผุ่านงานออกแบบกราฟิก โดยมีท่ีมาจากการศึกษางานออกแบบกราฟิกอนัไดแ้ก่ ส่ือส่ิงพิมพ ์

ส่ือออนไลน์ และการสัมภาษณ์ผูอ้อกแบบกราฟิก  เพ่ือศึกษาถึงนัยยะท่ีซ่อนอยู่ในงานออกแบบกราฟิกจาก

การศึกษาพบวา่มีการสะทอ้นคุณค่าของผูสู้งอายใุน 6 ดา้น คือ   

(1) คุณค่าของการเป็นท่ีพ่ึงทางใจให้กบัคนต่างวยั  เป็นคุณค่าท่ีแสดงให้เห็นผ่านสัญลกัษณ์ของ 

การอยูร่่วมกนัภายในครอบครัว เช่น การเล้ียงดู บุตรหลาน หรือผูท่ี้อยูอ่่อนเยาวท์ั้งท่ีอยูใ่นครอบครัวและชุมชน  

และบุคคลอ่ืนๆ ถึงแมไ้ม่ใช่คนในครอบครัว  ภาพของผูสู้งอายุก็มกัจะถูกถ่ายทอดออกมาในภาพของบุคคลท่ีมี

ความอบอุ่น เป็นท่ีพ่ึงพิงทางจิตใจให้กับผูค้นอ่อนวยักว่า  อัตลักษณ์ดังกล่าวปรากฏอยู่ในงานกราฟิก เช่น 

โปสเตอร์ภาพยนตร์ไทยเร่ือง “วยัตกกระ”,  “หลวงตา” “ความจาํสั้น แต่รักฉนัยาว” และ “20 ใหม่ ยเูทิร์นวยั หวัใจ

รีเทิร์น”  และโปสเตอร์ภาพยนตร์แอนนิเมชัน่ เร่ือง “UP ปู่ซ่าบา้พลงั” และภาพยนตร์เร่ือง “Intern”  เป็นตน้  

(2) คุณค่าการเป็นผูส้ร้างประวติัศาสตร์ เป็นการสะทอ้นคุณค่าของผูสู้งอายวุา่เป็นผูสื้บทอด บอก

ความเป็นมาของชุมชน ทอ้งถ่ิน หรือการใหข้อ้มูลท่ีใหค้วามสาํคญัต่อการทาํความเขา้ในสงัคมปัจจุบนั หรือคุณค่า

ในการเช่ือมต่อสังคมอดีตเขา้กับปัจจุบนั ทาํให้สังคมเกิดการคงอยู่ ไม่ลม้หาย หรือสูญสลายไปตามกาลเวลา  

ยกตวัอย่างเช่น การนําเสนอ content ในรายการ The Senior รุ่นใหญ่หัวใจไร้ขีดจาํกัด ตอน แรปเปอร์ แรปป้า 

ออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ Thai PBS ผลิตโดยบริษทับุญมีฤทธ์ิ มีเดีย จาํกดั  

(3) คุณค่าในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เป็นคุณค่าท่ีสะทอ้นผ่านการให้

ผูสู้งอายบุอกเล่าความรู้ท่ีฝังลึกเก่ียวกบัวิถีชีวิตในอดีตท่ีสอดคลอ้งกบัธรรมชาติไม่ทาํลายส่ิงแวดลอ้ม ส่งผลต่อ

การขบัเคล่ือน กลุ่ม องคก์ร และชุมชน ในการดูแลฟ้ืนฟธูรรมชาติท่ีกาํลงัจะเร่ิมสูญสลายไป  

(4) คุณค่าในการสร้างปลูกฝังภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและองคค์วามรู้ทอ้งถ่ิน สังคมกาํหนดให้ผูสู้งอายุ

เป็นผูใ้ห้สติปัญญาแก่สังคมไทย สร้างความเก้ือกูลกนัให้เกิดข้ึนในสังคมชุมชน ตวัอย่างเช่น อาจารยสื์บสกุล              

ศรีสุข ผูอ้าํนวยการภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม ผูน้าํความเปล่ียนแปลงขบัเคล่ือนใหส้งขลาไดรั้บการยกยอ่งควร

ค่าแก่การพฒันาใหไ้ปสู่เมืองสากลในระดบัโลกได ้ 

(5) คุณค่าในการสร้างสังคมร่วมกบัคนรุ่นใหม่ เป็นการสะทอ้นให้เห็นถึงคุณค่าของผูสู้งอายใุน

ดา้นของการเป็นผูป้ลูกฝังและสืบทอดคุณค่าในการดาํรงชีวิตอยา่งพอเพียง การพ่ึงพาตนเอง ตวัอยา่งเช่น คุณพ่อ

จนัทร์ที ประทุมภา ปราชญเ์กษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญเ์กษตรเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2554 ผูก่้อตั้งศูนยเ์รียนรู้

เศรษฐกิจพอเพียงบา้นโนนรัง-บูรพา (พอ่จนัทร์ที ประทุมภา) ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา   
(6) คุณค่าของการเป็นผูมี้ความรอบรู้  เป็นการสะทอ้นให้เห็นอตัลกัษณ์เชิงคุณค่าของผูสู้งอายุใน

แง่มุมท่ียกย่องให้ผูสู้งอายุเป็นผูมี้ความรอบรู้ โดยเฉพาะรู้จกัการคิดวิเคราะห์ หรือเสนอวิธีการแกปั้ญหาความ

ขดัแยง้ ทั้งในระดบัชุมชน และระดบับุคคล และยอมรับต่อความเปล่ียนแปลงของชีวติไดด้ว้ย ตวัอยา่งเช่น คุณปิติ 

สิทธิอาํนวย ประธานกรรมการธนาคารกรุงเทพ จาํกดั มหาชน   
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ภาพที ่1 ตวัอยา่งโปสเตอร์ภาพยนตร์ไทยท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงอตัลกัษณ์เชิงคุณค่าการเป็นท่ีพ่ึงทางใจใหก้บัคนต่างวยั 

ท่ีมา: 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2 ตวัอยา่งโปสเตอร์ภาพยนตร์ต่างประเทศท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงอตัลกัษณ์เชิงคุณค่า 

การเป็นท่ีพ่ึงทางใจใหก้บัคนต่างวยั 

ท่ีมา: https://th.wikipedia.org/wiki/ปู่ซ่าบา้พลงั#/media/ไฟล:์Movie_poster_up.JPG และ

http://www.impawards.com/2015/intern.html 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3 รายการ The Senior รุ่นใหญ่หวัใจไร้ขีดจาํกดั ตอน แรปเปอร์ แรปป้า สะทอ้นอตัลกัษณ์ 

เชิงคุณค่าของผูสู้งอายใุนดา้นการเป็นผูถ่้ายทอดภูมิปัญญาในอดีตเช่ือมต่อเขา้กบัปัจจุบนั   

ท่ีมา:https://www.youtube.com/watch?v=g3qP3ndjCzQ 

 

 5.2 ผลการศึกษาอตัลกัษณ์เชิงคุณค่าของผู้สูงอายุทีผู้่สูงอายุกาํหนดตนเอง      

 ผลการศึกษาอตัลกัษณ์เชิงคุณค่าท่ีผูสู้งอายกุาํหนดตนเองมีท่ีมาจากการสัมภาษณ์ตวัอยา่งผูสู้งอายใุน 3 

พ้ืนท่ี และผู ้สูงอายุท่ีมีบทบาทต่อการสร้างความเปล่ียแปลงให้กับสังคมชุมชน 4 ท่าน พบว่า ผู ้สูงอายุให้

ความสาํคญักบั ภาษา หรือ คาํพูด ท่ีบุคคลรอบขา้งส่ือสาร โดยเฉพาะอยา่งคาํท่ีใชใ้นการเรียกขาน มีอิทธิพลต่อ

ความรู้สึกเชิงคุณค่าท่ีผูสู้งอายมุากท่ีสุด เช่น คาํวา่ ชรา ชราภาพ ไมใ้กลฝ่ั้ง แก่ คนแก่ ผูเ้ฒ่า ผูสู้งวยั ผูอ้าวโุส ผูใ้หญ่ 

ผูห้ลกัผูใ้หญ่ ผูท้รงคุณวฒิุและวยัวฒิุ เป็นตน้ ภาษา หรือ คาํศพัท์เหล่าน้ี เป็นคาํเรียกขานท่ีสะทอ้นมุมมองทั้งเชิง

https://www.facebook.com/ThaiMoviePosters/photos/
https://www.facebook.com/ThaiMoviePosters/photos/
http://www.fivestarproduction.co.th/
http://www.fivestarproduction.co.th/
http://www.thaicinema.org/kits152bst.php
http://www.thaicinema.org/kits152bst.php
https://th.wikipedia.org/wiki/20
https://th.wikipedia.org/wiki/20
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87
http://www.impawards.com/2015/intern.html
https://www.youtube.com/watch?v=g3qP3ndjCzQ
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บวกและเชิงลบ  นอกจากน้ี ยงัมีการใชภ้าษา ท่ีเป็นคาํอธิบาย แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของผูสู้งอาย ุ ซ่ึงโดยตวัของ

ผูสู้งอายเุองบางส่วนก็สะทอ้นมุมมองเชิงคุณค่าในตนเองออกมาทางดา้นลบดว้ยเช่นกนั ยกตวัอยา่งเช่น “ฉันแก่

แลว้ จะตายวนัตายพรุ่งก็ไม่รู้”, “แก่เกินแกง”, “ไม่อยากเรียนรู้อะไรแลว้ เบ่ือ อยูเ่ฉยๆ ไม่ตอ้งทาํอะไร ก็สบายดี

นะ”  เป็นตน้   

 ในดา้นของ “ภาพ” ผูสู้งอาย ุพิจารณาภาพท่ีส่ือสารถึงความสูงอาย ุพบวา่ ภาพท่ีส่ือโฆษณานิยมใชใ้น

การส่ือถึงผูสู้งอายมุกัจะปรากฏออกมาในรูปลกัษณะภาพบุคคลท่ีดูเห่ียวยน่ ใชสี้สนัท่ีดูเยน็ชาขาดชีวติชีวา เช่น สี

โทนสีนํ้ าตาล หรือโทนสีเยน็ เป็นตน้   ผูสู้งอายุส่วนใหญ่มีมุมมองเชิงบวกกบัการเห็นภาพผูสู้งอายุสวมใส่ชุด

นกัเรียน โดยใหค้วามคิดเห็นวา่ ภาพดงักล่าวทาํใหเ้กิดความรู้สึกสดช่ืน เหมือนไดย้อ้นเวลากลบัไปเป็นเด็กอีกคร้ัง  

ในขณะท่ีผูสู้งอายบุางกลุ่มมองแตกต่างกนัออกไป โดยใหค้วามเห็นวา่ คุณค่าของตนเองในฐานะของผูสู้งอาย ุไม่

ควรตอ้งใช้ภาพลักษณ์แบบเยาว์วยัเขา้มาเป็นตวักําหนด ควรมีความภาคภูมิใจในความสูงอายุของตน และ

ประพฤติปฏิบติัตนใหเ้หมาะสมแก่วยั   

ในประเด็นอตัลกัษณ์เชิงคุณค่า ผูสู้งอายสุะทอ้นใหเ้ห็นถึงคุณค่าในตนเองใน 6 ดา้น คือ  

(1) การเป็นผูด้าํรงตนอยา่งมีศกัด์ิศรี เป็นการสะทอ้นคุณค่าในเชิงบวกท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัความ

เช่ือมัน่ในตนเอง  ความคิดสร้างสรรค ์และการมองโลกในแง่ดี ผูสู้งอายท่ีุมีความรู้สึกดงักล่าว แสดงใหเ้ห็นวา่เป็น

ผูมี้ความมัน่คงทางอารมณ์ สามารถแกไ้ขปัญหาต่างๆไดเ้ป็นอยา่งดี นอกจากน้ี ความรู้สึกถึงความมีศกัด์ิศรีมีคุณคา่

ในตนเอง ยงัมีความสมัพนัธ์กบัสุขภาพ โดยมีขอ้สงัเกตวา่ผูสู้งอายท่ีุรู้สึกมีคุณค่าในตนเองจะสามารถดูแลสุขภาพ

ของตนเองไดดี้ 

(2) ยึดมัน่ในคุณงามความดีตามคาํสอนของศาสนา ในประเด็นน้ี ผูสู้งอายุมิไดจ้าํกดัว่าหมายถึง           

การถือศีลปฏิบติัธรรมอยา่งเคร่งครัด แต่หมายถึงการยึดถือและการปฏิบติัตามคาํสอนของพระพุทธเจา้ เร่ือง บาป

บุญ คุณโทษ เวรกรรม วาสนา เร่ืองการทาํบุญ ทาํทาน เขา้วดั ฟังธรรม ตามควรแก่โอกาสอยา่งสมํ่าเสมอ จากการ

สัมภาษณ์ผูสู้งอาย ุพบวา่ ส่วนใหญ่มีการเขา้วดัฟังธรรมอยา่งสมํ่าเสมอ และมีความเช่ือมัน่ในการทาํดีไดดี้ ทาํชัว่

ไดช้ัว่ เขา้ใจในหลกัสจัธรรม กฎไตรลกัษณ์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย 

(3) กาํหนดเป้าหมายในชีวิตท่ีความตายอย่างสงบ จากการสัมภาษณ์ผูสู้งอายสุ่วนหน่ึงสะทอ้นวา่             

มีการกาํหนดเป้ามายชีวิตของตนเองไวใ้นระยะสั้นๆ เพราะมองเห็นวา่การวางเป้าหมายชีวิตจะสามารถช่วยให้มี

ความหวงัและมีกาํลงัใจในการดาํรงไดอ้ยา่งเป็นสุข  แต่ผูสู้งอายจุาํนวนไม่นอ้ยยอมรับวา่ไม่มีการวางเป้าหมายใน

การใชชี้วติแต่อยา่งใด ปล่อยใหชี้วติเป็นไปตามธรรมชาติ ยดึถือความเรียบง่าย ทาํหนา้ท่ีเล้ียงดูส่งเสียลูกหลานให้

ไดเ้รียนหนงัสือ ตามกาํลงัความสามารถท่ีมี  

(4) ยอมรับความเปล่ียนแปลงของชีวิต ผูสู้งอายุส่วนใหญ่เขา้ใจถึงความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนทั้ง

ทางร่างกายและจิตใจของตนเอง  ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนมีทั้งท่ีเป็นไปในทางเส่ือมลง เช่น ความเจ็บป่วยทาง

ร่างกาย การออกจากงาน สูญเสียรายได ้เพ่ือน หรือคู่ชีวิตเสียชีวิต สูญเสียความสามารถทางร่างกาย และจิตใจท่ี

ส่งผลต่อความแปรปรวนทางอารมณ์ ท่ีอาจส่งผลต่อบุคลิกภาพได ้   

(5) เป็นผูเ้รียนรู้ตลอดชีวิต มีความเช่ือมัน่วา่สามารถเรียนรู้ไดเ้หมือนกบักลุ่มคนวยัอ่ืนๆ ผูสู้งอายุ

ส่วนมากแสดงให้เห็นวา่ตนเองมีความพร้อมในการเรียนรู้อยูเ่สมอ และไม่คิดวา่ความเส่ือมทางร่างกายท่ีเป็นไป

ตามวยัจะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้  แต่ก็มีผูสู้งอายสุ่วนหน่ึงเสนอมุมมองวา่ ผูสู้งอายไุม่มีความจาํเป็นตอ้งเรียนรู้

อะไรแลว้ เพราะมีเวลาเหลือนอ้ย ควรไดใ้ชชี้วติอยา่งสงบในบั้นปลายชีวติ  
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(6) แบบอย่างของผูมี้ความกตญั�ูรู้คุณคนและประเทศชาติ ในประเด็นน้ีผูสู้งอายุสะทอ้นความ

คิดเห็นของตนเองในแง่มุมท่ีเก่ียวขอ้งกบัความจงรักภกัดีต่อสถาบนักษตัริย ์เทิดทูนไวเ้หนือจิตใจ ผูสู้งอายทุั้งหมด

ใหค้วามคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกนัวา่ เกิดเป็นคนตอ้งมีความกตญั�ูเป็นท่ีตั้ง กตญั�ูต่อประเทศชาติ ต่อสถาบนั

ชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์และมีบทบาทสาํคญัในการใหก้ารอบรมสั่งสอนลูกหลานในครอบครัวมีความ

กตญั�ูเช่นเดียวกนั  

 

6. อภิปรายผล  

ผลการศึกษา อตัลกัษณ์เชิงคุณค่าของผูสู้งอายใุนสังคมไทย ผ่านงานออกแบบกราฟิกทั้งในรูปแบบของ

ส่ือส่ิงพิมพ์ และส่ือโทรทัศน์  และการสัมภาษณ์ผูสู้งอายุและผูผ้ลิตส่ือท่ีเก่ียวขอ้งกับผูสู้งอายุ  สาระสําคญัท่ี

แสดงสัญญะภายในออกแบบต่างๆ อาจมีนยัยะเป็นไปทั้งในทิศทางบวกและลบ ในมุมมองสังคมผูผ้ลิตสร้าง                 

อตัลกัษณ์ให้กบัผูสู้งอายมุกัจะมีจุดเร่ิมตน้ของการมองอตัลกัษณ์ของผูสู้งอายไุปในทิศทางลบ ตามท่ีภาครัฐโดย

สถาบนัทางการแพทยม์กัจะช้ีเห็นถึงความอ่อนแอ ความเส่ือมทางร่างกายท่ีเป็นไปตามธรรมชาติของผูสู้งอายุ 

ภาคเอกชนโดยสถาบนัส่ือสารมวลชน ซ่ึงมีหนา้ท่ีในการผลิตส่ือเพ่ือรณรงคใ์ห้เห็นถึงความยากลาํบากในการใช้

ชีวติของผูสู้งอาย ุ เพ่ือช้ีใหเ้ห็นวา่ทุกคนในสงัคมตอ้งใหค้วามสาํคญักบัผูสู้งอายใุหม้ากกวา่ท่ีเป็นอยู ่สอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ กาํธร หลุยยะพงศ ์(2553) ท่ีช้ีให้เห็นส่ือมีหนา้ท่ีอนัสาํคญัในการเป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยกระตุน้เตือน

สงัคมใหเ้กิดการตระหนักรู้และสามารถมีส่วนในการช้ีนาํสังคมให้เป็นไปในทิศทางบวกหรือลบก็ได ้ ส่ิงน้ีเป็น

ท่ีมาอนัสําคญัท่ีทาํให้สังคมหนัมาให้ความสําคญักบัการกาํหนดคุณค่าของผูสู้งอายไุปในทิศทางต่างๆ ไม่ว่าจะ

เป็นการกาํหนดบทบาทให้ผูสู้งอายุเป็นผูมี้คุณค่าในการเล้ียงดูบุตรหลานในครอบครัว  เป็นแบบอย่างของผูมี้

ประสบการณ์ในการใชชี้วิตในดา้นต่างๆ พฒันาสังคมชุมชน  ซ่ึงอตัลกัษณ์เชิงคุณค่าดงักล่าวเป็นการเสริมพลงั

อาํนาจใหผู้สู้งอายรัุบรู้ถึงความมีคุณค่าในตนเองอยา่งเป็นรูปธรรมสอดคลอ้งกบังานศึกษาของสุธีรา บวัทองและ

คณะ (2556) ท่ีพบวา่ การทาํให้ผูสู้งอายคุงบทบาทและสถานภาพของตนเองไว ้ทาํให้รู้สึกถึงความมีคุณค่าเป็นท่ี

ยอมรับของสังคม  เ ม่ือพิจารณาในมุมของผู ้สูงอายุถึงการเป็นผู ้กําหนดอัตลักษณ์เชิงคุณค่าด้วยตนเอง                              

พบขอ้สังเกตวา่ ผูสู้งอายมุองคุณค่าในตนเองในแง่มุมของผูมี้ความภาคภูมิใจในศกัด์ิศรี  ความเป็นแบบอยา่งของ

กลุ่มคนหลายช่วงวยั   อตัลกัษณ์เชิงคุณค่าท่ีสําคญัของตนเองอีกประการหน่ึง คือ  การดาํรงตนอยู่ในศีลธรรม 

จรรยาท่ีดี มีความกตญั�ูต่อสถาบนัชาติ ศาสนาและพระมหากษตัริยอ์ยา่งลึกซ้ึง และเขา้ใจในกฏแห่งไตรลกัษณ์

อยา่งลึกซ้ึง    

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

ผลงานวจิยัเร่ือง อตัลกัษณ์เชิงคุณค่าของผูสู้งอาย ุนาํเสนอความจริงเก่ียวกบัคุณค่าของผูสู้งอายท่ีุสมควร

ไดรั้บการเผยแพร่ผ่านส่ือรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในงานออกแบบกราฟิก ซ่ึงจดัไดว้า่เป็นงานสร้างสรรค์

ท่ีสามารถเขา้ถึงผูค้นในสังคมไดอ้ยา่งทัว่ถึง โดยการนาํหลกัคิดเก่ียวกบัอตัลกัษณ์เชิงคุณค่าของผูสู้งอายดุงักล่าว

ไปใชใ้นการกาํหนดเป็นแนวความคิดเพ่ือนาํไปสู่การสร้าง Character Design หรือ กาํหนดเป็น Key Words, Key 

message, Key Visual ท่ีสาํคญัในการพฒันางานออกแบบอตัลกัษณ์สาํหรับองคก์รหรือหน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวกบั

การพฒันาศกัยภาพผูสู้งอายตุ่อไปในอนาคต   
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7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1)  ควรมีการนาํคุณลกัษณะของอตัลกัษณ์เชิงคุณค่าทั้งท่ีมาจากสังคมกาํหนดและผูสู้งอายกุาํหนด

ตนเองมาทดลองใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาแนวคิดทางการออกแบบกราฟิก โดยมุ่งเนน้การนาํเสนอในแง่มุม

ของการวจิยัและพฒันาการออกแบบเพ่ือผูสู้งอาย ุ 

(2)   ควรศึกษาอตัลกัษณ์ของผูสู้งอายุในแง่มุมอ่ืนเพ่ิมข้ึน เช่น อตัลกัษณ์เก่ียวกับการเรียนรู้ของ

ผูสู้งอาย ุเพ่ือให้ทราบถึงคุณลกัษณะอ่ืนๆ ท่ีจะสามารถนาํมาใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันางานออกแบบเพ่ือสร้าง

เสริมทศันคติเชิงบวกต่อผูสู้งอายใุหม้ากยิง่ข้ึน 
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บทคัดย่อ 

 ปัญหาการขอทาน และพฤติกรรมการขอทานเป็นปัญหาสังคมท่ีเกิดข้ึนและดาํรงอยูอ่ยา่งยาวนาน โดยมี

รูปแบบและลกัษณะปัญหาท่ีมีความสลบัซบัซอ้น การแกไ้ขปัญหาจาํเป็นตอ้งเร่ิมจากแนวความคิดและความเขา้ใจ

ต่อปัญหาอย่างถูกตอ้ง ซ่ึงประเทศสวีเดนเป็นประเทศหน่ึงท่ีประสบกบัปัญหาการขอทานต่างชาติท่ีเขา้มาสร้าง

ผลกระทบต่อชีวิตของผูค้นในสังคม ขณะท่ีประเทศสวีเดนมิไดมี้ขอทานชาวสวีเดน ทาํให้รัฐบาลและหน่วยงาน

ต่างๆ จาํเป็นตอ้งออกแบบการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดจากปัจจยัภายนอกประเทศเพ่ือป้องกนัและควบคุมการขอทาน              

มิใหส้ร้างผลกระทบและความรุนแรงใหเ้กิดข้ึนในสงัคม 

 

คาํสําคญั: การควบคุมขอทาน พฤติกรรมการขอทาน ขอทานในประเทศสวเีดน 

 

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 

ดว้ยสถานการณ์ปัญหาการขอทานและพฤติกรรมการขอทานในปัจจุบนัมีลกัษณะเปล่ียนแปลงไปจาก

อดีต ขณะท่ีมาตรการการจดัการปัญหาขอทานไดด้าํเนินการในหลายลกัษณะทั้งมาตรการทางกฎหมาย มาตรการ

ทางสงัคมสงเคราะห์ มาตรการดา้นการส่งเสริมอาชีพซ่ึงปรากฎในพระราชบญัญติัควบคุมการขอทาน พ.ศ.2484  

ประเทศไทยไดเ้ลง็เห็นคุณค่าความเป็นมนุษยแ์ละตระหนกัถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัผูก้ระทาํการขอทานซ่ึง

เป็นกลุ่มเป้าหมายสําคัญในงานด้านนโยบายสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์ จึงได้ประกาศ

พระราชบญัญติัการควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 เพ่ือให้เกิดการคุม้ครอง การควบคุม การพฒันาคุณชีวติขอทาน 

และแยกผูแ้สดงความสามารถออกจากผูก้ระทาํการขอทาน อนัเป็นการแกปั้ญหาสังคมและปรับปรุงการคุม้ครอง
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สวสัดิภาพบุคคลใหเ้หมาะสมยิง่ข้ึน และเพ่ือกาํหนดความผิดทางอาญาแก่ผูห้าประโยชน์จากความไม่สมประกอบ

ทางร่างกาย สติปัญญาหรือจิตใจของผูอ่ื้น  

การคุม้ครองและพฒันาคุณภาพชีวิตขอทานตามกฎหมายดงักล่าวเป็นการช่วยเหลือ บาํบดัรักษา ฟ้ืนฟู

สภาพร่างกายจิตใจ และฝึกอาชีพให้ผูท้าํการขอทาน ท่ีจาํเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือและการขบัเคล่ือนจากหลาย

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีผูเ้ขียนจะนาํเสนอสภาพปัญหา และการจดัการปัญหาขอทาน กรณีศึกษาประเทศสวเีดน 

ซ่ึงไม่มีขอทาน แต่กลบัประสบปัญหาขอทานท่ีเป็นคนต่างชาติท่ีเขา้มาสร้างผลกระทบต่อการดาํเนินชีวติของชาว

สวเีดน อนันาํไปสู่การควบคุมและการกาํหนดมาตรการการจดัการปัญหาอยา่งเป็นระบบ  

 

2. วตัถุประสงค์ 

(1) เพ่ือนาํเสนอสภาพปัญหาการขอทาน และพฤติกรรมการขอทาน ในประเทศสวเีดน  

(2) แนวทางการควบคุมการจดัการปัญหา กรณีศึกษาขอทานชาวโรมาเนียในประเทศสวเีดน  

 

3. สภาพปัญหาขอทานในประเทศไทย และพฤตกิรรมการขอทานในประเทศสวีเดน 

สภาพปัญหาการขอทานในประเทศไทย 

ปัญหาการขอทานถือเป็นปัญหาสังคมท่ีมีลกัษณะซับซ้อนและเร้ือรัง ทาํให้การจดัการปัญหาดงักล่าว

จาํเป็นตอ้งมีความเขา้ใจ และมีแนวคิดในการจดัการปัญหาท่ีถูกตอ้ง เน่ืองจากลกัษณะปัญหาขอทานท่ีเกิดข้ึน 

ตลอดจนรูปแบบพฤติกรรมการขอทานในประเทศไทย สามารถจาํแนกได ้3 ลกัษณะ กล่าวคือ (สาํนกังานส่งเสริม

และสนบัสนุนวชิาการ 11, 2561) 

1. กรณีขอทานท่ีเป็นคนไทย มีลกัษณะพฤติกรรมการขอทานและปัญหาท่ีเกิดข้ึน ดงัน้ี 

1) ผูก้ระทาํการขอทานส่วนใหญ่ไม่กระทาํการขอทานในพ้ืนท่ีของตนเอง แต่จะไปขอทานในพ้ืนท่ี

อ่ืนแทน โดยมกัเป็นผูสู้งอายแุละผูพิ้การ มีบางส่วนท่ีทาํเป็นครอบครัว โดยเหตุผลของการขอทานอาจเน่ืองจาก

ความจาํเป็นในครอบครัว เช่น ตอ้งเล้ียงดูบุตรพิการ อยากออกมาใชชี้วิตในท่ีสาธารณะ รวมทั้งยงัขาดความเขา้ใจ

ใน พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 

2) รูปแบบของขอทาน จะดาํเนินงานเป็นขบวนการ มีรถรับส่ง แต่เจา้หน้าท่ีไม่สามารถจะจบักุม

ขบวนการเหล่าน้ีได ้เน่ืองจากขอทานไม่ใหค้วามร่วมมือบอกความจริงเก่ียวกบัขบวนการขอทาน ทาํใหก้ารจดัการ

ปัญหาสามารถดาํเนินการไดเ้พียงแค่ปลายเหตุ  

3) ขอทานมีการปรับเปล่ียนวิธีการ พฤติกรรมในการขอทาน โดยหลงัจากมี พ.ร.บ.ควบคุมการ

ขอทาน พ.ศ. 2559 มีผูก้ระทาํการขอทานท่ีเป็นการขอทานแบบซํ้ าหน้าลดลง แต่เปล่ียนรูปแบบเป็นการขายของ

เลก็ๆนอ้ยๆ บงัหนา้ เช่น ตุก๊ตา ผกั พวงกญุแจ ลูกอม เป็นตน้  

4) สถานท่ีทาํการขอทาน มกัจะเป็นพ้ืนท่ีท่ีผูค้นพลุกพล่าน เช่น ตลาดนัด วดั งานประจาํปี สถานี

รถไฟ หา้งสรรพสินคา้ แหล่งท่องเท่ียว โดยมกัจะทาํการขอทานในช่วงเวลากลางวนัและเยน็   

5) รูปแบบการแต่งกาย จะมีการแต่งกายดว้ยเส้ือผา้ขาด มองดูสกปรก ทาํตวัใหน่้าสงสาร ใชค้าํพดูท่ี

ดูน่าสงสาร เพ่ือใหค้นเห็นใจ 
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2. กรณีขอทานท่ีเป็นคนต่างด้าว มีลกัษณะการขอทาน ดงัน้ี 

1) ขอทานต่างดา้วท่ีกระทาํการขอทานในประเทศไทยส่วนใหญ่มาจากประเทศกมัพูชา เมียนมาร์ 

และจีน ทั้ งท่ีเข้ามาอย่างถูกต้องและไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น คนจีนท่ีเข้ามาอย่างถูกกฎหมายในฐานะ

นกัท่องเท่ียว หรือชาวกมัพชูาท่ีมีความพิการท่ีเขา้มาขอทานอยา่งผิดกฎหมาย 

2) มีรูปแบบการขอทานท่ีแตกต่างกนั เช่น นาํเด็กมานัง่ขอทานดว้ยเพ่ือให้ดูน่าสงสาร นั่งขอทาน

โดยซ่อนขาเทียมไว ้บางรายไม่มีอุปกรณ์แต่ใชก้ระดานเล่ือนๆ ขอทานไปเร่ือยๆ เป็นตน้ 

3) อาศยัอยูร่่วมกนัเป็นหมู่คณะ บางรายเช่าโรงแรมอยูจ่นคุน้เคยกบัเจา้ของโรงแรม 

4) เจา้หนา้ท่ีคาดวา่อาจมีคนไทยเป็นนายหน้านาํพาขอทานต่างดา้วเขา้ประเทศ ขอทานต่างดา้วมกัไม่

กลวักฎหมาย ยอมเสียค่าปรับเม่ือถูกจบักมุ หากถูกผลกัดนักลบัประเทศก็จะกลบัเขา้มาอีก 

5) ขอทานต่างดา้วมีทศันคติวา่ ขอทานเป็นอาชีพท่ีสบาย และคนไทยจิตใจดี ชอบใหท้าน 

3. กรณีขอทานท่ีแอบแฝงเป็นผู้แสดงความสามารถหรือผู้ดูแลผู้แสดงความสามารถ 

การขอทานในลกัษณะดงักล่าวเป็นวิธีการหน่ึงท่ีทาํให้พฤติกรรมการขอทานขาดองค์ประกอบตาม 

พ.ร.บ. ควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 โดยพบวา่ การแสดงความสามารถของบุคคล/ กลุ่มบุคคลดงักล่าวมกัมีการ

เคล่ือนยา้ย เดินทางแสดงตามสถานท่ีต่างๆ ท่ีมีผูค้นหนาแน่น มกัแสดงความสามารถดา้นการร้องเพลงประกอบ

ดนตรี การแสดงดนตรี โดยการแสดงคนเดียว หรือเป็นผูพิ้การท่ีมีผูน้าํพาหรือจูงมาขอทาน  

นอกจากน้ี มีการดาํเนินการเป็นกลุ่มขบวนการโดยมีการแบ่งผลประโยชน์ระหวา่งกนั ซ่ึงทาํให้ปัญหา

ขยายวงกวา้งไปในชุมชน เช่น การทาํบา้นเช่า/ แบ่งห้องให้เช่า การรับจา้งรับ-ส่ง เพ่ือไปทาํการขอทาน อีกทั้ง

ขอทานท่ีเป็นคนต่างถ่ิน/ ต่างชาติ ซ่ึงคนในพ้ืนท่ีชุมชนไม่รู้จกัมกัคุน้ ท่ีหลายกรณีมีขอ้สันนิษฐานวา่น่าจะเขา้ข่าย

การเขา้สู่กระบวนการคา้มนุษย ์ดงันั้นจาํเป็นตอ้งใหค้วามสาํคญัในการจดัการ การกาํหนดมาตรการ และแนวทาง

การแกไ้ขปัญหาขอทานท่ีมีประสิทธิภาพ  

 

พฤตกิรรมการขอทานในประเทศสวเีดน 

สวีเดนเป็นประเทศสมาชิกสหภาพยโุรป (European Union: EU) ซ่ึงมีเศรษฐกิจดี เป็นรัฐสวสัดิการท่ีดี 

และมีความปลอดภยัสูงท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก เน่ืองจากประเทศสวีเดนจดัเก็บภาษีจากประชากรในประเทศ

ประมาณร้อยละ 30 ของรายได ้จึงสามารถจดัสวสัดิการให้ประชากรไดค้รอบคลุมทุกเพศทุกวยั ทั้งยงัมีการวาง

นโยบายประเทศในลกัษณะกา้วหนา้ เช่น การออกนโยบายส่งเสริมการมีบุตรท่ีมีประสิทธิภาพ ท่ีทาํให้ประเทศ

สวเีดนสามารถเพ่ิมอตัราการเกิดให้สูงข้ึนสวนทางกบัประเทศอ่ืนๆ ในยโุรปท่ีอตัราการเกิดลดตํ่าลงอยา่งต่อเน่ือง 

(มนสิการ กาญจนะจิตรา, 2556)  

ดว้ยเหตุน้ี ชาวสวีเดนจึงมีความเป็นอยูท่ี่ดี พ่ึงพา ตนเองได ้หากเจ็บป่วยหรือไม่สามารถทาํงานเพ่ือดูแล

ตนเองได ้จะได้รับการดูแลจากรัฐผ่านสวสัดิการสังคมต่างๆ ในปี 1964 ประเทศสวีเดนจึงได้ยกเลิกกฎหมาย

ต่อตา้นการขอเงินปี 1847 เน่ืองจากไม่เหมาะกบับริบทของประเทศท่ีไม่มีคนยากจนและไม่มีใครตอ้งขออีกต่อไป 

ดงันั้นชาวสวีเดนท่ีเติบโตมาในยุคทศวรรษท่ี 1960, 1970, และ 1980 จึงไม่เคยเห็นขอทานตามถนนในประเทศ

สวเีดนเลย (Ingrid, 2016) 

จนกระทัง่ หลงัการประกาศเพ่ิมประเทศสมาชิกในกลุ่มสหภาพยโุรป (European Union: EU) ในปี ค.ศ. 

2004 ซ่ึงไดป้ระกาศเพ่ิมประเทศสมาชิกจาํนวน 10 ประเทศ ไดแ้ก่ ไซปรัส เช็ก เอสโตเนีย ฮงัการี ลตัเวยี ลิทวัเนีย 

มอลตา โปแลนด์ สโลวะเกีย และสโลวีเนีย และในปี ค.ศ. 2007 รับสมาชิกเพ่ิมอีก 2 ประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศ
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โรมาเนียและบลักาเรีย (ฝ่ายกงสุล สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน, 2012) ประเทศสวีเดนกลบัตอ้ง

ประสบปัญหาชาวโรมาท่ีส่วนใหญ่อาศยัอยูใ่นประเทศโรมาเนียและบลักาเรียไดใ้ชสิ้ทธิเดินทางเสรีในประเทศ

กลุ่มสมาชิกฯ เขา้มาในประเทศสวเีดนเพ่ือกระทาํการขอทาน และเพ่ิมจาํนวนอยา่งต่อเน่ือง จนกระทัง่รัฐบาลของ

ประเทศสวีเดนไดค้าดประมาณวา่ มีขอทานชาวโรมาอยูใ่นประเทศสวีเดนประมาณ 4,000 คน0

1 ซ่ึงพบไดทุ้กแห่ง

ในประเทศสวีเดน1

2 ทั้งน้ี ชาวโรมา (Roma) เป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุพลดัถ่ิน (Romani Diaspora) หรือเป็นท่ีรู้จกัวา่เป็น

กลุ่มยิปซี (Gypsy) ท่ีใหญ่ท่ีสุดในยุโรป มีจํานวนประมาณ 11 ล้านคน ส่วนใหญ่อาศัยในประเทศโรมาเนีย 

บลัแกเรีย และฮงัการี โดยมีบรรพบุรุษมาจากยคุกลางของประเทศอินเดีย (Henriette, 2016) ซ่ึงทาํให้ชาวโรมามี

รูปพรรณลกัษณะท่ีแตกต่างจากชาวยโุรปโดยทัว่ไป 

 

ปัจจยัดงึดูดชาวโรมาให้เข้ามาขอทานในประเทศสวเีดน 

การยา้ยถ่ินของชาวโรมาเพ่ือกระทาํการขอทานในประเทศสวีเดนนั้น ส่วนมากมาจากประเทศโรมาเนีย

และประเทศฮงัการี โดยมีปัจจยัดึงดูดการยา้ยถ่ินท่ีสาํคญัหลายปัจจยั ดงัต่อไปน้ี 

1. ขอ้ตกลงของประเทศกลุ่มสหภาพยุโรป ท่ีอนุญาตให้อาศยัในกลุ่มประเทศสมาชิกไดน้าน 3 เดือน 

โดยไม่ตอ้งขออนุญาต (Free Visa) เป็นปัจจยัดึงดูดใหเ้กิดการยา้ยถ่ินของประชากรในประเทศสมาชิกท่ียากจนไป

ยงัประเทศสมาชิกอ่ืนท่ีมีโอกาสทางเศรษฐกิจท่ีดีกวา่ แต่กรณีชาวโรมาท่ีเดินทางมาเพ่ือขอทานในประเทศสวีเดน

นั้นเป็นการใชข้อ้ตกลงน้ีอยา่งผิดวตัถุประสงค ์ 

ทั้งน้ี Sven Hovmoller ศาสตราจารยแ์ห่งมหาวทิยาลยัสตอกโฮลม์ และดาํรงตาํแหน่งรองประธานองคก์ร

ใหค้วามช่วยเหลือผูอ้พยพไร้บา้น2

3 ไดก้ล่าวถึงการยา้ยถ่ินเพ่ือขอทานของชาวโรมาวา่ หากในประเทศท่ีมีเศรษฐกิจ

ดีเหล่าน้ียงัคงมีขอทานอยู ่จะทาํใหป้ระชากรยากจนในประเทศสมาชิกสหภาพยโุรปรับรู้ไดว้า่ พวกเขาก็สามารถ

เดินทางไปทัว่ยุโรปเพ่ือหาอนาคตท่ีดีกว่าโดยการขอทานไดเ้ช่นกนั ซ่ึงจะทาํใหปั้ญหาทวีความรุนแรง ขยายวง

กวา้ง และยากต่อการจดัการแกไ้ข  

3. ชาวสวีเดนมีรายไดสู้ง ใจดี และมีค่านิยมช่วยเหลือผูท่ี้ดอ้ยโอกาสกวา่ตน จึงให้เงินขอทานแต่ละคร้ัง

เป็นจาํนวนมาก บางรายใหเ้งินถึง 100 ดอลล่าร์สหรัฐ (Ingrid, 2016) 

4. รายไดจ้ากการขอทานในประเทศสวเีดนนั้น มากกวา่รายไดจ้ากการประกอบอาชีพในประเทศตน้ทาง 

มีความสบายมากกวา่ ประกอบกบัมีนกัท่องเท่ียวเดินทางเขา้มาจาํนวนมาก จึงเป็นโอกาสให้ขอทานชาวโรมาทาํ

รายไดม้ากกวา่การทาํงานในประเทศตน้ทางของตน  

5. ประเทศสวีเดนมีสวสัดิการท่ีดีกว่าประเทศตน้ทางของชาวโรมา ดว้ยความเป็นรัฐสวสัดิการท่ีดูแล

ประชากรทุกกลุ่มทุกวยั จึงดึงดูดครอบครัวชาวโรมาท่ีมีวฒันธรรมในการยา้ยถ่ิน ให้มาตั้งถ่ินฐานรวมกนัเป็น

ชุมชนโดยไม่ได้รับการอนุญาต เพ่ือให้ตนเองและครอบครัวได้พ่ึงพาสวสัดิการของประเทศสวีเดนซ่ึงดีกว่า

สวสัดิการในประเทศตน้ทางของตนเองเป็นอยา่งมาก 

                                                   
1  โปรดดูเพ่ิมเติมใน https://www.gatestoneinstitute.org/7782/sweden-roma-beggars 
2  โปรดดูเพ่ิมเติมใน https://www.euractiv.com/section/social-europe-jobs/news/sweden-sees-explosion -in-beggars-from-eu-

countries/ 
3  โปรดดูเพ่ิมเติมใน https://www.nytimes.com/2015/08/09/world/poor-eu-migrants-test-limits-of-swedish-tolerance.html 
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นอกจากน้ี ยงัมีปัจจยัเสริมอ่ืนๆ เช่น ท่ีผา่นมาไม่มีกฎหมายควบคุม/ต่อตา้นการขอทาน3

4 และชาวสวีเดน

มีมุมมองวา่คนขอทานเป็นผูด้อ้ยโอกาสท่ีควรใหก้ารช่วยเหลือ ท่ีทาํใหช้าวโรมาตดัสินใจยา้ยถ่ินไดง่้าย แมว้า่จะมี

อุปสรรคในการยา้ยถ่ินบ้างก็ตาม เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หรือการต้องอยู่ห่างไกลครอบครัว แต่เม่ือ

เปรียบเทียบกบัรายไดท่ี้จะไดรั้บแลว้คุม้ค่าท่ีจะเดินทางไป 

 

รูปแบบในการย้ายถิ่นของชาวโรมาเข้าประเทศสวเีดนเพ่ือกระทาํการขอทาน 

ชาวโรมามีพฒันาการในการเดินทางเขา้ประเทศสวีเดน โดยช่วงแรกมกัเป็นการเดินทางส่วนบุคคลเพ่ือ

กระทาํการขอทานในลกัษณะไปกลบั กล่าวคืออาศยัในประเทศสวีเดนให้ครบ 3 เดือนตามท่ีไดรั้บอนุญาตแลว้

เดินทางกลบัออกไปยงัประเทศตน้ทางเพ่ือใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนด จากนั้นจะขออนุญาตกลบัเขา้ประเทศสวีเดน

เพ่ือกระทําการขอทานอีกวนไปมา จนกระทั่งยา้ยเขา้มากันทั้ งครอบครัว และเดินทางมาพร้อมๆ กันหลาย

ครอบครัวจนกลายเป็นชุมชน ซ่ึงรูปแบบในการยา้ยถ่ินของชาวโรมาเขา้มายงัประเทศสวเีดนนั้น สามารถสรุปเป็น 

2 ลกัษณะใหญ่ ไดด้งัน้ี 

1. การยา้ยถ่ินเพ่ือกระทาํการขอทานแบบชั่วคราว มีรูปแบบในการยา้ยถ่ินและกระทาํการขอทานท่ี

คลา้ยคลึงกนัคือ ให้ผูห้ญิงวยักลางคนเป็นผูเ้ดินทางเขา้ประเทศสวีเดนมากระทาํการขอทานโดยนั่งบนพ้ืนในท่ี

สาธารณะท่ีมีผูค้นสัญจรผา่นไปมาจาํนวนมาก คลุมผา้ห่มเพ่ือป้องกนัความหนาว มีถุงขนาดใหญ่ใส่สมัภาระวาง

ขา้งตวั และวางแกว้กระดาษหรือภาชนะไวด้า้นหน้าโดยใส่รูปถ่ายของลูก หรือรูปถ่ายของตนเองคู่กบัลูก เพ่ือ

เรียกร้องความสงสารเห็นใจจากผูท่ี้สญัจรผา่นไปมา 

การขอทานแบบชัว่คราวน้ีสร้างปัญหาให้กบัประเทศสวีเดนในลกัษณะสร้างความรําคาญ รบกวน ผูท่ี้

สัญจรไปมา รวมถึงนกัท่องเท่ียว หรือสร้างทศันียภาพท่ีไม่น่ามองในสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ มีการตั้งขอ้สังเกตวา่ 

อาจมีขบวนการท่ีจดัหาและนาํพาชาวโรมาเขา้มาเพ่ือกระทาํการขอทาน ซ่ึงอาจกลายเป็นอาชญากรรมรูปแบบ

หน่ึงท่ีกระทบต่อความมัน่คงปลอดภยัภายในประเทศได ้

2. การยา้ยถ่ินแบบก่ึงถาวร เป็นการยา้ยถ่ินท่ีไม่ไดมี้วตัถุประสงค์เพียงเพ่ือหารายไดจ้ากการขอทาน

เท่านั้น แต่ตอ้งการเขา้มาตั้งถ่ินฐานเพ่ือพ่ึงพาสวสัดิการรัฐ เป็นการเดินทางมาพร้อมกนัหลายครอบครัวและอยู่

รวมกนัเป็นชุมชนอยา่งผิดกฎหมาย ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม ความสะอาดในบริเวณโดยรอบ รวมทั้งส่งผล

ต่อความรู้สึกมัน่คงปลอดภยัของประชากรในประเทศ  

 

ผลกระทบจากการกระทาํการขอทานของชาวโรมา 

เน่ืองจาก ปัจจุบนัมีขอทานชาวโรมาในประเทศสวเีดนจาํนวนมาก ส่งผลกระทบต่อประเทศสวีเดนหลาย

ดา้น ดงัน้ี 

1. เกิดการบุกรุกพ้ืนท่ีสาธารณะและละเมิดทรัพยสิ์นท่ีมีเจา้ของ (พ้ืนท่ีวา่ง) เพ่ือตั้งถ่ินฐาน ทั้งน้ี แคมป์

ชาวโรมาท่ีใหญ่และนบัเป็นกรณีศึกษาในการจดัการปัญหาของประเทศสวเีดนคือ แคมป์เมือง Malmö ซ่ึงมีชาวโร

มาท่ีเขา้อยูอ่าศยัมากกวา่ 200 คน สร้างความเดือดร้อนใหก้บัประชากรชาวสวเีดนท่ีอาศยัอยูโ่ดยรอบ เจา้ของพ้ืนท่ี 

                                                   
4  ประเทศสวีเดนมีความพยายามในการออกมาตรการเพ่ือจดัการกบัปัญหาขอทานท่ามกลางความเห็นท่ีขดัแยง้ทั้งทางการเมือง 

องคก์รไม่แสวงหาผลกาํไร และประชากรบางกลุ่ม แต่สามารถหาขอ้ยติุและประกาศใชไ้ดเ้พียงบางเมืองเท่านั้น โปรดดูตวัอยา่ง

เพ่ิมเติมใน 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/ 

https://www.thelocal.se/20181217/swedens-highest-court-confirms-local-begging-ban%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0
https://www.telegraph.co.uk/news/2019/08/05/swedish-town-introduces-licences-beggars/
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และสร้างความเสียหายต่อทรัพยากรในพ้ืนท่ีสาธารณะ จนกระทัง่เดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2015 คณะกรรมการ

ส่ิงแวดลอ้มของเมือง Malmö ตอ้งตดัสินใจร้ือถอนแคมป์ดงักล่าว ซ่ึงนาํไปสู่การประทว้งของชาวโรมาท่ีศาลาวา่

การเมือง Malmö กรณีดงักล่าวทาํให ้Martin Valfridsson ผูป้ระสานงานแห่งชาติเพ่ีอประชากรเปราะบางในกลุ่ม

ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปแห่งประเทศสวีเดน (National Coordinator for Vulnerable EU Citizens) กล่าวว่า 

สวีเดนไม่ควรมีการกาํหนดพ้ืนท่ีพิเศษใดๆ ใหช้าวโรมาเพ่ือตั้งถ่ินฐาน เพราะจะกลายเป็นวา่สังคมช่วยกนัทาํให้

ชุมชนแออดั (slum) กลบัมาเกิดข้ึนใหม่อีกคร้ัง ซ่ึงเป็นการสร้างปัญหาใหม่ ทั้ งน้ีหากผูใ้ดตอ้งการเดินทางมา

ประเทศสวเีดนจะตอ้งขออนุญาตและอยูอ่าศยัอยา่งถูกกฎหมาย4

5  

2. การดาํรงชีวิตโดยขาดสุขอนามยั และขาดการจดัการดา้นสภาพแวดลอ้มของชาวโรมา เน่ืองจากการ

บุกรุกพ้ืนท่ีรกร้าง และพ้ืนท่ีท่ีไม่มีการจดัการระบบนํ้ าประปา ระบบไฟฟ้า ระบบกาํจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู 

ระบบบาํบดันํ้ าเสีย นาํมาซ่ึงความไม่สะอาด ไม่ถูกสุขลกัษณะ และมลภาวะต่างๆ เช่น ควนัจากการก่อกองไฟ กอง

ขยะขนาดใหญ่ นํ้ าขงัเน่าเสียและกองส่ิงปฏิกูลท่ีเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุเช้ือโรคต่างๆ ซ่ึงไม่เพียงส่งผลกระทบ

โดยตรงต่อสุขอนามยัของชาวโรมาเท่านั้น แต่ยงัส่งผลกระทบอยา่งมากต่อชุมชนชาวสวีเดนท่ีอาศยัอยูโ่ดยรอบ 

อีกดว้ย 

3. ชาวสวีเดนท่ีอาศัยอยู่โดยรอบเกิดความรู้สึกหวาดกลวัและขาดความมั่นคงปลอดภัย (Xenophobia) 

เน่ืองจากตามกฎหมายของประเทศสวีเดนกาํหนดใหผู้ท่ี้เขา้อยูอ่าศยัในอสังหาริมทรัพยห์รือท่ีดินต่างๆ ตอ้งมีการระบุ

ตวัตนให้ทางการทราบ แต่การบุกรุกเขา้อยูอ่าศยัของชาวโรมาในลกัษณะน้ีทาํใหไ้ม่มีการระบุตวัตน ทาํให้ประชากร

ชาวสวีเดนเกิดความรู้สึกแปลกหน้า แปลกแยกทั้งทางกายภาพ ภาษา และวฒันธรรม ไม่รู้ท่ีมาท่ีไปของคนกลุ่มน้ี 

รวมทั้งการมีขอทานจาํนวนมากในสถานท่ีท่องเท่ียวส่งผลกระทบต่อความรู้สึกไม่มัน่คงปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว

ดว้ยเช่นกนั 

4. ชาวโรมาเรียกร้องและประทว้งขอใชสิ้ทธิสวสัดิการรัฐเช่นเดียวกบัชาวสวเีดน เช่น สิทธิในการตั้งถ่ิน

ท่ีอยู่อาศยั สิทธิการศึกษาของบุตรหลาน สิทธิรักษาพยาบาลอนัรวมถึงทนัตกรรม โดยในปี 2014 ศาลปกครอง 

(Administrative Court) ไดต้ดัสินวา่บรรดาขอทานจากโรมาเนียมีสิทธิไดรั้บสวสัดิการในประเทศสวีเดน (Ingrid, 

2016) ดว้ยเหตุน้ี การยา้ยถ่ินเขา้ประเทศสวเีดนของชาวโรมาจึงส่งผลกระทบต่องบประมาณของประเทศสวีเดนท่ี

ตอ้งจดัสวสัดิการให้กบัชาวโรมาโดยท่ีชาวโรมาไม่ไดจ่้ายภาษีหรือไม่ไดส้ร้างรายไดใ้หก้บัรัฐบาลเช่นเดียวกบั

ประชากรชาวสวีเดน สร้างความรู้สึกไม่เป็นธรรมและความไม่พอใจให้กบัประชากรสวีเดนบางกลุ่มท่ีมองว่า 

ตนเองตอ้งทาํงานและจ่ายภาษีจาํนวนมากให้กบัรัฐบาลเพ่ือให้ไดส้วสัดิการรัฐ แต่ชาวโรมาท่ีไม่ไดส้ร้างรายได้

ใดๆ ใหก้บัประเทศกลบัไดรั้บสวสัดิการรัฐเฉกเช่นเดียวกบัตน 

 

4. แนวทางการควบคุมการจัดการปัญหา กรณศึีกษาขอทานชาวโรมาเนียในประเทศสวเีดน  

จากจาํนวนของขอทานท่ีเพ่ิมมากข้ึนและผลกระทบต่างๆ อนัเน่ืองมาจากการยา้ยถ่ินเพ่ือกระทาํการ

ขอทานของชาวโรมาทั้งแบบบุคคลและแบบครอบครัวท่ีเกิดข้ึนในประเทศสวีเดน ทาํให้รัฐบาลของประเทศ

สวเีดนไดก้าํหนดแนวทางในการจดัการปัญหาดงักล่าว ดงัน้ี 

1. การสร้างความเขา้ใจกับประชาชนและรณรงค์เพ่ือหยุดการให้เงินขอทาน ตวัแทนรัฐบาลสวีเดน 

Martin Valfridsson ผูป้ระสานงานแห่งชาติเพ่ือประชากรเปราะบางในกลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยโุรปแห่ง

                                                   
5  โปรดอ่านเพ่ิมเติมใน https://www.thelocal.se/20160201/inquiry-asks-swedes-not-to-give-cash-to-beggars 
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ประเทศสวเีดน ไดก้ล่าวขอร้องชาวสวเีดนหยดุการใหเ้งินกบัขอทานชาวโรมา โดยใหเ้หตุผลวา่ การใหเ้งินขอทาน

ไม่สามารถช่วยให้พวกเขาหลุดพน้จากความยากจนได ้แต่ในระยะยาวจะทาํให้การขอทานกลายเป็นอาชีพ และ

ผูก้ระทาํการขอทานจะกลายเป็นขอทานมืออาชีพ  

บางหน่วยงานในประเทศสวีเดนยงัไดแ้สดงความห่วงใยต่อปัญหาขอทานชาวโรมาว่า อาจกลายเป็น

ช่องทางให้กบัองคก์รอาชญากรรมหรือแก๊งอิทธิพลแสวงหาประโยชน์จากชาวโรมาท่ีเขา้มากระทาํการขอทาน 

หรือเป็นธุระจดัหา ล่อลวง นาํพาชาวโรมาเขา้ประเทศเพ่ือมาเป็นเครือข่ายขอทานและเก็บผลประโยชน์จากการ

ขอทานนั้น ซ่ึงอาจกลายเป็นการกระทาํความผิดในลกัษณะการคา้มนุษยโ์ดยองค์กรอาชญากรรมขา้มชาติท่ีเป็น

ปัญหาใหญ่และยากในการจดัการแกไ้ข 

2. การเสนอทางเลือกท่ีเหมาะสมในการช่วยเหลือขอทานชาวโรมา นอกจากการรณรงคเ์พ่ือใหป้ระชากร

ชาวสวีเดนหยดุใหเ้งินกบัขอทานแลว้ ทางรัฐบาลสวีเดนไดใ้หท้างเลือกกบัชาวสวีเดนท่ีมีความตอ้งการช่วยเหลือ

ขอทานชาวโรมาวา่ จะเป็นการดีกวา่หากร่วมกนัช่วยเหลือขอทานชาวโรมาผา่นการสนบัสนุนเงินใหก้บัองคก์รท่ี

ทาํงานให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความยากจนของประชาชนในประเทศตน้ทางของขอทานชาวโรมา ซ่ึงเป็น

การแกไ้ขปัญหาท่ีตน้เหตุ เป็นการช่วยเหลืออยา่งเป็นระบบและยัง่ยืน โดยท่ีชาวโรมาจะไดรั้บการพฒันาทกัษะ

ต่างๆ เพ่ือให้เป็นแรงงานท่ีมีทกัษะฝีมือ สามารถมีอาชีพท่ีมัน่คงและรายไดท่ี้สูงข้ึน เด็กๆ ชาวโรมาไดเ้ขา้สู่ระบบ

การศึกษา ครอบครัวไดอ้ยูก่นัพร้อมหนา้โดยท่ีสมาชิกในครอบครัวไม่ตอ้งยา้ยถ่ินออกไปต่างประเทศเพ่ือกระทาํ

การขอทาน 

ทั้งน้ี รัฐบาลสวีเดนเองไดจ้ดัสรรงบประมาณเพ่ือสนบัสนุนการพฒันาทกัษะดา้นต่างๆ ในประเทศตน้ทาง

ของขอทานชาวโรมาดว้ยเช่นกนั เพ่ือใหเ้ป็นแรงงานท่ีมีความสามารถและประกอบอาชีพในประเทศของตนได ้อีกทั้ง 

หากชาวโรมาตอ้งการเดินทางมาประกอบอาชีพในประเทศสวีเดน จะสามารถขออนุญาตเดินทางเขา้มาทาํงานและ

พาํนกัในประเทศสวีเดนไดอ้ย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย ซ่ึงจะเป็นผลบวกต่อชาวโรมาเองและต่อประเทศสวีเดน และ

เป็นการป้องกนัชาวโรมาเดินทางเขา้มากระทาํการขอทานในประเทศสวเีดนไดอ้ยา่งย ัง่ยนือีกดว้ย 

การจดัการปัญหาขอทานชาวโรมาของประเทศสวีเดนนั้น เป็นการจดัการทั้งฝ่ายผูข้อและผูใ้ห ้กล่าวคือ 

มีการจดัการปัญหาท่ีประเทศตน้ทางเพ่ือป้องกนัไม่ให้ชาวโรมาเดินทางเขา้มาเพ่ือกระทาํการขอทาน ดาํเนินไป

พร้อมกบัการให้ความรู้เพ่ือปรับเปล่ียนทศันคติของประชากรในประเทศท่ีมีต่อขอทาน และรณรงคเ์พ่ือหยดุการ

ให้เงินขอทาน พร้อมทั้งเสนอทางเลือกท่ีถูกตอ้งเหมาะสมแทนหากพบเห็นขอทานแลว้ไม่สบายใจและมีความ

ตอ้งการช่วยเหลือผูก้ระทาํการขอทาน ดงันั้น จึงนบัเป็นรูปแบบการจดัการปัญหาขอทานท่ีน่าสนใจ เน่ืองจากเป็น

การจดัการทั้งวงจร ไม่จดัการเพียงฝ่ายผูข้อหรือฝ่ายผูใ้หเ้พียงอยา่งเดียว อีกทั้งยงัสามารถป้องกนัและจดัการปัญหา

ขอทานท่ีอาจจะมาจากประเทศอ่ืนๆ ในอนาคตได ้ไม่เพียงเฉพาะขอทานชาวโรมาเท่านั้น 

 

5. สรุป 

ขอทานเป็นปัญหาสังคมท่ีเกิดข้ึนมาอย่างต่อเน่ืองยาวนาน เป็นปัญหาเร้ือรัง โดยมีสาเหตุเกิดข้ึนจาก

หลายเง่ือนไขปัจจยัทั้ งความเช่ือ ความไม่รู้ ขบวนการอาชญากรรม รวมถึงการปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ีท่ียงัขาด

ประสิทธิภาพและความชดัเจน การจดัการปัญหาจึงตอ้งมีการกาํหนดมาตรการในหลายแนวทาง และตอ้งอาศยั

ความร่วมมือของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ตลอดจนการมีส่วนร่วมของสงัคม 
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6. ข้อเสนอแนะ 

1. เง่ือนไขสําคญัในการยุติปัญหาขอทานคือ การงดให้เงินขอทาน โดยรณรงค์ประชาสัมพนัธ์เพ่ือสร้าง             

ความเขา้ใจท่ีถูกต้อง สร้างการรับรู้ของสังคมเก่ียวกับการงดให้เงินขอทาน ทั้ งน้ีการรณรงค์ประชาสัมพนัธ์ต้อง

ดาํเนินการเชิงรุก เช่น การส่ือสารผา่นผูน้าํทางสงัคม ผูน้าํทางความเช่ือ ผูน้าํชุมชน   

2. การพฒันาคุณภาพชีวิตผูก้ระทาํการขอทาน เพ่ือป้องกนัมิให้กลบัมาขอทานซํ้ า ผ่านกระบวนการ 

พัฒนาทัศนคติ ศักยภาพและฝึกอาชีพ เน่ืองจากสาเหตุการขอทานเกิดข้ึนจากปัญหาความยากจน ปัญหาดา้น

สุขภาพร่างกาย มีขอ้จาํกดัในการวางแผนชีวติ ตอ้งการใชชี้วติอยา่งอิสระในสงัคม ไม่มีความอดทน ข้ีเกียจ เสพติด

การขอ เคยชินกบัส่ิงท่ีไดม้าง่ายๆ ท่ีสาํคญั มาตรการในการจดัการควรใชห้ลกัการสังคมสงเคราะห์ท่ีมุ่งเน้นการ

พฒันาและช่วยเหลือตนเองเพ่ือใหข้อทานปรับเปล่ียนทศันคติของตนเอง สร้างคุณค่าภายในตนเองใหเ้กิดข้ึน 

3. การสืบสวนจบักุมและปราบปรามขบวนการหรือแก๊งขอทาน ควรบงัคบัใชก้ฎหมายให้เต็มรูปแบบ 

เขม้ขน้จริงจงั ทั้งมาตรการการจบักมุ การปรับ และการดาํเนินคดีในกรณีขอทานต่างชาติ 

4. การพฒันานโยบายการจดัการปัญหาการขอทานในระดบัพ้ืนท่ี เน่ืองจากการขอทานเป็นปัญหาสงัคม

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่านิยม ความเช่ือ และพฤติกรรมของผูค้นในสงัคมในฐานะของผูข้อและผูใ้ห ้โดยคุณค่าวา่ดว้ยการ

ให้ถือเป็นเร่ืองท่ีดีงามในสังคม แนวทางการจดัการปัญหาการขอทานจึงจาํเป็นตอ้งคาํนึงบริบททางสังคมและ

วฒันธรรมท่ีมีความแตกต่างกนั 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยน้ีมุ่งอธิบายถึงบทบาทของชาวจีนท่ีเข้ามาอาศัยในพ้ืนท่ีเมืองในสามจังหวดัชายแดนใต้ 

กรณีศึกษาเมืองยะลา โดยศึกษากระบวนการในการกําเนิดและพัฒนาการของเมืองผ่านการสร้างสรรค์

สภาพแวดลอ้มในการอยู่อาศยั และการจดัองค์ประกอบของชุมชนชาวไทยเช้ือสายจีนภายใตบ้ริบทของสังคม

เมืองมุสลิม 

ระเบียบวิธีการศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ 1)การศึกษาขอ้มูลประวติัศาสตร์ของการอพยพตั้งถ่ิน

ฐานของชาวไทยเช้ือสายจีนในพ้ืนท่ีเขตเมืองในจงัหวดัยะลา 2)การทาํงานในพ้ืนท่ีภาคสนาม  ไดแ้ก่ การสังเกต

และสํารวจองค์ประกอบของเมืองร่วมกับการสัมภาษณ์บุคคลในพ้ืนท่ี 3)การนําขอ้มูลจากสองส่วนแรกมา

วิเคราะห์และจดัระเบียบลงบนแผนท่ีเพ่ือวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบและโครงสร้างเมืองในแต่

ละช่วงเวลา (Distribution Map) ซ่ึงทําให้เกิดรูปร่าง- รูปทรงของเมืองตามมา (สัณฐานของเมือง-Urban 

Morphology)  

ผลการศึกษาพบวา่ ชาวจีนเร่ิมอพยพเขา้มาและทาํการคา้ขายริมแม่นํ้ าปัตตานี ในช่วงปีพ.ศ.2400 ท่ีมีการ

ทาํเหมืองแร่ ต่อมาในยคุท่ีมีการสร้างทางรถไฟเขา้มาในจงัหวดัยะลา ทาํให้กลุ่มพ่อคา้ชาวจีนอพยพมาจากหลาย

พ้ืนท่ีเพ่ือเขา้มาจบัจองท่ีดินและคา้ขายบริเวณหนา้สถานีรถไฟยะลา มีอาคารร้านคา้เกิดข้ึนเป็นจาํนวนมากรอบๆ

สถานีรถไฟ ทาํให้เมืองยะลากลายเป็นเมืองท่ีมีความสําคญัทางดา้นเศรษฐกิจใหม่ในพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้

 

คาํสําคญั: กาํเนิดและพฒันาการเมือง, ชาวไทยเช้ือสายจีน, จงัหวดัยะลา, เมืองชายแดนใต ้

 

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 

 สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ในยุคก่อนเร่ิมประวติัศาสตร์อยู่ภายใตก้าร

ปกครองของอาณาจกัรลงักาสุกะ ซ่ึงรุ่งเรืองมาจนถึงพทุธศตวรรษท่ี20จึงค่อยๆลดความสาํคญัลงเหลือเพียงการคา้

ระดบัทอ้งถ่ิน ช่ือของลงักาสุกะก็ค่อยๆเลือนหายไป (ครองชยั หัตถา, 2552) สมยัรัตนโกสินทร์ในปี พ.ศ. 2351 

สยามแบ่งการปกครองของเมืองปัตตานีออกเป็น 7 หวัเมือง ต่อมาในปี พ.ศ. 2449 รัฐบาลไทยไดร้วมหวัเมืองต่างๆ 

เขา้เป็นมณฑลปัตตานี และยกเลิกตาํแหน่งเจา้เมือง จนกระทัง่ปี พ.ศ. 2475 รัฐบาลไดย้กเลิกการปกครองแบบ

มณฑล และจดัการบริหารราชการส่วนภูมิภาค โดยจดัตั้งเป็นจงัหวดัและอาํเภอตั้งแต่ พ.ศ. 2476 เป็นตน้มา (ครอง

ชยั หตัถา, 2552) จากมณฑลปัตตานี ไดแ้บ่งการจดัตั้งเป็น จงัหวดัปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 

ชาวจีนโพน้ทะเลท่ีเดินทางเขา้มาตั้งถ่ินฐานในพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตพ้ยายามกลมกลืนเป็น

ส่วนหน่ึงของสังคมไทย โดยการปรับตวัให้เขา้กบัสภาพทางกายภาพของพ้ืนท่ีและเง่ือนไขทางเศรษฐกิจ สังคม

และวฒันธรรม โดยท่ียงัคงอตัลกัษณ์ของความเป็นจีนเอาไวไ้ด ้พ้ืนท่ีของสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ประกอบดว้ย

สงัคมของชาวไทยพทุธและชาวไทยมุสลิม อาศยัอยูร่่วมกนั เม่ือชาวจีนอพยพเขา้มา ทาํใหเ้กิดความสมัพนัธ์ในมิติ

ต่างๆท่ีหลากหลายมากข้ึน เกิดการปรับตวั แลกเปล่ียนหรือผสมกลมกลืน อนัส่งผลต่อโครงสร้างและการวางผงั

ของเมืองและชุมชนตลอดจนการจดัวางองคป์ระกอบตา่งๆ เช่น ท่ีอยูอ่าศยั ร้านคา้ ศาลเจา้ อาคารสมาคม และอ่ืนๆ

ให้สอดคลอ้งการดาํเนินชีวิตท่ีประกอบกิจการการคา้เป็นหลกั โดยอาศยัการขนส่งทางเรือ ซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะ

ของชุมชนชาวจีนท่ีเขา้มาคา้ขายในเมืองท่าทางฝ่ังทะเลตะวนัออก ชุมชนชาวจีนเป็นเสมือนจุดเร่ิมตน้ของระบบ

เศรษฐกิจในพ้ืนท่ี การศึกษารูปแบบและการพฒันาการตั้งถ่ินฐาน การจดัวางองคป์ระกอบ และวางผงัของชุมชน

ชาวจีนในเมืองหลกัของสามจงัหวดัชายแดนใตน้ี้ จะทาํให้เราสามารถเขา้ใจถึงอิทธิพลและความสัมพนัธ์ของ

ปัจจยัทางเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม และการเมืองการปกครองต่อการปรับเปล่ียนถ่ายทอดและผสมรวมระหวา่ง

วฒันธรรมของชุมชนชาวไทยพุทธ ชาวไทยมุสลิมและชาวจีนในเมืองหลกัของสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ ท่ี

ส่งผลต่อรูปแบบการตั้งถ่ินฐาน การจดัสภาพแวดลอ้มในการอยูอ่าศยัและการจดัวางองคป์ระกอบของชุมชนให้
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เขา้กบับริบทของเมือง และพฒันาสืบเน่ืองจนปรากฎเป็นโครงสร้างและรูปสัณฐานของเมืองท่ีเห็นเป็นปัจจุบนั 

ความเขา้ใจในกาํเนิดและพฒันาการของเมืองภายใตข้อบเขตและเง่ือนไขดงักล่าว จะทาํใหเ้ราเขา้ใจการก่อรูปเป็น

ชุมชนและเมืองตลอดจนถึงพฒันาการของเมืองยะลาในมุมมองท่ีกวา้งข้ึน ในมิติท่ีรอบดา้นข้ึนซ่ึงจะทาํให้เรา

สามารถวางแนวทางในการอนุรักษ์และพฒันาเมืองและชุมชนท่ีเหมาะสมกับสภาพเง่ือนไขของเมืองและ

วฒันธรรมในการอยูอ่าศยัของผูค้นในปัจจุบนัและสอดคลอ้งกบัความเป็นมาในอดีต ในจงัหวดัยะลาชุมชนชาวจีน

เร่ิมตั้งถ่ินฐานอยูบ่ริเวณแม่นํ้ าปัตตานี เป็นเส้นทางเช่ือมการขนส่งจากเหมืองแร่ในแผน่ดินลึกและเดินทางออกสู่

ทะเล หลงัจากสงครามโลกคร้ังท่ี 1 รัฐบาลสยามไดส้ร้างทางรถไฟสายใตข้ึ้น ทาํใหก้ารติดต่อคา้ขายกบัส่วนกลาง

เป็นไปไดส้ะดวกยิง่ข้ึน  เพ่ือเป็นกลยทุธ์ป้องกนัการเขา้มาของชาติตะวนัตก นอกจากน้ีสยามยงัอนุญาตให้ชาวจีน

สามารถจับจองท่ีดิน เพ่ือทําเหมืองแร่ และทําสวนยาง ทําให้เกิดชุมชนชาวจีนข้ึนตามแนวเส้นทางรถไฟ 

โดยเฉพาะในจงัหวดัยะลาท่ีชุมชนชาวจีนไดย้า้ยมาทาํการคา้ในบริเวณยา่นถนนกลางซ่ึงอยู่ใกลก้บัสถานีรถไฟ

ยะลา  

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

ศึกษาสาเหตุ ปัจจยั และอิทธิพลท่ีส่งผลต่อกระบวนการและรูปแบบของพฒันาการในการสร้างสรรค์

สภาพแวดลอ้มในการอยูอ่าศยั และการจดัองคป์ระกอบของชุมชนชาวจีนในเขตเทศบาลนครยะลา  

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

  ทฤษฎีการตั้ งถิ่นฐาน Spencer and Thomas (1978)  ได้พูดถึง  การตั้ ง ถ่ินฐานของมนุษย์ว่า เ ป็น

ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์วฒันธรรม (Cultural geography) กล่าวคือมนุษยจ์ะมีการจดัการทางพ้ืนท่ีเพ่ือการอยู่

อาศัย ทํามาหากิน และการแสวงหาโอกาส  ซ่ึงสะท้อนออกมาในลักษณะของความสัมพนัธ์ 3 รูปแบบคือ 

ความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์-มนุษย์ มนุษย-์สังคม และมนุษย์-ส่ิงแวดล้อม ท่ีเช่ือมระหว่างแหล่งท่ีตั้ งและ

ส่ิงแวดลอ้มผา่นการทาํกิจกรรมต่างๆในพ้ืนท่ี และสภาพแวดลอ้มทางภูมิศาสตร์ของพ้ืนท่ีตั้งถ่ินฐานแต่ละแห่งก็มี

ความเฉพาะและมีอิทธิพลต่อการกาํหนดวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องผูอ้ยูอ่าศยับริเวณนั้น ทางดา้นสังคม วฒันธรรม

และสภาพแวดลอ้มแต่ละแห่งก็มีการกาํหนดรูปแบบของการตั้งถ่ินฐานแตกต่างกันไปเช่นกัน กล่าวได้ว่ามี

ความสมัพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้มมาจากลกัษณะทางกายภาพของพ้ืนท่ี  ส่วนรูปแบบการตั้งถ่ิน

ฐานในสังคมไทย กฤช เพ่ิมทนัจิตต ์(2536) ไดส้ังเกตวา่โดยส่วนใหญ่แลว้การตั้งถ่ินฐานในสังคมไทยมกัมีอยู ่3 

ลกัษณะและมีการพฒันาต่อเน่ืองกนัเป็นระบบคือ 1) การตั้งถ่ินฐานแบบรวมกลุ่ม (Cluster settlements)  บา้นเรือน

จะตั้งอยู่รวมกนั มีศูนยก์ลางชุมชนเป็นพ้ืนท่ีส่วนกลาง เช่น วดั โรงเรียน และมีปัจจยัเร่ืองพ้ืนท่ีการเกษตรท่ีอยู่

รอบๆชุมชน 2) การตั้งถ่ินฐานแบบกระจาย (Scattered settlements)  ท่ีเป็นการตั้งถ่ินฐานท่ีบา้นเรือนของเกษตรกร

ตั้งอยูภ่ายในท่ีดินของตน และมีความสัมพนัธ์ทางเครือญาติท่ีจะอยู่ใกล้ๆ บริเวณเดียวกนั 3) การตั้งถ่ินฐานแบบ

เสน้ตรง (Linear settlements)  เป็นการตั้งบา้นเรือนเรียงยาวตามเสน้ทางคมนาคมทางนํ้ า และทางบก 

  Urban  Morphology เป็นทฤษฎีท่ีอธิบายถึงการก่อรูปร่างและรูปทรงของเมือง จากการศึกษาปัจจยั

ต่างๆ เป็นการมองเมืองทางกายภาพซ่ึงรูปร่างและรูปทรงของเมืองจะถูกกาํหนดดว้ยองคป์ระกอบ 3 ปัจจยัต่างๆ

ดงัน้ี 1) Building  อาคาร 2) Plot-lots  ท่ีวา่งระหวา่งอาคาร 3) Street  ถนน (ไขศรี ภกัด์ิสุขเจริญ,  2551)  เนน้การ

ศึกษาวิจัยอาคารและเมืองในเชิงกายภาพ (physical) หรือเชิงพ้ืนท่ี (spatial) โดยเฉพาะ จุดมุ่งหมายสําคญัคือ 
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ตอ้งการทาํความเขา้ใจในรูปแบบเชิงสัณฐานของเมืองและอาคารอยา่งชดัเจน ก่อนขยายความไปสู่การวิเคราะห์

รูปแบบนั้นๆควบคู่กบัปัจจยัอ่ืน เช่น ประวติัศาสตร์ สงัคมวทิยา และจิตวทิยา  

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

  การศึกษาน้ีจะเน้นศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัการเขา้มาตั้งถ่ินฐานของชาวจีนในเขตเมืองยะลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2400 ซ่ึงทาํให้เกิดการตั้งถ่ินฐานของชาวจีนซ่ึงมีความสําคญัต่อระบบเศรษฐกิจในจงัหวดัยะลา อิทธิพลและ

วิธีการก่อรูปท่ีว่างของชุมชนชาวจีน รวมถึงการสํารวจ สัมภาษณ์บุคคลในพ้ืนท่ี และคนท่ีเคยอาศยัอยู่ในพ้ืนท่ี      

การสัมภาษณ์จะเรียงลาํดบัตามองค์กรท่ีใหญ่ท่ีสุดจนไปถึงหน่วยท่ีเล็กท่ีสุดคือบา้นพกัอาศยั เพ่ือให้ทราบถึง

ลกัษณะกายภาพเมืองและองคป์ระกอบของเมืองท่ีค่อยๆ เปล่ียนไปในแต่ละยคุสมยั และศึกษาประวติัศาสตร์ของ

เมืองและเมืองท่ีเก่ียวขอ้งทางการคา้กบัยะลา เพ่ือสร้างความเขา้ใจในภาพรวมมากยิ่งข้ึน โดยลาํดบัขั้นตอนและ

วธีิการดาํเนินการวจิยัมีดงัต่อไปน้ี 

  ขั้นท่ี 1 ทบทวนวรรณกรรม เป็นการรวบรวมข้อมูลเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องในงานวิจัยน้ี

ประกอบดว้ย 4 ส่วน คือ ขอ้มูลทฤษฎีวา่ดว้ยการตั้งถ่ินฐาน ทฤษฎีสัณฐานวิทยาเมือง ประวติัศาสตร์เมืองปัตตานี

จนมีความเปล่ียนแปลงและพฒันามาเป็นจงัหวดัปัตตานี นราธิวาส และยะลา และขอ้มูลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั

บริบทของสังคม เศรษฐกิจของเมืองท่าการคา้ชายฝ่ังทะเลตะวนัออกและสถาปัตยกรรม รวมถึงงานวจิยัในบริบท

อ่ืนอนัเก่ียวขอ้งกบัประเด็นท่ีงานวจิยัน้ีศึกษา เพ่ือเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานและความเขา้ใจรายละเอียดโดยพ้ืนฐาน 

  ขั้นท่ี 2 การทาํงานในพ้ืนท่ี (Field Work) แบ่งเป็น การเก็บขอ้มูลภาคสนาม (Field Data)  และการสาํรวจ

ภาคสนาม (Field Survey) เพ่ือประกอบการวิเคราะห์ร่วมกบัขอ้มูลท่ีไดศึ้กษาจากการทบทวนวรรณกรรม ซ่ึงการ

เก็บขอ้มูลภาคสนามและการสาํรวจภาคสนามอาจจะทาํควบคู่กนัไป  

  ขั้นท่ี 3 การวิเคราะห์ขอ้มูล เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลทางภาคเอกสาร จากอดีตจนถึงปัจจุบนั ทั้งทางดา้น

สังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง เพ่ือให้เข้าใจลักษณะพ้ืนท่ีในเบ้ืองตน้และการวิเคราะห์ขอ้มูลจาก

ภาคสนาม จากการสังเกตด้วยตนเอง การสัมภาษณ์ผูท่ี้มีความเก่ียวข้องและการสํารวจรังวดั เช่ือมโยงจัด

ความสมัพนัธ์ของสภาพแวดลอ้มการอยูอ่าศยั เพ่ือสร้างแผนท่ีท่ีระบุถึงองคป์ระกอบของเมืองและชุมชน ลกัษณะ

เสน้ทางการโยกยา้ยถ่ินท่ีอยูก่บัความสัมพนัธ์กบัเสน้ทางการคา้และแหล่งเศรษฐกิจปัจจุบนั ทิศทางการเคล่ือนยา้ย

อพยพของชาวไทยเช้ือสายจีน พ้ืนท่ีประกอบธุรกิจกับความสัมพนัธ์ของการพฒันาเมือง สถาปัตยกรรมและ

องค์ประกอบเมืองท่ีเกิดข้ึนบริเวณใดบ้างและเปล่ียนไปอย่างไรตามยุคสมัย สาเหตุและปัจจัยท่ีทําให้เกิด                      

การพฒันาหรือเส่ือมถอยในแต่ละช่วงเวลาคือปัจจยัใดบา้ง 

  ขั้นท่ี 4 สรุปและอภิปรายผล ถึงการสร้างสภาพแวดลอ้มอยูอ่าศยัขางชาวไทยเช้ือสายจีนท่ีเขา้มาในพ้ืนท่ี

เมืองยะลา ความสมัพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนและโครงสร้างขององคป์ระกอบหลกัท่ีสาํคญัในยคุเร่ิมตน้ก่อร่างสร้างเมือง วา่มี

เหตุปัจจยัอย่างไรท่ีทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงหรือยงัคงรูปแบบเดิมไวไ้ด ้โดยการอธิบายจะใช้การทาํแผนท่ี 

แผนภูมิ ตารางเปรียบเทียบ ภาพเปรียบเทียบระหวา่งอดีตจนถึงปัจจุบนั 

 

5. สรุปผลการวจัิย 

 5.1 กาํเนิดและพฒันาการของชุมชนชาวจนีในเขตเทศบาลเมืองยะลา 

 ตาํแหน่งศูนยก์ลางการปกครองของเมืองยะลาเปล่ียนแปลงทั้งหมด 4 คร้ังใหญ่ คือ บา้นยาลอ, ท่าสาป, 

สะเตง และนิบง(เทศบาลนครยะลา) เมืองยะลาช่วงปี พ.ศ.2400 – 2460 เป็นช่วงท่ีมีการทาํเหมืองแร่คึกคกั เมือง
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ยาลอหรือเมืองยะลาในช่วงเวลาน้ีอยู่บริเวณท่าสาปดา้นทิศตะวนัตกของแม่นํ้ าปัตตานี (ภาพท่ี 1)ห่างจากย่าน

การคา้บริเวณสถานีรถไฟยะลาไปทางทิศตะวนัตก 6 กิโลเมตร เป็นท่ีรู้จกัในฐานะของเมืองหนา้ด่านอยูใ่นเสน้ทาง

การขนส่งสินคา้ จากการเดินทางทางนํ้ า ก่อนจะเดินทางต่อเขา้ไปในเขตเทือกเขาโดยใชช้า้งเพ่ือสะดวกต่อการ

เดินทางเช่ือมต่อไปยงัเหมืองแร่ต่างๆภายในเขตเทือกเขา ซ่ึงเป็นแหล่งเหมืองแร่ท่ีมีความสาํคญัทาํใหพ้ื้นท่ีท่าสาป

เป็นยา่นการคา้ท่ีสาํคญัมากอีกแห่งในลุ่มนํ้ าปัตตานี ในวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2479 ไดมี้การประกาศตามราช

กิจจานุเบกษา เล่ม 53 หนา้ 1221 พระราชกฤษฎีกาจดัตั้งเทศบาลเมืองยะลา จงัหวดัยะลา ซ่ึงในขณะนั้นศูนยก์ลาง

การปกครองอยู่บริเวณสะเตงดา้นทิศตะวนัตกของแม่นํ้ าปัตตานี ห่างจากสถานีรถไฟประมาณ 5 กิโลเมตร เขต

เทศบาลเมืองยะลาครอบคลุมตั้งแต่สะเตงจนถึงสถานีรถไฟยะลา (ภาพท่ี 2) ต่อมาไดมี้ประกาศตามราชกิจจา

นุเบกษา เล่มท่ี 56 หนา้ 936, วนัท่ี 29 กนัยายน พ.ศ. 2482 มีการพิจารณายา้ยเมืองยะลาจากสะเตงใหไ้ปตั้งอยูใ่กล้

กบัสถานีรถไฟหรือบา้นนิบงซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีมีระดบัสูง นํ้ าไม่ท่วมดัง่เช่นท่ีเมืองสะเตง  

 

 
 

ภาพที ่1 แผนท่ีแสดงตาํแหน่งศูนยก์ลางการปกครองเมืองยะลา 3 ระยะ และแผนภาพแสดงท่ีตั้ง 

และความสมัพนัธ์ขององคป์ระกอบเมือง ราวปี พ.ศ. 2400 

 

 
 

ภาพที ่2 แผนภาพแสดงท่ีตั้งและความสมัพนัธ์ขององคป์ระกอบเมือง ราวปี พ.ศ. 2479 
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 5.2 กาํเนิดและพฒันาการของชุมชนชาวจนีในเขตเทศบาลนครยะลาช่วงปี พ.ศ. 2460 – 2490 

 พ้ืนท่ีตั้ งเมืองยะลาบริเวณทางด้านทิศใตข้องแม่นํ้ าปัตตานีในปัจจุบัน เดิมเรียกว่า บ้านนิบง เร่ิมมี                   

การอพยพของผูค้นในอาํเภอและจงัหวดัใกลเ้คียงมาตั้งถ่ินฐานบริเวณน้ีประมาณช่วงปีพ.ศ.2460 จากความซบเซา

ของปัตตานีทาํใหค้นจีนท่ีเคยอยูใ่นปัตตานี และท่ีเดินทางมาจากเมืองจีนรุ่นหลงัไม่ไดแ้วะตั้งรกรากอยูท่ี่ปัตตานี

อีกต่อไป ซ่ึงมีส่วนทาํใหย้ะลากลายเป็นจงัหวดัท่ีมีประชากรชาวจีนอยูม่ากท่ีสุดใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้(แพร 

ศิริศกัด์ิดาํเกิง, 2546) นอกจากเป็นยา่นการคา้ชาวไทยเช้ือสายจีนท่ีอพยพมาจากปัตตานีและบา้นท่าสาปแลว้ พบวา่

มีชาวจีนจากแหล่งอ่ืนๆอพยพยา้ยถ่ินฐานมาทางรถไฟ เพ่ือมาตั้งหลกัปักฐานคา้ขายและเปิดกิจการบริเวณรอบ

สถานีรถไฟยะลา ทั้งชาวจีนจากจงัหวดันครปฐม จงัหวดักาญจนบุรีและสุพรรณบุรี เป็นตน้ เสน้ทางการคมนาคม

ไดเ้ปล่ียนแปลงจากทางนํ้ า มาเป็นการคมนาคมโดยรถไฟ ซ่ึงสถานีรถไฟยะลาไดส้ร้างข้ึนเม่ือปีพ.ศ.2464 เป็นปีท่ี

เสน้ทางรถไฟสายใตเ้ปิดทาํการ ทางรถไฟเช่ือมตั้งแต่กรุงเทพฯถึงสุไหงโกลก จ.นราธิวาส ซ่ึงเป็นพรมแดนติดกบั

เมืองกลนัตนั โดยการเปิดเสน้ทางรถไฟในคร้ังน้ีเปิดโอกาสให้ชาวไทยเช้ือสายจีนจากพ้ืนท่ีอ่ืนๆของประเทศไทย

อพยพยา้ยถ่ินฐานเขา้มาในพ้ืนท่ีภาคใตข้องไทยมากข้ึน ส่วนใหญ่เป็นการคา้ขายโดยหยดุแวะตามพ้ืนท่ีเมืองท่ีมี

สถานีรถไฟ เกิดเป็นยา่นการคา้อยูบ่ริเวณหนา้สถานีรถไฟยะลาคือยา่นสายกลาง หรือถนนยะลาในปัจจุบนั เป็น

ถนนท่ีสร้างตั้งฉากกบัสถานีรถไฟมีบา้นเรือนร้านคา้ในลกัษณะเรือนแถวไมส้องชั้นสร้างติดๆกนัทั้งสองฝ่ังถนน  

ยา่นสายกลางคือพ้ืนท่ีท่ีมีชาวไทยเช้ือสายจีน และชาวไทยพทุธอพยพมาจากหลากหลายถ่ินท่ี เพ่ือเขา้มา

ทาํการคา้ขายในจงัหวดัยะลา ยา่นสายกลางประกอบไปดว้ย ถนนยะลา ถนนรถไฟ ถนนพิพิธภกัดี ถนนปราจิณ

และถนนระนอง การถือครองท่ีดินบริเวณพ้ืนท่ียา่นสายกลาง เดิมเป็นของชาวไทยมุสลิม และไดแ้บ่งให้คนไทย

และคนไทยเช้ือสายจีนเช่าเปิดกิจการ 

  

 
 

ภาพที ่3 พฒันาการทางโครงสร้างและองคป์ระกอบเมือง ช่วงปี พ.ศ. 2464 (ภาพซา้ย), พฒันาการทางโครงสร้าง

และองคป์ระกอบเมือง ช่วงปี พ.ศ. 2479 (ภาพขวา) 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 14 ประจาํปี 2562 วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 

606 

 5.3 กาํเนิดและพฒันาการของชุมชนชาวจนีในเขตเทศบาลนครยะลาช่วงปี พ.ศ. 2490 – 2520 

 เมืองยะลาในยุคน้ี ถือได้ว่าเป็นยุคสร้างบ้านแปงเมืองปรับสู่ความเป็นเมืองสมยัใหม่ พฒันาระบบ

สาธารณูปโภค มีการพฒันาเมืองโดยการวางผงัเมืองใหม่ในปี พ.ศ. 2495 โดยพระรัฐกิจวิจารณ์ เป็นการออกแบบ

ผงัเมืองแบบวงเวยีน ท่ีมีการแบ่ง พ้ืนท่ีใชส้อยเป็นวงเวยีนสามชั้น ชั้นท่ี1 เป็นหน่วยงานราชการ ถดัมาชั้นท่ี 2 เป็น

บา้นพกัขา้ราชการ ชั้นท่ี 3 เป็นโรงพยาบาล โรงเรียน สวนสาธารณะ และชั้นนอกสุดเป็นยา่นการคา้และท่ีอยูอ่าศยั 

เช่ือมด้วยถนนท่ีตดัตรงเขา้สู่ศาลหลกัเมืองท่ีตั้ งอยู่ใจกลาง (วลยัลกัษณ์ ทรงศิริ ,2553)โดยมีถนนพิพิธภกัดีท่ี

