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บทคัดย่อ  

“สถาบนัอนุญาโตตุลาการ” เป็นหน่วยงานหรือสถาบนัท่ีจดัตั้งข้ึนเพ่ือใหบ้ริการดา้นการระงบัขอ้พิพาท

ทางอนุญาโตตุลาการ มีอาํนาจในการดําเนินการต่างๆ ท่ีจําเป็นเพ่ือให้การดําเนินกระบวนพิจารณาในชั้น

อนุญาโตตุลาการสามารถกระทาํการต่อไปได ้สถาบนัอนุญาโตตุลาการจึงตอ้งมีความเป็นกลางและความเป็น

อิสระเพ่ือเป็นหลกัประกันการจัดการขอ้พิพาทอย่างบริสุทธ์ิยุติธรรม ในขณะท่ีสถาบันอนุญาโตตุลาการใน

ประเทศไทยหลายแห่ง มีสถานะเป็นส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ทําให้ความสัมพันธ์ในสัญญา

อนุญาโตตุลาการของสถาบนัอนุญาโตตุลาการในประเทศไทยยงัไม่สอดคลอ้งกบัหลกัสากลและไม่เหมาะสม 

กับลกัษณะขอบเขตอาํนาจและการจัดการขอ้พิพาทของสถาบันอนุญาโตตุลาการ ซ่ึงทาํให้เกิดผลกระทบต่อ

รูปแบบวิธีการคดัคา้นขอบเขตอาํนาจและการจดัการขอ้พิพาทของสถาบันอนุญาโตตุลาการก่อนการแต่งตั้ง               

คณะอนุญาโตตุลาการ  

ผลจากการศึกษาพบว่า สมควรส่งเสริมและผลกัดนัให้สถาบนัอนุญาโตตุลาการเป็นหน่วยงานอิสระ            

ไม่มีสถานะเป็นหรืออยู่ในสังกัดส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ รวมถึงแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติของ

พระราชบญัญติัอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 โดยยกร่างบทบญัญติัเพ่ือรับรองความมีอยู่และอาํนาจของสถาบนั

อนุญาโตตุลาการให้มีความชดัเจน รวมถึงบทบญัญติัวา่ดว้ยกระบวนการชั้นพิจารณาอนุญาโตตุลาการท่ีเก่ียวกบั

การเร่ิมตน้กระบวนพิจารณาหรือเสนอขอ้พิพาทซอ้นหรือการดาํเนินกระบวนพิจารณาทางอนุญาโตตุลาการซํ้ า 

เพ่ือป้องกนัแกไ้ขมิใหเ้กิดการดาํเนินกระบวนพิจารณาแบบคู่ขนาน 

 

คาํสําคญั: สถาบนัอนุญาโตตุลาการ, การดาํเนินกระบวนพิจารณาแบบคู่ขนาน 
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ABSTRACT 

“Institutional Arbitration” is an agency or institution established to provide arbitration dispute 

resolution services, it can take any action necessary to enable the arbitration proceedings to continue. Therefore, 

the arbitral institution must be impartial and independent to guarantee fair and just dispute resolution. Many 

arbitral institutions in Thailand are in forms of either government agencies or affiliated with government. With 

this regards, the relationship between the party and the arbitration institute in Thailand is inconsistent with 

international standards. Therefore, it is not suitable for the jurisdiction and dispute management of the 

international arbitration institution. Furthermore, the process could affect the method of objecting to the 

jurisdiction and handling of disputes of the arbitration institution before the appointment of the arbitral tribunal. 

The study results found that it is expedient to promote and encourage the arbitration institution to be an 

independent agency, not having the status of or being affiliated with a government agency or a government agency 

by itself. Including modification of the Arbitration Act B.E. 2545 by drafting provisions to certify the existence 

and powers of the arbitration institution. All of which include the provision of arbitration proceedings relating to 

the initiation of proceedings, the submission of a double dispute, or the re-arrangement of arbitration proceedings 

as the goal to mitigate the issue of Parallel Proceedings. 

 

Keywords: Arbitration Institution, Parallel Proceedings 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

สถาบนัอนุญาโตตุลาการเป็นหน่วยงานท่ีจดัตั้งข้ึนเพ่ือใหบ้ริการดา้นการระงบัขอ้พิพาททางอนุญาโตตุลาการ 

โดยขอบเขตอาํนาจการจดัการขอ้พิพาทของสถาบนัอนุญาโตตุลาการจะข้ึนอยู่กบัขอ้สัญญาอนุญาโตตุลาการท่ี

คู่สญัญาตกลงกนัใหม้อบขอ้พิพาทของตนใหอ้ยูภ่ายใตก้ารจดัการของสถาบนัอนุญาโตตุลาการแห่งใด ซ่ึงในขณะน้ี

ไดมี้การจดัตั้งสถาบนัอนุญาโตตุลาการข้ึนอยา่งแพร่หลายในหลายประเทศ โดยสถาบนัอนุญาโตตุลาการเหล่าน้ีมี

บทบาทสาํคญัในการจดัการขอ้พิพาทและการดาํเนินการทางอนุญาโตตุลาการ รวมถึงประเทศไทยก็ไดมี้การจดัตั้ง

สถาบนัอนุญาโตตุลาการเพ่ือใหบ้ริการดา้นอนุญาโตตุลาการหลายแห่ง เช่น สถาบนัอนุญาโตตุลาการ สาํนกังาน

ศาลยุติธรรม (Thai Arbitration Institute หรือ TAI) สถาบนัอนุญาโตตุลาการ (Thailand Arbitration Center หรือ 

THAC) และสาํนกังานสภาอนุญาโตตุลาการการคา้ไทย สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย เป็นตน้ 

แมมี้กรณีจดัตั้งสถาบนัอนุญาโตตุลาการในประเทศไทยข้ึนหลายแห่ง แต่เม่ือพิจารณาบทบญัญติัของ

พระราชบญัญติัอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 ซ่ึงเป็นกฎหมายวา่ดว้ยอนุญาโตตุลาการของประเทศไทยแลว้ ปรากฏ

ว่าไม่มีบทบญัญติัท่ีเป็นการรับรองสถานะทางอาํนาจของสถาบนัอนุญาโตตุลาการไวโ้ดยชดัเจน ประกอบกบั

สถาบนัอนุญาโตตุลาการในประเทศไทยส่วนใหญ่ถูกจดัตั้งข้ึนโดยส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ และมีท่ี

ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร หากสัญญาอนุญาโตตุลาการไม่มีความชดัเจนเพียงพอท่ีจะระบุมอบขอ้พิพาทให้อยู่

ภายใตก้ารจดัการของสถาบนัแห่งใดเป็นสาํคญั ยอ่มมีโอกาสเกิดความสบัสนหรือทบัซอ้นของเขตอาํนาจระหวา่ง

สถาบันอนุญาโตตุลาการต่างแห่งกันได้ ซ่ึงจะเป็นการเอ้ือให้เกิดกรณีท่ีคู่สัญญาสามารถเลือกใช้สิทธิมอบ                     

ข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการแห่งใดก็ได้ (Forum Shopping) ท่ีเห็นว่าตนจะได้รับประโยชน์สูงสุด                 
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ย่อมเส่ียงต่อการก่อให้เกิดขอ้พิพาทใหม่ข้ึน อีกทั้งไม่ปรากฏวิธีการจดัการขอ้พิพาทดงักล่าวไวเ้ป็นการเฉพาะ             

โดยชดัแจง้ ทาํใหศ้าลจาํตอ้งนาํวธีิการทางกฎหมายอ่ืนมาใชบ้งัคบั0

1 ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัหลกัการสากล  

อย่างไรก็ตาม การโตแ้ยง้คดัคา้นการจดัการขอ้พิพาทของสถาบนัอนุญาโตตุลาการนั้น ศาลปกครอง

สูงสุดไดมี้แนวการวนิิจฉัยตามคาํสั่งท่ี 1/2562, 2/2562 และ 3/2562 โดยวนิิจฉยัวา่ คาํสัง่ของสถาบนัอนุญาโตตุลาการ

ท่ีให้รับคาํเสนอขอ้พิพาทไวพิ้จารณาเป็นคาํสั่งทางปกครอง แต่เป็นเพียงการเร่ิมตน้กระบวนการระงบัขอ้พิพาท

เท่านั้น เม่ือคณะอนุญาโตตุลาการยงัมิได้วินิจฉัยขอบเขตอาํนาจของตนตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติ

อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 ผูร้้องจึงยงัไม่สามารถโตแ้ยง้ต่อศาลปกครองได1้

2 ซ่ึงหากถือตามแนวคาํวินิจฉัย

ดงักล่าวแลว้ยอ่มมีผลใหก้ารโตแ้ยง้คดัคา้นการจดัการขอ้พิพาทของสถาบนัอนุญาโตตุลาการจะกระทาํไดต้่อเม่ือมี

การตั้ งคณะอนุญาโตตุลาการแล้วเท่านั้น จึงอาจทาํให้เกิดสภาวะการดําเนินกระบวนพิจารณาแบบคู่ขนาน 

(Parallel Proceedings) ซ่ึงการยอมรับให้คู่สัญญาสามารถดาํเนินกระบวนพิจารณาเช่นนั้นไดย้่อมเป็นการสร้าง

บรรทัดฐานท่ีเป็นปัญหาต่อความเป็นเอกภาพของกระบวนพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนปัญหา                 

การยอมรับและการบงัคบัตามคาํช้ีขาดเหล่านั้น นอกจากนั้น คู่สญัญายงัตอ้งรับภาระจากค่าธรรมเนียมการบริการ

ของสถาบันอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดาํเนินกระบวนพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการ                

อีกเป็นจาํนวนมาก รวมถึงสูญเสียเวลาจากการดาํเนินการท่ีล่าชา้ออกไป  

การพิจารณาสถานะทางกฎหมายของสถาบนัอนุญาโตตุลาการจึงเป็นตวัแปรท่ีกาํหนดรูปแบบวิธีการ

คดัคา้นขอบเขตความสามารถในการจัดการขอ้พิพาทของสถาบันอนุญาโตตุลาการ ในขณะท่ีกฎหมายและ

ขอ้บังคบัว่าดว้ยอนุญาโตตุลาการและสถาบนัอนุญาโตตุลาการในต่างประเทศท่ีเก่ียวกับการวินิจฉัยขอบเขต

อาํนาจและการจดัการขอ้พิพาทก่อนแต่งตั้งคณะอนุญาโตตุลาการของสถาบนัอนุญาโตตุลาการไดก้าํหนดวิธีการ

จดัการต่อปัญหาดงักล่าวแตกต่างจากแนววินิจฉัยตามคาํสั่งศาลปกครองสูงสุด ดงันั้น จึงสมควรตอ้งมีการศึกษา

ทบทวนกฎหมายและขอ้บงัคบัวา่ดว้ยอนุญาโตตุลาการและสถาบนัอนุญาโตตุลาการในประเทศไทย เพ่ือกาํหนด

ขอบเขตอาํนาจของสถาบนัอนุญาโตตุลาการให้เกิดความชดัเจนและกาํหนดรูปแบบและหลกัเกณฑท่ี์เหมาะสม

และมีประสิทธิภาพสาํหรับการโตแ้ยง้คดัคา้นการจดัการขอ้พิพาทของสถาบนัอนุญาโตตุลาการก่อนมีการแต่งตั้ง

คณะอนุญาโตตุลาการต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพ่ือศึกษาแนวคิดและทฤษฎี รวมถึงกฎหมายและข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการท่ีเก่ียวกับ

อนุญาโตตุลาการ สถาบนัอนุญาโตตุลาการ หลกัความสมบูรณ์และอาํนาจของอนุญาโตตุลาการ ขอบเขตอาํนาจ

และการจดัการขอ้พิพาทก่อนแต่งตั้งคณะอนุญาโตตุลาการของสถาบนัอนุญาโตตุลาการ สถานะความเป็นนิติ

บุคคลของรัฐและนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน คาํสั่งทางปกครอง การดาํเนินกระบวนพิจารณาหลายแห่งและ

ทฤษฎีกฎหมายท่ีใชใ้นการจดัการ กรณีท่ีอาจดาํเนินกระบวนพิจารณาหลายแห่งของต่างประเทศและประเทศไทย 

2. เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนะแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีเหมาะสมเก่ียวกบัขอบเขตอาํนาจและ

การจดัการขอ้พิพาทก่อนแต่งตั้งคณะอนุญาโตตุลาการของสถาบนัอนุญาโตตุลาการในประเทศไทย 

                                                   
1  โปรดดู คาํส่ังศาลปกครองสูงสุดท่ี 1/2562, 2/2562 และ 3/2562 
2  มณฑล อรรถบลยคุล.  (2564).  พระราชบญัญติัอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 แกไ้ขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2562 ฉบบัอา้งอิง.  

กรุงเทพ: วญิ�ูชน.  หนา้ 70. 
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3. วธีิดําเนินการวจัิย 

การศึกษาน้ีใช้วิธีการศึกษาวิจัยเอกสาร (Document Research) จากเอกสารภาษาไทยและเอกสาร

ภาษาต่างประเทศ โดยทาํการศึกษา คน้ควา้ รวบรวมขอ้มูล และวิเคราะห์จากหนงัสือ วิทยานิพนธ์ งานศึกษาทาง

วิชาการ บทความทางวิชาการ เอกสารการคน้ควา้ทางอิเล็กทรอนิกส์ บทบญัญติัของกฎหมายและขอ้บังคบัท่ี

เก่ียวขอ้ง ตลอดจนกรณีศึกษาทางดา้นอนุญาโตตุลาการทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 

 

4. ผลการวจัิย      

  ปัญหาเก่ียวกบัขอบเขตอาํนาจและการจดัการขอ้พิพาทก่อนแต่งตั้งคณะอนุญาโตตุลาการของสถาบนั

อนุญาโตตุลาการในประเทศไทย ผูว้จิยัไดว้เิคราะห์แบ่งสภาพปัญหาออกเป็นประเด็นได ้ดงัน้ี 

1) ปัญหาเก่ียวกบัสถานะความเป็นส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐของสถาบนัอนุญาโตตุลาการ 

หลกัการทัว่ไป สถาบนัอนุญาโตตุลาการควรเป็นอิสระและไม่อยู่ภายใตส้ังกดัของส่วนราชการหรือ

หน่วยงานของรัฐเพ่ือเป็นหลักประกันความเช่ือมั่นในความเป็นอิสระและความเป็นกลางของสถาบัน

อนุญาโตตุลาการ2

3 ซ่ึงข้อมูลจากการศึกษาท่ีมาและการจัดรูปแบบองค์กรของสถาบันอนุญาโตตุลาการใน

ต่างประเทศ ไม่วา่จะเป็น ศาลอนุญาโตตุลาการระหวา่งประเทศแห่งลอนดอน (The London Court of International 

Arbitration หรือ LCIA) สถาบันอนุญาโตตุลาการของหอการค้าสต็อกโฮล์ม (The Arbitration Institute of the 

Stockholm Chamber of Commerce หรือ SCC) และศูนยอ์นุญาโตตุลาการนานาชาติสิงคโปร์ (Singapore Institute 

Arbitration Centre หรือ SIAC) ลว้นเป็นองคก์รท่ีจดัตั้งข้ึนโดยภาคเอกชนทั้งส้ิน ในขณะท่ีสถาบนัอนุญาโตตุลาการ

ในประเทศไทยส่วนใหญ่ยงัคงมีสถานะของการเป็นส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีมีผลกระทบ

ต่อการส่งเสริมการแข่งขนัดา้นการระงบัขอ้พิพาททางอนุญาโตตุลาการของประเทศไทยในระดบัสากล  

ทั้งน้ี หากพิจารณาวตัถุประสงคแ์ละแนวคิดของการอนุญาโตตุลาการท่ีเกิดข้ึนจากระบบทุนนิยมเพ่ือ

เป็นเคร่ืองมือการระงบัขอ้พิพาทของกลุ่มเศรษฐกิจ และต่อมาไดถู้กยอมรับให้มีบทบาทเป็นเคร่ืองมือสาํหรับ             

การปกป้องคุม้ครองนกัลงทุนต่างชาติจากนโยบายชาตินิยมหรือการปฏิบติัอยา่งไม่เป็นธรรมของประเทศผูรั้บการ

ลงทุนภายใตก้ลไกการระงบัขอ้พิพาทระหวา่งนกัลงทุนกบัรัฐ (Investor-State Dispute Settlement หรือ ISDS) ซ่ึง

สะทอ้นใหเ้ห็นวา่แนวคิดของการใชอ้นุญาโตตุลาการในปัจจุบนัมิไดจ้าํกดัแต่เพียงเพ่ือความสะดวกรวดเร็วดงัเช่น

สมัยก่อน แต่ได้รับการพฒันาไปพร้อมกับสังคมท่ีมีความเจริญก้าวหน้ามากข้ึน ความเจริญทางเศรษฐกิจ 

ไดแ้ผ่ขยายออกไปเป็นการคา้การลงทุนระหวา่งประเทศ การอนุญาโตตุลาการจึงถูกนาํมาใชเ้พ่ือเป็นเคร่ืองมือใน

การระงบัขอ้พิพาทท่ีไม่ตกอยูภ่ายใตอ้าณัติของประเทศคู่สัญญา สภาวะท่ีสถาบนัอนุญาโตตุลาการยงัคงมีสถานะ

เป็นส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐจึงไม่ตอบสนองต่อมุมมองของแนวคิดแบบทุนนิยม แต่สะทอ้นถึงแนวคิด

แบบสังคมนิยมท่ีซ่อนอยู่ ซ่ึงอาจไม่เป็นผลดีต่อเอกชนผูล้งทุนมากนัก โดยขอ้คิดดงักล่าวน้ีมิไดจ้าํกดัแต่เพียง            

การลงทุนระหวา่งประเทศแต่เพียงอยา่งเดียว หากแต่ยงัปรากฏอยูใ่นบริบทของสญัญาภายในประเทศดว้ย 

กรณีจึงอาจกล่าวไดว้า่ สถาบนัอนุญาโตตุลาการส่วนใหญ่ในประเทศไทยจดัตั้งข้ึนโดยส่วนราชการหรือ

หน่วยงานของรัฐและมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน อนัเป็นปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความเช่ือมัน่ของ

                                                   
3  ไชยวฒัน์ บุนนาค.  (2554).  อนุญาโตตุลาการ ทฤษฎีและปฏิบติั พิมพค์ร้ังท่ี 2 แกไ้ข.  กรุงเทพ: โรงพิมพเ์ดือนตุลา.  

หนา้ 27. 
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คู่สัญญา โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในกรณีท่ีเป็นสัญญาระหวา่งรัฐและนักลงทุนต่างชาติท่ีจะใชก้ารระงบัขอ้พิพาททาง

อนุญาโตตุลาการภายใตก้ารจดัการของสถาบนัอนุญาโตตุลาการในประเทศไทย 

2) ปัญหาจากความสัมพนัธ์ของผูมี้ส่วนร่วมในสัญญาอนุญาโตตุลาการตามแนวคาํวินิจฉัยของศาล

ปกครองสูงสุด 

ขอ้มูลจากการศึกษาวิจยัเห็นว่า อนุญาโตตุลาการเป็นผูใ้ชอ้าํนาจก่ึงตุลาการ (Quasi-Judicial) ประกอบ

อาํนาจตามสัญญาอนุญาโตตุลาการ ส่วนสถาบนัอนุญาโตตุลาการมีบทบาทเชิงสนบัสนุนการอนุญาโตตุลาการ 

โดยการดาํเนินการของสถาบนัมีลกัษณะเป็นการใชอ้าํนาจชัว่คราว (Interim) ก่อนมีการแต่งตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ

เท่านั้น ประกอบกบัแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัอนุญาโตตุลาการและความเห็นของนกันิติศาสตร์และนกัวิชาการ

หลายท่านยงัมีความเห็นสอดคลอ้งกนัวา่ อนุญาโตตุลาการมีลกัษณะเป็นการใชอ้าํนาจทางตุลาการ (Judicial Way) 

หรืออาํนาจก่ึงตุลาการ (Quasi-Judicial Way) ซ่ึงศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยต่อไปว่าการใช้อาํนาจของนาย

ทะเบียนในการพิจารณาสั่งรับหรือไม่รับคาํขอเร่ิมตน้คดีเป็นการเร่ิมกระบวนการให้มีการระงบัขอ้พิพาทโดย

อนุญาโตตุลาการ การใชอ้าํนาจของนายทะเบียนดงักล่าวจึงเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการอนุญาโตตุลาการซ่ึง

ควรเป็นการใชอ้าํนาจประเภทหรือทาํนองเดียวกนั ดงันั้น การใชอ้าํนาจของนายทะเบียนในการพิจารณาสั่งรับ

หรือไม่รับคาํขอเร่ิมตน้คดีจึงเป็นการใชอ้าํนาจทางตุลาการหรืออาํนาจก่ึงตุลาการ โดยมิไดเ้ป็นการใชอ้าํนาจทาง

ปกครอง 

แนววินิจฉัยตามคาํสั่งศาลปกครองสูงสุดท่ี 1/2562, 2/2562 และ 3/2562 เป็นการพิจารณาเพียงสถานะ

ความเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ทาํให้การกระทาํใดๆ ของนิติบุคคลตามกฎหมาย

มหาชนหรือเจา้หน้าท่ีของรัฐกลายเป็นการกระทาํทางปกครองเสียทั้งส้ิน ผลแห่งการน้ีย่อมทาํให้การโตแ้ยง้

คดัคา้นการกระทาํทั้งหลายของสถาบนัอนุญาโตตุลาการตอ้งตกอยูภ่ายใตก้ารตรวจสอบโดยศาลปกครองเท่านั้น 

ซ่ึงจะทาํใหข้อ้พิพาทอาจไม่ไดรั้บการวนิิจฉยัจากศาลท่ีมีเขตอาํนาจเหนือสญัญาโดยแทจ้ริงและไม่ไดรั้บการแกไ้ข

เยียวยาด้วยนิติวิธีท่ีเหมาะสม และยงัส่งผลกระทบต่อรูปแบบวิธีการคดัคา้นการจดัการขอ้พิพาทของสถาบนั

อนุญาโตตุลาการต่อไปดว้ย 

3) ปัญหาการดาํเนินกระบวนพิจารณาแบบคู่ขนาน (Parallel Proceedings) ภายใตก้ารจดัการขอ้พิพาท

ของสถาบนัอนุญาโตตุลาการมากกวา่หน่ึงแห่ง 

การดําเนินกระบวนพิจารณาแบบคู่ขนาน (Parallel Proceedings) ซ่ึงหมายถึง การดําเนินกระบวน

พิจารณาโดยหน่วยงานหรือองคก์รท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ีตดัสินคดีทบัซอ้นกนัโดยยงัไม่มีตดัสินหรือวินิจฉัยช้ีขาดใน

กระบวนพิจารณาอนัใดอนัหน่ึง ซ่ึงแมว้า่กฎหมายวา่ดว้ยอนุญาโตตุลาการของประเทศไทยจะไดรั้บหลกัวินิจฉยั

ขอบเขตอาํนาจของตนเอง (Principle of Competence-Competence) โดยปรากฏตามมาตรา 14 แห่งพระราชบญัญติั

อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 แต่บทบญัญติัดงักล่าวคงใชบ้งัคบัไดเ้พียงกรณีท่ีมีกระบวนพิจารณาในเร่ืองเดียวกนั

เกิดข้ึนระหวา่งศาลกบัคณะอนุญาโตตุลาการซ่ึงเป็นองคก์รท่ีแตกต่างกนัเท่านั้น โดยไม่สามารถอนุโลมปรับใชก้บั 

กรณีการดาํเนินกระบวนพิจารณาแบบคู่ขนาน (Parallel Proceedings) ในเร่ืองเดียวกนัซ่ึงเกิดข้ึนภายใตก้ารจดัการ

ของสถาบนัอนุญาโตตุลาการตั้งแต่สองแห่งข้ึนไป นอกจากนั้น พระราชบญัญติัอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 ยงัไม่

ปรากฏบทบัญญติัห้ามการใช้สิทธิซ้อนหรือการดาํเนินกระบวนพิจารณาแบบคู่ขนาน (Parallel Proceedings) 
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ระหว่างสถาบันอนุญาโตตุลาการด้วยกันเอง รวมถึงไม่มีข้อกําหนดให้นําบทบัญญัติว่าด้วยฟ้องซ้อนหรือ                     

การดาํเนินกระบวนพิจารณาซํ้ าตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลมดว้ย3

4 

4) ปัญหาการคดัคา้นการจดัการขอ้พิพาทของสถาบนัอนุญาโตตุลาการก่อนการแต่งตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ

ตามแนวคาํวนิิจฉยัของศาลปกครองสูงสุด 

การคัดค้านการจัดการข้อพิพาทของสถาบนัอนุญาโตตุลาการในประเทศไทยไม่มีบทบัญญติัของ

กฎหมายกาํหนดไวโ้ดยชัดแจง้และเป็นท่ียุติโดยสมบูรณ์ แต่มีคาํสั่งศาลปกครองสูงสุดท่ี 1/2562, 2/2562 และ 

3/2562 วางบรรทดัฐานการคดัคา้นการจดัการขอ้พิพาทของสถาบนัอนุญาโตตุลาการโดยกาํหนดให้ตอ้งยืน่ให้

คณะอนุญาโตตุลาการช้ีขาดเขตอาํนาจก่อนตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญติัอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545                 

อนัเป็นการดาํเนินการตามขั้นตอนและวิธีการแกไ้ขความเดือดร้อนหรือเสียหายในเร่ืองท่ีกาํหนดไวโ้ดยเฉพาะ

แลว้ ตามมาตรา 42 แห่งพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวธีิพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ซ่ึงกรณีแตกต่าง

จากการคดัคา้นการจดัการขอ้พิพาทในต่างประเทศท่ีสถาบนัอนุญาโตตุลาการจะอา้งเร่ือง สญัญาอนุญาโตตุลาการ

และขอ้บงัคบัของสถาบนั โดยอยูบ่นพ้ืนฐานความสมัพนัธ์ในลกัษณะสญัญาและคาํสัง่เช่นนั้นยอ่มผกูพนัคู่สัญญา

ดว้ย 

 

5. อภิปรายผล 

สถาบนัอนุญาโตตุลาการในประเทศไทยส่วนใหญ่มีสถานะของการเป็นส่วนราชการหรือหน่วยงานของ

รัฐ ซ่ึงเป็นปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการส่งเสริมการแข่งขนัด้านการระงับขอ้พิพาททางอนุญาโตตุลาการของ

ประเทศไทยในระดับสากล ซ่ึงสถานะทางกฎหมายของสถาบันอนุญาโตตุลาการดังกล่าวไม่สอดคลอ้งกับ

หลกัการความเป็นอิสระและความเป็นกลางของสถาบนัอนุญาโตตุลาการท่ีควรเป็นอิสระและไม่อยูภ่ายใตส้งักดั

ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ 

ประเด็นความสัมพนัธ์ระหว่างผูมี้ส่วนร่วมในสัญญาอนุญาโตตุลาการตามแนวคาํวินิจฉัยของศาล

ปกครองสูงสุด ซ่ึงได้วางบรรทัดฐานว่าสถาบนัอนุญาโตตุลาการเป็นหน่วยงานของรัฐท่ีมีกฎหมายจดัตั้งข้ึน              

ส่วนคณะกรรมการสถาบนัอนุญาโตตุลาการผูอ้าํนวยการและนายทะเบียนของสถาบนัอนุญาโตตุลาการมีฐานะ

เป็น “เจา้หนา้ท่ีของรัฐ” นั้น มีลกัษณะไม่สอดคลอ้งกบัรูปแบบการดาํเนินการและการจดัการขอ้พิพาทของสถาบนั

อนุญาโตตุลาการ รวมถึงหลกัสากล และทาํให้เกิดผลกระทบต่อคู่สัญญาท่ีจะต้องดําเนินการตามขั้นตอนท่ี 

กฎหมายกาํหนดก่อนการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ซ่ึงผลแห่งการน้ีย่อมทาํให้คู่สัญญาไม่สามารถโตแ้ยง้อาํนาจ

จดัการของสถาบนัอนุญาโตตุลาการไดก่้อนมีการแต่งตั้ งคณะอนุญาโตตุลาการ จึงเห็นสมควรให้มีการแก้ไข

เพ่ิมเติมหลกัเกณฑท์างกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

 

 

 

 

 

                                                   
4  พระราชบญัญติัอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 มาตรา 25 วรรคทา้ย บญัญติัใหค้ณะอนุญาโตตุลาการอาจนาํประมวล

กฎหมายวธีิพิจารณาความแพ่งวา่ดว้ยพยานหลกัฐานมาใชโ้ดยอนุโลมเท่านั้น 
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6. ข้อเสนอแนะ 

จากการวเิคราะห์ปัญหาดงักล่าว ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

1) เห็นควรใหมี้การส่งเสริมและผลกัดนัให้สถาบนัอนุญาโตตุลาการเป็นหน่วยงานอิสระไม่สงักดัส่วน

ราชการหรือหน่วยงานของรัฐ เพ่ือเป็นหลกัประกนัและส่งเสริมภาพลกัษณ์และศกัยภาพดา้นการแข่งขนัในธุรกิจ

การอนุญาโตตุลาการในภูมิภาค  

2) เห็นควรใหมี้การกาํหนดและบงัคบัใชค้วามสัมพนัธ์ระหวา่งผูมี้ส่วนร่วมในสัญญาอนุญาโตตุลาการ

ให้สอดคลอ้งกับหลกัสากล โดยตั้งอยู่บนหลกัความสัมพนัธ์ทางสัญญาซ่ึงสอดคลอ้งกับการดาํเนินการและ              

การจดัการขอ้พิพาทของสถาบนัอนุญาโตตุลาการอยา่งแทจ้ริง โดยเฉพาะการไม่ถูกจาํกดัหรือกีดกนัโดยขั้นตอน

การอุทธรณ์คาํสัง่ทางปกครอง และยงัทาํใหข้อ้พิพาทไดรั้บการพิจารณาตรวจสอบโดยองคก์รท่ีเหมาะสม 

3) เห็นควรให้มีการยกร่างแกไ้ขเพ่ิมเติมบทบญัญติัของพระราชบญัญติัอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 

โดยกาํหนดให้มีบทบัญญติัว่าด้วยกระบวนการชั้นพิจารณาอนุญาโตตุลาการท่ีเก่ียวกับการเร่ิมตน้กระบวน

พิจารณาหรือเสนอขอ้พิพาทซอ้นหรือการดาํเนินกระบวนพิจารณาทางอนุญาโตตุลาการซํ้ า 

4) เห็นควรให้มีการยกร่างแกไ้ขเพ่ิมเติมบทบญัญติัของพระราชบญัญติัอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 

โดยการบญัญติัรับรองความมีอยูแ่ละอาํนาจของสถาบนัอนุญาโตตลุาการใหมี้ความชดัเจนและมีผลผกูพนัคูส่ญัญา

เพ่ือมิใหเ้กิดขอ้โตแ้ยง้ขอบเขตอาํนาจและการจดัการขอ้พิพาทของสถาบนัอนุญาโตตุลาการ 

5) กรณีท่ีจะตอ้งกาํหนดให้ขอ้สัญญาอนุญาโตตุลาการ เห็นควรให้มีการกาํหนดรูปแบบขอ้สัญญา

อนุญาโตตุลาการท่ีมีความชดัเจนรัดกุม โดยกรณีท่ีเป็นการระงบัขอ้พิพาททางอนุญาโตตุลาการภายใตก้ารจดัการ

ของสถาบนัอนุญาโตตุลาการ อย่างน้อยควรให้มีการกาํหนดขอ้บงัคบัของสถาบนัอนุญาโตตุลาการท่ีใชบ้งัคบั 

รวมถึงการกาํหนดขอ้พิพาทอยูภ่ายใตก้ารจดัการของสถาบนัอนุญาโตตุลาการแห่งใดแห่งหน่ึงใหช้ดัเจน 

6) ภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศไทยควรตระหนักและให้ความสําคัญกับปัญหาของการ

อนุญาโตตุลาการในประเทศไทยอย่างจริงจงั รวมถึงการปรับเปล่ียนทศันคติต่อการอนุญาโตตุลาการ รวมถึง

นโยบายการอนุญาโตตุลาการของประเทศไทยให้เกิดความเหมาะสมระหวา่งประโยชน์ของรัฐกบัความตอ้งการ

ของนกัลงทุนทั้งในประเทศและระหวา่งประเทศ  
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บทคัดย่อ 

 ปัจจุบนัประเทศไทยไดรั้บการยอมรับจากสหภาพยุโรปถึงความสําเร็จในการแกไ้ขปัญหาการทาํการ

ประมงท่ีผิดกฎหมาย การประมงท่ีขาดการรายงาน และการประมงท่ีไร้การควบคุม (Illegal Unreported and 

Unregulated Fishing: IUU Fishing) เน่ืองจากมีการแกไ้ขปรับปรุงกฎหมายวา่ดว้ยการประมงเก่ียวกบัความรับผิด

และบทกาํหนดโทษ ซ่ึงจากเดิมมีการกาํหนดโทษจาํคุกไว ้มาเป็นการกาํหนดโทษปรับสถานเดียวในอตัราขั้นตํ่า 

ขั้นสูง ตามขนาดของเรือประมง เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานสากลท่ีไดรั้บการยอมรับในนานาประเทศ จากการ

ท่ีประเทศไทยบงัคบัใชพ้ระราชกาํหนดการประมง พ.ศ. 2558 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2560 มาตั้งแต่

วนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2558 โดยท่ีมีการกาํหนดบทลงโทษทางปกครองควบคู่ไปกับบทลงโทษปรับทางอาญา

เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วในการลงโทษผูก้ระทาํความผิด ซ่ึงการกาํหนดบทลงโทษปรับทางอาญาไดพิ้จารณาจาก

ศกัยภาพของเรือประมงท่ีใชใ้นการทาํประมง เน่ืองจากเรือประมงขนาดใหญ่มีศกัยภาพในการประมงไดม้ากกวา่

เรือประมงขนาดเลก็จึงควรกาํหนดบทลงโทษปรับท่ีสูงกวา่  

จากการศึกษาพบวา่การกาํหนดบทลงโทษปรับตามขนาดของเรือประมงดงักล่าว ไม่เหมาะสมและไม่ได้

สัดส่วนกับการกระทาํความผิดในทุกกรณี เช่น กรณีความรับผิดท่ีไม่ได้เก่ียวกับการทาํประมงและไม่ส่งผล

กระทบต่อทรัพยากรสัตวน์ํ้ า ทาํให้การกาํหนดบทลงโทษปรับตามขนาดของเรือประมงจึงไม่เหมาะสมกบักรณี

เช่นวา่น้ี  อีกทั้ง การบงัคบัใชโ้ทษปรับแก่ผูก้ระทาํความผิดท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจแตกต่างกนั การท่ีลงโทษปรับ

ในอตัราท่ีเท่ากนัยอ่มเกิดความไม่เสมอภาคกนัในการลงโทษผูก้ระทาํความผิดแต่ละราย ซ่ึงส่งผลทาํให้ผูก้ระทาํ

ความผิดท่ีมีฐานะดี ไม่เกรงกลวัต่อบทลงโทษ ถึงแมจ้ะมีบทลงโทษปรับเพ่ิมข้ึนเป็นสองเท่าในกรณีท่ีมีการกระทาํ

ผิดซํ้ าก็ตาม ซ่ึงหากนาํแนวคิดของระบบการปรับตามวนัและรายได ้มาปรับใชเ้พ่ือเป็นแนวทางในการกาํหนด
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บทลงโทษปรับใหม่ เพ่ือใหมี้ความสอดคลอ้งกบัความเหล่ือมลํ้าทางรายไดข้องผูถู้กลงโทษและมีความสอดคลอ้ง

กบัเศรษฐกิจของประเทศไทย อาจจะทาํให้การบงัคบัใชโ้ทษปรับมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และในขณะเดียวกนั

อาํนาจในการใชดุ้ลพินิจพิจารณาลงโทษปรับผูก้ระทาํความผิดท่ียนิยอมจะเขา้สู่กระบวนการเปรียบเทียบปรับของ

คณะกรรมการเปรียบเทียบแต่ละท้องท่ี เห็นควรกําหนดหลักเกณฑ์ในการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการ

เปรียบเทียบ ใหมี้ความชดัเจนมากยิง่ข้ึน เพ่ือใหก้ารบงัคบัใชโ้ทษปรับเป็นไปตามวตัถุประสงคใ์นการลงโทษ เพ่ือ

ข่มขู่ยบัย ั้งใหผู้ก้ระทาํความผิดเกรงกลวัต่อการกระทาํความผิด และช่วยลดปัญหากระทาํความผิดซํ้ าได ้

 

คาํสําคญั : การทาํการประมงโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

 

ABSTRACT 

 Thailand is currently recognized by the European Union for its success in tackling Illegal Unreported 

and Unregulated Fishing (IUU Fishing) due to amendments to the fisheries law concerning liability and penalties 

which originally had a prison sentence It comes as a single fine penalty at the minimum and maximum rate 

according to the size of the fishing vessels to comply with international standards that are accepted in many 

countries. Due to Thailand's enforcement of the Fisheries Royal Ordinance B.E. 2558 (2015) and its amendments, 

B.E. 2560 (B.E. 2560) since November 14, 2015, administrative penalties were imposed along with criminal fines 

in order to speed up the punishment of offenders criminal penalties were imposed based on the potential of fishing 

vessels used in fishing. Since larger fishing vessels have greater fishing potential than smaller fishing vessels, 

higher fines should be imposed.  

The study found that the fines were imposed according to the size of the fishing vessels. Inappropriate 

and disproportionate to all offences, such as the case of non-fishing liability and does not affect aquatic resources, 

the imposition of penalties according to the size of the fishing vessel is therefore not appropriate in such cases. 

In addition, fines are imposed on offenders with different economic statuses. Equal rates of fines would create 

unequal punishments for each offender. As a result, the offender who has a good economic status would. not 

afraid of such punishment even if the fine is doubled. If the concept of the day fine system and income (Day Fine) 

is adapted as a guideline for setting new fines to be consistent with the income inequality of the punished and in 

line with the Thai economy. It may make the enforcement of fines more effective. At the same time, the authority 

to consider the fines belongs to the Fine Determination and Imposition Committee of each locality. Therefore, 

the criteria for using discretion should be more clear. In order to enforce the fine in accordance with the purpose 

of the punishment to intimidate and deter the offender to be afraid of committing an offense and help to reduce 

the problem of repeat offences. 

 

Keyword: Illegal Fishing 
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1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 ได้ตราข้ึนเป็น                    

การเร่งด่วนเพ่ือให้มีผลใช้บังคบัได้ทันที เน่ืองจากวนัท่ี 21 เมษายน 2558 ประเทศไทยได้รับการแจ้งเตือน

ใบเหลือง (Yellow card warning) จากสหภาพยโุรป จึงตอ้งมีการปรับปรุงแกไ้ขกฎหมาย และระบบการลงโทษให้

เหมาะสม และสอดคลอ้งกบักฎหมายระหว่างประเทศและเพ่ือเป็นการปฏิบติัตามพนัธกรณีระหว่างประเทศท่ี

ประเทศไทยไดเ้ขา้ร่วมเป็นภาคีสมาชิก (สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา,2563) จากการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย

ภายในประเทศทาํใหเ้ม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2562 สหภาพยโุรปไดป้ระกาศปลดสถานะใบเหลืองใหแ้ก่ประเทศไทย 

(สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน,2562) ซ่ึงพระราชกาํหนดการประมง พ.ศ. 2558 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม                

(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2560 ไดใ้ชบ้งัคบัเพ่ือป้องกนัและขจดัปัญหาการทาํการประมงท่ีผิดกฎหมาย การประมงท่ีขาด      

การรายงาน และการประมงท่ีไร้การควบคุม ( Illegal Unreported and Unregulated Fishing: IUU Fishing)              

ตามแนวทางและกฎเกณฑท่ี์เป็นมาตรฐานสากล อีกทั้ง มีการกาํหนดบทลงโทษทางอาญาใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ 73 

ของอนุสญัญาสหประชาชาติวา่ดว้ยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982  

กรณีการทาํการประมงท่ีฝ่าฝืนกฎหมายอยา่งร้ายแรงมีการกาํหนดโทษทางปกครองควบคู่กบัการลงโทษ

ปรับทางอาญา เพ่ือใหก้ารลงโทษผูก้ระทาํความผิดดาํเนินการไปดว้ยความรวดเร็ว สาํหรับโทษปรับทางอาญา ได้

กาํหนดอตัราโทษปรับโดยพิจารณาตามขนาดของเรือประมงท่ีกระทาํความผิด โดยมีอตัราโทษปรับตั้งแต่หน่ึง

หม่ืนบาทไปจนถึงสามสิบล้านบาท เน่ืองจากมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาท่ีว่าเรือประมงขนาดใหญ่ย่อมมี

ศักยภาพในการทาํประมงมากกว่าเรือประมงขนาดเล็ก ซ่ึงเม่ือเรือขนาดใหญ่มีการกระทาํความผิดย่อมส่งผล

กระทบมากกวา่เรือขนาดเล็ก จึงควรไดรั้บโทษมากกวา่ตามขนาดของเรือประมง ซ่ึงเหมาะสมและไดส้ัดส่วนกบั

ความร้ายแรงในการกระทาํความผิดแลว้ และในกรณีท่ีมีการกระทาํความผิดซํ้ า ก็มีการกาํหนดบทลงโทษปรับ

ตามขนาดของเรือประมงเพ่ิมข้ึนเป็นสองเท่าดว้ย แต่อยา่งไรก็ตาม ในการกาํหนดบทลงโทษปรับตามขนาดของ

เรือประมงโดยไม่ไดพิ้จารณาวา่เป็นการกระทาํความผิดท่ีส่งผลกระทบต่อทรัพยากรสตัวน์ํ้ าหรือไม่นั้น เห็นไดว้า่

การนําขนาดของเรือประมงแต่ละลาํมาพิจารณากาํหนดบทลงโทษปรับทางอาญา จึงไม่เหมาะสมและไม่ได้

สัดส่วนกบัพฤติการณ์ความร้ายแรงในการกระทาํความผิดสาํหรับบางกรณี อีกทั้ง ในส่วนของการบงัคบัใชโ้ทษ

ปรับ หากผู ้กระทําความผิดยินยอมเข้าสู่กระบวนการเปรียบเทียบปรับซ่ึงเป็นอํานาจของคณะกรรมการ

เปรียบเทียบท่ีจะมีอาํนาจใชดุ้ลพินิจพิจารณาอตัราค่าปรับได ้และถา้หากผูก้ระทาํความผิดนาํเงินค่าปรับมาชาํระ

ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีมีการเปรียบเทียบและยนิยอมยกสตัวน์ํ้ าใหแ้ก่ทางราชการ ก็จะถือวา่คดีอาญาเลิกกนั

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซ่ึงในการพิจารณากําหนดอตัราโทษปรับของคณะกรรมการ

เปรียบเทียบ ดงักล่าว มีอตัราโทษขั้นตํ่าตั้งแต่หน่ึงหม่ืนบาท ไปจนถึงอตัราโทษขั้นสูงสุดคือสามสิบลา้นบาทต่อ

เรือประมงหน่ึงลาํซ่ึงถือเป็นการกาํหนดอตัราโทษปรับแบบตายตวั แต่อยา่งไรก็ตาม กรมประมงก็ยงัพบประวติั

การกระทาํความผิดซํ้ าอยู่เร่ือยมา แมจ้ะมีบทลงโทษปรับเพ่ิมข้ึนเป็นสองเท่าตามขนาดของเรือประมงถา้มีการ

กระทาํความผิดซํ้ าก็ตาม และสืบเน่ืองจากการท่ีคณะกรรมการเปรียบเทียบสามารถใชดุ้ลพินิจในการพิจารณา

ลงโทษปรับได ้ซ่ึงคณะกรรมการเปรียบเทียบ อาจใชดุ้ลพินิจเชิญผูก้ระทาํความผิดมาช้ีแจงขอ้เท็จจริงเพ่ิมเติม

หรือไม่ก็ได้ ซ่ึงกรณีดังกล่าวเป็นการกําหนดกรอบในการใช้ดุลพินิจไวอ้ย่างกวา้งจนเกินไป ส่งผลให้ไม่มี

หลกัเกณฑท่ี์ชดัเจนในการพิจารณาลงโทษปรับตามขนาดของเรือประมงท่ีใชใ้นการกระทาํความผิด 

 ดว้ยเหตุน้ี เพ่ือเป็นแนวทางในการแกไ้ขบทกาํหนดโทษปรับทางอาญาตามขนาดของเรือประมงให้

เหมาะสมและไดส้ดัส่วนในการกระทาํความผิดแต่ละกรณี และเพ่ือใหก้ารบงัคบัใชโ้ทษปรับมีความเสมอภาคกนั
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ต่อผูก้ระทาํความผิดในทุกฐานะและสอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทย อีกทั้ง เพ่ือให้การบงัคบัใช้

โทษปรับทางอาญามีประสิทธิภาพอยู่ภายใตก้รอบการลงโทษท่ีเหมาะสมและเพ่ือช่วยลดปัญหาการกระทํา

ความผิดซํ้ าในคดีประมงได ้จึงจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีตอ้งศึกษาในคร้ังน้ี 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาแนวคิดและทฤษฎีทางกฎหมายเก่ียวกบัความรับผิดและบทกาํหนดโทษปรับทางอาญาตาม

พระราชกาํหนดการประมง พ.ศ. 2558 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2560 และต่างประเทศ 

(2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายวา่ดว้ยการประมงในประเทศไทยกบักฎหมายวา่ดว้ยการประมงของ

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ประเทศญ่ีปุ่น ประเทศแคนาดา และราชอาณาจกัรนอร์เวย ์

(3) เพ่ือวเิคราะห์ปัญหาความรับผดิและบทกาํหนดโทษปรับทางอาญาตามพระราชกาํหนดการประมง 

พ.ศ. 2558 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2560 ในปัจจุบนั 

(4) เพ่ือเสนอแนวทางในแก้ไขปัญหาความรับผิดและบทกําหนดโทษปรับทางอาญาตามพระราช

กาํหนดการประมง พ.ศ. 2558 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2560 ของประเทศไทย 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.1 แนวคดิเกีย่วกบัความผดิและโทษ 

 ความผิดทางอาญาในแง่ของกฎหมายแบ่งออกเป็นสองประเภท ไดแ้ก่ ความผิดในตวัเอง (mala in se) 

คือ การกระทาํความผิดเพราะมนุษยมี์จิตใตส้าํนึกท่ีจะคิดไดว้า่การกระทาํนั้นผิด ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้มกัจะตั้งอยูบ่น

พ้ืนฐานของหลกัศีลธรรม เรียกว่า “มาลาอินเซ” (mala in se) หมายถึง “ส่ิงท่ีเป็นความชัว่ร้ายในตวัเอง” (evil in 

itself) และความผิดเพราะกฎหมายห้าม (mala prohibita) คือ การกระทาํความชัว่เพราะส่ิงนั้นสังคมห้ามไม่ให้

กระทาํ (evil because prohibited) ความผิดเช่นน้ีไม่สามารถมองเห็นหรือรู้สึกว่าเป็นความชัว่ร้ายในตวัเอง แต่ท่ี

เป็นความผิด ก็เพราะกระทาํในส่ิงท่ีกฎหมายหา้ม 

 3.2 แนวคดิและทฤษฎกีารลงโทษทางอาญา 

ทฤษฎีการลงโทษเพ่ือทดแทนความผิด มีแนวคิดว่า ผูใ้ดกระทาํความเสียหายอย่างใด ๆ ก็ควรไดรั้บ

ผลร้ายจากการกระทาํนั้นเช่นเดียวกนั ซ่ึงเป็นการลงโทษให้สาสมกบัความผิดท่ีผูก้ระทาํไดก้ระทาํลงไป เพ่ือให้

เกิดความยติุธรรมแก่ผูเ้สียหายตามหลกั ตาต่อตา ฟันต่อฟัน (นทัธี จิตสวา่ง,2545) เพ่ือชดเชยความรู้สึกและความ

สูญเสียใหแ้ก่ผูเ้สียหาย 

ทฤษฎีการลงโทษเพ่ือเป็นการข่มขู่ยบัย ั้ง มีแนวคิดท่ีวา่ ผูก้ระทาํความผิดไดล้งมือกระทาํความผิดโดย

เจตนา และไดพิ้จารณาทบทวนถึงผลท่ีจะไดรั้บและผลเสียท่ีจะเกิดข้ึนแลว้ก่อนลงมือกระทาํผิด การลงโทษจึงควร

มีผลเป็นการข่มขู่ใหผู้ก้ระทาํความผิดเกิดความเกรงกลวั และการลงโทษผูก้ระทาํความผิดนั้น จะส่งผลให้บุคคล

ในสงัคมโดยทัว่ไปเกิดความเกรงกลวัต่อการกระทาํความผิด ไม่กลา้ท่ีจะกระทาํความผิด 

3.3 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัโทษปรับ 

  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการกาํหนดโทษปรับ การท่ีจะลงโทษปรับบุคลใดไดน้ั้นจะตอ้งอยู่ภายใต ้

หลกัการลงโทษปรับทางอาญา ดงัน้ี 1. หลกัความยติุธรรม 2. หลกัมนุษยธรรม 3. หลกัความแน่นอนแต่ยืดหยุ่น

ของโทษ 4. หลกัการกาํหนดโทษใหส้าสมกบัผูก้ระทาํความผิด  
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  ทฤษฎีเก่ียวกบัการกาํหนดโทษปรับ 

  การกาํหนดโทษปรับแบบตายตวั (Fixed Sum System) (พิรุฬห์ โตศุกลวรรณ์,2532) หรือการปรับตาม

จํานวนท่ีกฎหมายกําหนดโดยแยกออกเป็นขั้นสูงสุดและขั้นตํ่าสุดการลงโทษปรับตามอตัราขั้นสูงสุดและ                     

ขั้นตํ่าสุดท่ีมีกาํหนดไวใ้นประมวลกฎหมายอาญา เป็นการกาํหนดอตัราโทษปรับท่ีแน่นอน (Fixed Sum) กล่าวคือ

จะตอ้งปรับไม่ตํ่ากวา่อตัราท่ีกฎหมายกาํหนดและตอ้งไม่เกินกวา่อตัราท่ีกฎหมายกาํหนดโดยการกาํหนดช่วงของ

ค่าปรับดงักล่าวเปิดโอกาสให้ศาลไดใ้ชดุ้ลพินิจซ่ึงศาลจะตอ้งกาํหนดอตัราโทษปรับดงักล่าวใหมี้ความเหมาะสม

ไดส้ดัส่วนกบัการกระทาํความผิดแต่ละบุคคล 

  การกาํหนดโทษปรับตามวนัและรายได ้(Day Fine) (ปกป้อง ศรีสนิท,2563) เร่ิมตน้พฒันาข้ึนในประเทศ

แถบสแกนดิเนเวยี และแพร่หลายในทวปียโุรป เป็นแนวคิดท่ีอยูบ่นพ้ืนฐานของการลงโทษใหไ้ดส้ดัส่วนกบัความ

ร้ายแรงของการกระทาํผิด และการสร้างผลกระทบอยา่งเท่าเทียมกนัต่อผูก้ระทาํความผิดในทุกระดบัฐานะ ซ่ึงผูท่ี้

กระทาํความผิดแบบเดียวกนัตอ้งถูกปรับเป็นจาํนวนเงินท่ีไม่เท่ากนัตามแต่ความเหมาะสมของฐานะทางเศรษฐกิจ

ของผูก้ระทาํผิดแต่ละคน โดยเป็นการลงโทษปรับท่ีกาํหนดอตัราค่าปรับใหมี้ความสัมพนัธ์กบัรายไดเ้ฉล่ียใน              

แต่ละวนัของผูก้ระทาํความผิด 

 3.4 แนวคดิและหลกัการเกีย่วกบัการกาํหนดโทษตามกฎหมายว่าด้วยการประมง 

 เน่ืองจากสภาวะของทรัพยากรประมงทะเลอยู่ในภาวะวิกฤติ สัตวท์ะเลสําคญัของโลกไดถู้กนาํไปใช้

ประโยชน์จนเกินขนาดหรือเกินกาํลงัท่ีธรรมชาติจะผลิตข้ึนมาทดแทนใหม่ไดท้นั รวมทั้งมีการทาํการประมงท่ี             

ฝ่าฝืนกฎหมายและกฎขอ้บงัคบัดา้นการประมงในทุกอาณาเขตทางทะเล ทาํใหอ้งคก์ารอาหารและการเกษตรแห่ง

สหประชาชาติกาํหนดมาตรการต่างๆ โดยมุ่งหวงัใหท้รัพยากรสตัวน์ํ้ าท่ีลดลงไดฟ้ื้นคืนและสามารถใชป้ระโยชน์

ร่วมกนัไดอ้ยา่งย ัง่ยนื  

3.5 สมมตฐิานการวจิยั 

หากมีแกไ้ขโทษปรับทางอาญาตามพระราชกาํหนดการประมง พ.ศ. 2558 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 

2) พ.ศ. 2560 กรณีความรับผิดท่ีไม่ไดส่้งผลกระทบต่อทรัพยากรสัตวน์ํ้ า เช่น ความผิดเก่ียวกับระบบติดตาม

เรือประมงตามมาตรา 81 (1) หรือเคร่ืองหมายประจาํเรือประมงตามมาตรา 165 จากเดิมท่ีกาํหนดโทษปรับแบบ

ตายตวัโดยพิจารณาตามขนาดของเรือประมง  มาใช้ระบบปรับตามวนัและรายได้เป็นแนวทางในการแก้ไข

บทลงโทษปรับทางอาญาใหม่ ให้เหมาะสมกบัความเสียหายและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อทรัพยากรสัตวน์ํ้ า และ

สอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจของไทย เพ่ือช่วยลดความเล่ือมลํ้าหรือความแตกต่างในฐานะทางเศรษฐกิจของผูถู้ก

ลงโทษ อีกทั้ง เป็นการข่มขู่ยบัย ั้งและป้องปรามผูก้ระทาํความผิดใหเ้กิดความเข็ดหลาบ ไม่กระทาํความผิดซํ้ าอีก 

และเพ่ือใหก้ารบงัคบัใชก้ฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

 ศึกษาวิจยัโดยใชก้ารวิจยัเอกสาร (Documentary research) เป็นการศึกษาคน้ควา้โดยการรวบรวมและ

วิเคราะห์เอกสารจากอนุสัญญา ประมวลกฎหมาย ตาํรา บทความ วิทยานิพนธ์ เอกสารทางวิชาการทั้ งของ

ต่างประเทศและประเทศไทยท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือมาเรียบเรียงและวเิคราะห์เปรียบเทียบอยา่งเป็นระบบ 
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4.1 มาตรการการบริหารจดัการประมงตามมาตรฐานสากลและกฎหมายของต่างประเทศ 

 4.1.1 UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA, 1982 : UNCLOS 1982 

 อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 (พวงทอง อ่อนอุระ,2561) ขอ้ 73 ได้

กาํหนดมาตรการต่างๆ ไดแ้ก่ การใชสิ้ทธิอธิปไตยของตนเพ่ือสาํรวจแสวงประโยชน์อนุรักษแ์ละจดัการทรัพยากร

มีชีวิตในเขตเศรษฐกิจจาํเพาะ รัฐชายฝ่ังอาจใชม้าตรการต่างๆรวมทั้งการข้ึนเรือตรวจคน้จบักุม และดาํเนินคดี

เท่าท่ีจาํเป็นเพ่ือประกนัการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีตนไดว้างไว ้โดยสอดคลอ้งกบัอนุสัญญาน้ี เรือท่ี

ถูกจับกุมและลูกเรือจะได้รับการปล่อยโดยพลนัเม่ือมีการวางเงินประกันหรือหลกัประกันอ่ืนๆ ท่ีสมเหตุผล                

บทกาํหนดโทษของรัฐชายฝ่ังสาํหรับการละเมิดกฎหมาย และขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการประมงในเขตเศรษฐกิจจาํเพาะ

ตอ้งไม่รวมถึงโทษจาํคุก ถา้มิไดมี้การตกลงระหวา่งรัฐท่ีเก่ียวขอ้งไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนหรือการลงโทษทางร่างกายใน

รูปอ่ืนใด เป็นตน้ 

 4.1.2 INTERNATIONAL PLAN OF ACTION TO PREVENT, DETER AND ELIMINATE 

ILLEGAL, UNREPORTED AND UNREGULATED FISHING IPOA – IUU 

 แผนปฏิบติัการระดบัสากลเพ่ือป้องกนั ยบัย ั้งและขจดัการทาํการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน 

และไร้การควบคุม (พวงทอง อ่อนอุระ, 2561) เป็นตราสารระหว่างประเทศด้านการบริหารจัดการประมง                       

มีวตัถุประสงคห์ลกัในการป้องกนั ยบัย ั้ง และขจดัปัญหา IUU Fishing เป็นการเฉพาะ โดยไดก้าํหนดหนา้ท่ีและ

ความรับผิดชอบของรัฐต่างๆ เช่น การทบทวนกฎหมายประมง รวมทั้ งการบังคบัใช้กฎหมายว่าสามารถใช้

กฎหมายไดส้อดคลอ้งกบัแผนปฏิบติัการระดบัสากลฯ หรือไม่ 

 4.1.3 ก ฎ ห ม า ย ข อ ง ส า ธ า ร ณ รั ฐ ฟิ ลิป ปิ น ส์  ( PHILIPPINE FISHERIES CODE OF 1998 

(REPUBLIC ACT NO. 8550)) มีการกาํหนดโทษทางปกครองควบคู่กบัการโทษปรับทางอาญา ซ่ึงกาํหนดตาม

ขนาดของเรือประมงโดยแบ่งช่วงขนาดของเรือประมงออกเป็นสามขนาด คือ S M L และเป็นตน้แบบของ

กฎหมายวา่ดว้ยการประมงของไทย 

 4.1.4 กฎหมายของประเทศญี่ปุ่ น (FISHERIES BASIC ACT (ACT NO.89 OF JULY 29, 2005)) 

 ประเทศญ่ีปุ่น มีกฎหมายประมง คือ FISHERIES BASIC ACT (ACT NO.89 OF JULY 29, 2005) 

โดยมีการบริหารจดัการดา้นการประมงอย่างครอบคลุมและเป็นระบบ และมีการพฒันาดา้นการจดัการประมง

อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ียงัมีการกําหนดให้รัฐใช้มาตรการต่างๆ ท่ีจําเป็นสําหรับการอนุรักษ์และ                     

การจดัการทรัพยากรการประมงอยา่งเหมาะสมในเขตเศรษฐกิจจาํเพาะ เช่น การจดัการการจบัสัตวน์ํ้ าและการทาํ

ประมง โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะบาํรุงรักษาหรือฟ้ืนฟูทรัพยากรประมงให้อยูใ่นระดบัท่ีสามารถสร้างผลผลิตตาม

ธรรมชาติไดอ้ยา่งย ัง่ยนืสูงสุด  

 4.1.5 กฎหมายของประเทศแคนาดา (FISHERIES ACT R.S.C. 1985)  

 ประเทศแคนาดา มีกฎหมายประมง คือ FISHERIES ACT R.S.C. 1985 ซ่ึงมีการกาํหนดบทลงโทษ

ปรับแบบตามตวั เช่น กรณีความรับผิดเก่ียวกบัเคร่ืองหมายประจาํเรือประมง (Marking) มีบทกาํหนดโทษปรับตั้ง

แต่ 100,000 ดอลลาร์หรือจาํคุกไม่เกินมากกวา่หน่ึงปี หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

  4.1.6 กฎหมายของราชอาณาจกัรนอร์เวย์ (THE PARTICIPATION ACT OF 1999) 

   ราชอาณาจกัรนอร์เวย ์เป็นประเทศแรกในโลกท่ีมีกระทรวงประมง อีกทั้งยงัมีสถาบนัท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการจดัการดา้นการประมงมายาวนานกวา่ร้อยปี คือ สถาบนั The Directorate of Fisheries และ The Institute of 

Marine Research (ธวัชชัย  สุวรรณพาณิช และคณะ, 2560) และมีกฎหมายว่าด้วยการประมง คือ THE 
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PARTICIPATION ACT OF 1999 ซ่ึงมีการกาํหนดบทลงโทษทางปกครองและกาํหนดโทษทางอาญา ระวางโทษ

ปรับหรือจาํคุกไม่เกินหน่ึงปี  

4.2 กฎหมายของประเทศไทย 

 4.2.1 พระราชกาํหนดการประมง พ.ศ. 2558 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2560 

 พระราชกาํหนดการประมง พ.ศ. 2558 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2560 มีการกาํหนด

บทลงโทษทางปกครองควบคู่กบับทลงโทษปรับทางอาญา ซ่ึงในส่วนบทลงโทษปรับทางอาญาพิจารณาจากขนาด

ของเรือประมงท่ีใช้ในการกระทาํความผิด เน่ืองจากเรือประมงขนาดใหญ่สามารถสร้างความเสียหายให้แก่

ทรัพยากรสัตวน์ํ้ าไดม้ากกว่าเรือประมงขนาดเลก็ โดยไดก้าํหนดอตัราโทษขั้นตํ่าตั้งแต่หน่ึงหม่ืนบาท ไปจนถึง

อตัราโทษขั้นสูงสุดสามสิบลา้นบาทต่อเรือประมงหน่ึงลาํ ซ่ึงความผิดตามตามพระราชกาํหนดการประมง พ.ศ. 

2558 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2560 ดงักล่าว เป็นความผิดท่ีสามารถเปรียบเทียบได ้หากผูก้ระทาํ

ความผิดยินยอมเขา้สู่กระบวนการเปรียบเทียบปรับโดยคณะกรรมการเปรียบเทียบและนาํเงินมาชาํระค่าปรับ

ภายในสามสิบวนันบัตั้งแต่วนัท่ีมีการเปรียบเทียบและยนิยอมยกสตัวน์ํ้ าให้แก่ทางราชการ ใหถื้อวา่คดีเลิกกนัตาม

ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา  

 4.2.2 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ือง กาํหนดคณะกรรมการเปรียบเทยีบและหลกัเกณฑ์

และวธีิการพจิารณาของคณะกรรมการเปรียบเทยีบ พ.ศ. 2561 

 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ กาํหนดหลกัเกณฑก์ารพิจารณาลงโทษปรับ โดยใหอ้าํนาจ

คณะกรรมการเปรียบเทียบมีอาํนาจใชดุ้ลพินิจในการพิจารณาลงโทษปรับได ้ซ่ึงคณะกรรมการเปรียบเทียบ ตอ้ง

พิจารณาเปรียบเทียบให้แลว้เสร็จภายในสามสิบวนัทาํการนับแต่ได้รับสํานวนจากพนักงานสอบสวนตามท่ี

กาํหนดไวใ้นขอ้ 13 และในการพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบอาจเชิญผูต้อ้งหามาช้ีแจงหรือไม่ก็ได้

ตามท่ีกาํหนดไวข้อ้ 8 สาํหรับกรณีความผิดท่ีมีการกาํหนดโทษตามขนาดของเรือ ใหค้ณะกรรมการเปรียบเทียบ 

โดยพิจารณาจากขนาดของเรือหรือปรับในอตัราจาํนวนเท่าของมูลค่าของสตัวน์ํ้ าแลว้แต่จาํนวนใดจะสูงกวา่ หรือ

กรณีกระทาํความผิดอนัเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายอยา่งร้ายแรงซํ้ าภายในห้าปี ให้กาํหนดอตัราโทษเพ่ิมเป็นสองเท่า

ตามท่ีกาํหนดไวข้อ้ 10 เป็นตน้ 

 

5. ผลการวจัิย 

5.1 ปัญหาความไม่เหมาะสมและไม่ได้สัดส่วนของการกําหนดบทลงโทษปรับทางอาญาตามขนาดของ

เรือประมง  

การกําหนดโทษปรับทางอาญาในอัตรามากหรือน้อยซ่ึงข้ึนอยู่กับขนาดของเรือประมงท่ีใช้ใน                      

การกระทาํความผิดมาเป็นหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาความเสียหายท่ีมีต่อทรัพยากรสัตวน์ํ้ าเทียบกบัผลประโยชน์

ท่ีผูก้ระทําความผิดจะได้รับ เพ่ือกําหนดอัตราค่าปรับตามขนาดของเรือประมงท่ีใช้ในการกระทําความผิด                  

โดยพิจารณาจากศกัยภาพในการทาํการประมง เน่ืองจากเห็นวา่เรือประมงท่ีมีขนาดใหญ่ยอ่มมีศกัยภาพในการทาํ

การประมงทั้งในดา้นขนาดเรือ ขนาดและเคร่ืองมือการทาํการประมง ขนาดเคร่ืองยนต ์และจาํนวนแรงงานประมง

ท่ีใชใ้นการจบัสตัวน์ํ้ าไดม้ากกวา่เรือประมงท่ีมีขนาดเลก็ลงมานั้น มีแนวคิดมาจากการท่ีพิจารณาจากผลประโยชน์

ท่ีผูท้าํประมงจะไดรั้บมาเปรียบเทียบกบัอตัราโทษปรับจากการกระทาํความผิดก่อนลงมือกระทาํความผิด ซ่ึงการกาํหนด

โทษปรับตามขนาดของเรือประมงโดยพิจารณาจากศักยภาพในการทาํการประมงและความเสียหายท่ีมีต่อ

ทรัพยากรสัตวน์ํ้ านั้น ควรกาํหนดบทลงโทษปรับไวส้ําหรับกรณีความผิดเก่ียวกับการทาํการประมงโดยใช้
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เรือประมงในการกระทาํความผิดเท่านั้น การท่ีกาํหนดบทลงโทษปรับทางอาญาตามขนาดของเรือประมงในกรณี

ความผิดอ่ืนๆ เช่น ความผิดตามมาตรา 81(1) ซ่ึงเป็นความผิดเก่ียวกบัระบบติดตามเรือประมง หรือความผิดตาม

มาตรา 165 ซ่ึงเป็นความผิดเก่ียวกบัเคร่ืองหมายประจาํเรือประมง จะเห็นวา่การกระทาํความผิดกบัระบบติดตาม

เรือประมง หรือการกระทาํความผิดเก่ียวกบัเคร่ืองหมายประจาํเรือประมงซ่ึงเป็นการกระทาํต่อตวัเรือประมง

โดยตรงและถือวา่เป็นความผิดสาํเร็จทนัที แมเ้รือลาํดงักล่าวยงัไม่ไดอ้อกทาํการประมงทาํให้ยงัไม่ไดก่้อให้เกิด

ความเสียหายต่อทรัพยากรสัตวน์ํ้ าแต่อย่างใด การท่ีกาํหนดบทลงโทษปรับตามขนาดของเรือประมงในกรณี

ดงักล่าวจึงไม่เหมาะสมและไม่ไดส้ดัส่วนความร้ายแรงของพฤติการณ์ในการกระทาํความผิดในฐานความรับผิดท่ี

ไม่ไดเ้ก่ียวกบัการทาํการประมง จึงควรกาํหนดบทลงโทษปรับใหม่ใหเ้หมาะสมกบัการกระทาํความผิด 

5.2 ปัญหาความไม่มีประสิทธิภาพของการบังคับใช้โทษปรับทางอาญาตามขนาดของเรือประมงเพ่ือ

ป้องกนัไม่ให้มกีารกระทาํความผดิซ้ํา 

ในการบงัคบัใชโ้ทษปรับทางอาญาตามขนาดของเรือประมงท่ีกาํหนดอตัราโทษปรับขั้นตํ่าตั้งแต่หน่ึง

หม่ืนบาท ไปจนถึงอตัราโทษปรับสูงสุดสามสิบลา้นบาทสาํหรับใชล้งโทษผูก้ระทาํความผิดต่อเรือประมงหน่ึงลาํ

นั้น ปัจจุบนัพบวา่ประเทศไทยมีผูป้ระกอบอาชีพประมงอยา่งหลากหลาย เช่น เจา้ของเรือ ผูค้วบคุมเรือ คนประจาํ

เรือ ซ่ึงแต่ละคนย่อมมีรายไดแ้ละฐานะทางเศรษฐกิจท่ีแตกต่างกนั ดงันั้น ในการลงโทษผูก้ระทาํความผิดโดย

บงัคบัใชโ้ทษปรับท่ีกาํหนดแบบตายตวัในอตัราขั้นตํ่า ขั้นสูงตามขนาดของเรือประมง เป็นการก่อใหปั้ญหาความ

ไม่สอดคลอ้งและความเสมอภาคกนัในการถูกลงโทษ เช่น ปรับสองแสนบาทกบับุคคลท่ีต่างกนั เช่น เจา้ของเรือ 

ผูค้วบคุมเรือ คนประจําเรือ ซ่ึงแต่ละคนย่อมมีทรัพย์สินท่ีไม่เท่ากัน เจ้าของเรือย่อมมีเงินมากกว่าและใน

ขณะเดียวกนั ผูค้วบคุมเรือหรือคนประจาํเรือย่อมมีเงินน้อยกว่า บุคคลแต่ละคนย่อมรับรู้มูลค่าของเงินค่าปรับ

แตกต่างกนั ทาํให้การบงัคบัใชโ้ทษปรับแบบตายตวัในอตัราขั้นตํ่า ขั้นสูงตามขนาดของเรือประมง ท่ีกาํหนดไว้

สาํหรับลงโทษผูก้ระทาํความผิดทั้งคนรวยและคนจนในอตัราโทษปรับท่ีเท่ากนั จึงเป็นการลงโทษปรับคนจนดว้ย

โทษท่ีรุนแรงและลงโทษปรับคนรวยดว้ยโทษท่ีเบา แมจ้ะเป็นจาํนวนเงินค่าปรับท่ีเท่ากนัก็ตาม ทาํให้เป็นการ

บงัคบัใชโ้ทษปรับท่ีไม่เสมอภาค จะเห็นไดว้า่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 กรมประมงพบขอ้มูลการกระทาํความผิดซํ้ าของ

เรือประมงอยูเ่ป็นจาํนวนมาก แมจ้ะมีบทลงโทษปรับเพ่ิมข้ึนเป็นสองเท่าในกรณีท่ีมีการกระทาํความผิดซํ้ าก็ตาม 

แต่ค่าปรับดงักล่าวก็ไม่สามารถยบัย ั้งการกระทาํความผิดตามพระราชกาํหนดการประมง พ.ศ. 2558 และท่ีแกไ้ข

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 ได้ จึงเห็นควรแก้ไขบทกาํหนดโทษปรับท่ีกาํหนดแบบตายตวัตามขนาดของ

เรือประมง โดยนาํแนวคิดของการลงโทษท่ีไดส้ัดส่วนกบัความร้ายแรงในการกระทาํความผิดและการลงโทษ

สร้างผลกระทบอยา่งเท่าเทียมกนัต่อผูก้ระทาํความผิดในทุกระดบัฐานะโดยผูท่ี้กระทาํความผิดแบบเดียวกนัตอ้ง

ถูกปรับเป็นจาํนวนเงินท่ีไม่เท่ากนัตามแต่ความเหมาะสมของฐานะทางเศรษฐกิจของแต่ละคน  

5.3 ปัญหาความไม่ชัดเจนในการพจิารณาลงโทษปรับทางอาญาของคณะกรรมการเปรียบเทยีบ 

กรณีความผิดตามพระราชกาํหนดการประมง พ.ศ. 2558 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560               

เป็นความผิดท่ีมีบทกาํหนดโทษปรับสถานเดียว และเป็นความผิดท่ีสามารถเปรียบเทียบไดห้ากผูก้ระทาํความผิด

ยินยอมเขา้สู่กระบวนการเปรียบเทียบปรับโดยคณะกรรมการเปรียบเทียบ ซ่ึงประกอบไปดว้ยผูแ้ทนสํานกังาน

อยัการสูงสุด เป็นประธาน ผูแ้ทนสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ เป็นกรรมการ และผูแ้ทนกรมประมง เป็นกรรมการ

และเลขานุการ เม่ือผูก้ระทาํความผิดประสงคท่ี์จะเขา้สู่กระบวนการเปรียบเทียบปรับแลว้ พนกังานสอบสวนจะ

ส่งสํานวนคดีมาให้แก่ประมงจังหวดัในพ้ืนท่ี ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการเปรียบเทียบ                   

ซ่ึงคณะกรรมการเปรียบเทียบมีอาํนาจในการใชดุ้ลพินิจพิจารณากาํหนดอตัราโทษปรับในอตัราขั้นตํ่า ขั้นสูง                
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ตามขนาดของเรือประมงท่ีกาํหนดไวใ้นแต่ละฐานความผิดได ้ซ่ึงนอกเหนือจากอตัราโทษท่ีกาํหนดไวต้ามพระ

ราชกาํหนดการประมง พ.ศ. 2558 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2560 แลว้ ยงัมีประกาศกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ เร่ือง กาํหนดคณะกรรมการเปรียบเทียบและหลกัเกณฑ์และวิธีการพิจารณาของคณะกรรมการ

เปรียบเทียบ พ.ศ. 2561 กาํหนดหลกัเกณฑ์ในการใช้ดุลพินิจพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบไวอ้ย่าง

กวา้งๆ ส่งผลให้คณะกรรมการเปรียบเทียบแต่ละทอ้งท่ีใชดุ้ลพินิจในการลงโทษโดยไม่ไดค้าํนึงถึงวตัถุประสงค์

ของการกาํหนดบทโทษปรับอยา่งแทจ้ริง อีกทั้ง ยงัมีการอาศยัอาํนาจในการใชดุ้ลพินิจอยา่งกวา้งน้ี เป็นช่องวา่ง

เพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้แก่ผูก้ระทาํความผิดโดยการลงโทษในอตัราขั้นตํ่าสุดตามท่ีกฎหมายกาํหนดและไม่ได้

พิจารณาจากความร้ายแรงในการกระทาํความผิดหรือความเสียหายท่ีส่งผลกระทบต่อทรัพยากรสัตวน์ํ้ า ซ่ึงปัญหา

ดงักล่าวน้ี เกิดจากความไม่ชดัเจนในการกาํหนดหลกัเกณฑก์ารพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบท่ีกาํหนด

ไวอ้ยา่งกวา้งจนเกินไป  

 

6. อภิปรายผล  

 ปัจจุบนับทกาํหนดโทษปรับทางอาญาตามพระราชกาํหนดการประมง พ.ศ. 2558 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม 

(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2560 มีการกาํหนดบทลงโทษปรับตามขนาดของเรือประมงท่ีใชใ้นการกระทาํความผิด โดยไม่ได้

พิจารณาวา่เป็นความรับผิดเก่ียวกบัใชเ้รือประมงทาํการประมงและการกระทาํความผิดไดส่้งผลกระทบหรือเกิด

ความเสียหายต่อทรัพยากรสัตวน์ํ้ าหรือไม่ ซ่ึงหากมีการแยกการกาํหนดบทลงโทษปรับตามขนาดของเรือประมง

ไวเ้ฉพาะสาํหรับความรับผิดท่ีเกิดจากการทาํประมงหรือการกระทาํความผิดท่ีไดส่้งผลกระทบต่อทรัพยากรสตัว์

นํ้ าเท่านั้น เพ่ือใหบ้ทลงโทษปรับมีความเหมาะสมและไดส้ดัส่วนในการกระทาํความผิด และเห็นควรนาํขอ้ดีของ

แนวคิดของระบบการกาํหนดโทษปรับตามวนัและรายได ้(Day Fine) มาเป็นแนวทางในการแกไ้ขบทลงโทษปรับ

ทางอาญาให้เกิดความเสมอภาคในการถูกลงโทษ และเพ่ือให้การบงัคบัใชก้ฎหมายมีประสิทธิภาพและช่วยลด

ปัญหาการกระทาํความผิดซํ้ าได ้อีกทั้ง ในการพิจารณากาํหนดอตัราค่าปรับควรกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวทาง

ในการใชดุ้ลพินิจอยา่งชดัเจนมากข้ึน 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

1) ในการกาํหนดบทลงโทษปรับทางอาญาตามขนาดของเรือประมง ควรกาํหนดไวเ้ฉพาะในความผิด

เก่ียวกบัใชเ้รือประมงทาํการประมงหรือความผิดท่ีไดส่้งผลกระทบต่อทรัพยากรสัตวน์ํ้ าเท่านั้น โดยไม่ควรใช้

ขนาดของเรือประมงมากาํหนดบทลงโทษปรับในกรณีความผิดอ่ืนท่ีไม่เก่ียวกับใช้เรือประมงทาํการประมง

หรือไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรสัตวน์ํ้ า เช่น ความผิดเก่ียวกบัระบบติดตามเรือประมงตามมาตรา 81(1) หรือ

ความผิดเก่ียวกบัเคร่ืองหมายประจาํเรือหรือทะเบียนเรือตามมาตรา 165 

2) ในการบังคับใช้โทษปรับทางอาญาท่ีกําหนดแบบตายตัวในอัตราขั้นตํ่า ขั้นสูง ตามขนาดของ

เรือประมง สาํหรับใชใ้นการลงโทษผูก้ระทาํความผิดท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจแตกต่างกนั โดยโทษปรับไม่สามารถ

กาํหนดให้แปรผนัไดต้ามสภาวะเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา และในขณะเดียวกนัการบงัคบัใช้

โทษปรับในอตัราเท่ากนัแต่ผูก้ระทาํความผิดมีฐานะแตกต่างกนั ทาํใหผู้ก้ระทาํความผิดท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจท่ีดี

ไม่เกรงกลวัต่อบทลงโทษและส่งผลใหมี้การกระทาํความผิดซํ้ าเกิดข้ึน แต่ในขณะเดียวกนัการบงัคบัใชโ้ทษปรับ

ยงัเป็นการสร้างภาระแก่ผูก้ระทาํความผิดท่ีมีฐานะยากจน จึงควรนาํระบบการกาํหนดโทษปรับตามวนัและรายได ้

(Day Fine) มาเป็นแนวทางในการแกไ้ขบทลงโทษปรับทางอาญาให้เกิดความเสมอภาคในการถูกลงโทษ และมี
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ความเหมาะสมรายไดข้องผูก้ระทาํความผิดและสอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทย เพ่ือช่วยลดปัญหา

การกระทาํความผิดซํ้ า 

3) ในการพิจารณาลงโทษปรับของคณะกรรมการเปรียบเทียบนั้น คณะกรรมการเปรียบเทียบมีอาํนาจใช้

ดุลพินิจพิจารณาอตัราค่าปรับสําหรับผูก้ระทาํความผิดตามอตัราขั้นตํ่า ขั้นสูงตามท่ีกฎหมายกาํหนดไวส้ําหรับ

ฐานความผิดนั้นๆ ดงันั้น เพ่ือใหก้ารพิจารณาลงโทษปรับสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการลงโทษตามพฤติการณ์

และความร้ายแรงในการกระทาํความผิด อนัก่อให้เกิดความเสียหายหรือส่งผลกระทบต่อทรัพยากรสัตวน์ํ้ า เพ่ือ

ป้องกันการใช้ดุลพินิจอย่างกวา้งจนเกินไปโดยเอ้ือประโยชน์ให้แก่ผูก้ระทาํความผิด เห็นควรเสนอให้มีการ

กาํหนดหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาอตัราค่าปรับของคณะกรรมการเปรียบเทียบให้ชดัเจน เช่น ตอ้งเชิญผูก้ระทาํ

ความผิดมาช้ีแจงขอ้เท็จจริงประกอบกบัการพิจารณาจากพยานเอกสารหรือบนัทึกคาํใหก้ารของผูต้อ้งหาทุกกรณี

ไม่ใช่ข้ึนอยู่กบัดุลพินิจของคณะกรรมการเปรียบเทียบและในการกาํหนดโทษปรับตามขนาดของเรือประมงท่ี

กาํหนดวา่ให้ปรับในอตัราโทษท่ีกาํหนดไวโ้ดยพิจารณาจากขนาดของเรือนั้น ควรกาํหนดให้ชดัเจนวา่พิจารณา

จากขนาดของเรือประมงอยา่งไร เช่น ให้นาํขนาดของเรือประมงมาคาํนวณหาค่าเฉล่ียกบัอตัราโทษท่ีกาํหนดไว้

สาํหรับความผิดนั้นๆ เป็นตน้  

 

8. กติติกรรมประกาศ 

  การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีสําเร็จลุล่วงได้ด้วยความเมตตายิ่งของผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นิสิต อินทมาโน 

อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อรทัย อินต๊ะไชยวงศ์ ท่ีรับเป็นประธานกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ์ และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วรรณวิภา เมืองถํ้ า ท่ีรับเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ซ่ึงอาจารยทุ์ก

ท่านไดส้ละเวลาอนัมีค่ายิ่งของท่าน ในการให้ความช่วยเหลือ ช้ีแนะแนวทาง ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์

ในการทาํวิจัยให้แก่ผูเ้ขียน ตลอดจนช่วยแก้ไขขอ้บกพร่อง และเพ่ิมเติมส่วนต่างๆ ท่ียงัไม่ครบถว้น เพ่ือให้

วิทยานิพนธ์น้ีมีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน ขอขอบพระคุณครอบครัว คนรอบขา้งท่ีคอยช่วยเหลือและเป็นกาํลงั

แรงใจสาํคญัยิ่งแก่ผูเ้ขียน และสุดทา้ยน้ีขอบคุณตนเองท่ีอดทนและเพียรพยายามในการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม 

จนทาํใหว้ทิยานิพนธ์น้ีสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี ผูเ้ขียนขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสน้ี 
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บทคัดย่อ 

วิทยานิพน์ฉบับน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ท่ีเก่ียวขอ้งกับมาตรการทางกฎหมายใน                

การส่งเสริมการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและนํ้ าตาลทรายในประเทศไทยโดยศึกษาเปรียบเทียบกับ

กฎหมายและมาตรการท่ีเก่ียวขอ้งในการส่งเสริมการบริหารจดัการอุตสาหกรรมออ้ยและนํ้ าตาลทรายในประเทศ

ท่ีมีอนัดับสูงในการส่งออกนํ้ าตาลสู่ตลาดโลก ได้แก่  สหพนัธ์สาธารณรัฐบราซิล เครือรัฐออสเตรเลีย และ

สาธารณรัฐแอฟริกาใต ้ เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายและเสนอแนะการปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายดงักล่าว ให้

สามารถบงัคบัใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบัหลกัการแข่งขนัเสรีในปัจจุบนั 

 ผลการศึกษาพบว่า พระราชบัญญติัออ้ยและนํ้ าตาลทราย พ.ศ. 2527 และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

กาํหนดให้หน่วยงานราชการกาํกบัดูแลในลกัษณะท่ีเป็นการแทรกแซง และอุดหนุนระบบอุตสาหกรรมออ้ยและ

นํ้ าตาลทรายแทบทุกขั้นตอน อันเป็นการฝ่าฝืนความตกลงการคา้ระหว่างประเทศและหลักการแข่งขนัเสรี 

นอกจากน้ียงัไม่มีบทบญัญติัในการแบ่งปันรายไดจ้ากผลิตภณัฑอ่ื์นท่ีไดจ้ากการนาํออ้ยไปผลิตนํ้ าตาลทราย และ

ปัญหาการกาํหนดเบ้ียปรับทางปกครองกบัโรงงานนํ้ าตาลผูก้ระทาํผิดตามประกาศท่ีออกตามพระราชบญัญติัออ้ย

และนํ้ าตาลทราย พ.ศ. 2527 โดยกาํหนดให้มีโครงสร้างคณะกรรมการบริหารมีตวัแทนจากโรงงานนํ้ าตาลเป็น

กรรมการโดยตาํแหน่งรวมอยูด่ว้ย  

    ดังนั้ น จึงควรปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและมาตรการท่ีเก่ียวข้องในการส่งเสริมการบริหารจัดการ

อุตสาหกรรมออ้ยและนํ้ าตาลทรายให้อยู่ภายใตร้ะบบการคา้เสรีเช่นเดียวกับต่างประเทศโดยปรับปรุงแกไ้ข

กฎหมายท่ีควบคุมและกาํกบัดูแลท่ีมีลกัษณะท่ีรัฐบาลเขา้ไปแทรกแซง และเพ่ิมบทบญัญติัเก่ียวกบัการบริหาร

จดัการในการแบ่งปันรายไดข้องผลิตภณัฑอ่ื์นท่ีไดจ้ากการผลิตนํ้ าตาลและปรับปรุงแกไ้ขระเบียบคณะกรรมการ

ออ้ยและนํ้ าตาลทรายวา่ดว้ยเบ้ียปรับและเงินรางวลั พ.ศ. 2548 ให้สอดคลอ้งกบัแนวทางธรรมาธิบาลภาครัฐและ

หลกัการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื  

 

คาํสําคญั: การส่งเสริม, ระบบอุตสาหกรรม, ออ้ยและนํ้ าตาลทราย 
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ABSTRACT 

             This thesis aims to study the concepts and theories related to legal measures to promote the management 

of the sugar cane and sugar industry in Thailand by comparing with the laws and measures related to the 

promotion of the management of the sugar cane and sugar industry in high exporters volume of sugar in the world 

market: the Federative Republic of Brazil, the Commonwealth of Australia, and the Republic of South Africa in 

order to analyze legal issues and suggest amendments to effectively enforced the laws in accordance with the 

current free competition principles 

 The results found that the Sugar Cane and Sugar Act B.E. 2527 and other related laws allow government 

agencies to control in a manner of interfering and subsidizing the sugar cane and sugar industry systems at almost 

every step. This obviously violates many international trade agreements and principles of free competition. There 

is also no provision relating to sharing revenue from other products derived from sugar cane production as well 

as the problem of administrative penalties for the sugar factory offenders according to the announcement issued 

under the Sugar Cane and Sugar Act B.E. 2527 (1984) by establishing a committee with from the sugar factory. 

 Therefore, the relevant laws and measures should be amended to promote the management of the sugar 

cane and sugar industry under the free trade system as similar as foreign countries by amending the laws control 

in a manner of interfering and subsidizing the sugar cane and sugar industry systems. Also, stipulating provisions 

on the revenue management of sharing products derived from sugar production as well as amending the 

regulations of the sugar cane and sugar committee on fines and rewards B.E. 2548 in accordance with the principle 

of Good Governance and Sustainable Development. 

 

Keywords: Promotion, Industrial System, Cane and Sugar 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

ออ้ยถือเป็นพืชท่ีมีความสําคญัต่อระบบเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ในฐานะพืชท่ีสามารถนาํมาผลิตเป็น

นํ้ าตาลทราย ซ่ึงเป็นสารให้ความหวานท่ีเป็นส่ิงบริโภคท่ีสาํคญัของมนุษยไ์ดน้ั้นเอง แมว้า่ในปัจจุบนัจะมีการนาํ

บีทพืชอีกชนิดท่ีนํามาผลิตนํ้ าตาลได้มาใช้ในอุตสาหกรรมผลิตนํ้ าตาลก็ตาม แต่สําหรับในประเทศไทยจะมี

อุตสาหกรรมเดียวท่ีเป็นอุตสาหกรรมหลกั นั้นก็คือ “อุตสาหกรรมออ้ยและนํ้ าตาลทราย” หรือการนาํออ้ยไปผลิต

นํ้ าตาลทรายเป็นหลกันั้นเอง และดว้ยความเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสาํคญั ทาํใหก้ารข้ึนและลงของราคาออ้ยและนํ้ าตาล 

มกัจะส่งผลกระทบต่อเศษฐกิจและการเมืองของประเทศไทยเสมอมา จนถึงขั้นไดมี้การตรากฎหมายเพ่ือกาํกบั

ดูแลการทาํอุตสาหกรรมน้ี เร่ิมตั้งแต่การเลือกพ้ืนท่ีปลูกออ้ย การปลูกออ้ย การทาํสญัญากบัโรงงาน การตดัและส่ง

ออ้ยให้กบัโรงงาน การหีบออ้ย การจาํหน่ายนํ้ าตาล และการนาํผลกาํไรท่ีจะไดจ้ากการจาํหน่ายนํ้ าตาลมาแบ่งปัน

ผลประโยชน์กนัระหวา่งชาวไร่ออ้ยและโรงงานนํ้ าตาล เป็นตน้ 

โดยอุตสาหกรรมออ้ยและนํ้ าตาลทรายของประเทศไทยนั้น ถูกควบคุมตามพระราชบญัญติัออ้ยและ

นํ้ าตาลทราย พ.ศ. 2527 ซ่ึงพระราชบญัญติัฉบบัน้ี ถูกร่างข้ึนมาโดยมีจุดประสงคห์ลกัเพ่ือเปิดโอกาสให้ฝ่ายชาว 

ไร่ออ้ย  ฝ่ายโรงงานนํ้ าตาล และฝ่ายหน่วยงานราชการ ไดร่้วมกนัมากาํหนดนโยบายรวมทั้งการกาํกบัดูแลระบบ

อุตสาหกรรมออ้ยและนํ้ าตาลทรายของประเทศไทย โดยในปี พ.ศ. 2562 นํ้ าตาลถือเป็นสารใหค้วามหวานจากพืช
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ท่ีใชใ้นการประกอบอาหารโดยตรงหรือปรับปรุงรสในผลิตภณัฑต์่างๆ และมีปริมาณการบริโภคนํ้ าตาลทัว่โลก

มากถึง 65.7% ของปริมาณการบริโภคสารใหค้วามหวานทุกประเภท ทั้งน้ี ในปีท่ีกล่าวมามีผลผลิตนํ้ าตาลทัว่โลก

อยู่ท่ี 179.7 ลา้นตนั (โดยอยู่ในรูปแบบนํ้ าตาลทรายดิบ) ซ่ึงผูผ้ลิตรายใหญ่สุดของโลก คือ สาธารณรัฐอินเดีย 

(19.1% ของปริมาณการผลิตทัว่โลก) สหพนัธ์สาธารณรัฐบราซิล (16.4%) ประเทศจากกลุ่มสหภาพยโุรป (10.0%) 

และประเทศไทย (8.1%) โดยเป็นนํ้ าตาลจากออ้ย (สดัส่วนมากถึง 77.9% ของผลผลิตนํ้ าตาลทั้งหมด) และหากนบั

เฉพาะประเทศผูส่้งออกนํ้ าตาลจะพบว่าในปี พ.ศ. 2564 ผูส่้งออกอนัดับ 1 ได้แก่ สหพนัธ์สาธารณรัฐบราซิล 

อนัดบั 2 คือ สาธารณรัฐอินเดีย และอนัดบั 3 คือประเทศไทย  

             อยา่งไรก็ตาม การกาํกบั ดูแล และส่งเสริมระบบอุตสาหกรรมออ้ยและนํ้ าตาลทรายในประเทศไทยตาม

พระราชบญัญติัออ้ยและนํ้ าตาลทราย พ.ศ. 2527 และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ยงัคงมีปัญหาในหลายประเด็น 

อาทิ ปัญหาการท่ีกฎหมายกาํหนดให้มีการแต่งตั้งตวัแทนจากหน่วยงานราชการเขา้ไปเป็นกรรมในทุกระดบัชั้น

หรือทุกชุดตามพระราชบญัญติัฉบับน้ี  กฎหมายดังกล่าวจึงมีลกัษณะท่ีรัฐจะเขา้ไปแทรกแซงเพ่ือกาํกับดูแล               

การดาํเนินงานของเอกชนโดยไม่ปล่อยให้มีการดาํเนินการแบบเสรี จนเป็นสาเหตุหน่ึงให้ถูกรัฐบาลสหพนัธ์

สาธารณรัฐบราซิลยื่นหนังสือต่อองค์การการคา้โลก (WTO) เพ่ือขอเร่ิมตน้กระบวนการการระงับขอ้พิพาท 

(Dispute and Settlement) โดยกล่าวหาว่ารัฐบาลไทยใชก้ฎหมายดงักล่าวและมาตรการท่ีเก่ียวขอ้งในการแทรกแซง 

อุดหนุน ระบบอุตสาหกรรมออ้ยและนํ้ าตาลทรายในประเทศไทยจนการส่งออกนํ้ าตาลของประเทศบราซิลไดรั้บ

ผลกระทบ(วิโรจน์ ณ ระนอง, 2565) การพฒันาผลิตภัณฑ์ท่ีได้มาจากการผลิตนํ้ าตาลยงัคงมีปัญหาในด้าน                 

การแบ่งปันผลประโยชนร์ะหวา่งชาวไร่ออ้ยและโรงงานนํ้ าตาลท่ียงัคงไม่มีการแบ่งปันรายไดจ้ากผลิตภณัฑอ่ื์นๆ 

ท่ีได้จากการผลิตนํ้ าตาล และปัญหาการกาํหนดเบ้ียปรับทางปกครองตามบทบญัญติัชั้นอนุบญัญติัท่ีออกตาม

พระราชบญัญติัออ้ยและนํ้ าตาลทราย พ.ศ. 2527  ท่ีกาํหนดให้คณะกรรมการบริหาร ซ่ึงมีตวัแทนจากโรงงาน

นํ้ าตาลท่ีกระทาํผิดนัง่เป็นกรรมการรวมอยูด่ว้ยมาดาํเนินการกาํหนดเบ้ียปรับเสียเอง 

            ซ่ึงผูว้ิจยัเห็นวา่ตามบทบญัญติัท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัรวมทั้งร่างพระราชบญัญติัออ้ยและนํ้ าตาลทราย (ฉบบั...) 