เช่ือมต่อตั้งแต่ย่านธุรกิจของเมืองยะลาคือบริเวณสถานีรถไฟ และตดัตรงมาทางดา้นทิศใต ้2 กม. มาบรรจบท่ี

ศาลหลกัเมือง มีการตดัถนนเส้นๆอ่ืนเพ่ิมเติมเป็นโครงข่ายผงัแบบกริดตารางท่ีเช่ือมถึงกนัทั้งเมือง  จากการตดั

ถนนท่ีเป็นโครงข่ายผงัแบบกริดตารางทาํใหเ้กิดท่ีวา่งระหวา่งถนนเป็นบล็อกส่ีเหล่ียม ซ่ึงมีการสร้างเรือนร้านคา้

หันดา้นหน้าออกสู่ถนนในแต่ละดา้นของบล็อก ดา้นหลงับา้นชนกนัและเหลือท่ีว่างเป็นตรอกหรือ Back lane 

สําหรับคนเดินเพ่ือใชใ้นการขนยา้ยส่ิงปฎิกูลออกทางหลงับา้น เรือนร้านคา้บริเวณถนนยะลา สร้างในรูปแบบ

เดียวกนั เป็นเรือนแถวไมส้องชั้นสองฝ่ังถนนยาวไปจนถึงถนนระนอง มีทางเดินหนา้บา้นใตอ้าคารแบบ Five foot 

way อยา่งท่ีเมืองปีนงัและสิงคโปร์ อาคารท่ีสร้างหลงัปีพ.ศ. 2500 นิยมสร้างเป็นอาคารพาณิชยห์ลายๆคูหาติดกนั

ตามแบบอาคารท่ีทางเทศบาลสร้างข้ึนบริเวณถนนสิโรรสหนา้ตลาดรถไฟ เป็นอาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริม

เหล็กสองชั้นหน้ากวา้งอาคารประมาณ 4 เมตร เป็นยุคท่ีมีโรงแรมสร้างข้ึนเป็นจาํนวนมากรอบสถานีรถไฟ

เน่ืองจากเป็นจุดเช่ือมต่อทางการคา้ เช่น โรงแรมอนัอนั บนถนนพิพิธภกัดี เป็นโรงแรมแห่งแรกๆท่ีสร้างโดย

โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็ (ภาพท่ี 4) ในปีพ.ศ. 2520 เกิดเพลิงไหมบ้ริเวณถนนยะลา และถนนพงังา  

 

 
 

ภาพที ่4 พฒันาการทางโครงสร้างและองคป์ระกอบเมือง ช่วงปี พ.ศ. 2520 (ภาพซา้ย),  

โรงแรมอนัอนั บนถนนพิพิธภกัดี สร้างก่อนปี พ.ศ.2520 (ภาพขวา) 
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 5.4 กาํเนิดและพฒันาการของชุมชนชาวจนีในเขตเทศบาลนครยะลาช่วงปี พ.ศ. 2520 – 2560 

 ภายหลงัจากเหตุเพลิงไหมบ้นถนนยะลา และถนนพงังาทาํใหเ้รือนแถวไมใ้นบริเวณน้ีเสียหายทั้งหมด 

ทางเทศบาลจึงไดป้ระชุมกบัเจา้ของท่ีดินเพ่ือรวมโฉนดท่ีดินและจดัทาํผงัใหม่ทั้ งหมดโดยไม่ตอ้งเวนคืนท่ีดิน 

ออกกฎหมายควบคุมอาคาร ใหอ้าคารท่ีสร้างข้ึนใหม่สูง 3 ชั้นคร่ึง ตอ้งมีความลึกไม่เกิน 25 เมตร และมีความกวา้ง

ของอาคาร 4-6 เมตรข้ึนอยูก่บัขนาดท่ีดินเดิมของแต่ละบา้น ดา้นหลงับา้นจะตอ้งมีประตูหลงัออกสู่ตรอกขนาด

เล็กซ่ึงคัน่กลางระหวา่งบา้นบนถนนยะลาและบา้นหลงัอ่ืนๆรอบถนน โดยอาคารท่ีสร้างข้ึนใหม่ในบริเวณน้ีเป็น

อาคารพาณิชยส์ร้างดว้ยคอนกรีตมีรูปแบบท่ีเหมือนกนัทั้งถนน(ภาพท่ี 5) ทาํให้ไม่พบสถาปัตยกรรมรูปแบบเดิม

ในบริเวณน้ี จากการสร้างตลาดของการรถไฟและการสร้างอาคารพาณิชยข์องกรมการทางบริเวณถนนสิโรรส 

ส่งผลให้พ้ืนท่ีการคา้ของเมืองค่อยๆขยายตวัไปทางดา้นทิศใตต้ามถนนสิโรรสมากข้ึน และไดมี้การตดัถนนเป็น

โครงข่ายผงัแบบกริดตารางแยกออกไปจากถนนหลกั ชุมชนค่อยๆขยายตวั เช่ือมไปถึงวงเวียนศาลหลกัเมืองซ่ึง

เป็นพ้ืนท่ีหน่วยงานราชการและเป็นยา่นท่ีอยู่อาศยัชาวไทยพุทธท่ีเขา้มารับราชการในพ้ืนท่ีเมืองยะลา ในช่วงปี 

พ.ศ. 2540 - 2560 ย่านสายกลางมีตึกแถวสร้างข้ึนหนาแน่นตลอดแนวถนนท่ีเป็นโครงข่ายของย่านสายกลาง                

แต่เน่ืองดว้ยมีเหตุการณ์ความไม่สงบ กลุ่มผูก่้อความไม่สงบมกัจะเลือกก่อเหตุในบริเวณย่านสายกลางและย่าน

เศรษฐกิจโดยรอบไดต้กเป็นเป้าการก่อเหตุหลายคร้ัง จากเหตุการณ์ความไม่สงบท่ีเกิดข้ึนหลายคร้ังติดต่อกัน

ส่งผลต่อการทาํธุรกิจการคา้ ทาํให้ชาวไทยเช้ือสายจีนจาํนวนมากไดย้า้ยถ่ินฐานไปยงัเมืองอ่ืนๆแทน ส่งผลให้

พ้ืนท่ีบริเวณท่ีเคยเป็นพ้ืนท่ีค้าขายของชาวไทยเช้ือสายจีน ได้ถูกเปล่ียนเจ้าของเป็นชาวไทยมุสลิมมากข้ึน                     

ชาวมุสลิมเร่ิมเขา้มามีบทบาทในการคา้แทนท่ีชาวไทยเช้ือสายจีน เน่ืองจากในปัจจุบนัชาวมุสลิมมีความเช่ือมัน่ใน

การบริการของชาวมุสลิมดว้ยกนัมากกวา่ ทั้งในเร่ืองของระบบการเงิน การปล่อยกู ้ท่ีมีธนาคารอิสลามโดยเฉพาะ  
 

 
 

ภาพที ่5 พฒันาการทางโครงสร้างและองคป์ระกอบเมือง ช่วงปี พ.ศ. 2520 – 2560 (ภาพซา้ย),  

อาคารพาณิชยบ์นถนนยะลา หลงัปี พ.ศ. 2520 (ภาพขวา) 
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ภาพที ่6 แผนท่ีแสดงพฒันาการทางโครงสร้างและองคป์ระกอบเมืองยะลา ช่วงปี พ.ศ. 2460 – 2560 

 

6. อภิปรายผล  

 เมืองยะลาเป็นเมืองท่ีมีการสร้างศูนยก์ลางเมืองใหม่ข้ึนในช่วงท่ีมีการสร้างทางรถไฟในช่วงปีพ.ศ. 2460 

เป็นเส้นทางการคมนาคมใหม่ท่ีสามารถเช่ือมไปยงัเมืองกลนัตนัและติดต่อการคา้กบักรุงเทพฯไดส้ะดวกมากข้ึน 

ในช่วงแรกกลุ่มผูบุ้กเบิกเป็นชาวจีนท่ียา้ยมาจากชุมชนท่าสาปซ่ึงเป็นชาวจีนท่ีอาศยัอยูด่ั้งเดิมแลว้ ต่อมาเม่ือรถไฟ

ทาํการวิ่งเช่ือมไปถึงกรุงเทพฯ ทาํให้มีกลุ่มชาวจีนจากพ้ืนท่ีในภาคกลางเขา้มาตั้งถ่ินฐานในพ้ืนท่ีชุมชนติดกบั

สถานีรถไฟดว้ยเห็นวา่เป็นแหล่งธุรกิจใหม่ท่ีมีความเจริญของจงัหวดัชายแดนใต ้ในช่วงแรกชาวไทยเช้ือสายจีน

สร้างเรือนร้านคา้ขนานไปกบัถนนดา้นทิศใตข้องสถานีรถไฟ ต่อมาสร้างถนนตดัตั้งฉากกบัอาคารสถานีรถไฟ 

ชุมชนค่อยๆขยายลงดา้นทิศใตเ้ป็นการตั้งถ่ินฐานแบบ Linear settlements และมีเรือนร้านคา้ทั้งสองฝ่ังถนนสร้าง

ติดๆกันในลกัษณะของ Shophouse และมีทางเดินด้านหน้าอาคาร Five foot way หรืออาเขต โดยเป็นรูปแบบ

สถาปัตยกรรมท่ีไดรั้บอิทธิพลจากการติดต่อคา้ขายกบัเมืองปีนงัและสิงคโปร์ ซ่ึงเป็นรูปแบบอาคารปัจจยัท่ีส่งผล

ต่อรูปร่างและรูปทรงของเมืองทําให้เกิดท่ีว่างระหว่างอาคารในรูปแบบเรขาคณิต ต่อมาในยุคหลังการ

เปล่ียนแปลงการปกครอง การบริหารส่วนทอ้งถ่ินไดมี้การวางผงัเมืองยะลาใหม่ แบ่งพ้ืนท่ีการใชง้านภายในเมือง

ออกชดัเจน และสร้างเครือข่ายถนนแบบกริดตารางทาํให้เกิดบล็อกท่ีมีขนาดเล็กตามความลึกของบา้นเรือน เกิด

รูปแบบตึกแถวหันหลงัชนกนั ไม่มีพ้ืนท่ีโล่งของท่ีดิน โดยการสร้างอาคารพาณิชยร์อบบล็อกทั้งส่ีดา้นหันหนา้

ออกถนน มีทางเดินดา้นหลงับา้นสาํหรับการบาํรุงรักษา ดว้ยการจดัสรรท่ีดินอย่างเป็นระเบียบ ทาํให้ไม่เหลือ

พ้ืนท่ีวา่งภายใน อีกทั้งโครงข่ายถนนสามารถเช่ือมโยงไดท้ั้งเมือง ทาํใหเ้มืองสามารถขยายออกไปไดเ้ตม็พ้ืนท่ี 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) การนาํไปใชเ้พ่ือวางแผนพฒันาการจดัการผงัเมืองในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจของเมืองยะลา ซ่ึงเป็นจุด

เส่ียงในการก่อความไม่สงบ  

(2) การนาํไปใชเ้พ่ือถ่ายทอดองคค์วามรู้การอยูร่่วมกนัแบบพหุวฒันธรรมของเมืองยะลา ซ่ึงมีการ

อยูร่่วมกนัของชาวไทยมุสลิม ชาวไทยพทุธ และชาวไทยเช้ือสายจีนมาตั้งแต่ในอดีต   

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

ควรศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งเมืองยะลาและเมืองใกลเ้คียงเพ่ิมเติม เพ่ือเขา้ใจลกัษณะการถ่ายทอด

รูปแบบการวางผงัเมืองและรูปแบบทางสถาปัตยกรรมใหดี้ยิง่ข้ึน 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจยัเร่ืองศึกษาวิถีขา้วท่ีส่งผลต่อวิถีไทยภาคใต ้มีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาวิธีการทาํนาและภูมิ

ปัญญาของชาวนาภาคใต ้2) ศึกษาผลกระทบของวถีิการทาํนาต่อวถีิชีวติของชาวนาภาคใต ้โดยการสมัภาษณ์แบบ

เจาะลึกกบัเกษตรกรท่ีทาํนาขา้ว ผูน้าํชุมชน ชาวบา้นและเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง ใน 3 จงัหวดัท่ีมีพ้ืนท่ีทาํนามากท่ีสุด

ในภาคใต ้คือ นครศรีธรรมราช พทัลุง และสงขลา จาํนวน 120 คน การสนทนากลุ่มยอ่ยกบัเกษตรกรชาวนากลุ่ม

ละ 5-7 คน และการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม เป็นเคร่ืองมือรวบรวมข้อมูล

ภาคสนามร่วมกบัการศึกษาเอกสาร และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง จากนั้นนาํขอ้มูลมาจดัหมวดหมู่ วเิคราะห์ สงัเคราะห์ 

และเขียนรายงานผลการวจิยัโดยวธีิพรรณนา 

 ผลการวจิยั พบวา่ 

 1. การทาํนาของชาวนาภาคใตจ้ะทาํทั้งนาหวา่นและนาดาํ พนัธ์ุขา้วพ้ืนเมืองท่ีปลูกในภาคใต ้ไดแ้ก่ ขา้ว 

สังหยด เป็นขา้วมีรสชาติดี มีคุณค่าทางโภชนาการสูง นอกจากน้ีมี ขา้วเล็บนก ขา้วไข่มด ขา้วดอกพะยอม โดย

เกษตรกรท่ีมีพ้ืนท่ีทาํนามากและไม่มีแหล่งนํ้ าหรือชลประทานนิยมทาํนาดาํ แต่ข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมของฝน

ฟ้าฤดูกาลดว้ย ถา้ฝนตกล่าชา้ชาวนาจะทาํนาดาํมากกว่าทาํนาหว่าน จะเร่ิมตั้งแต่ตน้ฤดูกาลเม่ือฝนตกดินชุ่มนํ้ า

พอจะไถไดก็้จะเร่ิมไถทนัที โดยทาํการไถดะ ไถแปร แลว้จึงหวา่นเมลด็พนัธ์ุขา้ว ประมาณ 7-10 วนั เมลด็ขา้วก็จะ

เร่ิมงอกเจริญเติบโตข้ึนเร่ือยๆ ถา้ฝนตกมากเกินไปจนนํ้ าท่วมแช่เมลด็ขา้วนานเกินไป เมลด็ขา้วจะเสียเรียกวา่ ขา้ว

โผะ ตอ้งทาํการหวา่นใหม่ การทาํนาดาํในภาคใตแ้บ่งออกไดเ้ป็น 2 เขตคือ เขตพ้ืนท่ีราบชายฝ่ังทะเลตะวนัออก 

ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีส่วนใหญ่สาํหรับทาํนา ซ่ึงในเขตน้ีตอ้งอาศยันํ้ าฝน ส่วนท่ี 2 คือเขตพ้ืนท่ีราบตามแนวเทือกเขาและ

หุบเขาของคาบสมุทรไทย ตั้งแต่จงัหวดัชุมพรไปจรดเขตแดนประเทศมาเลเซีย การทาํนาในเขตน้ีส่วนใหญ่มกัทาํ

นาดาํซ่ึงอาศยันํ้ าลาํธารท่ีไหลมาจากเทือกเขาโดยชาวบา้นจะทาํเหมืองฝาย ทาํนบผนันํ้ าเขา้นา มีการเตรียมแปลง

ตกกลา้และเตรียมแปลงสาํหรับปักดาํ 
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 2. ภาคใตมี้พ้ืนท่ีปลูกขา้วประมาณ 1 ลา้นไร่ โดยเฉพาะในจงัหวดัพทัลุง นครศรีธรรมราช และสงขลา 

แต่ตอนหลงัๆ พ้ืนท่ีปลูกขา้วเร่ิมลดลง เน่ืองจากมีเกษตรกรจาํนวนหน่ึงนาํนาขา้วไปเป็นท่ีปลูกปาลม์นํ้ ามนั และ

ยางพารา และยงัมีพ้ืนท่ีนาร้างอีกจาํนวนหน่ึง 20-30% ซ่ึงปัจจุบนัทั้งยางพาราและปาลม์นํ้ ามนัราคาไม่ค่อยดี และ

ตน้ทุนสูง เกษตรกรจาํนวนไม่นอ้ยท่ีตอ้งประสบกบัปัญหาขาดทุน หรือคนท่ีปล่อยใหพ้ื้นท่ีนาร้าง ก็ควรพิจารณา

และหนักลบัมาฟ้ืนนาขา้วใหม่ ตอนน้ีมีชาวนาในพทัลุงและสงขลาหลายรายท่ีมีรายไดจ้ากการทาํนาขา้วค่อนขา้งดี 

บางรายมีรายไดป้ระมาณ 100,000 บาท/ปี นอกจากน้ีอยากใหมี้นโยบายเฉพาะกิจสนบัสนุนโครงการพีเอน็สตอ๊ก

ขา้วกบัโรงสี หรือการเก็บเปลือกไวใ้นโรงสีเป็นหลกัประกนักบัธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.

ก.ส.) โดยให้สมาคมโรงสีขา้วและกลุ่มชาวนาภาคใตร่้วมกบัภาครัฐในการรับซ้ือขา้วเปลือกและประกนัราคาขา้ว 

ซ่ึงจะช่วยใหโ้รงสีขา้วในภาคใตส้ามารถรับซ้ือขา้วจากเกษตรกรไดท้ั้งหมด ไม่ตอ้งจาํหน่ายไปยงัส่วนกลาง ท่ีแต่

ละปีส่งไปประมาณ 20% ซ่ึงทาํใหข้า้วราคาตกตํ่า เพราะตอ้งหกัค่าใชจ่้ายต่าง ๆ  เช่น ค่าขนส่ง เป็นตน้ การเปล่ียน

พ้ืนท่ีนามาใชป้ลูกพืชพาณิชยช์นิดอ่ืนก็คือความพยายามด้ินรนของผูค้นท่ียงัคงตอ้งการรายไดท่ี้เป็นกอบเป็นกาํ

จากภาคเกษตร ส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบัการทาํนาและชาวนาทุกวนัน้ีดูจะห่างไกลจากภาพในเชิงอุดมคติท่ีพึงปรารถนาใน

มุมมองของประชาสังคม และหน่วยงานรัฐท่ีเน้นระบบการผลิตแบบพ่ึงตนเอง ยกเวน้ชาวนาส่วนน้อยท่ีทาํนา

  

คาํสําคญั : วถีิขา้ว, วิถีไทยภาคใต,้ 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 non-

participant 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 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 14 ประจาํปี 2562 วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 

 

612 

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. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 การพฒันาประเทศตามแนวทางเศรษฐกิจ กระแสหลกัท่ีผ่านมา ไดท้าํให้สังคมไทยเปล่ียนแปลงแบบ

กา้วกระโดดไปสู่สงัคมใหม่ท่ีมีความซบัซอ้นในทุกดา้น การพฒันาตามแนวทางตะวนัตกไดก่้อใหเ้กิดประโยชน์

ต่อประเทศไทยในหลายดา้น แต่การเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วและรุนแรงโดยมองเร่ืองเศรษฐกิจเป็นหลกัไดส่้งผล

กระทบอย่างมากมายต่อวิถีชีวิตของคนไทยและสังคมไทย ในดา้นการเกษตรก็เช่นเดียวกนัการพฒันาสู่ความ

ทนัสมยั ตอ้งการผลผลิตต่อไรสูง นาํไปสู่การทาํเกษตรเชิงเด่ียวซ่ึงทาํให้เกิดการปรับเปล่ียนโครงสร้างทางภาค

เกษตรอย่างรวดเร็ว พนัธ์ุขา้วก็มีการส่งเสริมให้มีการใช้ขา้วปรับปรุงพนัธ์ุ ทาํให้ขา้วพนัธ์ุพ้ืนบ้านภาคใต้มี

หลากหลายนอ้ยลง (มูลนิธิเกษตรกรรมยัง่ยนื ประเทศไทย, 2557) 

วิถีการดาํเนินชีวิตเป็นส่ิงสําคญั ซ่ึงส่งผลต่อแนวความคิดท่ีมีต่อขา้ว เพราะแต่เดิมเราปลูกขา้วเพ่ือ

บริโภค วธีิการต่างๆ จึงเป็นวธีิการท่ีอยูร่่วมไดก้บัธรรมชาติ ความรู้ก็เกิดจากประสบการณ์ท่ีสัง่สมกนัมาเป็นมรดก

ตกทอด มีการใชแ้รงงานสัตว ์เก็บเก่ียวนวดดว้ยเคร่ืองมือพ้ืนบา้น ใชมู้ลสัตวเ์ป็นปุ๋ย กาํจดัศตัรูพืชและวชัพืชโดย

การถอนหรือใช้สมุนไพร ใช้คราด ไถ มีด พร้า จอบ เคียว เป็นเคร่ืองมือ หากแต่ในปัจจุบันวิวฒันาการทาง

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็เขา้มามีบทบาทเป็นอยา่งมาก ในการปลูกขา้วเพ่ือคา้ขาย อีกทั้งแนวคิดหลกัของการ

ปลูกขา้วไดเ้ปล่ียนไป ทาํให้วิธีการเปล่ียนไปดว้ย โดยการใชเ้คร่ืองจกัรกลเตรียมดิน ใชปุ๋้ยเคมีบาํรุงตน้กลา้ ใช้
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สารเคมีและเคร่ืองจกัรในการกาํจดัศตัรูพืชและวชัพืช ปลูกขา้วพนัธ์ุผสม ทดนํ้ าดว้ยระบบชลประทานสมยัใหม่ 

แน่นอนวา่แต่ละวธีิการยอ่มตอ้งมีทั้งขอ้ดีและขอ้เสียแตกต่างกนัไป หากแต่ส่ิงสาํคญัท่ีสุดท่ีเทคโนโลยไีม่สามารถ

สร้างสรรคข้ึ์นไดก็้คือ จิตวญิญาณของคนท่ีมีต่อขา้วนัน่เอง 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

       1.  ศึกษาวธีิการทาํนาและภูมิปัญญาของชาวนาภาคใต ้

       2.  ศึกษาผลกระทบของวถีิการทาํนาต่อวถีิชีวติของชาวนาภาคใต ้

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 ในปัจจุบนัการเปล่ียนแปลงการทาํนาและชาวนาในประเทศไทยเป็นไปอยา่งสอดคลอ้งกบั ทิศทางการ

เปล่ียนของการเกษตรและชนบทในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้โดยเฉพาะในแง่ท่ีวา่กิจกรรมในภาคเกษตรมีบทบาท

นอ้ยลงทุกขณะ ซ่ึงสามารถมองเห็นทิศทางการเปล่ียนแปลงน้ีไดจ้ากการท้ิงผืนนาให้กลายเป็นนาร้างและจากท่ี

การทาํนาไม่สามารถเป็นเพียงแหล่งรายไดเ้ดียวของครัวเรือนไดอี้กต่อไป แมจ้ะเป็นการทาํนาแบบเขม้ขน้และ

ผูผ้ลิตคาดหวงัรายไดแ้บบเป็นกอบเป็นกาํจากการทาํนาก็ตาม (ชลิตา บณัฑุวงศ์, 2556) การปรับเปล่ียนการใช้

พ้ืนท่ีนาไปทาํกิจกรรมทางเศรษฐกิจอ่ืนใดแทน ยอ่มส่งผลกระทบต่อวถีิชีวติอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ดงันั้นเกษตรกร

ท่ีทาํนาขา้วตอ้งตระหนกัรู้หาทางรับมือกบัความเปล่ียนแปลง ตลอดจนเสริมสร้างให้เกิดความมัน่คงทางอาหาร

ของ ชุมชนอยา่งย ัง่ยืนต่อไป พ้ืนท่ีภาคใตจ้งัหวดัสงขลา พทัลุง นครศรีธรรมราช เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีการเพาะขา้วมาก

ท่ีสุด ระบอบทุนนิยมในการทาํการเกษตรกรรมแบบการคา้เขา้มาในพ้ืนท่ี ทาํให้ชาวนา ตอ้งปรับเปล่ียนการใช้

พ้ืนท่ีนาไปเป็นการทาํสวนปาลม์ สวนยางพารา หรือปลูกสร้างท่ีพกัเพ่ือรองรับการท่องเท่ียว หรือปล่อยให้ท่ีนา

ร้างวา่งเปล่า จึงเป็นสาเหตุสาํคญัของการเปล่ียนแปลงวถีิชีวติของชาวนาภาคใต ้ดงันั้นผูว้จิยัจึงทาํการศึกษาวถีิขา้ว

ท่ีส่งผลต่อวิถีไทยภาคใตเ้พ่ือคน้หาวิถีท่ีเป็นแนวทางในการดาํรงไวซ่ึ้งวิถีชีวิตของเกษตรท่ีพอเพียงเล้ียงชีพได ้

ผูว้จิยัไดก้าํหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

 

ศึกษารวบรวบวธีิการทาํ

นาของเกษตรกรใน

ภาคใต ้

ศึกษารวบรวมภูมิ

ปัญญาในการทาํนา

ในภาคใต ้

สาํรวจวถีิชีวติ

ของชาวนา

ภาคใต ้

ศึกษาผลกระทบท่ีเกิด

จากวถีิการทาํนาท่ี

เปล่ียนแปลงไป 

สรุปแนวทางในการคงไว้

ซ่ึงวถีิชีวติท่ีพอเพียงเล้ียงชีพ

ไดด้ว้ยวถีิขา้ว 
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4. วธีิดําเนินการวจัิย 

 4.1 แบบแผนการวจิยั  

 การวิจยั ศึกษาวิถีขา้วท่ีส่งผลต่อวิถีไทยภาคใต ้โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกบัเกษตรกรท่ีทาํนาขา้ว 

ผูน้าํชุมชน ชาวบา้นและเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง จาํนวน 3 จงัหวดัท่ีทาํนามากท่ีสุดในภาคใต ้คือ นครศรีธรรมราช 

พทัลุง และสงขลา จาํนวน 120 คน การสนทนากลุ่มยอ่ยกบัเกษตรกรชาวนากลุ่มละ 5-7 คน การสนทนากลุ่มแบบ

เจาะจง การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม เป็นเคร่ืองมือรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม

ร่วมกบัการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

       4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

   1)  ผูรู้้และสถานท่ีศึกษาท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ เกษตรกรท่ีทาํนาหรือผูน้าํชุมชนเกษตรกร หนา้ท่ี

ท่ีเก่ียวขอ้งในจงัหวดัภาคใต ้ไดแ้ก่ จงัหวดันครศรีธรรมราช จงัหวดัพทัลุง และจงัหวดัสงขลา   

      4.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั เป็นแบบสอบถามและการสมัภาษณ์โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 

ตอน ดงัน้ี 

  ตอนท่ี 1  เป็นแบบสมัภาษณ์เก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

  ตอนท่ี 2  เป็นแบบสมัภาษณ์เก่ียวกบัวธีิการทาํนาและวถีิชีวติของเกษตรกร 

  ตอนท่ี 3  เป็นแบบสมัภาษณ์เก่ียวกบัผลกระทบต่อวถีิชีวติและระบบเศรษฐกิจของเกษตรกร 

       4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 นาํขอ้มูลมาจดัหมวดหมู่ วเิคราะห์ สงัเคราะห์ และเขียนรายงานผลการวจิยัโดยวธีิพรรณนา  

  

5. สรุปผลการวจัิย 

 งานวจิยัเร่ือง ศึกษาวถีิขา้วท่ีส่งผลต่อวถีิไทยภาคใต ้มดีงันี ้ 

 1. ศึกษาวธีิการทาํนาและภูมิปัญญาของชาวนาภาคใต ้สภาพพ้ืนท่ีท่ีปลูกขา้วในภาคใตเ้ป็นท่ีราบริมทะเล 

และเป็นท่ีราบระหวา่งภูเขา ส่วนใหญ่ใชน้ํ้ าฝนในการทาํนา และฝนจะมาล่าชา้กวา่ภาคอ่ืนๆ ดว้ยเหตุน้ีการทาํนา

ในภาคใตจึ้งล่าชา้กวา่ภาคอ่ืน ชาวนาในภาคน้ีปลูกขา้วเจา้ในฤดูนาปีกนัเป็นส่วนใหญ่ ส่วนนอ้ยในเขตชลประทาน

ของจงัหวดันครศรีธรรมราช พทัลุง และสงขลา มีการปลูกขา้วนาปรัง และปลูกแบบนาสวน บริเวณพ้ืนท่ีดอน 

และท่ีสูงบนภูเขา ชาวนาปลูกขา้วไร่ เช่น การปลูกขา้วไร่เป็นพืชแซมยางพารา แมลงศตัรูขา้วท่ีสาํคญัไดแ้ก่ หนอน

กอ เพล้ียจกัจัน่สีเขียว และเพล้ียกระโดดสีนํ้ าตาล โรคขา้วท่ีสําคญั ไดแ้ก่ โรคไหม ้โรคขอบใบแห้ง โรคดอก

กระถิน โรคใบจุดสีนํ้ าตาล และโรคใบจุดขีดสีนํ้ าตาล นอกจากน้ี ดินนาก็มีปัญหาเก่ียวกบัดินเค็ม และดินเปร้ียว

ดว้ย วธีิการเก่ียวขา้วในภาคใต ้แตกต่างไปจากภาคอ่ืน เพราะชาวนาใชแ้กระเก่ียวขา้ว โดยเก็บทีละรวงแลว้มดัเป็น

กาํๆ ปกติทาํการเก็บเก่ียวในระหว่างเดือนพฤศจิกายน และกุมภาพนัธ์ การทาํนาของชาวนาภาคใตจ้ะทาํทั้งนา

หว่านและนาดาํ โดยผูท่ี้มีเน้ือท่ีทาํนานมากและไม่มีแหล่งนํ้ าหรือชลประทานนิยมทาํนาดาํ แต่ข้ึนอยู่กบัความ

เหมาะสมของฝนฟ้าฤดูกาลดว้ย ถา้ฝนตกล่าชา้ชาวนาจะทาํนาดาํมากกวา่ทาํนาหวา่น 

 1.1  การทาํนาหวา่น จะเร่ิมตั้งแต่ตน้ฤดูกาลเม่ือฝนตกดินชุ่มนํ้ าพอจะไถไดก็้จะเร่ิมไถทนัที โดยทาํ

การไถดะ ไถแปร แลว้จึงหวา่นเมล็ดพนัธ์ุขา้ว ประมาณ 7-10 วนั เมล็ดขา้วก็จะเร่ิมงอกเจริญเติบโตข้ึนเร่ือยๆ ถา้

ฝนตกมากเกินไปจนนํ้ าท่วมแช่เมลด็ขา้วนานเกินไป เมลด็ขา้วจะเสียเรียกวา่ ขา้วโผะ ตอ้งทาํการหวา่นใหม่ 
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 1.2  การทํานาดํา การทํานาดําในภาคใต้แบ่งออกได้เป็น 2 เขตคือ เขตพ้ืนท่ีราบชายฝ่ังทะเล

ตะวนัออก ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีส่วนใหญ่สําหรับทาํนา ซ่ึงในเขตน้ีตอ้งอาศยันํ้ าฝน ส่วนท่ี 2 คือเขตพ้ืนท่ีราบตามแนว

เทือกเขาและหุบเขาของคาบสมุทรไทย ตั้งแต่จงัหวดัชุมพรไปจรดเขตแดนประเทศมาเลเซีย การทาํนาในเขตน้ี

ส่วนใหญ่มกัทาํนาดาํซ่ึงอาศยันํ้ าลาํธารท่ีไหลมาจากเทือกเขาโดยชาวบา้นจะทาํเหมืองฝาย ทาํนบผนันํ้ าเขา้นา มี

การเตรียมแปลงตกกลา้และเตรียมแปลงสาํหรับปักดาํ การเตรียมตน้กลา้ทาํได ้2 แบบ คือ  

 1.2.1  แบบกลา้บก จะถางเผาและถากพ้ืนท่ีจนเตียนโล่ง แลว้แทงสกัหยอดเมลด็พนัธ์ุขา้วลงใน

หลุมนั้น จากนั้นกวาดดินกลบบางๆ เม่ือฝนตกลงมาเมลด็พนัธ์ุขา้วจะงอก 

  1.2.2  แบบกลา้นํ้ า จะนาํเมลด็พนัธ์ุขา้วไปแช่นํ้ าก่อนประมาณ 1-2 คืน แลว้นาํมาวางไวใ้นท่ีร่ม 

ลมไม่โกรก จนกระทัง่ขา้วงอก เม่ือตน้กลา้งอกดีแลว้จึงนาํไปหวา่นในแปลงเพาะกลา้ต่อไป 

 สาํหรับการเตรียมแปลงเพาะกลา้นั้นจะเป็นแปลงขนาดยอ่มไถประมาณ 2-3 คร้ังแลว้คราดให้ดินแตก

ร่วนเป็นโคลนตม ซ่ึงเรียกวา่ ไถเทือก ตอ้งทาํอยา่งประณีตไม่ใหมี้กอ้นดินและเศษหญา้เหลือปนอยู ่ เสร็จแลว้ตอ้ง

วิดนํ้ าออกจนหมดปล่อยหน้าดินตากแดดท้ิงไวป้ระมาณ 2-3 วนั แลว้จึงนาํเมล็ดพนัธ์ุขา้วท่ีแตกหน่อดีแล้วมา

หวา่นโรยใหเ้รียงแน่นเสมอกนัทั้งแปลง ปล่อยท้ิงไวใ้หห้น่อพนัธ์ุขา้วหยัง่รากและแตกใบอ่อน ในระยะน้ีตอ้งคอย

วิดนํ้ าออกไม่ให้ขงัท่วมแปลงกลา้และคอยดูแลไม่ให้นกมากินหน่อขา้วเรียกระยะน้ีวา่ เพาะเลย เม่ือตน้ขา้วงอก

งามมีใบอ่อนประมาณ 2-3 ใบ จะระบายนํ้ าเขา้มาหลอเล้ียงตน้กลา้ เม่ือตน้กลา้สูงประมาณ 1 ฟุต จึงถอนตน้กลา้

ออกทั้งหมดมดัเป็นกาํๆ เพ่ือนาํไปปักดาํในแปลงปักดาํต่อไป ก่อนนาํกลา้ไปปักดาํจะตอ้งตดัปลายใบของตน้กลา้

ท้ิงเสียก่อน แลว้ปักดาํเป็นกอๆ แต่ละกอใชต้น้กลา้ประมาณ 3-5 ตน้ ในการปักดาํชาวนาจะใช ้ไมถุ้ง้ ปักนาํก่อน

แลว้จึงฝังตน้กลา้ลงไป ปักดาํให้เป็นแถวอยา่งมีระเบียบสวยงามระยะแต่ละกอและแต่ละแถวห่างกนประมาณ 1 

ฟตุ เม่ือปักดาํเตม็แปลงแลว้ตอ้งคอยระบายนํ้ าเล้ียงตน้กลา้ใหพ้อเหมาะ คือใหร้ะดบันํ้ าสูงปะมาณคร่ึงหน่ึงของตน้

กลา้ จนกวา่ตน้กลา้จะแตกกอและออกราก 

การดูแลรักษาขา้วกลา้ การดูแลรักษาขา้วนาหวา่นเม่ือตน้ขา้วงอกงาม ลาํตน้ประมาณ 4-6 น้ิว ถา้มีนํ้ าล่อ

เล้ียง ลาํตน้สูงประมาณคร่ึงลาํตน้ ขา้วกลา้จะเจริญรวดเร็วยิ่งข้ึน ชาวนาตอ้งคอยดูแลไม่ใหต้น้ขา้วขาดนํ้ าหรือนํ้ า

ท่วมยอดขา้ว เม่ือลาํตน้สูงประมาณ 8 น้ิว ขา้วจะเร่ิมแตกกอตอ้งหมัน่ถอนหญา้และวชัพืชอ่ืนๆ ท้ิง โดยเฉพาะขา้ว

ผี (ขา้วหาง) ซ่ึงมกัเจริญและแตกกอเร็วกวา่ตอ้งคอยถอนออกใหห้มด มิเช่นนั้นจะแยง่อาหารตน้ขา้ว ทาํใหต้น้ขา้ว

ไม่สมบูรณ์ เรียกวา่ ขา้วหยอด ส่วนใดมีตน้ขา้วหนาแน่นเกินไปตอ้งถอนยา้ยออกเสียใหเ้หลือกอห่างกนัประมาณ 

1 ฟุต เรียกการถอนยา้ยตน้ท่ีไม่ตอ้งการออกวา่ แบ่งขา้ว ถา้ท่ีใดขา้วงอกห่างกนัเกินไปนาํตน้ขา้วท่ีถอนยา้ยมานั้น

มาปลูกเสริมใหไ้ดร้ะยะพอเหมาะ เรียกการปลูกเสริมวา่ ซ่อมขา้ว การดูแลรักษาขา้วนาทั้งนาหวา่นและนาดาํ ตอ้ง

คอยระบายนํ้ าให้อยู่ในระดบัท่ีพอเหมาะไม่เป็นอนัตรายแก่ตน้ขา้วจนกว่าขา้วกลา้จะออกรากและเก็บเก่ียวได้ 

ชาวนาจึงคอยซ่อมเสริมคนันาข้ึนใหข้งันํ้ าไดเ้ป็นอยา่งดี ดงันั้นจึงตอ้งหมัน่ขุดดินชายคนันาข้ึนพูนเสริมคนันาให้

มัน่คงและแต่งใหไ้ดแ้นวตรงเพ่ือสะดวกแก่การไถและปักดาํ เรียกการขดุดินริมคนันาเพ่ือแต่งคนันาวา่ ฉากหวันา 

การใชปุ๋้ยบาํรุงตน้ขา้วสมยัก่อนนิยมใชปุ๋้ยคอกเป็นหลกัคือใชมู้ลววัและมูลควาย 

เม่ือขา้วในนาสุกดีแลว้ก่อนเก็บเก่ียวทุกปีจะทาํพิธี รวบขวญัขา้ว เพ่ือนาํเอารวงขา้วท่ีรวบไวไ้ปใชเ้ป็น 

ขวญัขา้ว ประจาํลอมขา้ว ถือวา่เป็นเสมือนตวัแทนของแม่โพสพและเป็นสิริมงคลแก่อาชีพทาํนา เคร่ืองเก็บเก่ียว

นิยมใช ้แกระ เก็บทีละรวง บางทอ้งถ่ินเช่นอาํเภอของจงัหวดัสุราษฎร์ธานี หรือในจงัหวดัชุมพร อาจใช ้กรูด บา้ง 

ผูเ้ก็บขา้วมีทั้งเด็กและผูใ้หญ่ทั้งหญิงและชาย ถา้ขา้วสุกมากเก็บไม่ทนัอาจมีการไหวว้านเพ่ือนบา้นเป็นคร้ังคราว

เรียกวา่ ออกปากเก็บขา้ว หรือไม่ก็วา่จา้งคนอ่ืน เรียกคนท่ีมารับจา้งเก็บขา้ววา่ ลูกจา้งเก็บขา้ว 
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พนัธ์ขา้วท่ีใชป้ลูกในภาคใตข้ึ้นอยูก่บัสภาพของพ้ืนท่ี และดินฟ้าอากาศ เพราะสมยัก่อนไม่มีชลประทาน 

มีแต่นาํฝนท่ีหล่นจากฟ้ามาคึงขงัอยูใ่นนา ซ่ึงมีทั้งท่ีลุ่มท่ีดอน สภาพผืนนามีทั้งดินเหนียว และดินเหนียวปนทราย 

ดว้ยภูมิปัญญาการคดัพนัธ์ขา้วท่ีใชป้ลูกจึงมีหลากหลายมากกวา่ ๑๐๐ สายพนัธ์ การปลูกขา้วหลากหลายสายพนัธ์

ในชุมชน ทางใตเ้รียกวา่ "ปลูกขา้วหลายตา" ทั้งขา้วไร่ ขา้วนา ขา้ว “ สั่งหยดุ”(นครศรีฯ)หรือ “สังหยด” (พทัลุง) 

หรือ "เหนียวแดง"(สงขลา ท่ีมีหลายช่ือเรียกตามแต่ละถ่ิน เป็นหน่ึงในหลายสายพนัธ์ุของขา้วพ้ืนเมืองภาคใต ้ซ่ึง

กาํลงัไดรั้บความนิยม เน่ืองจากเป็นขา้วท่ีอร่อย รสชาติดี หอม น่ิม มนั และมีคุณค่าทางโภชนาการสูง นอกจากน้ี

ยงัมีขา้วพนัธ์ุเมืองของภาคใตท่ี้ชาวนานิยมปลูกไวเ้พ่ือกิน อาทิเช่น ขา้วเล็บนก ขา้วไข่มด ขา้วนางพญา  ขา้วหอม

จนัทร์  ขา้วนางหมรุย  ขา้วดอก(พะ)ยอม  ฯลฯ 

2. ศึกษาผลกระทบของวิถีการทํานาต่อวิถีชีวิตของชาวนาภาคใต้ จากการลงพ้ืนท่ีใน 3 จังหวดั

นครศรีธรรมราช พทัลุง สงขลา ในอดีตท่ีผา่นมา ภาคใตมี้พ้ืนท่ีปลูกขา้วประมาณ 1 ลา้นไร่ โดยเฉพาะในจงัหวดั

พทัลุง นครศรีธรรมราช และสงขลา แต่ตอนหลงั ๆ มา พ้ืนท่ีปลูกขา้วเร่ิมลดลง เน่ืองจากมีเกษตรกรจาํนวนหน่ึง

นาํนาขา้วไปเป็นท่ีปลูกปาล์มนํ้ ามนั และยางพารา และยงัมีพ้ืนท่ีนาร้างอีกจาํนวนหน่ึง 20-30% ซ่ึงปัจจุบนัทั้ง

ยางพาราและปาล์มนํ้ ามนัราคาไม่ค่อยดี ละตน้ทุนสูง เกษตรกรจาํนวนไม่น้อยท่ีตอ้งประสบกบัปัญหาขาดทุน 

หรือคนท่ีปล่อยให้พ้ืนท่ีนาร้าง ก็ควรพิจารณาและหนักลบัมาฟ้ืนนาขา้วใหม่ ตอนน้ีมีชาวนาในพทัลุงและสงขลา

หลายรายท่ีมีรายไดจ้ากการทาํนาขา้วค่อนขา้งดี บางรายมีรายไดป้ระมาณ 100,000 บาท/ปี นอกจากน้ีอยากให้มี

นโยบายเฉพาะกิจสนบัสนุนโครงการพีเอน็สตอ๊กขา้วกบัโรงสี หรือการเก็บเปลือกไวใ้นโรงสีเป็นหลกัประกนักบั

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยให้สมาคมโรงสีขา้วและกลุ่มชาวนาภาคใตร่้วมกบั

ภาครัฐในการรับซ้ือขา้วเปลือกและประกันราคาขา้ว ซ่ึงจะช่วยให้โรงสีขา้วในภาคใตส้ามารถรับซ้ือขา้วจาก

เกษตรกรไดท้ั้งหมด ไม่ตอ้งจาํหน่ายไปยงัส่วนกลาง ท่ีแต่ละปีส่งไปประมาณ 20% ซ่ึงทาํใหข้า้วราคาตกตํ่า เพราะ

ตอ้งหกัค่าใชจ่้ายต่าง ๆ เช่น ค่าขนส่ง เป็นตน้  

เกษตรกรท่ีปลูกขา้วเป็นอาชีพหลกัไดส้ะทอ้นแนวคิดสรุปได้ว่าขา้วเป็นพืชเกษตรท่ียงัมีโอกาสทาง

การตลาดอีกมาก เน่ืองจากผลผลิตท่ีออกมายงัไม่เพียงพอกบัความตอ้งการ ภาครัฐควรมีนโยบายเนน้ส่งเสริมและ

เขา้มาสนับสนุนการปลูกขา้วพนัธ์ุพ้ืนเมืองมากข้ึน เพราะภาคใตเ้ป็นพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมกบัขา้วสายพนัธ์ุเหล่าน้ี 

รวมถึงเป็นการเพ่ิมส่วนแบ่งของขา้วพนัธ์ุพ้ืนเมืองจาก 35% ใหเ้ป็น 50% เท่ากบัขา้วพนัธ์ุ กข  

วิถีการดาํเนินชีวิตเป็นส่ิงสําคญั ซ่ึงส่งผลต่อแนวความคิดท่ีมีต่อขา้ว เพราะแต่เดิมเราปลูกขา้วเพ่ือ

บริโภค วธีิการต่างๆ จึงเป็นวธีิการท่ีอยูร่่วมไดก้บัธรรมชาติ ความรู้ก็เกิดจากประสบการณ์ท่ีสัง่สมกนัมาเป็นมรดก

ตกทอด มีการใชแ้รงงานสัตว ์เก็บเก่ียวนวดดว้ยเคร่ืองมือพ้ืนบา้น ใชมู้ลสัตวเ์ป็นปุ๋ย กาํจดัศตัรูพืชและวชัพืชโดย

การถอนหรือใช้สมุนไพร ใช้คราด ไถ มีด พร้า จอบ เคียว เป็นเคร่ืองมือ หากแต่ในปัจจุบันวิวฒันาการทาง

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็เขา้มามีบทบาทเป็นอยา่งมาก ในการปลูกขา้วเพ่ือคา้ขาย อีกทั้งแนวคิดหลกัของการ

ปลูกขา้วไดเ้ปล่ียนไป ทาํให้วิธีการเปล่ียนไปดว้ย โดยการใชเ้คร่ืองจกัรกลเตรียมดิน ใชปุ๋้ยเคมีบาํรุงตน้กลา้ ใช้

สารเคมีและเคร่ืองจกัรในการกาํจดัศตัรูพืชและวชัพืช ปลูกขา้วพนัธ์ุผสม ทดนํ้ าดว้ยระบบชลประทานสมยัใหม่ 

แน่นอนวา่แต่ละวธีิการยอ่มตอ้งมีทั้งขอ้ดีและขอ้เสียแตกต่างกนัไป หากแต่ส่ิงสาํคญัท่ีสุดท่ีเทคโนโลยไีม่สามารถ

สร้างสรรคข้ึ์นไดก็้คือ จิตวญิญาณของคนท่ีมีต่อขา้วนัน่เอง 
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6. อภิปรายผล  

  ศึกษาวิถีขา้วท่ีส่งผลต่อวิถีไทยภาคใต ้วิถีการดาํเนินชีวิตเป็นส่ิงสาํคญั ซ่ึงส่งผลต่อแนวความคิดท่ีมีต่อ

ขา้ว เพราะแต่เดิมเราปลูกขา้วเพ่ือบริโภค วิธีการต่างๆ จึงเป็นวิธีการท่ีอยู่ร่วมไดก้บัธรรมชาติ ความรู้ก็เกิดจาก

ประสบการณ์ท่ีสั่งสมกนัมาเป็นมรดกตกทอด มีการใชแ้รงงานสัตว ์เก็บเก่ียวนวดดว้ยเคร่ืองมือพ้ืนบา้น ใชมู้ล

สัตวเ์ป็นปุ๋ย กาํจดัศตัรูพืชและวชัพืชโดยการถอนหรือใชส้มุนไพร ใชค้ราด ไถ มีด พร้า จอบ เคียว เป็นเคร่ืองมือ 

หากแต่ในปัจจุบนัวิวฒันาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็เขา้มามีบทบาทเป็นอยา่งมาก การพฒันาประเทศ

ตามแนวทางเศรษฐกิจ กระแสหลกัท่ีผา่นมา ไดท้าํใหส้งัคมไทยเปล่ียนแปลงแบบกา้วกระโดดไปสู่สงัคมใหม่ท่ีมี

ความซบัซอ้นในทุกดา้น การพฒันาตามแนวทางตะวนัตกไดก่้อใหเ้กิดประโยชน์ต่อประเทศไทยในหลายดา้น แต่

การเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วและรุนแรงโดยมองเร่ืองเศรษฐกิจเป็นหลกัไดส่้งผลกระทบอยา่งมากมายต่อวิถีชีวิต

ของคนไทยและสังคมไทย ในดา้นการเกษตรก็เช่นเดียวกนัการพฒันาสู่ความทนัสมยั ตอ้งการผลผลิตต่อไรสูง 

นาํไปสู่การทาํเกษตรเชิงเด่ียวซ่ึงทาํให้เกิดการปรับเปล่ียนโครงสร้างทางภาคเกษตรอย่างรวดเร็ว การลดลงของ

พ้ืนท่ีปลูกพืชอาหารโดยเฉพาะขา้วน่ีเอง ท่ีไม่เพียงจะส่งผลต่อการขาดแคลนอาหารในอนาคตเท่านั้น เพราะ

ปัจจุบนัยงัส่งผลโดยตรงต่อสภาเศรษฐกิจของคนในพ้ืนท่ีภาคใต ้พนัธ์ุขา้วก็มีการส่งเสริมใหมี้การใชข้า้วปรับปรุง

พนัธ์ุ ทาํให้ขา้วพนัธ์ุพ้ืนบา้นภาคใตมี้หลากหลายนอ้ยลง ในการปลูกขา้วเพ่ือคา้ขาย อีกทั้งแนวคิดหลกัของการ

ปลูกขา้วไดเ้ปล่ียนไป ทาํให้วิธีการเปล่ียนไปดว้ย โดยการใชเ้คร่ืองจกัรกลเตรียมดิน ใชปุ๋้ยเคมีบาํรุงตน้กลา้ ใช้

สารเคมีและเคร่ืองจกัรในการกาํจดัศตัรูพืชและวชัพืช ปลูกขา้วพนัธ์ุผสม ทดนํ้ าดว้ยระบบชลประทานสมยัใหม่ 

แน่นอนวา่แต่ละวธีิการยอ่มตอ้งมีทั้งขอ้ดีและขอ้เสียแตกต่างกนัไป หากแต่ส่ิงสาํคญัท่ีสุดท่ีเทคโนโลยไีม่สามารถ

สร้างสรรคข้ึ์นไดก็้คือ จิตวญิญาณของคนท่ีมีต่อขา้วนัน่เอง ปัจจุบนั การทาํนามีคนรุ่นใหม่เร่ิมหนัมาทาํกนัมากข้ึน 

โดยทดแทนคนรุ่นเก่าและยงัเร่ิมการทาํนารูปแบบวตักรรม ภูมิปัญญา เทคโนโลยี ทาํให้มีผลผลิตเพ่ิมมากพร้อม

กบัผลผลิตปลอดภยัเพ่ิมมากข้ึน สาํหรับรูปแบบการทาํนานวตักรรม ภูมิปัญญา เทคโนโลย ีโดยทาํเตม็ระบบจะได้

ลดตน้ทุนไดถึ้ง 30% เช่น เตรียมดินปรับปรุงบาํรุงดินดี ใชน้ํ้ าหมกั สลายตอซงั ทาํให้ลดการใชปุ๋้ยลง และตน้ขา้ว

แข็งแรง และตลอดจนการเก็บเก่ียว ฯลฯ จะทาํให้ไดป้ริมาณผลผลิตเพ่ิมมากข้ึน การทาํความเขา้ใจกบัเง่ือนไข

เฉพาะและขอ้จาํกดัของชาวนา ทั้งในแง่สภาพแวดลอ้มของการทาํนา อาทิ ความสูงตํ่าของพ้ืนท่ี ระบบชลประทาน 

การเช่าท่ีนา ฯลฯ และในแง่การดาํรงชีพ ท่ีในปัจจุบนัแรงงานในครัวเรือนมีจาํกดั อาชีพนอกภาคเกษตรและการ

ลงทุนด้านการศึกษาของบุตรหลานมีความสําคญั เป็นส่ิงจ้เป็นในการสร้างแนวทางการสนับสนุนชาวนาท่ี

เหมาะสม อนัจะช่วยใหพ้วกเขาลดความเส่ียงในการผผลิต นาํมาซ่ึงการทาํนาท่ีมีประสิทธิภาพ ตน้ทุนตํ่า เป็นมิตร

กบัส่ิงแวดลอ้ม และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด ทั้งน้ี เพ่ือให้การทาํนาสามารถเป็นพ้ืนฐานท่ีดีให้แก่

ครัวเรือนเกษตรในการขยบัขยายฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมนอกภาคเกษตรไดท่้ามกลางสถานการณ์ท่ีว่าการ

ผลิตในภาคเกษตรไม่สามารถเป็นแหล่งรายไดห้ลกัของครัวเรือนในชนบทส่วนใหญ่ไดอี้กต่อไป การส่งเสริม

เกษตรกรรมยัง่ยืนของตน ซ่ึงเป็นการสร้างความมัน่คงทางอาหารก็คือการเสริมสร้างความเขม้แขง็ทางวฒันธรรม

และความมัน่คงของชาติ  

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 1. ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการวจิยั ผูน้าํชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ตอ้งกระตุน้ใหเ้กิดการมีส่วนร่วม

ในการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูการทาํนาไม่ใหมี้จาํนวนลดลงไปกวา่เดิม ตลอดจนกาํหนดนโยบายและสนบัสนุนใหค้น
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ในชุมชนร่วมกนัสืบทอดการทาํนาไวต้่อไป และยงัคงพ้ืนท่ีทาํนาใหข้า้วเป็นพืชเกษตรท่ีสร้างโอกาสใหก้บัชาวนา

อยา่งมัน่คง 

 1.1 กลบัมาสู่วถีิดั้งเดิม  

 1.2 สร้างจิตสาํนึกใหลู้กหลาน 

 1.3 อนุรักษฟ้ื์นฟพูนัธ์ขา้ว/วถีิชาวนา/ประเพณี/วฒันธรรม 

 1.4 เป็นตน้แบบในการทาํนา ทาํแปลงตวัอยา่งท่ีไม่ใช่สารเคมี 

 1.5 ทาํตามวถีิลดการเป็นหน้ี พ่ึงตนเองอยา่งพอเพียง 

 1.6 เช่ือมโยงทุกภาคีเขา้มาเรียนรู้ร่วมกนันาํสู่การปฏิบติั 

 1.7 ลด ละ เลิกการใชเ้คมี 

 2. ขอ้เสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป ควรศึกษาระบบเศรษฐกิจขา้วเพ่ือสร้างความมัน่คงในอาชีพ

เกษตรกรรม และศึกษาการมีส่วนร่วมของการทาํเกษตรอินทรียเ์พ่ือสร้างความมัน่คงทางอาหาร 

 

8. กติติกรรมประกาศ 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ี กบั การกาํกบัดูแลกจิการ
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CHEMICAL AND SERVICE CO.,LTD. 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาเร่ืองความสมัพนัธ์ระหวา่งการรับรู้นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี กบั การกาํกบัดูแลกิจการ

ท่ีดีในระดบัปฏิบติั ของ บริษทั เพอร์เฟคเคมิคลั แอนด์ เซอร์วิส จาํกัด มีวตัุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์

ระหว่างการรับรู้นโยบายการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี 3 นโยบาย คือ คุณภาพผลิตภณัฑ์และบริการ การจัดการ

ส่ิงแวดลอ้ม และการบริการลูกคา้  กบั การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีในระดบัปฏิบติั ประกอบดว้ย 6 ดา้น คือ การ

ทบทวน ประสิทธิผล ความน่าเช่ือถือ การติดต่อส่ือสาร การทาํให้เป็นระเบียบแบบแผน และ ความยืดหยุน่ กลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ พนกังาน ของ บริษทั เพอร์เฟคเคมิคลั แอนด์ เซอร์วิส จาํกดั จาํนวน 74 คน 

เคร่ืองมือในการศึกษา คือ แบบสอบถาม จาํนวน 74 ชุด การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์

เพียรสัน ผลการศึกษาการรับรู้นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี กบั การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีในระดบัปฏิบติั ท่ี

ปฏิบติัใช ้พบวา่การรับรู้นโยบาย เร่ือง คุณภาพผลิตภณัฑแ์ละบริการ และ การจดัการส่ิงแวดลอ้ม มีความสัมพนัธ์

กบัการปฏิบติัในระดบัปานกลางทุกดา้นโดยดา้นความยืดหยุน่อยู่ในระดบันอ้ย ส่วนการรับรู้นโยบายเร่ืองการ

บริการลูกคา้ มีความสมัพนัธ์กบัการปฏิบติัในระดบัปานกลางทุกดา้นโดยดา้นการติดต่อส่ือสารอยูใ่นระดบันอ้ย 

 

คาํสําคญั : การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี,การปฏิบติัท่ีดี 

 

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 

mailto:now-rb78@hotmail.com
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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. ทีม่าและความสําคัญของปัญหา 

 การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีตามความหมายท่ี ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  กล่าวไว ้คือ ระบบท่ีจดัให้

มีโครงสร้างและกระบวนการของความสัมพนัธ์ระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายการจดัการ และ ผูถื้อหุ้น เพ่ือสร้าง

ความสามารถในการแข่งขนันาํไปสู่ความเจริญเติบโตและเพ่ิมมูลค่าให้กบัผูถื้อหุน้ระยะยาวโดยคาํนึงถึงผูมี้ส่วน

ไดส่้วนเสียอ่ืนและนาํไปสู่ความมัน่คงเจริญกา้วหนา้ จึงกล่าวไดว้า่การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีเป็นเคร่ืองมือเพ่ิมมูลคา่

และส่งเสริมการเติบโตอย่างย ัง่ยืนของบริษทั (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย,2549,หนา้ 5) อีกทั้ง การกาํกบั

ดูแลกิจการท่ีดีเป็นส่ิงสาํคญัมากสําหรับการเจริญเติบโตและการอยูร่อดของบริษทัสมยัใหม่ นอกเหนือจากการ

ช่วยให้บริษทัลดความขดัแยง้ของผลประโยชน์และตอบสนองความตอ้งการทางกฎหมายแลว้ การกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดียงัทาํให้บริษทัเป็นท่ีน่าดึงดูดความสนใจของผูม้ ัง่คัง่และนักลงทุนสถาบนั นอกจากน้ีแลว้ ยงัทาํให้

บริษทัเป็นหุ้นส่วนพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีน่าสนใจ ซ่ึงจะช่วยให้บริษทัไดรั้บโอกาสในการลงทุนให้สามารถได้

กาํไร (Bonna,2012,ไม่ปรากฏเลขหนา้)  

บริษทัจาํนวนมากในประเทศไทยไดน้าํหลกัการการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีมาเป็นกฏขอ้บงัคบัเพ่ือทาํให้

บริษทัเจริญเติบโตอย่างย ัง่ยืน เช่น ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย แสดงให้เห็นถึงการมีระบบการบริหาร

จัดการท่ีมีประสิทธิภาพ,บริษทั ปูนซีเมนต์ไทย จาํกัด (SCG) เพ่ือนําการกํากับดูแลกิจการท่ีดีไปใช้ได้อย่าง

เหมาะสม,บริษทั กสท.โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) (2557,หนา้14)  กาํหนดการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีไว ้ดงัน้ี               

(1) มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบติัหน้าท่ี (2) ความสํานึกในหน้าท่ีดว้ยความสามารถและประสิทธิภาพท่ี

เพียงพอ (3) การปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียโดยสุจริตและจะตอ้งพิจารณาให้เกิดความเท่าเทียมกนั (4) ความ

โปร่งใส (5) การสร้างมูลค่าเพ่ิม (6) การส่งเสริมพฒันาการกาํกบัดูแลจรรณยาบรรณท่ีดีในการประกอบธุรกิจ               

(7) การมีส่วนร่วม นอกจากน้ี  กระทรวงสาธารณสุข (2560,หน้า1-3) กาํหนดการกาํกบัดูแลกิจการทีดีไว ้ดงัน้ี               

(1) ดา้นรัฐ สงัคมและส่ิงแวดลอ้มสร้างระบบการมีส่วนของภาคีเครือข่ายดา้นสุขภาพ โดยมุ่งเนน้ การหาฉนัทามติ

ท่ีเกิดประโยชน์ต่อสงัคมไทย และ (2) ดา้นผูบ้ริหารและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย มุ่งมัน่สร้างจิตสาํนึกในการใหบ้ริการ 

สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอย่างเสมอภาค อีกทั้ง พฒันาระบบ                

การเรียนรู้ความตอ้งการและความคาดหวงัของผูรั้บบริการ เพ่ือสามารถตอบสนองไดค้รอบคลุมทุกกลุ่ม และให้

ความสําคญักบักระบวนการจดัการขอ้ร้องเรียน ขอ้เสนอแนะคาํชมเชยเก่ียวกบับริการ ของผูรั้บบริการและผูมี้

ส่วนไดส่้วนเสีย (3) ดา้นองคก์ร เพ่ือ มุ่งมัน่ในการดาํเนินงานตามภารกิจขององคก์ารให้เป็นท่ียอมรับของสงัคม 

และ บรรลุผลสมัฤทธ์ิ โดยใชท้รัพยากรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดและเกิดความคุม้ค่า อีกทั้ง สร้างและสนบัสนุนการ

มีส่วนร่วมของทีมบุคลากรเพ่ือใหอ้งคก์ารมีความเขม้แขง็ สามารถผลิตผลงานท่ีมีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
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และ ส่งเสริมให้เกิดระบบสร้างจิตสํานึก คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติภารกิจของบุคลากร โดยยึดหลกั                  

ธรรมาภิบาล (4) ดา้นผูป้ฏิบติังาน มุ่งมัน่ส่งเสริมใหบุ้คลากร มีสมรรถนะท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการและ

ความคาดหวงัของผูรั้บบริการ โดยใหก้ระบวนการบริหารการจดัการความรู้ท่ีเหมาะสม และเสริมสร้างบรรยากาศ

การเรียนรู้ขององคก์ร เพ่ือเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 

  จากท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีนิยมใชก้นัมากอยา่งแพร่หลายในยคุปัจจุบนัเพ่ือทาํ

ใหอ้งคก์รทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีการพฒันาเติบโตไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

 นอกจากการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีแลว้ยงัเช่ือมโยงไปถึงการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีในระดบัปฏิบติัใน

องคก์ร หรือ การปฏิบติัท่ีดี การปฏิบติัท่ีดี คือ วธีิปฏิบติั หรือขั้นตอนการปฏิบติัท่ีทาํใหอ้งคก์ารประสบความสาํเร็จ

หรือนําไปสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นท่ียอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้ นๆ และมีหลักฐานของ

ความสาํเร็จปรากฏชดัเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบติั หรือขั้นตอนการปฏิบติั ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ ท่ี

ได้บันทึกเป็นเอกสาร และเผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้  

(มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, 2556, หนา้ 1)  

 บริษัท เพอร์เฟคเคมิคลั แอนด์เซอร์วิสจาํกัด มีนโยบายของบริษัทฯ 3 นโยบาย คือ (1) คุณภาพ

ผลิตภณัฑแ์ละบริการ (2) การจดัการส่ิงแวดลอ้ม และ (3) การบริการลูกคา้ ท่ีเป็นจุดเด่นของบริษทัฯ นโยบายถูก

กาํหนดข้ึนมาเพ่ือท่ีเป็นหลกัการในการทาํใหบ้ริษทัฯเติบโตไดอ้ยา่งต่อเน่ืองอีกทั้งบรรลุถึงเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ทั้ง 3 

นโยบายน้ี ได ้ประกาศไวใ้นวารสารและเวบ็ไซด์ของบริษทัฯ แต่ไม่ไดมี้การลงบนัทึกไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรณ์  

โดยการรับรู้นโยบายทางบริษทัฯไดช้ี้แจงผ่านการประชุม และ การประชุมสัมมนา  เพ่ือนําสู่การปฏิบัติของ

พนกังาน 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ผูศึ้กษามีความสนใจในการศึกษา เร่ือง ความสมัพนัธ์ระหวา่งการรับรู้นโยบายการ

กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี กบั การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีในระดบัปฏิบติั ของ บริษทั เพอร์เฟคเคมิคลั แอนด์ เซอร์วิส 

จาํกดั  เพ่ือ ศึกษา ความสมัพนัธ์ระหวา่งการรับรู้นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี กบั การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีใน

ระดบัปฏิบติัว่ามีความสัมพนัธ์กนัและรับรู้ไดถึ้งนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีเช่ือมโยงไปสู่การกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดีในระดบัปฏิบติั ประกอบดว้ย 6 ดา้น คือ การทบทวน ประสิทธิผล ความน่าเช่ือถือ การติอต่อส่ือสาร 

การทาํให้เป็นระเบียบแบบแผน และ ความยืดหยุ่น เพ่ือเป็นแนวทางสําหรับผูบ้ริหารและผูเ้ก่ียวขอ้งนาํไปวาง

แผนการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีภายในองค์กร ท่ีจะก่อให้เกิดการพฒันาอย่างย ัง่ยืนและมีประสิทธิผลขององคก์ร

ต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 ศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งการรับรู้นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี กบั การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีใน

ระดบัปฏิบติั ของ พนกังานบริษทั เพอร์เฟคเคมิคลั แอนด ์เซอร์วสิ จาํกดั 

 

3. ทฤษฎแีละกรอบแนวคิด 

การกาํกบัดูแลกิจการในปัจจุบนัถือไดว้า่ไดรั้บความสนใจกนัอยา่งแพร่หลาย อีกทั้งยงัไดรั้บการยอมรับ

ว่ามีบทบาทท่ีสําคญัต่อความสําเร็จของกิจการในระยะยาวเน่ืองจากการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีจะแสดงให้เห็นวา่

กิจการมีการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ สามารถสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผูถื้อหุ้น                         

นักลงทุนผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียตลอดจนผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย (ทิพยธ์ญัญา หริณานนท์, 2560, หน้า 7) อีกนัยหน่ึง                    
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การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี หรือ บรรษทัภิบาลซ่ึงมาจากคาํวา่ “Corporate Governance” นั้นไดถู้กใหค้าํจาํกดัความท่ี

แตกต่างหลากหลายออกไป ทั้ งน้ี ข้ึนอยู่กับบริบทในทาง สังคม วฒันธรรม เศรษฐกิจ และกฎหมายท่ีนํามา

พิจารณา จากท่ีกล่าวมา มีผูใ้หค้วามหมายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ไวด้งัน้ี 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (2549,บทนํา) ให้ความหมายของการกับดูแลกิจการท่ีดี หมายถึง 

ระบบท่ีจดัใหมี้โครงสร้างและกระบวนการของความสัมพนัธ์ระหวา่งคณะกรรมการฝ่ายจดัการและผูถื้อหุน้ เพ่ือ

สร้างความสามารถในการแข่งขนันาํไปสู่ความเจริญเติบโต และเพ่ิมพนูค่าใหก้บัผูถื้อหุน้ระยะยาว โดยคาํนึงถึงผูมี้

ส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน และรมิดา วิริยโรจน์ (2557, หน้า 5) ให้ความหมายของการกับดูแลกิจการท่ีดี หมายถึง 

ประเมินการกาํกบัดูแลกิจการผา่นมุมมองของคุณลกัษณะของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยส่ิงท่ีเป็นตวัแทนมีการ

กาํกบัดูแลกิจการท่ีดีไดแ้ก่ จาํนวน คณะกรรมการตรวจสอบ ความเช่ียวชาญของคณะกรรมการตรวจสอบ จาํนวน

คร้ังการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ จาํนวนปีการทาํงานสะสมของคณะกรรมการตรวจสอบ และจาํนวน

บริษทัท่ี คณะกรรมการตรวจสอบดูแล นอกจากน้ี ณญาดา สุขอนันตธรรม (2558, หน้า 4) ให้ความหมายของ                

การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี หมายถึง ระบบท่ีจดัใหมี้กระบวนการ โครงสร้างและการควบคุมของกิจการ ใหบุ้คลากร

ของกิจการทุกคนปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีด้วยความโปร่งใส ทําให้กิจการเกิดการพฒันา 

ความสามารถในการแข่งขนัเพ่ือรักษาเงินลงทุนและเพ่ิมคุณค่าใหก้บัผูถื้อหุน้ในระยะยาวภายใตก้รอบ จริยธรรมท่ี

ดีโดยรวม 

การปฏิบติัใดๆ ตอ้งมีการรับรู้ ดงันั้น การรับรู้เป็นกระบวนการท่ีคนเราจะเขา้ใจในส่ิงเร้าหน่ึงท่ีปรากฏ

กบัประสาทสัมผสัส่วนใดส่วนหน่ึงของเรา การรับสัมผสัเป็นเพียงขอ้มูลดิบ แต่ขอ้สรุปท่ีไดจ้ากการรวบรวม

ขอ้มูลทั้งหมดจากอวยัวะรับสมัผสัเขา้ดว้ยกนันั้นเป็นการรับรู้ นอกจากน้ีการรับรู้ยงัเป็นส่ิงท่ีกาํหนดความตอ้งการ 

แรงจูงใจ และ ทศันคติของผูรั้บสารอีกดว้ย (ปิยะนนัท ์บุญณะโยไทย, 2556, หนา้ 12) นกัวชิาการไดใ้หค้วามหมาย

เก่ียวกบัการรับรู้ไวด้งัน้ี  

 บรรยงค ์โตจินดา (2543, หนา้ 287) ไดใ้หค้วามหมายเก่ียวกบัการรับรู้ ไวว้า่ หมายถึง การท่ีบุคคลไดรั้บ

ตีความและตอบสนองต่อส่ิงท่ีเกิดข้ึน การรับรู้แบ่งออกเป็นสองกิจกรรม คือ การรับขอ้มูลและการแปลงขอ้มูลให้

เป็นข้อความตามความเขา้ใจ การรับรู้จะตอ้งคาํนึงถึงความรู้ความเข้าใจในขอ้มูลข่าวสาร ความสนใจและ

ประสบการณ์จึงสามารถทาํใหแ้ปลความถูกตอ้ง อีกทั้ง ณฐัวฒิุ สง่างาม (2554, หนา้ 13) ไดใ้หค้วามหมายเก่ียวกบั

การรับรู้ ไวว้า่ หมายถึง กระบวนการท่ีผูบ้ริโภคเลือกท่ีจะรับรู้ สรุปการรับรู้ตีความหมายจากการรับรู้ส่ิงใดส่ิงหน่ึง

ท่ีสัมผสั เพ่ือท่ีจะสร้างภาพในสมองให้เป็นภาพท่ีมีความหมายและมีความกลมกลืน นอกจากน้ี อุบลวรรณ                   

ภวกานันท์ และคณะผูเ้ขียน (2554,ไม่ปรากฏเลขหน้า) ไดใ้ห้ความหมายเก่ียวกบัการรับรู้ ไวว้่า หมายถึงการท่ี

อวยัวะรับความรู้สึกมีหน้าท่ีรับรู้ขอ้มูลท่ีอยู่รอบๆตวัเรา ส่งผ่านเส้นประสาทข้ึนสู่สมองขอ้มูลจะอยู่ในรูปของ

พลงังานต่างๆ เช่น ความร้อน แสง เสียง ฯลฯ อวยัวะรับความรู้สึกแต่ละชนิดจะรับพลงังานไดเ้ฉพาะ เช่น ตารับ

แสง หูรับเสียง ผิวหนงัรับอุณหภูมิ สัมผสั ฯลฯ ขอ้มูลเร้าอวยัวะรับความรู้สึกให้แปรพลงังานเหล่าน้ีเป็นกระแส

ประสาทเดินทางสู่สมองจะเกิดความรู้สึก เช่น มองเห็น ไดย้ิน นั่นคือการรับรู้ท่ีเป็นขบวนการรับรู้  สรุปไดว้่า              

การรับรู้ คือ การ รับรู้ขอ้มูลต่างๆสู่ความเขา้ใจของผูรั้บขอ้มูลเพ่ือนาํสู่การปฏิบติั 

 การปฏิบัติท่ีดีเป็นวิธีการสําคญัท่ีทาํให้องค์การประสบความสําเร็จหรือนําไปสู่ความเป็นเลิศตาม

เป้าหมาย เป็นท่ียอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ และมีหลกัฐานของความสําเร็จปรากฏชัดเจน โดยมี                  

การสรุปวธีิปฏิบติั หรือขั้นตอนการปฏิบติั ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ ท่ีไดบ้นัทึกเป็นเอกสาร และเผยแพร่

ใหห้น่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ได ้มีผูใ้ห ้ความหมายวา่ดว้ยการปฏิบติัท่ีดี ดงัน้ี  
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 สถาบนัเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ (2554,ไม่ปรากฏเลขหนา้) ไดใ้หค้วามหมายเก่ียวกบัการปฏิบติัท่ีดีไวว้า่เป็น

วธีิปฏิบติัในกระบวนการธุรกิจซ่ึงมีส่วนอยา่งยิง่ในการทาํใหอ้งคก์รไปสู่เป้าหมายท่ีกาํหนดไวด้ว้ยผลลพัธ์ในการ

ดําเนินการท่ีเป็นเลิศ สร้างความยัง่ยืนให้กับองค์กร  บูรชัย ศิริมหาสาคร (2548,ไม่ปรากฏเลขหน้า) ได้ให้

ความหมายเก่ียวกบัการปฏิบติัท่ีดี ไวว้า่ วิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศในการทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงใหส้าํเร็จ ซ่ึงเป็นผลมาจากการ

นาํความรู้ไปปฏิบติัจริงแลว้สรุปความรู้ และ ประสบการณ์นั้นเป็นปฏิบติัท่ีดีท่ีสุดของตนเอง และ วิจารณ์ พานิช 

(2548, หนา้ 17) ไดใ้หค้วามหมายเก่ียวกบัการปฏิบติัท่ีดี ไวว้า่ เป็นองคป์ระกอบสาํคญัประการหน่ึงของการจดัการ

ความรู้ คือ การมีฐานขอ้มูลเก่ียวกบัวิธีการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศของหน่วยงานต่างๆท่ีมีผลงานดีเด่น เป็นท่ียอมรับใน

ดา้นต่างๆโดยมีการเผยแพร่วธีิการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศเพ่ือใหห้น่วยงานอ่ืนไดน้าํไปปรับใช ้สรุปไดว้า่ การปฏิบติั

ท่ีดี คือ วิธีปฏิบติัท่ีทาํให้องค์กรประสบความสําเร็จอย่างย ัง่ยืน และ สามารถเผยแพร่วิธีการปฏิบติังานเพ่ือให้

หน่วยงานอ่ืนไดน้าํไปปรับใช ้

จากการรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวจิยัในอดีตท่ีเก่ียวขอ้งนาํมาสร้างกรอบแนวความคิดสาํหรับ 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งการรับรู้นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี กบั การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีในระดบัปฏิบติั ของ 

บริษทั เพอร์เฟคเคมิคลั แอนด ์เซอร์วสิ จาํกดั โดยกาํหนดความสมัพนัธ์ของตวัแปรท่ีใชศึ้กษา คร้ังน้ี ดงัต่อไปน้ี 

การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีในระดบัปฏิบติั ประกอบดว้ยการปฏิบติัในดา้นต่างๆ ดงัน้ี (1) ดา้นการทบทวน 

หมายถึง การติดตามการทาํงานของพนกังานในการนาํนโยบายต่างๆของบริษทัไปปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง (2) ดา้น

ประสิทธิผล หมายถึง ผลท่ีดีของการนาํนโยบายไปปฏิบติั (3) ดา้นความน่าเช่ือถือ หมายถึง ลูกคา้ของบริษทัมี

ความเช่ือถือในคุณภาพผลิตภณัฑแ์ละบริการ และ การบริการท่ีให้กบัลูกคา้ พร้อมทั้งความเช่ือถือวา่บริษทัมีการ

จดัการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง (4) ดา้นการติดต่อส่ือสาร หมายถึง บริษทัฯไดส่ื้อสารเร่ืองนโยบาย

ไปยงัพนักงาน ลูกคา้ และบุคคลภายนอกได้รับทราบอย่างต่อเน่ือง (5) ด้านการทาํให้เป็นระเบียบแบบแผน 

หมายถึง พนักงานมีการตรวจสอบการปฏิบติังานของตนเอง พร้อมทั้ งมีการตรวจสอบภายในบริษทัระหว่าง

หน่วยงานกนัเองวา่ไดป้ฏิบติังานตามขั้นตอนท่ีบริษทักาํหนดไวอ้ยา่งต่อเน่ือง และ (6) ดา้นความยดืหยุน่ หมายถึง 

การผอ่นคลายการปฏิบติังานตามเหตุผลความจาํเป็นท่ีความจาํเป็นเป็นคร้ังคราว 

  

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวความคิดในการวจิยั 

 

4. สมมิฐานงานวจัิย 

 เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์การรับรู้นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีท่ีมีผลต่อการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีใน

ระดบัปฏิบติั ของพนกังาน บริษทั เพอร์เฟคเคมิคลั แอนด ์เซอร์วสิ จาํกดั  

การรับรู้นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการท่ีด ี

- คุณภาพผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

- การจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

- การบริการลูกคา้ 

การกาํกบัดูแลกจิการท่ีดใีนระดบัปฏิบัติ 

- การทบทวน 

- ประสิทธิผล 

- ความน่าเช่ือถือ 

- การติดต่อส่ือสาร 

- การทาํใหเ้ป็นระเบียบแบบแผน 

- ความยดืหยุน่ 
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5. วธีิดําเนินการวจัิย 

 5.1 ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยั 

ประชากรท่ีใชใ้นกรณีศึกษา คือ พนักงาน ของบริษทั เพอร์เฟคเคมิคลั แอนด์ เซอร์วิส จาํกดัทั้งหมด 

จาํนวน 88 คน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาประกอบดว้ย หวัหนา้งาน และ พนกังาน ใน บริษทั เพอร์เฟคเคมิคลั 

แอนด ์เซอร์วสิ จาํกดั โดยใชต้ารางเครซ่ีมอร์แกนกาํหนดเพ่ือหากลุ่มตวัอยา่งจากการสุ่มตวัอยา่ง 74 คน  โดยผูว้จิยั

ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบชั้นภูมิ  นํารายช่ือของพนักงาน ของ บริษทั เพอร์เฟคเคมิคลั แอนด์ เซอร์วิส จาํกดั 

ทั้งหมด มาจบัฉลากของแต่ละฝ่าย จนไดจ้าํนวนพนกังาน เป็นกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 74 คน  

5.2 ตวัแปรทีศึ่กษา 

ตวัแปรต้น    การรับรู้นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

ตวัแปรตาม  การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีในระดบัปฏิบติั 

5.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

1.สร้างแบบสอบถาม เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี กบั    

การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีในระดบัปฏิบติั ของ บริษทั เพอร์เฟคเคมิคลั แอนด์ เซอร์วิส จาํกดั แบบสอบถามแบ่ง

ออกเป็น 4 ตอน ดงัน้ี (1) สอบถามขอ้มูลทัว่ไป (2) สอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัการรับรู้นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ

ท่ีดี (3) สอบถามขอ้มูลเก่ียวกบั การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีในระดบัปฏิบติั และ (4) ขอ้เสนอแนะ 

2.แบบสอบถามมีลษัณะเป็นแบบประมาณค่า 5 ระดบั ผูศึ้กษาทาํการหาคุณภาพของแบบสอบถาม

โดยนาํเสนอผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหาและความสอดคลอ้งกับขอ้คาํถาม จากนั้น                

นาํแบบสอบถามตรวจสอบหาค่าความเท่ียง โดย ทดลองใชก้บัผูท่ี้ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างจาํนวน 30 คน คาํนวณค่า

ความเท่ียงได ้0.82  

5.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1. ประชากรท่ีใชใ้นกรณีศึกษา คือ พนักงาน ของบริษทั เพอร์เฟคเคมิคลั แอนด์ เซอร์วิส จาํกดั

ทั้งหมด จาํนวน 88 คนและเก็บขอ้มูลไดม้าทั้งหมด 74 คน (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจาํนวนแบบสอบถามท่ีจดัเก็บ

ทั้งหมด) 

2. นําแบบสอบถามไปให้พนักงานทั้งหมด 74 คน ทาํแบบสอบถามและเก็บแบบสอบถามดว้ย

ตวัเอง ไดแ้บบสอบถามสู่การวเิคราะห์ขอ้มูลจาํนวน 74 ชุด คิดเป็น ร้อยละ 100 

 5.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้ิจยัจะนาํขอ้มูลท่ีไดรั้บจากแบบสอบถามมาประมวลผลขอ้มูลโปรแกรม สาํเร็จรูป SPSS เพ่ือคาํนวณ

ค่าสถิติการหาความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรตน้กับตัวแปรตามโดยการวิเคราะห์ คือ วิเคราะห์ขอ้มูลด้วยค่า

สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เพียร์สนั 

 

6. สรุปผลการวจัิย 

คุณภาพผลิตภณัฑแ์ละบริการ มีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง กบัการนาํไปปฏิบติัทุกดา้น ในดา้น

การทบทวน ค่า 0.628 ดา้นประสิทธิผล ค่า 0.439 ดา้นความน่าเช่ือถือ ค่า 0.456 ดา้นการติดต่อส่ือสาร ค่า 0.474 

ด้านการทาํให้เป็นระเบียบแบบแผน ค่า 0.517 และ ด้านความยืดหยุ่น ค่า 0.267 ซ่ึง การจัดการส่ิงแวดลอ้ม มี

ความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติัในระดบัปานกลางทุกดา้น โดยดา้นการทบทวน ค่า 0.672 ดา้นประสิทธิผล ค่า 0.418 

ดา้นความน่าเช่ือถือ ค่า 0.353 ดา้นการติดต่อส่ือสาร ค่า 0.523 ดา้นการทาํใหเ้ป็นระเบียบแบบแผน ค่า 0.419 และ 
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ดา้นความยดืหยุน่ ค่า 0.246 และ การบริการลูกคา้ มีความสมัพนัธ์กบัการปฏิบติัในระดบัปานกลางทุกดา้น ในดา้น

การทบทวน ค่า 0.546 ดา้นประสิทธิผล ค่า 0.408 ดา้นความน่าเช่ือถือ ค่า 0.454 ดา้นการติดต่อส่ือสาร ค่า 0.363 

ดา้นการทาํใหเ้ป็นระเบียบแบบแผน ค่า 0.512 และ ดา้นความยดืหยุน่ ค่า 0.355 

 

7.  ผลการทดสอบสมมติฐานและการอภิปรายผล 

ความสมัพนัธ์การรับรู้นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีในนโยบายคุณภาพผลิตภณัฑแ์ละบริการกบัการ

กาํกบัดูแลกิจการท่ีดีในระดบัปฏิบติั ดงัตารางท่ี 1 

 

ตารางที ่1  ความสมัพนัธ์การรับรู้นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีในนโยบานยคุณภาพผลิตภณัฑแ์ละบริการกบั 

 การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีในระดบัปฏิบติั  

คุณภาพผลติภณัฑ์

และบริการ 

การ     

ทบทวน ประสิทธิผล 

ความ

น่าเช่ือถือ 

การ

ตดิต่อส่ือสาร 

การทาํให้เป็น

ระเบียบแบบแผน 

ความ

ยืดหยุ่น 

R 0.628 0.439** 0.456** 0.474** 0.517** 0.267* 

Sig.(2-tailed) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 

** ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบัความน่าเช่ือถือ 0.01 (2 ทาง) 

*  ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบัความน่าเช่ือถือ 0.05 (2 ทาง) 

 

จากตารางท่ี 1 พบว่า คุณภาพผลิตภณัฑ์และบริการ มีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง กบัการนาํไป

ปฏิบติัทุกดา้น ในดา้นการทบทวน ค่า 0.628 ดา้นประสิทธิผล ค่า 0.439 ดา้นความน่าเช่ือถือ ค่า 0.456 ดา้นการ

ติดต่อส่ือสาร ค่า 0.474 ดา้นการทาํใหเ้ป็นระเบียบแบบแผน ค่า 0.517 และ ดา้นความยดืหยุน่ ค่า 0.267  

จากตารางสรุปไดว้่า การรับรู้นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีท่ีมีผลต่อการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีใน

ระดับปฏิบัติ ในเร่ืองนโยบายคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ มีความสัมพันธ์กันแต่ด้านความยืดหยุ่นมี

ความสมัพนัธ์กบันโยบายคุณภาพผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีนอ้ยท่ีสุด 

ความสมัพนัธ์การรับรู้นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีในนโยบายการจดัการส่ิงแวดลอ้มกบัการกาํกบั

ดูแลกิจการท่ีดีระดบัปฏิบติั  ดงัตารางท่ี 2 

 

ตารางที ่2  ความสมัพนัธ์การรับรู้นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีในนโยบายการจดัการส่ิงแวดลอ้มกบั 

 การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีระดบัปฏิบติั   

             

การจัดการ

ส่ิงแวดล้อม 

การ 

ทบทวน ประสิทธิผล 

ความ

น่าเช่ือถือ 

การติดต่อ 

ส่ือสาร 

การทําให้เป็นระเบียบ

แบบแผน 

ความ

ยืดหยุ่น 

R 0.672** 0.418** 0.353** 0.523** 0.419** 0.246** 

Sig.(2-tailed) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

       
** ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบัความน่าเช่ือถือ 0.01 (2 ทาง) 

*  ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบัความน่าเช่ือถือ 0.05 (2 ทาง) 
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จากตารางท่ี 2 พบว่า การจดัการส่ิงแวดลอ้ม มีความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติัในระดบัปานกลางทุกดา้น 

โดยดา้นการทบทวน ค่า 0.672 ดา้นประสิทธิผล ค่า 0.418 ดา้นความน่าเช่ือถือ ค่า 0.353 ดา้นการติดต่อส่ือสาร ค่า 

0.523 ดา้นการทาํใหเ้ป็นระเบียบแบบแผน ค่า 0.419 และ ดา้นความยดืหยุน่ ค่า 0.246 

 จากตารางสรุปไดว้่า การรับรู้นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีท่ีมีผลต่อการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีใน

ระดบัปฏิบติั ในเร่ืองนโยบายการจดัการส่ิงแวดลอ้ม มีความสัมพนัธ์กนัทุกดา้นโดยพบว่าดา้นความยืดหยุ่นมี

ความสมัพนัธ์กบันโยบายการจดัการส่ิงแวดลอ้มค่อนขา้งนอ้ย 

ความสมัพนัธ์การรับรู้นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีในนโยบายบริการลูกคา้กบัการกาํกบัดูแลกิจการ

ท่ีดีในระดบัปฏิบติั  ดงัตารางท่ี 3 

 

ตารางที ่3  ความสมัพนัธ์การรับรู้นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีในนโยบายบริการลูกคา้กบัการกาํกบัดูแล 

 กิจการท่ีดีในระดบัปฏิบติั   

              

การบริการลูกค้า 

การ 

ทบทวน ประสิทธิผล 

ความ

น่าเช่ือถือ 

การ

ติดต่อส่ือสาร 

การทําให้เป็น

ระเบยีบแบบแผน 

ความ

ยืดหยุ่น 

R 0.546** 0.408** 0.454** 0.363** 0.512** 0.355** 

Sig.(2-tailed) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  
** ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบัความน่าเช่ือถือ 0.01 (2 ทาง) 

*  ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบัความน่าเช่ือถือ 0.05 (2 ทาง) 

 

จากตารางท่ี 3 พบวา่ การบริการลูกคา้ มีความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติัในระดบัปานกลางทุกดา้น ในดา้น

การทบทวน ค่า 0.546 ดา้นประสิทธิผล ค่า 0.408 ดา้นความน่าเช่ือถือ ค่า 0.454 ดา้นการติดต่อส่ือสาร ค่า 0.363 

ดา้นการทาํใหเ้ป็นระเบียบแบบแผน ค่า 0.512 และ ดา้นความยดืหยุน่ ค่า 0.355 

 จากตารางสรุปไดว้่า การรับรู้นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีท่ีมีผลต่อการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีใน

ระดบัปฏิบติั ในเร่ืองนโยบายการจดัการส่ิงแวดลอ้ม มีความสัมพนัธ์กนัทุกดา้นในระดบัปานกลางค่อนขา้งมาก

ยกเวน้ดา้นการส่ือสารมีความสมัพนัธ์นอ้ยท่ีสุด 

การศึกษาความสัมพนัธ์การรับรู้นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีกบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีในระดบั

ปฏิบติั พบวา่ การรับรู้นโยบายเก่ียวกบัคุณภาพผลิตภณัฑแ์ละบริการ และ นโยบายดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มมี

ความสัมพนัธ์กบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีในระดบัปฏิบติัทุกดา้นโดยดา้นความยืดหยุน่มีความสัมพนัธ์ค่อนขา้ง

นอ้ยส่วนนโยบายการบริการลูกคา้มีความสมัพนัธ์กบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีในระดบัปฏิบติัทุกดา้น ทั้งน้ี เพราะ

นโยบายดา้นคุณภาพผลิตภณัฑแ์ละบริการ รวมทั้ง การจดัการส่ิงแวดลอ้มตอ้งเนน้การปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดเพ่ือให้

ผลิตภณัฑ์มีคุณภาพมาตรฐานและไม่ทาํลายส่ิงแวดลอ้มตามนโยบายอนัเป็นจุดเด่นของบริษทัฯจึงไม่สามารถ

ยืดหยุน่ในการปฏิบติัได ้ส่วนการบริการลูกคา้นั้นสามารถยืดหยุน่ในการปฏิบติับางประการท่ีอาจเกิดข้ึนไดต้าม

เหตุผลตามความจาํเป็น สอดคลอ้งกบั การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของกระทรวงสาธารณสุข (2560,หนา้1 – 3) ท่ีระบุ

วา่ผูบ้ริหารและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียตอ้งมุ่งมัน่สร้างจิตสาํนึกในการใหบ้ริการสามารถตอบสนองความตอ้งการและ

ความคาดหวงัของผูรั้บบริการ อยา่งไรก็ตามนโยบายการบริการลูกคา้พบวา่ดา้นการติดต่อส่ือสารมีความสัมพนัธ์