พ.ศ. ... ฉบบัท่ีอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของวฒิุสภาในเดือน สิงหาคม 2565 น้ี ยงัไม่เหมาะสม ผูว้ิจยัจึงมีความ

สนใจท่ีจะศึกษาแนวคิด หลกัการ ทฤษฎีทางกฎหมายมหาชน และมาตรการทางกฎหมายท่ีเหมาะสมกับการ

นาํมาใชใ้นการส่งเสริมการบริหารจดัการออ้ยและนํ้ าตาลทรายของประเทศไทย 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

              2.1 เพ่ือศึกษาแนวคิด หลกัการ และทฤษฎีทางกฎหมายมหาชนท่ีเก่ียวกบัมาตรการทางกฎหมายในการ

ส่งเสริมการบริหารจดัการอุตสาหกรรมออ้ยและนํ้ าตาลทรายในประเทศไทย 

    2.2 เพ่ือศึกษากฎหมายเก่ียวกบัมาตรการในการส่งเสริมการบริหารจดัการอุตสาหกรรมออ้ยและนํ้ าตาล

ทรายในประเทศไทยและในต่างประเทศ 

   2.3 เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับมาตรการในการส่งเสริมการบริหารจัดการ

อุตสาหกรรมออ้ยและนํ้ าตาลทรายในประเทศไทย 

2.4 เพ่ือเสนอแนะแนวทางแกไ้ขมาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมการบริหารจดัการอุตสาหกรรม

ออ้ยและนํ้ าตาลทรายในประเทศไทย 
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3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละหลกัการทีเ่กีย่วข้อง 

 หลักนิติรัฐ เป็นหลักการกระทําขององค์กรของรัฐ ฝ่ายบริหารจะต้องชอบด้วยกฎหมายท่ีตราข้ึน                 

โดยองคก์ารของรัฐฝ่ายนิติบญัญติั องคก์รของรัฐฝ่ายบริหารจะมีอาํนาจสัง่การใหร้าษฎรกระทาํการหรือระเวน้ไม่

กระทาํการอยา่งหน่ึงอยา่งใดได ้ก็ต่อเม่ือมีบทบญัญติัแห่งกฎหมายใหอ้าํนาจไวอ้ยา่งชดัแจง้ และจะตอ้งใชอ้าํนาจ

นั้นภายในกรอบท่ีกฎหมายกาํหนดไวด้ว้ย และการควบคุมไม่ให้การกระทาํขององคก์รของรัฐฝ่ายบริหารขดัต่อ

กฎหมายจะตอ้งเป็นอาํนาจหน้าท่ีขององค์กรของรัฐฝ่ายตุลาการ โดยมีแนวความคิดของการใช้อาํนาจรัฐใน               

การควบคุมการใช้สิทธิเสรีภาพของเอกชนเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในสังคม (ชาญชัย                 

แสวงศกัด์ิ, 2558) 

 ทฤษฎีประโยชน์มหาชน (Interest General) หรือ ทฤษฎีประโยชน์สาธารณะ (Public interest) เป็นทฤษฎี

ท่ีรัฐดาํเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของประชาชนส่วนใหญ่ในสงัคม โดยพิจารณาจาก 

“อาํนาจมหาชน” ซ่ึงหมายถึง อาํนาจท่ีมีวธีิดาํเนินการท่ีใหรั้ฐมีฐานะเหนือเอกชนในการดาํเนินการเพ่ือประโยชน์

สาธารณะ โดยประโยชน์สาธารณะก็คือการตอบสนองความตอ้งการของคนส่วนใหญ่ภายในประเทศ โดยมิใช่

เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของฝ่ายปกครองผูท่ี้ดําเนินการกิจการทางด้านเศรษฐกิจนั้นเสียเอง (สุภาวณีย์                 

อมรจิตสุวรรณ, 2560) 

 ทฤษฎีการบริหารงานของรัฐ(Public Administration Theory) เป็นทฤษฎีการบริหารงานของรัฐท่ีมี

มุมมองวา่ การท่ีรัฐเขา้ไปแทรกแซงการดาํเนินการของเอกชนก็เพราะวา่รัฐตอ้งเขา้ไปกาํกบัดูแลเพ่ือแกไ้ขปัญหา

ทางสังคมเพ่ือให้สอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐ การกาํกบัดูแลยงัทาํให้การบริหารงานและการปฏิบติังานของรัฐ

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน หรือทาํให้การกาํกับดูแลของรัฐมีความยืดหยุ่นมากข้ึน          

(สุภาวณีย ์อมรจิตสุวรรณ, 2560) 

แนวความคิดกฎหมายว่าดว้ยวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง เป็นแนวความคิดพ้ืนฐานท่ีกฎหมายท่ีวาง

หลกัเกณฑท์ัว่ไปวา่ดว้ยกระบวนการพิจารณาทางปกครองของเจา้หนา้ท่ีของรัฐฝ่ายปกครอง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ใน

การออกคาํสั่งทางปกครองโดยกาํหนดเป็นขั้นตอนตั้งแต่การเตรียมการ การพิจารณา การออกคาํสั่งทางปกครอง 

การทบทวนคาํสัง่ทางปกครอง และการบงัคบัการตามคาํสัง่ทางปกครอง เพ่ือใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปโดยถูกตอ้ง

ตามกฎหมายคุม้ครองสิทธิของประชาชน และดูแลรักษาประโยชน์สาธารณะ (ชาญชยั แสวงศกัด์ิ, 2558) ซ่ึงตาม

กฎหมายไทยผูจ้ะออกคาํสัง่ทางปกครองจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีอาํนาจหนา้ท่ีในเร่ืองนั้น และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มไม่ให้

กระทาํคาํสั่งทางปกครองตามมาตรา 13 แห่งพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 (ชูชาติ  

อศัวโรจน์, 2562)  

                3.2 สมมตฐิานการวจิยั 

ระบบอุตสาหกรรมออ้ยและนํ้ าตาลทรายในประเทศไทยในปัจจุบนั อยูใ่นบงัคบัของพระราชบญัญติัออ้ย

และนํ้ าตาลทราย พ.ศ. 2527 เป็นกฎหมายท่ีไดป้ระกาศใชบ้งัคบัมาเป็นเวลานานแลว้  จึงมีบทบญัญติับางประการ

ไม่สอดคลอ้งกบัการบริหารจดัการอุตสาหกรรมออ้ยและนํ้ าตาลทรายของประเทศไทยในปัจจุบนั คือ ปัญหาท่ีเกิด

จากการใชม้าตรการทางปกครองท่ีเขา้ข่ายเป็นการแทรกแซงหรืออุดหนุนระบบอุตสาหกรรมออ้ยและนํ้ าตาลใน

ประเทศไทยตามขอ้ตกลงการคา้ระหวา่งประเทศ จึงสมควรแกไ้ขมาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมการบริหาร

จดัการอุตสาหกรรมออ้ยและนํ้ าตาลในประเทศไทย ดว้ยการลดบทบาทการแทรกแซงของหน่วยงานราชการ               

ดว้ยการแกไ้ขขอ้กฎหมายท่ีให้หน่วยงานราชการส่งตวัแทนเขา้ไปร่วมเป็นกรรมการชุดต่างๆ เหลือเพียงตวัแทน
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ชาวไร่ออ้ยและโรงงานนํ้ าตาลเท่านั้นมาร่วมเป็นกรรมการ การแกไ้ขขอ้กฎหมายท่ีให้หน่วยงานราชการเขา้ร่วม

เป็นคณะกรรมการบริหารกองทุน (กองทุนออ้ยและนํ้ าตาลทราย) เหลือเพียงตวัแทนชาวไร่ออ้ยและโรงงาน

นํ้ าตาลเท่านั้นมาร่วมเป็นกรรมการและแกไ้ขจากการแต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรีมาเป็นแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ

ออ้ยและนํ้ าตาลทรายแทน  

 ในขณะเดียวกนัก็ควรมีการออกกฎหมายในการบริหารจดัการการแบ่งปันรายไดท่ี้ไดจ้ากผลิตภณัฑอ่ื์น

ซ่ึงต่อยอดมาจากการผลิตนํ้ าตาล และการแกไ้ขการกาํหนดเบ้ียปรับโดยตั้งคณะกรรมการพิจารณากาํหนดเบ้ียปรับ

เป็นการเฉพาะข้ึนต่อไป โดยการนาํแนวคิด ทฤษฎี ทางกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครอง ตลอดจนมาตรการ

ทางกฎหมายของต่างประเทศมาปรับใช้กับระบบอุตสาหกรรมออ้ยและนํ้ าตาลทรายในประเทศไทย เพ่ือให้

ประเทศไทยมีการแกไ้ขปัญหาและมีมาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมการบริหารจดัการอุตสาหกรรมออ้ย

และนํ้ าตาลในประเทศไทยท่ีดี อยา่งย ัง่ยนืต่อไป 

 

4. ขอบเขตการศึกษา 

มุ่งศึกษาถึงแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบักฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครอง ท่ีเก่ียวขอ้งกบัมาตรการทาง

กฎหมายในการส่งเสริมการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและนํ้ าตาลทรายในประเทศไทย โดยเฉพาะ

พระราชบญัญติัออ้ยและนํ้ าตาลทราย พ.ศ. 2527 และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และศึกษาถึงแนวทางการแกไ้ขปัญหา

ต่อไป 

 

5. วธีิดําเนินการวจัิย  

ในการศึกษาคร้ังน้ีจะศึกษาคน้ควา้วิจยัเชิงเอกสาร โดยรวบรวมขอ้มูลและทาํการศึกษาจากกฎหมาย

เก่ียวกบัอุตสาหกรรมออ้ยและนํ้ าตาลทราย พระราชบญัญติั ระเบียบประกาศ มติคณะรัฐมนตรีหนงัสือ รวมทั้ง

นิตยสาร วารสารเชิงวิชาการ บทความทางกฎหมาย วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจยัและเอกสารอ่ืนทางวิชาการ 

รวมทั้งขอ้มูลทางอิเลก็ทรอนิกส์ไม่วา่จะเป็นภาษาไทยและในภาษาต่างประเทศ จากนั้นจะนาํขอ้มูลท่ีไดรั้บมาเป็น

การวเิคราะห์ถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนเพ่ือหา ขอ้สรุป และเสนอแนวทางแกไ้ขอยา่งเหมาะสมต่อไป 

 

6. ผลการวจัิย 

 6.1 ระบบอุตสาหกรรมออ้ยและนํ้ าตาลทรายในประเทศไทยปัจจุบนัอยู่ในบงัคบัตามพระราชบญัญติั

อ้อยและนํ้ าตาลทราย พ.ศ. 2527 เป็นหลัก ซ่ึงพบว่าได้กาํหนดโครงสร้างในการควบคุมและส่งเสริมระบบ

อุตสาหกรรมน้ี โดยไดบ้ญัญติัใหอ้าํนาจคณะกรรมการออ้ยและนํ้ าตาลทรายในการกาํหนดนโยบายต่างๆ อาทิ  

การกาํหนดพ้ืนท่ีส่งเสริมการปลูกออ้ย พนัธ์ออ้ย การเป็นชาวไร่ออ้ย  ปริมาณออ้ยท่ีจะส่งเขา้หีบกบัโรงงานนํ้ าตาล 

วนัหีบออ้ย วิธีการส่งออ้ยเขา้หีบ ชนิด คุณภาพและปริมาณนํ้ าตาลทรายท่ีให้โรงงานผลิต การผลิต การบรรจุ                

การเก็บรักษา สถานท่ีเก็บรักษา การสํารวจ การขนยา้ย การส่งมอบนํ้ าตาลทราย และผลพลอยได ้การจาํหน่าย

นํ้ าตาลทรายเพ่ือใชบ้ริโภคในราชอาณาจักร และกาํหนดราคาขายนํ้ าตาลทราย การจดัทาํประมาณการรายได ้              

การกาํหนดและการชาํระราคาออ้ยและค่าผลิตนํ้ าตาลทราย ซ่ึงตอ้งคาํนึงถึงตน้ทุนการผลิตออ้ยและนํ้ าตาลทรายท่ี

มีอยูด่ว้ย และอตัราส่วนของผลตอบแทนระหวา่งชาวไร่ออ้ยและโรงงาน เป็นตน้ ตามมาตรา 17 พระราชบญัญติั

ออ้ยและนํ้ าตาลทราย พ.ศ. 2527 
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 พระราชบญัญติัออ้ยและนํ้ าตาลทราย พ.ศ. 2527 ยงัมีคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ท่ีมีอาํนาจหน้าท่ีในการ

บริหารจดัการระบบอุตสาหกรรมออ้ยและนํ้ าตาลทรายในแต่ละระดบัชั้นรองลงมา ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหาร 

(มาตรา 20) คณะกรรมการออ้ย (มาตรา 32) และคณะกรรมการนํ้ าตาลทราย (มาตรา 41)  ซ่ึงคณะกรรมการท่ีกล่าว

มาขา้งตน้ไดก้าํหนดให้ตอ้งมีตวัแทนจากหน่วยงานราชการเขา้ไปเป็นกรรมการร่วมกบัตวัแทนฝ่ายชาวไร่ออ้ย 

และโรงงานนํ้ าตาลในลกัษณะไตรภาคี โดยลกัษณะการตรากฎหมายดงักล่าวเป็นการตรากฎหมายตามหลกันิติรัฐ 

และทฤษฎีการบริหารงานของรัฐ (Public Administration Theory) เป็นทฤษฎีท่ีมีมุมมองว่า การท่ีรัฐเข้าไป

แทรกแซงการดําเนินการของเอกชนก็เพราะว่ารัฐต้องเข้าไปกํากับดูแลเพ่ือแก้ไขปัญหาทางสังคมเพ่ือให้

สอดคลอ้งกับนโยบายของรัฐ การกาํกับดูแลยงัทาํให้การบริหารงานและการปฏิบติังานของรัฐเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน โดยไม่ปล่อยให้เอกชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบอุตสาหกรรมออ้ยและนํ้ าตาล

ทรายในประเทศไทยไดด้าํเนินการกาํกบัดูแลระบบดว้ยตนเองโดยไม่มีฝ่ายรัฐเขา้มาควบคุมตามหลกัการคา้เสรี  

 6.2 ปัญหา “กองทุนอ้อยและนํ้ าตาลทราย” ซ่ึงเป็นองค์กรนิติบุคคลท่ีตั้ งข้ึนตามมาตรา 23 แห่ง

พระราชบญัญติัออ้ยและนํ้ าตาลทราย พ.ศ. 2527 ยงับริหารโดย “คณะกรรมการบริหารกองทุน” ตามมาตรา 23 

ของพระราชบญัญติัฉบบัน้ี ท่ีไดก้าํหนดให้มีตวัแทนจากราชการเขา้มาร่วมเป็นกรรมการกบัตวัแทนจากชาวไร่

ออ้ย และโรงงานนํ้ าตาลดว้ยเช่นเดียวกนั ซํ้ าในมาตราน้ียงักาํหนดให้คณะกรรมการบริหารกองทุนยงัตอ้งไดรั้บ

การแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรี จึงเห็นไดช้ดัเจนวา่เป็นรูปแบบการตรากฎหมายท่ีใหรั้ฐเขาไปแทรกแซงกิจการของ

เอกชนตามทฤษฎีการบริหารงานของรัฐ (Public Administration Theory) อีกเช่นเดียวกนั  

จากการศึกษาพบวา่ สหพนัธ์สาธารณรัฐบราซิลไดใ้ชน้โยบายในการยกเลิกกฎหมายท่ีใชใ้นการกาํกบั

ดูแลระบบอุตสาหกรรมออ้ยและนํ้ าตาลทรายในประเทศตนเองลง และปรับเปล่ียนมาใชร้ะบบการคา้เสรี ทาํใหผู้มี้

ส่วนไดเ้สีย ไดแ้ก่ ชาวไร่ออ้ย โรงงานนํ้ าตาล และผูค้า้นํ้ ามนัเช้ือเพลิง ตอ้งมีการร่วมตวักนัจดัตั้งองค์กรกลาง

ข้ึนมากาํกบัดูแลระบบอุตสาหกรรมน้ีเอง อาทิ สภาผูผ้ลิตออ้ยนํ้ าตาลทรายและแอลกอฮอลแ์ห่งเซาเปาโล (Council 

of the Producers of Cans,Sugar and Alcohol Of São Paulo : CONSECANA-SP) เป็นตน้ โดยสหพนัธ์สาธารณรัฐ

บราซิลจะเขา้ไปแทรกแซงต่อเม่ือระบบอุตสาหกรรมน้ีเกิดวิกฤติใดๆ ข้ึนเท่านั้น สําหรับเครือออสเตรเลีย และ

สาธารณรัฐแอฟริกาใต ้ยงัคงมีการใชก้ฎหมายในการควบคุมระบบอุตสาหกรรมออ้ยและนํ้ าตาลทรายอยู ่โดยเครือ

ออสเตรเลียตามกฎหมายจะมีคณะกรรมการนํ้ าตาลทราย (The Sugar Authority) ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเขา้มา

ปฏิบติัหนา้ท่ีในการบริหารจดัการระบบอุตสาหกรรมออ้ยและนํ้ าตาลทราย ในขณะท่ีสาธารณรัฐแอฟริกาใต ้ตาม

กฎหมายให้มีการตั้งสมาคมนํ้ าตาลแอฟริกาใต ้(South African Sugar Association : SASA) ข้ึนมาเป็นองคก์รใน

การบริหารจดัการระบบอุตสาหกรรมน้ีผ่านคณะกรรมการชุดต่าง ๆ โดยคณะกรรมการจะมาจากตวัแทนชาวไร่

ออ้ยและโรงงานนํ้ าตาลเท่านั้นโดยไม่มีตวัแทนจากราชการเขา้เป็นกรรมการ(เจนพล ทองยนื, 2558)  

6.3 ปัญหาเก่ียวกบัการแบ่งปันผลกาํไรจากผลิตภณัฑห์รือผลพลอยไดท่ี้ไดจ้ากการนาํออ้ยไปผลิตนํ้ าตาล

ไปผลิตสินคา้ชนิดอ่ืนๆ อาทิ การผลิตเอทานอล การผลิตไฟฟ้า เป็นตน้ ซ่ึงในปัจจุบนัระบบอุตสาหกรรมออ้ยและ

นํ้ าตาลทรายในประเทศไทยจะมีการคิดคาํนวณเพียงราคานํ้ าตาล และกากออ้ยเท่านั้น (ณัฐพล หวงัทรัพย,์ 2565) 

ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบญัญติัออ้ยและนํ้ าตาลทราย พ.ศ. 2527 มาคิดคาํนวณเพ่ือแบ่งปันผลประโยชน์หรือ

รายไดร้ะหว่างชาวไร่ออ้ยและโรงงานนํ้ าตาลตามประกาศคณะกรรมการออ้ยและนํ้ าตาลทราย เร่ือง การจดัทาํ

ประมาณการรายได ้การกาํหนด และการชาํระราคาออ้ยและค่าผลิตนํ้ าตาลทราย และอตัราส่วนของผลตอบแทน

ระหวา่งชาวไร่ออ้ยและโรงงาน พ.ศ. 2562  



การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 17 และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ คร้ังท่ี 7 มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ ประจาํปี 2565 

546 

จากการศึกษาพบวา่ ในสหพนัธ์สาธารณรัฐบราซิลท่ีแมไ้ม่ไดมี้กฎหมายกาํหนดไวเ้ป็นการเฉพาะแต่ก็มี

การนาํเอาผลกาํไรการผลิตเอทานอลและผลิตภณัฑอ่ื์นๆ มาคาํนวณแบ่งปันรายไดใ้ห้ชาวไร่ออ้ย (Haroldo José 

Torres Da Silva, 2017) ตามระเบียบสภาผูผ้ลิตอ้อยนํ้ าตาลทรายและแอลกอฮอล์แห่งรัฐเซาเปาโล (วิโรจน์                        

ณ ระนอง และคณะ, 2565)  สําหรับเครือรัฐออสเตรเลียใช้วิธีการการแบ่งปันรายได้ตามสูตรคาํนวณราคา                  

ความหวานของนํ้ าตาล (C.C.S.) และมูลค่าของราคานํ้ าตาลในตลาดโลก (MSF SUGAR, 2016) ซ่ึงมีกาํหนดไวใ้น

กฎหมาย หากแต่ยงัไม่มีการนาํผลพลอยไดอ่ื้นๆ อาทิ รายไดจ้ากเอทานอล เป็นตน้ มาคาํนวณรวมแบ่งปันให้

ชาวไร่ออ้ย และสาธารณรัฐแอฟริกาใตเ้องตามกฎหมายก็ให้มีคณะกรรมการกาํหนดสูตรคาํนวณราคาออ้ยท่ี

เรียกว่าระบบราคา (RV) มาใช ้(Shukela South Africa, 2018)  ซ่ึงราคาออ้ยก็ข้ึนกบัราคาตลาดนํ้ าตาลโลกส่วนใหญ่

เช่นกนัและยงัไม่มีการปรากฎถึงวิธีการคาํนวณแบ่งปันรายไดจ้ากเอทานอล หรือผลพลอยไดอ่ื้นๆ อยา่งไรก็ตาม 

ผูว้ิจยัมองว่าเน่ืองจากระบบการแบ่งปันรายไดใ้นส่วนผลพลอยไดห้รืออุตสาหกรรมท่ีนาํผลผลิตอ่ืนๆ ท่ีไดจ้าก

การผลิตนํ้ าตาลไปใชข้องประเทศไทย ยงัถือว่าพ่ึงเร่ิมไดไ้ม่นานหากเทียบกบัตวัอุตสาหกรรมออ้ยและนํ้ าตาล

ทรายเอง ดว้ยเหตุน้ีเอง ตามทฤษฎีประโยชน์มหาชน (Interest General) หรือ ทฤษฎีประโยชน์สาธารณะ (Public 

interest) รัฐก็ควรมีการเขา้ไปแทรกแซงในเบ้ืองตน้หรือช่วงแรกเพ่ือจดัระเบียบแนวทางการบริหารอุตสาหกรรม

ผลิตภณัฑท่ี์ต่อยอดจากการผลิตนํ้ าตาลได ้โดยเฉพาะการแบ่งปันรายไดร้ะหวา่งชาวไร่ออ้ยและโรงงานนํ้ าตาลข้ึน

ใหม่เฉพาะในส่วนรายไดใ้นส่วนน้ี 

6.4 ปัญหาการกาํหนดเบ้ียปรับตามระเบียบคณะกรรมการออ้ยและนํ้ าตาลทรายว่าดว้ยเบ้ียปรับและ               

เงินรางวลั พ.ศ 2548 โดยตามระเบียบฉบับดังกล่าวไดก้ําหนดให้คณะกรรมการบริหารตามมาตรา 20 แห่ง

พระราชบัญญติัออ้ยและนํ้ าตาลทราย พ.ศ. 2527 เป็นผูก้าํหนดเบ้ียปรับกรณีโรงงานกระทาํผิดระเบียบหรือ

ประกาศท่ีคณะกรรมการออ้ยและนํ้ าตาลทรายกาํหนด หากแต่ในคณะกรรมการชุดน้ีกลบัมีตวัแทนจากฝ่าย

โรงงานท่ีกระทาํผิดปฏิบติัหน้าท่ีเป็นกรรมการอยูด่ว้ย ซ่ึงไม่ถูกตอ้งตามแนวความคิดกฎหมายว่าดว้ยวิธีปฏิบติั

ราชการทางปกครอง โดยเฉพาะตามมาตรา 13 แห่งพระราชบญัญติัวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                  

ท่ีหา้มมิใหคู้่กรณีเขา้มามีส่วนในการออกคาํสัง่ทางปกครอง  

จากการศึกษาพบว่า การกาํหนดเบ้ียปรับทางปกครองในระบบอุตสาหกรรมนํ้ าตาลทรายในสหพนัธ์

สาธารณรัฐบราซิล เน่ืองจากประเทศดงักล่าวไดย้กเลิกกฎหมายในการควบคุมระบบอุตสาหกรรมออ้ยและนํ้ าตาล

ทรายภายในประเทศไปแลว้ จึงไม่มีการกาํหนดเบ้ียปรับอนัเป็นมาตรการทางปกครอง หากแต่ใกลเ้คียงท่ีสุดก็คือ

การกล่าวไวใ้นระเบียบสภาผูผ้ลิตออ้ยนํ้ าตาลทรายและแอลกอฮอล์แห่งเซาเปาโล (Council of the Producers of 

Cans,Sugar and Alcohol Of São Paulo : CONSECANA-SP) ท่ีก่อตั้งโดยกลุ่มชาวไร่ออ้ยและโรงงานนํ้ าตาลเอง

ในข้อ 26 กําหนดว่า ผูท่ี้ไม่ปฏิบัติตามระเบียบสภาจะไม่สามารถใช้บริการใดๆ ของสภาได้ ส่วนประเทศ

ออสเตรเลียกลบัไม่มีระเบียบท่ีใชก้าํหนดเบ้ียปรับชาวไร่ออ้ยหรือโรงงานนํ้ าตาลท่ีกระทาํผิด กฎ ระเบียบ ตาม

กฎหมายเก่ียวกบัระบบอุตสาหกรรมออ้ยและนํ้ าตาลทรายในเครือรัฐออสเตรเลียแต่อย่างใด แต่มีการกล่าวถึง               

การจดัตั้งอนุญาโตตุลาการในการตดัสินขอ้พิพาทกรณีชาวไร่ออ้ยและโรงงานนํ้ าตาลทาํผิดสัญญาในการจดัส่ง

ออกตามขอ้ 12 ของจรรยาบรรณนํ้ าตาล (COMPETITION AND CONSUMER (INDUSTRY CODE--SUGAR) 

REGULATIONS 2017) และสาธารณรัฐแอฟริกาใตไ้ดมี้บญัญติัไวว้่าในมาตรา 7 และมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญติั

นํ้ าตาล 1978 (Sugar Act 1978) ว่าข้อตกลงหรือระเบียบใดท่ีออกมาแล้ว หากมีผูก้ระทําผิดย่อมมีโทษทั้ งจาํ                  

ทั้งปรับและใหศ้าลเป็นผูมี้อาํนาจพิพากษาคดีจึงกล่าวไดว้า่ในระบบอุตสาหกรรมนํ้ าตาลประเทศแอฟริกามีเพียง

โทษอาญาทา้ยพระราชบญัญติัน้ีเท่านั้นโดยไม่มีการกาํหนดเบ้ียปรับทางปกครองแต่อยา่งใด 
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7. อภิปรายผล  

 มาตรการทางกฎหมายท่ีประเทศไทยนาํมาใชใ้นการบริหารจดัการระบบอุตสาหกรรมออ้ยและนํ้ าตาล

ทรายในประเทศไทยนั้น เนน้ไปท่ีการส่งเจา้หนา้ท่ีเขา้ไปกาํกบัดูแล และแทรกแซงระบบอุตสาหกรรมเป็นหลกั

เพ่ือรักษาเสถียรภาพและความสงบเรียบร้อยในระบบเศรษฐกิจภายในประเทศตามหลักนิติรัฐ และทฤษฎี                   

การบริหารงานของรัฐ (Public Administration Theory) อยา่งไรก็ตาม การกาํกบัดูแลอยา่งเขม้งวดมากจนเกินไปก็

อาจกลายเป็นการสร้างอุปสรรคให้กับประชาชนทั้งท่ีอยู่ในระบบอุตสาหกรรมน้ีอยู่แลว้ รวมทั้ งประชาชนท่ี

ตอ้งการเขา้มาประกอบอาชีพหรือธุรกิจในระบบอุตสาหกรรมน้ีซ่ึงตอ้งพบกบัความยุ่งยากในการเขา้สู่ธุรกิจน้ี              

ไม่วา่จะฐานะชาวไร่ออ้ย หรือโรงงานนํ้ าตาล และบุคคลผูมี้ส่วนไดเ้สีย หรือกล่าวไดว้า่ส่งผลใหเ้ป็นการ “ผกูขาด” 

ท่ีผูเ้ล่นรายใหม่ไม่สามารถเขา้มาร่วมไดโ้ดยง่ายนั้นเอง ซ่ึงผูว้ิจยัมีความเห็นวา่เน่ืองจากระบบอุตสาหกรรมออ้ย

และนํ้ าตาลทรายในประเทศไทยได้มีการกํากับดูแลโดยกฎหมายและมีการพฒันาระบบมาหลายสิบปีแลว้ 

โดยเฉพาะการอยู่ภายใตพ้ระราชบญัญติัออ้ยและนํ้ าตาลทราย พ.ศ. 2527 มานานหลายปี ประกอบกับการเขา้

แทรกแซงอุตสาหกรรมดังกล่าว เม่ือใดก็ตามท่ีคณะกรรมการมีนโยบายท่ีมีลักษณะเป็นการอุดหนุนและ

แทรกแซงอุตสาหกรรมออ้ยและนํ้ าตาลทรายในประเทศไทยก็จะถือเป็นมาตรการท่ีมาจากภาครัฐ และอาจเขา้ข่าย

การอุดหนุนดา้นการเกษตรในประเทศ ในลกัษณะการอุดหนุนภายในท่ีบิดเบือนตลาด (Amber Box) ตามขอ้ตกลง

การคา้ระหวา่งประเทศท่ีอยูใ่นกาํกบัดูแลขององคก์ารการคา้โลกอีกดว้ย จึงควรจะหนัมาปรับโครงสร้างระบบให้

เป็นลกัษณะการเปิดเสรีเพ่ือให้ระบบอุตสาหกรรมน้ีสามารถพฒันาไปไดด้ว้ยตนเอง โดยไม่ถูกแทรกแซงจาก

ภาครัฐ และสามารถพ่ึงพาตนเองไดใ้นแนวทางการคา้เสรีมากข้ึน หลกัธรรมาธิบาลภาครัฐและหลกัการพฒันา

อยา่งย ัง่ยนื  

ในปัจจุบนัระบบอุตสาหกรรมออ้ยและนํ้ าตาลทรายในประเทศไทยยงัไม่มีการนาํรายไดจ้ากการนาํผล

พลอยไดท่ี้ไดจ้ากการนาํออ้ยไปผลิตเป็นนํ้ าตาลหรือส่ิงอ่ืนท่ีไดจ้ากการผลิตนํ้ าตาลไปเป็นวตัถุดิบนาํมาคาํนวณ

เป็นรายได้เพ่ือแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างชาวไร่ออ้ยกับโรงงานนํ้ าตาลแต่อย่างใด อาทิ รายได้จากการนาํ

กากนํ้ าตาลหรือนํ้ าตาล (นํ้ าเช่ือม)ไปผลิตเอทานอล รายไดจ้ากกากออ้ย ชานออ้ย กาบใบออ้ย ไปผลิตเป็นไฟฟ้า 

หรือผลิตภณัฑ์ชีวะเคมีต่าง ๆ เป็นตน้ มีแต่เพียงการนํารายได้จากนํ้ าตาลและกากนํ้ าตาลมาคาํนวณแบ่งปัน

ผลประโยชน์ให้ชาวไร่อ้อยนั้น ตามประกาศคณะกรรมการอ้อยและนํ้ าตาลทราย เร่ือง การจัดทําประมาณ                  

การรายได ้การกาํหนด และการชาํระราคาออ้ยและค่าผลิตนํ้ าตาลทราย และอตัราส่วนของผลตอบแทนระหวา่ง

ชาวไร่ออ้ยและโรงงาน พ.ศ. 2562 

ดว้ยเหตุน้ีเอง เพ่ือให้มีการพฒันาต่อยอดให้ระบบอุตสาหกรรมในลกัษณะผลิตต่อเน่ืองหรือผลิตภณัฑ์

ชีวะภาพน้ีมีการพฒันาต่อไป และเกิดความเป็นธรรมต่อชาวไร่ออ้ยจึงควรจะไดมี้การจดัวางระบบการแบ่งปัน

ผลประโยชน์ระหวา่งชาวไร่ออ้ยและโรงงานนํ้ าตาลในส่วนรายไดจ้ากผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ท่ีเป็นผลพลอยไดห้รือต่อ

ยอดมาจากการผลิตนํ้ าตาลน้ีโดยใหมี้การตกลงอตัราส่วนการแบ่งปันผลประโยชน์เฉพาะส่วนน้ีกนัใหม่ซ่ึงจะตอ้ง

คาํนึงถึงตน้ทุนท่ีฝ่ายโรงงานนํ้ าตาลตอ้งเสียไปในการพฒันาระบบและเทคโนโลยีในการผลิตผลิตภณัฑต์่อยอด

เหล่านั้นดว้ย ซ่ึงเน่ืองจากเป็นเร่ืองใหม่ท่ียงัไม่เคยมีการวางระบบกนัมาก่อน จึงสมควรท่ีจะมีการตรากฎหมาย

ฉบบัใหม่ออกมาเพ่ือวางระบบและกาํกบัดูแลส่งเสริมเป็นการเฉพาะเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่จะมีการแบ่งปันผลประโยชน์

กนัอย่างเป็นธรรมตามทฤษฎีประโยชน์มหาชน (Interest General) หรือทฤษฎีประโยชน์สาธารณะ (Public interest)  

จนกวา่เม่ือใดท่ีอุตสาหกรรมในส่วนน้ีเขม้แขง็มากพอจึงจะค่อยๆ ลดการกาํกบัดูแลและเปิดเสรีทางการคา้ต่อไป

เช่นเดียวกบัระบบอุตสาหกรรมออ้ยและนํ้ าตาลทรายท่ีผูเ้ขียนไดน้าํเสนอไปก่อนหนา้ 
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สําหรับการกาํหนดเบ้ียปรับตามระเบียบคณะกรรมการออ้ยและนํ้ าตาลทรายว่าดว้ยเบ้ียปรับและเงิน

รางวลั พ.ศ 2548 ถือวา่มีปัญหาและขดัต่อแนวความคิดกฎหมายวา่ดว้ยวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง โดยเฉพาะ

ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ท่ีห้ามมิให้คู่กรณีเขา้มามีส่วนใน             

การออกคาํสั่งทางปกครอง เพราะจะส่งผลถึงความถูกตอ้งสมบูรณ์ของการกาํหนด “เบ้ียปรับ” อนัเป็นมาตรการ

บงัคบัทางปกครองอยา่งหน่ึง ซ่ึงควรจะมีการแกไ้ขระเบียบให้กาํหนดบุคคลผูไ้ม่มีส่วนไดเ้สีย อาทิ ขา้ราชการ               

ในฝ่ายกฎหมายของกระทรวงอุตสาหกรรมมาเป็นผูก้าํหนดเบ้ียปรับ ในกรณีท่ียงัคงบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัออ้ย

และนํ้ าตาลทราย พ.ศ. 2527 อยู ่

 

8. ข้อเสนอแนะ 

               8.1 แกไ้ขพระราชบญัญติัออ้ยและนํ้ าตาลทราย พ.ศ. 2527 ในส่วนโครงสร้างคณะกรรมตามกฎหมาย

ดงักล่าว ใหมี้เพียงชาวไร่ออ้ยและโรงงานนํ้ าตาลเขา้มาร่วมเป็นกรรมการเพ่ือลดการแทรกแซงจากภาครัฐ และเปิด

โอกาสให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียไดมี้โอกาส ร่วมกนับริหารอุตสาหกรรมออ้ยและนํ้ าตาลทรายในประเทศไทยตามหลกั

เสรีทางการคา้มากข้ึน 

8.2 แกไ้ขพระราชบญัญติัออ้ยและนํ้ าตาลทราย พ.ศ. 2527 ในส่วนคณะกรรมการบริหารกองทุน ให้มี

เพียงชาวไร่ออ้ยและโรงงานนํ้ าตาลเขา้ร่วมเป็นกรรมการเท่านั้น และแกไ้ขให้แต่งตั้งโดยคณะกรรมการออ้ยและ

นํ้ าตาลทรายแทนการแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรี 

8.3 มีการจดัทาํ “ประกาศคณะกรรมการออ้ยและนํ้ าตาลทราย เร่ือง การจดัทาํประมาณการรายได ้การ

กาํหนดและการชาํระราคาออ้ยและค่าผลิตผลิตภณัฑ์อ่ืนท่ีไดจ้ากออ้ย และอตัราส่วนของผลตอบแทนระหวา่ง

ชาวไร่ออ้ยและโรงงาน พ.ศ. ...” รวมทั้งมีการเจรจาเพ่ือตกลงอตัราส่วนการแบ่งปันผลประโยชน์ระหวา่งชาวไร่

ออ้ยและโรงงานนํ้ าตาลหรือโรงงานท่ีนาํวตัถุดิบท่ีไดจ้ากการผลิตออ้ยไปผลิตพฒันาต่อยอดเป็นผลิตภณัฑอ่ื์นแยก

ต่างหากจากการแบ่งปันรายไดจ้ากการจาํหน่ายนํ้ าตาลทราย 

8.4 ยกเลิกหรือแก้ไขระเบียบคณะกรรมการอ้อยและนํ้ าตาลทราย ว่าด้วยเบ้ียปรับและเงินรางวลั           

พ.ศ. 2548  โดยแกไ้ขปรับปรุงใหมี้สาระสาํคญั ดงัน้ี 

     8.4.1 ให้มีการแต่งตั้ง “คณะกรรมการกาํหนดเบ้ียปรับ” ซ่ึงมาจากเจา้หนา้ท่ีฝ่ายกฎหมายหรือนิติกร

ของหน่วยงานภายในกระทรวงอุตสาหกรรมเองทาํหนา้ท่ีกาํหนดเบ้ียปรับ 

     8.4.2 มีการกาํหนดอตัราการเบ้ียปรับไล่เป็นขั้นบนัไดตั้งแต่การทาํผิดคร้ังแรกท่ีมีโทษปรับตํ่าสุดไป

จนถึงการกระทาํความผิดซํ้ าหลายคร้ัง ซ่ึงตอ้งมีโทษเพ่ิมสูงมากข้ึนตามลาํดบั เพ่ือลดการใชดุ้ลยพินิจเป็นพิจารณา

กาํหนดเบ้ียปรับไดง่้ายและเหมาะสมกบัความผิดมากข้ึน 

 

9. กติติกรรมประกาศ 

  ขอขอบพระคุณ ดร.นิสิต อินทมาโน อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ท่ีได้ให้คาํปรึกษาในการจัดทาํ

วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีและ ศ.ดร.อรทยั อินต๊ะไชย และ ศ.ดร.วรรณวิภา เมืองถํ้ า ท่ีไดใ้ห้เกียรติมาดาํเนินการสอบ

วทิยานิพนธ์ ตลอดจนใหค้าํแนะนาํและขอ้คิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการจดัทาํวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ี 
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บทคัดย่อ 

การแกไ้ขปัญหาหน้ีสินโดยเฉพาะหน้ีครัวเรือนอาจดาํเนินการไดห้ลายวิธีรวมทั้งวิธีการทางกฎหมาย

ลม้ละลาย หน้ีครัวเรือนเป็นหน้ีสินของบุคคลธรรมดาท่ีเกิดจากการกูย้ืมเงินสถาบนัการเงินหรือแหล่งเงินใหกู้ย้มื

เพ่ือนาํมาใชส้อยในชีวติประจาํวนัหรือในกิจการครอบครัว ตราบใดท่ีลูกหน้ียงัมีรายไดเ้พียงพอท่ีจะชาํระหน้ีย่อม

ไม่เป็นปัญหาท่ีตอ้งมีการแกไ้ข แต่ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสังคมสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร กิจการหรืออาชีพส่วนหน่ึงตอ้งลม้เลิก ทั้งต่อมาเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 อนัเป็นสาเหตุ

ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมคาดการณ์ของลูกหน้ี ทาํใหลู้กหน้ีบุคคลธรรมดาซ่ึงเป็นหน้ีครัวเรือนกลายเป็นผูผ้ิดนดั

ชาํระหน้ีประสบปัญหาทางการเงิน แต่ลูกหน้ีบุคคลธรรมดาเหล่าน้ีไม่อาจแกไ้ขปัญหาดว้ยวิธีการทางกฎหมาย

ลม้ละลายได ้เน่ืองจากพระราชบญัญติัลม้ละลาย พ.ศ.2483 ให้สิทธิเฉพาะเจา้หน้ีเท่านั้นท่ีจะยื่นฟ้องลูกหน้ีเป็น

บุคคลล้มละลายได้ ซ่ึงไม่สอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของระบบกฎหมายล้มละลายและปิดกั้นโอกาสเขา้สู่

กระบวนการทางกฎหมายของลูกหน้ีบุคคลธรรมดา ทาํใหไ้ม่อาจแกไ้ขปัญหาหน้ีสินของลูกหน้ีไดโ้ดยเร็ว  

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและระบบกฎหมายลม้ละลายของต่างประเทศ รวมทั้ งแนวทางการร่าง

กฎหมายลม้ละลายของคณะกรรมาธิการของสหประชาชาติวา่ดว้ยกฎหมายการคา้ระหวา่งประเทศ (UNCITRAL) 

จึงมีข้อเสนอแนะให้แก้ไขพระราชบัญญติัล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 9 โดยให้ลูกหน้ีมีสิทธิยื่นคาํร้องขอ

ลม้ละลายไดโ้ดยสมคัรใจ ซ่ึงจะเป็นการพฒันาระบบกฎหมายลม้ละลายของประเทศไทยใหเ้ป็นไปตามประเทศ

ตน้แบบอย่างประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศองักฤษ และทัดเทียมประเทศออสเตรเลียและประเทศญ่ีปุ่น 

รวมทั้งใหมี้ความใกลเ้คียงกบัประเทศในประชาคมอาเซียนอยา่งประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย ตลอดจน

เพ่ือใหเ้ป็นไปตามแนวทางการร่างกฎหมายลม้ละลายของ UNCITRAL                    

 

คาํสําคญั: หน้ีสิน, ร้องขอลม้ละลาย, ลูกหน้ีบุคคลธรรมดา, โดยสมคัรใจ 
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ABSTRACT 

Debt problems, especially household debts, may be solved with various methods including bankruptcy 

laws.  The household debts are personal debts from making loans from financial institutions or sources for daily 

spendings or family affairs.  As long as debtors have enough income for debt repayments, there is no problem. 

However, the society changing into that with information and communication technology systems caused some 

businesses or jobs to be over.  Then, there is the COVID- 19 pandemic that is not controllable for the debtors. 

Consequently, the debtors who are natural persons with the household debts cannot repay for the debts and face 

financial problems.  Nonetheless, these debtors cannot solve the problems with the bankruptcy laws because the 

Bankruptcy Law B. E.  2483 states that only creditor can sue the individual debtors for bankruptcy.  This is 

inconsistent with the objectives of the bankruptcy laws and obstructs the opportunities of the individual debtors 

to have legal proceedings. Therefore, the debt problems of the debtors cannot be solved quickly. 

From the studying of concepts and theories about the bankruptcy systems of other countries as well as 

the guidelines for drafting the bankruptcy laws of United Nations Commission on International Trade Law 

( UNICITRAL) , it is suggested to amend Section 9 of the Bankruptcy Act B. E.  2483 in order to provide the 

debtors the right for filing petition bankruptcy.  Accordingly, the Thaibankruptcy law system will be developed 

according to that of the model countries such as the United States and England, as well as to that of Australia and 

Japan, similar to that of the ASEAN countries such as Singapore and Malaysia, and compliant with the drafted 

Bankruptcy laws of UNICITRAL.  

 

Keywords:  Debt, Filing Petition Bankruptcy, Individual Debtors, Voluntary 

 

1. บทนํา 

 ในปัจจุบันประเทศไทยกาํลงัประสบปัญหาหน้ีสิน โดยเฉพาะหน้ีครัวเรือน ซ่ึงเป็นหน้ีสินประเภท

สถาบนัการเงินให้กูย้ืมแก่บุคคลธรรมดาท่ีมีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศ ซ่ึงบุคคลธรรมดาอาจนาํเงินท่ีกูย้ืมไปใชซ้ื้อบา้น 

ซ้ือรถยนต ์ทาํธุรกิจหรือชาํระหน้ีบตัรเครดิต จากขอ้มูลเงินใหกู้ย้มืแก่ภาคครัวเรือนของธนาคารแห่งประเทศไทย

ยอดคงคา้งหน้ีครัวเรือนปี 2564 อยูท่ี่ระดบั 14.58 ลา้นลา้นบาท0

1 และศูนยว์จิยักสิกรไทยประเมินวา่ยอดคงคา้งหน้ี

ครัวเรือนในปี 2565 จะยงัคงเพ่ิมสูงข้ึน1

2  

             สาเหตุปัญหาหน้ีสินของลูกหน้ีส่วนหน่ึง สืบเน่ืองผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสังคมจากเดิมสู่

การพฒันาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เปล่ียนแปลงวิถีการดาํเนินชีวิตประจาํวนั การส่ือสารและ

ระบบการทํางานต่างๆ โดยการนําระบบเทคโนโลยีดิจิทลัมาใช้ทาํให้กิจการต่างๆ ทุกภาคส่วนต้องพฒันา

                                                   
1  หน้ีครัวเรือนไทยในปี 2564 ขยบัข้ึนมาแตะ 14.58 ลา้นลา้นบาท (ออนไลน์). คน้เม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม 2565 จาก: 

https://www.thansettakij.com/finance/519845  
2  ครัวเรือนไทยก่อหน้ีเพ่ิมอยา่งระมดัระวงั (ออนไลน์). คน้เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2565 จาก:  

   https://www.kasikornresearch.com/th/analysis/k-econ/financial/Pages/Household-Debt-Q3.aspx   
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ปรับเปล่ียนเพ่ือใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน การเปล่ียนแปลงดงักล่าวก็มีผลทาํใหกิ้จการหรืออาชีพการงาน

ส่วนหน่ึงไดรั้บผลกระทบตอ้งยติุหรือลม้เลิกกิจการไป ส่งผลกระทบใหผู้ป้ระกอบกิจการขาดรายได ้ตอ้งเลิกจา้ง

ลูกจา้งทาํให้เกิดผูว้า่งงาน ลูกจา้งไม่มีรายไดต้อ้งกูย้ืมเงินจากแหล่งเงินกู ้ทาํให้เกิดเป็นหน้ีครัวเรือน ประกอบกบั

ตั้งแต่ช่วงปลายปี พ.ศ. 2562 ไดเ้กิดการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโควิด – 19 ทัว่โลก เป็นวิกฤตการณ์ทั้งดา้น

สาธารณสุขและดา้นเศรษฐกิจของแต่ละประเทศส่งผลกระทบขยายเป็นวงกวา้งและยาวนาน หลายประเทศต่าง

กําหนดมาตรการล๊อกดาวน์ (Lockdown) เป็นสาเหตุให้การดาํเนินการทางเศรษฐกิจชะงักงัน ประชาชนไม่

สามารถประกอบอาชีพหารายไดต้ามปกติยิง่เพ่ิมปัญหาในทางหน้ีสินมากข้ึน ดว้ยสาเหตุสองประการเบ้ืองตน้ดงั

ได้ยกเป็นตวัอย่างนั้น ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจ โดยลูกหน้ีกลายเป็นผูมี้หน้ีสินลน้พน้ตวั (Insolvent) 

เจา้หน้ีท่ีไม่ไดรั้บการชาํระหน้ีอาจกลายเป็นผูมี้หน้ีสินลน้พน้ตวัได ้หากเจา้หน้ีไม่สามารถชาํระหน้ีให้แก่เจา้หน้ี

ของตนอีกทอดหน่ึงไดเ้ช่นกนั สภาวการณ์ท่ีลูกหน้ีมีหน้ีสินลน้พน้ตวัส่งผลกระทบกนัเป็นลูกโซ่ต่อเน่ืองกนัไป 

ทั้งระบบ ดงัน้ี สาเหตุของการท่ีลูกหน้ีตกเป็นผูมี้หน้ีสินลน้พน้ตวัดงักล่าว เป็นสาเหตุหรือปัจจยัท่ีอยูน่อกเหนือ

การควบคุม คาดการณ์ของลูกหน้ีโดยแท ้หรืออาจกล่าวไดว้า่เป็น “ลูกหน้ีผูสุ้จริตแต่โชคร้าย” 

แมย้ทุธศาสตร์ชาติจะกาํหนดแผนพฒันาดา้นต่างๆ เพ่ือสร้างสังคมให้เกิดความมัง่คัง่ย ัง่ยืน และภาครัฐ

จะมีนโยบายแกไ้ขปัญหาหน้ีครัวเรือนหรือมาตรการต่างๆ ก็ตาม แต่ตราบใดท่ีลูกหน้ียงัไม่มีรายไดเ้พียงพอท่ีจะ

นาํมาชาํระหน้ี ลูกหน้ีก็ไม่อาจหลุดพน้จากหน้ีสินได ้ระบบกฎหมายลม้ละลายซ่ึงมีวตัถุประสงคใ์นการให้ความ

ช่วยเหลือลูกหน้ีจึงเป็นช่องทางในการแกไ้ขปัญหาเพ่ือใหลู้กหน้ีหลุดพน้จากหน้ีสินและมีโอกาสไดเ้ร่ิมตน้ชีวิต

ทางการเงินใหม่ แต่พระราชบญัญติัลม้ละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 9 ไม่ได้กาํหนดหลกัเกณฑ์ให้สิทธิแก่ลูกหน้ี

บุคคลธรรมดาสามารถยืน่คาํร้องขอลม้ละลายโดยสมคัรใจได ้จึงทาํใหลู้กหน้ีบุคคลธรรมดาไม่อาจอาศยัช่องทาง

ของกฎหมายลม้ละลายในการแกไ้ขปัญหาหน้ีสินของตนและทาํใหลู้กหน้ีบุคคลธรรมดาไม่มีโอกาสหลุดพน้จาก

หน้ีสินได ้ 

ดว้ยเหตุดงักล่าว ผูเ้ขียนจึงไดศึ้กษาปัญหาการร้องขอลม้ละลายโดยสมคัรใจของลูกหน้ีบุคคลธรรมดาใน

ประเทศไทย และหลกัเกณฑก์ารร้องขอและคุณสมบติัของลูกหน้ีเพ่ือให้โอกาสเฉพาะลูกหน้ีท่ีสุจริตในการเขา้สู่

กระบวนการลม้ละลาย รวมทั้งกระบวนการจดัการทรัพยสิ์นของลูกหน้ีบุคคลธรรมดาเป็นพิเศษแตกต่างจากกรณี

ยืน่ฟ้องลม้ละลายโดยเจา้หน้ี  

 

2. วตัถุประสงค์ 

(1) เพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎี การร้องขอและการดาํเนินกระบวนการลม้ละลายโดยสมคัรใจของลูกหน้ี

บุคคลธรรมดาตามกฎหมายลม้ละลายของประเทศไทยและต่างประเทศ 

(2) เพ่ือวเิคราะห์ปัญหาและเสนอแนะการร้องขอและการดาํเนินกระบวนการลม้ละลายโดยสมคัรใจของ

ลูกหน้ีบุคคลธรรมดา 

 

3. วธีิดําเนินการศึกษา 

             การดาํเนินการศึกษาใชว้ธีิการศึกษาทางเอกสาร (Documentary Research) โดยการศึกษาคน้ควา้รวบรวม

ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งพระราชบญัญติัลม้ละลาย พ.ศ. 2483 หลกัเกณฑก์ารยื่นฟ้องลม้ละลายและกระบวนพิจารณาคดี

ลม้ละลาย หนงัสือตาํรา บทความทางวิชาการ วารสารทางกฎหมาย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจน

ขอ้มูลจากเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีไดมี้การสืบคน้ทางอินเตอร์เน็ตทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ 
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4. แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้อง 

4.1 แนวคิดการใหค้วามเมตตาแก่ลูกหน้ีผูสุ้จริตแต่โชคร้าย 

โดยปกติเม่ือมีหน้ีเกิดข้ึนและลูกหน้ีไม่สามารถชาํระหน้ีได ้เจา้หน้ีมีสิทธิฟ้องต่อศาล และลูกหน้ีมีหนา้ท่ี

ตอ้งชาํระหน้ีดงักล่าว แต่กรณีท่ีมีเหตุปัจจยัภายนอกและอยูน่อกเหนือการควบคุมของลูกหน้ีทาํให้ลูกหน้ีตกเป็นผู ้

ผิดนดัไม่สามารถชาํระหน้ีไดแ้ละบุคคลอ่ืนๆ ก็ไดรั้บผลกระทบจากเหตุปัจจยัเดียวกนั เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเลิก

จ้างงานโดยไม่ใช่ความผิดของลูกหน้ี หรือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เหล่าน้ีเป็นเหตุอนัเกิดจากปัจจยั

ภายนอก มิใช่เกิดจากลูกหน้ีเป็นตน้เหตุโดยแทแ้ต่อยา่งใด ลูกหน้ียอ่มตอ้งไดรั้บความเมตตาช่วยเหลือจากระบบ

กฎหมายลม้ละลายตามแนวคิดใหค้วามเมตตาแก่ลูกหน้ีผูสุ้จริตแต่โชคร้าย 

4.2 หลกัการเร่ิมตน้ใหม่ (fresh start) เกิดข้ึนจากทฤษฎีการใหอ้ภยัและการให้โอกาสลูกหน้ีเร่ิมตน้ใหม่ 

ระบบกฎหมายลม้ละลายสมยัใหม่ ไดเ้ปล่ียนหลกัการจากการลงโทษเป็นหลกัการให้อภยั โดยให้โอกาสลูกหน้ี

เร่ิมตน้ใหม่ทางการเงินดว้ยการปลดภาระหน้ีใหแ้ก่ลูกหน้ี 

4.3  แนวคิดการคุ้มครองลูกหน้ี ระบบกฎหมายล้มละลายมีจุดประสงค์ให้ลูกหน้ีได้รับโอกาสใน                 

การหยดุพกัการถูกดาํเนินคดีหรือบงัคบัคดี หรือเรียกวา่ Automatic Stay เพ่ือป้องกนัมิใหท้รัพยสิ์นของลูกหน้ีตอ้ง

ถูกบงัคบัคดีต่อไป เป็นแนวคิดเพ่ือคุม้ครองลูกหน้ีระหวา่งดาํเนินคดี 

 

5. วเิคราะห์ปัญหา 

5.1 ประเดน็แรก ปัญหาการร้องขอล้มละลายของลูกหนีบุ้คคลธรรมดาโดยสมคัรใจ  

การท่ีพระราชบญัญติัลม้ละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 93 บญัญติัให้สิทธิเจา้หน้ีเป็นผูเ้ร่ิมตน้กระบวนการ

ลม้ละลาย โดยยื่นเป็นคาํฟ้องขอให้ศาลมีคาํสั่งให้ลูกหน้ีไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ตามตกเป็น

บุคคลลม้ละลาย ไม่ไดใ้หสิ้ทธิแก่ลูกหน้ีบุคคลธรรมดาท่ีจะเร่ิมตน้กระบวนการคดีลม้ละลายไดด้ว้ยตนเอง ลูกหน้ี

ท่ีประสบปัญหาหน้ีสินและมีความจาํเป็นตอ้งไดรั้บการแกไ้ขปัญหา จึงไม่อาจใชสิ้ทธิในการยืน่คาํร้องต่อศาลเพ่ือ

อาศยักระบวนการทางกฎหมายลม้ละลายได ้

วตัถุประสงค์ของระบบกฎหมายลม้ละลายประการหน่ึงท่ีเก่ียวกับลูกหน้ีคือ เพ่ือให้ความช่วยเหลือ

ลูกหน้ีท่ีสุจริต3

4  หมายความวา่ ให้โอกาสลูกหน้ีท่ีประสบปัญหาหน้ีสินไดเ้ขา้สู่กระบวนการลม้ละลาย เพ่ือแกไ้ข

ปัญหาหน้ีสิน รวมทั้งจดัการทรัพยสิ์นของลูกหน้ี โดยในระหว่างกระบวนการพิจารณาคดีหลงัจากศาลมีคาํสั่ง

รับคาํร้องไวแ้ลว้ลูกหน้ีจะไดรั้บโอกาสหยุดพกัการถูกดาํเนินคดีหรือการบงัคบัคดี (Automatic Stay) ลูกหน้ีไม่

ตอ้งถูกกดดนัหรือบีบบงัคบัจากเจา้หน้ี หากลูกหน้ีใหค้วามร่วมมือในการดาํเนินการต่างๆ ก็จะทาํใหลู้กหน้ีไดรั้บ

การปลดจากการลม้ละลาย ส่งผลใหลู้กหน้ีหลุดพน้จากปัญหาหน้ีสิน มีโอกาสกลบัไปเร่ิมตน้ตั้งตวัใหม่ไดโ้ดยเร็ว 

กระบวนการลม้ละลายจึงเป็นกระบวนการทางกฎหมายท่ีจะเขา้มาช่วยแกไ้ขปัญหาหน้ีสินและจดัการทรัพยสิ์น

                                                   
3  มาตรา 9 เจา้หน้ีจะฟ้องลูกหน้ีใหล้ม้ละลายไดก้็ต่อเม่ือ  

(1) ลูกหน้ีมีหน้ีสินลน้พน้ตวั  

(2) ลูกหน้ีซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาเป็นหน้ีเจา้หน้ีผูเ้ป็นโจทกค์นเดียวหรือหลายคน เป็นจาํนวนไม่นอ้ยกวา่หน่ึงลา้นบาท 

หรือลูกหน้ีซ่ึงเป็นนิติบุคคลเป็นหน้ีเจา้หน้ีผูเ้ป็นโจทกค์นเดียวหรือหลายคนเป็นจาํนวนไม่นอ้ยกวา่สองลา้นบาท  

 (3) หน้ีนั้นอาจกาํหนดจาํนวนไดโ้ดยแน่นอนไม่วา่หน้ีนั้นจะถึงกาํหนดชาํระโดยพลนัหรือในอนาคตก็ตาม 
4  ปรีชา พานิชวงศ.์ (2546). คาํอธิบายกฎหมายลม้ละลาย. กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพนิ์ติบรรณการ. หนา้ 1.  
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ของลูกหน้ีอย่างเป็นระบบ ไม่ปล่อยให้ลูกหน้ีด้ินรนต่อสู้กบัเจา้หน้ีโดยลาํพงัดงัเช่นกระบวนการคดีแพ่งปกติ

ทั่วไป และกระบวนการคดีแพ่งปกติทั่วไปโอกาสหรือช่องทางท่ีจะหลุดพน้จากหน้ีสินก็เป็นไปได้ยากและ

ยาวนานตามกาํหนดระยะเวลาอายคุวามของกฎหมายท่ีใหสิ้ทธิแก่เจา้หน้ีในการยืน่ฟ้องและบงัคบัคดีทางแพง่  

             การแกไ้ขปัญหาหน้ีสินของตวัลูกหน้ีเอง โดยปกติทัว่ไปเม่ือลูกหน้ีไม่มีเงินชาํระหน้ี ยอ่มถูกเจา้หน้ีทวง

ถามดาํเนินคดี ซ่ึงเป็นกระบวนการขั้นตอนปกติตามระบบกฎหมายแพ่ง และหากลูกหน้ีไม่มีเงินชาํระหน้ีก็อาจ              

ถูกบังคับยึดทรัพย์จนไม่มีท่ีอยู่อาศัย ระบบกฎหมายแพ่งปกติจึงไม่อาจทาํให้ลูกหน้ีหลุดพน้จากหน้ีสินได้                  

อย่างแทจ้ริง หรือเจา้หน้ีบางรายไม่ดาํเนินคดีแต่เร่งรัดหน้ีสินดว้ยวิธีการอ่ืน ลูกหน้ีตอ้งด้ินรนต่อสู้กูห้น้ียืมสิน  

เป็นการก่อหน้ีสินให้เพ่ิมพูนต่อไปอีก ทั้งยงัเป็นการสร้างความกดดนับีบคั้นจิตใจของลูกหน้ี จนลูกหน้ีบางราย

อาจไร้ซ่ึงทางออกนาํไปสู่การตดัสินใจท่ีจะก่อปัญหาสังคม หรือคิดสั้นจบชีวิตตนเองและอาจรวมทั้งครอบครัว

ดว้ย4

5  

             ส่วนการแกไ้ขปัญหาของภาครัฐ แมจ้ะดาํเนินการโดยกาํหนดแผนยทุธศาสตร์ชาติเพ่ือพฒันาดา้นต่างๆ 

ให้ประเทศชาติและสังคมเกิดความมั่งคั่งย ัง่ยืน หรือรัฐบาลพยายามแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการต่างๆ ดังเช่น 

กาํหนดให้ปี 2565 เป็นปีแห่งการแก้ “หน้ีครัวเรือน” และหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ออกมาตรการเพ่ือช่วยเหลือ

ลูกหน้ี แต่ก็ยงัไม่สามารถแกไ้ขปัญหาหน้ีสินได ้ 

             จากการศึกษาแนวคิดเร่ืองการคุม้ครองลูกหน้ีของประเทศสหรัฐอเมริกา ในกฎหมาย Bankruptcy Act 

1978 กระบวนการภายหลงัศาลมีคาํสั่งรับคาํร้องแลว้ลูกหน้ีจะไดมี้เวลาพกัจากการถูกฟ้องร้องดาํเนินคดี ไม่ตอ้ง

ทนต่อการถูกกดดนับีบคั้นจิตใจจากเจา้หน้ีแต่ละราย ลดความเครียดจากปัญหาหน้ีสินไปไดช่้วงระยะเวลาหน่ึง 

รวมทั้งคุม้ครองทรัพยสิ์นเพ่ือนาํมาจดัการในระบบกฎหมายลม้ละลายอยา่งเป็นระบบและมูลค่าสูงสุด  

             ในการศึกษาแนวทางการร่างกฎหมายลม้ละลายของคณะกรรมาธิการสหประชาชาติ ว่าดว้ยกฎหมาย

การค้าระหว่างประเทศ (United Nations Commission on International Trade Law -UNCITRAL) พบว่า ได้มี              

การเสนอกรอบวตัถุประสงค์ 9 ประการ โดยมีวตัถุประสงค์ประการหน่ึง คือ การสร้างกลไกของกฎหมาย

ลม้ละลายท่ีรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม โดย UNCITRAL ให้ความเห็นไวว้า่ ปัญหาสภาวะหน้ีสินลน้

พน้ตวันั้นควรได้รับการจดัการแก้ไขอย่างเป็นระเบียบ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ และควรระบุตวับุคคลท่ี

สามารถยืน่คาํขอใหเ้ร่ิมตน้กระบวนการลม้ละลายไดโ้ดยควรรวมทั้งลูกหน้ีและเจา้หน้ี  

             กฎหมายลม้ละลาย Bankruptcy Act  1978 ของประเทศสหรัฐอเมริกา และ Insolvency Act 1986 ประเทศ

องักฤษ ซ่ึงเป็นตน้แบบของระบบกฎหมายลม้ละลาย ได้มีการพฒันาแนวคิดจากแบบเดิมท่ีมุ่งลงโทษลูกหน้ี 

ติดตามเอาทรัพยสิ์นของลูกหน้ีเพ่ือนํามาชาํระหน้ีด้วยวิธีการลงโทษทางอาญา เปล่ียนเป็นนําแนวคิดการให้

ประโยชน์แก่ลูกหน้ีมากข้ึน ให้ลูกหน้ีท่ีสุจริตได้รับโอกาสในการเร่ิมต้นชีวิตใหม่ ซ่ึงกฎหมายล้มละลาย                       

The Bankruptcy Act 1966 ของประเทศออสเตรเลีย Bankruptcy Act (Act No. 75 of June 2, 2004) ของประเทศ

ญ่ีปุ่น Insolvency, Restructuring and Dissolution Act 2018 (IRDA) ของประเทศสิงคโปร์ และ The Bankruptcy 

Act 1967 ของประเทศมาเลเซีย ต่างก็พฒันาระบบกฎหมายลม้ละลายไปในทิศทางเดียวกนักบัประเทศตน้แบบ

ดงักล่าวดว้ย โดยไดมี้การบญัญติักฎหมายลม้ละลายให้สิทธิแก่ลูกหน้ีสามารถยื่นคาํร้องขอให้ตนเองลม้ละลาย

ดว้ยความสมคัรใจได ้ 

                                                   
5  สาํนกัข่าวอิศรา. (2564) พิษโควดิทาํอตัราฆ่าตวัตายในไทย พุ่งสูงสุดในรอบ 10 ปี. (ออนไลน์). คน้เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม 

2564 จาก: https://www.isranews.org/article/isranews-news/100302-isranew-covid-h.html  
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             ดว้ยแนวคิดทฤษฎีและวตัถุประสงคข์องระบบกฎหมายลม้ละลาย ตลอดจนแนวทางการร่างกฎหมาย

ลม้ละลายของ UNCITRAL และระบบกฎหมายลม้ละลายของต่างประเทศท่ีไดศึ้กษามา จึงเห็นวา่ ประเทศไทยมี

ความจาํเป็นตอ้งบญัญติักฎหมายลม้ละลายให้ลูกหน้ีบุคคลธรรมดามีสิทธิร้องขอลม้ละลายโดยสมคัรใจ เพ่ือ

ช่วยเหลือแกไ้ขปัญหาหน้ีสินของลูกหน้ีบุคคลธรรมดา ใหลู้กหน้ีไดห้ลุดพน้จากหน้ีสินโดยเร็ว ซ่ึงจะทาํใหร้ะบบ

กฎหมายของประเทศไทยพฒันาไปตามประเทศตน้แบบของกฎหมายลม้ละลายและสอดคลอ้งกบัแนวทางการร่าง

กฎหมายล้มละลายของ UNCITRAL รวมทั้ ง สร้างความทัดเทียมกับระบบกฎหมายล้มละลายของประเทศ

ออสเตรเลีย ประเทศญ่ีปุ่น และเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย ซ่ึงเป็น

ประเทศในประชาคมอาเซียนดว้ยกนั  

             5.2 ประเด็นที่สอง ปัญหาการกําหนดหลักเกณฑ์การร้องขอและการตรวจสอบคุณสมบัติของลูกหนี้

บุคคลธรรมดา 

  5.2.1 หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการกาํหนดจาํนวนหน้ีขั้นตํ่าท่ีลูกหน้ีจะสามารถยืน่คาํร้องขอใหล้ม้ละลายได ้

     แมว้ตัถุประสงคข์องกฎหมายลม้ละลายตอ้งการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ี เพ่ือหลุดพน้จากหน้ีสิน

และกลบัไปเร่ิมตน้ชีวิตทางการเงินใหม่ แต่การให้สิทธิในการร้องขอต่อศาลเพ่ือให้ตนเองเป็นบุคคลลม้ละลาย

โดยสมคัรใจ หากมีการกาํหนดจาํนวนหน้ีขั้นตํ่าอาจเป็นการจาํกดัโอกาสในการเขา้ถึงกฎหมายลม้ละลาย เพราะ

สถานะทางการเงินของบุคคลอาจมีความแตกต่างกนั บางคนอาจตกอยู่ในสถานะท่ีไม่สามารถชาํระหน้ีได้ใน

จาํนวนหน้ีท่ีไม่มากนกั แต่มีความจาํเป็นท่ีจะอาศยัช่องทางของกฎหมายลม้ละลายในการท่ีจะหลุดพน้จากหน้ีสิน 

หรือหากจาํนวนหน้ีท่ีไม่สามารถชาํระหน้ีไดมี้จาํนวนไม่ถึงตามท่ีกฎหมายกาํหนดก็อาจทาํให้ลูกหน้ีตอ้งด้ินรน

ต่อสู้หรือสร้างภาระหน้ีเพ่ิมเติม ยอ่มจะสร้างความเสียหายแก่เจา้หน้ีต่อไปได ้แต่ในขณะเดียวกนัการไม่กาํหนด

จาํนวนหน้ีขั้นตํ่าไว ้ก็อาจทาํให้ลูกหน้ีขาดวินัยทางการเงิน มีการใชจ่้ายบริโภคอย่างฟุ่ มเฟือย ส่งผลกระทบต่อ

ระบบเศรษฐกิจของประเทศได ้การบญัญติัหลกัเกณฑจ์าํนวนหน้ีขั้นตํ่า เป็นหลกัการของการอาศยับทบญัญติัของ

กฎหมายเป็นเคร่ืองมือในการป้องกนัหรือขดัขวางไม่ใหลู้กหน้ีกระทาํการใดๆ ในอนัท่ีจะส่งผลกระทบต่อระบบ

เศรษฐกิจอีกทางหน่ึง   

              นอกจากน้ีหลกัการกาํหนดจาํนวนหน้ีขั้นตํ่าท่ีบญัญติัไวใ้นกรณีเจ้าหน้ีเป็นผูย้ื่นฟ้องลูกหน้ีนั้น                

เป็นหลกัการคุม้ครองทั้งฝ่ายลูกหน้ีและเจา้หน้ีเพ่ือให้การเร่ิมตน้กระบวนการลม้ละลายท่ีเหมาะสม เม่ือศึกษา            

แนวทางการร่างกฎหมายของ UNCITRAL และกฎหมายลม้ละลายของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศองักฤษ 

ประเทศออสเตรเลีย ประเทศญ่ีปุ่นและประเทศมาเลเซีย ต่างไม่มีการกําหนดจํานวนหน้ีขั้นตํ่าไว ้เพียงแต่

กาํหนดให้ลูกหน้ีแถลงในคาํร้องว่า ตนมีหน้ีสินท่ีไม่สามารถชาํระหน้ีได ้แสดงรายการทรัพยสิ์นและหน้ีสิน 

รายไดแ้ละรายจ่ายท่ีเป็นปัจจุบนั มีเพียงประเทศสิงคโปร์ท่ีมีการกาํหนดจาํนวนหน้ีขั้นตํ่า ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 15,000 

ดอลลาร์สิงคโปร์ 

              ผูเ้ขียนจึงมีความเห็นวา่ หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการกาํหนดจาํนวนหน้ีขั้นตํ่าท่ีลูกหน้ีจะสามารถยื่นคาํ

ร้องขอให้ลม้ละลายไดน้ั้น ประเทศไทยควรมีการกาํหนดจาํนวนหน้ีขั้นตํ่าไว ้ทาํนองเดียวกบักฎหมายลม้ละลาย

ของประเทศสิงคโปร์ เพ่ือมิให้ลูกหน้ีขาดความระมดัระวงัใชจ่้ายอยา่งฟุ่ มเฟือย และให้ลูกหน้ีมีความพยายามใน

การแกไ้ขปัญหากรณีท่ีจาํนวนหน้ีอยู่ในระดบัท่ีสามารถแกไ้ขปัญหาไดโ้ดยเป็นการทัว่ไป ทั้งเป็นการป้องกนั

ไม่ให้ลูกหน้ีอาศยักระบวนการของกฎหมายลม้ละลายยื่นคาํร้องขอลม้ละลายมากเกินไปซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบ

ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศได ้และเม่ือพิจารณาภาวะเศรษฐกิจประกอบหลกัเกณฑก์รณีเจา้หน้ียื่นฟ้องลูกหน้ี

เป็นคดีลม้ละลายตามพระราชบญัญติัลม้ละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 9 (2) ซ่ึงบญัญติักาํหนดจาํนวนหน้ีขั้นตํ่าไม่นอ้ย
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กวา่หน่ึงลา้นบาท ดงัน้ี หลกัเกณฑก์ารกาํหนดจาํนวนหน้ีขั้นตํ่ากรณีลูกหน้ีบุคคลธรรมดาร้องขอลม้ละลายโดย

สมคัรใจ ควรกาํหนดไม่นอ้ยกวา่หน่ึงลา้นบาท เช่นเดียวกบักรณีเจา้หน้ียืน่ฟ้องลูกหน้ีใหล้ม้ละลาย                  

             5.2.2 หลกัเกณฑก์ารตรวจสอบคุณสมบติัของลูกหน้ีบุคคลธรรมดา  

             การใหสิ้ทธิแก่ลูกหน้ีในการยืน่คาํร้องขอใหต้นเองเป็นบุคคลลม้ละลาย อาจเป็นช่องทางของลูกหน้ี

ท่ีไม่สุจริต อาศยัโอกาสทางกฎหมายไม่ชาํระหน้ีให้แก่เจา้หน้ี และเม่ือศาลมีคาํสั่งใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลายแลว้จะ

ทาํให้ลูกหน้ีรายนั้นหลุดพน้จากหน้ีสินแลว้กลบัไปก่อปัญหาหน้ีสินข้ึนใหม่ ซ่ึงจะสร้างความเสียหายแก่เจา้หน้ี

และระบบเศรษฐกิจของประเทศได ้  

             ผูเ้ขียนจึงมีความเห็นวา่ ควรกาํหนดใหศ้าลเป็นผูมี้อาํนาจในการตรวจสอบ ในท่ีน้ีคือศาลลม้ละลาย

กลาง โดยผูพิ้พากษาเป็นผูมี้หนา้ท่ีตรวจสอบคาํร้องขอของลูกหน้ีวา่ ผูย้ื่นคาํร้องขอเป็นผูมี้สิทธิยื่นคาํร้องขอ และ

คาํร้องขอมีรายการต่างๆ ครบถว้นตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดหรือไม่ หากไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์หศ้าลปฏิเสธ

ไม่รับคาํร้อง เม่ือศาลมีคาํสั่งรับคาํร้องแลว้ ให้ถือวา่เป็นการเร่ิมตน้กระบวนการลม้ละลายโดยทนัที ลูกหน้ีมีสิทธิ

ไดรั้บประโยชน์จากการหยดุพกัชาํระหน้ี (Automatic Stay) แต่หากต่อมาความปรากฎต่อศาลไม่วา่จากการไต่สวน

หรือจากคาํคดัคา้นของเจา้หน้ีวา่คาํร้องของลูกหน้ีไม่ชอบดว้ยกฎหมายหรือเป็นการยื่นคาํร้องโดยทุจริต ให้ศาลมี

อาํนาจเพิกถอนคาํสั่งเป็นไม่รับคาํร้องขอไดท้นัที ซ่ึงแนวทางดงักล่าวจะสอดคลอ้งกบัแนวทางการร่างกฎหมาย

ของคณะกรรมาธิการของสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (UNCITRAL) และระบบ

กฎหมายลม้ละลายของประเทศองักฤษ ซ่ึงใหก้ารยืน่คาํร้องของลูกหน้ีมีผลเป็นการเร่ิมกระบวนการโดยอตัโนมติั 

และใหอ้าํนาจศาลในการตรวจสอบคาํร้องตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้ 

            5.3 ประเดน็ทีส่าม แนวทางการดาํเนินกระบวนการล้มละลายของลูกหนีบุ้คคลธรรมดา  

         กระบวนการพิจารณาคดีลม้ละลายตามพระราชบญัญติัลม้ละลาย พ.ศ. 2483 บญัญติัข้ึนเพ่ือบงัคบัใช้

กรณีของเจา้หน้ียื่นฟ้องขอให้ลูกหน้ีลม้ละลายโดยลูกหน้ีไม่สมคัรใจ ลูกหน้ีอาจให้การต่อสู้คดีและพิสูจน์ความ

จริงต่อศาลเพ่ือให้หลุดพน้จากการท่ีศาลจะมีคาํสั่งพิทกัษ์ทรัพยเ์ด็ดขาด ซ่ึงอาจใชเ้วลานาน แต่การให้สิทธิแก่

ลูกหน้ีร้องขอเป็นบุคคลลม้ละลายนั้นเป็นการยื่นคาํร้องโดยสมคัรใจ ลูกหน้ีประสงคจ์ะอาศยักระบวนการทาง

กฎหมายแกไ้ขปัญหาหน้ีสินของตนเอง จาํเป็นตอ้งมีกระบวนการและขั้นตอนพิจารณาคดีท่ีรวดเร็ว   

             เม่ือศึกษา Bankruptcy Act 1978 ของประเทศสหรัฐอเมริกา กระบวนการชาํระกิจการและทรัพยสิ์น

ของลูกหน้ี (Chapter 7 Liquidation) คือ กระบวนการรวบรวมและจาํหน่ายทรัพยสิ์นของลูกหน้ีท่ีเป็นขั้นตอน              

โดยเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยแ์ละมีศาลเป็นผูค้วบคุมกาํกบั กาํหนดขั้นตอนการประชุมเจา้หน้ี ลูกหน้ีมีหนา้ท่ีตอ้ง

เขา้ร่วมการประชุมเจา้หน้ี เพ่ือตอบคาํซกัถามของผูช้าํระกิจการและทรัพยสิ์นในคดี (Trustee) เจา้พนกังานพิทกัษ์

ทรัพย ์และเจา้หน้ีทั้งหลาย เพ่ือสอบสวนลูกหน้ีเก่ียวกบักิจการและทรัพยสิ์น หากลูกหน้ีไม่มาเขา้ร่วมประชุมหรือ

หลบหนี ผูช้าํระกิจการและทรัพยสิ์นในคดี อาจปรึกษาเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพย ์เพ่ือเล่ือนการประชุมเจา้หน้ี หรือ

ยื่นคาํร้องขอให้ศาลบงัคบัใหลู้กหน้ีมาทาํการไต่สวน และออกหมายจบั หรือยื่นคาํร้องขอให้ศาลมีคาํสั่งจาํหน่าย

คดีลม้ละลายก็ได ้ 

             เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยต์อ้งกาํหนดนดัประชุมเจา้หน้ีภายในเวลาไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั แต่ไม่เกิน 40 วนั 

นบัแต่วนัมีคาํสัง่ใหช้าํระกิจการและทรัพยสิ์นของลูกหน้ี เจา้หน้ีตอ้งยืน่คาํขอรับชาํระหน้ีภายใน 90 วนั นบัแต่วนั

ประชุมเจา้หน้ีคร้ังแรก กรณีลูกหน้ีไม่มีทรัพยสิ์นเพียงพอจะแบ่งชาํระให้แก่เจา้หน้ี  ผูช้าํระกิจการและทรัพยสิ์น

ตอ้งรายงานต่อเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยแ์ละต่อศาลวา่ คดีนั้นเป็นคดีไม่มีทรัพยสิ์น (Report of No Distribution) 

ภายใน 60 วนั นบัแต่การประชุมเจา้หน้ีคร้ังแรก เพ่ือขอใหศ้าลมีคาํสั่งปิดคดี แต่หากปรากฏทรัพยสิ์นอนัอาจแบ่ง
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ไดข้องลูกหน้ีในภายหลงั เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยห์รือผูช้าํระกิจการและทรัพยสิ์นตอ้งยื่นคาํร้องต่อศาลขอเปิด

คดี และขอเพิกถอนรายงานฉบบัท่ีสรุปวา่เป็นคดีไม่มีทรัพยสิ์น เพ่ือใหมี้การจดัการทรัพยสิ์นในคดีนั้นต่อไป 

             หากขอ้เท็จจริงปรากฏต่อผูช้าํระกิจการและทรัพยสิ์นว่า ลูกหน้ีมีทรัพยสิ์นเพียงพอท่ีจะแบ่งชาํระให้

เจา้หน้ี หรือผูช้าํระกิจการและทรัพยสิ์นมิไดย้ื่นรายงานวา่เป็นคดีไม่มีทรัพยสิ์นภายในกาํหนดเวลา ให้ถือวา่เป็น

คดีมีทรัพยสิ์น และผูช้าํระกิจการและทรัพยสิ์นมีหนา้ท่ีจดัการรวบรวมทรัพยสิ์นของลูกหน้ีต่อไป 

             ผูเ้ขียนจึงมีความเห็นวา่ แนวทางการดาํเนินกระบวนการลม้ละลายของลูกหน้ีบุคคลธรรมดา ภายหลงั

จากท่ีศาลไต่สวนคาํร้องแลว้ ควรมีขั้นตอนท่ีรวดเร็ว หากจะนาํขั้นตอนพิทกัษ์ทรัพยช์ัว่คราวหรือคาํสั่งพิทกัษ์

ทรัพยเ์ด็ดขาดมาใชบ้งัคบั อาจไม่เหมาะสมสอดคลอ้งกบัแนวทางท่ีตอ้งการใหก้ารแกไ้ขปัญหาหน้ีสินเป็นไปโดย

รวดเร็ว ประกอบกบัการร้องขอลม้ละลายโดยสมคัรใจนั้น ลูกหน้ียอ่มตระหนกัและยอมรับเป็นอยา่งดีต่อผลของ

การเป็นบุคคลล้มละลาย เม่ือคาํนึงถึงหลักการท่ีลูกหน้ีประสงค์จะหลุดพน้จากหน้ีสินโดยเร็วแล้ว การนํา

กระบวนการชาํระกิจการและทรัพยสิ์นของลูกหน้ี (Chapter 7 Liquidation) ของประเทศสหรัฐอเมริกามาเป็น

แนวทางในการดาํเนินกระบวนพิจารณาคดีลม้ละลายกรณีลูกหน้ีบุคคลธรรมดาร้องขอลม้ละลายโดยสมคัรใจ จะ

ทําให้บรรลุความประสงค์ของลูกหน้ีในการแก้ไขปัญหาหน้ีสินทางการเงินได้มากกว่า และการมีกําหนด

ระยะเวลาท่ีแน่นอนชดัเจนจะทาํใหลู้กหน้ีเขา้ใจกระบวนการและคลายความกงัวลต่อปัญหาท่ีตนกาํลงัประสบได ้   

 

6. อภิปรายผลการวจัิย 

 เม่ือศึกษาปัญหาการร้องขอลม้ละลายโดยสมคัรใจของลูกหน้ีบุคคลธรรมดาตามกฎหมายลม้ละลายของ

ประเทศไทยและกฎหมายของต่างประเทศ ตลอดจนแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งแลว้สามารถสรุปผลการวจิยัได ้ดงัน้ี 

             1) พระราชบัญญติัลม้ละลาย พ.ศ. 2483 ซ่ึงเป็นกฎหมายลม้ละลายของประเทศไทยไม่มีการบญัญติั

หลกัเกณฑใ์หลู้กหน้ีบุคคลธรรมดามีสิทธิร้องขอลม้ละลายโดยสมคัรใจได ้ดงัเช่นกฎหมาย Bankruptcy Act  1978 

ของประเทศสหรัฐอเมริกา Insolvency Act 1986 ของประเทศองักฤษ The Bankruptcy Act 1966 ของประเทศ

อ อ สเ ต ร เ ลีย  Bankruptcy Act ( Act No.  75 of June 2, 2004)  ป ร ะ เ ท ศญ่ี ปุ่ น  Insolvency, Restructuring and 

Dissolution Act 2018 (IRDA) ของประเทศสิงคโปร์ และ The Bankruptcy Act 1967 ของประเทศมาเลเซีย  

             2) กฎหมายลม้ละลายของประเทศไทยยงัไม่สอดคลอ้งกับแนวทางการร่างกฎหมายลม้ละลายของ

คณะกรรมาธิการของสหประชาชาติวา่ดว้ยกฎหมายการคา้ระหวา่งประเทศ และไม่เป็นไปตามวตัถุประสงคข์อง

ระบบกฎหมายลม้ละลายท่ีตอ้งการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีสุจริตไดห้ลุดพน้จากหน้ีสินเพ่ือเร่ิมตน้ชีวิตทาง

การเงินใหม่ ตามหลกัการเร่ิมตน้ใหม่ (Fresh Start) และแนวคิดการคุม้ครองลูกหน้ี ให้ลูกหน้ีไดมี้โอกาสหยดุพกั

จากการดาํเนินคดีหรือบงัคบัคดี  

             3) สถานการณ์หน้ีครัวเรือนของประเทศไทย เป็นปัญหาหน้ีสินท่ีจาํเป็นตอ้งช่วยกนัแกไ้ขโดยเร็ว ลาํพงั

การแกไ้ขโดยกระบวนการภาครัฐตามแผนยทุธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาลหรือหน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ หรือ

แมก้ระทั่งกระบวนการทางกฎหมายแพ่งปกติ ไม่อาจแก้ไขปัญหาหน้ีครัวเรือนของลูกหน้ีบุคคลธรรมดาได้

โดยเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงจาํเป็นตอ้งอาศยักระบวนการทางกฎหมายลม้ละลาย เพ่ือใหโ้อกาสลูกหน้ีบุคคล

ธรรมดาไดห้ลุดพน้จากหน้ีสินและกลบัไปเร่ิมตน้ชีวติทางการเงินใหม่ต่อไป  
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7. ข้อเสนอแนะ 

ระบบกฎหมายลม้ละลายของประเทศไทยมีความจาํเป็นตอ้งบญัญติัหลกัเกณฑใ์หลู้กหน้ีบุคคลธรรมดา

มีสิทธิร้องขอลม้ละลายโดยสมคัรใจ และกาํหนดหลกัเกณฑ์การยื่นคาํร้องขอและการตรวจสอบคุณสมบติัของ

ลูกหน้ี เพ่ือป้องกนัมิใหลู้กหน้ีอาศยัช่องทางของกฎหมายเขา้สู่กระบวนการโดยไม่ชอบ และกาํหนดกระบวนการ

จดัการทรัพยสิ์นใหเ้ป็นไปโดยรวดเร็วและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยให้มีการแกไ้ขพระราชบญัญติัลม้ละลาย พ.ศ. 

2483  ดงัน้ี 

1) แกไ้ขเพ่ิมเติมพระราชบญัญติัลม้ละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 9 โดยเพ่ิมเติมเป็นวรรคสองและวรรคสาม 

ดงัน้ี  

มาตรา 9 ...   

ลูกหน้ีบุคคลธรรมดาอาจยื่นคาํร้องขอต่อศาลให้ล้มละลายได้ก็ต่อเม่ือมีหน้ีสินล้นพน้ตวั หรือไม่

สามารถท่ีจะชาํระหน้ีตามกาํหนดไดแ้ละเป็นหน้ีเจา้หน้ีคนเดียว หรือหลายคนรวมกนัเป็นจาํนวนแน่นอนไม่นอ้ย

กวา่หน่ึงลา้นบาท ไม่วา่หน้ีนั้นจะถึงกาํหนดชาํระโดยพลนัหรือในอนาคตก็ตาม  

                คาํร้องของลูกหน้ีบุคคลธรรมดาจะตอ้งแสดงโดยชดัแจง้ถึง 

                 (1) ความมีหน้ีสินลน้พน้ตวั  

                 (2) รายช่ือและท่ีอยูข่องเจา้หน้ีทั้งหมด รวมทั้งรายการหน้ีสิน 

                 (3) รายการทรัพยสิ์นของลูกหน้ี 

                 (4) รายการรับ-รายการจ่ายประจาํในครอบครัวและการงาน  

                 (5) รายไดท่ี้อาจไดม้าในอนาคต  

             2) แกไ้ขเพ่ิมเติมพระราชบญัญติัลม้ละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 14 โดยเพ่ิมเติมเป็นวรรคสองและวรรค

สาม ดงัน้ี  

                มาตรา 14 … 

                ในการพิจารณาคดีลม้ละลายตามคาํร้องของลูกหน้ีนั้น ใหศ้าลไต่สวนคาํร้องขอเอาความจริง ถา้ไดค้วาม

จริงและมีเหตุอนัสมควร  ใหศ้าลมีคาํสัง่ใหล้ม้ละลาย มิฉะนั้นใหมี้คาํสัง่ยกคาํร้อง  

             3) แกไ้ขเพ่ิมเติมพระราชบญัญติัลม้ละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 31 โดยเพ่ิมเติมเป็นวรรคสามและวรรคส่ี  

ดงัน้ี 

มาตรา 31 … 

กรณีศาลมีคาํสั่งให้ลูกหน้ีลม้ละลายตามคาํร้องของลูกหน้ีบุคคลธรรมดา ให้เจา้พนกังานพิทกัษ์ทรัพย์

เรียกประชุมเจา้หน้ีคร้ังแรกโดยเร็วท่ีสุด เพ่ือปรึกษาถึงวธีิการท่ีจะจดัการทรัพยสิ์นของลูกหน้ีต่อไป หากปรากฏวา่

ลูกหน้ีไม่มีทรัพยสิ์นเพียงพอจะแบ่งชาํระใหแ้ก่เจา้หน้ี  เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยต์อ้งรายงานต่อศาลวา่เป็นคดีไม่มี

ทรัพยสิ์นภายใน 60 วนั นบัแต่การประชุมเจา้หน้ีคร้ังแรก เพ่ือขอใหศ้าลมีคาํสัง่ปิดคดี 

หากปรากฏพบทรัพยสิ์นอนัอาจแบ่งไดข้องลูกหน้ีในภายหลงั เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยต์อ้งยื่นคาํร้อง

ต่อศาลขอเปิดคดี เพ่ือใหมี้การจดัการทรัพยสิ์นในคดีนั้นต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบหลักการและสาระสําคัญของกระบวนการ

บําบัดรักษาผูติ้ดยาเสพติด อาํนาจหน้าท่ีหน่วยงานรัฐ เทียบเคียงบทบัญญัติของกฎหมาย สภาพปัญหาและ                

ความแตกต่าง ตลอดจน ขอ้ดี-ขอ้เสียของระบบบงัคบับาํบดัและสมคัรใจบาํบดั เป็นการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ             

โดยศึกษาขอ้มูลเอกสารจากพระราชบญัญติัฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ประมวลกฎหมายยาเสพ

ติด รวมถึงกฎหมายอ่ืน ๆ และเอกสารต่าง ๆ ทั้งของไทยและต่างประเทศ เพ่ือนาํมาวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา

เปรียบเทียบ ผลการศึกษาพบวา่ ระบบบงัคบับาํบดัและระบบสมคัรใจบาํบดัมีหลกัการท่ีความสอดคลอ้งกนั คือ 

หลกัผูเ้สพคือผูป่้วยมิใช่อาชญากร หลกัการเบ่ียงเบนคดีอาญา และหลกัการลดทอนความเป็นอาชญากรรม โดยมี

แนวทางการบาํบดัรักษาท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงระบบบงัคบับาํบดัจะมีขั้นตอนของกระบวนการยติุธรรมควบคู่ไปกบั

การบาํบดัรักษาดา้นสาธารณสุข โดยมีหน่วยงานยติุธรรมเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลกั แต่ระบบสมคัรใจบาํบดั

จะดําเนินการตามแนวทางสาธารณสุขเท่านั้ น โดยมีหน่วยงานสาธารณสุขเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก                     

ซ่ึงปัจจุบนัระบบบงัคบับาํบดัถูกยกเลิกและนาํระบบสมคัรใจมาบงัคบัใชแ้ทน ซ่ึงก็ยงัมีปัญหาการกระทาํความผิด

ซํ้ าและการไม่ใหค้วามร่วมมือในการบาํบดัรักษา ผูศึ้กษาจึงเห็นควรเพ่ิมเง่ือนไขของผูมี้สิทธิเขา้รับการบาํบดัฟ้ืนฟู

ให้ตอ้งไม่ปรากฏว่าเคยหลบหนีหรือไม่ให้ความร่วมมือมาแลว้เกินกว่าสามคร้ังหรือเคยเป็นผูเ้ขา้รับการบาํบดั 

รักษาแต่ไม่ไดรั้บการรับรองเป็นหนังสือว่าเป็นผูผ้่านการบาํบดัรักษาครบถว้นแลว้จากหัวหน้าสถานพยาบาล               

ยาเสพติดหรือสถานฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดเกินกวา่สามคร้ัง เพ่ือจาํกดัขอบเขตใหผู้ท่ี้ตอ้งการสมคัรใจเขา้

รับการบาํบดัรักษาอยา่งแทจ้ริง 

 

คาํสําคญั : บาํบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติด, ระบบบงัคบับาํบดั, ระบบสมคัรใจบาํบดั 
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ABSTRACT 

 This research article aims to compare the principles and essence of narcotics addiction treatment.  

Powers and duties of government agencies. compare the provisions of the law, Problem and differences, including 

advantages and disadvantages of compulsory treatment and the voluntary.  Study the main law, namely the 

narcotics Addiction Rehabilitation Act, B. E.  2545 and including other laws as well as various documents both 

Thai and foreign to analyze the descriptive comparative data.  The results of the study found that treatment and 

rehabilitation of narcotics addiction through compulsory treatment and the voluntary have consistent principles 

namely The narcotics user is a patient, not a criminal, Deviate from a criminal case, decriminalization with 

different treatment approaches. Treatment and rehabilitation of narcotics addiction through compulsory treatment 

will have judicial procedures along with the treatment of public health.  There is justice agency as the main 

responsible agency.  But the voluntary system of treatment will only operate in accordance with public health 

guidelines.  The public health department is the main responsible unit.   The public health agency is the main 

responsible unit. Current the compulsory treatment system was abolished and a voluntary system was introduced 

instead.  There are still problems with recidivism and non- cooperation in treatment.  The authors agreed that the 

conditions of those eligible for rehabilitation therapy should be increased.  “ Must have never escaped or not 

cooperated more than three times or Previously admitted to the hospital but was not certified in writing that it has 

been satisfactory treatment from the head of the hospital more than 3 times to limit the extent to those who truly 

need treatment voluntarily. 

 

Keywords: narcotics addiction  treatment, Compulsory treatment system, Voluntary treatment system. 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

พระราชบญัญติัฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด พ.ศ. 2545 เป็นระบบบงัคบับาํบดัท่ีมองวา่ผูเ้สพยาเสพติด

ไม่ควรไดรั้บโทษแบบเดียวกบัอาชญากรร้ายแรง จึงใหโ้อกาสบาํบดัการเสพยาเสพติดและฟ้ืนฟสูภาพร่างกายและ

จิตใจ ดว้ยวิธีการบงัคบับาํบดัรักษา และพระราชบญัญติัให้ใชป้ระมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 ไดย้กเลิก

กฎหมายท่ี เ ก่ียวกับการบําบัดฟ้ืนฟูผู ้ติดยาเสพติด ได้แก่ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 

พระราชบญัญติัฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด พ.ศ.2545 และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  

ฉบับท่ี 108/2557 เร่ือง การปฏิบัติต่อผูต้อ้งสงสัยว่ากระทําความผิดตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติดเพ่ือเข้าสู่                  

การบําบัดฟ้ืนฟูและการดูแลผ่านการบาํบัดฟ้ืนฟู โดยกําหนดให้มีการรักษาบําบัดฟ้ืนฟูด้วยระบบสมคัรใจ

บาํบดัรักษาตามประมวลกฎหมายยาเสพติด บงัคบัใชว้นัท่ี 9 ธนัวาคม 2564 ซ่ึงเป็นประมวลกฎหมายท่ีรวบรวม

เก่ียวกบัการป้องกนั ปราบปราม และควบคุมยาเสพติด รวมทั้งการบาํบดัรักษาและฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด

มาไวใ้นฉบบัเดียว โดยกาํหนดให้การเขา้สู่การบาํบดัฟ้ืนฟูไม่ตอ้งผ่านกระบวนการทางศาล และมิไดบ้ญัญติัถึง

กรณีผูบ้าํบดัฟ้ืนฟูท่ีหลบหนีหรือไม่ให้ความร่วมมือว่าตอ้งเขา้สู่กระบวนการยติุธรรมเพียงแต่กาํหนดให้บนัทึก

ขอ้มูลเพ่ือประกอบการพิจารณาการบาํบดัฟ้ืนฟู ทาํให้ผูก้ระทาํความผิดท่ีสมคัรใจเขา้รับการบาํบดัรักษาก็จะ                

ไม่ตอ้งถูกดาํเนินคดีซ่ึงอาจเป็นช่องว่างให้เกิดการหลีกเล่ียงการเขา้สู่กระบวนการยติุธรรมของผูเ้สพยาเสพติด 

หากผูบ้าํบดัรักษาหลบหนีหรือไม่ให้ความร่วมมือผูบ้าํบดัรักษาก็จะยงัคงอยูใ่นขั้นตอนการบาํบดัรักษาไปเร่ือยๆ 
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จึงอาจทาํใหเ้กิดการกระทาํความผิดซํ้ าได ้ดงันั้น ระบบสมคัรใจบาํบดัรักษาก็อาจมีปัญหาเช่นเดียวกบัระบบบงัคบั

บาํบดัท่ีมีผูห้ลบหนีหรือไม่ให้ความร่วมมือในการบาํบดัฟ้ืนฟู การนาํระบบสมคัรใจบาํบดัรักษามาแทนท่ีระบบ

บงัคบับาํบดัรักษาจะแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างแทจ้ริงหรือไม่ หากกฎหมายมีการบงัคบัใชอ้ย่างมีประสิทธิภาพย่อม

ส่งผลใหล้ดปัญหาในทางปฏิบติัไดด้ว้ย 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบหลกัการ และสาระสาํคญัของกระบวนการบาํบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติด อาํนาจ

หน้าท่ีหน่วยงานรัฐ ตลอดจน เทียบเคียงบทบัญญัติของกฎหมายท่ีมีความสอดคลอ้งและแตกต่างกันของ 

กระบวนการบาํบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติดของระบบบงัคบับาํบดัและสมคัรใจบาํบดั 

(2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบสภาพปัญหาและความแตกต่างของกระบวนการเขา้สู่การบาํบดัรักษา รวมทั้ง 

ขอ้ดี-ขอ้เสียของระบบบงัคบับาํบดัและสมคัรใจบาํบดั 

(3) เพ่ือเสนอแนะแนวมาตรการทางกฎหมายเพ่ือให้การบาํบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติดและการบงัคบัใช้

กฎหมายเก่ียวกบัการดาํเนินคดีฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 

 

3. วธีิดําเนินการวจัิย  

  งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาวิจยัในเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษาขอ้มูลเอกสาร (Documentary 

Research) จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและนําข้อมูลท่ีรวบรวมได้มาวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณา

เปรียบเทียบ โดยศึกษาคน้ควา้เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการบาํบดัฟ้ืนฟตูามพระราชบญัญติัฟ้ืนฟสูมรรถภาพ

ผูติ้ดยาเสพติด พ.ศ. 2545 และประมวลกฎหมายยาเสพติด บทบญัญติัของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ประกาศ ระเบียบ 

ขอ้บงัคบั คาํสัง่ กฎหมายอ่ืนๆ คาํพิพากษาศาลฎีกาท่ีเก่ียวขอ้ง งานวจิยั สารนิพนธ์ วทิยานิพนธ์ บทความ วารสาร

ทางกฎหมาย เอกสารประกอบการสัมมนา สถิติ ขอ้มูลสารสนเทศ ท่ีเก่ียวกบัผูเ้ขา้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยา

เสพติด ตลอดจน ศึกษาคน้ควา้เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งการบาํบดัฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดของต่างประเทศดว้ย 

  

4. ผลการวจัิย 

 1. แนวคดิ ทฤษฎแีละหลกัการบําบดัรักษาผู้ตดิยาเสพตดิ 

   1.1 แนวคดิการบําบัดรักษาผู้ตดิยาเสพตดิ 

   ผูเ้สพคือผูป่้วยมิใช่อาชญากร เป็นแนวคิดท่ีทาํให้เกิดการบาํบดัฟ้ืนฟูผูเ้สพยาเสพติด ระบบบงัคบั

บาํบดัและระบบสมคัรใจบาํบดัต่างก็อยูภ่ายใตแ้นวคิด “ผูเ้สพคือผูป่้วย มิใช่อาชญากร” ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือแยก

ผูเ้สพยาเสพติดซ่ึงถือวา่เป็นผูป่้วยออกจากผูค้า้ยาเสพติดซ่ึงถือวา่เป็นอาชญากร โดยใหผู้เ้ขา้รับการบาํบดัไดแ้กไ้ข

ฟ้ืนฟแูละกลบัตวัเป็นคนดีคืนสู่สงัคมไดอ้ยา่งปกติสุข แต่ในแง่ของระบบบงัคบับาํบดั แมจ้ะมองวา่ผูเ้สพคือผูป่้วย

มิใช่อาชญากรแต่มีขั้นตอนของกระบวนการยติุธรรมในลกัษณะเดียวกบัอาชญากรปกติแฝงอยู ่เช่น การถูกควบคุม

ตวั การสอบสวน การบนัทึกประวติัอาชญากร เป็นตน้ แต่ระบบสมคัรใจบาํบดัจะมุ่งเนน้ให้ผูเ้ขา้รับการบาํบดั

สมคัรใจบาํบดัดว้ยตนเอง ถือไดว้า่ผูก้ระทาํผิดยอมรับว่าตนเป็นผูป่้วยท่ีตอ้งไดรั้บการบาํบดัรักษา ไม่มีขั้นตอน

ของกระบวนการยุติธรรมมาเก่ียวขอ้ง จึงกล่าวไดว้่า ระบบสมคัรใจบาํบดัจะเขา้ถึงแนวคิดผูเ้สพคือผูป่้วยมิใช่

อาชญากรไดอ้ยา่งชดัเจนกวา่ระบบบงัคบับาํบดั 
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   1.2 ทฤษฎกีารบําบัดรักษาผู้ตดิยาเสพตดิ 

    1.2.1 ทฤษฎีการลงโทษเพ่ือแก้ไขฟ้ืนฟู (Rehabilitation Theory) เป็นทฤษฎีท่ีมุ่งเน้นให้

ผูก้ระทาํผิดกลบัตวัเป็นคนดีและช่วยให้กลบัคืนสู่สังคมไดต้ามปกติโดยไม่ให้กลบัมากระทาํผิดซํ้ าอีก การแกไ้ข

ปรับปรุงผูก้ระทาํผิดให้กลบัตวัเป็นคนดีไดคื้อวิธีการท่ีดีท่ีสุด ซ่ึงนาํมาใชก้ารกระทาํความผิดเล็กน้อยแต่ไม่มี

สนัดานโจรควรมีการลงโทษเพ่ือแกไ้ขมาใชต้ามความเหมาะสม อนัเป็นลกัษณะการใชว้ธีิการอ่ืนแทนการลงโทษ 

(ณัฐฐ์วฒัน์  สุทธิโยธิน, 2557) ซ่ึงระบบบงัคบับาํบดัรักษากาํหนดใหศ้าลมีอาํนาจสั่งใหเ้ขา้รับการบาํบดัฟ้ืนฟโูดย

ไม่คาํนึงถึงความสมคัรใจ ถือไดว้า่เป็นคาํบงัคบัท่ีผูเ้สพยาเสพติดตอ้งปฏิบติัตาม จึงเสมือนเป็นบทลงโทษผูก้ระทาํ

ความผิดท่ีเสพยาเสพติดโดยใหเ้ขา้รับการบาํบดัฟ้ืนฟอูนัเป็นวธีิการอ่ืนแทนการลงโทษจาํคุกของผูก้ระทาํความผิด 

แต่ระบบสมคัรใจบาํบดัรักษาใหส้มคัรใจเขา้รับการบาํบดัรักษาดว้ยตนเองจึงไม่มีลกัษณะเป็นการลงโทษ 

    1.2.2 ทฤษฎีการลงโทษข่มขู่ยบัย ั้ง (Deterrence Theory) เป็นทฤษฎีท่ีมีลกัษณะป้องกนัมิให้

เกิดการกระทาํผิดในลกัษณะนั้นอีก วิธีการลงโทษเพ่ือเป็นการข่มขู่ให้เกรงกลวัต่อโทษท่ีจะไดรั้บ โดยคาํนึงถึง

ประโยชน์ของประชาชนและสังคมเป็นหลัก ซ่ึงเง่ือนไขการข่มขู่ยบัย ั้งเป็นการลงโทษต้องได้สัดส่วนกับ

อาชญากรรมและตอ้งใหส้าธารณชนไดรั้บรู้และเขา้ใจเพ่ือใหเ้กิดความเกรงกลวัต่อโทษท่ีจะไดรั้บจากการกระทาํ

ผิด (ณัฐฐ์วฒัน์ สุทธิโยธิน, 2557) ซ่ึงระบบบงัคบับาํบดัและระบบสมคัรใจบาํบดัรักษาเป็นการให้โอกาสเม่ือได้

กระทาํความผิดไปแลว้ โดยการใหเ้ขา้รับการบาํบดัรักษาและกลบัตวัเป็นคนดีคืนสู่สังคมอนัไม่เป็นลกัษณะของ

การลงโทษเพ่ือการข่มขู่ยบัย ั้ง  

  1.3 หลกัการบําบัดรักษาผู้ตดิยาเสพตดิ 

   1.3.1 หลกัการเบ่ียงเบนคดีอาญา (Diversion) เป็นการนาํผูเ้สพยาเสพติดออกจากกระบวนการ

ยุติธรรมท่ีตอ้งถูกลงโทษทางอาญาไปช่วยเหลือโดยการให้เขา้รับการบาํบัดฟ้ืนฟู ซ่ึงระบบบังคบับาํบัดตาม

พระราชบญัญติัฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด พ.ศ. 2545 จะดาํเนินการภายใตห้ลกัการชะลอการฟ้องมาใชแ้ทน

การดาํเนินคดีอาญา ซ่ึงเป็นหน่ึงในมาตรการเบ่ียงเบนคดีอาญา ในแรกเร่ิมผูก้ระทาํความผิดจะถูกนาํตวัเขา้สู่

กระบวนการยติุธรรมก่อนเร่ิมตั้งแต่ชั้นสอบสวน จนถึงชั้นศาลจะสัง่ใหเ้ขา้รับการบาํบดัและชั้นพนกังานอยัการจะ

ใชว้ิธีการชะลอการฟ้องไวก่้อนเพ่ือให้ผูก้ระทาํผิดเขา้รับการบาํบดัรักษา หากปฏิบติัครบตามเง่ือนไขท่ีกาํหนด

พนกังานอยัการจะมีคาํสัง่ยติุการดาํเนินคดีถือวา่พน้ความผิด (เรวตั  ฉํ่าเฉลิม, 2522) อนัเป็นการนาํผูเ้สพยาเสพติด

ออกจากกระบวนการยุติธรรมโดยมีเง่ือนไข แต่สําหรับระบบสมคัรใจบาํบดัจะดาํเนินการในลกัษณะหันเหคดี 

โดยนําตวัผูก้ระทาํความผิดออกจากกระบวนการดาํเนินคดีอาญาตั้งแต่เร่ิมตน้ (รุ่งศักด์ิ วงศ์กระสันต์, 2561)                 

หากผูก้ระทาํความผิดสมคัรใจเขา้รับการบาํบัดจะถูกนําตวัไปบาํบัดรักษาด้านสาธารณสุข โดยไม่ตอ้งเขา้สู่

กระบวนการยติุธรรม หากไดบ้าํบดัรักษาจนเสร็จส้ินกระบวนการรักษาจนไดรั้บใบรับรองผ่านการบาํบดัรักษา 

ผูก้ระทาํความผิดก็จะพน้จากความผิดท่ีไดก้ระทาํโดยไม่ตอ้งเขา้สู่กระบวนการยติุธรรมเลย  

   1.3.2 หลกัการลดทอนความเป็นอาชญากรรม (Decriminalization) เป็นการลดการลงโทษแก่

ผูก้ระทาํความผิดหรือการไม่ลงโทษทางอาญาแก่ผูก้ระทาํความผิด ระบบบงัคบับาํบดัและระบบสมคัรใจบาํบดัมี

วตัถุประสงค์เดียวกัน คือ การไม่ลงโทษทางอาญาแก่ผูก้ระทาํผิดแต่ให้โอกาสผูก้ระทาํความผิดแก้ตวัโดยนาํ

มาตรการบาํบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดมาเป็นหลกัเกณฑ์ให้ผูเ้ขา้รับการบาํบดัรักษาปฏิบติั (ศักด์ิชยั                

เลิศพานิชพนัธ์, 2563)โดยระบบบงัคบับาํบดั มุ่งเนน้ลงโทษแก่ผูเ้สพยาเสพติดดว้ยวิธีการบาํบดัรักษาโดยไม่ใช้

โทษทางอาญา แต่กาํหนดหลกัเกณฑ์ให้เขา้รับการบาํบัดฟ้ืนฟู ซ่ึงผูเ้ขา้รับการบาํบัดฟ้ืนฟูก็ยงัคงมีโอกาสถูก
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ลงโทษทางอาญาหากไม่สามารถแก้ไขฟ้ืนฟูให้ผ่านหลกัเกณฑ์ได ้สําหรับการบาํบดัรักษาด้วยระบบสมคัรใจ

บาํบดัจะไม่ใชก้ารลงโทษทางอาญาแต่มุ่งเนน้ดูแลสุขภาพของผูก้ระทาํความผิดมากกวา่ 

  1.3.3 หลกัการอุทธรณ์คาํสัง่ทางปกครอง พระราชบญัญติัฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด พ.ศ. 

2545 มีบทบญัญติัเก่ียวกบัการอุทธรณ์ไวเ้ป็นการเฉพาะ ซ่ึงระบบบงัคบับาํบดัเป็นระบบท่ีมีกระบวนการเป็นคาํสัง่

ของคณะกรรมการวินิจฉัยเก่ียวกบัการตรวจพิสูจน์และคาํสั่งการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดท่ีส่งผลกระทบ

ต่อตวัผูเ้ขา้รับการบาํบดัฟ้ืนฟู จึงมีหลกัการอุทธรณ์คาํวินิจฉัยหรือคาํสั่งของคณะกรรมการในลกัษณะเดียวกนักบั

คาํสั่งทางปกครอง ซ่ึงแตกต่างจากระบบสมคัรใจบาํบดัรักษาตามประมวลกฎหมายยาเสพติดเป็นระบบท่ีไม่มี

ลกัษณะคาํบงัคบัใหต้อ้งปฏิบติัแต่มุ่งเนน้ใหผู้ก้ระทาํผิดสมคัรใจเขา้รับการบาํบดัรักษาในทางการสาธารณสุขเอง 

จึงไม่มีหลกัการอุทธรณ์คาํสัง่ทางปกครองบญัญติัไวเ้ฉพาะเร่ือง  

  2. กระบวนการบําบัดรักษาผู้ตดิยาเสพตดิ 

  2.1 ระบบบงัคบับาํบดั พระราชบญัญติัฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด พ.ศ. 2545 กาํหนดใหเ้ร่ิมตน้

เขา้สู่กระบวนการบาํบัดฟ้ืนฟูด้วยกระบวนการยุติธรรม หากศาลเห็นว่าผูก้ระทาํความผิดเป็นผูมี้สิทธิได้รับ               

การบาํบัดฟ้ืนฟูจะมีคาํสั่งอนัมีลกัษณะเป็นคาํบงัคบัให้ผูก้ระทาํผิดตอ้งเขา้รับการบาํบดัฟ้ืนฟู โดยไม่ตอ้งถาม 

ความสมคัรใจ เม่ือใดท่ีผูบ้าํบดัรักษาไม่ใหค้วามร่วมมือหรือการไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไวใ้นแผนการ

บาํบดัฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดก็จะถูกดาํเนินคดีเพ่ือลงโทษทางอาญาต่อผูก้ระทาํความผิดได ้จึงกล่าวไดว้า่ 

การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู ้ติดยาเสพติดมีการดําเนินการบําบัดรักษาด้านสาธารณสุขควบคู่ไปกับการดําเนิน

กระบวนการยติุธรรมดว้ย ผูเ้ขา้รับการบาํบดัฟ้ืนฟจึูงอาจมีโอกาสถูกดึงตวัเขา้สู่กระบวนการยติุธรรม  

   2.2 ระบบสมคัรใจบาํบดั ประมวลกฎหมายยาเสพติดกาํหนดให้การเขา้สู่กระบวนการบาํบดัรักษา              

ผูติ้ดยาเสพติดมุ่งเน้นให้ผูก้ระทาํความผิดสมคัรใจเขา้รับการบาํบดัรักษา ไม่ว่าผูก้ระทาํความผิดจะถูกตรวจพบ

ก่อนหรือไม่ ก็จะถูกส่งตวัไปสถานพยาบาลโดยไม่มีขั้นตอนของกระบวนการยติุธรรม แต่เป็นกระบวนการใน

ลกัษณะของผูป่้วย มีการบนัทึกประวติัโดยสถานพยาบาลเป็นผูบ้นัทึก การส่งตวัผูก้ระทาํผิดท่ีสมคัรใจบาํบดัฟ้ืนฟู 

ไปสถานพยาบาลยาเสพติดหรือศูนยค์ดักรองโดยตรง โดยมีเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขดาํเนินการตั้งแต่เร่ิมคดักรอง 

จนกระทัง่เป็นผูผ้า่นการบาํบดัรักษา สะทอ้นใหเ้ห็นถึงการมุ่งเนน้ดา้นสาธารณสุขเป็นหลกั  

 3. อาํนาจหน้าทีห่น่วยงานรัฐ 

  พระราชบญัญติัฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ถือวา่คาํสัง่ศาลเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ

เขา้สู่การบาํบดัรักษา หน่วยงานรับผิดชอบหลกัจึงเป็นหน่วยงานยติุธรรม โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ยติุธรรม

รักษาการตามพระราชบญัญติัฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด พ.ศ. 2545 มีอาํนาจแต่งตั้งพนกังานเจา้หนา้ท่ี ออก

กฎกระทรวงและประกาศ โดยมีกรมคุมประพฤติปฏิบติัหน้าท่ีตามอาํนาจหน้าท่ีของคณะอนุกรรมการฟ้ืนฟู

สมรรถภาพผู ้ติดยาเสพติด ซ่ึงมีอํานาจวินิจฉัยว่าเป็นผู ้เสพหรือผู ้ติดยาเสพติดและจัดให้มีแผนการฟ้ืนฟู

สมรรถภาพผูติ้ดยาเสพ แต่สาํหรับระบบสมคัรใจบาํบดัรักษาตามประมวลกฎหมายยาเสพติด เม่ือไดส้มคัรใจเขา้

รับการบาํบดัรักษาแลว้จะถูกส่งตวัไปยงัสถานพยาบาลโดยตรง โดยกระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลกั

รับผิดชอบดาํเนินการบาํบดัรักษา และมีหน่วยงานอ่ืนร่วมดาํเนินการในดา้นอ่ืน เช่น กระทรวง มหาดไทยและ

กรุงเทพมหานครดาํเนินการจดัตั้งศูนยฟ้ื์นฟูสภาพทางสงัคม และมีหน่วยงานท่ีสนบัสนุนและช่วยเหลือศูนยฟ้ื์นฟู

สภาพทางสังคม เป็นตน้ โดยหน่วยงานยุติธรรมจะเก่ียวขอ้งเฉพาะกรณีท่ีถูกฟ้องศาลและศาลสั่งให้เขา้รับการ

บาํบดัรักษาเท่านั้น 
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 4. เปรียบเทยีบความสอดคล้องและความแตกต่าง 

  4.1 ความสอดคล้องของระบบบังคับบําบัดและระบบสมัครใจบําบัด ระบบบังคับบําบัดตาม

พระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด พ.ศ. 2545 เป็นพระราชบัญญัติท่ีกําหนดเก่ียวกับการฟ้ืนฟู

สมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดเป็นการเฉพาะ และถูกยกเลิกโดยมีระบบสมคัรใจบาํบดัท่ีดาํเนินการตามประมวล

กฎหมายยาเสพติดมาแทน เม่ือวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2564 แมมี้การยกเลิกกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการบาํบดัฟ้ืนฟผููติ้ดยาเสพติด 

แต่ไดน้าํสาระสาํคญัในกฎหมายท่ียกเลิกมาบญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายยาเสพติด เช่น การกาํหนดใหผู้ก้ระทาํ

ความผิดท่ีเสพยาเสพติดไดส้มคัรใจขอเขา้รับการบาํบดัรักษาในสถานพยาบาลก่อนท่ีจะถูกตรวจพบว่ากระทาํ

ความผิด เม่ือปฏิบติัครบถว้นจนไดรั้บการรับรองเป็นหนังสือจากพนกังานเจา้หน้าท่ีก็จะพน้จากความผิดตาม

พระราชบญัญติัยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 การกาํหนดใหผู้ก้ระทาํผิดท่ีเสพยาเสพติดหากถูกตรวจพบวา่กระทาํ

ความผิดหรือตอ้งสงสัยว่ากระทาํความผิดไดส้มคัรใจขอเขา้รับการบาํบดัรักษา เม่ือปฏิบติัครบถว้นจนไดรั้บ               

การรับรองเป็นหนงัสือจากพนกังานเจา้หนา้ท่ีก็จะพน้จากความผิดท่ีไดก้ระทาํตามประกาศคณะรักษาความสงบ

แห่งชาติ (คสช.)  ฉบับท่ี  108/2557  และการให้อํานาจศาลเป็นผู ้ออกคําสั่งให้เข้ารับการบําบัด รักษา 

โดยไม่ตอ้งถามความสมคัรใจตามพระราชบญัญติัฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด พ.ศ. 2545 แต่ประมวลกฎหมาย

ยาเสพติดตอ้งถามความสมคัรใจ เป็นตน้ นอกจากน้ี ระบบบงัคบับาํบดัและระบบสมคัรใจบาํบดัมีเง่ือนไขการเขา้

รับการบาํบดัรักษาท่ีสอดคลอ้งกนัในเร่ืองของฐานความผิดท่ียงัคงยึดความผิดฐานเสพยาเสพติดเป็นหลกั และ

ลกัษณะตอ้งห้ามท่ียงัคงกาํหนดให้ผูก้ระทาํความผิดท่ีปรากฏว่าตอ้งหาหรืออยูใ่นระหว่างเป็นผูถู้กดาํเนินคดีใน

ความผิดฐานอ่ืนซ่ึงเป็นความผิดท่ีมีโทษจาํคุกหรืออยูใ่นระหวา่งรับโทษจาํคุกตามคาํพิพากษาของศาลไม่มีสิทธิ

เขา้รับการบาํบดัฟ้ืนฟดูว้ย 

  4.2 ความแตกต่างของระบบบังคับบําบัดและระบบสมัครใจบําบัด ระบบบงัคบับาํบดัมีแนวทาง 

ดา้นกระบวนการยติุธรรม โดยกระทรวงยติุธรรมเป็นหน่วยงานหลกั มีกรมคุมประพฤติเป็นหน่วยงานปฏิบติัตาม

อาํนาจหนา้ท่ีคณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด ซ่ึงเขา้สู่การบาํบดัรักษาจนถึงผลการบาํบดัรักษา

ในรูปแบบคาํสัง่ของคณะกรรมการ หากผลพิจารณาเป็นท่ีน่าพอใจพนกังานอยัการจะมีคาํสัง่ยติุการดาํเนินคดีตาม

ผลของคาํสั่ง ซ่ึงมีการสอบสวนตามกระบวนการยติุธรรม ศาลมีอาํนาจสั่งให้ผูก้ระทาํความผิดเขา้รับการบาํบดั 

รักษา โดยไม่ตอ้งคาํนึงถึงความสมคัรใจของผูก้ระทาํความผิด ส่วนกรณีผูเ้ขา้รับการบาํบดัรักษาไม่ให้ความร่วมมือ

ถือเป็นการไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไข ซ่ึงคณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดมีอํานาจวินิจฉัยว่า                

ผลการบาํบดัฟ้ืนฟไูม่เป็นท่ีน่าพอใจ ส่งผลใหถู้กดาํเนินคดีต่อศาล นอกจากน้ี มีบทบญัญติัเก่ียวกบัการอุทธรณ์เป็น

การเฉพาะให้สามารถอุทธรณ์คาํวินิจฉยัต่อคณะกรรมการภายใน 15 วนันบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บทราบคาํวินิจฉัยหรือ

คาํสั่ง แต่สําหรับระบบสมคัรใจบาํบัดมีแนวทางด้านสาธารณสุขเป็นหลัก โดยมีกระทรวงสาธารณสุขเป็น

หน่วยงานรับผิดชอบ ซ่ึงมีคณะกรรมการเพียงคณะเดียวท่ีทาํหนา้ท่ีใหค้าํแนะนาํรัฐมนตรีวา่กระทรวงสาธารณสุข

ในการออกกฎกระทรวงและกาํหนดหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขเก่ียวกบัการบาํบดัรักษาและฟ้ืนฟสูมรรถภาพ

ผูติ้ดยาเสพติด และสํานักงานปลดักระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบเก่ียวกับกิจการต่างๆ ท่ีเก่ียวกับงานของ

คณะกรรมการบาํบดัรักษาและฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด การดาํเนินการเก่ียวกบัการบาํบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติด

จึงเป็นหนา้ท่ีของสถานพยาบาลยาเสพติดหรือสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด สาํหรับผลการบาํบดัรักษาจะ

เป็นการออกหนงัสือรับรองการเป็นผูผ้่านการบาํบดัรักษา สถานพยาบาลยาเสพติดหรือสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพ              

ผูติ้ดยาเสพติดมีหน้าท่ี จัดทาํและเก็บขอ้มูลประวติัของผูเ้ขา้รับการบาํบดัรักษาหรือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพเพ่ือ

ประกอบการวิเคราะห์สุขภาพผูเ้ขา้รับการบาํบัดรักษา จึงเป็นการเก็บประวติัในลักษณะของประวติัผูป่้วย 
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เท่านั้น นอกจากน้ี ยงัให้อาํนาจศาลใชดุ้ลยพินิจพิจารณาการส่งตวัผูก้ระทาํความผิดเขา้รับการบาํบดัรักษาไดแ้ต่

ตอ้งไดรั้บความสมคัรใจจากผูก้ระทาํความผิดและศาลตอ้งสอบถามพนักงานอยัการด้วย จึงจะส่งตวัผูก้ระทาํ

ความผิดเขา้รับการบําบดัรักษาได้ สําหรับกรณีผูเ้ข้ารับการบาํบัดรักษาหลบหนีหรือไม่ให้ความร่วมมือใน                  

การบาํบดัรักษาเพียงจดัทาํประวติั ขอ้มูล และพฤติการณ์ของผูห้ลบหนีหรือไม่ใหค้วามร่วมมือ เพ่ือประโยชน์ใน

การพิจารณาใหเ้ขา้รับการบาํบดัรักษา โดยไม่มีบทบญัญติัเก่ียวกบัการนาํโทษทางอาญามาบงัคบัใช ้มีเพียงบนัทึก

ขอ้มูลประวติัไวเ้ท่านั้น โดยมิไดก้าํหนดใหต้อ้งดาํเนินการอ่ืนร่วมดว้ย อยา่งไรก็ดี การเขา้สู่การบาํบดัรักษาท่ีตอ้ง

คาํนึงถึงความสมคัรใจผูเ้ขา้รับการบาํบดัรักษาเป็นหลกั จึงไม่มีกระบวนการยติุธรรมหรือการออกคาํสั่งอนัเป็น

ลกัษณะคาํสั่งทางปกครอง ประมวลกฎหมายยาเสพติดในส่วนของการบาํบดัรักษาและการฟ้ืนฟูสภาพทางสงัคม

แก่ผูติ้ดยาเสพติดจึงไม่มีบทบญัญติัเก่ียวกบัการกาํหนดใหมี้สิทธิอุทธรณ์ 

  5. สภาพปัญหา 

  พระราชบญัญติัฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด พ.ศ. 2545 กาํหนดให้ศาลเป็นผูส้ั่งให้ผูก้ระทาํความผิด 

เขา้รับการตรวจพิสูจน์เพ่ือบาํบดัฟ้ืนฟ ูทาํใหก้ารบาํบดัฟ้ืนฟทุูกกรณีตอ้งผา่นกระบวนการในชั้นศาลก่อน จึงส่งผล 

ให้ปริมาณคดีท่ีข้ึนสู่ศาลมีจาํนวนมาก แมพ้ฤติการณ์เห็นไดว้่าการบาํบดัฟ้ืนฟูไม่เป็นประโยชน์หรือผูก้ระทาํ

ความผิดสมควรถูกลงโทษมากกวา่การเขา้รับการบาํบดัฟ้ืนฟู ศาลก็ไม่อาจใชดุ้ลยพินิจในการสั่งลงโทษได ้และ    

ไม่มีบทบญัญติักาํหนดขอบเขตว่าผูก้ระทาํความผิดมีโอกาสท่ีจะเขา้รับการบาํบัดฟ้ืนฟูได้ก่ีคร้ัง ส่งผลให้เกิด              

การกระทาํความผิดซํ้ าๆ เพราะผูก้ระทาํความผิดไม่สํานึกต่อผลการกระทาํและไม่เกรงกลวัท่ีจะถูกลงโทษทาง

อาญา สะทอ้นใหเ้ห็นถึงประสิทธิภาพในการบาํบดัฟ้ืนฟูท่ีมาจากกฎหมายเปิดกรอบเง่ือนไขผูมี้สิทธิเขา้รับการ

บาํบดัฟ้ืนฟูไวก้วา้งโดยไม่จาํกดัขอบเขตเฉพาะกลุ่มท่ีเห็นวา่สมควรไดรั้บการบาํบดัฟ้ืนฟูจริงๆ นอกจากน้ี หากมี

การหลบหนีหรือไม่ให้ความร่วมมือ เป็นหน้าท่ีของเจ้าพนักงานตอ้งติดตามตวัให้เขา้รับการบําบดัฟ้ืนฟูให้

ครบถว้น แมก้ฎหมายจะให้อาํนาจพนกังานเจา้หนา้ท่ีในการติดตามตวั แต่ในทางปฏิบติัการท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ี

ซ่ึงมิใช่เจา้พนกังานตาํรวจจะเขา้ไปในเคหสถานหรือติดตามจบัตวัผูเ้ขา้รับการบาํบดัฟ้ืนฟูมาเขา้ศูนยก์ารบาํบดั

ฟ้ืนฟเูป็นไปไดย้าก  

  ประมวลกฎหมายยาเสพติดกาํหนดใหก้รณีผูก้ระทาํความผิดสมคัรใจเขา้รับการบาํบดัรักษา เจา้พนกังาน 

จะส่งตวัไปสถานพยาบาลยาเสพติดหรือศูนยค์ดักรองโดยตรง โดยดาํเนินการบนัทึกการตรวจสอบเบ้ืองตน้ไปยงั

สถานพยาบาลยาเสพติดหรือศูนยค์ดักรอง ซ่ึงเป็นเพียงการเก็บขอ้มูลรายละเอียดตวับุคคลเบ้ืองตน้ไม่มีขั้นตอน 

การสอบสวนในลกัษณะคดีอาญาอาจทาํใหพ้ลาดโอกาสในการสืบสวนเพ่ือขยายผลไปถึงการกระทาํความผิดอ่ืน

ได ้อีกทั้ง การให้โอกาสสมคัรใจเขา้รับการบาํบดัอนัเป็นทางเลือกท่ีจะตอ้งไม่ถูกดาํเนินคดี ผูก้ระทาํความผิดอาจ

หลีกเล่ียงการถูกดาํเนินคดี จึงสมคัรใจบาํบัดรักษาโดยไม่มีเจตนาท่ีจะเขา้รับการบาํบัดอย่างแทจ้ริงส่งผลถึง                 

การไม่ให้ความร่วมมือในระหว่างการบาํบดัรักษา นอกจากน้ี การตดัสินใจสมคัรเขา้รับการบาํบดัรักษามาจาก

ปัจจัยฐานะทางการเงินเป็นส่วนหน่ึง สําหรับผูก้ระทาํความผิดท่ีมีสภาพคล่องทางการเงิน อาจไม่สมคัรใจ

บาํบดัรักษาเพราะเห็นว่าโทษทางอาญาสําหรับความผิดฐานเสพยาเสพติดไม่รุนแรง การถูกพิพากษาจาํคุกและ

ปรับ ซ่ึงโทษจาํคุกใหร้อการลงโทษ ผูก้ระทาํความผิดก็จะไม่ถูกจาํคุกจริงเพียงเสียค่าปรับแลว้กลบับา้นไป ซ่ึงอาจ

ทาํใหก้ลบัไปเสพยาเสพติดซํ้ าอีก แต่สาํหรับผูก้ระทาํความผิดท่ีไม่มีฐานะทางการเงินมากพอท่ีจะเสียค่าปรับหรือ

ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกดาํเนินคดีก็ตอ้งสมคัรใจเขา้รับการบาํบดัรักษาเพราะจะไม่ถูกดาํเนินคดี

ต่อศาล นอกจากน้ี การไม่ให้ความร่วมมือในการบาํบดัรักษา มีเพียงการบนัทึกประวติัเท่านั้น จึงอาจติดตามตวั

เพ่ือใหเ้ขา้รับการบาํบดัรักษาอยา่งต่อเน่ืองเป็นไปไดย้าก จึงอาจส่งผลใหเ้กิดช่องวา่งปล่อยท้ิงผูรั้บการบาํบดัรักษา
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ไม่สามารถบาํบดัรักษาจนครบถว้นจนหายขาดและทาํให้ผูก้ระทาํความผิดกลบัไปเสพยาเสพติดซํ้ าได ้ดงันั้น 

แนวทางดา้นสาธารณสุขเพียงอยา่งเดียวอาจไม่เพียงพอต่อขั้นตอนการบาํบดัรักษาใหเ้กิดประสิทธิภาพ 

 6. ข้อด-ีข้อเสีย 

  การนาํระบบสมคัรใจบาํบดัมาแทนท่ีระบบบงัคบับาํบดัก็ไม่อาจกล่าวไดว้่าขอ้บกพร่องทางกฎหมาย

หรือทางปฏิบติัเก่ียวกบัการบาํบดัฟ้ืนฟจูะหมดไป ซ่ึงขอ้ดี-ขอ้เสียมีความแตกต่างกนั ดงัน้ี 

 

ตารางที ่1 แสดงผลการเปรียบเทียบขอ้ดี-ขอ้เสียของระบบบงัคบับาํบดัและระบบสมคัรใจบาํบดั 

ระบบบังคับบําบัด ระบบสมัครใจบําบัด 

ข้อด ี

 1. พนักงานสอบสวนจะดําเนินการรวบรวมพยาน 

หลกัฐานเป็นสาํนวนคดีเป็นการดาํเนินการของกระบวนการ

ยุติธรรม ซ่ึงการสอบสวนผูก้ระทาํความผิดก็อาจส่งผลถึง 

การขยายผลการสอบสวนไปยงัผูค้า้ยาเสพติดรายอ่ืนๆ ได ้

 2.  กรณีผู ้เข้ารับการฟ้ืนฟูไม่ให้ความร่วมมือหรือ

หลบหนีก็อาจเป็นเหตุให้ผลการบาํบดัฟ้ืนฟูไม่เป็นท่ีพอใจ  

ซ่ึงจะถูกดาํเนินคดีอาญาได้ จึงทาํให้เขา้รับการบาํบดัรักษา 

เกรงกลวัท่ีจะถูกดาํเนินคดีอาญาไดบ้า้ง กระบวนการยติุธรรม 

มีลักษณะเป็นการข่มขู่ให้ผูก้ระทาํความผิดยบัย ั้งชั่งใจท่ีจะ

กระทาํความผิดซํ้าอีกไดบ้า้ง 

 

 1. การมุ่งเน้นความสมคัรใจเข้ารับการบาํบดัรักษาสะท้อน 

ให้เห็นถึงการใช้หลกัสิทธิมนุษยชนอนัเป็นหลกัสากลและเป็นไป

ตามนโยบายยาเสพติดโลก โดยมีหลักการส่งเสริม บาํบดัฟ้ืนฟู 

ติดตาม ตลอดจนมีหน่วยงานและภาคสังคมมีส่วนร่วมในการ

ช่วยเหลือภายหลงับาํบดัรักษาครอบคลุมมากยิ่งข้ึน อนัเป็นการให้

โอกาสและลดแรงกดดนัในการปรับตวักลบัคืนสู่สงัคม 

 2. ความสมัครใจของผู ้กระทาํความผิดมาจากความตั้ งใจ 

ท่ีจะบาํบัดรักษา จึงลดโอกาสการหลบหนีและส่งผลให้ความ

ร่วมมืออย่างดีในการบาํบดัรักษาด้วย การบาํบดัรักษาย่อมเป็น

ประโยชน์แก่ผูท่ี้ตอ้งการจะบาํบดัรักษาอยา่งแทจ้ริง 

 3. การเขา้สู่การบาํบดัรักษาไม่มีการสอบสวน ไม่มีการบนัทึก

ประวัติอาชญากรรม มีเพียงการบันทึกข้อมูลส่วนตัวท่ี เป็น

ประโยชน์สาํหรับการรักษาผูป่้วย ทาํให้ผูผ้่านการบาํบดัรักษาไม่มี

ประวติัอาชญากรรมติดตวั ซ่ึงทาํให้ผูผ้า่นการบาํบดัฟ้ืนฟไูดรู้้สึกว่า

ตวัเองเป็นเพียงผูป่้วยมิใช่อาชญากร 

 4. การดาํเนินการบาํบดัรักษาดาํเนินการภายใตแ้นวทางด้าน

สาธารณสุข ซ่ึงทาํให้ผูก้ระทาํความผิดไดรั้บการบาํบดัรักษาท่ีถูก

วิธีตามหลกัทางการแพทยซ่ึ์งจะทาํให้หายขาดจากการเสพยาเสพ

ติดได ้

 5. การบาํบดัรักษาไม่มีขั้นตอนกระบวนการทางศาล หากถูก

ตรวจพบและสมคัรใจเข้ารับการบาํบดัรักษาจะถูกส่งตัวไปยงั

สถานพยาบาลยาเสพติดโดยตรง จึงทาํให้ลดปริมาณคดีท่ีข้ึนสู่ศาล

ได ้
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ตารางที ่1 (ต่อ) 
ระบบบังคับบําบัด ระบบสมัครใจบําบัด 

ข้อเสีย 

 1.  การท่ีศาลต้องสั่งให้ผู ้ก ระทําความผิดเ ข้า รับ 

การบาํบัดรักษาโดยไม่ค ํานึงถึงความสมคัรใจทาํให้ผู ้รับ 

การบาํบดัรักษาไม่ตั้ งใจบาํบดัรักษาอย่างจริงใจและไม่ให้

ความร่วมมืออยา่งเตม็ท่ี นอกจากน้ี การเขา้รับการบาํบดัฟ้ืนฟู 

ท่ีไม่ มีการควบคุมตัวต้องกลับไปสู่สภาพแวดล้อมเ ดิม

ประกอบกบัไม่มีความตั้งใจเขา้รับการบาํบดัฟ้ืนฟูแต่แรกทาํ

ให้เกิดโอกาสในการกระทาํความผิดซํ้ามากข้ึน 

 2. การบนัทึกทะเบียนประวติัอาชญากรรมของผูก้ระทาํ

ความผิด แมภ้ายหลงัผูก้ระทาํความผิดจะได้พน้จากความผิด 

ท่ีถูกกล่าวหาและพนักงานอยัการมีคาํสั่งยุติการดาํเนินคดี  

แต่ผูก้ระทาํความผิดถูกบนัทึกทะเบียนประวติัอาชญากรรม

แลว้ยอ่มส่งผลถึงประวติัส่วนตวัของผูก้ระทาํความผิดท่ีไดข้ึ้น

ช่ือวา่เป็นบุคคลมีประวติัอาชญากรรมแลว้ 

 3. การคดักรองผูเ้สพยาเสพติดมีเป็นหน่วยงานยติุธรรม

ผูรั้บผิดชอบดาํเนินการ ซ่ึงเป็นเจา้หน้าท่ีทางการแพทยจ์ะมี 

ความชํานาญเก่ียวกับผูป่้วยมากกว่าเจ้าหน้าท่ีกระบวนการ

ยติุธรรม 

 4. พระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู ้ติดยาเสพติด  

พ.ศ. 2545 มีเจตนารมณ์ภายใต้หลักการผู ้เสพยาเสพติดมี

สภาพเป็นผูป่้วย มิใช่อาชญากรปกติ แต่ในกระบวนการแต่ละ

ขั้นตอนไม่ไดแ้ยกออกจากโทษทางอาญาอยา่งเด็ดขาด ซ่ึงทาํ

ให้ มีกระบวนการท่ีไม่ได้กระทําในลักษณะท่ีผู ้กระทํา

ความผิดเป็นผูป่้วยแต่เป็นลกัษณะของการลงโทษมากกวา่ อนั

เป็นลกัษณะขดัแยง้กบัหลกัการผูเ้สพยาเสพติดมีสภาพเป็น

ผูป่้วย  

 5. การเข้าสู่กระบวนการบาํบดัฟ้ืนฟูโดยศาลเป็นผูมี้

อาํนาจสั่งให้เขา้รับการบาํบดัรักษา ส่งผลให้ปริมาณคดีข้ึนสู่

ศาลเป็นจาํนวนมาก 

 1. การสมคัรใจเข้ารับการบาํบัดรักษา โดยจะส่งตัวไปยงั

สถานพยาบาลยาเสพติดหรือศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด

โดยตรงเพ่ือคัดกรอง ซ่ึงจะไม่ดําเนินกระบวนการทางอาญา 

เพียงแต่เก็บขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์แก่การรักษาผูป่้วยเท่านั้น จึงอาจ

เป็นช่องว่างให้เกิดการหลีกเล่ียงการถูกดาํเนินคดีอาญา การสมคัร

ใจเขา้รับการบาํบดัรักษาเพ่ือให้พน้จากการถูกดาํเนินคดีทางอาญา

เท่านั้น โดยไม่ตั้งใจท่ีจะเขา้รับการบาํบดัอยา่งจริงจงั 

 2. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจสมคัรใจเขา้รับการบาํบดั 

รักษา อาจกล่าวไดว้่า ฐานะทางการเงินของผูก้ระทาํความผิดส่งผล

ต่อการตดัสินใจสมคัรใจเขา้รับการบาํบดัรักษา เช่น ผูมี้ฐานะทาง

การเงินหากมีศกัยภาพเพียงพอต่อการชาํระค่าปรับ จึงไม่เกรงกลวั

ท่ีจะถูกลงโทษปรับ ซ่ึงแมจ้ะมีโทษจาํคุกก็อาจมีคาํพิพากษาให้รอ

การลงโทษได ้จึงไม่ตอ้งการท่ีจะเขา้รับการบาํบดัรักษา เพราะใช้

ระยะเวลาในการบาํบดัรักษาอยา่งต่อเน่ือง ในทางกลบักนั ผูท่ี้ไม่มี

ฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะชาํระค่าปรับก็อาจจะยินยอมสมคัร

ใจเข้ารับการบาํบดัรักษาเพียงเพ่ือหลีกเล่ียงการถูกลงโทษปรับ

เท่านั้น 

 3. การเข้าสู่กระบวนการบาํบดัรักษาผูส้มคัรใจเข้ารับการ

บาํบดัรักษา จะถูกส่งตวัไปยงัสถานพยาบาลยาเสพติดหรือศูนย์

ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด และเก็บขอ้มูลเพียงเพ่ือประโยชน์

ในการรักษาผูป่้วย โดยไม่มีการสอบสวนเชิงอาญาอาจทาํให้พลาด

โอกาสในการสืบสวนเพ่ือขยายผลไปถึงการกระทําความผิด

เก่ียวกบัยาเสพติดรายอ่ืนได ้

 4. การเขา้รับการบาํบดัรักษามีขอบเขตกวา้งกว่าระบบบงัคบั

บาํบดั ซ่ึงทาํให้มีผูเ้ขา้รับการบาํบดัรักษาเป็นจาํนวนมากข้ึน ส่งผล

ถึงบุคลากรในการดาํเนินการด้านสาธารณสุขจะเพียงพอหรือไม่ 

ซ่ึงหากไม่เพียงพออาจส่งผลให้การบาํบดัรักษาอาจไม่ครบถ้วน

หรือไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์เพ่ือคืนคนดีสู่สงัคม 

 

  7. กฎหมายยาเสพตดิประเทศโปรตุเกสและประเทศไทย 

  เม่ือปี พ.ศ. 2544 ประเทศโปรตุเกสไดต้รากฎหมาย 30/2000 ทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงเป็นประเทศ 

มีนโยบายยาเสพติดกา้วหนา้มากเป็นกลุ่มประเทศแรกๆ ท่ีใชแ้นวทางในการมองผูเ้สพเป็นผูป่้วยไม่ใช่อาชญากร 

นําไปสู่นโยบายการลดทอนความเป็นอาชญากรรม (Decriminalization) (นันท์รพชั  ไชยอัครพงศ์ม, 2555) 

จนกระทัง่มีการบงัคบัใชก้ฎหมาย 30/2000 โดยอาศยักลไกมาตรการทางปกครองและมาตรการสาธารณสุขเป็น

หลกัเพ่ือแกไ้ขปัญหายาเสพติด จึงกล่าวไดว้า่ นโยบายการลดทอนความเป็นอาชญากรรมเป็นกุญแจสาํคญันาํไปสู่

การตรากฎหมาย 30/2000 จนเกิดความสําเร็จในการจัดการปัญหาผูเ้สพยาเสพติดอย่างเห็นได้ชัด ประเทศ

โปรตุเกสมีนโยบายการทาํใหไ้ม่ผิดกฎหมาย (legalization) เป็นนโยบายท่ีใหก้ารเสพ ซ้ือ และครอบครองยาเสพ
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ติดทุกประเภทไม่เป็นความผิดอาญาแต่ตอ้งมีในปริมาณตามท่ีกาํหนดไว ้เช่น การครอบครองปริมาณยาเสพติด

นอ้ยกวา่ท่ีสามารถเสพได ้10 วนั เฮโรอีน ยาอี ยาบา้ ไม่เกิน 1 กรัม โคเคนไม่เกิน 2 กรัม และกญัชาไม่เกิน 25 กรัม 

เป็นต้น (ณัฐเมธี สัยเวช, 2560) แม้จะไม่ทาํให้ผิดกฎหมายหรือไม่ถูกดาํเนินคดี แต่จะได้รับคาํสั่งให้ไปพบ

คณะกรรมาธิการเพ่ือยบัย ั้งการติดยาเสพติด (Laurence Allen, Mike Trace and Axel Klein, 2004) ซ่ึงประเทศไทย

เองก็มีนโยบายให้การซ้ือขายยาเสพติดท่ีอยู่ภายใตค้วบคุมทางการแพทยแ์ละสามารถซ้ือขายไดภ้ายใตข้อบเขต

ของกฎหมาย แต่อย่างไรก็ดี ยาเสพติดก็ยงัคงเป็นส่ิงผิดกฎหมายท่ีต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมาย 

ปัจจุบนัประเทศไทยไดป้ลดกระท่อมและกญัชาออกจากยาเสพติดให้โทษประเภท 5 แต่กาํหนดให้สารสกดัจาก

ทุกส่วนของพืชกญัชาหรือกญัชง ซ่ึงเป็นพืชในสกลุ Cannabis ยกเวน้สารสกดัท่ีมีปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนา

บินอล (Tetrahydrocannabinol, THC)ไม่เกินร้อยละ 0.2 โดยนํ้ าหนกั เฉพาะท่ีไดรั้บอนุญาตให้สกดัจากพืชกญัชา

หรือกญัชงท่ีปลูกภายในประเทศ หรือสารสกดัจากเมลด็ของพืชกญัชาหรือกญัชง ท่ีไดจ้ากการปลูกภายในประเทศ

เท่านั้นท่ีจะถือวา่เป็นยาเสพติดใหโ้ทษประเภท 5 นอกจากน้ี ประเทศโปรตุเกสใชแ้นวทางการลดทอนความเป็น

อาชญากรรมของยาเสพติด ท่ีมาจากการกาํหนดยุทธศาสตร์แห่งชาติในการต่อตา้นยาเสพติดท่ีมีหลกัพ้ืนฐาน                   

4 ประการ คือ 1) การป้องกนั (Prevention) 2) การลดอนัตรายจากการใชย้า (Harm Reduction) 3) การบาํบดัรักษา 

(Treatment) 4) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) ซ่ึงหลักการดังกล่าวได้ถูกพฒันากําหนดเป็นนโยบาย                 

การลดทอนความเป็นอาชญากรรม (ศกัด์ิชยั  เลิศพานิชพนัธ์, 2563) โดยกาํหนดให้ใชม้าตรการทางสาธารณสุข

แทนมาตรการลงโทษทางอาญา ลดการผลกัดนัเขา้สู่กระบวนการยุติธรรมไปเขา้สู่กระบวนการทางสาธารณสุข

และมาตรการทางปกครองแทน ซ่ึงการบงัคบัใชก้ฎหมายเป็นตวัเลือกสุดทา้ยท่ีจะเลือกใช ้สําหรับประเทศไทย 

ไดก้ล่าวถึงนโยบายการลดทอนความเป็นอาชญากรรมท่ีนาํมาใชใ้นการบาํบดัรักษาผูเ้สพยาเสพติดเพ่ือแยกผูเ้สพ

ออกจากผูค้า้และตอ้งการใหผู้ท่ี้ไดก้ระทาํความผิดเล็กนอ้ยไม่ตอ้งถูกจาํคุก ซ่ึงจะทาํใหล้ดจาํนวนคดีท่ีอาจตอ้งถูก

จาํคุกหรือลดปริมาณคนเขา้สู่เรือนจาํแต่ก็ยงัคงมีปริมาณคดีข้ึนสู่ศาลจาํนวนมาก กล่าวคือ พระราชบญัญติัฟ้ืนฟู

สมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด พ.ศ. 2545 เป็นลักษณะของระบบบังคับบําบัดรักษาไม่คํานึงถึงความสมัครใจ                     

มีกระบวนการยุติธรรมควบคู่ไปกบักระบวนการบาํบดัรักษา จึงอาจมองไดว้่า การบงัคบับาํบดัเป็นการลงโทษ

อยา่งหน่ึง ซ่ึงต่างกนักบัประเทศโปรตุเกสท่ีใชม้าตรการทางสาธารณสุขควบคู่กบัมาตรการทางปกครอง อยา่งไรก็

ดี ปัจจุบนัประเทศไทยใชร้ะบบบาํบดัรักษาดว้ยวิธีสมคัรใจ โดยมุ่งเนน้ใหใ้ชม้าตรการทางสาธารณสุข โดยไม่มี

กระบวนการยุติธรรมเขา้มาเก่ียวขอ้งจะเห็นนโยบายการลดทอนความเป็นอาชญากรรมไดช้ดัเจนยิ่งข้ึน และมี

ลกัษณะท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกบัประเทศโปรตุเกส แต่ประมวลกฎหมายยาเสพติดดงักล่าวเพ่ิงมีการบงัคบัใช้

เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน  2564 ซ่ึงประเทศโปรตุเกสมีกฎหมายการลดทอนความเป็นอาชญากรรมมาแลว้ประมาณ 

22 ปี ดว้ยระยะเวลาดงักล่าวทาํใหเ้ห็นการเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งชดัเจนดว้ยตวัช้ีวดัของผลการลงโทษจาํคุกฐานเสพ

ยาเสพติดและผูเ้สียชีวิตจากการติดเช้ือ HIV ของประเทศโปรตุเกสท่ีลดลง (Open Society Foundation,2012)  

ดงันั้น ประเทศไทยถือวา่เพ่ิงเร่ิมตน้ในการลดทอนความเป็นอาชญากรรมท่ีมีความชดัเจนมากยิ่งข้ึน อนัเป็นการ

ปรับใชป้ระเทศโปรตุเกสเป็นตน้แบบใหเ้หมาะสมกบัประเทศไทย ภายใตส้ภาพสงัคมของประเทศไทยกบัทิศทาง 

การเปล่ียนแปลงท่ีคาดหวงัว่าการพยายามแกไ้ขปัญหายาเสพติดจะเกิดผลดีต่อสังคมไทยในภาพรวมต่อไปใน

อนาคต  
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5. อภิปรายผล 

  พระราชบญัญติัฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด พ.ศ. 2545 เป็นการบาํบดัรักษาดว้ยระบบบงัคบับาํบดั 

ต่อมาถูกยกเลิกและมีการบงัคบัใชป้ระมวลกฎหมายยาเสพติด ซ่ึงมีบทบญัญติัเก่ียวกบัการบาํบดัรักษาและฟ้ืนฟู

สมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดในลกัษณะของระบบสมคัรใจบาํบดั หลกัการของการบาํบดัรักษาทั้งระบบบงัคบับาํบดั

และระบบสมคัรใจบาํบดัมีความสอดคลอ้งกันในแนวทางบนพ้ืนฐานของหลกัผูเ้สพคือผูป่้วยมิใช่อาชญากร 

หลกัการเบ่ียงเบนคดีอาญา หลกัการลดทอนความเป็นอาชญากรรม และมีวตัถุประสงคเ์ป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

คือ มุ่งแก้ไขปัญหาผูเ้สพยาเสพติด โดยการแยกผูเ้สพยาเสพติดออกจากผูค้ ้ายาเสพติด แต่ระบบสมัครใจ

บาํบัดรักษาสะท้อนให้เห็นถึงการใช้หลกัสิทธิมนุษยชนมากกว่าระบบบงัคบับาํบดัและแนวทางสาธารณสุข

มุ่งเนน้การดูแลในทางการแพทยเ์ป็นไปตามเจตนารมณ์ของการบาํบดัฟ้ืนฟตูามหลกัการผูเ้สพคือ ผูป่้วยมากกวา่

ระบบบังคบับาํบดั แต่ในขั้นตอนกระบวนการมีความแตกต่างท่ีชัดเจน ดังน้ี 1) ระบบบังคบับาํบดัมีแนวทาง               

การบาํบดัรักษาดว้ยกระบวนการยติุธรรมควบคู่ไปกบัการบาํบดัรักษาดว้ยยาตามแนวทางการแพทย ์มีการบนัทึก

ประวติัอาชญากรรม โดยมีหน่วยงานยติุธรรมเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลกั ในขณะท่ีระบบสมคัรใจบาํบดัรักษา

จะดาํเนินการตามแนวทางสาธารณสุขเป็นหลกั ไม่มีการบนัทึกประวติัอาชญากรรมแต่มีเพียงการบนัทึกประวติั

ผูป่้วย โดยมีหน่วยงานสาธารณสุขเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก 2) ระบบบังคับบาํบัดให้อาํนาจศาลเป็น 

ผูส้ัง่ใหเ้ขา้รับการตรวจพิสูจน์การเสพหรือการติดยาเสพติดเพ่ือเขา้รับการบาํบดัรักษา โดยไม่ตอ้งถามความสมคัร

ใจหรือยนิยอมเขา้รับการบาํบดัรักษา สาํหรับระบบสมคัรใจบาํบดัรักษามุ่งเนน้ใหผู้ก้ระทาํความผิดสมคัรใจเขา้รับ

การบาํบดัรักษาดว้ยตวัเองสะทอ้นให้เห็นถึงการคาํนึงถึงหลกัสิทธิมนุษยชนอนัเป็นหลกัสากลท่ีมีในนโยบาย               

ยาเสพติดโลกด้วย นอกจากน้ี ระบบบังคบับาํบัดรักษาและระบบสมคัรใจบาํบัดก็มีสภาพปัญหาท่ีส่งผลต่อ

กระบวนการบาํบดัรักษา ดงัน้ี 

  1) ระบบบงัคบับาํบดัตอ้งผ่านกระบวนการในชั้นศาลก่อนทุกกรณี จึงส่งผลให้มีปริมาณคดีท่ีข้ึนสู่ศาล

จาํนวนมาก กฎหมายไม่มีบทบญัญติักาํหนดขอบเขตว่าผูก้ระทาํความผิดมีโอกาสท่ีจะเขา้รับการบาํบดัฟ้ืนฟูได ้               

ก่ีคร้ัง ส่งผลให้เกิดการกระทาํความผิดซํ้ า ๆ เพราะผูก้ระทาํความผิดไม่สาํนึกและไม่เกรงกลวัท่ีจะถูกลงโทษทาง

อาญา สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการบาํบัดฟ้ืนฟูท่ีมาจากกฎหมายเปิดกรอบเง่ือนไขผูมี้สิทธิเข้ารับ                 

การบาํบดัฟ้ืนฟไูวก้วา้งโดยไม่จาํกดัขอบเขตเฉพาะกลุ่มท่ีเห็นวา่สมควรไดรั้บการบาํบดัฟ้ืนฟจูริงๆ  

  2) ระบบสมคัรใจบาํบัด ผูก้ระทาํความผิดสมคัรใจเขา้รับการบาํบัดรักษา เจ้าพนักงานจะส่งตวัไป

สถานพยาบาลยาเสพติดหรือศูนยค์ดักรองโดยตรง โดยไม่มีขั้นตอนการสอบสวนในลกัษณะคดีอาญาก็ขาด

โอกาสขยายผลไปถึงการกระทาํความผิดอ่ืนได ้ผูเ้สพยาเสพติดอาจสมคัรใจบาํบดัเพ่ือหลีกเล่ียงการถูกดาํเนินคดี 

โดยไม่มีเจตนาท่ีจะเขา้รับการบาํบดัอยา่งแทจ้ริงอาจส่งผลถึงการไม่ให้ความร่วมมือในระหวา่งการบาํบดัรักษา 

การติดตามตวัเพ่ือให้เขา้รับการบาํบัดรักษาอย่างต่อเน่ืองก็เป็นไปได้ยากอาจเกิดปัญหาผูรั้บการบาํบัดรักษา                     

ไม่ครบถว้นจนเสร็จส้ินได ้และยงัส่งผลไปถึงการกระทาํความผิดซํ้ าได ้นอกจากน้ี ปัจจยัฐานะทางการเงินส่งผล

ถึงการตัดสินใจ สําหรับผูก้ระทําความผิดท่ีมีสภาพคล่องทางการเงินไม่สมัครใจบาํบัดรักษาแต่ยอมให้ถูก

ดาํเนินคดีเพราะเห็นวา่โทษทางอาญาสาํหรับความผิดฐานเสพยาเสพติดไม่รุนแรง ถูกพิพากษาจาํคุกและปรับ ซ่ึง

โทษจาํคุกใหร้อการลงโทษ ไม่ถูกจาํคุกจริงเพียงเสียค่าปรับแลว้กลบับา้นไปอาจทาํใหก้ลบัไปเสพยาเสพติดซํ้ าอีก 

ในทางกลบักนัผูก้ระทาํความผิดท่ีไม่มีฐานะทางการเงินมากพอท่ีจะเสียค่าปรับหรือค่าใชจ่้ายต่างๆ ก็จะสมคัรใจ

เขา้รับการบาํบดัรักษา  
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6. ข้อเสนอแนะ 

  การนาํระบบสมคัรใจบาํบดัรักษามาแทนท่ีระบบบงัคบับาํบดัก็ยงัไม่อาจแกไ้ขปัญหาท่ีเคยมีในระบบ

บงัคบับาํบดัไดห้มดไป เห็นควรมีประเด็นท่ีควรพิจารณาเพ่ิมเติม ดงัน้ี 

  1) สภาพปัญหาการกระทาํความผิดซํ้ าในฐานความผิดเดิมและการหลบหนีหรือไม่ใหค้วามร่วมมือ เม่ือ

กระทาํความผิดเช่นเดิมก็มีสิทธิเขา้รับการบาํบดัรักษาทุกคร้ังส่งผลให้ผูก้ระทาํความผิดไม่เกรงกลวัท่ีจะกระทาํ

ความผิดซํ้ าอีก ดงันั้น เพ่ือป้องกนัมิให้เกิดการกระทาํผิดในลกัษณะนั้นอีกและเป็นการข่มขู่และยบัย ั้งการกระทาํ

ความผิดใหเ้กิดความเกรงกลวัต่อกฎหมาย ตามแนวคิดทฤษฎีการลงโทษข่มขู่ยบัย ั้ง (Deterrence Theory) จึงเห็น

ควรจาํกดัขอบเขตของผูมี้สิทธิเขา้รับการบาํบดัฟ้ืนฟู โดยกาํหนดให้ “ผูท่ี้ไม่ปรากฏวา่เคยเป็นผูเ้ขา้รับการบาํบดั 

รักษาท่ีเคยหลบหนีหรือไม่ใหค้วามร่วมมือมาแลว้เกินกวา่สามคร้ังหรือเคยเป็นผูเ้ขา้รับการบาํบดัรักษาแต่ไม่ไดรั้บ

การรับรองเป็นหนงัสือวา่เป็นผูผ้า่นการบาํบดัรักษาท่ีน่าพอใจจากหวัหนา้สถานพยาบาลยาเสพติดหรือสถานฟ้ืนฟู

สมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดเกินกวา่สามคร้ัง” จึงจะมีสิทธิเขา้รับการบาํบดัรักษา 

  2) ปัจจุบนัมีการเสนอร่างกฎหมายเก่ียวกบักาํหนดปริมาณยาเสพติดเพ่ือประกอบการพิจารณาให้

โอกาสแก่ผูเ้สพยาเสพติดไดรั้บการบาํบดัรักษา ซ่ึงการบาํบดัฟ้ืนฟูผูเ้สพยาเสพติดในระบบบงัคบับาํบดัท่ีผ่านมา

ส่วนใหญ่จะเป็นความผิดฐานเสพเมทแอมเฟตามีน ซ่ึงปัจจุบนักฎหมายกาํหนดไวใ้นปริมาณไม่เกิน 5 หน่วย               

การใช ้(เมด็) หรือไม่เกิน 500 มิลลิกรัม ซ่ึงในทางปฏิบติัแลว้ผูติ้ดยาเสพติดอาจจะมีประมาณ 6-10 หน่วย เพ่ือเสพ 

โดยไม่มีเจตนาจะจาํหน่ายเพ่ือการคา้ จึงทาํให้ผูติ้ดยาเสพติดรุนแรงไม่มีโอกาสเขา้รับการบาํบดัรักษา โดยร่าง

กฎกระทรวงกาํหนดปริมาณเมทแอมเฟตามีนไวไ้ม่ถึง 15 หน่วยการใช ้(เม็ด) จาํนวนปริมาณยาเสพติด 15 หน่วย

การใช ้(เมด็) เป็นปริมาณท่ีสามารถเป็นผูค้า้รายยอ่ยได ้ก่อใหเ้กิดช่องวา่งในการฉวยโอกาสจาํหน่ายยาเสพติดผ่าน

ผูข้ายรายยอ่ยมากข้ึน ดงันั้น เห็นควรเพ่ิมโอกาสให้ผูติ้ดยาเสพติดรุนแรงไดเ้ขา้รับการบาํบดัรักษาและตดัโอกาส

การจาํหน่ายยาเสพติดรายยอ่ย จึงเห็นควรกาํหนดปริมาณเมทแอมเฟตามีนไวไ้ม่เกิน 10 หน่วยการใช ้(เมด็) ซ่ึงไม่

เพียงพอต่อการขายแต่เพียงพอสาํหรับการเสพยาเสพติดในช่วงระยะเวลาหน่ึงเท่านั้น 

  

7. กติติกรรมประกาศ 

  ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลยัพะเยาท่ีใหโ้อกาสในการศึกษาและบทความวิชาการน้ีสาํเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี

จากการเสนอแนะของ รองศาสตรจารย ์กนัยก์ญัญา  ใจการวงค์สกุล อาจารยท่ี์ปรึกษา และผูช่้วยศาสตรจารย ์

เกียรติศกัด์ิ  ตนัติจริยาพนัธ์ อาจารยผ์ูส้อนวชิากฎหมายอาญาขั้นสูง คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัพะเยาท่ีกรุณาให้

คาํปรึกษา แนะนาํ และช้ีแนะขอ้บกพร่องของบทความวจิยัน้ี 
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บทคัดย่อ 

 การระงับข้อพิพาทโดยการตัดสินของอนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครอง ตามมาตรา 15                       

แห่งพระราชบัญญติัอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 ไดบ้ัญญติัเป็นหลกัการทั่วไปยอมให้มีการระงบัขอ้พิพาท

เก่ียวกบัสัญญาทางปกครองโดยอนุญาโตตุลาการได ้อนุญาโตตุลาการมุ่งท่ีจะระงบัขอ้พิพาทในทางการคา้และ

การลงทุนฐานะของคู่กรณีเท่าเทียมกนั แต่สัญญาทางปกครองนั้นมีแนวคิดท่ีแตกต่างจากระบบกฎหมายเอกชน 

ซ่ึงระบบกฎหมายปกครองมีแนวคิดมาจากหลกัการของกฎหมายมหาชนท่ีมีวตัถุประสงค์ในเร่ืองประโยชน์

สาธารณะเขา้มาเก่ียวขอ้ง ดงันั้น การใชร้ะบบอนุญาโตตุลาการเขา้มาตดัสินระงบัขอ้พิพาทในสัญญาทางปกครอง

จึงขดักบัหลกัการของระบบกฎหมายมหาชน คณะรัฐมนตรีในฐานะผูมี้อาํนาจหนา้ท่ีในการบริหารราชการแผน่ดิน

จึงออกมติคณะรัฐมนตรี เพ่ือท่ีจะเขา้ตรวจสอบความชอบของการทาํสัญญาทางปกครองท่ีคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง

เป็นเอกชนฝ่ายหน่ึงเป็นหน่วยงานของรัฐ ท่ีจะตอ้งรักษาไวซ่ึ้งประโยชน์สาธารณะ 

 

คาํสําคญั: อนุญาโตตุลาการ, มติคณะรัฐมนตรี, สญัญาทางปกครอง 

 

ABSTRACT 

The resolution by arbitration in the administrative contract according to Section 15 of Arbitration Act 

B.E.2545. This is enacted as a general principle which allows the dispute resolution related to the administrative 

contract by arbitrator, and aims to settle disputes in commerce and investment for both parties equally. However, 

the administrative contract obtains the principle of public law which is different from private law because it 

involves the objectives of public interest.  Therefore, applying the arbitration system to settle disputes in the 

administrative contract with the principle of public law.  The Cabinet, as the governing body of the State 

Administration, therefore issued a resolution of the Cabinet. In order to examine the preference of administrative 
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contracts in which the other party is privately owned, one is a government agency.  That must maintain public 

interest 

 

Keywords: Arbitration, Cabinet Resolution, Administrative 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

ปัจจุบันประเทศไทยมีการบัญญัติพระราชบัญญติัจัดตั้งศาลปกครองข้ึนตามพระราชบัญญติัจัดตั้ง 

ศาลปกครองและวธีิพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 โดยมีการกาํหนดนิยามของคาํวา่ “สญัญาทางปกครอง” ไวใ้น

มาตรา 3 ของพระราชบัญญติัดงักล่าว และกาํหนดให้คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง เป็นคดีปกครอง 

ประเภทหน่ึงท่ีอยูใ่นเขตอาํนาจของศาลปกครองตามมาตรา 9 (4) ของพระราชบญัญติัดงักล่าวดว้ย แต่ในคาํนิยาม

ดงักล่าวก็ยงัขาดความชดัเจน เพราะในกฎหมายไดก้าํหนดเพียงวา่ สัญญาทางปกครอง หมายความรวมถึง สัญญา

ท่ีคู่สญัญาอยา่งนอ้ยฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเป็นหน่วยงานทางปกครอง หรือเป็นบุคคลท่ีกระทาํการแทนรัฐ และมีลกัษณะ

เป็นสัญญาสัมปทาน สัญญาท่ีให้จดัทาํบริการสาธารณะ หรือจดัใหมี้ส่ิงสาธารณูปโภค หรือแสวงหาประโยชน ์

จากทรัพยากรธรรมชาติ จากคาํนิยามดังกล่าวจะเห็นได้ว่าใช้ถอ้ยคาํกวา้งและขาดความชัดเจน นอกจากนั้น 

พระราชบญัญติัดงักล่าว และกฎหมายฉบบัอ่ืนก็ไม่ไดบ้ญัญติัถึงรายละเอียดเร่ืองอ่ืนๆ ของสัญญาทางปกครอง  

ทั้งในเร่ืองการเกิดข้ึนของสัญญา รูปแบบ เน้ือหา การใชก้ารตีความสัญญา การปฏิบติัตามสัญญา การเลิกสัญญา 

ฯลฯ รวมทั้งหลกักฎหมายและกฎเกณฑท่ี์ศาลปกครองจะใชใ้นการระงบัขอ้พิพาทท่ีเกิดข้ึนในสญัญาทางปกครอง

ท่ีมีมูลค่าสูงโดยเฉพาะสัญญาสัมปทาน เพราะสัญญาเหล่าน้ีบ่อยคร้ังท่ีคู่สัญญาเป็นเอกชนต่างชาติท่ีมาลงทุน 

ในประเทศไทยและมีอาํนาจในการต่อรองสูง เน่ืองจากประเทศไทยยงัตอ้งการการลงทุนและเทคโนโลยีชั้นสูง 

จากต่างประเทศ เพ่ือใช้ในการพฒันากระตุ ้นเศรษฐกิจภายในของประเทศ หากมีข้อพิพาทเกิดข้ึนระหว่าง

หน่วยงานของรัฐกับเอกชนคู่สัญญา การระงับข้อพิพาทท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาทางปกครองเหล่าน้ีคู่สัญญา 

ฝ่ายเอกชนส่วนใหญ่ประสงค์ให้มีการระงบัขอ้พิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ อาจจะเกิดจากความไม่เช่ือมัน่ 

ในระบบกฎหมายภายในของประเทศไทยประกอบกบัขั้นตอนในการฟ้องร้องก็ยุง่ยาก และกระบวนพิจารณาเป็น

กระบวนการท่ีเปิดเผยและใชเ้วลานาน อยา่งไรก็ดี ประเทศไทยไดมี้การสนบัสนุนใหมี้การระงบัขอ้พิพาทโดยวธีิ

อนุญาโตตุลาการมากข้ึนเพราะเป็นการระงบัขอ้พิพาททางเลือก (Alternative Dispute Resolution) ทั้ งในสัญญา

เอกชนและสัญญาของรัฐทั้งท่ีเป็นสัญญาทางปกครองและไม่เป็นสัญญาทางปกครองดว้ยก็ตาม โดยได้มีการ 

ตราพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 ตามมาตรา 15 กําหนดให้สามารถใช้กระบวนการ

อนุญาโตตุลาการในการระงับขอ้พิพาทกับสัญญาทางปกครองได้ ทั้ งน้ี ยงัมีปัญหาเร่ืองความเหมาะสมใน                   

การท่ีจะนาํกระบวนการของอนุญาโตตุลาการในการระงบัขอ้พิพาทกับสัญญาทางปกครองของประเทศไทย 

เน่ืองจาก ประเทศไทยยงัขาดผูท่ี้มีความรู้ ความเช่ียวชาญและชาํนาญเก่ียวกบัการระงบัขอ้พิพาทโดยอนุญาโตตุลา

การในสัญญาทางปกครองท่ีจะเป็นการสามารถสร้างความเช่ือมัน่ ความไวใ้จท่ีจะดาํเนินกระบวนการพิจารณา

สญัญาทางปกครองดว้ยวธีิดงักล่าวใหส้าํเร็จลุล่วงได ้เพ่ือแกไ้ขปัญหาน้ีคณะรัฐมนตรีในฐานะผูมี้อาํนาจหนา้ท่ีใน

การบริหารราชการแผ่นดินได้มีมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการระงับข้อพิพาทในสัญญาทางปกครองโดย

อนุญาโตตุลาการ โดยมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม พ.ศ. 2547 และมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 28 

กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ทั้งสองคร้ังห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐท่ีทาํสัญญาทางปกครอง โดยเฉพาะสัญญาสัมปทาน
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เขียนขอ้ตกลงใหมี้การระงบัขอ้พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ แต่หากมีความจาํเป็นท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงไดใ้หน้าํเสนอ

คณะรัฐมนตรีอนุมติัเป็นรายๆ ไป  

ดังนั้ น คณะรัฐมนตรีผูท้ ําหน้าท่ีบริหารราชการแผ่นดินตามแนวนโยบายท่ีได้ให้ไวต้่อรัฐสภานั้น  

จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งท่ีคณะรัฐมนตรีใช้อํานาจบริหารในการท่ีจะต้องออกมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับ 

เร่ืองสัญญาทางปกครอง เพ่ือท่ีจะรักษาไวซ่ึ้งผลประโยชน์ของส่วนรวม จึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งศึกษาจาก                 

การใชก้ระบวนการอนุญาโตตุลาการในการระงบัขอ้พิพาทในสญัญาทางปกครอง เพ่ือแนวทางในการแกไ้ขปัญหา

ดงักล่าว จากการท่ีสญัญาทางปกครองเม่ือคู่กรณีตกลงท่ีผกูพนักนัตามกฎหมายแลละในสญัญาก็ตกลงกนัวา่หาก 

มีข้อพิพาทเกิดข้ึนก็จะใช้กระบวนการของอนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาท แห่งพระราชบัญญัติ

อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 แต่ก็ไดมี้มติคณะรัฐมนตรีของทาํการแกไ้ขมติคณะรัฐมนตรีวนัท่ี วนัท่ี 28 กรกฎาคม 

2552 (เร่ือง การทาํสัญญษระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน) และได้มีการลงมติเป็น “สัญญาท่ีหน่วยงาน 

ของรัฐทาํกบัเอกชนในไทยหรือต่างประเทศ ไม่วา่จะเป็นสญัญาทางปกครองหรือไม่ ถา้เป็นกรณีดงัต่อไปน้ี 

(1) สญัญาท่ีตอ้งดาํเนินการตามพระราชบญัญติัการใหเ้อกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 

(2) สญัญาสมัปทานท่ีหน่วยงานของรัฐเป็นผูใ้หส้มัปทาน 

หน่วยานของรัฐไม่ควรเขียนผูกมดัในสัญญาให้มอบขอ้พิพาทให้อนุญาโตตุลาการเป็นผูช้ี้ขาด แต่หาก 

มีปัญหาหรือความจาํเป็น หรือเป็นขอ้เรียกร้องของคู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงท่ีมิอาจหล่ีกเล่ียงได ้ใหเ้สนอคณะรัฐมนตรี

พิจารณาเป็นรายกรณีๆ ไป” 

จึงมีความจําเป็นท่ีะต้องศึกษาสัญญาทางปกครองท่ีใช้อนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาท 

และมติคณะรัฐมนตรีท่ีคณะรัฐมนตรีในฐานะผูใ้ชอ้าํนาจการบริหารราชการแผ่นดินมีหน้าท่ีรักษาประโยชน์

สาธาณะ การท่ีจะให้อนุญาโตตุลาการท่ีเป็นเอกชนมาพิจารณาช้ีขาดในสัญญาทางปกครองท่ีมีประโยชน์ของ

สาธาณะเข้าไปเก่ียวอ้งด้วยนั้ นคงไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง คณะรัฐมนตรีจึงมีความจําเป็นท่ีจะต้องออก 

มติคณะรัฐมตรี เพ่ือรักษาผลประโยชน์สาธาณะนั้นไว ้

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหาเก่ียวกบัการบงัคบัใชม้ติคณะรัฐมนตรีกบัมาตรา 15 

แห่งพระราชบญัญติัอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 

(2) เพ่ือศึกษาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัปัญหาทางกฎหมายในการบงัคบัใชม้ติคณะรัฐมนตรีกบัมาตรา 15 

แห่งพระราชบญัญติัอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 

(3)  เ พ่ือวิ เคราะห์และเสนอปัญหาเ ก่ียวกับการบังคับใช้มติคณะรัฐมนตรีกับมาตรา 15 แห่ง

พระราชบญัญติัอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545  

 

3. สมมติฐานการวจัิย 

 การศึกษาน้ีมีสมมุติฐานวา่ระบบกฎหมายของประเทศไทยไดน้าํกระบวนการอนุญาโตตุลาการมาใชก้บั

ระงบัขอ้พิพาททางปกครอง ตามมาตรา 15 แห่งพระราชบญัญติัอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 ไดบ้ญัญติัรับรอง

สิทธิของคู่กรณีในกระบวนการระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการมกัจะนิยมใชร้ะงบัขอ้พิพาท 

ทางทางธุรกิจเป็นการอํานวยความสะดวกให้กับคู่กรณีท่ีฝ่ายหน่ึงเป็นหน่วยงานเอกชน แต่ย ังมีปัญหา 

ทางกฎหมายท่ีเก่ียวกบัความเหมาะสมในการนาํกระบวนการอนุญาโตตุลาการมาตดัสินขอ้พิพาททางปกครอง 
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เน่ืองจากสัญญาทางปกครองมาจากแนวคิดระบบกฎหมายมหาชนท่ีหน่วยงานฝ่ายหน่ึงเป็นรัฐหรือผูก้ระทาํ 

การแทนรัฐท่ีตอ้งรักษาประโยชน์สาธารณะต่างๆ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนไม่ใช่เร่ืองประโยชน์ของเอกชน 

กบัเอกชน ดงันั้น การท่ีจะนาํกระบวนการอนุญาโตตุลาการท่ีมีแนวคิดจากระบบกฎหมายเอกชนมาตดัสินเก่ียว 

กบัสัญญาทางปกครองอาจจะเกิดความไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งเม่ือเป็นเร่ืองท่ีจะตอ้งคาํนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม

เป็นหลกัการสาํคญัแลว้ จึงควรให้ศาลปกครองเป็นศาลท่ีมีเขตอาํนาจท่ีจะพิจารณาตดัสินขอ้พิพาทจะเหมาะสม

กวา่ ทั้งน้ี การระงบัขอ้พิพาทในสญัญาทางปกครองโดยใชก้ระบวนการของอนุญาโตตุลาการนั้นก็ยงัเป็นประเด็น

ปัญหาทางกฎหมายอยู่หลายประการ เพ่ือเป็นการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวขา้งตน้คณะรัฐมนตรีในฐานะผูมี้อาํนาจ

หน้าท่ีในการบริหารราชการแผ่นดินมีความจําเป็นท่ีจะต้องมีมติคณะรัฐมนตรี เ พ่ือระงับผลกระทบ 

จากกระบวนการพิจารณาดงักล่าว และเม่ือพิจารณาสถานะทางกฎหมายของมติคณะรัฐมนตรีแลว้ก็ไม่ถือเป็น

กฎหมายแต่อย่างใด เพราะกฎหมายหมายถึง กฎท่ีมีศักด์ิระดับสูง เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 

กฎกระทรวง หรือกฎหมายลูกบทอ่ืน ซ่ึงถือเป็นการตีความกฎหมายในความหมายอยา่งแคบเท่านั้น แต่ในปัจจุบนั

นักกฎหมายได้ยอมรับกันอย่างกวา้งขวา้งแล้วว่า หากมติคณะรัฐมนตรีใดมีลักษณะเป็นการสร้างกฎเกณฑ ์

และระบบกฎหมายยอมรับบงัคบัใช้กฎเกณฑ์ มติคณะรัฐมนตรีนั้นก็ย่อมมีสถานะเป็นกฎอนัถือเป็นกฎหมาย 

ในความหมายอยา่งกวา้ง 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

 ศึกษาจากวิจัยเอกสาร (document research) โดยข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษานั้ นมาจากตาํรา บทความ

กฎหมายต่างๆ คาํพิพากษาฎีกา คาํวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุด รวมทั้ งคาํช้ีขาดอนุญาโตตุลาการ ดุษฎีนิพนธ์ 

วทิยานิพนธ์ งานวจิยัและขอ้มูลท่ีสืบคน้ทางอินเทอร์เน็ต 

 

5. ผลการวจัิย 

 ปัญหาทางกฎหมายในการบงัคบัใชม้ติคณะรัฐมนตรีกบัมาตรา 15 แห่งพระราชบญัญติัอนุญาโตตุลาการ 

พ.ศ. 2545 ไดมี้การบญัญติัให้อิสระแก่คู่สัญญาในการกาํหนดขอ้ตกลงว่าดว้ยการระงบัขอ้พิพาทเก่ียวกบัสัญญา

ทางปกครองโดยอนุญาโตตุลาการได้ การบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวไม่ได้กําหนดถึงรายละเอียดและ

กระบวนการตดัสินอนุญาโตตุลาการแต่อยา่งใด จึงยงัมีปัญหาทางกฎหมายในเร่ืองของความเหมาะสมในการนาํ

กระบวนการระงบัขอ้พิพาททางแพง่มาใชร้ะงบัขอ้พิพาททางปกครองท่ีตอ้งคาํนึงถึงประโยชน์สาธารณะมากกวา่

ผลประโยชน์ของเอกชน แต่เม่ือพิจารณาถึงวตัถุประสงคข์องการตราพระราชบญัญติัอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 

คือโดยท่ีปัจจุบนัการระงบัขอ้พิพาท โดยอนุญาโตตุลาการไดรั้บความนิยมอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

การระงบัขอ้พิพาททางพานิชยร์ะหว่างประเทศแต่เน่ืองจากพระราชบญัญติัอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2530 ไดใ้ช้

บังคับมาเป็นเวลานานแลว้ บทบัญญัติของพระราชบัญญัติดังกล่าวจึงไม่สอดคลอ้งกับสภาพของเศรษฐกิจ 

และสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป และไม่สอดคลอ้งกบัหลกักฎหมายอนุญาโตตุลาการของประเทศอ่ืนดว้ยสมควร

ปรับปรุงกฎหมายดงักลาวเสียใหม่ โดยนาํกฎหมายแม่บทว่าดว้ยอนุญาโตตุลาการทางพาณิชยร์ะหว่างประเทศ 

ของคณะกรรมาธิการว่าดว้ยกฎหมายการคา้ระหว่างประเทศแห่งสหประชาติซ่ึงเป็นท่ียอมรับและเป็นท่ีรู้จกั 

อยา่งกวา้งขวางมาเป็นหลกัเพ่ือพฒันาระบบอนุญาโตตุลาการในประเทศไทยให้ทดัเทียมกบันานาอารยประเทศ 

และส่งเสริมให้มีการใชก้ระบวนอนุญาโตตุลาการในการระงบัขอ้พิพาททางแพ่งและพาณิชยร์ะหว่างประเทศ 

ให้แพร่หลายยิ่งข้ึน อันจะเป็นการลดปริมาณคดีท่ีจะข้ึนสู่ศาลอีกทางหน่ึง แต่มาตรา 15 พระราชบัญญัติ
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อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 บัญญติัให้ความเป็นอิสระแก่คู่สัญญาว่าสามารถใช้กระบวนการระงับขอ้พิพาท 

ในสัญญาทางปกครองโดยอนุญาโตตุลาการได ้สัญญาดงักล่าวท่ีจะนาํกระบวนอนุญาโตตุลาการจะมาใชร้ะงบั 

ขอ้พิพาทนั้นเป็นสัญญาทางปกครองท่ีจะตอ้งคาํนึงถึงประโยชน์สาธารณะ หากเกิดผลกระทบหรือขอ้ผิดพลาด 

ต่าง ๆ จากการใชก้ระบวนการอนุญาโตตุลาการจะส่งผลเสียอย่างกวา้งขวางเพราะอาจทาํให้หน่วยงานของรัฐ

สูญเสียประโยชน์อย่างมหาศาล เพราะเม่ือนํากระบวนการอนุญาโตตุลาการมาระงับขอ้พิพาทในสัญญาทาง

ปกครองขนาดใหญ่หรือการให้สัมปทานของรัฐ ส่วนใหญ่หน่วยงานของรัฐจะเป็นฝ่ายแพค้ดีหรือเป็นฝ่ายท่ี

จะตอ้งชดใช้ค่าเสียหายอนัเป็นภาระด้านงบประมาณแผ่นดินเป็นจาํนวนมาก ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี            

เม่ือวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2552 เห็นควรปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2547 (เร่ือง การทาํสัญญา

สัมปทานระหวา่งรัฐกบัเอกชน) ในส่วนของขอ้ 1 จากเดิมวา่ “1. สัญญาสัมปทานในกฎหมายปัจจุบนัเป็นสัญญา

ทางปกครอง จึงควรนาํคดีพิพาทจากสัญญาเหล่านั้นส่งไปศาลปกครองหรือศาลยติุธรรม ดงันั้น สัญญารัฐทาํกบั

เอกชนในไทยหรือต่างประเทศไม่ควรเขียนมดัในสัญญาให้มอบขอ้พิพาทให้คณะอนุญาโตตุลาการเป็นผูช้ี้ขาด  

แต่หากมีความจาํเป็นหรือขอ้เรียกร้องของคู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงท่ีมิอาจหลีกเล่ียงไดใ้หเ้สนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา

อนุมติัเป็นราย ๆ ไป” เป็น “1. สญัญาทุกประเภทท่ีหน่วยงานของรัฐทาํกบัเอกชนในไทยหรือต่างประเทศไม่วา่จะ

เป็นสัญญาทางปกครองหรือไม่ ไม่ควรเขียนผูกมดัในสัญญาให้มอบขอ้พิพาทให้คณะอนุญาโตตุลาการเป็น                    

ผูช้ี้ขาด หากมีปัญหาหรือความจาํเป็น หรือเป็นขอ้เรียกร้องของคู่สญัญาอีกฝ่ายใหเ้สนอใหค้ณะรัฐมนตรีพิจารณา

อนุมติัเป็นรายๆ ไป” และเม่ือวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2558 เห็นชอบแกไ้ขมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 28 กรกฎาคม 

2552 โดยแกไ้ข 2 ประเด็น คือ (1) สญัญาท่ีตอ้งดาํเนินการตามพระราชบญัญติัการใหเ้อกชนร่วมทุนในกิจการของ

รัฐ พ.ศ. 2556 และ (2) สัญญาสัมปทานท่ีหน่วยงานรัฐเป็นผูใ้ห้สัมปทานไม่ควรเขียนผูกมดัในสัญญาให้มอบ                

ขอ้พิพาทให้อนุญาโตตุลาการเป็นผูช้ี้ขาด แต่หากมีปัญหาหรือความจาํเป็นหรือเป็นขอ้เรียกร้องของคู่สัญญาอีก

ฝ่ายหน่ึงท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงไดใ้หเ้สนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมติัเป็นราย ๆ ไป  

 ในการท่ีคณะรัฐมนตรีมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งออกมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกบัสัญญาทางปกครองท่ีจะใช้

กระบวนการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการการนั้ นจะต้องพิจารณาถึงความชอบด้วยกฎหมายของ 

มติคณะรัฐมนตรีและสถานะทางกฎหมายของมติคณะรัฐมนตรี เน่ืองจากสญัญาท่ีทาํข้ึนระหวา่งรัฐกบัเอกชนนั้นมี

วตัถุประสงคข์องการทาํสัญญามีประโยชน์สาธารณะเขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ย หากขอ้พิพาทข้ึนจึงควรให้หน่วยงาน

ของรัฐเป็นผูต้ดัสินพิจารณาระงบัขอ้พิพาทดงักล่าว หน่วยงานก็คือศาลท่ีจะเขา้มาเป็นตวัแทนของประชาชนใน 

การตรวจสอบความชอบตามกฎหมายจึงจะเหมาะสมกวา่ อยา่งไรก็ตามคณะรัฐมนตรีในฐานะผูมี้อาํนาจหนา้ท่ีใน

การบริหารราชการแผ่นดินก็ควรบริหารราชการต่าง ๆ ด้วยความละเอียด รอบคอบและคาํนึงถึงประโยชน์

สาธารณะ 

 สถานะทางกฎหมายของมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวกบักระบวนการระงบัขอ้พิพาทสัญญาทางปกครอง

ประเภท “สัญญาสัมปทาน” ไม่ควรเขียนผกูมดัในสัญญาใหม้อบขอ้พิพาทใหอ้นุญาโตตุลาการเป็นผูช้ี้ขาด หากมี

ปัญหาหรือความจาํเป็นหรือเป็นขอ้เรียกร้องของคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงไดใ้ห้เสนอคณะรัฐมนตรี

พิจารณาอนุมติัเป็นราย ๆ ไป นั้น มีวตัถุประสงคห์รือมุ่งหมายใหมี้ผลใชบ้งัคบัเป็นการภายในฝ่ายปกครองนั้นตอ้ง

พิจารณาถึง “เ น้ือหา” ท่ีมีผลกระทบต่อสถานภาพแห่งสิทธิหรือหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองเอง 

หรือบุคคลภายนอกทาํใหไ้ดรั้บความเดือดร้อน หรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหาย โดยมิอาจหลีกเล่ียง

ได้ อย่างเช่น มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวนั้ นก็เ พ่ือคุ ้มครองประโยชน์สาธารณะทั้ งส้ิน ในขณะเดียวกัน  

เม่ือมติคณะรัฐมนตรีนั้นมีผลกระทบต่อสิทธิและหนา้ท่ีของขา้ราชการท่ีจะตอ้งถูกพิจารณาดาํเนินการทางวินยั
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ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนด จึงถือเป็นผูไ้ด้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อน 

หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเล่ียงได้อันเน่ืองจากการกระทําของหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา 42  

แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และการแก้ไขหรือบรรเทา 

ความเดือดร้อนหรือความเสียหายหรือยุติข้อโต้แยง้นั้ น จําเป็นตอ้งมีคําบังคับตามท่ีกําหนดในมาตรา 72  

แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 หมายความว่า การท่ีมติ

คณะรัฐมนตรีแมมี้ผลใชบ้งัคบัเป็นการภายในฝ่ายปกครองก็ตาม แต่หากมีเน้ือหาเป็นการกระทบต่อสถานภาพ

แห่งสิทธิและหน้าท่ีของบุคคลศาลปกครองก็รับไวพิ้จารณาได้ เม่ือพิจารณาถึงสถานะทางกฎหมายของมติ

คณะรัฐมนตรีไม่ถือว่าเป็นกฎหมาย เพราะกฎหมายหมายถึง กฎท่ีมีศกัด์ิระดบัสูง เช่น พระราชบญัญติั พระราช

กฤษฎีกา กฎกระทรวง หรือกฎหมายลูกบทอ่ืน ซ่ึงถือเป็นการตีความกฎหมายในความหมายอย่างแคบ แต่ใน

ปัจจุบันนักกฎหมายได้ยอมรับแล้วว่า หากมติคณะรัฐมนตรีใดมีลักษณะเป็นการสร้างกฎเกณฑ์และระบบ

กฎหมายยอมรับบงัคบัใชก้ฎเกณฑ์ตามนั้น มติคณะรัฐมนตรีนั้นก็ย่อมมีสถานะเป็นกฎอนัถือเป็นกฎหมายใน

ความหมายอยา่งกวา้ง กล่าวโดยสรุปไดว้า่ ไม่วา่มติคณะรัฐมนตรีจะมีสถานะทางกฎหมายอยา่งไร แต่เม่ือเน้ือหา

สาระของมติคณะรัฐมนตรีกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของการดาํเนินชีวติ หรือเป็นคาํสัง่ท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมายก็ตอ้ง 

มีการตรวจสอบความชอบทางกฎหมายไดเ้ช่นกนั และกระบวนการทางศาลเป็นผูด้าํเนินการต่อไป 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

1. ปัญหาเก่ียวกับความไม่เหมาะสมท่ีจะกําหนดให้อนุญญาโตตุลาการระงับข้อพิพาทในสัญญา 

ทางปกครอง เน่ืองจากความไม่เหมาะสมในการกาํหนดใหส้ามารถใชอ้นุญาโตตุลาการระงบัขอ้พิพาท ในสัญญา 

ทางปกครองตามพระราชบญัญติัอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 มาตรา 15 จึงมีขอ้เสนอดงัต่อไปน้ี  

(1) เห็นสมควรให้มีการแก้ไขมาตรการดังกล่าว โดยกาํหนดเป็นหลกัการว่าห้ามมิให้มี การใช้

อนุญาโตตุลาการในการระงบัขอ้พิพาทในสัญญาทางปกครอง อย่างไรก็ตาม การระงบัขอ้ พิพาทโดยอนุญาโต 

ตุลาการในสญัญาทางปกครองบางประเภทอาจมีความจาํเป็นดงัต่อไป 

(2) ควรกาํหนดคุณสมบติัอนุญาโตตุลาการให้มีความเช่ียวชาญตามลกัษณะและพฤติการณ์ของ             

ขอ้พิพาทนั้นๆ เช่น ขอ้พิพาททางปกครอง ขอ้พิพาททางการเงิน ขอ้พิพาททางวิศวกรรม เป็นตน้ นอกจากน้ี                    

ควรตระหนักถึงปัญหาของอนุญาโตตุลาการฝ่ายท่ีไม่มีความเป็นกลาง อาจจะเป็นขอ้เสียเปรียบเม่ือเทียบกบั

กระบวนทางการศาลท่ีมีการตรวจสอบดว้ยกนัถึง 3 ชั้นศาล ในกระบวนของอนุญาโตตุลาการมีเพียงชั้นเดียวและ

ยงัมีค่าใชจ่้ายในการทาํคดีเช่นกนั ทาํใหก้ระบวนการอนุญาโตตุลาการของไทยยงัมีขอ้จาํกดัอยูม่าก 

(3) ควรกาํหนดขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีของอนุญาโตตุลาการท่ีจะวินิจฉัยขาดขอ้พิพาท เก่ียวกับ

สัญญาทางปกครองใหส้ามารถวินิจฉัยไดเ้ฉพาะปัญหาขอ้เท็จจริงเท่านั้น เช่น การนบัระยะเวลาในการปฏิบติัตาม

สญัญาครบถว้นหรือไม่ ค่าตอบแทนท่ีจะไดรั้บจากการปฏิบติัตามสญัญา รวมทั้งค่าเสียหายท่ีเกิดจากการไม่ปฏิบติั

ตามสัญญา เป็นตน้ แต่ไม่ควรให้อนุญาโตตุลาการมีอาํนาจช้ีขาดปัญหาขอ้กฎหมาย เน่ืองจากอาํนาจการตดัสิน

ควรเป็นองคก์รตุลาการ 

(4) ปรับปรุงกฎหมายเพ่ือแกไ้ขปัญหาการใชอ้นุญาโตตุลาการเป็นช่องทางท่ีจะประวิงเวลาให้หมด

สัญญา เน่ืองจากสัญญาอนุญาโตตุลาการบงัคบัใหคู้่กรณีพิพาทไม่สามารถนาํขอ้พิพาทข้ึนสู่ศาลไดท้นัที แต่ตอ้ง

เสนอต่ออนุญาโตตุลาการก่อน 
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(5) ปัญหาท่ีหน่วยงานของรัฐเป็นฝ่ายแพ้คดีในหลายๆ กรณีมีสาเหตุมาจากความบกพร่อง 

ของหน่วยงานของรัฐเอง เช่น การละเลยในการปฏิบติัตามสัญญาหรือติดตามผลอย่างเคร่งครัด เม่ือมีการนาํ 

ขอ้พิพาทเสนอใหอ้นุญาโตตุลาการวนิิจฉยัช้ีขาดก็อาจจะมีผลวา่หน่วยงานของรัฐเป็นฝ่ายผิดสญัญาเสียเอง ดงันั้น 

จึงควรท่ีมีการกําหนดกฎหมายหรือระเบียบในการควบคุมการทําหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีรัฐถ้าสัญญาปรากฏ 

วธีิอนุญาโตตุลาการในการระงบัขอ้พิพาท 

สาํหรับสัญญาท่ีเก่ียวกบัผลประโยชน์สาธารณะหากหน่วยงานของรัฐเป็นฝ่ายแพค้ดีอนุญาโตตุลาการ

แลว้ หน่วยงานนั้น ๆ จะตอ้งคดีข้ึนสู่ศาลปกครองทุกกรณี สัญญาเหล่าน้ีก็ควรห้ามใชว้ธีิอนุญาโตตุลาการตั้งแต่

แรก เพราะจะมีผลเป็นการเพ่ิมกระบวนการก่อนท่ีจะดาํเนินการทางศาลเท่านั้น ก็ควรท่ีจะใชก้ระบวนการพิจารณา 

ของศาลโดยตรงจะทาํให้รักษาประโยชน์สาธารณะไดดี้กว่า จึงไม่ควรเขียนตั้งแต่ตน้ว่าสามารถระงบัขอ้พิพาท

โดยวิธีอนุญาโตตุลาการไดต้ั้งแต่ตน้เช่นกนั ตลอดจนสัญญาบางประเภทท่ีจะตอ้งดาํเนินการตามระเบียบของ 

ทางราชการ ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติัตามสัญญาก็อาจจะตอ้งหลีกเล่ียงการระบุขอ้สัญญาอนุญาโตตุลาการ 

เน่ืองจากหน่วยงานของรัฐจะตกเป็นฝ่ายแพค้ดีโดยง่าย เช่น สญัญาสมัปทานเก่ียวกบัสาธารณูปโภคต่างๆ  

2. ปัญหาเก่ียวกบัการจาํแนกลกัษณะและประเภทของมติคณะรัฐมนตรี 

คณะรัฐมนตรีผูท้าํหนา้ท่ีบริหารราชการแผ่นดินแสดงออกการใชอ้าํนาจโดยการออกมติคณะรัฐมนตรี 

เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการบริหารราชการแผน่ดิน สามารถแยกลกัษณะและประเภทของมติคณะรัฐมนตรี 2 ลกัษณะ 

โดยยึดถือจากทฤษฎีท่ีให้พิจารณาถึงลกัษณะของกฎหมายอันเป็นท่ีมาในการใช้อาํนาจทางรัฐบาลหรือมติ

คณะรัฐมนตรีท่ีเป็นการใชอ้าํนาจทางรัฐบาลก็ต่อเม่ือมติคณะรัฐมนตรีไดอ้อกโดยอาศยัอาํนาจตามรัฐธรรมนูญ 

ส่วนกรณีท่ีถือว่าเป็นกการกระทาํทางปกครองหรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีเป็นการใชอ้าํนาจปกครองทางปกครอง 

ก็ต่อเม่ือมติคณะรัฐมนตรีอาศยัอาํนาจกฎหมายในระดบัพระราชบญัญติั  

เม่ือพิจารณาลักษณะของมติคณะรัฐมนตรีได้แลว้ ในส่วนของมติคณะรัฐมนตรีเป็นการใช้อาํนาจ

ปกครองยงัสามารถแยกเป็นประเภทต่าง ๆ โดยอาศยัลกัษณะของหลกัเกณฑใ์นเร่ืองของการกระทาํทางปกครอง

แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ มติคณะรัฐมนตรีท่ีสภาพเป็นกฎ มติคณะรัฐมนตรีท่ีสภาพเป็นคาํสั่งทางปกครอง มติ

คณะรัฐมนตรีท่ีสภาพเป็นขั้นตอนในการออกกฎหรือคําสั่งทางปกครอง มติคณะรัฐมนตรีท่ีสภาพเป็น

แนวนโยบายหรือแนวปฏิบัติในการใช้ดุลพินิจมติคณะรัฐมนตรีท่ีสภาพเป็นมาตรการฝ่ายบริหาร การจาํแนก

ลกัษณะและประเภทของมติคณะรัฐมนตรีไดต้อ้งอาศยัหลกัเกณฑท่ี์พิจารณาจากกฎหมายแหล่งท่ีมาของอาํนาจ

กระทาํการท่ีคณะรัฐมนตรีไดใ้ช ้เพ่ือให้มีมติคณะรัฐมนตรีอย่างใดๆ ออกมา กรณีท่ีคณะรัฐมนตรีอาศยัอาํนาจ 

ตามรัฐธรรมนูญในการออกมติคณะมนตรี ถือว่ากรณีนั้ นเป็นมติคณะรัฐมนตรีท่ีเป็นการใช้อาํนาจรัฐบาล  

กรณีท่ีคณะรัฐมนตรีอาศัยอํานาจตามกฎหมายระดับพระราชบัญญัติหรือท่ีมีค่าเสมอกับพระราชบัญญัติ 

ในการออกมติคณะรัฐมนตรีถือว่า เป็นมติคณะรัฐมนตรีท่ีเป็นการใช้อํานาจปกครอง และสําหรับกรณี 

มติคณะรัฐมนตรีท่ีเป็นการใชอ้าํนาจปกครองยงัสามารถจาํแนกได ้5 ประเภทดว้ยกนัคือ มติคณะรัฐมนตรีท่ีมี

สภาพเป็นกฎ มติคณะรัฐมนตรีท่ีมีสภาพเป็นคําสั่งทางปกครอง มติคณะรัฐมนตรีท่ีมีสภาพเป็นขั้นตอน 

ในการออกกฎหรือคาํสั่งทางปกครอง มติคณะรัฐมนตรีท่ีมีสภาพเป็นแนวนโยบายหรือแนวปฏิบติัในการใช้

ดุลพินิจ มติคณะรัฐมนตรีท่ีมีสภาพเป็นมาตรการภายในฝ่ายบริหาร เช่น คาํสั่งของศาลปกครองสูงสุด หมายเลข

แดงท่ี ฟ. 14/2546 ท่ีวินิจฉัยว่ามติคณะรัฐมนตรีเป็นเพียงนโยบายภายในของฝ่ายบริหารยงัไม่ส่งผลกระทบ 

ต่อสิทธิต่อเอกชน และคดีท่ีเป็นคาํพิพาทศาลปกครองสูงสุด หมายเลขแดงท่ี ฟ 26/2546 ซ่ึงมีความเห็นว่า 
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มติคณะรัฐมนตรีเป็นการกาํหนดหลกัเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติให้ผูท่ี้อยู่ใตบ้ังคบับัญชาปฏิบัติตามจึงมีสถานะ 

เป็นกฎ ทาํใหเ้กิดปัญหาในเร่ืองการตีความของสถานะทางกฎหมายของมติคณะรัฐมนตรีนั้นเอง 

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนเห็นได้ชัดว่ามิได้มีบทบัญญติัแห่งกฎหมายท่ีจะนํามาพิจารณาจาํแนกลักษณะหรือ

ประเภทของมติคณะรัฐมนตรีใหเ้กิดความชดัเจนและเป็นไปในแนวทางเดียวกนั หากแต่เป็นเร่ืองของการตีความ

ในแต่ละกรณีขององคก์รท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ีในการตรวจสอบความชอบและอธิบายหรือตีความวา่มติคณะรัฐมนตรี

จะมีลกัษณะหรือประเภทอยา่งใด ปัญหาประการน้ีส่งผลถึงความไม่แน่นอนในเร่ืองการตรวจสอบความชอบดว้ย

กฎหมายของมติคณะรัฐมนตรีว่าศาลใดเป็นศาลท่ีมีเขตอาํนาจในการพิจารณาคดี กล่าวได้ว่า มติคณะมนตรี 

ท่ีเก่ียวกับสัญญาทางปกครองท่ีมีการระงับโดยอนุญาโตตุลาการเป็นการแสดงออกซ่ึงการใช้อํานาจของ

คณะรัฐมนตรีท่ีเป็นองคก์รในการบริหารราชการแผน่ดิน  
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บทคัดย่อ                           

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา (1) ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบักฎหมายและมาตรการทาง

กฎหมายในการป้องกนัและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  (2) ศึกษากฎหมายและมาตรการทางกฎหมาย

เก่ียวกบัการป้องกนัและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในชั้นพนักงานสอบสวนของตาํรวจ (3) ศึกษา

กฎหมายต่างประเทศ  ไดแ้ก่  กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา  ประเทศออสเตรเลีย  ประเทศฝร่ังเศส และ

ประเทศองักฤษ ท่ีเก่ียวกบักฎหมายและมาตรการทางกฎหมายในการป้องกนัและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 (4) ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายของประเทศไทยกบักฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา  ประเทศออสเตรเลีย  

ประเทศฝร่ังเศส และประเทศองักฤษ ท่ีเก่ียวกบักฎหมายและมาตรการทางกฎหมายในการป้องกนัและควบคุมโรค

ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (5) เสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหากฎหมายและมาตรการทางกฎหมายในการป้องกนั

และควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา  2019  ในชั้นพนกังานสอบสวนของตาํรวจ 

ผลการศึกษาพบว่า (1) ตามแนวคิดและทฤษฎีของกฎหมายและมาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับ                      

การป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อ เจตนารมยข์องกฎหมายเพ่ือสุขภาพอนามยัท่ีดีของประชาชนท่ีอยูร่่วมกนัใน

สังคมของรัฐนั้น การบงัคบัใชม้าตรการทางกฎหมายโดยทัว่ไปมุ่งหมายเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนในดา้น

สุขภาพอนามยัท่ีดี (2) กฎหมายไทยมีบทบญัญติัท่ีเก่ียวกบัการป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อ ซ่ึงครอบคลุมถึงโรค

ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไวด้้วย ได้แก่ พระราชบญัญติัโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 แต่การบังคบัใช้มาตรการทาง

กฎหมายในการป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อร้ายแรง เช่น โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 กบัประชาชนยงัไม่มี

ความชดัเจน (3) กฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนั และควบคุมโรคติดต่อร้ายแรงของต่างประเทศมีความชดัเจน ไดแ้ก่ 

กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา และเครือรัฐออสเตรเลียไดมี้การกาํหนดบทลงโทษไวช้ดัเจนเก่ียวกบัการแพร่
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เช้ือหรือจงใจแพร่เช้ือโรคติดต่อร้ายแรง  ส่วนกฎหมายของประเทศฝร่ังเศส และกฎหมายของประเทศองักฤษไม่มี

การบญัญติัความผิดเก่ียวกบัการแพร่เช้ือโรคท่ีเป็นโรคติดต่อร้ายแรงไวใ้นประมวลกฎหมายอาญาโดยเฉพาะ                

แต่ไดน้าํกฎหมายอาญาท่ีมีอยู่ในเร่ืองการทาํร้ายร่างกายมาปรับใช ้(4) ตามกฎหมายไทย กฎหมายของประเทศ

ฝร่ังเศสและกฎหมายของประเทศองักฤษไม่มีการบญัญติัความผิดเก่ียวกบัการแพร่เช้ือโรคติดต่อร้ายแรงไวใ้น

ประมวลกฎหมายอาญาโดยเฉพาะ ส่วนกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา และเครือรัฐออสเตรเลียไดบ้ญัญติั

กฎหมายและกาํหนดบทลงโทษไวช้ดัเจน (5) สมควรแกไ้ขกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อให้

ชดัเจน โดยนาํหลกัของการกระทาํและกาํหนดบทลงโทษเก่ียวกบัการแพร่เช้ือหรือจงใจแพร่เช้ือโรคติดต่อร้ายแรง

มาบญัญติัไวใ้นกฎหมายควบคุมโรคติดต่อ เพ่ือประสิทธิภาพในการบงัคบัใชก้ฎหมาย จากสถานการณ์แพร่ระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เจ้าหน้าท่ีตาํรวจซ่ึงมีหน้าท่ีบงัคบัใช้กฎหมาย ในการป้องกันและควบคุม

อาชญากรรมปัญหาอาชญากรรมของประเทศยงัคงมีและเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ี

ตาํรวจทาํให้สุ่มเส่ียง มีโอกาสติดเช้ือโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  และอาจทาํให้เกิดการแพร่ระบาดของเช้ือ

โรคไปสู่ประชาชนดว้ย   

 

คาํสําคญั: โรคติดต่อร้ายแรง 

 

ABSTRACT 

             This research aimed (1)  to study general concepts and theories relating to laws and legal measures for 

prevention and control of coronavirus disease 2019; (2) to study statutes and legal measures study  for prevention 

and control of coronavirus disease 2019 at the stage of the police inquiry official; ( 3)  to study foreign laws, 

comprising laws of the United States of America, Commonwealth of Australia, the French Republic and England; 

and (4)  to study laws of the Kingdom of Thailand in comparison with laws of the United States of America, the 

Commonwealth of Australia, the French Republic and England, relevant to laws and legal measures for 

prevention and control of coronavirus disease 2019; ( 5)  to recommend approaches to solve legal problems and 

legal measures for prevention and control of coronavirus disease 2019 at the procedure of the police inquiry 

official. 