ระดับปานกลางค่อนขา้งน้อยจึงเป็นการปฏิบติัท่ีตอ้งตระหนักสู่การปรับปรุงพฒันาให้ดียิ่งข้ึน นอกจากน้ียงั
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สอดคลอ้งกบัสถาบนัเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ (2554,ไม่ปรากฏเลขหนา้) ไดใ้หค้วามหมายเก่ียวกบัการปฏิบติัท่ีดีไวว้า่

เป็นวิธีปฏิบติัในกระบวนการธุรกิจซ่ึงมีส่วนอยา่งยิ่งทาํใหอ้งคก์รไปสู่เป้าหมายท่ีเป็นเลิศ สร้างความยัง่ยืนใหก้บั

องคก์รซ่ึงผลใหบ้ริษทั เพอร์เฟคเคมิอคลั แอนด ์เซอร์วิส จาํกดั มีการดาํเนินกิจการเจริญกา้วหนา้มาชา้นานจนถึง

ปัจจุบนั รวม 19 ปี 

 

8. ข้อเสนอแนะ 

1. นโยบายดา้นคุณภาพผลิตภณัฑแ์ละบริการรวมทั้งนโยบายการจดัการส่ิงแวดลอ้มควรเนน้การปฏิบติั

ท่ีคงความเคร่งครัดตามกฎเกณฑเ์พ่ือใหคุ้ณภาพผลิตภณัฑแ์ละบริการเป็นไปตามมาตรฐานโดยไม่ควรยดืหยุน่ตาม

สถานการณ์ใดๆนอกจากน้ีการจดัการส่ิงแวดลอ้มควรปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดเช่นกนั 

 2. นโยบายการบริการลูกคา้ควรเพ่ิมช่องทางการติดต่อส่ือสารเพ่ือให้การดาํเนินการต่างๆมีความเขา้ใจ

ถูกตอ้งตรงกนั โดยใชช่้องทางการส่ือสารจากการประชุม การใชโ้ปรแกรมไลน์ หรือ การติดป้ายประกาศแจง้

ข่าวสารต่างๆในการบริการลูกคา้ใหผู้ป้ฏิบติัรับทราบขอ้มูลการส่ือสารอยา่งทัว่ถึง 
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บทคัดย่อ 

พระราชบญัญติัวธีิพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 เป็นกฎหมายพิเศษซ่ึงเปล่ียนแปลงระบบการอุทธรณ์

ฎีกาคดีความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดให้แตกต่างไปจากหลกัเดิม โดยกาํหนดใหน้าํระบบศาลสองชั้นศาลมาใชก้บัคดี

ความผิดเก่ียวกบัยาเสพติด การอุทธรณ์คาํพิพากษาหรือคาํสัง่ศาลชั้นตน้ในทุกกรณีตอ้งอุทธรณ์ไปยงัศาลอุทธรณ์

เพียงแห่งเดียวและกาํหนดใหค้าํพิพากษาหรือคาํสัง่ของศาลอุทธรณ์ในคดีความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดเป็นท่ีสุด เวน้

แต่จะได้รับอนุญาตให้ฎีกา ทั้ งน้ีเพ่ือให้การพิจารณาพิพากษาในชั้นอุทธรณ์มีความเป็นเอกภาพ อย่างไรก็ดี 

พระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 มาตรา 15 และมาตรา 17 ไม่ได้บัญญติัหลกัเกณฑช์ดัเจน

ครอบคลุมถึงเขตอาํนาจเหนือคดีของศาลอุทธรณ์ในคดีความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดบางประเภทซ่ึงมีความผิดตาม

กฎหมายอ่ืนอนัมิใช่กฎหมายเก่ียวกบัยาเสพติดรวมอยูด่ว้ยทั้งในกรณีความผิดกรรมเดียวและหลายกรรม ทาํให้

ศาลอุทธรณ์แผนกคดียาเสพติดซ่ึงจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติดังกล่าวเกิดข้อขดัขอ้งในการรับอุทธรณ์ไว้

พิจารณา เพราะยงัมีขอ้เคลือบคลุมวา่คดีนั้นอยูใ่นเขตอาํนาจของศาลใดระหวา่งศาลอุทธรณ์กบัศาลอุทธรณ์ภาค 

เช่น คดีความผิดกรรมเดียวแต่เป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท บทแรก ฐานเสพเมทแอมเฟตามีน บทท่ีสอง ฐาน

เป็นผูข้บัข่ีเสพเมทแอมเฟตามีน และบทท่ีสาม ฐานขบัรถในขณะเมาสุรา ถา้โจทกอุ์ทธรณ์เฉพาะบทความผิดฐาน

ขบัรถในขณะเมาสุราซ่ึงมิใช่ความผิดเก่ียวกับยาเสพติด แต่เป็นกรรมเดียวกับความผิดสองฐานแรก ซ่ึงเป็น

ความผิดเก่ียวกบัยาเสพติด ศาลอุทธรณ์แผนกคดียาเสพติดจะมีเขตอาํนาจเหนือคดีนั้นหรือไม่ ก็ยงัมีขอ้ถกเถียงอยู ่

ทาํใหเ้กิดความเสียหายล่าชา้ ประกอบกบัพระราชบญัญติัดงักล่าวมิไดก้าํหนดวธีิแกปั้ญหาในเร่ืองเขตอาํนาจไว ้จึง

เป็นเร่ืองสาํคญัท่ีควรศึกษาเพ่ือกาํหนดแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขเพ่ิมเติมหลกัเกณฑข์องบทบญัญติัดงักล่าว

เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือให้ศาลใช้เป็นเคร่ืองมือในการตัดสินคดีความผิดเก่ียวกับยาเสพติดได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 

คาํสําคญั: เขตอาํนาจศาลอุทธรณ์, วธีิพิจารณาคดียาเสพติด, 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 

 ยาเสพติดเป็นปัญหาสําคญัท่ีบัน่ทอนความมัน่คงของประเทศชาติอย่างร้ายแรง เน่ืองจากปัจจุบนัการ

กระทาํความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดมีลกัษณะพิเศษและซบัซอ้นแตกต่างจากการกระทาํความผิดอาญาทัว่ไปโดยเกิด

รูปแบบอาชญากรรมท่ีมีการจดัตั้งในลกัษณะองคก์รและผูก้ระทาํความผิดอาศยัความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี

และขอ้จาํกดัของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาท่ีไม่เอ้ืออาํนวยต่อการปราบปรามผูก้ระทาํความผิดเก่ียวกบัยา

เสพติด รัฐจึงตราพระราชบญัญติัวธีิพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 เพ่ือกาํหนดหลกัเกณฑก์ารสืบสวน สอบสวน 

วิธีพิจารณาในศาลชั้นตน้ การอุทธรณ์ ฎีกา และอายคุวาม รวมทั้งการบงัคบัชาํระค่าปรับตามคาํพิพากษาไวเ้ป็น

พิเศษ เพ่ือให้ศาลใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการพิจารณาพิพากษาและบงัคบัโทษคดีความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

 มาตรา 15 แห่งพระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 เป็นวิธีพิจารณาพิเศษท่ีกาํหนดให้

คู่ความตอ้งอุทธรณ์คาํพิพากษาหรือคาํสั่งของศาลชั้นตน้ในคดีความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดไปยงัศาลอุทธรณ์แผนก

คดียาเสพติดเพียงศาลเดียวเพ่ือให้การพิจารณาพิพากษาคดีความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดในชั้นอุทธรณ์มีความเป็น

เอกภาพ กรณีความผิดท่ีอุทธรณ์มีขอ้หาความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดเพียงอยา่งเดียว เช่น ความผิดฐานเสพกญัชา 

หรือความผิดฐานจาํหน่ายเมทแอมเฟตามีน เป็นตน้ ย่อมเป็นการไม่ยากท่ีศาลอุทธรณ์แผนกคดียาเสพติดจะรับ

อุทธรณ์คดีนั้นไวพิ้จารณา ส่วนกรณีความผิดหลายกรรมโดยมีความผิดขอ้หาใดขอ้หาหน่ึงเป็นความผิดเก่ียวกบั 

ยาเสพติด และอีกขอ้หาหน่ึงเป็นความผิดตามกฎหมายอ่ืน หากมีอุทธรณ์ขอ้หาความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดพร้อม

กบัขอ้หาความผิดอ่ืน พระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 มาตรา 17 กาํหนดใหคู้่ความยืน่อุทธรณ์
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ต่อศาลอุทธรณ์ โดยใหศ้าลอุทธรณ์แผนกคดียาเสพติดมีอาํนาจพิจารณาพิพากษาขอ้หาความผิดอ่ืนซ่ึงมิใช่ความผดิ

เก่ียวกบัยาเสพติดไดด้ว้ย แต่ถา้คู่ความอุทธรณ์เฉพาะขอ้หาความผิดอ่ืนโดยมิไดอุ้ทธรณ์ขอ้หาความผิดเก่ียวกบั            

ยาเสพติดด้วย คู่ความจะตอ้งยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ภาคหรือศาลอุทธรณ์กลางแผนกอ่ืนซ่ึงมิใช่แผนกคดี                  

ยาเสพติด แลว้แต่กรณี การอุทธรณ์คดีในประเภทน้ีจึงไม่อยู่ในเขตอาํนาจพิจารณาของศาลอุทธรณ์แผนกคดี                 

ยาเสพติด 

 ปัญหาเร่ืองเขตอาํนาจเหนือคดีของศาลอุทธรณ์แผนกคดียาเสพติดเกิดข้ึนเน่ืองจากบทบญัญติัมาตรา 15 

และมาตรา 17 ทั้ งสองมาตราดงักล่าวไม่ไดบ้ญัญติัหลกัเกณฑ์ชดัเจนครอบคลุมถึงเขตอาํนาจเหนือคดีของศาล

อุทธรณ์ในคดีความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดบางประเภทซ่ึงมีความผิดตามกฎหมายอ่ืนอนัมิใช่กฎหมายเก่ียวกบัยาเสพ

ติดรวมอยูด่ว้ยทั้งในกรณีความผิดกรรมเดียวและหลายกรรม ทาํใหศ้าลอุทธรณ์แผนกคดียาเสพติดซ่ึงจดัตั้งข้ึนตาม

พระราชบญัญติัดงักล่าวเกิดขอ้ขดัขอ้งในการรับอุทธรณ์ไวพิ้จารณา เพราะยงัมีขอ้เคลือบคลุมวา่คดีนั้นอยูใ่นเขต

อาํนาจของศาลใดระหวา่งศาลอุทธรณ์กบัศาลอุทธรณ์ภาค เช่น โจทก์ยื่นอุทธรณ์คาํพิพากษาศาลชั้นตน้ขอ้หาเสพ

กญัชา ซ่ึงเป็นความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดและขอ้หาลกัทรัพยซ่ึ์งเป็นความผิดอ่ืนต่อศาลอุทธรณ์แผนกคดียาเสพติด 

ศาลชั้นตน้สั่งรับอุทธรณ์มาทั้งหมด ถา้ระหวา่งการพิจารณาศาลอุทธรณ์แผนกคดียาเสพติดพบวา่ขอ้หาเสพกญัชา

ซ่ึงเป็นคดีความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดตอ้งหา้มอุทธรณ์ในขอ้เท็จจริง จะเกิดปัญหาข้ึนทนัทีวา่ศาลอุทธรณ์แผนกคดี

ยาเสพติดมีอาํนาจพิจารณาพิพากษาเหนือคดีนั้นหรือไม่ ถา้มีเขตอาํนาจเหนือคดี ศาลอุทธรณ์แผนกคดียาเสพติด

จะตอ้งวินิจฉัยก่อนวา่ขอ้หาเสพกญัชาท่ีโจทก์อุทธรณ์ข้ึนมานั้นตอ้งห้ามอุทธรณ์ แลว้จึงจะวินิจฉัยอุทธรณ์ขอ้หา

ลกัทรัพยซ่ึ์งเป็นความผิดอ่ืนนั้นไปเสียทีเดียว ถา้ไม่มีเขตอาํนาจเหนือคดี เพราะขอ้หาความผิดเก่ียวกบัยาเสพติด

ตอ้งห้ามอุทธรณ์ อุทธรณ์นั้นจะเหลือแต่ความผิดฐานอ่ืน ซ่ึงจะตอ้งส่งสํานวนไปให้ศาลอุทธรณ์ภาคท่ีมีอาํนาจ

เหนือคดีนั้นเป็นผูพิ้จารณา ดงัน้ีศาลอุทธรณ์แผนกคดียาเสพติดจะตอ้งปฏิบติัอยา่งไร จะตอ้งมีคาํวินิจฉัยสั่งไม่รับ

อุทธรณ์ขอ้หาความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดนั้นก่อน แลว้ส่งสาํนวนพร้อมอุทธรณ์นั้นไปใหศ้าลอุทธรณ์ภาค หรือจะ

จดรายงานกระบวนพิจารณาส่งสํานวนพร้อมอุทธรณ์ไปศาลอุทธรณ์ภาคเสียทีเดียวโดยไม่ตอ้งทาํคาํสั่งวินิจฉัย

ขอ้หาความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดนั้นเสียก่อนก่อน หรือหากคดีนั้นศาลชั้นตน้สั่งไม่รับอุทธรณ์ซ่ึงตอ้งหา้มอุทธรณ์

ในขอ้หาเสพกญัชา และสัง่รับอุทธรณ์เฉพาะขอ้หาลกัทรัพยโ์ดยส่งสาํนวนไปใหศ้าลอุทธรณ์ภาคพิจารณา ถา้ศาล

อุทธรณ์ภาคพิจารณาอุทธรณ์ในขอ้หาลักทรัพย์แล้วเห็นว่าศาลชั้นตน้ลงโทษจาํเลยขอ้หาเสพกัญชาซ่ึงเป็น

ความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดไม่ถูกตอ้งหรือกาํหนดโทษหนกัเกินไป เช่นน้ีศาลอุทธรณ์ภาคจะกา้วล่วงเขา้ไปวินิจฉัย

ในขอ้หาดงักล่าวซ่ึงเป็นคดีความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดไดห้รือไม่ 

 นอกจากน้ี กรณีท่ีศาลชั้นตน้สั่งรับอุทธรณ์มาแลว้ศาลอุทธรณ์แผนกคดียาเสพติดเห็นวา่คดีไม่อยูใ่นเขต

อาํนาจพิจารณาและส่งสาํนวนไปใหศ้าลอุทธรณ์ภาค ถา้ศาลอุทธรณ์ภาคท่ีรับสาํนวนมีความเห็นแยง้วา่ศาลตนไม่

มีอาํนาจพิจารณาและส่งสํานวนกลบัคืนมา ศาลอุทธรณ์แผนกคดียาเสพติดจะแก้ปัญหาขอ้ขดัแยง้น้ีอย่างไร 

เน่ืองจากกฎหมายวิธีพิจารณาคดียาเสพติดดงักล่าวไม่ไดก้าํหนดวิธีแกไ้ว ้ในท่ีสุดศาลใดศาลหน่ึงก็อาจตอ้งรับคดี

นั้นไวพิ้จารณาโดยขอ้กฎหมายดงักล่าวก็ไม่แน่ชดัวา่อุทธรณ์คดีนั้นจะอยูใ่นเขตอาํนาจพิจารณาพิพากษาของศาล

ตนหรือไม่ แต่จาํตอ้งรับไวเ้พ่ือมิใหก้ระทบต่อภาพลกัษณ์ขององคก์รในสายตาประชาชนวา่ศาลเก่ียงงานโยนคดี

กนัไปมา 

 ดว้ยเหตุดงักล่าวจึงมีความจาํเป็นตอ้งศึกษาบทบญัญติัของพระราชบญัญติัวธีิพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 

2550 ในเร่ืองเขตอาํนาจศาลเหนือคดี เพ่ือแสวงหาแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขหลกัเกณฑแ์ละวิธีการแกปั้ญหา

ดงักล่าวท่ีชดัเจนต่อไป 
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2. วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาประวติัความเป็นมาและแนวคิดเก่ียวกบัการจดัตั้งศาลอุทธรณ์แผนกคดียาเสพติด 

2. เพ่ือศึกษาหลกัเกณฑใ์นเร่ืองเขตอาํนาจเหนือคดีของศาลอุทธรณ์แผนกคดียาเสพติด 

3. เพ่ือกาํหนดแนวทางในการแกไ้ขเพ่ิมเติมหลกัเกณฑต์ามพระราชบญัญติัวธีิพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 

2550 ในเร่ืองเขตอาํนาจศาลอุทธรณ์แผนกคดียาเสพติดใหช้ดัเจน 

 

3. พระราชบัญญตัิวธีิพจิารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 

 พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 ตราข้ึนเม่ือวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

วนัท่ี 14 มกราคม 2551 โดยมาตรา 2 บญัญติัให้มีผลใชบ้งัคบัเม่ือพน้ 180 วนั นบัแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

พระราชบญัญติัดังกล่าวจึงมีผลบังคบันับแต่วนัท่ี 13 กรกฎาคม 2551 ประกอบด้วยบทบัญญติัทั้ งส้ินรวม 24 

มาตรา แบ่งออกเป็น 8 ส่วน ส่วนแรก เป็นบทบญัญติัเบ้ืองตน้ของกฎหมาย (มาตรา 1 ถึงมาตรา 6) ส่วนท่ี 2 หมวด 

1 การสืบสวน (มาตรา 7 ถึงมาตรา 10) ส่วนท่ี 3 หมวด 2 การสอบสวน (มาตรา 11) ส่วนท่ี 4 หมวด 3 วิธีพิจารณา

ในศาลชั้นตน้ (มาตรา 12 ถึงมาตรา 13) ส่วนท่ี 5 หมวด 4 อุทธรณ์และฎีกา (มาตรา 14 ถึงมาตรา 20) ส่วนท่ี 6 

หมวด 5 การบงัคบัโทษปรับ (มาตรา 21) ส่วนท่ี 7 หมวด 6 อายคุวาม (มาตรา 22 ถึงมาตรา 23) และส่วนท่ี 8 บท

เฉพาะกาล (มาตรา 24) 

 3.1 นิยามความผดิเกีย่วกบัยาเสพตดิ 

พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550  มาตรา 5 นิยามคาํวา่ “ความผิดเก่ียวกบัยาเสพติด” หมายถึง 

ความผิดตามท่ีบญัญติัไวใ้นกฎหมายเก่ียวกบัยาเสพติด และนิยามคาํว่า “กฎหมายเก่ียวกบัยาเสพติด” หมายถึง 

กฎหมาย 5 ฉบบั ไดแ้ก่ กฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัการใชส้ารระเหย กฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปราม

ยาเสพติด กฎหมายวา่ดว้ยมาตรการในการปราบปรามผูก้ระทาํความผิดเก่ียวกบัยาเสพติด กฎหมายวา่ดว้ยยาเสพ

ติดให้โทษ และกฎหมายวา่ดว้ยวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท ซ่ึงปัจจุบนัหมายถึง พระราชกาํหนดป้องกนั

การใช้สารระเหย พ.ศ. 2533 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 พระราชบัญญัติ

มาตรการในการปราบปรามผูก้ระทาํความผิดเก่ียวกบัยาเสพติด พ.ศ. 2534 พระราชบญัญติัยาเสพติดใหโ้ทษ พ.ศ. 

2522 และพระราชบญัญติัวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559 

นอกจากคดีท่ีกฎหมายบญัญติัเป็นความผิดตามกฎหมายทั้งห้าฉบบัดงักล่าวแลว้ ยงัมีคดีประเภทอ่ืนซ่ึง

รวมอยูใ่นความหมายของคดีความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดดว้ย ไดแ้ก่ 

 1) คดีร้องขอให้ริบทรัพยสิ์นตามพระราชบัญญติัมาตรการในการปราบปรามผูก้ระทาํความผิด

เก่ียวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 เน่ืองจากเน้ือหาและลกัษณะคาํร้องเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการกระทาํความผิด

เก่ียวกบัยาเสพติดตามท่ีกฎหมายบญัญติัไว ้ถือเป็นส่วนหน่ึงของความผิดหรือมาตรการลงโทษในทางทรัพยสิ์นท่ี

เก่ียวโยงอยูก่บัความผิดตามท่ีโจทกฟ้์อง (คาํพิพากษาศาลฎีกาท่ี 5316/2555) 

 2) คดีฟ้ืนฟูผูติ้ดยาเสพติดตามพระราชบญัญติัฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด พ.ศ. 2545 เน่ืองจาก

ความผิดฐานเสพยาเสพติดเป็นความผิดมูลฐานท่ีจะตอ้งส่งตวัจาํเลยไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดตามมาตรา 

19 แห่งพระราชบญัญติัดงักล่าว ถา้พนกังานอยัการฟ้องจาํเลยโดยไม่ส่งตวัไปฟ้ืนฟูตามบทบญัญติัดงักล่าว ถือวา่

โจทกไ์ม่มีอาํนาจฟ้อง ศาลชั้นตน้พิพากษายกฟ้อง เป็นตน้ เช่นน้ีเป็นเร่ืองอาํนาจฟ้องในคดีความผิดเก่ียวกบัยาเสพ

ติด (คาํพิพากษาศาลฎีกาท่ี 15599/2558) 
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 ส่วนคดีร้องขอให้ศาลมีคาํสั่งให้ทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกับการกระทาํความผิดยาเสพติดตกเป็นของ

แผ่นดินหรือคดีความผิดฐานฟอกเงินซ่ึงมีมูลฐานความผิดมาจากความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดตามพระราชบญัญติั

ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ไม่เป็นคดีความผิดเก่ียวกบัยาเสพติด 

 3) คดีผิดสัญญาประกนัซ่ึงตอ้งมีการบงัคบัตามสัญญาประกนัตวัผูต้อ้งหาหรือจาํเลยในคดีความผิด

เก่ียวกบัยาเสพติด ถือเป็นคดีความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดซ่ึงจะตอ้งอุทธรณ์คาํสั่งของศาลชั้นตน้ไปยงัศาลอุทธรณ์

แผนกคดียาเสพติด (คาํพิพากษาศาลฎีกาท่ี 432/2561) 

 3.2 การอุทธรณ์คดคีวามผดิเกีย่วกบัยาเสพตดิ 

การยื่นอุทธรณ์คาํพิพากษาหรือคาํสั่งศาลชั้นตน้ในคดีความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดอาจแยกพิจารณาได ้3 

ประการ คือ 

 1) การอุทธรณ์คาํพิพากษาหรือคาํสั่งศาลชั้นตน้ในคดีความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดเพียงอย่างเดียว              

ไม่ว่าจะเป็นความผิดกรรมเดียวหรือหลายกรรม คู่ความตอ้งยื่นอุทธรณ์ต่อศาลชั้นตน้ตามมาตรา 15 และเป็น

หน้าท่ีของศาลชั้นตน้ในการตรวจอุทธรณ์ว่าจะรับอุทธรณ์หรือไม่ โดยคู่ความตอ้งยื่นอุทธรณ์ภายในกาํหนด 1 

เดือน นบัแต่วนัอ่านหรือถือวา่ไดอ่้านคาํพิพากษาหรือคาํสัง่ใหคู้่ความฝ่ายท่ีอุทธรณ์ฟังตามมาตรา 15 วรรคหน่ึง 

 2) ส่วนการอุทธรณ์คาํพิพากษาหรือคาํสัง่ศาลชั้นตน้ในคดีความผิดหลายกรรมต่างกนั และกรรมใด

กรรมหน่ึงเป็นคดีความผิดเก่ียวกับยาเสพติด คดีความผิดเก่ียวกับยาเสพติดและความผิดอ่ืนจะอยู่ในอํานาจ

พิจารณาพิพากษาของศาลอุทธรณ์แผนกคดียาเสพติดตามมาตรา 15 และมาตรา 17 

 3) คดีความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดท่ีศาลชั้นตน้พิพากษาประหารชีวิตหรือจาํคุกตลอดชีวิต และไม่มี

ฝ่ายใดอุทธรณ์ ศาลชั้นตน้มีหน้าท่ีส่งสํานวนพร้อมคาํพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา 245 วรรคสอง ประกอบ พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 มาตรา 16 ไปศาลอุทธรณ์เพ่ือให้ศาล

อุทธรณ์แผนกคดียาเสพติดพิจารณาทบทวนอีกคร้ังหน่ึง 

 

4. สรุปผลการศึกษา 

 จากการศึกษาอาจสรุปประเด็นปัญหาและอุปสรรคไดด้งัน้ี คือ 

4.1 กรณีความผิดกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายบทเดียว อนัเป็นความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดตาม 

พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 มาตรา 5 เช่น ความผิดฐานมีกัญชาไวใ้นครอบครองโดยไม่ไดรั้บ

อนุญาต ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522  มาตรา 26 วรรคหน่ึง, 76 วรรคหน่ึง อนัเป็นกรรมเดียว บทเดียว 

หรือกรณีความผิดกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทและทุกบทเป็นความผิดเก่ียวกับยาเสพติดซ่ึง

จะตอ้งใชก้ฎหมายบทท่ีมีโทษหนกัท่ีสุดลงโทษแก่จาํเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 เช่น ความผิดฐาน

ผลิตพืชกระท่อมกบัมีพืชกระท่อมท่ีผลิตดงักล่าวไวใ้นครอบครองโดยไม่ไดรั้บอนุญาต ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้

โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 26 วรรคหน่ึง, 75 วรรคสอง, 76 วรรคสอง หรือกรณีความผิดหลายกรรมและทุกกรรมเป็น

ความผิดเก่ียวกบัยาเสพติด เช่น ความผิดฐานผลิตพืชกระท่อม กบัความผิดฐานมีเฮโรอีนไวใ้นครอบครองโดย

ไม่ไดรั้บอนุญาต ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15 วรรคหน่ึง, 26 วรรคหน่ึง, 75 วรรคสอง, 67 

ศาลอุทธรณ์แผนกคดียาเสพติดยอ่มมีเขตอาํนาจศาลเหนือคดีนั้นตาม พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 

มาตรา 15 จึงเป็นเร่ืองไม่ยากท่ีศาลอุทธรณ์แผนกคดียาเสพติดจะรับคดีนั้นไวพิ้จารณา 

กรณีจะเกิดปัญหาตามมาตรา 15 ข้ึนเม่ือคดีความผิดกรรมเดียวท่ีเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท และ

มีความผิดบทใดบทหน่ึงเป็นความผดิเก่ียวกบัยาเสพติด แต่อีกบทหน่ึงหรือหลายบทเป็นความผิดตามกฎหมายอ่ืน
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นอกเหนือจากท่ีกฎหมาย 5 ฉบบั ในนิยาม “กฎหมายเก่ียวกบัยาเสพติด” ตาม พ.ร.บ.วธีิพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 

2550 มาตรา 5 ซ่ึงถา้ความผิดตามกฎหมายอ่ืนเป็นฐานความผิดท่ีมีจุดเกาะเก่ียวกบัความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดอยู่

ดว้ย เช่น ความผิดฐานเป็นผูข้บัข่ีเสพเมทแอมเฟตามีนตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43 ทวิ, 157/1  

ท่ีมีจุดเกาะเก่ียวกับความผิดฐานเสพเมทแอมเฟตามีนตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 57, 91                 

ศาลฎีกาตีความวา่ ฐานความผิดนั้นเป็นความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดอยูด่ว้ย จึงถือเป็นความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดตาม

มาตรา 5 (คาํพิพากษาศาลฎีกาท่ี 9050/2553 และ 13813/2553) แต่ถา้ความผิดตามกฎหมายอ่ืนนั้นไม่มีจุดเกาะ

เก่ียวกบัความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดอยูเ่ลย เช่น ความผิดฐานขบัรถในขณะเมาสุราตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 

2522 มาตรา 43 (2) อนัเป็นความผิดกรรมเดียวและเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทกบัความผิดเก่ียวกบัยาเสพ

ติดดงักล่าว ถา้คู่ความอุทธรณ์เฉพาะขอ้หาขบัรถในขณะเมาสุราซ่ึงเป็นความผิดตามกฎหมายอ่ืนเพียงขอ้หาเดียว ก็

จะเกิดปัญหาโตแ้ยง้วา่คดีอยูใ่นเขตอาํนาจของศาลอุทธรณ์แผนกคดียาเสพติดหรือไม่ เน่ืองจาก พ.ร.บ.วธีิพิจารณา

คดียาเสพติด พ.ศ. 2550 มาตรา 15 ไม่ไดบ้ญัญติัไวแ้จง้ชดั ทั้งมิไดก้าํหนดวธีิแกปั้ญหาในเร่ืองเขตอาํนาจไว ้การท่ี

ศาลอุทธรณ์ตอ้งแกปั้ญหาเป็นการเฉพาะเร่ืองโดยใชห้ลกักฎหมายทัว่ไปตามพระธรรมนูญศาลยติุธรรม มาตรา 21 

วรรคสอง รับคดีนั้นไวพิ้จารณาเพ่ือมิให้คดีตอ้งล่าชา้และมิให้เกิดภาพลกัษณ์ท่ีไม่ดีต่อสถาบนัศาลยติุธรรมนั้นก็

เป็นเพียงการแกปั้ญหาเพียงชัว่คราว ไม่อาจใชเ้ป็นแนวปฏิบติัของศาลอุทธรณ์แผนกคดียาเสพติดได ้และโดยปกติ

จะตอ้งเป็นเร่ืองท่ีผูอุ้ทธรณ์ทาํอุทธรณ์โดยระบุยื่นต่อศาลอุทธรณ์โดยตรง ศาลอุทธรณ์จึงจะใชดุ้ลพินิจรับคดีนั้น

ไวพิ้จารณาได ้ถา้คู่ความทาํอุทธรณ์โดยระบุยืน่ต่อศาลอุทธรณ์ภาค ศาลอุทธรณ์แผนกคดียาเสพติดก็ไม่สามารถใช้

ดุลพินิจรับคดีไวพิ้จารณา 

4.2 กรณีเม่ือมีอุทธรณ์คาํพิพากษาหรือคาํสัง่ของศาลชั้นตน้ซ่ึงเป็นความผิดหลายกรรมต่างกนั และกรรม

ใดกรรมหน่ึงเป็นความผิดเก่ียวกบัยาเสพติด หากมีการอุทธรณ์ในความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดพร้อมความผิดอ่ืน 

กรณีเช่นน้ี พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 มาตรา 17 กาํหนดทางแกใ้นเร่ืองเขตอาํนาจศาลเหนือคดีไว้

โดยให้คู่ความยืน่อุทธรณ์นั้นต่อศาลอุทธรณ์และกาํหนดให้ศาลอุทธรณ์มีอาํนาจพิจารณาพิพากษาในความผิดอ่ืน

ซ่ึงมิใช่ความผิดเก่ียวกับยาเสพติดได้ด้วย แต่หากมีการอุทธรณ์ในความผิดเช่นนั้นและศาลอุทธรณ์รับคดีไว้

พิจารณาแล้ว กลับปรากฏในการพิจารณาของศาลอุทธรณ์แผนกคดียาเสพติดว่าความผิดเก่ียวกับยาเสพติด

ตอ้งห้ามอุทธรณ์ ก็จะเกิดปัญหาว่า ศาลอุทธรณ์แผนกคดียาเสพติดจะมีอาํนาจรับคดีนั้นไวพิ้จารณาไดห้รือไม่ 

กรณีน้ีมีความเห็นแตกต่างกนัเป็น 2 แนวทาง แนวแรก เห็นวา่ เม่ือความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดตอ้งห้ามอุทธรณ์ คง

อุทธรณ์ไดเ้ฉพาะฐานความผิดอ่ืน ศาลอุทธรณ์แผนกคดียาเสพติดจึงไม่มีอาํนาจรับคดีไวพิ้จารณา ส่วนแนวท่ี 2 

เห็นวา่ แมค้วามผิดเก่ียวกบัยาเสพติดตอ้งหา้มอุทธรณ์ แต่ศาลอุทธรณ์แผนกคดียาเสพติดยงัคงตอ้งวนิิจฉยัความผดิ

ฐานนั้นว่าตอ้งห้ามอุทธรณ์ เท่ากับมีอาํนาจพิจารณาฐานความผิดเก่ียวกับยาเสพติดในตวัอยู่แลว้ จึงมีอาํนาจ

พิจารณาฐานความผิดอ่ืนไดด้ว้ย ซ่ึงผูเ้ขียนเห็นดว้ยกบัแนวความคิดท่ี 2 เพราะมาตรา 17 บญัญติัโดยใชถ้อ้ยคาํวา่ 

“... หากมีการอุทธรณ์ในความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดพร้อมความผิดอ่ืน ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ ...” เท่ากบั

กฎหมายกาํหนดหลกัเกณฑ์ในการพิจารณารับอุทธรณ์ในขณะเวลาท่ีคู่ความยื่นอุทธรณ์ข้ึนมาว่า มีการอุทธรณ์

ความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดพร้อมความผิดอ่ืนหรือไม่เท่านั้น ถา้มีศาลอุทธรณ์แผนกคดียาเสพติดก็มีอาํนาจรับ

อุทธรณ์คดีนั้นไวพิ้จารณาโดยไม่จาํตอ้งพิจารณาในเน้ือหาของอุทธรณ์นั้นวา่ตอ้งหา้มอุทธรณ์หรือไม่ 

4.3 ในทางกลบักนั ในคดีความผิดหลายกรรมดงักล่าว ถา้คู่ความอุทธรณ์คาํพิพากษาหรือคาํสั่งของศาล

ชั้นตน้เฉพาะฐานความผิดอ่ืนซ่ึงมิใช่ความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดไปยงัศาลอุทธรณ์ภาค และในระหวา่งพิจารณาศาล

อุทธรณ์ภาคตรวจสํานวนแล้วเห็นว่า ฐานความผิดเก่ียวกับยาเสพติดนั้นศาลชั้นตน้พิพากษาไม่ถูกตอ้ง ศาล
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อุทธรณ์ภาคจะมีอาํนาจกา้วล่วงเขา้ไปวินิจฉัยในฐานความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดไดห้รือไม่ ก็มีความเห็นเป็น 2 

แนวทาง แนวแรก เห็นว่าศาลอุทธรณ์ภาคไม่มีอาํนาจกา้วล่วงเขา้ไปวินิจฉัยในฐานความผิดเก่ียวกบัยาเสพติด

เพราะ พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 มาตรา 17 มิไดใ้ห้อาํนาจศาลอุทธรณ์ภาคไวท้าํนองเดียวกนักบั

ศาลอุทธรณ์แผนกคดียาเสพติด ส่วนแนวท่ี 2 เห็นว่า ศาลอุทธรณ์ภาคมีอาํนาจก้าวล่วงเขา้ไปวินิจฉัยในฐาน

ความผิดเก่ียวกับยาเสพติดได้โดยอาศัยหลกัทั่วไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 185 

ประกอบมาตรา 215 กล่าวคือในเม่ือศาลอุทธรณ์ภาคมีเขตอาํนาจเหนือคดีนั้นแลว้จึงมีอาํนาจพิจารณาอุทธรณ์ทั้ง

สาํนวนท่ีข้ึนมา ซ่ึงผูเ้ขียนเห็นวา่ พ.ร.บ.วธีิพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 มาตรา 17 เป็นกฎหมายพิเศษ มิไดใ้ห้

อาํนาจแก่ศาลอุทธรณ์ภาคไวใ้นทาํนองเดียวกนักบัศาลอุทธรณ์แผนกคดียาเสพติด การจะนาํบทบญัญติัทัว่ไปตาม

ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญามาตีความขยายอาํนาจศาลอุทธรณ์ภาคโดยอาศยั พ.ร.บ.วธีิพิจารณาคดียา

เสพติด พ.ศ. 2550 มาตรา 3 ท่ีใหน้าํประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญามาใชบ้งัคบัไดเ้ท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบั

พระราชบญัญติัดงักล่าวเพ่ือกา้วล่วงเขา้ไปวินิจฉยัในฐานความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดไม่น่าจะกระทาํได ้เน่ืองจาก

คู่ความมิไดอุ้ทธรณ์ในฐานความผิดเก่ียวกบัยาเสพติด แสดงวา่คู่ความพึงพอใจในผลคาํพิพากษาศาลชั้นตน้แลว้ 

การให้ศาลอุทธรณ์ภาคกา้วล่วงเขา้ไปวินิจฉัยความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดไดก็้เท่ากบัยินยอมให้นาํหลกักฎหมาย

ทัว่ไปมายกเวน้กฎหมายพิเศษ 

4.4 ส่วนคดีท่ีศาลชั้นตน้พิพากษาลงโทษจาํเลยใหป้ระหารชีวิตหรือจาํคุกตลอดชีวิตในความผิดเก่ียวกบั

ยาเสพติด ไม่ว่าจะเป็นความผิดกรรมเดียวหรือหลายกรรม หรือมีขอ้หาความผิดตามกฎหมายอ่ืนรวมอยู่ดว้ย

หรือไม่ก็ตาม แมไ้ม่มีคู่ความฝ่ายใดอุทธรณ์ คดีความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดก็ยงัไม่ถึงท่ีสุด เวน้แต่ศาลอุทธรณ์แผนก

คดียาเสพติดจะได้พิจารณาพิพากษายืนอีกคร้ังหน่ึง เน่ืองจาก พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติดฯ มาตรา 16 

กาํหนดใหศ้าลชั้นตน้มีหนา้ท่ีตอ้งส่งสาํนวนและคาํพิพากษาไปยงัศาลอุทธรณ์ตาม ป.ว.ิ อาญา มาตรา 245 กรณีจึง

เป็นเร่ืองไม่ยากท่ีศาลอุทธรณ์แผนกคดียาเสพติดจะรับคดีนั้นไวพิ้จารณา 

 

5. ข้อเสนอแนะ 

 5.1 ควรมีการแก้ไขบทบัญญติั พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 มาตรา 15 ให้ชัดเจนโดย

กาํหนดให้ศาลอุทธรณ์แผนกคดียาเสพติดมีอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีความผิดตามกฎหมายอ่ืนซ่ึงเป็นกรรม

เดียวกบัความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดไดด้ว้ย 

 5.2 ควรมีการแก้ไขบทบัญญติั พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 มาตรา 17 ให้ชัดเจนโดย

กาํหนดใหศ้าลอุทธรณ์แผนกคดียาเสพติดมีอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีความผิดตามกฎหมายอ่ืนในกรณีท่ีปรากฏ

ภายหลงัวา่ขอ้หาความผิดตามกฎหมายเก่ียวกบัยาเสพติดนั้นตอ้งห้ามอุทธรณ์ และกาํหนดให้ศาลอุทธรณ์ภาคมี

อาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดไดใ้นกรณีท่ีปรากฏภายหลงัวา่ขอ้หาความผิดตามกฎหมาย

เก่ียวกับยาเสพติดนั้นศาลชั้นตน้พิพากษาไวไ้ม่ถูกตอ้งแมคู้่ความจะมิได้อุทธรณ์ขอ้หาความผิดตามกฎหมาย

เก่ียวกบัยาเสพติดนั้นดว้ย 

 5.3 ควรแกไ้ขเพ่ิมเติมบทบญัญติั พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 โดยกาํหนดบทบาทหนา้ท่ี

ใหป้ระธานศาลอุทธรณ์ใหฐ้านะเป็นผูบ้ริหารสูงสุดของศาลอุทธรณ์เป็นผูมี้อาํนาจวนิิจฉยัช้ีขาดในเร่ืองเขตอาํนาจ

ศาลเหนือคดีในชั้นอุทธรณ์  
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บทคัดย่อ 

 การจดัเก็บภาษีโซเดียมในอาหารและเคร่ืองด่ืม หรือเรียกอีกอยา่งวา่ “ภาษีความเคม็” เป็นการนาํแนวคิด

ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์วา่ดว้ยพฤติกรรมของผูบ้ริโภคมาเป็นกรอบแนวคิดในการสร้างกลไกทางกฎหมายดา้น

ภาษีโดยมีเป้าหมายเพ่ือมุ่งคุม้ครองสุขภาพของประชาชนให้บริโภคอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีถูกตอ้งตามหลัก

โภชนาการ  

 การบริโภคโซเดียมเกินกว่าความตอ้งการของร่างกายย่อมส่งผลร้ายต่อสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็น

สาเหตุหลักของโรคติดต่อไม่เร้ือรัง (Non communicable disease : NCDs) ได้แก่ กลุ่มโรคหลอดเลือดหัวใจ                 

โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน และแนวโนม้ประชากรท่ีเป็นกลุ่มเส่ียงและป่วยดว้ยโรค NCDs 

ยงัคงมีจาํนวนเพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็วจนกลายเป็นปัญหาสุขภาพอนัดบัหน่ึงของโลกรวมถึงประเทศไทยดว้ย ปัญหา

ดงักล่าวน้ีส่งผลกระทบต่อการเจ็บป่วย เสียชีวิต นอกจากน้ียงัส่งผลกระทบต่อการสูญเสียปีสุขภาวะและตน้ทุน

ทางเศรษฐกิจอยา่งรุนแรงและมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

 ผลการศึกษาพบวา่ ในต่างประเทศมีการจดัเก็บภาษีโซเดียมในหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา สหราช

อาณาจกัร สาธารณรัฐโปรตุเกส และฮงัการี เป็นตน้ ส่วนประเทศไทยพบว่ามีการจดัเก็บภาษีความหวานจาก

ผลิตภณัฑอ์าหารและเคร่ืองด่ืมบางชนิดบา้งแลว้ แต่ยงัไม่มีการจดัเก็บภาษีโซเดียมแต่อยา่งใด ดงันั้น การศึกษาน้ี

จึงมุ่งศึกษาเพ่ือนาํเสนอแนวคิดและมาตรการในการจดัเก็บภาษีโซเดียมในอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม ซ่ึง

นอกจากจะส่งผลดีต่อสุขภาพของประชาชน ส่งผลต่อการปรับเปล่ียนการผลิตของผูป้ระกอบการแลว้ยงัส่งผลดี

ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
 

คาํสําคญั: ภาษีโซเดียม ภาษีความหวาน ภาษีความเคม็ การสูญเสียปีสุขภาวะ 
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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 

อาหารและเคร่ืองด่ืมถือเป็นปัจจยัส่ีท่ีจาํเป็นและสําคญัต่อการดาํรงอยูข่องมนุษย ์ซ่ึงหลกัในการเลือก

บริโภคอาหารและเคร่ืองด่ืมนั้นมนุษยค์วรเลือกบริโภคอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการโดยไดรั้บ

สารอาหารท่ีเหมาะสมต่อร่างกาย  ซ่ึงกระทรวงสาธาราณสุขโดยกองโภชนาการ กรมอนามยัไดแ้นะนาํการบริโภค

อาหารเพ่ือสุขภาพของคนไทย (Food Based Dietary Guidelines) วา่ใหท้านอาหารครบ 5 หมู่ แต่ละหมู่หลากหลาย

และหมัน่ดูแลนํ้ าหนกัตวั กินขา้วเป็นอาหารหลกัสลบักบัอาหารประเภทแป้งเป็นบางม้ือ กินพืชผกัใหม้ากและกิน

ผลไมเ้ป็นประจาํ กินปลา เน้ือสตัวไ์ม่ติดมนั ไข่ และถัว่เมลด็แหง้เป็นประจาํ ด่ืมนมใหเ้หมาะสมตามวยั กินอาหาร

ท่ีมีไขมันแต่พอควร กินอาหารท่ีสะอาดปราศจากการปนเป้ือน งดหรือลดเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกออฮอล์ และ

หลีกเล่ียงการกินอาหารสหวานจดัและเค็มจดั (กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามยั, (Online, 2557) กล่าวได้ว่า 

สารอาหารมีความจาํเป็นต่อร่างกายและร่างกายจาํเป็นตอ้งไดรั้บสารอาหารในปริมาณท่ีเหมาะสม หากร่างกาย

ไดรั้บสารอาหารนอ้ยเกินไปจะทาํใหเ้กิดภาวะขาดสารอาหารส่งผลใหร่้างกายอ่อนแอ การเจริญเติบโตผิดปกติ ทั้ง

อาจส่งผลให้การทาํงานของอวยัวะและระบบต่าง ๆ ของร่างกายผิดปกติได ้แต่อยา่งไรก็ตาม ในทางกลบักนัหาก

ร่างกายไดรั้บสารอาหารบางอยา่งมากเกินไปก็อาจนาํมาซ่ึงโรคต่าง ๆ ได ้(สมาคมนกักาํหนดอาหารแห่งประเทศ

ไทย, สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2555, น.1)  โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคไม่ติดต่อเ ร้ือรัง (Non 

communicable disease : NCDs) ซ่ึงเป็นปัญหาสุขภาพอนัหน่ึงของโลกและของประเทศไทยด้วย (สํานักงาน

กองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), ออนไลน์, 2562)โดยเฉพาะกลุ่มโรค NCDs 4 โรคหลกั ไดแ้ก่ 

กลุ่มโรคหลอดเลือดหวัใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน ซ่ึงเป็นสาเหตุหลกัของการเสียชีวติของ

คนไทย และแนวโนม้ประชากรท่ีเป็นกลุ่มเส่ียงและป่วยดว้ยโรค NCDs ยงัคงมีจาํนวนเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วและ
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ส่งผลให้เกิดความสูญเสียปีสุขภาวะ (Disability-Adjusted Life Year : DALY) ซ่ึงเป็นดชันีวดัสถานะสุขภาพของ

ประชากรแบบองคร์วม ประกอบดว้ยสุขภาวะท่ีสูญเสียจากการตายก่อนวยัอนัควร (Year of Lift Lost: YLL) กบัปี

สุขภาวะท่ีสูญเสียไปจากการมีชีวิตอยูด่ว้ยความบกพร่องทางสุขภาพ (Year of Life Lost due to Disability: YLD) 

โดยความสูญเสียปีสุขภาวะของประชากรไทยจากโรคไม่ติดต่อเร้ือรังค่อนขา้งสูง (สํานักงานพฒันานโยบาย

สุขภาพระหว่างประเทศ, 2558, น.2)  และมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงปัญหาน้ี องค์การอนามยัโลกได้

เสนอมาตรการท่ีมีประสิทธิภาพในการควบคุมโรค NCDs (Good/Best buy intervention) ไวด้งัน้ี 

(1) มาตรการควบคุมการบริโภคยาสูบ 4 มาตรการ ไดแ้ก่ การเพ่ิมพ้ืนท่ีปลอดควนับุหร่ี การให้ขอ้มูลคาํ

เตือนพิษภยัจากผลิตภณัฑย์าสูบ การเพ่ิมราคาและภาษี การหา้มโฆษณา 

(2) มาตรการควบคุมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์3 มาตรการ ไดแ้ก่ การจาํกดัการเขา้ถึงเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล ์การหา้มโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์การเพ่ิมราคาและภาษี  

(3) มาตรการเพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภค 3 มาตรการ ไดแ้ก่ การลดการบริโภคเกลือและโซเดียม 

การลดการบริโภคไขมนัทรานส์ การรณรงคส์ร้างกระแสความต่ืนตวัในการบริโภคอาหารสุขภาพ 

(4) มาตรการรณรงคส์าธารณระทางส่ือมวลชนเพ่ือการเพ่ิมกิจกรรมทางกาย 

อย่างไรก็ตาม การศึกษาน้ีจะกล่าวถึงเฉพาะมาตรการเพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคเฉพาะการลด

การบริโภคโซเดียมหรือความเค็มเท่านั้นโดยองค์การอนามยัโลก หรือ WHO กาํหนดไวว้่าการบริโภคโซเดียม 

(เกลือแร่) ไม่ควรเกิน 2,000 มิลลิกรัม/วนั แต่ขอ้มูลจาก สสส. ระบุวา่คนไทยบริโภคโซเดียมเฉล่ีย 4,350 มิลลิกรัม/

วนั เกินกว่าตวัเลขท่ีองคก์ารอนามยัโลกกาํหนดเป็นเท่าตวั ซ่ึงโซเดียมเป็นภยัเงียบใกลต้วั เปรียบแหมือนการ

สะสมความตายแบบผอ่นส่ง นอกจากอาการป่วยท่ีจะสร้างความลาํบากในการใชชี้วติแลว้ยงัเป็นภาระทางการเงิน

ระยะยาวท่ีตอ้งแบกรับซ่ึงประเทศไทยมีสถิติผูป่้วยท่ีตอ้งลา้งไตเพ่ิมข้ึนทุกปี คนไทยกินเกลือ (โซเดียม) สูงหรือ

มากกวา่ 2 เท่าของความตอ้งการของร่างกาย ซ่ึงปัจจุบนัคนไทยป่วยเป็นโรคไตวายเร้ือรังสูงถึง 7,600,000 คน และ

เสียชีวิตดว้ยภาวะหัวใจวายจากโรคหัวใจและหลอดเลือดปีละเกือบ 40,000 คน หรือวนัละ 108 คน เป็นโรคอมั

พฤกษ ์อมัพาตมากกวา่ 500,000 คน (สุรศกัด์ิ  กนัตชูเวสศิริ, ออนไลน์, 2018) นอกจากน้ีขอ้มูลขององคก์ารอนามยั

โลกกล่าววา่ แมเ้ป็นท่ีประจกัษว์า่การบริโภคเคม็คร่าชีวิตคนไทยไปมากกวา่ 20,000 คนต่อปี แต่ดูเหมือนยงัไม่มี

แนวโนม้ท่ีภาคอุตสาหกรรมอาหารจะปรับสูตรผลิตภณัฑอ์าหารของตนดว้ยความกงัวลวา่จะสูญเสียยอดการขาย 

  

2. วตัถุประสงค์ 

(1) เพ่ือศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีความโซเดียมในอุตสาหกรรมอาหารและ

เคร่ืองด่ืม 

(2) เพ่ือศึกษามาตรการทางกฎหมายของต่างประเทศเก่ียวกบัการจดัเก็บภาษีโซเดียมในอุตสาหกรรม

อาหารและเคร่ืองด่ืม 

(3) เพ่ือนาํเสนอแนวทางพฒันากฎหมายภาษีท่ีเหมาะสมกบัการจดัเก็บภาษีโซเดียมในอุตสาหกรรม

อาหารและเคร่ืองด่ืม 
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3. แนวคิดและทฤษฎ ี

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัเก็บภาษีความหวานและภาษีความเคม็นั้นประกอบไปดว้ยทฤษฎี

ทางกฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภคใหไ้ดรั้บความปลอดภยั และทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมของ

ผูบ้ริโภค ดงัต่อไปน้ี 

3.1 ทฤษฎทีางกฎหมายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 

แนวคิดก่อนท่ีจะมีการคุม้ครองผูบ้ริโภคนั้น กฎหมายเดิมตราข้ึนบนพ้ืนฐานท่ีเคารพหลกัการแสดง

เจตนาและความเท่าเทียมกนั แต่เม่ือระบบเศรษฐกิจแบบเสรีเติบโตข้ึน กระบวนการผลิตมีความซบัซอ้นมากข้ึน 

การผลิตสินคา้ใชว้ตัถุดิบในการผลิตและมีกรรมวิธีการผลิตท่ีเกินกวา่ความรู้ความสามารถของผูบ้ริโภคจะรับรู้

ขอ้มูลต่าง ๆ ไดอ้ยา่งละเอียดเพียงพอ ประกอบกบัมีการบริโภคสินคา้และบริการมากข้ึน จึงเป็นหนา้ท่ีของรัฐท่ี

จะตอ้งแทรกแซงเพ่ือควบคุมกาํกบัดูแลให้ผูบ้ริโภคซ่ึงหลายทศวรรษท่ีองคก์ารสหประชาชาติให้ความสนใจใน

การคุม้ครองผูบ้ริโภคโดยกาํหนดนโยบายคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีสาํคญัไดแ้ก่ แนวปฏิบติัขององคก์ารสหประชาชาติ 

(The UN Guidelines for consumer Protection) โดยมีแนวคิดท่ีสําคัญหลายประการ เช่น ความปลอดภัยทาง

กายภาพ (Physical Safety) ส่งเสริมคุม้ครองเศรษฐกิจของผูบ้ริโภค (Promotion and Protection of Consumer’s 

Economic Interests) มาตรฐานความปลอดภัยของสินคา้อุปโภคบริโภคและบริการต่าง ๆ (Standards for the 

Safety and Quality of Consumer Goods and Services) การส่งเสริมให้ผูบ้ริโภคได้รับการเยียวยาความเสียหาย 

( Measures Enabling Consumers to Obtain Redress)  แ ล ะ แ น วท าง ใ ห้ข้อ มู ล แ ก่ผู ้บ ริ โ ภค ( Education and 

Information Programmes) เป็นตน้ และเม่ือพิจารณาจากประเด็นเร่ืองการจดัเก็บภาษีความหวาน ความมนัและ

ความเคม็จากสินคา้พบวา่มีทฤษฎีท่ีสาํคญัท่ีรัฐจาํเป็นตอ้งควบคุมหรือแทรกแซงการประกอบธุรกิจโดยมีเป้าหมาย

สาํคญัเพ่ือการคุม้ครองผูบ้ริโภค กล่าวคือ กฎหมายกาํหนดใหผู้ป้ระกอบธุรกิจรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภคมากข้ึนเป็น

การเปล่ียนแปลงหลกัเดิมท่ี “ผูซ้ื้อตอ้งระวงั” (Let the Seller Beware) และความสัมพนัธ์ระหวา่งผูป้ระกอบธุรกิจ

กบัผูบ้ริโภคแต่เดิมนั้นเป็นไปตามหลกักฎหมายแพง่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปดว้ยเหตุท่ีรัฐตอ้งคุม้ครองผูบ้ริโภคโดยนาํ

หลกักฎหมายมหาชน (Public Law) ท่ีใหอ้าํนาจรัฐในการเขา้ไปแทรกแซงการประกอบธุรกิจของเอกชนและมีการ

กาํหนดสภาพบงัคบัทางกฎหมายดว้ยวิธีการต่าง ๆ เพ่ือคุม้ครองผูบ้ริโภคให้ไดรั้บความเป็นธรรมจากสินคา้และ

บริการ (สาํนกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค. 2556, หนา้ 61) 

 3.2 ทฤษฎทีางเศรษฐศาสตร์ 

นาํเอาทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภคซ่ึงเป็นทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ท่ีกล่าวถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภค ซ่ึงแบ่ง 

เป็น 2 ทฤษฎี กล่าวคือ ทฤษฎีอรรถประโยชน์แบบหน่วยนบั (Cardinal utility theory) และทฤษฎีอรรถประโยชน์

แบบเรียงลาํดบั (Ordinal utility theory) ดงัน้ี 

1) ทฤษฎอีรรถประโยชน์แบบหน่วยนับ (Cardinal Utility Theory) โดยมีขอ้สมมติฐาน ดงัน้ี 

(1) วดัอรรถประโยชน์ออกมาเป็นหน่วยนบัได ้ 

(2) อรรถประโยชน์ท่ีไดรั้บจากสินคา้ตอ้งมีความเป็นอิสระต่อกนั กล่าวคือ อรรถประโยชน์

จากการบริโภคสินคา้ชนิดหน่ึงจะไม่กระทบกบัการบริโภคสินคา้อีกชนิดหน่ึง 

(3) อรรถประโยชน์มีรายไดจ้าํกดัและจะตอ้งสามารถแบ่งรายไดอ้นัจาํกดัน้ีออกเป็นหน่วยยอ่ย

เพ่ือใชจ่้ายซ้ือสินคา้ไดห้ลายชนิด 

(4) อรรถประโยชน์ท่ีได้รับจากสินคา้ต่างชนิดกันอาจแตกต่างกัน แต่สามารถท่ีจะนํามา

รวมกนัได ้
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(5) อรรถประโยชน์เพ่ิมท่ีไดรั้บจากการบริโภคสินคา้เพ่ิมข้ึนทีละหน่ึงหน่วยจะลดลงเร่ือย ๆ 

ตามกฎการลดนอ้ยถอยลงของอรรถประโยชน์เพ่ิม (Law of Diminishing Marginal Utility) 

2) ทฤษฎีอรรถประโยชน์แบบเรียงลําดับ (Ordinal Utility Theory) หรือเรียกอีกอยา่งวา่ทฤษฎีว่า

ดว้ยเสน้ความพอใจเท่ากนั (the indifference curve theory) โดยมีขอ้สมมติฐาน ดงัน้ี 

(1) เสน้ความพอใจเท่ากนั เป็นการแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งปริมาณการบริโภคสินคา้สอง

ชนิดในส่วนประกอบต่าง ๆ ท่ีสร้างความพอใจใหแ้ก่ผูบ้ริโภคเท่ากนั (Nicholson Walter, 1995, p.82) 

(2) เสน้งบประมาณ (Budget line) เป็นเสน้ท่ีแสดงถึงส่วนประกอบของปริมาณสินคา้สอง

ชนิดท่ีผูบ้ริโภคสามารถซ้ือไดใ้นงบประมาณท่ีเท่ากนั ณ ระดบัราคาขณะนั้น (Nicholson, 1995, p.108) 

ดุลยภาพของผูบ้ริโภคตามทฤษฎีอรรถประโยชน์นั้นผูบ้ริโภคตอ้งตดัสินใจวา่จะตอ้งใชจ่้ายรายได้

ทั้งส้ินท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดัอยา่งไรในการซ้ือสินคา้และบริการต่าง ๆ มาบริโภคใหไ้ดรั้บความพอใจสูงสุด (Maximum 

satisfaction) เพ่ือก่อใหเ้กิดดุลยภาพของผูบ้ริโภค (Consumer’s equilibrium) ในกรณีท่ีผูบ้ริโภคมีรายไดจ้าํกดั การ

เลือกซ้ือสินคา้หลายชนิดและราคาเท่ากนัหมดจึงจาํเป็นตอ้งเลือกซ้ือสินคา้ตามลาํดบัความพอใจ  (ธนะสาร  พานิช

ยากรณ์. 2562, น. 193-194) 

 

4. สมมติฐานของการศึกษา 

 การบริโภคอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีมีปริมาณโซเดียมเกินกวา่ความตอ้งการของร่างกายเป็นสาเหตุหลกั

ของการการเกิดโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง จึงเป็นหน้าท่ีของรัฐท่ีจะตอ้งให้ขอ้มูลข่าวสารดา้นโภชนาการท่ีถูกตอ้งแก่

ประชาชน นอกจากน้ีรัฐมีหนา้ท่ีในการดูแลดา้นสาธารณสุขรวมถึงการควบคุมและป้องกนัการผลิตอาหารและ

เคร่ืองด่ืมท่ีไม่ถูกตอ้งตามหลกัโภชนาการและมีโทษต่อร่างกาย ซ่ึงการนาํเอาแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มาสร้าง

เคร่ืองมือทางกฎหมายในดา้นภาษีจะเป็นกลไกสาํคญัท่ีจะนาํไปสู่การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ในปริมาณท่ีมีโซเดียมท่ีเหมาะสมรวมถึงเป็นกลไกในการควบคุมกระบวนการผลิตอาหาร

และเคร่ืองด่ืมท่ีถูกตอ้งตามหลกัโภชนาการและไม่มีโทษต่อร่างกายของประชาชน 

 

5. สรุป 

  การบริโภคอาหารท่ีไม่ถูกตอ้งตามหลกัโภชนาการโดยบริโภคหวาน มนัและเค็มมากเกินความตอ้งการ

ของร่างกายเป็นสาเหตุหลกัของโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (NCDs) จากการศึกษาพบวา่คนไทยเจ็บป่วยและเสียชีวิตดว้ย

กลุ่มโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (NCDs) น้ีเป็นจาํนวนมาก ปัญหาดงักล่าวน้ีนอกจากจะเป็นปัญหาระดบัประเทศแลว้ยงั

เป็นปัญหาระดบัโลก ทาํให้องคก์ารอนามยัโลก (Health Organization: WHO) ซ่ึงเป็นทบวงการชาํนาญพิเศษของ

สหประชาชาติซ่ึงทาํหนา้ท่ีรับผิดชอบการประสานงานดา้นสาธารณสุขระหวา่งประเทศ โดยองคก์ารอนามยัโลก

ไดก้าํหนดมาตรการท่ีมีประสิทธิภาพในการควบคุมโรค NCDs (Good/Best buy intervention) และประเทศไทยก็

มีพนัธสัญญาในการป้องกนัและควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (NCDs) ดว้ยเช่นกนั ดงันั้น ประเทศไทยจึงไดน้าํ

มาตรการท่ีสาํคญั 4 มาตรการท่ีสอดคลอ้งกบั Global Action Plan for the Prevention and control of NCDs 2013-

2020 ขององค์การอนามยัโลกมากําหนดเป็นยุทธศาสตร์ระดับชาติ ซ่ึงแนวทางดงักล่าวสอดคล้องกับกรอบ

ยทุธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560- 2579) ดา้นการพฒันาและเสริมศกัยภาพคนรวมทั้งการปรับสมดุลและ

พฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐและแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข นอกจากน้ียงัมี

ยทุธศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัเส่ียงเฉพาะอีกดว้ย ไดแ้ก่ แผนยทุธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ. 2558 -

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
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2562 แผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดบัชาติ พ.ศ. 2554-2563 แผนยุทธศาสตร์การจดัการปัญหาภาวะ

นํ้ าหนกัเกินและภาวะอว้น พ.ศ. 2553-2562 ยทุธศาสตร์การลดโซเดียมในประเทศไทย พ.ศ. 2559-2568 (ประกาศ 

เร่ือง ยุทธศาสตร์ชาติ  พ.ศ. 2561-2580) นอกจากน้ี กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรคก็เล็งเห็น

ความสาํคญัในการป้องกนัควบคุมโรค NCDs จึงมีการทาํงานร่วมกบัภาครัฐ ภาคเอกชน NGO และภาคประชาคม

สังคมให้เกิดความเช่ือมโยงในการแกไ้ขปัญหาอนัจะส่งผลใหป้ระเทศไทยบรรลุเป้าหมายการลดโรคและการลด

การสูญเสียทางเศรษฐกิจ (กรมควบคุมโรค, 2561, หนา้ 1-2) มาตรการตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้น้ีสอดคลอ้งกบัวาระ

การพฒันาท่ีย ัง่ยนืปี พ.ศ. 2573 ท่ีประเทศไทยไดมี้พนัธสญัญาในการควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (NCDs) ดว้ย จาก

การสํารวจมิติทางดา้นกฎหมาย พบว่ามีการคุม้ครองสุขภาพของประชาชนตามหลกักฎหมายระหว่างประเทศ 

กฎหมายต่างประเทศ และกฎหมายของประเทศไทย พอสรุปดงัต่อไปน้ี 

1) การคุ้มครองสุขภาพตามหลกักฎหมายระหว่างประเทศ 

ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2491 ขอ้ 25 (1) กล่าววา่ “ทุกคนมีสิทธิในมาตรฐานการครอง

ชีพอนัเพียงพอสาํหรับสุขภาพและความอยูดี่ของตนและครอบครัว รวมทั้งอาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยูอ่าศยัและการ

ดูแลรักษาทางการแพทยแ์ละบริการสงัคมท่ีจาํเป็นและมีสิทธิในหลกัประกนัยามวา่งงาน เจ็บป่วย พิการ หมา้ย วยั

ชรา หรือปราศจากการดาํรงชีพอ่ืนในสภาวะแวดลอ้มนอกเหนือการควบคุมของตน”  

2) การคุ้มครองสุขภาพตามกฎหมายต่างประเทศ 

 ประเทศท่ีพฒันาแลว้หลาย ๆ ประเทศมีการคุม้ครองสุขภาพของประชาชนเพ่ือให้บริโภคอาหาร 

เคร่ืองด่ืมท่ีไม่เป็นโทษต่อสุขภาพหรือเป็นโทษต่อสุขภาพนอ้ยท่ีสุด โดยแต่ละประเทศนาํมาตรการการลดการ

บริโภคความเคม็ ดงัน้ี 

(1)  สหรัฐอเมริกา (United Stade of America) ในสหรัฐอเมริกามีผูเ้สียชีวติจากโรคความดนัโลหิต

สูง 400,000 คนต่อปี จึงมีมาตรการในการปรับลดโซเดียมในอุตสาหกรรมอาหารและขนมขบเค้ียวโดยมีการ

วิเคราะห์วา่หากสามารถลดการบริโภคโซเดียมได ้30% จะประหยดัค่ารักษาพยาบาลได ้18,000 ลา้นดอลล่าร์/ปี 

และช่วยลดผูป่้วยโรคความดนัโลหิตสูงถึง 11 ลา้นคน/ปี (Danaei G, Ding EL< Mozaffarian D, et al. 2009, อา้ง

ถึงใน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. (ออนไลน์, 2019) นอกจากน้ี สหรัฐอเมริกาได้ใช้

นโยบายดา้นการศึกษา ภาษี การติดฉลาด การวจิยั การจาํกดัส่วนผสมโซเดียม เพ่ือนาํไปสู่การลดการบริโภคความ

เคม็ (The Washington Post, (Online, 2019)   

(2) สหราชอาณาจกัร (United Kingdom of Great Britain) ในสหราชอาณาจกัรมีการดาํเนินหลาย

ดา้นเพ่ือปรับลดการบริโภคโซเดียม เช่น การร่วมมือกบัภาคอุตสาหกรรมอาหารในการปรับสูตรอาหารบางชนิด 

การรณรงคใ์หค้วามรู้แก่ประชาชน การติดตามควบคุมกาํกบั การกาํหนดการติดฉลากอาหารและการเฝ้า 

(3) โปรตุเกส (Portuguese Republic) มีการจดัเก็บภาษีโซเดียมจากผลิตภณัฑอ์าหารสําเร็จรูปใน

ผลิตภณัฑท่ี์มีเกลือสูง เช่น เวเฟอร์ บิสกิต มนัฝร่ังแหง้หรือทอด โดยเบ้ืองตน้การเก็บภาษีความเค็มยดึตามรูปแบบ

การเก็บภาษีความหวาน โดยจะมีระยะเวลาใหผู้ป้ระกอบการปรับตวั เช่น ให้เวลา 3 ปี ซ่ึงหากผูป้ระกอบการปรับ

ลดลงไดก็้ไม่ตอ้งเสียภาษีเพ่ิม แต่หากผูป้ระกอบการปรับลดลงไม่ไดก็้จะส่งผลกระทบต่อผูบ้ริโภคในการข้ึนภาษี

รวมเขา้ไปกบัสินคา้ เช่น ถา้มีปริมาณโซเดียมมากกวา่ 400 มิลลิกรัม/100 กรัม เก็บภาษี 0.8 euro/kg และถา้เกลือตํ่า

กวา่ 1% หรือปริมาณโซเดียมนอ้ยกวา่ 400 มิลลิกรัม/100 กรัม ไม่เสียภาษี 

(4) ฮังการี (Hungary)ประเทศอังการีเร่ิมประกาศใช้มาตรการทางภาษีจากผลิตภัณฑ์อาหาร 

เคร่ืองด่ืมท่ีมีรสหวานและรสเคม็ในปี พ.ศ. 2554 เช่น เคร่ืองด่ืมท่ีมีนํ้ าตาล ขนมขบเค้ียว เคร่ืองปรุงรส ผลจากการ
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เก็บภาษีความหวานและความเคม็นั้นไดเ้พ่ิมการรับรู้และปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผูบ้ริโภคโดยประชาชนลดการ

บริโภคผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลเสียต่อสุขภาพ 20-35% โดยให้เหตุผลว่าราคาสูง 80% และลดการบริโภคเพราะห่วง

สุขภาพ 20% ในช่วงแรกยอดขายในผลิตภณัฑ์ท่ีถูกเก็บภาษีลดลง 27% ทาํให้ภาคอุตสาหกรรมมีการปรับสูตร

อาหารเพ่ือลดภาษี ผลของภาษีมีผลต่อการบริโภคนํ้ าตาลและเกลือของประชาชนโดยเฉพาะคนท่ีบริโภคปริมาณ

สูงอยูก่่อน 

3) การคุ้มครองสุขภาพตามกฎหมายของประเทศไทย 

สาํหรับประเทศไทยก็ตระหนกัและเลง็เห็นความสาํคญัของการคุม้ครองสุขภาพของประชาชนดว้ย

เช่นกนั โดยมีการคุม้ครองสิทธิดา้นสาธารณะสุขไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2560 และ

ในประเดน็เร่ืองการคุม้ครองสุขภาพของประชาชนดา้นโภชนาการในการบริโภคอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีมีรสหวาน 

มนัและเคม็บา้งแลว้โดยมีกฎหมายลาํดบัรองบญัญติัคุม้ครองไว ้แตอ่ยา่งไรก็ตาม ยงัไม่มีการจดัเก็บภาษีโซเดียม

หรือภาษีความเคม็แต่อยา่งใด ดงัต่อไปน้ี 

(1) สิทธิของประชาชน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 มีบทบญัญติัรับรอง

สิทธิดา้นสาธารณสุขไวห้มวดท่ี 3 หมวดสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย โดย มาตรา 47 บญัญติัวา่ “บุคคล

ยอ่มมีสิทธิไดรั้บบริการสาธารณสุขของรัฐ บุคคลผูย้ากไร้ยอ่มมีสิทธิไดรั้บบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสีย

ค่าใชจ่้ายตามท่ีกฎหมายบญัญติั และบุคคลยอ่มมีสิทธิไดรั้บการปกป้องและขจดัโรคติดต่ออนัตรายจากรัฐโดยไม่

เสียค่าใชจ่้าย” 

(2) หน้าทีข่องรัฐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2560 มีบทบญัญติักาํหนดหนา้ท่ี

ของรัฐในดา้นการสาธารณสุขไวใ้นหมวดท่ี 5 โดยมาตรา 55 บญัญติัว่า “หน้าท่ีของรัฐในด้านการสาธารณสุข 

“รัฐต้องดาํเนินการให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขท่ีมีประสิทธิภาพอย่างท่ัวถึง เสริมสร้างให้ประชาชนมี

ความรู้พืน้ฐานเก่ียวกับการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคและส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาภูมิ

ปัญญาด้านแพทย์แผนไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด และบริการสาธารณสุขตามวรรคหน่ึงต้องครอบคลุมการ

ส่งเสริมสุขภาพ การควบคุม และป้องกันโรคการรักษาพยาบาลและการพืน้ฟูสุขภาพด้วย รัฐต้องพัฒนาการบริการ

สาธารณสุขให้มคีุณภาพและมมีาตรฐานสูงขึน้อย่างต่อเน่ือง” 

(3) แนวนโยบายแห่งรัฐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2560 มีบทบญัญติักาํหนด

หน้าท่ีของรัฐในการพฒันาเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนไวใ้น หมวดท่ี 6 โดยมาตรา 71 บญัญติัว่า “รัฐพึง

เสริมสร้างความเข้มแขง็อย่างต่อเน่ืองอันเป็นองค์ประกอบพืน้ฐานท่ีสาํคัญของสังคม จัดให้ประชาชนมท่ีีอยู่อาศัย

อย่างเหมาะสม ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพเพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพแขง็แรงและมีจิตใจเข้มแข็ง 

รวมตลอดท้ังส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาให้ไปสู่ความเป็นเลิศและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน” 

(4) การจัดเก็บภาษีโซเดียม ประเทศไทยยงัไม่มีกฎหมายท่ีกาํหนดเร่ืองการจดัเก็บภาษีโซเดียมแต่

อย่างใด แต่อย่างไรก็ตาม จากการศึกษากฎหมายของต่างประเทศหลาย ๆ ประเทศพบว่า ในการจัดเก็บภาษี

โซเดียมนั้นไดมี้การศึกษาและเทียบเคียงหลกัเกณฑก์ารจดัเก็บภาษีความหวานและภาษีความมนัเป็นเกณฑ ์ดงันั้น 

หากประเทศไทยจะมีการดําเนินการจัดเก็บภาษีโซเดียมหรือภาษีความเค็ม กล่าวคือ พระราชบัญญัติภาษี

สรรพสามิต พ.ศ. 2560 และตามประกาศกฎกระทรวง เร่ืองการกาํหนดพิกดัอตัราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560  

ประกาศใช้ภาษีสรรพสามิตสําหรับเคร่ืองด่ืมท่ีมีนํ้ าตาลในวนัท่ี 16 กันยายน 2017 โดยมีเป้าหมายเพ่ือลดการ

บริโภคนํ้ าตาล อตัรามีกาํหนดท่ีจะเพ่ิมอยา่งค่อยเป็นค่อยไปในแต่ละช่วงเวลา ดงัน้ี  
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ช่วงที ่1 กฎกระทรวงกาํหนดพิกดัอตัราภาษีสรรพสามิตความหวาน กาํหนดวา่ ตั้งแต่กฎหมาย

สรรพสามิต มีผลบงัคบัใชว้นัท่ี 16 ก.ย.2560 ถึง 30 ก.ย. 2562 กาํหนดการจดัเก็บภาษีวา่ (1) เคร่ืองด่ืมท่ีมีปริมาณ

นํ้ าตาลไม่เกิน 6 กรัมต่อ 100 มิลลิลิตร เวน้การเก็บภาษี (2) ท่ีมีปริมาณนํ้ าตาลเกิน 6 กรัม แต่ไม่เกิน 8 กรัม ต่อ 100 

มิลลิลิตร เสียภาษี 0.10 บาทต่อลิตร (3) ท่ีมีปริมาณนํ้ าตาลเกิน 8 กรัมแต่ไม่เกิน 10 กรัม ต่อ 100 มิลลิลิตร เสียภาษี 

0.30 บาทต่อลิตร และ (4) ท่ีมีปริมาณนํ้ าตาลเกิน 10 กรัม แต่ไม่เกิน 14 กรัม ต่อ 100 มิลลิลิตร เสียภาษี 0.50 บาท

ต่อลิตร และ 5. ท่ีมีปริมาณนํ้ าตาลเกิน 14 กรัมต่อ 100 มิลลิลิตร เสียภาษี 1 บาทต่อลิตร 

ช่วงที่สอง หลงัจากช่วงแรกผ่านไปจะมีการปรับเปล่ียนปริมาณนํ้ าตาล โดยตั้งแต่ 1 ต.ค.2562 

ถึง 30 ก.ย.2564 เคร่ืองด่ืมท่ีมีปริมาณนํ้ าตาลเกิน 14 กรัม แต่ไม่เกิน 18 กรัม ต่อ 100 มิลลิลิตร เสียภาษี 3 บาทต่อ

ลิตร และ ท่ีมีปริมาณนํ้ าตาลเกิน 18 กรัมต่อ 100 มิลลิลิตร เสียภาษี 5 บาทต่อลิตร 

ช่วงที่สาม ในช่วงตั้งแต่วนัท่ี 1 ต.ค.2564 จนถึงวนัท่ี 30 ก.ย2566 เคร่ืองด่ืมท่ีมีปริมาณนํ้ าตาล

ไม่เกิน 8 กรัม แต่ไม่เกิน 10 กรัม ต่อ 100 มิลลิลิตร เสียภาษี 1 บาทต่อลิตร เคร่ืองด่ืมท่ีมีปริมาณนํ้ าตาลเกิน 10 กรัม

แต่ไม่เกิน 14 กรัม ต่อ 100 มิลลิลิตร เสียภาษี 3 บาทต่อลิตร และ ท่ีมีปริมาณนํ้ าตาลเกิน 14 กรัม ต่อ 100 มิลลิลิตร 

เสียภาษี 5 บาทต่อลิตร 

ช่วงที่ส่ี ตั้งแต่ 1 ต.ค.2566 เป็นตน้ไปเคร่ืองด่ืมท่ีมีปริมาณนํ้ าตาลเกิน 6 กรัม แต่ไม่เกิน 8 กรัม 

ต่อ 100 มิลลิลิตร เสียภาษี 1 บาทต่อลิตร เคร่ืองด่ืมท่ีมีปริมาณนํ้ าตาลเกิน 8 กรัม แต่ไม่เกิน 10 กรัม ต่อ 100 

มิลลิลิตร เสียภาษี 3 บาทต่อลิตร และเคร่ืองด่ืมท่ีมีปริมาณนํ้ าตาลเกิน 10 กรัมต่อลิตร เสียภาษี 5 บาทต่อลิตร 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้น จะเห็นไดว้า่การจดัเก็บภาษีความเคม็นั้นไม่ไดมี้วตัถุประสงคห์ลกัใน

การเพ่ิมรายไดใ้ห้แก่รัฐ แต่เป็นกลไกทางกฎหมายท่ีมีเป้าประสงค์เพ่ือเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคให้

ตระหนักถึงปัญหาสุขภาพและขณะเดียวกนัตามทฤษฎีอรรถประโยชน์นั้น ผูบ้ริโภคย่อมเลือกบริโภคสินคา้ท่ี

คุม้ค่าทั้งคุณภาพและราคาและประการสาํคญัหากผูบ้ริโภคไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสารท่ีเพียงพอในดา้นโภชนาการ

จากรัฐและจากฉลากของสินคา้ก็จะทาํให้ผูบ้ริโภคสามารถตดัสินใจอยา่งถูกตอ้งในการเลือกบริโภคสินคา้ต่าง ๆ 

นอกจากน้ีมาตรการในการจดัเก็บภาษีความเคม็ยงัเป็นกลไกสาํคญัท่ีทาํใหผู้ป้ระกอบการปรับลดปริมาณโซเดียม

ตามขนาดท่ีไม่เป็นโทษต่อร่างกาย ซ่ึงจะส่งผลให้ผูป้ระกอบการไม่ตอ้งแบกรับตน้ทุนและยงัเป็นการประหยดั

ภาษีอีกดว้ย ดงันั้น นโยบายการเก็บภาษีความเค็มไม่ไดห้วงัเร่ืองการเพ่ิมรายไดแ้ต่ตอ้งการให้ผูป้ระกอบการลด

ปริมาณโซเดียมผสมในอาหารให้ลดลงเพ่ือใหป้ระชาชนบริโภคอาหารท่ีเป็นประโยชน์กบัสุขภาพหรือเป็นโทษ

กบัสุขภาพใหน้อ้ยท่ีสุด (ณฐักร อุเทนสุด. (ออนไลน์, 2019)  

 

6. ข้อเสนอแนะ 

  1) นํามาตรการทางกฎหมายด้านภาษีมาเป็นกลไกในการลดปริมาณโซเดียม โดยมีหลกัเกณฑ์ทาง

กฎหมายดา้นภาษีท่ีชดัเจนท่ีมุ่งเนน้ให้เกิดการลดปริมาณโซเดียวในกระบวนการผลิตของผูป้ระกอบการมากกวา่

มุ่งเนน้การจดัเก็บภาษีในผลิตภณัฑใ์นอนัท่ีจะส่งผลกระทบต่อราคาสินคา้และภาระต่อผูบ้ริโภค 

  2) รัฐมีหน้าท่ีเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารดา้นการบริโภคให้ถูกตอ้งตามหลกัโภชนาการให้แก่ประชาชน 

รวมถึงเผยแพร่ขอ้มูลของโทษการรับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีมีนํ้ าตาล ไขมนัและโซเดียมสูงเกินกวา่ความ

ตอ้งการของร่างกาย 

  3) นาํมาตรการอ่ืนท่ีไม่ใช่มาตรการทางภาษี (Non Tax) ท่ีมีเป้าหมายมุ่งไปสู่การปรับลดปริมาณโซเดียม

ในผลิตภณัฑอ์าหารและเคร่ืองด่ืม เช่น  
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   3.1) การเฝ้าระวงั ควบคุม ติดตามการบริโภคโซเดียมของประชาชน รวมถึงการสร้างความตระหนกั

ใหแ้ก่ผูบ้ริโภคถึงความจาํเป็นในการลดการบริโภคโซเดียม 

   3.2) เฝ้าระวงั ติดตามและควบคุมปริมาณโซเดียมในกระบวนการผลิต 

   3.3) กาํหนดนโยบาย กฎ ระเบียบท่ีเหมาะสม 

   3.3) กาํหนดมาตรการจูงใจดา้นอ่ืน ๆ ท่ีนาํไปสู่การปรับลดปริมาณโซเดียม 
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การควบคุมฝ่ายปกครองโดยหลกัความชอบด้วยกฎหมายของการกระทาํทางปกครอง 

พเิคราะห์จากข้อความคดิไปสู่ผลการปฏบัิติราชการทางปกครอง 

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 
 

บทคัดย่อ 

 ฝ่ายปกครอง (administration) ประกอบด้วยหน่วยงานของรัฐ (State agencies) และเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

(State officials) หน้าท่ีทางกฎหมายของฝ่ายปกครอง คือ การดาํเนินกิจการทางปกครองเพ่ือให้บรรลุผลสําเร็จ 

(achievement) โดยการดาํเนินการดงักล่าวนั้น ฝ่ายปกครองตอ้งกระทาํการทางปกครอง ซ่ึงการกระทาํการดงักล่าว

น้ีเรียกว่า การกระทําทางปกครองของฝ่ายปกครอง โดยการกระทําทางปกครอง (administrative actions)  

อาจกระทาํในรูปแบบต่าง ๆ เช่น (1) ปฏิบติัการทางปกครอง (2) มาตรการภายในของฝ่ายปกครอง (3) สัญญา 

ทางปกครอง และ (4) นิติกรรมทางปกครอง  

 อย่างไรก็ตาม การกระทาํทางปกครองของฝ่ายปกครองอาจเป็นการกระทาํท่ีมิชอบดว้ยกฎหมายได ้ 

หากการกระทาํนั้นฝ่าฝืนต่อหลกัความชอบดว้ยกฎหมาย (principle of legality) ทั้งน้ี การกระทาํทางปกครองอาจ

ฝ่าฝืนต่อหลักความชอบด้วยกฎหมายได้หลายลักษณะ ซ่ึงแต่ละลักษณะเช่นว่าน้ีถือว่าขัดต่อหลักเกณฑ ์

ทางกฎหมาย โดยการกระทําทางปกครองท่ีมิชอบด้วยกฎหมายนั้ นอาจปรากฏข้ึนในลักษณะต่าง ๆ เช่น  

การกระทําโดยปราศจากอาํนาจ การกระทําโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามรูปแบบ การฝ่าฝืนหรือบิดเบือน 

ต่ออาํนาจ การละเมิดหรือฝ่าฝืนต่อกฎหมาย 

 หลกัความชอบดว้ยกฎหมายมีท่ีมาจากการสร้างหลกัประกนัต่อความคุม้ครองในเร่ืองสิทธิและเสรีภาพ

ของบุคคล เพ่ือป้องกนัการใชอ้าํนาจตามอาํเภอใจของฝ่ายปกครอง โดยมีพฒันาการมาจากแนวคิดของนิติรัฐ (État 

de droit) ซ่ึงนิติรัฐมีฐานความคิดอนัตรงกันขา้มกับรัฐตาํรวจ (État de police) ทั้ งน้ี ความมุ่งหมายสําคญัของ 

หลกัความชอบด้วยกฎหมาย คือ การวางหลกัการสําคญัเพ่ือให้ฝ่ายปกครองใช้อาํนาจหน้าท่ีของตนโดยให ้

ความเคารพต่อกฎหมายและกระทาํการทางปกครองโดยอยูภ่ายใตก้ฎหมาย 

 หลกัความชอบดว้ยกฎหมายก่อตั้งข้ึนจากหลกัเกณฑ์ท่ีพฒันาการโดยอาํนาจทางการเมือง โดยวิธีการ

ทางนิติบญัญติั ผา่นการปรุงแต่งโดยกระบวนการควบคุมทางตุลาการ ซ่ึงเป็นอาํนาจหนา้ท่ีของฝ่ายตุลาการท่ีสร้าง

หลกัดงักล่าวข้ึนจากบรรทดัฐานแห่งคดีพิพาท หลกัเกณฑ์เหล่าน้ีมีข้ึนเพ่ือผลในการจาํกดัขอบเขตอาํนาจของ 

การกระทาํและวธีิการซ่ึงกาํหนดบงัคบัไวแ้ก่ฝ่ายปกครอง 

 การปฏิบัติตามหลักความชอบด้วยกฎหมายยงัถือเป็นการเคารพต่อกฎหมายและยอมรับหลักการ

ปกครองภายใตก้ฎหมายอนัถือเป็นหลกันิติธรรม (rule of law) ซ่ึงเป็นหลกัท่ียดึถือการปฏิบติัตามกฎหมาย 
 

คาํสําคญั: ฝ่ายปกครอง, หน่วยงานของรัฐ, การกระทาํทางปกครอง, หลกัความชอบดว้ยกฎหมาย 
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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 

 หลักพ้ืนฐานสําคัญประการหน่ึงของรัฐเสรี (État libéral) คือ การกําหนดความสัมพันธ์ระหว่าง

ผูป้กครอง (les gouvernants) และผูอ้ยู่ใตป้กครอง (les gouvernés) (Philippe Georges, 1999) โดยทั้งสองฝ่ายอยู่

ภายใตห้ลกัเกณฑท์างกฎหมายท่ีกาํหนดข้ึนจากฝ่ายปกครอง (administration) อยา่งไรก็ตาม ฝ่ายปกครองตอ้งเปิด

โอกาสใหผู้อ้ยูใ่ตป้กครองสามารถใชสิ้ทธิโตแ้ยง้ คดัคา้น หรือฟ้องร้องต่อการใชอ้าํนาจของฝ่ายปกครองท่ีไม่ชอบ

ดว้ยกฎหมายได ้ ซ่ึงสิทธิดงักล่าวเป็นสิทธิทางธรรมชาติ (droits naturels) (ปรีดี เกษมทรัพย,์ 2546) อนัเป็นสิทธิ

มนุษยชน (droits de l’homme) ซ่ึงเป็นขอ้ความคิดท่ีรวมถึงสิทธิพ้ืนฐาน (droits fondamentaux) ท่ีมีติดตวัมากบั

ธรรมชาติของความเป็นมนุษย ์(nature humaine) (Jacques Godechot, 1995) และยงัหมายความรวมถึงเสรีภาพ 

(libertés) ของปัจเจกชนดว้ย (Gilles Lebreton, 2005) ระบบกฎหมายปกครองของรัฐสมยัใหม่จะวางอยูบ่นแนวคิด

พ้ืนฐานแห่งหลกัการท่ีสาํคญั คือ หลกัความชอบดว้ยกฎหมายของการกระทาํทางปกครอง (principle of legality 

of administrative action) ซ่ึงมีความมุ่งหมายเพ่ือป้องกันมิให้ฝ่ายปกครองซ่ึงหมายถึงหน่วยงานของรัฐและ
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เจา้หนา้ท่ีของรัฐใชอ้าํนาจรัฐ (State power) ไปจาํกดัสิทธิและเสรีภาพดา้นต่าง ๆ ของปัจเจกชนจนเกินขอบเขต 

แห่งความจําเป็น (วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, 2542) อย่างไรก็ตาม หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทํา 

ทางปกครองมกัจะไดรั้บการนาํไปปรับใชโ้ดยกระบวนการควบคุมและตรวจสอบการกระทาํทางปกครองโดย

ผา่นองคก์รตุลาการ (control by the judicial review) แต่ในฝ่ายปกครองเองนั้น การนาํหลกัความชอบดว้ยกฎหมาย

ของการกระทาํทางปกครองมาปรับใช้เองนั้นกลบัปรากฏมีน้อยมาก ซ่ึงโดยส่วนใหญ่แลว้ ฝ่ายปกครองแทบ 

จะไม่มีการกล่าวถึงหลกัความชอบดว้ยกฎหมายของการกระทาํทางปกครอง ทั้ง ๆ ท่ีฝ่ายปกครองเองควรเป็น 

ฝ่ายท่ีตอ้งคาํนึงถึงความสาํคญัของหลกัการน้ี  

 

2. วตัถุประสงค์ 

 1. เพ่ือนําเสนอปัญหาและพิเคราะห์ในประเด็นท่ีเก่ียวกับฝ่ายปกครองท่ีเป็นหน่วยงานของรัฐ  

ซ่ึงพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มีนิยามคาํวา่ หน่วยงานทางปกครอง 

แต่ในพระราชบญัญติัน้ีกลบัไม่ปรากฏคาํว่า หน่วยงานของรัฐ ซ่ึงอาจเป็นผลให้การพิจารณาฝ่ายปกครองท่ีเป็น

หน่วยงานของรัฐมีความแตกต่างไปจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2560 และกฎหมายอ่ืน 

 2. เพ่ือแสดงหลักการสําคัญของการควบคุมฝ่ายปกครองโดยหลักความชอบด้วยกฎหมายของ 

การกระทาํทางปกครอง และพิเคราะห์หาสาเหตุว่าเหตุใดฝ่ายปกครองจึงมกัไม่ดาํเนินการควบคุมการกระทาํ 

ทางปกครองของตนเองโดยอาศัยหลกัความชอบด้วยกฎหมายของการกระทาํทางปกครอง แต่กลบัปรากฏว่า

หน้าท่ีและอาํนาจในการควบคุมการกระทาํทางปกครองโดยหลกัความชอบดว้ยกฎหมายน้ีกลบัเป็นหนา้ท่ีของ

ประชาชนหรือผูเ้สียหายท่ีจะตอ้งไปยืน่เร่ืองเพ่ือขอใหศ้าลใชอ้าํนาจในการควบคุมและตรวจสอบโดยใชห้ลกัการ

ดงักล่าวแทน 

 

3. ความหมายของฝ่ายปกครอง ที่มา พัฒนาการ และความมุ่งหมายของหลักความชอบด้วย

กฎหมาย 

 ฝ่ายปกครอง (administration ) เป็นผูใ้ช้อาํนาจหน้าท่ี (compétence) ตามกฎหมายแทนรัฐ (État) โดย 