 Results of the study shows that:  ( 1)  according to the general concepts and theories of laws and legal 

measures relating to communicable disease prevention and control, spirit of laws for good health and hygiene of 

people, who are living in the society of a state, generally, enforcement of legal measures aiming towards the 

public interest with respect to good health and hygiene; (2) Thai laws have provisions concerning communicable 

disease prevention and control also governs the coronavirus disease 2019, which is Communicable Diseases Act, 

B. E.  2558 ( 2015) .  Enforcing legal measures for communicable disease prevention and control, such as the 

coronavirus disease 2019, on the people in the society caused problems, because lack of clarity in law; (3) foreign 

laws on communicable disease prevention and control are clearer, which  are  laws  of the United States of 

America and the Commonwealth of Australia expressly prescribe punishment against infecting or intentionally 

infecting other people with dangerous communicable diseases, whereas laws of the French Republic and England 

do not prescribed against an offense of infecting other people with dangerous communicable diseases in their 
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penal codes, but apply criminal laws on bodily harm to the cases; ( 4)  under Thai laws and laws of the French 

Republic and England, an offense of infecting other people with dangerous communicable diseases is not 

prescribed in their penal codes, whereas laws of the United States of America and the Commonwealth of Australia 

enacts the laws and expressly prescribe the punishment, while Thai  laws  lack of clarity with respect to the said 

matter; ( 5)  it is recommended to amend the laws on communicable disease prevention and control for more 

clarity, by adopting the principles of actions and prescribing punishment against infecting or intentionally 

infecting other people with dangerous communicable diseases as provisions in the laws on communicable disease 

control, for more efficiency in enforcement of the laws.  Due to the epidemic situation of coronavirus disease 

2019, police officers who are responsible for law enforcement in crime prevention and control The country's 

crime problem continues and continues to occur.  In the performance of the police officers take risks.  There is a 

chance of contracting the coronavirus disease 2019 and may cause the spread of the disease to the people as we 

 

Keyword: Serious Contagious Disease 

                                                                                       

บทนํา             

 การป้องกนัไม่ใหเ้กิดโรคเป็นส่ิงสาํคญั ทุกประเทศจึงมีมาตรการในการป้องกนั และควบคุมโรคติดต่อ

ตามบริบทของตวัเองท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ องคก์ารอนามยัโลกประกาศให้โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

เป็นโรคระบาดท่ีแพร่กระจายทัว่โลก  การป้องกนัไม่ให้เกิดโรคจึงเป็นหน่ึงในวิธีการควบคุมท่ีจะลดการสูญเสีย

ต่อมนุษย ์ทั้งร่างกายและจิตใจ รวมทั้งทางดา้นเศรษฐกิจและสงัคม การชะลอการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนา 2019 จึงอาศยัการป้องกนัและควบคุมเป็นหลกั จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 ท่ีแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและกว้างขวางในทุกพ้ืนท่ีทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและ                          

การดาํรงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน  ในอีกมุมหน่ึงปัญหาอาชญากรรมของประเทศยงัคงมีและเกิดข้ึนอยา่ง

ต่อเน่ือง ท่ามกลางสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เจา้หนา้ท่ีตาํรวจซ่ึงมีหนา้ท่ี

บังคับใช้กฎหมาย ในการป้องกันและควบคุมอาชญากรรม  เช่น การจับกุม การป้องกันและปราบปราม

อาชญากรรมและผูก้ระทาํความผิดกฎหมาย  โดยในการปฏิบติัหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ีตาํรวจทาํให้สุ่มเส่ียงและ                      

มีโอกาสติดเช้ือโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  และอาจทาํใหเ้กิดการแพร่ระบาดของเช้ือโรคไปสู่ประชาชนดว้ย  

มาตรการทางกฎหมายในการป้องกนัและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเจา้หนา้ท่ีตาํรวจใน

กระบวนการยติุธรรมโดยเฉพาะในชั้นของพนกังานสอบสวน มีกฎหมายไทยท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมโรคติดต่อ 

ไดแ้ก่ พระราชบญัญติัโรคติดต่อ พ.ศ. 2558  ซ่ึงยงัไม่ครอบคลุมถึงการป้องกนัและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 ในชั้นกระบวนการยติุธรรมของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ     

เม่ือพิจารณาถึงกระบวนการยติุธรรมในชั้นพนกังานสอบสวนของตาํรวจในขั้นตอนต่างๆ ไม่วา่จะเป็น

ประชาชนท่ีมาแจง้ความร้องทุกขห์รือประชาชนท่ีเขา้มาติดต่อประสานงาน หรือญาติและบุคคลอ่ืนท่ีเขา้มาเยีย่ม

ผูต้อ้งหาท่ีถูกควบคุมอยู่ในห้องขงัของสถานีตาํรวจในทอ้งท่ีต่างๆ  แมก้ระทั้ง ผูต้อ้งหาท่ีถูกจบักุมนาํตวัมาส่ง

พนกังานสอบสวน อาจสุ่มเส่ียงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไดไ้ม่วา่ในขั้นตอนใดใน

กระบวนการยุติธรรมในชั้นพนักงานสอบสวนของตาํรวจ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ  

หน่วยงานทุกภาคส่วนจึงกาํหนดมาตรการป้องกนัและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
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และไดมี้การบูรณาการทาํงานร่วมกนั ทั้งเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปกครอง เจา้หนา้ท่ีตาํรวจ และเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข ไม่วา่

จะเป็นการตั้งจุดตรวจ จุดสกดั หรือด่านโควดิ เพ่ือตรวจตรา ควบคุม เฝ้าระวงั  หรือการจาํกดัเวลาการเดินทางของ

ประชาชน รวมทั้งบงัคบัใชก้ฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมโรคติดต่อ หรือป้องกนัควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 กบับุคคลท่ีกระทาํการฝ่าฝืน พระราชบญัญติัโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และพระราชกาํหนดบริหารราชการใน

สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ซ่ึงการบงัคบัใชม้าตรการทางกฎหมายในการป้องกนัและควบคุมการแพร่ระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ดงักล่าว ยอ่มส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการคุม้ครองตาม

รัฐธรรมนูญ โดยไดมี้การกาํหนดมาตรการป้องกนัควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  ท่ีสําคญัคือ การให้

ประชาชนสวมหนา้กากอนามยัหรือหนา้กากผา้ เพ่ือลดความเส่ียงจากการติดเช้ือและป้องกนัมิให้เกิดสภาวะท่ีไม่

ถูกสุขลกัษณะ และจาํกดัวงในการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีเจา้พนกังานควบคุม

โรคติดต่อไดอ้อกคาํสั่งห้ามผูใ้ดกระทาํการ ซ่ึงอาจก่อให้เกิดสภาวะท่ีไม่ถูกลกัษณะโดยการไม่สวมหน้ากาก

อนามยัหรือหน้ากากผา้ ซ่ึงอาจเป็นเหตุให้โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  แพร่ออกไป แลว้ผูน้ั้ นฝ่าฝืนหรือ                   

ไม่ปฏิบติัตาม การกระทาํดงักล่าวอาจเขา้ข่ายเป็นความผิดตามมาตรา 41 แห่งพระราชบญัญติัโรคติดต่อ พ.ศ. 2558  

ดงันั้น เพ่ือให้การปฏิบติัหน้าท่ีของเจา้พนักงานควบคุมโรคติดต่อเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้เกิด

ความเป็นธรรมและไม่เป็นภาระแก่ประชาชนเกินสมควร  จึงควรแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติโรคติดต่อ                    

พ.ศ. 2558 ให้ครอบคลุมกบัปัญหาในการป้องกนั และควบคุมโรคติดต่อร้ายแรง รวมถึงโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 และโรคติดต่ออุบติัใหม่ ในอนาคตดว้ย โดยมาตรการการบงัคบัใชก้ฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมโรคติดต่อ

ในการป้องกันควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของเจ้าหน้าท่ีตาํรวจหรือเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเก่ียวขอ้งใน                   

การป้องกันควบคุมโรคติดต่อทั้ งหลายนั้ น ล้วนเป็นภารกิจของฝ่ายปกครองมีวตัถุประสงค์เพ่ือสนองตอบ

ประโยชน์สาธารณะ (Pinteretgénérale) และเพ่ือตอบสนองความตอ้งการดงักล่าว ฝ่ายปกครองอาจดาํเนินภารกิจ

ได้ 2 ลักษณะ คือ การใช้อํานาจ “ตํารวจทางปกครอง” (la police administrative) และ “บริการสาธารณะ”                        

(le service public) ทั้ งน้ี เน่ืองจากประโยชน์สาธารณะเรียกร้องว่าการกระทาํใดๆ ของเอกชน แมจ้ะมีอิสระใน               

การริเร่ิมการกระทาํการ แต่การกระทาํนั้นจะตอ้งไม่เกินขอบเขตจนกระทัง่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือ

เง่ือนไขในการดาํรงชีวติในสงัคม ส่วนบริการสาธารณะนั้นเป็นกรณีท่ีฝ่ายปกครองแทรกแซงกิจกรรมของเอกชน

ในลกัษณะท่ีเป็นการบริหารจดัการ (une gestion) เป็นสาํคญั โดยอาจเป็นการดาํเนินการดว้ยตนเองหรืออาจเป็น

การมอบหมายให้เอกชนดาํเนินการภายใตก้ารควบคุมดูแลของฝ่ายปกครอง การใชอ้าํนาจตาํรวจทางปกครอง 

หมายถึง การใชอ้าํนาจของฝ่ายปกครองในการจดัทาํภารกิจเพ่ือกาํหนดกรอบหรือขอ้จาํกดัในการดาํเนินกิจกรรม

ของเอกชน ดงันั้น การใชอ้าํนาจตาํรวจทางปกครองจึงมีโดยมีวตัถุประสงคท่ี์สาํคญัดว้ยเหตุน้ี การใชอ้าํนาจตาํรวจ

ลกัษณะท่ีกระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน เน่ืองจากเป็นการดาํเนินการในลกัษณะท่ีเป็นการ

จาํกดัเสรีภาพในการดาํเนินกิจกรรมของเอกชนเพ่ือป้องกนัมิใหมี้การกระทาํท่ีกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของ

สังคม ตลอดจนการระงบัการกระทาํดงักล่าวเพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อยเพ่ือเป็นการป้องกนัการกระทาํท่ีอาจ

กระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมทางปกครองจึงมุ่งหมายท่ีจะหลีกเล่ียงปัญหาท่ีอาจจะรุนแรงข้ึน หรือ

ดาํรงอยู่นานจนกลายเป็นยืดเยื้อซ่ึงต่างจากอาํนาจ “ตาํรวจทางยติุธรรม” ท่ีจะมีลกัษณะเป็นการปราบปรามเพ่ือ

ลงโทษทางอาญา เม่ือมีการกระทาํความผิดเกิดข้ึนแลว้ แต่อยา่งไรก็ตาม ในทางปฏิบติัก็มีการลดความเคร่งครัด

ของความมุ่งหมายดงักล่าวลง โดยถือว่าอาํนาจตาํรวจทางปกครอง ก็อาจมีกรณีท่ีจะตอ้งดาํเนินการหลงัจากท่ีมี

ความไม่สงบเรียบร้อยเกิดข้ึนแลว้ ทั้ งน้ี ก็เพ่ือสร้างความสงบเรียบร้อยให้กลบัคืนมานั่นเอง นอกจากน้ี อาํนาจ

ตาํรวจทางปกครองยงัมุ่งท่ีจะใหห้ลกัประกนัในการหลีกเล่ียงความไม่สงบเรียบร้อยอนัประจกัษไ์ด ้กล่าวคือ มิใช่
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เป็นเพียงเร่ืองภายในจิตใจหรือเร่ืองทางศีลธรรมเท่านั้น ดงันั้น อาํนาจตาํรวจทางปกครองจึงมีวตัถุประสงคท่ีจะ

ควบคุมความไม่สงบเรียบร้อยท่ีไดมี้การก่อให้เกิดข้ึนโดยปรากฏออกมาภายนอกเป็นสาํคญั โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

การกระทาํท่ีมิชอบดว้ยศีลธรรมจะไม่อยูภ่ายใตว้ตัถุประสงคข์องการใชอ้าํนาจตาํรวจทางปกครองตราบเท่าท่ีมนั

มิไดมี้ส่วนในการก่อใหเ้กิดความไม่สงบเรียบร้อยใหป้รากฏออกมาภายนอกไม่วา่จะโดยตรงหรือโดยออ้ม  

 ดงันั้น การบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัมาตรการทางกฎหมายในการป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อ

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จึงเป็นการใชอ้าํนาจของเจา้หนา้ท่ีรัฐบงัคบัใชต้ามกฎหมายเฉพาะ ซ่ึงกฎหมาย

เฉพาะท่ีเก่ียวกบัการควบคุมโรคติดต่อของไทยในปัจจุบนั คือ พระราชบญัญติัโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ทาํให้เจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบั 

การควบคุมโรคติดต่อ รวมถึงเจา้หนา้ท่ีตาํรวจดว้ย ไดมี้การบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัมาตรการทางกฎหมาย

ในการป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ตามพระราชบญัญติัโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 

ก็ย่อมทาํให้เกิดมีปัญหาของกฎหมายตามมา ว่ากฎหมายควบคุมโรคติดต่อในปัจจุบนัของไทยมีประสิทธิภาพ

เหมาะสม เพียงพอกบัสถานการณ์แพร่โรคติดต่อแลว้หรือไม่ รวมไปถึงการใชอ้าํนาจดุลพินิจและการออกคาํสั่ง

ของเจ้าหน้าท่ีรัฐเพ่ือใช้ในการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ ซ่ึงการบังคบัใช้กฎหมายควบคุมและป้องกัน

โรคติดต่อ จึงทาํให้เกิดผลกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีจะตอ้งคาํนึงถึงหลกัสิทธิเสรีภาพขั้น

พ้ืนฐานของประชาชนตามท่ีรัฐธรรมนูญไดใ้ห้ความคุม้ครองไว ้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อดงักล่าว  

ยงัส่งผลกระทบต่อการปฎิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีรัฐทุกภาคส่วน รวมถึงเจา้หนา้ท่ีตาํรวจในกระบวนการยติุธรรม

ในชั้นสอบสวนอีกดว้ย   

      

วตัถุประสงค์ของการวจัิย           

1. เพ่ือศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบักฎหมายและมาตรการทางกฎหมายในการป้องกนัและควบคุม

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในชั้นพนกังานสอบสวนของตาํรวจ      

2.  เพ่ือศึกษากฎหมายและมาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 ในชั้นพนกังานสอบสวนของตาํรวจ          

3.  เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายและมาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและควบคุมโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 ของประเทศไทยกบักฎหมายและมาตรการทางกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศ

ออสเตรเลีย ประเทศฝร่ังเศส และประเทศองักฤษ      

4.  เพ่ือวิเคราะห์ปัญหามาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 ในชั้นพนกังานสอบสวนของตาํรวจ        

5. เพ่ือขอ้เสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงกฎหมายและมาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและ

ควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในชั้นพนกังานสอบสวนของตาํรวจ    

  

วธีิดําเนินการวจัิย 

               งานวิจยัน้ีเป็นการวิจยัทางกฎหมายโดยการวิจยัเชิงคุณภาพ ดว้ยการวิจยัทางกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนั

และควบคุมการแพร่เช้ือของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในชั้นพนกังานสอบสวนของตาํรวจ รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย พระราชบญัญติัโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 บทบญัญติัแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ตาํรา บทความทาง

วิชาการ วิทยานิพนธ์ งานวิจยั และกฎหมายต่างประเทศ รวบรวมขอ้มูลและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนขอ้มูล
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ทางอิเลก็ทรอนิกส์ โดยผูว้จิยัทาํการสงัเคราะห์และวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพจากเน้ือหาท่ีไดจ้ากการวจิยัเอกสาร

และการทบทวนวรรณกรรม เพ่ือนํามาเป็นแนวทางในการเสนอแนะแก้ไขปัญหากฎหมายและมาตรการทาง

กฎหมายในการป้องกนัและการควบคุมการแพร่เช้ือของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในชั้นพนกังานสอบสวน

ของตาํรวจ      

 ผลการวจิยั 

 การวิจยัเร่ืองมาตรการทางกฎหมายในการป้องกนัและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในชั้น

พนกังานสอบสวนของตาํรวจ ผูว้จิยัสามารถจาํแนกผลการวจิยัได ้ ดงัน้ี 

1. การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกฎหมายและมาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและควบคุม

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในช้ันพนักงานสอบสวนของตํารวจ  ผลการวจิยัพบวา่ กฎหมายและมาตรการทาง

กฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อ เจตนารมยข์องกฎหมายเพ่ือสุขภาพอนามยัท่ีดีของประชาชน

ท่ีอยู่ร่วมกนัในสังคมของรัฐนั้น การบงัคบัใชม้าตรการทางกฎหมายโดยทั่วไปมุ่งหมายเพ่ือประโยชน์สุขของ

ประชาชนในดา้นสุขภาพอนามยัท่ีดี การบงัคบัใชก้ฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อ หากบงัคบัใช้

ไม่ไดต้ามหลกัสดัส่วนอาจส่งผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนท่ีรัฐธรรมนูญใหค้วามคุม้ครอง   

2.  การศึกษาตวับทกฎหมายและมาตรการทางกฎหมายเกีย่วกบัการป้องกนัและควบคุมโรคตดิเช้ือไวรัส

โคโรนา 2019 ในช้ันพนักงานสอบสวนของตํารวจ ผลการวิจัยพบว่า กฎหมายไทยมีบทบัญญติัท่ีเก่ียวกับการ

ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ซ่ึงครอบคลุมถึงโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย ได้แก่ พระราชบัญญติั

โรคติดต่อ พ.ศ. 2558  แต่ในการบงัคบัใชม้าตรการทางกฎหมายในการป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อ เช่น โรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 กบัประชาชนยงัเกิดปัญหาเน่ืองจากกฎหมายไม่มีความชดัเจน                                           

3.  การศึกษากฎหมายและมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกนัและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโร

นา 2019  ของประเทศไทยกบักฎหมายและมาตรการทางกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย  

ประเทศฝร่ังเศส และประเทศอังกฤษ ผลการวิจยัพบวา่ กฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนั และควบคุมโรคติดต่อของ

ต่างประเทศมีความชดัเจน ไดแ้ก่ กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา และเครือรัฐออสเตรเลีย ไดมี้การกาํหนด

บทลงโทษไวช้ดัเจนเก่ียวกบัการแพร่เช้ือหรือจงใจแพร่เช้ือโรคติดต่อร้ายแรง ส่วนกฎหมายของประเทศฝร่ังเศส 

และกฎหมายของประเทศองักฤษไม่มีการบญัญติัความผิดเก่ียวกบัการแพร่เช้ือโรคท่ีเป็นโรคติดต่อร้ายแรงไวใ้น

ประมวลกฎหมายอาญาโดยเฉพาะ แต่ไดน้าํกฎหมายอาญาท่ีมีอยูใ่นเร่ืองการทาํร้ายร่างกายมาปรับใช ้  

4. การศึกษาสภาพปัญหามาตรการทางกฎหมายเกีย่วกบัการป้องกนัและควบคุมโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019  ในช้ันพนักงานสอบสวนของตาํรวจ ผลการวจิยัพบวา่ กฎหมายไทยและกฎหมายของประเทศฝร่ังเศสและ

กฎหมายของประเทศองักฤษไม่มีการบัญญติัความผิดเก่ียวกับการแพร่เช้ือโรคติดต่อร้ายแรงไวใ้นประมวล

กฎหมายอาญาโดยเฉพาะ ส่วนกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา และเครือรัฐออสเตรเลียไดบ้ญัญติักฎหมาย

และกาํหนดบทลงโทษไวช้ดัเจน ในขณะท่ีกฎหมายไทยไม่มีความชดัเจนในเร่ืองดงักล่าว   

5. การข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงกฎหมายและมาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและ

ควบคุมโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในช้ันพนักงานสอบสวนของตาํรวจ ควรแกไ้ขกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนั

และควบคุมโรคติดต่อใหช้ดัเจน โดยนาํหลกัของการกระทาํและกาํหนดบทลงโทษเก่ียวกบัการแพร่เช้ือหรือจงใจ

แพร่เช้ือโรคติดต่อร้ายแรง มาบญัญติัไวใ้นกฎหมายควบคุมโรคติดต่อ เพ่ือประสิทธิภาพในการบงัคบัใชก้ฎหมาย 

 

 



การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 17 และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ คร้ังท่ี 7 มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ ประจาํปี 2565 

587 

สรุปผลการวจัิย                      

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรง เช่น โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อ

ความปลอดภยัและการดาํรงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน รวมถึงส่งผลกระทบต่อการปฎิหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ี

ตาํรวจทุกหนา้ท่ี ท่ามกลางสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เจา้หนา้ท่ีตาํรวจซ่ึง

มีหน้าท่ีบงัคบัใชก้ฎหมาย ในการป้องกนัและควบคุมอาชญากรรม เช่น การจบักุม การป้องกนัและปราบปราม

อาชญากรรมและผูก้ระทาํความผิดกฎหมาย  การปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจทาํใหสุ่้มเส่ียงและมีโอกาสติด

เช้ือโรคติดต่อร้ายแรง เช่น โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 และอาจทาํให้เกิดการแพร่ระบาดของเช้ือโรคไปสู่

ประชาชนดว้ย ซ่ึงมาตรการทางกฎหมายในการป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อร้ายแรง ของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ และ

เจา้หน้าท่ีตาํรวจ ตามกฎหมายพระราชบญัญติัโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 กาํหนดให้เจา้หน้าท่ีตาํรวจในทอ้งท่ีต่างๆ  

เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ การบังคบัใช้กฎหมายเก่ียวกับมาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและ

ควบคุมโรคติดต่อร้ายแรง จึงเป็นการใชอ้าํนาจของเจา้หนา้ท่ีรัฐบงัคบัใชต้ามกฎหมายเฉพาะ เม่ือมีการบงัคบัใช้

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัมาตรการทางกฎหมายในการป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อร้ายแรง เช่น โรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนา 2019  ตามพระราชบญัญติัโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ก็ยอ่มทาํใหเ้กิดมีปัญหาของกฎหมายตามมา วา่กฎหมาย

ควบคุมโรคติดต่อในปัจจุบนัของไทยมีประสิทธิภาพ เหมาะสม เพียงพอกับสถานการณ์แพร่โรคติดต่อแลว้

หรือไม่ รวมไปถึงการใชอ้าํนาจดุลพินิจและการออกคาํสั่งของเจ้าหน้าท่ีรัฐเพ่ือใชใ้นการควบคุมและป้องกัน

โรคติดต่อร้ายแรง ซ่ึงการบงัคบัใชก้ฎหมายควบคุมและป้องกนัโรคติดต่อร้ายแรง จึงทาํใหเ้กิดผลกระทบกบัชีวติ

ความเป็นอยูข่องประชาชนท่ีจะตอ้งคาํนึงถึงหลกัสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของประชาชนตามท่ีรัฐธรรมนูญไดใ้ห้

ความคุม้ครองไว ้  

ประการแรก พระราชบญัญติัโรคติดต่อ พ.ศ. 2558  บทบัญญติัของกฎหมายยงัไม่ครอบคลุมถึงการ

ป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อร้ายแรงในกระบวนการยติุธรรมชั้นพนกังานสอบสวนของตาํรวจ และบทบญัญติั

ของกฎหมายบางประการ  

ยงัไม่เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนัและในอนาคต ทั้งบทบญัญติัของกฎหมายยงัไม่ครอบคลุมทัว่ถึง

ต่อปัญหาการแพร่ 

ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรง เช่น บุคคลท่ีมีเหตุอนัควรสงสยัวา่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เส่ียงต่อการแพร่

ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรง และบุคคลนั้นไม่แจง้ขอ้มูลท่ีสาํคญั ไม่แจง้ขอ้มูลประวติัเก่ียวกบัโรคติดต่อร้ายแรง 

หรือการให้ขอ้มูลอนัเป็นเท็จเก่ียวกับการสอบสวนโรคแก่เจ้าพนักงานตาํรวจ ทําให้เจ้าพนักงานตาํรวจชั้น

สอบสวนและบุคคลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งสุ่มเส่ียงต่อการติดเช้ือโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 และเส่ียงต่อการแพร่

ระบาดไปสู่ประชาชน  และเม่ือพิจารณาจากพระราชบญัญติัโรคติดต่อ พ.ศ. 2558  ก็ไม่มีการบญัญติัไวว้า่ให้การ

กระทาํดงักล่าวเป็นความผิด ประการท่ีสอง การใช้ดุลยพินิจของเจา้พนักงานควบคุมโรคติดต่อ ซ่ึงกฎหมาย

ควบคุมโรคติดต่อไดก้าํหนดให้เจา้พนักงานตาํรวจ เป็นเจา้พนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามประกาศกระทรวง

สาธารณสุข เร่ือง แต่งตั้งเจา้พนกังานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบญัญติัโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ.

2564 ขอ้ 4 การปฎิบติัหน้าท่ีของเจา้หนา้ท่ีรัฐ และเจา้หน้าท่ีตาํรวจ มีการทาํงานร่วมกนัในป้องกนัและควบคุม

โรคติดต่อของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งการบงัคบัใชก้ฎหมาย ซ่ึงตามพระราชบญัญติัโรคติดต่อ พ.ศ.

2558 ไดใ้หอ้าํนาจเจา้พนกังานควบคุมโรคติดต่อมีอาํนาจในการแยกกกั กนัหรือคุมไว ้สงัเกตุกบับุคคลท่ีมีเหตุอนั

ควรสงสัยว่าเป็นโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ซ่ึงการใช้ดุลพินิจและการใช้อาํนาจของเจา้พนักงานควบคุม

โรคติดต่อ จะตอ้งมีขอ้เท็จจริงโดยชดัแจง้ และมีความน่าเช่ือถือวา่บุคคลนั้น มีเหตุอนัควรสงสัยวา่เป็นโรคติดต่อ
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ร้ายแรงจริง โดยพระราชบญัญติัโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เก่ียวกบัการใหแ้สดงขอ้เท็จจริงโดยชดัแจง้เพียงใดประการ

ท่ีสาม กระบวนการยติุธรรมของตาํรวจ ยอ่มตอ้งเก่ียวขอ้งกบัการจบักุม ควบคุม คุมขงั ผูก้ระทาํผิดหรือผูต้อ้งหา 

ตลอดจนการสอบสวนรวบรวมพยานหลกัฐานต่างๆ ของพนกังานสอบสวนเพ่ือนาํตวัผูต้อ้งหาไปฟ้องศาล รวมไป

จนถึงกระบวนการยุติธรรมชั้นพิจารณาคดีความของศาลท่ีมีปริมาณคดีและมีผูต้ ้องหาหรือจําเลยเข้ามาสู่

กระบวนการยติุธรรมมีจาํนวนมาก ประกอบกบัประเทศไทยอยูใ่นช่วงสถานการณ์ของการแพร่ระบาดโรคติดต่อ

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  ปัญหาเก่ียวกบัการป้องกนั และควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในการควบคุม

ผูต้อ้งหาในชั้นพนักงานสอบสวนของตาํรวจ  เม่ือพิจารณาจากพระราชบญัญติัโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ไม่ไดมี้               

การกาํหนดมาตรการป้องกนัและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดต่อของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในการควบคุม 

คุมขงัผูต้อ้งหาในชั้นพนกังานสอบสวนของตาํรวจ  

ประการท่ีส่ี การรวบรวมพยานหลกัฐานและการตรวจพิสูจน์พยานหลกัฐานของคดีในชั้นพนักงาน

สอบสวนของตาํรวจ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไดใ้ห้อาํนาจพนักงานสอบสวนรวบรวมหลกัฐานทุกชนิด 

เท่าท่ีสามารถจะทาํได ้เพ่ือประสงคจ์ะทราบขอ้เท็จจริงและพฤติการณ์ต่างๆ อนัเก่ียวกบัความผิดท่ีถูกกล่าวหา เพ่ือ

จะรู้ตวัผูก้ระทาํผิดและพิสูจน์ใหเ้ห็นความผิดหรือความบริสุทธ์ิของผูต้อ้งหา รวมถึงการรวบรวมพยานหลกัฐาน

และการตรวจพิสูจน์พยานหลกัฐานของคดีทางนิติวิทยาศาสตร์ เม่ือพิจารณาตามพระราชบญัญติัโรคติดต่อ พ.ศ. 

2558 ไม่มีการบญัญติัเก่ียวกบัพยานหลกัฐานหรือการตรวจพิสูจน์พยานหลกัฐานทางคดี ท่ีมีความสุ่มเส่ียงต่อ            

การแพร่ระบาดโรคติดต่อของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ได ้

ประการท่ีห้า การบังคับใช้กฎมายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ทําให้เกิดปัญหาของ                  

การบังคบัใช้กฎหมาย เช่น พนักงานสอบสวน สถานีตาํรวจภูธรบางปะหัน จังหวดัพระนครศรีอยุธยา ทาํการได้ 

เปรียบเทียบปรับในความผิดฐานไม่สวมหนา้กากอนามยั หรือหนา้กากผา้ ขณะอยูน่อกเคหสถาน กบัพ่อคา้แม่คา้

ขายกะทิในตลาดสดแห่งหน่ึงท่ีไม่สวมใส่หนา้กากอนามยั เป็นการกระทาํท่ีขดักบัคาํสั่งของผูว้า่ราชการจงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา และนาํตวัมาส่งพนกังานสอบสวนให ้

เปรียบเทียบปรับ  เม่ือพิจารณาจากพระราชบญัญติัโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 กฎหมายไม่ไดใ้ห้อาํนาจทาํ             

การเปรียบเทียบปรับในชั้นพนกังานสอบสวนได ้แต่เป็นอาํนาจของอธิบดีหรือผูซ่ึ้งอธิบดีมอบหมายได ้จึงเป็น

ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ตาม

พระราชบญัญติัโรคติดต่อ พ.ศ. 2558  ซ่ึงไม่มีบทบญัญติัให้อาํนาจพนักงานสอบสวนในทอ้งท่ี  มีอาํนาจเปรียบเทียบ

ผูก้ระทาํการฝ่าฝืนต่อกฎหมายควบคุมโรคติดต่อดงักล่าวได ้แต่ให้อาํนาจเปรียบเทียบปรับอยู่ท่ีส่วนกลาง คือ 

อธิบดีหรือผูซ่ึ้งอธิบดีมอบหมาย ท่ามกลางสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดต่อของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

เป็นไปอย่างรวดเร็ว หากไม่ปรับกฎหมายให้ทนัต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเพ่ือบงัคบัใช้กบัผูท่ี้กระทาํ               

การฝ่าฝืน อาจจะไม่สามารถป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

                                                                    

การอภิปรายผล      

การวิจยัเร่ืองมาตรการทางกฎหมายในการป้องกนัและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในชั้น

พนกังานสอบสวนของตาํรวจ ผูว้จิยัสามารถอภิปรายผลการวจิยัได ้ ดงัน้ี    

1. ปัญหาเก่ียวกบับุคคลท่ีมีเหตุอนัควรสงสัยวา่เป็นโรคติดต่อท่ีนาํเขา้มาสู่กระบวนการยติุธรรมในชั้น

พนักงานสอบสวนของตาํรวจ ไม่ว่าจะเป็นประชาชนท่ีมาแจ้งความร้องทุกข์ หรือประชาชนท่ีเขา้มาติดต่อ

ประสานงานเร่ืองอ่ืนๆ หรือญาติและบุคคลอ่ืนท่ีเขา้มาเยีย่มผูต้อ้งหาท่ีถูกควบคุมอยูใ่นหอ้งขงัของสถานีตาํรวจใน
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ทอ้งท่ีต่างๆ แมก้ระทั้งผูต้อ้งหาท่ีถูกจบักุมนาํตวัมาส่งพนกังานสอบสวน อาจเป็นบุคคลท่ีมีเหตุอนัควรสงสัยว่า

เป็นโรคติดต่อ ท่ีเป็นบุคคลกลุ่มเส่ียงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ได้ โดยท่ีบุคคล

ดงักล่าวไม่แจง้ขอ้มูลท่ีสาํคญั ไม่แจง้ขอ้มูลประวติัท่ีอาจเป็นบุคคลกลุ่มเส่ียงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนา 2019 หรือการให้ขอ้มูลอนัเป็นเท็จเก่ียวกบัการสอบสวนโรคแก่เจา้พนกังานตาํรวจ ทาํให้เจา้พนกังาน

ตาํรวจชั้นสอบสวนและบุคคลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งสุ่มเส่ียงต่อการติดเช้ือโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ได ้ เม่ือพิจารณา

จากการกระทาํแลว้ถา้ไม่เกิดผล คือ ไดรั้บอนัตรายแก่กายหรือชีวิตจะนาํประมวลกฎหมายอาญามาบงัคบัใชไ้ม่ได ้

และเม่ือพิจารณาจากพระราชบญัญติัโรคติดต่อ พ.ศ. 2558  ก็ไม่มีการบัญญติัไวว้่าให้การกระทาํดังกล่าวเป็น

ความผิด และการกระทาํท่ีไม่แจง้หรือแจง้ขอ้มูลอนัเป็นเท็จถา้มีการกระทาํโดยจงใจให้เป็นการแพร่เช้ือก็ไม่

สามารถลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญาของไทยได ้  

2. ปัญหาเก่ียวกบัการใชดุ้ลยพินิจของเจา้พนกังานควบคุมโรคติดต่อ ตามพระราชบญัญติัโรคติดต่อ พ.ศ.

2558 ในการพิจารณาเก่ียวกบับุคคลท่ีมีเหตุอนัควรสงสัยว่าเป็นโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  หรือผูมี้เหตุอนั

ควรสงสัยว่าเป็นผูท่ี้สัมผสัโรคติดต่อหรือเป็นพาหะของโรคติดต่อ หรือเป็นผูท่ี้กลบัมาจากพ้ืนท่ีท่ีมีการแพร่

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  ซ่ึงตามพระราชบญัญติัโรคติดต่อ พ.ศ. 2558  ไดใ้หอ้าํนาจเจา้พนกังาน

ควบคุมโรคติดต่อมีอาํนาจในการแยกกกักนัหรือคุมไว ้ สังเกตุกบับุคคลท่ีมีเหตุอนัควรสงสัยวา่เป็นโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 โดยเจา้พนกังานควบคุมโรคสามารถใชอ้าํนาจดงักล่าวในการแยกกกักนัหรือคุมไวส้งัเกตุได ้

ซ่ึงการใชดุ้ลพินิจและการใชอ้าํนาจของเจา้พนกังานควบคุมโรคติดต่อ เป็นการใชม้าตรการท่ีไปกระทบต่อสิทธิ

ขั้นพ้ืนฐานของประชาชน จะใชดุ้ลพินิจของเจา้พนกังานควบคุมโรคอยา่งเดียวไม่ได ้จะตอ้งมีขอ้เท็จจริงท่ีแสดง

โดยชดัแจง้และมีความน่าเช่ือถือวา่บุคคลดงักล่าวมีเหตุอนัควรสงสยัวา่เป็นโรคติดต่อจริง การใชดุ้ลยพินิจของเจา้

พนกังานควบคุมโรคโดยไม่มีการพิสูจน์ถึงขอ้เท็จจริงใหแ้น่ชดัแลว้มีการแยกกกั กกักนัหรือคุมไวส้งัเกตแก่บุคคล

ดังกล่าวจะเป็นการกระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมากเกินไป และการใช้อาํนาจของ                  

เจา้พนกังานควบคุมโรคติดต่อนั้นตอ้งมีการกาํหนดระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

3. ปัญหาการควบคุมโรคติดต่อเก่ียวกบัผูต้อ้งหาในกระบวนการยุติธรรมของตาํรวจในชั้นพนักงาน

สอบสวน จากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดต่อของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ปัญหาอาชญากรรม การกระทาํ

ความผิดกฎหมายต่างๆ และผูต้อ้งหามิไดล้ดจาํนวนลงอยา่งใด กลบัเพ่ิมข้ึนเป็นจาํนวนมาก การปฎิบติัหนา้ท่ีของ

เจ้าหน้าท่ีตาํรวจทุกสายงาน ไม่ว่าจะเป็นงานจราจร งานสืบสวน งานป้องกันปราบปราม และงานสอบสวน                 

ในกระบวนการยุติธรรมของตาํรวจ ย่อมตอ้งเก่ียวขอ้งกับการจบักุม ควบคุม คุมขงั ผูก้ระทาํผิดหรือผูต้อ้งหา 

ตลอดจนการสอบสวนรวบรวมพยานหลกัฐานต่างๆ ของพนกังานสอบสวนเพ่ือนาํตวัผูต้อ้งหาไปฟ้องศาล รวมไป

จนถึงกระบวนการยุติธรรมชั้นพิจารณาคดีความของศาลท่ีมีปริมาณคดีและมีผูต้ ้องหาหรือจําเลยเข้ามาสู่

กระบวนการยติุธรรมมีจาํนวนมาก ในการควบคุมผูต้อ้งหาในชั้นพนกังานสอบสวนของตาํรวจ เม่ือพิจารณาจาก

พระราชบญัญติัโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ไม่ไดมี้การกาํหนดมาตรการดงักล่าวไวเ้ลย ดงันั้นเพ่ือเป็นการป้องกนัและ

ควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดต่อของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 การควบคุม คุมขงัผูต้อ้งหาจาํนวนหลายคน

ในชั้นพนกังานสอบสวนของตาํรวจจึงตอ้งคาํนึงถึงเร่ืองการแพร่ระบาดของโรคติดต่อดว้ย    

4. ปัญหาการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ ในการรวบรวมพยานหลกัฐานทางคดีในชั้นพนักงาน

สอบสวนของตาํรวจ การรวบรวมพยานหลกัฐาน การตรวจพิสูจน์พยานหลกัฐานของคดี ในชั้นพนกังานสอบสวน

ของตาํรวจ กฎหมายวธีิพิจารณา 
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ความอาญาไดใ้ห้อาํนาจพนกังานสอบสวนรวบรวมหลกัฐานทุกชนิด เท่าท่ีสามารถจะทาํได ้เพ่ือประสงค์

จะทราบขอ้เท็จจริงและพฤติการณ์ต่างๆ อนัเก่ียวกบัความผิดท่ีถูกกล่าวหา เพ่ือจะรู้ตวัผูก้ระทาํผิดและพิสูจน์ให้

เห็นความผิดหรือความบริสุทธ์ิของผูต้ ้องหา รวมถึงการรวบรวมพยานหลักฐานและการตรวจพิสูจน์พยาน 

หลกัฐานของคดีทางนิติวิทยาศาสตร์ ขั้นตอนของการนาํตวัผูก้ระทาํผิดกฎหมายเขา้สู่กระบวนการยติุธรรมอาญา 

จะตอ้งมีการรวบรวมพยานหลกัฐานและการตรวจพิสูจน์พยานหลกัฐานต่างๆ เช่น การตรวจสถานท่ีเกิดเหตุทาง

คดีอาญาทั่วไป คดีจราจร กระทั้ งการชันสูตรพลิกศพผูเ้สียชีวิต รวมถึงการเก็บตวัอย่างสารพนัธุกรรม หรือ

ส่วนประกอบของร่างกายบุคคลทางคดี เม่ือพิจารณาตามพระราชบญัญติัโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ไม่มีการบญัญติั

เก่ียวกบัขั้นตอนการดาํเนินการกบัพยานหลกัฐานหรือการตรวจพิสูจน์พยานหลกัฐานทางคดี ท่ีมีความสุ่มเส่ียงต่อ

การแพร่ระบาดโรคติดต่อของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ได ้  

5. ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายตามพระราชบญัญติัโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ท่ีเก่ียวกบัอาํนาจการเปรียบเทียบ

ปรับผูก้ระทาํการฝ่าฝืนกฎหมายตามพระราชบญัญติัโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 จากกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีตาํรวจในชั้น

พนกังานสอบสวนในเขตทอ้งท่ี ใชดุ้ลพินิจและใชอ้าํนาจทาํการเปรียบเทียบปรับ ในความผิดฐานไม่สวมหนา้กาก

อนามยั หรือหนา้กากผา้ขณะอยูน่อกเคหะสถาน หรือตอ้งติดต่อกบับุคคลอ่ืน หรือเดินทางไปสถานท่ีสาธารณะ 

ตามท่ีปรากฎเป็นข่าวต่อส่ือมวลชน  จึงเป็นปัญหาของการบังคบัใช้กฎหมายตามพระราชบัญญติัโรคติดต่อ               

พ.ศ. 2558  ท่ีใชดุ้ลพินิจ และใชอ้าํนาจทาํการเปรียบเทียบปรับไปโดยมิชอบ โดยท่ีไม่มีกฎหมายให้อาํนาจทาํ             

การเปรียบเทียบปรับได ้การท่ีเจา้หนา้ท่ีใชดุ้ลพินิจและใชอ้าํนาจของเจา้หนา้ท่ีรัฐจึงไปกระทบสิทธิขั้นพ้ืนฐาน

ของประชาชน อนัรัฐธรรมนูญไดใ้หค้วามคุม้ครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิในกระบวนการยติุธรรมของประชาชนไว ้ 

         

ข้อเสนอแนะการวจัิย 

1. ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังนี ้            

1.1  ควรแกไ้ขเพ่ิมเติมพระราชบญัญติัโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และเพ่ิมเต่ิมประมวลกฎหมายอาญา  

ในส่วนของการกาํหนดบทลงโทษไวใ้ห้ชดัเจนเก่ียวกบัการกระทาํความผิดโดยเจตนาแพร่เช้ือโรคร้ายแรง และ

การไม่แจ้งขอ้มูลท่ีสําคญัเก่ียวกบัโรคติดต่อ หรือการให้ขอ้มูลอนัเป็นเท็จ โดยนํากฎหมายหรือมาตรการทาง

กฎหมายของประเทศออสเตรเลียหรือประเทศสหรัฐอเมริกามาปรับใชใ้นการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญติั

โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ในการพิจารณาเก่ียวกบับุคคลท่ีมีเหตุอนัควรสงสัยว่าเป็นโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019             

ในการแยกกกักนัหรือคุมไวส้งัเกต    

1.2  ควรแกไ้ขเพ่ิมเติมพระราชบญัญติัโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เพ่ิมหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาบุคคลท่ี

เดินทางมาจากพ้ืนท่ีท่ีมีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อท่ีให้ถือวา่เป็นบุคคลผูมี้เหตุอนัควรสงสัยวา่เป็นโรคติดต่อ

โดยบญัญติัเพ่ิมเติมไวใ้นมาตรา 34 ทวิโดยนาํหลกัการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมาใช ้และเพ่ิม

หลกัเกณฑ์เก่ียวกบับุคคลอนัมีเหตุควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อ หรือกลุ่มเส่ียงในการแยกกัก กกักนั หรือคุมไว้

สังเกต ในระยะเวลาเหมาะสม ตามหลกัความไดส้ัดส่วน และสามารถโตแ้ยง้คดัคา้นไดต้่อเจา้พนกังานควบคุม

โรคติดต่อโดยนาํหลกัฐานท่ีชดัเจนมาแสดง 

1.3  ควรเพ่ิมหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาเก่ียวกบัการจบักมุ ควบคุม คุมขงั ผูก้ระทาํผิดหรือผูต้อ้งหา 

ในกระบวนการยุติธรรมของตาํรวจ การควบคุมตวัไวใ้นสถานท่ีคุมขงัของตาํรวจ ก่อนนําตวัไปส่งศาล และ

เรือนจาํ โดยการไดพิ้จารณาเปล่ียนวิธีการควบคุมตวัผูต้อ้งหาจากสถานท่ีคุมขงัของตาํรวจ พิจารณาใชม้าตรการ
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ลงโทษอยา่งอ่ืนแทน  สาํหรับผูต้อ้งหาหรือผูก้ระทาํผิด ท่ีมีเหตุอนัควรสงสยัวา่เป็นโรคติดต่อและลกัษณะความผดิ

ในคดีท่ีไม่รุนแรง และพิจารณาจากภาวะความเส่ียงดา้นสุขภาพ   

1.4  ควรเพ่ิมหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาถึงเก่ียวกบัการรวบรวมพยานหลกัฐานและการตรวจพิสูจน์

พยานหลกัฐานต่างๆ  ทางคดีของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจในกระบวนการยติุธรรม ท่ีมีเหตุอนัควรสงสยัวา่มีเช้ือโรคติดต่อ 

ท่ีมีความเส่ียงต่อการแพร่ระบาดโรคติดต่อของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

1.5  ควรใหเ้พ่ิมหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัอาํนาจการเปรียบเทียบปรับของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจในชั้นพนกังาน

สอบสวนในเขตท้องท่ี ไวใ้นพระราชบญัญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เพ่ือยบัย ั้งก่อนจะมีการแพร่กระจายของ

โรคติดต่อไปในวงกวา้งโดยตรงไดอ้ยา่งทนัท่วงที  

2. ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

2.1 ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัเช้ือโรคติดต่ออุบติัใหม่ รวมถึงการแพร่ระบาดของเช้ือโรคติดต่ออุบติั

ใหม่ โดยหน่วยงานหลกัในการวิธีการและเง่ือนไขท่ีกฎหมายกาํหนดใหเ้ป็นแนวทางเดียวกนัในการป้องกนัและ

ควบคุมเช้ือโรคติดต่ออุบติัใหม่ 

2.2 ควรมีการทบทวนปรับปรุงพระราชบญัญติัโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ทุกๆ 5 ปี เพ่ือให้กฎหมาย

ดงักล่าวทนัต่อการป้องกนัและควบคุมเช้ือโรคติดต่ออุบติัใหม่ เพ่ือใหก้ารบงัคบัใชก้ฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนั

และควบคุมโรคติดต่อไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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การเพิม่ประสิทธิภาพการปฏบัิติงานในกระบวนการพจิารณาอทุธรณ์ 

ด้านพกิดัอตัราศุลกากร 

WORK EFFICIENCY IMPROVEMENT OF CUSTOMS TARIFF APPEAL 

PROCEDURE 

 

นวรัตน์ พริิยอารีกุล  

คณะสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตํารวจ 

 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ 

ดา้นพิกดัอตัราศุลกากร เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการพฒันาประสิทธิภาพการปฏิบติังานในกระบวนการพิจารณา

อุทธรณ์ดา้นพิกดัอตัราศุลกากร โดยใชร้ะเบียบวธีิวจิยัเชิงคุณภาพทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสมัภาษณ์เชิงลึก

กบักลุ่มผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัจากการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง ไดแ้ก่ ขา้ราชการกรมศุลกากรระดบัผูบ้ริหารหรือ 

ผูท่ี้ดาํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการส่วนข้ึนไป เจา้หนา้ท่ีฝ่ายวชิาการ และเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติังานจากส่วนอุทธรณ์พิกดั

อตัราศุลกากร กองพิกดัอตัราศุลกากร และกองกฎหมาย และผูน้าํเขา้-ส่งออกสินคา้ท่ีมีประสบการณ์เก่ียวกับ 

การอุทธรณ์พิกดัอตัราศุลกากร  

 ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ด้านพิกัดอัตราศุลกากร  

มีขอ้คน้พบ 5 ประเด็นสาํคญั ไดแ้ก่ (1) แบบแจง้การประเมินอากรขาดประสิทธิภาพ (2) การจดัการเอกสารล่าชา้ 

(3) กระบวนงานพิจารณาอุทธรณ์ล่าช้า ใช้ข้อมูลจาํนวนมาก และมีความซับซ้อน (4) เกิดความเครียด และ 

ภาระดา้นการเงินและเวลาในการดาํเนินการในชั้นอยัการและชั้นศาล และ (5) ขาดความรู้เก่ียวกบังานวชิาการหรือ

งานเทคนิคเฉพาะดา้นการศุลกากร โดยเฉพาะอยา่งยิ่งความรู้ดา้นพิกดัอตัราศุลกากร ส่วนแนวทางในการพฒันา

ประสิทธิภาพการปฏิบติังานในกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ดา้นพิกดัอตัราศุลกากร ควรทาํการพฒันาใหส้อดรับ

กบัประเด็นปัญหาท่ีเกิดข้ึน ไดแ้ก่ (1) หน่วยงานต่างๆ ตอ้งมองการประเมินอากรอยา่งเป็นระบบ สร้างความเขา้ใจ

ในภาพรวมของกระบวนการอุทธรณ์ดา้นพิกดัอตัราศุลกากร ตลอดจนการบูรณาการร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

เพ่ือให้แบบแจง้การประเมินอากรมีประสิทธิภาพมากข้ึน (2) กาํหนดให้มีระบบระเบียบวิธีงานดา้นเอกสารและ

การจดัส่งเอกสารอย่างชดัเจนและเป็นระบบ (3) ใชน้โยบายการบริหารเพ่ือลดภาระงานดา้นเอกสาร เพ่ิมเวลา 

ในการพิจารณาเร่ืองอุทธรณ์ และการสร้างวิธีการให้ผูอุ้ทธรณ์สามารถติดตามสถานะการดาํเนินการพิจารณา

อุทธรณ์ได ้(4) จดัทาํคู่มือการดาํเนินการในชั้นพนกังานอยัการและชั้นศาล จดัใหมี้หน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีในการแปล

เอกสารหรือมีงบประมาณสนับสนุนสําหรับการแปลเอกสาร ตลอดจนมีกระบวนการเจรจาไกล่เกล่ียเก่ียวกับ 

การบงัคบัชาํระอากรตามคาํวนิิจฉยัฯ และ (5) เปิดโอกาสใหส้ามารถขยายอายหุนงัสือแจง้ผลการตีความพิกดัอตัรา

ศุลกากรล่วงหน้าได้ และจัดให้มีจุดให้ค ําปรึกษาเก่ียวกับกระบวนการอุทธรณ์ด้านพิกัดอัตราศุลกากร  

เพ่ือเป็นหน่ึงในเคร่ืองมือท่ีช่วยใหผู้ป้ระกอบการสามารถแสวงหาขอ้มูลท่ีจาํเป็นต่อการตดัสินใจได ้

 

คาํสําคญั: การเพ่ิมประสิทธิภาพ กระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ดา้นพิกดัอตัราศุลกากร แบบแจง้การประเมินอากร 
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ABSTRACT 

 This research aims to study the issues that occurred during customs tariff appeal process and to prepare 

the guidelines for efficiency improvement on those processes by using qualitative research methods.  Data were 

collected by using an in- depth interview method which is a sample group of key informants who are officers 

working at the Thai Customs Department including experienced exporters and importers.            

 The study revealed that issues occurred during customs tariff appeal process consisted of 5 important 

points which are ( 1)  Inefficiency of duty assessment notification ( 2)  Delayed document handling ( 3)  Delayed 

appeal process, complex and plenty of data ( 4)  Stress and the burden of financial and time in prosecution and 

court process and ( 5)  Lack of knowledge on customs technical work especially on customs tariff.  In order to 

improve operational efficiency in the customs tariff appeal process, it should be developed to be in line with 

actual issues which are ( 1)  The concerned agencies must view the tax assessment systematically and build an 

overall understanding of the customs tariff appeal process as well as integrating with relevant agencies in order 

to build up an efficient tax assessment notification ( 2)  Establish a clear and systematic system of document 

management and delivery ( 3)  Implement management policy to reduce the burden of paperwork, increase time 

to consider an appeal case and create the method for appellants to track the status of the appeal ( 4)  Prepare an 

instruction for the operation under prosecution and court process, establish a translation agency or budget 

supporting the document translation as well as the negotiation process on duty payment enforcement under the 

ruling and (5)  Allow to extend the period of advance customs tariff ruling and set up a consultation point on the 

tools that help entrepreneurs to find the information they need to make decisions. 

 

Keywords: Efficiency Improvement, Customs Tariff Appeal Process, Tax Assessment Notification. 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 ท่ามกลางการฟ้ืนตวัของสภาวะเศรษฐกิจและตวัเลขของมูลค่าการนําเขา้สินคา้ท่ีมีการขยายตวัอย่าง

ต่อเน่ือง0

1 หน่ึงในพนัธกิจหลกัของกรมศุลกากรคือ มุ่งอาํนวยความสะดวกทางการคา้และส่งเสริมระบบโลจิสติกส์

ของประเทศ อย่างไรก็ดี แมว้่าการดาํเนินพิธีการศุลกากรจะมุ่งอาํนวยความสะดวกทางการคา้ให้เป็นไปดว้ย 

ความสะดวกและรวดเร็ว แต่การจดัเก็บภาษีอากรนั้นจะตอ้งเป็นไปดว้ยความถูกตอ้ง เป็นธรรม โปร่งใส และ

ตรวจสอบได ้ดงันั้น หากพนกังานศุลกากรพบวา่มีการเสียอากรไม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถว้น จะมีการประเมินอากร

ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบญัญติัศุลกากร พ.ศ. 2560 และตามกฎหมายว่าด้วยพิกดัอตัราศุลกากร และเม่ือมี 

การประเมินอากรแลว้ พนกังานศุลกากรจะส่งแบบแจง้การประเมินอากรใหแ้ก่ผูน้าํเขา้หรือผูส่้งออกตามมาตรา 20 

แห่งพระราชบญัญติัศุลกากร พ.ศ. 2560 เพ่ือให้มาติดต่อขอชาํระอากรท่ีขาดให้ครบถว้นต่อไป แต่หากผูน้าํเขา้

หรือผูส่้งออกไม่เห็นดว้ยกบัเหตุผลการประเมินตามแบบแจง้การประเมินอากรนั้น ก็มีสิทธิอุทธรณ์การประเมิน

อากรต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ไดต้ามมาตรา 37 แห่งพระราชบญัญติัศุลกากร พ.ศ. 2560 

                                                   
1  กรมศุลกากร. (2565). สถานการณ์การนาํเข้า เดือนมกราคม 2565. ศูนยป์ระมวลขอ้มูลการข่าวทางศุลกากร, กุมภาพนัธ์ 2565 และ

กรมศุลกากร. (2565). สถานการณ์การนาํเข้า เดือนมิถนุายน 2565. ศูนยป์ระมวลขอ้มูลการข่าวทางศุลกากร, กรกฎาคม 2565 
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 อย่างไรก็ดี เร่ืองอุทธรณ์ท่ีเขา้สู่กระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 

ดา้นพิกดัอตัราศุลกากร มีปริมาณเพ่ิมสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ืองและพบวา่ไม่สามารถดาํเนินการให้แลว้เสร็จไดภ้ายใน

ระยะเวลาตามท่ีกาํหนดในตามมาตรา 41 แห่งพระราชบญัญติัศุลกากร พ.ศ. 2560 ได1้

2 การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี 

ผูว้ิจยัเล็งเห็นถึงความสาํคญัในการศึกษาปัญหาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ดา้นพิกดัอตัราศุลกากร  

เพ่ือนาํไปสู่การเสนอแนวทางในการพฒันาประสิทธิภาพการปฏิบติังานในกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ดา้นพิกดั

อัตราศุลกากรท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบัน อันจะนําไปสู่การส่งเสริมและพัฒนาให้ 

การปฏิบติังานมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากยิง่ข้ึน 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1)  เพ่ือศึกษาปัญหาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ดา้นพิกดัอตัราศุลกากร 

2)  เพ่ือเสนอแนวทางในการพฒันาประสิทธิภาพการปฏิบติังานในกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ด้าน 

พิกดัอตัราศุลกากร 

 

3. วธีิการวจัิยและขอบเขตงานวจัิย 

การศึกษาเร่ือง “การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบติังานในกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ดา้นพิกดัอตัรา

ศุลกากร” เป็นการวิจัยเพ่ือศึกษาถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ด้านพิกัดอัตราศุลกากร

นับตั้งแต่การรับเร่ืองอุทธรณ์ไปจนถึงกระบวนการหลังออกคาํวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  

เพ่ือนาํไปสู่การเสนอแนวทางในการพฒันาประสิทธิภาพการปฏิบติังานในกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ดา้นพิกดั

อตัราศุลกากร การศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเก็บรวบรวมขอ้มูล

ดว้ยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กบักลุ่มตวัอย่างผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญั (Key Informant) จากการเลือก

กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยจําแนกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ (1) ข้าราชการกรมศุลกากร  

ระดบัผูบ้ริหารหรือผูท่ี้ดาํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการส่วนข้ึนไป เจา้หนา้ท่ีฝ่ายวิชาการ และเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติังาน

จากส่วนอุทธรณ์พิกดัอตัราศุลกากร กองพิกดัอตัราศุลกากร และกองกฎหมาย และ (2) ผูน้าํเขา้-ส่งออกสินคา้  

ท่ีมีประสบการณ์เก่ียวกับการอุทธรณ์พิกัดอตัราศุลกากร เพ่ือแสวงหาแนวทางในการพฒันาประสิทธิภาพ 

การปฏิบติังานในกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ดา้นพิกดัอตัราศุลกากรท่ีเหมาะควรแก่สภาพการณ์ในปัจจุบนั  

 

4. ผลการศึกษาวจัิย 

จากการศึกษาวิจัยโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับกลุ่มตัวอย่างผูใ้ห้ข้อมูลสําคญั  

(Key Informant) จากการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling) ซ่ึงไดแ้ก่ (1) ขา้ราชการกรมศุลกากร 

ระดบัผูบ้ริหารหรือผูท่ี้ดาํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการส่วนข้ึนไป เจา้หนา้ท่ีฝ่ายวิชาการ และเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติังาน

จากส่วนอุทธรณ์พิกดัอตัราศุลกากร กองพิกดัอตัราศุลกากร และกองกฎหมาย และ (2) ผูน้าํเขา้-ส่งออกสินคา้ท่ีมี

ประสบการณ์เก่ียวกบัการอุทธรณ์พิกดัอตัราศุลกากร ผูว้ิจยัไดค้น้พบประเด็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการ

พิจารณาอุทธรณ์ด้านพิกัดอัตราศุลกากร และแนวคิด ข้อเสนอแนะ และวิธีการแก้ปัญหาเพ่ือเป็นแนวทาง 

                                                   
2  กรมศุลกากร. (2565). รายงานผลการดาํเนินงาน (แบบสะสม) ตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในกองพิกัดอัตราศุลกากร 

ไตรมาสท่ี 2, กรมศุลกากร 
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ในการพฒันาประสิทธิภาพการปฏิบติังานในกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ดา้นพิกดัอตัราศุลกากรตามช่วงเวลาต่าง ๆ 

โดยสรุปไดด้งัน้ี 

4.1.1 ช่วงก่อนการเขา้สู่กระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ดา้นพิกดัอตัราศุลกากร มีขอ้คน้พบในประเด็น

ต่างๆ ดงัน้ี 

1) ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ดา้นพิกดัอตัราศุลกากร ไดแ้ก่ (1) ความชอบ

ของแบบแจง้การประเมินอากร (2) ระยะเวลาท่ีกระชั้นชิด (3) การไม่ปฏิบติัตามขั้นตอนตามคาํสั่งกรมศุลกากร  

(4) ขาดความรู้ดา้นพิกดัอตัราศุลกากร (5) ขาดความรู้ในกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ดา้นพิกดัอตัราศุลกากร และ 

6) ในขณะท่ีไดรั้บแบบแจง้ฯ ไม่มีตวัอย่างของสินคา้ในแบบแจง้ฯ ไม่สามารถจดัหาขอ้มูลเพ่ือโตแ้ยง้เจา้หนา้ท่ี               

ผูป้ระเมินหลงัการตรวจปล่อยได ้

2) แนวคิด ขอ้เสนอแนะ และวิธีการแกไ้ขปัญหาเพ่ือเสนอแนวทางการพฒันาประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานในกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ด้านพิกัดอัตราศุลกากร ได้แก่ (1) หน่วยงานต่างๆ ต้องมอง 

การประเมินอากรอยา่งเป็นระบบ (2) กาํหนดใหมี้กระบวนการตรวจสอบขอ้มูลของคาํอุทธรณ์ (3) สามารถขยาย

อายหุนงัสือแจง้ผลการตีความพิกดัอตัราศุลกากรล่วงหนา้ได ้และ (4) จดัใหมี้จุดใหค้าํปรึกษาเก่ียวกบักระบวนการ

อุทธรณ์ดา้นพิกดัอตัราศุลกากร 

4.1.2 ช่วงระหว่างการดําเนินกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ด้านพิกัดอัตราศุลกากร มีข้อค้นพบ 

ในประเด็นต่างๆ ดงัน้ี 

1) ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ด้านพิกัดอตัราศุลกากร ได้แก่ (1) ปริมาณ

เอกสาร ปริมาณเร่ืองอุทธรณ์ท่ีเข้าสู่กระบวนการพิจารณาอุทธรณ์มีปริมาณมาก (2) คุณภาพของเอกสาร  

(3) การจัดส่งเอกสารล่าช้าและไม่สะดวกในการติดตามเอกสาร (4) การออกแบบแจ้งฯ ขาดประสิทธิภาพ  

การประเมินอากรไม่สมบูรณ์ตามมาตรา 37 แห่ง พระราชบญัญติัวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  

(5) ใชเ้วลามากในการตรวจสอบขอ้มูล (6) เร่ืองพิจารณาอุทธรณ์มีความซบัซอ้นมากเป็นพิเศษ (7) การพิจารณา

อุทธรณ์ใชข้อ้มูลจาํนวนมาก (8) กระบวนงานการพิจารณาอุทธรณ์ดา้นพิกดัอตัราศุลกากรล่าชา้ และมกัจะใช้

ระยะเวลาเกินกว่ากําหนด และ (9) ไม่สามารถใช้บริการการตีความพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้าในสินคา้ท่ี

เหมือนกนัได ้ 

2) แนวคิด ขอ้เสนอแนะ และวิธีการแกไ้ขปัญหา เพ่ือเสนอแนวทางการพฒันาประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานในกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ด้านพิกัดอัตราศุลกากร ได้แก่ (1) กําหนดระเบียบวิธีงาน 

ด้านเอกสารให้ชัดเจน (2) การบริหารการจัดส่งเอกสารอย่างเป็นระบบ (3) กวดขั้นให้ทาํงานตามขั้นตอน  

(4) ลดภาระงานดา้นเอกสารเพ่ือเพ่ิมเวลาในการพิจารณาเร่ืองอุทธรณ์ (5) ควรให้อาํนาจคณะกรรมการพิจารณา

อุทธรณ์เพิกถอนแบบแจ้งฯ ท่ีไม่เป็นไปตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  

พ.ศ. 2539 ได้ (6) สร้างวิธีการให้ผูอุ้ทธรณ์สามารถติดตามสถานะการดําเนินการพิจารณาอุทธรณ์ได้ และ  

(7) ควรใหค้วามสาํคญักบักระบวนการออกแบบแจง้ฯ 

4.1.3 ช่วงหลังจากการผ่านกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ด้านพิกัดอัตราศุลกากร มีข้อค้นพบ 

ในประเด็นต่างๆ ดงัน้ี  

1) ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ดา้นพิกดัอตัราศุลกากร ไดแ้ก่ (1) ภาระงาน

และความเครียดท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินการชั้นพนักงานอยัการ (2) ภาระงานและความเครียดท่ีเกิดข้ึนจาก                

การดาํเนินการชั้นศาล (3) การคืนเอกสารจาํนวนมากเม่ือมีการออกคาํวินิจฉัย (4) ระยะเวลากระชั้นชิด การเร่งทาํ
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สาํนวนคดีเพ่ือส่งฟ้องต่อศาลใหท้นัภายในกาํหนดเวลา (5) การบงัคบัคดีทาํไดย้าก และ (6) เกิดภาระดา้นการเงิน

และเวลาเม่ือมีการดาํเนินการในชั้นศาล  

2) แนวคิด ขอ้เสนอแนะ และวิธีการแกไ้ขปัญหา เพ่ือเสนอแนวทางการพฒันาประสิทธิภาพการ

ปฏิบติังานในกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ดา้นพิกดัอตัราศุลกากร ไดแ้ก่ (1) จดัทาํคู่มือการดาํเนินการในชั้น

พนกังานอยัการและชั้นศาล (2) ควรมีหน่วยงานแปลเอกสารหรือมีงบประมาณสนบัสนุน (3) กาํหนดระเบียบวธีิ

งานดา้นเอกสารอยา่งชดัเจน (4) ควรมีช่องทางในการสร้างความเขา้ใจในภาพรวมของกระบวนการอุทธรณ์ดา้น

พิกดัอตัราศุลกากร (5) ควรมีการกาํหนดระยะเวลาในการตรวจสอบสถานะของผูมี้ช่ือในแบบแจง้ฯ ทุกฉบบัเป็น

คาํสัง่ท่ีชดัเจน เพ่ือใหส้ามารถดาํเนินการบงัคบัชาํระอากรตามแบบแจง้ฯ ได ้และ (6) ควรมีกระบวนการเจรจาไกล่

เกล่ียเก่ียวกบัการบงัคบัชาํระอากรตามคาํวนิิจฉยัฯ  

 

5. อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาวิจัยท่ีได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)                 

กบักลุ่มตวัอยา่งผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญั (Key Informant) จากการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling)  

ผูว้จิยัสามารถแบ่งประเด็นการอภิปรายผลการศึกษาออกเป็น กลุ่มสาเหตุหลกัของปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบักระบวนการ

พิจารณาอุทธรณ์ดา้นพิกดัอตัราศุลกากร พร้อมทั้งสามารถเช่ือมโยงแนวคิด ขอ้เสนอแนะ และวิธีการแกปั้ญหา 

เพ่ือเสนอเป็นแนวทางในการพฒันาประสิทธิภาพการปฏิบติังานในกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ดา้นพิกดัอตัรา

ศุลกากรตามกลุ่มสาเหตุหลกัของปัญหานั้นๆ โดยสามารถอภิปรายไดด้งัน้ี 

1) แบบแจง้การประเมินอากร 

มีขอ้คน้พบในประเด็นต่างๆ ท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ ประเด็นปัญหาดา้นวตัถุดิบ คือ ความชอบของแบบแจง้            

การประเมินอากร คุณภาพเอกสาร และการออกแบบแจง้ฯ ท่ีขาดประสิทธิภาพ ประเด็นปัญหาดา้นสภาพแวดลอ้ม 

คือ ระยะเวลากระชั้นชิดทั้งช่วงก่อนและหลงัการดาํเนินการ ส่วนประเด็นปัญหาดา้นการบริหาร คือ การไม่ปฏิบติั

ตามขั้นตอนตามคาํสั่งกรมศุลกากร และการบังคบัคดี และเม่ือพิจารณาถึงช่วงเวลาท่ีเกิดพบว่าพบทั้งแต่ก่อน              

การดาํเนินการ ระหวา่งการดาํเนินการ และหลงัการดาํเนินการ ซ่ึงสาเหตุหลกัของปัญหาน้ีจะส่งผลให้แบบแจง้

การประเมินอากรซ่ึงถือเป็นวตัถุดิบหลกัของกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ดา้นพิกดัอตัราศุลกากร ไม่สามารถใช้

บงัคบัไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ ทาํใหเ้กิดความล่าชา้ในกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ และจะส่งผลต่อเน่ืองไปถึง

ระยะเวลาของอายคุวามในการประเมินอากรท่ีขาด  

ผลศึกษาวิจยัยงัแสดงให้เห็นวา่ การแกปั้ญหาในประเด็นน้ีสามารถทาํไดโ้ดยการปรับกระบวนการ คือ 

หน่วยงานต่างๆ ตอ้งมองการประเมินอากรอย่างเป็นระบบ และสร้างความเขา้ใจในภาพรวมของกระบวนการ

อุทธรณ์ดา้นพิกดัอตัราศุลกากร การแกไ้ขปัญหาในส่วนน้ีจะตอ้งนาํวิธีการแกปั้ญหาทั้งหมดในกลุ่มน้ีมาบูรณาการ

ร่วมกนัเพ่ือใหแ้บบแจง้การประเมินอากรมีประสิทธิภาพมากข้ึน ส่วนในประเด็นของเคร่ืองมือ ผลศึกษาวจิยัพบวา่ 

ควรให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอาํนาจเพิกถอนแบบแจง้ท่ีไม่เป็นไปตามแบบได ้(เพิกถอนแบบแจง้ 

ท่ีไม่ชอบ) ซ่ึงถือเป็นการกาํหนดกฎระเบียบท่ีชดัเจนเก่ียวกบัการเพิกถอนการประเมินอากรอีกนยัหน่ึง ในส่วนของ

แนวทางการแกปั้ญหาดา้นการบริหาร ผลศึกษาวิจยัพบว่า ควรกาํหนดให้มีกระบวนการตรวจสอบขอ้มูลของ 

คาํอุทธรณ์ก่อนนาํส่งมาท่ีส่วนอุทธรณ์พิกดัอตัราศุลกากร ใหผู้บ้งัคบับญัชากวดขนัใหท้าํงานตามขั้นตอน และให้

มีการตรวจสอบของสถานะของผูมี้ช่ือในแบบแจง้การประเมินอากร  
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2) การจดัการเอกสาร  

มีขอ้คน้พบในประเด็นต่างๆ ท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ การติดตามเอกสาร การใชเ้วลานานในการตรวจสอบขอ้มูล 

และการท่ีจะตอ้งรวบรวมเอกสารปริมาณมากเพ่ือส่งคืนกลบัไปยงัหน่วยงานท่ีออกแบบแจง้ฯ เม่ือดาํเนินการออก

คาํวินิจฉัยอุทธรณ์เสร็จส้ินแลว้ ซ่ึงสาเหตุของปัญหาในส่วนน้ีจะส่งผลถึงความล่าชา้ในกระบวนงานตรวจสอบ

ความถูกตอ้งของเอกสาร และหากมีความผิดพลาด ก็จะส่งผลต่อเน่ืองถึงประสิทธิภาพในการอาํนวยความยติุธรรม

และปัญหาในการจดัเก็บอากรในภาพรวมของทั้งกระบวนการเช่นเดียวกบัปัญหาท่ีเกิดจากแบบแจง้การประเมิน

อากรฯ ได ้

ผลศึกษาวิจยัยงัแสดงให้เห็นวา่ การแกปั้ญหาในประเด็นน้ีสามารถทาํไดโ้ดยการปรับกระบวนการ คือ 

การใชน้โยบายการบริหารในการแกไ้ขโดยกาํหนดให้มีระบบระเบียบวิธีงานดา้นเอกสาร และการจดัส่งเอกสาร

อยา่งชดัเจนและเป็นระบบ  

3) กระบวนงานพิจารณาอุทธรณ์ 

มีข้อค้นพบในประเด็นต่างๆ ท่ีสําคัญ ได้แก่ ประเด็นปัญหาด้านกระบวนการ คือ กระบวนงาน                       

การพิจารณาอุทธรณ์ฯ ล่าชา้ ประเด็นปัญหาดา้นวตัถุดิบ คือ การพิจารณาอุทธรณ์ใชข้อ้มูลจาํนวนมาก และประเด็น

ปัญหาดา้นบุคลากร คือ ขาดความรู้ในกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ดา้นพิกดัอตัราศุลกากร และเร่ืองพิจารณา

อุทธรณ์มีความซบัซอ้นมากเป็นพิเศษจึงยากต่อการท่ีเจา้หนา้ท่ีจะสามารถทาํความเขา้ใจไดใ้นระยะเวลาอนัสั้น  

ผลศึกษาวิจัยย ังแสดงให้เห็นว่า การแก้ปัญหาในประเด็นน้ีสามารถทําได้โดยการใช้นโยบาย 

การบริหารเพ่ือลดภาระงานดา้นเอกสาร เพ่ิมเวลาในการพิจารณาเร่ืองอุทธรณ์ และการสร้างวิธีการให้ผูอุ้ทธรณ์

สามารถติดตามสถานะการดาํเนินการพิจารณาอุทธรณ์ได้ ซ่ึงแมว้่าการแก้ปัญหาด้วยวิธีการทั้ งสองจะไม่ใช่ 

การแกปั้ญหาความล่าชา้โดยตรง แต่ก็สามารถลดภาระของเจา้หนา้ท่ีและความกงัวลของผูอุ้ทธรณ์ลงได ้ 

4) ภาระท่ีเกิดข้ึนจากการดาํเนินการในชั้นอยัการและชั้นศาล 

มีขอ้คน้พบในประเด็นต่างๆ ท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ ประเด็นปัญหาดา้นวตัถุดิบ คือ เกิดภาระดา้นการเงินและ

เวลาในการดําเนินการในชั้นศาล ประเด็นปัญหาด้านบุคลากร คือ ความเครียดท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินการ 

ชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาล และประเด็นปัญหาด้านการบริหาร คือ ภาระท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินการ 

ในชั้นอยัการและชั้นศาล เช่น การแปลเอกสารต่างประเทศ การเตรียมขอ้มูล เป็นตน้ 

ผลศึกษาวิจัยย ังแสดงให้เห็นว่า การแก้ปัญหาในประเด็นน้ีสามารถทําได้โดยการจัดทําคู่ มือ                              

การดาํเนินการในชั้นพนกังานอยัการและชั้นศาล และกรมศุลกากรควรจดัให้มีหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีในการแปล

เอกสารหรือมีงบประมาณสนับสนุนสําหรับการแปลเอกสาร และควรมีกระบวนการเจรจาไกล่เกล่ียเก่ียวกบั 

การบังคับชําระอากรตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ เ พ่ือเป็นหน่ึงในทางเลือกของ

ผูป้ระกอบการสาํหรับกรณีท่ีตอ้งมีการชาํระอากรเพ่ิม ซ่ึงน่าจะสามารถช่วยลดจาํนวนเร่ืองท่ีข้ึนสู่การดาํเนินการ

ในชั้นศาลได ้ 

5) ความรู้ดา้นการศุลกากร 

มีขอ้คน้พบในประเด็นต่างๆ ท่ีสําคญั ไดแ้ก่ ประเด็นปัญหาเฉพาะดา้นท่ีเก่ียวกบังานวิชาการหรืองาน

เทคนิคเฉพาะดา้นการศุลกากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ดา้นพิกดัอตัราศุลกากรท่ีจาํเป็นจะตอ้งใชค้วามรู้และ

ความสามารถเฉพาะทางซ่ึงทรัพยากรท่ีจาํเป็นในดา้นน้ี คือ บุคลากรของกรมศุลกากร อยา่งไรก็ดี ผลการวิจยัได้

สะทอ้นถึงปัญหาการขาดความรู้ดา้นพิกดัอตัราศุลกากร และขาดความรู้ในกระบวนงานของกลุ่มผูป้ระกอบการ 

เพ่ือแกปั้ญหาในประเด็นน้ีกรมศุลกากรไดใ้ห้บริการตีความพิกดัอตัราศุลกากรล่วงหน้าแลว้ แต่หากมีการยื่น
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อุทธรณ์สินคา้ดงักล่าวไว ้ผูป้ระกอบการจะไม่สามารถใชบ้ริการตีความพิกดัอตัราศุลกากรล่วงหนา้ในสินคา้ท่ีมี

ลกัษณะเหมือนกบัท่ีไดย้ืน่อุทธรณ์ไวไ้ด ้

ผลศึกษาวิจยัยงัแสดงใหเ้ห็นวา่ การแกปั้ญหาในประเด็นน้ีสามารถทาํไดโ้ดยการเปิดโอกาสใหส้ามารถ

ขยายอายหุนงัสือแจง้ผลการตีความพิกดัอตัราศุลกากรล่วงหนา้ได ้เพ่ือลดประเด็นปัญหาการโตแ้ยง้ดา้นพิกดัอตัรา

ศุลกากรอนัเป็นประเด็นหลกัของการออกแบบแจง้ฯ เน่ืองจากผูป้ระกอบการไดมี้ขอ้มูลพิกดัอตัราศุลกากรของ

สินคา้ท่ีถูกตอ้งแลว้ และควรจดัใหมี้จุดใหค้าํปรึกษาเก่ียวกบักระบวนการอุทธรณ์ดา้นพิกดัอตัราศุลกากร เพ่ือเป็น

หน่ึงในเคร่ืองมือท่ีช่วยใหผู้ป้ระกอบการสามารถแสวงหาขอ้มูลท่ีจาํเป็นต่อการตดัสินใจได ้ 

 

6 ข้อเสนอแนะ 

1) ขอ้เสนอแนะในการนาํผลการวจิยัไปใชใ้นเชิงนโยบาย 

1.1) ควรมีนโยบายในการนาํวิธีการแก้ปัญหาทั้งหมดมาบูรณาการร่วมกันอย่างจริงจงัและเป็น

รูปธรรม โดยมีนโยบายในการส่งเสริมผ่านการจดัอบรมใหค้วามรู้แก่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตลอดทั้งกระบวนการ 

สอดแทรกประเด็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนผ่านการยกตัวอย่างในระหว่างการอบรม เพ่ือให้เกิดความตระหนักรู้ถึง

ผลกระทบในทางลบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการดาํเนินการของตนได ้

1.2) ควรมีนโยบายในการจดัทาํระบบการจดัการความรู้ของหน่วยงานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ให้เกิดข้ึนอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม พร้อมทั้ งสนับสนุนระดมกาํลงับุคลากรและงบประมาณใน               

การจดัทาํระบบดงักล่าวดว้ย ซ่ึงการดาํเนินการตามนโยบายขา้งตน้จะส่งผลในทางตรงกบัภาระงานดา้นเอกสารท่ี

ลดน้อยลง และเป็นการเพ่ิมระยะเวลาสําหรับการพิจารณาอุทธรณ์ ตลอดจนผูอุ้ทธรณ์ก็สามารถติดตามสถานะ 

การดาํเนินการพิจารณาอุทธรณ์ไดจ้ากระบบดงักล่าวดว้ยเช่นกนั 

1.3) ควรมีนโยบายในการสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดวฒันธรรมการทาํงานแบบหมุนเวียน (Job 

Rotation) เพ่ือเก็บเก่ียวความรู้ความสามารถ และประสบการณ์จากการสับเปล่ียนหน้างานท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงจะ

ก่อให้เกิดทักษะประสบการณ์ตรง และเกิดการสั่งสมเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าท่ี และเม่ือมี 

การหมุนเวียนสับเปล่ียนกลบัสู่กระบวนการพิจารณาอุทธรณ์แลว้ ก็อาจจะเกิดมุมมองใหม่ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

กระบวนการพิจารณาอุทธรณ์  

2)  ขอ้เสนอแนะในการนาํผลการวจิยัไปใชใ้นการปฏิบติั 

2.1) ควรมีการดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้มีความชัดเจนและรัดกุมในทุก

กระบวนการ โดยอาจทาํการแกไ้ขเพ่ิมเติมประกาศกรมศุลกากรท่ี 189/2560 เร่ือง หลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไข

การยืน่อุทธรณ์และพิจารณาอุทธรณ์และการขอทุเลาการเสียอากร และประมวลระเบียบปฏิบติัศุลกากร พ.ศ. 2560 

โดยใหร้ะบุสิทธิและหนา้ท่ีของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งตลอดกระบวนการ การจดัเก็บเอกสาร ระยะเวลาท่ีใช ้กรอบของ

พยานหลกัฐานท่ีใชใ้นการพิจารณา ตลอดจนกาํหนดกรอบของการผ่อนผนัหลกัเกณฑแ์ละผูมี้อาํนาจอนุมติัใหผ้่อนผนั 

และจะตอ้งกาํหนดลงไปตลอดกระบวนการนับแต่การแจง้การประเมินอากร การแจง้สิทธิ การยื่นคาํอุทธรณ์               

การพิจารณาโดยเจา้หน้าท่ีผูพิ้จารณา การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ การติดตามผลการออก              

คาํวนิิจฉยั และผูมี้หนา้ท่ีดาํเนินการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปในชั้นอยัการและศาล  

2.2) ควรมีการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใช้ โดยการนําเอาระบบพิจารณาอุทธรณ์เดิม 

ท่ีมีอยู่แลว้มาปรับปรุงใหม่โดยเช่ือมโยงให้สามารถยื่นคาํร้องขออุทธรณ์และติดตามผลทางอิเล็กทรอนิกส์ได้

เช่นเดียวกับแนวทางของกรมสรรพากร โดยจะตอ้งเช่ือมโยงกับขอ้มูลการนําเขา้-ส่งออก การประเมินอากร 
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ในระบบ e-Import เอกสารท่ีไดมี้การสแกนเก็บไวใ้นระบบ e-Document ของกรมศุลกากร และขอ้มูลการจดัส่ง

ไปรษณียใ์นระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือลดความผิดพลาดและป้องกนัการสูญหายของเอกสารขอ้มูล 

ท่ีสาํคญั โดยใหจ้ดัทาํโครงการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือขออนุมติัและนาํเสนอต่อกรมศุลกากร และ

ควรจะต้องมีการขอบุคลากรท่ีมีความสามารถด้านการออกแบบระบบเขา้มาดาํเนินการสําหรับส่วนน้ีเป็น                 

การเฉพาะดว้ย  

3)  ขอ้เสนอแนะในการทาํวจิยัคร้ังต่อไป 

3.1) เน่ืองจากการศึกษาในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาถึงประเด็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการพิจารณา

อุทธรณ์ดา้นพิกดัอตัราศุลกากร เพ่ือเสนอเป็นแนวทางในการพฒันาประสิทธิภาพการปฏิบติังานในกระบวนการ

พิจารณาอุทธรณ์ดา้นพิกดัอตัราศุลกากร การศึกษาวจิยัในคร้ังต่อๆ ไปจึงควรทาํในลกัษณะการวจิยัประยกุตเ์พ่ือนาํ

แนวทางการแกปั้ญหาท่ีไดไ้ปใชใ้นการแกไ้ขปัญหาและพฒันาประสิทธิภาพการปฏิบติังานต่อไป เช่น การพฒันา

กระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ด้านพิกัดอัตราศุลกากรโดยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานผูอ้อกแบบแจ้ง                    

การประเมินอากร การวิจัยเชิงปฏิบัติการในการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการพิจารณา

อุทธรณ์ เป็นตน้ 

3.2) ผลการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี ใช้วิธีการสัมภาษณ์โดยรวบรวมขอ้คาํตอบจากกลุ่มผูใ้ห้ข้อมูล

สําคญั (Key Informant) ซ่ึงมีขอบเขตดา้นกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาใช้การเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง 

(Purposive sampling) จากข้าราชการกรมศุลกากร และผูน้ําเขา้-ส่งออกสินคา้ท่ีมีประสบการณ์การทาํงานท่ี

เก่ียวขอ้งกับกระบวนการอุทธรณ์ด้านพิกัดอตัราศุลกากร ดังนั้น ผูว้ิจัยเห็นว่าการศึกษาในคร้ังถดัไปควรทาํ 

การศึกษาในมุมมองของภาคเอกชนท่ีมีต่อกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ดา้นพิกดัอตัราศุลกากรวา่ ภาคเอกชนให้

ความสาํคญัต่อกระบวนการน้ีอยา่งไร และสามารถให้ความช่วยเหลือต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบติังานใน

กระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ดา้นพิกดัอตัราศุลกากรอยา่งไร 

3.3) เ น่ืองจากการศึกษาในคร้ังน้ี  มี รูปแบบเป็นการวิจัยเ ชิงคุณภาพ (Qualitative research)  

การศึกษาวิจัยในคร้ังต่อๆ ไปจึงควรทําในลักษณะของรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research)  

ผ่านทางวิธีการค้นหาโดยเน้นท่ีขอ้มูลเชิงตวัเลขเพ่ือสะท้อนถึงผลการศึกษาในแง่ของขอ้มูลทางสถิติ และ 

เพ่ือการแสวงหาความจาํเป็นเร่งด่วนของประเด็นปัญหาท่ีควรไดรั้บการแกไ้ขเป็นลาํดบัแรก 
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บทคัดย่อ 

 สภาทนายความในพระบรมราชูปถมัภ์ เป็นสถาบนัอิสระท่ีทาํหน้าท่ีเป็นตวัแทนของทนายความทัว่

ประเทศ มีหนา้ท่ีส่งเสริมช่วยเหลือ แนะนาํ เผยแพร่และให้การศึกษาแก่ประชาชนในเร่ืองเก่ียวกบักฎหมาย เช่น 

ให้การช่วยเหลือประชาชนในการเขา้ว่าคดีแพ่งและทางอาญาทั้งปวง จดัให้มีทนายความอาสาประจาํในส่วน

ราชการในการใหค้าํปรึกษาและแนะนาํประชาชนท่ีขาดแคลนทุนทรัพยใ์นการต่อสูค้ดีกบัคู่ความอีกฝ่ายหน่ึงหรือ

ท่ีไม่ไดรั้บความเป็นธรรมในการดาํเนินคดี หรือช่วยจดัหาทนายความเพ่ือไปร่วมฟังการสอบปากคาํผูต้อ้งหาหรือ

จาํเลยในคดีอาญา หรือประสานงานเพ่ือให้ความช่วยเหลือในดา้นสิทธิมนุษยชนแก่ประชาชน ตลอดจนส่งเสริม

การศึกษาและการประกอบวิชาชีพทนายความ และควบคุมมรรยาทของทนายความให้เป็นไปตามระเบียบและ

เป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยวิชาชีพทนายความ เพ่ือใหผู้ป้ระกอบวิชาชีพทนายความมีความเท่ียงธรรม อิสระและ

เป็นท่ีพ่ึงในกระบวนการยติุธรรมใหแ้ก่ประชาชนไดอ้ยา่งแทจ้ริง ซ่ึงการดาํเนินการในการออกคาํสัง่หรือขอ้บงัคบั

กระทาํผา่นสภาทนายความท่ีประกอบดว้ย คณะกรรมการสภาทนายความ สมาชิกสภาทนายความ คณะกรรมการ

มรรยาททนายความและคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายท่ีกําหนดข้ึนตามพระราชบัญญติั

ทนายความ พ.ศ. 2528 ให้มีอาํนาจในการดาํเนินการต่างๆ เพ่ือให้ผูป้ระกอบวิชาชีพทนายความปฏิบติัตามให้

เป็นไปตามมาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรับของทั้งประชาชนและในระดบันานาชาติ ดงันั้นการดาํเนินการเก่ียวกบัการใช้

อาํนาจของสภาทนายความในฐานะผูมี้หน้าท่ีและอาํนาจในการควบคุม กาํกบั ตรวจสอบและติดตามให้เป็นไป

ตามขอ้บงัคบัของการประกอบวิชาชีพทนายความในเร่ืองต่างๆ ซ่ึงหากกฎหมายดงักล่าวไดก้าํหนดหลกัธรรมาภิบาล

ไวเ้พ่ือให้สภาทนายใชอ้าํนาจใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการดงักล่าวแลว้ ยอ่มเป็นกฎหมายท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้ง

กับการปฏิบัติตามหลกัการระหว่างประเทศ สร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผูป้ระกอบวิชาชีพทนายความในฐานะ                  

ผูป้ระกอบอาชีพทนายความและเกิดความเช่ือมัน่แก่ประชาชนในฐานะผูรั้บบริการจากทนายความ และทาํใหเ้กิด

ความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสงัคม และส่งผลใหเ้กิดความมัน่คงแก่ประเทศในท่ีสุด  

 

คาํสําคญั: หลกัธรรมาภิบาล, การใชอ้าํนาจ, สภาทนายความ 



การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 17 และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ คร้ังท่ี 7 มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ ประจาํปี 2565 

603 

ABSTRACT 

 The Lawyers Council Under the Royal Patronage (LCURP) is an independent institution that represents 

Thai attorneys. It aims to support, guide, and educate the public on legal matters and laws. For instance, it provides 

assistance to the people in civil and criminal cases.  It provides governmental employed attorneys for those who 

lack financial means needed to bring their claims to the court, and/ or those who discern that there were errors to 

the outcome of their cases.  The LCURP also supplies attorneys who will accompany you in interrogations in 

criminal cases, renders support to the people in matters regarding human rights.  Additionally, the institution 

provides education and career guidance for attorneys, as well as oversees and enforce ethical rules of lawyers in 

order to maintain justice and independency in the profession. Through the Attorney Act B.E. 2528, the LCURP 

has the authority to issue orders and regulations, and act appropriately to ensure that attorneys’  performance is 

up to standard.  Any action of the LCURP committee in regulating and managing matters relating attorney 

profession must be done in accordance with the rules of such particular matter. Should the regulations contain the 

rule of Good Governance and entrust the committee the power to act appropriately, such regulations are 

appropriate and in line with international practice.  Respectively, it restores confidence in public including those 

who receive services from attorneys, as well as promotes peace and integration in the society. 
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1. บทนํา 

 สภาทนายความในพระบรมราชูปถมัภ ์เป็นสถาบนัอิสระประเภทองคก์รควบคุมการประกอบวิชาชีพท่ี

ทาํหนา้ท่ีเป็นตวัแทนของทนายความทัว่ประเทศ ก่อตั้งข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2500 ในสถานะ “สมาคมทนายความ” ก่อน

เปล่ียนช่ือเป็น “สมาคมทนายความแห่งประเทศไทย” เม่ือปี พ.ศ. 2518 ก่อนท่ีจะมีการตราพระราชบัญญติั

ทนายความ พ.ศ. 2528 โดยมีการบงัคบัใชแ้ละแกไ้ขจนถึงปัจจุบนั  

 พระราชบญัญติัทนายความ พ.ศ. 2528 กาํหนดให้สภาทนายความเป็นสถาบนันิติบุคคลของผูป้ระกอบ

วิชาชีพทนายความท่ีสามารถปกครองตนเอง โดยสภาทนายความเป็นของทนายความ เพ่ือทนายความ โดยมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือส่งเสริมการศึกษาและประกอบวิชาชีพทนายความ ควบคุมมารยาทของทนายความ ส่งเสริม

ความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิกสภาทนายความซ่ึงได้แก่ทนายความตามกฎหมาย ส่งเสริมและจัด

สวสัดิการให้แก่สมาชิกสภาทนายความรวมถึงการส่งเสริม ช่วยเหลือ แนะนํา เผยแพร่และให้การศึกษาแก่

ประชาชนในเร่ืองท่ีเก่ียวกบักฎหมาย (มาตรา 7) โดยสภาทนายความมีอาํนาจรับจดทะเบียนและออกใบอนุญาต

และดาํเนินการให้เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องสภาตามกฎหมายซ่ึงไดแ้ก่อาํนาจในการควบคุมการประกอบวิชาชีพ

ของทนายความ ควบคุมมรรยาททนายความ ส่งเสริมความสามคัคีและผดุงเกียรติของสมาชิกสภาทนายความ 

ส่งเสริมและจดัสวสัดิการให้แก่สมาชิกทนายความ และส่งเสริม ช่วยเหลือ แนะนํา เผยแพร่ ให้การศึกษาแก่

ประชาชนในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกับกฎหมายท่ีใช้อาํนาจผ่านทางสภาทนายความและสมาชิกสภาทนายความท่ี

ประกอบดว้ยผูแ้ทนจากกระทรวงยติุธรรม ผูแ้ทนเนติบณัฑิตยสภา นายกสภาทนายความและกรรมการอ่ืนอีกตาม

เง่ือนไขและจาํนวนตามท่ีกฎหมายกาํหนด ซ่ึงนายกสภาทนายเป็นตาํแหน่งท่ีไดม้าจากการเลือกตั้งตามท่ีกฎหมาย

กาํหนด (มาตรา 14) โดยในการปฏิบติัตามหนา้ท่ีดว้ยการใชอ้าํนาจของคณะกรรมการสภาทนายความ สมาชิกสภา
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ทนายความ คณะกรรมการมรรยาททนายความและคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายในการใช้

อาํนาจบางกรณีท่ีคณะกรรมการสภาทนายความจะตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล ไดแ้ก่ การแต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการ การออกขอ้บงัคบัสภาทนายความเก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ และขอ้บงัคบัท่ีวา่ดว้ยการเป็นสมาชิกหรือ

ขาดจากสมาชิกของสภาทนายความ การเรียกเก็บและชาํระค่าธรรมเนียมต่างๆ การแจง้ยา้ยสาํนกังานของทนายความ

ซ่ึงเป็นอาํนาจของคณะกรรมการสภาทนายความท่ีกฎหมายไดก้าํหนดไว ้(มาตรา 27) จะเห็นวา่การใชอ้าํนาจของ

คณะกรรมการในเร่ืองต่างๆ ดังกล่าวนั้ นมีความสําคัญและมีผลกระทบโดยตรงต่อการท่ีจะต้องปฏิบัติให้

สอดคลอ้งกับการดาํรงไวซ่ึ้งหลกัธรรมาภิบาล ได้แก่ หน้าท่ีและอาํนาจในการออกขอ้บังคบัสภาทนายความ

เก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ หนา้ท่ีและอาํนาจท่ีเก่ียวกบัการจดทะเบียนและออกใบอนุญาตให้เป็นทนายความให้แก่ผูข้อ

การต่ออายใุบอนุญาต การจาํหน่ายช่ือทนายความท่ีขาดคุณสมบติัออกจากทะเบียนทนายความ รวมถึงหนา้ท่ีและ

อาํนาจในการควบคุมมรรยาทของทนายความ และการมีคาํสัง่วนิิจฉยัช้ีขาดในคดีมรรยาททนายความ   

 ดงันั้น อาจกาํหนดหนา้ท่ีของคณะกรรมการออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ (1) การใชอ้าํนาจในทางปกครอง

ดว้ยการออก “กฎ” ท่ีมีลกัษณะเป็นการใชอ้าํนาจฝ่ายเดียว ท่ีผูอ้อกมีอาํนาจเหนือประชาชน ภายใตห้ลกัเกณฑ์ท่ี

กฎหมายกาํหนด โดยมีลกัษณะการบงัคบัใชเ้ป็นการทัว่ไปและมีผลบงัคบัแก่ผูป้ระกอบวิชาชีพทนายความทุกคน 

เช่น อาํนาจในการออกขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการเป็นสมาชิกและการขาดจากสมาชิกของสภาทนายความ ขอ้บงัคบัวา่

ด้วยการเรียกเก็บและชาํระค่าบาํรุงและค่าธรรมเนียมต่างๆ หรือขอ้บังคบัในเร่ืองอ่ืนอนัอยู่ในขอบเขตแห่ง

วตัถุประสงคข์องสภาทนายความ หรืออยูใ่นอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการตามกฎหมายอ่ืน รวมทั้งการแต่งตั้ง 

การบังคบับัญชา การรักษาวินัยและการออกจากตาํแหน่งของพนักงานสภาทนายความ (2) การใช้คาํสั่งทาง

ปกครองซ่ึงเป็นอาํนาจฝ่ายเดียวท่ีสามารถใชดุ้ลพินิจได ้ซ่ึงถือเป็นคาํสัง่ท่ีก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง ระงบั ยกเลิก 

เพิกถอนสิทธิโดยมีผลเฉพาะบุคคลผูมี้คาํสัง่เท่านั้น เช่น อาํนาจในการออกคาํสัง่รับหรือไม่รับจดทะเบียนและออก

ใบอนุญาตให้เป็นทนายความแก่ผูข้อ การต่ออายใุบอนุญาตให้เป็นทนายความ การจาํหน่ายช่ือทนายความท่ีขาด

คุณสมบติัออกจากทะเบียนทนายความ และการมีคาํสั่งวินิจฉัยช้ีขาดในคดีมรรยาททนายความ ซ่ึงอาํนาจดงักล่าว

เป็นอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการตาม พระราชบญัญติัทนายความ พ.ศ. 2528 และการใชอ้าํนาจตามขอ้บงัคบั

สภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. 2529 และขอ้บังคบัสภาทนายความว่าด้วยการพิจารณาคดี

มรรยาททนายความ พ.ศ. 2546 ท่ีออกโดยสภาทนายความเช่นเดียวกนั  

 สาํหรับหลกัธรรมาภิบาลท่ีถือไดว้า่เป็นหลกัการสาํคญัท่ีสภาทนายความจะตอ้งดาํเนินการเม่ือมีการใช้

อาํนาจหนา้ท่ีตามกฎหมายนั้น เป็นหลกัการสากลท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปในระดบัประเทศและระหวา่งประเทศ              

ท่ีเรียกกันในการปฏิบัติราชการว่า “การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี” (Good Governance) หรือในภาคเอกชน

เรียกว่า “บรรษทัภิบาล” (Corporate Governance) ซ่ึงหมายถึง การปฏิบติัหน้าท่ีและใช้อาํนาจตามท่ีกฎหมาย

กาํหนด รวมถึงการตีความหรือการใชก้ฎหมายจะตอ้งกระทาํให้ถูกตอ้ง คาํนึงถึงความยติุธรรม และไม่สาํคญัผิด

ในขอ้กฎหมายท่ีตอ้งตั้งอยูบ่นหลกัความเป็นอิสระ อนัเป็นหลกัประกนัพ้ืนฐานท่ีจะนาํไปสู่การปฎิบติัหนา้ท่ีและ

ใชอ้าํนาจอยา่งเป็นกลาง ปราศจากการถูกแทรกแซงจากบุคคล หน่วยงานหรือองคก์รใด รวมทั้งตอ้งสอดคลอ้งกบั

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ดงันั้นหลกัธรรมาภิบาลหรือการบริหารบา้นเมืองท่ีดี จึงเป็นหลกัการสาํคญัท่ี

นาํมาใชใ้นการบริหารงานปกครองให้เกิดประสิทธิภาพ หรือ เป็นกฎเกณฑก์ารปกครอง บาํรุงรักษาสังคมและ

บา้นเมืองเพ่ือให้เกิดการจดัการบริหารสังคมท่ีดีในทุกๆ ดา้นและทุกระดบั รวมถึงการจดัระบบองคก์รและกลไก

ส่วนราชการ องคก์ารของรัฐ (สถาบนัวจิยัและพฒันาประเทศไทย, 2541 หนา้ 5) โดยธรรมภิบาลนั้นท่ีมีจุดเร่ิมตน้

เม่ือ พ.ศ. 2532 โดยธนาคารโลก (World Bank) ท่ีรายงานในโครงการ Sub Sahara Africa: From Crisis to Growth 



การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 17 และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ คร้ังท่ี 7 มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ ประจาํปี 2565 

605 

วา่การพฒันาอยา่งย ัง่ยืนจะทาํไม่ไดเ้ลยหากประเทศนั้นปราศจาก Good Governance  ทาํให้ต่อมาองคก์รในระดบั

ระหวา่งประเทศทั้งธนาคารโลก (World Bank) และกองทุนการเงินระหวา่งประเทศ (IMF) ใชห้ลกัธรรมาภิบาล

เป็นเคร่ืองมือเพ่ือตรวจสอบสถานะทางการเงินและเศรษฐกิจของประเทศท่ีแสดงความตอ้งการขอรับความ

ช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยหลกัการของธนาคารโลกท่ีวา่ ประเทศท่ีแสดงความจาํนงขอรับความช่วยเหลือทางดา้น