ฝ่ายปกครองประกอบดว้ยเจา้หน้าท่ีของรัฐ (agents de l’État) และหน่วยงานของรัฐ (organes administratifs de 

l’État)  ทั้ งน้ี พระราชบัญญติัจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 3 ได้ให้นิยาม 

(definition) คาํวา่ “เจา้หนา้ท่ีของรัฐ” หมายความวา่ 

 (1) ขา้ราชการ พนกังาน ลูกจา้ง คณะบุคคล หรือผูท่ี้ปฏิบติังานในหน่วยงานทางปกครอง 

 (2) คณะกรรมการวินิจฉยัขอ้พิพาท คณะกรรมการหรือบุคคลซ่ึงมีกฎหมายให้อาํนาจในการออกกฎ 

คาํสัง่ หรือมติใด ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อบุคคล และ 

 (3) บุคคลท่ีอยูใ่นบงัคบับญัชาหรือในกาํกบัดูแลของหน่วยงานทางปกครอง หรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐตาม 

(1) หรือ (2) 

 ข้อสังเกต พระราชบัญญัติจัดตั้ งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มีนิยามคาํว่า 

หน่วยงานทางปกครอง (administrative agency) แต่ในพระราชบญัญติัน้ีกลบัไม่ปรากฏคาํว่า หน่วยงานของรัฐ 

(State agency) และหากพิจารณาจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 แลว้จะพบวา่ มีถอ้ยคาํ

ของคาํวา่ หน่วยงานของรัฐ แต่ไม่ปรากฏคาํวา่ หน่วยงานทางปกครอง เม่ือวเิคราะห์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร

ไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 231 (2) แลว้ จะเห็นได้ว่า บทบัญญติัของรัฐธรรมนูญน้ีกาํหนดให้ผูต้รวจการ
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แผ่นดิน (Ombudsman) เสนอเร่ืองพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง หากปรากฏว่ามีกรณีท่ีกฎ คาํสั่ง หรือ 

การกระทาํอ่ืนใดของหน่วยงานของรัฐหรือเจา้หน้าท่ีของรัฐ มีปัญหาเก่ียวกบัความชอบดว้ยรัฐธรรมนูญหรือ

กฎหมาย กรณีดังกล่าวจึงมีปัญหาในประเด็นถ้อยคาํท่ีมีความขัดหรือแยง้กันในเร่ืองหน่วยงานของรัฐกับ

หน่วยงานทางปกครอง 

 หลักความชอบด้วยกฎหมายเป็นหลักท่ีถือว่าฝ่ายปกครองต้องอยู่ภายใตก้ฎหมาย (administration 

soumise au droit) การท่ีฝ่ายปกครองตอ้งอยูภ่ายใตก้ฎหมายน้ีเป็นขอ้ความคิด (conception) ท่ีมีความสอดคลอ้งกบั

นิติรัฐ (État de droit) ซ่ึงมีความหมายอนัตรงกนัขา้มกบัรัฐตาํรวจ (État de police) (Jacques Chevallier, 1988) โดย

รัฐเสรีประชาธิปไตยสมยัใหม่ต่างยอมรับว่าฝ่ายปกครองตอ้งผูกพนัต่อหลกัเกณฑ์ของกฎหมาย (règle de droit) 

ซ่ึงเป็นหลกัพ้ืนฐานของแนวคิดเสรีนิยมทางการเมือง (libéralisme politique) อนัเป็นอุดมคติท่ียึดถือมาตั้งแต่  

ค.ศ. 1789 ซ่ึงเป็นแนวคิดสําคัญท่ีใช้อธิบายพัฒนาการและความมุ่งหมายในเร่ืองความคิดอันเ ก่ียวกับ 

หลกัความชอบดว้ยกฎหมาย (Jean Rivero et Jean Waline, 2000) 

 รัฐตาํรวจมีแนวคิดท่ีแตกต่างไปจากนิติรัฐ โดยรัฐตาํรวจจะให้อาํนาจแก่ฝ่ายปกครองในการดาํเนินการ

ต่าง ๆ ซ่ึงฝ่ายปกครองสามารถใชอ้าํนาจและดุลพินิจของตนดาํเนินการไดทุ้กกรณี หากเห็นวา่มีความจาํเป็น และ

ฝ่ายปกครองสามารถแกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงกฎหมายได ้หากเห็นสมควร ทั้งน้ี รัฐตาํรวจ (État de police) เป็นรัฐท่ี

ดาํเนินการหรือปล่อยให้อาํนาจฝ่ายปกครองสามารถท่ีจะใชก้าํลงัและอาํนาจบงัคบัแก่ประชาชน โดยเลือกใช้

มาตรการ (sanction) ซ่ึงฝ่ายปกครองจะทําการตัดสินใจโดยยึดตนเองหรือคาํบัญชา (commandement) จาก

ผูป้กครองเป็นหลกั (Jean-Pierre Henry, 1997) รัฐตาํรวจน้ีทาํให้ประชาชนขาดสิทธิและเสรีภาพ จึงมีนัยและ

ขอ้ความคิดท่ีตรงกนัขา้มกบันิติรัฐ (au contraire de l’État de droit) (พชัฌา จิตรมหึมา, 2559) 

 ส่วนนิติรัฐ (État de droit) นั้ นมีแนวคิดอันสําคัญว่า ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับองค์กร 

ของรัฐนั้น นิติรัฐเป็นรัฐท่ีซ่ึงฝ่ายปกครอง (administration) อยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑท์างกฎหมาย ดงันั้น ประชาชนจึง

มีความเป็นไปไดท่ี้จะเสนอขอ้พิพาทโดยโตแ้ยง้คาํวินิจฉัยและดุลพินิจของฝ่ายปกครองโดยนาํเสนอต่อองคก์ร

ตุลาการท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ีในการวินิจฉัยคดีขอ้พิพาทระหว่างประชาชนกบัฝ่ายปกครอง ระบบนิติรัฐ (régime de 

l’État de droit) นั้น ฝ่ายปกครองจะดาํเนินการต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์แห่งพลเมือง (intérêt des citoyens) และมีข้ึน

เพ่ือความมุ่งหมายพิเศษท่ีจะให้ความคุม้ครองแก่พลเมืองและปกป้องพลเมืองต่อการใชอ้าํนาจตามอาํเภอใจของ

บรรดาผูมี้อาํนาจแห่งรัฐ (arbitraire des autorités étatiques) (Raymond Carré de Malberg, 1920) 

 หากพิจารณาในแง่มุมทางกฎหมายแลว้ จะเห็นไดว้า่ หลกัความชอบดว้ยกฎหมาย (principe de légalité) 

มีแนวคิดเช่นเดียวกับนิติรัฐ โดยมุ่งหมายให้ความคุ้มครองแก่ประชาชนจากการใช้อํานาจโดยมิชอบของ 

ฝ่ายปกครอง หลกัความชอบดว้ยกฎหมายก่อตั้งข้ึนจากหลกัเกณฑท่ี์พฒันาการโดยอาํนาจทางการเมือง โดยวธีิการ 

ทางนิติบัญญติั ผ่านการปรุงแต่งโดยกระบวนการควบคุมทางตุลาการ (contrôle juridictionnel) ซ่ึงเป็นอาํนาจ

หน้าท่ีของฝ่ายตุลาการท่ีสร้างหลกัดงักล่าวข้ึนจากบรรทดัฐานแห่งคดีพิพาท หลกัเกณฑ์เหล่าน้ีมีข้ึนเพ่ือผลใน 

การจาํกดัขอบเขตอาํนาจของการกระทาํและวธีิการซ่ึงกาํหนดบงัคบัไวต้่อฝ่ายปกครอง (Jacques Viguier, 2005) 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 มาตรา 3 วรรคสอง วางหลกัให้หน่วยงานของรัฐ 

ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลกันิติธรรม เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ

และความผาสุกของประชาชนโดยรวม ดงันั้น การปฏิบติัตามหลกัความชอบดว้ยกฎหมายจึงก่อให้การปฏิบติั

หนา้ท่ีนั้นเป็นไปตามกฎหมายอนัเป็นการเคารพและยดึถือหลกันิติธรรมตามบทบญัญติัในรัฐธรรมนูญ 
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4. การกระทาํทางปกครองของฝ่ายปกครอง 

 หนา้ท่ีทางกฎหมายของฝ่ายปกครอง (fonction normative de l’administration) คือ การดาํเนินกิจการทาง 

ปกครองเพ่ือใหบ้รรลุผลสาํเร็จ (réussite) โดยการดาํเนินการดงักล่าวนั้น ฝ่ายปกครองตอ้งกระทาํการทางปกครอง 

ซ่ึงการกระทําการดังกล่าวน้ีเรียกว่า การกระทําทางปกครองของฝ่ายปกครอง (actions administratives de 

l’administration) อย่างไรก็ตาม การกระทาํต่าง ๆ ของฝ่ายปกครอง (actes de l’administration) อาจเก่ียวขอ้งกบั

ขอบเขตของกฎหมายมหาชนและกฎหมายแพ่งได ้โดยหากเป็นการกระทาํทางปกครอง (actions administratives) 

จะถือเป็นการกระทาํท่ีอยู่ภายใตข้อบเขตทางกฎหมายมหาชน (droit public) ส่วนการกระทาํอ่ืน ๆ ของฝ่าย

ปกครอง จะอยูภ่ายใตข้อบเขตทางกฎหมายแพง่ (droit privé) (Marie-Christine Rouault, 2007) 

 การกระทาํทางปกครองของฝ่ายปกครอง (actions administratives de l’administration) ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

กฎหมายมหาชนอาจมีลกัษณะซ่ึงเป็นการกระทาํในรูปแบบต่าง ๆ อนัไดแ้ก่  

 (1) ปฏิบติัการทางปกครอง (acte réel) เป็นการกระทาํของฝ่ายปกครอง โดยหน่วยงานของรัฐ เจา้หนา้ท่ี

ของรัฐ หรือบุคคลท่ีใชอ้าํนาจทางปกครองแทนรัฐกระทาํการท่ีมิใช่นิติกรรมทางปกครอง (acte administratif) 

(วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, 2547) เน่ืองจากไม่ได้ประสงค์จะให้มีความผูกพนัต่อการกระทาํนั้นในลักษณะท่ีเป็น 

นิติกรรม (acte juridique) แต่เป็นการกระทาํในทางขอ้เท็จจริง (fait) ซ่ึงเป็นการกระทาํท่ีมุ่งหมายให้เกิดผลใน 

ทางขอ้เท็จจริงเท่านั้น เช่น การกาํจดัขยะมูลฝอย การขบัรถยนต์ของหน่วยงาน การดูแลอาคารสถานท่ี การให้

คาํแนะนาํ หรือการอธิบายให้ประชาชนท่ีมาติดต่อหน่วยงานเขา้ใจเร่ืองราวของงานท่ีให้บริการ โดยปฏิบติัการ

ทางปกครอง (Realakt) นั้น ไม่มีบทบาทในทางกฎหมายปกครองเท่าใดนกั แต่อาจมีผลในทางแพง่ซ่ึงก่อใหเ้กิดผล

ผูกพนัในนิติกรรมทางแพ่งอนัเป็นผลมาจากนิติเหตุ คือ ความรับผิดทางละเมิด (กมลชยั รัตนสกาววงศ์, 2544) 

ทั้งน้ี คณะกรรมการวิธีปฏิบติัราชการทางปกครองไดใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัปฏิบติัการทางปกครองวา่ ปฏิบติัการ 

ทางปกครองไม่ใช่คาํสัง่ทางปกครอง เป็นเพียงการปฏิบติัการทางปกครองจากการปฏิบติัหนา้ท่ี โดยไม่มีการก่อตั้ง

สิทธิใด ๆ ข้ึนใหม่ในทางกฎหมาย (ความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง (เร่ืองเสร็จท่ี 

1385/2556)) 

 (2) มาตรการภายในของฝ่ายปกครอง (mesure d’ordre intérieur de l’administration) มาตรการภายใน

ของฝ่ายปกครองมีลกัษณะเฉพาะ โดยอาจเป็นการกระทาํในการเตรียมการ การยืนยนั หรือการช้ีแจง (actes 

préparatoires, confirmatifs ou indicatifs) ของฝ่ายปกครอง ซ่ึงมาตรการภายในน้ีจะมีผลภายในฝ่ายปกครองท่ี

ผูกพนัต่อเจา้หนา้ท่ีและมีผลภายในฝ่ายปกครอง ทั้งน้ี การออกคาํสั่งในบางกรณีจากผูบ้งัคบับญัชาอาจมีลกัษณะ

เป็นมาตรการภายในของฝ่ายปกครอง โดยมาตรการภายในน้ีไม่ได้เป็นการก่อตั้ งสิทธิ หรือมีผลกระทบต่อ

สถานภาพของสิทธิหรือหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของรัฐภายในฝ่ายปกครองนั้น คาํสั่งการดังกล่าว จึงไม่ถือเป็น 

นิติกรรมทางปกครอง (acte administratif) (Jean-Marie Auby, 1985) การปฏิบัติงานทางปกครองนั้ นอาจมี 

การกระทาํของฝ่ายปกครองหลายกรณีท่ีไม่ถือเป็นนิติกรรมทางปกครอง เน่ืองจากเป็นการกระทาํท่ีเป็นเพียง

ขั้นตอนในการเตรียมการ หรือเป็นเพียงการให้ความเห็น ขอ้แนะนาํ หรือเป็นเพียงการแจง้คาํสั่งทางปกครอง

เท่านั้น โดยการกระทาํทางปกครองในลกัษณะน้ีเป็นเพียงการสั่งการท่ีมีผลภายในฝ่ายปกครอง แต่ไม่ไดมี้ผล 

ทางกฎหมายต่อบุคคลภายนอก (ฤทยั หงส์สิริ, 2547) คณะกรรมการวธีิปฏิบติัราชการทางปกครองใหค้วามเห็นวา่ 

คาํสั่งยา้ยขา้ราชการครูให้ไปดาํรงตาํแหน่งอ่ืนภายในกรมเดียวกนัเป็นการบริหารงานภายในหน่วยงานของรัฐ

เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่การปฏิบติัราชการ ซ่ึงมีผลเป็นเพียงการเปล่ียนแปลงภารกิจในการปฏิบติัหนา้ท่ี 
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โดยสิทธิและประโยชน์ในฐานะการเป็นขา้ราชการของผูถู้กยา้ยมิไดเ้ปล่ียนแปลงไปจากเดิม ดงันั้น คาํสัง่ดงักล่าว

จึงมิใช่คาํสัง่ทางปกครอง (ความเห็นของคณะกรรมการวธีิปฏิบติัราชการทางปกครอง (เร่ืองเสร็จท่ี 514/2545))  

 (3) สัญญาทางปกครอง (contrat administratif) เป็นนิติกรรมทางปกครองตั้งแต่สองฝ่ายข้ึนไป หรือท่ี

เรียกวา่ นิติกรรมทางปกครองหลายฝ่าย (acte administratif plurilatéral) โดยสัญญาทางปกครองเป็นเคร่ืองมือใน

การผูกนิติสัมพนัธ์ในทางกฎหมายของฝ่ายปกครอง เพ่ือดาํเนินภารกิจท่ีอยู่ในอาํนาจหนา้ท่ีให้บรรลุผล การผูก 

นิติสัมพนัธ์ดงักล่าวอาจมีผลเป็นการก่อ เปล่ียนแปลง โอน สงวน หรือระงบัไปซ่ึงนิติสัมพนัธ์อนัเป็นไปตาม 

หลกักฎหมายปกครอง (principe de droit administratif) 

 พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 3 บญัญติัคาํนิยามของ

สัญญาทางปกครองวา่ ในพระราชบญัญติัน้ี “สัญญาทางปกครอง” หมายความรวมถึง สัญญาท่ีคู่สัญญาอยา่งนอ้ย

ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเป็นบุคคลซ่ึงกระทําการแทนรัฐ และมีลักษณะเป็นสัญญา

สัมปทาน สัญญาท่ีให้จัดทําบริการสาธารณะ หรือจัดให้มีส่ิงสาธารณูปโภคหรือแสวงประโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาติ  

 (4) นิติกรรมทางปกครอง (acte administratif) คาํว่า “นิติกรรมทางปกครอง” เป็นการแปลถอ้ยคาํจาก 

คาํว่า acte administratif ซ่ึงเป็นภาษาฝร่ังเศส โดยแปลถอ้ยคาํตามลกัษณะเดียวกับคาํว่า juristic act ของภาษา 

องักฤษ ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบักฎหมายแพ่งท่ีมีแนวคิดทฤษฎีในเร่ืองนิติกรรม (juristic act) (อมร จนัทรสม

บูรณ์, 2527) ทั้งน้ี นิติกรรมทางปกครองอาจแบ่งออกเป็นสองลกัษณะ คือ นิติกรรมทางปกครองฝ่ายเดียว (actes 

administratifs unilatéraux) และนิติกรรมทางปกครองหลายฝ่าย (acte administratif plurilatéral) ซ่ึงเป็นนิติกรรม

ทางปกครองตั้ งแต่สองฝ่ายข้ึนไป หรือท่ีเรียกว่า สัญญาทางปกครอง (contrat administratif) โดยสัญญาทาง

ปกครองนั้นมีลกัษณะเป็นสญัญา (contrat) โดยสญัญาเป็นขอ้ตกลงท่ีเกิดจากความสมคัรใจของบุคคลซ่ึงอยา่งนอ้ย

ตอ้งมีตั้ งแต่สองฝ่ายข้ึนไป (accord de volontés conclu entre deux personnes au moins) ซ่ึงตอ้งการให้เกิดสิทธิ

และมีผลผูกพันระหว่างกัน (droits et obligations) ความตกลงโดยสมัครใจน้ีต้องเกิดจากความยินยอม 

consentements) ซ่ึงมีผลให้สัญญาทางปกครองมีความแตกต่างไปจากนิติกรรมทางปกครองฝ่ายเดียว (Laurent 

Richer, 2014) 

 ส่วนนิติกรรมทางปกครองฝ่ายเดียวเป็นนิติกรรม (acte juridique) ท่ีฝ่ายปกครอง (administration) 

สามารถกาํหนดหนา้ท่ีใหแ้ก่อีกฝ่ายหน่ึงไดแ้ต่เพียงฝ่ายเดียว โดยอีกฝ่ายหน่ึงไม่จาํเป็นตอ้งใหค้วามยนิยอม เพราะ

ในทางกฎหมายมหาชน (droit public) ฝ่ายปกครองย่อมมีฐานะเหนือกว่าฝ่ายผูอ้ยูใ่ตป้กครอง โดยฝ่ายปกครอง 

มีหน้าท่ีคุม้ครองประโยชน์สาธารณะ (intérêt public) ลกัษณะเช่นน้ีมีความแตกต่างไปจากนิติกรรมฝ่ายเดียว 

ตามกฎหมายแพ่ง (droit privé) ท่ีตามกฎหมายแพ่งนั้นจะถือว่าเอกชนทั้งสองฝ่ายอยู่ในฐานะอนัเท่าเทียมกนั 

ดงันั้น เอกชนฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจึงไม่อาจกาํหนดหนา้ท่ีให้แก่อีกฝ่ายหน่ึงโดยท่ีอีกฝ่ายหน่ึงนั้นไม่ยินยอม (ชาญชยั  

แสวงศกัด์ิ, 2549) 

 นิติกรรมทางปกครองฝ่ายเดียวเป็นผลท่ีเกิดข้ึนจากการใชอ้าํนาจรัฐของฝ่ายปกครอง ซ่ึงเป็นการกระทาํ 

ทางปกครองท่ีมีผลทางกฎหมาย โดยอาจเป็นการใชอ้าํนาจรัฐตามกฎหมายของฝ่ายนิติบญัญติั (the legislative) 

ฝ่ายบริหาร (the executive) ฝ่ายตุลาการ (the judiciary) หน่วยงานของรัฐ (State agencies) หน่วยงานอิสระตาม

รัฐธรรมนูญ (independent agencies under the Constitution) องคก์รอิสระ (independent organizations) หรือองคก์ร

เอกชน (private organizations) ซ่ึงใช้อํานาจรัฐในทางปกครอง ทั้ งน้ี นิติกรรมทางปกครองอาจเป็นคําสั่ง 
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ทางปกครอง (administrative act) หรือกฎ (by-law) ซ่ึงมีคาํนิยามอยู่ในมาตรา 5 แห่งพระราชบญัญติัวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

 

6. การควบคุมและตรวจสอบการกระทาํทางปกครองตามหลกัความชอบด้วยกฎหมาย 

 หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทําทางปกครองนั้ น ตามหลักการน้ี มีความหมายว่า  

ฝ่ายปกครอง (administration) จะกระทาํการใดท่ีอาจมีผลกระทบต่อสิทธิ เสรีภาพ หรือประโยชน์ อนัชอบธรรม

ของบุคคลใดไดก็้ต่อเม่ือเป็นไปตามเง่ือนไขทั้งสองประการ คือ  

 1. มีกฎหมายให้อาํนาจกระทาํการได ้หากไม่มีกฎหมายบญัญติัให้อาํนาจไว ้ฝ่ายปกครองย่อมมิอาจ

กระทาํการดงักล่าวได ้และจะสนันิษฐานวา่กฎหมายใหอ้าํนาจแก่ฝ่ายปกครองกระทาํการเช่นวา่น้ีหาไดไ้ม่ และ 

 2. ฝ่ายปกครองจะตอ้งกระทาํการดงักล่าวภายในขอบเขตท่ีกฎหมายกาํหนดไวเ้ท่านั้น 

 หลกัการกระทาํทางปกครองตอ้งชอบดว้ยกฎหมายในความหมายท่ีว่า ฝ่ายปกครองจะกระทาํการใดท่ี

อาจมีผลกระทบต่อสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลคนใดคนหน่ึงไดก็้ต่อเม่ือมีกฎหมายใหอ้าํนาจและจะตอ้งกระทาํ

การดงักล่าวภายในกรอบท่ีกฎหมายกาํหนด แสดงให้เห็นว่ากฎหมายเป็นทั้งแหล่งท่ีมา (source) และขอ้จาํกดั 

(limitation) ของอาํนาจกระทาํการต่าง ๆ ของฝ่ายปกครอง (มานิตย ์จุมปา, 2554) ดงันั้น การกระทาํทางปกครอง 

จึงเป็นเพียงการบงัคบัใหก้ารต่าง ๆ เป็นไปตามกฎหมายเท่านั้น 

 การกระทําทางปกครอง (action administrative) อาจเป็นการกระทําท่ีมิชอบด้วยกฎหมายได้ หาก 

การกระทาํนั้นฝ่าฝืนต่อหลกัความชอบดว้ยกฎหมาย ทั้งน้ี การกระทาํทางปกครองอาจฝ่าฝืนต่อหลกัความชอบ 

ด้วยกฎหมายได้หลายลกัษณะ ซ่ึงแต่ละลกัษณะเช่นว่าน้ีถือว่าขดัต่อหลกัเกณฑ์ทางกฎหมาย (règle de droit)  

โดยการกระทาํทางปกครองท่ีมิชอบดว้ยกฎหมายนั้นอาจปรากฏข้ึนในลกัษณะต่าง ๆ ซ่ึงไดแ้ก่  

 การกระทาํโดยปราศจากอาํนาจ (incompétence) เป็นการกระทาํท่ีไม่มีกฎหมายกาํหนดอาํนาจหน้าท่ี 

ให้ไว ้ซ่ึงการกระทาํในลกัษณะน้ี หากผูไ้ม่มีอาํนาจดาํเนินการออกคาํสั่งทางปกครอง ยอ่มถือเป็นคาํสั่งท่ีไม่ชอบ

ดว้ยกฎหมาย (ความเห็นคณะกรรมการวธีิปฏิบติัราชการทางปกครอง (เร่ืองเสร็จท่ี 471/2548))  

 การกระทาํโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายตามรูปแบบ (illégalité relative à la forme) หรือเป็นการกระทาํโดย

ผิดรูปแบบ (vice de forme) เป็นการกระทําท่ีผิดขั้นตอนหรือลาํดับตอนท่ีกฎหมายกําหนดไว ้หรืออาจเป็น 

การกระทาํโดยไม่ถูกตอ้งตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีกาํหนดไวส้าํหรับการกระทาํนั้น 

เช่น คาํพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี ฟ. 35/2560  

 การฝ่าฝืนหรือบิดเบือนต่ออาํนาจ (détournement de pouvoir) อาจเป็นการกระทาํท่ีเป็นการตีความ 

หรือแปลความกฎหมายให้ผิดไปจากเจตนารมณ์ของกฎหมาย หรือเป็นการใชดุ้ลพินิจโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย  

ซ่ึงศาลปกครองมีอาํนาจควบคุมตรวจสอบว่าฝ่ายปกครองมีการใชดุ้ลพินิจโดยชอบดว้ยกฎหมายแลว้หรือไม่ 

(คาํสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี 738/2560) 

 การละเมิดหรือฝ่าฝืนต่อกฎหมาย (violation de la loi) เป็นการละเมิดหรือฝ่าฝืนต่อบทบัญญติัแห่ง

กฎหมาย หรือกระทาํการท่ีขดัหรือแยง้ต่อบทบญัญติัของกฎหมาย ทั้งน้ี การออกคาํสั่งทางปกครองท่ีผิดพลาด

อย่างร้ายแรงและฝ่าฝืนกฎหมายอย่างชัดเจน ทาํให้คาํสั่งทางปกครองนั้นไม่มีผล (ความเห็นคณะกรรมการ 

วธีิปฏิบติัราชการทางปกครอง (เร่ืองเสร็จท่ี 268/2552))  
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7. ข้อเสนอแนะ 

  ปัญหาสําคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมฝ่ายปกครองโดยหลกัความชอบดว้ยกฎหมายของการกระทาํ 

ทางปกครองมีกรณีท่ีเป็นปัญหาอนัควรพิเคราะห์ พิจารณา และคน้หานิติวธีิในการแกไ้ขสองประเด็น ดงัน้ี 

 (1) ปัญหาในประเด็นท่ีเก่ียวกับฝ่ายปกครองท่ีเป็นหน่วยงานของรัฐ ซ่ึงพระราชบัญญัติจัดตั้ ง 

ศาลปกครองและวธีิพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มีนิยามคาํวา่ หน่วยงานทางปกครอง (administrative agency) 

แต่ในพระราชบัญญติัน้ีกลบัไม่ปรากฏคาํว่า หน่วยงานของรัฐ (State agency) ซ่ึงอาจเป็นผลให้การพิจารณา 

ฝ่ายปกครองท่ีเป็นหน่วยงานของรัฐมีความแตกต่างไปจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 

และกฎหมายอ่ืน การใชถ้อ้ยคาํวา่ หน่วยงานทางปกครอง ตามพระราชบญัญติัน้ีอาจมีเหตุผลมาจากความมุ่งหมาย

ท่ีจะให้ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาคดีท่ีเก่ียวกับหน่วยงานของรัฐเฉพาะหน่วยงานของรัฐท่ีใช้อํานาจ 

ทางปกครองหรือไดรั้บมอบหมายให้ใช้อาํนาจทางปกครองหรือให้ดาํเนินกิจการทางปกครอง จึงไดมี้การให้ 

คาํนิยามหน่วยงานดงักล่าวว่า หน่วยงานทางปกครอง อยา่งไรก็ตาม การบญัญติักฎหมายโดยกาํหนดคาํนิยามท่ี

แตกต่างไปจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยและกฎหมายอ่ืนนั้น อาจทาํให้เกิดปัญหาความไม่สอดคลอ้ง

ของบทบญัญติัแห่งกฎหมาย แต่หากมีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบญัญติัน้ีโดยใช้ถอ้ยคาํว่า หน่วยงานของรัฐ  

แทนคําว่า หน่วยงานทางปกครอง อาจทําให้การกําหนดถ้อยคําน้ีมีความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทยและกฎหมายอ่ืน ซ่ึงไม่ไดส่้งผลกระทบใดต่ออาํนาจพิจารณาคดีของศาลปกครอง เพราะหาก

พิจารณาในทางทฤษฎีและหลกักฎหมายปกครองแลว้ ศาลปกครองยอ่มมีอาํนาจพิจารณาคดีหน่วยงานของรัฐท่ีใช้

อาํนาจทางปกครองหรือไดรั้บมอบหมายใหใ้ชอ้าํนาจทางปกครองหรือใหด้าํเนินกิจการทางปกครอง การพิจารณา

วา่ศาลปกครองมีอาํนาจพิจารณาคดีพิพาทเก่ียวกบัหน่วยงานของรัฐใดนั้น จึงพิจารณาท่ีการใชอ้าํนาจทางปกครอง

และการดาํเนินกิจการทางปกครอง 

 (2) ปัญหาในประเด็นท่ีเก่ียวกับการดําเนินการให้หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทํา 

ทางปกครองเป็นหลกัท่ีไดรั้บการยึดถือและปฏิบติัอย่างเป็นรูปธรรมของฝ่ายปกครอง แมว้่าหลกัการน้ีจะเป็น 

หลกักฎหมายทัว่ไป (general principles of laws) ซ่ึงมีผลผกูพนัต่อฝ่ายปกครอง แต่หลกัการน้ีมกัจะถูกละเลยหรือ

เพิกเฉยต่อการดาํเนินการของฝ่ายปกครอง และปล่อยใหเ้ป็นหนา้ท่ีขององคก์รตุลาการเพ่ือควบคุมและตรวจสอบ

การกระทาํทางปกครอง เพ่ือแกไ้ขปัญหาในประเด็นน้ี จึงเห็นควรให้มีการกาํหนดเก่ียวกบัหลกัความชอบดว้ย

กฎหมายไวใ้นพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เพ่ือใหเ้กิดเป็นรูปธรรมในการดาํเนินการ

ทางปกครองของฝ่ายปกครอง ซ่ึงการกาํหนดไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรในกฎหมายวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง

อาจส่งผลให้ฝ่ายปกครองตอ้งคาํนึงถึงหลกัความชอบดว้ยกฎหมายของการกระทาํทางปกครองท่ีฝ่ายปกครองจะ

ดาํเนินการ เพราะการกาํหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นการทาํใหเ้กิดความชดัเจนและช่วยย ํ้าเตือนใหฝ่้ายปกครอง

ตอ้งคาํนึงถึงหลกัความชอบดว้ยกฎหมายทุกคร้ังท่ีจะปฏิบติัราชการทางปกครอง โดยตอ้งกระทาํการทางปกครอง

ให้เป็นไปตามกฎหมาย ซ่ึงอาจช่วยป้องกนัการกระทาํทางปกครองท่ีมิชอบดว้ยกฎหมาย รวมทั้งเป็นการลดความ

เสียหายท่ีจะเกิดข้ึนจากการกระทาํทางปกครองท่ีมิชอบดว้ยกฎหมายจากฝ่ายปกครองอนัถือเป็นการควบคุมก่อนท่ี

จะเกิดการกระทาํทางปกครองท่ีมิชอบดว้ยกฎหมาย 

 หากไดมี้การดาํเนินการแกไ้ขเพ่ิมเติมกฎหมายตามขอ้เสนอแนะน้ี อาจส่งผลใหก้ารควบคุมฝ่ายปกครอง

โดยหลกัความชอบดว้ยกฎหมายของการกระทาํทางปกครอง (control of administration by principle of legality of 

the administrative action) เกิดความชดัเจน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นการสร้างหลกัประกนัและให้
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ความคุม้ครองแก่สิทธิและเสรีภาพของประชาชน ส่งผลให้การปฏิบติัราชการทางปกครองบรรลุผลสําเร็จและ 

เป็นท่ียอมรับจากสงัคมส่วนรวม 
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บทคัดย่อ 

ในยคุเศรษฐกิจดิจิทลั สัญญาอจัฉริยะเขา้มามีบทบาทในทางการคา้ระหวา่งประเทศ สัญญาอจัฉริยะ คือ 

ทาํสญัญาท่ีทาํการโตต้อบระหวา่งกนัเพ่ือแลกเปล่ียนขอ้มูลทางอตัโนมติัดว้ยกนัโดยไม่มีมนุษยเ์ขา้มาเก่ียวขอ้ง ซ่ึง

จะเห็นไดว้า่การทาํสัญญาอจัฉริยะนั้นมีความแตกต่างจากการทาํสัญญาแบบดั้งเดิมท่ีเป็นกระดาษอยา่งมาก จึงมี

ปัญหาทางกฎหมายหลายประการ ในปัจจุบันประเทศไทยไม่มีกฎหมายเฉพาะเก่ียวกับสัญญาอจัฉริยะ แต่มี

พระราชบญัญติัวา่ดว้ยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ท่ีจะมาปรับใช ้บทความน้ีจึงทาํการศึกษาเก่ียวกบั

ประเด็นทางกฎหมายท่ีน่าสนใจเก่ียวกบัสัญญาอจัฉริยะ  เช่น การรับรองสถานะทางกฎหมายของสัญญาอจัฉริยะ 

รวมถึงกาํหนดกฎเกณฑท์างกฎหมายต่างๆ เก่ียวกบัสญัญาอจัฉริยะ เช่น หนงัสือหรือหลกัฐานเป็นหนงัสือ ลายมือ

ช่ือ ตน้ฉบบั และการรับฟังเป็นพยานหลกัฐานในศาล ซ่ึงผลการศึกษาพบวา่พระราชบญัญติัวา่ดว้ยธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ไดบ้ญัญติัหลกัเกณฑท์ัว่ไปเก่ียวกบัการรับรองสถานะทางกฎหมาย และ สามารถขจดั

อุปสรรคทางกฎหมายในการทาํธุรกรรมดว้ยสัญญาอจัฉริยะ โดยการยอมรับขอ้กาํหนดต่างๆเก่ียวกบักฎหมายใน

การทาํสญัญาอจัฉริยะ 

 

คาํสําคญั: สญัญาอจัฉริยะ พระราชบญัญติัวา่ดว้ยธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์  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 

ในโลกยุคเศรษฐกิจดิจิทลั เทคโนโลยีได้เขา้มามีบทบาทสําคญัอย่างมากในการคา้ระหว่างประเทศ 

รูปแบบการค้าระหว่างประเทศเปล่ียนจากเดิมท่ีทําธุรกรรมโดยใช้กระดาษมาเป็นการทําธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านอุปกรณ์มือถือ หรืออุปกรณ์ไร้สาย (Mobile-Commerce) และพฒันามาเป็นเทคโนโลยีกา้ว

กระโดดท่ีไม่มีมนุษยเ์ขา้มาเก่ียวขอ้งในการทาํธุรกรรมต่างๆ เช่น เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) ต่อมามีการ

นาํบล็อกเชนไปประยกุตใ์ชก้บัการทาํสัญญาในทางธุรกิจ เรียกกนัวา่ “สัญญาอจัฉริยะ” (Smart Contract) ซ่ึงเป็น

การทาํสัญญาท่ีทาํการโตต้อบระหวา่งแลกเปล่ียนขอ้มูลทางอตัโนมติัดว้ยกนัโดยไม่มีมนุษยเ์ขา้มาเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมี

ความแตกต่างจากการทาํสัญญาแบบดั้งเดิมท่ีเป็นกระดาษอย่างมาก จึงทาํให้เกิดปัญหาในทางกฎหมายหลาย

ประการ ดงันั้นในบทความน้ี ผูเ้ขียนไดท้าํการศึกษาและนาํเสนอเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัประเด็นทางกฎหมายธุรกรรม

ทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสาํคญั เช่น สัญญาทางการคา้ระหวา่งประเทศท่ีทาํข้ึนโดยสัญญาอจัฉริยะนั้นมีผลบงัคบัตาม

กฎหมายหรือไม่ และมีอุปสรรคทางกฎหมายต่อการทาํธุรกรรมดว้ยสญัญาอจัฉริยะ เช่น ขอ้กาํหนดการทาํหนงัสือ

หรือหลกัฐานเป็นหนงัสือ การลงลายมือช่ือ การทาํเป็นตน้ฉบบั และการรับฟังเป็นพยานหลกัฐานในศาล หรือไม่  

 

2. วตัถุประสงค์ 

 (1) เพ่ือให้เขา้ใจถึงความหมายของสัญญาอจัฉริยะและตวัอยา่งการนาํสัญญาอจัฉริยะมาใชใ้นทางธุรกิจ  

รวมทั้งศึกษาสถานะทางกฎหมายของสญัญาอจัฉริยะ 

 (2) เพ่ือศึกษาเก่ียวกับประเด็นในทางกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสําคญัเก่ียวกับสัญญา

อจัฉริยะ เช่น การทาํเป็นหนงัสือ หรือ หลกัฐานเป็นหนงัสือ ลายมือช่ือ ตน้ฉบบั และการรับฟังเป็นพยานหลกัฐาน 

 

3. สัญญาอจัฉริยะคืออะไร 

สัญญาอจัฉริยะเกิดจากการนําเอาเทคโนโลยีบล็อกเชนซ่ึงเป็นรูปแบบการจัดเก็บขอ้มูลท่ีทาํหน้าท่ี

เหมือนสมุดบญัชีสาธารณะท่ีมีบนัทึกการทาํธุรกรรมมาประยุกต์ใชใ้นการทาํสัญญา   คาํว่า “สัญญาอจัฉริยะ” 

เกิดข้ึนคร้ังแรกในปี ค.ศ.1996 โดย Nick Szabo1 ซ่ึงไดใ้ห้คาํนิยามของสัญญาอจัฉริยะวา่เป็นชุดของคาํมัน่ซ่ึงถูก

กาํหนดไวใ้นรูปแบบดิจิทลั ซ่ึงรวมถึงวธีิการท่ีคู่สญัญาจะปฏิบติัตามคาํมัน่1

2 หลกัการทาํงานของสญัญาอจัฉริยะจึง

มีลกัษณะเป็นสัญญาท่ีกาํหนดเง่ือนไขในรูปรหัสคอมพิวเตอร์ไวล่้วงหนา้บนเทคโนโลยีบล็อกเชน หากเป็นไป

ตามเง่ือนไขต่างๆท่ีคู่สัญญาตกลงกนั  ระบบบลอ็กเชนก็จะทาํสัญญาใหโ้ดยอตัโนมติั จึงช่วยอาํนวยความสะดวก

ในการทาํธุรกรรมเป็นอยา่งมาก  

                                                           
1  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, สืบคน้เม่ือ 21 ตุลาคม 2562. 
2  พินยั ณ นคร กฎหมายเก่ียวกบัธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในยคุดิจิทลั ,พิมพค์ร้ังท่ี 1 (กรุงเทพมหานคร, 2561) หนา้ 45.  

http://www.fon.hum.uva.nl/rob/Courses/InformationInSpeech/CDROM/Literature/LOTwintersc%20%20%20%20%20hool2006/szabo.best.vwh.net/smart_contracts_2.html
http://www.fon.hum.uva.nl/rob/Courses/InformationInSpeech/CDROM/Literature/LOTwintersc%20%20%20%20%20hool2006/szabo.best.vwh.net/smart_contracts_2.html
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ในปัจจุบนัมีการนาํสัญญาอจัฉริยะมาใชใ้นทางธุรกิจ ตวัอย่างเช่น ธุรกรรมสินเช่ือออนไลน์ (Peer-to-

peer-lending) ท่ีผูกู้แ้ละนักลงทุน(ผูใ้ห้กู)้ ทาํการกูย้ืมเงินผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีแพลตฟอร์ม

ออนไลน์ (Platform online)ทาํหน้าท่ีเป็นตวักลางเช่ือมผูท่ี้ตอ้งการเงินกับนักลงทุนให้มาเจอกันโดยการจบัคู่

ระหว่างผูกู้ก้บัผูใ้ห้กู ้  หากผูกู้ก้บัผูใ้ห้กูมี้ความตอ้งการท่ีตรงกนั ระบบบล็อกเชนก็จะทาํสัญญาสินเช่ือให้โดย

อตัโนมติั นอกจากน้ียงัมีการนาํสญัญาอจัฉริยะมาใชก้บัการเช่าอพาร์ทเมนตใ์นต่างประเทศ2

3 เรียกวา่ อพาร์ทเมนต์

อจัฉริยะท่ีเช่ือมต่อกบัระบบอินเตอร์เน็ต โดยผูเ้ช่าจะใชคี้ยก์าร์ดมีแอพพิเคชัน่ (Application) ในสมาร์ทโฟนแทน

กุญแจ และจ่ายค่าเช่าดว้ยเงินดิจิทลัสกุลต่างๆ เช่น บิทคอยน์ เม่ือชาํระเงินแลว้บล็อกเชนจะบนัทึกการจ่ายเงินลง

ในสญัญาอจัฉริยะและตรวจสอบความถูกตอ้ง ถา้ไม่ชาํระเงินภายในกาํหนดสญัญาอจัฉริยะจะทาํสัง่ลอ็คหอ้งและ

การระงบัการใชคี้ยก์าร์ดทนัที  

 

4. ประเด็นทางกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัสัญญาอจัฉริยะ 

 สญัญาอจัฉริยะไดรั้บความนิยมแพร่หลายในทางธุรกิจ แต่ปัจจุบนัยงัไม่มีกฎหมายเฉพาะเก่ียวกบัสัญญา

อจัฉริยะ แต่มีการนําพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 (ในบทความน้ีจะเรียก

พระราชบญัญติัน้ีวา่ “พระราชบญัญติัธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์”) มาปรับใชก้บัสัญญาอจัฉริยะ เน่ืองจากสญัญา

อจัฉริยะมีความแตกต่างจากสัญญาแบบดั้ งเดิมท่ีเป็นกระดาษ จึงทาํให้มีประเด็นทางกฎหมายหลายประการ 

ดงัต่อไปน้ี 

4.1. ความมผีลทางกฎหมายของสัญญาอจัฉริยะ 

การทาํธุรกรรมโดยใช้สัญญาอจัฉริยะนั้นเป็นการทาํคาํเสนอ คาํสนอง หรือทาํสัญญาท่ีเกิดจากการ

โตต้อบระหวา่งระบบแลกเปล่ียนขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์อตัโนมติัดว้ยกนั โดยให้ระบบอตัโนมติัทาํหนา้ท่ีแทน

มนุษย ์จึงมีปัญหาวา่ สญัญาอจัฉริยะน้ีมีผลบงัคบัตามกฎหมายหรือไม่  

มาตรา 13/2 แห่งพระราชบัญญติัธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้บัญญติัว่า “ห้ามมิให้ปฏิเสธความ

สมบูรณ์หรือการบงัคบัใชข้องสญัญาท่ีทาํการโตต้อบระหวา่งระบบแลกเปล่ียนขอ้มูลทางอิเลก็ทรอนิกส์อตัโนมติั

กบับุคคลธรรมดา หรือระหวา่งระบบแลกเปล่ียนขอ้มูลทางอิเลก็ทรอนิกส์อตัโนมติัดว้ยกนั เพียงเพราะเหตุท่ีไม่มี

บุคคลธรรมดาเข้าไปเก่ียวข้องในการดําเนินการในแต่ละคร้ังท่ีกระทําโดยระบบแลกเปล่ียนข้อมูลทาง

อิเลก็ทรอนิกส์อตัโนมติัหรือในผลแห่งสญัญา”3

4 

 จะเห็นไดว้า่มาตราน้ี นบัเป็นกฎหมายปิดปากท่ียอมรับการทาํคาํเสนอ คาํสนอง หรือการเกิดสญัญาโดย

ใชร้ะบบอตัโนมติั ดงันั้นการทาํสัญญาอจัฉริยะจึงมีผลบงัคบัโดยหา้มปฏิเสธความสมบูรณ์และมีผลผูกพนัทาง

กฎหมายเช่นเดียวกบัการทาํสญัญาแบบกระดาษ  

 4.2. การทาํเป็นหนังสือ หรือ หลกัฐานเป็นหนังสือ  

 การทาํธุรกรรมบางประเภท กฎหมายกาํหนดใหมี้การทาํเป็นหนงัสือ หรือ หลกัฐานเป็นหนงัสือมาแสดง 

จึงจะมีผลตามกฎหมายหรือฟ้องร้องบงัคบัคดีได ้เช่น สญัญาซ้ือขายอสังหาริมทรัพย ์ตามประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์มาตรา 456 วรรคหน่ึง สัญญาจะซ้ือจะขายหรือคํามั่นในการซ้ือขายอสังหาริมทรัพย์หรือ

                                                           
3  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, สืบคน้

เม่ือ 22 ตุลาคม 2562. 
4  พระราชบญัญติัวา่ดว้ยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2562. 

https://medium.com/@naqvi.jafar91/converting-a-property-rental-paper-contract-into-a-smart-contract-daa054fdf8a7
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สังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 456 วรรคสอง สัญญาซ้ือขาย

สังหาริมทรัพยซ่ึ์งตกลงกนัเป็นราคาสองหม่ืนบาท หรือกว่านั้นข้ึนไป ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์

มาตรา 456 วรรคสาม และ สญัญากูย้มืเงินตั้งแต่สองพนับาทข้ึนไป ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 

653 เป็นตน้ 

ซ่ึงการทาํธุรกรรมผ่านสัญญาอจัฉริยะนั้นมีความแตกต่างจากรูปแบบเดิมท่ีทาํธุรกรรมในกระดาษโดย

ส้ินเชิง เพราะเป็นการทาํธุรกรรมในรูปแบบขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบบล็อกเชนซ่ึงไม่สามารถจะอยู่ใน

สภาพท่ีทาํเป็นหนงัสือ หรือ มีหลกัฐานเป็นหนงัสือเหมือนการทาํธุรกรรมแบบกระดาษได ้ปัญหาจึงเกิดข้ึนวา่ ใน

การทาํสัญญาอจัฉริยะท่ีคู่สัญญาไดมี้การทาํคาํเสนอ คาํสนองผ่านระบบบล็อกเชนนั้น สามารถจะนาํไปฟ้องร้อง

บงัคบัคดีไดห้รือไม่ ถา้ยงัไม่มีการวางมดัจาํไว ้หรือ ชาํระหน้ีบางส่วน หรือไม่มีหลกัฐานเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือ

ฝ่ายผูต้อ้งรับผิดเป็นสาํคญั 

ซ่ึง มาตรา 8 วรรค 1 แห่งพระราชบญัญติัธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์4

5 ไดบ้ญัญติัวา่ 

“ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งมาตรา 9 ในกรณีท่ีกฎหมายกําหนดให้การใดต้องทําเป็นหนังสือ มี

หลกัฐานเป็นหนงัสือ หรือมีเอกสารมาแสดง หรือกาํหนดผลทางกฎหมายกรณีไม่ทาํเป็นหนงัสือ ไม่มีหลกัฐาน

เป็นหนงัสือหรือไม่มีเอกสารมาแสดง ถา้ไดมี้การจดัทาํขอ้ความข้ึนเป็นขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีสามารถเขา้ถึงและ

นาํกลบัมาใชไ้ดโ้ดยความหมายไม่เปล่ียนแปลง ให้ถือว่าขอ้ความนั้นไดท้าํเป็นหนงัสือ มีหลกัฐานเป็นหนงัสือ 

หรือมีเอกสารมาแสดงตามท่ีกฎหมายกาํหนดแลว้” 

จากมาตราน้ีจะเห็นไดว้่าขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถถือว่าทาํเป็นหนังสือ หรือ มีหลกัฐานเป็น

หนงัสือ หากอยูใ่นเง่ือนไขท่ีวา่ขอ้มูลนั้นอยูใ่นสภาพท่ีสามารถเขา้ถึงได ้นาํกลบัมาใชใ้หม่ได ้และความหมายไม่

เปล่ียนแปลง  

คาํว่า “ขอ้มูลท่ีอยู่ในสภาพเขา้ถึงได”้ (Accessible) นั้น หมายถึงขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นตอ้งสามารถ

อ่านได ้(Readable) และอธิบายได ้(Interpretable) โดยใชโ้ปรแกรมหรือซอฟตแ์วร์ ซ่ึงหากขอ้มูลมีการใส่รหสัเพ่ือ

รักษาความปลอดภยั ขอ้มูลนั้นตอ้งอยู่ในสภาพท่ีพร้อมจะถอดรหัสรักษาความปลอดภยัด้วย ส่วนคาํว่า “นํา

กลบัมาใชใ้หม่ได”้ (Usable) นั้นมิไดอ้ยูท่ี่การใชโ้ดยมนุษยเ์ท่านั้น ยงัรวมถึงการนาํกลบัมาใชโ้ดยการประมวลผล

โดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์อีกดว้ย ส่วนคาํวา่ “ความหมายไม่เปล่ียนแปลง” หมายถึง ขอ้มูลนั้นตอ้งมีลกัษณะถาวร ไม่

มีการเปล่ียนแปลงแกไ้ข5

6     

ดงันั้นจะเห็นไดว้า่ การนาํสัญญาอจัฉริยะมาใชใ้นการซ้ือขายนั้น ผูข้ายกบัผูซ้ื้อทาํคาํเสนอ คาํสนองรับ

ต่อกันโดยผ่านระบบบล็อกเชน ซ่ึงเป็นระบบเก็บข้อมูลแบบหน่ึงท่ีทุกคนสามารถเข้าถึงได้  แม้ข้อความ

อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีส่งนั้นจะอยูใ่นรูปรหสัคอมพิวเตอร์ แต่ขอ้ความนั้นก็สามารถท่ีถอดรหสัและแปลงเป็นตวัหนงัสือ

เขา้ไปเก็บในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได ้เม่ือพิมพอ์อกมาก็สามารถท่ีจะอ่านเขา้ใจและแปลความหมายได ้จึงถือวา่เป็น

ข้อมูลท่ีเข้าถึงได้  และข้อความนั้ นถูกเก็บไวใ้นระบบบล็อกเชน ก็เป็นข้อมูลท่ีนํากลับมาใช้ใหม่ได้ โดย

                                                           
5  พระราชบญัญติัวา่ดว้ยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2562. 
6  ศูนยเ์ทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, คาํอธิบายพระราชบญัญติัวา่ดว้ยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.  

2544, [Online]. Available URL: http://itpolicy.dol.go.th:8081/dolsurvey/dolsecure/Document/Law 

MICT/ explain_reg.pdf, 2560 สืบคน้เม่ือ 20 กนัยายน 2562. 

 

http://itpolicy.dol.go.th:8081/dolsurvey/dolsecure/Document/LawMICT/
http://itpolicy.dol.go.th:8081/dolsurvey/dolsecure/Document/LawMICT/
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ความหมายไม่เปล่ียนแปลง เพราะใส่ขอ้ความอย่างไร ก็ไปปรากฏอยู่ในหนา้จอแบบนั้น ดงันั้นจึงถือว่าการนาํ

สญัญาอจัฉริยะมาใชใ้นสญัญาซ้ือขายถือเป็นทาํเป็นหนงัสือ หรือ มีหลกัฐานเป็นหนงัสือแลว้  

4.3. ลายมือช่ืออเิลก็ทรอนิกส์ 

ปัญหาท่ีสาํคญัอีกประการหน่ึงในการทาํสัญญาอจัฉริยะ คือ ปัญหาเก่ียวกบัการระบุตวับุคคล เพ่ือยนืยนั

ตวัผูส่้งและผูรั้บขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ เพราะในการทาํสัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์นั้นเป็นการติดต่อส่ือสารกนัโดย

ใชร้ะบบอตัโนมติัผ่านเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีไม่มีมนุษยเ์ขา้มาเก่ียวขอ้ง ซ่ึงอาจจะมีคนอ่ืนท่ีไม่ใช่บุคคลท่ีประสงค์

จะทาํนิติกรรมดว้ยเขา้มาแฮ็ก (Hack) บญัชีของผูใ้ชบ้ริการ แลว้ส่งขอ้ความไปหาบุคคลต่างๆ จึงทาํให้เกิดปัญหา

และความไม่มัน่ใจในการระบุตวับุคคลวา่บุคคลท่ีกาํลงัติดต่อดว้ยนั้นเป็นบุคคลท่ีตอ้งการจะติดต่อดว้ยจริงหรือไม่ 

ดงันั้นวธีิการท่ีจะใชร้ะบุตวัตนท่ีดีท่ีสุด คือ การลงลายมือช่ือ 

  4.3.1 ความหมายลายมือช่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 

  มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญติัธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ให้คาํนิยามของคาํว่า “ลายมือช่ือ

อิเล็กทรอนิกส์” โดยบัญญติัไวว้่า “ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ หมายความว่า อกัษร อกัขระ ตวัเลข เสียงหรือ

สัญลกัษณ์อ่ืนใดท่ีสร้างข้ึนใหอ้ยูใ่นรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ซ่ึงนาํมาใชป้ระกอบกบัขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์เพ่ือแสดง

ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลกบัขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือระบุตวับุคคลผูเ้ป็นเจา้ของลายมือช่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น และเพ่ือแสดงว่าบุคคลดงักล่าวยอมรับขอ้ความในขอ้มูล

อิเลก็ทรอนิกส์นั้น” 

  คาํว่า “ลายมืออิเล็กทรอนิกส์” ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบญัญติัธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

นอกจากจะหมายถึง อักษร อักขระ ตัวเลข แล้ว ยงัครอบคลุมถึงเสียงและสัญลักษณ์อ่ืนๆ ท่ีสร้างข้ึนในรูป

อิเล็กทรอนิกส์ และตอ้งมีลกัษณะท่ีสําคญั คือ ลายมือช่ือนั้นจะตอ้งสร้างข้ึนเพ่ือระบุตวับุคคลของผูเ้ป็นเจา้ของ

ลายมือช่ือ และ แสดงวา่บุคคลนั้นยอมรับขอ้ความในขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ ซ่ึงจะเห็นไดว้า่พระราชบญัญติัธุรกรรม

ทางอิเล็กทรอนิกส์เปิดกวา้ง  ไม่เจาะจงเทคโนโลยีใดเทคโนโลยีหน่ึงในการสร้างลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือ

สามารถรองรับการใช้เทคโนโลยีทุกรูปแบบในการสร้างลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ ตวัอย่างเช่น การกดรหัส

ประจาํตวั (PIN) การนาํเทคโนโลยีชีวภาพ (Biometrics) มาใชใ้นการยืนยนัตวัตน ไดแ้ก่ การสแกนลายน้ิวมือ 

(Finger Print) การบนัทึกความจาํของเสียง (Voice Print) การสแกนม่านตา (Iris Scanner) เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมี

การนาํเทคโนโลยกีญุแจสาธารณะ (Public Key Infrastructure หรือ PKI) รวมทั้งลายมือช่ือดิจิทลัมาใชด้ว้ย 

   4.3.2 หลกัเกณฑท่ี์เก่ียวกบัลายมือช่ือทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

 ลายมือช่ือทางอิเลก็ทรอนิกส์นั้นเป็นเพียงลายเซ็นท่ีถูกบนัทึกอยูใ่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ ซ่ึงมีลกัษณะ

แตกต่างจากการลงลายมือช่ือในเอกสาร ดังนั้ นเพ่ือไม่ให้เป็นอุปสรรคในการทําการค้า มาตรา 9 แห่ง

พระราชบญัญติัธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์6

7  ไดบ้ญัญติั หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัลายมือช่ือทางอิเลก็ทรอนิกส์ ไวว้า่  

 “ในกรณีท่ีกฎหมายกาํหนดให้มีการลงลายมือช่ือ หรือกาํหนดผลทางกฎหมาย กรณีท่ีไม่มีการลง

ลายมือช่ือไว ้ใหถื้อวา่ไดมี้การลงลายมือช่ือแลว้ ถา้  

 (1) ใชว้ิธีการท่ีสามารถระบุตวัเจา้ของลายมือช่ือ และสามารถแสดงเจตนาของเจา้ของลายมือ

ช่ือเก่ียวกบัขอ้ความในขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ และ 

 (2) ใชว้ธีิการในลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 

                                                           
7  พระราชบญัญติัวา่ดว้ยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2562. 
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  (ก)วิธีการท่ีเ ช่ือถือได้โดยเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการสร้างหรือส่งข้อมูล

อิเลก็ทรอนิกส์ โดยคาํนึงถึงพฤติการณ์แวดลอ้มทั้งปวง รวมถึงหรือขอ้ตกลงใดๆท่ีเก่ียวขอ้ง หรือ  

  (ข) วธีิการอ่ืนใดท่ีสามารถยนืยนัตวัเจา้ของลายมือช่ือและแสดงเจตนาของเจา้ของลายมือ

ช่ือตาม (1)ไดด้ว้ยวธีิการนั้นเองหรือประกอบกบัพยานหลกัฐานอ่ืน 

   วธีิการท่ีเช่ือถือไดต้าม (2)(ก) ใหค้าํนึงถึง 

   ก. ความมัน่คงและรัดกมุของการใชว้ธีิการหรืออุปกรณ์ในการระบุตวับุคคล สภาพพร้อม

ใชง้านของทางเลือกในการระบุตวับุคคล กฎเกณฑเ์ก่ียวกบัลายมือช่ือท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมาย ระดบัความมัน่คง

ปลอดภยัของการใชล้ายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ การปฏิบติัตามกระบวนการในการระบุตวับุคคลผูเ้ป็นส่ือกลาง 

ระดบัของการยอมรับหรือไม่ยอมรับ วิธีการท่ีใชใ้นการระบุตวับุคคลในการทาํธุรกรรม วิธีการระบุตวับุคคล ณ 

ช่วงเวลาท่ีมีการทาํธุรกรรมและติดต่อส่ือสาร 

   ข.ลกัษณะ ประเภท หรือขนาดของธุรกรรมท่ีทาํ จาํนวนคร้ังหรือความสมํ่าเสมอในการ

ทาํธุรกรรม ประเพณีทางการคา้หรือทางปฏิบติั ความสาํคญั มูลค่าของธุรกรรมท่ีทาํ หรือ 

   ค. ความรัดกมุของระบบการติดต่อส่ือสาร 

   ให้นําความในวรรคหน่ึงมาใช้บงัคบักับการประทบัตราของนิติบุคคลดว้ยวิธีการทาง

อิเลก็ทรอนิกส์ดว้ยโดยอนุโลม” 

 มาตรา 9 แห่งพระราชบญัญติัธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ มีองค์ประกอบท่ีสําคญัสองประการ คือ (1) 

ตอ้งสามารถระบุเจ้าของลายมือช่ือและแสดงไดว้่าเจา้ของลายมือช่ือรับรองว่าขอ้มูลเป็นของตน และ (2) วิธี

ดงักล่าวตอ้งสร้างโดยวิธีการท่ีน่าเช่ือถือได ้ซ่ึงวิธีการท่ีน่าเช่ือถือไดน้ั้นจะตอ้งคาํนึงถึงพฤติการณ์แวดลอ้มหรือ

ขอ้ตกลงของคู่กรณี เช่น ความมัน่คงและรัดกุมของการใช้วิธีการหรืออุปกรณ์ในการระบุตวับุคคล ลกัษณะ 

ประเภท หรือขนาดของธุรกรรม และ ความรัดกมุของระบบการติดต่อส่ือสาร เม่ือทาํธุรกรรมแลว้จะไม่สามารถมี

การขโมยขอ้มูลไปได ้  

 ส่วนการจะเป็นลายมือช่ือทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเช่ือถือไดน้ั้น จะตอ้งมีลกัษณะสาํคญัตามท่ีบญัญติัไวใ้น 

มาตรา 26 แห่งพระราชบญัญติัธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวคือ การจะเป็นลายมือช่ือท่ีน่าเช่ือถือไดน้ั้น ขอ้มูล

ท่ีสร้างข้ึนนั้นจะตอ้งเช่ือมโยงไปยงัเจา้ของลายมือช่ือได ้โดยขอ้มูลท่ีใชข้ณะสร้างลายมือช่ือตอ้งอยูภ่ายใตก้าร

ควบคุมของเจา้ของลายมือช่ือ หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดแก่ลายมือช่ือ ตอ้งสามารถตรวจสอบได ้ และถา้มีการ

เปล่ียนแปลงใดๆ แก่ขอ้ความ ตอ้งสามารถท่ีจะตรวจพบไดน้บัตั้งแต่เวลาท่ีลงลายมือช่ืออิเลก็ทรอนิกส์  

 ในปัจจุบนัศาลไทยไดมี้การยอมรับขอ้มูลทางอิเลก็ทรอนิกส์สามารถนาํมาทาํเป็นหนงัสือ หรือ หลกัฐาน

เป็นหนงัสือ และลายมือช่ือทางอิเลก็ทรอนิกส์ได ้โดยปรากฏในคาํพิพากษาฎีกาท่ี 8089/2556 และ 6757/2560 

 คาํพิพากษาฎีกาท่ี 8089/2556 การท่ีจาํเลยนาํบตัรกดเงินสดควิกแคช ไปถอนเงินและใส่รหัสส่วนตวั

เปรียบไดก้บัการลงลายมือช่ือตนเอง ทาํรายการเบิกถอนเงินตามท่ีจาํเลยประสงค ์และกดยืนยนัทาํรายการพร้อม

รับเงินสดและสลิป การกระทาํดงักล่าว  ถือเป็นหลกัฐานการกูย้ืมเงินจากโจทก์ ตาม พ.ร.บ.ว่าดว้ยธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 มาตรา 7, 8 และมาตรา 9 ประกอบกบัคดีน้ีจาํเลยมีการขอขยายระยะเวลาผอ่นชาํระหน้ี

สินเช่ือเงินสดควิกแคชท่ีจาํเลยคา้งชาํระแก่โจทก์ ซ่ึงโจทก์มีเอกสารซ่ึงมีขอ้ความชดัวา่จาํเลยรับวา่เป็นหน้ีโจทก์

ขอขยายเวลาชาํระหน้ี โดยจาํเลย   ลงลายมือช่ือมาแสดง จึงรับฟังเป็นหลกัฐานแห่งการกูย้มือีกโสดหน่ึง โจทกจึ์ง

มีอาํนาจฟ้อง 
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 คาํพิพากษาฎีกาท่ี 6757/2560  ขอ้ความท่ีโจทก์ส่งถึงจาํเลยทางเฟสบุ๊คมีใจความวา่”เงินทั้งหมด670,000

บาท ไม่ตอ้งส่งคืนใหแ้ลว้ ยกใหห้มด...” การส่งขอ้มูลดงักล่าวเป็นการสนทนาผา่นทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

ถือเป็นการส่งขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ตอ้งนาํพระราชบญัญติัวา่ดว้ยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ.2544มาใช้

บงัคบั ซ่ึงตามมาตรา 7 บญัญติัวา่ ห้ามมิให้ปฏิเสธความมีผลผกูพนัและการบงัคบัใชท้างกฎหมายของขอ้ความใด

เพียงเพราะเหตุท่ีขอ้ความนั้นอยูใ่นรูปของขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ และมาตรา 8 บญัญติัวา่ ภายใตบ้งัคบัมาตรา 9 ใน

กรณีท่ีกฎหมายกาํหนดให้ การใดตอ้งทาํเป็นหนงัสือ มีหลกัฐานเป็นหนงัสือ...ถา้ไดจ้ดัทาํขอ้ความข้ึนเป็นขอ้มูล

อิเล็กทรอนิกส์ท่ีสามารถเขา้ถึงและนาํกลบัมาใชไ้ด ้โดยความหมายไม่เปล่ียนแปลง ให้ถือว่าขอ้ความนั้นไดท้าํ

เป็นหนงัสือ มีหลกัฐานเป็นหนงัสือ...ดงันั้น ขอ้ความท่ีโจทก์ส่งถึงจาํเลยทางเฟสบุ๊ค แมจ้ะไม่มีการลงลายมือช่ือ

โจทก์ก็ตาม แต่การส่งขอ้ความของโจทก์ทางเฟสบุ๊คจะปรากฏช่ือผูส่้งดว้ย และโจทก์ก็ยอมรับวา่ไดส่้งขอ้ความ

ทางเฟสบุ๊กถึงจาํเลยจริง ขอ้ความการสนทนาจึงรับฟังได้ว่าเป็นการแสดงเจตนาปลดหน้ีให้แก่จาํเลยโดยมี

หลกัฐานเป็นหนงัสือตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยม์าตรา 340 แลว้ หน้ีตามสญัญากูย้มืยอ่มระงบั 

 ปัจจุบันมีการนําสัญญาอจัฉริยะมาใช้ในธุรกรรมสินเช่ือออนไลน์ (Peer-to-Peer Lending หรือ P2P 

Lending) กนัอย่างแพร่หลาย ซ่ึงเป็นการทาํธุรกรรมบนแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยมีระบบอตัโนมติัท่ีใชร้ะบบ

บล็อกเชนมาจบัคู่ระหวา่งผูกู้ ้และ นกัลงทุน โดยระบบบล็อกเชนจะทาํการตรวจสอบความประสงคข์องทั้งสอง

ฝ่าย ถา้มีความประสงคเ์ดียวกนั ก็จะดาํเนินการทาํสัญญากูโ้ดยอตัโนมติั7

8  และมีการลงนามทาํสัญญากูโ้ดยผ่าน

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่นน้ีถือวา่การทาํธุรกรรมสินเช่ือออนไลน์น้ีมีหลกัฐานแห่งการกูย้ืมเงินเป็นหนังสือ

หรือไม่ ซ่ึงมาตรา 653 แห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์กาํหนดไวว้า่ การกูย้มืเงินกวา่สองพนับาทข้ึนไป ถา้

มิไดมี้หลกัฐานแห่งการกูย้มืเงินเป็นหนงัสือและลงลายมือช่ือฝ่ายผูรั้บผิดเป็นสาํคญั จะฟ้องร้องบงัคบัคดีไม่ได ้ 

 กรณีน้ีจะเห็นไดว้า่การท่ีทาํสัญญากูเ้งินโดยอตัโนมติัโดยผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์บนระบบบลอ็กเชน

น้ี ถือเป็นขอ้มูลทางอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีสามารถเขา้ถึงได ้และนาํกลบัมาใชใ้หม่ไดโ้ดยความหมายไม่เปล่ียนแปลง 

เพราะทุกคนสามารถอ่าน เขา้ใจและแปลความหมายได ้และความหมายไม่เปล่ียนแปลง ดงันั้นขอ้ความดงักล่าว

ถือวา่เป็นหลกัฐานท่ีเป็นหนงัสือ ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบญัญติัธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ ส่วนการลงลายมือ

ช่ือฝ่ายผูรั้บผิดนั้น ก่อนท่ีผูกู้แ้ละผูใ้หกู้จ้ะเขา้มาทาํธุรกรรมการกูย้ืมเงินบนแพลตฟอร์มออนไลน์ได ้ผูกู้แ้ละผูใ้หกู้้

จะตอ้งลงทะเบียน (Log in) และใส่รหัสผ่าน (Password) เพ่ือเขา้ใช้โปรแกรมเป็นการเฉพาะตวั ซ่ึงรหัสผ่าน

ดงักล่าวสามารถระบุตวับุคคลเจา้ของบญัชีได ้และบุคคลเจา้ของบญัชีนั้นก็ยอมรับขอ้ความในอิเล็กทรอนิกส์นั้น

แลว้ จึงถือว่ามีลงลายมือช่ือทางอิเล็กทรอนิกส์ฝ่ายท่ีตอ้งรับผิด ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบญัญติัธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์แลว้ ดังนั้นผูใ้ห้กู้จึงสามารถนําสัญญากู้เงินโดยผ่านระบบออนไลน์น้ีมาเป็นหลกัฐานในการ

ฟ้องร้องคดีได ้

 4.4. ต้นฉบับ  

 ในกฎหมายบางฉบับ เช่น ประมวลรัษฎากรได้กาํหนดให้ผูมี้หน้าท่ีเสียภาษีหรือผูป้ระกอบการจด

ทะเบียนมีหนา้ท่ีตอ้งจดัทาํและจดัเก็บหลกัฐานท่ีเป็นตน้ฉบบั นอกจากน้ี กฎหมายลกัษณะพยานท่ีเป็นไปตามกฎ

แห่งพยานท่ีดีท่ีสุด (Best evidence rule) ซ่ึงวางหลกัวา่คู่กรณีจะตอ้งนาํพยานท่ีดีท่ีสุดมาพิสูจน์ ซ่ึงศาลไม่ยอมรับ

ฟังพยานบอกเล่าถา้ยงัมีประจกัษพ์ยาน ไม่ยอมรับฟังสาํเนาของเอกสารถา้ยงัมีตน้ฉบบั ปัญหาท่ีเกิดข้ึน คือ การทาํ

ธุรกรรมโดยใชส้ัญญาอจัฉริยะนั้นเป็นการนาํเสนอหรือเก็บรักษาขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์นั้นไม่มีลกัษณะเป็น

                                                           
8  ธนาคารแห่งประเทศไทย P2p Lending สินเช่ือออนไลน์ระหวา่งบุคคลรูปแบบใหม่ [online], available URL:  

https://www.bot.or.th/Thai/ConsumerInfo/Documents/P2P_3May2019.pdf. สืบคน้เม่ือ วนัท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562. 

https://www.bot.or.th/Thai/ConsumerInfo/Documents/P2P_3May2019.pdf
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ตน้ฉบับเหมือนเอกสารธรรมดา เพราะขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นล้วนแต่มีลักษณะสําเนา ดังนั้นจะทาํสัญญา

อจัฉริยะมาใชเ้ป็นตน้ฉบบัไดห้รือไม่ 

  มาตรา 10 แห่งพระราชบญัญติัธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงไดว้างหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัตน้ฉบบั โดย

บญัญติัไวว้า่ 

  “ในกรณีท่ีกฎหมายกาํหนดใหน้าํเสนอหรือเก็บรักษาขอ้ความใดในสภาพท่ีเป็นมาแต่เดิมอยา่งเอกสาร

ตน้ฉบับ ถา้ได้นําเสนอหรือเก็บรักษาในรูปขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปน้ี ให้ถือว่าได้มีการ

นาํเสนอหรือเก็บรักษาเป็นเอกสารตน้ฉบบัตามกฎหมายแลว้ 

  (1)  ขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ไดใ้ชว้ิธีการท่ีเช่ือถือไดใ้นการรักษาความถูกตอ้งของขอ้ความตั้งแต่การ

สร้างขอ้ความเสร็จสมบูรณ์ และ 

  (2)  สามารถแสดงขอ้ความนั้นในภายหลงัได ้

  ความถูกตอ้งของขอ้ความตาม (1) ให้พิจารณาถึงความครบถว้นและไม่มีการเปล่ียนแปลงใดของ

ขอ้ความ เวน้แต่การรับรองหรือบนัทึกเพ่ิมเติม หรือการเปล่ียนแปลงใดๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดต้ามปกติในการ

ติดต่อส่ือสาร การเก็บรักษา หรือการแสดงขอ้ความซ่ึงไม่มีผลต่อความถูกตอ้งของขอ้ความนั้น 

  ในการวินิจฉัยความน่าเช่ือถือของวิธีการรักษาความถูกตอ้งของขอ้ความตาม (1) ให้พิเคราะห์ถึง

พฤติการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งปวง รวมทั้งวตัถุประสงคข์องการสร้างขอ้ความนั้น 

  ในกรณีท่ีมีการทาํส่ิงพิมพอ์อกของขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคหน่ึงสําหรับใชอ้า้งอิงขอ้ความ

ของขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ หากส่ิงพิมพอ์อกนั้นมีขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นตรงกบัขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ และมีการ

รับรองส่ิงพิมพ์ออกโดยหน่วยงานท่ีมีอาํนาจตามท่ีคณะกรรมการประกาศกาํหนดแลว้ ให้ถือว่าส่ิงพิมพ์ออก

ดงักล่าวใชแ้ทนตน้ฉบบัได”้ 

 ดังนั้ น หากข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์นั้นได้ใช้วิธีการท่ีน่าเช่ือถือได้ในการรักษาความถูกตอ้งของ

ขอ้ความตั้งแต่การสร้างขอ้ความเสร็จสมบูรณ์ และสามารถแสดงขอ้ความนั้นในภายหลงัได ้ใหถื้อวา่การนาํเสนอ

หรือเก็บรักษาขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์นั้นเป็นตน้ฉบบัตามกฎหมายแลว้ ซ่ึงความถูกตอ้งของขอ้ความนั้น ให้

พิจารณาวา่ขอ้ความนั้นตอ้งครบถว้นและไม่มีการเปล่ียนแปลงใดๆ เวน้แต่การเปล่ียนแปลงนั้นเกิดตามปกติใน

การติดต่อส่ือสาร การเก็บรักษา หรือ การแสดงขอ้ความ อยา่งไรก็ตาม ในการส่งขอ้มูลทางอิเลก็ทรอนิกส์นั้น ถา้มี

การเพ่ิมเติมตอนตน้ หรือ ตอนทา้ยของขอ้ความเดิม เช่น เวลาท่ีเร่ิมสร้าง ส่ง หรือ รับขอ้มูล การเพ่ิมขอ้ความใน

ลกัษณะน้ีไม่ถือเป็นการเปล่ียนแปลงแกไ้ขขอ้ความเดิม ขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นก็ยงัคงอยูใ่นสภาพของตน้ฉบบั

อยู8่ 9 ส่วนในการพิจารณาความน่าเช่ือถือของวิธีการรักษาความถูกตอ้งของขอ้ความนั้น กฎหมายไม่ไดก้าํหนดวา่

เป็นวิธีการใด และ ใชเ้ทคโนโลยีใด แต่ให้คาํจาํกดัความกวา้งๆ วา่ให้พิเคราะห์ถึงพฤติการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้ งปวง

รวมถึงวตัถุประสงคข์องการสร้างขอ้ความนั้น ซ่ึงเป็นไปตามหลกัความเป็นกลางของเทคโนโลย ี 

 เม่ือพิจารณาถึงสญัญาอจัฉริยะจะเห็นไดว้า่ การทาํธุรกรรมนั้นผา่นวธีิการระบบบลอ็กเชนซ่ึงเป็นวิธีการ

ท่ีเช่ือถือไดใ้นการรักษาความถูกตอ้งของขอ้ความตั้งแต่สร้างขอ้ความเสร็จสมบูรณ์ เพราะการเก็บขอ้มูลในระบบ

บลอ็กเชนนั้น ในแต่ละบลอ็กจะเช่ือมโยงกนัโดยอาศยัการเขา้รหัส ทาํใหไ้ม่สามารถแกไ้ขขอ้มูลได ้หากบุคคลใด

ตอ้งการจะเจาะขอ้มูลจะตอ้งทาํการแกไ้ขขอ้มูลในทุกบลอ็กก่อนหนา้นั้นดว้ย มิเช่นนั้นขอ้มูลจะไม่ถูกตอ้ง ดงันั้น

การใชร้ะบบบลอ็กเชนจึงเป็นการสร้างมัน่ใจเร่ืองความน่าเช่ือถือและความปลอดภยัในการทาํธุรกรรม และขอ้มูล

                                                           
9  ศูนยเ์ทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, เร่ืองเดิม.  
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ท่ีถูกเก็บในระบบบล็อกเชนนั้นสามารถแสดงขอ้ความไดใ้นภายหลงั ดงันั้น การทาํธุรกรรมโดยใชร้ะบบสัญญา

อตัโนมติั จึงถือเป็นตน้ฉบบัตามกฎหมายแลว้ 

 ส่วนกรณีนาํสัญญาอจัฉริยะมาพิมพอ์อกมา (Print out) จากระบบอิเล็กทรอนิกส์นั้นจะสามารถใชเ้ป็น

ตน้ฉบบัไดห้รือไม่ มาตรา 10 วรรค 4 แห่งพระราชบญัญติัธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ไดก้าํหนดว่าถา้ส่ิงพิมพ์

ออกนั้นมีขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นตรงกบัขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์และมีการรับรองโดยหน่วยงานท่ีมีอาํนาจ ไดแ้ก่ 

คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ หรือ สาํนกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ (องคก์ารมหาชน) ซ่ึง

เป็นหน่วยงานท่ีมีอาํนาจรับรองส่ิงพิมพอ์อกตามท่ีคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มอบหมาย9

10 ก็ใหถื้อ

ว่าส่ิงพิมพ์นั้ นใช้แทนต้นฉบับได้ ซ่ึงการท่ีจะต้องให้หน่วยงานท่ีมีอาํนาจรับรองส่ิงพิมพ์ออกน้ีอาจจะเป็น

อุปสรรคและเกิดความยุ่งยากในการทําธุรกรรม ซ่ึงขัดกับวตัถุประสงค์ของพระราชบัญญัติธุรกรรมทาง

อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมุ่งจะส่งเสริมและลดอุปสรรคในการทาํธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

 4.5. การรับฟังพยานหลกัฐานและช่ังนํา้หนักพยานหลกัฐานทางอเิลก็ทรอนิกส์   

 เม่ือมีกรณีพิพาทตอ้งทาํคดีข้ึนสู่ศาล ปัญหาสาํคญัท่ีตอ้งพิจารณา คือ การทาํสัญญาอจัฉริยะนั้นสามารถ

รับฟังเป็นพยานหลกัฐานไดห้รือไม่ เพราะมีลกัษณะแตกต่างจากพยานเอกสารทัว่ๆ ไป  

 มาตรา 11 แห่งพระราชบญัญติัธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ บญัญติัวา่  

  “ห้ามมิให้ปฏิเสธการรับฟังขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นพยานหลักฐานในกระบวนการพิจารณาตาม

กฎหมายทั้งในคดีแพง่ คดีอาญา หรือคดีอ่ืนใด เพียงเพราะเหตุวา่เป็นขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ 

 ในการชัง่นํ้ าหนกัพยานหลกัฐานวา่ขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์จะเช่ือถือไดห้รือไม่ เพียงใดนั้นใหพิ้เคราะห์ถึง

ความน่าเช่ือถือของลกัษณะหรือวธีิการท่ีใชส้ร้าง เก็บรักษา หรือส่ือสารขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ ลกัษณะหรือวิธีการ

เก็บรักษา ความครบถว้น และไม่มีการเปล่ียนแปลงของขอ้ความ ลกัษณะ หรือวิธีการท่ีใชใ้นการระบุหรือแสดง

ตวัผูส่้งขอ้มูล รวมทั้งพฤติการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งปวง ใหน้าํความในวรรคหน่ึงมาใชบ้งัคบักบัส่ิงพิมพอ์อกของขอ้มูล

อิเลก็ทรอนิกส์ดว้ย” 

 มาตรา 11 วรรค 1 แห่งพระราชบญัญติัธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นบทบญัญติัท่ีรับรองสถานะทาง

กฎหมายของพยานหลกัฐานท่ีอยูใ่นรูปของขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์    เม่ือมีกรณีพิพาทและตอ้งนาํคดีข้ึนสู่ศาล หา้มมิ

ใหศ้าลปฏิเสธการรับฟังพยานหลกัฐานท่ีเป็นขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ แต่จะเช่ือถือมากนอ้ยเพียงใดนั้น ตอ้งพิจารณา

ถึงพฤติการณ์ทั้งปวง โดยคาํนึงถึงลกัษณะและวิธีการสร้าง เก็บ ส่ือสาร หรือวธีิการท่ีใชใ้นการระบุ หรือแสดงตวั

ผูส่้งขอ้มูลดว้ย ซ่ึงการชัง่นํ้ าหนกั  ตามมาตรา 11 วรรค 2  แห่งพระราชบญัญติัธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์   ดงันั้น

ศาลจะตอ้งรับฟังสัญญาอจัฉริยะเป็นพยานหลกัฐาน แต่จะใหน้ํ้ าหนกัแก่พยานหลกัฐานเพียงใดนั้น ข้ึนอยูก่บัดุลย

พินิจของศาล   

 

5. สรุป 

 พระราชบัญญติัธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ไดย้อมรับสถานะทางกฎหมายของสัญญาอจัฉริยะ โดย

ยอมรับว่าสัญญาอจัฉริยะท่ีทาํการโต้ตอบระหว่างระบบแลกเปล่ียนทางอตัโนมัติด้วยกันมีผลบังคบัใช้ตาม

กฎหมายและห้ามมิให้ปฏิเสธความสมบูรณ์ของสัญญาเพียงเพราะไม่มีบุคคลธรรมดาเขา้มาเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ี

พระราชบญัญติัธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ยงัขจดัอุปสรรคทางกฎหมายในการทาํธุรกรรมดว้ยสัญญาอจัฉริยะ 

                                                           
10  สาํนกังานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, ส่ิงพมิพ์ออก [Online], available URL: http://www.etcommission.go.th/faq-

printout-161056.html, 2560 สืบคน้เม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2562. 
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โดยการยอมรับขอ้กาํหนดต่างๆเก่ียวกบักฎหมาย เช่น การทาํเป็นหนงัสือหรือหลกัฐานเป็นหนงัสือ การลงลายมือ

ช่ือ การทาํเป็นตน้ฉบบั และหากมีกรณีพิพาทกนัจนตอ้งนาํคดีข้ึนสู่ศาล พระราชบญัญติัฉบบัน้ียงัยอมให้บุคคล

สามารถนาํสญัญาอจัฉริยะมาใชเ้ป็นพยานหลกัฐานในศาลไดอี้กดว้ย 

 

6. ข้อเสนอแนะ 

 6.1. ส่ิงพิมพอ์อกของขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ ตาม มาตรา 10 วรรค 4 นั้น ผูเ้ขียนมีความเห็นวา่ส่ิงพิมพอ์อก

ของขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นสามารถนาํมาใชแ้ทนตน้ฉบบัไดห้ากส่ิงพิมพอ์อกนั้นมีขอ้ความครบถว้นตรงกับ

ขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่จาํเป็นจะตอ้งมีการรับรองจากหน่วยงานท่ีมีอาํนาจตามท่ีคณะกรรมการกาํหนด เพ่ือ

ลดภาระและอุปสรรคในการทาํธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

 6.2. แมป้ระเทศไทยจะไม่มีกฎหมายเฉพาะเก่ียวกับสัญญาอจัฉริยะ แต่พระราชบัญญติัธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์ไดร้องรับเร่ืองการทาํสัญญาอจัฉริยะไวอ้ยา่งชดัเจน โดยไดถึ้งระบุหลกัการท่ีสาํคญัในการยอมรับ

สถานะทางกฎหมายของสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ และยอมรับวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือปฏิบติัเก่ียวกบัหนังสือ 

หลกัฐานเป็นหนังสือ ลายมือช่ือ ตน้ฉบับ ตลอดจนการนําสืบสัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นผูเ้ขียนเห็นว่า

ผูป้ระกอบการควรศึกษาและทาํความเขา้ใจตลอดจนปฎิบติัตามพระราชบัญญติัฉบบัน้ีอย่างเคร่งครัด เพราะ

ผูป้ระกอบการจะมีผลผูกพนัคู่สัญญา อนัก่อให้เกิดสิทธิและหน้าท่ี และความรับผิดจากการเขา้ทาํสัญญาทาง

อิเลก็ทรอนิกส์ดว้ย 
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บทคัดย่อ 

 บทความน้ีมุ่งเนน้ท่ีจะนาํเสนอความรู้พ้ืนฐานของกฎหมายการแข่งขนัทางการคา้และประเด็นการบงัคบั

ใชพ้ระราชบญัญติัการแข่งขนัทางการคา้ พ.ศ. 2560  การศึกษาทาํใหท้ราบวา่กฎหมายการแข่งขนัทางการคา้เป็น

กฎหมายท่ีเก่ียวกับเศรษฐกิจ  ซ่ึงผูศึ้กษาและคนทัว่ไปจะตอ้งมีความรู้เร่ืองหลกัการพ้ืนฐานของกฎหมายการ

แข่งขนัทางการคา้จึงจะเขา้ใจกฎหมายน้ีได ้นอกจากน้ีการศึกษาพบวา่การบงัคบัใชก้ฎหมายการแข่งขนัทางการคา้

ในประเทศไทยมีปัญหาและอุปสรรคหลายประการ ซ่ึงกฎหมายการแข่งขันทางการค้าฉบับปัจจุบันคือ 

พระราชบญัญติัการแข่งขนัทางการคา้ พ.ศ. 2560 คณะกรรมการการแข่งขนัทางการคา้ไดอ้อกกฎระเบียบหลาย

ฉบบัท่ีไดแ้กไ้ขปัญหาและอุปสรรคท่ีสาํคญัหลายประการของการบงัคบัใชก้ฎหมายการแข่งขนัทางการคา้ อนัจะ

เป็นประโยชน์ต่อการบงัคบัใชก้ฎหมายการแข่งขนัทางการคา้ของประเทศไทยอยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

คาํสําคญั: การแข่งขนัทางการคา้  การจาํกดัการแข่งขนั  อาํนาจเหนือตลาด 

 

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. 
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1. บทนํา 

 กฎหมายการแข่งขนัทางการคา้เป็นกฎหมายทางเศรษฐกิจท่ีสาํคญัท่ีสุดในประเทศท่ีมีระบบเศรษฐกิจ

แบบทุนนิยม (Capitalism) ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ในปี พ.ศ. 2542 ประเทศไทย

ไดมี้การประกาศใชพ้ระราชบญัญติัการแข่งขนัทางการคา้ แต่ปรากฏวา่การบงัคบัใชก้ฎหมายฉบบัน้ีมีปัญหาหลาย

ประการ ซ่ึงเป็นผลมาจากการท่ีผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย ผูป้ระกอบธุรกิจ รวมถึงประชาชนผูบ้ริโภคโดยทัว่ไปยงัไม่มี

ความเขา้ใจในหลกัการและสาระสาํคญัของกฎหมายการแข่งขนัทางการคา้  เช่น ผูป้ระกอบการซ่ึงมีอาํนาจเหนือ

ตลาด หมายความว่าอย่างไร  และการคาํนวณส่วนแบ่งตลาด (Market Share) มีหลกัการในการคาํนวณอย่างไร 

โดยเฉพาะการคาํนวณส่วนแบ่งตลาดในกรณีท่ีตลาดสินคา้นั้นอาจจะมีสินคา้ชนิดอ่ืนท่ีสามารถใชท้ดแทนกนัได ้

(Interchangeable Product) ประกอบกับหน่วยงานของรัฐท่ีเป็นผูบ้ังคับใช้กฎหมายน้ีไม่เป็นองค์กรอิสระท่ี

ปราศจากการแทรกแซงหรือการครอบงาํจากฝ่ายการเมืองจึงทาํใหก้ฎหมายฉบบัน้ีไม่สามารถบงัคบัใชไ้ดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ ต่อมา เม่ือวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2560 ไดมี้การประกาศใชก้ฎหมายการแข่งขนัทางการคา้ฉบบัใหม่ คือ 

พระราชบัญญติัการแข่งขนัทางการคา้ พ.ศ. 2560 ซ่ึงเร่ิมมีผลใช้บงัคบัอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน จึงมีความ

จาํเป็นตอ้งศึกษากฎหมายการแข่งขนัทางการคา้ท่ีจะเป็นประโยชน์กบัผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย ผูป้ระกอบธุรกิจ รวมถึง

ประชาชนผูบ้ริโภคโดยทัว่ไป 

 

2. วตัถุประสงค์ 

(1) เพ่ือศึกษาและวเิคราะห์หลกัการพ้ืนฐานของกฎหมายการแข่งขนัทางการคา้ 

(2) เพ่ือศึกษาวธีิการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบงัคบัใชก้ฎหมายการแข่งขนัทางการคา้ 

 

3. หลกัการพืน้ฐานของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า 

 พระราชบญัญติัการแข่งขนัทางการคา้ พ.ศ. 2560 ประกาศใชเ้ป็นกฎหมายเม่ือวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2560 

และมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือพน้กาํหนด 90 วนั นบัแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป กล่าวคือมีผลใชบ้งัคบั

ตั้งแต่วนัท่ี 5 ตุลาคม 2560 เป็นตน้ไป 

 ในประเทศท่ีพฒันาแลว้ อาทิ ประเทศสหรัฐอเมริกา กฎหมายการแข่งขนัทางการคา้ถือวา่เป็นกฎหมายท่ี

สําคัญท่ีสุดในบรรดากฎหมายท่ีเก่ียวกับเศรษฐกิจ เน่ืองจากกฎหมายการแข่งขันทางการค้าจะกํากับดูแล

ผู ้ประกอบการในตลาดสินค้า หรือตลาดบริการให้ทําการแข่งขันกันโดยเสรีและเป็นธรรม เพ่ือไม่ให้

ผูป้ระกอบการดังกล่าวทําการจาํกัดการแข่งขนัทางการคา้ หรือใช้วิธีการท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายเอาเปรียบ

ผูป้ระกอบการรายอ่ืน หรือทาํการรวมธุรกิจ ซ่ึงทาํใหเ้กิดการผกูขาดหรือลดการแข่งขนัอยา่งมีสาระสาํคญั 

 เน่ืองจากกฎหมายการแข่งขนัทางการคา้เป็นกฎหมายท่ีเก่ียวกบัเศรษฐกิจ ดงันั้นจึงเป็นการยากท่ีคน

ทั่วไป (Layman) จะเขา้ใจถึงแก่นสารสาระสําคญัของกฎหมายฉบบัน้ีได ้โดยผูท่ี้จะเขา้ใจถึงสาระสําคญัของ

กฎหมายการแข่งขนัทางการคา้จะตอ้งเขา้ใจถึงพ้ืนฐานขอ้ดีและขอ้เสียของการแข่งขนัทางการคา้และตอ้งมีความรู้

พ้ืนฐานทางดา้นเศรษฐกิจท่ีเก่ียวกบัตลาดสินคา้ (Product Market) ตลาดบริการ (Service Market) ส่วนแบ่งตลาด 

(Market Share) อาํนาจทางการตลาด (Market Power) อุปสงค ์(Demand) อุปทาน (Supply) ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง

กบักฎหมายการแข่งขนัทางการคา้ดว้ย ซ่ึงผูว้จิยัจะขออธิบายโดยสรุปดงัน้ี 
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 ข้อดแีละข้อเสียของการแข่งขันทางการค้า 

 เม่ือพิจารณาโดยรอบคอบจะพบวา่การแข่งขนัทางการคา้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผูบ้ริโภค ซ่ึงอาจกล่าว

โดยสรุปไดว้า่ ในดา้นราคาของสินคา้และบริการ การแข่งขนัทางการคา้จะทาํใหผู้บ้ริโภคซ้ือสินคา้และบริการได้

ในราคาท่ีถูกมากกว่าในตลาดท่ีไม่มีการแข่งขนั ในดา้นคุณภาพของสินคา้และบริการ เม่ือตลาดมีการแข่งขนั 

ผูบ้ริโภคก็จะไดรั้บสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพดี ในดา้นปริมาณของสินคา้และบริการในตลาดท่ีมีการแข่งขนัจะ

มีผูป้ระกอบการในตลาดสินคา้หรือบริการมากราย แต่ละรายจะผลิตสินคา้และบริการเป็นจาํนวนมากตราบใดท่ี

ตน้ทุนการผลิตต่อหน่วยยงัทาํกาํไรได ้ดงันั้น ในตลาดก็จะมีสินคา้และบริการมากเพียงพอต่อความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภค ในประเด็นเก่ียวกบัผลิตภณัฑข์องสินคา้และบริการประเภทใหม่ๆ ท่ีเกิดข้ึนในตลาด เม่ือมีผูป้ระกอบการ

ท่ีทาํการแข่งขนัมากรายในตลาดสินคา้และบริการ ผูป้ระกอบการแต่ละรายตอ้งพยายามท่ีจะคิดคน้และพฒันา 

(Research and Development) ให้เกิดผลิตภณัฑ์ประเภทใหม่ (Innovation) เพ่ือดึงดูดให้ผูบ้ริโภคหันมาใชสิ้นคา้

และบริการของตน ในประเด็นทางเลือก (Choices) เม่ือตลาดมีผูป้ระกอบการหลายรายทําการแข่งขันกัน 

ผูป้ระกอบการแต่ละรายตอ้งพยายามทาํสินคา้และบริการของตนใหเ้ป็นท่ีตอ้งการและเป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุดของ

ผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคก็จะมีทางเลือกท่ีจะเลือกสินคา้และบริการท่ีดีท่ีสุดสาํหรับตนเอง 

 สาํหรับขอ้เสียของการแข่งขนัทางการคา้ เม่ือพิจารณาอยา่งละเอียดจะเห็นไดว้า่การแข่งขนัทางการคา้ก็

อาจมีขอ้เสียอยูบ่า้ง เช่น การแข่งขนัระหวา่งผูป้ระกอบการก่อใหเ้กิดการใชท้รัพยากร (Resources) อยา่งส้ินเปลือง

มากเกินไป (Excessive Utilization of Resources) เน่ืองจากผูป้ระกอบการแต่ละรายจะตอ้งพยายามกระตุน้ให้

ผู ้บริโภคใช้จ่ายเพ่ือท่ีตนเองจะได้ขายสินค้าและบริการได้มากข้ึน จึงมีการทําการส่งเสริมทางการตลาด 

(Marketing Promotion) เพ่ือกระตุ ้นให้ผูบ้ริโภคเลิกใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีอยู่และหันไปซ้ือผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้ งๆ ท่ี

ผลิตภณัฑเ์ก่าก็ยงัใชไ้ดอ้ยู ่และการทาํการส่งเสริมทางการตลาดก็มีตน้ทุนซ่ึงตน้ทุนทางการตลาด ผูป้ระกอบการก็

ผลกัภาระค่าใชจ่้ายทางการตลาดไปใหผู้บ้ริโภค ทาํใหผู้บ้ริโภคตอ้งชาํระเงินค่าสินคา้และบริการในราคาท่ีสูงข้ึน 

นอกจากน้ีการแข่งขนัท่ีสูงเกินไปก็จะทาํให้ผูป้ระกอบการใชว้ิธีการท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย เช่น ใชว้ิธีการกาํจดั

คู่แข่งของตน โดยตั้งราคาเพ่ือกาํจดัคู่แข่ง (Predatory Pricing) คือ ตั้งราคาขายสินคา้ท่ีตํ่ากวา่ตน้ทุนการผลิต ซ่ึงทาํ

ใหคู้่แข่งไม่สามารถขายสินคา้ไดแ้ละออกจากตลาดไป แลว้ผูป้ระกอบการรายนั้นก็กลบัมาตั้งราคาสูงไดต้ามเดิม 

 

 ตลาดในความหมายของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า 

 สาํหรับคาํวา่ “ตลาด (Market)” นั้น มีความสาํคญัมากในกฎหมายการแข่งขนัทางการคา้ เน่ืองจากตลาด

อาจเป็นตลาดท่ีมีสถานท่ีจริง (Physical Market) คือตลาดท่ีเป็นสถานท่ีท่ีผูข้ายและผูซ้ื้อมาพบกนัและทาํการซ้ือ

ขายสินคา้และบริการกนั ตวัอยา่งเช่น ตลาดคลองเตยท่ีพ่อคา้แม่คา้ใชเ้ป็นสถานท่ีขายสินคา้ใหผู้บ้ริโภค แต่ตลาด

อาจจะเป็นตลาดท่ีไม่มีสถานท่ีจริงก็ได ้เช่น การซ้ือขายระหวา่งผูข้ายและผูซ้ื้อผา่นทาง E-Commerce ซ่ึงเป็นการท่ี

ผูข้ายและผูซ้ื้อทาํธุรกรรมการซ้ือขายผา่น Website ก็ได ้

 นอกจากน้ีกฎหมายการแข่งขนัทางการคา้ยงัแบ่งตลาดออกเป็นหลายประเภทดงัน้ี 

 1. ตลาดสินคา้ (Product Market) เวลาพิจารณาถึงตลาดสินคา้ในกฎหมายการแข่งขนัทางการค้าจะ

พิจารณาเฉพาะตลาดสินคา้แต่ละประเภท เช่น ตลาดสินคา้รถยนต์ ตลาดสินคา้บะหม่ีสําเร็จรูป ตลาดสินคา้

รถจกัรยานยนต ์เป็นตน้ ตลาดสินคา้เหล่าน้ีแยกจากกนั เช่น ตลาดสินคา้รถยนตมี์ผูป้ระกอบการก่ีราย แต่ละรายมี

ส่วนแบ่งตลาดในตลาดสินคา้รถยนต์เท่าไร จะไม่เก่ียวขอ้งกบัตลาดสินคา้บะหม่ีสําเร็จรูปซ่ึงมีผูป้ระกอบการ
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จาํนวนท่ีแน่นอน และผูป้ระกอบการบะหม่ีสําเร็จรูปแต่ละรายมีส่วนแบ่งตลาดเท่าไรก็เป็นการพิจารณาเฉพาะ

ตลาดสินคา้บะหม่ีสาํเร็จรูปแยกต่างหาก และไม่เก่ียวขอ้งกบัตลาดสินคา้รถยนตเ์ลย 

 2. ตลาดบริการ (Service Market) ในทาํนองเดียวกบัตลาดสินคา้ เวลาท่ีกฎหมายการแข่งขนัทางการคา้

พิจารณาตลาดบริการก็จะพิจารณาตลาดบริการแต่ละประเภทแยกต่างหากจากกนั เช่น ตลาดบริการท่องเท่ียวมี

ผู ้ประกอบการก่ีรายแต่ละรายมีส่วนแบ่งตลาดเท่าใด ก็จะไม่เ ก่ียวข้องกับตลาดบริการประกันภัย ซ่ึงมี

ผูป้ระกอบการก่ีราย และแต่ละรายมีส่วนแบ่งตลาดเท่าใด 

 3. ตลาดทางภูมิศาสตร์ (Geographical Market) คือ การพิจารณาตลาดตามพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร์ กฎหมาย

การแข่งขนัทางการคา้อาจจะพิจารณาตลาดทางภูมิศาสตร์ทัว่ทั้งประเทศไทย ตวัอยา่งเช่น บริษทั ผลิตปูนซีเมนต ์4 

บริษทั คือ บริษทั ก. บริษทั ข. บริษทั ค.และ บริษทั ง. แต่ละบริษทัจะมีนโยบายผลิตปูนซีเมนตแ์ละจาํหน่ายใน

พ้ืนท่ีใด ก็เป็นเร่ืองนโยบายของบริษทั ซ่ึงกฎหมายการแข่งขนัทางการคา้จะไม่เขา้ไปกาํกบัดูแล แต่ถา้ทั้งส่ีบริษทั

มาตกลงกันแบ่งพ้ืนท่ีตลาด (Market Allocation) ว่าบริษัท ก. ผลิตและจําหน่ายปูนซีเมนต์ในกรุงเทพและ

ปริมณฑล บริษทั ข. บริษทั ค.และ บริษทั ง. ผลิตและจาํหน่ายปูนซีเมนตใ์นภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

และภาคใต ้ตามลาํดบั โดยแต่ละบริษทัจะไม่ผลิตและขายปูนซีเมนตน์อกพ้ืนท่ีท่ีตกลงกนัไว ้หรือ การพิจารณา

พ้ืนท่ีตลาดอาจจะพิจารณาตลาดทางภูมิศาสตร์เป็นภาค เช่น ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ หรือพิจารณาพ้ืนท่ีตลาด

เป็นจงัหวดัก็ได ้ทั้งน้ี แลว้แต่วา่การกระทาํท่ีมีการจาํกดัการการแข่งขนัเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีกวา้งเพียงใด เช่น ถา้การ

กระทาํความผิดเกิดข้ึนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือก็จะพิจารณาเฉพาะพ้ืนท่ีในภาคน้ีเท่านั้นก็ได ้

 4. ตลาดสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกนั (Relevant Product Market) คาํจาํกดัความของตลาดสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกนัมี

ความจาํเป็นท่ีตอ้งอธิบายและยกตวัยา่งประกอบเพ่ือทาํใหเ้กิดความเขา้ใจ เน่ืองจากสินคา้บางชนิดอาจจะมีสินคา้

อีกชนิดหน่ึงท่ีสามารถใช้ทดแทนกันได้ (Interchangeable Product)  โดยพิจารณาจากวตัถุประสงค์ในการใช้ 

พิจารณาราคาและความตอ้งการในการใชข้องคนโดยทัว่ไป (Layman) ยกตวัอยา่งเช่น ตลาดสินคา้เหลา้ (Liquor) 

และตลาดสินคา้เบียร์ (Beer) เป็นตลาดสินคา้ 2 ชนิดท่ีแยกจากกนั หรือเป็นตลาดสินคา้ 2 ชนิดท่ีใชท้ดแทนกนัได ้

ถา้ตลาดเหลา้และตลาดเบียร์เป็นตลาดสินคา้ 2 ชนิดท่ีแยกจากกนั จะเป็นผลให้ผูป้ระกอบการในตลาดเหลา้ และ

ผูป้ระกอบการในตลาดเบียร์ไม่เก่ียวขอ้งกนั มีผลทาํใหก้ารคาํนวณส่วนแบ่งตลาดของผูป้ระกอบการในตลาดเหลา้ 

และตลาดเบียร์ก็จะไม่เก่ียวขอ้งกนั เช่น สมมุติวา่ ตลาดเหลา้มีผูป้ระกอบการ 2 ราย คือ บริษทั ก. และ บริษทั ข. 