การเงินนั้น หากไดจ้ดัการและปฏิบติัตามหลกัธรรมาภิบาลแลว้ ยอ่มทาํใหป้ระเทศผูข้อรับความช่วยเหลือสามารถ

ฟ้ืนตวัจากปัญหาสภาวะเศรษฐกิจไดดี้ สามารถชาํระเงินกูไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงต่อมาหลกัธรรมาภิบาลได้

กลายเป็นหลกัการสําคญัท่ีไดรั้บการยอมรับและใชเ้ป็นเคร่ืองมือช้ีวดัความโปร่งใสในการดาํเนินนโยบายของ

ประเทศ และสร้างความเช่ือมัน่ในสถานะความโปร่งใสและการบริหารจดัการในสายตาของประชาคมโลกใน 

การให้ความช่วยเหลือ การลงทุนความร่วมมือระหว่างประเทศ และความสัมพนัธ์ทางด้านการเมืองระหว่าง

ประเทศด้วย ดังนั้ นหลักธรรมาภิบาลจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีรัฐบาลทุกประเทศทั่วโลกรวมถึงรัฐบาลไทยได้ให้

ความสําคญัโดยมุ่งเน้นกาํหนดเป็นนโยบายในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมสําหรับองค์กรภาครัฐและ

ภาคเอกชน และเห็นถึงความสําคญัท่ีจะตอ้งมีการกาํหนดหลกัการดงักล่าวไวใ้นระดับของการออกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการใชอ้าํนาจขององคก์รและหน่วยงานซ่ึงหมายรวมถึงการใชอ้าํนาจหนา้ท่ีของสภาทนายความดว้ย  

หลกัธรรมาภิบาลท่ีกาํหนดข้ึนในระดบัระหวา่งประเทศนั้นมีหลายดา้น แต่หลกัการท่ีไดรั้บการยอมรับ

สําหรับประเทศไทยนั้นเป็นไปตามหลกัการของโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development 

Programme: UNPD) ประกอบด้วย 5 หลักการ ได้แก่ (1)  หลักนิติธรรมและสิทธิ (Legitimacy and voice)                           

ท่ีประกอบด้วย การมีส่วนร่วม และมุ่งมติร่วม (2) ทิศทาง (Direction) (3) ผลการดําเนินงาน (Performance) 

ประกอบดว้ย การสนองความตอ้งการ และ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (4) ความพร้อมรับผิด (Accountability) 

และ (5) ความยติุธรรม  ส่วนการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี (Good Governance) นั้นประกอบดว้ยหลกัพ้ืนฐาน                

6 ประการ ไดแ้ก่ (1) หลกันิติธรรม (2) หลกัคุณธรรม (3) หลกัความโปร่งใส (4) หลกัความมีส่วนร่วม (5) หลกั

ความพร้อมรับผิด และ (6) หลกัความคุม้ค่า (วภิาส ทองสุทธ์ิ, 2551: 125-134)  

 สําหรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้บัญญัติหลักธรรมาภิบาลซ่ึงเป็น

หลกัการสากลท่ีประเทศไทยซ่ึงปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขนําได้

นํามาใช้ในการบริหารประเทศ โดยบัญญติัไวใ้นมาตรา 65 ส่วนหน่ึงว่า “รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น

เป้าหมายการพฒันาประเทศอย่างย ัง่ยืนตามหลกัธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทาํแผนต่างๆ ให้

สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือเกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว” ซ่ึงในประกาศ เร่ือง 

ยทุธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ดา้นการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจดัการภาครัฐท่ีมุ่งให้ภาครัฐ               

มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกภาคส่วนดว้ยร่วมกนัต่อตา้นการทุจริต ให้ภาครัฐมี                

การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะการสร้างวฒันธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและ

ประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐใหเ้กิดข้ึน สร้างจิตสาํนึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนต่ืนตวัและละอายต่อ

การทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 

ชุมชน ประชาชนและภาคีต่างๆ มีส่วนร่วมในการสอดส่อง เฝ้าระวงั ให้ข้อมูล แจ้งเบาะแสการทุจริตและ

ตรวจสอบการดาํเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนอ่ืนๆ โดยไดรั้บความคุม้ครองจากรัฐตามท่ีกฎหมาย

บญัญติั  

 อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาถึงการมีอยู่ของสภาทนายความซ่ึงเป็นองค์กรท่ีมีหน้าท่ีควบคุมและดูแล                  

ผูป้ระกอบวิชาชีพทนายความและเป็นวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกับกระบวนการยุติธรรมท่ีสําคญัและเป็นท่ีพึงของ
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ประชาชนในทางคดีโดยตรงแลว้พบว่า พระราชบญัญติัทนายความ พ.ศ. 2528ไดก้าํหนดให้สภาทนายความมี

อาํนาจในการออกขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการรับจดทะเบียนและออกใบอนุญาต การควบคุมมาตรฐานในการประกอบ

วิชาชีพทนายความ และออกคาํสั่งหรือขอ้บงัคบัในการกระทาํท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิและหน้าท่ีของบุคคลอนัมี

ลกัษณะเป็นการมีอาํนาจทางปกครองหรือการดาํเนินกิจการทางปกครองจากรัฐ เพ่ือใช้ควบคุมมาตรฐานใน                

การประกอบวิชาชีพทนายความ ซ่ึงถือได้ว่าเป็นการใช้อาํนาจมหาชนในการจัดทาํบริการสาธารณะ ดังนั้น                  

การออกคาํสั่งหรือออกขอ้บงัคบัของสภาทนายความตามกฎหมายดงักล่าวจึงมีผลกระทบโดยตรงต่อผูป้ระกอบ

วิชาชีพทนายความ และยอ่มส่งผลกระทบถึงประชาชนผูรั้บบริการจากทนายความ ดงันั้นหากการใชอ้าํนาจของ

สภาทนายความมิไดด้าํเนินการหรือปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลแลว้ ยอ่มส่งผลใหผู้ท่ี้ประกอบวิชาชีพ

ทนายความได้รับความเสียหายในการประกอบอาชีพ ประชาชนผูรั้บบริการได้รับความเสียหายทั้ งในด้าน

ทรัพยสิ์นเงินทองและในทางคดีความ ซ่ึงย่อมส่งผลกระทบต่อความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ

สังคม ส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงและเกียรติยศของวิชาชีพทนายความเป็นวงกวา้ง สร้างความไม่ไวเ้น้ือเช่ือใจต่อ

กระบวนการยติุธรรมของประเทศในสายตาของประชาคมโลกสําหรับผูป้ระกอบวิชาชีพทนายความดว้ยกนัเอง 

และส่งผลกระทบต่อความมัน่ของประเทศในท่ีสุด  

ดังนั้ น เม่ือพิจารณาถึงพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 ซ่ึงเป็นกฎหมายท่ีให้อาํนาจแก่สภา

ทนายความในการออกขอ้บงัคบัสาํหรับผูป้ระกอบวิชาชีพทนายความแลว้ ผูเ้ขียนจึงเห็นถึงความสาํคญัท่ีจะตอ้ง

ศึกษาเพ่ือให้ทราบวา่กฎหมายฉบบัดงักล่าวไดบ้ญัญติัอาํนาจและการใชอ้าํนาจของสภาทนายความไวส้อดคลอ้ง

กบัหลกัธรรมาภิบาลในแต่ละดา้นหรือไม่ อยา่งไร  

 

2. วตัถุประสงค์ 

(1) เพ่ือศึกษาหลกัธรรมาภิบาลหรือการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีเพ่ือใชเ้ป็นฐานในการนาํไปวเิคราะห์

หลกัธรรมาภิบาลในบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัทนายความ พ.ศ. 2528 

 (2) เพ่ือศึกษาบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัทนายความ พ.ศ. 2528 ในส่วนของหนา้ท่ีและอาํนาจของ

สภาทนายความซ่ึงประกอบดว้ย คณะกรรมการสภาทนายความ สมาชิกสภาทนายความ คณะกรรมการมรรยาท

ทนายความและคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย 

 (3) เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ว่าบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัทนายความ พ.ศ. 2528 ในส่วนท่ีเก่ียวกบั

การอาํนาจและหนา้ท่ีของสภาทนายความในแต่ละส่วนงานซ่ึงไดแ้ก่ คณะกรรมการสภาทนายความ สมาชิกสภา

ทนายความ คณะกรรมการมรรยาททนายความและคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายนั้น มีความ

สอดคลอ้งกบัหลกัธรรมาภิบาลในแต่ละดา้นหรือไม่  

 

3. หัวข้อ (1)  

 ในการพิจารณาหลกัธรรมาภิบาลในดา้นต่างๆ เพ่ือนาํมาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์พระราชบญัญติั

ทนายความ พ.ศ. 2528 นั้น ผูเ้ขียนกาํหนดหลกัธรรมาภิบาลท่ีเก่ียวขอ้งกับการใช้อาํนาจและหน้าท่ีของสภา

ทนายความไวใ้น 6 ดา้น ประกอบดว้ย (1) หลกันิติธรรม (2) หลกัคุณธรรม (3) หลกัความโปร่งใส (4) หลกัความมี

ส่วนร่วม (5) หลกัความพร้อมรับผิด และ (6) หลกัความคุม้ค่า ซ่ึงมีขอบเขตของคาํนิยามในแต่ละดา้น ดงัต่อไปน้ี  
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 1. หลกันิติธรรม (Rule of Law) หมายถึง การตรากฎหมายท่ีถูกตอ้ง เป็นธรรม การบงัคบัใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมาย การกาํหนดกฎ กติกาและการปฏิบติัตามกฎกติกาท่ีไดต้กลงกนัไวน้ั้นอย่างเคร่งครัดโดยคาํนึงถึงสิทธิ 

เสรีภาพความยติุธรรมของผูเ้ป็นสมาชิก  

 2. หลกัคุณธรรม (Morality) หมายถึง การยึดมัน่ในความถูกตอ้งดีงาม การส่งเสริมสนบัสนุนให้ทุกภาค

ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งพฒันาตนเองไปพร้อมๆ กัน เพ่ือให้คนในสังคมมีความซ่ือสัตย ์จริงใจ อดทน มีระเบียบวินัย 

ประกอบอาชีพสุจริตจนเป็นนิสยัประจาํชาติ 

 3. หลกัความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง การกระทาํการใดๆ ของภาครัฐทั้งในระดบับุคคลและ

องคก์รท่ีผูอ่ื้นสามารถมองเห็นได ้คาดเดาได ้และเขา้ใจได ้ครอบคลุมถึงทุกการกระทาํท่ีเป็นผลจากการตดัสินใจ

ของผูบ้ริหาร การดาํเนินงานต่างๆ เช่น การมีระบบงานและขั้นตอนการทาํงานท่ีชดัเจน ซ่ึงจะดูไดจ้าก กฎระเบียบ

หรือประกาศ) การมีหลกัเกณฑป์ระเมินหรือการให้คุณใหโ้ทษท่ีชดัเจน การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้งอยา่ง

ตรงไปตรงมา ความโปร่งใสจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีสาํคญัในการตรวจสอบความถูกตอ้ง และช่วยป้องกนัไม่ใหเ้กิดการ

ทุจริต รวมทั้งนาํไปสู่การสร้างความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนัทั้งระหวา่งผูป้ฏิบติัร่วมกนัในองคก์รเดียวกนั ระหวา่ง

ประชาชนต่อรัฐไปจนถึงระหวา่งคนในชาติดว้ยกนั ดงันั้น ทุกองคก์รไม่วา่จะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน

ควรปรับปรุงกลไกการทาํงานใหมี้ความโปร่งใส มีการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์อยา่งตรงไปตรงมา

ดว้ยภาษาท่ีเขา้ใจง่าย เพ่ือจะไดเ้ขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารไดโ้ดยสะดวก และช่วยตรวจสอบความถูกตอ้งในการทาํงานได ้
 4. หลกัความมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึง การเปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียและประชาชนเขา้ไปมี

ส่วนรับรู้ เสนอความเห็นรวมถึงมีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจปัญหาท่ีสาํคญั เช่นในปัญหาระดบัชาติไดแ้ก่ 

การประชาพิจารณ์ หรือการแสดงประชามติ เป็นตน้  

 5. หลักความพร้อมรับผิด (Accountability) หมายถึง ความตระหนักในสิทธิหน้าท่ี ความสํานึกใน               

ความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบา้นเมือง การกระตือรือร้นในการแกปั้ญหา ตลอดจน

เคารพในความคิดเห็นท่ีแตกต่าง และมีความกลา้ท่ีจะยอมรับผลดีและผลเสียจากการกระทาํของตน 

 6. หลกัความคุม้ค่า (Cost-Effectiveness or Economy) หมายถึง การบริหารจดัการและใชท้รัพยากรท่ีมี

จาํกดัเพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วน 

 

4. หัวข้อ (2)  

 พระราชบญัญติัทนายความ พ.ศ. 2528 ในส่วนท่ีวา่ดว้ยอาํนาจหนา้ท่ีของสภาทนายความท่ีประกอบดว้ย

คณะกรรมการสภาทนายความ สมาชิกสภาทนายความ คณะกรรมการมรรยาททนายความและคณะกรรมการ

ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายนั้นไดก้าํหนดอาํนาจและหนา้ท่ีของสภาทนายความไว ้ดงัน้ี 

 มาตรา 8 (1) ใหส้ภาทนายความมีอาํนาจหนา้ท่ีในการจดทะเบียนและออกใบอนุญาต  

 มาตรา 8 (2) ให้สภาทนายความดาํเนินการให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของสภาทนายความและตาม

อาํนาจหนา้ท่ีท่ีกฎหมายกาํหนดไว ้ 

 มาตรา 12 (3) ให้สมาชิกสภาทนายความ มีสิทธิและหน้าท่ีในการเลือกหรือรับเลือกตั้งเป็นนายกหรือ

กรรมการสภาทนายความ  

 มาตรา 19 ให้คณะกรรมการสภาทนายความมีอาํนาจหนา้ท่ีควบคุมการเลือกตั้งนายกและกรรมการให้

เป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบั  
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 มาตรา 27 ใหค้ณะกรรมการสภาทนายความมีอาํนาจหนา้ท่ีต่างๆ ดงัน้ี 

 (1) บริหารกิจการของสภาทนายความ 

 (2) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือกิจการของสภาทนายความ 

 (3) ออกขอ้บงัคบัสภาทนายความเก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ ตามท่ีกฎหมายกาํหนด รวมถึงขอ้บงัคบัวา่ดว้ย 

การเป็นสมาชิก การขาดจากสมาชิกของสภาทนายความ การเรียกเก็บและชาํระค่าบาํรุงและค่าธรรมเนียมต่างๆ 

การแจง้ยา้ยสาํนกังานของทนายความ การประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ เป็นตน้  

 มาตรา 62 คณะกรรมการมรรยาททนายความมีอํานาจแต่งตั้ งทนายความเป็นอนุกรรมการหรือ

คณะทาํงานในกิจการท่ีอยูใ่นอาํนาจของคณะกรรมการมรรยาททนายความ 

 มาตรา 63 คณะกรรมการมรรยาททนายความมีอาํนาจในการพิจารณาคดีมรรยาททนายความ การวนิิจฉยั

ช้ีขาดคดีมรรยาททนายความ รวมถึงอาํนาจในการแต่งตั้งทนายความข้ึนเป็นคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา 

65 ดว้ย  

 มาตรา 66 อาํนาจของคณะกรรมการมรรยาททนายความในการมีคาํสั่งจาํหน่ายคดี คาํสั่งยกคาํกล่าวหา 

หรือคาํสัง่ลงโทษหรือดาํเนินการกบัทนายความท่ีถูกกล่าวหา  

 มาตรา 69 วรรคสอง อํานาจของคณะกรรมการมรรยาททนายความในการสั่งลบหรือไม่ลบช่ือ

ทนายความออกจากทะเบียนทนายความ  

 มาตรา 76 อาํนาจของคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายในการช่วยเหลือประชาชนรวมถึง

อาํนาจในการเก็บรักษาและจ่ายเงินกองทุนช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย 

 จากบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัทนายความ พ.ศ. 2528 ขา้งตน้ท่ีว่าดว้ยอาํนาจและหน้าท่ีของสภา

ทนายความท่ีประกอบด้วย คณะกรรมการสภาทนายความ สมาชิกสภาทนายความ คณะกรรมการมรรยาท

ทนายความ และคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายนั้นจะเห็นไดว้่า กฎหมายฉบับดังกล่าวมิได้

กาํหนดหลกัเกณฑ์ของหลกัธรรมาภิบาลในการใชอ้าํนาจหน้าท่ีของสภาทนายความไวใ้นกฎหมายแต่อย่างใด 

บทบญัญติัของกฎหมายดงักล่าว เพียงแต่กาํหนดหลกัเกณฑ์ในปฏิบติัหน้าท่ีในการใชอ้าํนาจให้เป็นไปตามท่ี

กฎหมายกาํหนดเท่านั้น ดงันั้นหากสภาทนายความปฏิบติัหนา้ท่ีไปตามอาํนาจท่ีกฎหมายกาํหนดไว ้เพ่ือใหบ้รรลุ

วตัถุประสงคต์ามท่ีกฎหมายกาํหนดโดยมิไดป้ฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลแลว้ ยอ่มส่งผลกระทบและ

สร้างความเสียหายทั้งแก่ผูป้ระกอบวชิาชีพทนายความในฐานะผูป้ระกอบอาชีพทนายความ ประชาชนผูรั้บบริการ

ในทางคดี รวมถึงกระทบต่อเกียรติภูมิของวิชาชีพและสถาบนัสภาทนายความ รวมถึงกระทบต่อความมัน่คงของ

รัฐในท่ีสุด  

 

5. หัวข้อ (3)  

 จากบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัทนายความ พ.ศ. 2528 ในส่วนท่ีว่าดว้ยหนา้ท่ีและอาํนาจของสภา

ทนายความ หากจะพิจารณาดว้ยการกาํหนดหลกัธรรมาภิบาลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีโดยการใชอ้าํนาจ

ของสภาทนายความแลว้สามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 

 มาตรา 8 (1) ท่ีกาํหนดให้สภาทนายความมีอาํนาจหน้าท่ีในการจดทะเบียนและออกใบอนุญาตนั้น                

สภาทนายความจะต้องปฏิบัติหน้าท่ีโดยใช้อํานาจให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลในด้าน หลักนิติธรรม                      

หลกัคุณธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัความมีส่วนร่วมและหลกัความพร้อมรับผิด  
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 มาตรา 8 (2) ท่ีกาํหนดใหส้ภาทนายความดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องสภาทนายความและ

ตามอาํนาจหนา้ท่ีท่ีกฎหมายกาํหนดไวน้ั้น สภาทนายความจะตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีโดยใชอ้าํนาจใหเ้ป็นไปตามหลกั

ธรรมาภิบาลทั้ง 6 ดา้น ไดแ้ก่ หลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัความมีส่วนร่วม หลกัความ

พร้อมรับผิดและหลกัความคุม้ค่า  

 มาตรา 12 (3) ท่ีให้สมาชิกสภาทนายความ มีสิทธิและหนา้ท่ีในการเลือกหรือรับเลือกตั้งเป็นนายกหรือ

กรรมการสภาทนายความนั้น สมาชิกสภาทนายความจะต้องปฏิบัติหน้าท่ีโดยใช้อาํนาจให้เป็นไปตามหลัก                  

ธรรมาภิบาลในดา้นหลกันิติธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัความมีส่วนร่วม และหลกัความคุม้ค่า  

 มาตรา 19 ท่ีกาํหนดให้คณะกรรมการสภาทนายความมีอาํนาจหน้าท่ีควบคุมการเลือกตั้งนายกและ

กรรมการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบันั้น คณะกรรมการจะตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีโดยใชอ้าํนาจใหเ้ป็นไปตาม

หลกัธรรมาภิบาลในดา้น หลกันิติธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม และหลกัความคุม้ค่า  

 มาตรา 27 ท่ีกาํหนดใหค้ณะกรรมการสภาทนายความมีอาํนาจหนา้ท่ี บริหารกิจการของสภาทนายความ 

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือกิจการของสภาทนายความ และออกขอ้บงัคบัสภาทนายความเก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ 

ตามท่ีกฎหมายกาํหนด รวมถึงขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการเป็นสมาชิก การขาดจากสมาชิกของสภาทนายความ การเรียก

เก็บและชาํระค่าบาํรุงและค่าธรรมเนียมต่างๆ การแจง้ยา้ยสํานกังานของทนายความ การประชุมคณะกรรมการ

และอนุกรรมการนั้น คณะกรรมการสภาทนายความจะตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีโดยใชอ้าํนาจให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล

ในด้านหลกันิติธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความพร้อมรับผิด หลักคุณธรรม และ                 

หลกัความคุม้ค่า 

 มาตรา 62 ท่ีให้อาํนาจแก่คณะกรรมการมรรยาททนายความในการแต่งตั้งทนายความเป็นอนุกรรมการ

หรือคณะทาํงานในกิจการท่ีอยูใ่นอาํนาจของคณะกรรมการมรรยาททนายความนั้น คณะกรรมการจะตอ้งปฏิบติั

หนา้ท่ีโดยใชอ้าํนาจให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลในดา้นในดา้น หลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม หลกัความโปร่งใส

และหลกัการมีส่วนร่วม  

 มาตรา 63 ท่ีให้อาํนาจแก่คณะกรรมการมรรยาททนายความในการพิจารณาคดีมรรยาททนายความ 

รวมถึงการวินิจฉัยช้ีขาดคดีมรรยาททนายความ รวมถึงอาํนาจในการแต่งตั้งทนายความข้ึนเป็นคณะกรรมการ

สอบสวนตามมาตรา 65 ดว้ยนั้น คณะกรรมการจะตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีโดยใชอ้าํนาจใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล

ในดา้นหลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม หลกัการมีส่วนร่วมและหลกัความโปร่งใส  

 มาตรา 66 ท่ีให้อาํนาจแก่คณะกรรมการมรรยาททนายความในการมีคาํสั่งจาํหน่ายคดี คาํสั่งยกคาํ

กล่าวหา หรือคาํสั่งลงโทษหรือดาํเนินการกบัทนายความท่ีถูกกล่าวหานั้น คณะกรรมการจะตอ้งปฏิบติัหน้าท่ี               

โดยใช้อาํนาจให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลในด้านหลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม หลกัความโปร่งใส และ                

หลกัความพร้อมรับผิด  

 มาตรา 69 วรรคสอง ท่ีให้อาํนาจแก่คณะกรรมการมรรยาททนายความในการสั่งลบหรือไม่ลบช่ือ

ทนายความออกจากทะเบียนทนายความนั้น คณะกรรมการจะตอ้งปฏิบัติหน้าท่ีโดยใช้อาํนาจให้เป็นไปตาม               

หลกัธรรมาภิบาลในดา้นหลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม หลกัความโปร่งใสและหลกัความพร้อมรับผิด  

 และกรณีท่ีมาตรา 76 ท่ีให้อาํนาจแก่คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายในการช่วยเหลือ

ประชาชนรวมถึงอาํนาจในการเก็บรักษาและจ่ายเงินกองทุนช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายนั้น คณะกรรมการ

จะตอ้งปฏิบัติหน้าท่ีโดยใช้อาํนาจให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลในดา้นหลกันิติธรรม หลกัการมีส่วนร่วม               

หลกัความคุม้ค่าและหลกัความพร้อมรับผิด  
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6. สรุป 

 บทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัทนายความ พ.ศ. 2528 ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีของสภา

ทนายความ คณะกรรมการสภาทนายความ สมาชิกสภาทนายความ คณะกรรมการมรรยาทสภาทนายความ และ

คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายโดยการใช้อาํนาจตามท่ีกฎหมายกาํหนดนั้น กฎหมายฉบับ

ดงักล่าวมิไดมี้บทบญัญติัวา่ดว้ยการใชอ้าํนาจตามหลกัธรรมาภิบาลไวเ้ป็นการเฉพาะ ดงันั้นหากการใชอ้าํนาจของ

สภาทนายความ มิไดด้าํเนินการใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลในดา้นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ อาจส่งกระทบและ

สร้างความเสียหายทั้งแก่ผูป้ระกอบวชิาชีพทนายความ ประชาชน เกียรติภูมิของสภาทนายความ รวมถึงกระทบต่อ

ความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมซ่ึงยอ่มส่งผลกระทบต่อความมัน่ของประเทศในท่ีสุด ดงันั้น

หากมีการบญัญติักฎหมายวา่ดว้ยหลกัธรรมาภิบาลสาํหรับการใชอ้าํนาจของสภาทนายความตามพระราชบญัญติั

ทนายความ พ.ศ. 2528 ไวเ้ป็นการเฉพาะ ก็จะส่งผลทาํให้การปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยการใชอ้าํนาจของสภาทนายความ

ยอ่มเป็นไปและสอดคลอ้งตามหลกัธรรมาภิบาลซ่ึงจะส่งผลดีต่อสภาทนายความซ่ึงเป็นสถาบนัในกระบวนการ

ยติุธรรมท่ีสาํคญัในการผดุงความยติุธรรมใหก้บัประชาชน  

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 ควรมีการกาํหนดหลกัธรรมาภิบาลสําหรับการใช้อาํนาจของสภาทนายความไวใ้นพระราชบัญญติั

ทนายความ พ.ศ. 2528 เพ่ือเป็นเคร่ืองมือสาํหรับองคก์รในการกาํหนดใหบุ้คคลตามท่ีกฎหมายกาํหนดจะตอ้งใช้

อาํนาจหนา้ท่ีใหส้อดคลอ้งและเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลอนัเป็นหลกัสากลเพ่ือการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 

การกาํหนดหลกัธรรมาภิบาลลงไวใ้นกฎหมายจะทาํให้มีสภาพบงัคบัท่ีทาํให้ผูป้ฏิบติัหน้าท่ีดว้ยการใชอ้าํนาจ

ตามท่ีกฎหมายกาํหนดจะตอ้งปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด และหากฝ่าฝืนก็จะตอ้งไดรั้บโทษตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

ทั้งน้ีเพ่ือผดุงไวซ่ึ้งเกียรติภูมิของสภาทนายความอนัเป็นสถาบนัอนัเป็นท่ีพ่ึงท่ีสาํคญัของประชาชน 
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บทคัดย่อ 

ปัญหาหน้ีนอกระบบเป็นปัญหาสาํคญัท่ีรัฐบาลตอ้งเร่งแกไ้ขโดยมีสาเหตุมาจากทั้งลูกหน้ีมีรายไดไ้ม่พอ

กับภาวะค่าครองชีพท่ีสูงข้ึน รวมทั้ งการเขา้ถึงแหล่งเงินกู้เงินนอกระบบง่ายกว่าการกู้เงินจากสถาบนัการเงิน 

ประกอบกบัสภาวะเศรษฐกิจของประเทศท่ีถดถอยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควดิ-19 ท่ีทาํให้

การกูห้น้ีนอกระบบเพ่ิมมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง รวมถึงพฤติกรรมการตามทวงหน้ีท่ีผิดกฎหมายซ่ึงเป็นสาเหตุให้เกิด

อาชญากรรมและกระทบภาพรวมของระบบเศรษฐกิจ ถึงแมว้า่รัฐบาลไดก้าํหนดนโยบาย “การแกไ้ขปัญหาหน้ี

นอกระบบอยา่งบูรณาการและยัง่ยืน” โดยกาํหนดให้หลายหน่วยงานมีหนา้ท่ีดาํเนินการ จากการศึกษาพบวา่ยงัมี

ปัญหาหลายประการท่ีควรปรับปรุงแกไ้ข คณะผูว้จิยัจึงศึกษาปัญหาและอุปสรรคท่ีทาํใหน้โยบายหรือโครงการท่ี

ทางภาครัฐจดัข้ึนไม่ประสบความสาํเร็จตามเป้าหมาย รวมทั้งนาํเสนอแนวทางหรือรูปแบบการแกไ้ขปัญหาหน้ี

นอกระบบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและนโยบายของรัฐบาล  

  

คาํสําคญั: หน้ีนอกระบบ ทวงหน้ีท่ีผิดกฎหมาย อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 

 

ABSTRACT 

 The problem of informal debt is an important problem that the government must urgently solve.  It is 

caused by the debtor's lack of income and the high cost of living including with access to informal loan sources 

is easier than borrowing money from financial institutions.  Coupled with the country's economic deterioration 

due to the epidemic situation of the COVID- 19 virus, this led to increasing cases of informal debt continuously. 

This also includes illegal debt collection behavior which causes crime and adversely affects the overall economic 

system.  Although the government has stipulated Policy on “ Integrated and Sustainable Approach to Solve 

Informal Debt Problems”  by requiring many government agencies to collaborate on tasks, many studies have 

shown that there are still several problems that need to be addressed.  The research team; therefore, studied the 

problems and obstacles that prevent policies or projects organized by the government from achieving the goals 
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as well as presenting guidelines or models for solving informal debt problems effectively in accordance with the 

intentions of the law and government policies.  

 

Keywords:  Informal Debt, Illegal Debt Collection, Economic Crime 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

  ปัญหาหน้ีนอกระบบเป็นปัญหาท่ีกระจายไปทัว่ทุกพ้ืนท่ีในประเทศไทยตั้งแต่ในอดีตเน่ืองจากสาเหตุ

หลกัมาจากลูกหน้ีรายไดไ้ม่พอกบัภาวะค่าครองชีพซ่ึงวิธีการกูเ้งินนอกระบบเป็นวิธีการเขา้ถึงแหล่งเงินไดง่้าย 

สะดวก มากกวา่การกูเ้งินจากสถาบนัการเงินในระบบท่ีมีความยุง่ยากและซบัซอ้น ปัญหาการกูห้น้ีนอกระบบมี

มากข้ึนอย่างต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั ทั้ งน้ีอาจจะมีสาเหตุมาจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศท่ีถดถอยกอปรกบั

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ท่ีทาํให้ประชาชนบางส่วนว่างงาน หรือไม่สามารถประกอบ              

การงานได ้การกูห้น้ีนอกระบบท่ีเกิดข้ึนส่งผลกระทบในวงกวา้ง โดยเฉพาะดา้นคุณภาพชีวติและความเป็นอยูข่อง

ประชาชน 

 ในปัจจุบนั ปัญหาหน้ีนอกระบบมีแนวโนม้รุนแรงข้ึนโดยใชเ้ทคโนโลยเีป็นเคร่ืองมือในการปล่อยกูท่ี้มี

อตัราดอกเบ้ียสูงกว่าร้อยละ 15 ต่อปี รวมถึงพฤติกรรมการตามทวงหน้ีท่ีผิดกฎหมาย ซ่ึงเป็นสาเหตุให้เกิด

อาชญากรรมและกระทบภาพรวมของระบบเศรษฐกิจ รัฐบาลจึงไดใ้ห้แกไ้ขเพ่ิมเติมกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ใน

กรณีท่ีเจ้าหน้ีเรียกดอกเบ้ียเกินอัตราท่ีกฎหมายกาํหนดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยป์ระกอบกับ

พระราชบญัญติัห้ามเรียกดอกเบ้ียเกินอตัรา พ.ศ. 2475 (กฎหมายเก่า) และพระราชบญัญติัห้ามเรียกดอกเบ้ียเกิน

อตัรา พ.ศ. 2560 (กฎหมายใหม่) รวมถึงการทวงหน้ีของเจา้หน้ีท่ีมิชอบดว้ยกฎหมายตามพระราชบญัญติัการทวงหน้ี 

พ.ศ. 2558  

 นอกจากน้ีรัฐบาลยงัไดก้าํหนดนโยบาย “การแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบอย่างบูรณาการและยัง่ยืน” 

ไดแ้ก่ การจดัการเจา้หน้ีนอกระบบ การไกล่เกล่ียประนีประนอมหน้ี การจดัหาแหล่งเงินในระบบ ฟ้ืนฟูศกัยภาพ

ลูกหน้ี และสร้างภูมิคุม้กนัโดยการให้ความรู้แก่ประชาชน เพ่ือแกไ้ขปัญหาหน้ีนอกระบบเชิงบูรณาการเช่ือมโยง

กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนการปฏิรูปประเทศ และ

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) โดยตั้งแต่ในปีพ.ศ. 2554 รัฐบาลไดจ้ดัตั้ง

คณะกรรมการพิเศษเพ่ือรับผิดชอบการแก้ปัญหาหน้ีนอกระบบให้กับประชาชนทั่วประเทศและได้กําหนด

เป้าหมายในการยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชากรให้หลุดพน้จากปัญหาของหน้ีนอกระบบ ส่งเสริมการเขา้ถึง

หน้ีในระบบ และพฒันาความสามารถในการบริหารจดัการหน้ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาความเหล่ือมลํ้า

ในสงัคมไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

 อยา่งไรก็ตาม จากการศึกษาพบวา่การปฎิบติัตามแนวทางการแกไ้ขปัญหาหน้ีนอกระบบอยา่งบูรณาการ

และยัง่ยืนของรัฐบาลยงัมีปัญหาท่ีควรปรับปรุงแกไ้ข คณะผูว้ิจยัจึงศึกษาอุปสรรค ปัญหาท่ีทาํให้นโยบาย หรือ

โครงการต่างๆ ท่ีทางภาครัฐจัดข้ึนไม่ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายและนําเสนอแนวทาง หรือรูปแบบ                   

การแกไ้ขปัญหาอยา่งมีประสิทธิภาพ และควบคู่ไปกบัการพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชน 
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2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบอย่างบูรณาการและยัง่ยืนของรัฐบาลและ                     

ความเหมาะสมในการนาํนโยบายไปปฏิบติั 

(2) เพ่ือนาํเสนอแนวทาง หรือรูปแบบการแกไ้ขปัญหาหน้ีนอกระบบอยา่งมีประสิทธิภาพ  

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 จากผลการศึกษางานวิจยัการพฒันานโยบายการยุติธรรมเพ่ือแก้ปัญหาหน้ีนอกระบบ พบว่า ปัญหา               

การบริหารจดัการเพ่ือการแกไ้ขปัญหาหน้ีนอกระบบท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยทาํให้การแกไ้ขปัญหาโดยรวมยงัไม่

เป็นระบบและยงัไม่สามารถแกไ้ขปัญหาหน้ีนอกระบบไดอ้ยา่งย ัง่ยืน ดงันั้นหน่วยงานรัฐจึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งเขา้ใจ

สภาพปัญหาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับหน้ีนอกระบบทั้ งในส่วนขององค์ประกอบของการเกิดหน้ีนอกระบบและ

กระบวนการท่ีพฒันาไปสู่การก่อหน้ีนอกระบบ รวมทั้งรูปแบบของการก่อหน้ีนอกระบบ ปัญหาท่ีเกิดจากหน้ี

นอกระบบท่ีส่งผลกระทบต่อหน่วยงานหรือผูท่ี้เขา้มาเก่ียวขอ้งจึงนําเสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขปัญหาท่ี

เกิดข้ึนประกอแนวความคิดหรือทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มาเพ่ือทาํการวิเคราะห์และหาทางออกในการแกปั้ญหาหน้ี

นอกระบบ0

1   

 จากผลการศึกษางานวิจยัเร่ืองเงินกูน้อกระบบกบัชีวิตความเป็นอยูข่องแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม 

พบวา่ เงินกูน้อกระบบเป็นวิธีท่ีสะดวกรวดเร็วโดยมีนายทุนมาบริการถึงหนา้โรงงานบางคร้ังลูกจา้งในโรงงาน

อุตสาหกรรมมีความจาํเป็นตอ้งใชเ้งินอย่างเร่งด่วนจึงตอ้งกูเ้งินนอกระบบ เน่ืองจากไม่สามารถกูจ้ากสถาบัน

การเงินในระบบได ้อีกทั้งค่าครองชีพสูงในขณะท่ีค่าแรงคงท่ีเท่าเดิม จึงทาํให้แรงงานตอ้งกูเ้งินนอกระบบมาใช้

จ่ายในชีวติประจาํวนั1
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 จากผลการศึกษางานวิจยัเร่ืองสภาพปัญหาหน้ีสินของขา้ราชการทหารประจาํการ สงักดักองพลทหาร

ช่าง จังหวดัราชบุรี เป็นการศึกษาแนวทางและขอ้เสนอแนะในการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของขา้ราชการทหาร

ประจาํการ พบวา่ขา้ราชการทหารประจาํการ สงักดักองพลทหารช่าง จงัหวดัราชบุรี โดยเฉล่ียมีรายไดอ้ยูใ่นระดบั

นอ้ยถึงปานกลางมีรายจ่ายนอ้ยกวา่รายไดโ้ดยรวม ส่วนใหญ่มีสภาพหน้ีสินซ่ึงเป็นหน้ีในระบบมากกวา่หน้ีนอก

ระบบ เน่ืองจากมีแหล่งเงินกูท่ี้ขา้ราชการทหารประจาํการกูย้มืไดจ้ากสหกรณ์ออมทรัพย ์ธนาคารพาณิชย ์และเงิน

สวสัดิการสําหรับการกู้ยืมของหน่วยซ่ึงสามารถผ่อนชาํระผ่านการหักเงินผ่านตน้สังกัดเป็นรายเดือน โดยมี

ข้อเสนอแนะให้เพ่ิมวงเงินสําหรับการกู้ยืมเพ่ือสวสัดิการของหน่วยให้เพียงพอกับความต้องการและให้

ผูบ้งัคบับญัชามีส่วนร่วมช่วยเหลือแกไ้ขปัญหาหน้ีนอกระบบภายในหน่วยโดยจดัหาแหล่งเงินกูด้อกเบ้ียตํ่ามาให้

กูย้มืเพ่ือนาํไปใชคื้นหน้ีนอกระบบท่ีมีดอกเบ้ียสูง2
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แนวทางและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาหนีสิ้นของขาราชการทหารประจาํการ. รัฐประศาสนศาสตรปริญญามหาบณัฑิต, 
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4. วธีิดําเนินการวจัิย  

4.1 แบบแผนการวจิยั  

การวิจยัรูปแบบของการจดัการหน้ีนอกระบบในสังคมไทยโดยศึกษาเอกสาร (Documentary Research) 

ขอ้มูลงานวิชาการ วรรณกรรม บทความ งานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเก่ียวขอ้งกับการแก้ปัญหาหน้ีนอกระบบ และ                 

การสมัภาษณ์เชิงลึกผูแ้ทนของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องคก์รอิสระ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีเก่ียวขอ้งโดย

สามารถสนทนาโตต้อบในประเด็นรูปแบบหรือแนวทางการแกปั้ญหาหน้ีนอกระบบท่ีเป็นรูปธรรมอยา่งย ัง่ยนืท่ี

เกิดข้ึนจากการวเิคราะห์ สงัเคราะห์ขอ้มูลจากกลุ่มเป้าหมายของการวจิยัดว้ยการผสมผสานเทคนิคการสงัเกตแบบ

มีส่วนร่วมและการสมัภาษณ์ 

4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการวจิยั แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

   1. ภาคส่วน/หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการแก้ไขปัญหาหน้ีสินนอกระบบ โดยการคดัเลือกกลุ่ม

ตวัอยา่งดว้ยวิธีการสุ่มแบบเจาะจงเพ่ือทาํการสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญในภาคส่วนต่างๆ ท่ีครอบคลุมการแกปั้ญหาทั้ง 

5 มิติตามนโยบายของทางภาครัฐ จาํนวน 17 คน 

  2. ผูแ้ทนจากคณะกรรมการแก้ไขหน้ีนอกระบบระดับจังหวดั และตัวแทนลูกหน้ีนอกระบบ 

จาํนวน 4จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดัระยอง จงัหวดัอุดรธานี และจงัหวดัภูเก็ตซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารกาํกบั

ของศูนยป์ระสานการปฏิบติัท่ี 2 กองอาํนวยการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร (ศปป.2 กอ.รมน.) โดยมี

จาํนวนผูแ้ทนและตวัแทนในระดบัจงัหวดัท่ีนอ้ยกวา่ 20 คน   

4.3 เคร่ืองมือวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ เดลฟาย เทคนิค (Delphi Technique) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการตดัสินใจหรือ

หาขอ้สรุปเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยการทาํซํ้ าอย่างเป็นระบบจากขอ้มูลท่ีเป็นอิสระ การให้ขอ้มูลยอ้นกลบั และ                  

การวินิจฉยัความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญและกาํหนดแผนการดาํเนินงานจึงวางกรอบการเก็บขอ้มูล และการ

สร้างขอ้คาํถามการสัมภาษณ์โดยเร่ิมตั้งแต่การกาํหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์

การดาํเนินงาน คาํถามการวิจยั หลงัจากนั้นจึงจะไดก้าํหนดกรอบประเด็นคาํถามโดยประมวลจากการทบทวน

วรรณกรรม บทความ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือเตรียมไวส้าํหรับการดาํเนินงานในการสัมภาษณ์ไม่จาํกดัขอบเขต

ของแนวคิด ไม่มีโครงสร้าง ไม่ช้ีนาํ เพ่ือใหส้ามารถมีโอกาสปรับปรุง เปล่ียนแปลงและแกไ้ขขอ้มูลท่ีใหส้มัภาษณ์ 

4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การเก็บขอ้มูลจากผูเ้ช่ียวชาญโดยแบ่งออกเป็น 3 รอบ ไดแ้ก่ 

รอบท่ี 1 เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูเ้ช่ียวชาญ (ผูแ้ทนหน่วยงานและองคก์ารท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน้ีนอก

ระบบ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย) เป็นแบบสมัภาษณ์โดยใชค้าํถามปลายเปิดและครอบคลุมประเด็นปัญหาท่ีจะวจิยั

เพ่ือระดมความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคลหรือประชุมเครือข่ายผ่านช่องทาง

อิเลก็ทรอนิกส์ 

รอบท่ี 2 นาํคาํตอบท่ีวิเคราะห์ไดจ้ากรอบท่ี 1 มาสร้างแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า ใช ้6 ระดบั 

รวมทั้งใหเ้หตุผลท่ีเห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ย แลว้ส่งแบบสอบถามให้ผูเ้ช่ียวชาญกลุ่มเดิมโดยการใชแ้บบสอบถาม

ออนไลนเ์พ่ืออาํนวยความสะดวกใหผู้เ้ช่ียวชาญ 

รอบท่ี 3 ถ้าผลการวิเคราะห์คร้ังท่ี 2 ปรากฏคาํตอบท่ีได้มีความสอดคล้องกัน คือ ค่าพิสัยระหว่าง                  

ควอไทลไ์ม่เกิน 1.5 สามารถยติุกระบวนการวิจยัได ้โดยทัว่ไปแลว้การวิจยัเดลฟายสามารถไดข้อ้สรุปผลการวจิยั
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จากแบบสอบถามรอบท่ี 3 เพ่ือตรวจสอบความคิดเห็นของผูใ้หข้อ้มูลซํ้ าโดยส่วนแรกเป็นขอ้มูลความคิดเห็นกลุ่ม

ท่ีแสดงดว้ยค่าสถิติ   

4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

การวิเคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงคเ์พ่ือเสนอกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญและผูมี้อาํนาจในการตดัสินใจนาํไปใช้

ประโยชน์ต่อไปโดยมีสถิติท่ีใชป้ระกอบในการประมวลผล  ไดแ้ก่  

 1. การตรวจสอบดว้ยค่าฐานนิยม ค่ามธัยฐาน และค่าพิสยัระหวา่งควอไทล ์

   - ค่าสมบูรณ์ของผลต่างระหวา่งค่ามธัยฐานและฐานนิยม ไม่เกิน 1 แสดงวา่ คาํตอบท่ีวเิคราะห์

ไดมี้ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีฉนัทามติสอดคลอ้งกนั 

   - ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ไม่เกิน 1.5 แสดงว่า คาํตอบท่ีวิเคราะห์ได้มีความคิดเห็นของ

ผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีฉนัทามติสอดคลอ้งกนั  

  - ค่ามธัยฐาน �3.5 หรือ ค่าพิสยัระหวา่งควอไทล ์� 1.5 แสดงวา่ คาํตอบท่ีวเิคราะห์ไดมี้ความ

คิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีฉันทามติไม่สอดคลอ้งกนั (ต่างกนั) ผูว้ิจยัพิจารณาสร้างแบบสอบถามใหม่ รอบท่ี 3 

หรือตดัออก 

 2. การตรวจสอบดว้ยค่าสมัประสิทธ์ิการกระจาย 

   - ค่าสัมประสิทธ์ิการกระจาย มากกว่า 0 แต่ไม่เกิน 0.5 สามารถยุติได ้แสดงว่า ความคิดเห็น

ของผูเ้ช่ียวชาญมีฉนัทามติท่ีสอดคลอ้งกนั 

   - ค่าสมัประสิทธ์ิการกระจาย มากกวา่ 0.5 ควรดาํเนินการในรอบต่อไป 

 3. ประมวลผลและวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

5. ผลการวจัิย 

ผลจากการประชุมแบบกลุ่มย่อยในพ้ืนท่ีส่ีจงัหวดัโดยมีผูแ้ทนจากคณะกรรมการแกไ้ขหน้ีนอกระบบ

ระดบัจงัหวดั ตวัแทนลูกหน้ีนอกระบบและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแกปั้ญหาหน้ีนอกไดใ้ห้ความร่วมมือใน

การอภิปรายและนาํเสนอความเห็นโดยเร่ิมจากการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายในจงัหวดัเพ่ือแกไ้ขปัญหาหน้ี

นอกระบบสืบเน่ืองจากเป็นนโยบายรัฐบาลโดยมีอยัการจงัหวดัคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและ

บงัคบัคดีเป็นประธานและตวัแทนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งโดยส่วนใหญ่ประสบปัญหาในการนดัประชุมเน่ืองจาก

คณะกรรมการฯ ลว้นแต่เป็นหวัหนา้หน่วยงานภาครัฐจึงติดภารกิจทาํใหน้ดัประชุมไดย้าก อีกทั้งปัญหาการไม่ได้

รับความร่วมมือจากทั้งเจา้หน้ีและลูกหน้ีเน่ืองจากการไกล่เกล่ียเป็นเร่ืองของความสมคัรใจ สภาพบงัคบัในทาง

ปฎิบัติจึงมีน้อยมากในสามขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นตอนก่อนไกล่เกล่ียท่ีไม่ให้ความร่วมมือในการส่งมอบ

พยานหลกัฐานและเม่ือไดแ้จง้เร่ืองร้องเรียนแลว้ในหลายกรณีไม่สามารถติดตามต่อได ้ในส่วนเจา้หน้ีส่วนใหญ่

ไม่ใหค้วามร่วมมือ ไม่มาไกล่เกล่ีย ไม่เจรจา ไม่ยอมลดหน้ีและยงัใชช่้องวา่งทางกฎหมายหลบหลีกและเอาเปรียบ

ลูกหน้ีเสมอ 2) ขั้นตอนขณะไกล่เกล่ียอยูใ่นสภาพไม่พร้อมท่ีจะเจรจากบัเจา้หน้ีหรือลกัษณะ “ไม่มี ไม่หนี ไม่จ่าย” 

และตอ้งการเรียกร้องอยากเอาหลกัประกนัคืนอย่างเดียว 3) หลงัการไกล่เกล่ีย แมต้กลงกนัไดจ้นเป็นท่ีพอใจทั้ง

สองฝ่ายแต่ลูกหน้ียงัไม่สามารถหาเงินคืนชาํระหน้ีไดโ้ดยบางส่วนเน่ืองจากไม่สามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุนท่ี

รัฐบาลจดัใหเ้พราะติดขดัในขอ้กาํหนดซ่ึงหน่วยงานและธนาคารของรัฐท่ีจาํตอ้งคดักรองเพ่ือไม่ใหรั้บความเส่ืยง

ท่ีคาดว่าหน้ีท่ีคาดว่าจะศูนยส่์งผลให้คณะกรรมการไกล่เกล่ียซ่ึงแมมี้อาํนาจช่วยเหลือต่อรองให้ลูกหน้ีไดใ้น

คดีอาญาแต่ไม่สามารถการไกล่เกล่ียทาํใหค้ดีไม่ส้ินสุด 
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ในส่วนของดา้นการเพ่ิมช่องทางการเขา้ถึงสินเช่ือในระบบใหก้บัลูกหน้ีนอกระบบและประชาชนทัว่ไป

นั้น ลูกหน้ีจาํนวนมากไม่สามารถรับไวพิ้จารณาจาํนวนมากเน่ืองจากลูกหน้ีส่วนใหญ่มีหน้ีมากกว่า 50,000 บาท

ซ่ึงเป็นขอ้จาํกดัของการในการเขา้ถึงสินเช่ือในระบบ นอกจากน้ียงัมีปัญหาลูกหน้ีท่ีไม่มีเครดิตบูโรทาํใหมี้โอกาส

กูไ้ดย้ากกว่าถา้เทียบกบัลูกหน้ีซ่ึงมีประวติัการกูย้ืมหรือเป็นผูป้ระกอบธุรกิจหากกูก้บัสถาบนัการเงินในระบบ 

นอกจากน้ียงัมีปัญหาการสนบัสนุนการแกไ้ขปัญหาหน้ีนอกระบบของหน่วยงานภาครัฐและองคก์รการเงินชุมชน

ท่ีเก่ียวขอ้ง  

กล่าวโดยสรุปแนวทางแกไ้ขปัญหาหน้ีนอกระบบอยา่งบูรณาการและยัง่ยนืยงัมีปัญหาสาํคญั คือ ปัญหา

การดาํเนินคดีอยา่งจริงจงัของรัฐกบัเจา้หน้ีนอกระบบท่ีผิดกฎหมายถือเป็นปัญหาท่ีสาํคญัท่ีสุดท่ีควรแกไ้ขโดยเร็ว

ท่ีสุดเน่ืองจากเป็นคดีท่ียอมความไม่ได ้ในขณะท่ีปัญหาการเพ่ิมช่องทางการเขา้ถึงสินเช่ือในระบบให้กบัลูกหน้ี

นอกระบบและประชาชนทัว่ไปแมก้ารท่ีรัฐสนบัสนุนใหมี้ฟิโกไฟแนซ์ นาโนไฟแนซ์แต่ลูกหน้ีนอกระบบซ่ึงเป็น

ผูมี้รายไดน้้อยไม่สามารถเขา้ถึงแหล่งเงินในระบบได ้ส่วนปัญหาการไกล่เกล่ียประนอมหน้ีไม่สําเร็จเน่ืองจาก

บุคคลท่ีมาในคดีแทนเจา้หน้ีไม่ได้เป็นเจา้ของเงินจึงไม่สามารถไกล่เกล่ียประนอมได้ สุดท้ายปัญหาการเพ่ิม

ศักยภาพของลูกหน้ีนอกระบบแมมี้หลายหน่วยงานให้ความช่วยเหลือแต่ยงัยากต่อการเขา้ใจและเขา้ถึงของ

ประชาชน    

 

6. อภิปรายผล  

 ผลการวจิยัการแกไ้ขปัญหาหน้ีนอกระบบอยา่งบูรณาการและยัง่ยนืมีดงัน้ี 

 ดา้นท่ี 1 ดา้นการดาํเนินการอยา่งจริงจงักบัเจา้หน้ีนอกระบบท่ีผิดกฎหมาย มีจาํนวน 8  ขอ้ โดยมีรายการ

ย่อยท่ีผู ้เ ช่ียวชาญให้ความคิดเห็น ในรอบท่ี 2 สอดคล้องกันมากท่ีสุดและให้ระดับความสําคัญมากท่ีสุด                         

(Md. = 5.00, IR = 0.00) มีจาํนวน 5 ขอ้ ประกอบดว้ย รัฐควรมีบทบญัญติัและมาตรการทางกฎหมายกบัเจา้หน้ี

นอกระบบอยา่งจริงจงั รัฐควรมีกระบวนการสืบสวน สอบสวน เจา้หน้ีนอกระบบอยา่งต่อเน่ืองและจริงจงั รัฐควร

มีการปราบปรามและบงัคบัใชก้ฎหมายต่อเจา้หน้ีนอกระบบอยา่งชดัเจนและเขม้งวด รัฐควรเพ่ิมฐานความผิดและ

บทลงโทษต่อเจา้หน้ีนอกระบบท่ีเป็นรูปแบบเครือข่าย และรัฐควรเพ่ิมฐานความผิดและบทลงโทษต่อกลุ่มผูมี้

อิทธิพลในการปล่อยเงินกู ้ ซ่ึงสมัพนัธ์ในผลการวเิคราะห์การแกไ้ขปัญหาหน้ีนอกระบบอยา่งบูรณาการและยัง่ยืน 

รอบท่ี 3 (Md. = 4-4.50, IR = 0.00) ตามลาํดบั  

 ดา้นท่ี 2 ดา้นการเพ่ิมช่องทางการเขา้ถึงสินเช่ือในระบบให้กบัลูกหน้ีนอกระบบและประชาชนทัว่ไป                

มีจาํนวน 7 ขอ้ โดยรายการย่อยท่ีผูเ้ช่ียวชาญให้ความคิดเห็น ในรอบท่ี 2 สอดคลอ้งกนัมากท่ีสุดและให้ระดับ

ความสาํคญัมากท่ีสุด (Md. = 5.00, IR = 0.00) มีจาํนวน 4 ขอ้ ประกอบดว้ย รัฐควรมีมาตรการสนบัสนุนการเขา้ถึง

สินเช่ือของลูกหน้ีนอกระบบและผูมี้รายไดน้้อย รัฐควรมีหน่วยงานทางการเงินให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีนอก

ระบบอย่างเพียงพอและทัว่ถึง รัฐควรมีโครงการท่ีหลากหลายในการช่วยเหลือลูกหน้ีนอกระบบในการเขา้ถึง

สินเช่ือ รัฐควรมีมาตรการส่งเสริมการใชรู้ปแบบสหกรณ์ในการแกไ้ขปัญหาหน้ีนอกระบบในสถานท่ีทาํงาน   

รอบท่ี 3 (Md. = 5.00, IR = 0.00) ตามลาํดบั  

 ดา้นท่ี 3  ดา้นการลดภาระหน้ีนอกระบบโดยการไกล่เกล่ียประนอมหน้ี มีจาํนวน 8 ขอ้ โดยรายการยอ่ย

ท่ีผูเ้ช่ียวชาญให้ความคิดเห็นในรอบท่ี 2 สอดคลอ้งกนัมากท่ีสุดและให้ระดบัความสาํคญัมากท่ีสุด (Md. = 5.00, 

IR = 0.00) มีจาํนวน 4 ขอ้ ประกอบดว้ย รัฐควรมีมาตรการท่ีชดัเจนในการลดภาระหน้ีนอกระบบโดยการไกล่เกล่ีย

ประนอมหน้ี รัฐควรมีการดาํเนินงานการไกล่เกล่ียประนอมหน้ีผา่นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งครอบคลุมทุกภาคส่วน 
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3.6 รัฐควรแยกประเภทของเจา้หน้ีนอกระบบเพ่ือประโยชน์ในการไกล่เกล่ียหน้ีนอกระบบรัฐควรมีการเก็บขอ้มูล

การไกล่เกล่ียประนอมหน้ีนอกระบบและจดัทาํฐานขอ้มูล รอบท่ี 3 (Md. = 5.00, IR = 0.00) ตามลาํดบั 

 ดา้นท่ี 4 ดา้นการเพ่ิมศกัยภาพของลูกหน้ีนอกระบบ มีจาํนวน 6 ขอ้ โดยรายการย่อยท่ีผูเ้ช่ียวชาญให้

ความคิดเห็น ในรอบท่ี 2 สอดคลอ้งกันมากท่ีสุดและให้ระดับความสําคญัมากท่ีสุด (Md. = 5.00, IR = 0.00)                      

มีจาํนวน 2 ขอ้ ประกอบด้วย รัฐควรให้ความสําคญัมากข้ึนกับบทบาทขององค์กรการเงินชุมชนท่ีเก่ียวขอ้ง                 

การแกไ้ขปัญหาหน้ีนอกระบบอย่างทั่วถึง และรัฐดาํเนินการประชาสัมพนัธ์์ให้ทราบถึงบทบาทในการแก้ไข

ปัญหาหน้ีนอกระบบของหน่วยงานภาครัฐและองคก์รการเงินชุมชนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

(1) ด้านการดาํเนินการอย่างจริงจงักับเจา้หน้ีนอกระบบท่ีผิดกฎหมาย ควรมีกระบวนการสืบสวน 

สอบสวน เจา้หน้ีนอกระบบอยา่งต่อเน่ือง ชดัเจนและเขม้งวด ในการดาํเนินการฟ้องร้องดาํเนินคดีทางศาลต่อ

เจา้หน้ีนอกระบบและกาํหนดบทลงโทษท่ีรุนแรงต่อเจา้หน้ีนอกระบบ รวมถึงเพ่ิมฐานความผิดและบทลงโทษต่อ

เจา้หน้ีนอกระบบท่ีเป็นรูปแบบเครือข่าย  

(2) ดา้นการเพ่ิมช่องทางการเขา้ถึงสินเช่ือในระบบให้กบัลูกหน้ีนอกระบบและประชาชนทัว่ไป ควรมี

นโยบายและมาตรการส่งเสริมใหเ้จา้หน้ีนอกระบบเปล่ียนเขา้มาสู่เจา้หน้ีในระบบโดยไดรั้บผลตอบแทนเป็นอตัรา

ดอกเบ้ียท่ีถูกตอ้งตามกฏหมายสาํหรับผูป้ระกอบการใชสิ้นเช่ือรายยอ่ยท่ีมีความเส่ียงสูงในแต่ละพ้ืนท่ีโดยตอ้งขอ

อนุญาตจากหน่วยงานรัฐและเสียภาษีอย่างถูกตอ้งตามกฏหมาย รวมทั้งส่งเสริมสถาบนัทางการเงินให้บริการ

สินเช่ือพิเศษสาํหรับกลุ่มลูกหน้ีนอกระบบและส่งเสริมการนาํระบบสหกรณ์มาใชใ้นสถานประกอบการต่างๆ 

(3) ดา้นการลดภาระหน้ีนอกระบบโดยการไกล่เกล่ียประนอมหน้ี ควรดาํเนินการประชาสัมพนัธ์ให้

เจา้หน้ีนอกระบบดาํเนินไกล่เกล่ียประนอมหน้ีและมีมาตรการท่ีชดัเจนในการลดภาระหน้ีนอกระบบโดยการไกล่

เกล่ียประนอมหน้ี รวมทั้งใหค้าํปรึกษาทางการเงินและทางกฎหมายแก่ลูกหน้ีนอกระบบโดยเจา้หนา้ท่ีของรัฐควร

ให้ความสาํคญัต่อการไกล่เกล่ียหน้ีนอกระบบเพ่ือลดภาระหน้ีนอกระบบผา่นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งครอบคลุมทุก

ภาคส่วน  

(4) ด้านการเพ่ิมศักยภาพของลูกหน้ีนอกระบบ ควรสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบของ

หน่วยงานภาครัฐและองคก์รการเงินชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือสร้างภูมิคุม้กนัดว้ยการใหค้วามช่วยเหลือจากหลายภาค

ส่วนทั้ งหน่วยงานรัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม และองค์กรการเงินชุมชนในท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้อง พร้อมทั้ งมี

หน่วยงานกลางในการจดัทาํฐานขอ้มูลทางการเงินในการใหบ้ริการของหน่วยงานภาครัฐและองคก์รการเงินชุมชนท่ี

เก่ียวขอ้งและดาํเนินการประชาสัมพนัธ์ให้ทราบถึงบทบาทในการแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบของหน่วยงาน

ภาครัฐและองคก์รการเงินชุมชนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

8. กติติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณศูนยป์ระสานการปฏิบติัท่ี 2 กองอาํนวยการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร (ศปป.2 

กอ.รมน.) ท่ีให้การสนบัสนุนทุนการศึกษาและประสานงานในการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญรวมทั้งการลงเก็บขอ้มูล

พ้ืนท่ีทอ้งถ่ิน  
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บทคัดย่อ 

 การระงบัขอ้พิพาทดว้ยยติุธรรมเชิงสมานฉนัทเ์ป็นกลไกอยา่งหน่ึงท่ีมีส่วนช่วยจดัการความขดัแยง้และ

ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในสงัคมไทย การพฒันาผูไ้กล่เกล่ียเชิงสมานฉนัทใ์หมี้ความรู้เก่ียวกบักระบวนการไกล่เกล่ีย

ขอ้พิพาทตามแนวทางเชิงสมานฉนัท ์กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ใหมี้ทกัษะในการทาํหนา้ท่ีเป็นคนกลางเพ่ือจดัการความ
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ขดัแยง้และไกล่เกล่ียขอ้พิพาทให้เป็นไปตามหลกัการและจริยธรรมตามท่ีกฎหมายกาํหนด จึงนาํมาสู่การพฒันา

หลกัสูตรการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทเพ่ือจดัการความขดัแยง้เชิงสมานฉันท์ตามมาตรฐานท่ีคณะกรรมการพฒันา                

การบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) กาํหนด การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพโดยใช้การทบทวน

วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง การสัมภาษณ์เชิงลึก และการประชุมระดมความคิดเห็น เพ่ือนาํมาสู่การพฒันาหลกัสูตร

การไกล่เกล่ียขอ้พิพาทตามพระราชบญัญติัการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท พ.ศ. 2562: การไกล่เกล่ียขอ้พิพาทเพ่ือจดัการ

ความขดัแยง้เชิงสมานฉันท์ ท่ีประกอบดว้ย 5 หมวดวิชา 14 รายวิชา จาํนวน 54 ชัว่โมง ซ่ึงเนน้เร่ืองยติุธรรมเชิง

สมานฉันท์ตามหลกัสากล การฟังอยา่งลึกซ้ึง และการส่ือสารอยา่งสันติ หลกัสูตรน้ีถือเป็นกลไกหน่ึงท่ีสามารถ

พฒันาความรู้ความสามารถและทกัษะของบุคลากรในหน่วยงานเพ่ือไปทาํหน้าท่ีเป็นผูไ้กล่เกล่ียขอ้พิพาทเชิง

สมานฉนัทใ์หเ้หมาะสมกบับริบทของสงัคมไทยและนาํพาประเทศไปสู่สงัคมไทยไร้ความรุนแรง 

 

คาํสําคญั: ความรุนแรง, การไกล่เกล่ีย, ยติุธรรมเชิงสมานฉนัท,์ ประเทศไทย 

 

ABSTRACT 

 Reconciliation of disputes with restorative justice is a mechanism to contribute the management of 

conflicts and violence in Thai society. The development of restorative mediator with knowledge and relevant 

laws of the restorative justice results in professional skill of dispute management with principle and legal ethic. 

This leads to develop a program of dispute resolution to manage the controversy with restorative justice in 

accordance with standard of the National Justice Administration Development Board. This qualitative study 

conducted through relevant literature review, in-depth interview and focus group in order to development the 

program of dispute resolution under the Dispute Resolution Act B.E. 2562 (2019): dispute resolution with 

restorative justice. The program consists of 5 courses, 14 subjects and 54 hours, which focus on restorative justice, 

deep listening and nonviolent communication. This program is considered to a mechanism in development of 

knowledge, competence and personnel skills in the organization in terms of restorative mediator, where is suitable 

the Thai context and a non-violent Thai society. 

 

Keywords: Violence, Mediation, Restorative Justice, Thailand 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 ปัญหาความขดัแยง้และความรุนแรงของไทยปรากฏอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงเม่ือเกิดขอ้พิพาทข้ึนแลว้แนวทาง

หลกัในการดาํเนินการจดัการคือการแจง้ความดาํเนินคดีตามกระบวนการยติุธรรมทางอาญา แต่ขอ้พิพาทยงัคงมี

อยูเ่ป็นจาํนวนมาก โดยในปี พ.ศ. 2562 ไดมี้การประกาศใชพ้ระราชบญัญติัการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท พ.ศ. 2562 ข้ึน 

เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐ พนักงานสอบสวน หรือศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพาทภาคประชาชนใชใ้นการยุติหรือระงบั               

ขอ้พิพาททางแพ่งท่ีมีทุนทรัพยไ์ม่มากนัก และขอ้พิพาททางอาญาบางประเภท (พระราชบญัญติัการไกล่เกล่ีย                  

ขอ้พิพาท พ.ศ. 2562, 2562) ทั้ งน้ีในการระงับขอ้พิพาทจาํเป็นตอ้งให้ความสําคญักับผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย                  

จึงเห็นควรนาํ “ยติุธรรมเชิงสมานฉันท”์ มาเป็นกระบวนการในการจดัการความขดัแยง้และความรุนแรง โดยการตกลง

หาทางออกร่วมกนัของผูเ้ก่ียวขอ้งไม่ว่าจะเป็นผูเ้สียหาย ผูก้ระทาํผิด และสังคม เพ่ือนาํไปสู่การสาํนึกผิด การแสดง
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ความรับผิดชอบ การเยียวยาชดใช ้และการใหอ้ภยั อนัจะก่อใหเ้กิดการฟ้ืนคืนความสัมพนัธ์ของคู่กรณี ลดปัญหา

ในกระบวนการยติุธรรมจากกรณีคดีลน้ศาล ลดงบประมาณของภาครัฐ รวมทั้งลดปัญหาความขดัแยง้ และเกิด

ความสมานฉันท์ข้ึนในสังคม ซ่ึงตอ้งดาํเนินการตั้งแต่เร่ิมตน้มีความขดัแยง้เกิดข้ึน แมจ้ะเป็นเพียงความขดัแยง้

เพียงเล็กนอ้ยก็เพ่ือเป็นการจดัการให้ความขดัแยง้ไม่ขยายตวัไปสู่ความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน (จุฑารัตน์ เอ้ืออาํนวย 

และคณะ, 2563) 

 ทั้งน้ี พระราชบญัญติัดงักล่าวในมาตรา 10 ก (1) บญัญติัคุณสมบติัของผูท่ี้ประสงคจ์ะข้ึนทะเบียนเป็น 

ผูไ้กล่เกล่ียตอ้งผ่านการฝึกอบรมการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทตามหลกัสูตรท่ี กพยช. รับรองประเภท (พระราชบญัญติั

การไกล่เกล่ียขอ้พิพาท พ.ศ. 2562, 2562) บทความน้ีจึงมุ่งนาํเสนอการพฒันาหลกัสูตรการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทเพ่ือ

จัดการความขดัแยง้เชิงสมานฉันท์ เพ่ือให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมีเคร่ืองมือทางวิชาการท่ีสามารถนาํไปใชใ้น                

การไกล่เกล่ียคดีความ และมีแนวทางปฏิบติัในการจดัการความขดัแยง้เชิงสมานฉนัท ์อนันาํไปสู่การลดความรุนแรง

ในสงัคมไดท้างหน่ึง 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

พฒันาหลักสูตรการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทเพ่ือจัดการความขัดแยง้เชิงสมานฉันท์ เพ่ือให้หน่วยงาน 

ท่ีเก่ียวขอ้งมีเคร่ืองมือทางวิชาการท่ีสามารถนาํไปใชใ้นการไกล่เกล่ียคดีความ และมีแนวทางปฏิบติัในการจดัการ

ความขดัแยง้เชิงสมานฉนัท ์อนันาํไปสู่การลดความรุนแรงในสงัคมไดท้างหน่ึง 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 แนวคดิเกีย่วกบัการพฒันาหลกัสูตร 

 นักวิชาการหลายท่านได้พฒันาแนวคิดการออกแบบหลกัสูตรไวห้ลากหลายรูปแบบท่ีปรับเปล่ียน 

ไปตามสภาพและความเหมาะสมของแต่ละบริบทท่ีมีความแตกต่างกนั โดยคร้ังน้ีนาํทฤษฎีการพฒันาหลกัสูตร

ของ Beauchamp (1981) มาประยกุตร่์วมกบัแนวคิดการออกแบบและพฒันาหลกัสูตรของ Taba (1962) ท่ีกล่าววา่  

การออกแบบหลกัสูตรควรมีองคป์ระกอบ 7 ส่วน คือ 1) สาํรวจความตอ้งการ 2) กาํหนดจุดมุ่งหมาย 3) คดัเลือก

เน้ือหาสาระ 4) จดัเน้ือหาสาระ 5) เลือกประสบการณ์เรียนรู้ 6) จดัประสบการณ์เรียนรู้ และ 7) กาํหนดวิธีวดัและ

ประเมินผล รวมถึงแนวทางการออกแบบหลกัสูตรตามแนวคิดของ สงดั อุทรานันท์ (2552, น. 38-40) ท่ีมีแนวทาง             

การออกแบบคลา้ยคลึงกบักบั Taba โดยเพ่ิมในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนาํร่างหลกัสูตรไปทดลองใช ้พร้อมทั้ง

ประเมินร่างหลกัสูตรเพ่ือหาขอ้บกพร่องและทาํการปรับปรุงแกไ้ขก่อนนาํไปใชป้ฏิบติังานจริง เพ่ือใหห้ลกัสูตรท่ี

ออกแบบมานั้นมีความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน  
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 กรณีศึกษาหลกัสูตรอบรมการไกล่เกลีย่ข้อพพิาทและการจดัการความขัดแย้ง 

 การพฒันาหลกัสูตรคร้ังน้ี คณะผูว้จิยัจึงเลือกทบทวนหลกัสูตรอบรมท่ี กพยช. รับรองเป็นหลกั ร่วมกบั

ทบทวนหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไกล่เกล่ียและการจดัการความขดัแยง้ของหน่วยงานต่างๆ จาํนวทั้งส้ิน 14 

หลกัสูตร โดยพบวา่กรณีศึกษาหลกัสูตรอบรมแบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะ0

1 (วนัชยั มีชาติ และคณะ, 2565) ดงัน้ี  

 กรณีศึกษาแบบที่ 1 หลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

พ.ศ. 2562 จํานวน 2 หลักสูตร คือ หลกัสูตรอบรมท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑต์ามท่ี กพยช. กาํหนดไว ้หรือเรียกวา่ 

“หลกัสูตรกลาง” ท่ีผ่านการรับรองจาก กพยช. (คณะกรรมการการบริหารงานยติุธรรมแห่งชาติ, 2562, หนา้ 16) 

คือ หลกัสูตรอบรมการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทตามพระราชบญัญติัการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท พ.ศ. 2562 (จาํนวน 36 

ชัว่โมง 5 วนั) ของ คณะอนุกรรมการส่งเสริม พฒันา และขบัเคล่ือนการดาํเนินงานการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท ท่ีมีกรม

คุม้ครองสิทธิและเสรีภาพเป็นนายทะเบียนตามพระราชบญัญติัการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท พ.ศ. 2562 (กรมคุม้ครอง

สิทธิและเสรีภาพ, 2562) และ หลกัสูตรการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทสาํหรับผูป้ระสงคจ์ะขอข้ึนทะเบียนเป็นผูไ้กล่เกล่ีย

ตามพระราชบญัญติัการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท พ.ศ. 2562 โดยสํานักส่งเสริมงานตุลาการ สํานักงานศาลยุติธรรม

(จาํนวน 36 ชัว่โมง 6 วนั) สาํนกังานศาลยติุธรรม, 2562) 

 กรณีศึกษาแบบที่ 2 หลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

พ.ศ. 2562 (หลักสูตรกลางและเพิ่มเติมรายวิชาเฉพาะ (Extra Training Program) ที่สอดคล้องกับภารกิจของ

หน่วยงาน) จํานวน 2 หลักสูตร คือ หลกัสูตรการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทตามพระราชบญัญติัการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท 

พ.ศ. 2562 โดยสภาทนายความในพระบรมราชูปถมัภ ์(จาํนวน 40 ชัว่โมง 5 วนั) (สภาทนายความในพระบรมราชูปถมัภ,์ 

2563) และหลกัสูตรอบรมนักเจรจาไกล่เกล่ียตามพระราชบญัญติัไกล่เกล่ียขอ้พิพาท ปี พ.ศ. 2562 โดยศูนยส์ันติวิธี 

สาํนกังานปลดักระทรวง กระทรวงสาธารณสุข (จาํนวน 42 ชัว่โมง 5 วนั) (ศูนยส์นัติวธีิสาธารณสุข, 2563) 

 กรณีศึกษาแบบที ่3 หลกัสูตรทีเ่กีย่วกบัการไกล่เกลีย่ข้อพพิาทหรือการจดัการความขัดแย้ง คือ หลกัสูตร

อบรมของหน่วยงานต่างๆ ท่ีจดัการฝึกอบรมเก่ียวกบัการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท การจดัการความขดัแยง้ใหแ้ก่บุคลากร

ภายในหน่วยงาน หรือผูส้นใจ โดยเป็นหลักสูตรของไทย จํานวน 9 หลักสูตร เช่น หลกัสูตรความรู้เบ้ืองตน้และ

เทคนิคการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท (Video Conference) โดยสาํนกัส่งเสริมงานตุลาการ สาํนกังานศาลยติุธรรม หลกัสูตร 

การอบรมเชิงปฏิบติัการผูท้าํหนา้ท่ีไกล่เกล่ียขอ้พิพาทชั้นบงัคบัคดีประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยศูนยไ์กล่

เกล่ียขอ้พิพาท กรมบงัคบัคดี หลกัสูตรนกัเจรจาไกล่เกล่ีย โดยสถาบนัพระปกแกลา้ เป็นตน้ และ หลักสูตรของ

ต่างประเทศ 1 หลักสูตร คือ หลกัสูตรอบรมระดบัภูมิภาคเร่ือง “หลกัสูตรกระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉันท์” 

(Regional Training Workshop on Restorative Justice Programmers) โดยสํานักงานว่าดว้ยยาเสพติดและอาชญากรรม 

แห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crime: UNODC) (จาํนวน 14 ชัว่โมง 45 นาที 2.5 วนั) 

(United Nations Office on Drugs and Crime, 2019) 

 แนวคดิเร่ืองการจดัการความขัดแย้งด้วยการไกล่เกลีย่ข้อพพิาท 

 การจดัการความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในสงัคมไทยท่ีมีบริบทแตกต่างกบัสงัคมอ่ืน ๆ  อาจตอ้งอาศยัวธีิการและ

เคร่ืองมือท่ีมีลกัษณะให้สอดคลอ้งกบับริบทของสังคม การไกล่เกล่ียขอ้พิพาทเพ่ือให้เกิดผลท่ีพอใจของคู่กรณี 

เพ่ือสลายความขดัแยง้อยา่งสนัติและไม่ใชค้วามรุนแรงดว้ยการสร้างความร่วมมือเพ่ือหาความเห็นท่ีเป็นฉนัทามติ  

                                                   
1   อ่านขอ้มูลเพ่ิมเติมไดท่ี้ วนัชัยั มีชาติ และคณะ, (2565), รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์โครงการสู่สังคมไทยไร้ความรุนแรง: การพฒันา

เคร่ืองมือการไกล่เกล่ียและแนวทางปฏิบติัในการจดัการความขดัแยง้เชิงสมานฉนัท,์ กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
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ในการขจดัปัญหาความขดัแยง้ใหห้มดไปดว้ยกระบวนวธีิการสร้างความสนัติสุขอยา่งสนัติและไม่ใชค้วามรุนแรง 

(ประทบัจิต นีละไพจิตร, 2555) 

 การสร้างสันติภาพเป็นกระบวนการแปลงเปล่ียนความขดัแยง้ซ่ึงโดยทั่วไปมกัจะนํามาใช้ในภาวะ

หลงัจากความรุนแรงยติุลง โดยกระบวนการดงักล่าวให้ความสําคญักบัความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนและจบลงแลว้แต่

ความขัดแยง้ยงัคงมีอยู่ ซ่ึงกรอบวิเคราะห์ของ Lederach (2005, p. 143) ยอมรับแนวทาง “ความยุติธรรมเชิง

สมานฉันท์” (Restorative Justice) แทนกระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก ทั้ งน้ี  Lederach (2003) กล่าวถึง

องค์ประกอบของความยุติธรรมท่ีมีศกัยภาพ ช่วยลดความรุนแรงและฟ้ืนฟูสัมพนัธภาพมีสามประการ ไดแ้ก่                 

(1) การปลอดจากการกีดกนัแบ่งแยกจากการเขา้ถึงและมีส่วนร่วมในขั้นตอนกระบวนการทางการเมือง เศรษฐกิจ 

สงัคม รวมทั้งกระบวนการยติุธรรม (2) การเคารพสิทธิพ้ืนฐาน คือ ความสามารถเขา้ถึงปัจจยัพ้ืนฐานท่ีจาํเป็นต่อ

การดาํรงชีพ และ (3) การยอมรับอตัลกัษณ์ของกลุ่มหรือบุคคล   

 นอกจากน้ี Galtung and Lederach นาํเสนอรูปแบบการจดัการความขดัแยง้โดยพิจารณาจากสาเหตุเบ้ืองลึก 

ท่ีเป็นสาเหตุของความขดัแยง้ และใหค้วามสาํคญักบัการเสริมสร้างความสมัพนัธ์ทางสงัคมและเง่ือนไขของกรอบ

เวลา โดยเฉพาะแนวทางการจดัการความขดัแยง้ของ Galtung ท่ีถูกพฒันาให้ใชไ้ดก้บัความขดัแยง้ทุกรูปแบบ                

ทั้งแบบสมมาตร (คู่ขดัแยง้ฝ่ายต่างๆ มีอาํนาจเท่ากนัหรือสมดุลกนั) และไม่สมมาตร (คู่ขดัแยง้ฝ่ายต่างๆ มีอาํนาจ

ไม่เท่าหรือไม่สมดุลกนั) (Galtung, 2005, pp. 222-234) 

 แนวคดิเกีย่วกบักระบวนการยุตธิรรมเชิงสมานฉันท์ 

 ยุติธรรมสมานฉันท์เป็นแนวคิดท่ีให้ความสําคญักับการเยียวยาผูเ้สียหาย และสร้างความสํานึกแก่

ผูก้ระทาํผิด โดยเป็นกระบวนการท่ีทุกฝ่าย รวมถึงชุมชนไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาแนวทางการดาํเนินการ 

จึงเปล่ียนจากการ “แกแ้คน้” เป็น “แกไ้ข” เปล่ียนจากกระบวนการยติุธรรมท่ี ”เป็นทางการ” โดยหน่วยงานของรัฐ

เป็นกระบวนการยติุธรรมแบบ “ไม่เป็นทางการ” โดยชุมชน และ เปล่ียนการ “แพ-้ชนะ” ไปสู่การ “สร้างสมานฉันท์” 

กบัทุกฝ่าย โดยท่ี “กระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัท”์ หมายถึง การบรรเทาความเสียหายแก่เหยื่ออาชญากรรม

ใหก้ลบัสู่สภาพดีดงัเดิม ทาํใหเ้หยือ่อาชญากรรมเป็นศูนยก์ลางของกระบวนการยติุธรรม ขณะเดียวกนัก็บูรณาการ

ผูก้ระทาํผิดและสังคมเขา้ดว้ยกนั โดยส่ิงท่ีตอ้งคาํนึงถึงการบรรเทาความเสียหายแก่เหยื่ออาชญากรรมให้ไดรั้บ

การชดใชท้ดแทนมูลค่าของทรัพยสิ์นท่ีเสียหาย รวมทั้งความเสียหายส่วนบุคคลอ่ืนๆ กลบัคืน การเยียวยาอาการ

บาดเจ็บ การทาํใหเ้กิดความรู้สึกปลอดภยั การทาํใหเ้กิดความรู้สึกพลงัอาํนาจกลบัคืนมา การบรรเทาความเสียหาย

แก่เกียรติยศศกัด์ิศรี และการทาํใหเ้กิดความรู้สึกวา่ไดบ้รรลุถึงความยติุธรรมแลว้ (จุฑารัตน์  เอ้ืออาํนวย, 2548) 

 จากผลงานหลายเร่ืองบ่งช้ีใหเ้ห็นชดัเจนวา่ผูไ้กล่เกล่ียเป็นบุคคลท่ีมีความสาํคญัต่อกระบวนการจดัการ

ความขดัแยง้ อีกทั้งหลายหน่วยงานนาํการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทมาใชเ้พ่ือจดัการความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในบริบทต่างๆ 

ยติุธรรมเชิงสมานฉันท์นับเป็นองคค์วามรู้ท่ีถูกนาํไปใชจ้ดัการความขดัแยง้ในหลายบริบทไม่จาํกดัว่าตอ้งเป็น            

ขอ้พิพาทหรือคดีความท่ีเขา้สู่กระบวนการยุติธรรมแลว้เท่านั้น หากแต่ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ยงัถูกนํามาใช้

จดัการความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชน สะทอ้นให้เห็นวา่ การไกล่เกล่ียขอ้พิพาทดว้ยยติุธรรมเชิงสมานฉันท์

นับเป็นอีกหน่ึงแนวปฏิบติัท่ีดีท่ีควรนาํมาทาํการศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการลดความขดัแยง้ท่ี

เกิดข้ึนระหวา่งประชาชน ชุมชน ทั้งยงัช่วยใหเ้กิดการชดเชยเยยีวยาระหวา่งคู่กรณี รวมทั้งผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจาก

ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนใหไ้ดรั้บความเป็นธรรม  

 ดงันั้นคณะผูว้ิจยัจึงนาํองคค์วามรู้จากแนวคิดการพฒันาหลกัสูตร กรณีศึกษาหลกัสูตรอบรมท่ีเก่ียวกบั

การไกล่เกล่ียขอ้พิพาท แนวคิดการจดัการความขดัแยง้ แนวคิดยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ แนวคิดการไกล่เกล่ีย                 
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ขอ้พิพาท มาพฒันาเป็นหลกัสูตรการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทเพ่ือจดัการความขดัแยง้เชิงสมานฉนัท ์เพ่ือใหห้น่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งมีกลไกและแนวทางปฏิบติัเพ่ือนําไปใช้การพฒันาความรู้ความสามารถของผูท้าํหน้าท่ีไกล่เกล่ียใน               

การจัดการความขดัแยง้และความรุนแรงในสังคม นับเป็นกลไกอย่างหน่ึงท่ีจะช่วยทาํให้สังคมมีแนวทางใน                

การจดัการความขดัแยง้เชิงสมานฉนัทเ์พ่ือส่งเสริมใหส้งัคมมีความสงบสุขไร้ความรุนแรงต่อไป    

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

4.1 แบบแผนการวจิยั  

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการศึกษาขอ้มูลจากเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษา 

ต่างประเทศ การสมัภาษณ์เชิงลึก และการประชุมระดมความคิดเห็น 

4.2 ผู้ให้ข้อมูลสําคญั 

ผูใ้ห้ขอ้มูลสาํคญัในคร้ังน้ี ใชว้ิธีการคดัเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีมาจากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง

ในการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท รวมทั้งการพฒันาและจดัหลกัสูตรการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทตามพระราชบญัญติัการไกล่เกล่ีย

ขอ้พิพาท พ.ศ. 2562 โดยแบ่งเป็น 

 1) ผู้ให้ข้อมูลสําคัญในการศึกษาสภาพปัญหา และความจําเป็น (training needs) ในการพัฒนา

หลักสูตร ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก จํานวน 15 ราย และการจัดประชุมระดมความคิดเห็น จํานวน 16 ราย 

ประกอบดว้ย 

  1.1) ผูไ้กล่เกล่ียท่ีมีประสบการณ์ในการไกล่เกล่ียขอ้พิพาททั้ งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค                

ไม่นอ้ยกวา่ 10 ปี เช่น ตวัแทนจากศูนยย์ติุธรรมชุมชน ตวัแทนจากสาํนกังานยติุธรรมจงัหวดั ตวัแทนจากองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นตน้ 

  1.2) ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเป็นนายทะเบียนในการดาํเนินการไกล่เกล่ีย

ขอ้พิพาท คือ กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ 

  1.3) ผูบ้ริหารของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการเป็นนายทะเบียนในการดาํเนินการไกล่เกล่ีย

ขอ้พิพาท เช่น สาํนกังานปลดักระทรวงยติุธรรม สาํนกังานยติุธรรมจงัหวดั กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นตน้ 

  2) ผู้ให้ข้อมูลสําคัญต่อร่างหลักสูตรโดยการประชุมรดความคิดเห็น จํานวน 16 ราย คือ 

นกัวิชาการ เจา้หนา้ท่ีจากหน่วยงานในกระบวนการยติุธรรม ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและเอกชนท่ีมีบทบาท

สาํคญัและประสบการณ์ในการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมเก่ียวกบัการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท การจดัการความขดัแยง้ 

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ไม่น้อยกว่า 10 ปี เช่น กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ ศาล สํานักงานตาํรวจแห่งชาติ 

กระทรวงสาธารณสุข ศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพาทภาคประชาชน กรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน สถาบนั

พระปกเกลา้ สถาบนัเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย สถาบนัการศึกษาท่ีมีการเรียนการสอนดา้นการจดัการ

ความขดัแยง้ เป็นตน้ 

4.3 เคร่ืองมือวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย 

 1) แบบสมัภาษณ์สภาพปัญหา และความจาํเป็น (training needs) ซ่ึงเป็นแบบสมัภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง 

 2) ประเด็นในการประชุมระดมความคิดเห็นเพ่ือสาํรวจสภาพปัญหา และความจาํเป็น (training needs)  
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 3) ประเด็นในการประชุมระดมความคิดเห็น เพ่ือให้ความเห็นต่อ (ร่าง) หลกัสูตรการไกล่เกล่ีย               

ขอ้พิพาทตามพระราชบญัญติัการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท พ.ศ. 2562: การไกล่เกล่ียขอ้พิพาทเพ่ือจดัการความขดัแยง้ 

เชิงสมานฉนัท ์

4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

คณะผูว้ิจยันาํเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัมาใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยมีขั้นตอนในการดาํเนินการ 

ดงัน้ี  

 1) สาํรวจสภาพ ปัญหา และความตอ้งการจาํเป็น ในการพฒันาหลกัสูตรการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทเพ่ือ

จดัการความขดัแยง้เชิงสมานฉนัท ์ดว้ยการสมัภาษณ์เชิงลึก และจดัประชุมระดมความคิดเห็น  

 2) ออกแบบ และสร้าง (ร่าง) หลกัสูตรการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทตามพระราชบญัญติัการไกล่เกล่ีย 

ขอ้พิพาท พ.ศ. 2562: การไกล่เกล่ียขอ้พิพาทเพ่ือจดัการความขดัแยง้เชิงสมานฉนัท ์

 3) จดัประชุมระดมความคิดเห็นต่อ (ร่าง) หลกัสูตรการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทฯ  

 4) นําความคิดเห็นจากการประชุมระดมความคิดเห็นมาปรับปรุง (ร่าง) หลกัสูตรการไกล่เกล่ีย 

ขอ้พิพาทฯ เพ่ือนาํไปทดลองฝึกอบรม       

4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

คณะผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง การสัมภาษณ์ และการประชุม

ระดมความคิดเห็นมาวิเคราะห์เน้ือหา ใน 3 ลักษณะ คือ การตีความข้อมูล การเปรียบเทียบข้อมูล และ                           

การสังเคราะห์ขอ้มูล เพ่ือสร้างขอ้สรุปแบบอุปนัย ซ่ึงจะอภิปรายถึงขอ้เท็จจริงท่ีคน้พบตามสภาพการณ์และ

ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน จากนั้นจะนาํเสนอผลวจิยั  

 

5. ผลการวจัิย 

 5.1 ผลการสังเคราะห์สภาพ ปัญหา และความต้องการจําเป็นเพ่ือการพฒันาหลักสูตร จากการสัมภาษณ์

เชิงลึกและการประชุมระดมความคิดเห็นจากผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั สรุปไดด้งัน้ี  

  (1) ทักษะของผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพ่ือจัดการความขัดแย้งเชิงสมานฉันท์ การเป็นผูไ้กล่เกล่ียท่ีดี 

ควรตอ้งได้รับความรู้ท่ีเก่ียวกับหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการไกล่เกล่ีย เช่น กระบวนการไกล่เกล่ีย 

หลกัการเป็นคนกลาง ทศันคติท่ีดีต่อการไกล่เกล่ีย การแสดงออกทั้งทางท่าทาง สีหนา้ คาํพดู และความคิด การให้

อภยั การเขา้ใจบทบาทของตนเองในการเป็นผูไ้กล่เกล่ียตามบริบทของขอ้พิพาท เป็นตน้ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานองค์

ความรู้ ประกอบกบัการพฒันาทกัษะในการเป็นผูไ้กล่เกล่ียท่ีจาํเป็นตอ้งทราบ เช่น การส่ือสารเชิงสันติ การฟัง

อยา่งลึกซ้ึง สุนทรียสนทนา การทวนความ การกรองอคติ การสร้างดุลอาํนาจระหวา่งคู่กรณี เป็นตน้ ผ่านการฝึก

ปฏิบติัดว้ยกรณีศึกษา การแสดงบทบาทสมตติ  

  (2) ขอบเขตรายวิชายุติธรรมเชิงสมานฉันท์ รายวิชายุติธรรมเชิงสมานฉันท์เป็นจุดเด่นของ

หลกัสูตรน้ี ควรแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบติั เพ่ือให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมีความรู้เร่ือง

หลกัการ แนวคิด และทฤษฎีของยติุธรรมเชิงสมานฉันท์ โดยเฉพาะหัวใจสาํคญัของยติุธรรมเชิงสมานฉันท์ คือ 

การคน้หาความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของคู่กรณี เพ่ือนาํไปสู่การจดัการ แกไ้ข ชดใชเ้ยยีวยา เพ่ือฟ้ืนฟสูมัพนัธภาพของ

คู่กรณีใหก้ลบัมาเหมือนเดิม บทบาทของเหยือ่อาชญากรรมในยติุธรรมเชิงสมานฉนัท ์และการวเิคราะห์ความเส่ียง

เม่ือดาํเนินการตามกระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉันทม์าใช ้ซ่ึงเม่ือนาํไปประกอบกบัการฝึกปฏิบติัท่ีมีการเตรียมการ
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ก่อน-ระหวา่ง-หลงัการไกล่เกล่ียดว้ยกระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉันท ์จะช่วยทาํให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมีทั้ง

ความรู้ความเขา้ใจในหลกัการ จนสามารถนาํมาเอาความรู้มาประยกุตใ์ชผ้า่นการฝึกปฏิบติั  

  (3) รูปแบบการจัดการเรียนการสอน นอกจากการบรรยายแบบมีส่วนร่วม การสัมมนา การสาธิต 

การฝึกปฏิบติัถือเป็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ีสําคญัต่อการพฒันาทกัษะให้แก่ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมเพ่ือเป็น                 

ผูไ้กล่เกล่ียขอ้พิพาทเพ่ือจดัการความขดัแยง้เชิงสมานฉันท์ได ้ควรมีการนาํเสนอวิดิโอภาพเหตุการณ์ ภาพถ่าย 

ภาพวาดจาํลองเหตุการณ์ หรือลกัษณะท่าทางต่างๆ มาใชป้ระกอบการฝึกปฏิบติัดว้ย เพ่ือให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม

เห็นภาพและเขา้ใจถึงบริบทท่ีเกิดข้ึนจากสถานการณ์จริง ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการนาํไปปรับใชต้่อไปร่วมกบั

การฝึกปฏิบติัผ่านกรณีศึกษาดว้ยการแสดงแบบบทบาทสมมติ ให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมทุกคนไดฝึ้กปฏิบติัจริง 

หรือใหจ้บัคู่ฝึกปฏิบติั  

 5.2 หลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562: การไกล่เกลี่ย 

ข้อพพิาทเพ่ือจดัการความขัดแย้งเชิงสมานฉันท์  

  (1) โครงสร้างรายวชิาของหลกัสูตร ประกอบดว้ย หมวดวชิา 5 หมวดวชิา แบ่งเป็น 14 รายวชิา รวม

ระยะเวลาอบรมทั้งส้ิน 54 ชัว่โมง ดงัน้ี  

  หมวดวิชาที่ 1 ธรรมชาติของความขัดแย้งและการวิเคราะห์ความขัดแย้ง และแนวคิดทฤษฎี 

เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (จํานวน 3 รายวิชา: 12 ช่ัวโมง) เป็นหมวดวิชาท่ีมุ่งหมายให้ผูเ้ขา้รับการอบรม

เขา้ใจธรรมชาติของความขดัแยง้ ซ่ึงจะนาํไปสู่การวิเคราะห์สาเหตุของความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน นอกจากน้ียงัมุ่งให้

เขา้ใจหลกัการ แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท และกระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉนัท ์

เพ่ือเป็นแนวทางในการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทใหไ้ดป้ระสิทธิผลอยา่งสูงสุดเพ่ือจดัการความขดัแยง้เชิงสมานฉนัท ์ 

  หมวดวิชาที่ 2 กฎหมายกลางในการไกล่เกลี่ยข้อพพิาท : การจัดกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  

การจดัทาํข้อตกลงและบันทกึข้อตกลงระงบัข้อพพิาท (จาํนวน 3 รายวชิา: 12 ช่ัวโมง) เป็นหมวดวชิาท่ีมุ่งสร้างให้

ผูเ้ขา้รับการอบรมมีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกับการจัดกระบวนการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท รวมถึงการจัดทาํ

ขอ้ตกลงและบนัทึกขอ้ตกลงระงบัขอ้พิพาท ตลอดจนการมีความรู้ความเขา้ใจกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ อนัเก่ียว 

เน่ืองกบัการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท อนัถือเป็นภารกิจท่ีสาํคญัของนกัไกล่เกล่ียผูท่ี้จะตอ้งธาํรงบทบาทในการถ่ายทอด

และขบัเคล่ือนการไกล่เกล่ียขอ้พิพาททั้งทั้งแพง่และทางอาญาไปสู่การปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม  

  หมวดวชิาที ่3 จติวทิยาเพ่ือการส่ือสารกบัภาษากายกบัการไกล่เกลีย่ (จาํนวน 4 รายวชิา: 18 ช่ัวโมง)  

เป็นหมวดวิชาท่ีมุ่งหมายให้ผูเ้ขา้รับการอบรมมีเทคนิคการส่ือสารเพ่ือโน้มน้าวใจให้คู่กรณีมีความเช่ือมัน่ใน                

การไกล่เกล่ียความขดัแยง้ท่ีจดัข้ึน รวมถึงมีสมัพนัธภาพอนัดีงามระหวา่งผูไ้กล่เกล่ียกบัคู่กรณีทั้งสองฝ่าย ดว้ยการฝึก

ปฏิบติัการฟังอยา่งลึกซ้ึง และการส่ือสารอยา่งสนัติ ซ่ึงนาํไปสู่ความสาํเร็จในการเจรจาไกล่เกล่ียขอ้พิพาทท่ีเกิดข้ึน  

  หมวดวิชาที่ 4 คุณสมบัติ จริยธรรมของผู้ไกล่เกลี่ย ปัจจัยแห่งความสําเร็จ ข้อท้าทาย อุปสรรคใน

การเจรจาไกล่เกลี่ย การจดัการกบับุคคลที่ยากกบัการเจรจาและการจัดการอารมณ์ของตนเอง (จาํนวน 3 รายวชิา: 

6 ช่ัวโมง) เป็นหมวดวชิาท่ีมุ่งหมายใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถพฒันาศกัยภาพตนเองใหเ้ป็นผูไ้กล่เกล่ียขอ้พิพาท 

โดยถึงพร้อมดว้ยศกัยภาพ และสามารถประสานสมัพนัธ์เช่ือมต่อองคาพยพต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในบริบทการจดัการ

ความขดัแยง้ได้อย่างมีสัมฤทธิผล นอกจากน้ียงัมุ่งพฒันาผูเ้ขา้รับการอบรมให้ตระหนักถึงการพฒันาตนเอง                  

เพ่ือนาํไปสู่การจดัการขอ้พิพาทท่ีเกิดข้ึนไดอ้ย่างสร้างสรรค ์รวมถึงการเป็นผูไ้กล่เกล่ียท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม                 

มีความรับผิดชอบ และมีการจัดการอารมณ์ของตนเองเม่ืออยู่ในสถานการณ์การไกล่เกล่ียท่ีทา้ทายได้อย่างมี

ประสิทธิผล  
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  หมวดวิชาที่ 5 การฝึกปฏิบัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่ง ทางอาญา และประเด็นสาธารณะ                

โดยใช้สถานการณ์จําลอง (จํานวน 1 รายวิชา: 6 ช่ัวโมง) เป็นหมวดวิชาท่ีมุ่งหมายให้ผูเ้ขา้รับการอบรมมีความรู้

ความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการการไกล่เกล่ียขอ้พิพาททางแพ่ง และการไกล่เกล่ียขอ้พิพาททางอาญา โดยเขา้ใจ

บทบาทหน้าท่ีของตนเองในการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท ตลอดจนสามารถพฒันาทักษะและเรียนรู้ปัญหาใหม่ๆ                      

ท่ีเกิดข้ึนในการจดัการงานดา้นการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท เพ่ือให้เกิดความคิดแบบบูรณาการในการจดัการปัญหาได้

อยา่งมีประสิทธิผลสูงสุด 

  (2) รูปแบบการเรียนการสอน ประกอบดว้ย การบรรยายแบบมีส่วนร่วม การสัมมนา การสาธิต 

กรณีศึกษา และการฝึกปฏิบติั 

  (3) การสําเร็จการอบรม ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมท่ีผ่านการฝึกอบรมและจะได้รับวุฒิบัตรตอ้งมี

คุณสมบติั ไดแ้ก่ (1) มีระยะเวลาเขา้ร่วมการเรียนตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของระยะเวลาการฝึกอบรม 

(2) ผ่านการฝึกปฏิบติัการไกล่เกล่ียขอ้พิพาททางแพ่ง/ทางอาญา/ประเดน็สาธารณะ ฝึกปฏิบติัในหอ้งเรียนโดยใช้

สถานการณ์จาํลอง และ (3) ผ่านการประเมินจากการทดสอบความรู้หลงัเสร็จส้ินการฝึกอบรม โดยไดรั้บคะแนน

ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 ของคะแนนทั้งหมด 

 

6. อภิปรายผล  

 หลกัสูตรการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทฯ น้ี พฒันาตามแนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตรของ Taba (1962) 

และสงดั อุทรานนัท ์(2552, น. 38-40) ซ่ึงเป็นหลกัสูตรการฝึกอบรมท่ีสอดคลอ้งตามกรณีศึกษาแบบท่ี 2 หลกัสูตร

อบรมการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทตามพระราชบญัญติัการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท พ.ศ. 2562 (หลกัสูตรกลางและเพ่ิมเติม

รายวชิาเฉพาะ (Extra Training Program)) โดยบูรณาการโครงสร้างเน้ือหาหลกักบัหลกัสูตรกลางโดยกองส่งเสริม

การระงบัขอ้พิพาท กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยติุธรรม ประกอบกบัหลกัสูตรอบรมระดบัภูมิภาค เร่ือง 

“หลกัสูตรกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์” (Reginal Training Workshop on Restorative Justice Programmes)” 

โดยสํานักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ ซ่ึงเป็นหลกัสูตรท่ีได้รับการรับรองจาก

องคก์ารสหประชาติทาํใหมี้ความเป็นสากล มาจดัเป็นโครงสร้างหลกัของหลกัสูตรน้ี ในลกัษณะเดียวกบัหลกัสูตร

ของสภาทนายความในพระบรมราชูปถมัภ์ (2563) และ ศูนยส์ันติวิธีสาธารณสุข (2563) ท่ีให้ความสําคญักบั               

การพฒันาผูไ้กล่เกล่ียตามกฎหมาย อีกทั้ งยงัสอดคลอ้งกับบทบาทและภารกิจท่ีสามารถนาํไปประยุกต์ใชใ้ห้

เหมาะสมกบับริบทของแต่ละหน่วยงาน โดยเฉพาะการเพ่ิมเติมเน้ือหารายวิชาเร่ืองยติุธรรมเชิงสมานฉนัท ์การฟัง

อยา่งลึกซ้ึงสาํหรับผูไ้กล่เกล่ีย และการส่ือสารอยา่งสันติ ซ่ึงมาจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งแนวคิด

ความขดัแยง้และการจดัการความขดัแยง้ดว้ยการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท ของ ประทบัจิต นีละไพจิตร (2555) และ 

Galtung and Lederach (Galtung, 2005, pp. 222-234) ประกอบกบัแนวคิดเก่ียวกบักระบวนการยติุธรรมเชิงสมานฉันท ์

ของ จุฑารัตน์ เอ้ืออาํนวย (2548) และผลการสังเคราะห์สภาพ ปัญหา และความตอ้งการจาํเป็นเพ่ือการพฒันา

หลกัสูตรจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการประชุมระดมความคิดเห็นจากผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั ท่ีมีความคิดเห็นไปใน

ทิศทางเดียวกนัวา่ การเป็นผูไ้กล่เกล่ียท่ีมีทกัษะจดัการความขดัแยง้เชิงสมานฉนัท ์จาํเป็นตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจ 

ถึงหลกัการและ แนวคิดยติุธรรมเชิงสมานฉนัท ์ซ่ึงเป็นหน่ึงในวธีิการจดัการความขดัแยง้และความรุนแรง จาํเป็น

ท่ีจะตอ้งทาํหน้าท่ีให้ผูเ้ขา้รับการไกล่เกล่ียเกิดความรู้สึกปลอดภยั ความรู้สึกพลงัอาํนาจและเกียรติยศศักด์ิศรี

กลบัคืน และเกิดความรู้สึกวา่บรรลุถึงความยติุธรรม 
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7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

ควรนาํหลกัสูตรการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทฯ ทดลองจดัฝึกอบรมใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีในสงักดัสาํนกังานยติุธรรม

จงัหวดั เครือข่ายยติุธรรมชุมชน เจา้หนา้ท่ีตาํรวจ หรือ เจา้หนา้ท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

  ควรเลือกพ้ืนท่ีท่ีมีความขัดแย้งในบริบทต่างๆ และทําการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการไกล่เกล่ีย 

ขอ้พิพาทฯ ให้แก่ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทและจดัการความขดัแยง้ และนาํความรู้และทกัษะท่ี

ไดรั้บไปใชจ้ดัการความขดัแยง้ท่ีกาํลงัเกิดข้ึนในบริบทหรือพ้ืนท่ีการทาํงานท่ีตอ้งรับผิดชอบต่อไป 
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การบริหารจัดการแบบประชาชนมส่ีวนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในพืน้ทีส่ามจังหวดัชายแดนภาคใต้ 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์คือ 1) เพ่ือศึกษารูปแบบและกระบวนการของการบริหารจดัการแบบ

ประชาชนมีส่วนร่วมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 2) เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการบริหารจดัการ

แบบประชาชนมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ                 

โดยการใช้แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้างและทําการเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง มีจํานวนทั้ งส้ิน 30 คน                      

ผลการศึกษา พบวา่ รูปแบบการบริหารจดัการแบบประชาชนมีส่วนร่วม ประกอบไปดว้ย ดา้นการตดัสินใจ ดา้น

การดาํเนินงาน และดา้นการรับผลประโยชน์ และดา้นการประเมินผล ในขณะเดียวกนักระบวนการบริหารจดัการ

แบบประชาชนมีส่วนร่วม ประกอบไปดว้ย การให้ขอ้มูลข่าวสาร การรับฟังความคิดเห็น การเขา้มามีบทบาท                 

การสร้างความร่วมมือ และการเสริมอาํนาจแก่ประชาชน นอกจากน้ี ยงัพบปัญหาและอุปสรรค์ในการบริหาร

จดัการแบบประชาชนมีส่วนร่วม คือ การรวมศูนยอ์าํนาจหรือการผกูขาดอาํนาจจากรัฐบาลส่วนกลางและการขาด

ตระหนกัรู้ของประชาชนในพ้ืนท่ีต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการทอ้งถ่ิน 

 

คาํสําคญั: การบริหารจดัการแบบประชาชนมีส่วนร่วม, องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน, สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

 

ABSTRACT 

 The objectives of this study were 1) to study the model and process of public participation management 

of local government organizations and 2) to study the problems and obstacles of public participation management 

of local government organizations.  This study is qualitative research and uses a semi- structured interview and 

selective purposive sampling. There are a total of 30 participants. According to the research, it was found that the 

model of public participation management consists of decision-making, implementation, benefits and evaluation 

at the same time, the process of public participation management consisted of informing, consulting, involvement, 

collaborating and empowering people. In addition, there were also problems and obstacles in public participation 
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management.  There is the centralization or monopoly of power from the central government and the lack of 

awareness of people in the area to participate in local administration. 