ยอดขายเหลา้ของบริษทั ก. และ ข. เม่ือปีท่ีแลว้ (พ.ศ. 2561) คือ หกพนัลา้นบาท และ ส่ีพนัลา้นบาท ตามลาํดบั 

ดงันั้นส่วนแบ่งตลาดในตลาดเหลา้ของบริษทั ก. และ บริษทั ข.เท่ากบั 60% และ 40% ตามลาํดบั 

 สาํหรับตลาดเบียร์ สมมุติวา่ ตลาดเบียร์มีผูป้ระกอบการ 2 ราย คือ บริษทั ค. และบริษทั ง. ยอดขายเบียร์

ของ บริษทั ค. และ ง. เม่ือปีท่ีแลว้ (พ.ศ. 2561)  คือ หกพนัลา้นบาท และ ส่ีพนัลา้นบาท ตามลาํดบั ดงันั้นส่วนแบ่ง

ตลาดในตลาดเบียร์ของบริษทั ค. และ บริษทั ง. เท่ากบั 60% และ 40% ตามลาํดบั 

 ตวัอย่างขา้งตน้เป็นตวัอยา่งของกรณีท่ีตลาดเหลา้และตลาดเบียร์เป็นตลาดสินคา้ 2 ชนิดท่ีแยกจากกนั 

แต่ในหลกัการของตลาดสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกนั ถา้ปรากฏวา่ สินคา้เหลา้และเบียร์สามารถเป็นสินคา้ท่ีทดแทนกนัได ้

(Interchangeable Products) ดงันั้น เบียร์และเหลา้จึงเป็นสินคา้ในตลาดเดียวกนั ผลก็คือผูป้ระกอบการในตลาด

เหลา้และเบียร์มีทั้งหมด 4 ราย คือ บริษทั ก. ข. ค. และ ง. และยอดขายของบริษทั ก. ข. ค. และ ง. เม่ือปี พ.ศ. 2561 

คือ หกพนัลา้นบาท ส่ีพนัลา้นบาท หกพนัลา้นบาท และส่ีพนัลา้นบาท ตามลาํดบั และหลกัเกณฑใ์นการคาํนวณ

ส่วนแบ่งการตลาด คือ นาํยอดขายเม่ือปีท่ีแลว้ของผูป้ระกอบการแต่ละราย หารดว้ยยอดขายของสินคา้ทั้งหมด
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แลว้คูณดว้ย 100 ดงันั้น ถา้เหลา้และเบียร์เป็นสินคา้ในตลาดเดียวกนั  ส่วนแบ่งตลาดของ บริษทั ก. ข. ค. และ ง.  

จะเท่ากบั 30% , 20% , 30% และ 20% ตามลาํดบั 

 

 ผู้ประกอบธุรกจิซ่ึงมอีาํนาจเหนือตลาด (Market Dominant Operator)  

 “ผูป้ระกอบธุรกิจซ่ึงมีอาํนาจเหนือตลาด” ตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 

หมายความวา่ ผูป้ระกอบธุรกิจรายหน่ึงหรือหลายรายในตลาดใดตลาดหน่ึง ซ่ึงมีส่วนแบ่งตลาดและยอดเงินขาย

เกินกวา่เกณฑท่ี์คณะกรรมการประกาศกาํหนด โดยใหน้าํปัจจยัสภาพการแข่งขนัของตลาดอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือ

หลายอยา่ง แลว้แต่กรณี มาประกอบการพิจารณา ทั้งน้ี ให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนเกณฑ์ส่วนแบ่งตลาด

และยอดเงินขายอยา่งนอ้ยหน่ึงคร้ังภายในระยะเวลาสามปีนบัแต่วนัออกประกาศ 

 คณะกรรมการการแข่งขนัทางการคา้ไดมี้ประกาศเร่ือง “หลกัเกณฑก์ารเป็นผูป้ระกอบธุรกิจซ่ึงมีอาํนาจ

เหนือตลาด พ.ศ. 2561 ในขอ้ 3(1) ดงัน้ี 

 “ขอ้ 3. ให้ผูป้ระกอบธุรกิจท่ีมีส่วนแบ่งตลาดและยอดเงินขาย ดังต่อไปน้ี เป็นผูป้ระกอบธุรกิจซ่ึงมี

อาํนาจเหนือตลาด 

 (1) ผูป้ระกอบธุรกิจรายใดรายหน่ึง ในตลาดสินคา้ใดสินคา้หน่ึง หรือบริการใดบริการหน่ึงท่ีมีส่วนแบ่ง

ตลาดในปีท่ีผา่นมาตั้งแต่ร้อยละหา้สิบข้ึนไป และมียอดเงินขายในปีท่ีผา่นมาตั้งแต่หน่ึงพนัลา้นบาทข้ึนไป” 

 จากประกาศของคณะกรรมการแข่งขนัการคา้ขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่ตลาดสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกนั (Relevant 

Product Market) มีผลทาํใหผู้ป้ระกอบการในตลาดสินคา้ เหลา้ และเบียร์ ตามท่ียกตวัอยา่งขา้งตน้ ในกรณีท่ีตลาด

เหลา้และตลาดเบียร์ เป็นตลาดสินคา้เดียวกนั สามารปรับเปล่ียนการเป็นผูป้ระกอบธุรกิจซ่ึงมีอาํนาจเหนือตลาด

ใหเ้ป็นผูป้ระกอบธุรกิจซ่ึงไม่มีอาํนาจเหนือตลาดได ้

 ในประเด็นเร่ืองผูป้ระกอบธุรกิจซ่ึงมีอาํนาจเหนือตลาดน้ี มีคดีตวัอย่างซ่ึงเกิดข้ึนในสหภาพยุโรป 

(European Union) คือ คดี United Brand ข้อเท็จจริงในคดีน้ีคือ United Brand เป็นบริษัทท่ีทําธุรกิจผลิตและ

จาํหน่ายกลว้ยหอม (Banana) ในสหภาพยโุรป โดย United Brand มีส่วนแบ่งตลาด 40% และเป็นผูป้ระกอบธุรกิจ

ซ่ึงมีอาํนาจเหนือตลาดในตลาดกลว้ยหอม United Brand ใชอ้าํนาจเหนือตลาด บีบบงัคบัใหต้วัแทนจาํหน่ายกลว้ย

หอมของตนในสหภาพยุโรป ห้ามขายกล้วยหอมของคู่แข่งของ United Brand (Exclusive dealing) และยงั

กาํหนดใหต้วัแทนจาํหน่ายของตนในแต่ละประเทศขายกลว้ยหอมในราคาท่ีต่างกนั โดยไม่สามารถแสดงเหตุผลท่ี

ทาํให้ราคาต่างกนัได ้(Price Discrimination) ถา้ United Brand เป็นผูป้ระกอบธุรกิจซ่ึงมีอาํนาจเหนือตลาด การ

กระทําดังกล่าว จะเป็นความผิดฐานจํากัดการแข่งขันในแนวด่ิง (Vertical Restraint of Competition) เม่ือถูก

คณะกรรมการแข่งขนัทางการคา้ดาํเนินคดีในศาล United Brand ต่อสู้คดีว่าตนเองไม่ใช่ผูป้ระกอบธุรกิจซ่ึงมี

อาํนาจเหนือตลาดในตลาดกลว้ยหอม เน่ืองจากกลว้ยหอมไม่ใช่ตลาดสินคา้แยกต่างหาก แต่กลว้ยหอมรวมอยูใ่น

ตลาดผลไมอ่ื้น ๆ เช่น สม้ เม่ือกลว้ยหอม และสม้ เป็นสินคา้สองประเภทท่ีสามารถใชท้ดแทนกนัได ้กลว้ยและสม้

จึงเป็นสินคา้ในตลาดเดียวกนั และ United Brand ไม่ไดผ้ลิตและขายส้ม ดงันั้นเม่ือนาํยอดขายของส้มในตลาด

สหภาพยุโรปมารวมคาํนวณแลว้ จะทาํให้ United Brand เป็นผูป้ระกอบธุรกิจซ่ึงไม่มีอาํนาจเหนือตลาด การ

กระทาํของ United Brand ดังกล่าวขา้งตน้ จึงไม่เป็นความผิด แต่ผลคดีน้ีปรากฏว่าศาลของสหภาพยุโรป ไม่

ยอมรับฟังขอ้ต่อสูข้อง United Brand โดยตดัสินวา่กลว้ยหอมเป็นสินคา้ท่ีแยกต่างหากจากผลไมอ่ื้น ดงันั้น United 

Brand จึงเป็นผูป้ระกอบธุรกิจซ่ึงมีอาํนาจเหนือตลาดในตลาดกลว้ยหอม และพิพากษาลงโทษ United Brand 

(สาํนกัคณะกรรมการแข่งขนัทางการคา้ เปิดโลกการแข่งขนัทางการคา้ ปักษ ์2 เดือนมีนาคม 2545 ฉบบัท่ี 2) 
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 การกระทาํทีเ่ป็นการจาํกดัการแข่งข้น 

 การกระทาํท่ีเป็นการจาํกดัการแข่งขนัท่ีกฎหมายการแข่งขนัทางการคา้ตอ้งการควบคุมมีทั้งหมด 4 ประการ 

คือ 

 1. การจาํกดัการแข่งขนัในแนวราบ (Horizontal Restraint of Competition) คือ การท่ีผูป้ระกอบธุรกิจใน

ตลาดสินคา้ หรือบริการเดียวกนัตั้งแต่สองรายข้ึนไปมาตกลงร่วมกนัท่ีจะกระทาํการใดๆ อนัเป็นการผกูขาด หรือ

จาํกัดการแข่งขนัในลกัษณะต่างๆ เช่น ตกลงกันกาํหนดราคาซ้ือ หรือราคาขาย (Price Fixing) หรือตกลงกัน

เก่ียวกับเง่ือนไขใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มอนัส่งผลต่อราคาสินคา้หรือบริการ (มาตรา 54(1) ของ

พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560) หรือตกลงกันจํากัดปริมาณของสินค้าหรือบริการท่ี

ผูป้ระกอบการแต่ละรายจะผลิต ซ้ือ จาํหน่าย หรือบริการตามท่ีตกลงกนั (Quota Restriction) (มาตรา 54(2) ของ

พระราชบญัญติัการแข่งขนัทางการคา้ พ.ศ. 2560) หรือตกลงกนักาํหนดเง่ือนไขในลกัษณะสมรู้กนั เพ่ือให้ฝ่าย

หน่ึงไดรั้บการประมูล หรือประกวดราคาสินคา้ หรือบริการ หรือ เพ่ือมิใหฝ่้ายหน่ึงเขา้แข่งขนัราคาในการประมูล

หรือประกวดราคาสินคา้หรือบริการ (Collusive Tendering) (มาตรา 54(3) ของพระราชบญัญติัการแข่งขนัทาง

การคา้ พ.ศ. 2560) หรือตกลงกนัแบ่งพ้ืนท่ี หรือแบ่งลูกคา้ท่ีผูป้ระกอบการแต่ละรายจะขาย หรือซ้ือสินคา้ หรือ

บริการ โดยท่ีผูป้ระกอบการรายอ่ืนจะไม่เขา้ไปแข่งขนัในพ้ืนท่ี หรือลูกคา้ตามท่ีตกลงกนั (Market Division or 

Market Allocation) (มาตรา 54(4) ของพระราชบญัญติัการแข่งขนัทางการคา้ พ.ศ. 2560) 

 2. การจาํกัดการแข่งขนัในแนวด่ิง (Vertical Restraint of Competition) คือ การท่ีผูป้ระกอบธุรกิจใน

ตลาดสินคา้ หรือบริการใดซ่ึงมีอาํนาจเหนือตลาด (ผูป้ระกอบธุรกิจซ่ึงมีอาํนาจเหนือตลาดได ้อธิบายไวข้า้งตน้) 

ใชอ้าํนาจเหนือตลาดบีบบงัคบัลูกคา้ หรือคู่คา้ (เช่นตวัแทนจาํหน่าย) ของตนอยา่งไม่เป็นธรรมใหต้อ้งถูกจาํกดัใน

การซ้ือ ขาย ผลิต หรือใหบ้ริการ หรือถูกจาํกดัโอกาสในการเลือกซ้ือ หรือขายสินคา้หรือบริการ  

 เพ่ือใหเ้ห็นภาพชดัเจนยิ่งข้ึน ผูว้ิจยัขออธิบาย มาตรา 50 ของพระราชบญัญติัการแข่งขนัทางการคา้ พ.ศ. 

2560 ซ่ึงเป็นบทบญัญติัเก่ียวกบัการห้ามการจาํกดัการแข่งขนัในแนวด่ิง ซ่ึงมาตราน้ีกาํหนดห้ามมิให้ผูป้ระกอบ

ธุรกิจซ่ึงมีอาํนาจเหนือตลาดกระทาํการอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

 2.1 มาตรา 50(1)  กาํหนดหรือรักษาระดบัราคาซ้ือหรือขายสินคา้หรือค่าบริการอยา่งไม่เป็นธรรม 

 ตวัอยา่ง บริษทั ก. คิดคน้ยารักษาโรคเอดส์ได ้จึงทาํการจดสิทธิบตัรไว ้สมมุติวา่บริษทั ก. เป็นผูมี้

อาํนาจเหนือตลาดในยารักษาโรคเอดส์ เน่ืองจากเป็นผูมี้อาํนาจผูกขาดจากผลของการจดสิทธิบตัร และมียอดขาย

ยาน้ีเกินกว่า หน่ึงพนัลา้นบาทเม่ือปีท่ีผ่านมา บริษทั ก. มีตน้ทุนในการผลิตยารักษาโรคเอดส์ในราคาเม็ดละ 40 

บาท แต่ตั้งราคาท่ีขาย 400 บาท ดงัน้ีการกระทาํของบริษทั ก. อาจเป็นการกาํหนดราคาขายสินคา้อย่างไม่เป็น

ธรรมตามมาตราน้ี 

 2.2 มาตรา  50 (2)  กาํหนดเง่ือนไขในลกัษณะท่ีไม่เป็นธรรมใหผู้ป้ระกอบธุรกิจอ่ืนซ่ึงเป็นคู่คา้ของ

ตนตอ้งจาํกดั การบริการ การผลิต การซ้ือ หรือการจาํหน่ายสินคา้ หรือตอ้งจาํกดัโอกาสในการเลือกซ้ือหรือขาย

สินคา้ การไดรั้บหรือใหบ้ริการ หรือในการจดัหาสินเช่ือจากผูป้ระกอบธุรกิจอ่ืน 

 ตวัอย่าง บริษทั ก. มีอาํนาจเหนือตลาดในสินคา้เบียร์ บริษทั ก. ตอ้งการผลิตนํ้ าด่ืมขาย จึงทาํการ

ผลิตนํ้ าด่ืม และบงัคบัให้ตวัแทนจาํหน่ายเบียร์ของตนทุกรายให้ตอ้งซ้ือนํ้ าด่ืม 1 กล่อง พ่วงไปกบัการซ้ือเบียร์ 1 

กล่อง ถา้ตวัแทนจาํหน่ายเบียร์รายใดไม่ยอมซ้ือนํ้ าด่ืมพว่งไปกบัเบียร์ ก็จะไม่ขายเบียร์ให ้ดงัน้ีเป็นการท่ีบริษทั ก. 
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ใชอ้าํนาจเหนือตลาดในตลาดเบียร์ บงัคบัให้ตวัแทนจาํหน่ายของตนให้ซ้ือนํ้ าด่ืมพ่วงไปกบัเบียร์ จึงเป็นการทาํ

การจาํกดัการแข่งขนัตามมาตรา 50(2) ของพระราชบญัญติัการแข่งขนัทางการคา้ พ.ศ. 2560 

 2.3 มาตรา 50(3) ระงบั ลด หรือจาํกดัการบริการ การผลิต การซ้ือ การจาํหน่าย การส่งมอบ การ

นาํเขา้มา ในราชอาณาจกัรโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร ทาํลายหรือทาํใหเ้สียหายซ่ึงสินคา้ ทั้งน้ี เพ่ือลดปริมาณใหต้ํ่า

กวา่ความตอ้งการของตลาด  

 ตวัอยา่ง บริษทั ก. เป็นผูมี้อาํนาจเหนือตลาดในการผลิตและขายไก่เน้ือ บริษทั ก.เห็นวา่ปริมาณไก่

เน้ือในตลาดมีจาํนวนมากข้ึน อนัจะมีผลทาํให้ราคาเน้ือไก่ตกตํ่า จึงทาํการทาํลายลูกไก่จาํนวนมากท่ีจะโตเป็นไก่

เน้ือใหมี้ปริมาณลดลง เพ่ือลดปริมาณเน้ือไก่ใหต้ ํ่ากวา่ความตอ้งการของตลาด จึงเป็นการกระทาํผิดตามมาตราน้ี 

 2.4 มาตรา 50(4) แทรกแซงการประกอบธุรกิจของผูอ่ื้นโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร  

 ตวัอยา่ง บริษทั ก. มีอาํนาจเหนือตลาดในการผลิต และจาํหน่ายรถยนต ์บริษทั ก. ใชอ้าํนาจเหนือ

ตลาดบีบบงัคบัให้บริษทั ข. ซ่ึงผลิตยางรถยนต์จาํหน่ายให้บริษทั ก. ใชป้ระกอบการผลิตรถยนต์ตอ้งขายยาง

รถยนตใ์หบ้ริษทั ค. ซ่ึงเป็นคู่แข่งในการผลิตรถยนตข์องบริษทั ก. ในราคาท่ีสูงกวา่ท่ีจาํหน่ายใหบ้ริษทั ก. เพ่ือทาํ

ให้ตน้ทุนในการผลิตรถยนตข์องบริษทั ค. สูงกวา่ตน้ทุนการผลิตของบริษทั ก. ดงัน้ี การกระทาํของบริษทั ก. จึง

เป็นการแทรกแซงการประกอบธุรกิจของผูอ่ื้น โดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร อนัเป็นความผิดตามมาตราน้ี 

 3. การรวมธุรกิจ (Business Combination) คือ การท่ีผูป้ระกอบธุรกิจตั้งแต่สองรายข้ึนไป ทาํการควบ

รวมกนัใหเ้ป็นหน่วยธุรกิจเดียว (Merger)  หรือ ดว้ยวธีิเขา้ถือหุน้เพ่ือครอบงาํกิจการ (Share Acquisition) หรือเขา้

ซ้ือสินทรัพยเ์พ่ือครอบงาํกิจการ (Asset Acquisition) หรืออาจจะใชว้ิธีการรวมธุรกิจโดยวิธีจดัตั้งกิจการร่วมคา้ 

(Joint Venture) หรือจดัตั้ง Holding Company ทั้งน้ี วตัถุประสงคใ์นการรวมธุรกิจก็เพ่ือก่อให้เกิดความประหยดั

ในทางเศรษฐกิจ (Economy of Scale) แต่ทั้ งน้ีถา้การรวมธุรกิจดงักล่าวอาจก่อให้เกิดการลดการแข่งขนัอย่างมี

นยัสาํคญัในตลาด หรือก่อใหเ้กิดการผกูขาด หรือการรวมธุรกิจอาจทาํใหเ้กิดเป็นผูป้ระกอบธุรกิจซ่ึงอาํนาจเหนือ

ตลาด กฎหมายการแข่งขนัทางการคา้จะเขา้ไปควบคุมโดยวธีิการท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรา 51ของพระราชบญัญติัการ

แข่งขนัทางการคา้ พ.ศ. 2560  

 4. การใชว้ิธีการท่ีไม่เป็นธรรมกีดกนัหรือขดัขวางการประกอบธุรกิจของผูอ่ื้น (Unfair Trade Practice) 

ตามมาตรา 57 ของพระราชบญัญติัการแข่งขนัทางการคา้ พ.ศ. 2560 

 ตวัอย่าง บริษทั ก. ผลิตและขายรถจกัรยานยนต์ใชอ้าํนาจการตลาดบีบบงัคบัตวัแทนจาํหน่ายของตน

ไม่ใหซ้ื้อสินคา้หรือทาํธุรกิจกบับริษทัท่ีเป็นคู่แขง่ของบริษทั ก. (Exclusive Dealing) การกระทาํของบริษทั ก. เป็น

การกีดกนัการประกอบธุรกิจของผูป้ระกอบธุรกิจรายอ่ืนอย่างไม่เป็นธรรม อนัเป็นความผิดตามมาตรา 57 ของ

พระราชบญัญติัการแข่งขนัทางการคา้ พ.ศ. 2560  

 มีขอ้น่าสังเกตว่า การกระทาํของบริษทั ก. ดงัตวัอย่างน้ี ถา้บริษทั ก. เป็นผูป้ระกอบธุรกิจซ่ึงมีอาํนาจ

เหนือตลาดในตลาดรถจกัรยานยนต์ การกระทาํของบริษทั ก. ก็จะเป็นความผิดฐานเป็นผูป้ระกอบธุรกิจซ่ึงมีอาํนาจ

เหนือตลาดและใชอ้าํนาจเหนือตลาดโดยมิชอบตามมาตรา 50 ของพระราชบญัญติัการแข่งขนัทางการคา้ พ.ศ. 2560  

 

 ข้อจาํกดัในการบังคบัใช้พระราชบัญญัตกิารแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 

 ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในอาเซียนท่ีมีการตรากฎหมายแข่งขนัทางการคา้คือ พระราชบญัญติัการ

แข่งขนัทางการคา้ พ.ศ. 2542 ซ่ึงมีบทบญัญติัท่ีครบถว้นในการป้องกนัพฤติกรรมท่ีเป็นการจาํกดั หรือกีดกนัการ

แข่งขนั (รายงานทีดีอาร์ไอ ฉบบัท่ี 92 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 (ฉบบัพิเศษ)  พระราชบญัญติัการแข่งขนัทางการคา้ 
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พ.ศ. 2542 ขอ้จาํกัดและการปฏิรูป หน้า 4) แต่เน่ืองจากตั้งแต่มีการบังคบัใช้กฎหมายฉบับน้ี ยงัไม่เคยมีการ

ดาํเนินคดีกบัผูป้ระกอบการตามความผิดในกฎหมายฉบบัน้ีแมแ้ต่คดีเดียว จึงอาจกล่าวไดว้า่การบงัคบัใหก้ฎหมาย

ฉบบัน้ีประสบความลม้เหลวโดยส้ินเชิง ขอ้มูลในเวบ็ไซต์ของสํานักงานคณะกรรมการแข่งขนัทางการคา้ตาม

พระราชบญัญติัการแข่งขนัทางการคา้ พ.ศ. 2542 มีการร้องเรียนเก่ียวกบัการกระทาํผิดกฎหมายฉบบัน้ี 74 เร่ือง ใน

ระหวา่งปี พ.ศ. 2542-2552  แต่ไม่ปรากฏรายละเอียดของผลการวินิจฉัยของคณะกรรมการการแข่งขนัทางการคา้

วา่เป็นอยา่งไร ทั้งๆท่ีรายละเอียดเหล่าน้ีถือวา่เป็นขอ้มูลพ้ืนฐานท่ีสาธารณะควรรับรู้ (เร่ืองเดียวกบัหนา้ 6) 

 ประเด็นท่ีเป็นปัญหาสาํคญัท่ีทาํให ้พระราชบญัญติัการแข่งขนัทางการคา้ พ.ศ. 2542 ไม่สามารถบงัคบั

ใชไ้ดคื้อ สาํนกังานคณะกรรมการการแข่งขนัทางการคา้ (ต่อไปน้ีรียกวา่ “สาํนกังานฯ”) และคณะกรรมการการ

แข่งขนัทางการคา้ไม่เป็นอิสระและอยูภ่ายใตก้ารครอบงาํของการเมือง และธุรกิจขนาดใหญ่  ในประเทศท่ีพฒันา

แลว้ สาํนกังานฯ และคณะกรรมการการแข่งขนัทางการคา้จะเป็นอิสระจากการครอบงาํทางการเมือง และธุรกิจ

ขนาดใหญ่ แต่เน่ืองจากประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีระบบธุรกิจการเมือง คือ นักธุรกิจขนาดใหญ่เขา้มาเป็น

นกัการเมือง หรือส่งตวัแทนเขา้มาควบคุมการเมือง ดงันั้นโครงสร้างของคณะกรรมการการแข่งขนัทางการคา้ตาม

พระราชบญัญติัการแข่งขนัทางการคา้ พ.ศ. 2542 ซ่ึงกาํหนดไวใ้นมาตรา 6 วา่ “ใหมี้คณะกรรมการการแข่งขนัทาง

การคา้ ประกอบดว้ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชยเ์ป็นประธานกรรมการ ปลดักระทรวงพาณิชยเ์ป็นรอง

ประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการคลัง และผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงมีความรู้และประสบการณ์ทางนิติศาสตร์ 

เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ การบริหารธุรกิจหรือการบริหารราชการแผน่ดิน มีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่แปดคนแต่ไม่

เกินสิบสองคนซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ ง โดยตอ้งแต่งตั้ งจากผูท้รงคุณวุฒิภาคเอกชนไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงเป็น

กรรมการ และให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ” จึงเป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการการแข่งขนัทางการคา้ 

ซ่ึงมีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชยเ์ป็นประธาน จึงไม่เป็นอิสระจากการเมืองและเป็นผลใหพ้ระราชบญัญติัการ

แข่งขนัทางการคา้ พ.ศ. 2542 ไม่สามารถดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์จะดูแลการแข่งขนัทางการคา้ให้

เป็นไปโดยเสรีและเป็นธรรม 

 

 พระราชบัญญัตกิารแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 

 พระราชบญัญติัการแข่งขนัทางการคา้ฉบบัใหม่น้ี มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560เป็นตน้

ไป โดยระบุเหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ีวา่ “โดยท่ีพระราชบญัญติัการแข่งขนัทางการคา้ พ.ศ. 

2542 ไดใ้ช้บังคบัมาเป็นเวลานาน และมีบทบัญญติับางประการไม่สอดคลอ้งกับรูปแบบและพฤติกรรมการ

ประกอบธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลง อีกทั้ งการกํากับดูแลการแข่งขนัทางการคา้ในปัจจุบันเป็นอาํนาจหน้าท่ีของ

สํานักงานคณะกรรมการการแข่งขนัทางการคา้ ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีตั้งข้ึนภายในกรมการคา้ภายใน กระทรวง

พาณิชย ์จึงไม่มีความคล่องตวัและขาดความเป็นอิสระในการกาํกบัดูแลการแข่งขนัทางการคา้ ทาํใหก้ารกาํกบัดูแล

การประกอบธุรกิจใหมี้การแข่งขนัอยา่งเสรีและเป็นธรรมไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร สมควรปรับปรุงมาตรการ

ในการกาํกบัดูแลการแข่งขนัทางการคา้ใหมี้ประสิทธิภาพยิ่งข้ึนและมีองคก์รกาํกบัดูแลการแข่งขนัทางการคา้ท่ีมี

ความคล่องตวัและมีความเป็นอิสระ เพ่ือใหท้นัต่อพฒันาการของรูปแบบและพฤติกรรมการประกอบธุรกิจท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลาจึงจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี” 

 พระราชบญัญติัการแข่งขนัทางการคา้ พ.ศ. 2560 ไดแ้กไ้ขและปรับปรุงพระราชบญัญติัการแข่งขนัทาง

การคา้ พ.ศ. 2542 (ต่อไปน้ีเรียกวา่ “พระราชบญัญติัฉบบัเก่า” ในประเด็นสาํคญัดงัต่อไปน้ี 
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 1. คาํจาํกดัความ 

 พระราชบญัญติัการแข่งขนัทางการคา้ พ.ศ. 2560 ไดเ้พ่ิมคาํจาํกดัความของคาํวา่ “ตลาด” โดยใหค้าํนิยาม

ของคาํว่าตลาด ว่า “ตลาด หมายความว่า ตลาดท่ีเก่ียวเน่ืองในสินคา้หรือบริการชนิดเดียวกนั หรือท่ีสามารถใช้

ทดแทนกนัไดโ้ดยให้พิจารณาดา้นคุณลกัษณะ ราคา หรือวตัถุประสงคก์ารใชง้านของสินคา้หรือบริการ และดา้น

พ้ืนท่ีในการจาํหน่ายสินคา้ หรือใหบ้ริการ” 

 ผูว้ิจยัไดอ้ธิบายคาํวา่ ตลาด ตามคาํจาํกดัความน้ีไวต้อนตน้ของบทความน้ี ซ่ึงจะทาํใหผู้ท่ี้ตอ้งการศึกษา

คน้ควา้เก่ียวกบักฎหมายแข่งขนัทางการคา้เขา้ใจคาํจาํกดัความ และความหมายของคาํวา่ “ตลาด” ไดดี้ยิง่ข้ึน 

 2. การบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัการแข่งขนัทางการคา้ พ.ศ.2560 

 พระราชบัญญติัการแข่งขนัทางการคา้ พ.ศ. 2560 มีการเปล่ียนแปลงในส่วนของการบังคบัใช้ โดย

พระราชบัญญัติฉบับเก่าได้ยกเวน้การบังคับใช้กฎหมายแก่รัฐวิสาหกิจ โดยบัญญัติไวใ้นมาตรา 4(2) ว่า 

“พระราชบญัญติัน้ีมิใหใ้ชบ้งัคบัแก่การกระทาํของ (2) รัฐวสิาหกิจตามกฎหมายวา่ดว้ยวธีิการงบประมาณ” 

 ในประเด็นน้ีไดมี้การร้องเรียนและวิจารณ์จากทั้งนกัวิชาการและผูป้ระกอบธุรกิจเอกชนท่ีตอ้งทาํธุรกิจ

แข่งขนักบัรัฐวสิาหกิจวา่ รัฐวสิาหกิจท่ีทาํธุรกิจแข่งขนักบับริษทัเอกชนโดยทัว่ไป ไม่ควรไดรั้บการยกเวน้ในการ

บงัคบัใชก้ฎหมายน้ี เน่ืองจากการแข่งขนักบับริษทัเอกชนอ่ืน ไม่ใช่เป็นการกระทาํเพ่ือประโยชน์ในการรักษา

ความมัน่คงของรัฐ ประโยชน์สาธารณะ ผลประโยชน์ส่วนรวม ดงันั้นการทาํธุรกิจของรัฐวิสาหกิจในส่วนท่ีไม่

เก่ียวขอ้งกบัความมัน่คงของรัฐและประโยชน์สาธารณะจึงไม่ควรไดรั้บการยกเวน้ในการบงัคบัใชก้ฎหมายฉบบัน้ี 

 ในการร่างพระราชบัญญติัการแข่งขนัทางการคา้ พ.ศ. 2560 จึงได้มีการแก้ไขประเด็นการบังคบัใช้

กฎหมายน้ีกบัรัฐวสิาหกิจ โดยบญัญติัไวใ้นมาตรา 4(2) ของพระราชบญัญติัการแข่งขนัทางการคา้ พ.ศ. 2560 วา่ 

 “พระราชบญัญติัน้ีมิใหใ้ชบ้งัคบัแก่การกระทาํของ 

 (1) ----------------------------------- 

 (2) รัฐวสิาหกิจ องคก์ารมหาชน หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ทั้งน้ี เฉพาะในส่วนท่ีดาํเนินการตามกฎหมาย

หรือมติของคุณรัฐมนตรีท่ีมีความจาํเป็นเพ่ือประโยชน์ในการรักษาความมัน่คงของรัฐประโยชน์สาธารณะ 

ผลประโยชน์ส่วนรวม หรือจดัใหมี้สาธารณูปโภค” 

 ดังนั้นพระราชบญัญติัการแข่งขนัทางการคา้ พ.ศ.2560 ได้บัญญติัยกเวน้การบงัคบัใช้กฎหมายน้ีแก่

รัฐวิสาหกิจ เฉพาะในส่วนท่ีดาํเนินการตามกฎหมายหรือมติของคณะรัฐมนตรีท่ีมีความจาํเป็นเพ่ือประโยชน์ใน

การรักษาความมัน่คงของรัฐ ประโยชน์สาธารณะ ผลประโยชนส่์วนรวม หรือจดัใหมี้สาธารณูปโภคเท่านั้น 

 3. ความเป็นอิสระของคณะกรรมการและสาํนกังานคณะกรรมการการแข่งขนัทางการคา้ 

 ตามมาตรา 18 ของพระราชบญัญติัฉบบัเก่า กาํหนดให้มีการจดัตั้งสาํนกังานคณะกรรมการการแข่งขนั

ทางการค้าข้ึนในกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ โดยมีอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นเลขาธิการเป็น

ผูบ้งัคบับญัชาและรับผิดชอบในการปฏิบติัราชการของสาํนกังาน นอกจากนั้น ตามมาตรา 6 ของพระราชบญัญติั

ฉบบัเก่า กาํหนดให้มีคณะกรรมการการแข่งขนัทางการคา้ ประกอบดว้ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชยเ์ป็น

ประธานกรรมการ ปลดักระทรวงพาณิชยเ์ป็นรองประธานกรรมการ  ซ่ึงจะเห็นไดว้า่คณะกรรมการการแข่งขนั

ทางการคา้และสํานักงานคณะกรรมการการแข่งขนัทางการคา้อาจจะอยู่ภายใตก้ารครอบงาํของการเมืองได ้ซ่ึง

เป็นสาเหตุให้พระราชบญัญติัฉบบัเก่าไม่สามารถบงัคบัใชไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ตวัอย่างเช่นตามมาตรา 26 

วรรคสองของพระราชบญัญติัฉบบัเก่า คณะกรรมการการแข่งขนัทางการคา้จะตอ้งออกประกาศกาํหนดกฎเกณฑ์

การรวมธุรกิจวา่การรวมธุรกิจท่ีมีส่วนแบ่งตลาด ยอดขาย จาํนวนทุน จาํนวนหุ้น หรือจาํนวนสินทรัพยไ์ม่นอ้ย
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กว่าจาํนวนเท่าใดจึงจะตอ้งขออนุญาตต่อคณะกรรมการการแข่งขนัทางการคา้ในการรวมธุรกิจ แต่ปรากฏว่า 

คณะกรรมการการแข่งขนัทางการคา้ไม่เคยมีประกาศกฎเกณฑ์การรวมธุรกิจตั้งแต่ประกาศใชพ้ระราชบญัญติั

ฉบับเก่า พ.ศ. 2542 จนกระทั่งปี พ.ศ. 2560 ซ่ึงพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ยกเลิก

พระราชบญัญติัฉบบัเก่าก็ยงัไม่มีการประกาศกฎเกณฑ ์การรวมธุรกิจแต่อยา่งใด 

 พระราชบัญญติัการแข่งขนัทางการคา้ พ.ศ. 2560 ได้มีการปรับปรุงในกระเด็นความเป็นอิสระของ

คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าโดยมาตรา 12 ได้ กําหนดให้มีคระกรรมการสรรหาทําการสรรหา

คณะกรรมการการแข่งขนัทางการคา้ซ่ึงมาตรา  10 ไดก้าํหนดคุณสมบติัวา่คณะกรรมการจะตอ้งไม่เป็นขา้ราชการ

ซ่ึงมีตาํแหน่งหรือเงินเดือนประจาํ นอกจากน้ีพระราชบญัญติัฉบบัน้ียงัไดก้าํหนดคุณสมบติัของคณะกรรมการการ

แข่งขนัทางการคา้ทั้ง 7 คน วา่ตอ้งมีความรู้ ความเช่ียวชาญ หรือประสบการณ์ไม่นอ้ยกวา่ 10 ปี ในสาขาวชิาต่างๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชก้ฎหมายฉบบัน้ี และพระราชบญัญติัการแข่งขนัทางการคา้ พ.ศ. 2560 ไดก้าํหนดให้มีการ

จดัตั้งสํานักงานคณะกรรมการการแข่งขนัทางการคา้ข้ึนเป็นหน่วยงานของรัฐท่ีไม่เป็นส่วนราชการและไม่เป็น

รัฐวิสาหกิจ และให้มีฐานะเป็นติติบุคคล จากเดิมสังกดักรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชยท์ั้ งน้ี เพ่ือเพ่ิมความ

คล่องตวัและมีความเป็นอิสระในการบริหารงาน  

 นอกจากนั้ นพระราชบัญญัติการแข่งขนัทางการคา้ พ.ศ. 2560มาตรา 29 (4) เพ่ิมอาํนาจหน้าท่ีของ

สาํนกังานคณะกรรมการการแข่งขนัทางการ ใหต้อ้งจดัทาํฐานขอ้มูลขนาดตลาดสินคา้หรือบริการท่ีมีแนวโนม้จะ

ก่อใหก้ารผกูขาดตลาดตามท่ีคณะกรรมการกาํหนด และเผยแพร่ต่อสาธารณชน ซ่ึงพระราชบญัญติัการแข่งขนัทาง

การคา้ พ.ศ. 2542 เดิมไม่ไดบ้ญัญติัอาํนาจหนา้ท่ีดงักล่าวไว ้

 สาํหรับศาลท่ีมีเขตอาํนาจพิจารณาคดีการแข่งขนัทางการคา้นั้น พระราชบญัญติัการแข่งขนัทางการคา้ 

พ.ศ. 2560 ไดก้าํหนดใหศ้าลท่ีมีเขตอาํนาจในการพิจารณาคดีอาญา และคดีฟ้องเรียกค่าเสียหายตามกฎหมายฉบบั

น้ีใหอ้ยูใ่นเขตอาํนาจของศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศกลาง 

 พระราชบญัญติัการแข่งขนัทางการคา้ พ.ศ. 2560 ไดป้รับบทกาํหนดโทษใหเ้หมาะสมกบัความร้ายแรง

ของการกระทาํผิด โดยแบ่งออกเป็นโทษอาญาและโทษทางปกครอง (ค่าปรับทางปกครอง) ตามมาตรา 80, 

81,82,83 และ มาตรา 85 ไดก้าํหนดใหค้ณะกรรมการมีอาํนาจฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพ่ือบงัคบัชาํระค่าปรับดว้ย 

 ประเด็นท่ีสาํคญัมาก คือ พระราชบญัญติัการแข่งขนัทางการคา้ พ.ศ. 2560 ฉบบัน้ีไดแ้กปั้ญหาต่างๆ ท่ี

เป็นอุปสรรคตามพระราชบญัญติัการแข่งขนัทางการคา้ พ.ศ. 2542 ในการบงัคบัใชก้ฎหมายการแข่งขนัทางการคา้

โดยคณะกรรมการการแข่งขนัทางการคา้ ตามพระราชบญัญติัการแข่งขนัทางการคา้ พ.ศ. 2560 ไดมี้การออก

ประกาศคณะกรรมการการแข่งขนัทางการคา้ กาํหนดหลกัเกณฑต์่าง ๆ อยา่งรวดเร็ว อนัเป็นการแกปั้ญหาต่าง ๆ 

ท่ีเป็นอุปสรรคในการดาํเนินการตามพระราชบญัญติัฉบบัเก่า เช่น ประกาศหลกัเกณฑก์ารเป็นผูป้ระกอบธุรกิจซ่ึง

มีอาํนาจเหนือตลาด พ.ศ. 2561 ประกาศแนวทางปฏิบติัในการพิจารณาการกระทาํร่วมกนัของผูป้ระกอบธุรกิจอนั

เป็นการผกูขาด หรือลดการแข่งขนั หรือจาํกดัการแข่งขนัในตลาด พ.ศ. 2561 ประกาศหลกัเกณฑก์ารพิจารณาการ

เขา้ซ้ือสินทรัพย ์หรือหุน้ เพ่ือควบคุมนโยบายการบริหารธุรกิจ การอาํนวยการ หรือการจดัการท่ีเป็นการรวมธุรกิจ 

พ.ศ. 2561 ประกาศเร่ืองแนวทางปฏิบติัในการพิจารณาการกระทาํอนัเป็นผลเสียหาย แก่ผูป้ระกอบธุรกิจรายอ่ืน 

พ.ศ. 2561 และยงัมีประกาศอีกหลายฉบบัซ่ึงกาํหนดกฎเกณฑ์ในการกาํกบัดูแล การแข่งขนัในตลาดให้เป็นไป

อยา่งเสรีและเป็นธรรมซ่ึงจะทาํใหก้ารบงัคบัใชก้ฎหมายการแข่งขนัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 เม่ือทาํการศึกษาวจิยั พระราชบญัญติัการแข่งขนัทางการคา้ พ.ศ. 2560 แลว้พบวา่พระราชบญัญติัฉบบัน้ี

ได้ปรับปรุงแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ในการบังคบัใช้พระราชบัญญติัการแข่งขนัทางการคา้ พ.ศ. 2542 ใน



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 14 ประจาํปี 2562 วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 

678 

ประเด็นสําคญัต่าง ๆทุกประเด็น จึงเป็นท่ีคาดหวงัของผูป้ระกอบธุรกิจ และ ประชาชนทั้งประเทศว่ากฎหมาย

ฉบบัน้ีจะสามารถทาํใหก้ารแข่งขนัทางการคา้เป็นไปอยา่งเสรีและเป็นธรรม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการบงัคบัใชก้ฎหมาย

ฉบบัน้ีอยา่งมีประสิทธิภาพภายใต ้คณะกรรมการการแข่งขนัทางการคา้ชุดใหม่ 

 

5. สรุป 

 หลกัการพ้ืนฐานของกฎหมายการแข่งขนัทางการคา้ดงัท่ีกล่าวในบทความน้ีมีความจาํเป็นต่อผูบ้งัคบัใช้

กฎหมาย ผูป้ระกอบธุรกิจ และประชาชนผูบ้ริโภคท่ีจะตอ้งเขา้ใจในการนําไปใช้สําหรับบทบาทของตนท่ี

เก่ียวขอ้งกบักฎหมายทางแข่งขนัทางการคา้ และจากการวิจยัพบว่าผูท่ี้จะเขา้ใจกฎหมายการแข่งขนัทางการคา้

จะตอ้งมีความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัการกระทาํท่ีเป็นการจาํกดัการแข่งขนั กล่าวคือ การจาํกดัการแข่งขนัในแนวราบ 

การจาํกดัการแข่งขนัในแนวด่ิง และการรวมธุรกิจ นอกจากนั้นความเป็นอิสระของคณะกรรมการการแข่งขนัทาง

การคา้มีความสําคญัอย่างยิ่งในการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัการแข่งขนัทางการคา้ พ.ศ. 2560 ซ่ึงคณะกรรมการ

การแข่งขนัทางการคา้ชุดปัจจุบนัไดมี้การออกประกาศคณะกรรมการการแข่งขนัทางการคา้ท่ีมีความสําคญัและ

จาํเป็นเพ่ือเป็นเคร่ืองมือท่ีจะบงัคบัใชก้ฎหมายการแข่งขนัทางการคา้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

6. ข้อเสนอแนะ 

 เม่ือทาํการศึกษาวจิยั พระราชบญัญติัการแข่งขนัทางการคา้ พ.ศ. 2560 แลว้พบวา่พระราชบญัญติัฉบบัน้ี

ไดป้รับปรุงแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ในการบังคบัใช้พระราชบัญญติัการแข่งขนัทางการคา้ พ.ศ. 2542 ใน

ประเด็นสําคญัต่างๆ หลายประเด็น จึงขอเสนอแนะให้ผูบ้ ังคบัใชก้ฎหมาย  ผูป้ระกอบธุรกิจ และ ประชาชน

ผูบ้ริโภคศึกษาประกาศของคณะกรรมการการแข่งขนัทางการคา้  เพ่ือกระทาํการตามบทบาทของตนอยา่งถูกตอ้ง 

และเสนอแนะให้คณะกรรมการแข่งขนัทางการคา้ทาํงานในหน้าท่ีของตนในลกัษณะเชิงรุก (Proactive Action) 

เพ่ือใช้อาํนาจตามกฎหมายของตนกํากับดูแลการแข่งขันทางการค้าให้เป็นไปอย่างเสรีและเป็นธรรมตาม

วตัถุประสงคข์องกฎหมายการแข่งขนัทางการคา้ 

 

7. เอกสารอ้างองิ 

พระราชบญัญติัการแข่งขนัทางการคา้ พ.ศ. 2542 

พระราชบญัญติัการแข่งขนัทางการคา้ พ.ศ. 2560 

รายงานทีดีอาร์ไอ ฉบบัท่ี 92 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 (ฉบบัพิเศษ)  พระราชบญัญติัการแข่งขนัทางการคา้ พ.ศ. 

2542 ขอ้จาํกดัและการปฏิรูป 

เอกสารของสาํนกัคณะกรรมการแข่งขนัทางการคา้ เร่ืองเปิดโลกการแข่งขนัทางการคา้ 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยเ ร่ือง ห่วงโซ่ว ัตถุพยานในคดีอาญาของกระบวนการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์                                 

มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงรูปแบบขั้นตอนการปฏิบติังานรวมถึงศึกษาปัญหาและแนวทางการแกไ้ขของการ

บริหารจดัการวตัถุพยานและการครอบครองวตัถุพยาน โดยการวิจยัคร้ังน้ีใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ โดยการ

สัมภาษณ์เชิงลึกจากเจา้หนา้ท่ีสถาบนันิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยติุธรรม ประกอบไปดว้ย เจา้หนา้ท่ีกลุ่มบริหาร

จดัการวตัถุพยานจาํนวน 6 คน   เจา้หนา้ท่ีกลุ่มตรวจสถานท่ีเกิดเหตุจาํนวน 5 คน เจา้หน้าท่ีกองสารพนัธุกรรม

จาํนวน 2 คน เจา้หนา้ท่ีศูนยพิ์สูจน์หลกัฐาน7 จาํนวน 7 คน  

 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารจัดการและการครอบครองวตัถุพยานนั้น จะเร่ิมจากการเก็บรวบรวม

พยานหลกัฐานจากสถานท่ีเกิดเหตุ เม่ือไดพ้ยานหลกัฐานแลว้จึงส่งไปตรวจทางนิติวทิยาศาสตร์ในหอ้งปฏิบติัการ

เช่น การตรวจพิสูจน์ทางชีววิทยา ทางฟิสิกส์ และทางเคมี เป็นตน้ ผ่านทางกลุ่มบริหารจดัการวตัถุพยาน ซ่ึงมี

หน้าท่ีให้บริการแก่หน่วยงานภายในสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ โดยมีการวางแผนด้วยการลดขั้นตอนในการ

ปฏิบติังานและเป็นไปตามระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 โดยมีระบบ MIS และ LIMS เขา้มาในการบริหารจดัการ

ขอ้มูลคดีและขอ้มูลวตัถุพยาน ส่วนปัญหาและอุปสรรคท่ีพบนั้นเกิดข้ึนจากกลุ่มพวกไทยมุงหรือการท่ีฝูงชนเขา้

ไปบุกรุกในท่ีเกิดเหตุ และการขาดความรู้และประสบการณ์ของเจา้หนา้ท่ีมูลนิธิในการรักษาหรือป้องกนัสถานท่ี

เกิดเหตุ ซ่ึงทาํใหเ้กิดความเสียหายต่อวตัถุพยานในท่ีเกิดเหต ุ

 แนวทางการแกไ้ข 1) ควรมีการจดัฝึกอบรมใหค้วามรู้ความเขา้ใจทางดา้นนิติวทิยาศาสตร์ และหลกัการ

เก็บวตัถุพยานในสถานท่ีเกิดเหตุของเจ้าหน้าท่ีผูมี้อาํนาจ 2) ควรให้ผูป้ฏิบติังานกําหนดขอบเขตหรือพ้ืนท่ี

ปฏิบติังานใหช้ดัเจน โดยมีการแบ่งโซนพ้ืนท่ีสาํหรับผูท่ี้ไม่เก่ียวขอ้งกบัผูป้ฏิบติังาน 

 

คาํสําคญั :   ห่วงโซ่แห่งการครอบครองวตัถุพยาน การจดัการ  การเก็บ  การขนส่ง  การส่งมอบ  พยานหลกัฐาน 

 ทางนิติวทิยาศาสตร์  
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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. 

 

Keywords:  Chain of custody, Taking, Keeping, Transporting, Delivering, Forensic Evidence 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 นิติวิทยาศาสตร์ (Forensic Science)  นิติวิทยาศาสตร์ คือ การนําความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทุกสาขามา

ประยกุตใ์ชเ้พ่ือพิสูจน์ขอ้เท็จจริงในกระบวนการยติุธรรมซ่ึงสามารถสร้างความเช่ือมัน่ในกระบวนการยติุธรรมได้

เป็นอย่างดี เพราะหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ไม่สามารถเปล่ียนแปลงได้ ซ่ึงในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว เช่น 

สหรัฐอเมริกา ประเทศในแถบยโุรป และ ประเทศญ่ีปุ่น ไดน้าํความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใชใ้นการสืบสวนหา

ตวัคนร้ายอยา่งแพร่หลาย โดยเฉพาะในประเทศญ่ีปุ่น สามารถนาํนิติวทิยาศาสตร์มาใชใ้นการสืบสวนจนสามารถ

จบักุมคนร้ายไดถึ้งร้อยละ 90 ของคดีฆาตกรรมท่ีเกิดข้ึน สาํหรับในนั้นประเทศไทย มีการนาํนิติวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มาใชใ้นคดีเช่นเดียวกนักบัต่างประเทศ แต่การเช่ือมโยงขอ้มูลคอมพิวเตอร์ออนไลน์ยงัไม่สมบูรณ์

เท่าท่ีควร ยงัคงอาศยัการโตต้อบทางเอกสารเป็นหลกั แต่ก็สามารถตรวจวเิคราะห์พยานหลกัฐาน จาํพวก ทะเบียน

ราษฎร์ ทะเบียนประวติั แผนประทุษกรรม กรุ๊ปเลือด เสน้ผม นํ้ าอสุจิ นํ้ าคดัหลัง่จากร่างกาย เพ่ือยนืยนัตวัผูต้อ้งหา

ไดเ้ช่นเดียวกนักบัต่างประเทศ 

 พยานหลกัฐาน หมายถึง ส่ิงใดท่ีสามารถจบัตอ้งไดต้ามกฎหมาย และเป็นส่ิงท่ีสามารถนาํเสนอในชั้น

ศาลเพ่ือพิสูจน์ถึงขอ้เท็จจริงในคดีได้ (อรรถพล แช่มสุวรรณวงศ์, 2552) เม่ือมีคดีอาญาเกิดข้ึน และการท่ีจะ

คล่ีคลายคดีให้สําเร็จผูท่ี้เก่ียวขอ้งจะตอ้งทาํหนา้ท่ีในการเก็บรวมรวมพยานหลกัฐานในคดีใหไ้ดม้ากท่ีสุด เพ่ือ

พิสูจน์ความเช่ือมโยงเหตุการณ์กบัสถานท่ีเกิดเหตุได ้และสามารถพิสูจน์ความผิดหรือพิสูจน์ความบริสุทธ์ิได้
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อยา่งชดัเจน ซ่ึงพยานหลกัฐานนั้น อาจจะเป็นพยานบุคคล พยานวตัถุ พยานเอกสาร หรือพยานหลกัฐานทางนิติ

วทิยาศาสตร์ (สมชาย เฉลิมสุขสนัต์ิ, 2558)  

โดยทัว่ไปแลว้ขั้นตอนการตรวจสอบพยานหลกัฐานในชั้นศาลนั้นสามารถกระทาํการโดยตรวจสอบ

จากบุคคลผูพ้บเห็นพยานหลกัฐานนั้นในสถานท่ีเกิดเหตุ แต่ในบางกรณีท่ีมีบุคคลหรือหน่วยงานครอบครอง

พยานหลกัฐานนั้นมากกว่าหน่ึงหน่วยงาน  เม่ือนาํพยานหลกัฐานเหล่านั้นส่งตรวจพิสูจน์ไปยงัห้องปฏิบติัการ 

จะตอ้งแสดงห่วงโซ่ของการครอบครองวตัถุพยาน ใหศ้าลทราบ ซ่ึงประกอบไปดว้ย (สนธยา รัตนธารส, 2551) 

 1. การจดัการ (Taking) กระทาํโดยบุคคลผูเ้ก็บพยานวตัถุ เพ่ือจาํแนกพยานวตัถุในสถานท่ีเกิดเหตุ โดย

การทาํตาํหนิ ระบุวนั เดือน ปี เวลาท่ีเก็บ พร้อมทั้งรายละเอียดต่าง ๆ ของพยานวตัถุนั้นจากสถานท่ีเกิดเหตุจริง 

 2. การเก็บ (Keeping) พยานวตัถุไดก้ระทาํอยา่งเหมาะสม เพ่ือไม่ใหเ้กิดการพิสูจน์ใหเ้ห็นวา่การเก็บและ

การครอบครองครองปนเป้ือนและผิดพลาดข้ึน วิธีการท่ีดีท่ีสุดคือแสดงให้เห็นว่าพยานวตัถุนั้นไดถู้กเก็บอยา่ง

ถูกตอ้งตามหลกัวชิา มีการแยกแยะและจาํกดัใหเ้ก่ียวขอ้งไดเ้ฉพาะผูท่ี้จาํเป็นเท่านั้น 

 3. การขนส่ง (Transporting) จะตอ้งมีความรัดกุม และการขนส่งพยานวตัถุแสดงให้เห็นว่าไม่เกิดการ

สับสนกบัของกลางหรือพยานวตัถุอ่ืนๆ รวมถึงแสดงใหเ้ห็นวา่ พยานวตัถุนั้นไดถู้กบรรจุ หีบห่อ ปิดผนึกและติด

ฉลากไดอ้ยา่งเหมาะสม ถา้ของกลางนั้นส่งไปทางไปรษณีย ์จะตอ้งเป็นไปรษณียล์งทะเบียน และมีหลกัฐานการ

รับอยา่งถูกตอ้ง 

 4. การส่งมอบ (Delivering) เป็นการพิสูจน์ว่าของกลางส่งมอบให้แก่ผูรั้บ เจา้หน้าท่ีผูช้าํนาญการใน

ห้องปฏิบติัการ แพทย ์หรือหน่วยงานอ่ืนอย่างถูกตอ้งและเหมาะสมโดยมีหลกัฐานแสดงวนั เดือน ปี เวลาท่ีรับ

ของกลาง รายละเอียดของและใหผู้รั้บลงลายมือช่ือพร้อมทั้งวนัเวลา ไวใ้นสาํเนาหนงัสือนาํส่งของกลาง 

 โดยปัญหาส่วนใหญ่ท่ีพบนั้นมกัจะเกิดจากผูท่ี้เขา้สถานท่ีเกิดเหตุคนแรก หากไม่ใช่เป็นเจา้หนา้ท่ีท่ีมี

ความรู้ก็อาจจะไปทาํลายหรือเพ่ิมเติมหรืออาจจะทาํให้วตัถุพยานในสถานท่ีเกิดเหตุนั้นเกิดการเส่ือมค่าไป 

นอกจากน้ียงัพบปัญหาจากบุคคลภายนอก เช่น ไทยมุง นกัข่าว ญาติผูเ้สียหาย หรือจากผูบ้งัคบับญัชาท่ีไม่เขา้ใจใน

หนา้งานของพิสูจน์หลกัฐาน อีกทั้งอุปสรรคจากสภาพพ้ืนท่ี สภาพอากาศ รวมถึงปัจจยัภายนอกทั้งขอ้บงัคบัของ

กฎหมาย และหน่วยงานขา้งเคียงท่ีมีหน้าท่ีปฏิบติัท่ีคลา้ยกนั รวมถึงการขาดแคลนงบประมาณและเคร่ืองมือใน

การปฏิบติัหนา้ท่ี 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพ่ือศึกษาถึงรูปแบบและวธีิการปฏิบติังานตามขั้นตอนของการครอบครองวตัถุพยาน ในกระบวนการ

ตรวจพิสูจน์ทางนิติวทิยาศาสตร์ 

 2. เพ่ือศึกษาถึงปัญหาและแนวทางการแกไ้ขของการเก็บรักษาวตัถุพยานและการครอบครองวตัถุพยาน 

 

3. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 ปัจจิกาล สุวรรณชาศรี (2559) ศึกษาวิจัยเร่ือง“ความเข้าใจของพยาบาลห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้เก่ียวกบัหลกัฐานทางนิติเวชและนิติวิทยาศาสตร์” พบวา่ พยาบาลในแผนกอุบติัเหตุ

และฉุกเฉินจดัเป็นบุคคลแรกท่ีสมัผสักบัผูป่้วยคดี โดยมีหนา้ท่ีหลกัคือ บนัทึกประวติัผูป่้วยคดี อาการและลกัษณะ

บาดแผล รวมไปถึงการเก็บวตัถุพยานทางนิติเวช อาทิเช่น ตวัอยา่งเลือดปัสสาวะ อุจจาระ เป็นตน้ เพ่ือส่งตรวจ

วตัถุพยานทางชีวภาพไปยงัหอ้งปฏิบติัการต่อไป วตัถุพยานท่ีตรวจพบส่วนใหญ่มกัเป็นเส้ือผา้และวสัดุช้ินเลก็ ๆ 
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อ่ืน ๆ ท่ีติดมากับบาดแผล ซ่ึงต้องนําส่งอย่างเหมาะสมตามหลักการการเก็บรักษาวตัถุพยาน งานวิจัยน้ีมี

วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความเข้าใจของพยาบาลท่ีปฏิบัติงานในแผนกเวชกรรมฉุกเฉินและอุบัติเหตุของ

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้เก่ียวกบัหลกัฐานทางนิติเวชและนิติวิทยาศาสตร์ โดยการตอบแบบสอบถามและ

สัมภาษณ์จากพยาบาลผูป้ฏิบติังานในแผนกดงักล่าว ในช่วงเดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายน 2558 จาํนวน 31 คน 

และจากผลการศึกษาพบวา่พยาบาลมีความรู้ความเขา้ใจในหลกัปฏิบติัทางนิติเวชและนิติวทิยาศาสตร์อยูใ่นระดบั

ดีและจากการเปรียบเทียบตามความแตกต่างของค่าคะแนนเฉล่ียของความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัฐานทางนิติเวชและ

นิติวทิยาศาสตร์ดว้ยวธีิ t-test พบวา่ ค่าเฉล่ียคะแนนของพยาบาลท่ีไดรั้บการฝึกอบรมและท่ีไม่ไดรั้บการฝึกอบรม

หลกัสูตรพิเศษมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ นอกจากน้ีพบว่าค่าคะแนนเฉล่ียของความเขา้ใจ

เก่ียวกับหลกัฐานทางนิติเวชและนิติวิทยาศาสตร์ของพยาบาลไม่ความแตกต่างกันเม่ือจาํแนกตามอายุ ระดบั

การศึกษา และประสบการณ์การทาํงาน ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานส่วนใหญ่ท่ีพบคือ ขาดแคลน

บุคลากรในการให้ความรู้และคาํปรึกษาทางดา้นนิติเวชและนิติวิทยาศาสตร์ และอาสาสมคัรท่ีนาํส่งผูป่้วยทาํให้

เกิดบาดแผลเพ่ิมเติม ทาํใหห้ลกัฐานสูญหายและถูกทาํลายโดยคาดไม่ถึง ทั้งน้ีผูต้อบแบบสอบถามยงัใหค้าํแนะนา

วา่โรงพยาบาลควรใหค้วามสาํคญัและสนบัสนุนงานทางดา้นนิติเวชและนิติวทิยาศาสตร์ โดยการจดัอบรมเพ่ิมพนู

ความรู้และเพ่ิมทักษะทางนิติเวชและนิติวิทยาศาสตร์ของพยาบาลวิชาชีพ เพ่ิมบุคลากรให้เพียงพอต่อการ

ปฏิบติังานในแผนกอุบติัเหตุและฉุกเฉิน 

 

4. กรอบแนวคดิของการวจิัย 

 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

 

ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดบัการศึกษา 

4. รายได ้

5. ตาํแหน่งทางดา้นการงาน 

6. ประสบการณ์ในการดาํเนินงานทางดา้นนิติวทิยาศาสตร์ 

   ไม่มีประสิทธิผล 

ห่วงโซ่วตัถุพยานในคดอีาญา 

ของกระบวนการตรวจพสูิจน์ทาง 

นิตวิทิยาศาสตร์ 

- กลุ่มบริหารจดัการวตัถุพยาน 

- กลุ่มตรวจสถานท่ีเกิดเหต ุ

- กองสารพนัธุกรรม 

- เจา้หนา้ท่ีศูนยพิ์สูจนห์ลกัฐาน7 

- แนวทางและขั้นตอนของการ

ปฏิบติังาน 

- ปัญหาของการปฏิบติังาน 

- แนวทางและการแกไ้ข 

ตวัแปรต้น 
ตวัแปรตาม 
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5. สรุปผลการวจัิย 

 รูปแบบและวิธีการลาํดบัตามขั้นตอนของการครอบครองวตัถุพยาน ในกระบวนการตรวจพิสูจน์นั้น 

พบวา่กระบวนการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์นั้น เป็นพยานหลกัฐานท่ีศาลรับฟังมากท่ีสุด ฉะนั้นแนวทาง

ในการสืบสวนของเจ้าหน้าท่ีจึงควรท่ีจะเน้นไปทางพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ ซ่ึงการท่ีจะได้

พยานหลกัฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นั้น ผูเ้สียหายในคดีท่ีประสบเหตุอาชญากรรมและเจ้าหน้าท่ีตาํรวจท้องท่ี

จะตอ้งพยายามรักษาสถานท่ีเกิดเหตุไวใ้หดี้ ซ่ึงปัญหานั้นเกิดจากกลุ่มพวกไทยมุงหรือการท่ีฝงูชนเขา้ไปบุกรุกใน

ท่ีเกิดเหตุ และการขาดความรู้และประสบการณ์ของเจา้หนา้ท่ีมูลนิธิในการรักษาหรือป้องกนัสถานท่ีเกิดเหตุ ซ่ึง

เป็นผลโดยตรงท่ีทาํให้เกิดความเสียหายต่อวตัถุพยานในท่ีเกิดเหตุ แลว้หลงัจากนั้นจึงรอใหเ้จา้หนา้ท่ี ท่ีมีอาํนาจ

เก่ียวขอ้งเขา้ตรวจเก็บวตัถุพยาน เพ่ือท่ีจะไดว้ตัถุพยานท่ีถูกตอ้งและสมบูรณ์ ซ่ึงถา้หากในกรณีท่ีมีการตรวจเก็บ

วตัถุพยานท่ีไม่ถูกตอ้งสมบูรณ์ก็ควรจะตั้งแต่ให้ผูท่ี้มีความชาํนาญหรือเช่ียวชาญในเฉพาะดา้นมาตรวจเก็บวตัถุ

พยานเพ่ิมเติมซ่ึงเป็นหลกัสําคญัอย่างยิ่งในการท่ีพนักงานสอบสวนจะใช้ประกอบสํานวนสอบสวน ส่งให้

พนกังานอยัการมีคาํสั่งฟ้อง และให้ศาลใชป้ระกอบการพิจารณาในการพิพากษาคดี โดยท่ีพยานหลกัฐานทางนิติ

วิทยาศาสตร์นั้น จะเป็นพยานหลกัฐานท่ีสามารถพิสูจน์ความจริงแทใ้นคดีโดยไม่ทาํให้จาํเลยหรือผูเ้สียหายตก

เป็นผู ้โชคร้ายในการพิจารณาคดีเหมือนกับพยานหลักฐานด้านอ่ืนๆ แต่หากคู่ความในคดีต่างไม่เช่ือถือ

พยานหลกัฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ของอีกฝ่ายจะสามารถดาํเนินการไดก็้คือ คู่ความฝ่ายนั้นสามารถส่งวตัถุพยาน

ไปตรวจพิสูจน์กบัหน่วยงานขา้งเคียงท่ีมีการปฏิบติังานอยา่งแบบเดียวกนัได ้ยกตวัอยา่งเช่น ทนายฝ่ายจาํเลยยงัไม่

พอใจผลการชนัสูตรศพของฝ่ายผูเ้สียหายหรือยงัเป็นท่ีเคลือบแคลงสงสัย ก็สามารถท่ีจะร้องขอต่อศาลให้ส่งศพ

นั้นไปผา่ชนัสูตรซํ้ าในหน่วยงานขา้งเคียงกนัได ้

 

6. อภิปรายผล 

 จากวตัถุประสงค์การศึกษาเร่ือง “ห่วงโซ่วตัถุพยานในคดีอาญาของกระบวนการตรวจพิสูจน์ทางนิติ

วทิยาศาสตร์” ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์สามารถอภิปรายผลได ้ดงัน้ี 

 1. เพ่ือศึกษาถึงรูปแบบและวธีิการปฏิบติังานตามขั้นตอนของการครอบครองวตัถุพยาน ในกระบวนการ

ตรวจพิสูจน์ทางนิติวทิยาศาสตร์ 

 ผูศึ้กษาสรุปได้ว่าการบริหารจัดการและการครอบครองวตัถุพยานนั้น จะเร่ิมจากการเก็บรวบรวม

พยานหลกัฐานจากสถานท่ีเกิดเหตุ เม่ือไดพ้ยานหลกัฐานแลว้จึงส่งไปตรวจทางนิติวทิยาศาสตร์ในหอ้งปฏิบติัการ 

เช่น การตรวจพิสูจน์ทางชีววิทยา ทางฟิสิกส์ และทางเคมี เป็นตน้ ผ่านทางกลุ่มบริหารจดัการวตัถุพยาน ซ่ึงมี

หนา้ท่ีให้บริการแก่หน่วยงานภายในสถาบนันิติวิทยาศาสตร์ การดาํเนินงานการบริหารจดัการและการเก็บวตัถุ

พยานนั้น จะมีขั้นตอนหลกัในการดาํเนินการอยู่ในทุกกลุ่มงานคือกลุ่มตรวจสอบสถานท่ีเกิดเหตุ กลุ่มพิสูจน์

บุคคลสูญหายและศพนิรนาม กลุ่มนิติเวชคลินิกและกลุ่มพยาธิวิทยาหรือกลุ่มงานอ่ืนๆ ท่ีสังกดัภายใตส้ถาบนันิติ

วิทยาศาสตร์และให้การบริการแก่หน่วยงานภายนอกทั้งในกรณีการนาํส่งวตัถุพยานดว้ยตนเองและนาํส่งวตัถุ

พยานทางพสัดุไปรษณีย ์โดยกลุ่มบริหารจดัการวตัถุพยานดาํเนินการรับวตัถุพยาน ส่งต่อไปยงัหอ้งปฏิบติัการ รับ

ผลการตรวจพิสูจน์จากห้องปฏิบติัการ จ่ายผลการตรวจพิสูจน์และผูต้รวจพิสูจน์ของห้องปฏิบติัการ เพ่ือให้เกิด

การทาํงานท่ีมีประสิทธิภาพโดยมีการวางแผนดว้ยการลดขั้นตอนในการดาํเนินงานและเป็นไปตามระบบคุณภาพ 

ISO 9001:2015 โดยมีระบบ MIS และ LIMS เขา้มาในการบริหารจดัการขอ้มูลคดีและขอ้มูลวตัถุพยาน 
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 ส่วนการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีศูนยพิ์สูจน์หลกัฐาน7นั้นคือ กลุ่มงานตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ มีหนา้ท่ี

และความรับผิดชอบเก่ียวกบังานตรวจสถานท่ีเกิดเหตุในคดีต่างๆ งานถ่ายภาพ เพ่ือสนบัสนุนพนกังานสอบสวน

ในเขตพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของศูนยพิ์สูจน์หลกัฐานแต่ละหน่วยงาน โดยการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุนั้นจะมี

ขั้นตอนการปฏิบติังานตามมาตรฐาน ISO โดยจะปฏิบติังานตามอาํนาจหนา้ท่ี ท่ีมีในส่วนของพ้ืนท่ีปฏิบติังาน 

และตามการร้องขอของพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีในพ้ืนท่ี โดยจะออกรายงานผลการตรวจสอบให้กับ

พนกังานสอบสวน หากเป็นคดีท่ีไม่ยุง่ยากเช่น คดีเก่ียวกบัทรัพย ์จะออกรายงานผลการตรวจสอบให้ไม่เกิน 15 

วนั แต่ถา้หากเป็นคดีท่ียุ่งยากซับซ้อน เช่นคดีเก่ียวกับ จราจร เพลิงไหม ้หรือเสียชีวิต จะออกรายงานผลการ

ตรวจสอบให้ไม่เกิน 30 วนั โดยวตัถุพยานหรือพยานหลกัฐานท่ีตรวจเก็บไดจ้ากสถานท่ีเกิดเหตุนั้นจะส่งมอบ

ใหก้บัพนกังานสอบสวนเจา้ของคดีเพ่ือส่งตรวจพิสูจน์ตามประเภทของวตัถุพยานนั้นๆ 

 2. เพ่ือศึกษาถึงปัญหาและแนวทางการแกไ้ขของการเก็บรักษาวตัถุพยานและการครอบครองวตัถุพยาน 

 ผูศึ้กษาสรุปไดว้า่ปัญหานั้นเกิดจากกลุ่มพวกไทยมุงหรือการท่ีฝูงชนเขา้ไปบุกรุกในท่ีเกิดเหตุ และการ

ขาดความรู้และประสบการณ์ของเจา้หน้าท่ีมูลนิธิในการรักษาหรือป้องกนัสถานท่ีเกิดเหตุ ซ่ึงทาํให้เกิดความ

เสียหายต่อวตัถุพยานในท่ีเกิดเหตุ และผลโดยตรงจากการท่ีเจา้หน้าท่ีขาดความรู้ และความใจในการรักษาหรือ

ป้องกนัสถานท่ีเกิดเหตุ ซ่ึงในบางคร้ังเจา้หนา้ท่ีก็อาจจะไปเหยยีบย ํ้าวตัถุพยานท่ีคนร้ายท้ิงไว ้ทาํใหว้ตัถุพยานเกิด

ความเส่ือมค่าได ้ดว้ยเหตุผลดงักล่าวน้ีทนายจาํเลยจึงสามารถใชข้อ้อา้งน้ีในการต่อสูก้ารพิจารณาในชั้นศาลได ้ 

 ดงันั้นวิธีแกปั้ญหาคือไม่ว่าจะเป็นการเขา้ท่ีเกิดเหตุ ของเจา้หนา้ท่ีผูมี้อาํนาจหรือ เจา้หนา้ท่ีตรวจท่ีเกิด

เหตุ ควรมีความระมดัระวงั และวางแผนการเขา้ท่ีเกิดเหตุอย่างรัดกุม เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการทาํลาย

พยานหลกัฐานได ้และนอกจากน้ีควรมีการจดัประชุมการวางแผนการทาํงานในแต่ละปีงบประมาณเพ่ือกาํหนด

แนวทางร่วมกนัในการกาํหนดเป้าหมายวตัถุประสงคข์องการบริหารจดัการวตัถุพยาน เพ่ือให้เกิดการทาํงานท่ีมี

ประสิทธิภาพโดยมีการวางแผนและการลดขั้นตอนในการดําเนินงานและเป็นไปตามระบบคุณภาพ ISO 

9001:2015 โดยมีระบบ MIS และ LIMS เข้ามาในการบริหารจัดการข้อมูลคดีและข้อมูลวตัถุพยาน ซ่ึงจะ

สอดคลอ้งกบัหลกัทฤษฏีวา่การท่ีพยานหลกัฐานจะเป็นท่ียอมรับในชั้นศาลไดจ้ะตอ้งปฏิบติัตามกฎเกณฑพ้ื์นฐาน 

4 ประการ การหลีกเล่ียงหรือปฏิบติัเบ่ียงเบนไปจากกฎเกณฑพ้ื์นฐาน 4 ประการน้ีจะเป็นจุดอ่อนใหท้นายสามารถ

โตแ้ยง้ในชั้นศาล ทาํให้คุณค่าของพยานหลกัฐานนั้นสูญเสียไป (Hobson,1991) กฎเกณฑ์พ้ืนฐาน 4 ประการ มี

ดงัน้ี 

  กฎขอ้ท่ี 1 การป้องกนัรักษาสถานท่ีเกิดเหตุเร่ิมตน้ข้ึนตั้งแต่เม่ือเจา้หนา้ท่ีตาํรวจคนแรก(เจา้หนา้ท่ี

แพทย)์ ไปถึงสถานท่ีเกิดเกตุจนกระทัง่เจา้หนา้ท่ีผูช้าํนาญ ตาํรวจในทอ้งท่ี เจา้หนา้ท่ีดบัเพลิงหรือเจา้หนา้ท่ีทาํการ

ตรวจสถานท่ีเกิดเหตุเสร็จส้ิน  

  กฎขอ้ท่ี 2 เก็บพยานหลกัฐานถูกตอ้งตามกฎหมายหมายถึงบุคคลท่ีทาํการเก็บพยานหลกัฐานนั้น

จะตอ้งเป็นบุคคลท่ีกฎหมายใหอ้าํนาจไวใ้นการเขา้และเก็บพยานวตัถุต่างๆ ในสถานท่ีเกิดเหตุไดต้วัอยา่งเช่นเป็น

พนกังานสอบสวนเป็นเจา้หนา้ท่ีกองพิสูจน์หลกัฐาน หรือเจา้หนา้ท่ีวทิยาการตาํรวจเป็นตน้ 

 กฎขอ้ท่ี 3 กระทาํการคน้หาพยานหลกัฐานอยา่งเหมาะสมผูต้รวจสถานท่ีเกิดเหตุจะตอ้งไม่มองขา้ม

หรือละเลยพยานวตัถุทุกช้ินถ้าสงสัยว่าส่ิงนั้ นจะเป็นพยานวตัถุหรือไม่ให้ทาํการเก็บไวก่้อนพร้อมทั้ งระบุ

รายละเอียดของพยานวตัถุตาํแหน่งท่ีพบและบรรจุหีบห่อรักษาไวอ้ยา่งเหมาะสม 

 กฎขอ้ท่ี 4 มีห่วงโซ่การครอบครองพยานหลกัฐานโดยตลอด หมายถึงวา่พยานหลกัฐานนั้นจะตอ้ง

อยูภ่ายใตก้ารคุม้ครองดูแลของบุคคลและหน่วยงาน ตั้งแต่เร่ิมเก็บจนกระทัง่แสดงในชั้นศาลโดยไม่ขาดช่วงของ



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 14 ประจาํปี 2562 วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 

685 

การครอบครองเลย ถา้มีการเปล่ียนแปลงการครอบครอง เช่น การส่งของกลางไปตรวจพิสูจน์ยงัห้องปฏิบติัการ 

จะตอ้งมีหลกัฐานแสดงการรับส่งของกลางนั้นโดยตลอด 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัตกิาร 

 1.1 ควรมีการจดัฝึกอบรมความรู้ความเขา้ใจทางดา้นนิติวทิยาศาสตร์และหลกัการเก็บวตัถุพยานใน

สถานท่ีเกิดเหตุของเจา้หนา้ท่ีผูมี้อาํนาจ 

 1.2 ควรเพ่ิมอตัรากาํลงัของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานดา้นนิติวทิยาศาสตร์ใหม้ากข้ึน 

 1.3 ควรมีการจัดตั้ งหน่วยงานข้ึนมาตรวจสอบและควบคุมมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านนิติ

วทิยาศาสตร์ 

 2. ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย 

 2.1 ควรมีการบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมกฎหมายใหมี้วิธีการตรวจสอบวิธีการตรวจ และการจดัเก็บวตัถุ

พยานวา่ไดก้ระทาํการตามมาตรฐานแลว้หรือไม่ ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยมีหน่วยงานฝ่าย

นิติบญัญติัเป็นผูรั้บผิดชอบหลกัในเร่ืองน้ี 

 2.2 ควรมีการพฒันางานวิจยัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานดา้นนิติวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้ผูท่ี้

ปฏิบติัหนา้ท่ีไดน้าํมาศึกษาคน้ควา้เพ่ือพฒันาศกัยภาพในการทาํงานต่อไป 

 3. ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

 ควรมีการศึกษาสัมภาษณ์วิจยัเชิงลึกในการบริหารจดัการและการครอบครองวตัถุพยานในคดีท่ีเก่ียวกบั

อาชญากรรมทางเทคโนโลยี เน่ืองสังคมในสมยัปัจจุบนัมีความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีไปอยา่งมาก จึงทาํให้เกิด

ความซบัซอ้นในการเก็บวตัถุพยานเพ่ือนาํมาเพ่ือพิสูจน์หาขอ้เท็จจริง 
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บทคัดย่อ 

 ในเร่ืองปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองสิทธิเด็กและเยาวชนในชั้นสอบสวนและการตรวจสอบการ

จบักุมของพนกังานสอบสวนนั้น ซ่ึงเด็กและเยาวชนยงัไม่ไดรั้บการคุม้ครองเท่าท่ีควรจะเป็นในปัญหาเก่ียวกบั 

เร่ืองระยะเวลาการควบคุมตวัในการตรวจสอบการจบักุมและเร่ืองการตรวจสอบกระบวนการจบักุมวา่ชอบดว้ย

กฎหมาย เ น่ืองจากเป็นกรณีการปฏิบัติตามกฎหมายฉบับใหม่ท่ีประกาศใช้บังคับเม่ือปี พ.ศ.2553คือ

พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 ซ่ึงเร่ิมใชม้า

ตั้งแต่ พ.ศ.2553 และยงัคงใช้มาจนปัจจุบันน้ีนั้นมีอุปสรรคจากการบังคบัใช้กฎหมายจึงย่อมมีปัญหาในการ

นาํมาใชใ้นทางทฤษฎีและทางปฏิบติัอยูเ่สมอ โดยเฉพาะปัญหาการตีความขอ้กฎหมายซ่ึงศาลยติุธรรมและหรือผูท่ี้

เก่ียวขอ้งมกัมีความเห็นแตกต่างกนัไป จึงควรมีการแกไ้ขกฎหมายเพ่ือใหเ้กิดความชดัเจน โดยควรกาํหนดขยาย

ระยะเวลาการควบคุมตวัในการตรวจสอบการจบักุมเด็กหรือเยาวชนและระหว่างรอตรวจสอบการจบักุมตอ้งมี

การแยกเด็กและเยาวชนเป็นส่วนสดัท่ีชดัเจนและศาลควรใชดุ้ลยพินิจกาํหนดแนวทางใหช้ดัเจนวา่การจบัเด็กหรือ

เยาวชนตามหมายจบัเป็นการจบักุมโดยชอบ ควรให้ยกเวน้การตรวจสอบการจบัเพ่ือเป็นการหลีกเล่ียงการทาํงาน

ท่ีซํ้ าซอ้นท่ีศาลไดพิ้จารณาไปแลว้เม่ือตอนอนุมติัออกหมายจบั อีกทั้งเป็นการลดปริมาณงานของศาลให้นอ้ยลง

เพ่ือใหมี้มาตรฐานในการใชใ้หเ้หมือนกนัและเพ่ือความเหมาะสมในการใชก้ฎหมายต่อเด็กและเยาวชน 

 

คาํสําคญั: เด็กและเยาวชน, ตรวจสอบการจบักมุ, ความรับผดิอาญา 

 

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 

 จากการพิจารณาพระราชบัญญัติจัดตั้ งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ

ครอบครัว พ.ศ.2553 พบวา่ตั้งแต่บงัคบัใชก้ฎหมายแลว้ มีปัญหาท่ีเป็นประเด็นสาํคญั ในท่ีน้ีมี 2 ประเด็น กล่าวคือ  

ในส่วนประเด็นปัญหากระบวนการในการจบักุมเด็กและเยาวชนในการตรวจสอบของพนกังานสอบสวน ซ่ึงใน

เร่ืองของเวลาในการเปิดทาํการของศาล พนักงานสอบสวนจะตอ้งพาเด็กหรือเยาวชนมาส่งตวัต่อศาลภายใน

ระยะเวลา 24 ชัว่โมงนบัจากเวลาท่ีเด็กหรือเยาวชนมาถึงท่ีทาํการของพนกังานสอบสวนซ่ึงบางคร้ังนั้นเวลาทาํการ

ของศาลกบัเวลาท่ีเด็กหรือเยาวชนกระทาํผิดนั้นไม่อยูใ่นกรอบเวลาเดียวกนัหรือขั้นตอนในการเตรียมการต่าง ๆ 

ในคดีก่อนถึงศาลนั้นมีขั้นตอนท่ีค่อนขา้งยุง่ยากและมีมากขั้นตอน พนกังานสอบสวนจึงตอ้งควบคุมตวัเด็กหรือ

เยาวชนไว ้ซ่ึงตามกฎหมายกาํหนดวา่การควบคุมเด็กหรือเยาวชนตอ้งมีการแยกเป็นส่วนสัดท่ีชดัเจน แต่สถานท่ี

ในท่ีทาํการของพนกังานสอบสวนกลบัไม่เอ้ืออาํนวยเท่าท่ีควรจึงอาจเกิดการละเลยการจบักุม  อีกทั้งการควบคุม

ตวัเด็กหรือเยาวชนในระหวา่งการรอเปิดทาํการของศาลนั้นจะตอ้งหามาตรการมาใชบ้งัคบัเน่ืองจากการควบคุม

ตวัเด็กหรือเยาวชนนั้นเป็นเร่ืองท่ีลาํบากพนกังานสอบสวนไม่ไดคุ้น้ชินกบัเด็กหรือเยาวชนเฉกเช่นเดียวกบัผูคุ้ม

ประพฤติในสถานพินิจท่ีคอยดูแลใหท่ี้พกัอาศยั อาหารการกินและแบ่งแยกเด็กหรือเยาวชนเป็นส่วนสดัตามเกณฑ์

ความผิดหรือเกณฑอ์ายอุยา่งเช่นแต่ก่อนท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงกฎหมาย   อีกทั้งประเด็นปัญหากระบวนการใน

การจบักมุเด็กและเยาวชนในการตรวจสอบการจบัโดยศาล ซ่ึงปัญหาท่ีผูศึ้กษาไดน้าํเสนอในกระบวนการของการ

ตรวจสอบการจบัตามหมายจบัซ่ึงวตัถุประสงคข์องการตรวจสอบการจบัเด็กหรือเยาวชนนั้นมีเพ่ือตรวจสอบว่า

การจบักุมตวัเด็กหรือเยาวชนท่ีไดก้ระทาํการอนัใดท่ีกฎหมายบญัญติัวา่เป็นความผิดนั้นเป็นไปโดยชอบหรือไม่ 

เป็นการกระทาํความผิดโดยซ่ึงหนา้หรือมีหมายจบัท่ีออกโดยชอบหรือไม่ การท่ีศาลอนุมติัออกหมายจบัแลว้ต่อมา

ได้ไปจับกุมเด็กหรือเยาวชนตามหมายจบันั้น ๆ แลว้นําตวัเด็กหรือเยาวชนท่ีไดก้ระทาํความผิดมาตรวจสอบ              

การจบักุมอีกคร้ังเห็นว่าเป็นการกระทาํท่ีซํ้ าไปซํ้ ามาตอ้งพิจารณาในส่ิงท่ีคลา้ยคลึงกนั ดงันั้นขั้นตอนท่ีเพ่ิมข้ึน

ดงักล่าวตกเป็นภาระของเด็กหรือเยาวชนซ่ึงแทนท่ีจะไดรั้บการปกป้อง แต่ในทางปฏิบติักลบัเป็นฝ่ายถูกกระทาํ

เสียเอง จากประเด็นปัญหาดงักล่าวจึงเป็นเหตุใหต้อ้งศึกษา ในเร่ืองน้ี 

 

2. วตัถุประสงค์ 

(1) เพ่ือทาํใหท้ราบถึงการคุม้ครองสิทธิเด็กและเยาวชนในคดีอาญา ตามพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและ

ครอบครัวและวธีิพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553  

(2) เพ่ือทาํใหท้ราบถึงแนวทางในการแกไ้ขปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองสิทธิเด็กและเยาวชนใน

ชั้นสอบสวนและการตรวจสอบการจบักมุของพนกังานสอบสวนเพ่ือหาขอ้เสนอแนะต่อไป  
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3. ปัญหากระบวนการในการจับกุมเด็กและเยาวชนในการตรวจสอบของพนักงานสอบสวน 

 การตรวจสอบการจบักุมตามพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ

ครอบครัว พ.ศ.2553 ตามมาตรา 72 บญัญติัให้พนกังานสอบสวนนาํตวัเด็กหรือเยาวชนไปศาลเพ่ือตรวจสอบ          

การจบักุมภายในเวลายี่สิบส่ีชัว่โมงนับแต่เวลาท่ีเด็กหรือเยาวชนไปถึงท่ีทาํการของพนกังานสอบสวน (ไม่นบั

เวลาเดินทาง) เน่ืองจากในท่ีผา่นมามกัมีปัญหาเก่ียวกบัการท่ีพนกังานสอบสวนตอ้งนาํตวัเด็กหรือเยาวชนไปศาล

เพ่ือตรวจสอบการจบักมุทนัทีตามมาตรา 72 บางคดีอาจมีปัญหาในการนาํตวัเด็กหรือเยาวชนไปศาลภายในยี่สิบส่ี

ชัว่โมงซ่ึงอยูใ่นช่วงการปิดทาํการของส่วนราชการหรืออยูใ่นช่วงวนัหยดุราชการ แต่ในบางกรณีปัญหานั้นไม่ได้

เกิดข้ึนจากการนาํตวัเด็กหรือเยาวชนไปศาลภายในเวลายี่สิบส่ีชัว่โมงนบัแต่เวลาท่ีเด็กหรือเยาวชนไปถึงท่ีทาํการ

ของพนักงานสอบสวน แต่ปัญหานั้นกลบัเกิดข้ึนระหว่างการควบคุมตวัเด็กหรือเยาวชนผูก้ระทาํความผิดว่า              

การควบคุมเด็กหรือเยาวชนเหล่าน้ีในระยะเวลารอเปิดทาํการของศาลนั้นควรท่ีจะมีมาตรการอย่างไรให้เป็น

มาตรฐานและคุม้ครองสิทธิของเด็กให้มากท่ีสุดเน่ืองจากเป็นการยุ่งยากท่ีจะควบคุมตวัเด็กไว ้ณ ท่ีทาํการของ

พนกังานสอบสวน  

 อย่างไรก็ตาม บางท่ีทาํการของพนกังานสอบสวนไม่มีสถานท่ีท่ีมีการแยกห้องคุมขงัระหว่างเด็กและ

ผูใ้หญ่ไวใ้ห้เป็นสัดส่วนซ่ึงเป็นการขดัต่อกฎหมายท่ีคุม้ครองสิทธิเด็ก บางกรณีจบักุมเด็กหรือเยาวชนท่ีกระทาํ

ความผิดไดใ้นยามวิกาลและตามกฎหมายกาํหนดให้ตอ้งมีการตรวจสอบการจบักมุภายในยี่สิบส่ีชัว่โมง พนกังาน

สอบสวนก็จําเป็นต้องควบคุมตัวเด็กหรือเยาวชนไว้จนถึงเวลาเปิดทําการของศาลซ่ึงว ันต่อมาอาจเป็น

วนัหยุดราชการหรือไม่ใช่วนัเวลาเปิดทําการของศาลก็จะเป็นภาระหน้าท่ีแก่พนักงานสอบสวนท่ีจะต้อง

ควบคุมดูแลเด็กหรือเยาวชนดังกล่าว มากไปกว่านั้ นการกําหนดให้พนักงานสอบสวนตอ้งส่งตวัเด็กไปทาํ                  

การตรวจสอบการจบักุมภายในยี่สิบส่ีชัว่โมง นับแต่พนักงานสอบสวนไดรั้บตวัเด็กหรือเยาวชนจะเห็นว่าเวลา

ดงักล่าวนอ้ยเกินไปเพราะหากเป็นคดีท่ีมีผูก้ระทาํความผิดหลายคน เช่นกรณีจบักมุเด็กและเยาวชนมาเป็นจาํนวน

มากในคราวเดียวกนัในคดีแข่งขนัรถจกัรยานยนตอ์าจส่งผลกระทบต่อสถานท่ีในการควบคุมตวัเด็กและเยาวชน

ในการท่ีพนกังานสอบสวนตอ้งจดัสถานท่ีพาํนกัใหแ้ก่เด็กหรือเยาวชนอยูเ่ป็นสัดส่วนท่ีชดัเจนภายในสถานท่ีทาํ

การของพนักงานสอบสวนจึงเป็นปัญหาท่ีค่อนขา้งเป็นอุปสรรคในทางปฏิบัติและเม่ือพิจารณาจากจาํนวน

พนกังานสอบสวนท่ีเขา้เวรสอบสวนท่ีมีไม่เพียงพอ ซ่ึงในแต่ละวนัมีพนกังานสอบสวนมีคดีท่ีจบักุมเป็นจาํนวน

มาก การสอบสวนเด็กหรือเยาวชนมีความซับซ้อน พนักงานสอบสวนมกัจะตกัเตือนเด็กหรือเยาวชนท่ีกระทาํ

ความผิดแลว้ปล่อยตวัไปมากกว่าท่ีจะจับกุมตัวเพ่ือจะไม่ส่งเด็กหรือเยาวชนดําเนินคดีตามกฎหมาย เวน้แต่

ความผิดร้ายแรงท่ีเป็นคดีอุกฉกรรจห์รือกรณีท่ีมีเจา้ทุกขม์าร้องทุกข ์ 

 

4. ปัญหากระบวนการในการจับกุมเด็กและเยาวชนในการตรวจสอบการจับโดยศาล 

 การตรวจสอบการจบัในขั้นเร่ิมแรกหลงัจากพนกังานสอบสวนจบักมุตวัเด็กหรือเยาวชนท่ีกระทาํผิดได้

แลว้ พนกังานสอบสวนจะส่งตวัเด็กไปตรวจสอบการจบักมุท่ีศาลภายในระยะเวลายีสิ่บส่ีชัว่โมงนบัแต่เวลาท่ีเด็ก

หรือเยาวชนไปถึงท่ีทาํการของพนกังานสอบสวนผูรั้บผิดชอบ ต่อจากนั้นจะตกเป็นหนา้ท่ีของศาลท่ีจะพิจารณา

ตรวจสอบวา่มีการส่งตวัเด็กหรือเยาวชนมาศาลภายในเวลายี่สิบส่ีชัว่โมง ตามมาตรา 72 ของพระราชบญัญติัศาล

เยาวชนและครอบครัวและวธีิพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 หรือไม่ เด็กหรือเยาวชนผูซ่ึ้งผูจ้บักมุตวั

นั้นเป็นเด็กหรือเยาวชนซ่ึงตอ้งหาวา่กระทาํผิดหรือไม่ กรณีเด็กหรือเยาวชนไม่มีท่ีปรึกษากฎหมายใหศ้าลแต่งตั้ง
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ใหเ้พ่ือคุม้ครองสิทธิของเด็กใหเ้ป็นไปตามอนุสญัญาสิทธิเด็กรวมถึงพิจารณาวา่การจบัและการปฏิบติัต่อเด็กและ

เยาวชนเป็นไปโดยชอบดว้ยกฎหมายหรือไม่ ถา้การจบัเป็นไปโดยมิชอบดว้ยกฎหมายใหศ้าลปล่อยตวัไป 

 กรณีดังกล่าวจะเห็นได้ว่าศาลค่อนข้างจะมีบทบาทหน้าท่ีชัดเจนในการพิจารณาในขั้นตอนการ

ตรวจสอบการจบัทั้งหมด ซ่ึงอาํนาจในการตรวจสอบการจบัน้ีมีขอ้พิจารณาว่าจาํเป็นหรือไม่ท่ีจะตอ้งให้ศาล

ตรวจสอบการจบักมุ 

 ผูศึ้กษาเห็นวา่ใหเ้จา้หนา้ท่ีฝ่ายปกครองซ่ึงมีอาํนาจตามกฎหมายทาํการตรวจสอบการจบักุม ณ ท่ีทาํการ

ของพนกังานฝ่ายปกครองโดยไม่ตอ้งนาํตวัเด็กไปศาลก็ไดโ้ดยตอ้งคาํนึงถึงการคุม้ครองสิทธิเด็กหรือเยาวชนเป็น

สําคัญ รวมทั้ งพิจารณาถึงความจําเป็นด้วยแล้วและเพ่ือเป็นการลดขั้นตอนกระบวนการในชั้นศาล แต่ใน

สหรัฐอเมริกาเจา้หนา้ท่ีอินเทค (Intake Officer) จะมีบทบาทสําคญัก่อนท่ีจะตดัสินว่าจะดาํเนินการกบัเด็กหรือ

เยาวชนอยา่งไรเป็นหนา้ท่ีพิเศษท่ีสหรัฐอเมริกาตั้งข้ึนมาเพ่ือดูแลเด็กหรือเยาวชนในขั้นเร่ิมแรกหลงัจากถูกจบักมุ

และไดรั้บแจง้ขอ้หาโดยครอบคลุมบทบาทหนา้ท่ีต่าง ๆ ไว ้ดว้ยเหตุท่ีวา่เด็กควรมีเจา้หนา้ท่ีท่ีแต่งตั้งข้ึนมาเพ่ือเขา้

มาดูแลเด็กตั้งแต่เร่ิมแรกหลงัจากจบักมุเด็กท่ีกระทาํผิดไดเ้ด็กจะรู้สึกปลอดภยัและไดรั้บการคุม้ครองมากกว่าการ

ควบคุมตวัเด็กไปศาลเพ่ือใหมี้การตรวจสอบ 

 การจับกุมตวัเด็กหรือเยาวชนท่ีกระทาํผิดอาญาในสหรัฐอเมริกาจะตอ้งทาํโดยมีหมายจบั เวน้แต่ใน

คดีอาญาอุกฉกรรจ ์(Felony) ซ่ึงมีโทษจาํคุกตั้งแต่ 1 ปี ข้ึนไปจะจบัโดยมีหมายจบัไดต้่อเม่ือมี Probable Cause คือ

มีเหตุอนัควรเช่ือว่าไดมี้การกระทาํผิดจริงส่วนในคดีอาญาท่ีมีโทษเล็กน้อย (Misdemeanors) จะจับโดยไม่มี

หมายจบัก็ต่อเม่ือเป็นการกระทาํผิดซ่ึงหนา้ หรือเป็นกรณีท่ีมีเหตุผลอนัสมควรเช่ือไดแ้น่นอนวา่ผูน้ั้นกระทาํผิด

จริง (Reasonable Cause) และถ้าไม่จับกุมในขณะนั้ นจะทําให้ไม่สามารถจับกุมได้เพราะผูน้ั้ นหลบหนีหรือ

มิฉะนั้นผูท่ี้จะถูกจบัจะก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อตวัผูถู้กจบัเองหรือผูอ่ื้นหรือต่อทรัพยสิ์นของผูอ่ื้น เม่ือมีการจบักุมตวั

เด็กหรือเยาวชนแลว้เจ้าหน้าท่ีตาํรวจ จะต้องรีบแจ้งการจบักุมให้บิดามารดา ผูป้กครองและเจ้าหน้าท่ีของ

หน่วยงานคุมประพฤติทราบโดยทนัทีเพ่ือท่ีจะรับตวัเด็กหรือเยาวชนไปดาํเนินการตรวจตามความเหมาะสมต่อไป  

เจา้หนา้ท่ีตาํรวจมีอาํนาจในการควบคุมตวัเด็กหรือเยาวชนไวเ้พ่ือสอบสวนเพียงยีสิ่บส่ีชัว่โมงเท่านั้น  

 เม่ือหน่วยงานคุมประพฤติไดรั้บตวัเด็กหรือเยาวชนท่ีถูกจบักุมและสาํนวนการสอบสวนจากเจา้หนา้ท่ี

ตาํรวจแลว้จะตอ้งจดัใหมี้การปล่อยตวัชัว่คราวให้กลบัไปอยูใ่นความดูแลของบิดามารดา ผูป้กครองหรือบุคคลท่ี

เด็กอาศยัอยูด่ว้ย เวน้แต่ในกรณีท่ีเห็นวา่เด็กควรไดรั้บการควบคุมในระหวา่งการสอบสวนจะตอ้งจดัใหเ้ด็กไดรั้บ

การควบคุมตวัในสถานแรกรับเด็กหรือในหน่วยงานหรือองคก์ารสาธารณะอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสมและยอมรับเด็กไว้

ในความดูแล ต่อจากนั้นจึงดาํเนินการไต่สวนเบ้ืองตน้โดยเจา้หน้าท่ีอินเทค หรือ Intake Officer ซ่ึงทาํหน้าท่ี

กลัน่กรองคดีโดยจะพิจารณาเป็นประการแรกว่าขอ้เท็จจริงของคดีเม่ือนาํสู่การพิจารณาของศาลจะมีนํ้ าหนัก

เพียงพอใหศ้าลเช่ือไดว้า่จาํเลยกระทาํผิดจริงตามขอ้กล่าวหาหรือไม่ โดยจะตรวจสอบขอ้กล่าวหาของเด็กท่ีกระทาํ

ความผิดท่ีถูกยื่นฟ้องมาตามกระบวนการยติุธรรมและสืบสวนขอ้มูลเพ่ิมเติมโดยพิจารณาจากความประพฤติจาก

การสมัภาษณ์เด็กซ่ึงเป็นผูถู้กกล่าวหาครอบครัวของเด็กหรือแมแ้ต่เหยือ่ผูซ่ึ้งเป็นผูเ้สียหาย โดยเจา้หนา้ท่ีอินเทคจะ

รวบรวมขอ้มูลจากหลาย ๆ แหล่งขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มของตวัเด็กผูก้ระทาํผิดไม่ว่าจะเป็นจากชุมชน

โรงเรียน ขอ้มูลจากพนกังานสอบสวนผูจ้บักมุ ผูเ้สียหายและนาํคาํร้องทุกขแ์ละขอ้กล่าวหามาพิจารณาพดูคุยหารือ

กบัเด็กท่ีกระทาํความผิด ครอบครัวของเด็กและผูเ้สียหายเพ่ือแนะนาํช่องทางท่ีเหมาะสมในการจดัการกบัคดีท่ี

เกิดข้ึน จากนั้นจึงพิจารณาประการท่ีสองวา่คดีน้ีสมควรท่ีจะดาํเนินการต่อไปอยา่งไรจึงจะเหมาะสม ทั้งน้ีจะตอ้ง

คาํนึงถึงประโยชน์ของตวัเด็กเองและของสาธารณชนควบคู่กนัไป  
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 ในคดีท่ีเจา้หนา้ท่ีอินเทคเห็นวา่คดีไม่มีมูลเพียงพอก็จะสัง่ปล่อยตวัเด็กและสัง่ยติุการดาํเนินคดีพร้อมทั้ง

แจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีตาํรวจทราบ (ในรัฐนิวยอร์ค ถา้เป็นคดีอุกฉกรรจจ์ะตอ้งมีหนงัสือรับรองจากผูอ้าํนวยการกองคุม

ประพฤติก่อนจึงจะสัง่ยติุการดาํเนินคดีได)้  

 ในคดีท่ีมีมูลเพียงพอท่ีจะพิจารณาวา่เด็กกระทาํผิดจริง ถา้เจา้หนา้ท่ีอินเทคเห็นวา่เด็กหรือเยาวชนยงัไม่

สมควรจะไดรั้บการพิจารณาในศาล เจา้หนา้ท่ีอินเทคจะถามความสมคัรใจของเด็ก บิดามารดา หรือผูป้กครองวา่

จะยนิยอมใหเ้ด็กไดรั้บการปฏิบติัอยา่งไม่เป็นทางการ (Informal Adjustment) โดยจะใชว้ธีิควบคุมความประพฤติ

หรือโดยการส่งตวัเด็กไปรับการฝึกอบรมในสถานฝึกอบรมของรัฐ ถา้หากเด็กสมคัรใจและบิดามารดาผูป้กครอง

ยินยอม เจ้าหน้าท่ีอินเทคจะดาํเนินการไปตามนั้นและยุติคดีไม่นาํข้ึนสู่การพิจารณาของศาล แต่หากเด็กหรือ

เยาวชนไม่ใหค้วามร่วมมือในมาตรการท่ีกาํหนดไว ้เจา้หนา้ท่ีอินเทคก็จะส่งเด็กหรือเยาวชนท่ีไม่ปฏิบติัตามไปยงั

ศาลต่อไป  

 ในคดีท่ีเจา้หนา้ท่ีอินเทคเห็นสมควรใหน้าํคดีข้ึนสู่ศาลก็ดี หรือในกรณีท่ีเด็กหรือบิดา มารดา ผูป้กครอง

ไม่สมคัรใจยินยอมรับการปฏิบติัอยา่งไม่เป็นทางการก็ดีเจา้หนา้ท่ีอินเทคจะรวบรวมพยานหลกัฐานและสาํนวน

การสอบสวนเพ่ือดาํเนินการเสนอคดีต่อศาลคดีเด็กและเยาวชนต่อไป อยา่งไรก็ดีในบางรัฐแมว้า่เจา้หนา้ท่ีอินเทค

จะดาํเนินการอย่างไม่เป็นทางการไปแลว้ผูเ้สียหายหรือผูย้ื่นคาํร้องยงัคงมีสิทธิท่ีจะนาํคดีข้ึนสู่ศาลโดยความ

เห็นชอบของพนกังานอยัการ 

 เม่ือกฎหมายมีวตัถุประสงคใ์ห้การออกหมายจบัจะตอ้งไดรั้บการพิจารณากลัน่กรองโดยความรอบคอบ

เพ่ือเป็นหลกัประกนัการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลดงัน้ี การท่ีศาลไดอ้อกหมายจบัเด็กหรือเยาวชนและ            

เจา้พนกังานฝ่ายปกครองหรือตาํรวจจบัเด็กหรือเยาวชนตามหมายจบัดงักล่าวใน มาตรา 66 และมาตรา 67 น่าจะ

เป็นการจบัโดยชอบดว้ยกฎหมาย การท่ีนาํตวัเด็กหรือเยาวชนท่ีกระทาํความผิดเหล่านั้นมาตรวจสอบการจบัอีก            

ผูศึ้กษาเห็นว่าเป็นการกระทาํท่ีซํ้ าซ้อนเน่ืองจากการพิจารณาออกหมายจบัก็ดี การตรวจสอบการจบัก็ดีต่างมี

สาระสาํคญัท่ีจะตอ้งพิจารณาในลกัษณะเดียวกนั ประกอบกบัขณะจบักมุผูถู้กจบัอาจมีอายเุกินเกณฑเ์ยาวชนแลว้ก็

ได ้ยอ่มไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมายแมก้รณีดงักล่าวจะไม่ตอ้งตรวจสอบการจบัเพราะเป็นการจบัท่ีชอบ

ดว้ยกฎหมาย แต่พนกังานสอบสวนก็ตอ้งนาํตวัเด็กหรือเยาวชนท่ีถูกจบัตามหมายจบัมาศาลเพ่ือเป็นการคุม้ครอง

สิทธิเด็กหรือเยาวชน โดยศาลอาจมีคาํสั่งให้มอบตวัเด็กหรือเยาวชนแก่บิดา มารดา ผูป้กครองเป็นผูดู้แลเด็กหรือ

เยาวชนในระหว่างการดาํเนินคดี เพ่ือให้โอกาสแก่เด็กหรือเยาวชนเติบโตในส่ิงแวดลอ้มของครอบครัว ใน

บรรยากาศแห่งความผาสุก ความรัก ความเขา้ใจ หากเด็กหรือเยาวชนไม่อยู่ในความดูแลของบิดามารดาหรือ

ผูป้กครอง ศาลยอ่มใชดุ้ลพินิจโดยยึดประโยชน์สูงสุดของเด็กหรือเยาวชนมอบตวัเด็กหรือเยาวชนใหอ้ยูใ่นความ

ดูแลของบุคคลหรือองคก์ารซ่ึงเด็กหรือเยาวชนอาศยัอยูห่รือบุคคลหรือองค์การท่ีศาลเห็นสมควรเป็นผูดู้แลเด็ก

หรือเยาวชนในระหวา่งการดาํเนินคดี  

 การควบคุมเด็กหรือเยาวชนท่ีต้องหาว่ากระทําผิดจะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือปรากฎข้อเท็จจริงต่อศาลว่า                    

การกระทาํของเด็กหรือเยาวชนมีลกัษณะหรือพฤติการณ์ท่ีอาจเป็นภยัต่อบุคคลอ่ืนร้ายแรงหรือมีเหตุสมควร

ประการอ่ืน สถานท่ีควบคุมไดแ้ก่สถานพินิจหรือสถานท่ีอ่ืนใดท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายและตามท่ีศาลเห็นสมควร

โดยจะควบคุมท่ีเรือนจาํหรือสถานท่ีอ่ืนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไดก็้แต่เฉพาะเป็นคดีท่ี

ผูต้อ้งหามีอายตุั้งแต่ 18 ปีข้ึนไปและมีลกัษณะหรือพฤติการณ์ท่ีอาจเป็นภยัต่อบุคคลหรือมีอายเุกิน 20 ปีบริบูรณ์

แลว้ กรณีผูถู้กจบัตามหมายจบัมีอายเุกินเกณฑเ์ยาวชนและพนกังานสอบสวนนาํตวัมาศาล ศาลน่าจะใชดุ้ลพินิจได้

ช่องทางเดียวโดยมีคาํสัง่ใหค้วบคุมไวใ้นเรือนจาํ ทั้งน้ีศาลอาจอนุญาตใหป้ล่อยชัว่คราวได ้
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 การจบัโดยไม่มีคาํสั่งหรือหมายของศาลเป็นเร่ืองท่ีเจา้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตาํรวจดาํเนินการไป

โดยลาํพงั เน่ืองจากเด็กหรือเยาวชนกระทาํความผิดซ่ึงหนา้ตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญามาตรา 80 

หรือมีเหตุจาํเป็นอยา่งอ่ืนตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญามาตรา 78 จึงมีขอ้ท่ีตอ้งตรวจดูก่อนวา่มีเหตุ

ดงักล่าวจริงหรือไม่ กฎหมายจึงให้ศาลตรวจสอบการจบัเพ่ือเป็นการคุม้ครองสิทธิเด็กหรือเยาวชนท่ีตอ้งหาวา่

กระทาํความผิด  

 ผูศึ้กษาเห็นว่าศาลชอบท่ีจะใชดุ้ลพินิจในการตดัขั้นตอนการพิจารณาในส่วนการกระทาํความผิดตาม

หมายจับในการตรวจสอบการจับออกไป หากเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตาํรวจจับเด็กหรือเยาวชนตาม

หมายจับให้ถือว่าเป็นการจับโดยชอบเพราะศาลได้มีการพิจารณาจากพยานหลกัฐานรวมทั้ งกลัน่กรองและ

คาํนึงถึงการคุม้ครองสิทธิเด็กหรือเยาวชนตลอดจนถึงความจาํเป็นแลว้ ส่วนการท่ีศาลอนุมติัออกหมายจบัแลว้

ต่อมาไดไ้ปจบักมุเด็กหรือเยาวชนตามหมายจบันั้น ๆ แลว้นาํตวัเด็กหรือเยาวชนท่ีไดก้ระทาํความผิดมาตรวจสอบ

การจับกุมอีกคร้ังเห็นว่าเป็นการกระทาํท่ีซํ้ าไปซํ้ ามาตอ้งพิจารณาในส่ิงท่ีคลา้ยคลึงกัน จึงเห็นว่าศาลควรใช ้               

ดุลยพินิจกาํหนดแนวทางให้ชดัเจนวา่การจบัเด็กหรือเยาวชนตามหมายจบัเป็นการจบักมุโดยชอบควรให้ยกเวน้

การตรวจสอบการจบัเพ่ือเป็นการหลีกเล่ียงการทาํงานท่ีซํ้ าซ้อนท่ีศาลได้พิจารณาไปแลว้เม่ือตอนอนุมติัออก

หมายจบั อีกทั้งเป็นการลดปริมาณงานของศาลใหน้อ้ยลง  

 ในทางปฏิบติัเม่ือนาํมาเปรียบเทียบกบักฎหมายเดิมจะเห็นวา่ขั้นตอนการตรวจสอบการจบัจะทาํใหเ้ด็ก

และเยาวชนเป็นผูถู้กตรวจสอบมากกวา่กล่าวคือตามกฎหมายเดิมเม่ือมีการจบักุมเด็กหรือเยาวชนแลว้ พนกังาน

สอบสวนจะตอ้งนาํตวัเด็กหรือเยาวชนไปส่งให้แก่ ผูอ้าํนวยการสถานพินิจ ฯ ภายในระยะเวลายี่สิบส่ีชั่วโมง

ผูอ้าํนวยการสถานพินิจ ฯ จะสอบถามขอ้มูลเด็กหรือเยาวชนเพ่ือทาํรายงานต่อศาลและผูอ้าํนวยการสถานพินิจฯ 

จะพิจารณาเร่ืองการปล่อยชัว่คราวเด็กหรือเยาวชนไป แต่ตามพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี

พิจารณาคดีเยาวชนและ ครอบครัว พ.ศ.2553 ไม่ว่าเด็กหรือเยาวชนท่ีถูกจับจะคัดค้านการจับกุมหรือไม่                          

ซ่ึงขั้นตอนการตรวจสอบการจบักุมตอ้งใชร้ะยะเวลานานพอสมควร เพราะจะตอ้งใชเ้วลาไปกบัการดาํเนินการ

ดา้นธุรการ เช่น การจดัทาํสาํนวน การออกเลข การบนัทึกขอ้มูล การตรวจสอบการจบักมุของศาล จดัพิมพเ์อกสาร 

การจดัทาํคาํสั่ง การจดัทาํประกนัซ่ึงระหวา่งรอเวลาการทาํงานดงักล่าวมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งควบคุมตวัเด็กหรือ

เยาวชนไวไ้ม่ใหไ้ปไหนและหลงัจากศาลมีคาํสัง่แลว้ ในทางปฏิบติัพนกังานสอบสวนจะนาํตวัเด็กหรือเยาวชนไป

สถานพินิจเพ่ือให้ผูอ้าํนวยการสถานพินิจ ฯ สอบถามขอ้มูลเด็กหรือเยาวชนสาํหรับทาํรายงานต่อศาลอีก ดงันั้น

ขั้นตอนท่ีเพ่ิมข้ึนดงักล่าวตกเป็นภาระของเด็กหรือเยาวชนซ่ึงแทนท่ีจะไดรั้บการปกป้อง แต่ในทางปฏิบติักลบั

เป็นฝ่ายถูกกระทาํเสียเอง อีกทั้งยงัส้ินเปลืองงบประมาณและเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์จึงเห็นไดว้า่ไม่วา่อย่างไร

ประเด็นน้ียงัคงเป็นปัญหาอยูใ่นปัจจุบนั  

 

5. สรุป 

 จากการศึกษาปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองสิทธิเด็กและเยาวชนในชั้นสอบสวนพบวา่มีประเด็น

ปัญหาตามท่ีไดเ้สนอไปแลว้นั้น ผูศึ้กษาเห็นว่าควรมีการปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายให้อยู่ภายใตก้ารปฏิบติั

เดียวกันให้เป็นมาตรฐานเพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนอย่างแท้จริง ซ่ึงปัญหากระบวนการใน                     

การจบักุมเด็กและเยาวชนนั้น ศาลชอบท่ีจะใชดุ้ลพินิจในการตดัขั้นตอนการพิจารณาในส่วนการกระทาํความผิด

ตามหมายจบัในการตรวจสอบการจบัออกไป หากเจา้พนกังานฝ่ายปกครองหรือตาํรวจจบัเด็กหรือเยาวชนตาม

หมายจับให้ถือว่าเป็นการจับโดยชอบเพราะศาลได้มีการพิจารณาจากพยานหลกัฐานรวมทั้ งกลัน่กรองและ
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คาํนึงถึงการคุม้ครองสิทธิเด็กหรือเยาวชนตลอดจนถึงความจาํเป็นแลว้ ส่วนการท่ีศาลอนุมติัออกหมายจบัแลว้

ต่อมาไดไ้ปจบักมุเด็กหรือเยาวชนตามหมายจบันั้น ๆ แลว้นาํตวัเด็กหรือเยาวชนท่ีไดก้ระทาํความผิดมาตรวจสอบ

การจับกุมอีกคร้ังเห็นว่าเป็นการกระทาํท่ีซํ้ าไปซํ้ ามาตอ้งพิจารณาในส่ิงท่ีคลา้ยคลึงกันจึงเห็นว่าศาลควรใช้                

ดุลยพินิจกาํหนดแนวทางให้ชดัเจนวา่การจบัเด็กหรือเยาวชนตามหมายจบัเป็นการจบักุมโดยชอบ ควรให้ยกเวน้

การตรวจสอบการจบัเพ่ือเป็นการหลีกเล่ียงการทาํงานท่ีซํ้ าซ้อนท่ีศาลได้พิจารณาไปแลว้เม่ือตอนอนุมติัออก

หมายจบั อีกทั้งเป็นการลดปริมาณงานของศาลใหน้อ้ยลง 

 ในส่วนปัญหาการควบคุมตัวเด็กหรือเยาวชนในระหว่างรอให้ศาลเปิดทําการนั้ นการตรวจสอบ                     

การจบักุม ตามพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

มาตรา 72 ในกรณีท่ีพนักงานสอบสวนไดรั้บตวัเด็กหรือเยาวชนซ่ึงถูกจบัให้พนักงานสอบสวนนําตวัเด็กหรือ

เยาวชนไปศาลเพ่ือตรวจสอบการจบักุมทนัที ทั้งน้ีภายในเวลายี่สิบส่ีชัว่โมงนบัแต่เวลาท่ีเด็กหรือเยาวชนไปถึงท่ี

ทาํการของพนกังานสอบสวนผูรั้บผิดชอบ แต่มิให้นบัเวลาเดินทางตามปกติท่ีนาํตวัเด็กหรือเยาวชนผูถู้กจบัจากท่ี

ทาํการของพนักงานสอบสวนมาศาลเขา้ในกาํหนดเวลายี่สิบส่ีชัว่โมงนั้นดว้ย ผูศึ้กษาเห็นว่าขั้นตอนระหว่างท่ี

ควบคุมเด็กในท่ีทาํการของพนกังานสอบสวนและขั้นตอนในการเตรียมการต่าง ๆ ในคดีก่อนถึงศาลนั้นมีขั้นตอน

ท่ีค่อนขา้งยุง่ยากและมีมากขั้นตอน อีกทั้งจาํนวนพนกังานสอบสวนท่ีเขา้เวรสอบสวนมีจาํนวนนอ้ยการสอบสวน

มีความซบัซอ้น สถานท่ีทาํการสอบสวนก็ไม่เหมาะสมพนกังานสอบสวนตอ้งใชเ้วลาในการติดต่อกบับิดามารดา

หรือผูป้กครองของเด็กหรือเยาวชนซ่ึงตอ้งใชเ้วลามากมกัจะไม่ทนัระยะเวลาท่ีกาํหนดให้ใชใ้นการสอบสวน                  

ผูศึ้กษาเห็นว่าควรยืดระยะเวลาออกไปเป็นส่ีสิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลาท่ีเด็กหรือเยาวชนไปถึงท่ีทาํการของ

พนกังานสอบสวนผูรั้บผิดชอบแต่มิใหน้บัเวลาเดินทางตามปกติท่ีนาํตวัเด็กหรือเยาวชนผูถู้กจบัจากท่ีทาํการของ

พนกังานสอบสวนมาศาลเขา้ในกาํหนดเวลายีสิ่บส่ีชัว่โมงนั้นดว้ย  

 

6. ข้อเสนอแนะ 

 ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองสิทธิเด็กและเยาวชนในชั้นสอบสวนและการตรวจสอบการจบักมุ

ของพนกังานสอบสวน ดงัท่ีกล่าวมาแลว้นั้น เด็กหรือเยาวชนก็ตอ้งไดรั้บการดูแลท่ีดีในระหวา่งส่ีสิบแปดชัว่โมง

ท่ีไดเ้สนอแกไ้ขเพ่ิมเติมขยายระยะเวลาออกไปดว้ยเพ่ือเป็นการคุม้ครองสิทธิของเด็กหรือเยาวชนให้มากท่ีสุด

เพราะถึงแมว้่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวบางฝ่ายอาจมองว่าเป็นการขยายเวลาเพ่ืออาํนวยความสะดวกแก่

พนกังานสอบสวนซ่ึงกฎหมายควรท่ีจะคุม้ครองเด็กหรือเยาวชนเป็นสาํคญั แต่ผูศึ้กษากลบัเห็นวา่การเสนอแกไ้ข

น้ีจะเป็นการทาํให้พนักงานสอบสวนไม่ปล่อยประละเลยท่ีจะดาํเนินการกบัเด็กหรือเยาวชนท่ีกระทาํความผิด 

ดีกว่าท่ีพนักงานสอบสวนหลีกเล่ียงท่ีจะจบักุมเด็กหรือเยาวชนเพราะกระบวนการทางกฎหมายท่ียุ่งยากซ่ึงอาจ

ส่งผลให้เด็กหรือเยาวชนมีโอกาสท่ีจะกระทาํความผิดซํ้ าในอนาคต นอกจากน้ีเม่ือมีการปรับแกบ้ทบญัญติัใน

พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 ซ่ึงให้เด็ก

หรือเยาวชนเม่ือถูกจบัไปพาํนักและอยู่ภายใตก้ารดูแลของสถานพินิจฯ แต่ได้มีการยกเลิกในเวลาต่อมา โดย

ปัจจุบนัมาใชบ้ทบญัญติัในพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 

พ.ศ.2553 แทนโดยให้พนกังานสอบสวนเป็นผูค้วบคุมตวัเด็กหรือเยาวชนระหวา่งรอเวลานาํตวัเด็กหรือเยาวชน

ไปศาลเพ่ือตรวจสอบการจับ ผูศึ้กษาเห็นว่าระหว่างรอการตรวจสอบการจับกุมควรจัดให้มีห้องพกัเด็กและ

เยาวชนโดยแยกเป็นห้องพกัเด็กชายและห้องพกัเด็กหญิงให้เป็นสัดส่วนไม่ปะปนกนัระหวา่งเด็กกบัผูใ้หญ่โดย

ห้องพกัดังกล่าวนั้นตอ้งเป็นห้องพกัท่ีสะอาด ปลอดภยัมีมาตรฐานและมีทั่วทุกสถานท่ีทาํการของพนักงาน
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สอบสวน ทั้งน้ีผูศึ้กษาเห็นวา่ควรแกไ้ขบทบญัญติัในพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวธีิพิจารณาคดี

เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 72 วรรคแรก เดิม 

 “มาตรา 72 ในกรณีท่ีพนกังานสอบสวนไดรั้บตวัเด็กหรือเยาวชนซ่ึงถูกจบัให้พนกังานสอบสวนนาํตวั

เด็กหรือเยาวชนไปศาลเพ่ือตรวจสอบการจบักุมทนัที ทั้งน้ีภายในเวลายีสิ่บส่ีชัว่โมงนบัแต่เวลาท่ีเด็กหรือเยาวชน

ไปถึงท่ีทาํการของพนกังานสอบสวนผูรั้บผิดชอบ แต่มิให้นบัเวลาเดินทางตามปกติท่ีนาํตวัเด็กหรือเยาวชนผูถู้ก

จบัจากท่ีทาํการของพนกังานสอบสวนมาศาลเขา้ในกาํหนดเวลายีสิ่บส่ีชัว่โมงนั้นดว้ย” 

 ควรแกไ้ขเพ่ิมเติม มาตรา 72 ใหมี้ขอ้ความดงัน้ี 

 “มาตรา 72 บัญญัติว่า ในกรณีท่ีพนักงานสอบสวนได้รับตวัเด็กหรือเยาวชนซ่ึงถูกจับให้พนักงาน

สอบสวนนาํตวัเด็กหรือเยาวชนไปศาลเพ่ือตรวจสอบการจบักมุภายในเวลาส่ีสิบแปดชัว่โมงนบัแต่เวลาท่ีเด็กหรือ

เยาวชนไปถึงท่ีทาํการของพนักงานสอบสวนผูรั้บผิดชอบ แต่มิให้นับเวลาเดินทางตามปกติท่ีนาํตวัเด็กหรือ

เยาวชนผูถู้กจับจากท่ีทาํการของพนักงานสอบสวนมาศาลเขา้ในกาํหนดเวลาส่ีสิบแปดชั่วโมงนั้นด้วย ทั้ งน้ี

ระหวา่งระยะเวลาท่ีควบคุมตวัเด็กหรือเยาวชนนั้น พนกังานสอบสวนตอ้งจดัสถานท่ีพาํนกัใหแ้ก่เด็กหรือเยาวชน

อยู่เป็นสัดส่วนท่ีชดัเจนภายในสถานท่ีทาํการของพนักงานสอบสวน ตลอดช่วงระยะเวลาก่อนส่งตวัเด็กหรือ

เยาวชนไปศาลเพ่ือตรวจสอบการจบักมุ และใหศ้าลใชดุ้ลยพินิจวา่หากการจบักมุเด็กหรือเยาวชนตามหมายจบัเป็น

การจบักมุโดยชอบ ควรใหย้กเวน้การตรวจสอบการจบักมุเด็กและเยาวชน 
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บทคัดย่อ 

 บทความน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงการควบคุมและส่งเสริมผูป้ระกอบวิชาชีพประเมินมูลค่า

ทรัพยสิ์นนั้น เน่ืองจากในปัจจุบนัวิชาชีพดงักล่าวถือเป็นหน่ึงในวิชาชีพท่ีมีความสําคญัในทางธุรกิจ ซ่ึงหาก

พิจารณาถึงวิวฒันาการของวชิาชีพประเมินมูลค่าแลว้ มีการเปล่ียนแปลงค่อนขา้งรวดเร็ว ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจาก

โอกาส ทั้งในดา้นการศึกษา การปฏิบติังาน การกาํกบัดูแลควบคุมวิชาชีพ ตลอดจนองคก์รท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งและ

พลงัผลกัดันให้วิชาชีพน้ีมีความเปล่ียนแปลง อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันยงัไม่มีกฎหมายควบคุมการประกอบ

วชิาชีพประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นน้ี ซ่ึงอาจทาํใหก้ารประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นเป็นไปอยา่งไม่มีมาตรฐาน อีกทั้งยงัไม่

มีระบบควบคุมจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพอนัมีสภาพบงัคบัทางกฎหมาย ดงันั้น เพ่ือเป็นการยกระดบั

วชิาชีพประเมินมูลค่าใหเ้ป็นท่ียอมรับในระดบัสากล และก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ผูเ้ก่ียวขอ้ง จึงเห็นควรมีกฎหมาย

เฉพาะเพ่ือควบคุมการประกอบวชิาชีพดงักล่าว  

 

คาํสําคญั: การควบคุม, ส่งเสริม, ผูป้ระกอบวชิาชีพ, ประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 

 

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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1. บทนํา 

 วิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นน้ี ถือเป็นหน่ึงในวิชาชีพอิสระ ซ่ึงมีหน้าท่ีหลกัในการประเมินมูลค่า

ทรัพยสิ์น เช่น อสังหาริมทรัพย ์สังหาริมทรัพย ์ทรัพยสิ์นไม่มีรูปร่าง เป็นตน้ โดยอาศยัวิธีการประเมินมูลค่าตาม

แนวทางและหลกัเกณฑข์องการประกอบวชิาชีพ (เจริญ เจษฎาวลัย,์ 2548 : 17)  

 การพฒันาวิชาชีพน้ีเร่ิมมีข้ึนโดยกรมท่ีดินเป็นผูริ้เร่ิมพฒันากระบวนการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น ตั้งแต่

สมยัท่านอธิบดี ศาสตราจารยศิ์ริ เกวลินสฤษด์ิ จนถึงก่อนเกิดวกิฤติเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540 พบไดว้า่ การใชร้ายงาน

ประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในประเทศไทยในภาคธุรกิจจะรับรู้แพร่หลายกนัอยูใ่นกลุ่มตลาดเงินเป็นหลกั กล่าวคือ 

การใชร้ายงานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นเป็นไปเพ่ือการสนับสนุนเร่ืองสินเช่ือสถาบนัการเงิน โดยถือได้ว่า 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ภายใตก้ารนาํของ ศาสตราภิชานกิตติ พฒันพงศพิ์บูล กรรมการผูจ้ดัการ ในสมยันั้นเป็น

สถาบันการเงินแรกท่ีใช้ผูป้ระเมินอิสระจากภายนอกธนาคารมาประเมินหลกัประกัน เพ่ือการอนุมติัสินเช่ือ 

ในขณะท่ีวตัถุประสงคอ่ื์น ๆ ของการใชร้ายงานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นยงัคงมีบา้ง แต่ไม่เป็นท่ีแพร่หลาย 

โดยเฉพาะการประเมินมูลค่าทรัพย์สินท่ีเก่ียวกับการจดัซ้ือทรัพยสิ์น การนํากิจการไปจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย ์รวมถึงการประเมินเพ่ือการควบรวมกิจการ การปรับโครงสร้างหน้ี หรือแมก้ระทัง่เพ่ือการบนัทึกบญัชี 

(ไพรัช มณฑาพนัธ์ุ, 2562 : 47) จึงกล่าวไดว้่า การประเมินมูลค่าน้ี ในประเทศไทยไม่ไดถื้อว่าเป็นเร่ืองท่ีใหม่ 

เพราะในภาครัฐ เช่น กรมท่ีดินไดมี้การประเมินมูลค่าท่ีดินเพ่ือประโยชน์ในการจดัเก็บภาษี หรือเพ่ือชดเชยค่า

เวนคืนท่ีดิน เป็นตน้ ส่วนในภาคเอกชน ก็มีการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นเช่นกนั เช่น การประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น

เพ่ือจาํนาํ เพ่ือกูเ้งินจากธนาคาร เป็นตน้ (เจริญ เจษฎาวลัย,์ 2548 : 17) 

สําหรับวตัถุประสงคข์องการประเมินมูลค่านั้น ไม่ว่าจะเป็นการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นประเภทใดก็

ตาม (อสังหาริมทรัพย ์สังหาริมทรัพย ์ทรัพยสิ์นทางปัญญา ทรัพยสิ์นไม่มีรูปร่าง) ย่อมเป็นการช่วยให้เจา้ของ

ทรัพยสิ์นสามารถตดัสินใจไดง่้ายข้ึนวา่จะจดัการทรัพยสิ์นไปในทางใด และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  เช่น การ

คุม้ครอง การประกนัสิทธิ การซ้ือขาย แลกเปล่ียน การเจรจาต่อรอง เป็นตน้ ซ่ึงธุรกิจท่ีมีความจาํเป็นตอ้งประเมิน

มูลค่าทรัพยสิ์น ประกอบดว้ย (1) ธุรกิจเก่ียวกบัการอนุญาตให้ใชสิ้ทธิบตัร เพราะก่อนบริษทับนัทึกขอ้ตกลงใน

การอนุญาตใหผู้อ่ื้นใชสิ้ทธิในสิทธิบตัรของตนนั้น บริษทัตอ้งรู้ใหแ้น่ชดัก่อนวา่ทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีกาํลงัเจรจา

อยู่นั้นมีมูลค่าเท่าไหร่ หากปราศจากขอ้มูลดังกล่าวน้ี คู่สัญญาทั้ งสองย่อมไม่สามารถสร้างขอ้ตกลงท่ีจะได้

ประโยชน์ทั้ งคู่ (2) การควบรวมกิจการ (3) ธุรกิจท่ีมีทรัพยสิ์นทางปัญญาเป็นส่วนหน่ึงของธุรกิจนั้น เพราะ

ค่าใชจ่้ายของทรัพยสิ์นทางปัญญาบริษทัต่างตระหนกัถึงความสาํคญัของทรัพยสิ์นทางปัญญาในบริษทัของตน จึง

ทาํการวิเคราะห์และจาํแนกทรัพยสิ์นทางปัญญาของตนในรูปของเอกสารอยา่งเป็นระบบ (4) ธุรกิจท่ีเก่ียวกบัการ

ซ้ือขายทรัพยสิ์น (5) ธุรกิจร่วมลงทุน เพราะช่วยให้คู่สญัญาเขา้ใจขอ้ตกลงและเขา้ใจมูลค่าท่ีแทจ้ริงของคู่สญัญา

ฝ่ายตรงกันขา้ม (6) การต่อสู้คดีการทาํธุรกิจ เพราะเม่ือฟ้องร้องเป็นคดีความในศาล ย่อมมีความจาํเป็นตอ้ง

วเิคราะห์ความเสียหายท่ีเกิดข้ึน จึงจะชดใชค้่าเสียหายใหแ้ก่ฝ่ายท่ีเสียหาย (7) การคํ้าประกนั (ปรีดา ยงัสุขสถาพร, 

2551 : 54) 

การเลือกใชว้ธีิการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นนั้น โดยทัว่ไปผูป้ระเมินมูลค่าจะใชว้ิธีการประเมินตามความ

เหมาะสมแก่สภาพทรัพยสิ์นนั้น ซ่ึงวิธีการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นนั้นมีหลายวิธี แต่วิธีท่ีใชก้นัเป็นสากล มี 3 วิธี

คือ (1) วิธีเปรียบเทียบขอ้มูลตลาด (Market Approach) (2) วิธีตน้ทุน (Cost Approach) (3) วิธีรายได ้(Income 

Approach) (เจริญ เจษฎาวลัย,์ 2548 : 226) 
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 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่ ในปัจจุบนัวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นถือเป็นหน่ึงในวิชาชีพท่ีมี

ความสําคญัมากในระบบเศรษฐกิจ (ตลาดเงิน ตลาดทุน) ทั้งน้ี เน่ืองจากระบบการพิจารณาการให้สินเช่ือของ

สถาบนัการเงิน ยงัตอ้งอาศยัวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นเป็นหลกั เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงมูลค่าของทรัพยสิ์นท่ีนาํมา

พิจารณาประกอบการให้สินเช่ือ หรือในกรณีการประเมินมูลมูลค่าทรัพยสิ์นเพ่ือร่วมลงทุน ดงันั้น หากวิชาชีพ

ประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นน้ีมีกลไกในการควบคุมและส่งเสริมท่ีเป็นมาตรฐานและไดรั้บการยอมรับในระดบัสากล 

ยอ่มส่งผลให้วิชาชีพดงักล่าวมีความน่าเช่ือถือ และมีความชอบธรรม จึงเป็นท่ีมาของการเขียนบทความน้ี โดยมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือเสนอแนวทางในการควบคุมและส่งเสริมการประกอบวชิาชีพประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 

  

2. วตัถุประสงค์ 

(1) เพ่ือศึกษาถึงการควบคุมวชิาชีพประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 

(2) เพ่ือศึกษาถึงการส่งเสริมผูป้ระกอบอาชีพประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 

 

3. การควบคุมวชิาชีพการประเมินมูลค่าทรัพย์สินในประเทศไทย 

             วิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นถือเป็นหน่ึงในวิชาชีพอิสระ ซ่ึงมีทาํหนา้ท่ีหลกัในการให้ความเห็น

เก่ียวกบัมูลค่าของทรัพยสิ์นท่ีมีรูปร่าง (อสังหาริมทรัพย ์สังหาริมทรัพย)์ และไม่มีรูปร่าง (ทรัพยสิ์นทางปัญญา) 

ตามแนวทางและหลกัเกณฑข์องการประกอบวิชาชีพ และเป็นวิชาชีพท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัภาคธุรกิจ เน่ืองจากมี

ธุรกิจหลายประเภทท่ีจาํเป็นตอ้งพ่ึงพาวิชาชีพประเมินมูลค่าน้ี เช่น ธุรกิจการดา้นการเงิน ตลาดทุน เป็นตน้ (เจริญ 

เจษฎาวลัย,์ 2548 : 17)  

 ในภาคธุรกิจ เน่ืองจากหลายธุรกิจตอ้งพ่ึงพาวิชาชีพการประเมินมูลค่า ส่งผลให้วิชาชีพการประเมิน

มูลค่าน้ีเป็นวิชาชีพหน่ึงท่ีสําคญัในการช่วยผลกัดันให้ธุรกิจมีการพฒันาและเจริญเติบโต หลายหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพดงักล่าว เช่น สมาคมผูป้ระเมินราคาอิสระไทย ซ่ึงก่อตั้งโดยการรวมตวักนัของกลุ่มคนท่ี

ประกอบวิชาชีพเดียวกนั สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยไดพ้ยายามผลกัดนั

ใหว้ชิาชีพน้ีเป็นท่ียอมรับของภาคธุรกิจ ดงัน้ี 

 - การประกาศใช ้“มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในประเทศไทย” 

ซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังานให้เป็นมาตรฐาน

เดียวกัน และเป็นท่ียอมรับของผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งในตลาดเงินและตลาดทุนดังกล่าว (มาตรฐานและจรรยาบรรณ

วชิาชีพการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในประเทศไทย, 2548 : 2) 

 - การจัดอบรมพฒันาความรู้ทางวิชาชีพแก่ผูป้ระกอบวิชาชีพประเมินมูลค่าโดยสมาคมวิชาชีพ

ประเมินมูลค่า   

 - การพฒันาระบบฐานขอ้มูลเพ่ือการประเมิน ซ่ึงเป็นการพฒันาระบบฐานขอ้มูลเพ่ือการใชต้าราง

การวเิคราะห์ค่าคะแนนถ่วงนํ้ าหนกัเชิงคุณภาพ (WQS)  

 - การจดัทาํฐานขอ้มูลการเปล่ียนมือราคาซ้ือขายอสงัหาริมทรัพยแ์ละ 

 - การจัดทาํระบบฐานมูลค่าประเมินซ่ึงเป็นฐานขอ้มูลท่ีใช้อา้งอิงในการประเมินมูลค่า เป็นตน้ 

(ไพรัช มณฑาพนัธ์ุ และพลัลภ กฤตยานวชั, 2555 : 74-76)  

 สาํหรับการประกาศใช ้“มาตรฐานและจรรยาบรรณวชิาชีพการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในประเทศไทย” 

นั้น มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังานใหเ้ป็นมาตรฐาน
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วิชาชีพเดียวกัน และเป็นท่ียอมรับของผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้ งในตลาดเงินและตลาดทุน ซ่ึงเป็นการช่วยพฒันาและ

ยกระดบัวิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นของประเทศไทยใหไ้ดม้าตรฐานทดัเทียมกบัต่างประเทศ สาํหรับการ

ยกร่างมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นฉบบัน้ีนั้น เพ่ือให้เน้ือหาสาระทดัเทียม

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานและจรรยาบรรณในระดบัสากล สถาบนัคีนันแห่งเอเชีย (Kenan Institute Asia) ซ่ึงเป็น

องค์กรท่ีได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากองค์กรทางการเงินเพ่ือการพฒันาระหว่างประเทศของประเทศ

สหรัฐอเมริกา (US Agency for International Development) และได้ร่วมมือกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยจ์ดัหาผูเ้ช่ียวชาญจาก The Appraisal Foundation of United State of America ใน

การจดัเสนอแนะเก่ียวกบัขอบเขตและเน้ือหาสาระในการร่างมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพของประเทศไทย 

โดยทําการศึกษาเปรียบเทียบมาตรฐานวิชาชีพการประเมินทรัพย์สินจากประเทศท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับ

นานาชาติ ในการน้ี เพ่ือให้เน้ือหาของมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพเหมาะสมสอดคลอ้งกับแนวปฏิบติั

ทางดา้นวชิาชีพการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น ตลอดจนสภาพแวดลอ้มการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นของประเทศไทย 

สถาบนัคีนันแห่งเอเชียไดใ้ห้ความช่วยเหลือทางดา้นการเงินต่อสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์จ้างผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในประเทศไทยท่ีมีความรู้และประสบการในวิชาชีพเพ่ือเป็น

ตัวแทนของผูป้ระเมินในการยกร่างเน้ือหาเบ้ืองตน้ของมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพน้ี โดยอ้างอิงผล

การศึกษาและขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญจาก The Appraisal Foundation เป็นหลกั และร่างมาตรฐานของ Asian 

Valuation Standards เพ่ือเสนอใหน้าํแนวคิด หลกัการ และแนวปฏิบติัทางวชิาชีพในระดบันานาชาติมาปรับใชใ้ห้

เหมาะสมกับขอ้จาํกัดทางกฎหมายและสภาพแวดลอ้มของตลาดอสังหาริมทรัพยใ์นประเทศไทย ทั้ งน้ี คณะ

ผูเ้ช่ียวชาญทีมไทยท่ีมาช่วยดาํเนินการยกร่างเน้ือหาเบ้ืองตน้ของมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพฉบับน้ี 

ประกอบดว้ย นายสมพร บุรินทราธิกุล และคณะทาํงาน 4 ท่าน ไดแ้ก่ นายนิเวศน์ เลิศชยั นางสวานวพร วงศ์อุไร 

นายกิตติคุณ ศิริไชยยากลุ และนายมานพ วรรณะเอ่ียมพิกลุ นอกจากน้ีเพ่ือใหม้าตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพมี

ความสมบูรณ์เหมาะสม และเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพยไ์ดรั้บความร่วมมือจากผูท้รงคุณวฒิุในวชิาชีพและผูแ้ทนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ กรมธนารักษ์

ซ่ึงเป็นหน่วยงานตน้สังกัดของสํานักงานประเมินทรัพย์สิน ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมผูป้ระเมินค่า

ทรัพย์สินแห่งประเทศไทย สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั ส่งผูแ้ทนเขา้ร่วมเป็นคณะทาํงานพิจารณากลัน่กรองเน้ือหาของมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพน้ี 

โดยมีนายกิตติ พฒันพงศ์พิบูลย ์ เป็นประธานของคณะทาํงานดงักล่าว (มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพการ

ประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในประเทศไทย, 2548 : 1-2)  

มาตรฐานและจรรยาบรรณวชิาชีพการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นฉบบัน้ีประกอบดว้ย 3 หมวด โดยหมวดท่ี 

1 เป็นเร่ืองเก่ียวกบัเน้ือหาของมาตรฐานวชิาชีพการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีผูป้ระเมินตอ้งยดึถือปฏิบติั หมวดท่ี 2 

เป็นเร่ืองเก่ียวกบัจรรยาบรรณวิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น และหมวดท่ี 3 เป็นคาํอธิบายประกอบความ

เขา้ใจเน้ือหาของมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น โดยผูป้ระเมินซ่ึงไดรั้บความ

เห็นชอบจากสาํนกังานตอ้งปฏิบติังานประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นให้เป็นไปตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ

ฉบบัน้ี รวมทั้งสาํนกังานไดข้อความร่วมมือจากสมาคมวิชาชีพทั้งสองแห่งขา้งตน้ กาํหนดใหส้มาชิกของสมาคม

วิชาชีพดงักล่าวปฏิบติัตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพฉบบัน้ีดว้ย ทั้งน้ี มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ

การประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นฉบบัน้ีใหมี้ผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2548 เป็นตน้ไป นอกจากนั้นมาตรฐาน

และจรรยาบรรณวิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในประเทศไทยฉบบัดงักล่าว เน้ือหาส่วนใหญ่ไดอ้า้งอิงจาก
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มาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นระหว่างประเทศขององค์กรระหว่างประเทศ (International Valuation 

Standards Council : IVSC) ฉบับปี 2005 โดยผ่านการบงัคบัใชม้าตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพการประเมิน

มูลค่าทรัพยสิ์นในประเทศไทยไปยงัองคก์รวิชาชีพ 2 แห่งท่ีมีบทบาทสําคญั คือ สมาคมผูป้ระเมินค่าทรัพยสิ์น

แห่งประเทศไทยก่อตั้งโดยกรมท่ีดิน กระทรวงมหาดไทย และสมาคมนกัประเมินราคาอิสระไทยก่อตั้งโดยบริษทั

ประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นจาํนวนหน่ึง ในปี 2538 (มาตรฐานและจรรยาบรรณวชิาชีพการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นใน

ประเทศไทย, 2548 : 2)  

ในต่างประเทศนั้น จะเห็นไดว้่า สหพนัธรัฐมาเลเซียมีคณะกรรมการควบคุมนกัวิชาชีพผูป้ระเมินค่า

ทรัพยสิ์นและนายหนา้ตามพระราชบญัญติัผูป้ระเมินค่าทรัพยสิ์นและนายหนา้เกิดข้ึนมาประมาณ 20 ปีแลว้  และ

มาตรฐานวชิาชีพก็กาํลงัปรับปรุงใหม่ใหท้นัสมยัข้ึนเร่ือย ๆ สหพนัธรัฐมาเลเซียอาจถือเป็นแบบอยา่งสาํคญัในการ

พฒันาวชิาชีพประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในประเทศไทย (โสภณ พรโชคชยั, 2562) 

 

4. การส่งเสริมผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในประเทศไทย 

การออกใบอนุญาตการเป็นผูป้ระเมินมูลค่านั้น ในปัจจุบนัการกาํหนดคุณสมบติัของผูป้ระเมินและการ

ออกใบอนุญาตให้แก่ผูป้ระกอบวิชาชีพประเมินมูลค่า เป็นการออกโดยสมาคมวิชาชีพท่ีก่อตั้งโดยการรวมตวักนั

ของกลุ่มคนท่ีประกอบวิชาชีพเดียวกนั ซ่ึงไดแ้ก่ สมาคมวิชาชีพประเมินราคาอิสระไทย ผูป้ระเมินมูลค่าท่ีไดรั้บ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากสมาคมวิชาชีพประเมินราคาอิสระไทย และไม่ไดก้าํหนดประเภทของใบอนุญาต

วา่สามารถประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นประเภทใดไดบ้า้ง นัน่หมายความวา่ เม่ือผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในประเทศ

ไทยไดรั้บใบอนุญาต ยอ่มมีสิทธิประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นไดทุ้กประเภท  

 ในต่างประเทศ จะเห็นไดว้า่ สหรัฐอเมริกากาํหนดให้ผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นตอ้งเป็นผูเ้ช่ียวชาญใน

สาขาวชิาชีพการประเมินนั้น ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี (พลัลภ กฤตยานวชั, 2548 : 66-67) 

  (1) การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย ์(Real Property Appraisal) ไดแ้ก่ การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์

ต่าง ๆ 

  (2) การประเมินค่าสังหาริมทรัพย ์(Personal Property Appraisal) ไดแ้ก่ การประเมินค่าสังหาริมทรัพย์

หรือทรัพยสิ์นส่วนบุคคลทุกประเภท 

  (3) การประเมินค่าธุรกิจ (Business Valuation) ได้แก่ การประเมินค่าธุรกิจหรือกิจการ ซ่ึงรวมถึง

ทรัพยสิ์นท่ีเป็นรูปธรรม (tangible Assets) เช่น อุปกรณ์ อาคาร เป็นตน้ และท่ีเป็นนามธรรม (Intangible Assets) 

เช่น ช่ือเสียงบริษทั โลโกบ้ริษทั ทรัพยสิ์นทางปัญญา เป็นตน้ 

  (4)  การประเมินแบบเหมารวม (Mass Appraisal)  ได้แก่  การประเ มินอสังหาริมทรัพย์ห รือ

อสงัหาริมทรัพยห์ลายประเภทรวมกนัไป โดยใชเ้ทคนิคหรือสูตรการประเมินท่ีไดรั้บความเช่ือถือกนัโดยทัว่ไป 

 สรุปได้ว่า การเป็นผูป้ระเมินมูลค่าในสหรัฐอเมริกานั้น ผูป้ระเมินตอ้งศึกษาเรียนรู้วิชาการดา้นการ

ประเมิน และตอ้งมีประสบการณ์ในการทาํงานจริง โดยการศึกษาอบรมจากสมาคมประเมิน หรือการเรียนใน

หลกัสูตรอบรมจากโรงเรียนหรือมหาวทิยาลยั นอกจากนั้น หากบุคคลใดประสงคจ์ะรับใบอนุญาตหรือใบรับรอง

ประกอบวิชาชีพประเมินจากรัฐ บุคคลนั้นจะตอ้งผา่นการอบรมและการสอบขอ้เขียนตามเง่ือนไขท่ีรัฐกาํหนดไว ้

(พลัลภ กฤตยานวชั, 2548 : 67-68) 

การประเมินมูลค่าเป็นวิธีการท่ีสะท้อนให้เห็นถึงมูลค่าของทรัพยสิ์นนั้ น โดยเกิดจากการสรุปผล

ความเห็นของผูป้ระเมินมูลค่าเก่ียวกบัทรัพยสิ์นท่ีนาํมาประเมิน และขอ้มูลท่ีมีอยูต่อ้งนาํมาเปรียบเทียบกนัได ้และ



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 14 ประจาํปี 2562 วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 

699 

เพียงพอต่อการวิเคราะห์ตามหลกัแห่งตรรกวิทยา มีวิจารญาณ และมีสามญัสาํนึกท่ีดี นอกจากนั้นในการประเมิน

มูลค่าในแต่ละคร้ัง ผูป้ระเมินมูลค่าตอ้งกาํหนดวตัถุประสงคใ์นการประเมินมูลค่า เพ่ือเลือกใชว้ธีิการประเมินและ

ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการประเมินไดถู้กตอ้ง และนาํไปสู่การนาํมูลค่าท่ีไดจ้ากการประเมินไปใชใ้นเร่ืองต่าง ๆ ได้

ถูกตอ้งตามวตัถุประสงคข์องการประเมิน (เจริญ เจษฎาวลัย,์ 2548 : 16) 

 วธีิการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นนั้นมีหลายวธีิ แต่วธีิท่ีใชก้นัเป็นสากล มี 3 วธีิคือ  

(1) วิธีเปรียบเทียบขอ้มูลตลาด (Market Approach) วิธีน้ีเป็นการประเมินดว้ยการเปรียบเทียบโดยตรง

จากขอ้มูลทางการตลาดท่ีมีอยู ่ซ่ึงผูป้ระเมินจะตอ้งพิจารณาถึงราคาตลาดของทรัพยสิ์นท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนัท่ี

นาํมาเปรียบเทียบ โดยอาจพิจารณาจากราคาท่ีเจา้ของทรัพยสิ์นตอ้งการจะขาย หรือราคาท่ีมีผูส้นใจเสนอจะซ้ือ 

หรืออัตราค่าเช่า ทั้ งน้ี จะต้องพิจารณาถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และกฎหมายของทรัพย์สินท่ีจะ

เปรียบเทียบกนัโดยมีการคาํนึงถึงหลกัการทดแทนเป็นสาํคญั  

(2) วธีิตน้ทุน (Cost Approach) วธีิน้ี เป็นการหามูลค่าของทรัพยสิ์นดว้ยการหาตน้ทุนของส่ิงปลูกสร้างท่ี

เหมือนกนักบัทรัพยสิ์นท่ีประเมินราคา ณ วนัท่ีประเมินราคา ซ่ึงก็คือ ตน้ทุนผลิตใหม่แต่ในบางกรณีวสัดุอุปกรณ์ 

วิธีการก่อสร้าง การออกแบบหรือส่วนประกอบการก่อสร้างก็ไดห้มดยคุหมดสมยัไปแลว้ ไม่สามารถจะทาํการ

ผลิตข้ึนมาใหม่ได ้ในสถานการณ์เช่นน้ี ผูป้ระเมินราคาก็จะตอ้งประมาณการตน้ทุนของส่ิงปลูกสร้างใหม่ โดย

คาํนึงถึงการเปรียบเทียบการใช้อตัถประโยชน์ ซ่ึงเรียกว่า ตน้ทุนทดแทนใหม่ อย่างไรก็ตาม การประมาณหา

ตน้ทุนจะใชว้ธีิตน้ทุนผลิตใหม่ หรือตน้ทุนทดแทนใหม่ก็ควรอธิบายใหช้ดัเจนในรายการการประเมินราคา  

  (3) วิธีรายได ้(Income Approach) วิธีน้ีเป็นการหามูลค่าดว้ยการแปลการคาดคะเนรายได ้ท่ีคาดว่าจะ

ไดรั้บในอนาคต มาเป็นมูลค่าในปัจจุบนั (ไพโรจน์ ซ่ึงศิลป์, 2554 : 6-7, 43, 91, 123,155) 

 

5. สรุป 

(1) การควบคุมวชิาชีพประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 

ในประเด็นน้ี  จะเห็นได้ว่า  แม้ว่าในปัจจุบันประเทศไทยมี 2 สมาคมหลัก ๆ ท่ีทําหน้าท่ีใน                                  

การควบคุมดูแลมาตรฐานทั้งในเร่ืองของคุณสมบติัของผูท่ี้จะมาทาํหนา้ท่ีในการประเมินและจรรยาบรรณของ              

ผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์น ซ่ึง 2 สมาคมดงักล่าวนั้น ไดแ้ก่ ผูป้ระเมินค่าทรัพยสิ์นแห่งประเทศไทยและสมาคม               

นกัประเมินราคาอิสระไทย นอกจากนั้นยงัมีมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น ซ่ึงมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือให้ผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังานให้เป็นมาตรฐานวิชาชีพ

เดียวกัน และเป็นท่ียอมรับของผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งในตลาดเงินและตลาดทุน ซ่ึงเป็นการช่วยพฒันาและยกระดบั

วิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นของประเทศไทยให้ได้มาตรฐานทัดเทียมกับต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม                 

การยกระดับวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้มีมาตรฐานและให้เทียบเท่าระดับสากลนั้น ทั้ งองค์กรและ

มาตรฐานและจรรยาบรรณ ฯ คงไม่เพียงพอ ทั้งน้ี เน่ืองจากนับแต่อดีตท่ีผ่านมาในเร่ืองของการประเมินมูลค่า

ทรัพยสิ์นนั้นเกิดปัญหาข้ึนบ่อยคร้ัง เช่น การประเมินมูลค่าขาดมาตรฐานท่ีดี การประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นสูงหรือ

ตํ่าเกินไป เป็นตน้ ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการท่ีประเทศไทยไม่มีกฎหมายควบคุมวิชาชีพประเมินมูลค่า และไม่มี

หน่วยงานกาํกบัดูแลมาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในประเทศไทย จึงมกัเกิดปัญหาตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 

ดังนั้ น ในประเด็นน้ี ผูเ้ขียนจึงมีความเห็นว่า การผลักดันให้มีกฎหมายเฉพาะท่ีมาควบคุมวิชาชีพ

ประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น ยอ่มส่งผลใหก้ารประเมินมูลค่ามีมาตรฐานและเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล นอกจากนั้น

ยงัเป็นอีกช่องทางหน่ึงให้สามารถเอาผิดกับผู ้ประเมินมูลค่าท่ีประเมินมูลค่าทรัพย์สินผิดพลาดและไม่มี
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จรรยาบรรณ เช่น การประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นสูงเกินความเป็นจริง ทาํให้ทรัพยสิ์นนั้นไม่ไดส้ะทอ้นมูลค่าท่ี

แทจ้ริงของทรัพยสิ์น ซ่ึงส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ เป็นตน้ โดยศึกษากฎหมายของสหพนัธรัฐมาเลเซียเป็น

แนวทาง เพราะมีพระราชบัญญัติผู ้ประเมินค่าทรัพย์สินและนายหน้าใช้บังคับมาเป็นเวลากว่า 20 ปีแล้ว  

นอกจากนั้นยงัไดป้รับปรุงมาตรฐานวชิาชีพใหท้นัสมยัข้ึนเร่ือย ๆ  

(2) การส่งเสริมผูป้ระกอบอาชีพประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 

 ในประเด็นน้ี จะเห็นไดว้า่ ในธุรกิจหลายประเภท เช่น ธุรกิจดา้นการเงิน การลงทุน การร่วมทุน เป็นตน้ 

จาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งพ่ึงพาวชิาชีพการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น ทาํใหว้ชิาชีพการประเมินมูลค่าเป็นวชิาชีพหน่ึงท่ี

สาํคญัในการช่วยผลกัดนัใหธุ้รกิจมีการพฒันาและเจริญเติบโต แมว้า่ในปัจจุบนัวชิาชีพประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นจะ

มีหลายหน่วยงานท่ีสนับสนุนและผลักดันให้วิชาชีพดังกล่าวเป็นท่ียอมรับและมีมาตรฐาน เช่น สมาคม                            

นกัประเมินราคาอิสระไทย สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ไดพ้ยายามผลกัดนัให้

วิชาชีพน้ีเป็นท่ียอมรับของภาคธุรกิจโดยดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การประกาศใชม้าตรฐานและจรรยาบรรณ

วิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในประเทศไทย ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นสามารถใช้

เป็นแนวทางในการปฏิบติังานใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนั และเป็นท่ียอมรับของผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งในตลาดเงินและตลาด

ทุนดงักล่าว หรือการจดัอบรมพฒันาความรู้ทางวชิาชีพแก่ผูป้ระกอบวชิาชีพประเมินมูลค่า เป็นตน้  

 อยา่งไรก็ตาม กลไกการกาํกบัดูแลวิชาชีพผูป้ระเมินมูลค่าในประเทศไทยนั้นพบวา่ ยงัไม่สอดคลอ้งกบั

แนวโนม้ของวิชาชีพประเมินมูลค่าท่ีมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะการกาํหนดคุณสมบติัของผูท่ี้จะมาทาํ

หนา้ท่ีในการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นทางปัญญา ซ่ึงในเร่ืองน้ีจะเห็นไดว้า่ การออกใบอนุญาตการเป็นผูป้ระเมิน

มูลค่านั้น ในปัจจุบนัประเทศไทยยงัไม่มีกฎหมายควบคุม ทาํให้การกาํหนดคุณสมบติัของผูป้ระเมินและการออก

ใบอนุญาตให้แก่ผูป้ระกอบวิชาชีพประเมินมูลค่า เป็นการออกโดยสมาคมวิชาชีพท่ีก่อตั้งโดยการรวมตวักนัของ

กลุ่มคนท่ีประกอบวิชาชีพเดียวกัน ซ่ึงได้แก่ สมาคมวิชาชีพประเมินราคาอิสระไทย ผูป้ระเมินมูลค่าท่ีไดรั้บ

ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพจากสมาคมวชิาชีพประเมินราคาอิสระไทย  

 ดังนั้น ในประเด็นน้ี ผูเ้ขียนเห็นว่า การส่งเสริมให้วิชาชีพประเมินมูลค่าเป็นท่ียอมรับในภาคธุรกิจ 

นอกจากการมีกฎหมายเฉพาะเก่ียวกบัวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นเพ่ือควบคุมการออกใบอนุญาตผูป้ระเมิน

มูลค่าทรัพยสิ์นแลว้ ผูเ้ขียนเห็นว่าจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งส่งเสริมผูป้ระเมินดงักล่าว โดยให้มีหน่วยงานภาครัฐ

และเอกชนร่วมมือกนัจดัอบรมหลกัสูตรการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีมีมาตรฐานและเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 

เพ่ือให้ผู ้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินนั้ นเ ช่ียวชาญในทรัพย์สินท่ีทําการประเมินมูลค่า โดยศึกษาหลักสูตร

ประกาศนียบตัรของสหรัฐอเมริกาเป็นแนวทาง 

 

6. ข้อเสนอแนะ 

 วิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นถือเป็นวิชาชีพหน่ึงท่ีมีบทบาทสําคญัในทางเศรษฐกิจ เพราะถา้หาก               

การประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นขาดมาตรฐาน ผูป้ระเมินมูลค่าขาดจริยธรรมในการประเมิน ย่อมส่งผลกระทบต่อ

ระบบเศรษฐกิจการเงินของประเทศไทย ดงันั้น ผูเ้ขียนจึงเห็นควรเสนอให้มีกลไกในการควบคุมและส่งเสริม                

ผูป้ระกอบวชิาชีพประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น ดงัน้ี 

 (1) เสนอให้เร่งผลกัดนัออกกฎหมายเก่ียวกบัการประกอบวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น ซ่ึงเกิดจาก

การร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย กรมธนารักษ์ซ่ึงเป็นหน่วยงานตน้สังกัดของ

สํานักงานประเมินทรัพยสิ์น ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมผูป้ระเมินค่าทรัพยสิ์นแห่งประเทศไทย สมาคม             
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นักประเมินราคาอิสระไทย มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

เพราะนอกจากจะเป็นการยกระดบัมาตรฐานของวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลแลว้ 

ยงัเป็นการสร้างความเป็นธรรมในการทาํนิติกรรมเก่ียวกับทรัพย์สิน เม่ือมีการใช้บริการการประเมินมูลค่า

ทรัพยสิ์นจากผูมี้ใบอนุญาตท่ีข้ึนทะเบียนไวต้ามกฎหมาย  

 (2) เสนอให้มีการจัดตั้งหน่วยงานท่ีร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ทั้ งภายในประเทศและ

ภายนอกประเทศ เพ่ือกาํหนดและพฒันามาตรฐานการประกอบวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น ตลอดจนส่งเสริม

การผลิตบุคลากรดา้นการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นใหมี้ความเช่ียวชาญและมีคุณภาพ  
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บทคัดย่อ 

 บทความน้ีมุ่งเน้นท่ีจะศึกษาเร่ืองการจัดหาเงินทุนโดยการออกหุ้นระดมทุนของบริษทัจาํกัดตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยว์า่มีอุปสรรคต่อการจดัหาเงินทุนของธุรกิจท่ีจดัตั้งข้ึนในรูปของบริษทัจาํกดั

ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยห์รือไม่อยา่งไร การศึกษาพบวา่การจดัหาเงินทุนโดยการออกหุน้ระดมทุน

โดยการเพ่ิมทุนของบริษทัจาํกดันั้นยงัไม่คล่องตวัมีอุปสรรค เน่ืองจากกฎหมายกาํหนดหา้มไม่ใหบ้ริษทัจาํกดัออก

หุน้ขายใหก้บัประชาชนทัว่ไปแลว้ ยงักาํหนดใหอ้อกหุน้ระดมทุนไดเ้ฉพาะกบัผูถื้อหุน้เดิมและกรรมการบริษทัซ่ึง

เป็นบุคคลภายในบริษทัเท่านั้น บริษทัจาํกดัไม่สามารถเพ่ิมทุนเพ่ือระดมทุนจากบุคคลภายนอก เช่น ผูมี้ความ

ประสงคท่ี์จะเขา้มาร่วมทุน หรือผูจ้ะเขา้มาฟ้ืนฟูบริษทัไดโ้ดยตรงตามบทบญัญติัของกฎหมายแต่ประการใด จึง

เห็นควรพิจารณาทาํการแกไ้ขเพ่ิมเเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรรพ 3 ลกัษณะ 22 หมวด 4 ว่าดว้ย

บริษทัจาํกดัใหบ้ริษทัจาํกดัสามารถออกหุน้ระดมทุนจากบุคคลภายนอกท่ีประสงคจ์ะลงทุนในวงจาํกดัได ้โดยเช่ือ

วา่การแกไ้ขกฎหมายดงักล่าวจะนาํไปสู่การส่งเสริมการออกหุ้นระดมทุนเพ่ือช่วยในการดาํเนินธุรกิจและขยาย

กิจการในรูปแบบของบริษทัจาํกดัอนัเป็นพ้ืนฐานท่ีสําคญัส่วนหน่ึงของระบบเศรษฐกิจของประเทศและเป็น

ประโยชน์ต่อธุรกิจเร่ิมตน้และธุรกิจขนาดเลก็โดยรวมทั้งหมด 

 

คาํสําคญั: การจดัหาเงินทุน การออกหุน้ บริษทัจาํกดั 

 

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 

 บริษทัจาํกดัท่ีจดัตั้งข้ึนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยบ์รรพ 3 ลกัษณะ 22 หมวด 4 นั้น เป็น

องค์กรธุรกิจในรูปของบริษทัท่ีออกหุ้นได ้(Stock Companies) ท่ีจดัตั้งข้ึนมาดว้ยวิธีการจดัหาเงินทุนมาดาํเนิน

ธุรกิจโดยวิธีการออกหุ้นระดมทุนเป็นสาํคญั แมว้า่บริษทัจาํกดัจะสามารถระดมทุนโดยวิธีการอยา่งอ่ืน เช่น การ

กูย้มืเงินจากสถาบนัการเงินหรือจากบุคคลทัว่ไปโดยการออกตราสารหน้ี เช่น ตัว๋เงินและหุน้กูไ้ดก็้ตาม 

 การระดมทุนโดยการออกหุ้นของบริษทัโดยทัว่ไปสามารถทาํได ้3 ลกัษณะ คือ (1) การระดมทุนจาก             

ผูถื้อหุ้นเดิม (Right Offering: RO) ของบริษทั ซ่ึงการระดมทุนในลกัษณะน้ีเป็นลกัษณะดั้งเดิมเพ่ือรักษาสัดส่วน

และสิทธิท่ีมีอยูข่องผูถื้อหุน้ (Preemptive Right)  (2) การระดมทุนจากบุคคลโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement: 

PP) เป็นการระดมทุนจากบุคคลภายนอกในวงจาํกดัท่ีกฎหมายกาํหนดไว ้และ (3) การระดมทุนจากประชาชน

ทัว่ไป (Public Offering: PO) การระดมทุนของบริษทัมหาชนสามารถกระทาํไดท้ั้งลกัษณะ RO ลกัษณะ PP และ 

PO ส่วนบริษทัเอกชนนั้นไม่สามารถระดมทุนในลกัษณะ PO และไม่สามารถเพ่ิมทุนในลกัษณะ PP ได้ทั้ งน้ี

สืบเน่ืองจากวิวฒันาการของกฎหมายในบริบทของประเทศไทยท่ีบริษทัจาํกดัตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชยไ์ดถู้กกาํหนดโดยกฎหมายใหเ้ป็นบริษทัเอกชน (Private Companies) (พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั

ฉบบัเดิม พ.ศ. 2521 และฉบบัปัจจุบนั พ.ศ. 2535 มาตรา 4) จึงหา้มระดมทุนดงักล่าว 

 ในปัจจุบนัภาครัฐพยายามท่ีจะส่งเสริมใหผู้ป้ระกอบธุรกิจเร่ิมตน้ (Start-ups) ธุรกิจขนาดเลก็ขนาดกลาง 

(Small and Medium Enterprises : SMEs) ซ่ึงเป็นรากฐานของระบบเศรษฐกิจของประเทศท่ีสําคญัส่วนหน่ึงให้

สามารถมีแหล่งระดมเงินทุน และเน่ืองจากองค์กรธุรกิจในรูปของห้างหุ้นส่วนและบริษทัท่ีจดทะเบียนและ

ดาํเนินการอยูท่ั้งหมดประมาณ 712,939 แห่งจะอยูใ่นรูปของบริษทัจาํกดัตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยถึ์ง 

529,443 แห่ง (ขอ้มูลการจดทะเบียนนิติบุคคล กรมพฒันาธุรกิจการคา้ ประจาํปี 2561) แต่บริษทัจาํกัดนั้นไม่

สามารถระดมทุนไดอ้ยา่งคล่องตวั เน่ืองจากสามารถออกหุ้นเพ่ิมทุนเสนอขายในลกัษณะ RO ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม

และกรรมการบริษทัซ่ึงเป็นบุคคลภายในบริษทัเท่านั้น ในกรณีท่ีบุคคลภายในดงักล่าวไม่มีเงินท่ีจะมาใส่เพ่ิมให้

บริษทัสามารถดาํเนินธุรกิจหรือขยายธุรกิจต่อไป บริษทัจาํกดัจะพบอุปสรรคทางกฎหมายในการจดัหาเงินทุนจาก

บุคคลอ่ืนนอกจากผูถื้อหุ้นและกรรมการด้วย ดังนั้ นบทความน้ีจึงมีวตัถุประสงค์ท่ีจะศึกษาและวิเคราะห์

บทบญัญติัของกฎหมายเก่ียวกบัการระดมทุนโดยการออกหุน้ของบริษทัเอกชนท่ีจดัตั้งข้ึนตามประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย ์โดยจะทาํการศึกษาเปรียบเทียบกบักฎหมายบริษทัโดยเฉพาะบริษทัเอกชนของต่างประเทศ
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เพ่ือท่ีจะหาทางออกให้บริษทัจาํกดัหรือบริษทัเอกชนตามกฎหมายไทยเก่ียวกบัการระดมทุนโดยการออกหุ้น

ต่อไป 

  

2. วตัถุประสงค์ 

(1) เพ่ือศึกษาถึงการระดมทุนโดยการออกหุน้ของบริษทัจาํกดั 

(2) เพ่ือศึกษาถึงแนวทางการแกไ้ขอุปสรรคเพ่ือส่งเสริมการระดมทุนโดยการออกหุน้ของบริษทัจาํกดั  

 

3. กฎหมายเกีย่วกบัการระดมทุนโดยการออกหุ้นของบริษัทเอกชนในต่างประเทศ 

            สหราชอาณาจกัร (United Kingdom) 

 ตามกฎหมายเก่ียวกบัการจดัตั้งบริษทัของสหราชอาณาจกัรคือ Companies Act 2006 นั้น บริษทัสามารถ

ก่อตั้งข้ึนไดใ้นหลายรูปแบบ แต่บริษทัประเภทท่ีออกหุ้นระดมทุนได ้(Company Limited by Shares) อาจแบ่งได้

เป็นบริษัทเอกชน (Private Companies) และบริษัทมหาชนจํากัด (Public Companies) (Companies Act 2006 

Sections 3-4) และสาํหรับบริษทัเอกชนของสหราชอาณาจกัรตาม Companies Act 2006 นั้น กฎหมายกาํหนดห้าม

บริษทัเอกชนเสนอขายหุ้นต่อประชาชนหรือออกหุ้นดว้ยประการใดโดยมีความประสงคจ์ะขายใหแ้ก่ประชาชน 

(Companies Act 2006 Section 755)  

 อยา่งไรก็ตามการออกหุน้เสนอขายของบริษทัเอกชนนั้น บริษทัเอกชนสามารถออกหุน้เสนอขายแก่ผูถื้อ

หุ้นเดิมได้ (Right Offering) ตามสิทธิของผูถื้อหุ้นก่อน (Preemptive Right) แต่ถา้ผูถื้อหุ้นไม่ซ้ือไม่ปรากฏว่ามี

บทบญัญติัของกฎหมายห้ามบริษทัเอกชนระดมทุนขายหุ้นให้แก่บุคคลภายนอก เพียงแต่ตอ้งห้ามไม่ให้ออกหุ้น

ระดมทุนจากประชาชน (Public Offering) ตามท่ีกฎหมายกาํหนดดงักล่าว 

 ประเทศสิงคโปร์ (Singapore) 

 ภายใต ้Companies Act 1967 ของประเทศสิงคโปร์ กาํหนดแบ่งประเภทบริษทัท่ีออกหุ้นได ้(Company 

Limited by Shares) เ ป็นบริษัทเอกชน (Private Companies) และบริษัทมหาชนจํากัด  (Public Companies) 

(Company Act 1967 Section 19) โดยบริษทัมหาชนนั้นสามารถท่ีจะออกหุน้ระดมทุนไดทุ้กลกัษณะไม่วา่จะเสนอ

ขายแก่ผูถื้อหุ้นเดิม บุคคลใด ๆ หรือประชาชนทัว่ไปตามท่ีกฎหมายกาํหนด สําหรับบริษทัเอกชนของประเทศ

สิงคโปร์ตาม Companies Act 1967 ไม่ปรากฏวา่มีบทบญัญติัท่ีชดัเจนกาํหนดหา้มออกหุน้เสนอขายต่อประชาชน 

(Public Offering) แต่ Private Companies ถูกจํากัดให้มีผูถื้อหุ้นได้ไม่เกิน 50 ราย (Company Act 1967 Section 

18(1)(6)) และ Private Companies สามารถแปรสภาพการจดทะเบียนเป็น Public Companies ได ้(Company Act 

1967 Section 31) และ Public Companies จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชนจะตอ้งมีการยื่นหนงัสือช้ีชวนต่อองคก์ร

กํากับดูแลและดําเนินการตาม Securities and Futures (Amendment) Act 2017 จึงอาจพิจารณาได้ว่า Private 

Companies ไม่สามารถเสนอขายหุ้นกับประชาชนในวงกวา้งได้ (Public Offering) แต่ก็ไม่มีบทบัญญัติห้าม

บริษทัเอกชนระดมทุนจากบุคคลอ่ืนนอกจากผูถื้อหุน้ของบริษทัเช่นกนั 

 สหรัฐอเมริกา (United States of America) 

 กฎหมายบริษัทของสหรัฐอเมริกาจะแตกต่างกันไปในแต่ละรัฐ (State) แม้ว่าตั้ งแต่ปี ค.ศ. 1950 

American Bar Association จะจัดทาํกฎหมายบริษทัธุรกิจแม่บท (Model Business Corporation Act: MBCA) ซ่ึง

ไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติมในปี ค.ศ. 1984 (Revised Model Business Corporation Act: RMBCA) เพ่ือเป็นแม่บทอา้งอิง

ในการจดัทาํกฎหมายบริษทั แต่กฎหมายบริษทัและการระดมทุนในการออกหุน้ของบริษทัของแต่ละรัฐก็มีความ
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แตกต่างกนั ในบทความน้ีจึงจะพิจารณาเฉพาะกฎหมายของบางรัฐเท่านั้น ซ่ึงไดแ้ก่รัฐ Delaware รัฐ California 

และรัฐ New York เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยในเร่ืองของการระดมทุนโดยการออกหุ้น ในกฎหมาย

บริษทัของสหรัฐอเมริกา โดยทัว่ไปไม่ปรากฏวา่มีการกาํหนดแบ่งบริษทัประเภทท่ีออกหุน้ได ้(Stock Companies) 

เป็นบริษทัเอกชนหรือบริษทัมหาชน แต่เป็นท่ียอมรับกนัวา่บริษทัท่ีไม่ไดย้ื่นจดทะเบียนเปิดเผยขอ้มูลเพ่ือเสนอ

ขายหุ้นต่อประชาชน (Public Offering) ในวงกวา้งกับคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(Securities and Exchange Commission: SEC) ตาม Federal Securities Act 1933 และ Exchange Act 1934 โดยมีผู ้

ถือหุ้นจาํนวนไม่มาก มีการบริหารกิจการอยูใ่นกลุ่มผูถื้อหุน้ และมีการจาํกดัการโอนหุ้นใหแ้ก่บุคคลภายนอกจะ

ถือวา่เป็นบริษทัเอกชนหรือท่ีเรียกวา่ Closely-held Corporations ซ่ึงต่างกบับริษทัท่ีเสนอขายหุน้ให้แก่ประชาชน

ท่ีเรียกว่า Publicly-held Corporations ซ่ึงทั้ง MBCA และ RBMCA ไดย้อมรับกาํหนดลกัษณะของ Closely-held 

Corporations ไวใ้นกฎหมายแม่บท ซ่ึงส่วนหน่ึงของรัฐในสหรัฐอเมริกาได้นํามาบัญญัติไว ้ เช่น General 

Corporation Act of Delaware 1953 ได้กําหนดว่า Closely-held Corporations คือบริษัทท่ีไม่มีการระดมทุนจาก

ประชาชน (Section 342(a)(3)) และมีผูถื้อหุน้จาํกดัอยูเ่พียงไม่เกิน 30 ราย (Section 342(a)(1)) นอกจากนั้น General 

Corporation Act ของรัฐ Delaware และ Business Corporation Act 2016 ของรัฐ California รวมทั้ ง New York 

Corporation Act 2016 ก็มิไดมี้บทบญัญติักาํหนดให้ Closely-held Corporations เพ่ิมทุนไดเ้ฉพาะให้แก่ผูถื้อหุ้น

เดิมและกรรมการเท่านั้น เน่ืองจากถา้บริษทัตอ้งการจะระดมทุนจากประชาชนทัว่ไปในสหรัฐอเมริกาก็จะตอ้งมี

การจดทะเบียนและยื่นเปิดเผยขอ้มูลตามกฎหมายของสหรัฐคือ Federal Securities Act 1933 และ Exchange Act 

1934 ซ่ึงบริษทัท่ีกระทาํการเสนอขายหุ้นดงักล่าวจะถือว่าเป็น Publicly-held Corporations และตอ้งปฏิบติัตาม

กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์นเร่ืองการคุม้ครองผูล้งทุน โดยมี SEC เป็นผูก้าํกับดูแลอีก

ชั้นหน่ึง (Hamilton, 1991: 12-14) 

 

4. กฎหมายเกีย่วกบัการระดมทุนโดยการออกหุ้นของบริษัทเอกชนในประเทศไทย 

 ววิฒันาการเกีย่วกบัการออกหุ้นระดมทุนของบริษัทจาํกดัตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

 กฎหมายเก่ียวกบับริษทัของประเทศไทย ไดมี้การววิฒันาการท่ีสาํคญัควบคู่มากบักฎหมายท่ีควบคุมและ

กํากับดูแลตลาดทุน (Capital Market) คือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงจะพิจารณา

ววิฒันาการพอสงัเขปในส่วนน้ี 

 1. พ.ศ. 2472 - ก่อน พ.ศ. 2521 

 นบัตั้งแต่มีการประกาศใชป้ระมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์บรรพ 3 ลกัษณะ 22 หมวด 4 หุน้ส่วนและ

บริษทัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2472 (โสภณ รัตนากร, 2556: 7, 238) มาจนถึงก่อนการแกไ้ขคร้ังสาํคญัในปี พ.ศ. 2521 นั้น 

บริษทัจาํกดัท่ีจดัตั้งข้ึนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์สามารถระดมทุนโดยการออกหุ้นเสนอขายใน

ลกัษณะท่ีเป็นไดท้ั้งการออกให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม การออกให้บุคคลภายนอกโดยเฉพาะเจาะจง และการออกให้แก่

ประชาชนโดยทัว่ไป โดยไม่มีขอ้จาํกดัเหมือนดงัในปัจจุบนั (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยก่์อนการแกไ้ข 

พ.ศ. 2521 มาตรา 1222) 

 ในปี พ.ศ. 2517 ไดมี้การพฒันาตลาดทุนในส่วนของตลาดรองหรือตลาดซ้ือขายแลกเปล่ียนหลกัทรัพย ์

(Securities Exchange) ข้ึนเป็นรูปธรรมและไดมี้การตราพระราชบญัญติัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พ.ศ. 