 

Keywords:  Public Participation Management, The Local Government Organizations, The Three Southern  

 Border Provinces 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 นบัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 เป็นตน้มา เกิดกระบวนการปฏิรูปการบริหารราชการแผน่ดินคร้ังสาํคญั ส่งผลให้

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้ตระหนักถึงการให้ความสําคัญต่อการส่งเสริมการกระจายอาํนาจ                            

การปกครองให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมากยิ่งข้ึน ซ่ึงได้ปรากฎอย่างชัดเจนในรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 ไดก้าํหนดเง่ือนไข หลกัเกณฑ์ และแนวทางเพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามี

ส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดิน ดังปรากฎในหมวด 5 ว่าด้วยแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ ซ่ึงเป็น                      

การกาํหนดใหส่้วนราชการ ขา้ราชการท่ีจะดาํเนินกิจกรรมของทางราชการอยา่งใดอยา่งหน่ึงตอ้งใหป้ระชาชนเขา้

มามีส่วนร่วม โดยในมาตรา 76 ระบุไวว้่า “รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน                      

การกาํหนดนโยบาย การตดัสินใจทางการเมือง การวางแผนพฒันาทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมทั้ง               

การตรวจสอบการใช้อาํนาจรัฐทุกระดับ” จึงเห็นได้ว่ากระบวนการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินได้ให้

ความสําคญัในการเปิดโอกาสให้ประชาชนในทอ้งถ่ินไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมกนัในการปกครอง เพ่ือท่ีจะสามารถ

กาํหนดทิศทางและรูปแบบในการปกครองตนเองใหมี้ความสอดคลอ้งกบัวิถีชุมชนของคนในทอ้งถ่ิน ดว้ยเหตุน้ี

ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินกลายเป็นหน่วยการปกครองตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญท่ีเขา้มามี

บทบาทในการตอบสนองความตอ้งการของประชาชนอยา่งแทจ้ริง 

ดงันั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงเป็นส่ิงสาํคญัอยา่งยิ่งท่ีจะส่งเสริมและสนบัสนุนองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินในการสร้างวฒันธรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนใหเ้กิดข้ึน รวมถึงการสร้างประสิทธิภาพดา้น   

การส่ือสารและกลไกการแกปั้ญหาร่วมกนัของคนในทอ้งถ่ินดว้ยกนัเอง โดยมีเป้าหมายร่วมกนัเพ่ือให้บรรลุผล

การตดัสินใจท่ีดีและเป็นท่ียอมรับในทั้งภาครัฐและประชาชนในทอ้งถ่ินเอง ซ่ึงเป็นการมีส่วนร่วมในการบริหาร

จดัการทอ้งถ่ินท่ีเกิดข้ึนโดยสาธารณชนอย่างแทจ้ริงหรือเรียกว่า การบริหารจดัการแบบประชาชนมีส่วนร่วม 

(Pypers and Bassuday, 2016) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพ้ืนท่ี              

สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เม่ือพิจารณาในมิติของการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนท่ีไม่อาจเขา้ไปมีส่วนร่วม

ในการบริหารจัดการท้องถ่ินร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้มากนัก เน่ืองจากรัฐบาลส่วนกลางมี                     

การผูกขาดอาํนาจและบทบาทในการกาํหนดนโยบายการดาํเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่งผลให้

ปัญหาและความตอ้งการของคนในทอ้งถ่ินไดรั้บการตอบสนองอยา่งไม่เหมาะสม การมีส่วนร่วมของประชาชน

จึงเป็นกลไกสาํคญัในการบริหารจดัการทอ้งถ่ินท่ีตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของความเป็นประชาธิปไตย เพ่ือแกไ้ขปัญหา

และตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 



การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 17 และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ คร้ังท่ี 7 มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ ประจาํปี 2565 

634 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษารูปแบบและกระบวนการของการบริหารจดัการแบบประชาชนมีส่วนร่วมขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 

(2) เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการบริหารจดัการแบบประชาชนมีส่วนร่วมขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินในพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง  

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 การมีส่วนร่วมของประชาชนถือเป็นแนวคิดท่ีมีความสําคญัต่อการบริหารจดัการขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากการพฒันาทอ้งถ่ินผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นการสร้างโอกาสให้

คนในทอ้งถ่ินไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมต่อกระบวนการบริหารจดัการในการพฒันาทอ้งถ่ินของตนเอง รวมถึงการไดรั้บ

ผลประโยชน์จากการพฒันาทอ้งถ่ินอย่างเท่าเทียมกนั Daniel Wit (1967, อา้งถึงใน โกวิทย ์พวงงาม, 2549) ได้

อธิบายไวว้า่ การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระจายอาํนาจในการปกครองทอ้งถ่ิน เพ่ือถ่ายทอดบทบาทใหก้บั

ประชาชนในทอ้งถ่ินไดมี้อาํนาจการปกครองร่วมกนั ฉะนั้นทอ้งถ่ินจึงเป็นหน่วยการปกครองของตนเองท่ีเกิดจาก

การกระจายอาํนาจจากส่วนกลางสู่อาํนาจในการปกครองโดยประชาชนในท้องถ่ิน โดยองค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินตอ้งไม่ข้ึนอยูก่บัอาํนาจของส่วนกลาง จึงจะมีอาํนาจในการตดัสินใจและบริหารงานภายในทอ้งถ่ินเองได ้

ศุภสวสัด์ิ ชัชวาลย ์(2556) ไดก้ล่าวโดยสรุปไวว้่า ในพ้ืนท่ีสามจังหวดัชายแดนภาคใตบ้ทบาทของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรท่ีจะไดรั้บความเป็นอิสระในการบริหารจดัการเพ่ิมข้ึน เพ่ือมีความคล่องตวัและ

ยดืหยุน่ในการบริหารจดัการ รวมถึงการดาํเนินการสู่การสร้างความสงบสุขในมิติต่าง ๆ เช่น การศึกษา การจดัการ

ส่ิงแวดลอ้ม การดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ขนบธรรมเนียมและศิลปวฒันธรรมของคนในทอ้งถ่ิน โดยองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะตอ้งมีการพฒันานโยบายและแผนในการผลกัดนัการบริหารจดัการท่ีดี ซ่ึงถือเป็นกลไกล

ท่ีสาํคญัในการสร้างบรรยากาศการมีร่วมร่วมของประชาชน ซ่ึงหากทอ้งถ่ินไดมี้การจดัการอยา่งถูกตอ้งอยา่งและ

สมเหตุสมผล ก็ส่งผลต่อกระบวนการสร้างความสงบสุขในพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตต้่อไป 

ทั้งน้ี Cohen and Uphoff (1980) ไดอ้ธิบายถึงรูปแบบของการมีส่วนร่วมของประชาชนไวว้่า เป็นการสร้าง

โอกาสให้ประชาชนในทอ้งถ่ินไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรมการช่วยเหลือและเขา้มามีอิทธิพลต่อ

กระบวนการพฒันาและการบริหารจดัการของทอ้งถ่ิน รวมถึงไดรั้บผลประโยชน์จากการพฒันานั้นอยา่งเสมอภาค

กนั (ถวลิวดี บุรีกลุ, 2548) ซ่ึงการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นสามมารถจาํแนกไดเ้ป็น 4 รูปแบบ ดงัน้ี 

 (1) การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (Decision making) เป็นการกาํหนดความตอ้งการและจดัลาํดบั

ความสาํคญั จากนั้นเลือกนโยบายและประชากรท่ีเก่ียวขอ้ง การตดัสินใจในช่วงเร่ิมตน้เป็นการตดัสินใจในช่วง

ดาํเนินการวางแผนและการตดัสินใจในช่วงการปฏิบติัตามแผนท่ีวางไว ้

 (2) การมีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน (Implementation) เป็นการสร้างปฎิสัมพนัธ์ในกิจกรรมหรือ

ตามโครงการของทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นการทาํประโยชน์หรือพฒันาทอ้งถ่ินร่วมกนัโดยวธีิใดก็ตาม เช่น การสนบัสนุน

ดา้นทรัพยากร การบริหารงานในการประสานงานและการขอความช่วยเหลือ เป็นตน้ 

 (3)  การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์  (Benefits)  เ ป็นการต้องคํานึกถึงการกระจาย

ผลประโยชน์ภายในกลุ่มท่ีเป็นผลประโยชน์ของโครงการของทอ้งถ่ิน รวมถึงผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนในทางบวก

และทางลบท่ีจะส่งผลกระทบของโครงการในลกัษณะท่ีเป็นประโยชน์และเป็นโทษต่อสงัคม 
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 (4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) เป็นการสังเกตและตรวจสอบผลการดาํเนินงานของ

รัฐต่อความพึงพอใจของคนในทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ ความเห็น ความชอบ และความคาดหวงั ซ่ึงจะมีอิทธิพลท่ีสามารถ

ปรับเปล่ียนทิศทางในการบริหารจดัการทอ้งถ่ินอีกดว้ย 

 นอกจากน้ี The International Association for Public Participation IAP2 (2009) ไดก้ล่าวโดยสรุปไวว้่า 

กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกภาคส่วนได้

เขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนทอ้งถ่ินของตนเอง โดยไดจ้าํแนกกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน

ไวเ้ป็น 5 ระดบั ดงัน้ี (อรทยั ก๊กผล , 2552) 

(1) การให้ขอ้มูลข่าวสาร (Inform) เป็นระดับพ้ืนฐานท่ีจะทาํให้ประชาชนเขา้สู่กระบวนการมี                 

ส่วนร่วมในเร่ืองต่างๆ เป็นวธีิการท่ีสามารถจะเขา้ถึงการติดต่อส่ือสารระหวา่งผูก้าํหนดนโยบายกบัประชาชนไดง่้าย  

(2) การรับฟังความคิดเห็น (Consult) เป็นกระบวนการท่ีเป็นการมีส่วนร่วมในระดบัชั้นท่ีสูงกวา่

การให้ขอ้มูล กล่าวคือ เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ขอ้มูล ขอ้เท็จจริง และความคิดเห็นเพ่ือประกอบ                           

การตดัสินใจ การกาํหนดนโยบายหรือวางแผนโครงการ 

(3) การเขา้มามีบทบาท (Involve) เป็นกระบวนการท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน                               

การดาํเนินงานหรือร่วมเสนอแนวทางท่ีนําไปสู่การตดัสินใจ และเป็นการเจรจากนัอย่างเป็นทางการระหว่าง                   

ผูก้าํหนดนโยบายและประชาชน  

(4) การสร้างความร่วมมือ (Collaborate) เป็นขั้นการนาํนโยบายไปปฏิบติัร่วมกนัหรือดาํเนินตาม

โครงการร่วมกนัเพ่ือให้บรรลุผลตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้ซ่ึงเป็นการมีส่วนร่วมท่ีให้กลุ่มประชาชนหรือผูแ้ทน

ภาคสาธารณะไดมี้ส่วนร่วมโดยเป็นหุน้ส่วนกบัภาครัฐในทุกขั้นตอนของการตดัสินใจ  

(5) การเสริมอาํนาจแก่ประชาชน (Empower) เป็นขั้นท่ีให้บทบาทประชาชนในการมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมของทอ้งถ่ินในระดบัสูงท่ีสุด กล่าวคือ เป็นการใหป้ระชาชนเป็นผูต้ดัสินใจเพ่ือใหเ้กิดการบรรลุเป้าหมาย  

3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

 

 

 

รูปแบบของการบริหารจัดการแบบประชาชน 

มีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใ 

2. ดา้นการมีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน 

3. ดา้นการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 

4. ดา้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผล  

 

กระบวนการของการบริหารจัดการ 

แบบประชาชนมีส่วนร่วมของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. การใหข้อ้มูลข่าวสาร 

2. การรับฟังความคิดเห็น 

3. การเขา้มามีบทบาท 

4. การสร้างความร่วมมือ 

5. การเสริมอาํนาจแก่ประชาชน 
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4. วธีิดําเนินการวจัิย  

4.1 แบบแผนการวจิยั  

ผูศึ้กษาเลือกใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงมีลกัษณะสําคญัของการศึกษา                   

ท่ีเน้นการมองปรากฏการณ์ให้เห็นภาพรวมจากหลายแง่มุม เพ่ือทาํความเขา้ใจการเปล่ียนแปลงของสังคมท่ีมี 

ความเป็นพลวตัและเป็นการศึกษาเจาะลึกเพ่ือให้เขา้ใจส่ิงท่ีศึกษาอยา่งลึกซ้ึง มีการศึกษาสภาพแวดลอ้มในพ้ืนท่ี

จริงโดยการศึกษาในพ้ืนท่ีจริง เพ่ือเขา้ใจปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนและสามารถนาํมาอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนใน

สงัคมได ้

4.2 กลุ่มเป้าหมาย 

ผูศึ้กษาไดใ้ชว้ิธีการเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซ่ึงประกอบไปดว้ย ขา้ราชการ

การเมือง ขา้ราชการประจาํ ผูน้าํชุมชน และประชาชนในพ้ืนท่ีของเทศบาลนครยะลา เทศบาลเมืองนราธิวาส และ

เทศบาลตาํบลรือเสาะ รวมทั้งส้ิน 30 คน 

4.3 เคร่ืองมือวจิยั 

ผูศึ้กษาไดก้าํหนดใหใ้ชว้ธีิการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) เป็นวธีิการหลกัในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลปฐมภูมิจากกลุ่มเป้าหมาย โดยใชแ้บบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง (Semi - Structured Interview) ซ่ึงจะมีแนว

คาํถามท่ีไดก้าํหนดไวล่้วงหนา้ตามกรอบแนวคิดในการศึกษา โดยการสมัภาษณ์จะมีคาํถามท่ีเป็นประเด็นเก่ียวกบั

รูปแบบและกระบวนการบริหารจดัการแบบประชาชนมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน แต่ก็ยงัมี                

การเปิดโอกาสใหผู้ส้มัภาษณ์สามารถใหข้อ้มูลอ่ืนเพ่ิมเติมในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีตอ้งการ  

4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูศึ้กษาไดก้าํหนดช่วงเวลาการเก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งส้ิน 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 - เดือน

สิงหาคม พ.ศ. 2565 โดยไดแ้บ่งการเก็บรวบรวมขอ้มูลออกเป็น 2 ส่วน คือ การศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง (Review 

data) เป็นการทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 

เป็นการลงพ้ืนท่ีภาคสนามในการสมัภาษณ์เชิงลึกกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

 ผูศึ้กษาทาํการวิเคราะห์โดยการตีความเอกสารและคาํสัมภาษณ์ เพ่ืออธิบายในลกัษณะเชิงพรรณนาและ

ให้ไดค้าํตอบตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้รวมถึงมีการตรวจสอบขอ้มูลโดยใชว้ิธีการแบบสามเส้า (Triangulation) 

เป็นการตรวจสอบขอ้มูลโดยนาํขอ้มูลทั้งในรูปแบบเอกสารและการสัมภาษณ์เพ่ือตรวจสอบขอ้มูลในการศึกษา

เดียวกนัวา่มีคาํตอบท่ีตรงกนัหรือสอดคลอ้งกนัหรือไม่และสงัเกตพฤติกรรมของผูใ้หส้มัภาษณ์วา่มีการใหข้อ้มูลท่ี 

แสดงใหเ้ห็นถึงการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการทอ้งถ่ินหรือไม่เพ่ือยนืยนัความน่าเช่ือถือของขอ้มูล 

 

5. ผลการวจัิย 

 5.1 รูปแบบการบริหารจัดการแบบประชาชนมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สาม

จงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

การบริหารจดัการแบบประชาชนมีส่วนร่วมของเทศบาลนครยะลา พบวา่ เป็นการบริหารจดัการเทศบาล

ขนาดใหญ่ ซ่ึงมีรูปแบบการบริหารจัดการแบบประชาชนมีส่วนร่วม 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมใน                    

การตัดสินใจ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจเร่ืองราวต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัชุมชนและ

เป็นการสะทอ้นความตอ้งการของชุมชนอยา่งเตม็ท่ี ไม่วา่จะเป็นการจดัสภาประชาชน เทศบาลสัญจร สภากาแฟ 
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และการประชุมผูแ้ทนชุมชนต่างๆ ถือเป็นรูปแบบในการการเปิดโอกาสให้ประชาชนไดมี้ส่วนร่วมในการเสนอ

ความคิดเห็นและสะท้อนปัญหาและความต้องการของชุมชนผ่านช่องทางข้างต้น ด้านการมีส่วนร่วมใน                       

การดําเนินงาน มีความพยายามท่ีจะให้ชุมชนมีการจดัการตนเองภายในชุมชน  กล่าวคือ ให้ชุมชนจดัการดว้ย

ตนเองตั้งแต่เร่ืองของการตั้งงบอุดหนุนของเทศบาลในการเสนอจดัทาํโครงการต่างๆ ในขณะเดียวกนักิจกรรม

ต่างๆ ของเทศบาลก็จาํเป็นตอ้งระดมความร่วมมือจากประชาชนเป็นหลกัในการขบัเคล่ือน ไม่ว่าเป็นดา้นของ

การศึกษา ดา้นสังคมและวฒันธรรม ดา้นความสงบเรียบร้อย ดา้นสาธารณสุข เป็นตน้ ด้านการมีส่วนร่วมในการ

รับผลประโยชน์ มีการตอบสนองในลกัษณะของการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ในเชิงสาธารณะ ซ่ึงเป็น

เร่ืองของการบริการประชาชน เช่น การนาํสายไฟลงดินเป็นโครงการท่ีปรับปรุงภุมิทศัน์และภาพลกัษณ์ของเมือง 

ประชาชนไดรั้บผลประโยชนใ์นเร่ืองของโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชนท่ีดี ส่งผลใหก้ารดาํเนินชีวติมีความสะดวก 

ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล เม่ือส้ินสุดในการจดัทาํทุกโครงการและกิจกรรมต่างๆ แลว้ ไม่ว่าจะเป็น

โครงการก่อสร้างหรือกิจกรรมจะตอ้งมีการประเมินผลเสมอ โดยมีสาํรวจความคิดเห็น สาํรวจความพึงพอใจของ

ประชาชนในทุกโครงการ เป็นการดึงภาคประชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการประเมินผลของเทศบาล  

สาํหรับการบริหารจดัการแบบประชาชนมีส่วนร่วมของเทศบาลเมืองนราธิวาส พบวา่ เป็นการบริหาร

จดัการเทศบาลขนาดกลาง ซ่ึงมีรูปแบบการบริหารจดัการแบบประชาชนมีส่วนร่วม 4 ดา้น ไดแ้ก่ ด้านการมส่ีวน

ร่วมในการตัดสินใจ มีการเปิดโอกาสประชาชนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในรูปแบบออ้มๆ ไม่ว่าจะเป็นใน

รูปแบบผ่านตวัแทนประชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจในการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ินหรือโครงการ

หรือกิจกรรมต่างๆ ร่วมกนัเทศบาล อีกส่วนก็จะมีเร่ืองของการพิจารณาประชาคมทอ้งถ่ินโดยจะมีตวัแทนของ

ประชาชนในสดัส่วนต่างๆ เขา้มาร่วมตดัสินใจดว้ย ด้านการมส่ีวนร่วมในการดาํเนินงาน เป็นเร่ืองการจดักิจกรรม

ท่ีส่วนมากจะตอ้งเปิดให้ประชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วม มีการดึงหลายฝ่ายเขา้มาบูรณาการร่วมกนั โดยเฉพาะ

โครงการดา้นศาสนาและวฒันธรรมจะมีการดึงประชาชนเขา้มามีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นผูแ้ทนของชุมชน ผูน้าํ

ศาสนา บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเหล่าน้ีมามีส่วนร่วมในการดาํเนินโครงการ ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 

การไดรั้บประโยชน์มากนอ้ยนั้นข้ึนอยูก่บัผลลพัธ์ของงานท่ีออกมาและเสียงสะทอ้นจากประชาชนถึงความพึง

พอใจในการจดักิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนดา้นศาสนาและวฒันธรรม ประชาชท่ีเขา้มามีส่วนร่วมก็จะ

ไดรั้บประโยชน์ในการสืบสานประเพณีชุมชนและมีการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างคนในชุมชนให้มีความแน่นแฟ้น 

รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้คนในท้องถ่ินมีรู้สึกภูมิใจในวฒันธรรมท้องถ่ินของตนเอง ด้านการมีส่วนร่วมใน                 

การประเมินผล เป็นไปตามระเบียบท่ีจะมีตอ้งมีคณะกรรมติดตามและประเมินผลในเร่ืองดาํเนินโครงการต่างๆ 

ของเทศบาล ซ่ึงคณะกรรมการเหล่าน้ีจะทาํหนา้ท่ีในการสอดส่องผลลพัธ์จากการดาํเนินงานของโครงการต่างๆ 

ว่าสําเร็จลุล่วงมากน้อยเพียงใด แลว้จะมีการนาํผลสัมฤทธ์ิของโครงการไปประกาศให้ประชาชนรับทราบและ

นาํเสนอต่อสภาเทศบาลต่อไป 

ทั้ งน้ี การบริหารจัดการแบบประชาชนมีส่วนร่วมของเทศบาลตําบลรือเสาะ พบว่า เป็นการบริหาร

จดัการเทศบาลขนาดเล็ก ซ่ึงมีรูปแบบการบริหารจดัการแบบประชาชนมีส่วนร่วม 4 ดา้น ไดแ้ก่ ด้านการมีส่วน

ร่วมในการตัดสินใจ มีการนาํความตอ้งการของประชาชนท่ีไดส้ะทอ้นผ่านการประธานชุมชนเป็นหลกั กล่าวคือ 

ประธานชุมเป็นเสมือนตวัแทนเสียงสะทอ้นของประชาชนในการเขา้ประชุมประชุมต่างๆ เพ่ือท่ีจะตดัสินใจใน

การดาํเนินงานของเทศบาลแทนประชาชน ด้านการมส่ีวนร่วมในการดาํเนินงาน มีการประสานการดาํเนินงานกบั

ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน เป็นตวัแทนภาคีเครือข่ายต่างๆ ท่ีเขา้มาร่วมในการบริหารจดัการ ซ่ึงตวัแทน

เหล่าน้ีถือวา่เป็นเสียงของประชาชนท่ีจะนาํความตอ้งการของประชาชนส่งต่อมายงัเทศบาล ส่วนน้ีถือเป็นการบูรณาการ
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โดยใช้ภาคีเครือข่ายในพ้ืนท่ีมาร่วมหารือในการบริหารจัดการ ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์                     

การไดรั้บผลประโยชน์เป็นส่ิงท่ีจะไดรั้บกลบัสู่ประชาชนในชุมชนอยู่แลว้ ไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมในการ

เสนอปัญหาเขา้มายงัเทศบาล ปัญหาดงักล่าวก็จะไดรั้บการแก้ไขปัญหา เช่น ไฟฟ้า ถนน คูระบายนํ้ า เป็นตน้ 

ฉะนั้นชุมชนก็จะไดป้ระโยชน์อย่างมากจากการมีส่วนร่วมในเร่ืองต่างๆ ท่ีร่วมนาํเสนอในการแกปั้ญหาให้กบั

เทศบาล ด้านการมส่ีวนร่วมในการประเมินผล มีการสรุปผลการดาํเนินงานและทาํแบบประเมินเป็นรายโครงการ 

เช่น โครงการในเร่ืองของกองการศึกษา โครงการประเพณีและวฒันธรรม การจดังานลอยกระทง ในการการจดั

กิจกรรมทุกกิจกรรมท่ีสําเร็จลุล่วงจะมีการแจกแบบสอบถามเพ่ือรับทราบผลสัมฤทธ์ิการดําเนินกิจกรรม                     

ในขณะเดียวกนัประชาชนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมามีส่วนร่วมในส่วนน้ีมากนัก เน่ืองจากเป็นขั้นตอนสุดทา้ยของ

การดาํเนินกิจกรรมทาํใหไ้ม่ไดรั้บความสนใจและยงัเป็นส่ิงท่ีไม่ควรละเลยสาํหรับทอ้งถ่ิน 

 5.2 กระบวนการการบริหารจัดการแบบประชาชนมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่

สามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

กระบวนการการบริหารจดัการแบบประชาชนมีส่วนร่วมของเทศบาลนครยะลา พบว่า กระบวนการ

บริหารจดัการมีผลต่อการเขา้มามีส่วนร่วมของประชาชน โดยสามารถจาํแนกเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ การให้ข้อมูล

ข่าวสาร เป็นระดบัท่ีเกิดการมีส่วนร่วมค่อนขา้งมากกบัประชาชนในการเขา้ถึง รับรู้และรับทราบเร่ืองราวผ่าน 

เฟซบุ๊กเทศบาล เว็บไซต์เทศบาล ไลน์เทศบาล ระบบกระจายเสียงตามสาย ป้ายประชาสัมพนัธ์ วารสารและ

เอกสารต่างๆ รวมถึงการลงพ้ืนท่ีในการพบปะประชาชน การรับฟังความคิดเห็น เป็นระดบัท่ีเกิดการมีส่วนร่วม

ค่อนขา้งมากเช่นเดียวกนั ซ่ึงประชาชนสามารถแสดงความเห็นผ่านประธานชุมชน การลงพ้ืนท่ีรับฟังประชาชน 

รวมถึงช่องทางเฟซบุ๊กเทศบาล เวบ็ไซตเ์ทศบาล ไลน์เทศบาลท่ีประชาชนสามารถจะเสนอแนะ ร้องเรียนปัญหา

ไดต้ลอดเวลา การเข้ามามีบทบาท เป็นระดบัท่ีเกิดการมีส่วนร่วมค่อนขา้งนอ้ย โดยประชาชนจะมีส่วนร่วมผ่าน

การจดัเป็นโครงการและกิจกรรม การทาํประชาคม การให้บริการประชาชน และการพบปะประชาชน การสร้าง

ความร่วมมือ เป็นระดบัท่ีเกิดการมีส่วนร่วมค่อนขา้งมาก ซ่ึงชุมชนจะมีการสร้างความร่วมมือในลกัษณะกลุ่ม

อาสาสมคัรสาธาณสุขหมู่บา้น (อสม.) กลุ่มอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) กลุ่มสตรี กลุ่มผูสู้งอายุ 

กลุ่มเด็กและเยาวชน และกลุ่มกีฬาต่างๆ การเสริมอาํนาจแก่ประชาชน เป็นระดบัท่ีเกิดการมีส่วนร่วมค่อนขา้งนอ้ย 

โดยเทศบาลใหอ้าํนาจกบัชุมชนในการทาํแผนพฒันาชุมชนเอง การประชาคมทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ในส่วนของ

การตรวจสอบและประเมินจะสามารถเขา้ถึงเพียงแค่ตวัแทนประชาชนในการมีส่วนร่วมเท่านั้น 

นอกจากน้ี กระบวนการการบริหารจดัการแบบประชาชนมีส่วนร่วมของเทศบาลเมืองนราธิวาส พบวา่ 

กระบวนการบริหารจดัการมีผลต่อการเขา้มามีส่วนร่วมของประชาชน โดยสามารถจาํแนกเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่             

การให้ข้อมูลข่าวสาร เป็นระดบัท่ีเกิดการมีส่วนร่วมค่อนขา้งมาก โดยประชาชนส่วนใหญ่ไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสาร

ผ่านประธานชุมชน รถประชาสัมสัมพนัธ์ นิติยสารของเทศบาล ส่ือวิทยุเสียงตามสาย รวมถึงเฟซบุ๊กเทศบาล 

เวบ็ไซต์เทศบาล ไลน์เทศบาล และแอพพลิเคชัน่เพ่ือให้ขอ้มูลข่าวสาร การรับฟังความคิดเห็น เป็นระดบัท่ีเกิด   

การมีส่วนร่วมค่อนขา้งนอ้ย โดยส่วนใหญ่จะเป็นการรับฟังความเห็นประชาชนในลกัษณะไม่เป็นทางการผา่นการ

ลงพ้ืนท่ีตามร้านนํ้ าชา การนําเสนอผ่านประธานชุมหรือสมาชิกเทศบาลในเขตรับผิดชอบนั้นๆ การเข้ามามี

บทบาท เป็นระดับท่ีเกิดการมีส่วนร่วมค่อนขา้งน้อยเช่นเดียวกัน ด้วยขอ้จาํกัดด้านเวลาและการทาํงานของ

ประชาชนในเขตเมืองทาํให้บทบาทการมีส่วนร่วมส่วนใหญ่จะผ่านประธานชุมชนและคณะกรรมในโครงการ

หรือกิจกรรมท่ีจัดข้ึนมา การสร้างความร่วมมือ เป็นระดับท่ีเกิดการมีส่วนร่วมค่อนขา้งมาก การกิจกรรมใน

ลกัษณะการใหป้ระชาชนไดมี้การออกมาแสดงความร่วมมือกนั ไม่วา่จะเป็นกิจกรรมดา้นวฒันธรรมและประเพณี 
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อีกทั้งยงัมีกลุ่มอาสาสมคัรสาธาณสุขหมู่บา้น (อสม.) กลุ่มอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) กลุ่มสตรี 

กลุ่มผูสู้งอายุ กลุ่มเด็กและเยาวชน และกลุ่มกีฬาต่างๆ ท่ีเป็นในลักษณะของการบูรณาการร่วมของชุมชน                      

การเสริมอาํนาจแก่ประชาชน เป็นระดบัท่ีเกิดการมีส่วนร่วมค่อนขา้นอ้ย เพราะส่วนใหญ่จะเป็นการใชอ้าํนาจผา่น

ประธานชุมชนในการเขา้ไปเป็นตวัแทนประชาชนในการสะทอ้นปัญหาต่างๆ ของชุมชน 

กระบวนการการบริหารจดัการแบบประชาชนมีส่วนร่วมของเทศบาลตําบลรือเสาะ พบวา่ กระบวนการ

บริหารจดัการมีผลต่อการเขา้มามีส่วนร่วมของประชาชน โดยสามารถจาํแนกเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ การให้ข้อมูล

ข่าวสาร เป็นระดบัท่ีเกิดการมีส่วนร่วมค่อนขา้งมาก ซ่ึงส่วนใหญ่จะรับรู้ขอ้มูลข่าวสารจากเทศบาลผ่านเฟซบุ๊ก

เทศบาล เวบ็ไซตเ์ทศบาล ไลน์เทศบาล ป้ายประชาสัมพนัธ์ รถประชาสัมสัมพนัธ์ การลงพ้ืนท่ีพบปะประชาชน 

การรับฟังความคิดเห็น เป็นระดบัท่ีเกิดการมีส่วนร่วมค่อนขา้งน้อย ซ่ึงจะมีการเชิญตวัประประชาชน ประธาน

ชุมชน คณะกรรมการกลุ่มต่างๆ มาร่วมประชุมเพ่ือเสนอแนะทิศทางการบริหารจัดการ การเข้ามามีบทบาท                 

เป็นระดบัท่ีเกิดการมีส่วนร่วมค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะดา้นการส่งเสริมกีฬา ดา้นการส่งเสริมอาชีพ รวมถึงดา้น

การส่งเสริมวิถีพหุวฒันธรรมท่ีจะเขา้มามีบทบาทในการจดักิจจกรรมร่วมกนัทุกกิจกรรม การสร้างความร่วมมือ 

เป็นระดบัท่ีเกิดการมีส่วนร่วมเป็นปานกลาง ส่วนใหญ่จะเป็นลกัษณะของการทาํจิตอาสาในการช่วยเหลือหรือ

สนับสนุนชุมชนดว้ยกนัเอง ไม่ว่าจะเป็นการแจกขา้วสาร นํ้ าด่ืม อาหารแห้ง แก่ผูป้ระสบภยัเม่ือมีเหตุภยัพิบติั            

การเสริมอํานาจแก่ประชาชน เป็นระดบัท่ีเกิดการมีส่วนร่วมค่อนขา้นอ้ย ในระดบัน้ีส่วนใหญจะดาํเนินการผ่าน

ประธานชุมชนท่ีเป็นตวัแทนประชาชนในการเขา้ไปร่วมตดัสินใจ เสนอแนะ ประเมินผลการทาํงานของเทศบาล 

  

ตารางที ่1  แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งรูปแบบและกระบวนการการบริหารจดัการแบบประชาชนมีส่วนร่วมของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

                              รูปแบบ 

กระบวนการ   

การมีส่วนร่วมใน

การตัดสินใจ 

การมีส่วนร่วมใน

การดาํเนินงาน 

การมีส่วนร่วม 

ในการรับ

ผลประโยชน์ 

การมีส่วนร่วมใน

การประเมินผล 

การใหข้อ้มูลข่าวสาร     

การรับฟังความคิดเห็น     

การเขา้มามีบทบาท     

การสร้างความร่วมมือ     

การเสริมอาํนาจแก่ประชาชน     

 

จากตารางขา้งตน้สามารถอธิบายไดว้า่ รูปแบบและกระบวนการการบริหารจดัการแบบประชาชนมีส่วน

ร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพ้ืนท่ีสามจังหวดัชายแดนภาคใต้มีความสัมพนัธ์กันในรายละเอียด                     

เชิงเน้ือหาท่ีดูเหมือนจะเป็นเร่ืองราวเดียวกนั กล่าวคือ รูปแบบการมส่ีวนร่วมในการตดัสินใจ คือกระบวนการให้

ขอ้มูลข่าวสารและการรับฟังความคิดเห็นท่ีถือเป็นช่องทางการตดัสินใจของประชานในเบ้ืองตน้ รูปแบบการมี

ส่วนร่วมในการดาํเนินงาน คือกระบวนการเขา้มามีบทบาทและการสร้างความร่วมมือในการดาํเนินงานต่างๆ ของ

คนในทอ้งถ่ิน ในขณะเดียวกนัรูปแบบการมส่ีวนร่วมในการรับผลประโยชน์ คือกระบวนการสร้างความร่วมมือใน

การสร้างปฏิสัมพันธ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อท้องถ่ิน และรูปแบบของการมีส่วนร่วมในการประเมินผล คือ

กระบวนการเสริมอาํนาจแก่ประชาชนในการติดตามและตรวจสอบผลการดาํเนินงานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
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6. อภิปรายผล  

จากการศึกษาขา้งตน้ พบว่า รูปแบบการบริหารจดัการแบบประชาชนมีส่วนร่วมขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินในพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตมี้รูปแบบท่ีหลากหลายข้ึนอยูก่บัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน

แต่ละพ้ืนท่ีในการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดมี้ส่วนร่วมในการบริหารจดัการทอ้งถ่ินท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงจะส่งผลต่อ

คุณภาพและผลลพัธ์ของการบริหารจดัการทอ้งถ่ิน ดงัท่ี Cohen and Uphoff (1980) ไดอ้ธิบายถึงความสาํคญัของ

รูปแบบของการมีส่วนร่วมถือเป็นกลไกในการสร้างโอกาสใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินไดเ้ขา้มาร่วมในการขบัเคล่ือน

การพฒันาทอ้งถ่ินดว้ยกนั ซ่ึงจะส่งผลต่อการไดรั้บผลประโยชน์จากการพฒันาทอ้งถ่ินและเกิดการสาํนึกร่วมใน

การพฒันาทอ้งถ่ินร่วมกนัของประชาชน ทั้งน้ี ไดป้รากกฏรูปแบบการบริหารจดัการแบบประชาชนมีส่วนร่วมของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้กล่าวคือ ด้านการมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน 

เกิดการมีส่วนร่วมค่อนขา้งมาก เพราะส่วนใหญ่จะเป็นการเขา้ร่วมในกิจกรรมท่ีประชาชนให้ความสนใจ ด้านการมี

ส่วนร่วมในการตดัสินใจกบัด้านการมส่ีวนร่วมในการรับผลประโยชน์ เกิดการมีส่วนร่วมท่ีปานกลาง เพราะส่วนมาก

จะเป็นการส่งตวัแทนในการตดัสินใจ ทาํให้การบริหารจดัการบางอย่างเกิดประโยชน์ต่อประชาชนท่ีไม่ตรงจุด 

ในขณะท่ีด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล เกิดการมีส่วนร่วมค่อนขา้งนอ้ย เพราะยงัขาดการเปิดโอกาสจาก

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและขาดการร่วมมือจากประชาชนในการเขา้มาประเมินผล 

  นอกจากน้ี กระบวนการบริหารจดัการแบบประชาชนมีส่วนร่วมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน

พ้ืนท่ีสามจังหวดัชายแดนภาคใต ้มีความสอดคล้องกับ The International Association for Public Participation 

IAP2 (2009) ท่ีไดก้ล่าววา่ กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุก

ภาคส่วนได้เขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนท้องถ่ินของตนเอง โดยในการมีส่วนร่วมนั้นจะตอ้งเปิดให้

ประชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในทุกระดบัของกระบวนการการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการทอ้งถ่ินอย่าง

ครอบคลุม ซ่ึงองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ดมี้กระบวนการการมีส่วนร่วม

เป็นระดบั ไดแ้ก่ การให้ข้อมูลข่าวสาร ระดบัมาก เพราะมีการเปิดช่องทางหลากหลายในการรับรู้เพ่ือสร้างการมี

ส่วนร่วม การรับฟังความคิดเห็น ระดบัน้อย เพราะส่วนใหญ่จะเป็นการสะทอ้นเร่ืองราวผ่านบทบาทตวัแทน

ประชาชนในการบริหารจดัการทอ้งถ่ิน การเข้ามามีบทความ ระดบัปานกลาง เพราะส่วนมากประชาชนจะเป็น

การเขา้ร่วมขั้นตอนการดาํเนินงาน แต่ไม่ไดเ้ป็นผูด้าํเนินการในกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ การสร้างความ

ร่วมมือ ระดบัมาก เพราะเป็นลกัษณะการรวมกลุ่มในการสร้างปฏิสัมพนัธ์กนัผ่านการทาํกิจกรรมในชุมชน การ

เสริมอาํนาจแก่ประชาชน ระดบันอ้ย เพราะบทบาทและอาํนาจส่วนใหญ่จะเป็นการรับรองผา่นตวัแทนประชาชน 

 อยา่งไรก็ตาม การบริหารจดัการทอ้งถ่ินในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตมี้ปัญหาและขอ้จาํกดับางอยา่งให้

เห็นอยู่บ้าง กล่าวคือ ปัญหาและข้อจํากัดท่ีเกิดข้ึนจากปัจจัยภายในและปัจจัยจากภายนอกพ้ืนท่ีท่ีส่งผลให้                   

การบริหารจดัการแบบประชาชนมีร่วมร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในสามจังหวดัชายแดนภาคใต้                     

ซ่ึงเป็นอุปสรรค์ต่อการสร้างสังคมให้เกิดส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการท่ีองค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินเองถูกมองขา้มถึงบทบาทในการจดัการกบัปัญหาของทอ้งถ่ิน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการรวมศูนยอ์าํนาจและ

การผูกขาดอาํนาจจากส่วนกลางอาจจะทาํให้ทอ้งถ่ินขาดความยืดหยุน่และความเป็นอิสระในการบริหารจดัการ

อย่างเต็มท่ี รวมถึงการขาดตระหนกัรู้ของประชาชนในการสร้างวฒันธรรมการมีส่วนร่วมในพ้ืนสามจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้ส่ิงเหล่าน้ีจะส่งผลใหป้ระสิทธิภาพในการบริหารจดัการแบบประชาชนมีส่วนร่วมในพ้ืนท่ีไม่เกิด

ความต่อเน่ืองในการดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงเป็นอุปสรรค์ต่อกการสร้างผลสัมฤทธ์ิในการบริหารจดัการ

ทอ้งถ่ินใหมี้คุณภาพ 
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7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) รัฐบาลส่วนกลางควรมีการกระจายอาํนาจและลดบทบาทการกาํกบัดูแลต่อองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถ่ิน เพ่ือเกิดความยืดหยุดและความเป็นอิสระในการขับเคล่ือนการดําเนินงานท้องถ่ินอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

(2) รัฐบาลท้องถ่ินเองควรมีการปลูกฝังและสร้างวฒันธรรมการมีส่วนร่วมให้กับประชาชนใน               

การตระหนกัรู้และการรับผิดชอบต่อสงัคม เพ่ือร่วมกนัขบัเคล่ือนการบริหารจดัการทอ้งถ่ินอยา่งมีประสิทธิภาพ 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) สําหรับการศึกษาคร้ังต่อไปผูศึ้กษาเห็นว่าควรมีการศึกษาเชิงปริมาณ เพราะบริบทความ

หลากหลายของคนในพ้ืนท่ีส่งผลต่อเอกภาพในการบริหารจดัการแบบประชาชนมีส่วนร่วมขององคก์รปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน กระบวนการศึกษาเชิงปริมาณจึงอาจจะทําให้ได้มาซ่ึงคาํตอบในมุมมองท่ีเป็นภาพกวา้งและ

ครอบคลุมมากยิง่ข้ึน 
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ของขา้ราชการพลเรือนในพระองค ์สังกดักรมมหาดเล็ก และ 2) เพ่ือศึกษาปัจจยัคุณภาพชีวิตการทาํงานท่ีมีผลต่อ

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของขา้ราชการพลเรือนในพระองค ์สังกดักรมมหาดเล็ก โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่ง คือ 

ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ สังกัดกรมมหาดเล็ก จํานวน 336 คน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน 

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ ค่าร้อยละ ความถ่ี ค่าเฉล่ีย 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

 ผลการวิจยัพบวา่ ระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของขา้ราชการพลเรือนในพระองค ์สังกดักรมมหาดเล็กใน

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยดา้นความเก่ียวขอ้งอนัเป็นประโยชน์ต่อสงัคมมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด และดา้นความสมดุล

ระหวา่งการทาํงานและชีวิตส่วนตวั มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของขา้ราชการพลเรือน

ในพระองค์ สังกดักรมมหาดเล็ก ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยดา้นเวลาท่ีใชใ้นงานมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด และดา้น

ปริมาณงานมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัคุณภาพชีวิตการทาํงานมีผลต่อประสิทธิภาพ

ในการปฏิบติังานของขา้ราชการพลเรือนในพระองค ์สงักดักรมมหาดเลก็ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01   

 

คาํสําคญั: คุณภาพชีวติการทาํงาน, ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน, ขา้ราชการพลเรือนในพระองค ์
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ABSTRACT 

 The objectives of the study were 1) to study the level of quality of work life and work efficiency of 

officers in the royal household and 2) to study factors quality of work life affect work efficiency of officers in   

the royal household. The sample were 336 officers in the royal household, selected by Multistage random 

sampling. The collecting data used in this study was questionnaire. The statistics used to analyze data including 

percentage, frequency, mean, standard deviation and Multiple regression analysis. 

 The results of this study showed that the level of quality of work life of officers in the royal household 

were at the high level which relevance for the benefit of society was the highest level and the work-life balance 

was the lowest level. The level of work efficiency of officers in the royal household were at the high level which 

working hours was the highest level and work quantity was the lowest level. The hypothesis test found that factors 

of quality of work life affect work efficiency of officers in the royal household with the statistical significance .01.       

 

Keywords: Quality of Work Life, Work Efficiency, Officers in The Royal Household 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 การทาํงานมีความสําคญัต่อชีวิตมนุษยเ์ป็นอย่างยิ่ง อาจกล่าวไดว้่าการทาํงานเป็นส่วนหน่ึงของชีวิต       

ท่ีปฏิบติัมากกวา่กิจกรรมใดๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในหน่วยงานราชการ ขา้ราชการไดใ้ชเ้วลาถึงหน่ึงในสามของ

ชีวิตเป็นอย่างน้อยอยู่ในสํานักงาน และยงัเช่ือว่าในอนาคตอนัใกลน้ี้ จาํเป็นตอ้งใช้เวลาของชีวิตเก่ียวขอ้งกบั                 

การทาํงานเพ่ิมข้ึนไปอีก ถึงแมใ้นปัจจุบนัจะมีการทาํงานในรูปแบบใหม่เกิดข้ึน คือ การทาํงานท่ีบา้น หรือการ Work 

from Home เน่ืองจากสถานการ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด - 19 ขา้ราชการก็ยงัมีแนวโนม้ในการใชเ้วลา

ในการทาํงานเพ่ิมข้ึนมากกว่าเวลาท่ีทาํงานท่ีสํานกังาน และการท่ีจะให้ทรัพยากรมนุษยป์ฏิบติังานไดอ้ย่างเต็ม

ความรู้ความสามารถนั้นมีปัจจยัหลายประการ ทั้งปัจจยัในดา้นผูป้ฏิบติังาน ปัจจยัภายในปัจจยัภายนอกองคก์ารท่ี

แต่ละองค์การผูบ้ริหารแต่ละองค์การจะตอ้งให้ความสําคญักบัปัจจยัปัญหาเหล่านั้น และหาแนวทางแกไ้ขให้

ทรัพยากรมนุษยส์ามารถทาํงานไดเ้ต็มประสิทธิภาพ ส่ิงสาํคญัท่ีจะทาํใหบุ้คลากรในองคก์ารมีความพึงพอใจใน

การทาํงาน เกิดความตั้งใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี เต็มใจท่ีจะเสียสละเวลา แรงกาย ความคิดสติปัญญาของตนสนอง

ต่อความตอ้งการของหน่วยงานนั้น จะตอ้งมีการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทาํงาน ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีมี

ความสําคญัและมีความสัมพนัธ์กบัการบริหารทรัพยากรขององค์การต่างๆ เป็นอย่างมาก การท่ีผูป้ฏิบติังานมี

คุณภาพชีวติท่ีดียอ่มส่งผลถึงประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 

คุณภาพชีวิตการทํางาน (Quality of work life) จึงถือว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งสําหรับการทํางานใน

ปัจจุบนั เน่ืองจากมนุษยเ์ป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่ามากในองค์การ อีกทั้งยงัเป็นตวัขบัเคล่ือนให้ทรัพยากรอ่ืนใน

องคก์ารมีคุณค่าดว้ย คุณภาพชีวติการทาํงานท่ีดีจะสามารถสร้างความสุข ความมัน่คง ความพึงพอใจในการทาํงาน

จะทาํใหเ้กิดความกระตือรือร้นและความปรารถนาท่ีจะทาํงานใหส้าํเร็จตามเป้าหมายขององคก์าร ดงันั้นองคก์าร

จึงควรจดัให้มีสถานท่ีในการทาํงานท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการทาํงานและตอบสนองต่อผูป้ฏิบติังานทั้งดา้นร่างกาย

และจิตใจ เพ่ือให้ผูป้ฏิบติังานเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและองคก์าร อนัเป็นปัจจยัท่ีก่อให้เกิดประสิทธิภาพใน

การทาํงานของผูป้ฏิบติังาน (สุทธภา รติรัชชานนท,์ 2557)      



การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 17 และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ คร้ังท่ี 7 มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ ประจาํปี 2565 

644 

 กรมมหาดเลก็ เป็นหน่วยราชการในพระองคร์ะดบักรม ท่ีสงักดัภายใตส้าํนกัพระราชวงัมีหนา้ท่ีเก่ียวกบั

การรับใชใ้นกิจการส่วนพระองคต์่างๆ ทุกประเภททั้งในพระราชฐานท่ีประทบั และทุกท่ีท่ีเสด็จพระราชดาํเนิน

ไป การถวายงานในงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานพิธีต่างๆ รับผิดชอบในการถวายอารักขาถวายความปลอดภยั 

การถวายพระเกียรติ และการรักษาความเรียบร้อยทั้ งในเขตพระราชฐานและในส่วนของท่ีประทับ ดังนั้น          

กรมมหาดเลก็จึงไดใ้ห้ความสาํคญักบัการบริหารและการพฒันาทรัพยากรบุคคลใหท้าํงานอยา่งมีความสุข โดยมี

นโยบายการพฒันาเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรตามสายงาน มีการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในการทาํงานให้

มีความปลอดภยัในการปฏิบัติงาน มีการจัดการดูแลเร่ืองสวสัดิการและผลตอบแทนท่ีเหมาะสม มีการปรับ

เงินเดือนเป็นระยะตามกรอบของการพิจารณาตามระเบียบ และมีการส่งเสริมใหข้า้ราชการพลเรือนในพระองคมี์

ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน  

 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ กรมมหาดเลก็จึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งใหบุ้คลากรในหน่วยงานมีคุณภาพชีวติการ

ทาํงานท่ีดี มีความพึงพอใจในการทาํงาน เพ่ือเกิดความตั้งใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา

คุณภาพชีวิตการทาํงานท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของขา้ราชการพลเรือนในพระองค์ สังกัด        

กรมมหาดเลก็ เพ่ือจะไดท้ราบระดบัคุณภาพชีวติการทาํงานเพ่ือนาํมาพฒันาคุณภาพชีวติการทาํงานของขา้ราชการ

ในหน่วยงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงานสนองต่อภารกิจของหน่วยงานท่ีหนา้ท่ีในการถวายงานโดยตรง

ต่อองคพ์ระมหากษตัริยแ์ละพระบรมวงศานุวงศไ์ดอ้ยา่งดี 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานและประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของขา้ราชการพลเรือน

ในพระองค ์สงักดักรมมหาดเลก็  

(2) เพ่ือศึกษาปัจจัยคุณภาพชีวิตการทาํงานท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของขา้ราชการ      

พลเรือนในพระองค ์สงักดักรมมหาดเลก็  

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎ ีเกีย่วกบัคุณภาพชีวติการทาํงาน 

 ผู ้วิจัยได้ทําการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับคุณภาพชีวิตการทํางาน โดยศึกษาความหมายและ

องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตการทาํงาน พบว่า กิติคุณ ซ่ือสัตยดี์ (2557: 7) ไดส้รุปว่า คุณภาพชีวิตการทาํงาน 

หมายถึง ความพึงพอใจรู้สึกมีความสุขในการทาํงาน มีความมัน่คงในการทาํงาน มีความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 

รวมถึงสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศการทาํงานท่ีเหมาะสมในการปฏิบติังาน ซ่ึงสามารถสนองความตอ้งการทั้ง

ด้านร่างกายและจิตใจ อนัจะก่อให้เกิดผลดีกับตนเองและทาํให้งานบรรลุวตัถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 

นอกจากน้ี Walton (1974) (อา้งถึง ทัศนีย ์ชาติไทย, 2559: 11) ให้ความหมาย คุณภาพชีวิตการทํางาน ว่าเป็น

คุณลกัษณะงานท่ีจะส่งผลให้เกิดการดาํเนินชีวิตท่ีดีของบุคคลตามการยอมรับของสังคม ซ่ึงประกอบไปดว้ย 

ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม สภาพการทาํงานท่ีมีความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ โอกาสท่ีได้รับ                   

การพฒันาและใช้ความสามารถของบุคคล โอกาสความก้าวหน้าและมัน่คงในการทาํงาน การมีส่วนร่วมใน                   

การทาํงานและความสมัพนัธ์กบับุคคลอ่ืน สิทธิส่วนบุคคลในการทาํงาน การดาํเนินชีวติโดยรวมและการทาํงานท่ี

เป็นประโยชน์ต่อสงัคม ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Huse and Cummings (1985) (อา้งถึง ปาริชาด ผิวผอ่ง, 2562: 19 - 20) ไดแ้บ่ง

องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตการทาํงานไวใ้กลเ้คียงกบั Walton (1974) โดยเสนอว่า คุณภาพชีวิตการทาํงาน 
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ประกอบดว้ย 8 องค์ประกอบ ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม สภาพแวดลอ้มท่ีถูกสุขลกัษณะและ

ปลอดภยั การพฒันาความรู้ความสามารถของบุคคล ความมัน่คงและความกา้วหนา้ในงาน การมีส่วนร่วมและเป็น

ท่ียอมรับทางสงัคม ความมีระเบียบกฎเกณฑแ์ละความเป็นธรรมในการปฏิบติังาน ความสมดุลระหวา่งการทาํงาน

และชีวติส่วนตวั และความเก่ียวขอ้งอนัเป็นประโยชน์ต่อสงัคม  

 3.2 แนวคดิ ทฤษฎ ีเกีย่วกบัประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน 

 ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน โดยศึกษาความหมายและ

องค์ประกอบของประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน พบว่า สมพงศ์ รัตนนุพงศ์ (2559: 18) ไดใ้ห้ความหมายของ

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน หมายถึง การใชท้กัษะและความสามารถ มีการกาํหนดขั้นตอนและกระบวนการ

ทํางานท่ีแน่นอนและชัดเจน ใช้ทรัพยากรท่ีมีอย่างคุ ้มค่าและประหยดัท่ีสุด มีระเบียบวินัย ทําให้สามารถ

ปฏิบติังานไดต้ามเป้าหมาย ถูกตอ้งแม่นยาํ มีคุณภาพและไดม้าตรฐาน อคัรเดช ไมจ้นัทร์ (2560: 16-17) ไดเ้สนอ

แนวคิดของ Harrington Emerson (1931) ท่ีกล่าวถึงหลกัการทาํงานให้มีประสิทธิภาพในหนังสือ The Twelve 

Principle of Efficiency ซ่ึงไดรั้บการยกยอ่งและกล่าวถึงกนัมากในหลกั 12 ประการของประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 

ซ่ึง Peterson and Plowman (1989) (อา้งถึง พฤธิสิทธ์ิ อุทุม, 2559: 31) ไดใ้หแ้นวคิดใกลเ้คียงกบั Harrington (1931) 

โดยไดต้ดัทอนบางขอ้ลง และสรุปองคป์ระกอบของประสิทธิภาพ ไว ้4 ขอ้ดว้ยกนั คือ คุณภาพของงาน (Quality) 

ปริมาณงาน (Quantity) เวลา (Time) และค่าใชจ่้าย (Costs)  

 3.3 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 อคัรเดช ไมจ้นัทร์ (2560) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงาน 

กลุ่มอุตสาหกรรมติดตั้งเคร่ืองจกัรสายการผลิตในจงัหวดัสงขลา ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มใน

การทาํงานมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานระดบัความคิดเห็นมาก เม่ือพิจารณาแต่ละดา้นพบวา่อยูใ่นระดบั

มากท่ีสุด คือ สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน และในระดบัมาก ไดแ้ก่ ความรู้ความเขา้ใจในงานท่ีทาํ ความมัน่คง

กา้วหนา้ในงาน ขวญัและกาํลงัใจในการทาํงาน และความสัมพนัธ์กบับุคคลในท่ีทาํงาน ตามลาํดบั และมีประสิทธิภาพ

ในการปฏิบติังานของพนกังานอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ไดแ้ก่ ความรวดเร็วในการทาํงาน คุณภาพงาน และปริมาณ

การผลิต ตามลาํดับ ผลทดสอบสมมติฐานปัจจัยในการทํางานจาํแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศ อายุ 

สถานภาพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานดา้นปริมาณการผลิต ดา้นคุณภาพ และ

ดา้นการทนัเวลาในการทาํงาน สาํหรับระดบัการศึกษา และตาํแหน่งงานมีผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานดา้นการ

ปริมาณงาน และอายงุานมีผลต่อคุณภาพชีวติการทาํงาน ดา้นการทนัเวลาในการทาํงาน 

 อรวรา กลา้หาญ (2563) ไดศึ้กษาเร่ือง คุณภาพชีวิตในการทาํงานท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน

ของพนกังานการรถไฟแห่งประเทศไทย สาํนกังานใหญ่ ผลการศึกษาพบวา่ ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพ

ชีวติในการทาํงานโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ดา้นความสมดุล

ของชีวติทาํงานและครอบครัว ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานโดยภาพรวมอยูใ่นระดบั

มาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่าดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ดา้นปริมาณงาน ผลการทดสอบสมมิตฐาน พบวา่ 

พนกังานการรถไฟแห่งประเทศไทย สาํนกังานใหญ่ท่ีมีเพศ อาย ุสถานภาพ อายงุาน ต่างกนัทาํใหป้ระสิทธิภาพใน

การปฏิบติังานไม่ต่างกนั และพนกังานการรถไฟแห่งประเทศไทย สาํนกังานใหญ่ ท่ีมีระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือน ต่างกันทาํให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่างกัน ส่วนคุณภาพชีวิตในการทาํงานด้านการได้รับ                  

การยอมรับในสังคม และดา้นความสมดุลของชีวิตทาํงานและครอบครัวมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน

ของพนกังานการรถไฟแห่งประเทศไทยสาํนกังานใหญ่ 
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 3.4 กรอบแนวคดิการวจิยั 

 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและไดส้นใจแนวคิด คุณภาพชีวิตการทาํงานของ      

Huse and Cummings (1985) ซ่ึงไดใ้ห้คาํนิยามของคาํวา่ คุณภาพชีวิตการทาํงาน ไวใ้น 8 มิติดว้ยกนั และแนวคิด

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ของ Peterson and Plowman (1989) ซ่ึงเป็นแนวทางในการศึกษาประสิทธิภาพใน                   

การปฏิบติังาน เน่ืองจากทฤษฎีน้ีใหค้วามสาํคญัในเร่ืองการปฏิบติังานของบุคลากรท่ีสามารถเพ่ิมพนูคุณภาพและ

ปริมาณงานท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการขององคก์ารได ้โดยมีองคป์ระกอบ 4 ดา้น ซ่ึงไดก้าํหนดแนวคิดท่ี

ใชใ้นการวจิยัดงัภาพ  
 

     ตวัแปรอสิระ      ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

3.5 สมมตฐิานการวจิยั 

 ปัจจยัคุณภาพชีวติการทาํงานมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของขา้ราชการพลเรือนในพระองค ์

สงักดักรมมหาดเลก็ 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

  4.1 แบบแผนการวจิยั  

  รูปแบบการวจิยัเป็นการวจิยัดว้ยวธีิการสาํรวจ (Survey Research Method) แบบเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) และวธีิการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) 

       4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี  คือ ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ สังกัดกรมมหาดเล็ก                         

สํานักพระราชวงั จาํนวน 2,085 คน (บญัชียอดบุคลากรขา้ราชการพลเรือนในพระองค ์สังกดักรมมหาดเล็ก, เมษายน 

2565) ซ่ึงผูว้ิจัยได้กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการคํานวณของ Taro Yamane (1970) ท่ีแสดงขนาดของ         

กลุ่มตวัอยา่งในระดบัความเช่ือมัน่ 95 % มีความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้.05 เท่ากบั 336 คน โดยการสุ่มตวัอยา่งไดใ้ช้

คุณภาพชีวติการทาํงาน 

1. ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม 

2. สภาพแวดลอ้มท่ีถูกสุขลกัษณะและปลอดภยั 

3. การพฒันาความรู้ ความสามารถของบุคคล 

4. ความมัน่คงและความกา้วหนา้ในงาน 

5. การมีส่วนร่วมและเป็นท่ียอมรับทางสงัคม 

6. ความมีระเบียบกฎเกณฑแ์ละความเป็นธรรม 

ในการปฏิบติังาน 

7. ความสมดุลระหวา่งการทาํงานและชีวติส่วนตวั 

8. ความเก่ียวขอ้งอนัเป็นประโยชน์ต่อสงัคม 

(Huse and Cummings, 1985) 

 

ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน 

1.คุณภาพของงาน  

2.ปริมาณงาน  

3.เวลาท่ีใชใ้นงาน  

4.ค่าใชจ่้ายในงาน 

(Peterson and Plowman, 1989) 
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วิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน (Multistage Random Sampling) โดยในขั้นตอนแรกทาํการสุ่มตวัอยา่งตาม

สดัส่วน (Proportion Sampling) แยกตามหน่วยงานยอ่ย และในขั้นท่ีสองทาํการสุ่มตามสะดวก (Convenience Sampling) 

        4.3 เคร่ืองมือวจิยั 

   (1) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามคุณภาพชีวิต            

การทาํงานท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของขา้ราชการพลเรือนในพระองค ์สังกดักรมมหาดเล็ก ซ่ึง

ประกอบไปดว้ย 4 ตอน มีรายละเอียดดงัน้ี 

   ตอนท่ี 1 คาํถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส 

ระดบัการศึกษา รายไดต้่อเดือน อายรุาชการ ระดบัตาํแหน่ง  

   ตอนท่ี 2 คาํถามเก่ียวกบัคุณภาพชีวติการทาํงานของขา้ราชการพลเรือนในพระองค ์สงักดักรม

มหาดเลก็ จาํนวน 40 ขอ้ เป็นแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น 

   ตอนท่ี 3 คาํถามเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของขา้ราชการพลเรือนในพระองค ์

สงักดักรมมหาดเลก็ จาํนวน 19 ขอ้ เป็นแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น 

   ตอนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ เป็นการใหผู้ต้อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นแบบปลายเปิด 

   (2) เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหาและความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) ของคาํถาม

แต่ละข้อให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ของการวิจัย โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective 

Congruence: IOC) ผูว้จิยัไดใ้หผู้เ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 ท่าน ตรวจสอบแบบสอบถาม ได ้ค่า IOC เท่ากบั 1.00  

   (3) นาํแบบสอบถามฉบบัท่ีผา่นการตรวจสอบไปทดลองใช ้(Try Out) กบัประชากร คือ ขา้ราชการ        

พลเรือนในพระองค ์ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั จาํนวน 30 คน และนาํมาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ 

(Reliability) เพ่ือหาค่าคุณภาพของเคร่ืองมือ โดยการหาค่าความเช่ือมัน่ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา        

(α - coefficient) ตามวธีิการของ Cronbach (1970) ไดค้่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั .965 

      4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

       วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลสาํหรับการวจิยัในคร้ังน้ี มีรายละเอียดดงัน้ี  

  (1) แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีจากตาํราเอกสาร 

และคน้ควา้จากบทความ สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เร่ือง คุณภาพชีวิตการทาํงานท่ีมีผลต่อ

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของขา้ราชการพลเรือนในพระองค ์สงักดักรมมหาดเลก็ 

  (2) แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยใชแ้บบสอบถามเพ่ือเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 

จาํนวน 336 คน โดยมีขั้นตอนในการดาํเนินการ ดงัน้ี  

  (2.1) ผูว้จิยัเตรียมแบบสอบถามจาํนวน 336 ชุด  

  (2.2) ผูว้ิจยัทาํแบบสอบถามโดยใชโ้ปรแกรม Google Forms เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง โดย

ส่งล้ิงค ์(Link) แบบสอบถามผา่นไลน์กลุ่มแต่ละกลุ่มของหน่วยข้ึนตรงของกรมมหาดเลก็ 

  (2.3) นําแบบสอบถามฉบับท่ีได้ค ําตอบครบถ้วนสมบูรณ์ มาทําการลงรหัสเพ่ือนําไป

ประมวลผลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูปเพ่ือวเิคราะห์และแปรผลขอ้มูลทางสถิติ 

       4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

  สถิติเชิงพรรณนาท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าความถ่ี (Frequency) 

ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติเชิงอนุมานท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล   

การทดสอบสมมติฐานใชส้ถิติการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
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5. ผลการวจัิย 

5.1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามจาํนวน 336 ชุด พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชายมาก

ท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 71.4 โดยมีอายุระหว่าง 40-49 ปี มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 34.8 มีสถานภาพสมรสมากท่ีสุด             

คิดเป็นร้อยละ 58.6 มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 56.3 มีรายได ้35,001-45,000 บาท

มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 32.4 มีอายรุาชการตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไปมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 56.3 และมีระดบัตาํแหน่งอยู่

ในระดบั 1–3 มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 37.2 

5.2 ระดบัคุณภาพชีวติการทาํงานของขา้ราชการพลเรือนในพระองค ์สงักดักรมมหาดเลก็ ในภาพรวมอยู่

ในระดบัมาก (x� = 3.63, S.D. = .679) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นความเก่ียวขอ้งอนัเป็นประโยชน์ต่อ

สงัคม (x� = 4.00, S.D. = .833) มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีถูกสุขลกัษณะและปลอดภยั 

(x� = 3.96, S.D. = .790) ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม (x� = 3.87, S.D. = .751) ดา้นการมีส่วนร่วมและเป็น  

ท่ียอมรับทางสังคม (x� = 3.62,    S.D. = .792) ดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้ในงาน (x� = 3.53, S.D. = .926) 

ดา้นความมีระเบียบกฎเกณฑแ์ละความเป็นธรรมในการปฏิบติังาน (x� = 3.43, S.D. = .949) ดา้นการพฒันาความรู้

ความสามารถของบุคคล (x� = 3.33, S.D. = .873) และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ด้านความสมดุลระหว่าง                

การทาํงานและชีวติส่วนตวั  (x� = 3.28,  S.D. = .909) รายละเอียดดงัตารางท่ี 1 

 

ตารางที ่1 ระดบัความคิดเห็นของคุณภาพชีวติการทาํงานในภาพรวม 

คุณภาพชีวติการทาํงาน x� SD. แปลผล 

1. ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม 3.87 .751 มาก 

2. สภาพแวดลอ้มท่ีถูกสุขลกัษณะและปลอดภยั 3.96 .790 มาก 

3. การพฒันาความรู้ความสามารถของบุคคล 3.33 .873 ปานกลาง 

4. ความมัน่คงและความกา้วหนา้ในงาน 3.53 .926 มาก 

5. การมีส่วนร่วมและเป็นท่ียอมรับทางสงัคม 3.62 .792 มาก 

6. ความมีระเบียบกฎเกณฑแ์ละความเป็นธรรมในการปฏิบติังาน 3.43 .949 มาก 

7. ความสมดุลระหวา่งการทาํงานและชีวติส่วนตวั 3.28 .909 ปานกลาง 

8. ความเก่ียวขอ้งอนัเป็นประโยชน์ต่อสงัคม 4.00 .833 มาก 

รวม 3.63 .697 มาก 

 

5.3 ระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของขา้ราชการพลเรือนในพระองค ์สังกดักรมมหาดเล็กใน

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (x� = 3.97, S.D. = .580) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นเวลาท่ีใชใ้นงาน (x� = 4.07, 

S.D. = .589) มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นค่าใชจ่้ายในงาน (x� = 4.06, S.D. = .657) ดา้นคุณภาพของงาน 

(x� = 3.89, S.D. = .689) และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ดา้นปริมาณงาน (x� = 3.85, S.D. = .697) รายละเอียด              

ดงัตารางท่ี 2 
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ตารางที ่2 ระดบัความคิดเห็นของประสิทธิภาพในการปฏิบติังานในภาพรวม 

ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน x� SD. แปลผล 

1.  คุณภาพของงาน 3.89 .689 มาก 

2.  ปริมาณงาน 3.85 .697 มาก 

3.  เวลาท่ีใชใ้นงาน 4.07 .589 มาก 

4.  ค่าใชจ่้ายในงาน 4.06 .657 มาก 

รวม 3.97 .580 มาก 

  

5.4 การทดสอบสมมติฐาน พบว่า จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ พบว่า ปัจจัยคุณภาพชีวิต                      

การทาํงานของขา้ราชการพลเรือนในพระองค ์สังกดักรมมหาดเล็ก ในดา้นความเก่ียวขอ้งอนัเป็นประโยชน์ต่อ

สังคม (Beta = .286) ด้านความสมดุลระหว่างการทาํงานและชีวิตส่วนตวั (Beta = .166) ดา้นสภาพแวดลอ้มท่ี                 

ถูกสุขลกัษณะและปลอดภยั (Beta = .143) และดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม (Beta = -.126) ร่วมกนัมี

ผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานในภาพรวมของขา้ราชการพลเรือนในพระองค ์สังกดักรมมหาดเล็ก ท่ีร้อยละ 

45.70 (Adjusted R2 = .457) อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และพบว่า ปัจจยัคุณภาพชีวิตการทาํงานด้าน 

ความเก่ียวขอ้งอนัเป็นประโยชน์ต่อสังคม ดา้นความสมดุลระหวา่งการทาํงานและชีวติส่วนตวั และดา้นสภาพแวดลอ้ม

ท่ีถูกสุขลกัษณะและปลอดภยั ร่วมกนัมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานในภาพรวมในทิศทางเดียวกนั และ

ปัจจยัคุณภาพชีวิตการทาํงาน ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรมมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานใน

ภาพรวมในทิศทางตรงกนัขา้ม รายละเอียดดงัตารางท่ี 3 

 

ตารางที ่3  ผลวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณรายดา้นของคุณภาพชีวติการทาํงานกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 

 โดยภาพรวม 

*  มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   ** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 

ตวัแบบ 

(Model) 

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานโดยรวม 

B SE(b) Beta t P-Value 

ค่าคงท่ี (Constant) 1.968 .154  12.811** .000 

1. ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม -.097 .044 -.126 -2.186* .030 

2. สภาพแวดลอ้มท่ีถูกสุขลกัษณะและปลอดภยั .105 .045 .143 2.348* .019 

3. การพฒันาความรู้ความสามารถของบุคคล .027 .057 .040 .462 .644 

4. ความมัน่คงและความกา้วหนา้ในงาน .079 .059 .127 1.353 .177 

5. การมีส่วนร่วมและเป็นท่ียอมรับทางสงัคม .107 .056 .146 1.920 .056 

6. ความมีระเบียบกฎเกณฑแ์ละความเป็นธรรมในการปฏิบติังาน .017 .056 .028 .302 .763 

7. ความสมดุลระหวา่งการทาํงานและชีวติส่วนตวั .106 .036 .166 2.946** .003 

8. ความเก่ียวขอ้งอนัเป็นประโยชน์ต่อสงัคม .199 .037 .286 5.356** .000 

 R R2 Adjusted R2 SE(est.) F P-Value 

 .686 .470 .457 .42699 36.283** .000 
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6. อภิปรายผล  

 6.1 จากผลการวิจยั พบว่า ขา้ราชการพลเรือนในพระองค์ สังกัดกรมมหาดเล็ก มีระดับคุณภาพชีวิต                

การทาํงานในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ประพนัธ์ ชยักิจอุรา (2560) ท่ีพบว่า ระดบั

คุณภาพชีวติการทาํงานของพนกังานในกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเลก็ทรอนิกส์และโทรคมนาคมในภาพรวมอยูใ่น

ระดบัมาก โดยดา้นความเก่ียวขอ้งอนัเป็นประโยชน์ต่อสังคม ดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีถูกสุขลกัษณะและปลอดภยั         

ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม ดา้นการมีส่วนร่วมและเป็นท่ียอมรับทางสังคม ดา้นความมัน่คงและ

ความกา้วหนา้ในงาน ดา้นความมีระเบียบกฎเกณฑแ์ละความเป็นธรรมในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมาก ดา้นการพฒันา 

ความรู้ความสามารถของบุคคล และดา้นความสมดุลระหว่างการทาํงานและชีวิตส่วนตวั อยูใ่นระดบัปานกลาง 

สามารถสรุปไดว้า่ กรมมหาดเล็ก มีการบริหารจดัการในเร่ืองคุณภาพชีวิตการทาํงานท่ีดี โดยขา้ราชการพลเรือน

ในพระองค์ สังกัดกรมมหาดเล็กตระหนักดีว่า หน่วยงานเป็นหน่วยราชการในพระองค์ท่ีมีหน้าท่ีสําคญัใน                  

การถวายงานพระบรมวงศานุวงศ์ สนองใตเ้บ้ืองพระยคุลบาทในการปฏิบติังานเพ่ือประชาชนและสังคม จึงเป็น

หน่วยงานท่ีไดรั้บการยอมรับจากสังคมทาํใหบุ้คลากรท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในหน่วยงานมีความภาคภูมิใจ อีกทั้งยงัมี

ความมัน่คงและความกา้วหน้าในงานท่ีปฏิบติั มีค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมเพียงพอต่อการดาํรงชีวิตในปัจจุบนั        

ซ่ึงเป็นไปตามกฎเกฑณ์ ระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานท่ีกาํหนด นอกจากน้ี กรมมหาดเลก็ซ่ึงเป็นหน่วยงานภายใต้

สาํนกัพระราชวงัก็มีการดูแลขวญักาํลงัใจของบุคลากรภายในหน่วยงาน มีสวสัดิการท่ีพกัอาศยั ค่าเล่าเรียนบุตร 

เงินกูย้มืช่วยเหลือฉุกเฉิน จึงส่งผลใหมี้ระดบัคุณภาพชีวติการทาํงานท่ีดี     

6.2 จากผลการวิจยั พบว่า ขา้ราชการพลเรือนในพระองค์ สังกดักรมมหาดเล็ก มีระดบัประสิทธิภาพ     

ในการปฏิบติังานในภาพรวม และรายดา้นทุกดา้น คือ ดา้นคุณภาพของงาน ดา้นปริมาณงาน ดา้นเวลาท่ีใชใ้นงาน 

และด้านค่าใช้จ่ายในงาน อยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ อรวรา กลา้หาญ (2563) ท่ีพบว่า ระดบั

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย สํานักงานใหญ่ โดยรวมและรายดา้น             

ทุกดา้นมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก สามารถสรุปไดว้า่ กรมมหาดเล็ก มีการบริหารจดัการงานท่ีดี มีประสิทธิภาพ 

จากการมีผลงานท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับจากเพ่ือนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา มีผลการปฏิบติังานท่ีมีความประณีต 

เรียบร้อย ถูกตอ้ง ครบถว้นและสมบูรณ์ บุคลากรมีการจดัลาํดบัความสาํคญัของงานเพ่ือการบริหารปริมาณงานให้

อยูใ่นความเหมาะสม และหน่วยงานมีกระบวนการลดขั้นตอนในการปฏิบติังานทาํให้มีปริมาณงานท่ีเหมาะสม 

เกิดประสิทธิภาพ ในเร่ืองเวลาบุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามกรอบระยะเวลาการปฏิบัติงานตามท่ี

ผูบ้งัคบับญัชาสัง่การหรือท่ีหน่วยงานกาํหนดภายใตท้รัพยากรและงบประมาณของหน่วยงานท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดั  

 6.3 จากผลการวิจยั พบว่า ปัจจัยคุณภาพชีวิตการทาํงานมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ

ขา้ราชการพลเรือนในพระองค์ สังกดักรมมหาดเล็ก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของงานวิจยัของ วชัรพล เจริญเวช 

(2561) ท่ีพบวา่ ปัจจยัคุณภาพชีวิตการทาํงานมีอิทธิพลกบัประสิทธิผลในการปฏิบติังานของคนประจาํเรือขนส่ง

นํ้ ามนัในประเทศไทย และเม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ปัจจยัคุณภาพชีวิตการทาํงาน ดา้นความเก่ียวขอ้งอนัเป็น

ประโยชน์ต่อสังคม ดา้นความสมดุลระหวา่งการทาํงานและชีวติส่วนตวั และดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีถูกสุขลกัษณะ

และปลอดภยัมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานในภาพรวมในทิศทางเดียวกนั ปัจจยัคุณภาพชีวิตการทาํงาน 

ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรมมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานในภาพรวมในทิศทางตรงกนัขา้ม 

จากการศึกษา พบว่า กรมมหาดเล็กมีค่าตอบแทนเงินเดือนท่ีเพียงพอต่อการดาํรงชีวิตในปัจจุบนั มีสวสัดิการ     

ต่าง ๆ ท่ีดีแต่อาจยงัไม่ครอบคลุมทุกคน และปัจจุบนัเป็นช่วงของการปรับโครงสร้างองคก์าร ทาํใหย้งัมีบุคลากรท่ี

ยงัไม่ไดล้งตาํแหน่งงานในโครงสร้างของหน่วยงานใหม่ ทาํบุคคลเหล่านั้นยงัไม่มีภาระงานท่ีเด่นชดั มีงานเฉพาะท่ี
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ผูบ้ ังคบับญัชามอบหมายหน้าท่ีเท่านั้น ทาํให้ปัจจยัดงักล่าวมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานในทิศทาง

ตรงกนัขา้ม และปัจจยัคุณภาพชีวติการทาํงานดา้นการพฒันาความรู้ความสามารถของบุคคล ดา้นความมัน่คงและ

ความกา้วหนา้ในงาน ดา้นการมีส่วนร่วมและเป็นท่ียอมรับทางสังคม และดา้นความมีระเบียบกฎเกณฑแ์ละความ

เป็นธรรมในการปฏิบติังานไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานในภาพรวม แสดงใหเ้ห็นวา่ กรมมหาดเลก็มี

การบริหารจัดการองค์กรท่ีดี มีสภาพแวดลอ้มในการทํางานท่ีดี อนัเป็นผลมาจากการท่ีมีสถานท่ีทํางานทุก

หน่วยงานในสังกดัอยูภ่ายในเขตพระราชฐาน การทาํงานท่ีใหค้วามสาํคญักบัความสมดุลระหวา่งการทาํงานและ

ชีวติส่วนตวัของบุคลากรในหน่วยงาน การทาํงานมีกาํหนดเวลาทาํงานท่ีแน่นอนทาํให้สามารถจดัเวลาการทาํงาน

และภาระหนา้ท่ีในครอบครัวไดอ้ยา่งเหมาะสม มีเวลาสาํหรับการพกัผอ่น การออกกาํลงักาย ซ่ึงสามารถสรุปไดว้า่ 

ถา้หากขา้ราชการพลเรือนในพระองค์ สังกัดกรมมหาดเล็กทุกคนมีคุณภาพชีวิตการทาํงานท่ีดี ก็จะส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) จากการศึกษาคุณภาพชีวิตการทาํงาน พบว่า ผูบ้ ังคบับัญชาควรเน้นเร่ืองจัดการทาํงานของ

บุคลากรในหน่วยงาน ไม่ให้กระทบต่อการดาํเนินชีวิตท่ีจะนาํไปสู่ปัญหาครอบครัว ปัญหาสุขภาพและจิตใจได ้

โดยการให้บุคลากรในหน่วยงานมีช่วงเวลาท่ีไดค้ลายเครียดจากภาระหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ มีการจดักิจกรรมกีฬา

สานสัมพนัธ์ในหน่วยงาน เพ่ือให้ผ่อนคลายความเหน่ือยลา้จากงานท่ีทาํ และส่งเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่ง

หน่วยงาน ผูบ้งัคบับญัชาควรใหบุ้คลากรมีการพฒันาทกัษะความรู้ความสามารถ สนบัสนุนใหมี้การศึกษาเพ่ิมเติม 

เช่น การจดัการอบรม การสัมมนาองค์ความรู้ภายในหน่วยงาน การมีหลกัสูตรการฝึกอบรมพฒันาบุคลากรใน

หน่วยงาน หลกัสูตรเล่ือนฐานะของบุคลากร เป็นตน้  

(2) จากการศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน พบว่า ประสิทธิภาพของงานท่ีไดม้า มีปริมาณ

งานท่ีมากเกินอตัรากาํลงัของบุคลากร ดงันั้น ผูบ้งัคบับญัชาควรพิจารณาปรับกาํลงัพลในหน่วยงานใหส้อดคลอ้ง

กบัปริมาณงาน มีการมอบหมายงานอยา่งทัว่ถึงเหมาะสม และมอบหมายงานให้เหมาะสมกบัความสามารถของ

บุคลากรแต่ละคน  

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) ควรทาํการศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวติการทาํงานท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน โดยขยาย

ขอบเขตการศึกษาทางดา้นประชากรให้ครอบคลุมทั้งสาํนักพระราชวงั เพ่ือให้ไดผ้ลการศึกษาในภาพรวมทั้ ง

หน่วยราชการ นํามาเป็นขอ้มูลให้ผูบ้ ังคบับัญชาระดับสูงของหน่วยงาน นําไปใช้ประโยชน์ในการยกระดับ

คุณภาพชีวติการทาํงาน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงานของขา้ราชการในพระองคท์ั้งสาํนกัพระราชวงัได ้

(2) ควรทาํการศึกษาเพ่ิมเติมในเร่ืองคุณภาพชีวิตการทาํงานท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 

โดยศึกษาในส่วนของผูบ้งัคบับญัชา แยกจากกนักบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพ่ือให้ทราบถึงคุณภาพชีวิตของทั้ง 2 ส่วน 

และสามารถนาํผลการศึกษามาปรับปรุงการบริหารงานบูรณาการในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบติังานได ้ 

(3) ในการวจิยัคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาตวัแปรดา้นอ่ืนๆ ท่ีอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 

เช่น ความเครียด ความผกูพนั แรงจูงใจ ภาระหน้ีสิน เป็นตน้ เพ่ือใหไ้ดผ้ลการศึกษามาปรับปรุงพฒันาแกไ้ขปัญหา

ใหต้รงจุดมากยิง่ข้ึน 
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8. กติติกรรมประกาศ 

  ผูว้จิยัขอขอบคุณบุคลากรสงักดักรมมหาดเล็ก ท่ีใหค้วามกรุณาในการเก็บขอ้มูลการวจิยัและใหค้วามร่วมมือ

ในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี และขอขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อนันต์ ธรรมชาลยั อาจารย ์                

ท่ีปรึกษาหลกั และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สานิต ศิริวิศิษฐก์ุล อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม ท่ีกรุณาให้คาํปรึกษา แนะนาํ 

พร้อมทั้งตรวจสอบและให้ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินการวิจยัในคร้ังน้ี และสุดทา้ยขอขอบพระคุณ 

บุคคลในครอบครัว ท่ีคอยให้กาํลงัใจสนับสนุน ตลอดจนให้ความช่วยเหลือและปรารถนาดีต่อผูว้ิจยัตลอดมา 

ขอขอบคุณคณาจารยแ์ละเพ่ือนร่วมชั้นเรียนหลกัสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิตทุกท่าน นอกจากน้ี

ยงัมีผูท่ี้ให้ความร่วมมือช่วยเหลืออีกหลายท่าน ซ่ึงผูว้ิจยัไม่สามารถกล่าวนามในท่ีน้ีไดห้มด จึงขอขอบพระคุณ             

ทุกท่านเหล่านั้นไว ้ณ โอกาสน้ีดว้ย 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาวจิยัน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งสมรรถนะดา้นการปฏิบติังานของ

เจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองตามคุณลกัษณะของเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง 2) เพ่ือศึกษาปัจจยัการพฒันาทรัพยากร

มนุษยท่ี์ส่งผลต่อสมรรถนะดา้นการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจัยมี 

จาํนวนทั้งส้ิน 386 คน ไดแ้ก่ ผูป้ฏิบติัการโดยเลือกจากขา้ราชการตาํรวจชั้นสญัญาบตัรและชั้นประทวนท่ีรับราชการ

อยู่ในกองบัญชาการตรวจคนเข้าเมือง สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์                            

ความแปรปรวนแบบทางเดียว วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการศึกษา พบวา่ 1) เจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง ท่ีมี

เพศแตกต่างกันมีสมรรถนะด้านการปฏิบัติงานโดยรวมไม่แตกต่างกัน ส่วนเจ้าหน้าท่ีท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา 

ระดบัชั้นยศ ตาํแหน่งงาน และระยะเวลาในการปฏิบติังานแตกต่างกนัมีสมรรถนะดา้นการปฏิบติังานโดยภาพรวม

และรายดา้นแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 2) ปัจจยัการพฒันาทรัพยากรมนุษยส่์งผลต่อสมรรถนะดา้น

การปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง ไดร้้อยละ 30.30 (Adjusted R2 = 0.303) โดยรวมและดา้นการประเมินผล 

และการนาํวิธีการและเทคนิคมาดาํเนินการ โดยรวมอยา่งมีนยัมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ พฒันาทรัพยากร

มนุษยส่์งผลต่อสมรรถนะดา้นการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง โดยรวมและดา้น การวางแผน โดยรวม

อยา่งมีนยัมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

คาํสําคญั: การพฒันาสมรรถนะ, การปฏิบติังาน, เจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง 
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ABSTRACT 

 The objectives of this research were to: 1) compare the difference of the operational competence of the 

immigration officers with different characteristics, and 2) study the human resource development factors affecting 

the operational competence of the immigration officers. The samples used in the research were 386 personnel, 

consisting of operators selected from the commissioned police officers and the civil servants working in the 

Immigration Headquarters. The data were analyzed by using descriptive statistics, One-way ANOVA, and 

multiple regression analysis. The results of the study were as follows: 1) the operational competence of 

immigration officers with different gender was overall not different, whereas the operational competence of those 

with different level of education, level of rank, position, and duration of work was different in overall and in each 

aspect was different with statistical significance at the .05 level, and 2) human resource development factors 

accounted for 30.30 percent of the change in the operation of immigration officers (Adjusted R2 = 0.303), 

affecting the operational performance of immigration officers with statistical significance at the .01 level. 