2517 และในปี พ.ศ. 2518 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (Stock Exchange of Thailand: SET) ไดรั้บการจดัตั้ง

ข้ึนเร่ิมดาํเนินการ บริษทัซ่ึงทาํ PO และนาํหุ้นเขา้จดทะเบียน (Listing) ซ้ือขายใน SET ในขณะนั้นทั้งหมดเป็น
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บริษทัจาํกัดซ่ึงจัดตั้ งข้ึนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์และบริษทัท่ีทาํ PO และจดทะเบียนใน SET 

ดงักล่าวก็ถือวา่เป็นบริษทัมหาชน (Public Companies) ตามสากล ดงันั้นจึงเห็นไดว้า่บริษทัจาํกดัท่ีจดัตั้งข้ึนตาม

ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยส์ามารถท่ีจะเป็นบริษทัเอกชน (Private Companies) หรือบริษทัมหาชน (Public 

Companies) ก็ได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัวา่บริษทัจาํกดัจะระดมทุนออกหุน้เสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไปหรือไม่ 

 2. ช่วง พ.ศ. 2521 - ก่อน พ.ศ. 2527 

 อยา่งไรก็ตามในปี พ.ศ. 2521 ไดมี้การตราพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2521 โดยกฎหมาย

กาํหนดให้บริษทัมหาชนจาํกัดท่ีจดัตั้งข้ึนนั้น จะตอ้งเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปตามท่ีกฎหมาย

กาํหนดให้แลว้เสร็จก่อนจึงจะดาํเนินการจดทะเบียนจดัตั้งข้ึนเป็นนิติบุคคลได ้(พระราชบญัญติับริษทัมหาชน

จาํกัด พ.ศ. 2521 มาตรา 23 และมาตรา 52) ตามขอ้เสนอแนะของศาสตราจารย ์Sidney M. Robbins (Robbins, 

1970: 53-54)  

 ในขณะเดียวกนัพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดัก็กาํหนดใหบ้ริษทัจาํกดัตามประมวลกฎหมายแพง่

และพาณิชยเ์ป็นบริษทัเอกชน (Private Companies) (พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั (ฉบบัเดิม) พ.ศ. 2521 

และพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 4) ท่ีมีผูถื้อหุน้ในจาํนวนไม่เกิน 99 ราย (พระราชบญัญติั

แกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์(ฉบบัท่ี 9) พ.ศ. 2521 และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ก่อนการแกไ้ข พ.ศ. 2535 มาตรา 1096 ทวิ) และห้ามบริษทัจาํกดัออกหุ้นเสนอขายให้แก่ประชาชน (ประมวล

กฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 1102) และเม่ือมีการเพ่ิมทุน กฎหมายกาํหนดใหบ้ริษทัจาํกดัสามารถออกหุน้เพ่ิม

ทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมและกรรมการบริษทัเท่านั้น (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 1222) โดยเป็น

หลกัการท่ีว่าการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนควรเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั โดยเปรียบเทียบกบับริษทัเอกชนแลว้

บริษทัเอกชนจะเป็นการประกอบกิจการของบุคคลในหมู่ญาติพ่ีนอ้ง อาศยัเงินทุนเฉพาะในกลุ่มของตนเอง (สุทธิ

ชยั จิตรวาณิช (2524): 13) บริษทัเอกชนจะนาํหุน้ขายใหแ้ก่บุคคลภายนอกไม่ไดเ้ลย หากฝ่าฝืนบริษทัและผูบ้ริหาร

อาจมีโทษปรับ 20,000 บาท (พระราชบญัญติักาํหนดความผิดเก่ียวกบัหา้งหุน้ส่วนจาํกดั บริษทัจาํกดั สมาคม และ

มูลนิธิ พ.ศ. 2499 มาตรา 21) 

 3. ปี พ.ศ. 2535 – ปัจจุบนั 

 ในปี พ.ศ. 2535 ไดมี้การปฏิรูปกฎหมายท่ีเก่ียวกบัตลาดการเงิน (Financial Market) ซ่ึงเป็นแหล่งระดม

ทุนของบริษทัธุรกิจทั้งในตลาดเงิน (Money Market) ซ่ึงเป็นการกูย้ืมผ่านสถาบนัการเงินและในตลาดทุนหรือ

ตลาดหลกัทรัพย ์(Capital Market or Securities Market) ซ่ึงเป็นการระดมทุนโดยการออกตราสารท่ีเป็นหลกัทรัพย ์

(Securities) ไม่วา่จะเป็นตราสารทุนไดแ้ก่หุ้นหรือตราสารหน้ี ไดแ้ก่ หุ้นกู ้เป็นตน้ ให้เป็นไปตามแบบประเทศท่ี

พฒันาแลว้ จึงไดมี้การตรากฎหมายกาํกบัดูแลตลาดทุนทั้งระบบข้ึนมา นั่นก็คือพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 เพ่ือกาํกบัดูแลการออกหลกัทรัพยร์ะดมทุนจากประชาชนทัว่ไปมาดาํเนินการและ

ขยายธุรกิจ ในขณะเดียวกนัก็มีการออกพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 เพ่ือยกเลิกพระราชบญัญติั

ฉบบั พ.ศ. 2521 และแกไ้ขอุปสรรคท่ีไม่สอดคลอ้งกบัการจดัตั้งบริษทัมหาชนจาํกดั  

 อยา่งไรก็ตาม หลกัการท่ีกาํหนดให้บริษทัจาํกดัท่ีจดัตั้งข้ึนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยต์อ้ง

เป็นบริษทัเอกชนโดยไม่สามารถออกหุ้นเสนอขายให้แก่ประชาชนและไม่สามารถเพ่ิมทุนออกหุ้นขายให้แก่

บุคคลภายนอกไดต้ามท่ีกาํหนดไวน้ั้น ต่อมาพระราชบญัญติัหลกัทรัพยไ์ดมี้บทบญัญติักาํหนดยกเวน้ให้บริษทั

จาํกดัสามารถระดมทุนจากประชาชนไดโ้ดยผ่านระบบอิเล็กโทรนิกส์ทางเวบ็ไซต ์(Equity Crowdfunding) ตาม

เง่ือนไขการคุม้ครองผูล้งทุนตามท่ีกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดในลกัษณะเดียวกนักบั
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การออกหุน้ระดมทุนจากประชาชนทัว่ไป (Public Offering) ของบริษทัมหาชนจาํกดั (นิลุบล เลิศนุวฒัน์, 2559: 2-

4) แต่ก็ยงัเป็นการเฉพาะเร่ืองและไม่ครอบคลุมเป็นการยกเลิกหลกัการทัว่ไปทั้งหมดของประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชยซ่ึ์งกาํหนดหา้มบริษทัจาํกดัออกหุน้ระดมทุนจากบุคคลภายนอกแต่อยา่งใด 

 การออกหุ้นเพิม่ทุน 

 การระดมทุนโดยการออกหุน้เพ่ิมทุนเป็นวธีิการหน่ึงท่ีบริษทัจาํกดัใชก้นัเพราะมีค่าใชจ่้ายและตน้ทุนท่ี

ถูกและทาํไดส้ะดวกเม่ือเทียบกบัการกูย้มืเงินจากสถาบนัการเงิน โดยการออกหุน้ระดมทุนอาจกระทาํไดด้งัน้ี 

 1. การขายหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Right Offering) 

 กฎหมายกาํหนดใหบ้ริษทัจาํกดัสามารถระดมทุนจากผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัเท่านั้น (ประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย ์มาตรา 1222) โดยบรรดาหุน้ท่ีออกใหม่ตอ้งเสนอขายแก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนของจาํนวนหุน้

ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละคนถืออยู ่อีกทั้งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ยงักาํหนดวา่ การเสนอ

ขายหุ้นของบริษทัจาํกดัตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยไ์ม่วา่จะกระทาํโดยบริษทัท่ีออกหุน้นั้นเอง หรือผู ้

ถือหุ้นของบริษทัดงักล่าว มิให้กระทาํเป็นการทัว่ไป หรือต่อบุคคลในวงกวา้ง เวน้แต่จะไดรั้บยกเวน้หรือปฏิบติั

ตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนด (พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 มาตรา 34) ซ่ึงปัจจุบนัคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ไดอ้อกหลกัเกณฑย์กเวน้เฉพาะกรณี 

Equity Crowdfunding ท่ีกล่าวขา้งตน้เท่านั้น ซ่ึงถือเป็นขอ้จาํกดัในการออกหุน้ระดมทุนของบริษทัจาํกดัอยู ่ 

 2. การขายหุน้ใหแ้ก่บุคคลโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) 

 การระดมทุนวธีิน้ีเปิดโอกาสใหบ้ริษทัไดรั้บทุนมาจากบุคคลภายนอกอ่ืน ๆ ในวงแคบ โดยพิจารณาจาก

จาํนวนผูล้งทุน จาํนวนหุน้ท่ีออกและเสนอขาย และลกัษณะของบุคคลท่ีจะเขา้มาลงทุน บริษทัท่ีจะระดมทุนดว้ย

วธีิน้ีจะตอ้งเป็นบริษทัจาํกดัตอนท่ีเร่ิมจดัตั้งหรือบริษทัมหาชนจาํกดัตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 

2535 เท่านั้น โดยการระดมทุนโดยเฉพาะเจาะจงนั้นตามกฎหมายหมายถึง (1) การเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ใหแ้ก่

บุคคลตั้งแต่ 50 รายข้ึนไปในรอบระยะเวลาสิบสองเดือน (2) การเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ท่ีมีมูลรวมทั้งส้ินไม่เกิน 

20 ลา้นบาทในรอบสิบสองเดือน และ (3) การเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อผูล้งทุนสถาบนัท่ีกฎหมายกาํหนดไว ้

(พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 มาตรา 64 และประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน

เลขท่ี ทจ. 39/2559 ขอ้ 39) อยา่งไรก็ตามบริษทัจาํกดัตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยไ์ม่สามารถใชว้ธีิน้ีใน

การระดมทุนได ้

 3. การขายหุน้ใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป (Public Offering) 

 การระดมทุนวิธีน้ีคือการเสนอขายหุน้ให้กบัประชาชนทัว่ไปในวงกวา้ง ซ่ึงหมายถึงการเสนอขายหุน้ท่ี

ไม่เขา้ลกัษณะการเสนอขายใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมหรือการเสนอขายในวงแคบตามขอ้ 1 และขอ้ 2 ขา้งตน้ บริษทัท่ีจะ

ระดมทุนด้วยวิธีน้ีจะตอ้งเป็นบริษทัมหาชนจาํกัดตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 เท่านั้น 

บริษทัท่ีออกและเสนอขายหุ้นจะตอ้งยื่นขออนุญาต (พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

มาตรา 33) และจดัทาํหนังสือช้ีชวนเปิดเผยขอ้มูลท่ีครบถว้นให้ประชาชนทัว่ไปเขา้มาซ้ือหุ้นของบริษทัยื่นต่อ

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

พ.ศ. 2535 มาตรา 65) เน่ืองจากการระดมทุนโดยวิธีน้ีมีผลกระทบต่อประชาชนในวงกวา้งจึงตอ้งมีหน่วยงาน

กาํกบัดูแลของรัฐเขา้มาพิจารณาเพ่ือการคุม้ครองผูล้งทุนก่อนท่ีจะเสนอขายหุน้ดงักล่าวได ้
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 ความพยายามของภาครัฐในการแก้ไขกฎหมายเพ่ือส่งเสริมการออกหุ้นระดมทุนของบริษัทจาํกดั 

 ในปี พ.ศ. 2560 ไดมี้การเสนอแกไ้ขร่างพระราชบญัญติัประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์เพ่ือส่งเสริม

ธุรกิจเร่ิมตน้ (Start-ups) ท่ีอยูใ่นรูปบริษทัจาํกดั โดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ดจ้ดัใหมี้การรับฟัง

ความคิดเห็นการแกไ้ขร่างกฎหมายดงักล่าวแลว้จาํนวนหลายคร้ัง และคณะรัฐมนตรีไดเ้ห็นชอบการแกไ้ขร่าง

กฎหมายดงักล่าวแลว้ แต่ยงัไม่ไดน้าํเขา้สู่การพิจารณาของสภานิติบญัญติัแห่งชาติในขณะนั้นและยงัคา้งอยูใ่น

ปัจจุบนั โดยวตัถุประสงคก์ารแกไ้ขเพ่ือลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจเร่ิมตน้ (Start-ups) ดึงดูดนกัลงทุน และ

สร้างแรงจูงใจใหพ้นกังานของบริษทัจาํกดั ซ่ึงประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งในการระดมทุนของบริษทัจาํกดั โดยมีการเสนอ

ปรับปรุงแกไ้ขเพ่ือเปิดโอกาสให้บริษทัจาํกดัสามารถเสนอขายหุ้นต่อพนักงานหรือกรรมการหรือเจา้หน้ีของ

บริษทัได ้(สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์

(ฉบบัท่ี..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์(ฉบบัท่ี..) พ.ศ. .... 

มาตรา 1222 ในปี พ.ศ. 2560 ของกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย)์ 

 

5. วเิคราะห์การออกหุ้นระดมทุนของบริษัทเอกชนตามกฎหมายไทย 

 การจดัตั้งบริษทัจาํกดัหรือบริษทัเอกชนของประเทศไทยในปัจจุบนันบัว่ามีความสะดวกมากข้ึนหาก

เทียบกบัสมยัอดีต เพราะปัจจุบนักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ซ่ึงเป็นหน่วยงานหลกัในการใหบ้ริการ

จดทะเบียนจดัตั้งบริษทัไดอ้าํนวยความสะดวกโดยการออกหลกัเกณฑใ์หส้ามารถจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัจาํกดัได้

ภายในวนัเดียว แต่การระดมทุนในตอนจดัตั้งบริษทัจาํกดัก็ยงัก่อให้เกิดขอ้ขดัขอ้งอยู่มาก เพราะวิธีการออกหุ้น

ระดมทุนยงัอยูภ่ายในวงจาํกดัของกลุ่มบุคคลผูริ้เร่ิมท่ีจะก่อตั้งบริษทัและบุคคลในวงจาํกดั ยงัไม่มีการเปิดโอกาส

ให้บริษทัจาํกดัระดมทุนจากประชาชนทัว่ไปได ้เน่ืองจากกาํหนดห้ามมิให้ช้ีชวนประชาชนให้ซ้ือหุ้น (ประมวล

กฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 1102) จึงทาํใหไ้ม่คล่องตวัเท่าท่ีควร 

 แนวคิดของบริษทัเอกชนของต่างประเทศตามท่ีไดส้รุปขา้งตน้นั้น จะมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัคือ เป็น

บริษทัท่ีมีผูถื้อหุ้นอยูใ่นวงจาํกดั และไม่ไดร้ะดมทุนออกหุ้นขายให้แก่ประชาชนโดยทัว่ไป ซ่ึงขอ้จาํกดัดงักล่าว

อาจเป็นได้ทั้ งกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งมีบทบญัญติัจาํกัดการออกหุ้นระดมทุนจากประชาชนไวอ้ย่างชัดเจน เช่น 

กฎหมายของสหราชอาณาจกัร หรือเป็นไปโดยบริบทของการประกอบธุรกิจในรูปแบบบริษทัและการระดมทุน

โดยการออกหุน้เสนอขาย เช่น กฎหมายของรัฐ Delaware รัฐ California และรัฐ New York ของสหรัฐอเมริกา เป็น

ตน้ และเม่ือใดก็ตามท่ีได้มีการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนจะเป็นบริษทัมหาชนท่ีตอ้งปฏิบติัตาม

กฎเกณฑใ์นเร่ืองการคุม้ครองประชาชนตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยต์่อไป 

 กฎหมายไทยกาํหนดใหเ้พ่ิมทุนใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมตามส่วนจาํนวนหุน้ท่ีถืออยูห่รือกรรมการของบริษทั

เท่านั้น บริษทัไม่สามารถออกและเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนให้กบับุคคลอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่ผูถื้อหุ้นของบริษทัได ้หลายๆ 

บริษทัจึงใชว้ธีิเล่ียงโดยผูถื้อหุน้เดิมขายหุน้ใหก้บันกัลงทุนท่ีประสงคจ์ะเขา้ร่วมทุนใหเ้ขา้มาเป็นผูถื้อหุน้ก่อนแลว้

จึงมีการเพ่ิมทุนอีกคร้ังหน่ึง ซ่ึงถือเป็นเร่ืองท่ียุ่งยาก แมใ้นปี พ.ศ. 2560 ภาครัฐจะมีความพยายามท่ีจะแก้ไข

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยใ์ห้บริษทัจาํกดัสามารถเสนอขายหุ้นให้พนักงานและเจา้หน้ีของบริษทั แต่ก็

ไม่ได้เปิดโอกาสให้นักลงทุนอ่ืนท่ีประสงค์จะเขา้ร่วมทุนได้ ซ่ึงถือว่ายงัไม่มีแนวทางท่ีจะแก้ไขอุปสรรคใน                

การระดมโดยการออกหุน้เพ่ิมทุนของบริษทัจาํกดัหรือบริษทัเอกชนใหค้ล่องตวัมากข้ึนแต่อยา่งใด 

 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยร์ะบุไวช้ดัเจนวา่เม่ือมีการเพ่ิมทุน บริษทัจาํกดัตอ้งจดัสรรหุน้เพ่ิมทุน

ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นของผูถื้อหุ้น (Right Offering) ซ่ึงถือว่าเป็นการให้สิทธิผูถื้อหุ้นท่ีจะ
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สามารถดาํรงสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในบริษทัจาํกดั (Preemptive/Preemption Rights) หากผูถื้อหุ้นไม่จองซ้ือหุ้น

ตามสิทธิ ผูถื้อหุ้นจะโอนสิทธิในการจองซ้ือหุ้นดงักล่าวต่อไปไม่ได ้หากมีหุ้นเหลือกรรมการบริษทัสามารถนาํ

หุ้นในส่วนดงักล่าวขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้คนอ่ืนท่ีตอ้งการซ้ือ หรือหากไม่มีผูถื้อหุน้คนใดรับซ้ือตอ้งขายใหก้รรมการ

ของบริษทั (ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 1222) โดยถา้พิจารณาดูบทบญัญติัตามกฎหมายแลว้ บริษทั

ไม่สามารถนาํหุน้เพ่ิมทุนไปเสนอขายใหแ้ก่บุคคลอ่ืนใดได ้นอกจากผูถื้อหุน้และกรรมการของบริษทัเท่านั้น 

 ในการท่ีกฎหมายกาํหนดไวอ้ยา่งน้ีจึงเป็นอุปสรรคของบริษทัจาํกดัซ่ึงไดถู้กกาํหนดใหเ้ป็นบริษทัเอกชน

ตามกฎหมายในการท่ีจะจดัหาเงินทุนหรือระดมทุนโดยการออกหุ้นเสนอขาย ทั้ง ๆ ท่ีเป็นหลกัการสําคญัของ

บริษทัประเภทท่ีออกหุ้นระดมทุน ในกรณีท่ีบริษทัจาํกดัมีความจาํเป็นตอ้งใชเ้งินทุนมาดาํเนินธุรกิจ ไม่วา่จะเป็น

เงินทุนหมุนเวยีนของบริษทั หรือจะทาํการขยายกิจการก็ตาม หากผูถื้อหุน้และกรรมการบริษทัไม่มีเงินท่ีจะซ้ือหุน้

เพ่ิมทุน บริษทัจาํกัดก็ไม่สามารถจัดหาเงินทุนโดยวิธีการเพ่ิมทุนได้ ในกรณีท่ีบริษทัจาํกัดเป็นธุรกิจเร่ิมต้น            

(Start-ups) หรือธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลาง (Small and Medium Enterprises) การจัดหาเงินทุนในตลาดเงิน 

(Money Market) โดยการกูย้ืมจากสถาบนัการเงินก็เป็นไปไดย้าก เน่ืองจากอาจจะไม่มัน่คงเป็นท่ีน่าเช่ือถือและมี

หลกัประกนัไม่เพียงพอ และหากจะแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั ซ่ึงสามารถระดมทุนโดยการออกหุน้เสนอ

ไดท้ั้ งจากผูถื้อหุ้นเดิม บุคคลภายนอกบุคคลใด ๆ หรือจากประชาชนทัว่ไปไดก็้ตาม บริษทัจาํกดัก็ไม่สามารถ

กระทําได้สะดวกตามเง่ือนไขของกฎหมายในการเป็นบริษทัมหาชนจาํกัดตามกฎหมาย เน่ืองจากกฎหมาย

กาํหนดให้บริษทัจะตอ้งมีผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกวา่ 15 ราย (พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 16 

และมาตรา 155(2)) หรือมีกรรมการไม่นอ้ยกวา่ 5 คน (พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 67) 

และจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายท่ียุง่ยากซบัซอ้นในการออกหุน้เสนอขายแก่ประชาชนอีกหลายประการ 

 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศท่ีกล่าวขา้งต้น จะพบว่าในระบบกฎหมายของ

ต่างประเทศท่ีกาํหนดประเภทบริษทัไวใ้นกฎหมายเป็นบริษทัมหาชนและบริษทัเอกชน เช่น สหราชอาณาจกัร

และประเทศสิงคโปร์ แมบ้ริษทัเอกชนไม่สามารถออกหุ้นระดมทุนจากประชาชนได้ก็ตาม แต่กฎหมายของ 

ประเทศดงักล่าวก็ไม่ไดห้า้มบริษทัเอกชนเพ่ิมทุนออกหุน้ระดมทุนเสนอขายแก่บุคคลอ่ืนนอกจากผูถื้อหุน้เดิมของ

บริษทั จึงเห็นไดว้่าบริษทัเอกชนในต่างประเทศขา้งตน้นั้นโดยทั่วไปสามารถท่ีจะระดมทุนจากบุคคลอ่ืนได้ 

เพียงแต่บางประเทศ เช่น ประเทศสิงคโปร์กาํหนดจาํกดัจาํนวนผูถื้อหุน้ขั้นสูงไวไ้ม่เกิน 50 รายและรัฐ Delaware 

ไม่เกิน 30 ราย ทาํใหก้ารออกหุ้นระดมทุนของบริษทัเอกชนสามารถกระทาํไดค้ล่องตวัข้ึนแมจ้ะไม่สามารถออก

หุน้ระดมทุนจากประชาชนไดเ้หมือนกบับริษทัมหาชนก็ตาม  

 การเสนอแก้ไขบทบัญญัติการเพ่ิมทุนจากเดิมท่ีสามารถออกหุ้นเสนอขายได้เฉพาะผูถื้อหุ้นและ

กรรมการของบริษทั ให้สามารถเสนอขายให้กบัทั้งผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วน หรือพนกังาน หรือกรรมการ หรือ

เจา้หน้ีของบริษทั เพ่ือเปิดโอกาสใหบ้ริษทัซ่ึงเป็นธุรกิจเร่ิมตน้ (Start-ups) ของกระทรวงพาณิชยท่ี์กล่าวขา้งตน้นั้น 

แมอ้าจจะสามารถแกไ้ขอุปสรรคเร่ืองการระดมทุนไปไดใ้นระดบัหน่ึง อยา่งไรก็ตามเม่ือพิจารณาขอ้เสนอแกไ้ข

ดังกล่าวเห็นได้ว่ายงัไม่อาํนวยความคล่องตัวของธุรกิจในรูปของบริษทัเอกชนได้เท่าท่ีควร เน่ืองจากจาํกัด                  

การออกหุ้นเพ่ิมทุนไดจ้ากเฉพาะผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วน หรือกรรมการ หรือพนักงาน หรือเจา้หน้ีของบริษทั

เท่านั้น ทาํให้ความยืดหยุน่ในการระดมทุนโดยการออกหุ้นเพ่ิมทุนของบริษทัจาํกดัแมจ้ะมีเพ่ิมข้ึนแต่ก็มีเพ่ิมข้ึน

แบบอยู่ในวงจาํกัดมากเกินไป ซ่ึงต่างจากกฎหมายในต่างประเทศท่ีกล่าวขา้งตน้ เช่น สหราชอาณาจักร และ

ประเทศสิงคโปร์ท่ีไม่ไดก้าํหนดไวเ้คร่งครัด เพียงแต่กาํหนดไม่ให้บริษทัเอกชนเสนอขายหุ้นระดมทุนจาก

ประชาชนทัว่ไปหรือจาํกดัจาํนวนผูถื้อหุน้ไวไ้ม่มากเช่น 50 ราย และในบางรัฐของสหรัฐอเมริกาท่ีไม่ไดก้าํหนด
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ประเภทบริษทัไว ้เช่น รัฐ California และรัฐ New York กาํหนดวา่ถา้บริษทัระดมทุนจากประชาชนตอ้งดาํเนินการ

ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์นการออกหุน้ระดมทุนจากประชาชนเท่านั้น 

 

6. สรุป 

  การจดัหาเงินทุนโดยวิธีการออกหุ้นเพ่ือการระดมทุนของบริษทัจาํกดัตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชยซ่ึ์งเป็นบริษทัเอกชนนั้น บริษทัจาํกดัหรือบริษทัเอกชนสามารถเพ่ิมทุนระดมทุนไดโ้ดยการออกหุ้นใหม่

เพ่ือจดัสรรหรือเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามส่วนจาํนวนท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละคนมีอยูแ่ลว้ก่อน หลงัจากนั้นหากมี

หุ้นเหลือเน่ืองจากผูถื้อหุน้ไม่รับซ้ือตามท่ีเสนอขาย กรรมการจะนาํไปจดัสรรเสนอขายเพ่ือระดมทุนจากผูถื้อหุน้

คนอ่ืนหรือกรรมการของบริษทัเท่านั้น ซ่ึงวิธีการเพ่ิมทุนดงักล่าวเป็นการจาํกดัการออกหุน้เพ่ือจดัหาเงินทุนมาใช้

ในการประกอบธุรกิจหรือขยายธุรกิจได ้หากผูถื้อหุ้นเดิมและกรรมการไม่มีเงินท่ีจะซ้ือหุ้นจากการระดมทุนโดย

การออกหุ้น และมีผลทาํให้ธุรกิจเร่ิมตน้ ธุรกิจขนาดเลก็ หรือธุรกิจท่ีไม่สามารถจดัหาเงินทุนโดยวิธีการอ่ืน เช่น 

การกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงิน ไม่สามารถท่ีจะดาํเนินธุรกิจต่อไป เป็นอุปสรรคต่อการพฒันาเศรษฐกิจพ้ืนฐาน

ของประเทศ แมก้ระทรวงพาณิชยจ์ะไดเ้สนอให้มีการแกไ้ข แต่การแกไ้ขดงักล่าวก็ยงัจาํกดัอยูเ่ฉพาะบุคคลบาง

กลุ่มท่ีเป็นวงแคบ อนัไดแ้ก่ พนักงานและเจา้หน้ีของบริษทัเท่านั้น จึงยงัไม่สอดคลอ้งกบัแนวทางท่ีจะส่งเสริม

บริษทัจาํกดัใหมี้การออกหุน้ระดมทุน 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

เห็นควรมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรรพ 3 ลกัษณะ 22 หมวด 4 ว่าด้วย

บริษทัจาํกัดให้สามารถเพ่ิมทุนออกหุ้นให้บุคคลภายนอกอ่ืนในวงจาํกัดท่ีจะเขา้มาถือหุ้นตามหลกัเกณฑ์ของ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ.39/2559 ในเร่ือง Private Placement ท่ีกล่าวขา้งตน้ได ้นอกจากนั้นเพ่ือดาํรง

หลกัการของบริษทัจาํกดัซ่ึงเป็นบริษทัเอกชนท่ีไม่สามารถขายหุ้นให้กบัประชาชนทัว่ไปจาํนวนมากเหมือนกบั

บริษทัมหาชนจาํกดั จึงควรกาํหนดจาํนวนผูถื้อหุน้ขั้นสูงเหมือนกบั Private Companies ในประเทศสิงคโปร์ และ 

Closely-held Corporations ในรัฐ Delaware ของสหรัฐอเมริกา โดยเพ่ือความยดืหยุน่และคล่องตวัของทั้งบริษทัท่ี

เป็นธุรกิจเร่ิมตน้และธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางในประเทศไทยเห็นควรกาํหนดจาํนวนผูถื้อหุน้ไวไ้ม่เกิน 99 ราย

ตามท่ีเคยกาํหนดไวใ้นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยเ์ม่ือแกไ้ขเพ่ิมเติมในปี พ.ศ. 2521 การกาํหนดจาํนวน               

ผูถื้อหุ้นไวเ้ช่นน้ีหากมีการเพ่ิมทุนให้บุคคลอ่ืนท่ีแม้ไม่ใช่ผูถื้อหุ้นเดิมแต่ยงัไม่เกินจาํนวนขั้นสูงท่ีกาํหนดก็

สามารถทาํไดต้ามกฎหมาย เพ่ือให้การระดมทุนโดยการออกหุ้นเพ่ิมทุนของบริษทัจาํกัดมีประสิทธิภาพและ

คล่องตวัมากข้ึนไม่จาํกดัอยูเ่ฉพาะบุคคลภายในบริษทั และช่วยขจดัอุปสรรคในการพฒันาธุรกิจในรูปของบริษทั

จาํกดัทั้งระบบ ไม่วา่จะเป็นธุรกิจเร่ิมตน้หรือไม่ก็ตาม 
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บทคัดย่อ 

คาํให้การรับสารภาพมีความสาํคญัต่อการบริหารกระบวนการยติุธรรมของไทยเป็นอยา่งมากตั้งแต่อดีต

กาล แต่ปัจจุบนัยงัไม่มีการศึกษาวจิยั อภิปราย และทบทวนหลกักฎหมายและทางปฏิบติัของศาลไทยเก่ียวกบัเร่ือง

ดงักล่าวอยา่งเป็นระบบมากเท่าท่ีควร โดยงานวิจยัช้ินน้ีเป็นความพยายามในศึกษาถึงประวติัศาสตร์ความเป็นมา

ของกฎหมายลกัษณะพยาน และการวิเคราะห์เชิงวิพากษ ์(critical analysis) หลกักฎหมายและแนวปฏิบติัของศาล

ไทยโดยศึกษากรณีท่ีจาํเลยใหก้ารรับสารภาพ (plead guilty) ต่อศาล รวมถึงกฎหมายท่ีเก่ียวเน่ืองกบัคาํรับสารภาพ 

(law of confession) โดยศึกษาเชิงเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศคอมมอนลอว์ (Common law) คือ ประเทศ

สหรัฐอเมริกาและองักฤษ ท่ีมีพฒันาการในทางปฏิบติัในการใหศ้าลพิพากษาคดีท่ีจาํเลยใหก้ารรับสารภาพไดโ้ดย

ไม่ตอ้งมีการสืบพยานมาเป็นเวลาหลายทศวรรษและมีการแก้ไขกฎหมายกบัแนวปฏิบติัอย่างต่อเน่ือง รวมทั้ง

ศึกษาเปรียบเทียบกบักลุ่มประเทศท่ีใชป้ระมวลกฎหมาย (Civil law) คือ ประเทศฝร่ังเศสและเยอรมนีซ่ึงเป็น

ระบบท่ีมีมาตรฐานในเร่ืองของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในระดับท่ีเป็นแม่แบบสําหรับการศึกษา

เปรียบเทียบกบัประเทศอ่ืนๆ  

ผลในทางกระบวนพิจารณาของการให้การรับสารภาพ ในประเทศสหรัฐอเมริกา องักฤษ และประเทศ

คอมมอนลอวอ่ื์นๆ มีขอ้ท่ีน่าสนใจ กล่าวคือเม่ือจาํเลยใหก้ารรับสารภาพแลว้ ไม่วา่คดีจะมีอตัราโทษเท่าใด ศาลจะ

มีคาํพิพากษาลงโทษจาํเลยโดยไม่ตอ้งมีการสืบพยาน ทั้ งน้ีโดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกานั้น หากศาล

ตรวจสอบและเห็นว่าคาํให้การรับสารภาพนั้นถูกตอ้งครบถว้นตามกฎหมาย กล่าวคือครบถว้นตามเง่ือนไขซ่ึง

สามารถเกิดข้ึนไดส้องกรณี คือให้การรับสารภาพเอง  หรือให้การรับสารภาพอนัเกิดจากการเจรจาต่อรอง  หลกั

สาํคญัในการวินิจฉัยวา่คาํใหก้ารรับสารภาพนั้นชอบดว้ยกฎหมายหรือไม่ คือ ตอ้งเป็นการให้การรับสารภาพโดย

สมคัรใจ (voluntarily) และเขา้ใจถึงการใหก้ารรับสารภาพของตน ทั้งตอ้งไม่ละเมิดหลกั due process อนัถือไดว้า่

เป็นหลกัประกนัสิทธิและเสรีภาพของผูถู้กกล่าวหา หากมีการละเมิดหลกัเกณฑด์งักล่าวจะทาํให้ศาลไม่มีอาํนาจ

กาํหนดโทษจาํเลยโดยไม่มีการพิจารณาคดี โดยศาลถือวา่คาํรับสารภาพจะไม่ไดรั้บการเช่ือถือทั้งหมดแมว้า่จะเป็น

ความจริงก็ตามหรือในทางกลบักัน หากองค์ประกอบครบถว้นตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายกาํหนดศาลตอ้งมีคาํ

พิพากษากาํหนดโทษ โดยไม่มีดุลพินิจในการสั่งให้มีการสืบพยาน แต่ตามกฎหมายไทยหากเป็นคดีอาญาทัว่ไป

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 176 วรรคแรก กาํหนดวา่เป็นดุลพินิจของศาลท่ีอาจใหมี้การ

สืบพยานในคดีท่ีจาํเลยให้การรับสารภาพก็ได ้หากศาลเห็นควรมีคาํพิพากษาในทนัที คดีก็จะเขา้สู่ขั้นตอนของ

การกาํหนดโทษ 

 

คาํสําคญั: ผลของคาํรับสารภาพ, วธีิพิจารณาคดีอาญา, จาํเลยใหก้ารรับสารภาพ 
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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 

บรมครูแห่งวงการกฎหมายไทยไดนิ้ยามความหมายของกฎหมายลกัษณะพยานไวอ้ย่างอย่างคมคาย 

ดงัน้ี  “กฎหมายลกัษณะพยานเป็นกฎหมายอนัว่าดว้ยวิธีการเสนอและคน้ควา้หาขอ้เท็จจริง เพ่ือท่ีจะบงัคบัใช้

กฎหมายฝ่ายสารบญัญติัไดถู้กตอ้ง น่ีเป็นความมุ่งหมายส่วนใหญ่ของกฎหมายลกัษณะพยานหลกัฐาน”0

1 และ

ศาสตราจารย ์แอล ดูปลาตร์ กล่าววา่ ในคดีอาญาคาํรับสารภาพของจาํเลยจดัเป็นพยานชั้นเยี่ยม แมปั้จจุบนัน้ีก็ยงั

เช่ือกันว่าเป็นวิธีอนัเท่ียงตรงท่ีจะยืนยนัให้ศาลเช่ือในขอ้เท็จจริงอนัใดอนัหน่ึงอย่างแน่นอนท่ีสุด1

2  สําหรับ

ประเทศไทยการพิจารณาคดีในชั้นศาลหากจาํเลยใหก้ารรับสารภาพตามฟ้องโจทก ์ศาลจะพิพากษาโดยไม่ตอ้งสืบ

พยานหลกัฐานต่อไปก็ได ้เวน้แต่คดีท่ีมีขอ้หาในความผิดซ่ึงจาํเลยรับสารภาพนั้นกฎหมายกาํหนดอตัราโทษอย่าง

ตํ่าไวใ้ห้จาํคุกตั้งแต่ห้าปีข้ึนไป หรือโทษสถานหนกักวา่นั้น ศาลตอ้งฟังพยานโจทก์จนกวา่จะพอใจวา่จะเลยได้

กระทาํผิดจริง ทั้งน้ี ตามนยัของบทบญัญติัในประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา มาตรา 176 

                                                           
1ประมูล สุวรรณศาล, คาํอธิบายกฎหมายลกัษณะพยาน, พิมพค์ร้ังท่ี 7, (กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพนิ์ติบรรณการ, 2517) น.1.  
2แอล ดูปลาตร์, กฎหมายลกัษณะพยานและจิตวิทยา, (พระนคร: มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์และการเมือง, 2477), น. 12-13.  
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 ในอดีตตั้งแต่ยุคสมยัโบราณเป็นตน้มาได้มีการกล่าวถึง “คาํรับสารภาพ” หรือ “คาํรับของคู่ความ”             

ด้วยเช่นกัน  จากการศึกษาคน้ควา้พบว่าพยานหลกัฐานท่ีดีท่ีสุดตามกฎหมายลกัษณะพยานในยุคโบราณ คือ 

หลกัการท่ีวา่ “คาํรับของคู่ความฝ่ายตรงกนัขา้มเป็นพยานหลกัฐานท่ีดีท่ีสุด” หลกัการน้ีมีปรากฏอยูใ่นกฎหมายเก่า

ของไทยดว้ย ดงัความในกฎหมายลกัษณะพยานท่ีวา่ “อน่ึงโจทจาํเลยรับกนัในสาํนวนฟังได ้อา้งพญาณสิบคนรับ

สมอ้างหมีเท่าโจทจาํเลยรับกันในสํานวน” (ประมวลกฎหมาย พ.ศ.2348 เล่ม 1 หน้า 350 ข้อ 48)2

3  ต่อมามี

บทบญัญติัท่ีใหอ้าํนาจศาลในการพิพากษาลงโทษจาํเลยท่ีใหก้ารรับสารภาพโดยไม่มีการสืบพยานนั้น ปรากฏคร้ัง

แรกในมาตรา 11 ของพระราชบญัญติัวิธีพิจารณาความมีโทษสาํหรับใชไ้ปพลางก่อน ร.ศ. 115 (พ.ศ.2439) ซ่ึงใช้

บงัคบักบัทุกคดีโดยไม่มีขอ้ยกเวน้ จนกระทัง่ต่อมาเม่ือมีการประกาศใชป้ระมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ในปีพ.ศ.2478 ในมาตรา 176 กาํหนดให้ศาลมีคาํพิพากษาในคดีท่ีจาํเลยให้การรับสารภาพโดยไม่มีการสืบพยาน 

เวน้แต่คดีท่ีมีอตัราโทษขั้นสูงตั้งแต่สิบปีข้ึนไป ต่อมาในปี 24994  จึงมีการแกไ้ขขอ้ยกเวน้จากเดิมท่ีมีอตัราโทษขั้น

สูงตั้งแต่สิบปีข้ึนไป เปล่ียนเป็นมีอตัราโทษขั้นตํ่าตั้งแต่ห้าปีข้ึนไปหรือโทษสถานท่ีหนกักวา่นั้นแลว้ใชบ้งัคบัมา

จนถึงปัจจุบนัน้ีโดยไม่มีการแกไ้ขอีกเลย และจากการพิจารณาทิศทางของการแกไ้ขกฎหมายในช่วงทศวรรษท่ี

ผ่านมา จะเห็นวา่มีแนวโนม้ท่ีจะกาํหนดขอ้ยกเวน้ท่ีตอ้งมีการสืบพยานประกอบคาํรับสารภาพให้แคบลง ดงัจะ

เห็นไดช้ดัเจนจากบทบญัญติัในมาตรา 13 ของพระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ.2550 อีกทั้งผูเ้ขียนมี

ขอ้สังเกตท่ีน่าสนใจอย่างยิ่ง คือ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 176 ซ่ึงกาํหนดให้คดี

ความผิดอาญาท่ีรับสารภาพหากมีอตัราโทษจาํคุกตั้งแต่ห้าปีข้ึนไปหรือโทษสถานท่ีหนกักวา่นั้นศาลจะพิพากษา

ลงโทษจาํเลยทนัทีไม่ไดจ้ะตอ้งสืบพยานหลกัฐานประกอบคาํรับสารภาพเสียก่อน แต่ในขณะท่ีอีกหลายฐาน

ความผิดท่ีไม่มีอตัราโทษจาํคุกอยา่งตํ่า(มีแต่อตัราโทษจาํคุกขั้นสูง) หรือในความผิดท่ีมีอตัราโทษจาํคุกอยา่งตํ่าไม่

ถึงห้าปีแมจ้ะเป็นความผิดท่ีศาลสามารถลงโทษจาํคุกไดสู้งสุดถึง 10 ปี 15 ปี หรือ 20 ปี ซึงเป็นความผิดท่ีมีอตัรา

โทษสูงเช่นเดียวกนักล่าวคือเป็นคดีอาญาท่ีมีความผิดร้ายแรงโทษค่อนขา้งสูง แต่กฎหมายไม่ไดบ้ญัญติับงัคบัใหมี้

การสืบพยานประกอบคาํรับสารภาพจาํเลยก่อนแต่อย่างใด ศาลสามารถพิพากษาลงโทษจาํเลยท่ีรับสารภาพได้

ทนัที  เป็นตน้ 

 ผลในทางกระบวนพิจารณาของการให้การรับสารภาพ ในประเทศสหรัฐอเมริกา องักฤษ และประเทศ

คอมมอนลอวอ่ื์นๆ มีขอ้ท่ีน่าสนใจ กล่าวคือ เม่ือจาํเลยให้การรับสารภาพแลว้ ไม่วา่คดีจะมีอตัราโทษเท่าใด ศาล

จะมีคาํพิพากษาลงโทษจาํเลยโดยไม่ตอ้งมีการสืบพยาน ทั้งน้ีโดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกานั้น หากศาล

ตรวจสอบและเห็นว่าคาํให้การรับสารภาพนั้นถูกตอ้งครบถว้นตามกฎหมาย กล่าวคือครบถว้นตามเง่ือนไขซ่ึง

ในทางปฏิบติัเกิดข้ึนไดส้องกรณี คือให้การรับสารภาพเอง  หรือใหก้ารรับสารภาพอนัเกิดจากการเจรจาต่อรอง  

หลกัสาํคญัในการวนิิจฉยัวา่คาํใหก้ารรับสารภาพชอบดว้ยกฎหมายหรือไม่ คือ ตอ้งเป็นการใหก้ารรับสารภาพโดย

สมคัรใจ (Voluntariness of the confession) ซ่ึงหลกัการน้ีศาลสูงสุดสหรัฐฯ ไดว้างหลกัการสาํคญัเก่ียวกบัวิธีการ

สอบสวนปากคาํผูต้อ้งหาไวอ้ยา่งชดัเจนทั้งในระดบัมลรัฐ และระดบัรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ในคดี Miranda ปี ค.ศ.

19665  ทั้งตอ้งไม่ละเมิดหลกั due process of law อนัถือไดว้า่เป็นหลกัประกนัสิทธิและเสรีภาพของผูถู้กกล่าวหา 

หากมีการละเมิดหลกัเกณฑด์งักล่าวจะทาํใหศ้าลไม่มีอาํนาจกาํหนดโทษจาํเลยโดยไม่มีการพิจารณาคดี โดยศาล

                                                           
3  ประมวลกฎหมาย พ.ศ. 2348 น้ีเป็นเอกสารท่ีมหาวิทยาลยัวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง ไดจ้ดัพิมพข้ึ์นใหม่โดยใชก้ฎหมายตรา

สามดวงซ่ึงเป็นฉบบัหลวงเป็นตน้ฉบบั (รวม 3 เล่ม ระหวา่ง พ.ศ. 2481-2482) 
4  พระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ. 2499. 
5  Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436 (1966) 
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ถือว่าคํารับสารภาพจะไม่ได้รับการเช่ือถือทั้ งหมดแม้ว่าจะเป็นความจริงก็ตามหรือในทางกลับกัน หาก

องคป์ระกอบครบถว้นตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายกาํหนดศาลตอ้งมีคาํพิพากษากาํหนดโทษ โดยไม่มีดุลพินิจในการ

สัง่ใหมี้การสืบพยาน เป็นตน้ 

จากการวิเคราะห์แนวคาํวนิิจฉัยคาํพิพากษาศาลฎีกาของไทย พบวา่ยงัไม่ชดัเจนวา่ศาลมีหลกัอยา่งไรใน

การวินิจฉัยวา่ควรเช่ือถือหรือไม่เช่ือถือคาํใหก้ารรับสารภาพ เพราะบางกรณีถึงแมจ้าํเลยจะใหก้ารรับสารภาพแต่

ศาลก็พิพากษายกฟ้อง (เช่น คาํพิพากษาฎีกาท่ี 1476/25256)  แต่บางกรณีแมจ้าํเลยให้การรับสารภาพ แต่ปรากฏ

ขอ้เท็จจริงในรายงานสืบเสาะของพนักงานคุมประพฤติท่ีอาจทาํให้ศาลสงสัยความถูกตอ้งของการให้การรับ

สารภาพ (แต่ศาลก็เลือกท่ีจะเช่ือคาํให้การรับสารภาพและลงโทษจาํเลย เช่น คาํพิพากษาฎีกาท่ี 2849/2559)6

7  

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในคาํพิพากษาฎีกาท่ี 2849/2559 ผูเ้ขียนยงัไม่สนิทใจนกั ว่าเหตุใดในคาํพิพากษาฎีกา ศาลจึง

เลือกท่ีจะลงโทษจาํเลยตามคาํใหก้ารรับสารภาพ ทั้งท่ีไดค้วามจากรายงานสืบเสาะของพนกังานคุมประพฤติวา่มี

ขอ้สงสัยว่าการกระทาํท่ีจาํเลยใหก้ารรับสารภาพ อาจไม่เป็นความผิด ซ่ึงในกรณีท่ีการกระทาํของจาํเลยตามคาํ

ฟ้องไม่เป็นความผิดน้ี ศาลฎีกาเคยมีคาํพิพากษาว่าแมจ้าํเลยจะมีการให้การรับสารภาพก็ลงโทษไม่ได ้(เช่น คาํ

พิพากษาฎีกาท่ี 2318/2553)  ประเด็นขา้งตน้ทาํให้ผูเ้ขียนเกิดความสนใจจึงเป็นแรงบนัดาลใจให้ผูเ้ขียนศึกษา

กฎหมายเก่ียวกบัคาํรับสารภาพตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัวา่มีประวติัศาสตร์ความเป็นมาและมีความสาํคญัต่อการ

บริหารงานกระบวนการยติุธรรมอยูอ่ยา่งไรบา้ง เน่ืองจากผูเ้ขียนพบวา่ในทางปฏิบติัมกัพบอยูบ่่อยๆวา่ผูพิ้พากษา

มกัวางตนเป็นนกลางอนัเป็นการผิดหลกั “การดาํเนินคดีอาญาโดยรัฐ” ท่ีทุกฝ่ายต่างมีหนา้ท่ีตอ้งตรวจสอบคน้หา

ความจริงร่วมกนัโดยเฉพาะในการดาํเนินคดีอาญาในชั้นศาลซ่ึงศาลตอ้งมีหน้าท่ีกระตือรือร้นในการตรวจสอบ

คน้หาความจริงแทเ้ของเร่ือง ศาลจะวางตนเป็นกลางหรือวางเฉยอนัเป็นการปฏิบติัทาํนองเดียวกบัศาลในประเทศ

ท่ีการดาํเนินคดีอาญาเป็น “การดาํเนินคดีอาญาโดยประชาชน”  ทั้งท่ีมีบทบญัญติัใหอ้าํนาจศาลคน้หาความจริงได้

อยา่งกวา้งขวา้งตาม มาตรา 228 แต่ศาลกลบัจาํกดัอาํนาจตวัเองและยอมตดัสินคดีไปโดยท่ียงัมีขอ้กงัขาอยู่จึงไม่

น่าจะเป็นผลดีกบักระบวนการยติุธรรมและอาจทาํให้กระบวนการยติุธรรมขาดความน่าเช่ือถือไดซ่ึ้งเป็นเร่ืองท่ี

อาจกระทบต่อกระบวนการยติุธรรมทั้งระบบได ้ 

กรณีน้ีถา้ศาลชั้นตน้สอบคาํใหก้ารจาํเลยใหช้ดัเจนอีกคร้ังหลงัไดค้วามจากรายงานสืบเสาะของพนกังาน

คุมประพฤติ จาํเลยอาจใหก้ารปฏิเสธ และคดีก็ตอ้งมีการสืบพยานให้ไดค้วามชดัเจนวา่คาํรับสารภาพเป็นอยา่งท่ี

จาํเลยวา่หรือเป็นอยา่งท่ีพนกังานคุม้ประพฤติรายงานข้ึนมา แต่เม่ือศาลชั้นตน้ไม่ไดส้อบคาํใหก้ารอีกคร้ัง แทนท่ี

ศาลสูงจะยอ้นสาํนวนไปใหศ้าลชั้นตน้ดาํเนินการใหถู้กตอ้ง กลบัพิพากษาคดีไปตามคาํให้การรับสารภาพทั้งท่ียงั

มีขอ้เคลือบแคลงสงสัยอยูจึ่งไม่น่าจะเป็นธรรมแก่จาํเลย ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัการดาํเนินคดีอาญาในประเทศไทย

ซ่ึงใชห้ลกัการดาํเนินคดีอาญาโดยรัฐ7

8   เป็นตน้ 

 

 

 

 

                                                           
6  และดูคาํพิพากษาฎีกาท่ี 750/2543, ท่ี 10547/2558 
7  และดูคาํพิพากษาฎีกาท่ี 3195/2553 
8  ดูประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 32 ซ่ึงแสดงออกชดัวา่การดาํเนินคดีอาญาของประเทศไทยเป็นไปตามหลกัการ

ดาํเนินคดีอาญาโดยรัฐ 
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2. วตัถุประสงค์ 

1. เพ่ือทาํความเขา้ใจประวติัศาสตร์และความเป็นมาของการรับสารภาพ 

2. เพ่ือกาํหนดเง่ือนไขในการรับฟังคาํให้การรับสารภาพใหมี้ความชดัเจนและเป็นหลกัประกนัวา่จาํเลย

ท่ีใหก้ารรับสารภาพนั้นเป็นผูก้ระทาํความผิดจริงตามฟ้อง 

3. เพ่ือศึกษาในเชิงเปรียบเทียบกบักฎหมายต่างประเทศเพ่ือนาํมาประยกุตใ์ชใ้นกระบวนการยติุธรรม

ทางอาญาของประเทศไทยต่อไป 

4. เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาคน้ควา้วจิยัเก่ียวกบัการรับสารภาพต่อไป 

 

3. สรุป 

 จากปัญหาท่ีไดว้ิเคราะห์ขา้งตน้ผูเ้ขียนจึงเห็นวา่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั “คาํรับสารภาพ” ของจาํเลยมี

ความสําคญัอย่างยิ่งต่อการบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและการพิจารณาตดัสินคดี โดยเหตุผลท่ี

ผูเ้ขียนทาํการศึกษาวิจยัในหัวขอ้น้ีก็เน่ืองดว้ยเหตุผลหลกัสามประการ ดงัน้ี ประการแรก คือ จากการพิจารณา

ทิศทางของการแกไ้ขกฎหมายในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา จะเห็นวา่มีแนวโนม้ท่ีจะมีการกาํหนดขอ้ยกเวน้ท่ีตอ้งมี

การสืบพยานหลักฐานประกอบคํารับสารภาพให้แคบลง ดังจะเห็นได้จากบทบัญญัติในมาตรา 13 ของ

พระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 และเม่ือเม่ือคาํนึงถึงขอ้เท็จจริงในปัจจุบนัท่ีวา่คดีอาญาส่วน

ใหญ่ท่ีมีการฟ้องคดีในศาลไทย คือ คดียาเสพติดนั้นเอง ประการท่ีสอง คือ ตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความ

อาญา มาตรา 176 นั้นมีประเด็นท่ีน่าสนใจคือสาํหรับในอีกหลายฐานความผิดท่ีไม่มีอตัราโทษจาํคุกอยา่งตํ่า(มีแต่

อตัราโทษจาํคุกขั้นสูง) หรือในความผิดท่ีมีอตัราโทษจาํคุกอย่างตํ่าไม่ถึงหา้ปีแมจ้ะเป็นความผิดท่ีศาลสามารถ

ลงโทษจาํคุกไดสู้งสุดถึง 10 ปี 15 ปี หรือ 20 ปี ซึงเป็นความผิดท่ีมีอตัราโทษสูงเช่นเดียวกนักล่าวคือเป็นคดีอาญา

ท่ีมีความผิดร้ายแรงโทษค่อนขา้งสูง แต่กฎหมายไม่ไดบ้ญัญติับงัคบัให้มีการสืบพยานประกอบคาํรับสารภาพ

จาํเลยก่อนแต่อยา่งใด ศาลสามารถพิพากษาลงโทษจาํเลยท่ีรับสารภาพไดท้นัที กล่าวโดยสรุปคือทางปฏิบติัของ

ศาลในปัจจุบันหากความผิดท่ีจาํเลยรับสารภาพเป็นความผิดท่ีมีอตัราโทษจาํคุกอย่างตํ่าไม่ถึงห้าปี หรือเป็น

ความผิดท่ีไม่มีโทษอยา่งตํ่า ไม่วา่จะมีโทษขั้นสูงท่ีศาลสามารถลงโทษไดเ้ท่าใดก็ตาม (ดูโทษขั้นตํ่าเป็นเกณฑก์าร

พิจารณา มาตรา 176 ไม่สนใจโทษขั้นสูง)8

9  ไม่อยูใ่นบงัคบัท่ีศาลตอ้งสืบพยานหลกัฐานประกอบคาํรับสารภาพ 

ประการสุดทา้ย คือ จากการวิเคราะห์แนวคาํพิพากษาศาลฎีกาของไทยพบว่าในทางปฏิบติัยงัไม่ชดัเจนว่าศาลมี

หลกัอยา่งไรในการวินิจฉยัวา่ควรเช่ือถือหรือไม่เช่ือถือคาํใหก้ารรับสารภาพเพราะบางกรณีแมจ้าํเลยจะใหก้ารรับ

สารภาพแต่ศาลก็พิพากษายกฟ้อง เช่น (ฎ.1476/2525, ฎ.750/2543) แต่บางกรณีแมจ้าํเลยจะใหก้ารรับสารภาพแต่

ปรากฏขอ้เท็จจริงในรายงานสืบเสาะของพนกังานคุมประพฤติท่ีอาจทาํใหศ้าลสงสัยความถูกตอ้งของการใหก้าร

รับสารภาพแต่ศาลก็เลือกท่ีจะเช่ือคาํใหก้ารรับสารภาพและลงโทษจาํเลย เช่น (ฎ.3195/2553, ฎ.2849/2559) ทั้งท่ีมี

ขอ้เคลืบแคลงสงสัยอยูจึ่งไม่น่าจะเป็นธรรมกบัจาํเลย และไม่สอดคลอ้งกบัหลกัการดาํเนินคดีอาญาโดยรัฐซ่ึงทุก

ฝ่ายต่างมีหนา้ท่ีตอ้งตรวจสอบคน้หาความจริง 

 ในบทความน้ีผูเ้ขียนประสงคจ์ะแสดงใหเ้ห็นถึงความสาํคญัของ คาํรับสารภาพ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั

โดยจะศึกษาเปรียบเทียบหลกักฎหมายและแนวปฏิบติัของศาลไทย กบัหลกักฎหมายและแนวปฏิบติัของกลุ่ม

                                                           
9   ธานิศ เกศวพิทกัษ,์คาํอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 3-4 (เล่ม 2), พิมพค์ร้ังท่ี 13, (กรุงเทพฯ: เนติบณัฑิตย

สภา), น. 330. 
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ประเทศคอมมอนลอว ์(Common Law) และกลุ่มประเทศท่ีใช้ประมวลกฎหมาย (Civil Law) เพ่ือนําเสนอว่า

กระบวนการยติุธรรมของประเทศไทยยงัมีขอ้บกพร่องอยูม่าก และกระตุน้เตือนให้หมู่นกัวิชาการและผูท่ี้สนใจ

เกิดการ อภิปราย และทบทวนหลกักฎหมาย รวมถึงพิจารณาในการแก้ไขกฎหมายในอนาคตเพ่ือนําไปสู่                      

การพฒันาหลกักฎหมายและแนวปฏิบติัในกรณีจาํเลยใหก้ารรับสารภาพท่ีเป็นธรรมมากข้ึนต่อไปในอนาคต 

 ผูเ้ขียนหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่ผูใ้ชก้ฎหมายในทางปฏิบติัจะใชก้ฎหมายและตีความกฎหมายเพ่ือผดุงความ

ยติุธรรมให้บงัเกิดข้ึนในสังคมต่อไปไม่ใช่ว่ากฎหมายให้อาํนาจศาลอย่างเต็มท่ีแลว้ แต่ในทางปฏิบติัผูพิ้พากษา

ไทยกลบัจาํกัดบทบาทของตนเอง ดังนั้น  ผูมี้หน้าท่ีใช้กฎหมายในทางปฏิบัติตอ้งตระหนักรู้ว่าถ้าเร่ืองใดท่ี

กฎหมายให้ใชอ้าํนาจตามแบบระบบกล่าวหาศาลก็ตอ้งปฏิบติัวางตวัเป็นกลางตามแบบอย่างของระบบดงักล่าว     

กลบักนัถา้เร่ืองใดกฎหมายใหใ้ชอ้าํนาจตามแบบระบบไต่สวนศาลจะไปวางตวัเป็นกลางตามแบบอยา่งของระบบ

กล่าวหายอ่มไม่ถูกตอ้งและไม่สอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของผูร่้างกฎหมายอนัถือไดว้า่เป็นการบงัคบัใชก้ฎหมาย

ให้ผิดแผกแตกต่างไปจากเจตนารมณ์ของบทบญัญติัซ่ึงในความเห็นของผูเ้ขียนนบัว่าเป็นเร่ืองอนัตรายอยา่งยิ่ง

เพราะจะส่งผลต่อกระบวนการยติุธรรมทั้งระบบ 

 

4. ข้อเสนอแนะ 

 1. ให้ทบทวนหลกักฎหมายและแนวปฏิบติัของศาลไทยซ่ึงเป็นผูมี้หนา้ท่ีใชก้ฎหมายในทางปฏิบติัตอ้ง

ตระหนักรู้ว่าถา้เร่ืองใดท่ีกฎหมายให้ใช้อาํนาจตามแบบระบบกล่าวหาศาลก็ตอ้งปฏิบัติวางตวัเป็นกลางตาม

แบบอย่างของระบบดงักล่าว  กลบักนัถา้เร่ืองใดกฎหมายให้ใชอ้าํนาจตามแบบระบบไต่สวนศาลจะตอ้งถือวา่

หนา้ท่ีในการคน้หาความจริงเป็นของศาลและตอ้งกระตือรือร้นในการคน้หาความจริงให้กระจ่างดว้ยมิใช่ตดัสิน

คดีไปทั้งๆท่ียงัมีขอ้เคลือบแคลงสงสยัอยู ่ 

2. เน่ืองจากบทบญัญติั มาตรา 176 ไดเ้ปิดช่องให้ศาลใชดุ้ลพินิจท่ีมากเกินสมควรโดยเฉพาะประเภท

ของคดีท่ีกฎหมายบงัคบัให้ศาลตอ้งทาํหน้าท่ีคน้หาความจริงและกลัน่กรองโดยการสืบพยานประกอบคาํรับ

สารภาพนั้นเป็นเหตุใหฐ้านความผิดท่ีไม่มีอตัราโทษจาํคุกอยา่งตํ่า (มีแต่อตัราโทษจาํคุกขั้นสูง) หรือในความผิดท่ี

มีอตัราโทษจาํคุกอยา่งตํ่าไม่ถึงห้าปี กฎหมายไม่ไดบ้ญัญติับงัคบัใหมี้การสืบพยานประกอบคาํรับสารภาพจาํเลย

ก่อนแต่อยา่งใดศาลสามารถพิพากษาลงโทษจาํเลยท่ีรับสารภาพไดท้นัที ทาํใหค้ดีความผิดร้ายแรงในอีกหลายฐาน

ความผิดไม่ไดรั้บการกลัน่กรองหรือคน้หาขอ้เท็จจริงเท่าท่ีควร จึงเห็นควรให้ทบทวนและแกไ้ขบทบญัญติัท่ี

เก่ียวขอ้งกบับทบาทของศาลเพ่ือใหศ้าลไดท้าํหนา้ท่ีกลัน่กรองและคน้หาความจริงไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

3. การแกไ้ขหรือยกเลิกบทบญัญติั มาตรา 162 วรรคทา้ย ไม่ถือเอาคาํรับสารภาพของจาํเลยในชั้นไต่

สวนมูลฟ้องน้ีมาเป็นหลกัสําคญัในการสั่งวา่คดีมีมูลหรือไม่ เพราะการไต่สวนมูลฟ้องตามกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญาของไทยเป็นการไต่สวนเพียงเพ่ือตอ้งการรู้วา่คดีมีมูลหรือไม่เท่านั้นซ่ึงเป็นการเร่งรัดการพิจารณามาก

เกินไปทาํใหค้าํรับสารภาพไม่มีความน่าเช่ือถือเหมือนกบัตา่งประเทศ อีกทั้งยงัไม่สอดคลอ้งกบัหลกัการดาํเนินคดี

โดยรัฐ ดังนั้ น จึงทําให้อาจเกิดข้อผิดพลาดในกระบวนการยุติธรรมค่อนข้างสูงและอาจส่งผลกระทบต่อ

กระบวนการยติุธรรมทั้งระบบได ้
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บทคัดย่อ 

ความจาํเป็นท่ีตอ้งมีกลไกทางกฎหมายเพ่ือลดความเหล่ือมลํ้าและสร้างเสริมความเป็นธรรมโดยเฉพาะ

การคุม้ครองผูข้ายฝาก ซ่ึงมกัมีอาํนาจต่อรองน้อยกว่าจากการทาํสัญญาจนอาจได้รับความเดือดร้อนจากการ

สูญเสียท่ีดินทํากินและท่ีอยู่อาศัย พระราชบัญญัติคุ ้มครองประชาชนในการทําสัญญาขายฝากท่ีดินเ พ่ือ

เกษตรกรรมหรือท่ีอยูอ่าศยั พ.ศ.2562 จึงไดถู้กตราข้ึนและมีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2562 กาํหนดให้มี

การควบคุมสัญญาขายฝากข้ึนใหม่ แตกต่างจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์เพ่ือใชก้บัสัญญาขายฝากท่ีดิน

เพ่ือเกษตรกรรมและท่ีอยูอ่าศยัโดยเฉพาะ บทความน้ีมุ่งเสริมสร้างความเขา้ใจในสาระสาํคญัอนัเป็นการคลายขอ้

สงสยัต่อการบงัคบัใชก้ฎหมายใหม่ฉบบัน้ี ซ่ึงมีหลกัการคุม้ครองการทาํสญัญาขายฝากท่ีแตกต่างจากหลกัการขาย

ฝากทัว่ไปท่ีกาํหนดไวใ้นประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยอ์ยา่งมีนยัยะสาํคญั 
 

คาํสําคญั:   ขายฝาก, ท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม, ท่ีอยูอ่าศยั 

 

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 

พระราชบญัญติัคุม้ครองประชาชนในการทาํสัญญาขายฝากท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือท่ีอยู่อาศยั พ.ศ. 

25621 (ต่อไปเรียก พ.ร.บ.ขายฝากฯ) มิไดมี้ผลใชบ้งัคบัเป็นการทัว่ไป หากแต่มีขอบเขตการใชบ้งัคบัเพียงเฉพาะ

การขายฝากทรัพยสิ์นบางประเภทอนัไดแ้ก่การขายฝากท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมและการขายฝากท่ีอยู่อาศยัเท่านั้น 

โดยมาตรา 4 กําหนดให้เกษตรกรรมนั้ นหมายความว่า “เกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการเช่าท่ีดินเพ่ือ

เกษตรกรรม” ซ่ึงยอ่มหมายถึงพระราชบญัญติัการเช่าท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 (และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม) โดย

มาตรา 5 ของพระราชบญัญติัการเช่าท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2559 ไดก้าํหนดให้ “เกษตรกรรม” 

หมายความว่า “การทาํนา ทาํสวน ทาํไร่ ทาํนาเกลือ เล้ียงสัตวน์ํ้ า และกิจการอ่ืนตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง” 

และสาํหรับการขายฝากท่ีอยูอ่าศยั ก็ไดมี้นิยามความหมายดงัท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ.ขายฝากฯ ซ่ึงได้

บญัญติัวา่ “ท่ีอยูอ่าศยั” หมายความวา่ “อาคารหรือส่ิงปลูกสร้างและหรือท่ีดินท่ีใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัหรือท่ีเก่ียวเน่ือง

กับการอยู่อาศยัหรือเพ่ือประโยชน์ในการอยู่อาศยั ไม่ว่าจะไดใ้ชเ้ป็นสถานท่ีประกอบกิจการงานดว้ยหรือไม่               

ก็ตาม” 

เม่ือเป็นเช่นน้ี การขายฝากส่ิงอ่ืน อาทิเช่น สร้อยคอทองคาํ รถยนต ์เคร่ืองประดบั หรือแมแ้ต่การขายฝาก

ท่ีดินแต่ไม่ไดมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือเกษตรกรรมหรือท่ีอยูอ่าศยั จะอยูน่อกขอบเขตการใชบ้งัคบัของพระราชบญัญติั

ฉบบัน้ี เม่ือเป็นเช่นน้ีจึงตอ้งกลบัไปใชห้ลกักฎหมายขายฝากซ่ึงมีผลใชบ้งัคบัเป็นการทัว่ไปในมาตรา 491 ถึง

มาตรา 502 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ (ต่อไปเรียก ป.พ.พ.) ซ่ึงประกาศใช้ตั้ งแต่ปี พ.ศ. 24672 

นอกจากน้ี การขายฝากท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือท่ีอยูอ่าศยัท่ีจะใชบ้งัคบัตาม พ.ร.บ.น้ี จาํกดัเพียงเฉพาะผูข้ายฝาก

ซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น (พ.ร.บ. ขายฝากฯ มาตรา 6) ฉะนั้น การท่ีผูข้ายฝากเป็นนิติบุคคล ไม่วา่จะเป็นห้าง

หุ้นส่วนท่ีจดทะเบียน บริษทัจาํกดั สมาคม มูลนิธิฯ ถึงแมจ้ะเป็นการขายฝากท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือท่ีอยูอ่าศยั

ยอ่มไม่อยูใ่นบงัคบัของ พ.ร.บ.ขายฝากฯ หากแต่ตอ้งอยูภ่ายใตบ้งัคบับทบญัญติัแห่ง ป.พ.พ. วา่ดว้ยการขายฝากซ่ึง

มีผลใชบ้งัคบัเป็นการทัว่ไป 

 

2. วตัถุประสงค์ 

2.1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจในสาระสาํคญัของพระราชบญัญติัคุม้ครองประชาชนในการทาํ

สญัญาขายฝากท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือท่ีอยูอ่าศยั พ.ศ. 2562 

2.2. เพ่ือเปรียบเทียบขอ้ความคิดวา่ดว้ยสญัญาขายฝากตามพระราชบญัญติัคุม้ครองประชาชนในการทาํ

สัญญาขายฝากท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือท่ีอยูอ่าศยั พ.ศ. 2562 อนัมีลกัษณะเป็นกฎหมายเฉพาะกบัหลกัการขาย

ฝากตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยอ์นัมีลกัษณะเป็นบทกฎหมายทัว่ไป 

2.3. เพ่ือวิเคราะห์ประเด็นปัญหาในสัญญาขายฝากท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมและท่ีอยู่อาศัยทั้ งปัญหา

ขอ้เท็จจริงและขอ้กฎหมาย 

 

 

                                                           
1  ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนท่ี 50 ก หนา้ 111 วนัท่ี 16 เมษายน 2562. 
2  โดยการนาํเอาประมวลกฎหมายแพ่งฝร่ังเศส ประมวลกฎหมายแพ่งอิตาลี ประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมนั และประมวลกฎหมาย

แพง่ญ่ีปุ่ นมาใชป้ระกอบการพิจารณาในชั้นยกร่างกฎหมาย. 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 14 ประจาํปี 2562 วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 

721 

3. สารัตถะของสัญญาขายฝากตามกฎหมายไทย: พ.ร.บ.ขายฝากฯ เปรียบเทยีบ ป.พ.พ. 

ประเทศไทยมีบทบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมสัญญาขายฝากในกฎหมายสําคญัสองฉบบั ไดแ้ก่ 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์(มาตรา 491 ถึงมาตรา 502) และพระราชบญัญติัคุม้ครองประชาชนในการทาํ

สญัญาขายฝากท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือท่ีอยูอ่าศยั พ.ศ. 2562 (ทั้งส้ิน 22 มาตรา) บทความส่วนน้ีผูเ้ขียนมุ่งอธิบาย

บทกฎหมายในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับการขายฝากท่ีดินหรือท่ีอยู่อาศยัโดยทาํการเปรียบเทียบหลกัการสําคญัใน

กฎหมายสองฉบบั รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

3.1. การส่งมอบและดอกผลในทรัพย์สินทีข่ายฝาก 

ขายฝากคือสัญญาซ้ือขายโดยมีขอ้ตกลงกนัวา่ผูข้ายอาจไถ่ทรัพยน์ั้นคืนไดต้ามหลกัใน ป.พ.พ. (มาตรา 

491) แสดงวา่เม่ือคู่สญัญาไดท้าํสญัญาขายฝาก การขายฝากยอ่มมีผลใหก้รรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นโอนไปยงัผูซ้ื้อฝาก

ทนัที เพียงแต่ผูข้ายฝากและผูซ้ื้อฝากไดท้าํขอ้ตกลงในลกัษณะของการตั้งขอ้สงวนว่าแมก้รรมสิทธ์ิหรือสิทธิใน

ความเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นจะโอนจากผูข้ายฝากไปยงัผูซ้ื้อฝากในขณะเกิดสญัญาซ้ือขายแลว้ ผูข้ายฝากยงัคงมีสิทธิ

ท่ีจะไถ่หรือซ้ือทรัพยช้ิ์นเดียวกนัน้ีกลบัคืนไดใ้นภายหนา้2

3 ดว้ยเหตุน้ี ก่อนท่ี พ.ร.บ.ขายฝากฯ จะใชบ้งัคบั หากมี

การขายฝากท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือท่ีอยูอ่าศยั ผูข้ายฝากจาํตอ้งส่งมอบทรัพยสิ์นให้แก่ผูซ้ื้อฝาก และผูซ้ื้อฝาก

ยอ่มมีสิทธิใชส้อยและถือเอาประโยชน์จากทรัพยสิ์นท่ีซ้ือฝากไดใ้นฐานะเจา้ของทรัพยสิ์น เช่นน้ี หากมีดอกผล

เกิดข้ึนในระหวา่งขายฝาก ไม่วา่จะเป็นดอกผลธรรมดาหรือดอกผลนิตินยั (ป.พ.พ. มาตรา 148) กรรมสิทธ์ิในดอก

ผลยอ่มตกเป็นของผูซ้ื้อฝากดว้ยเช่นเดียวกนั (ป.พ.พ. มาตรา 491 ประกอบมาตรา 1336) 

แมก้ระนั้น ภายใตบ้งัคบัของ พ.ร.บ.ขายฝากฯ ภายหลงัจากท่ีทาํสญัญาขายฝาก แมก้รรมสิทธ์ิในท่ีดินจะ

ตกไปยงัผูซ้ื้อฝากแลว้ ผูข้ายฝากไม่จาํเป็นตอ้งส่งมอบการครอบครองท่ีดินใหผู้ซ้ื้อฝาก (พ.ร.บ. ขายฝากฯ มาตรา 

19) เม่ือเป็นเช่นน้ี ผูข้ายฝากยงัคงมีสิทธิครอบครอง ใชส้อย และถือเอาซ่ึงประโยชน์จากทรัพยสิ์นท่ีขายฝากเพ่ือ

ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมหรือใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัจนถึงวนัท่ีหมดสิทธิในการไถ่ไดโ้ดยท่ีผูข้ายฝากไม่

ตอ้งชาํระค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูซ้ื้อฝากในระหวา่งท่ีไดรั้บประโยชน์ในทรัพยสิ์นท่ีเป็นของผูซ้ื้อฝากนั้น (พ.ร.บ. ขาย

ฝากฯ มาตรา 12) และเพ่ือคุม้ครองผูข้ายฝากไม่ให้ไดรั้บความเดือดร้อนจากการขาดท่ีดินทาํกินหรือท่ีอยู่อาศยั 

พ.ร.บ. ฉบบัน้ี (พ.ร.บ. ขายฝาก มาตรา 12) ยงัไดก้าํหนดให้ดอกเบ้ียและดอกผลท่ีเพ่ิมพูนงอกเงยจากทรัพยสิ์นท่ี

ขายฝากในระหวา่งขายฝากจะตกเป็นของผูข้ายฝาก หรือแมแ้ต่ในระหวา่งการขายฝาก คู่สัญญาอาจตกลงกนัให้

ผูข้ายฝากมีสิทธินาํทรัพยสิ์นท่ีขายฝากใหบุ้คคลอ่ืนใชป้ระโยชน์เพ่ือประกอบเกษตรกรรมหรือใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัได้

อีกดว้ย (พ.ร.บ.ขายฝาก มาตรา 13) อนัเป็นกรณีท่ีแตกต่างจากหลกักฎหมายทัว่ไปใน ป.พ.พ. 

3.2. สินไถ่ 

การขายฝากตาม ป.พ.พ. นั้ นถือเป็นสัญญาซ้ือขายเฉพาะบางอย่างท่ีเม่ือผูข้ายโอนกรรมสิทธ์ิแห่ง

ทรัพยสิ์นให้แก่ผูซ้ื้อ ผูซ้ื้อตอ้งต่างตอบแทนดว้ยการใชร้าคาทรัพยสิ์นนั้นให้แก่ผูข้าย และตามปกติแลว้ การใช้

ราคาตอ้งใชด้ว้ยเงินเท่านั้น (ป.พ.พ. มาตรา 491 ประกอบมาตรา 453) ส่วนจะเป็นเงินสด การชาํระดว้ยตัว๋เงิน จะ

เป็นสกลุเงินไทยหรือสกลุเงินต่างประเทศก็ได ้และในการทาํสญัญาขายฝากคู่สญัญาอาจกาํหนดราคาซ้ือคืนหรือท่ี

กฎหมายเรียกวา่สินไถ่กนัไวห้รือไม่ก็ได ้ในกรณีท่ีไม่ไดก้าํหนดกนัไวว้า่เท่าใด สินไถ่ใหเ้ท่ากบัราคาท่ีขายฝาก แต่

                                                           
3  ก่อนท่ีจะมีการประกาศใช ้ป.พ.พ. แนวคิดเก่ียวกบัการขายฝากตามพระราชบัญญัติการขายฝากแลการจํานําที่ดนิ รัตนโกสินทร์ศก 

115 ถือว่าสัญญาขายฝากเป็นสัญญาประกนัหน้ีอยา่งหน่ึง คือการขายฝากไม่มีผลให้กรรมสิทธ์ิโอนไปยงัผูซ้ื้อฝาก เพียงแต่ผูข้าย

ฝากตอ้งส่งมอบการครอบครองทรัพยสิ์นให้ผูซ้ื้อฝากเพ่ือทาํกินต่างดอกเบ้ียเท่านั้น และถา้ผูข้ายฝากไม่ชาํระหน้ีภายในกาํหนด 

กรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นท่ีขายฝากจะตกเป็นของผูรั้บซ้ือฝากทนัที 
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หากมีการกาํหนดจาํนวนสินไถ่กนัไวก็้จะกาํหนดจาํนวนสินไถ่สูงกวา่ราคาขายฝากท่ีแทจ้ริงรวมประโยชน์ตอบ

แทนเกินกวา่ร้อยละ 15 ต่อปีไม่ไดเ้ช่นกนั (ป.พ.พ. มาตรา 499) 

สําหรับการคาํนวณสินไถ่ในการทาํสัญญาขายฝากท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือท่ีอยู่อาศยัคงเป็นไปตาม

หลกัการกาํหนดจาํนวนสินไถ่ใน ป.พ.พ. ท่ีหา้มไม่ใหสู้งเกินกวา่ราคาขายฝากท่ีแทจ้ริงรวมประโยชน์ตอบแทนใน

อตัราร้อยละ 15 ต่อปี คาํนวณนบัแต่วนัท่ีขายฝากจนถึงวนัครบกาํหนดเวลาไถ่ (พ.ร.บ. ขายฝากฯ มาตรา 8 วรรค

สาม) คงแตกต่างเพียงเฉพาะ พ.ร.บ.ฉบบัน้ีไดมี้การกาํหนดให้มีการควบคุมสัญญาขายฝากท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม

และท่ีอยูอ่าศยัเพ่ือขจดัความเหล่ือมลํ้าและสร้างเสริมความเป็นธรรมในสงัคมใหเ้พ่ิมมากยิง่ข้ึนโดยการกาํหนดให้

เงิน ทรัพยสิ์น ประโยชน์อ่ืนใดอนัอาจคาํนวณเป็นเงินไดจ้ากผูข้ายฝากอนัเน่ืองมาจากการซ้ือฝาก รวมทั้งกรณีท่ีผู ้

ซ้ือฝากไดรั้บค่าตอบแทนจากการให้บุคคลอ่ืนใชป้ระโยชน์ในทรัพยสิ์นท่ีขายฝากเป็นส่วนหน่ึงของสินไถ่ท่ีได้

ชาํระแลว้ (พ.ร.บ. ขายฝากฯ มาตรา 8 วรรคส่ี) 

3.3. กาํหนดเวลาไถ่ 

หลงัจากทาํสัญญาขายฝากแลว้ ผูข้ายฝากจะไถ่ถอนทรัพยสิ์นท่ีขายฝากคืนหรือไม่ก็ได ้ฉะนั้น ผูซ้ื้อฝาก

จึงไม่มีสิทธิบงัคบัให้ผูข้ายฝากตอ้งไถ่ทรัพยสิ์นกลบัคืน แมก้ระนั้น หากผูข้ายฝากประสงคจ์ะไถ่ถอนจะท้ิงเวลา

เน่ินนานเกินควรไม่ได ้ซ่ึงในกรณีท่ีคู่สญัญาไม่ไดก้าํหนดเวลาไถ่ไว ้ผูข้ายจะไถ่ทรัพยสิ์นคืนเม่ือใดก็ได ้แต่ไม่ให้

เกิน 10 ปี นับแต่ขายฝากสําหรับอสังหาริมทรัพยห์รือ 3 ปีสาํหรับสังหาริมทรัพย ์(ป.พ.พ. มาตรา 494) แต่หาก

คู่สัญญามีขอ้ตกลงเร่ืองกาํหนดเวลาไถ่ไวก็้ตอ้งตกลงไถ่ถอนกนัภายใน 10 ปี หรือ 3 ปี ตามแต่ประเภททรัพย ์                 

(ป.พ.พ. มาตรา 495) แสดงให้เห็นวา่ ป.พ.พ. ไดก้าํหนดเพดานขั้นสูงในการทาํสัญญาขายฝากโดยไม่ไดก้าํหนด

เพดานขั้นตํ่าไวแ้ต่อยา่งใด แต่สาํหรับการขายฝากท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือท่ีอยูอ่าศยันั้น พ.ร.บ.น้ีไดก้าํหนดทั้ง

เพดานขั้นตํ่าและขั้นสูงไวว้า่สญัญาขายฝากจะกาํหนดเวลาไถ่ตํ่ากวา่ 1 ปีไม่ไดแ้ละกาํหนดเกิน 10 ปีไม่ได ้(พ.ร.บ. 

ขายฝากฯ มาตรา 10 วรรค 1) อนัเป็นกรณีท่ีแตกต่างจาก ป.พ.พ. เพราะวตัถุประสงคอ์นัเป็นรากฐานของ พ.ร.บ. 

ฉบบัน้ีท่ีมุ่งคุม้ครองผูข้ายฝากท่ีมกัจะมีอาํนาจต่อรองนอ้ยกวา่ผูซ้ื้อฝากไม่ใหไ้ดรั้บความเดือดร้อนจากการสูญเสีย

ท่ีดินทาํกินหรือท่ีอยูอ่าศยัในเวลาอนัสั้นเกินไป อยา่งไรก็ดี ผูข้ายฝากมีสิทธิไถ่ท่ีดินหรือท่ีอยูอ่าศยัท่ีขายฝากก่อน

ครบกาํหนดเวลาไถ่ได้แมจ้ะไถ่ก่อนครบกําหนดเวลาไถ่ 1 ปีก็ตาม อาทิเช่น การขายฝากท่ีนามีกําหนด 2 ปี                   

หากเวลาผา่นไปเพียง 15 วนันบัแต่วนัทาํสญัญาขายฝาก ผูข้ายฝากท่ีมีสินไถ่พร้อมท่ีจะไถ่ถอนแลว้ ยอ่มไถ่ท่ีนาคืน

ไดท้นัที โดยไม่จาํตอ้งรอใหค้รบ 2 ปีตามตกลง เป็นตน้  

อน่ึง การขายฝากท่ีคู่สัญญาได้มีข้อตกลงเร่ืองกําหนดเวลาไถ่น้อยกว่า 10 ปีนั้ น เ ม่ือย ังไม่ครบ

กาํหนดเวลาไถ่ท่ีคู่สัญญาตกลงกนัไว ้ผูซ้ื้อฝากและผูข้ายฝากอาจตกลงกนัเพ่ือขยายกาํหนดเวลาไถ่ออกไปได ้แต่

เม่ือรวมกาํหนดเวลาไถ่ท่ีขยายออกไปกบักาํหนดเวลาไถ่เดิมแลว้ หา้มไม่ใหเ้กิน 10 ปี ไม่วา่คู่สญัญาจะตกลงขยาย

กาํหนดเวลาไถ่ออกไปก่ีคร้ังก็ตาม (พ.ร.บ. ขายฝากฯ มาตรา 10 วรรคสาม) อนัเป็นกรณีท่ีเหมือนกบัหลกัการขาย

ฝากใน ป.พ.พ. (มาตรา 496) 

3.4. ผู้มสิีทธิไถ่และผู้มหีน้าทีรั่บการไถ่ 

สิทธิในการไถ่เป็นทรัพยสิ์นตามกฎหมาย (ป.พ.พ. มาตรา 138) จึงสามารถจาํหน่ายจ่ายโอนได ้ดงัน้ี 

บุคคลผู้มสิีทธิไถ่ทรัพยสิ์นท่ีขายฝากคืนจึงไม่ไดจ้าํกดัเพียงเฉพาะผูข้ายฝากในฐานะคู่สญัญาเท่านั้น เพราะ ป.พ.พ. 