 

Keywords: Competence Development, Operation, Immigration Officers 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 สาํนกังานตรวจคนเขา้เมือง มีภารกิจในการตรวจบุคคลและพาหนะท่ีเดินทางเขา้มาในและออกไปนอก

ราชอาณาจกัรเปรียบเสมือนประตูของประเทศ รวมทั้งให้บริการคนต่างดา้วขณะพาํนักอยู่และเป็นแนวหนา้ใน        

การรักษาความมัน่งของประเทศโดยเป็นหน่วงงานท่ีมีภารกิจสาํคญัทั้งงานดา้นการใหก้ารบริหารในการเดินทาง

ขา้มแดนและการรักษาความมัน่คงของประเทศในการสกดักั้นบุคคลตอ้งหา้มหรือไม่พึงประสงคมิ์ใหเ้ดินทางเขา้

ในหรือออกไปนอกราชอาณาจกัรได ้รวมทั้งป้องกนัภยัคุกคามต่อความมัน่คงในรูปต่างๆ (สาํนักงานตรวจคน              

เขา้เมือง, 2558) ซ่ึงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ระหว่างวนัท่ี 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กนัยายน 2558) เจา้หน้าท่ี

ตรวจคนเขา้เมืองไดท้าํการตรวจบุคคลท่ีเดินทางเขา้มาในและออกไปนอกราชอาณาจกัรจาํนวน 100,357.834 คน 

(คนไทย 26,962,551 คน และคนต่างชาติ 76,394,834 คน) จากขอ้มูลดงักล่าวทาํใหส้รุปไดว้า่ การเดินทางเขา้ออก

ประเทศในยคุปัจจุบนัมกันิยมใชบ้ริการจากสายการบินมากข้ึน เน่ืองจากมีสายการบินท่ีแข่งขนัใหบ้ริการจาํนวน

มากข้ึนอีกทั้งมีเสน้ทางการบริการใหเ้พ่ิมมากข้ึนและราคาค่าโดยสารไม่แพงเกินไปเม่ือเทียบกบัความคุม้ค่า จึงทาํ

ใหท่้าอากาศยานต่างๆ ตอ้งรองรับผูม้าใชบ้ริการจาํนวนมาก จากการศึกษากบัสภาพปัญหาใหบ้ริการในความรับผิดชอบ

ของกองบงัคบัการตรวจคนเขา้เมือง พบว่ามีหลายขอ้มูลจากประการท่ีสําคญัไดแ้ก่ ปัญหาดา้นการควบคุมและ 

การตรวจสอบให้บริการประชาชนท่ีมีเป้าหมายเพ่ือความมัน่คงและความปลอดภัยของประเทศ ซ่ึงผ่านมา                      

ไม่สามารถนาํรายช่ือบุคคลตอ้งหา้มเดินทางเขา้และออกราชอาณาจกัรลงในฐานขอ้มูลตรวจสอบบุคคลตอ้งหา้ม

ในทันที ปัญหาด้านการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ท่ีมีการมอบอาํนาจในการตัดสินใจเก่ียวกับการอนุญาต                      

การอนุมติัหรือการปฏิบติังานอ่ืนใดใหแ้ก่พนักงานเจา้หนา้ท่ีน้อยเกินไป จึงทาํใหก้ารปฏิบติัในการให้บริการมี

ความล่าชา้ มีปัญหาดา้นการอาํนวยความสะดวก โดยไม่มีการจดัให้มีระบบหรือเครือข่ายสารสนเทศหรือระบบ

คอมพิวเตอร์ เพ่ืออาํนวยความสะดวกให้บริการประชาชนให้เพียงพอ เป็นตน้ (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (2564) 

สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ) 
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การขบัเคล่ือนของการดาํเนินงานตามโนบายของสํานักงานตรวจคนเขา้เมืองและส่ิงท่ีจาํเป็นและเร่งด่วน             

ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนในสังกดัสํานักงานตาํรวจแห่งชาติก็คือ การให้บริการประชาชนโดยเฉพาะ สํานักงาน

ตรวจคนเข้าเมืองท่ีจะต้องคอยดูแลผูเ้ดินทางเข้ามาและออกจากราชอาณาจักรให้มีความสะดวกรวดเร็ว และ                          

ลดขั้นตอนให้มากท่ีสุด เพราะประชาชนท่ีเขา้มาใชบ้ริการไม่คุน้เคยกบักฎระเบียบ และการปฏิบติัของ เจา้หน้าท่ี               

จุดนั้นนั้น ตรงน้ีจะตอ้งมีการกาํหนดขั้นตอนใหน้อ้ยท่ีสุด ในส่วนของขา้ราชการตาํรวจและในหน่วยงานนั้นจะตอ้งมี

การเช่ือมโยงของขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ และชดัเจนทัว่โลก ใหเ้ป็นระบบนานาชาติได ้สามารถท่ีจะตรวจสอบประวติั

ไดอ้ยา่งของสาํนกังานตรวจคนเขา้เมืองการเช็คประวติั blacklist ก็ควรจะมีการเช่ือมต่อระหวา่งเครือข่ายทัว่โลก ไม่ใช่

เฉพาะแค่ในประเทศไทย หรือตามด่านต่างๆ ของประเทศไทยเท่านั้น แต่จะตอ้งสามารถตรวจสอบไดว้า่มาจากแหล่ง

ไหนบ้าง ดังนั้นการศึกษาหรือการให้ความรู้แก่ขา้ราชการตาํรวจ ก็จะตอ้ง มีอย่างต่อเน่ือง แลว้จะตอ้งมีการเก็บ

รูปแบบของอาชญากรรมนั้นๆ เพ่ือมาเล่าประสบการณ์ใหแ้ก่ขา้ราชการตาํรวจคนอ่ืนๆ ดว้ย ในเร่ืองเจา้หนา้ท่ีตรวจคน

เขา้เมืองขาดแรงจูงใจในการเรียนรู้เพ่ือพฒันาตนเอง มีสาเหตุมาจากการปฏิบัติงานในหน่วยงานเดิมเป็นระยะ

เวลานาน เจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองขาดการตระหนักรู้ รับรู้การเปล่ียนแปลง และจาํเป็นตอ้งเปล่ียนวิธีคิดในการ

ทาํงานว่าการทาํงานแบบเดิมๆ ไม่สอดรับกบัความคาดหวงัของประชาชน ในส่วนของสภาพแวดลอ้มไม่เอ้ือต่อ               

การพฒันาความรู้ความสามารถเท่าท่ีควร ไม่วา่จะเป็นอาคารสถานท่ี วสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ยานพานหนะ 

ยงัลา้สมยัและส่ิงท่ีจาํเป็นท่ีสุด คือ งบประมาณดา้นการพฒันาบุคลากร การพฒันาบุคลากรจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีตอ้งอาศยั

ปัจจยัน้ีหากขาด ซ่ึงงบประมาณ ก็เป็นการยากท่ีจะพฒันาให้สมบูรณ์แบบ จากขอ้มูลดงักล่าวสะทอ้นใหเ้ห็นวา่สภาพ

และปัญหาการพฒันาสมรรถนะดา้นการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง

การพฒันาสมรรถนะดา้นการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง ตามคุณลกัษณะของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้

เมือง ปัจจัยการพฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์ส่งผลต่อสมรรถนะด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง 

เน่ืองจากผลการดําเนินงานขององค์การปัจจุบันมีปัญหาเก่ียวกับการพฒันาสมรรถนะด้านการปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์และเสนอแนวการพฒันาสมรรถนะด้านการปฏิบัติงานของ

เจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง(ยทุธศาสตร์การบริหารงานบุคคลของสาํนกังานตรวจคนเขา้เมือง (สตม., 2565) 

  

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งสมรรถนะดา้นการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง

ตามคุณลกัษณะของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง 

2) เพ่ือศึกษาปัจจยัการพฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์ส่งผลต่อสมรรถนะด้านการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ี

ตรวจคนเขา้เมือง 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 ความหมายการพฒันาทรัพยากรมนุษย์  

ดีลาฮาเย (Delahaye, 2000 : 2005) กล่าววา่ การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์หมายถึง เป็นส่วนท่ีแยกไม่ออก

จากการบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ละยงัเก่ียวขอ้งกบัการบริหารความหลากหลายการสร้างความรู้ใหม่ๆ การบริหาร

สมยัใหม่การเรียนรู้ ของผูใ้หญ่สร้างหุน้ส่วนการเรียนรู้และการเรียนรู้ในงาน 

กระบวนการของการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 

เฮอร์เบิร์ต จี ฮีนีแมน และคณะ (Herbert G. Heneman et al. 1980) ไดเ้สนอกระบวนการของการพฒันา

ทรัพยากรมนุษย ์ในฐานะท่ีเป็นบุคลากรขององคก์ารไว ้4 ขั้นตอน ดงัน้ี 
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1. การระบุความตอ้งการ หมายถึง การระบุปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติังาน ซ่ึงเกิดจากความแตกต่างระหวา่ง              

ผลการปฏิบติัท่ีเกิดข้ึนจริงกบั ผลการปฏิบติังานท่ีองคอ์งคก์ารตอ้งการ อนัเน่ืองจากมาจากทรัพยากรมนุษยข์าดความรู้ 

ความสามารถ และบ่อยคร้ังเกิดจากทรัพยากรมนุษยต์ามการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและสภาวะแวดลอ้มไม่ทัน

เพราะไม่ไดมี้การพฒันาในการทาํงานอย่างต่อเน่ือง ปัญหาน้ีมีความสําคญัต่อองคก์ารท่ีสามารถแกไ้ขไดโ้ดยการให้

การศึกษา การฝึกอบรมและการพฒันา ทั้งท่ีเป็นการพฒันาในรูปแบบต่างๆ โดยองคก์าร และการสนบัสนุนให้พฒันา

ตนเองอยา่งต่อเน่ือง  

2. การวางแผน หมายถึง การกาํหนดแผนกลยทุธ์ให้สนองตอบต่อความตอ้งการให้ไดม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้

ภายใตท้รัพยากร เงินทุน และส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีมี ขั้นตอนการจดัสรรค์ในการกาํหนดแผนกลยุทธ์จะเร่ิมจาก             

การวิเคราะห์ความตอ้งการ เพ่ือลาํดบัความจาํเป็นของความตอ้งการ การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ขั้นต่อมา ก็จดัสรร

ทรัพยากรให้แต่ละโครงการ การพฒันาทรัพยากรมนุษยต์ามลาํดบั ขั้นสุดทา้ยจึงเป็นการบูรณาการโครงการพฒันา

ทรัพยากรมนุษยต่์าง ๆ เขา้ดว้ยกนัใหเ้ป็นแผนดาํเนินการในการพฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์มีความเช่ือมโยงกนั 

3. การคัดเลือก การออกแบบและดําเนินการ หมายถึง การคัดเลือกและออกแบบโครงการพฒันา

ทรัพยากร ซ่ึงตอ้งเร่ิมจากการกาํหนดวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมของการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์โดยวตัถุประสงค์

การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จาํแนกไดเ้ป็นหลายลกัษณะ ไดแ้ก่ 1) วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ 2) วตัถุประสงคด์า้น              

ทศันคตตติเม่ือพฒันาแลว้มีทศันคติอยา่งไรต่องานและองคก์าร 3) วตัถุประสงคด์า้นทกัษะเม่ือพฒันาและมีทกัษะ

ในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยา่งไร 4) วตัถุประสงคด์า้นพฤติกรรมการทาํงาน คือ   

มีพฤติกรรมอยา่งไรในการทาํงาน และ 5) วตัถุประสงคด์า้นผลท่ีองคก์ารจะไดรั้บ เพ่ือใหบ้งัเกิดอะไรกบัองคก์าร  

4. การประเมินผล หมายถึง ขั้นตอนสุดทา้ยของกระบวนการพฒันาทรัพยากรมนุษยก็์คือ การประเมินผล 

ซ่ึงสามารถกระทาํไดใ้น 2 ระดบั ระดบัแรก คือ การพิจารณาการดาํเนินการตามโครงการพฒันาทรัพยากรมนุษย์

แต่ละโครงการบรรลุผลตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการหรือไม่ ซ่ึงเป็นการประเมินทนัทีหลงัการพฒันา ระดบัท่ีสอง 

เป็นการพิจารณาถึงปะรสิทธิภาพและประสิทธิผลของความพยายามในการพฒันาทรัพยากรมนุษยท์ั้ งหมดว่า

สนองต่อความตอ้งการ การพฒันาทรัพยากรมนุษยข์ององค์การหรือไม่ เป็นการประเมินการปฏิบติังานของ

ทรัพยากรวา่ไดน้าํส่ิงท่ีไดรั้บการพฒันาใชไ้ดต้รงตามความตอ้งการหรือไม่ หากไม่เป็นไปตามความตอ้งการมีการ

ปรับปรุง 

งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

อภิรักษ์ เพ่ิมชยั (2563) ผลการวิจยัพบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณระหว่างปัจจยัในการพฒันา

ทรัพยากรมนุษยท์ั้ ง 6 ดา้นเท่ากบั 0.812 ประสิทธิภาพในการทาํนายคิดเป็น ร้อยละ 66.00 และความคลาดเคล่ือน

มาตรฐานในการทาํนาย เท่ากบั 0.119   

อุเทน รวมสุข (2563) ผลการวิจัยพบว่า การทดสอบสมมติฐานพบว่า เจ้าหน้าท่ีตาํรวจจราจรท่ีมีระดับ

การศึกษาระดบัชั้นยศและอายรุาชการแตกต่างกนัมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนัอยา่งมี นยัสสาํคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั 0.05 ปัจจยัจูงใจและปัจจยัคํ้ าจุนมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีตาํรวจจราจร

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สุชาติ ตรีไชย (2562) ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลให้ประสิทธิผลในการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ี

ตาํรวจกองบงัคบัการสืบสวนสอบสวนตาํรวจภูธรภาค 2 แตกต่างกนั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นความสาํเร็จในการทาํงานของ

บุคคล การไดรั้บความยอมรับนบัถือ ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติัความรับผิดชอบ ความกา้วหนา้ ค่าตอบแทน โอกาสท่ี

จะไดรั้บความกา้วหนา้ในอนาคตสถานะทางอาชีพ ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพ่ือนร่วมงาน 

นโยบายและการ บริหารงาน สภาพการทาํงาน ความมนัคงในงาน และวธีิการปกครองบงัคบับญัชา 
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ธรรมม์ยรุา สุรัติสุพพตั (2562) ผลการวจิยัพบวา่ ปัญหาการควบคุมพรมแดน มีสองประเด็น 1. ปัญหา

การรับรู้ของสังคมและของผูก้าํหนดนโยบาย และ 2. ปัญหาในระบบการบริหารจดัการชายแดน เช่น ระเบียบ

กฎหมายของประเทศเพ่ือนบา้น ระบบการบริหารจดัการขอ้มูลขาดการเช่ือมโยงขอ้มูล ปัญหาโครงสร้างทาง

กายภาพของอาคารจุดตรวจเป็นอุสรรคต่อการปฏิบติังานของหน่วยงานไอซี คิว นอกจากน้ียงัพบปัจจยัภายนอก

ประเทศ เช่น สถานการณ์ความมัน่คงระหวา่งประเทศ สภาพแวดลอ้มของประเทศเพ่ือนบา้น และความกา้วหนา้

ของเทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลต่อการเกิดภยัคุกคามขา้มชาติ และปัจจัยภายในประเทศ เช่น การรับรู้ของ

สาธารณชนต่อนโยบายงานตรวจคนเข้าเมือง ระบบการบริหารบุคคลของสํานักงานตาํรวจแห่งชาติและ

ยุทธศาสตร์ นโยบายของกระทรวงอ่ืน ๆ มีผลต่อนโยบายงานตรวจคนเขา้เมืองและระบบปฏิบติัการมาตรการ

รักษาความมนัคงชายแดนทางบกของประเทศไทย 

การศึกษาวิจัย เร่ือง แนวทางการพฒันาสมรรถนะด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง                    

ได้กระทําโดยอาศัยแนวคิดโดยอาศัยแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับปัจจัยการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ ตามแนวคิดของ                    

เฮอร์เบิร์ต จี ฮีนีแมน และคณะ (Herbert G. Heneman et al. 1980) ส่วนสมรรถนะดา้นการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ี

ตรวจคนเขา้เมือง ตามแนวคิดของสํานักงานตรวจคนเขา้เมือง “รูปแบบมาตรฐานการปฏิบติั (Standrd Operating 

Procedures : SOP) ภายใต ้New Normal” และ (ยุทธศาสตร์การบริหารงานบุคคลของสํานักงานตรวจคนเขา้เมือง               

(สตม., 2565) รวมทั้งเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งในการกาํหนดกรอบแนวคิดเพ่ือหาแนวทางการพฒันาสมรรถนะ

ดา้นการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองโดยสรุปเป็นกรอบแนวคิดได ้ดงัแสดงในภาพประกอบ 1 

 3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวจิยั 

 
 

สมรรถนะด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี

ตรวจคนเข้าเมือง 

1. งานตรวจบุคคลและพาหนะทางอากาศ 

ทางบก และทางนํ้า 

2. งานตรวจผูโ้ดยสาร 

3. งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

4. การบริการท่ีดี 

5. การทาํงานเป็นทีม 

 

ปัจจัยการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 
1. การระบุความตอ้งการ 
2. การวางแผน 
3. การคดัเลือก การออกแบบและดาํเนินการการ

กาํหนดวตัถุประสงค ์
4. การออกแบบโครงการ 
5. วธีิการดาํเนินการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
6. การนาํวธีิการและเทคนิคมาดาํเนินการ 
7. การประเมินผล 
 

คุณลกัษณะของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4. ระดบัชั้นยศ 
5. ตาํแหน่งงาน 
6. ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 
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3.3 สมมตฐิานการวจิยั 

1) สมรรถนะด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองแตกต่างตามคุณลกัษณะของ

เจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง 

2) ปัจจยัการพฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์ส่งผลต่อสมรรถนะดา้นการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีตรวจ

คนเขา้เมือง 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

4.1 แบบแผนการวิจัย การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการวิจยัเชิงปริมาณสาํหรับการศึกษาในขั้นตอนน้ี 

ผูว้จิยัไดมี้ขั้นตอนในการศึกษาตามลาํดบั ดงัน้ี  

4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

ประชากรใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ผูป้ฏิบติัการ โดยเลือกจากขา้ราชการตาํรวจชั้นสัญญาบตัรและชั้นประทวนท่ี

รับราชการอยูใ่นกองบญัชาการตรวจคนเขา้เมืองในปี 2565 แยกเป็นชั้นประทวน 4,675 นาย ชั้นสญัญาบตัร 2,084 

นาย รวมทั้งส้ิน 6,763 นาย (สาํนกังานตรวจคนเขา้เมือง, 2565) 

กลุ่มตวัอย่าง คือ ตวัแทนผูป้ฏิบติัการโดยเลือกจากขา้ราชการตาํรวจชั้นประทวนและสัญญาบตัรท่ีรับ

ราชการอยู่ในกองบญัชาการตรวจคนเขา้เมือง โดยคาํนวณจากสูตรของทาโรยามาเน่ (Taro Yamane, 1973) ได้

กลุ่มตวัอยา่งรวมทั้งส้ิน 386 คน 

4.3 เคร่ืองมือวจิยั เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ีประกอบไปดว้ย 1 ฉบบั ไดแ้ก่ แบบสอบถาม  

4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล ผูว้จิยัจดัเก็บแบบสอบถามดว้ยตนเอง 

4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

ขั้นตอนท่ี 1 วิเคราะห์ความแตกต่างระหวา่งคุณลกัษณะของเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง กบัสมรรถนะ

ดา้นการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One – Way 

ANOVA) โดยใชส้ถิติ F-test 

ขั้นตอนท่ี 2 วเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัการพฒันาทรัพยากรมนุษยก์บัสมรรถนะดา้นการปฏิบติังาน

ของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง โดยการวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis: MRA) 
 

5. ผลการวจัิย 

ตาราง 1  เปรียบเทียบความคิดเห็นสมรรถนะดา้นการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองตามคุณลกัษณะ

ของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง จาํแนกตามเพศของผูใ้หข้อ้มูล 

สมรรถนะด้านการปฏิบัติงาน 

ของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง 

ชาย 

(n = 270) 

หญิง 

(n = 116) t P-value 

𝐱𝐱� S.D. 𝐱𝐱� S.D. 

1. งานตรวจบุคคลและพาหนะทางอากาศทาง

บกและทางนํ้า 
4.26 0.520 4.11 0.544 -.129* .011 

2. งานตรวจผูโ้ดยสาร 4.27 0.496 4.29 0.571 .018 .726 

3. งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 4.28 0.518 4.26 0.516 -.016 .758 

4. การบริการท่ีดี 4.34 0.495 4.28 0.541 -.054 .292 

5. การทาํงานเป็นทีม 3.76 0.655 3.86 0.692 .071 .164 

สมรรถนะดา้นการปฏิบติังานของ

เจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองโดยรวม 
4.18 0.304 4.16 0.367 -.029 .565 

** ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .01 
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 จากตาราง 1 พบวา่ เจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง ท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีสมรรถนะดา้นการปฏิบติังานโดยรวม

ไม่แตกต่างกนั ส่วนเจา้หน้าท่ีท่ีมีอายุ ระดบัการศึกษา ระดบัชั้นยศ ตาํแหน่งงาน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

แตกต่างกนัมีสมรรถนะดา้นการปฏิบติังานโดยภาพรวมและรายดา้นแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 

ตาราง 2  ผลการวิเคราะห์ปัจจยัการพฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์ส่งผลต่อสมรรถนะดา้นการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี

ตรวจคนเขา้เมือง 

 Unstandardized  

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t p-value  B SE Beta 

(ค่าคงท่ี) 2.167 .180  12.041** .000 

การระบุความตอ้งการ  .018 .032 .029 .544 .586 

การวางแผน  .098 .040 .176 2.485* .013 

การคดัเลือก การออกแบบและดาํเนินการ 

การกาํหนดวตัถุประสงค ์ 

-.053 .040 -.114 -1.325 .186 

การออกแบบโครงการ  -.091 .048 -.180 -1.917 .056 

วธีิการดาํเนินการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ .007 .057 .010 .117 .907 

การนาํวธีิการและเทคนิคมาดาํเนินการ  .112 .043 .152 2.642** .009 

การประเมินผล  .380 .036 .492 10.516** .000 

R R2 Adjusted R2 SE (est.) F p-value 

.562 .316 .303 . 27057 24.965** .000 

** ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .01 
 

จากตาราง 2 ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัการพฒันาทรัพยากรมนุษยก์บัสมรรถนะดา้นการ

ปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง โดยรวม ดว้ยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis) พบวา่ ปัจจยัการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ทั้งในการระบุความตอ้งการ การวางแผน การคดัเลือก การออกแบบ

และดาํเนินการการกาํหนดวตัถุประสงค์ การออกแบบโครงการ วิธีการดาํเนินการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์การนํา

วิธีการและเทคนิคมาดําเนินการ และการประเมินผล ร่วมกันอธิบายการเปล่ียนแปลงผลต่อสมรรถนะด้านการ

ปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง โดยรวมไดร้้อยละ 30.30 (Adjusted R2 = 0.303) โดยพบวา่ ปัจจยัการพฒันา

ทรัพยากรมนุษย์ส่งผลต่อสมรรถนะด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง โดยรวมและด้านการ

ประเมินผล และการนาํวธีิการและเทคนิคมาดาํเนินการ โดยรวมอยา่งมีนยัมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ พฒันา

ทรัพยากรมนุษยส่์งผลต่อสมรรถนะดา้นการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง โดยรวมและดา้น การวางแผน 

โดยรวม อยา่งมีนยัมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

6. อภิปรายผล  

 1) สรุปผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของสมรรถนะดา้นการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง 

แยกตามคุณลกัษณะของเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองของผูใ้ห้ขอ้มูล พบว่า เจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง ท่ีมีเพศ

แตกต่างกันมีสมรรถนะด้านการปฏิบัติงานโดยรวมไม่แตกต่างกัน ส่วนเจ้าหน้าท่ีท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา 

ระดบัชั้นยศ ตาํแหน่งงาน และระยะเวลาในการปฏิบติังานแตกต่างกนัมีสมรรถนะดา้นการปฏิบติังานโดยภาพรวม
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และรายดา้นแตกต่างอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กอ้งปิติ อ่อนมาก (2563) 

ผลการวจิยัพบวา่ เปรียบเทียบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังาน จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ ระยะเวลา

การปฏิบติังานส่งผลต่อปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบติังานดา้นการป้องกนั อาชญากรรมของขา้ราชการตาํรวจ

แตกต่างกัน ส่วนในด้านอายุ ระดับการศึกษา ชั้นยศ ตาํแหน่ง เงินเดือนและเงินเพ่ิมพิเศษ ไม่แตกต่างกัน 

สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ อุเทน รวมสุข (2563) ผลการวิจยัพบว่า เจ้าหน้าท่ีตาํรวจจราจรท่ีมีระดบัการศึกษา

ระดบัชั้นยศและอายุราชการแตกต่างกนัมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนัอย่างมี นัยสสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 ปัจจยัจูงใจและปัจจยัคํ้าจุนมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีตาํรวจจราจร

อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ สัญญา เกษสุริยงค์ (2560) ผลการวิจัยพบว่า                 

การเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการปฏิบติังานของตาํรวจสายตรวจ สังกดั

สถานีตาํรวจภูธรสุวรรณภูมิ จงัหวดัสมุทรปราการ จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ ประชาชนท่ีมีเพศ อาย ุและ

อาชีพแตกต่างกนั ไม่มีความแตกต่างกนัในการปฏิบติังานของตาํรวจสายตรวจสังกดัสถานีตาํรวจภูธรสุวรรณภูมิ 

จงัหวดัสมุทรปราการ 

 2) ปัจจยัการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ทั้งในการระบุความตอ้งการ การวางแผน การคดัเลือก การออกแบบ

และดาํเนินการการกาํหนดวตัถุประสงค ์การออกแบบโครงการ วิธีการดาํเนินการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์การนาํ

วิธีการและเทคนิคมาดาํเนินการ และการประเมินผล ร่วมกันอธิบายการเปล่ียนแปลงผลต่อสมรรถนะด้าน                    

การปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง โดยรวมไดร้้อยละ 30.30 (Adjusted R2 = 0.303) โดยพบว่า ปัจจยั

การพฒันาทรัพยากรมนุษยส่์งผลต่อสมรรถนะดา้นการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง โดยรวมและ

ดา้นการประเมินผล และการนาํวธีิการและเทคนิคมาดาํเนินการ โดยรวมอยา่งมีนยัมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

และ พฒันาทรัพยากรมนุษยส่์งผลต่อสมรรถนะดา้นการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง โดยรวมและ

ดา้น การวางแผน โดยรวม อยา่งมีนยัมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อภิรักษ ์เพ่ิมชยั 

(2563) รูปแบบการพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องตาํรวจภูธรจงัหวดัเพชรบุรี ผลการวิจัยพบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสมัพนัธ์พหุคูณระหวา่งปัจจยัในการพฒันาทรัพยากรมนุษยท์ั้ง 6 ดา้นเท่ากบั 0.812 ประสิทธิภาพในการทาํนาย

คิดเป็น ร้อยละ 66.00 และความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการทาํนาย เท่ากบั 0.119 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 

สุชาติ ตรีไชย (2562) พบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลให้ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีตาํรวจกองบังคบั                    

การสืบสวนสอบสวนตาํรวจภูธรภาค 2 แตกต่างกัน ได้แก่ ปัจจัยด้านความสําเร็จในการทํางานของบุคคล                        

การไดรั้บความยอมรับนบัถือ ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติัความรับผิดชอบ ความกา้วหนา้ ค่าตอบแทน โอกาสท่ีจะ

ไดรั้บความกา้วหนา้ในอนาคตสถานะทางอาชีพ ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพ่ือนร่วมงาน 

นโยบายและการบริหารงาน สภาพการทาํงาน ความมนัคงในงาน และวธีิการปกครองบงัคบับญัชา 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

7.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  

1) สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองและหน่วยงานท่ีเ ก่ียวข้องควรกําหนดนโยบายท่ีมุ่งเน้นท่ี

ประสิทธิภาพของการปฏิบติังานท่ีเกิดข้ึนจริงหลงัจากเจา้หนา้ท่ีได ้ไปฝึกอบรม 

2) สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองควรกําหนดแนวทางหน่ึงในการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่าง

ผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งเป็นรูปธรรมควรมีการจดัตั้งระบบหลงับา้นออนไลน์ เพ่ือ เปิดโอกาสให้

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดแ้สดงความคิดเห็นหรือร้องเรียนปรึกษาปัญหากบัผูบ้งัคบับญัชาโดยไม่มีการระบุตวัตน 
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7.2 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

1) หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและเอกชนควรให้ความสําคญัในการดาํเนินงานการพฒันา

สมรรถนะของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง มีการติดตามผลมีการจดัสรรงบประมาณใหมี้

ความเหมาะสมทั้งในดา้นการฝึกอบรมศึกษาดูงานและจดัหาอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีใชเ้พ่ือการปฏิบติังานโดยคาํนึงถึง

ผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลกัรวมถึงมีการกระจายงบประมาณท่ีมีความเป็นธรรม 

2) สาํนกังานตรวจคนเขา้เมืองควรให้ความสาํคญัในการพฒันาทรัพยากรมนุษยไ์ดแ้ก่ 1) การระบุ

ความตอ้งการ 2) การวางแผน 3) การคดัเลือกการออกแบบและดาํเนินการ 4)การประเมินผล 

 7.3 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

1) การพฒันาความรู้ความสามารถ ผูบ้งัคบับญัชาเป็นกลไกสาํคญัของความสาํเร็จในการพฒันาดา้นน้ี 

ควรประพฤติตัวเป็นแบบอย่างของการพัฒนาตนเอง มีการเรียนรู้ตลอดเวลาและมีความเข้าใจบริบทของ

สภาพแวดลอ้มทางสังคม วฒันธรรมท่ีเปล่ียนแปลง ให้การสนบัสนุนงบประมาณและวสัดุอุปกรณ์ท่ีเพียงพอในการ

พฒันาความรู้ความสามารถแก่บุคลากรในหน่วยงาน 

2) การฝึกอบรมและพฒันา ควรจดัการฝึกอบรมตามความตอ้งการของบุคลากร สอดคลอ้งกบัทกัษะ 

ความความรู้ความสามารถท่ีบุคลากรมีอยู่ หน่วยงานควรมีการจดัแผนการอบรมเพ่ือพฒันาอย่างเป็นระบบ มีการ

ปฏิบติัตามวงรอบชดัเจน 
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ABSTRACT 

 The goals of this research were: 1. To study the competency of staff’s performance in the Nakhon Si 

Thammarat City Municipality; 2. To study the factors influencing that performance competency; and 3. To study 
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the relationship between the variables influencing that performance competency and the level of competency of 

staff’s performance in Muang District, Nakhon Si Thammarat Province, Nakhon Si Thammarat City 

Municipality. The results of the study showed that 1. The competency of staff’s performance in Nakhon Si 

Thammarat City Municipality, Muang District, Nakhon Si Thammarat Province. Staff have a regular assessment 

of their performance competency and have the skills necessary to perform the task based on the competence in 5 

areas, including the aspect of achievement. Adherence to correctness and ethical understanding of organization 

and work system, service is excellent and teamwork 2. The factors affecting the competency of staff’s 

performance in Nakhon Si Thammarat City Municipality, Muang District, Nakhon Si Thammarat Province. 

Overall, is at a high level. When considering each aspect, it was found that the attribute factor had the most 

impact, followed by the skill factor. The knowledge factor had the least effect and 3. The relationship between 

the factors affecting the performance and the level of competency of staff in Nakhon Si Thammarat Municipality, 

Muang District, Nakhon Si Thammarat Province found that the knowledge, skill, and characteristics were related 

to the level of performance competency of personnel in Nakhon Si Thammarat City Municipality, Muang District, 

Nakhon Si Thammarat Province. Overall, it is moderate. 

 

Keywords: Performance, Competency, Staff in The Nakhon Si Thammarat City Municipality, Knowledge, Skill,  

 Attribute 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 การพฒันาสมรรถนะ (Competency) ของบุคลากร เป็นหน่ึงในภารกิจสําคญัท่ีฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ตอ้งการพฒันาบุคลากรใหมี้ศกัยภาพเพ่ิมมากข้ึน ทั้งน้ีทรัพยากรมนุษยคื์อปัจจยัสาํคญัรวมถึงเป็นกลยทุธ์ท่ีดีท่ีสุด

อยา่งหน่ึงท่ีจะสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนักบัองคก์รอ่ืนๆ ตลอดจนเป็นกญุแจสาํคญัท่ีทาํใหอ้งคก์รประสบ

ความสาํเร็จได ้และการส่งเสริมใหบุ้คลากรเพ่ิมขีดความสามารถตลอดจนพฒันาทกัษะท่ีส่งผลต่อการมีสมรรถนะ 

ยอดเยี่ยมข้ึน ยอ่มทาํให้บุคลากรเติบโตอยา่งมีศกัยภาพ และท่ีสาํคญัจะส่งผลใหอ้งคก์รพฒันาศกัยภาพของตนให้

สูงข้ึนไดเ้ช่นกนั นัน่เป็นผลลพัธ์ของการพฒันาสมรรถนะอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสมรรถนะมีประโยชน์หลายด้าน 

โดยเฉพาะประโยชน์ต่อการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ร (ธาดา รัชกิจ, 2562)โดยคณะกรรมการมาตรฐาน

การบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย ไดจ้ดัทาํสมรรถนะหลกัของบุคลากรองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน ได ้5 สมรรถนะหลกั ไดแ้ก่ การมุ่งผลสัมฤทธ์ิการยึดมนัในความถูกตอ้งและจริยธรรม ความเขา้ใจใน

องคก์รและระบบงาน การบริการเป็นเลิศ และ การทาํงานเป็นทีม (คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล

ส่วนทอ้งถ่ิน, 2558 : 7) 

 เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชนตามประกาศ

พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 13) พ.ศ. 2552 ซ่ึงการบริหารงานของเทศบาลสามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของ ประชาชนและตอบสนองภารกิจของรัฐอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยการบริหารงานโดยใช้

หลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี เพ่ือใหเ้ป็นเทศบาลท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได ้ประชาชนไดรั้บประโยชน์สูงสุด 

ส่งเสริมและสนบัสนุนความร่วมมือระหวา่งเทศบาลกบัภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนในเขตเทศบาล 

และกลุ่มมีองคก์รต่าง ๆ ในการแกไ้ขปัญหาและพฒันาพ้ืนท่ีเขต เทศบาลร่วมกนั พฒันาการบริหารจดัการของ
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เทศบาล โดยนาํเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทนัสมยัมาใชใ้นการปฏิบติังาน เพ่ือใหบ้ริการประชาชนดว้ยความรวดเร็ว 

พร้อมทั้งพฒันาโปรแกรมออนไลน์ เพ่ือให้ประชาชนสามารถเขา้ถึงบริการของเทศบาลไดอ้ยา่งทนัทีและทุกเวลา 

และส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพ และจดัสวสัดิการให้แก่บุคลากรอยา่งเหมาะสม ให้มีขวญักาํลงัใจ พร้อมปฏิบติังาน

ในการใหบ้ริการประชาชน (เทศบาลนครนครศรีธรรมราช, 2564) 

             ดังนั้นผูว้ิจัยสนใจท่ีจะศึกษาสมรรถนะในการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

อาํเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช เพ่ือศึกษาปัจจยัสนบัสนุนท่ีส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบติังานของบุคลากร

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช อาํเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช และเพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยั

สนบัสนุนสรรถนะในการปฏิบติังานกบัสมรรถนะในการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

อาํเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาสมรรถนะในการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อาํเภอเมือง จงัหวดั

นครศรีธรรมราช 

 (2) เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

อาํเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช 

 (3) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบติังานกบัระดบัสมรรถนะใน

การปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อาํเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 ในการศึกษาเร่ือง สมรรถนะในการปฏิบติังานของบุคลากรในเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อาํเภอเมือง 

จังหวดันครศรีธรรมราช โดยศึกษาด้านปัจจัยท่ีส่งผลท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อาํเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ ดา้นทกัษะ ดา้น

คุณลกัษณะ และศึกษาสมรรถนะในการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อาํเภอเมือง จงัหวดั

นครศรีธรรมราช ในด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ด้านการยึดมัน่ในความถูกตอ้งและจริยธรรม ด้านความเขา้ใจใน

องคก์รและระบบงาน ดา้นการบริการเป็นเลิศ และดา้นการทาํงานเป็นทีม โดยผูว้จิยัไดร้วบรวมแนวคิดและทฤษฎี 

รวมทั้งศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งไวด้งัน้ี 

 David C. McClelland (1970 อ้างถึงใน ขจรศักด์ิ  ศิ ริมัย, 2558) สมรรถนะ (Competency) หมายถึง 

บุคลิกลกัษณะท่ีซ่อนอยูภ่ายในปัจเจกบุคคล ซ่ึงสามารถผลกัดนัใหปั้จเจกบุคคลนั้นสร้างผลการปฏิบติังานท่ีดีหรือ

ตามเกณฑท่ี์กาํหนดในงานท่ีตนรับผิดชอบ 

              สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (2558) กล่าวถึงสมรรถนะวา่เป็นคุณลกัษณะเชิงพฤติกรรม

ท่ีเป็นผลมาจากความรู้ทกัษะ ความสามารถ และคุณลกัษณะอ่ืนๆ ท่ีทาํให้บุคคลสามารถสร้างผลงานไดโ้ดดเด่น

กว่าเพ่ือนร่วมงานอ่ืนๆ ในองค์การ กล่าวคือ การท่ีบุคคลจะแสดงสมรรถนะใดสมรรถนะหน่ึงไดม้กัจะตอ้งมี

องคป์ระกอบของทั้งความรู้ทกัษะ/ความสามารถ และคุณลกัษณะอ่ืน 

              จิรพรรณ หิรัญวรเสฎฐ์ (2555: 19) กล่าวว่า “สมรรถนะ” หมายถึง ความรู้(Knowledge)ทกัษะ (Skill) 

และคุณลกัษณะของบุคคล (Attributes) ท่ีแสดงออกทั้งวิธีคิดและพฤติกรรมในการทาํงานท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังาน
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ของแต่ละบุคคลในหนา้ท่ีรับผิดชอบให้สาํเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถสังเกต วดั ประเมิน

และพฒันาไดส่้งผลใหเ้กิดความสาํเร็จตามมาตรฐานหรือสูงกวา่มาตรฐานท่ีองคก์รกาํหนดไว ้

              กรมพฒันาฝีมือแรงงาน (อา้งถึงใน วิเชษฐ์ พลายมาศ, 2560) สมรรถนะในความหมายของวิชาชีพ 

หมายถึง ความสามารถในการปฏิบติัวชิาชีพ ดว้ยการบูรณาการความรู้ ทกัษะ และเจตคติของวชิาชีพ ใหไ้ดผ้ลลพัธ์

ของงานท่ีดี มีความรับผิดชอบต่อผลงาน ตามบทบาท ตามหนา้ท่ี และตามจรรยาบรรณวชิาชีพ 

              สรุปได้ว่า สมรรถนะ หมายถึง กลุ่มพฤติกรรมในการทาํงานของบุคคลท่ีเกิดจากความรู้เจตคติหรือ

คุณลกัษณะเฉพาะตวัของแต่ละบุคคลอนัเป็นปัจจยัสาํคญั เป็นคุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมท่ีเป็นผลมาจากความรู้ 

ทกัษะ ความสามารถ และลกัษณะอ่ืน ๆ ท่ีทาํใหบุ้คคลสร้างผลงานไดโ้ดดเด่นกวา่เพ่ือนร่วมงานอ่ืนๆ ในองคก์าร 

              องค์ประกอบของสมรรถนะ  

              คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน (กถ.) (2558 : 1-7) ได้ ออกประกาศ

คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน เร่ืองกาํหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วน

ทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี4) ลงวนัท่ี 26ธนัวาคม พ.ศ. 2557 โดยได ้กาํหนดสรรมถนะของการความรู้ ทกัษะและสมรรถนะ

ท่ีจาํเป็นของขา้ราชการหรือพนกังาน ส่วนทอ้งถ่ิน โดยมีสมรรถนะหลกั ประกอบดว้ย    

              1. การมุ่งผลสมัฤทธ์ิ หมายถึง ความมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัราชการใหดี้หรือเกินมาตรฐานท่ีมีอยูโ่ดยมาตรฐาน

น้ีอาจเป็นผลการปฏิบติังานท่ีผานมาของตนเอง หรือเกณฑว์ดัผลสัมฤทธ์ิท่ีส่วนราชการกาํหนดข้ึน ตลอดรวมถึง

การสร้างสรรคพ์ฒันาผลงานหรือ กระบวนการปฏิบติังานตามเป้าหมายท่ียากและทา้ทายชนิดท่ีอาจไม่เคยมีผูใ้ด

สามารถกระทาํไดม้าก่อน 

              2. การยดึมนัในความถูกตอ้งและจริยธรรม หมายถึง การครองตนและ ประพฤติปฏิบติัถูกตอ้งเหมาะสม

ทั้ งตามหลกักฎหมายและคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนหลกั แนวทางในวิชาชีพของตนโดยมุ่งประโยชน์ของ

ประเทศชาติมากกวาประโยชน์ส่วนตน ทั้งน้ี เพ่ือธาํรงรักษาศกัด์ิศรีแห่งอาชีพขา้ราชการ อีกทั้งเพ่ือเป็นกาํลงั

สาํคญัในการสนบัสนุนผลกัดนั ใหภ้ารกิจหลกัภารรัฐบรรลุเป้าหมายท่ีกาหนดไว ้ 

              3. ความเขา้ใจในองคก์รและระบบงาน หมายถึง มีการวางแผน ความ ขวนขวาย สนใจใฝ่รู้ เพ่ือสั่งสม 

พฒันาศกัยภาพ ความรู้ความสามารถของตนในการปฏิบติั ราชการ ดว้ยการศึกษาคน้ควา้หาความรู้ พฒันาตนเอง   

อยา่งต่อเน่ือง อีกทั้งรู้จกัพฒันาปรับปรุง ประยกุตใ์ชค้วามรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยตี่างๆ เขา้กบการปฏิบติังาน

ใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิ  

              4. การบริการเป็นเลิศ หมายถึง ความตั้งใจและความพยายามของ ขา้ราชการในการใหบ้ริการเพ่ือสนอง

ความตอ้งการของประชาชนตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

              5. การทาํงานเป็นทีม หมายถึง ความตั้งใจท่ีจะทาํงานร่วมกบผูอ่ื้นเป็นส่วนหน่ึงในทีมงาน หน่วยงาน 

หรือองคก์ร โดยผูป้ฏิบติัมีฐานะเป็นสมาชิกในทีม มิใช่ในฐานะ หัวหนา้ทีม และความสามารถในการสร้างและ

ดาํรงรักษาสมัพนัธภาพกบัสมาชิกในทีม 

     อธิพงศ์ ฤทธิชยั (2559) แนวคิดเก่ียวกบัสมรรถนะหรือขีดความสามารถในการทาํงาน (Competency) 

เกิดข้ึนในช่วงตน้ของศตวรรษท่ี 1970 โดยนักวิชาการช่ือ David McClelland ซ่ึงได้ทาํการศึกษาวิจัยว่าทําไม

บุคลากรท่ีทาํงานในตาํแหน่งเดียวกนัจึงมีผลงานท่ีแตกต่างกนั McClelland จึงทาํการศึกษาวิจยัโดยแยกบุคลากร                 

ท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีออกจากบุคลากรท่ีมีผลการปฏิบัติงานพอใช้ แลว้จึงศึกษาว่าบุคลากรทั้ ง 2 กลุ่ม มีผล                  

การทาํงานท่ีแตกต่างกันอย่างไร ผลการศึกษาทาํให้สรุปได้ว่า บุคลากรท่ีมีผลการปฏิบติังานดีจะมีส่ิงหน่ึงท่ี

เรียกว่า สมรรถนะ (Competency) และในปี ค.ศ. 1973 McClelland ไดเ้ขียนบทความวิชาการเร่ือง “Testing for 
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Competence rather than Intelligence” ซ่ึง ถือเ ป็นจุดกํา เ นิดของแนวคิดเ ร่ืองสมรรถนะท่ีสามารถอธิบาย

บุคลิกลกัษณะของคนวา่เปรียบเสมือนกบัภูเขานํ้ าแข็ง (Iceberg) สามารถอธิบายไดว้า่คุณลกัษณะของบุคคลนั้น

เปรียบเสมือนภูเขานํ้ าแข็งท่ีลอยอยู่ในนํ้ า โดยมีส่วนหน่ึงท่ีเป็นส่วนนอ้ยลอยอยู่เหนือนํ้ าซ่ึงสามารถสังเกตและ                

วดัได้ง่าย ได้แก่ ความรู้สาขาต่างๆ ท่ีได้เรียนมา (Knowledge) และส่วนของทักษะ ได้แก่ ความเช่ียวชาญ                    

ความชาํนาญพิเศษดา้นต่างๆ (Skill) สาํหรับส่วนของภูเขานํ้ าแขง็ท่ีจมอยูใ่ตน้ํ้ าซ่ึงเป็นส่วนท่ีมีปริมาณมากกว่านั้น 

เป็นส่วนท่ีไม่อาจสังเกตไดช้ดัเจนและวดัไดย้ากกว่า และเป็นส่วนท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลมากกวา่ 

ไดแ้ก่ บทบาทท่ีแสดงออกต่อสังคม (Social role) ภาพลกัษณ์ของบุคคลท่ีมีต่อตนเอง (Self image) คุณลกัษณะ

ส่วนบุคคล (Trait) และแรงจูงใจ (Motive) ส่วนท่ีอยูเ่หนือนํ้ าเป็นส่วนท่ีมีความสมัพนัธ์กบัเชาวน์ปัญญาของบุคคล 

ซ่ึงการท่ีบุคคลมีความฉลาดสามารถเรียนรู้องค์ความรู้ต่างๆ และทักษะได้นั้น ยงัไม่เพียงพอท่ีจะทาํให้มีผล                

การปฏิบติังานท่ีโดดเด่น จึงจาํเป็นตอ้งมีแรงผลกัดนัเบ้ืองลึก คุณลกัษณะส่วนบุคคล ภาพลกัษณ์ของบุคคลท่ีมีต่อ

ตนเอง และบทบาทท่ีแสดงออกต่อสังคมอยา่งเหมาะสมดว้ย จึงจะทาํให้บุคคลกลายเป็นผูท่ี้มีผลงานโดดเด่นได ้

ดงันั้นองคป์ระกอบของสมรรถนะประกอบดว้ย 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ ดา้นทกัษะและดา้นคุณลกัษณะเฉพาะ

บุคคล เช่นภาพลกัษณ์ แนวคิดลกัษณะเฉพาะซ่ึงองคป์ระกอบดงักล่าวอาจเกิดจากความสามารถของบุคคลนั้นๆ 

เองหรือเกิดจากความสามารถท่ีสร้างข้ึนภายหลงัจากการเรียนรู้และประสบการณ์ในการทาํงาน 

 3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

4.1 ประชากรและตวัอย่าง 

 4.1.1.ประชากร คือ ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ผูบ้ริหารของเทศบาล

นครนครศรีธรรมราช จาํนวน 17 คน และบุคลากรในเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อาํเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช 

มีจาํนวน 422 คน (ขอ้มูล ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564) 

  4.1.2 ผูว้ิจยัไดก้าํหนดกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ี ไว2้ กลุ่ม ไดแ้ก่ 1. ผูบ้ริหารของเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช โดยการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง จาํนวน 17 คน และ 2. ผูว้จิยัไดใ้ชจ้าํนวนบุคลากรทั้งหมด

มาจากการกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง (sample size) โดยใชก้ารเปิดตารางสาํเร็จรูป Krejcie and Morgan ไดจ้าํนวน

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อสมรรถนะในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช อาํเภอเมือง จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

 ทฤษฎีภูเขานํ้าแข็ง 

1. ความรู้ 

2. ทกัษะ  

3. คุณลกัษณะ 

สมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล

นครนครศรีธรรมราช อาํเภอเมือง จังหวดั

นครศรีธรรมราช 

1. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

2. การยดึมัน่ในความถูกตอ้งและจริยธรรม  

3. ความเขา้ใจในองคก์รและระบบงาน 

4. การบริการเป็นเลิศ 

5. การทาํงานเป็นทีม 
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ทั้งหมดกลุ่มตวัอยา่ง 201 คน ได ้จากนั้นผูว้ิจยัไดเ้ลือกกลุ่มตวัอยา่งในการตอบแบบสอบถาม โดยใชก้ารคาํนวณ

กลุ่มตวัอยา่งของในบุคลการ ตามวิธีการเทียบสัดส่วนบุคลากรในแต่ละประเภทของตาํแหน่งพนกังานเพ่ือใหไ้ด้

จาํนวนท่ีตอ้งการ จะใชก้ารเขา้สู่วธีิการคาํนวณ แสดงดงัตารางท่ี 1 ดงัน้ี 

 

ตารางที ่1  แสดงสดัส่วนของจาํนวนประชากรทั้ง 3 ประเภทในเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อาํเภอเมือง  

 จงัหวดันครศรีธรรมราช 

ที ่ ประเภทตาํแหน่งพนักงาน จาํนวน จาํนวนกลุ่มตวัอย่าง 

1 พนกังานทอ้งถ่ิน 211 101 

2 พนกังานจา้ง 107 51 

3 ลูกจา้งประจาํ 104 49 

รวม 422 201 

ท่ีมา : เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอ้มูล  ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564)       

 

4.2 เคร่ืองมือวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลการวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจัยใชแ้บบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์                

เพ่ือสอบถามและสมัภาษณ์ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งในเร่ือสมรรถนะในการปฏิบติังานของบุคลากรในเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช อาํเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประกอบดว้ย 2 ส่วน ดงัน้ี  

  4.2.1) ศึกษาแนวคิดทฤษฎี จากหนงัสือ ตาํรา เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือเป็นแนวทางใน

การสร้างแบบสอบถาม 

  4.2.2) สร้างแบบสอบถามเก่ียวกับสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรในเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช อําเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมรา 2ชุด ดังน้ี 1. แบบสัมภาษณ์เก่ียวกับสมรรถนะใน                          

การปฏิบัติงานของบุคลากรในเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อําเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช และ                              

2 แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีครอบคลุมนิยามปฎิบติัการของตวัแปรประกอบดว้ย 4 ตอน ไดแ้ก่ ตอนท่ี 1 

ขอ้มูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 5 ขอ้ ตอนท่ี 2 ระดับปัจจัยท่ีส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบติังานของ

บุคลากรเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อาํเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช ซ่ึงมีลกัษณะคาํถามเป็นแบบมาตร

ส่วนประมาณค่า 5 ระดบัของลิเคิร์ท (Likert Scale) โดย 1= เห็นดว้ยน้อยท่ีสุด และ 5 =เห็นดว้ยมากท่ีสุด และ 

ตอนท่ี 4 เป็นคาํถามแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาและขอ้เสนอแนะ 

  4.2.3) นาํแบบสอบถามไปหาค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ (Reliability) ดว้ยการนาํไปทดลองใช ้

(Try out) กับประชากรจาํนวน 30 คน โดยผูว้ิจัยหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยหาอาํนาจจาํแนกรายข้อ 

(Discrimination Power) เพ่ือพิจารณาวา่ขอ้คาํถามหรือตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยัสามารถจาํแนกกลุ่มผูต้อบแบบสอบถาม

ได้หรือไม่โดยการหาค่าสหสัมพนัธ์ระหว่างขอ้คาํถามกับคะแนนรวมของแบบสอบถามทั้ งฉบับ (Item-total 

Correlation) ขอ้คาํถามท่ีใชไ้ดต้อ้งมีค่าอาํนาจจาํแนกตั้งแต่ 0.40 ข้ึนไป ซ่ึงมีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.4671-0.8450 นอกจากน้ี

ไดค้าํนวณหาค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ (Reliability Test) โดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) 

ตามวธีิของครอนบาคดว้ยการทดลองกบักลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 30 กลุ่ม และวเิคราะหืค่าความเช่ือมัน่ของขอ้คาํถาม

ท่ีมีค่าอยูร่ะหวา่ง  0.834 -0.9340 มีค่ามากกวา่ 0.7 ข้ึนไปจึงถือวา่ค่าความเช่ือมัน่ของตวัแปรท่ีศึกษาทั้งหมดยอมรับได ้
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      4.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

4.3.1 การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสัมภาษณ์ โดยผูว้ิจยัจะดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลให้

กลุ่มคณะผูบ้ริหารในเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตอบแบบสมัภาษณ์ ซ่ึงผูว้จิยัร่วมรับฟังอยูด่ว้ยเพ่ือช้ีแจงกรณีมี

ขอ้สงสัย ซ่ึงขั้นตอนในการดาํเนินการเก็บรวรวบขอ้มูลแบบสัมภาษณ์ประกอบดว้ย 1) ผูว้ิจยัสร้างแบบสัมภาษณ์

ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและดาํเนินการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มเป้าหมายโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 2) ผูว้ิจัยสรุปผล                 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสมัภาษณ์ก่อนทาํการวเิคราะห์ขอ้มูล และ4)ตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูลใน

ภาพรวมนาํขอ้มูลท่ีไดม้าตรวจสอบและจดัหมวดหมู่และนาํขอ้มูลทั้งหมดมาศึกษาวิเคราะห์โดยกาํหนดประเด็น

ตามขอบเขตของเน้ือหา 

4.3.2 การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม โดยผูว้ิจยัจะดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลให้

บุคลากรในเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตอบแบบสอบถาม ดงัน้ี 1) ผูว้จิยัสร้างแบบสอบถามในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูล และให้อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล 2) ผูว้ิจยัดาํเนินการทดสอบค่าความเช่ือมัน่ของ

แบบสอบถาม 30 ชุดจากหน่วยงานเทศบาลอ่ืน 3) ผูว้ิจัยดาํเนินการเก็บขอ้มูลด้วยตนเอง 4) ผูว้ิจัยตรวจสอบ                

ความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของคาํตอบในแบบสอบถามและรับแบบสอบถามกลบัคืนหลงัจากกลุ่มตวัอย่าง

ตอบแบบสอบถามเสร็จเรียบร้อยแลว้ 

       4.4 การวเิคราะห์ข้อมูล  

 ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการโดยนาํขอ้มูลไปวิเคราะห์ประมวลผลทางสถิติ โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ 

ซ่ึงค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าเฉล่ีย (Mean) สาํหรับวิเคราะห์ระดบัสมรรถนะของบุคลากร

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช อําเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช และการหาค่า Correlation เป็นการดู

ความสัมพันธ์ของตัวแปรท่ีไม่สามารถพยากรณ์ได้ ได้แก่ ระดับสมรรถนะของบุคลากรเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช อาํเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช และปัจจยัสนับสนุนสมรรถนะในการปฏิบติังานของ

บุคลากรเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อาํเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช 

 

 5. ผลการวจัิย 

 5.1 ศึกษาสมรรถนะในการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อาํเภอเมือง จงัหวดั

นครศรีธรรมราช ผลการศึกษาพบวา่ บุคลากรในเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความมุ่งมัน่ตั้งใจในการทาํงาน 

เพ่ือให้ไดผ้ลงานตามเป้าหมายเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกาํหนด พฒันางานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด

อยา่งสมํ่าเสมอ ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยสุจริต ถูกตอ้งตามกฎหมายและวินยัของขา้ราชการ ยึดมัน่ในหลกัจรรยาบรรณ                

มีคุณสมบัติและความรู้ความสามารถเฉพาะตาํแหน่งท่ีดี ก่อนเขา้ทาํงานมีการปฐมนิเทศบุคลากร ระหว่าง

ปฏิบติังานมีกระบวนการประชุมเพ่ือความเขา้ใจท่ีสอดคลอ้งกนัภายใน และหน่วยงานย่อย ตลอดจนขั้นตอน

กระบวนการปฏิบัติงาน รู้ธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมขององค์กร อีกทั้ ง บุคลากรในเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช มีการมุ่งเน้นตอบสนองความตอ้งการของประชาชน โดยให้ความใส่ใจในความตอ้งการของ

ประชาชนท่ีแทจ้ริง เนน้การบริการท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด รวดเร็ว สะดวกถูกตอ้ง เสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม

และตรวจสอบได ้มีการอาํนวยความสะดวกแก่ผูม้าใชบ้ริการดา้นต่างๆ โดยนําเทคโนโลยีมามีส่วนร่วม เช่น 

application เทศบาลเมืองอจัฉริยะ มีการใชแ้อพพลิเคชัน่นครศรีเพ่ือให้บริการประชาชนออนไลน์แบบ one stop 

Service เป็นตน้ และบุคลากรในเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีการใหค้วามร่วมมือประสานงานช่วยเหลือซ่ึงกนั

และกัน เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนไดอ้ย่างทนัท่วงที ช่วยกันแก้ไข ปรับปรุง                 
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การปฏิบัติงานให้ดียิ่งข้ึน มีการพฒันาหน่วยงานประกอบกับการปฏิบัติงานตามอาํนาจหน้าท่ีของเทศบาลมี                 

การประสานงานกบัประชาชน ชุมชน หน่วยงานขององค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการทาํงานร่วมกนั 

กล่าวสรุปไดว้่า สมรรถนะในการปฏิบติังานของบุคลากรในเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อาํเภอเมือง จงัหวดั

นครศรีธรรมราช บุคลากรมีการประเมินผลการปฏิบติัราชการอยา่งสมํ่าเสมอ และมีทกัษะท่ีจาํเป็นในการปฏิบติังาน 

โดยอาศยัสมรรถนะ 5 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ดา้นการยึดมัน่ในความถูกตอ้งและจริยธรรม   

ดา้นความเขา้ใจในองคก์รและระบบงาน ดา้นการบริการเป็นเลิศ และดา้นการทาํงานเป็นทีม 

5.2 ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อาํเภอ

เมือง จังหวดันครศรีธรรมราช ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบติังานของบุคลากร

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช อาํเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเป็น 4.48  

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาล

นครนครศรีธรรมราชมีสดัส่วนมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.54 รองลงมา คือ ปัจจยัดา้นทกัษะ มีค่าเฉล่ียเป็น 4.46 ในขณะ

ท่ีปัจจยัดา้นดา้นความรู้ส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาลนครนครศรีธรรมราชมีสัดส่วน

มีสดัส่วนนอ้ยท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.44 ตามลาํดบั แสดงดงัตารางท่ี 2 ดงัน้ี 

 

ตารางที ่2  ผลการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาลนคร          

 นครศรีธรรมราช อาํเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช 

ปัจจยัทีส่่งผลต่อสมรรถะในการปฏิบัตงิานของบุคลากรเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช 
𝐱𝐱� S.D. แปลค่า 

ดา้นความรู้ 

ดา้นทกัษะ 

ดา้นคุณลกัษณะ 

4.44 

4.46 

4.54 

0.300 

0.321 

0.246 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 4.48 0.225 มาก 

 

5.3 ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยท่ีส่งผลกับสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช อาํเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช ผลการศึกษาพบวา่ 

 

ตารางที ่3  ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีส่งผลกบัสมรรถนะในการปฏิบติังานของบุคลากร 

 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช อาํเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช 

ปัจจยัทีส่่งผลต่อสมรรถนะ 

ในการปฏิบัตงิาน 

สมรรถนะในการปฏบิัตงิาน 

r Sig. ระดบัความสัมพนัธ์ 

ดา้นความรู้ 0.557 0.000*** ปานกลาง 

ดา้นทกัษะ 0.473 0.000*** ปานกลาง 

ดา้นคุณลกัษณะ 0.536 0.000*** ปานกลาง 

 *p<0.001 
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 จากตารางท่ี 3 พบวา่ ปัจจยัดา้นความรู้มีความสมัพนัธ์กบัระดบัสมรรถนะในการปฏิบติังานของบุคลากร

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช อาํเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช อยู่ในระดบัปานกลาง อย่างมีนัยสําคญัทาง

สถิติระดบั 0.001 

 ปัจจัยด้านทักษะมีความสัมพนัธ์กับระดับสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช อาํเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช  อยู่ในระดบัปานกลาง อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติระดบั 

0.001 

 ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะมีความสัมพนัธ์กบัระดบัสมรรถนะในการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช อาํเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช อยู่ในระดบัปานกลาง อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติระดับ 

0.001 

 

6. อภิปรายผล  

 จากการศึกษาเร่ืองสมรรถนะในการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อาํเภอเมือง 

จงัหวดันครศรีธรรมราช ผูว้จิยัไดอ้ภิปรายผลตามวตัถุประสงคข์องการศึกษา ดงัต่อไปน้ี  

 6.1 ศึกษาสมรรถนะในการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อาํเภอเมือง จงัหวดั

นครศรีธรรมราช ผลการศึกษาพบวา่ สมรรถนะในการปฏิบติังานของบุคลากรในเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

อาํเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช บุคลากรในเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความรู้ ความเช่ียวชาญท่ีจาํเป็น

ในการปฏิบติังาน และความรู้ในเร่ืองกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัของทางราชการ โดยการปฏิบติังานตามภารกิจ

จะตอ้งมุ่งใหเ้กิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ค่า

ในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบติังานเกินความจาํเป็น มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทนัต่อ

สถานการณ์ ประชาชนไดรั้บความสะดวกและไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการ มีการประเมินผลการปฏิบติั

ราชการอย่างสมํ่าเสมอ และมีทักษะท่ีจาํเป็นในการปฏิบติังาน โดยตอ้งอาศยัสมรรถนะ 5 ด้าน ประกอบดว้ย                  

ดา้นการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ดา้นการยึดมัน่ในความถูกตอ้งและจริยธรรม ดา้นความเขา้ใจในองค์กรและระบบงาน                   

ดา้นการบริการเป็นเลิศ และดา้นการทาํงานเป็นทีม ซ่ึงผลการวจิยัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของรัชจิกร จิตวฒันานนท ์

(2563: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเร่ืองสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามธัยมศึกษาในกลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนล่าง ผลการวจิยัพบวา่ บุคลากรควรมุ่งมัน่ในการปฏิบติังานและ

วิธีการปฏิบัติงานให้ควรสนับสนุนและดาํเนินการพฒันาบุคลากรอย่างจริงจัง และทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็น                   

การส่งเสริมให้ขา้ราชการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน หรือจดัอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานให้ขา้ราชการอย่างทั่วถึง 

โดยให้มีระบบบริหารการพฒันาบนฐานสมรรถนะหลกัท่ีชดัเจน เพราะการส่งเสริมให้มีการพฒันาบนพ้ืนฐาน

สมรรถนะหลกัท่ีตรงกบัความตอ้งการของผูไ้ดรั้บการพฒันาจะส่งผลประสิทธิผลและประสิทธิภาพขององค์กร

ยิ่งข้ึน และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เชิงชาย สุวรรณกูฏ (2560: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเร่ืองสมรรถนะท่ีส่งผลต่อ 

การปฏิบติังานของพนกังานฝ่ายผลิตของบริษทัสายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ จาํกดั ผลการศึกษาพบวา่สมรรถนะท่ีส่งผล

มากท่ีสุดในแต่ละดา้นพบวา่หัวขอ้ท่ีส่งผลมากท่ีสุดในดา้นของความรู้คือ มีความรู้เก่ียวกบัการใชเ้คร่ืองมือหรือ

อุปกรณ์ในการปฏิบติังานไดเ้ป็นอยา่งดี ในดา้นของทกัษะคือ มีทกัษะการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดจากการปฏิบติังานได้

อย่างรวดเร็วและถูกตอ้ง ในดา้นของทศันคติคือ มีความคิดท่ีจะพฒันาสมรรถนะของตนเองให้สูงข้ึนอยู่เสมอ 

สุดทา้ยในดา้นคุณลกัษณะพึงประสงคคื์อ มีความซ่ือสตัยย์ติุธรรม และมีความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีของตนเองสูง 



การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 17 และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ คร้ังท่ี 7 มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ ประจาํปี 2565 

673 

 6.2 ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อาํเภอ

เมือง จังหวดันครศรีธรรมราช ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบติังานของบุคลากร

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช อาํเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็น 

รายดา้น พบว่า ดา้นคุณลกัษณะ มากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นทกัษะ ส่วนดา้นความรู้ น้อยท่ีสุด ตามลาํดบั ทั้ งน้ี

เพราะปัจจยัทั้ง 3 ดา้น มีความสาํคญัต่อสมรรถนะ ซ่ึงเป็นตวัผลกัดนัในบุคลากรแสดงพฤติกรรมและความสามารถ 

ในการปฏิบัติงาน ผลการวิจัยสอดคล้องกับแนวคิดของจิรพรรณ หิรัญวรเสฎฐ์ (2555: 19) กล่าวว่า ความรู้ 

(Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะของบุคคล (Attributes) ท่ีแสดงออกทั้ งวิธีคิดและพฤติกรรมใน                  

การทาํงานท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลในหน้าท่ีรับผิดชอบให้สําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล สามารถสงัเกต วดั ประเมินและพฒันาไดส่้งผลใหเ้กิดความสาํเร็จตามมาตรฐานหรือสูงกวา่มาตรฐาน

ท่ีองคก์รกาํหนดไว ้และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของเชิงชาย สุวรรณกูฏ (2560) ไดศึ้กษาเร่ืองสมรรถนะท่ีส่งผลต่อ

การปฏิบติังานของพนกังานฝ่ายผลิตของบริษทัสายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ จาํกดั ผลการศึกษาพบว่าภาพรวมในทุก

ดา้นของสมรรถนะท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของพนกังานฝ่ายผลิตของบริษทัสายไฟฟ้าไทย - ยาซากิ จาํกดั อยูใ่น

ระดบัท่ีส่งผลมาก เม่ือทาํการพิจารณาในสมรรถนะแต่ละดา้นพบวา่สมรรถนะท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานมากท่ีสุด

คือด้านทักษะ รองลงมาคือ ด้านความรู้ และในด้านคุณลักษณะพึงประสงค์นั้ นมีระดับสมรรถนะท่ีส่งผล                      

มากเท่ากนั และสอดคลอ้งกบัสาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (2558) กล่าววา่สมรรถนะวา่เป็นคุณลกัษณะ

เชิงพฤติกรรมท่ีเป็นผลมาจากความรู้ ทกัษะ ความสามารถ และคุณลกัษณะอ่ืนๆ ท่ีทาํให้บุคคลสามารถสร้าง

ผลงานไดโ้ดดเด่นกวา่เพ่ือนร่วมงานอ่ืนๆ ในองคก์าร กล่าวคือ การท่ีบุคคลจะแสดงสมรรถนะใดสมรรถนะหน่ึง

ได้มักจะต้องมีองค์ประกอบของทั้ งความรู้ทักษะ/ความสามารถ และคุณลักษณะอ่ืน สอดคล้องกับงานวิจัย

ของณัฐวฒัณ์ ศรีรอด และคณะ (2564: บทคดัย่อ) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยสมรรถนะท่ีสัมพนัธ์กับประสิทธิภาพ               

การปฏิบติังานของพนกังานกลุ่มปฏิบติัการสาขาท่ีผ่านการอบรมรูปแบบ E-Learning ของบริษทั โฮม โปร ดกัส์ 

เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) ผลการศึกษาพบวา่ ดา้นคุณลกัษณะ เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบติังาน

ของพนักงาน มากท่ีสุด และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กฤษกร พลีธัญญวงศ์ (2555: บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาเร่ือง

รูปแบบสมรรถนะการบริหารของผูก้าํกบัการในสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัคุณลกัษณะมี

ผลต่อสมรรถนะการบริหารของผูก้าํกบัการในสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติในภาพรวม  

 3. ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยท่ีส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบติังานกับระดับสมรรถนะใน                 

การปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อาํเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช ผลการศึกษาพบวา่ 

ปัจจัยด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านคุณลกัษณะมีความสัมพนัธ์กับระดับสมรรถนะในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อาํเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ทั้งน้ี

เพราะความรู้ ทกัษะ และคุณลกัษณะเป็นส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกนั และมีอิทธิพลต่อบุคลากรท่ีทาํให้เกิดสมรรถนะใน                  

การปฏิบติังาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Scott B. Parry (อา้งถึงใน สุกญัญา รัศมีธรรมโชติ, 2556: 48) กล่าววา่ 

กลุ่มของความรู้ (knowledge) ทกัษะ (skills) และคุณลกัษณะ (attributes) ท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงมีผลกระทบต่องาน

หลกัของตาํแหน่งงานหน่ึงๆ โดย กลุ่มความรู้ ทกัษะ และคุณลกัษณะดงักล่าว สมัพนัธ์กบัผลงานของตาํแหน่งงาน

นั้นๆ และสามารถวดัผลเทียบกับมาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรับ และเป็นส่ิงท่ีสามารถเสริมสร้างข้ึนได้ โดยผ่าน                

การฝึกอบรมและการพฒันา และสอดคลอ้งกบังานวิจยัอรนุช กบรัตน์ (2561: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเร่ืองสมรรถนะ

การปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักงานคดีศาล สูงภาค 4 ผลการวิจัย พบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยใน                     

การปฏิบติังานกบัสมรรถนะการปฏิบติังาน โดยภาพรวมมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัสมรรถนะการปฏิบติังานของ
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บุคลากรสาํนกังานคดีศาลสูงภาค 4 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของเบญญาภา เอกวตัร และพิษณุ เฉลิมวฒัน์ (2556) 

ไดศึ้กษาเร่ืองการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อสมรรถนะการปฏิบติังานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตาํบล                 

ในจังหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยสนับสนุนสมรรถนะกับสมรรถนะการปฏิบัติงานของ

พนกังานองคก์ารบริหารส่วนตาํบล โดยรวมมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูง เม่ือจาํแนกเป็นรายดา้นพบวา่ ปัจจยั

ด้านความรู้มีความสัมพนัธ์กับสมรรถนะการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตาํบล ในจังหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์ และสอดคลอ้งกบังานวิจยัรัชจิกร จิตวฒันานนท์ ไดศึ้กษาเร่ืองสมรรถนะในการปฏิบติังานของ

บุคลากรทางการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา ในกลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนล่าง ผลการวิจยั

พบวา่ ปัจจยัสนบัสนุนสมรรถนะดา้นความรู้มีความสมัพนัธ์กบัสมรรถนะหลกั  

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ควรมีแนวทางในพฒันาสมรรถนะดา้นดงักล่าวใหดี้ยิง่ข้ึน 

(2) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ควรมีการส่งเสริม และพฒันาสมรรถนะด้านดังกล่าวให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยการส่งเสริมอบรม พฒันาสมรรถนะของบุคลากร อาทิเช่น การอบรมทกัษะการให้ 

บริการท่ีดี การเสริมสร้างคุณภาพการบริการ เป็นตน้ 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรจะศึกษาตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีคาดวา่จะเก่ียวขอ้งกบัสมรรถนะในการปฏิบติังาน  

(2) ควรศึกษาแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทสบาลนคร

นครศรีธรรมราช อาํเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช 

 

8. กติติกรรมประกาศ 

วิจัยฉบับน้ีสําเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงค์ได ้ขอขอบพระคุณผูบ้ริหารเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

อาํเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช ท่ีกรุณาเสียสละเวลาอนัมีค่าของท่านท่ีให้ขอ้มูลเก่ียวกับสมรรถนะใน                  

การปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อาํเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช และขอขอบคุณ

บุคลากรเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่ีเสียสละเวลาอนัมีค่าของท่าน ตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง                 

เพ่ือประโยชน์ในการวเิคราะห์ขอ้มูลและนาํผลไปใชง้านอยา่งถูกตอ้ง  
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การศึกษาองค์ประกอบของปัจจัยทีม่ผีลต่อความสําเร็จในการพฒันาแพลตฟอร์มของ
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บทคดัย่อ 

 การศึกษาเร่ืองน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาองคป์ระกอบของปัจจยัท่ีมีผลต่อความสําเร็จในการพฒันา

แพลตฟอร์ม ของภาครัฐ บริบท แอปพลิเคชนั เป๋าตงั การศึกษาคร้ังน้ีไดศึ้กษาและรวบรวมขอ้มูลจากการทบทวน

วรรณกรรมสร้างโมเดลตน้แบบงานวิจยั และการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูเ้ช่ียวชาญท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือพฒันาเคร่ืองมือ

ในการวดัองคป์ระกอบของปัจจยัมีผลต่อความสาํเร็จในการพฒันาแพลตฟอร์ม ของภาครัฐ บริบท แอปพลิเคชนั 

เป๋าตงั  แลว้จึงนําไปทดสอบความตรงเชิงเน้ือหาจากผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองแอปพลิเคชันเป๋าตงั เพ่ือให้ได้มาซ่ึง

องค์ประกอบในการวิเคราะห์องค์ประกอบท่ีมีผลต่อความสําเร็จในการพฒันาแพลตฟอร์มของภาครัฐ บริบท              

แอปพลิเคชนั เป๋าตงั  ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อความสาํเร็จในการพฒันาแพลตฟอร์ม ของภาครัฐ บริบท 

แอปพลิเคชนั เป๋าตงั  ประกอบดว้ย  คุณภาพของขอ้มูล (Information Quality) คุณภาพของระบบ (System Quality) 

คุณภาพของการบริการ (Service Quality) อิทธิพลทางสังคม (Social influence) การส่ือสารของรัฐบาล (Government 

Communication) โดยมีจาํนวนขอ้คาํถามทั้งส้ิน 22 ขอ้คาํถาม 

 

คาํสําคญั: Application, Elemental, Government 

 

ABSTRACT 

This research aims to study the components of key success of developing government platform case 

study: Pao Tang application This study studied and collected data from the literature review to create a research 

prototype model. And in-depth interviews with relevant experts to develop tools to the components of key success 

of developing government platform case study: Pao Tang application and then test the content accuracy of 

application experts To obtain the elements to analyze the components of key success of developing government 

platform case study: Pao Tang application The results found that components of key success of developing 
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government platform case study: Pao Tang application including information quality, system quality, service 

quality, social influence and government with a total of 22 questions. 

 

Keywords: Application, Elemental, Government 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

ปัจจุบนัเทคโนโลยเีป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัใหเ้กิดผลกระทบอยา่งมากต่อชีวติของเราในดา้นต่างๆ เช่น 

สุขภาพ การศึกษา การคมนาคมขนส่ง และการส่ือสาร ในเร่ืองการอาํนวยความสะดวกรวดเร็วในการทาํงาน                

ทางหน่วยงานของภาครัฐเอง ก็ไดมี้การนาํเทคโนโลยีมาปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพการทาํงานให้กบับริการ

ต่างๆ ของหน่วยงานตนเองเพ่ือให้ประชาชนเขา้ถึงบริการของหน่วยงานรัฐผ่านทางเวบ็ไซตไ์ดต้ลอดเวลา เช่น 

การชาํระค่าสารณูปโภค การยืน่ภาษี การตรวจสอบสิทธิสวสัดิการรัฐ การยืน่ร้องเรียน เป็นตน้ แต่ตลอดหลายปีท่ี

ผ่านมาเกิดการพฒันาของเทคโนโลยีเติบโตอยา่งกา้วกระโดด อยา่งเช่น การพฒันาอยา่งรวดเร็วของสมาร์ทโฟน 

และพฤติกรรมการใชง้านออนไลน์ท่ีเปล่ียนแปลงไปของประชาชน ทาํให้ประชาชนมีการใชง้านแอปพลิเคชนั

มากข้ึน ประกอบกบัการแพร่ระบาดของโควิด ท่ีประชาชนลดการสัมผสัให้น้อยลงเน่ืองจากเช้ือโควิดสามารถ

ติดต่อได้จากการไอ จาม หรือการสัมผัสส่ิงของต่างๆ ทําให้ภาครัฐจึงมีมาตรการแก้ไขให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ท่ีผ่านมาดว้ยการออกแอปพลิเคชนัเพ่ือตอบสนองบริการใหก้บัประชาชน โดยหน่ึงในแอพพลิเคชัน่

เหล่านั้นท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลาน้ีคือ แอปพลิเคชนั เป๋าตงั  ซ่ึงแอพพลิเคชัน่ เป๋าตงั คือกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์               

(G-Wallet) ท่ีภาครัฐออกแบบมารองรับการจดัมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชน ตลอดจนเป็นเคร่ืองมือใน             

การกระตุน้เศรษฐกิจ โดยเฉพาะช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ท่ีผ่านมา แอพพลิเคชัน่                 

เป๋าตงั ถูกนาํมาใชช่้วยเหลือและเยียวยาประชาชนท่ีไดรั้บผลกระทบ ในหลายมาตรการ ทั้งโครงการคนละคร่ึง   

เราเท่ียวด้วยกัน เราชนะ และ ม.33 เรารักกันท่ีมาช่วยกระตุ ้นเศรษฐกิจ นอกจากจะมีมาตรการเยียวยาผ่าน

แอพพลิเคชัน่ เป๋าตงั แลว้ ภายในแอปพลิเคชนัก็ยงัมีฟังก์ชนัจาํหน่ายท่ีมีสลากดิจิตลัในราคา 80 บาท ผ่านช่อง

แอปพิเคชนั เป๋าตงัท่ีเป็นโครงการท่ีประสบความสําเร็จอย่างมากซ่ึงดูจากการรายงานของสลากกินแบ่งตลอด

หลายเดือนท่ีผ่านมาตั้งแต่เปิดขายงวดแรกในเดือนมิถุนายนท่ีมียอดจาํหน่ายสูงถึง 2,460,723 ใบ (ผูจ้ ัดการ

ออนไลน์, 2565) จนถึงงวดล่าสุดในเดือนกนัยายนท่ีมียอดจาํหน่ายสลากดิจิตลัสูงถึง 7,737,528 ใบ (ประชาชาติ

ธุรกิจ,2565) และคาดว่าจะมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนต่อเน่ือง จากประโยชน์ของ แอพพลิเคชั่น เป๋าตงั ท่ีมอบให้กับ

ประชาชน ทาํให้ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะทาํการ การศึกษาองค์ประกอบท่ีมีผลต่อความสําเร็จในการพฒันา

แพลตฟอร์มของภาครัฐ บริบทแอปพลิเคชนั เป๋าตงั เพ่ือให้ผูบ้ริการ และภาครัฐไดเ้ขา้ใจและคน้หาแนวทางใน 

การวางแผนปรับปรุงและพฒันาแพลตฟอร์มให้เกิดประโยชน์สูงสุดและตรงตามความตอ้งการของประชาชน

ต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาองคป์ระกอบของปัจจยัในดา้นต่างๆ ท่ีมีผลต่อความสาํเร็จในการพฒันาแพลตฟอร์มของ

ภาครัฐ บริบทแอปพลิเคชนั เป๋าตงั 
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3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

การศึกษาเร่ือง “องค์ประกอบท่ีมีผลต่อความสําเร็จในการพฒันาแพลตฟอร์มของภาครัฐ บริบท                      

แอปพลิเคชนั เป๋าตงั” ผูว้ิจยัไดท้บทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือรวบรวมแนวคิด และทฤษฎี มาเป็นแนวทางใน

การศึกษา วเิคราะห์ และสงัเคราะห์เน้ือหาในงานวจิยั โดยมีรายละเอียดการทบทวนดงัน้ี  

1. แนวคิดแบบจาํลองความสาํเร็จของระบบสารสนเทศ (Information System Success Model) 

แบบจําลองของ DeLone and Mclean เ ร่ือง  Information System Success Model (Delone, 2003) คือ

แบบจาํลองท่ีพูดถึงการประเมินประสิทธิผลความสําเร็จของระบบสารสนเทศ โดยทฤษฎีแบบจาํลองจะมีปัจจยั

หลกั 3 ปัจจัยด้วยกัน ได้แก 1. คุณภาพของระบบ (System Quality) คือ ระบบท่ีมีความเสถียร สามารถติดตอ

ส่ือสารและเวลาท่ีใชใ้นการตอบสนองของระบบนอ้ยลง 2. คุณภาพของขอ้มูล (Information Quality) คือ ปัจจยั

ดา้นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประมวลผลในระบบหรือส่ิงท่ีสารสนเทศมอบใหกบัองค์กร และ 3. คุณภาพของการบริการ 

(Service Quality) คือการใหบริการท่ีผูใ้ชบ้ริการควรไดรั้บ รวมถึงความน่าเช่ือถือการตอบสนอง ความเช่ือมัน่จาก

ผูใ้หบ้ริการ 

2. แนวคิดเก่ียวกบัอิทธิพลทางสงัคม (Social influences) 

อิทธิพลทางสังคม (Social influences) คือแนวคิดในดา้นการเปล่ียนแปลงทศันคติและพฤติกรรมของ

คนๆ หน่ึง ไม่ว่าตั้ งใจหรือไม่ก็ตามเพ่ือตอบสนองต่อส่ิงท่ีบุคคลนั้นรับรู้ว่าบุคคลอ่ืนๆ อาจทาํหรือคิด โดยมี

อิทธิพลมาจากบุคคบรอบขา้ง และ Venkatesh et al. (2003) ไดก้ล่าววา่ อิทธิพลทางสังคม มาจากสภาพแวดลอ้ม

ของบุคคลนั้นเป็นส่ิงกระตุน้ใหใ้ชห้รือไม่ใชน้วตักรรมใหม่ๆ โดยจะส่งผลกระทบต่อการยอมรับ เทคโนโลยใีหม่

ของบุคคลนั้น  

3. แนวคิดเก่ียวกบัการส่ือสารของรัฐบาล (Government Communication) 

การส่ือสารของรัฐบาล (Government Communication) คือ การเผยแพร่ข่าวสารของหน่วยงาน หรือองคก์รท่ี

อยูภ่ายใตก้ารกาํกบัของรัฐบาล โดยใชว้ิธีเผยแพร่ข่าวสารเก่ียวกบันโยบาย กิจกรรม และผลงานต่างๆ ของภาครัฐ 

เพ่ือการเสริมสร้างให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจ ความนิยม และการสนบัสนุนจากประชาชนในการสร้างสรรคค์วามสาํเร็จ 

แก่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและประเทศชาติ (แกว้กว ีโตยะวณิช, 2563) 

Taejun (David) Lee และ Myeong Chul Ko (2020) ไดนิ้ยามไวว้่าการส่ือสารของรัฐบาล คือ รักษาและ

เสริมสร้างความสมัพนัธ์เขา้ใจระหวา่งรัฐบาลและประชาชน ดว้ย การตอบแทนซ่ึงกนัและกนั การเจรจา การแกไ้ข

ขอ้ขดัแยง้ และการเจรจาระหวา่งผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เพ่ือหวงัสร้างแรงสนบัสนุนจากภาคประชาชน Brad Rawlins 

et al. (2015) กล่าววา่การส่ือสารของรัฐบาล คือ เคร่ืองมือท่ีใชส้าํหรับการกระชบัการส่ือสารระหวา่งรัฐบาลและ

ประชาชนโดยมีจุดมุ่งหมายซ่ึงหนา้ท่ีทางศีลธรรมและการปฏิบติัท่ีมาจากหลกัการประชาธิปไตย 

ผลจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวของกบัการศึกษาองคป์ระกอบท่ีมีผลต่อความสาํเร็จ

ในการพฒันาแพลตฟอร์มของภาครัฐ บริบทแอปพลิเคชนั เป๋าตงั ทาํให้สามารถควบรวมประเด็นต่างๆ ท่ีมี

ความหมายคลา้ยกนัท่ีสรุปไดด้งัน้ี 

Al-naimat et al. (2013) พบวา่องคป์ระกอบการส่ือสารของรัฐบาลและองคป์ระกอบคุณภาพของระบบ

เป็นปัจจยัสาํคญัท่ีมีผลต่อความสาํเร็จในการใชง้าน E-government ของประเทศจอร์แดน เพราะองคป์ระกอบการ

ส่ือสารของรัฐบาลถือวา่เป็นการส่ือสารเชิงรุกท่ีสร้างความตระหนกัถึงประโยชน์ E-government ใหแ้ก่ผูใ้ชง้านทั้ง

ในพ้ืนท่ีชนบทและเมืองหลวง อีกทั้งการส่ือสารของรัฐบาลยงัเป็นจุดเร่ิมตน้ของการนาํรัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์ไป

ใชเ้ป็นหน่ึงในวธีิการหลีกเล่ียงการต่อตา้นประชาชน และกระตุน้การเติบโตของรัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์ใหป้ระสบ
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ความสาํเร็จ ส่วนองคป์ระกอบคุณภาพของระบบจะช่วยใหร้องรับบริการของ E-government จาํนวนมากได ้และ

การรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล  

Changlin Wang และ Thompson S.H. Teo (2020) พบวา่องคป์ระกอบคุณภาพของขอ้มูลและคุณภาพการ

บริการปัจจยัสาํคญัท่ีมีผลต่อความสาํเร็จของการใช ้M-Government กรณีศึกษา M- Police ในประเทศจีน และยงั

แสดงใหเ้ห็นวา่ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพบริการและความพึงพอใจของประชาชนมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวก

ขณะความพึงพอใจของประชาชนเป็นส่ือกลางในความสมัพนัธ์ระหวา่งคุณภาพขอ้มูล และคุณภาพบริการ  

Ricardo Santa et al. (2019) พบวา่องคป์ระกอบคุณภาพของขอ้มูลเป็นปัจจยัสําคญัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ

ในการใชบ้ริการ E-G2B ของประเทศซาอุดิ อะราเบียเน่ืองจากขอ้มูลของ E-G2B ตอ้งมีความถูกตอ้ง ครบถว้น

สมบรูณ์ เพ่ือสร้างความน่าเช่ือถ่ือใหก้บัผูใ้ชง้าน ซ่ึงตรงกนัขา้มกบัคุณภาพการบริการท่ีมีความสัมพนัธ์เชิงลบต่อ

ความพึงพอใจในการใชบ้ริการ 

อาชนเทพ (2558) พบวา่องคป์ระกอบดา้นคุณภาพขอ้มูลเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัมากท่ีสุดท่ีส่งผลต่อ

ความสําเร็จของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีในองค์กรณ์ภาครัฐ ซ่ึงประกอด้วย ความทันสมยั                      

มีรูปแบบเขา้ใจง่าย ความถูกตอ้ง ความสมบูรณ์ นอกจากน้ียงัมีองคป์ระกอบดา้นคุณภาพของการบริการดว้ยท่ี

ส่งผลต่อความสาํเร็จของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทางการบญัชีในองคก์รณ์ภาครัฐเช่นกนั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

สาํหรับงานวิจยัเร่ือง การศึกษาองคป์ระกอบท่ีมีผลต่อความสาํเร็จในการพฒันาแพลตฟอร์มของภาครัฐ 

บริบท: แอปพลิเคชนั เป๋าตงั มีขั้นตอนในการดา เนินงานดงัน้ี   

ขั้นตอนท่ี1 การทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) เป็นกระบวนการศึกษาตามวตัถุประสงค์การวิจยั

เพ่ือสืบคน้และ รวบรวมขอ้มูลแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือมาเป็นแนวทางในการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์

เน้ือหาในงานวจิยั 

ขั้นตอนท่ี 2 สร้างกรอบแนวคิดของงานวจิยัจากการทบทวนวรรณกรรมในขั้นตอนท่ี 1 โดยการรวบรวม

นาต่างๆ ท่ีมีบริบทคลา้ยคลึงกบัแพลตฟอร์มของภาครัฐมาจดักลุ่มเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงองคป์ระกอบในดา้นต่างๆ ท่ีใช้

ทาํการศึกษาวจิยัเกิดเป็นกรอบแนวคิดตน้แบบข้ึนมา 
 

 



การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 17 และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ คร้ังท่ี 7 มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ ประจาํปี 2565 

680 

ขั้นตอนท่ี 3 สัมภาษณ์เชิงลึกผูเ้ ช่ียวชาญในเร่ืองแอปพลิเคชัน จํานวน 3 ท่าน เพ่ือเป็นการยืนยนั                    

ความครบถว้นของโมเดลงานวิจัยท่ีถูกสร้างข้ึนโดยผูว้ิจัย จากการทบทวนวรรณกรรมและการจัดกลุ่มของ

องคป์ระกอบ  

ขั้นตอนท่ี 4 พฒันาขอ้คาถามและทดสอบความตรงเชิงเน้ือหา หลงัจากไดท้าการยืนยนัความครบถว้น

ของโมเดลงานวจิยัท่ีถูกสร้างข้ึนแลว้ จึงนาํเอาองคป์ระกอบแต่ละรายการในโมเดลมาพฒันาเป็นขอ้คาถาม แลว้จึง

นาํขอ้คาํถามไปทดสอบความตรงเชิงเน้ือหาจากผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 ท่าน ท่ีมีความรู้เก่ียวขอ้งกบัแพลตฟอร์มดา้น

แอปพลิเคชนัในประเทศไทย ผ่านการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence : IOC)   

ซ่ึงมีสูตรการคาํนวณ ดงัน้ี  

 

 เม่ือ IOC คือ ค่าดชันีความสอดคลอ้ง  

  R  คือ คะแนนความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญต่อขอ้คาถามแต่ละขอ้  

  N  คือ จานวนผูเ้ช่ียวชาญ  

ขั้นตอนท่ี 5 สรุปผล ทาํการแปลผลองคป์ระกอบทั้งหมดในโมเดลจากความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญผา่น

ดชันีความสอดคลอ้ง และ สรุปเป็นโมเดลองคป์ระกอบพ้ืนฐานท่ีมีผลต่อการพฒันาแพลตฟอร์มภาครัฐ บริบท 

แอปพลิเคชนั เป๋าตงั 

 

5. ผลการวจัิย 

จากการดาํเนินงานวิจยัตามขั้นตอนขา้งตน้ทั้งการศึกษาทบทวนวรรณกรรมศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง

และการสมัภาษณ์เชิงลึกผูเ้ช่ียวชาญ ทาํใหส้ามารถวเิคราะห์เพ่ือสรุปเป็นโมเดลองคป์ระกอบท่ีมีผลต่อความสาํเร็จ

ในการพฒันาแพลตฟอร์มของภาครัฐในบริบทของ แอปพลิเคชนัเป๋าตงั โดยผูว้ิจยัไดท้าํการทดสอบความตรง               

เชิงเน้ือหา หรือ Content Validity โดยไดข้อความอนุเคราะห์จากผูเ้ช่ียวชาญให้คะแนนขอ้คาํถามแต่ละขอ้ พร้อม

ทั้งใหข้อ้เสนอแนะกบัขอ้คาํถามในแต่ละขอ้เพ่ือหาค่าค่าดชันีความ สอดคลอ้ง หรือ IOC และทาํการปรับปรุงขอ้คาํถาม

ให้มีความเหมาะสมจากผูเ้ช่ียวชาญจานวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการทดสอบระบบ และการให้

ขอ้มูลคาํปรึกษาแอปพลิเคชนัของธนาคารแห่งหน่ึง และองคก์รแห่งหน่ึง จาํนวน 2 ท่าน และเคยผา่นเหตุการณ์ใน

การทดสอบระบบของแอปพลิเคชนัและใหข้อ้มูล คาํปรึกษาเก่ียวกบั แอปพลิเคชนัใหก้บัธนาคารอยูห่ลายคร้ังจึงมี

ความเข้าใจในการพฒันาและปรับปรุงกระบวนการทํางานของ แอปพลิเคชันเป็นอย่างดี  ผูเ้ช่ียวชาญด้าน                     

การบริหารโครงการจาํนวน 1 ท่าน ซ่ึงมีความรู้ ความเขา้ใจในการจดัการแอปพลิเคชนั การบริหารซอตฟ์แวร์ และ 

Robot เป็นอยา่งดี และเคยผ่านการบริหารจดัการแอปพลิเคชนัของธุรกิจซกัรีดแห่งหน่ึง สาํหรับองคป์ระกอบใน

การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี มีดว้ยกนั 5 ดา้นหลกั ไดแ้ก่ คุณภาพของขอ้มูล (Information Quality) คุณภาพของระบบ 

(System Quality) คุณภาพของการบริการ (Service Quality) อิทธิพลทางสังคม (Social influence) การส่ือสารของ

รัฐบาล (Government Communication) จาํนวนทั้งส้ิน 22 ขอ้คาํถาม โดยมีนิยาม และรายละเอียดขอ้คาํถามดงัน้ี 
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ตารางที ่1 นิยามองคป์ระกอบ 

ปัจจยั นิยามสาํหรับปัจจยั ขอ้คาํถาม 
คุณภาพของขอ้มูล (Information Quality) 

Easy to understand 

ความเขา้ใจง่าย 

ขอ้มูล และเน้ือหาของแอพ เป๋าตงั ท่ีถูกนาํเสนอ

ออกมามีความเขา้ใจง่าย ไม่มีลกัษณะซบัซอ้น 

ทาํให้ผูใ้ชง้านไม่ตอ้งใชค้วามพยายามในการใช้

งาน เช่น ขอ้มูลไฟลรู์ปภาพ, สญัลกัษณ์การใช้

งานและสถานะต่างๆ 

1. แอพพิเคชัน่ เป๋าตงั มีการให้ขอ้มูลท่ีสามารถเรียนรู้

และ ทาํความเขา้ใจง่ายไดด้ว้ยตนเอง (คู่มือการ

ลงทะเบียน หรือการใชง้านสญัลกัษณ์ต่างๆ บนปุ่ ม)  
2. แอพพิเคชัน่ เป๋าตงั มีการแสดงขอ้มูลในการทาํ

ธุรกรรมต่างๆ ท่ีง่ายต่อการจดจาํ (บนัทึกขอ้มูลของการ

ชาํระเงินในรูปแบบของไฟล ์JPG หรือ PDF) 

Completeness 

ความครบถว้น

สมบูรณ์ 

ขอ้มูลท่ีอยูใ่นแอพ เป๋าตงั มีความครบถว้นเป็น

ขอ้เทจ็จริง หรือข่าวสารท่ีครบถว้น เช่น 

รายละเอียดของนโยบาย, สินคา้และบริการครบ

ถา้น 

3. แอพพิเคชัน่ เป๋าตงั มีการให้ขอ้มลูมีความละเอียด 

และครบถว้น สมบูรณ์ (สิทธิเง่ือนไขการใชบ้ริการ 

รายละเอียดสินคา้/บริการท่ีมีอยูใ่นแอพเป๋าตงั เช่น เลข

สลาก สิทธ์บริการเขา้รับการฉีดวคัซีน หรือรายละเอียด

การซ้ือขายทอง/หุ้นกู)้ 
4. แอพพิเคชัน่ เป๋าตงั มีการอพัเดทขอ้มูลใหม่ๆ ท่ีทนั

ต่อเวลา (ช้ีแจงสิทธิพิเศษประจาํเดือน การนาํเลขสลาก

เขา้หลงัวนัหวยออก) 

Accuracy 

ความถูกตอ้ง 

ขอ้มูลของแอพ เป๋าตงัท่ีแสดงออกมามีความ

ถูกตอ้งสามารถสร้างความเช่ือถือให้กบั

ผูใ้ชบ้ริการ เช่น ขอ้มูลการแสดงผลชาํระเงิน, 

ขอ้มูลเลขสลาก เป็นตน้ 

5. แอพพิเคชัน่ เป๋าตงั มีขอ้มูลท่ีมีความน่าเช่ือถือสูง 

สามารถหาแหล่งท่ีมาของขอ้มูลอา้งอิง (ขอ้มูลการกูย้มื

เงินจาก ธ.กรุงไทย, ขอ้มูลราคาทองจากราคาตลาดโลก 

ขอ้มูลผลรางวลัเลขสลากจาก สนง.สลากกินแบ่ง) 
6. แอพพิเคชัน่ เป๋าตงั มีการให้ขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง 

แม่นยาํ ในการทาํธุรกรรมต่างๆ ผา่นแอป (การ

แสดงผลการทาํรายการชาํระเงิน, การแสดงผลตรวจ

รายการสลาก, การรายงานค่าใชจ่้ายยอ้นหลงั หรือการ

แสดงผลการซ้ือขายทอง/หุ้นกู)้ 
คุณภาพของระบบ (System Quality) 

Available 

ความสะดวกต่อการ

ใชง้าน 

แอพ เป๋าตงั สามารถรองรับการใชง้านได้

ตลอดเวลาและรองรับการใชง้านท่ีหลากหลาย 

เช่นแอพสามารถรองรับการใชง้านจาํนวนมาก

ในเวลาเดียวกนัไดอ้ยา่งเสถียร 

 

7. แอพพิเคชัน่ เป๋าตงั สามารถเขา้ใชง้านไดทุ้กพ้ืนท่ี 

และตลอดเวลา 24 ชัว่โมง   
8. แอพพิเคชัน่ เป๋าตงั สามารถรองรับการใชง้านไดก้บั

ทุกอุปกรณ์ท่ีเปิดให้ดาวน์โหลดได ้ทั้งสมาร์ทโฟนและ

แทบ็เลต 

Security  

ความปลอดภยั 

ระบบของแอพเป๋าตงั มีความปลอดภยั ไม่มี

อนัตรายหรือสร้างปัญหาต่างๆ ใหก้บัผูใ้ชง้าน 

เช่น ประวติัขอมูลส่วนตวั ขอ้มูลทางการเงินของ

ผูใ้ชง้านไม่มีการร่ัวไหลออกภายนอก และมีรหสั 

การป้องกนัระบบในการเขา้ใชง้าน 

9. แอพพิเคชัน่ เป๋าตงั มีระบบ ความปลอดภยั ตาม

มาตรฐานสากล (การป้องกนัไวรัสและแฮกเกอร์ไม่ให้

เขา้ถึงบญัชีขอ้มูล) 
10. แอพพิเคชัน่ เป๋าตงั มีระบบรักษาขอ้มูลส่วนตวัท่ี

เช่ือมโยงกบัระบบของรัฐบาลคอยกาํกบัดูแล (การ

จาํกดัการเขา้ถึงของบุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งไม่ให้เขา้ถึง

บญัชีขอ้มูล) 
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ตารางที ่1 (ต่อ) 
ปัจจยั นิยามสาํหรับปัจจยั ขอ้คาํถาม 

คุณภาพของบริการ (Service Quality) 

Responsiveness 

การตอบสนอง

ผูใ้ชง้าน  

ผูใ้ห้บริการของแอพเป๋าตงั มีความเตม็ใจ

ให้บริการพร้อมตอบสนองความตอ้งการของ

ผูใ้ชง้านไดท้นัท่วงที เช่น แกปั้ญาหาของ

ผูใ้ชง้าน และให้คาํแนะนาํการใชง้านกบั

ผูใ้ชง้านทนัทีท่ีติดต่อไป 

 

 

11. แอพพิเคชัน่ เป๋าตงัมี Call center ท่ีพร้อมให้บริการ

ดว้ยความเตม็ใจ และใส่ใจอยูเ่สมอ (การช่วยเหลือดูแล

บริษทัท่ีขายหุ้นกู ้หรือผูป้ระกอบการร้านคา้สลากท่ีขาย

ผา่นแอปเป๋าตงั) 
12. แอพพิเคชัน่ เป๋าตงัมี Call center สามารถให้             

ความช่วยเหลือ/ตอบ คาํถามอยา่งรวดเร็วอยูเ่สมอ            

(การสอบถามเร่ืองการใชง้านเบ้ืองตน้ หรือเร่ืองสิทธ์ิ

โครงการต่างๆ) 

Reliability  

ความน่าเช่ือถือ 

ในการบริการของผูใ้ชบ้ริการของแอพเป๋าตงั  

ทุกคร้ังจะตอ้งมีความถูกตอ้ง เหมาะสม และ

ไดผ้ลออกมาเช่นเดิมในทุกจุดของการบริการ 

เช่น การบริการให้คาํแนะนาํการใชง้านตอ้ง

ถูกตอ้งทุกขั้นตอนเสมอ 

13. แอพพิเคชัน่ เป๋าตงัมี Call center ท่ีให้ขอ้มูลท่ี

ถูกตอ้งเช่ือถือไดอ้ยูเ่สมอ  
14. แอพพิเคชัน่ เป๋าตงัมี Call center ท่ีแกไ้ขปัญหา         

การใชง้านไดอ้ยา่งถูกตอ้งทุกขั้นตอนอยูเ่สมอ              

(การแกปั้ญหาเม่ือระบบขดัขอ้ง) 
อิทธิพลทางสังคม (Social influence) 

Persuasion 

การชกัจูง 

 ผูช้กัจูงให้ใชง้านแอพ เป๋าตงั มีความน่าเช่ือถือ 

เช่น มีรูปร่างหนา้าตาดีกิริยาอาการสุภาพ                

การแต่งตวัท่ีดี รวมถึง เน้ือหาในการชกัจูงไม่ว่า

ดา้นดี หรือเสียจะมีขอ้สนบัสนุนเสมอ 

15. ท่านคิดวา่ฉนัจะใชง้านแอปเป๋าตงัทนัที หากบุคคล

ท่ีฉนัเคารพนบัถือใชง้านแอพเป๋าตงั (คนในครอบครัว 

ญาติผูใ้หญ่ท่ีเคารพ) 
16. ท่านคิดวา่ฉนัจะใชง้านแอพเป๋าตงั ต่อเม่ือบุคคลท่ีมี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชชี้วิตของฉนัใชง้านแอพ 

เป๋าตงั (Influencer ในแวดวงท่ีท่านสนใจ)   

Conformity 

การคลอ้ยตาม 

แรงกดดนัจากสงัคมของผูถู้กทาํให้คลอ้ยตามให้

เกิดการใชง้านแอพ เป๋าตงั เช่น กลุ่มคนท่ีรู้จกั 

ทุกคนมีการใชง้านแอพเป๋าตงั หรือมีกระแส 

การใชเ้งินดิจิตลัของภาครัฐ  ทาํให้เราเกิด              

ความคลอ้ยตามให้ใชง้านแอพเป๋าตงัดว้ย 

17. ท่านคิดวา่ฉนัจะใชง้านแอพเป๋าตงั ต่อเม่ือกลุ่มคน

รอบตวัของฉนัไดใ้ชง้านแอปเป๋าตงัเป็นส่วนใหญ่  (กลุ่ม

เพ่ือนร่วมงาน หรือกลุ่มท่ีสนใจงานอดิเรกเดียวกนั) 
18.ท่านคิดวา่ท่านจะใชง้านบริการต่างๆ ของแอพเป๋าตงั

ทนัที หากรู้วา่แอพเป๋าตงัเป็นกระแสนิยมในสงัคม 

(กระแสของสงัคมไร้เงินสด หรือการใชเ้งินดิจิตลั                  

ทาํให้มีโครงการคนละคร่ึง)  
การส่ือสารของรัฐบาล (Government Communication)  

Provide Information 

การให้ขอ้มูล 

รัฐบาลตอ้งส่งเสริมการยอมรับการใชง้านแอพ

เป๋าตงัของประชาชนโดยการเพ่ิมพนูความรู้ของ

ประชาชนดว้ยการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัแอพเป๋าตงั 

การใชง้าน ฟีดเจอร์ของแอพ และสิทธิ

ประโยชน์ต่างๆ จากการใชแ้อพเป๋าตงั 

19. ท่านไดรั้บความรู้ และความเขา้ใจเก่ียวกบัเร่ืองแอพ

เป๋าตงัผา่นกิจกกรรมต่างๆ จากรัฐบาล (การอบรม

ภายใน การเดินสายลงพ้ืนท่ี หรือการจดับูธตาม

นิทรรศการต่างๆ) 
20. ท่านรับรู้ถึงประโยชน์ของการใชง้านแอพเป๋าตงัวา่

ช่วยลดตน้ทุนดา้นเวลาและตวัเงินได ้(ประหยดัเวลาใน

การจองสิทธ์ิเขา้ฉีดวคัซีน หรือสามารถซ้ือสลากได ้80 

บาทซ่ึงถูกกวา่ทอ้งตลาด) 

Citizens 

Relationship 

การปฏิสมัพนัธ์กบั

ประชาชน 

รัฐบาลตอ้งส่งเสริมการยอมรับการใชง้าน               

แอพเป๋าตงัของประชาชน ดว้ยการรวบรวม

ความคิดเห็นของประชาชนเพ่ือเปิดโอกาสให้มี

การวางแผนและดาํเนินแกปั้ญหาหรือพฒันาแอพ

เป๋าตงัร่วมกนั รวมถึงเสริมสร้างความไวว้างใจ

ของประชาชนในการใชง้านแอพเป๋าตงัค ์

21. ท่านคิดวา่รัฐบาลควรเปิดให้ประชาชนสามารถ

แสดงความคิดเห็นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักบัแอพเป๋าตงั

เพ่ือประสิทธิภาพของแอพพลิเคชัน่ 

22. ท่านคิดวา่รัฐบาลควรเปิดให้ประชาชนเขา้ถึง

กิจกรรมการพฒันาประสิทธิแอพเป๋าตงัทุกขั้นตอน 
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ตารางที ่2 นิยามองคป์ระกอบและรายละเอียดขอ้คาํถาม 

ขอ้คาํถาม 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

หมายเหตุ 
1 2 3 IOC 

คุณภาพของขอ้มูล (Information Quality) 

1. แอพพิเคชัน่ เป๋าตงั มีการให้ขอ้มูลท่ีสามารถเรียนรู้และ ทาํความเขา้ใจง่ายไดด้ว้ยตนเอง 

(คู่มือการลงทะเบียน หรือการใชง้านสัญลกัษณ์ต่างๆ บนปุ่ ม)  
1 1 1 1 ผา่น 

2. แอพพิเคชัน่ เป๋าตงั มีการแสดงขอ้มูลในการทาํธุรกรรมต่างๆ ท่ีง่ายต่อการจดจาํ (บนัทึก

ขอ้มูลของการชาํระเงินในรูปแบบของไฟล ์JPG หรือ PDF) 
1 1 1 1 ผา่น 

3. แอพพิเคชัน่ เป๋าตงั มีการให้ขอ้มูลมีความละเอียด และครบถว้น สมบูรณ์ (สิทธิเง่ือนไข

การใชบ้ริการ รายละเอียดสินคา้/บริการท่ีมีอยูใ่นแอพเป๋าตงั เช่น เลขสลาก สิทธ์ิบริการ

เขา้รับการฉีดวคัซีน หรือรายละเอียดการซ้ือขายทอง/หุ้นกู)้ 

1 1 1 1 ผา่น 

4. แอพพิเคชัน่ เป๋าตงั มีการอพัเดทขอ้มูลใหม่ๆ  ท่ีทนัต่อเวลา (ช้ีแจงสิทธิพิเศษ

ประจาํเดือน การนาํเลขสลากเขา้หลงัวนัหวยออก) 
1 0 1 0.7 ผา่น 

5. แอพพิเคชัน่ เป๋าตงั มีขอ้มูลท่ีมีความน่าเช่ือถือสูง สามารถหาแหล่งท่ีมาของขอ้มูล

อา้งอิง (ขอ้มูลการกูย้มืเงินจาก ธ.กรุงไทย, ขอ้มูลราคาทองจากราคาตลาดโลก ขอ้มูล              

ผลรางวลัเลขสลากจาก สนง.สลากกินแบ่ง) 

1 1 0 0.7 ผา่น 

6. แอพพิเคชัน่ เป๋าตงั มีการให้ขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง แม่นยาํ ในการทาํธุรกรรมต่างๆ 

ผา่นแอป (การแสดงผลการทาํรายการชาํระเงิน, การแสดงผลตรวจรายการสลาก,                  

การรายงานค่าใชจ่้ายยอ้นหลงั หรือการแสดงผลการซ้ือขายทอง/หุ้นกู)้ 

1 0 1 0.7 ผา่น 

คุณภาพของระบบ (System Quality) 

7. แอพพิเคชัน่ เป๋าตงั สามารถเขา้ใชง้านไดทุ้กพ้ืนท่ี และตลอดเวลา 24 ชัว่โมง   1 1 1 1 ผา่น 

8. แอพพิเคชัน่ เป๋าตงั สามารถรองรับการใชง้านไดก้บัทุกอุปกรณ์ท่ีเปิดให้ดาวน์โหลดได ้

ทั้งสมาร์ทโฟนและแทบ็เลต 
1 1 1 1 ผา่น 

9. แอพพิเคชัน่ เป๋าตงั มีระบบ ความปลอดภยั ตามมาตรฐานสากล (การป้องกนัไวรัสและ

แฮกเกอร์ไม่ให้เขา้ถึงบญัชีขอ้มูล) 
1 1 1 1 ผา่น 

10. แอพพิเคชัน่ เป๋าตงั มีระบบรักษาขอ้มูลส่วนตวัท่ีเช่ือมโยงกบัระบบของรัฐบาลคอย

กาํกบัดูแล (การจาํกดัการเขา้ถึงของบุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งไม่ให้เขา้ถึงบญัชีขอ้มูล) 
0 1 1 0.7 ผา่น 

คุณภาพของการบริการ (Service Quality) 

11. แอพพิเคชัน่ เป๋าตงัมี Call center ท่ีพร้อมให้บริการดว้ยความเตม็ใจ และใส่ใจอยูเ่สมอ 

(การช่วยเหลือดูแลบริษทัท่ีขายหุ้นกู ้หรือผูป้ระกอบการร้านคา้สลากท่ีขายผ่านแอป              

เป๋าตงั) 

1 1 1 1 ผา่น 

12. แอพพิเคชัน่ เป๋าตงัมี Call center สามารถให้ความช่วยเหลือ/ตอบ คาํถามอยา่งรวดเร็ว

อยูเ่สมอ (การสอบถามเร่ืองการใชง้านเบ้ืองตน้ หรือเร่ืองสิทธ์ิโครงการต่างๆ) 
1 1 0 0.7 ผา่น 

13. แอพพิเคชัน่ เป๋าตงัมี Call center ท่ีให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งเช่ือถือไดอ้ยูเ่สมอ  1 1 1 1 ผา่น 

14. แอพพิเคชัน่ เป๋าตงัมี Call center ท่ีแกไ้ขปัญหาการใชง้านไดอ้ยา่งถูกตอ้งทุกขั้นตอน

อยูเ่สมอ (การแกปั้ญหาเม่ือระบบขดัขอ้ง) 
1 1 1 1 ผา่น 

อิทธิพลทางสังคม (Social influence) 

15. ท่านคิดวา่ฉนัจะใชง้านแอปเป๋าตงัทนัที หากบุคคลท่ีฉนัเคารพนบัถือใชง้านแอพเป๋าตงั 

(คนในครอบครัว ญาติผูใ้หญ่ท่ีเคารพ) 
1 1 1 1 ผา่น 

16. ท่านคิดวา่ฉนัจะใชง้านแอพเป๋าตงั ต่อเม่ือบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชชี้วิต

ของฉนัใชง้านแอพเป๋าตงั (Influencer ในแวดวงท่ีท่านสนใจ) 
1 1 1 1 ผา่น 
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ตารางที ่2 (ต่อ) 

ขอ้คาํถาม 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

หมายเหตุ 
1 2 3 IOC 

17. ท่านคิดวา่ฉนัจะใชง้านแอพเป๋าตงั ต่อเม่ือกลุ่มคนรอบตวัของฉนัไดใ้ชง้านแอปเป๋าตงั

เป็นส่วนใหญ่ (กลุ่มเพ่ือนร่วมงาน หรือกลุ่มท่ีสนใจงานอดิเรกเดียวกนั) 
1 1 1 1 ผา่น 

18. ท่านคิดวา่ท่านจะใชง้านบริการต่างๆ ของแอพเป๋าตงัทนัที หากรู้ว่าแอพเป๋าตงัเป็น

กระแสนิยมในสงัคม (กระแสของสงัคมไร้เงินสด หรือการใชเ้งินดิจิตลั ทาํให้มี โครงการ

คนละคร่ึง) 

1 0 1 0.7 ผา่น 

การส่ือสารของรัฐบาล (Government Communication)  

19. ท่านไดรั้บความรู้ และความเขา้ใจเก่ียวกบัเร่ืองแอพเป๋าตงัผ่านกิจกรรมต่างๆ จาก

รัฐบาล (การอบรมภายใน การเดินสายลงพ้ืนท่ี หรือการจดับูธตามนิทรรศการต่างๆ) 
1 1 1 1 ผา่น 

20. ท่านรับรู้ถึงประโยชน์ของการใชง้านแอพเป๋าตงัวา่ช่วยลดตน้ทุนดา้นเวลาและตวัเงิน

ได ้(ประหยดัเวลาในการจองสิทธ์ิเขา้ฉีดวคัซีน หรือสามารถซ้ือสลากได ้80 บาทซ่ึง                 

ถูกกวา่ทอ้งตลาด) 

1 1 1 1 ผา่น 

21. ท่านคิดวา่รัฐบาลควรเปิดให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

กบัแอพเป๋าตงัเพ่ือประสิทธิภาพของแอพพลิเคชัน่ 
1 0 1 0.7 ผา่น 

22. ท่านคิดวา่รัฐบาลควรเปิดให้ประชาชนเขา้ถึงกิจกรรมการพฒันาประสิทธิแอพเป๋าตงั

ทุกขั้นตอน 
0 1 1 0.7 ผา่น 

 

6. อภิปรายผล  

งานวิจยัเร่ือง “การศึกษาองค์ประกอบท่ีมีผลต่อความสําเร็จในการพฒันาแพลตฟอร์มภาครัฐ บริบท 

แอปพลิเคชัน เป๋าตงั” ได้ดาํเนินการตามขั้นตอนการวิจัยซ่ึงประกอบด้วย 5 ขั้นตอนหลกั ไดแ้ก่การทบทวน

วรรณกรรม การสร้างโมเดลตน้แบบ การสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญพฒันาขอ้คาํถามและทดสอบความตรงเชิงเน้ือหา 

และสรุปผลจนสามารถท่ีจะสร้างองค์ประกอบท่ีมีผลต่อความสําเร็จในการพฒันาแพลตฟอร์มภาครัฐ บริบท                

แอปพลิเคชนั เป๋าตงั ซ่ึงประกอบดว้ยองคป์ระกอบทั้งหมด 5 ดา้นคือ คุณภาพของขอ้มูล (Information Quality) 

คุณภาพของระบบ (System Quality) คุณภาพของการบริการ (Service Quality) อิทธิพลทางสังคม (Social influence) 

การส่ือสารของรัฐบาล (Government Communication) 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

สาํหรับงานวิจยัในคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์อยา่งมากในการนาํไปต่อยอดโดยทาํการปรับปรุงขอ้คาํถาม

ให้สอดคลอ้งกบับริบทแอปพลิเคชนัต่างๆของภาครัฐแลว้นาํเอาไปเก็บขอ้มูลจริงจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเหมาะเพ่ือ

สร้างขอ้สรุปในการศึกษาองคป์ระกอบท่ีมีผลต่อความสาํเร็จในการพฒันาแพลตฟอร์มภาครัฐในบริบทแอปพลิเคชนั

ต่างๆ ของภาครัฐ ในลาํดบัถดัไป 
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดบัความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากร สาํนักงานเขต             

สายไหม กรุงเทพมหานคร และ 2) เปรียบเทียบความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากร สํานักงานเขตสายไหม 

กรุงเทพมหานคร จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล กลุ่มตวัอยา่ง คือ บุคลากรสาํนกังานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 

จาํนวน 250 คน ใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม สถิติ

ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test 

ผลการวจิยัพบวา่ บุคลากร สาํนกังานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร มีระดบัความผูกพนัต่อองคก์ารในภาพรวม 

และรายดา้น อยูใ่นระดบัมากไดแ้ก่ ดา้นบรรทดัฐาน ดา้นจิตใจ และดา้นการคงอยู ่ตามลาํดบั และปัจจยัส่วนบุคคล

ของบุคลากร สํานักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานครได้แก่ เพศ สถานภาพการสมรส และระดับการศึกษา                     

ท่ีแตกต่างกนั มีระดบัความผูกพนัต่อองคก์ารไม่แตกต่างกนั ส่วนปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุประเภทบุคลากร 

รายไดต้่อเดือน และระยะเวลาในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั มีระดบัความผูกพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนั อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 

คาํสําคญั: องคก์าร, ความผกูพนั, บุคลากรสาํนกังานเขตสายไหม 

 

 

mailto:nilrawan.noyc@.northbkk.ac.th
mailto:Pongsak.ph@northbkk.ac.th
mailto:wanwipha.ta@northbkk.ac.th


การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 17 และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ คร้ังท่ี 7 มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ ประจาํปี 2565 

687 

ABSTRACT 

 The objectives of this research were to 1) study the level of organizational commitment of personnel at 

Saimai District Office, Bangkok Metropolis. and 2) comparison the organizational commitment of personnel at 

Saimai District Office, Bangkok Metropolis. Classified by personal factors by the sample were 250 people from 

the Saimai District Office, Bangkok Metropolis by use multi-stage sampling. The tool for collecting the data was 

a questionnaire The statistics used to analyzed the data such as frequency, percentage, mean and Standard 

Deviation, t-test and F-test. The results showed that the personnel of Saimai District Office, Bangkok Metropolis 

had a high level of commitment to the organizational as a whole and in each aspect as follows: normative, 

psychological, and persistence respectively. Personal factors of personnel at Saimai Office, Bangkok Metropolis 

for example Gender, Marriage status and the level of education is different but the level of commitment to the 

organizational there was no difference. Personal factors such as age, type of personnel, monthly income and 

different working periods have different levels of commitment to the organizational with statistical significance 

at the .05 level.   