(มาตรา 497) รวมทั้ง พ.ร.บ. ขายฝากฯ (มาตรา 14) ไดก้าํหนดใหบุ้คคลอ่ืนมีสิทธิไถ่ทรัพยสิ์นท่ีขายฝากคืนไดด้ว้ย 

ไม่วา่จะเป็นผูรั้บโอนสิทธิการไถ่โดยทางนิติกรรม อาทิเช่น ผูรั้บโอนสิทธิการไถ่จากการทาํสญัญาซ้ือขาย หรือใน
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กรณีท่ีผูข้ายฝากเสียชีวิตในระหว่างการขายฝาก ทายาทของผูข้ายฝาก (ไม่ว่าจะเป็นทายาทโดยธรรมหรือผูรั้บ

พินยักรรม) ก็อาจไถ่ทรัพยสิ์นท่ีขายฝากกลบัคืนได ้

สาํหรับผู้มีหน้าที่รับการไถ่นั้น กฎหมายกาํหนดให้ผูมี้สิทธิไถ่อาจเลือกไถ่ทรัพยสิ์นท่ีขายฝากกลบัคืน

จากเอกชนหรือจากหน่วยงานของรัฐก็ได ้กรณีไถ่ถอนจากเอกชน ตามปกติตอ้งไถ่ถอนจากผูซ้ื้อฝากในฐานะ

คู่สัญญาโดยตรง แต่หากในระหวา่งการขายฝาก ผูซ้ื้อฝากถึงแก่ความตายอาจไถ่ถอนจากทายาทของผูซ้ื้อฝากซ่ึง

อาจเป็นไดท้ั้งทายาทโดยธรรมหรือทายาทโดยพินยักรรม และในกรณีท่ีผูซ้ื้อฝากในฐานะผูท้รงกรรมสิทธ์ิไดโ้อน

กรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นไปยงับุคคลภายนอก อาทิเช่น ผูซ้ื้อฝากยกทรัพยสิ์นท่ีตนรับซ้ือฝากให้แก่บุตรหลานก่อน

ครบกาํหนดเวลาไถ่ ผูมี้สิทธิไถ่สามารถไถ่ทรัพยสิ์นคืนจากผูรั้บโอนทรัพยสิ์นท่ีขายฝากไดเ้ช่นกนั (พ.ร.บ. ขาย

ฝากฯ มาตรา 15) 

การไถ่ถอนจากหน่วยงานรัฐ ถือเป็นวิธีการไถ่ท่ีกาํหนดข้ึนใหม่ใน ป.พ.พ. (มาตรา 492) ตั้งแต่วนัท่ี 9 

เมษายน 2541 รวมเวลากวา่ 20 ปี โดยผูมี้สิทธิไถ่อาจวางทรัพยอ์นัเป็นสินไถ่ไดท่ี้สาํนกังานวางทรัพย ์(กระทรวง

ยติุธรรม) โดยสละสิทธิถอนทรัพยท่ี์ไดว้างไว ้แต่เพ่ือเป็นการอาํนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการวางทรัพย์

อนัเป็นสินไถ่ พ.ร.บ.ขายฝากฯ (มาตรา 18) ท่ีเพ่ิงจะมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2562 ไดว้างหลกัเกณฑโ์ดย

กาํหนดให้ผูมี้สิทธิไถ่สามารถดาํเนินการไถ่ถอนเพ่ิมเติมไดท่ี้สํานกังานท่ีดินจงัหวดัหรือสํานกังานท่ีดินท่ีรับจด

ทะเบียนการขายฝากไดด้ว้ยอนัเป็นกรณีท่ีแตกต่างจากหลกัการวางทรัพยท์ัว่ไปท่ีกาํหนดไวใ้น ป.พ.พ. 

การไถ่ถอนทรัพยสิ์นท่ีขายฝากคืนตาม พ.ร.บ. ขายฝากฯ อาจแตกต่างจาก ป.พ.พ. ในแง่ท่ีวา่การไถ่ตาม 

ป.พ.พ. ผูมี้สิทธิไถ่จะเลือกไถ่กบัผูมี้หนา้ท่ีรับการไถ่หรือกบัสาํนกังานวางทรัพยก็์ได ้เพราะ ป.พ.พ. (มาตรา 492 

วรรคแรก) ไม่ไดบ้งัคบัวา่ผูมี้สิทธิไถ่จะตอ้งใชสิ้ทธิไถ่ต่อผูมี้หนา้ท่ีรับการไถ่ก่อนแลว้ หากผูรั้บการไถ่ไม่ยอมให้

ไถ่จึงมาวางทรัพยต์่อสาํนกังานวางทรัพย ์แต่ พ.ร.บ.ขายฝากฯ (มาตรา 18 วรรคสอง) ไดว้างหลกัเกณฑท่ี์แตกต่าง

ออกไปวา่ผูข้ายฝากจะตอ้งใชสิ้ทธิไถ่ต่อผูมี้หน้าท่ีรับการไถ่ก่อนแลว้ต่อเม่ือผูข้ายฝากไม่อาจใชสิ้ทธิไถ่กบัผูซ้ื้อ

ฝากไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุใดอนัไม่ใช่ความผิดของผูข้ายฝาก ซ่ึงอาจเป็นเพราะความผิดของผูซ้ื้อฝาก อาทิเช่น การ

หลีกเล่ียงการไถ่ถอน หรือเพราะเหตุสุดวิสยั อาทิเช่น นํ้ าท่วม แผ่นดินไหว ผูข้ายฝากจึงมีสิทธิวางทรัพยอ์นัเป็น

สินไถ่กบัหน่วยงานของรัฐได ้และการวางทรัพยน์ั้น แมไ้ม่ไดท้าํภายในกาํหนดเวลาไถ่ แต่ไดว้างทรัพยภ์ายใน 30 

วนั นบัแต่วนัถึงกาํหนดเวลาไถ่หรือนบัแต่วนัท่ีเหตุท่ีทาํให้ไม่อาจใชสิ้ทธิไถ่ไดส้ิ้นสุดลง ก็ให้ถือวา่ผูข้ายฝากได้

ไถ่ทรัพยสิ์นท่ีขายฝากตามกาํหนดเวลาไถ่แลว้ และทนัทีท่ีผูข้ายฝากหรือผูมี้สิทธิไถ่ไดช้าํระสินไถ่หรือได้มีการ

วางทรัพยอ์นัเป็นสินไถ่แลว้ให้ทรัพยสิ์นท่ีขายฝากตกเป็นกรรมสิทธ์ิของผูข้ายฝากหรือผูมี้สิทธิไถ่ทนัที (พ.ร.บ. 

ขายฝากฯ มาตรา 18 วรรคสาม) 

3.5. การไถ่ทรัพย์สินทีข่ายฝากคืน 

การใชสิ้ทธิไถ่ตาม ป.พ.พ. นั้น ผูมี้สิทธิไถ่สามารถใชสิ้ทธิไถ่ถอนไดท้นัที โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหผู้มี้

หน้าท่ีรับการไถ่ทราบแต่อย่างใด เพราะถือว่าตอ้งเป็นไปตามข้อตกลงแห่งสัญญา (Pacta sunt servanda) แต่

สําหรับการขายฝากท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือท่ีอยู่อาศยั กฎหมายกลบักาํหนดหน้าท่ีให้ผูซ้ื้อฝากตอ้งแจง้เป็น

หนงัสือทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับไปยงัผูข้ายฝากเพ่ือใหท้ราบล่วงหนา้ดว้ย (ทั้งกาํหนดเวลาไถ่ สินไถ่ และ

สาํเนาสัญญาขายฝาก) โดยกาํหนดกรอบเวลาไวอ้ยา่งนอ้ย 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน ความน่าสนใจคือ หากผูซ้ื้อ

ฝากไม่แจง้ฯ กาํหนดเวลาไถ่ถอนจะถูกยืดออกไปอีก 6 เดือน นบัแต่วนัครบกาํหนดเวลาไถ่ กล่าวคือ ผูข้ายฝากมี

สิทธิไถ่ทรัพยสิ์นท่ีขายฝากไดภ้ายใน 6 เดือน นบัแต่วนัครบกาํหนดไถ่ท่ีระบุไวใ้นสญัญาขายฝาก (พ.ร.บ. ขายฝาก
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ฯ มาตรา 17 วรรคสอง) และในช่วงเวลา 6 เดือน ภายหลงัจากครบกาํหนดเวลาไถ่น้ี ผูข้ายฝากไม่ตอ้งชาํระค่าสิน

ไถ่เพ่ิมเติม เพราะยงัคงมีหนา้ท่ีชาํระสินไถ่เท่ากบัจาํนวนท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาเดิม 

3.6. คดผู้ีบริโภค 

โดยทัว่ไปแลว้กระบวนการพิจารณาคดีท่ีมีขอ้พิพาทเก่ียวกบัสัญญาขายฝากจะตอ้งอยู่ภายใตร้ะบบวิธี

พิจารณาคดีตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ หากแต่ พ.ร.บ.ขายฝากฯ ไดก้าํหนดใหค้ดีท่ีมีขอ้พิพาทอนั

เน่ืองมาจากการขายฝากท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมและท่ีอยู่อาศยัเป็นคดีผูบ้ริโภคตามกฎหมายวา่ดว้ยวิธีพิจารณาคดี

ผูบ้ริโภค เน่ืองจากพระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 ไดถู้กออกแบบมาภายใตแ้นวความคิดท่ี

ตอ้งการแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมในการดาํเนินคดีขอ้พิพาทท่ีเก่ียวกับการบริโภคสินคา้หรือบริการซ่ึง

คู่ความแต่ละฝ่ายมีอาํนาจต่อรองไม่เท่าเทียมกัน โดยได้กําหนดหลักเกณฑ์วิธีพิจารณาคดีใหม่แตกต่างจาก

ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ เพ่ือใชก้บัคดีผูบ้ริโภคโดยเฉพาะ เม่ือเป็นเช่นน้ี พ.ร.บ.ขายฝากฯ จึงไดว้าง

หลกัเกณฑใ์หผู้ข้ายฝากท่ีมกัมีอาํนาจต่อรองทางเศรษฐกิจนอ้ยกวา่ผูซ้ื้อฝากอนัเน่ืองมาจากสถานะทางเศรษฐกิจท่ี

แตกต่างกนัเป็นผูบ้ริโภค (พ.ร.บ. ขายฝากฯ มาตรา 11) เพ่ือใหไ้ดรั้บความเป็นธรรมจากระบบวธีิพิจารณาคดีท่ีเอ้ือ

ต่อการใชสิ้ทธิเรียกร้องของผูข้ายฝาก 

3.7. บทเฉพาะกาลกบัการทอดเวลาการใช้ พ.ร.บ.ขายฝากฯ 

เม่ือตอ้งมีการแปลเปล่ียนกฎหมายว่าดว้ยการขายฝาก การบงัคบัใชก้ฎหมายอย่างต่อเน่ืองกนัระหวา่ง

กฎหมายขายฝากทัว่ไปกบักฎหมายเฉพาะจึงนบัเป็นเร่ืองท่ียากมาก เม่ือเป็นเช่นน้ี พ.ร.บ.ขายฝากฯ จึงไดว้าง

หลกัเกณฑ์เก่ียวกบับทเฉพาะกาลไวใ้นสามมาตราทา้ย (มาตรา 20 ถึงมาตรา 22) เพ่ือเป็นสะพานเช่ือมระหวา่ง

กฎหมายเก่าคือ ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 491 ถึงมาตรา502 ท่ีมีผลใชบ้งัคบัมาเป็นเวลานาน โดย

มีการแกไ้ขเพ่ิมเติมคร้ังล่าสุดเม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2541 กบักฎหมายใหม่คือ พระราชบญัญติัคุม้ครองประชาชนใน

การทาํสญัญาขายฝากท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือท่ีอยูอ่าศยั พ.ศ. 2562 ท่ีเพ่ิงมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือไม่นานมาน้ี 

บทเฉพาะกาลตาม พ.ร.บ. น้ี มีลกัษณะเป็นการทอดเวลาการใช ้พ.ร.บ. ขายฝากฯ ออกไประยะหน่ึง

จนกวา่กลไกในกฎหมายขายฝากใหม่จะพร้อมเต็มท่ีใน 3 ประเด็นท่ีน่าสนใจ ประการแรกคือ พ.ร.บ.ขายฝากฯ จะ

ใชบ้งัคบักบัสัญญาขายฝากท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือท่ีอยู่อาศยัท่ีไดท้าํข้ึนภายหลงัจากวนัท่ีกฎหมายฉบบัน้ีได้

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป (พ.ร.บ.ขายฝากฯ มาตรา 2) เม่ือเป็นเช่นน้ี หากทรัพยสิ์นท่ีขายฝากเป็น

ท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือท่ีอยูอ่าศยัท่ีไดท้าํข้ึนก่อนวนัท่ี พ.ร.บ. ขายฝากฯ ใชบ้งัคบั และยงัไม่ครบกาํหนดเวลาไถ่ 

ให้มีผลผกูพนัคู่สญัญาต่อไปตามกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัอยูใ่นวนัทาํสัญญาขายฝาก ซ่ึงยอ่มหมายถึงกฎหมายขายฝาก

ตาม ป.พ.พ. นัน่เอง อยา่งไรก็ดี เพ่ือเป็นการผ่อนคลายการคุม้ครองสิทธิของผูข้ายฝากให้ไดรั้บประโยชน์จากการ

ขจดัความเหล่ือมลํ้าจาก พ.ร.บ.ขายฝากฯ บทเฉพาะกาลตามมาตรา 20 จะไม่ใชบ้งัคบัใน 4 กรณี อาทิเช่น สัญญา

ขายฝากท่ีทาํข้ึนก่อนวนัท่ี 17 เมษายน 2562 และกาํหนดเวลาไถ่ตามตกลงเหลือระยะเวลานอ้ยกว่า 3 เดือน คือ

กาํหนดเวลาไถ่ภายในวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2562 ใหข้ยายกาํหนดเวลาไถ่ออกไปเป็นเวลา 6 เดือนนบัแต่วนัท่ี พ.ร.บ.

ขายฝากฯ ใชบ้งัคบั คือไม่เกินวนัท่ี 17 ตุลาคม 2562 เป็นตน้ (พ.ร.บ.ขายฝากฯ มาตรา 20) 

ประการท่ีสอง แม ้พ.ร.บ.ขายฝากฯ ไดก้าํหนดให้ศาลท่ีมีเขตอาํนาจในคดีท่ีมีขอ้พิพาทอนัเน่ืองมาจาก

การขายฝากเป็นคดีผูบ้ริโภคตามพระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 โดยให้ถือว่าผูข้ายฝากเป็น

ผูบ้ริโภคก็ตาม (พ.ร.บ. ขายฝากฯ มาตรา 11) แต่เพ่ือความต่อเน่ืองในการพิจารณาอรรถคดี บทเฉพาะกาลตาม 

พ.ร.บ.ขายฝากฯ ไดว้างหลกัเกณฑโ์ดยกาํหนดใหค้ดีท่ีมีขอ้พิพาทอนัเน่ืองมาจากการขายฝากท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม
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หรือท่ีอยู่อาศยัซ่ึงคา้งพิจารณาอยู่ในศาลอ่ืนก่อนวนัท่ี พ.ร.บ. ขายฝากฯ ใชบ้งัคบั ให้ศาลนั้นมีอาํนาจพิจารณา

พิพากษาต่อไปจนกวา่คดีจะถึงท่ีสุด (พ.ร.บ. ขายฝากฯ มาตรา 21) 

ประการสุดทา้ย ป.พ.พ. และ พ.ร.บ.ขายฝากฯ ต่างก็วางหลกัเกณฑใ์นการไถ่ถอนทรัพยท่ี์ขายฝากคืนได้

จากผูมี้หนา้ท่ีรับการไถ่ ซ่ึงถือเป็นเอกชนทัว่ไปหรืออาจไถ่ถอนจากหน่วยงานของรัฐซ่ึงไดแ้ก่สาํนกังานวางทรัพย ์

กระทรวงยติุธรรมได ้คงแตกต่างก็เฉพาะ พ.ร.บ.ขายฝากฯ ไดอ้าํนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการวางทรัพย์

อนัเป็นสินไถ่ไดท่ี้หน่วยงานอ่ืนเพ่ิมเติม คือสามารถดาํเนินการไถ่ถอนไดท่ี้สาํนกังานท่ีดินจงัหวดัหรือสาํนกังาน

ท่ีดินท่ีรับจดทะเบียนการขายฝาก และใหข้า้ราชการสงักดักรมท่ีดินซ่ึงปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีอาํเภอมีหนา้ท่ีและอาํนาจรับ

วางทรัพยไ์ดด้ว้ย ดว้ยเหตุน้ี เพ่ือใหก้รมท่ีดินดาํเนินการทางราชการท่ีจาํเป็นเพ่ือใหส้าํนกังานท่ีดินมีความพร้อมใน

การรับวางทรัพยอ์นัเป็นสินไถ่ พ.ร.บ.ขายฝากฯ จึงไดก้าํหนดกรอบเวลาให้กรมท่ีดินตอ้งดาํเนินการดงักล่าวให้

แลว้เสร็จภายใน 180 วนั นบัแต่วนัท่ี พ.ร.บ.น้ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา (พ.ร.บ.ขายฝากฯ มาตรา 21) ดงันั้นใน

ระยะหวัเล้ียวหวัต่อ ถา้ผูมี้สิทธิไถ่มีความประสงคจ์ะไถ่ถอนทรัพยสิ์นท่ีขายฝากกลบัคืนจากหน่วยงานของรัฐ ก็ให้

ไถ่คืนได้จากสํานักงานวางทรัพย ์ส่วนเม่ือส้ินระยะหัวเล้ียวหัวต่อน้ีแลว้ก็สามารถวางทรัพยอ์นัเป็นสินไถ่ต่อ

สาํนกังานท่ีดินจงัหวดัหรือสาํนกังานท่ีดินท่ีรับจดทะเบียนการขายฝากทรัพยสิ์นนั้นไดอี้กดว้ย 

 

4. วเิคราะห์ประเด็นปัญหาในสัญญาขายฝากทีด่ินเพ่ือเกษตรกรรมหรือทีอ่ยู่อาศัย 

เป็นเวลาเกือบศตวรรษนบัแต่ ป.พ.พ.ว่าดว้ยขายฝากประกาศใชบ้งัคบั (พุทธศกัราช 2467 และยกเลิก

แกไ้ขประกาศใชใ้หม่ในพทุธศกัราช 2471) พ.ร.บ.ขายฝากฯ ไดถู้กตราข้ึนในปี พ.ศ. 2562 เพ่ือควบคุมสัญญาขาย

ฝากท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือท่ีอยูอ่าศยัเป็นการเฉพาะ อยา่งไรก็ดี ผูเ้ขียนขอนาํเสนอความไม่เหมาะสมในขอ้บท

กฎหมายซ่ึงอาจนาํมาสู่สภาพปัญหาการบงัคบัใช ้พ.ร.บ.ขายฝากฯ ในบางประเด็นปัญหา ดงัน้ี 

4.1. การขยายกาํหนดเวลาไถ่กบัการจดทะเบียน 

 แมจ้ะมีการตรา พ.ร.บ. ขายฝากฯ เป็นการเฉพาะ พ.ร.บ. ดงักล่าวยงัคงหลกัการในการขยายกาํหนดเวลา

ไถ่ไวเ้ฉกเช่นเดียวกับหลกัการขยายกาํหนดเวลาไถ่อนัเป็นกรณีทั่วไปตาม ป.พ.พ. (มาตรา 496) ท่ีการขยาย

กาํหนดเวลาการไถ่จะตอ้งมีหลกัฐานเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือผูรั้บไถ่ แต่เม่ือใดท่ีจะมีการยกการขยายกาํหนดเวลา

ไถ่ข้ึนเป็นขอ้ต่อสู้บุคคลภายนอก การขยายกาํหนดเวลาไถ่จะใชไ้ดต้่อเม่ือมีการทาํเป็นหนงัสือและจดทะเบียนต่อ

พนกังานเจา้หนา้ท่ี ประเด็นท่ีน่าพิจารณาคือท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือท่ีอยูอ่าศยัตาม พ.ร.บ.น้ี เป็นทรัพยสิ์นท่ีมี

ความสาํคญัทางเศรษฐกิจเป็นอยา่งมาก กฎหมายจึงกาํหนดใหก้ารทาํสญัญาขายฝากทรัพยสิ์นดงักล่าวตลอดจนขอ้

สัญญาอ่ืนใดอนัเก่ียวกบัอสังหาริมทรัพยจ์ะตอ้งทาํเป็นหนงัสือและจดทะเบียนต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ี มิเช่นนั้น

สญัญาขายฝากยอ่มตกเป็นโมฆะ (ป.พ.พ. มาตรา 491 ประกอบมาตรา 456 วรรคแรก) ฉะนั้นการเปล่ียนแปลงสิทธิ

ในนิติกรรมเดิม โดยเฉพาะการขยายกาํหนดเวลาไถ่ซ่ึงถือเป็นนิติกรรมท่ีอาจกระทบต่อผูรั้บโอนสิทธิในการไถ่

หรือผูรั้บโอนทรัพยสิ์นท่ีขายฝาก (พ.ร.บ.ขายฝากฯ มาตรา 14, 15) จึงควรท่ีจะตอ้งทาํเป็นหนงัสือและจดทะเบียน

ต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ีเช่นเดียวกบัการบงัคบัในลกัษณะของแบบซ่ึงเป็นองคส์มบูรณ์ของนิติกรรม (ป.พ.พ. มาตรา 

152) ท่ีหากมิไดท้าํให้ถูกตอ้งตามแบบนิติกรรมการขยายกาํหนดเวลาไถ่ท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือท่ีอยูอ่าศยัตาม 

พ.ร.บ. ฉบบัน้ีจะมีผลเป็นโมฆะ (void) มิใช่เพียงแค่มีหลกัฐานเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือผูรั้บไถ่อนัถือเป็นกรณี

ทัว่ไปตาม ป.พ.พ. เท่านั้น 
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4.2. การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกบัการใช้สิทธิโดยสุจริต 

แม ้พ.ร.บ. ขายฝากฯ ไดก้าํหนดให้มีการควบคุมสัญญาขายฝากข้ึนใหม่อนัเป็นการแตกต่างจาก ป.พ.พ. 

ท่ีภายหลงัจากทาํสัญญาขายฝากจะเป็นผลให้กรรมสิทธ์ิในท่ีดินหรือท่ีอยู่อาศยัท่ีขายฝากตกไปยงัผูซ้ื้อฝากแลว้ 

ผูข้ายฝากก็ไม่จาํตอ้งส่งมอบการครอบครองทรัพยสิ์นดังกล่าวให้ผูซ้ื้อฝากแต่อย่างใด ผูข้ายฝากยงัคงมีสิทธิ

ครอบครอง ใชส้อย และถือเอาประโยชน์จากทรัพยสิ์นท่ีขายฝาก (หรือแมแ้ต่ให้ผูอ่ื้นใชป้ระโยชน์ในทรัพยสิ์น

นั้น) จนถึงวนัท่ีหมดสิทธิในการไถ่ (พ.ร.บ.ขายฝากฯ มาตรา 12, มาตรา 13) อนัเป็นการช่วยเหลือผูข้ายฝากไม่ให้

ไดรั้บความเดือดร้อนจากการสูญเสียท่ีดินทาํกินหรือท่ีอยูอ่าศยั และเพ่ือเป็นการคุม้ครองผูซ้ื้อฝากในฐานะเจา้ของ

กรรมสิทธ์ิ พ.ร.บ.ขายฝากฯ มาตรา 12 วรรคทา้ยไดก้าํหนดหนา้ท่ีใหผู้ข้ายฝากตอ้งรักษาและสงวนทรัพยสิ์นท่ีขาย

ฝากอย่างวิญ�ูชนจะพึงรักษาและสงวนทรัพยสิ์นของตนเองระหว่างท่ีผูข้ายฝากยงัคงครอบครองใช้สอยและ

ถือเอาประโยชน์ในทรัพยสิ์นดงักล่าวจนกระทัง่ส่งมอบการครอบครองทรัพยสิ์นหากมิไดใ้ชสิ้ทธิไถ่นั้น 

อยา่งไรก็ดี การท่ี พ.ร.บ.ขายฝากฯ มาตรา 19 วรรคแรกกาํหนดใหผู้ข้ายฝากตอ้งส่งมอบการครอบครอง

ทรัพยสิ์นให้แก่ผูซ้ื้อฝากตามสภาพท่ีเป็นอยู ่ณ เวลาไถ่ โดยไม่ไดก้าํหนดใหค้รอบคลุมถึงกรณีทรัพยสิ์นดงักล่าว

ถูกทาํลายหรือถูกทาํให้เส่ือมเสียไป จึงอาจก่อให้เกิดปัญหาทางกฎหมายไดว้า่ในกรณีท่ีท่ีดินหรือท่ีอยูอ่าศยัท่ีส่ง

มอบถูกทาํลายหรือถูกทาํให้เส่ือมเสียเพราะความผิดของผู้ขายฝาก (หรือเพราะผูข้ายฝากมิไดรั้กษาหรือสงวน

ทรัพยสิ์นท่ีขายฝากอย่างวิญ�ูชน) จะก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องแก่ผูซ้ื้อฝากไดอ้ย่างไร ในกรณีน้ีแมไ้ม่อาจนาํเอา

หลกัการชดใชค้่าสินไหมทดแทนใน ป.พ.พ.มาตรา 501 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลมตาม พ.ร.บ.ขายฝากฯ มาตรา 6 

ผูเ้ขียนเห็นวา่เม่ือผูข้ายฝากจงใจหรือประมาทเลินเล่อก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ตวัทรัพยอ์นัอาจถือเป็นการกระทาํ

ละเมิดท่ีผูข้ายฝากตอ้งชดใชค้่าสินไหมทดแทนตาม ป.พ.พ.มาตรา 420 และอาจตอ้งรอฟังคาํวินิจฉัยว่าศาลจะ

หาทางออกใหบุ้คคลผูรั้บซ้ือฝากอยา่งไร 

 

5. บทสรุป 

ป.พ.พ. บญัญติักฎหมายวา่ดว้ยขายฝากข้ึนตามหลกัเสรีภาพและความศกัด์ิสิทธ์ิในการแสดงเจตนาของ

คู่สัญญาซ่ึงเป็นเอกชนท่ีมีสถานะเท่าเทียมกัน แต่เพ่ือคุ ้มครองผูข้ายฝากท่ีมักมีอํานาจต่อรองน้อยกว่าอัน

เน่ืองมาจากสถานะทางเศรษฐกิจท่ีแตกต่าง พ.ร.บ.ขายฝากฯ จึงไดถู้กตราข้ึนเพ่ือใชบ้งัคบักบัการทาํสญัญาขายฝาก

ท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมและท่ีอยูอ่าศยัเป็นการเฉพาะ และเพ่ือดาํเนินการตามกฎหมายแม่บทวา่ดว้ยการขายฝากได้

อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน กระทรวงมหาดไทย โดยกรมท่ีดินจึงไดอ้อกกฎหมายลาํดบัรองเก่ียวกบัการจด

ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมการขายฝากข้ึนเรียกว่า “ระเบียบกรมท่ีดินว่าดว้ยการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

เก่ียวกบัการขายฝากท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือท่ีอยูอ่าศยั ตามกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองประชาชนในการทาํ

สัญญาขายฝากท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือท่ีอยู่อาศยั พ.ศ. 2562” เห็นไดว้า่เป็นความพยายามผลกัดนักฎหมายใน

ทุกลาํดับศักด์ิให้ครอบคลุมการขายฝากท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมและท่ีอยู่อาศยัในทุกมิติ เพ่ือท่ีจะก้าวขา้มความ

เหล่ือมลํ้า เสริมสร้างความเป็นธรรมดงัเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.ขายฝากฯ ไดโ้ดยแทจ้ริง 

 

6. ข้อเสนอแนะ 

นอกจากท่ีตอ้งมีกลไกทางกฎหมายเพ่ือเสริมสร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมลํ้าดงักล่าวขา้งตน้

แลว้ การขบัเคล่ือนการบงัคบัใชก้ฎหมายใหเ้ป็นไปดงัเจตนารมณ์นบัวา่มีความสาํคญัเป็นอยา่งมากเช่นกนั ฉะนั้น
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เพ่ือไม่ให้เกิดอุปสรรคต่อการบงัคบัใชก้ฎหมาย ในระยะเร่ิมตน้น้ี ผูเ้ขียนขอนาํเสนอขอ้เสนอแนะบางประการ 

ดงัน้ี  

6.1. ผูข้ายฝากและผูซ้ื้อฝากในฐานะคู่สญัญาเรียนรู้ทาํความเขา้ใจและปฏิบติัตาม พ.ร.บ.ขายฝากฯ อยา่ง

เคร่งครัด อีกทั้งหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายโดยเฉพาะกรมท่ีดินเผยแพร่ความรู้กฎหมายใหม่ฉบบัน้ี เช่น สัมมนา 

จดัอบรม เพ่ือดาํเนินการตามกฎหมายอยา่งเป็นรูปธรรมต่อไป 

6.2. นกัวิชาการ นิสิต นกัศึกษาคน้ควา้ความรู้เก่ียวกบัการขายฝากอยา่งเป็นระบบ ตลอดจนศึกษาวิจยั

เพ่ือพฒันากฎหมายขายฝากท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมและท่ีอยู่อาศยัให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพ่ือคุม้ครองผูข้าย

ฝากและผูซ้ื้อฝากใหไ้ดรั้บความเป็นธรรมจากกฎหมายสูงสุด 
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ภาวะผู้นํากบัการเปลีย่นแปลงยุคใหม่ 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาภาวะผูน้าํกบัการเปล่ียนแปลงยคุใหม่ ในบทน้ีจะกล่าวต่อปัจจยัภายนอกดา้นการแข่งขนั และ

จะกล่าวถึงภาวะผู ้นํากับการเปล่ียนแปลงยุคใหม่ท่ีเป็นปัจจัยภายในท่ีว่าด้วยผู ้นําแห่งการภาวะผู ้นํากับ                          

การเปล่ียนแปลงยคุใหม่ตามสถานการณ์การแข่งขนัทางธุรกิจ (Transformational Leadership), ปัจจยัภาวะผูน้าํกบั

การเปล่ียนแปลงยคุใหม่ตามสถานการณ์การแข่งขนัทางธุรกิจ (Transactional Leadership) และผูน้าํแห่งภาวะผูน้าํ

กบัการเปล่ียนแปลงยคุใหม่ (Change Agent) เพ่ือการบริหารภาวะผูน้าํกบัการเปล่ียนแปลงยคุใหม่ (Transactional) 

ท่ีสมบูรณ์ สําหรับปัจจยัภาวะผูน้าํกับการเปล่ียนแปลงยุคใหม่ตามสถานการณ์การแข่งขนัทางธุรกิจจะเขา้มา

แทรกแซงกระบวนการทาํงานก็ต่อเม่ือมีความผิดพลาดเกิดข้ึนเท่านั้น ลกัษณะของผูน้าํแบบน้ียงัแบ่งไดเ้ป็นสอง

แบบ คือ Active Management by Exception และ Passive Management by Exception และผูแ้บบผูน้าํแบบ Active 

Management by Exception จะควบคุมดูแลผูใ้ต้บังคับบัญชาให้ทํางานตามกรอบท่ีวางไว ้และทําการแก้ไข

ขอ้บกพร่องอยูต่ลอดเวลา รูปแบบผูน้าํแบบ Passive Management by Exception จะทาํการแกไ้ขขอ้บกพร่องเม่ือ

รับรู้ว่ามีความผิดพลาดเกิดข้ึนเท่านั้น โดยไม่ไดส้นใจการทาํงานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเท่าใดนัก ถา้ผูน้าํน่ิงเฉย              

มาก ๆ ก็อาจเรียกวา่เป็น Laissez-Fair Leadership หรือไร้ความเป็นผูน้าํเลยก็ได ้

 

คาํสําคญั:  ภาวะผูน้าํ, การบริหารการเปล่ียนแปลง, ยคุใหม่ 

 

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 

การเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วและไร้พรมแดน ส่งผลให้โลกแคบลง เทคโนโลยีและความรู้ทาง วิทยาการ 

ใหม่ๆเกิดข้ึนและถูกส่งต่อไปทัว่โลกอย่างไร้ขีดจาํกดัผ่านช่องทางอินเตอร์ เน็ต เทคโนโลยีและ การรับรู้อย่าง

รวดเร็วเหล่าส่งผลในดา้นความเป็นส่วนตวัน้อยลง ความผิดพลาดในอดีตท่ีถูกเก็บเอาไว ้เป็นความลบัไดรั้บ               

การเปิดเผยมากข้ึน ความโปร่งใส จริยธรรม ถูกตั้งเป็นประเด็นอยา่งเขม้ขน้ในการ บริหารงานองคก์รในทุกวนัน้ี 

อยา่งไรก็ตามความสาํคญัตกอยูท่ี่ผูน้าํองคก์ร จาํเป็นตอ้งตระหนกัในความเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีดว้ย และตอ้งปรับ 

ตวัให้ทนัยคุ เพราะทุกวนัน้ีหมดยคุเถา้แก่เป็นจอมบงการหรือ อศัวินมา้ขาว แลว้ อีกทั้งกฎหมายเก่ียวกบั สังคมก็

รุนแรงมากข้ึนในการคุม้ครองความปลอดภยัและสวสัดิภาพของผูบ้ริโภค 

ซ่ึงการศึกษาภาวะผูน้าํกบัการเปล่ียนแปลงยคุใหม่ และศึกษาปัจจยัภาวะผูน้าํกบัการเปล่ียนแปลงยคุใหม่

ตามสถานการณ์การแข่งขนัทางธุรกิจ มกัพบวา่ ความเป็นผูน้าํท่ีมีคุณธรรมและไม่เอารัดเอาเปรียบผูค้น ลูกคา้ รัก

และมีนํ้ าใจกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ไม่ทอดท้ิงยามลาํบาก ลว้นมีในคนเหล่านั้น ส่งผลให้เกิดความสําเร็จ ในธุรกิจ

แบบยัง่ยืนไปไดห้ลายรุ่นจนถึงปัจจุบนัเป็นการเรียนรู้ภาวะผูน้าํกบัการเปล่ียนแปลงยคุใหม่ท่ีเกิดข้ึน ให้มีความ

เขา้ใจถึงภาวะผูน้าํกบัการเปล่ียนแปลงยคุใหม่ท่ีมีหลากหลายรูปแบบท่ีสามารถรับรู้ได ้สามารถพยากรณ์ได ้ภาวะ

ผูน้าํกบัการเปล่ียนแปลงยุคใหม่หลกัท่ีเกิดข้ึนสามารถแบ่งได ้ดงัน้ี ภาวะผูน้าํกบัการเปล่ียนแปลงยุคใหม่ตาม

ธรรมชาติ (Natural Transformation) ภาวะผู ้นํากับการเปล่ียนแปลงยุคใหม่ตามเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 

(Economical Industry Age) ภาวะผูน้าํกบัการเปล่ียนแปลงยุคใหม่ตามสภาพแวดลอ้ม (Environmental Change) 

และภาวะผูน้าํกบัการเปล่ียนแปลงยคุใหม่ตามสถานการณ์การแข่งขนัทางธุรกิจ (Competitive Advantage) 

 

2. วตัถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาภาวะผูน้าํกบัการเปล่ียนแปลงยคุใหม่ 

2. เพ่ือศึกษาปัจจยัภาวะผูน้าํกบัการเปล่ียนแปลงยคุใหม่ตามสถานการณ์การแข่งขนัทางธุรกิจ 

 

3. ภาวะผู้นํากบัการเปลีย่นแปลงยุคใหม่  

Alvin Toffler. (2016). ภาวะผูน้าํกบัการเปล่ียนแปลงยคุใหม่ ซ่ึงขั้นตอนและวธีิการบริหารภาวะผูน้าํกบั

การเปล่ียนแปลงยคุใหม่ท่ีจะเตรียมความพร้อมในการบริหารและจะกล่าวถึงสภาพจิตใจ ความรู้สึกของบุคคลท่ีมี

ผลจากภาวะผูน้าํกบัการเปล่ียนแปลงยคุใหม่ท่ีเกิดข้ึน และท่ีสาํคญั คือ ผูน้าํภาวะผูน้าํกบัการเปล่ียนแปลงยคุใหม่

จะทําอย่างไรให้ภาวะผู ้นํากับการเปล่ียนแปลงยุคใหม่ท่ีเกิดข้ึนเป็นผลดีต่อองค์กรและต่อบุคคลากร                                   

ซ่ึงประกอบด้วย 1). ผู ้นําแห่งภาวะผู ้นํากับการเปล่ียนแปลงยุคใหม่ (Change Agent), ปัจจัยภาวะผู ้นํากับ                        

การเปล่ียนแปลงยคุใหม่ตามสถานการณ์การแข่งขนัทางธุรกิจ (Transactional Leadership) และผูน้าํแห่งการภาวะผูน้าํ 

กบัการเปล่ียนแปลงยคุใหม่ตามสถานการณ์การแข่งขนัทางธุรกิจ (Transformational Leadership) 2). การบริหาร 

งานภาวะผูน้าํกบัการเปล่ียนแปลงยคุใหม่ขององคก์ร (Management of Planned Organization Change) 3). บทบาท

ของผูน้าํภาวะผูน้าํกบัการเปล่ียนแปลงยคุใหม่ (Role of Change Agent) และ 4). แผนปฏิบติัการบริหารภาวะผูน้าํ

กบัการเปล่ียนแปลงยคุใหม่ (Transactional Plan)  

Michael E. Porter and Robert S. Kaplan. (2016). ภาวะผูน้าํกบัการเปล่ียนแปลงยคุใหม่ตามสถานการณ์

การแข่งขนัทางธุรกิจ (Competitive Advantage) การแข่งขนัทางธุรกิจท่ีมีปัจจยัภาวะผูน้าํกบัการเปล่ียนแปลงยุค

ใหม่จากภายนอก โดยให้มีการเน้นเร่ืองจุดท่ียืน (Position of Business) ของธุรกิจว่าวางสถานะของธุรกิจมี
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ตาํแหน่งอยูง่ตรงไหน และจะตอ้งใส่ใจใจสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจอยา่งไร เพ่ือรักษาสภาพการแข่งขนัทางธุรกิจ

อยา่งไดเ้ปรียบดว้ยเช่นกนั Five Forces Model of Competition อยู ่5 ประการ คือ 

1. New Potential Entrants ผูบุ้กรุกหนา้ใหม่/คู่แข่งรายใหม่ การดาํเนินธุรกิจในปัจจุบนั คู่แข่งรายใหม่ใน

ธุรกิจยอ่มเกิดข้ึนไดเ้สมอตลอดเวลาของวงจรธุรกิจ ไม่วา่จะเป็นธุรกิจผลิตสินคา้ ธุรกิจใหบ้ริการ การทาํงานอยา่ง

มีประสิทธิภาพ การรักษาคุณภาพ ยอ่มเป็นกาํแพงป้องกนัชั้นดีต่อคู่แข่งขนัรายใหม่  

2. Buyers ลูกคา้ (ประจาํ) Customer ลูกคา้ คือ ผูท่ี้สาํคญัท่ีสุดในการทาํธุรกิจ ความตอ้งการของลูกคา้คือ

งานท่ีเราจะตอ้งดาํเนินการใหบ้รรลุถึงความพึงพอใจ จะเห็นวา่ลูกคา้จะมีอาํนาจในการต่อรองเป็นอยา่งมาก  

3. Suppliers ผูผ้ลิต (ถา้เราเป็นคนขาย) / ผูป้้อนวตัถุดิบ (ถา้เราเป็นผูผ้ลิต) การทาํธุรกิจตน้ทุนท่ีสาํคญั

ท่ีสุดคือวตัถุดิบและอุปกรณ์เคร่ืองใช้ การลดตน้ทุนท่ีดีของการทาํธุรกิจก็คือการสร้างขอ้ต่อรองท่ีดีต่อผูข้าย 

(Suppliers) บนความรู้สึกท่ีดี ท่ีซ่ือสตัยซ่ึ์งกนัและกนับนความไวว้างใจฉนัทผ์ูร่้วมทุนทางธุรกิจ  

4. Substitutes ผลิตภณัฑ์ทดแทน (สินคา้/บริการ) นวตักรรมของสินคา้หรือบริการในโลกปัจจุบนัท่ีมี

ภาวะผูน้าํกบัการเปล่ียนแปลงยคุใหม่อยา่งรวดเร็วดว้ยเทคโนโลย ีส่ิงใหม่ๆ ยอ่มเขา้มาทดแทนส่ิงเก่าๆ ไดอ้ยูเ่สมอ 

แรงผลกัดนัจะมีอยูสู่งก็ข้ึนกนัความตอ้งการของลูกคา้และเทคโนโลยท่ีีเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

5. Industry Competitors ผูผ้ลิต/ผูแ้ข่งขนัท่ีมีอยู่เดิมในปัจจุบนัของธุรกิจนั้น สภาพการแข่งขนัในกลุ่ม

ธุรกิจเดียวกนัหรือขา้งเคียง ยอ่มทาํให้เกิดการต่อสู้เพ่ือความอยูร่อดทางธุรกิจ การวางแผนธุรกิจแบบรู้เขารู้เรารบ

ร้อยคร้ัง ชนะร้อยคร้ังจึงสาํคญัยิง่บนการแข่งขนั 

สรุปภาวะผูน้าํกบัการเปล่ียนแปลงยุคใหม่ ในบทน้ีจะกล่าวต่อปัจจยัภายนอกดา้นการแข่งขนั และจะ

กล่าวถึงภาวะผู ้นํากับการเปล่ียนแปลงยุคใหม่ท่ี เป็นปัจจัยภายในท่ีว่าด้วยผู ้นําแห่งการภาวะผู ้นํากับ                                  

การเปล่ียนแปลงยคุใหม่ตามสถานการณ์การแข่งขนัทางธุรกิจ (Transformational Leadership), ปัจจยัภาวะผูน้าํกบั

การเปล่ียนแปลงยคุใหม่ตามสถานการณ์การแข่งขนัทางธุรกิจ (Transactional Leadership) และผูน้าํแห่งภาวะผูน้าํ

กบัการเปล่ียนแปลงยคุใหม่ (Change Agent) เพ่ือการบริหารภาวะผูน้าํกบัการเปล่ียนแปลงยคุใหม่ (Transactional) 

ท่ีสมบูรณ์ จะเห็นวา่ปัจจยัจากการแข่งขนัเป็นส่วนท่ีสาํคญัมากต่อภาวะผูน้าํกบัการเปล่ียนแปลงยคุใหม่ เป็นความ

อยู่รอดทางธุรกิจเป็นภาวะผูน้ํากับการเปล่ียนแปลงยุคใหม่ท่ีมีผลต่อธุรกิจท่ีเราสามารถเรียกว่ากลยุทธ์ทาง                   

การต่อสู้ท่ีตอ้งครบเคร่ือง เป็นศิลปะการต่อสู้แบบประชิตตวั ห้ามกะพริบตา เป็นการแข่งขนัในรูปแบบท่ีเราตอ้ง

ใหมุ้มมองทุกดา้นใหเ้ป็นประโยชน์ในการแข่งขนัทางธุรกิจ 

 

4. ปัจจัยภาวะผู้นํากบัการเปลีย่นแปลงยุคใหม่ตามสถานการณ์การแข่งขันทางธุรกจิ 

Bemd, L. (2012). คาํวา่ Transformation ในภาษาองักฤษ แปลวา่ การเปล่ียนรูป แปลงตวั จาํแลง แปลง 

ซ่ึงการภาวะผูน้ํากับการเปล่ียนแปลงยุคใหม่ตามสถานการณ์การแข่งขนัทางธุรกิจแปลงสถานการณ์ แปลง

พฤติกรรม แปลงความคิด แปลงค่านิยม ละลายพฤติกรรมองคก์ร ละลายพฤติกรรมพนกังาน ทั้งแรงตา้นท่ีเกิดข้ึน

ให้องค์กรสามารถอยู่ได้นั้ นคือความสามารถของผูน้ําแห่งการภาวะผูน้ํากับการเปล่ียนแปลงยุคใหม่ตาม

สถานการณ์การแข่งขนัทางธุรกิจ ผูน้าํแห่งการภาวะผูน้าํกบัการเปล่ียนแปลงยคุใหม่ตามสถานการณ์การแข่งขนั

ทางธุรกิจเป็นผูน้ําท่ีมีอิทธิพลต่อขวญัและกําลงัใจของผูใ้ตบ้ังคบับัญชา ทาํให้ผูใ้ตบ้ังคบับัญชาตระหนักถึง

ความสําคัญของงาน และทุ่มเทแรงกายแรงใจเพ่ือเปล่ียนแปลงองค์กรในทางท่ีดีข้ึน คําว่า ภาวะผู ้นํากับ                          

การเปล่ียนแปลงยุคใหม่ ในความหมายของผูน้าํแห่งการภาวะผูน้าํกบัการเปล่ียนแปลงยุคใหม่ตามสถานการณ์ 

การแข่งขนัทางธุรกิจ ก็คือ ภาวะผูน้าํกบัการเปล่ียนแปลงยคุใหม่องคก์รใหดี้ข้ึน ผา่นภาวะผูน้าํกบัการเปล่ียนแปลง
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ยคุใหม่พฤติกรรม และความคิดของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในการทาํงาน โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะทาํใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชา

ลดแรงต่อตา้น สร้างแรงสนบัสนุน สร้างระบบการส่ือสารทาํความเขา้ใจภายในองคก์รให้เกิดแรงบนัดาลใจเป็น

หน่ึงเดียวกนั 

ซ่ึงจากผลการวจิยัเบ้ืองตน้ (ฉฐัวฒัน์  ชชัณฐาภฏัฐ์., 2562) เร่ือง ภาวะผูน้าํภาวะผูน้าํกบัการเปล่ียนแปลง

ยคุใหม่และการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสยามควอลิต้ี อินดสัทร้ีสกบัประสิทธิผลขององคก์ารกบัการ

รับรู้ของหัวหนา้งานสยามควอลิต้ี อินดสัทร้ีส โดยการสังเกต พบวา่  1)  ภาวะผูน้าํภาวะผูน้าํกบัการเปล่ียนแปลง

ยุคใหม่  มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดับสูงกับประสิทธิผลองค์การ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

(r=720) 2)  การบริหารแบบมีส่วนร่วมมีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัปานกลาง  กบัประสิทธิผลองคก์ารอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  (r=691) 3) กลุ่มตวัแปรท่ีสามารถร่วมกนัพยากรณ์ประสิทธิผลองคก์ารไดอ้ย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 คือ การกระตุน้ปัญญา  การกระจายอาํนาจและการใชอ้าํนาจในการตดัสินใจ และ

การสร้างวสิยัทศัน์ การถ่ายทอดวสิยัทศัน์และการปลูกฝังค่านิยม 

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                                     

การเปล่ียนแปลงยคุใหม่ตามสถานการณ์การแข่งขนัทางธุรกิจจะทาํในทางตรงขา้มกบัผูน้าํแห่งภาวะผูน้าํกบัการ

เปล่ียนแปลงยคุใหม่ท่ีมุ่งยกระดบัความรู้และความสามารถของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในระยะยาว ปัจจยัภาวะผูน้าํกบั

การเปล่ียนแปลงยคุใหม่ตามสถานการณ์การแข่งขนัทางธุรกิจจะมุ่งไปท่ีความสาํเร็จของงานในระยะสั้น โดยใช้

หลกัของการสร้างแรงจูงใจ (Motivation) โดยการให้รางวลัและส่ิงจูงใจเป็นเกณฑ์ในการบรรลุเป้าหมาย และมี

บทลงโทษเป็นเคร่ืองมือในการทาํงานหากการทาํงานนั้น ๆ ไม่บรรลุเป้าหมายท่ีตั้ งไว ้ปัจจัยภาวะผูน้ํากับ                   

การเปล่ียนแปลงยคุใหม่ตามสถานการณ์การแข่งขนัทางธุรกิจกบัทฤษฎีของมาสโลว ์การท่ีจะเป็นผูน้าํท่ีดีไดน้ั้น 

นอกจากจะตอ้งมีบารมีและวสิัยทศัน์แลว้ ผูน้าํจะตอ้งเขา้ใจในความตอ้งการพ้ืนฐานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา สาํหรับ

ผูน้าํองคก์รแลว้ ทฤษฎีแห่งความตอ้งการพ้ืนฐานของมนุษย ์ของ Abraham Maslow ท่ีเขียนข้ึนตั้งแต่ในปี ค.ศ. 

1943 ยงัใชไ้ดดี้ในปัจจุบนั ของคนเราจะเห็นวา่อยูใ่นปัจจยัพ้ืนฐานของความตอ้งการของมนุษยต์ามลาํดบัขั้นความ

ตอ้งการของมนุษย ์(Hierarchy of Needs) ของ Maslow ไดแ้สดงใหเ้ห็นความตอ้งการของมนุษยจ์ะสามารถแบ่งได้

ตามลาํดบัขั้นของความจาํเป็น Maslow ใหค้วามหมายคาํวา่ Needs คือ ความปรารถนาทางดา้นร่างกายและจิตใจท่ี

ยงัตอ้งการมี มี 5 ขั้น กล่าวคือ  

Step 1. Physiological Needs ความตอ้งการปัจจยัขั้นพ้ืนฐาน 4 ประการ คือ อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยู่

อาศยั ยารักษาโรค เป็นความตอ้งการเบ้ืองตน้ขั้นพ้ืนฐานของมนุษย ์ตั้งแต่ในอดีตกาลจนถึงปัจจุบนัเราจะเห็นได้

วา่ ปัจจยัพ้ืนฐานบางส่ิงจึงอาจเป็นความฝันของผูท่ี้ขาดแคลนท่ีตอ้งการมีความสุขสบายในชีวติ  

Step 2. Safety Needs ในขั้นท่ี 2 มนุษยต์อ้งการความปลอดภยัในชีวิต ความตอ้งการความปลอดภยัทาง

กาย สภาวะการทาํงานท่ีปลอดภยั ความมัน่คงในงาน เงินเดือน และค่าตอบแทน  

Step 3. Social Needs ความตอ้งการการยอมรับจากสงัคม จากเพ่ือน จากผูร่้วมงาน ปรารถนาท่ีจะอยูเ่ป็น

หมู่ มีเพ่ือนร่วมงานดีมีปฏิสมัพนัธ์กบัลูกคา้ เจา้นายพอใจ และช่ืนชอบ  

Step 4. Esteem Needs ความมีช่ือเสียง มีเกียรติและการเคารพนับถือจากผูอ่ื้นรับผิดชอบงานช้ินสาํคญั 

สนบัสนุนใหมี้ตาํแหน่งงานท่ีสูงข้ึนไดรั้บการยอมรับ นบัถือ จากเจา้นาย 

Step 5. Self-Actualization Needs การบรรลุในอุดมการณ์แห่งชีวติของตนเอง มีความคิดสร้างสรรค ์และ

ทา้ทายในงานเปิดโอกาสใหมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจความยดืหยุน่ในการทาํงาน และความอิสระในการทาํงาน 
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สรุปปัจจยัภาวะผูน้าํกบัการเปล่ียนแปลงยุคใหม่ตามสถานการณ์การแข่งขนัทางธุรกิจจะมีลกัษณะใช้

รางวลัและบทลงโทษ (Contingent Reward) ปัจจัยภาวะผูน้ํากับการเปล่ียนแปลงยุคใหม่ตามสถานการณ์การ

แข่งขนัทางธุรกิจจะรู้ว่าผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตอ้งการอะไร และจะพยายามเสนอส่ิงดงักล่าวเพ่ือแลกกบัผลของงาน 

การให้รางวลัและลงโทษผู ้ใต้บังคับบัญชาตามประสิทธิผลของงาน เป็นทักษะท่ีปัจจัยภาวะผู ้นํากับการ

เปล่ียนแปลงยุคใหม่ตามสถานการณ์การแข่งขนัทางธุรกิจใชไ้ดอ้ย่างคล่องแคล่ว เป็นผูจ้ดัการความผิดพลาด 

(Management by Exception) หลงัจากท่ีกาํหนดเป้าหมายของงานไวอ้ย่างชัดเจนแล้ว ปัจจัยภาวะผูน้ํากับการ

เปล่ียนแปลงยคุใหม่ตามสถานการณ์การแข่งขนัทางธุรกิจจะเขา้มาแทรกแซงกระบวนการทาํงานก็ต่อเม่ือมีความ

ผิดพลาดเกิดข้ึนเท่านั้น ลกัษณะของผูน้าํแบบน้ียงัแบ่งได้เป็นสองแบบ คือ Active Management by Exception 

และ Passive Management by Exception และผูแ้บบผูน้าํแบบ Active Management by Exception จะควบคุมดูแล

ผูใ้ตบ้ังคบับญัชาให้ทาํงานตามกรอบท่ีวางไว ้และทาํการแก้ไขขอ้บกพร่องอยู่ตลอดเวลา รูปแบบผูน้ําแบบ 

Passive Management by Exception จะทาํการแก้ไขขอ้บกพร่องเม่ือรับรู้ว่ามีความผิดพลาดเกิดข้ึนเท่านั้น โดย

ไม่ได้สนใจการทํางานของผูใ้ต้บังคับบัญชาเท่าใดนัก ถ้าผูน้ําน่ิงเฉยมาก ๆ ก็อาจเรียกว่าเป็น Laissez-Fair 

Leadership หรือไร้ความเป็นผูน้าํเลยก็ได ้(Chang, H.H., & Ku, P.W., 2009). 

 

8. สรุป  

ภาวะผูน้าํกบัการเปล่ียนแปลงยคุใหม่นั้น ผูน้าํจะตอ้งมีวิสัยทศัน์ท่ีกวา้งไกล (Vision) สามารถมองเห็น 

และคาดการณ์อนาคตและรู้ว่าควรจะตอ้งทาํอยา่งไรในการตอบสนองต่อวิสัยทศัน์ท่ีกาํหนดข้ึน ดว้ยการคิดใน

เชิงกลยทุธ์ (Strategic Thinking) วา่ทาํอยา่งไรในการเขา้สู่เป้าหมาย จะวางกลยทุธ์หรือวิธีการอยา่งไรเพ่ือใหพ้นัธ

กิจ (Mission) ท่ีวางไวส้าํเร็จอยา่งมีขน้ตอนรวมถึงความคิดในมุมต่าง ๆ เพ่ือสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ (Creativity and 

Innovation Thinking) ด้วยการนําความคิดเชิงระบบ (System Thinking) มาเป็นหลักในการพฒันาระบบหรือ

กระบวนการทาํงานให้ดียิ่งข้ึนซ่ึงผูน้าํเองตอ้งพร้อมท่ีจะยืดหยุ่น (Flexibility) และปรับเปล่ียนตนเองให้เขา้กบั

ภาวะผูน้าํกบัการเปล่ียนแปลงยคุใหม่ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน และส่ิงท่ีขาดไม่ไดเ้ลยในตวัผูน้าํนัน่ก็คือ ตอ้งเป็นผูเ้รียนรู้

อยา่งต่อเน่ือง (Continual Learning) และพฒันาการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง (Increate Learning Curve) มีการรับรู้และ

ยอมรับในขอ้มูลใหม่ๆ รวมทั้ งขอ้มูลป้อนกลบัจากผูอ่ื้น เพ่ือนําขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีได้รับมาให้มีภาวะผูน้ํากับการ

เปล่ียนแปลงยุคใหม่ให้เป็นขอ้มูลในรูปแบบสารสนเทศ (Information Technology) เพ่ือใช้เป็นขอ้มูลในการ

พฒันาและปรับปรุงองคก์ร หน่วยงาน และทีมงานใหส้ามารถทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน (Barros, S. 

A., Sampaio, P., & Saraiva, P., 2014). 

ปัจจยัภาวะผูน้าํกบัการเปล่ียนแปลงยคุใหม่ตามภาวะของการแข่งขนัทางธุรกิจท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลา การ

ขบัเคล่ือนองค์กรธุรกิจให้สามารถอยู่รอดมีความเจริญต่อเน่ือง คือ ผูน้าํท่ีดีท่ีสามารถนาํพาองค์การให้ก้าวไป

ขา้งหนา้อยา่งย ัง่ยนืจะตอ้งมีการผสมผสานกนัระหวา่งความเป็นผูน้าํแห่งการ เปล่ียนแปลงและปัจจยัภาวะผูน้าํกบั

การเปล่ียนแปลงยคุใหม่ตามสถานการณ์การแข่งขนัทางธุรกิจ นัน่คือ ปัจจยัภาวะผูน้าํกบัการเปล่ียนแปลงยคุใหม่

ตามสถานการณ์การแข่งขนัทางธุรกิจยอ่มเนน้การวางรากฐานและแนวทางของภาวะผูน้าํกบัการเปล่ียนแปลงยคุ

ใหม่อย่างเป็นขั้นเป็นตอน มีความเขา้ใจในแรงตา้นทางความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากบุคคล เพ่ือให้บรรลุสู่

วิสัยทศัน์ ส่วนปัจจยัภาวะผูน้าํกบัการเปล่ียนแปลงยุคใหม่ตามสถานการณ์การแข่งขนัทางธุรกิจ เป็นการสร้าง

แรงจูงใจบุคคลโดยการใหร้างวลัและบทลงโทษ ดงันั้นผูน้าํแห่งภาวะผูน้าํกบัการเปล่ียนแปลงยคุใหม่ท่ีดีคือผูน้าํท่ี

มีการใชท้ั้งสองแนวทางในการดาํเนินการ เพ่ือผลสุดทา้ยคือเพ่ือใหอ้งคก์รมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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9. ข้อเสนอแนะ  

1. ภาวะผูน้าํกบัการเปล่ียนแปลงยคุใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพสูงไดน้ั้น ผูบ้ริหารจะตอ้งมีทั้งความเป็นผูน้าํ

แห่งภาวะผูน้าํกบัการเปล่ียนแปลงยคุใหม่ (Change Agent) และ ปัจจยัภาวะผูน้าํกบัการเปล่ียนแปลงยคุใหม่ตาม

สถานการณ์การแข่งขันทางธุรกิจ (Transactional Leadership) โดยจะต้องเป็นผูน้ําท่ีดีแห่งการภาวะผูน้ํากับ                 

การเปล่ียนแปลงยคุใหม่ตามสถานการณ์การแข่งขนัทางธุรกิจ (Transformation Leadership) ท่ีดีท่ีสามารถยอมรับ

ภาวะผูน้าํกบัการเปล่ียนแปลงยคุใหม่  

2. ปัจจยัภาวะผูน้าํกบัการเปล่ียนแปลงยคุใหม่ตามสถานการณ์การแข่งขนัทางธุรกิจท่ีสาํคญัท่ีจะบ่งช้ีวา่

ควรใชภ้าวะผูน้าํแบบไหน เม่ือไร ซ่ึงในทางปฏิบติัการใชภ้าวะปัจจยัภาวะผูน้าํกบัการเปล่ียนแปลงยุคใหม่ตาม

สถานการณ์การแข่งขนัทางธุรกิจในองค์การยงัเป็นส่ิงท่ีจาํเป็น เพ่ือจูงใจให้พนักงานทาํงานหนักข้ึน เพียงแต่             

การใชภ้าวะปัจจยัภาวะผูน้าํกบัการเปล่ียนแปลงยคุใหม่ตามสถานการณ์การแข่งขนัทางธุรกิจอาจจะทาํใหอ้งคก์ร

ประสบความสาํเร็จในระยะสั้นเท่านั้น เพราะความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของบุคคลไม่ไดอ้ยูท่ี่การไดข้ึ้นเงินเดือน หรือ

การไดเ้ล่ือนตาํแหน่งเสมอไป  
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเปรียบเทียบ

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของขา้ราชการในสาํนกังาน ป.ป.ช. จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล เพศ อาย ุสถานภาพ

สมรส ระดบัการศึกษา อายุงาน และรายไดต้่อเดือน กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ ขา้ราชการสํานักงาน 

ป.ป.ช. จาํนวน 310 คน โดยใชว้ิธีทาํการสุ่มตวัอยา่งแบบชั้นภูมิ (Stratified sampling) วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหา

ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test, F test และเปรียบเทียบเป็นรายคู่ด้วยวิธี Least-

Significant Different (LSD) 

 ผลการวจิยัพบวา่ 

 1. ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เ ม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า                         

ดา้นคุณภาพของงาน ปริมาณงาน เวลา และค่าใชจ่้าย ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก  

 2. ผลการทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ

ขา้ราชการในสาํนกังาน ป.ป.ช. จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และรายได ้ท่ีแตกต่างกนัมี

ระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี .01 ในดา้นสถานภาพสมรส อายุ

งาน ไม่แตกต่าง 

 

คาํสําคญั: ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน, สาํนกังาน ป.ป.ช. 

 

ABSTRACT 

 This research aimed to study and compare Work Efficiency among Officers of the National Anti-

Corruption 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 Anti-

Corruption 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. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 โลกในปัจจุบนัท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเขา้มามีบทบาทในการดาํรงชีวิต

ประจําวนัมากข้ึน ทั้ งด้านการติดต่อส่ือสาร การคมนาคมท่ีสะดวกรวดเร็วข้ึน การเปล่ียนแปลงไปของ

สภาพแวดลอ้มทางสังคม หลายประเทศเปล่ียนแปลงไปเป็นประเทศอุตสาหกรรมตามกระแสโลกาภิวตัน์โลก  

เกิดเมืองอุตสาหกรรมใหม่ในประเทศต่าง ๆ ข้ึนอยา่งรวดเร็ว และจาํนวนแรงงานท่ีเพ่ิมข้ึนตามไปดว้ย มีการนาํ

ทรัพยากรทางธรรมชาติมาใชเ้พ่ือตอบสนอง  ความตอ้งการของผูบ้ริโภค แรงงานจึงถือเป็นปัจจยัการผลิต และทุน

มนุษย์ท่ีสําคญั เม่ือมนุษยเ์ขา้มามีบทบาทในการขบัเคล่ือนธุรกิจ และเป็นฟันเฟืองท่ีสําคญัยิ่งต่อการพฒันา

เศรษฐกิจของประเทศต่อไป เม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงดงัท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ ทาํใหอ้งคก์ารต่าง ๆ  ใหค้วามสาํคญัต่อ

ทรัพยากรมนุษยม์ากข้ึน เพ่ือเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจ ด้วยการพฒันาและเพ่ิม

ศกัยภาพการทาํงานให้กบัทรัพยากรมนุษย ์โดยรวมไปถึงการพฒันาคุณภาพชีวิตในการทาํงานของแรงงานให้มี

คุณภาพชีวิตท่ีดี ซ่ึงเป็นปัจจยัพ้ืนฐานท่ีสาํคญัของมนุษย ์โดยเฉพาะอยา่งยิ่งคุณภาพชีวิตท่ีดีในการทาํงาน เพราะ 

“มนุษย”์ เป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าและสาํคญัขององคก์าร ช่วยสร้างประโยชน์และความสาํเร็จใหก้บัองคก์าร     เม่ือ

แรงงานทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจใหก้บังาน การมีคุณภาพชีวติท่ีดีของแรงงาน ยอ่มจะส่งผลไปยงัประสิทธิภาพ

ในการปฏิบติังาน และประสิทธิผลขององคก์ารโดยรวม (สมพงศ ์รัตนนุพงศ,์ 2558)  

 สาํหรับประสิทธิภาพในการทาํงาน เกิดจากความพึงพอใจในการทาํงานของบุคลากรในองคก์รเช่นกนั 

ซ่ึงมีผลต่อความสาํเร็จของงานและองคก์ร รวมทั้งความสุขของผูท้าํงานดว้ย กล่าวไดว้า่หากองคก์รใดบุคลากรไม่

มีความพึงพอใจในการทาํงาน ก็อาจจะเป็นมูลเหตุหน่ึงท่ีทาํใหผ้ลงานและการปฏิบติังานไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผล

ให้คุณภาพของงานลดลง และเป็นผลเสียต่อองคก์ร ทาํให้งานเกิดความเสียหาย และทาํให้เกิดปัญหาทางวินยัได้

อีกดว้ย แต่ในทางตรงกนัขา้มหากองคก์รมีบุคลากรท่ีมีความพึงพอใจในการทาํงาน ก็ยอ่มส่งผลทางบวกต่อการ

ปฏิบติังาน นอกจากน้ียงัเป็นส่ิงท่ีสะทอ้นถึงประสิทธิภาพของการปฏิบติังาน และภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารองคก์ร

นั้น ๆ หากหน่วยงานใดเห็นความสาํคญัของประสิทธิภาพในการทาํงานให้เกิดข้ึนกบับุคลากรในหน่วยงานของ

ตน และมีความเขา้ใจในปัจจยัหรือองค์ประกอบท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพ อีกทั้งตระหนักอยู่เสมอว่าความรู้สึก

กระตือรือร้นในการทาํงานนั้นสามารถเปล่ียนไดต้ลอดเวลา ตามสภาพการณ์หรือตามเวลา (ปรียาพร วงศ์อนุตร

โรจน์, 2548)  

  ประกอบกบัรัฐบาลไดเ้ห็นความสําคญัในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในสังคม จึงไดจ้ดัตั้ง

สาํนกังาน ป.ป.ช. ซ่ึงมีหนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลในเร่ืองดงักล่าว และไดมี้ยทุธศาสตร์ชาติวา่ดว้ยการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (2560 – 2564) สาํนกังาน ป.ป.ช. ไดก้ล่าวถึงสถานการณ์การทุจริตในประเทศไทย 
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ไวด้งัน้ี การทุจริตในสงัคมไทยระหวา่งช่วงเวลากวา่ทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอยา่งมหาศาลและเป็นอุปสรรค

สาํคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมท่ีเป็นทุจริตทางตรงไม่ซบัซอ้น 

อาทิ การรับสินบน การจดัซ้ือจดัจา้ง ในปัจจุบนัไดป้รับเปล่ียนเป็นการทุจริตท่ีซบัซอ้นมากข้ึน ตวัอยา่งเช่น      การ

ทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตขา้มแดนขา้มชาติ ซ่ึงเช่ือมโยงไปสู่อาชญากรรมอ่ืนๆ มากมาย และส่งผลกระทบทาง

ลบในวงกวา้ง (พรเวช มัน่ไทรทอง, 2559) 

  การทุจริตเป็นปัญหาสากลท่ีทุกประเทศลว้นให้ความสาํคญั รวมทั้งประเทศไทย ประเทศไทยจึงไดใ้ห้

สัตยาบนัเขา้เป็นรัฐภาคีเป็นลาํดบัท่ี 149 เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2554 ในอนุสัญญาสหประชาชาติวา่ดว้ยการต่อตา้น

การทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention against Corruption : UNCAC) ท่ีว่าดว้ยความร่วมมือระหว่าง

ประเทศในการติดตามทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการทุจริตกลบัคืน รวมทั้งการใหค้วามร่วมมือซ่ึงกนัและกนัทางกฎหมาย

เพ่ือดาํเนินคดีกบัผูก้ระทาํผิดอยา่งสมบูรณ์ ประเทศไทยไดพ้ยายามแกปั้ญหาการทุจริตในระดบัประเทศมาอยา่ง

ต่อเน่ือง รวมทั้งบูรณาการความร่วมมือใหเ้ขม้แขง็ยิง่ข้ึน ดว้ยการดาํเนินการตามยทุธศาสตร์ชาติวา่ดว้ยการป้องกนั

และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 1 (2551 – 2555) และยุทธศาสตร์ชาติว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการ

ทุจริต ระยะท่ี 2 (2556 – 2560) ซ่ึงพบว่าการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในสังคมไทยมีผลในระดบัหน่ึง 

และจําเป็นตอ้งดําเนินการอย่างต่อเน่ืองด้วยยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ท่ีเป็นรูปธรรม ท่ีสามารถป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตท่ีทวคีวามซบัซอ้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (พรเวช มัน่ไทรทอง, 2559) 

 ในปัจจุบนัเร่ืองของการทุจริตคอรัปชัน่จึงเป็นเร่ืองท่ีสาํคญัของสงัคม ส่งผลใหเ้จา้หนา้ท่ีตอ้งดาํเนินงาน

ในภารกิจของตนเองให้แลว้เสร็จ ให้ทนัต่อการตอบสนองต่อประชาชน ภายใตข้อ้จาํกดัในเร่ืองระยะเวลาและ

ปริมาณงาน ท่ีมีสะสมเป็นจาํนวนมากไม่เหมาะสมกับจาํนวนบุคลากรท่ีมีอยู่ และปัญหาการดาํเนินการเร่ือง

ร้องเรียนท่ีมีความยุ่งยากซับซ้อน ซ่ึงตอ้งอาศยับุคลากรท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญและความชาํนาญเฉพาะดา้น    

มาทาํหนา้ท่ี ดงันั้นจากลกัษณะ สภาพแวดลอ้มดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้จิยัเช่ือวา่ในเร่ืองประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน

น่าจะเป็นส่วนสาํคญัท่ีแกปั้ญหาต่างๆ สร้างความพึงพอใจ และทาํใหป้ระสิทธิภาพในการทาํงานท่ีดีข้ึนได ้

 ดงันั้น ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะทาํการศึกษาเร่ือง “ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ

ขา้ราชการในสาํนกังาน ป.ป.ช.” อนัจะเป็นประโยชน์ต่อองคก์รซ่ึงนอกจากจะทาํใหท้ราบถึงประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังานแลว้ยงัจะทาํใหผู้บ้ริหารสามารถนาํไปวิเคราะห์วางแผนกลยทุธ์หรือสามารถกาํหนดเป็นแนวทางท่ีจะ

ตอบสนองกบัความตอ้งการของพนกังาน เพ่ือสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ซ่ึงจะทาํใหผ้ลการปฏิบติังาน

ในภาพรวมขององคก์รดีข้ึน และยงัจะเป็นขอ้มูลประกอบ เพ่ือเสนอแนะแนวทางท่ีเป็นประโยชน์ในการพฒันา

บุคลากรให้มีคุณภาพสามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อนัจะส่งผลทาํให้องค์กรมี

ศกัยภาพในการบริหารจดัการในภารกิจของหน่วยงานไดอ้ยา่งท่ีประชาชนคาดหวงั 
 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพ่ือศึกษาระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของขา้ราชการสาํนกังาน ป.ป.ช. 

2. เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของขา้ราชการสาํนกังาน ป.ป.ช. จาํแนกตามปัจจยั

ส่วนบุคคล  
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3. กรอบแนวคิดในการวจัิย   

 Peterson and Plowman สรุปองคป์ระกอบของประสิทธิภาพ ไว ้4 ขอ้ดว้ยกนั คือ 

 1. คุณภาพของงาน (Quality) จะตอ้งมีคุณภาพสูง 

 2. ปริมาณงาน (Quantity) งานท่ีเกิดข้ึนจะตอ้งเป็นไปตามความคาดหวงัของหน่วยงาน 

 3. เวลา (Time) คือ เวลาท่ีใชใ้นการดาํเนินงานจะตอ้งอยูใ่นลกัษณะท่ีถูกตอ้ง 

 4. ค่าใชจ่้าย (Costs) ในการดาํเนินการทั้งหมดจะตอ้งเหมาะสมกบังาน 

 ผูว้จิยัไดน้าํแนวคิดประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ Peterson & Plowman มาเป็นกรอบแนวคิด

สาํหรับงานวจิยัในคร้ังน้ี 

 

                ตวัแปรอิสระ         ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

สมมตฐิานในการวจิยั 

 ขา้ราชการสาํนกังาน ป.ป.ช. ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนั มีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานท่ีแตกตา่งกนั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

 4.1 แบบแผนการวจิยั  

  การวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ระยะเวลาท่ีใช้ในการศึกษา ตั้ งแต่                        

1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562 รวมระยะเวลาทั้งส้ิน 6 เดือน  

 4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

  ประชากร คือ ขา้ราชการสํานักงาน ป.ป.ช. ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในส่วนกลาง จาํนวน 1,362 คน โดยการ

กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง คาํนวณจากขา้ราชการสาํนกังาน ป.ป.ช. ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในส่วนกลาง  ซ่ึงมีประชากร

จาํนวน 1,362 คน  โดยใชสู้ตร Yamane (1973) ซ่ึงกาํหนดระดบัความเช่ือมัน่ไวท่ี้ 95% ดงันั้น จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง

ท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเท่ากบั 310 คน โดยใชว้ิธีทาํการสุ่มตวัอยา่งแบบชั้นภูมิ (Stratified sampling) โดยเลือกกลุ่ม

ตวัอยา่งแต่ละชั้นภูมิดว้ยการสุ่มแบบสดัส่วน ใหเ้ป็นสดัส่วนเดียวกบัประชากร ดงัตาราง 1 

 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. สถานภาพสมรส 

4. ระดบัการศึกษา 

5. อายงุาน 

6. รายไดต้่อเดือน 

ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังาน 

1. คุณภาพของงาน 

2. ปริมาณงาน 

3. เวลา 

4. ค่าใชจ่้าย 
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ตาราง 1 รายละเอียดกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั 

สาํนกังาน ป.ป.ช. (ส่วนกลาง) จาํนวนประชากร กลุ่มตวัอยา่ง ร้อยละ 

กลุ่มอาํนวยการ 334 76 24.52 

กลุ่มวชิาการ 194 44 14.19 

กลุ่มภารกิจดา้นส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม 

และป้องกนัการทุจริต 125 29 9.36 

กลุ่มภารกิจตรวจสอบทรัพยสิ์น 107 24 7.74 

กลุ่มภารกิจดา้นปราบปรามการทุจริต 485 110 35.48 

กลุ่มภารกิจท่ีข้ึนตรงต่อเลขาธิการ 117 27 8.71 

รวม 1,362 310 100 

 

       4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 

  ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาประกอบดว้ยตวัแปรอิสระ 6 ตวัแปร ไดแ้ก่ 1. เพศ  2. อาย ุ 3. สถานภาพสมรส  

4. ระดบัการศึกษา  5. อายุงาน และ 6. รายไดต้่อเดือน ส่วนตวัแปรตาม ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ไดแ้ก่       

1. คุณภาพของงาน 2. ปริมาณงาน 3. เวลา และ 4. ค่าใชจ่้าย 

      4.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

        เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่แบบสอบถาม (Questionnaire) 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของขา้ราชการ ในสํานักงาน ป.ป.ช. ใน 4 ด้าน แบบปลายปิดและปลายเปิด                   

เพ่ือสอบถามพนกังาน จาํนวน 310 คน มีรายละเอียด ดงัน้ี 

  ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามประกอบด้วย                      

ข้อคําถามเก่ียวกับ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อายุงาน และรายได้ต่อเดือน ลักษณะของ

แบบสอบถามเป็นแบบตรวจรายการ (Check List) 

  ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานสร้างตามแนวคิดและทฤษฎีของ 

Peterson & Plowman ผูว้ิจยัดดัแปลงจากขอ้คาํถามในงานวิจยัของนลพรรณ บุญฤทธ์ิ (2558) จาํนวน 40 ขอ้ ใน 4 

ดา้น แบ่งเป็นดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพของงาน 10 ขอ้  ดา้นปริมาณงาน 10 ขอ้ ดา้นเวลา 10 ขอ้ และดา้น

ค่าใชจ่้าย 10 ขอ้ เป็นแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัการปฏิบติัเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ของลิเคิร์ท (Likert) ซ่ึงผูว้ิจัยกาํหนดค่านํ้ าหนัก หรือคะแนนในการตอบ

แบบสอบถาม 5 ระดบั ดงัน้ี 

  ระดบัคะแนน 5 หมายถึง มีระดบัของประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

 ระดบัคะแนน 4 หมายถึง มีระดบัของประสิทธิภาพมาก 

 ระดบัคะแนน 3 หมายถึง มีระดบัของประสิทธิภาพปานกลาง 

 ระดบัคะแนน 2 หมายถึง มีระดบัของการประสิทธิภาพนอ้ย 

 ระดบัคะแนน 1 หมายถึง มีระดบัของประสิทธิภาพนอ้ยท่ีสุด  

  โดยวิธีการคาํนวณช่วงห่างระหว่างชั้นตามหลกัการหาค่าพิสัย ซ่ึงจะไดช่้วงห่างของแต่ละระดับชั้น

เท่ากบั 0.80 (พวงรัตน์ ทวรัีตน์. 2543) 
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 อนัตรภาคชั้น  = 
พิสัย

จาํนวนชั้น
  

 

    = 
คะแนนสูงสุด−คะแนนตํ่าสุด

จาํนวนชั้น
  

 

    = 
5−1
5

  

    = 0.80 
 

  ดังนั้ น การแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของขา้ราชการใน

สาํนกังาน ป.ป.ช. สามารถแบ่งเกณฑใ์นการแปลผล 5 ระดบัประสิทธิภาพ  ไดด้งัน้ี 

 4.21 – 5.00 หมายความวา่ ประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

 3.41 – 4.20 หมายความวา่ ประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัมาก 

 2.61 – 3.40 หมายความวา่ ประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 1.81 – 2.60 หมายความวา่ ประสิทธิภาพอยูใ่นระดบันอ้ย 

 1.00 – 1.80 หมายความวา่ ประสิทธิภาพอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด   

  ส่วนท่ี 3 เป็นข้อเสนอแนะในการวิจัยเก่ียวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของขา้ราชการใน 

สํานักงาน ป.ป.ช. มีลักษณะเป็นคาํถามปลายเปิด (Open-ended question) ให้ผูต้อบแบบสอบถามได้แสดง                 

ความคิดเห็น   

 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  

  1. สร้างแบบสอบถามโดยกาํหนดขอบเขตของคาํถามเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ

ขา้ราชการใน สํานักงาน ป.ป.ช. ให้ครอบคลุมตามกรอบแนวคิดตวัแปรท่ีกาํหนดไว ้และกาํหนดเน้ือหาใน

ขอ้ความให้ครอบคลุมเร่ืองท่ีทาํการศึกษา โดยพิจารณาให้ผูต้อบแบบสอบถามสามารถตอบขอ้เท็จจริงตรงตาม

วตัถุประสงคท่ี์วางไว ้ 

  2. นาํแบบสอบถามไปใหผู้เ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 ท่านตรวจสอบความถูกตอ้งตรงประเด็นเน้ือหา โดย

การหาดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) และคัดเลือกขอ้คาํถามท่ีได้ค่า IOC 

มากกวา่ 0.5 ข้ึนไป เป็นขอ้คาํถามท่ีมีความเหมาะสมเชิงเน้ือหาและสามารถนาํไปใชท้ดสอบกบักลุ่มตวัอยา่งได ้ 

 3. งานวจิยัในคร้ังน้ีไดค้่า IOC เท่ากบั 1.00 

 4. นําแบบสอบถามท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขแลว้ไปทาํการทดลองใช้ (Try-out) กับขา้ราชการสังกดั

กระทรวงพาณิชย ์จาํนวน 30 ชุด ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจริง เพ่ือหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม

ระดบัของการจูงใจ โดยภาพรวมและรายดา้นโดยวเิคราะห์หาค่าสมัประสิทธิแอลฟา (Alpha-Coefficient)         ของ 

ครอนบคั (Cronbach) ไดค้่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบัเท่ากบั .959 แสดงว่า แบบสอบถามนั้น   มี

ความน่าเช่ือถือท่ีจะสามารถนาํไปแจกกลุ่มตวัอยา่งไดจ้ริง  

 4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดเ้ก็บรวมรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

 1. ดาํเนินการแจกแบบสอบถาม ใหค้รบตามจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละหน่วยท่ีไดก้าํหนดไวด้ว้ย

ตนเอง 
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 2. ตรวจสอบความถูกตอ้งและครบถว้นสมบูรณ์ของแบบสอบถามก่อนท่ีจะนาํมาประมวลผลดว้ย

โปรแกรมสาํเร็จรูปคอมพิวเตอร์ 

 4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  

 ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดมี้การวเิคราะห์ขอ้มูล และสถิติท่ีใชใ้นการวจิยั ดงัน้ี 

 1. สถิติเชิงพรรณนา ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

  1.1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู ้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ

การศึกษา อายงุาน และรายไดต้่อเดือน โดยการหาค่าความถ่ี (Frequency) ค่าเฉล่ีย และค่าร้อยละ (Percentage) 

   1.2 ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของขา้ราชการใน สํานักงาน ป.ป.ช. โดยการหาค่าเฉล่ีย 

(Mean)  ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าความถ่ี (Frequency) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

 2. สถิติเชิงอนุมานท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐานใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

   2.1 ตวัแปรท่ีมี 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ เพศ ผูว้ิจยัใชก้ารทดสอบท่ี (Independent t-test) เพ่ือเปรียบเทียบ

ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 

  2.2 ตวัแปรท่ีมี 3 กลุ่ม ข้ึนไป ไดแ้ก่ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อายงุานและรายได้

ต่อเดือน ของผูต้อบแบบสอบถาม ผูว้ิจยัใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way Analysis of 

Variance) ถา้พบวา่มีความแตกต่างกนั จะใชก้ารทดสอบรายคู่โดยวธีิ Least-Significant Different (LSD) 

 

5. สรุปผลการวจัิย 

 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ 

  เพศของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 64.20 อาย ุ35-44 

ปี จาํนวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 61.90 สถานภาพสมรสของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ี

สถานภาพโสด จาํนวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 49.70 ระดบัการศึกษามีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี จาํนวน 

162 คน คิดเป็นร้อยละ 52.30 อายุงาน 2-5 ปี จาํนวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 46.50 รายได้ต่อเดือนของผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได ้20,000-30,000 บาท จาํนวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 48.40  

 ส่วนท่ี 2 ระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของขา้ราชการในสาํนกังาน ป.ป.ช. 

  พบว่า ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของขา้ราชการ 

สาํนกังาน ป.ป.ช. พบวา่ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.81) เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่  

  ด้านคุณภาพของงาน มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 4.12 รองลงมาด้านปริมาณงานและด้านค่าใชจ่้าย                   

มีค่าเฉล่ีย 3.75 และดา้นท่ีนอ้ยท่ีสุดคือดา้นเวลา คือ 3.62 

 ส่วนท่ี 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 ขา้ราชการสาํนกังาน ป.ป.ช. ท่ีมีเพศต่างกนั มีประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ดา้นคุณภาพของงาน 

ปริมาณงาน เวลา ค่าใชจ่้าย และในภาพรวม มีค่าความแตกต่างอยา่งอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

 ขา้ราชการท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้านคุณภาพของงาน มีความ

แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดา้นปริมาณงาน เวลา ค่าใชจ่้าย และภาพรวมมีความแตกต่างอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

 ขา้ราชการท่ีมีสถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกนัมีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานในทุกดา้นไม่แตกต่าง

กนั  
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 ขา้ราชการท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ดา้นเวลา ค่าใชจ่้าย

และภาพรวม มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ส่วนในดา้นอ่ืนๆ มีประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังานท่ีไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 ขา้ราชการท่ีมีอายงุานท่ีแตกต่างกนั มีประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ในทุกดา้นไม่แตกต่างกนั  

 ขา้ราชการท่ีมีรายไดต้่อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ดา้นปริมาณงาน เวลา 

ค่าใชจ่้ายมีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ส่วนในดา้นอ่ืนๆ มีประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน

ท่ีไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 

6. อภิปรายผล  

 จากการสรุปผลการวิจัยประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการในสํานักงาน ป.ป.ช. มี

รายละเอียดเพ่ืออภิปรายผลในการวจิยั ดงัน้ี 

 จากผลการวิจยั พบวา่ เพศท่ีต่างกนั มีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ สมยศ แยม้เผื่อน (2551) ไดท้าํการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการ

ทาํงานของพนักงานปฏิบติัการ บริษทั เอเชียน มารีนเซอร์วิสส์ (จาํกดั) ผลการศึกษาพบว่า พนักงานท่ีมีเพศท่ี

แตกต่างกนัมีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานแตกต่างกนั 

 จากผลการวิจยั พบวา่ อายท่ีุต่างกนั มีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติ ซ่ึงไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สมชาย เรืองวงษ์ (2552) ได้ทําการศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อ

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั ฮิตาซิคอมเพรสเซอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั ผลการวิจยัพบวา่ 

พนกังานท่ีมีอายตุ่างกนัมีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานแตกต่างกนั 

 จากผลการวจิยั พบวา่ สถานภาพสมรสท่ีต่างกนั มีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานท่ีไม่แตกต่างกนัอย่าง

มีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ จิตราวรรณ ถาวรวงศ์สกุล (2554) ได้ทําการวิจัยเร่ือง 

การศึกษาปัจจยักระบวนทศัน์ทางการบริหารท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของพนักงานระดบั 2-7 ของ               

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สํานักงานใหญ่ ผลการวิจัยพบว่า สถานะสมรสท่ีแตกต่างกันมีประสิทธิภาพใน                            

การปฏิบติังานไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 จากผลการวิจยั พบว่า ระดบัการศึกษาท่ีต่างกนั มีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงไม่

สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ธัญญ์ณณัช รุ่งโรจน์สุวรรณ (2553) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการ

ปฏิบติังานของพนกังานบริษทั อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จาํกดั ผลการศึกษา พบวา่ ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมี

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญั .05 

 จากผลการวจิยั พบวา่ อายงุานท่ีต่างกนั มีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานท่ีไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัผลการวิจยัของ สุรพงษ ์ฉันทพฒัน์พงศ์ (2559) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงานของ

พนกังานสายเทคโนโลยีของธนาคารแห่งหน่ึง พบวา่ บุคลากรท่ีมีอายกุารทาํงานท่ีแตกต่างกนัมีประสิทธิภาพใน

การปฏิบติังานไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 จากผลการวิจัย พบว่า รายได้ต่อเดือนท่ีต่างกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกันซ่ึง

สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ อญัชลี  จอมคาํสิงห์ (2560) ศึกษาเร่ืองประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากร   

กองการเจา้หนา้ท่ีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลรายไดต้่อเดือนท่ี

แตกต่างกนัมีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั 
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7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

 จากผลการวิจัยผู ้วิจัยมีข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อแนวทางปรับปรุงและเพ่ือพัฒนา 

การบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของขา้ราชการสาํนกังาน ป.ป.ช. ดงัน้ี  

 1. ดา้นเวลา ควรมีแนวทางในการบริหารจดัการแนวทาง/ขอ้ปฏิบติัในการปฏิบติังานใหเ้หมาะสม

และทนัเวลา เพ่ือใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปอยา่งรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการทาํงานท่ีสมบูรณ์แบบดา้นการ

ประหยดัหรือความคุม้ค่าของทรัพยากร หน่วยงานควรมีแนวทางในการแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติังาน และควรจดั

ทรัพยากรให้เหมาะสมกบังาน เพ่ือการปฏิบติังานให้บรรลุผลตามท่ีตอ้งการ ดา้นคุณภาพงาน หน่วยงานควรมี

วิธีการพฒันาการปฏิบติังาน และคิดวิเคราะห์วิธีการแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติังาน เพ่ือให้การทาํงานราบร่ืนและ

บรรลุเป้าหมาย ดา้นปริมาณงาน ผูบ้ริหารควรจดัให้มีการมอบหมายงานให้เหมาะสมกบัตาํแหน่งงานและระดบั

งานท่ีตรงความรู้ความสามรถเพ่ือส่งเสริมบุคลากรใหมี้ความรู้ยิง่ข้ึนไปและเกิดทกัษะในการปฏิบติังานดา้นความ

รับผิดชอบ หน่วยงานควรจดัแนวทางในการส่งเสริม สนบัสนุนในการบริหารจดัการงานท่ีรับผิดชอบ              ของ

บุคลากรในหน่วยงาน เพ่ืองานท่ีรับผิดชอบประสบความสาํเร็จ    

 2. จากปัจจัยด้านปริมาณงาน ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน คือ 

บุคลากรมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตนเองมาก และตั้งใจปฏิบติังานจนแลว้เสร็จด้วยความเต็มใจ ดงันั้น 

องค์กรควรรักษาระดบัของปริมาณงานใหอ้ยู่ในความเหมาะสมเพ่ือเป็นแรงจูงใจบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพให้

ดาํรงอยูก่บัองคก์รต่อไป 

 3. จากผลการศึกษาระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานขององค์กร โดยผลคืออยู่ในระดบัมาก 

ดงันั้นองคก์รจาํตอ้งรักษาระดบัของประสิทธิภาพในการปฏิบติังานให้คงอยู่ไวใ้นระดบัน้ีต่อไปเพ่ือผลสัมฤทธ์ิ

ขององคก์ร และจะส่งผลในองคก์รบรรลุเป้าหมายในภารกิจท่ีตั้งไว ้รวมทั้งลดปัญหาการลาออกของขา้ราชการได ้ 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

  จากผลการวิจัยผูว้ิจัยมีขอ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ต่อแนวทางปรับปรุง และเพ่ือพฒันาการ

บริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของขา้ราชการสาํนกังาน ป.ป.ช. ดงัน้ี 

  1. ควรทาํการศึกษาวิจัยเร่ืองประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการสํานักงาน ป.ป.ช. 

เปรียบเทียบกบัขา้ราชการของหน่วยงานอ่ืน เช่น ขา้ราชการองคก์รอิสระอ่ืนๆ ขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน ขา้ราชการ

สงักดักระทรวงต่างๆ หน่วยงานรัฐวสิาหกิจเพ่ือศึกษาความแตกต่างและนาํผลมาประยกุตใ์ชใ้นการบริหารจดัการ

ในองคก์รใหเ้กิดประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

  2. ผลจากการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีทาํให้ทราบถึงระดับของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

ขา้ราชการสํานักงาน ป.ป.ช. ดงันั้น หากองค์กรตอ้งการท่ีจะเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบติังานให้มีคุณภาพ              

ควรทาํการศึกษาการเพ่ิมเติมเก่ียวกบักลยทุธ์ในการสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติังานดงักล่าวขา้งตน้ 

  3. การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน โดยใช้แบบสอบถามเป็น

เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล ดังนั้น การศึกษาคร้ังต่อไปจึงควรใช้การวิจยัเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก 

เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลรายละเอียดในประเด็นอ่ืนๆ เพ่ิมเติมมากยิง่ข้ึน 

  4. ควรศึกษาตวัแปรอ่ืนๆ เพ่ิมเติมท่ีอาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน เช่น แรงจูงใจ 

คุณภาพชีวติในการทาํงาน เป็นตน้ เพ่ือใหก้ารศึกษาเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานครบถว้นยิง่ข้ึน 
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