 

Keywords: Organizational, Commitment, Personnel of Saimai District Office 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 ยทุธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายในการพฒันาประเทศอยา่งย ัง่ยืนตามหลกัธรรมาภิบาล เพ่ือใชเ้ป็นกรอบ

ในการจดัทาํแผนต่างๆ ให้สอดคลอ้งและบูรณาการร่วมกนั โดยยทุธศาสตร์ดา้นการปรับสมดุลและพฒันาระบบ

การบริหารจัดการภาครัฐ มุ่งเน้นการปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดท่ี

เหมาะสม การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ การพฒันาระบบบริหารจัดการกําลงัคนและพฒันา

บุคลากรภาครัฐ(สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2560) 

 กรุงเทพมหานคร โดยสถาบนัพฒันาขา้ราชการกรุงเทพมหานคร จึงไดจ้ดัทาํแผนการพฒันาทรัพยากร

บุคคลของกรุงเทพมหานครโดยมีกรอบแนวคิดท่ีเช่ือมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และสอดคลอ้งกับ

แผนพัฒนากรุง เทพมหานครระยะ 20 ปี  (พ.ศ.  2556 - 2575) ซ่ึงแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ

กรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2561 - 2565) ประกอบดว้ย 4 ยทุธศาสตร์โดยยทุธศาสตร์ดา้นการสร้างวฒันธรรมองคก์าร

สมยัใหม่ มีเป้าประสงค ์คือ สร้างวฒันธรรมองคก์าร และความรู้สึกรักองคก์าร เพ่ือลดอตัราการสูญเสียบุคลากร

จากการลาออกหรือการโอนยา้ย การนาํแนวคิดความผูกพนัต่อองคก์ารนาํมาใชก้บัองคก์าร จึงมีความสอดคลอ้ง

กบัเป้าประสงคค์วามรู้สึกรักองคก์าร และยงัมีความสาํคญักบัการดาํเนินงาน เพราะความผกูพนัต่อองคก์ารเป็นตวั

บ่งช้ีท่ีดีถึงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การ (Buchanan,1974)  ดังนั้น การบริหารทรัพยากร

บุคคล และการใหค้วามสาํคญัต่อความผกูพนัต่อองคก์าร จึงเป็นหนา้ท่ีของผูบ้ริหารท่ีจะตอ้งสร้างความผกูพนัและ

ความจงรักภกัดีต่อองคก์าร เพ่ือลดการสูญเสียบุคลากรท่ีมีคุณค่าแก่องคก์ารไป  

 จากปัญหาและแผนการพฒันาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจและ

เล็งเห็นถึงความสําคญัของความผูกพนัต่อองค์การ โดยสํานักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร สามารถนาํ                  

ผลวิจยัท่ีไดม้าเพ่ือเป็นขอ้มูลเสนอต่อผูบ้ริหารกรุงเทพมหานคร เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนการทบทวน
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นโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร และใชเ้ป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาการสูญเสีย

บุคลากรจากการลาออกและการโอนยา้ย ต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพ่ือศึกษาระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากร สาํนกังานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากร สาํนกังานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร จาํแนก

ตามปัจจยัส่วนบุคคล 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 3.1.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์าร   

  อลัเลน และเมเยอร์ (Allen; and Meyer, 1990) ไดเ้สนอแนวความคิดวา่ ความผกูพนัต่อองคก์าร

นั้นเป็นหนา้ท่ีหรือพนัธะผูกพนัท่ีสมาชิกจะตอ้งมีในการปฏิบติัหนา้ท่ีในองคก์าร เป็นความผูกพนัดา้นทศันคติ               

ซ่ึงเป็นสภาวะทางจิตใจของบุคคลท่ีมีต่อองค์การ โดยเป็นส่ิงท่ียึดเหน่ียวให้บุคคลนั้ นยงัคงอยู่กับองค์การ                     

ซ่ึงสภาวะดงักล่าวมี 3 ดา้น คือ ดา้นจิตใจ ดา้นคงอยู ่และดา้นบรรทดัฐาน  

 1. ด้านเจตคติหรือด้านจิตใจ หมายถึง ความรู้สึกผูกพนัท่ีเก่ียวกับอารมณ์และความรู้สึก

ทางบวกท่ีมีต่อองคก์าร หรือความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัองคก์าร และรู้สึกมีส่วนร่วมในองคก์ารโดยท่ีบุคคล

จะรู้สึกรักและผูกพนัเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัองคก์าร เสมือนเป็นเจา้ของกิจการมีความตอ้งการท่ีจะเก่ียวขอ้ง

กบัองคก์าร เตม็ใจท่ีจะทุ่มเทและอุทิศตนใหก้บัองคก์าร เพ่ือบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์าร ความผกูพนัทางจิตใจ

เกิดจากการท่ีบุคคลไดรั้บประสบการณ์ทาํงานท่ีดีและตรงกบัความคาดหวงัของเขา ทาํให้บุคคลมีความปรารถนา

ท่ีจะอยูก่บัองคก์าร 

   2. ดา้นพฤติกรรมหรือดา้นคงอยู่ หมายถึง ความผูกพนัท่ีเกิดจากการไดรั้บส่ิงตอบแทน เพ่ือ

แลกเปล่ียนกบัการคงอยูใ่นองคก์ารเป็นความผกูพนัต่อเน่ือง อาจเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ ความผกูพนัท่ีเกิดจากการคิด

คาํนวณ คือ ความเต็มใจของบุคคลท่ีจะคงอยู่กับองค์การนั้นๆ อยู่บนพ้ืนฐานต้นทุนท่ีบุคคลให้กับองค์การ 

ทางเลือกของบุคคลและผลตอบแทนท่ีบุคคลได้รับจากองค์การ โดยการรับรู้ถึงการขาดทางเลือกหรือ                           

ความยากลาํบากในการหางาน ทาํใหไ้ม่มีความรู้สึกชอบพอเขา้มาเก่ียวขอ้ง ซ่ึงจะแสดงออกมาในรูปพฤติกรรมใน

การทาํงานท่ีต่อเน่ืองของบุคคลโดยไม่โยกยา้ยหรือเปล่ียนท่ีทาํงาน  

    3. ดา้นบรรทดัฐาน หมายถึง ภาระผูกพนัหรือหนา้ท่ีท่ีบุคคลไดรั้บการปลูกฝังวา่เขาควรจะอยู่

ในองคก์าร เป็นความสมัพนัธ์อยา่งไม่เป็นทางการท่ีบุคคลรู้สึกวา่เขาควรจะอยูต่่อ หรืออาจเรียกวา่เป็นความผกูพนั

ต่อองค์การดา้นจริยธรรม ในดา้นการยอมรับของบุคคลต่อค่านิยมและเป้าหมายขององคก์าร ยึดถือเป็นบรรทดั

ฐานและอาํนาจของกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้ง โดยจะเร่ิมตน้ประเมินค่ามาตรฐานของกลุ่มในทางบวก เห็นชอบกบัศีลธรรม 

จริยธรรม ความสมเหตุสมผล ค่านิยมของบุคคลและของกลุ่ม จากนั้นบุคคลก็จะเกิดการยอมรับเช่ือฟังบรรทดัฐาน

เหล่านั้น จนเกิดเป็นความผกูพนัต่อองคก์าร  

 บูชานนั (Buchanan,1974) กล่าววา่ความผกูพนัต่อองคก์ารมีความสาํคญั ดงัน้ี  

  1. ความผูกพนัต่อองคก์าร สามารถใชท้าํนายอตัราการเขา้ - ออกจากงานของสมาชิกองคก์ารได้

ดีกวา่ความพึงพอใจในงาน เน่ืองจากความผูกพนัต่อองคก์ารเป็นทศันคติของสมาชิกในองคก์าร ขณะท่ีความพึงพอใจ
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ในงานสะทอ้นถึงทศันคติของบุคคลต่องานหรือเฉพาะแง่ใดแง่หน่ึงของงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน้าท่ีของพนักงาน

เท่านั้น และความผกูพนัต่อองคก์ารค่อนขา้งมีความมัน่คงมากกวา่ ความพึงพอใจในงาน แมว้า่เหตุการณ์ประจาํวนั

ในสถานท่ีทาํงานอาจจะมีผลกระทบต่อความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังาน แต่เหตุการณ์นั้นอาจไม่กระทบ

ต่อความผูกพนัของบุคคลท่ีมีต่อองคก์ารโดยรวม จึงอาจกล่าวไดว้่าความพึงพอใจในงานมีเสถียรภาพน้อยกวา่

ความผกูพนัต่อองคก์าร 

  2. ความผูกพนัต่อองคก์าร เป็นแรงผลกัดนัใหพ้นกังานในองคก์ารมีการปฏิบติังานไดดี้ยิง่ข้ึน 

เน่ืองจากเกิดความรู้สึกวา่มีส่วนร่วมเป็นเจา้ขององคก์ารนัน่เอง  

   3. ความผกูพนัต่อองคก์าร เป็นตวัเช่ือมประสานระหวา่งความตอ้งการของบุคคลใหส้อดคลอ้ง

กบัเป้าหมายขององคก์าร ซ่ึงบุคคลท่ีมีความรู้สึกผูกพนัดงักล่าวมากนั้น มกัมีความผูกพนัอยา่งมากต่องาน เพราะ

เห็นวา่งานคือ หนทางท่ีตนสามารถทาํประโยชน์ใหแ้ก่องคก์ารและบรรลุเป้าหมายไดส้าํเร็จ 

   4. บุคคลท่ีมีความผกูพนัต่อองคก์ารสูง จะเต็มใจท่ีจะใชค้วามพยายามอยา่งมากในการทาํงาน

ใหก้บัองคก์าร ซ่ึงในหลายกรณีความพยายามดงักล่าว จะมีผลทาํใหก้ารปฏิบติังานอยูใ่นระดบัดีเหนือคนอ่ืน  

  5. ความผูกพนัต่อองคก์ารช่วยลดการควบคุมจากภายนอก ซ่ึงเป็นผลมาจากการท่ีสมาชิกใน

องคก์ารมีความรักและความผกูพนัต่อองคก์ารของตนมากนัน่เอง  

   6. ความผกูพนัต่อองคก์ารเป็นตวับ่งช้ีท่ีดีถึงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคก์าร 

  สเตียร์ส (Steers, 1977) ได้ศึกษาถึงปัจจัยเบ้ืองต้นของความผูกพันต่อองค์การ พบว่ามี

องคป์ระกอบท่ีเป็นปัจจยัก่อใหเ้กิดความผกูพนัต่อองคก์าร ดงัน้ี  

   1. ลกัษณะส่วนบุคคล (Personal Characteristics) หมายถึง ตวัแปรเก่ียวกบัลกัษณะส่วนบุคคล

ท่ีมีต่อความยดึมัน่ต่อองคก์าร เช่น เพศ อาย ุการศึกษา ระดบัตาํแหน่ง ระยะเวลาปฏิบติังาน สถานภาพสมรส ฯลฯ  

   2. ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั (Job Characteristics) หมายถึง สภาพของงานท่ีแต่ละบุคคลรับผิดชอบ

ปฏิบัติอยู่มีลกัษณะอย่างไร เช่น ความมีอิสระในการทาํงาน (Autonomy) งานท่ีมีคุณค่าความประจกัษ์ในงาน 

(Task Identity) ความหลากหลายในงาน (Variety) งานท่ีมีโอกาสพบปะกบัผูอ่ื้น (Social Interaction)  

  3. ประสบการณ์ในการทาํงาน (Work Experience) หมายถึง ความรู้สึกของผูป้ฏิบติังานแต่ละ

คน มีความรู้สึกรับรู้ต่อการทาํงานในองคก์ารท่ีผ่านมาอยา่งไร เช่น ทศันคติของกลุ่มต่อองคก์ร (Group Attitude) 

การพ่ึงพาได้จากองค์การ (Organization Dependability) ความรู้สึกว่าตนมีความสําคัญต่อองค์กร (personal 

Importance) 

 3.1.2 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

  ณฐพรรณ ชาญธัญกรรม (2560) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์การของ

บุคลากรกรมชลประทาน (สามเสน) ผลการศึกษาวจิยั พบวา่บุคลากรมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความ

ผูกพนัต่อองคก์ารของกรมชลประทาน (สามเสน) โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ 

บุคลากรท่ีมีเพศ อาย ุระดบัการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบติังาน และรายไดต้่อเดือนต่างกนั มีความผูกพนัต่อองคก์าร

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ส่วนบุคลากรท่ีมีสถานภาพและตาํแหน่งงานต่างกนั มีความผกูพนัต่อ

องคก์ารแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

  กมลรัตน์  จุฑามณีพงษ ์(2561) ไดศึ้กษาเร่ือง การรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์าร ความผูกพนั

ในงานกบัความผูกพนัต่อองคก์าร: กรณีศึกษาบุคลากรภายในหน่วยงานสํานกัการระบายนํ้ า กรุงเทพมหานคร                

ผลการศึกษาวิจยั พบวา่ การรับรู้การสนบัสนุนจากองค์การโดยรวม มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผูกพนัต่อ



การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 17 และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ คร้ังท่ี 7 มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ ประจาํปี 2565 

690 

องค์การโดยรวมและรายดา้น ได้แก่ ด้านความรู้สึก ด้านการคงอยู่ และด้านบรรทดัฐานทางสังคม และพบว่า

บุคลากรท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์ารโดยรวมไม่แตกต่างกนั 

  พลอยสิริ คงเอ่ียม (2562) ไดศึ้กษาความผูกพนัต่อองคก์รของบุคคลากรโรงพยาบาลแม่สอด 

กรณีศึกษากลุ่มเจนเนเรชัน่วาย ผลการศึกษาวิจยั พบวา่ ผลการวเิคราะห์ขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัระดบัความผูกพนัต่อ

องคก์รของบุคลากรกลุ่มเจนเนเรชัน่วายโรงพยาบาลแม่สอด โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.59 ไดแ้ก่ 

1) ดา้นการคงอยูก่บัองคก์ร 2) ดา้นความรู้สึก และ 3) ดา้นบรรทดัฐานทางสงัคม ทั้งน้ี บุคลากรกลุ่มเจนเนเรชัน่วายท่ีมี

ระยะเวลาการทาํงานท่ีแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

  วนัวิสา ยุระชยั (2562) ไดศึ้กษาความผูกพนัต่อองค์กรของครูในโรงเรียนชลประทานวิทยา 

จังหวดันนทบุรี ผลการศึกษาวิจัยพบว่า 1) ระดับความผูกพนัต่อองค์กรของครูในโรงเรียนชลประทานวิทยา 

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นความผกูพนัในดา้นจิตใจ ดา้นความผูกพนั

ดา้นองค์กร และดา้นความผูกพนัดา้นความคงอยู่ 2) ผลการเปรียบเทียบระดบัความผูกพนัต่อองคก์รของครูใน

โรงเรียนชลประทานวิทยา จาํแนกตามเพศ อายุ ภูมิลาํเนา และประสบการณ์ทาํงาน พบว่า 1) ครูท่ีมีเพศและ

ภูมิลาํเนาแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี ระดบั .05 2) ครูท่ีมีอายุ

แตกต่างกนัมีความผูกพนัต่อองค์กรด้านจิตใจแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ี ระดบั .05 และ 3) ครูท่ีมี

ประสบการณ์ทาํงานแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์ร แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

  โมรยา วเิศษศรีม และคณะ (2564) ไดศึ้กษาความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรสาํนกังานท่ีดิน

กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาวิจยัพบวา่ 1) ความผูกพนัต่อองคก์รของบุคลากรสาํนกังานท่ีดินกรุงเทพมหานคร 

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และ2) ผลการศึกษาความแตกต่างของความผูกพนัต่อองคก์รของบุคลากรสาํนกังาน

ท่ีดินกรุงเทพมหานครในภาพรวม ตามคุณลกัษณะดา้นเพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ และระยะเวลาใน              

การปฏิบติังาน พบวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 ผูว้ิจยัใชแ้นวคิดความผูกพนัต่อองคก์ารของอลัเลน; และเมเยอร์(Allen; & Meyer, 1990) มากาํหนดเป็น

กรอบแนวคิด ดงัน้ี 
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3.3 สมมติฐานการวจิยั 

 ปัจจยัส่วนบุคคลของบุคลากร สาํนกังานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ท่ีแตกต่างกนั มีระดบัความ

ผกูพนัต่อองคก์ารท่ีแตกต่างกนั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

4.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ บุคลากรสาํนกังานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร จาํนวนประชากร

605 คน (กองกําลังอัตรา, 2565)โดยคาํนวณตามสูตรการกําหนดขนาดตัวอย่างของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane 

Taro,1970) กาํหนดค่าความเช่ือมัน่ของกลุ่มตวัอย่างเท่ากบัร้อยละ 95 ไดก้ลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 241.03 แต่ใชก้ลุ่ม

ตัวอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี เท่ากับ 250 ตัวอย่าง และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage 

Sampling) โดยใช้จาํนวนตวัอย่างท่ีคาํนวณได้ กาํหนดสัดส่วน (Proportional stratified random sampling) ตาม

ประเภทของบุคลากร หลงัจากไดจ้าํนวนขนาดตวัอยา่งแลว้ จะทาํการสุ่มตวัอยา่งดว้ยการสุ่มโดยบงัเอิญ 

4.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

การสร้างและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ ผูว้จิยัไดด้าํเนินการ ดงัน้ี 

1. ศึกษารูปแบบและวธีิการสร้างเคร่ืองมือและกาํหนดวตัถุประสงคข์องแบบสอบถาม 

2. สร้างเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูล เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจัยคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามความ

ผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากร สาํนกังานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย 3 ตอน ดงัน้ี  

  ตอนท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 

  ตอนท่ี 2 ขอ้มูลความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากร สาํนกังานเขตสายไหมกรุงเทพมหานคร 

มีลกัษณะเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั โดยเรียงลาํดบัจากระดบัของความผกูพนัต่อ

องคก์ารมากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด 

  ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 

 3. หาคุณภาพของเคร่ืองมือ เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยใชค้่า

ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence : IOC) จากผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3ท่าน ซ่ึงไดค้่าดชันี

ความสอดคลอ้ง เท่ากบั 1.0 

 4. ทดลองใชเ้คร่ืองมือ (Try out) กบักลุ่มท่ีไม่ไดถู้กสุ่มเป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีสํานักงานเขตบางเขน 

กรุงเทพมหานครจาํนวน 30 ชุด แลว้วิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยใช้สูตรหาค่าสัมประสิทธ์ิ 

ครอนบคัแอลฟ่า (Cronbach’s Alpha) ไดค้่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.970 

4.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลสาํหรับงานวจิยั แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data)โดยใชแ้บบสอบถามเพ่ือเก็บ

ขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด จาํนวน 250 คน โดยมีขั้นตอนในการดาํเนินการ ดงัน้ี  

 1. ผูว้จิยัเตรียมแบบสอบถามจาํนวน 250 ชุด  

 2. ผูว้จิยันาํแบบสอบถามไปเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งดว้ยตนเองโดยไดแ้บบสอบถามจาํนวน 250 

ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 

 3. นาํแบบสอบถามฉบบัท่ีไดค้าํตอบอนัครบถว้นสมบูรณ์มาทาํการลงรหัสเพ่ือนาํไปประมวลผล

ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป เพ่ือวเิคราะห์และแปรผลขอ้มูลทางสถิติต่อไป 
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4.4 สถิตทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามและบนัทึกเป็นรหัสเรียบร้อยแลว้มาประมวลผลขอ้มูลดว้ยโปรแกรม 

SPSS for Windows เพ่ือประมวลผลขอ้มูลทางสถิติ สาํหรับสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ดงัน้ี  

   1.1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

ประเภทบุคลากร รายไดต้่อเดือน และระยะเวลาในการปฏิบติังาน โดยการหาค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 

   1.2 ระดบัความผูกพนัต่อองคก์าร โดยการหาค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพ่ือทดสอบปัจจยั  

   2.1 ตวัแปรท่ีมี 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ เพศ ผูว้ิจยัใชก้ารทดสอบที (Independent t-test) เพ่ือเปรียบเทียบ

ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 

   2.2 ตวัแปรท่ีมี 3 กลุ่มข้ึนไป ไดแ้ก่ อาย ุสถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา ประเภทบุคลากร 

รายไดต้่อเดือน และระยะเวลาในการปฏิบติังาน ของผูต้อบแบบสอบถาม ผูว้ิจยัใชก้ารวิเคราะห์ ความแปรปรวน

แบบทางเดียว (One-Way ANOVA) และการทดสอบรายคู่โดยวธีิทดสอบ Least-Significance Different (LSD) 

 

5. ผลการวจัิย 

  1. ระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากร สาํนกังานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและ

รายดา้น อยูใ่นระดบัมาก (x� = 4.21) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นบรรทดัฐาน (x� = 4.32) มีค่าเฉล่ียมาก

ท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นจิตใจ (x� = 4.24) และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นการคงอยู ่(x� = 4.08) ตามลาํดบั 

2. ผลการทดสอบสมมติฐาน เปรียบเทียบความผูกพนัต่อองคก์ารของบุคลากร สาํนกังานเขตสายไหม 

กรุงเทพมหานคร จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่  

 เพศท่ีแตกต่างกนั มีระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารไม่แตกต่างกนั  

 อายท่ีุแตกต่างกนั มีระดบัความผกูพนัต่อองคก์าร แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

 สถานภาพการสมรสท่ีแตกต่างกนั มีระดบัความผกูพนัต่อองคก์าร ไม่แตกต่างกนั  

 ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีระดบัความผกูพนัต่อองคก์าร ไม่แตกต่างกนั  

 ประเภทบุคลากรท่ีแตกต่างกนั มีระดบัความผูกพนัต่อองคก์าร แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05 

 รายไดต้่อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีระดบัความผูกพนัต่อองค์การ แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .01 

 ระยะเวลาการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั มีระดบัความผกูพนัต่อองคก์าร แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .01 
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6.อภิปรายผล  

 1. ระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากร สาํนกังานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบวา่ 

บุคลากร สํานักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร มีระดบัความผูกพนัต่อองคก์ารในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 

และรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก คือ ด้านบรรทัดฐาน ด้านจิตใจ และด้านการคงอยู่ ซ่ึงสอดคลอ้งกับ

ผลการวิจัยของพลอยสิริ คงเอ่ียม (2562) ได้ศึกษาความผูกพนัต่อองค์กรของบุคคลากรโรงพยาบาลแม่สอด 

กรณีศึกษากลุ่มเจนเนเรชัน่วาย ผลการศึกษาวิจยั พบวา่ ผลการวิเคราะห์ขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัระดบัความผูกพนัต่อ

องค์กรของบุคลากรกลุ่มเจนเนเรชัน่วายโรงพยาบาลแม่สอด โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นการคงอยูก่บั

องคก์ร ดา้นความรู้สึก และดา้นบรรทดัฐานทางสงัคม และยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ อลัเลน และเมเยอร์ (Allen; 

and Meyer, 1990) ความผูกพนัต่อองคก์ารนั้นเป็นหนา้ท่ีหรือพนัธะผูกพนัท่ีสมาชิกจะตอ้งมีในการปฏิบติัหน้าท่ี

ในองคก์าร เป็นความผกูพนั  ดา้นทศันคติ ซ่ึงเป็นสภาวะทางจิตใจของบุคคลท่ีมีต่อองคก์าร โดยส่ิงท่ียดึเหน่ียวให้

บุคคลนั้นยงัคงอยูก่บัองคก์าร     ซ่ึงสภาวะดงักล่าวมี 3 ดา้น คือ ดา้นจิตใจ ดา้นคงอยู ่และดา้นบรรทดัฐาน  

 2. เปรียบเทียบความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากร สํานักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร จาํแนก

ตามปัจจยัส่วนบุคคล จากผลการวจิยั พบวา่ 

   ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ สถานภาพการสมรส และระดับการศึกษา ท่ีแตกต่างกัน มีระดับความ

ผกูพนัต่อองคก์ารไม่แตกต่างกนั อาจเน่ืองมาจากการทาํงานของบุคลากรสาํนกังานเขตสายไหม ไม่มีการแบ่งแยก

ประเภทของงานไวส้ําหรับเพศชายหรือเพศหญิง หรือสถานภาพการสมรสใดไวเ้ป็นการเฉพาะ และระดับ

การศึกษา แมว้า่บุคลากรจะมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั แต่มีความผูกพนัต่อองคก์ารไม่แตกต่างกนั เน่ืองจาก

บุคลากรปลูกฝังค่านิยมขององคก์าร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยั กมลรัตน์ จุฑามณีพงษ์ (2561) ไดศึ้กษาเร่ือง              

การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ ความผูกพนัในงานกบัความผูกพนัต่อองค์การ: กรณีศึกษาบุคลากรภายใน

หน่วยงานสํานักการระบายนํ้ า กรุงเทพมหานคร พบว่า บุคลากรท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความผูกพนัต่อ

องคก์ารโดยรวมไม่แตกต่างกนั  แต่ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ โมรยา วเิศษศรีม และคณะ (2564) ไดศึ้กษา

ความผูกพนัต่อองคก์รของบุคลากรสาํนกังานท่ีดินกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาวิจยัพบวา่ คุณลกัษณะดา้นเพศ 

ระดบัการศึกษา และสถานภาพ    มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนั

ต่อองคก์าร  

 อาย ุท่ีแตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์ารท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ .01 ในดา้นจิตใจและ

ดา้นบรรทดัฐาน เน่ืองจากบุคลากรส่วนใหญ่มีอาย ุ41-50 ปี มกัมีประสบการณ์การทาํงานมากกวา่บุคลากรท่ีมีอายุ

น้อย รวมถึงการคาํนึงถึงความถูกตอ้งและเหมาะสม จึงอาจทาํให้บุคลากรกลุ่มน้ีมีความผูกพนัต่อองค์การท่ี

มากกว่า ซ่ึงสอดคลอ้งกบั วนัวิสา ยุระชยั (2562) ท่ีศึกษาความผูกพนัต่อองคก์รของครูในโรงเรียนชลประทาน

วทิยา จงัหวดันนทบุรี พบวา่ ครูท่ีมีอายแุตกต่างกนั จะมีความผกูพนัในดา้นจิตใจแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .05 โดยครูท่ีมีอายมุากกวา่ 40 ปี มีความผกูพนัต่อองคก์รสูงกวา่ครูท่ีมีอาย ุ20-40 ปี 

 ประเภทบุคลากร ท่ีแตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์ารท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.05 เน่ืองจากบุคลากรแต่ละประเภทมีความรับผิดชอบ ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั การยอมรับนบัถือ ความมัน่คงและ

ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานท่ีแตกต่างกนั ยอ่มส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์การ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ณฐพรรณ 

ชาญธญักรรม (2560) ไดศึ้กษา เร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากร กรมชลประทาน (สามเสน) 

พบวา่ ตาํแหน่งงานต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารของกรมชลประทาน 

(สามเสน) แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 รายไดต้่อเดือน ท่ีแตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

เน่ืองจากรายไดจ้ากการปฏิบติังาน ถือเป็นองค์ประกอบท่ีสําคญัท่ีทาํให้บุคคลอยากทาํงานให้กบัองคก์ารหรือ

หน่วยงานนั้นๆ รายไดท่ี้เหมาะสม จึงเป็นองค์ประกอบสําคญัท่ีทาํให้บุคลากรคงอยู่กบัองคก์าร สอดคลอ้งกบั

แนวคิดของ อลัเลน และเมเยอร์ (Allen; and Meyer, 1990) ความผูกพนัต่อองคก์ารดา้นคงอยู่ เป็นความผูกพนัท่ี

เกิดจากการไดรั้บส่ิงตอบแทน เพ่ือแลกเปล่ียนกบัการคงอยูใ่นองคก์าร ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ณฐพรรณ ชาญธญักรรม 

(2560) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารของบุคลากรกรมชลประทาน (สามเสน) ผลการศึกษาวิจยั 

รายไดต้่อเดือนต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05  

 ระยะเวลาการปฏิบติังาน ท่ีแตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์าร แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดับ .01 ซ่ึงสอดคล้องกับ พลอยสิริ คงเอ่ียม (2562) ได้ศึกษาเร่ือง ความผูกพนัต่อองค์กรของบุคคลากร

โรงพยาบาลแม่สอด กรณีศึกษา กลุ่มเจนเนเรชัน่วาย พบวา่ ระยะเวลาการทาํงานท่ีแตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็น

เก่ียวกบัความผูกพนัต่อองคก์รดา้นความรู้สึกแตกต่างกนั จะเห็นไดว้า่ระยะเวลาในการปฏิบติังานท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

ส่งผลต่อความรู้สึก ความเช่ือมัน่ในค่านิยมและเป้าหมายขององคก์าร เกิดการยอมรับจนเกิดเป็นความผูกพนัต่อ

องคก์าร 

  จะเห็นได้ว่าปัจจัยส่วนบุคลล มีความสัมพนัธ์ต่อความผูกพนัต่อองค์การ ซ่ึงสอดคล้องกับปัจจัย                  

ความผูกพนัต่อองคก์ารของ สเตียร์ส (Steers, 1977) พบวา่ มีองคป์ระกอบท่ีเป็นปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความผูกพนัต่อ

องคก์าร ดงัน้ี 1) ลกัษณะส่วนบุคคล เช่น เพศ อาย ุการศึกษา ระดบัตาํแหน่ง ระยะเวลาปฏิบติังาน สถานภาพสมรส 

ฯลฯ 2) ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ สภาพของงานท่ีแต่ละบุคคลรับผิดชอบ และ 3) ประสบการณ์ในการทํางาน 

ความรู้สึกของผูป้ฏิบติังาน   

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) ด้านกลยุทธ์ กรุงเทพมหานคร ควรนํากลยุทธ์ดา้นการส่งเสริมและสร้างวฒันธรรมองค์การ 

ความรู้สึกรักและเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ารมาใชอ้ย่างต่อเน่ือง และให้ความสําคญักบับุคลากรทุกคนอย่างเท่า

เทียมกนั  

(2) ดา้นการบริหารงาน กรุงเทพมหานคร ควรกาํหนดนโยบายการบริหารงานทรัพยาการบุคคลให ้ 

มีความชัดเจน และควรกาํหนดเส้นทางความกา้วหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ให้ครอบคลุมกลุ่มบุคลากร              

ทุกประเภท รวมถึงจดัระบบค่าตอบแทนท่ีมีความเหมาะสมและมีความเป็นธรรม  

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

 (1) ผลการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี ทาํใหท้ราบถึงระดบัของความผกูพนัต่อองคก์าร ของบุคลากร 

สาํนกังานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ดงันั้น เพ่ือเป็นการลดโอกาสในการเปล่ียนงาน หรือการโอนยา้ยไปอยู่

กบัองคก์ารอ่ืน กรุงเทพมหานคร ควรทาํการศึกษาแนวทางการสร้างความผกูพนัต่อองคก์าร เพ่ิมเติม  

 (2) ควรมีการศึกษา ปัญหาและอุปสรรคต่อความผูกพันต่อองค์การในด้านต่างๆ เ พ่ือให้

กรุงเทพมหานคร สามารถนําปัญหาท่ีเกิดข้ึนมาปรับปรุงและพฒันาแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลของ

กรุงเทพมหานคร ต่อไป 
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8. กติติกรรมประกาศ 

  สารนิพนธ์ฉบบัน้ี สาํเร็จสมบูรณ์ไดด้ว้ยดี เพราะผูว้จิยัไดรั้บการช่วยเหลืออยา่งดียิง่จาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์

ดร.พงษศ์กัด์ิ เพชรสถิตย ์อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั และ รองศาสตราจารย ์ดร.วรรณวิภา ไตลงัคะ อาจารยท่ี์ปรึกษา

ร่วมท่ีกรุณาเสียสละเวลาอนัมีค่าในการให้คาํปรึกษา แนะนาํ ในการจดัทาํสารนิพนธ์ทุกขั้นตอน พร้อมทั้งตรวจสอบ

และให้ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการทาํสารนิพนธ์ ผูศึ้กษาวิจยัรู้สึกซาบซ้ึงและขอกราบขอบพระคุณท่าน

เป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 

  ขอขอบพระคุณผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. อนันต์ ธรรมชาลยั, ผูช่้วยศาตราจารย ์ดร.สานิต  ศิริวิศิษฐ์กุล   

และนายสุวิทย ์เรืองดิษฐ์ ท่ีกรุณาเสียสละเวลาเป็นผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือและให้คาํแนะนําใน               

การปรับปรุงแกไ้ขเคร่ืองมือ 

  สุดทา้ยขอขอบพระคุณ บุคคลในครอบครัว ท่ีคอยใหก้าํลงัใจสนบัสนุน ตลอดจนใหค้วามช่วยเหลือและ

ปรารถนาดีต่อผูว้ิจยัตลอดมา ขอขอบคุณคณาจารยแ์ละเพ่ือน M.P.A. ทุกท่าน นอกจากน้ี ยงัมีผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือ

ช่วยเหลืออีกหลายท่าน ซ่ึงผูว้ิจัยไม่สามารถกล่าวนามในท่ีน้ีได้หมด จึงขอขอบพระคุณทุกท่านเหล่านั้ นไว ้                         

ณ โอกาสน้ีดว้ย 

  คุณประโยชน์ใดพึงจะเกิดจากสารนิพนธ์ฉบบัน้ี ผูว้ิจยัขอมอบเป็นกตญั�ูกตเวทีแด่บิดา มารดา และ

บูรพาจารยค์ณาจารยท่ี์ไดป้ระสิทธ์ิประสาทวชิาความรู้ใหแ้ก่ผูว้จิยั 
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพ่ือศึกษาระดบัการเรียนรู้การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของขา้ราชการ

พลเรือนในพระองค ์สังกดั กรมมหาดเลก็ 2) เพ่ือศึกษาระดบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของขา้ราชการพลเรือน

ในพระองค์ สังกัด กรมมหาดเล็ก และ 3) เพ่ือศึกษาปัจจยัการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของขา้ราชการพลเรือนในพระองค ์สังกดั กรมหาดเล็ก โดยใชก้ลุ่มตวัอย่าง คือ 

ขา้ราชการพลเรือน สังกัด กรมมหาดเล็ก จาํนวน 400คน ใช้การสุ่มตวัอย่างแบบหลายขั้นตอน เคร่ืองมือใน                  

การเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ การวเิคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ 

 ผลการวิจัยพบว่า ระดับการเรียนรู้การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศของขา้ราชการพลเรือนในพระองค์ 

สงักดั กรมมหาดเลก็ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.54 โดยดา้นการตระหนกัถึงการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากบั 3.78 และดา้นการเขา้ใจในเทคโนโลยสีารสนเทศ มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 

3.16 ระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของขา้ราชการพลเรือนในพระองค ์สงักดักรมมหาดเลก็ ในภาพรวมอยู่
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ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.49 โดยดา้นค่าใชจ่้ายในงาน มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดเท่ากบั 3.67 และดา้นปริมาณงาน มี

ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 3.34 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการวิเคราะห์

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใชใ้นการทาํงาน ดา้นการเขา้ใจในเทคโนโลยีสารสนเทศ ดา้นการการประเมินการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ ดา้นการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน

โดยภาพรวม ท่ีร้อยละ 49.90 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01   

 

คาํสําคญั:  การเรียนรู้การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ, ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน, ขา้ราชการพลเรือนใน 

 พระองค ์

 

ABSTRACT 

 The objectives of the study were twofold: 1) to study the level of learning 2) To study the level of 

performance of civil servants in the royal family under the Ministry of Interior and 3) to study the learning factors 

of the use of information technology that affected the efficiency of the performance of civil servants under the 

Office of Royal Household by using a sample of 400 officials.  For this purpose, the multistage sampling was 

used.  Data collection tools were questionnaires and data were analyzed using statistics, percentage, mean, 

standard deviation, correlation coefficient analysis of multiple regression equations.  

 The results showed that the overall level of learning about the use of information technology among the 

civil servants of the Office of the Royal Household was at a high level with an average of 3.54.  In terms of 

awareness of the use of information technology the result showed the highest average score of 3.78.  The lowest 

mean was 3.16 for the understanding of information technology.  The findings showed an overall high level of 

efficiency in the performance of civil servants with an average of 3.49.  Moreover, under the cost of work, the 

results showed the highest average of 3.67 and the amount of work had the lowest mean of 3.34. 

 The hypothesis testing results revealed that the learning factors about the use of information technology 

in the field of the analysis of information technology at work, the understanding of information technology, the 

evaluation of information technology, as well as the application of information technology, have an influence on 

overall operational performance and efficiency at 49.90%; with statistical significance at .01 level. 

 

Keywords: Learning to Use Information Technology, Efficiency, Civil Servant 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 ปัจจุบนัการเปล่ียนแปลงเป็นส่ิงท่ีหลายคนไม่อาจหลีกเล่ียงไดโ้ดยเฉพาะในยคุดิจิทลัซ่ึงเป็นยคุท่ีตอ้งมี

การปรับตวัในหลายดา้น หลายมิติ เพ่ือตอบสนองการเปล่ียนแปลงเหล่านั้น และคงตอ้งยอมรับวา่ไม่มียคุสมยัใดท่ี

การเปล่ียนแปลงจะรวดเร็วและมีผลกระทบรุนแรงเท่าในยุคปัจจุบนั ซ่ึงการเปล่ียนแปลงไดส้ร้างปัญหาให้กบั

องคก์ารหลายแห่งไม่เวน้แมก้ระทัง่องคก์ารท่ีเคย ประสบความสาํเร็จมาในอดีต ขณะเดียวกนัการเปล่ียนแปลงก็

ไดส้ร้างโอกาสใหม่ๆ ใหก้บัหลาย องคก์ารเช่นกนั  
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  ท่ามกลางสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วการนาํเอาเทคโนโลยี สารสนเทศท่ีทนัสมยัมาใช้

เป็นเคร่ืองมือช่วยสนับสนุนการบริหารงานดา้นต่างๆ เพ่ือตอบสนองการ เปล่ียนแปลงภายในหน่วยงานเป็น

ส่ิงจาํเป็นอยา่งยิ่ง ไม่วา่จะเป็นดา้นการให้บริการต่อประชาชน งานดา้นวิชาการ การบริหารจดัการองคก์าร และ

การบริหารทรัพยากรมนุษย ์เพราะนอกจากจะช่วย เพ่ิมความคล่องตวั เพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงาน และลดตน้ทุน

ในการดาํเนินงานแลว้ยงัเป็น เคร่ืองมือในการตดัสินใจใหก้บัผูมี้อาํนาจขององคก์ารนั้นๆ อีกทั้งการนาํเทคโนโลยี

สารสนเทศมาเป็น เคร่ืองมือในการทาํงานใหเ้กิดประสิทธิภาพมากข้ึนแลว้ ยงัเป็นนโยบายสาํคญัและเร่งด่วนของ

รัฐบาล ท่ีต้องการให้การดําเนินงานด้านต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐมีความคล่องตัว สะดวกรวดเร็ว เพ่ิม                   

ความแม่นยาํของขอ้มูล และประหยดัค่าใชจ่้ายในระยะยาวอยา่งย ัง่ยืน กรมมหาดเล็ก ซ่ึงเป็นหน่วยงานในสังกดั

สํานักพระราชวงั จึงได้นําเทคโนโลยีดิจิทัลเขา้มาใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือจัดการขอ้มูลท่ีมีจาํนวนมากของ

สํานักงานซ่ึงได้แก่ applicationและอุปกรณ์ดิจิทัลต่างๆ เช่น line, google drive, smart phone, tablet, computer,

ระบบจองหอ้งประชุมออนไลน์, ระบบงานสารบญัออนไลน์, เคร่ือง scan เอกสาร เป็นตน้ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีสามารถทาํ

ใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ สะดวกและรวดเร็วข้ึน 

 เทคโนโลยสีารสนเทศจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีหลายหน่วยงานนาํมาใช ้เพราะ นอกจากจะเป็นเร่ืองท่ีสาํคญัใน

การสร้างการเปล่ียนแปลงและเป็นโอกาสในการปรับตัวขององค์การ แล้วยงัจะช่วยให้เกิดการพฒันาและ                     

การเปล่ียนแปลงด้านบริหารจัดการในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านการให้บริการ การสร้างองค์ความรู้                        

การขบัเคล่ือนไปสู่การเป็นผูน้าํรวมถึงการพฒันาดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ี์นบัไดว้่าเป็นกลไกสาํคญัใน

การท่ีจะขับเคล่ือนองค์การไปสู่เป้าหมายและ บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีกําหนดไว ้และด้วยเหตุท่ีเทคโนโลยี

สารสนเทศมีการพฒันาและเปล่ียนแปลงไป อยา่งรวดเร็ว มีการขยายขอบเขตการใชใ้นจาํนวนท่ีเพ่ิมข้ึนจนนบัได้

วา่กลายเป็นส่วนหน่ึงของการดาํเนินชีวิตและการดาํเนินธุรกิจต่างๆ หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้

ตระหนักถึงการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการขบัเคล่ือนองค์การให้ไปสู่เป้าหมายไดอ้ย่างแทจ้ริงและ

ต่อเน่ือง 

กรมมหาดเล็ก มีการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการปฏิบติังานเพ่ิมมากข้ึน แต่ดว้ยบุคลากรท่ี

ปฏิบติังานในสงักดักรมมหาดเลก็ ยงัไม่สามารถเขา้ถึงการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งเตม็ขีดความสามารถ 

จากขอ้มูลขา้งตน้จะเห็นไดว้า่หน่วยงานต่างๆ ท่ีตอ้งการพฒันาการบริหารจดัการส่วนใหญ่มกัจะนาํเอา

เทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใชเ้ป็นเคร่ืองมือช่วยในการบริหารงานหรือการตดัสินใจดา้นต่างๆ เช่น การบริหารงาน

ภาครัฐ การบริหารจดัการคุณภาพ การบริหารงานตามตวัช้ีวดั ดว้ยกนัทั้งส้ิน ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะ

ศึกษาความรู้ ความสามารถ ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ของข้าราชการพลเรือนในพระองค์ สังกัด                        

กรมมหาดเล็ก เพ่ือหาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงาน ท่ีจะช่วยให้หน่วยงานสังกดักรมมหาดเล็ก

สามารถปฏิบติังานไดเ้ตม็ขีดความสามารถ 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาระดบัการเรียนรู้การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศของขา้ราชการพลเรือนในพระองค ์สังกดั 

กรมมหาดเลก็  

(2) เ พ่ือศึกษาระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนในพระองค์ สังกัด                         

กรมมหาดเลก็  
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(3) เพ่ือศึกษาปัจจยัการเรียนรู้การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน

ของขา้ราชการพลเรือนในพระองค ์สงักดั กรมมหาดเลก็ 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎ ีเกีย่วกบัการเรียนรู้ 

 ดวงพร หวานเยน็ (2556) ไดใ้ห้ความหมายของการเรียนรู้ไวว้่า การเรียนรู้ คือกระบวนการท่ีทา้ให้คน

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมความคิด คนสามารถเรียนไดจ้ากการยินการสัมผสัการอ่านการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

การเรียนรู้ของเด็กและผูใ้หญ่จะต่างกัน เด็กจะเรียนรู้ด้วยการเรียนในห้อง การซักถาม ผูใ้หญ่มกัเรียนรู้ด้วย

ประสบการณ์ท่ีมีอยู ่แต่การเรียนรู้จะเกิดข้ึนจากประสบการณ์ท่ีผูส้อนนาํเสนอ โดยการปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผูส้อน

และผูเ้รียน ผูส้อนจะเป็นผูท่ี้สร้างบรรยากาศทางจิตวิทยาท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการเรียนรู้ท่ีจะใหเ้กิดข้ึนเป็นรูปแบบใด            

ก็ได ้  

 Bloom’s Taxonomy Revised (2001) เกิดจากการปรับปรุงแนวคิดการแบ่งประเภทการเรียนรู้แบบดั้งเดิม

โดยนักการศึกษา 2 ท่านไดแ้ก่ Anderson และ Krathwohl ซ่ึงไดป้รับปรุงวตัถุประสงคใ์ห้พิจารณาเป็น 2 มิติ คือ 

พิจารณาลกัษณะของความรู้ และพิจารณาการเรียนรู้ทางปัญญา 6 ขั้น โดย 6 ขั้น ประกอบดว้ย การจาํ, การเขา้ใจ,

การประยกุตใ์ช,้ การวเิคราะห์, การประเมินผล, การสร้างสรรค ์

 3.2 แนวคดิ ทฤษฎ ีเกีย่วกบัประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน 

 พจนานุกรมราชบณัฑิตยสถาน (2554) ไดใ้ห้ความหมายของประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถท่ีทาํ

ให้เกิดผลในการงาน และคาํว่า การปฏิบติั หมายถึงการดาํเนินไปตามระเบียบ แบบแผน การกระทาํเพ่ือให้เกิด

ความชาํนาญ ปฏิบติั ปรนนิบติั รับใช ้

  Peterson and Plowman (1989) (อา้งถึง พฤธิสิทธ์ิ อุทุม, 2559: 31) ไดใ้หแ้นวคิดใกลเ้คียงกบั Harrington 

(1931) โดยไดต้ดัทอนบางขอ้ลง และสรุปองคป์ระกอบของประสิทธิภาพ ไว ้4 ขอ้ดว้ยกนั คือ คุณภาพของงาน 

(Quality) ปริมาณงาน (Quantity) เวลา (Time) และค่าใชจ่้าย (Costs)  

 3.3 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 อุษคม เจียรจินดา (2563) ไดศึ้กษาเร่ือง เทคโนโลยีสารสนเทศกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ

ผูป้ฏิบติังานในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบั ทศันคติต่อ

เทคโนโลยสีารสนเทศของผูป้ฏิบติังาน ในภาพรวม มีความคิดเห็นระดบัมาก องคป์ระกอบท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดสอง

อนัดบั คือ องคป์ระกอบดา้นความรู้และ องคป์ระกอบดา้นพฤติกรรม มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ลาํดบัสุดทา้ย 

คือ องค์ประกอบด้านความรู้สึก ความคิดเห็นอยู่ในระดับ มาก สําหรับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

ผูป้ฏิบติังานโดยภาพรวม มีความคิดเห็นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายองคป์ระกอบ พบวา่ องคป์ระกอบท่ีมีค่าเฉล่ีย

สูงสุด คือองค์ประกอบด้านเวลา มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ องค์ประกอบดา้นปริมาณงาน                      

มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากต่อมาคือองค์ประกอบด้านค่าใช้จ่าย โดยมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และ

องคป์ระกอบท่ีมีค่านอ้ยสุด คือ องคป์ระกอบดา้นคุณภาพของงาน มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากสําหรับ            

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ทัศนคติต่อเทคโนโลยีสารสนเทศของผู ้ปฏิบัติงานทุกองค์ประกอบมี

ความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังาน และสามารถทาํนายหรืออธิบายตวัแปรตามคือ

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังาน 
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 เอกลกัษณ์ ปาร์มวงศ ์(2559) ไดศึ้กษาเร่ือง รูปแบบการบริหารการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือ

การทาํงาน ของครูอาชีวศึกษาเอกชน ผลการศึกษาพบวา่ รูปแบบการบริหารจดัการท่ีพฒันาข้ึน ช่วยเพ่ิมความรู้ 

ทกัษะ ในการใชเ้พ่ือการรวบรวมขอ้มูลและการนาํเสนอขอ้มูลสารสนเทศท่ีถูกตอ้ง ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

ในการดาํเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 95 

 อาคม วะเนจร (2561) ไดศึ้กษาเร่ือง ประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นเทคโนโลยีดิจิทลัของบุคลากร

สํานักงานอยัการพิเศษฝ่ายคณะกรรมการ 2 สํานักงานอยัการสูงสุด ผลการวิจยัพบว่าบุคลากรสํานักงานอยัการ

พิเศษฝ่ายคณะกรรมการ 2 สามารถนาํเทคโนโลยดิีจิทลัมาใชใ้นการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพโดยสามารถ

ปฏิบติังานไดอ้ย่างมีคุณภาพมีความถูกตอ้ง ไดม้าตรฐาน ก่อเกิดประโยชน์ต่อองคก์าร งานท่ีปฏิบติัมีปริมาณท่ี

เหมาะสมตามท่ีกาํหนดในแผนงานหรือตามเป้าหมายท่ีวางไวก้ารปฏิบติังานมีความรวดเร็วและมีการพฒันา

เทคนิคการทาํงานให้สะดวกรวดเร็วข้ึน มีการใชท้รัพยากรและค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการทั้งหมดเหมาะสมกบังาน 

อย่างประหยดัคุม้ค่าเกิดการสูญเสียน้อยท่ีสุด แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพไดแ้ก่ ประชุมวางแผนเพ่ือสร้าง               

ความเข้าใจ จัดอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะการปฏิบัติงานกําหนดนโยบายให้มีการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ใน                       

การปฏิบัติงาน ส่วนปัญหาและอุปสรรคไดแ้ก่เจ้าหน้าท่ีขาดความเช่ียวชาญ การไม่ยอมรับการเปล่ียนแปลง

เน่ืองจากกลวัความผิดพลาด ขาดการสนับสนุนดา้นอุปกรณ์และค่าใชจ่้าย ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ี

ไดแ้ก่ การส่งต่อหรือแลกเปล่ียนขอ้มูลตอ้งมีการตรวจสอบความถูกตอ้งเพ่ือป้องกนัความผิดพลาด ผูบ้ริหารควรมี

บทบาทในการสนบัสนุนใหมี้การน าเทคโนโลยดิีจิทลัเขา้มาใชก้ารปฏิบติังานให้มากข้ึนและสนบัสนุนการศึกษา

เรียนรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยสีมยัใหม่ท่ีสามารถนาํมาใชใ้นการปฏิบติังานอยา่งสมํ่าเสมอ  

 3.4 กรอบแนวคดิการวจิยั 

 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและไดส้นใจแนวคิด การเรียนรู้การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ (Bloom’s Revised Taxonomy, 2001) ประกอบดว้ย 6 ดา้นไดแ้ก่ การจาํ, การเขา้ใจ, การประยุกตใ์ช,้

การวิเคราะห์, การประเมินผล, การสร้างสรรค์ และประสิทธิภาพการปฏิบติังาน (Peterson & Plowman, 1953) 

ประกอบดว้ย 4  ดา้น ไดแ้ก่ คุณภาพของงาน, ปริมาณงาน, เวลา, และค่าใชจ่้าย มาใชเ้ป็นกรอบแนวคิด ดงัน้ี      
 

ตวัแปรตน้      ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน 

(Peterson and Plowman, 1989) 

1. คุณภาพของงาน  

2. ปริมาณงาน  

3. เวลาท่ีใชใ้นงาน  

4. ค่าใชจ่้ายในงาน 
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3.5 สมมตฐิานการวจิยั 

 ปัจจัยการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของขา้ราชการ                 

พลเรือนในพระองค ์สงักดั กรมมหาดเลก็ 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

  4.1 แบบแผนการวจิยั  

  รูปแบบการวิจยัเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชว้ิธีเชิงพรรณนาดว้ยวิธีการสํารวจ 

(Survey Research Method) และวธีิการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) 

       4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คือ ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ สังกัดกรมมหาดเล็ก                                  

สํานักพระราชวงั จาํนวน 2,085 คน (บัญชียอดบุคลากรขา้ราชการพลเรือนในพระองค์ สังกัดกรมมหาดเล็ก, 

เมษายน 2565) ซ่ึงผูว้ิจยัไดก้าํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใชสู้ตรการคาํนวณของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 

1970) ท่ีแสดงขนาดของกลุ่มตวัอย่างในระดบัความเช่ือมัน่ (Level of confidence) 95 % มีความคลาดเคล่ือนท่ี

ยอมรับได ้.05 เท่ากบั 336 คน โดยการสุ่มตวัอยา่งไดใ้ชว้ิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multistage 

Random Sampling) โดยในขั้นตอนแรกทาํการสุ่มตวัอยา่งตามสดัส่วน (Proportion Sampling) แยกตามหน่วยงาน

ยอ่ย และในขั้นท่ีสองทาํการสุ่มตามสะดวก (Convenience Sampling) 

        4.3 เคร่ืองมือวจิยั 

  1. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามการเรียนรู้การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของขา้ราชการพลเรือนในพระองค์ สังกัด                   

กรมมหาดเลก็ ซ่ึงประกอบไปดว้ย 4 ตอน มีรายละเอียดดงัน้ี 

               ตอนท่ี 1 คาํถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส 

ระดบัการศึกษา รายไดต้่อเดือน อายรุาชการ ระดบัตาํแหน่ง โดยกาํหนดใหเ้ป็นคาํถามแบบปลายปิดใหเ้ลือกตอบ 

                  ตอนท่ี 2 คาํถามเก่ียวกบัการเรียนรู้การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศของขา้ราชการพลเรือนในพระองค ์

สังกดักรมมหาดเล็ก แบบสอบถามตอนน้ี สร้างจากแนวคิดและทฤษฎีของ (Bloom’s Revised Taxonomy, 2001)  

6 ดา้น ไดแ้ก่ การจาํ การเขา้ใจ การประยกุตใ์ช ้การวิเคราะห์ การประเมินผล การสร้างสรรค ์มาประยกุตใ์ชโ้ดย

ผูว้จิยันาํมาปรับปรุงใหเ้หมาะสมกบัการศึกษาคร้ังน้ี  

                       ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสร้างตามแนวคิดและ

ทฤษฎีของ (Peterson; & Plowman. 1989) 4 ด้าน แบ่งเป็นด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านคุณภาพงาน ด้านปริมาณงาน              

ดา้นเวลา ดา้นค่าใชจ่้าย มาประยกุตใ์ชโ้ดยผูว้จิยันาํมาปรับปรุงใหเ้หมาะสมกบัการศึกษาคร้ังน้ี 

ตอนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ เป็นการใหผู้ต้อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นแบบปลายเปิด 

  2. เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหาและความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) ของคาํถาม

แต่ละข้อให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ของการวิจัย โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective 

Congruence: IOC) ผูว้จิยัไดใ้หผู้เ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 ท่าน ตรวจสอบแบบสอบถาม ได ้ค่า IOC เท่ากบั 1.00  

  3. นาํแบบสอบถามฉบบัท่ีผา่นการตรวจสอบไปทดลองใช ้(Try Out) กบัประชากร คือ ขา้ราชการ        

พลเรือนในพระองค ์ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั จาํนวน 30 คน และนาํมาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ 
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(Reliability) เพ่ือหาค่าคุณภาพของเคร่ืองมือ โดยการหาค่าความเช่ือมัน่ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา        

(α - coefficient) ตามวธีิการของ Cronbach (1970) ไดค้่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั .949 

      4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

       วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลสาํหรับการวจิยัในคร้ังน้ี มีรายละเอียดดงัน้ี  

  1. แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผูว้จิยัไดท้าํการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีจากตาํราเอกสาร และ

คน้ควา้จากบทความ สารนิพนธ์ วทิยานิพนธ์ ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เร่ือง การเรียนรู้การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ

ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของขา้ราชการพลเรือนในพระองค ์สงักดักรมมหาดเลก็ 

  2. แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยใชแ้บบสอบถามเพ่ือเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 

จาํนวน 336 คน โดยมีขั้นตอนในการดาํเนินการ ดงัน้ี  

  2.1 ผูว้จิยัเตรียมแบบสอบถามจาํนวน 400 ชุด  

  2.2 ผูว้จิยัทาํแบบสอบถามโดยใชโ้ปรแกรม Google Forms เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง โดยส่ง

ล้ิงค ์(Link) แบบสอบถามผา่นไลน์กลุ่มแต่ละกลุ่มของหน่วยข้ึนตรงของกรมมหาดเลก็ 

  2.3 นาํแบบสอบถามฉบบัท่ีไดค้าํตอบครบถว้นสมบูรณ์ มาทาํการลงรหัสเพ่ือนาํไปประมวลผล

ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูปเพ่ือวเิคราะห์และแปรผลขอ้มูลทางสถิติ 

       4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) 

ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติเชิงอนุมาน 

(Inference Statistics) ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลการทดสอบสมมติฐานใชส้ถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

(Multiple Regression Analysis) 

 

5. ผลการวจัิย 

5.1 1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามจาํนวน 400 ชุด พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชาย

มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 80.8 โดยมีอายุ ระหว่าง 40 - 49 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 35.8 มีสถานภาพภาพโสด 

มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 65.3 มีระดบัการศึกษาระดบัตํ่ากวา่ปริญญาตรีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 46.3 มีรายไดม้า

กวา่ 45,000 บาท มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 35.3 มีอายรุาชการตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไปมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 47.5 และมี

ระดบัตาํแหน่งอยูใ่นระดบั ระดบั 1 – 3 มากท่ีสุด คิดเป็น ร้อยละ 41.8 

5.2 ขา้ราชการพลเรือนในพระองค ์สังกดักรมมหาดเล็กมีความคิดเห็นต่อ การเรียนรู้การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก (x� = 3.54, S.D. = .396) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น โดยเรียงจากค่าเฉล่ีย

มากไปหานอ้ย ดงัน้ี ดา้นการจาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชง้าน (x� = 3.78, S.D. = .527) การวิเคราะห์เทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีใช้ในการทํางาน (x� = 3.72, S.D. = .516) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (x�  = 3.72,                       

S.D. = .493) การสร้างสรรคเ์ทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการทาํงาน (x�  = 3.43, S.D. = .651) การประเมินผล

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (x�  = 3.42, S.D. = .560) การเข้าใจในเทคโนโลยีสารสนเทศ (x�  = 3.16,                          

S.D. = .504) 

5.3 ระดับข้าราชการพลเรือนในพระองค์ สังกัดกรมมหาดเล็กมีความคิดเห็นต่อ ประสิทธิภาพใน                 

การปฏิบติังานในภาพรวม อยูใ่นระดบั มาก (x� = 3.49, S.D. = .474) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น โดยเรียงจากค่าเฉล่ีย
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มากไปหาน้อย ดงัน้ี ค่าใชจ่้ายในงาน (x� = 3.67, S.D. = .605) เวลาท่ีใชใ้นงาน (x� = 3.57, S.D. = .508) คุณภาพ

ของงาน (x� = 3.44, S.D. = .582) และปริมาณงาน (x� = 3.34, S.D. = .531) 

5.4 การทดสอบสมมติฐาน พบวา่ จากการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ ปัจจยัการเรียนรู้การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศด้านการสร้างสรรค์เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการทํางาน (Beta=.525) ด้านการวิเคราะห์

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใช้ในการทํางาน (Beta=.366) ด้านการเข้าใจในเทคโนโลยีสารสนเทศ (Beta=.311                     

ด้านการประเมิณการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Beta=-.289) ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ                    

(Beta=-.206) มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยภาพรวม ท่ีร้อยละ 49.9 (Adjusted R2 = .499)                  

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 รายละเอียดดงัตารางท่ี 1 

 

ตารางที ่ 1  ผลวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณของตวัแปรพยากรณ์รายดา้นของดา้นการเรียนรู้การใชเ้ทคโนโลย ี

 สารสนเทศโดยมีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานเป็นตวัแปรเกณฑ ์

*  มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   ** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 

6. อภิปรายผล  

 6.1  จากผลการวจิยั พบวา่ ขา้ราชการพลเรือนในพระองค ์สงักดักรมมหาดเลก็ มีระดบัการเรียนรู้การใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศในภาพรวม อยูใ่นระดบั มาก สามารถสรุปไดว้า่ กรมมหาดเลก็ มีการบริหารจดัการในเร่ือง

เทคโนลีสารสนเทศในการปฏิบติังานท่ีดี โดยขา้ราชการพลเรือนในพระองค ์สังกดักรมมหาดเล็กตระหนักดีว่า 

หน่วยงานเป็นหน่วยราชการในพระองค์ท่ีมีหน้าท่ีสําคญัในการถวายงานพระบรมวงศานุวงศ์ สนองใตเ้บ้ือง                

พระยคุลบาทในการปฏิบติังานเพ่ือประชาชนและสังคม จึงเป็นหน่วยงานท่ีไดรั้บการยอมรับจากสังคมทั้งในดา้น

การนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ การทําให้บุคลากรท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในหน่วยงานมีการตระหนักถึงการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทนัสมยัในการปฏิบติังาน เพ่ือให้เกิดผลงานท่ีดีท่ีสุดในในการปฏิบติังานทั้งในการถวาย

นพระบรมวงศานุวงศ์ สนองใตเ้บ้ืองพระยุคลบาท เพ่ือประชาชนและสังคม และในภาพรวม สอดคลอ้งกับ

งานวิจัยของ อุษคม เจียรจินดา (2563) ท่ีพบว่าทัศนคติต่อเทคโนโลยีสารสนเทศของผูป้ฏิบัติงานในเขต

กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมมีความคิดเห็นระดบัมาก โดยดา้นทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 

คือดา้น การตระหนกัถึงการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ รองลงมาคือ การวิเคราะห์เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใชใ้น 

ตวัแบบ 

(Model) 

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานโดยรวม 

B SE(b) Beta t Sig. 

ค่าคงท่ี (Constant) 1.055 .153  6.883 .000 

1. การตระหนกัถึงการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ .013 .045 .014 .279 .780 

2. การเขา้ใจในเทคโนโลยสีารสนเทศ .311 .042 .331  7.413** .000 

3. การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ -.206 .050 -.214 -4.148** .000 

4. การวเิคราะห์เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีใชใ้นการทาํงาน .366 .047 .398 7.719** .000 

5. การประเมินผลการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ -.289 .063 -.342 -4.550** .000 

6. การสร้างสรรคเ์ทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการทาํงาน .525 .053 .722 9.956** .000 

  R R2 Adjusted R2 SE(est.) F Sig. 

.712 .507 .499 .33544 67.364** .000 
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การทาํงาน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสร้างสรรค์เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการทาํงาน                  

การประเมิณผลการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และการเขา้ใจในเทคโนโลยสีารสนเทศ ตามลาํดบั 

6.2 จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลต่อประสิทธิภาพใน                   

การปฏิบติังานของขา้ราชการพลเรือนในพระองค ์สังกดักรมมหาดเล็ก เพราะเม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ปัจจยั

การเรียนรู้การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ดา้นการสร้างสรรคเ์ทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการทาํงาน ดา้นการวเิคราะห์

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใชใ้นการทาํงาน ดา้นการเขา้ใจในเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพใน

การปฏิบติังานโดยภาพรวม ในทิศทางเดียวกนั ปัจจยัการเรียนรู้การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศดา้นการประเมิน             

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพใน                           

การปฏิบติังานโดยภาพรวม ในทิศทางตรงกนัขา้มและปัจจยัการเรียนรู้การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและด้าน              

การตระหนกัถึงการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานในภาพรวม สามารถสรุป

ในแต่ละด้านได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ อาคม วะเนจร (2561) พบว่าบุคลากรสํานักอัยการพิเศษฝ่าย

คณะกรรมการ 2 สามารถนาํเทคโนโลยีดิจิทลัมาใชใ้นการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพโดยสามารถปฏิบติังาน

ไดอ้ยา่งมีคุณภาพ มีความถูกตอ้ง ไดม้าตราฐานก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อองคก์าร งานท่ีปฏิบติัมีปริมาณท่ีเหมาะสม

ตามท่ีกาํหนดในแผนงาน และ 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) จากการศึกษาระดบัการเรียนรู้การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศของขา้ราชการพลเรือนในพระองค ์

สังกัดกรมมหาดเล็ก พบว่า การเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้ ง 6 ด้าน อยู่ในระดับ มาก กล่าวคือ 

ขา้ราชการพลเรือน สังกดักรมหาดเล็ก มีความรู้ความเชา้ใจในเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีนาํมาใชใ้นการปฏิบติังาน 

ในระดบัมาก มีเพียงบางส่วนท่ีไม่สามรถเขา้ถึงการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแ้ก่ ผูท่ี้อายมุากกวา่ 50 ปีข้ึนไป 

ซ่ึงมีความรู้ความสามรถในการใชอุ้ปกรณ์ส่ือสารรวมถึง เทคโนโลยีสารสนเทศค่อนขา้งนอ้ย ซ่ึงเป็นการปล่อย

ผ่านของการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยท่ี์ซ่ึงทาํใหทุ้กคนไม่สามารถปฏิบติังานไดส้อดคลอ้งและเท่าเทียมกนั 

ดงันั้นหน่วยงานควรมีการจดัการฝึกอบรมเพ่ิมเติมเพ่ือพฒันาความรู้เก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศใหก้บั

บุคลากรอยา่งทัว่ถึง 

(2) จากการศึกษาระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของขา้ราชการพลเรือนในพระองค ์สังกดั

กรมมหาดเล็ก พบว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก แต่ก็พบว่า                     

ดา้นปริมาณงาน มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด จากทั้งหมด 4 ดา้น แสดงให้เห็นวา่ ประสิทธิภาพของงานท่ีไดม้า มีปริมาณ

งานท่ีมากเกินอตัรากาํลงัของบุคลากร ดงันั้น ผูบ้งัคบับญัชาควรพิจารณาปรับกาํลงัพลในหน่วยงานใหส้อดคลอ้ง

กบัปริมาณงาน มีการมอบหมายงานอยา่งทัว่ถึงเหมาะสม และมอบหมายงานให้เหมาะสมกบัความสามารถของ

บุคลากรแต่ละคน  

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาแค่เพียงช่วงเวลาหน่ึงเท่านั้น ความคิดเห็นของผูต้อบ

แบบสอบถามในดา้นต่างๆ มีโอกาสเปล่ียนแปลงไปตามสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน เช่นเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ             

ท่ีนาํเขา้มาใชง้านในหน่วยราชการ เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วในยคุปัจจุบนั 
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(2) ในการวิจัยคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาตัวแปรด้านอ่ืนๆ ท่ีอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพใน                        

การปฏิบติังาน เช่น ความสอดคลอ้งในเทคโนโลยีสารสนเทศในแต่ละหน่วยงาน เป็นตน้ เพ่ือให้ไดผ้ลการศึกษา

มาปรับปรุงพฒันาแกไ้ขปัญหาใหต้รงจุดมากยิง่ข้ึน  

 

8. กติติกรรมประกาศ 

 ผูว้ิจยัขอขอบคุณบุคลากรสังกดักรมมหาดเล็ก ท่ีให้ความกรุณาในการเก็บขอ้มูลการวิจยัและให้ความ

ร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี และขอขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อนันต์ ธรรมชาลยั 

อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สานิต ศิริวิศิษฐ์กุล อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม ท่ีกรุณาให้คาํปรึกษา 

แนะนํา พร้อมทั้ งตรวจสอบและให้ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินการวิจยัในคร้ังน้ี และสุดทา้ย

ขอขอบพระคุณ บุคคลในครอบครัว ท่ีคอยให้กาํลงัใจสนบัสนุน ตลอดจนให้ความช่วยเหลือและปรารถนาดีต่อ

ผูว้ิจยัตลอดมา ขอขอบคุณคณาจารยแ์ละเพ่ือนร่วมชั้นเรียนหลกัสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต     

ทุกท่าน นอกจากน้ียงัมีผูท่ี้ให้ความร่วมมือช่วยเหลืออีกหลายท่าน ซ่ึงผูว้ิจยัไม่สามารถกล่าวนามในท่ีน้ีไดห้มด              

จึงขอขอบพระคุณทุกท่านเหล่านั้นไว ้ณ โอกาสน้ีดว้ย 
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาระดบัสมรรถนะดิจิทลัท่ีจาํเป็นและ 2) เปรียบเทียบระดบั

สมรรถนะดิจิทลัท่ีจาํเป็นของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ในเขตพ้ืนท่ีเมืองพทัยา 

จงัหวดัชลบุรี จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ในเขตพ้ืนท่ีเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี มีจาํนวน 275 คน โดยใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบ

การสุ่มโดยบงัเอิญ เคร่ืองมือท่ีใช ้คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูลสถิติพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ค่าร้อย

ละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ t – test, F-test และเปรียบเทียบเป็นรายคู่

ดว้ยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe’) 

 ผลการวจิยั พบวา่ ระดบัสมรรถนะดิจิทลั โดยรวมและรายดา้นทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก ตามลาํดบั ดงัน้ี 

ดา้นการส่ือสารและการสร้างความร่วมมือ ดา้นความรอบรู้เก่ียวกบัขอ้มูลและสารสนเทศ ดา้นความปลอดภยั ดา้น

การแกปั้ญหา และดา้นการสร้างเน้ือหาดิจิทลั ผลการทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบั

สมรรถนะดิจิทลัของผูป้ระกอบการ จาํแนกตาม เพศ อายุ ระดบัการศึกษา และสถานภาพการสมรส ท่ีต่างกนัมี

สมรรถนะดิจิทลัแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 จาํแนกตามระยะเวลาดาํเนินงานในกิจการ  

ท่ีต่างกนัมีสมรรถนะดิจิทลัแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แต่จาํแนกตามผลประกอบการของ

กิจการ และประเภทของกิจการ ไม่พบความแตกต่าง 
 

คาํสําคญั: สมรรถนะดิจิทลั; ผูป้ระกอบการ; วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
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ABSTRACT 

 The objectives of the study were 1)  to study the level of digital competencies of Small and Medium 

Enterprises ( SMEs)  entrepreneurs in Pattaya, Chonburi province.  2)  to compare of digital competencies of 

entrepreneurs of Small and Medium Enterprises in Pattaya, Chonburi. The samples were 275 small and medium 

enterprise entrepreneurs in Pattaya, Chonburi. , that were selected by accidental sampling.  The tool used in this 

study was a questionnaire.  The statistics used to analyze data including percentage, mean, Standard Deviation,  

t-test and F-test and a pair-wise difference means by Scheffe’s Method. 

 The results of this study revealed that digital competencies level overall in every aspect were 

respectively at a high level, by these following data; knowledgement in data and information factor, safty factor, 

problem-solving factor, and digital content creator factor. Knowledge about data and information safety problem 

solving and digital content creation.  The hypothesis testing found that different gender, age, education, marital 

status and operation period were differente digital competencies of Small and Medium Enterprises ( SMEs) 

entrepreneurs in Pattaya, Chonburi at .05 level of significant 

 

Keywords: Digital Competencies, Entrepreneurs, Small and Medium Enterprises 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 เทคโนโลยดิีจิทลัไดเ้พ่ิมประสิทธิภาพการทาํงาน และการใชชี้วติจนส่งผลใหโ้ครงสร้างระบบเศรษฐกิจ

ถูกแปรเปล่ียนไปสู่ยคุเศรษฐกิจดิจิทลัท่ีสร้างโอกาสในการเติบโตและเปล่ียนแปลงกระบวนการในการประกอบ

ธุรกิจอยา่งส้ินเชิง การเปล่ียนแปลงดงักล่าวไดส่้งผลใหผู้ป้ระกอบธุรกิจบางราย ไดรั้บผลกระทบเชิงบวกจากการมี

ทกัษะความรู้ดา้นดิจิทลั และสามารถประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยไีดอ้ยา่งสาํเร็จ ในขณะท่ีผูป้ระกอบธุรกิจท่ีไม่สามารถ

เปล่ียนผ่านดิจิทลั จะไดรั้บผลกระทบเชิงลบอยา่งมาก จนอาจทาํให้ตอ้งมีการปิดตวัลงได ้(สถาบนัวิจยัเศรษฐกิจ

ป๋วย อ๊ึงภากรณ์, 2565) 

 จากกระแสโลกาภิวฒัน์ประกอบกบัพลวตัทางเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง 

ภาคการผลิตท่ีลดและเลิก พ่ึงพาทุนการผลิตตามแบบอุตสาหกรรมเดิม มาสู่ยคุเทคโนโลยีดิจิทลัและนวตักรรม 

อนัส่งผลต่อรูปแบบการดาํเนินธุรกิจ เช่น โครงสร้างการคา้ท่ีปรับรูปแบบอยู่บนช่องทางอินเทอร์เน็ตมากข้ึน 

ส่งผลให้ธุรกิจท่ีไม่สามารถปรับตวัไดท้นัตอ้งลม้เลิกกิจการไป ดงันั้น การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมในบริบท

ปัจจุบัน “คน” จึงเป็นหัวใจของการขบัเคล่ือนการพฒันาท่ีต้องสร้างและพฒันาผูป้ระกอบการไทยให้เป็น 

"ผูป้ระกอบการยคุใหม่" ท่ีกา้วทนัและใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยีและนวตักรรมในการขบัเคล่ือนธุรกิจโดยวาง

การปรับบทบาทภาครัฐให้เสริมสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการพฒันา เพ่ือผูป้ระกอบการสามารถเขา้ถึงบริการทาง

การเงินและฐานขอ้มูลท่ีทนัสมยั เสริมสร้างศกัยภาพในการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศและพร้อมรับมือกบั

การเปล่ียนแปลงรูปแบบของธุรกิจใหม่ ๆ ในอนาคต (แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตร์ชาติ ประเด็น ผูป้ระกอบการ

และวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มยคุใหม่ พ.ศ. 2561-2580)  

 ความปกติใหม่หลงัการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยงัมีผลกระทบให้บางอยา่งถูกเร่งให้เกิดเร็วข้ึน 

เช่น การใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลั การทาํงานจากบา้น (Work from Home) E-commerce และมีบางอยา่งถูกชะลอให้ชา้

ลง เช่น การทาํโปรเจกตใ์หญ่ๆ งานท่ีมีการลงทุนกอ้นใหญ่ อาทิ การเปล่ียนไปใชพ้ลงังานทดแทน หุ่นยนต ์รวมถึง
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ยงัส่งผลกระทบให้บางอยา่งถอยกลบัไป เช่น การลดความยากจน ท่ีมีการแกไ้ขปัญหาอย่างต่อเน่ือง แต่เม่ือเจอ

วิกฤตทาํให้ตอ้งยอ้นกลบัไปสู่จุดเดิมสําหรับผลกระทบจากการทาํงานท่ีบ้าน ทาํให้การทาํงานต่อไปจะเป็น

ลกัษณะของ Hybrid ผสมผสานการทาํงานในท่ีทาํงานและทาํงานท่ีบา้น ทาํให้ความตอ้งการพ้ืนท่ีในเมืองลดลง 

กระทบโดยตรงกบัธุรกิจการใหเ้ช่าพ้ืนท่ี สวนทางกบัธุรกิจ Retail, E-commerce ท่ีจะมาแรงข้ึน 

 สาํหรับประเทศไทย ภาคส่วนท่ีมีผลต่อการเติบโตของผลิตภณัฑม์วลรวมของประเทศ หรือ GDP สูง คือ 

ภาคการท่องเท่ียว หากสถานการณ์โควิด-19 ยงัไม่มีแนวโนม้ลดลง ธุรกิจท่องเท่ียวก็จะไดรั้บผลกระทบต่อเน่ือง 

เช่นเดียวกับการควบคุมการประกอบธุรกิจในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เพ่ือลดความเส่ียงและชะลอการแพร่

ระบาดของโควดิ-19 ซ่ึงส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ โดยเฉพาะในกลุ่ม SME ดว้ย ในภาคอุตสาหกรรม มีแนวโนม้

แรงงานขาดแคลน โดยเฉพาะ SME ท่ีตอ้งใชแ้รงงานค่อนขา้งมาก ตอ้งมีการแกไ้ขดว้ยการใชแ้รงงานต่างดา้วหรือใช้

หุ่นยนตอ์อโตเมชัน่เขา้มาช่วยมากข้ึน ภาคการเกษตร จากสถานการณ์โควดิ-19 ทาํใหแ้รงงานไหลเขา้สู่ภาคเกษตร

มากข้ึน แต่ก็มีขอ้กงัวลวา่ถา้เศรษฐกิจฟ้ืนตวัแรงงานจะไหลออกไปอีก กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยั

และนวตักรรม (อว.) จึงไดมี้แนวคิดในการส่งเสริมใหมี้การฝึกอบรมเกษตรอจัฉริยะ (Smart Farmer) เตรียมพร้อม

รับมือการขาดแคลนแรงงานในอนาคต สําหรับในภาคบริการสุขภาพ มีโอกาสเติบโตของการแพทยท์างไกล 

(Telemedicine) ท่ีจะช่วยลดค่าใชจ่้ายในการพบแพทยเ์ปล่ียนเป็นการรับคาํปรึกษาผ่านวิดีโอ ส่วนภาคการศึกษา  

มีการปรับเปล่ียนมาก การเรียนการสอนจะเป็นแบบ Hybrid และเนน้ไปท่ีหลกัสูตรระยะสั้น (non-degree) มากข้ึน 

ขณะเดียวกนัก็มีความตอ้งการ การ Reskill และ Upskill เพ่ือเช่ือมโยงกบัการประกอบอาชีพ และแนวโนม้การจา้ง

งานจริง (สาํนกังานสภานโยบายการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรมแห่งชาติ, 2564) 

 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ถือไดว้่าเป็นกลไกสําคญัในการพฒันาประเทศ ทั้งในมิติ

ของการสร้างรายได ้เป็นแหล่งการจา้งงานท่ีสาํคญั และยงัเป็นกลไกในการแกไ้ขปัญหาความยากจนของประเทศ 

ซ่ึงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) เป็นธุรกิจท่ีเป็นอิสระ มีเอกชนเป็นเจา้ของ ดาํเนินการโดยเจา้ของ

เอง ไม่เป็นเคร่ืองมือของธุรกิจใด ไม่ตกอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของบุคคลหรือธุรกิจอ่ืน มีตน้ทุนในการดาํเนินงานตํ่า

และมีพนกังานจาํนวนไม่มาก มีความสาํคญัในการพฒันาดา้นเศรษฐกิจและสังคม เน่ืองจากธุรกิจขนาดยอ่มช่วย

ให้เกิดการกระจายรายไดจ้ากกลุ่มผูป้ระกอบธุรกิจ ไปสู่กลุ่มคนต่างๆ ทาํให้เกิดการจา้งงาน และประชาชนมี

รายได ้ซ่ึงเป็นตวัช่วยใหโ้ครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมดีข้ึน รวมทั้ง เป็นจุดเร่ิมตน้ของธุรกิจขนาดใหญ่ และ

เป็นแหล่งผลิตสินคา้ใหม่ๆ ออกมาสู่ตลาด โดยท่ีธุรกิจขนาดใหญ่ ไม่กลา้เส่ียงต่อการลงทุน ดงันั้น การส่งเสริม

ระดบัสมรรถนะดา้นดิจิทลั (Digital Competency) ให้แก่ผูป้ระกอบการ จึงเป็นส่ิงสําคญัในการพฒันาวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ทั้งน้ีเพราะ ผลการหยดุชะงกัของเทคโนโลยดิีจิทลั (Digital Disruption) เขา้มา

มีความสําคญัต่อการดาํเนินธุรกิจของผูป้ระกอบการ SMEs อย่างมาก และนับว่าเป็นปัจจัยสําคญัท่ีจะทําให้

ผูป้ระกอบการสามารถนาํพาธุรกิจใหผ้า่นพน้อุปสรรค อนัเกิดจากปัจจยัโรคระบาดและปัจจยัสงครามท่ีเกิดข้ึนใน

ยโุรปตะวนัออก 

 จากปัญหาดงักล่าว ผูว้จิยัจึงมีความสนใจและเลง็เห็นความสาํคญัท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัสมรรถนะดิจิทลัของ

ผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ในเขตพ้ืนท่ีเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี และนาํขอ้มูลจาก

ผลท่ีไดม้าเป็นแนวทางในการนาํเสนอต่อผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) เพ่ือพฒันา

ศกัยภาพในการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีดิจิทลั ท่ีสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจใหก้บัผูป้ระกอบธุรกิจขนาด

กลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ได ้
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2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาระดบัสมรรถนะดิจิทลัท่ีจาํเป็นของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(SMEs) ในเขตพ้ืนท่ีเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี 

(2) เพ่ือเปรียบเทียบระดบัสมรรถนะดิจิทลัท่ีจาํเป็นของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอ่ม (SMEs) ในเขตพ้ืนท่ีเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 สมรรถนะดจิทิลั 

 ปัจจุบนัสมรรถนะดิจิทลัยงัไม่มีการกาํหนดในแต่ละสาขาวิชาชีพ แต่จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา่ 

คณะกรรมาธิการยโุรปไดศึ้กษาวิจยัและการพฒันากรอบแนวคิดสมรรถนะดิจิทลัสาํหรับพลเมืองซ่ึงรายละเอียด

ชัดเจนและมีเน้ือหาครอบคลุม (Stephanie, Riina, & Yves. 2017) โดยระบุว่า สมรรถนะดิจิทัล ประกอบด้วย 5 ด้าน                  

21 สมรรถนะ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ด้านท่ี 1 ความรอบรู้เก่ียวกับข้อมูลและสารสนเทศ (Information and data literacy) ประกอบด้วย                         

3 สมรรถนะ ไดแ้ก่ 

 1. การเรียกดู สืบคน้ กลัน่กรองขอ้มูล สารสนเทศ และเน้ือหาดิจิทัล (Browsing, searching and 

filtering data, information and digital content) สามารถเรียกดูและมีวิธีการในการเขา้ถึงขอ้มูล สารสนเทศ และ

เน้ือหาดิจิทลัท่ีตอ้งการ สามารถสืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศท่ีตอ้งการโดยใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลั สามารถสร้างและ

พฒันาแนวทางการสืบคน้ของตนเองสามารถกลัน่กรองความน่าเช่ือถือของขอ้มูล สารสนเทศ และเน้ือหาดิจิทลั 

 2. การประเมินข้อมูล สารสนเทศ และเน้ือหาดิจิทัล (Evaluating data,information and digital 

content) สามารถวิเคราะห์ ตีความ เปรียบเทียบ และประเมินความน่าเช่ือถือของขอ้มูล สารสนเทศ และเน้ือหา

ดิจิทลั ความน่าเช่ือถือของแหล่งขอ้มูล สารสนเทศ และเน้ือหาดิจิทลั 

 3. การจดัการขอ้มูล สารสนเทศ และเน้ือหาดิจิทลั (Managing data,information and digital content) 

สามารถจดัเก็บขอ้มูล สารสนเทศ และเน้ือหาดิจิทลัอยา่งเป็นระบบ สามารถสืบคน้และนาํมาใชไ้ดอ้ยา่งสะดวก

และรวดเร็ว 

 ด้านท่ี 2 การส่ือสารและการสร้างความร่วมมือ (Communication and collaboration) ประกอบด้วย                     

6 สมรรถนะ ไดแ้ก่ 

 1. การมีปฏิสัมพนัธ์ผ่านเทคโนโลยีดิจิทลั (Interacting through digital technologies) สร้างปฏิสัมพนัธ์

ระหวา่งบุคคล ครอบครัว เพ่ือนร่วมงาน และสงัคมผา่นเทคโนโลยีดิจิทลัท่ีหลากหลาย เขา้ใจวธีิการติดต่อส่ือสาร

ผา่นส่ือดิจิทลัท่ีเหมาะสมในบริบทต่างๆ เช่น อีเมลโ์ทรศพัทมื์อถือ Facebook Line 

 2. การแบ่งปันข้อมูล สารสนเทศผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล (Sharing through digital technologies) 

สามารถแบ่งปันขอ้มูล สารสนเทศ และเน้ือหาดิจิทลักบัผูอ่ื้นผ่านส่ือดิจิทลัท่ีเหมาะสม โดยมีการระบุแหล่งท่ีมา

และการอา้งอิงอยา่งถูกตอ้ง 

 3. การมีส่วนร่วมในฐานะพลเมืองผ่านเทคโนโลยีดิจิทลั (Engaging in citizenship through digital 

technologies) มีส่วนร่วมในการใชบ้ริการแบบดิจิทลัของภาครัฐและภาคเอกชน เช่น การทาํธุรกรรมทางการเงิน
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ผา่นแอปพลิเคชนั บริการพร้อมเพย ์เป็นตน้ แสวงหาโอกาส และเสริมสร้างพลงัอาํนาจตนเองใหมี้ส่วนร่วมในการ

ใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลั 

 4. การทํางานร่วมกับผู ้อ่ืนผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล (Collaborating through digital technologies) 

สามารถใช้เคร่ืองมือและเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับการทํางาน การติดต่อส่ือสาร และการแลกเปล่ียนขอ้มูล                    

ร่วมสร้างและใชท้รัพยากรในการพฒันาองคค์วามรู้ร่วมกนั 

 5. การมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงคใ์นการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลั (Netiquette) ตระหนกัถึงพฤติกรรมท่ี

เหมาะสมในการใชส่ื้อดิจิทลั เช่น การใชภ้าษาท่ีถูกตอ้งและสุภาพ การเขา้เวบ็ไซตท่ี์สร้างสรรคแ์ละมีประโยชน์               

มีพฤติกรรมการส่ือสารท่ีเหมาะสมเฉพาะกลุ่ม ตระหนกัถึงความหลากหลายทางวฒันธรรมในยคุดิจิทลั 

 6. การจัดการด้านอัตลักษณ์ของตนเองในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Managing digital identity) 

สามารถสร้างและปกป้องช่ือเสียงของตนเองไวไ้ดอ้ย่างดีจากการใชส่ื้อดิจิทลั รับมือกบัขอ้มูลและบริการต่างๆ                

ท่ีส่งผา่นเทคโนโลยดิีจิทลั สร้างและจดัการความเป็นตวัตนและภาพลกัษณ์ของตนเองในโลกดิจิทลั 

 ดา้นท่ี 3 การสร้างเน้ือหาดิจิทลั (Digital content creation) ประกอบดว้ย 4 สมรรถนะ ไดแ้ก่ 

 1. การพฒันาเน้ือหาดิจิทัล (Developing digital content) สามารถวิเคราะห์และนํา เสนอข้อมูล 

สารสนเทศ และเน้ือหาดิจิทลั โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์แอปพลิเคชนั ภาพ คลิปวดีีโอ เพ่ือเผยแพร่เน้ือหาผา่น

ส่ือดิจิทลั 

 2. การบูรณาการและการปรับปรุงเน้ือหาดิจิทัลท่ีเก่ียวกับงาน (Integrating and re-elaborating 

digital content) สามารถบูรณาการ ปรับเปล่ียน ปรับปรุงขอ้มูล สารสนเทศและเน้ือหาดิจิทลั เพ่ือให้เกิดองค์

ความรู้ใหม่ และสามารถประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังาน 

 3. การระมัดระวงัด้านการละเมิดลิขสิทธ์ิ (Copyright and licenses) มีความรู้เก่ียวกับกฎหมาย                 

การละเมิดสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา และการอนุญาตใหใ้ชข้อ้มูลสารสนเทศ และเน้ือหาดิจิทลั 

 4. การสร้างโปรแกรม (Programming) สามารถวางแผนและพฒันาระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือแกไ้ข

ปัญหาหรือดาํเนินงานตามภาระหนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบ 

 ดา้นท่ี 4 ความปลอดภยั (Safety) ประกอบดว้ย 4 สมรรถนะ ไดแ้ก่ 

 1. การป้องกันอุปกรณ์ (Protecting devices) สามารถดูแลรักษาเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ดิจิทัล 

สามารถป้องกนัความเส่ียงและภยัคุกคามในการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลั เช่น การสแกนไวรัส การสํารองขอ้มูลอยู่

เสมอ การบนัทึกขอ้มูลบนคลาวด ์

 2. การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัว (Protecting personal data and privacy) 

สามารถปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคลในการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลั เช่น การมีรหัสผูใ้ชแ้ละรหัสผ่านในการเขา้ระบบ

คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ส่ือสาร ส่ือออนไลน์ และมีการเปล่ียนรหสัผา่นอยูเ่สมอ การไม่เปิดเผยขอ้มูลส่วนตวัผา่นส่ือ

ดิจิทัล สามารถป้องกันตวัเองจากความเสียหายท่ีอาจได้รับจากการใช้ส่ือดิจิทัล ความเป็นส่วนตวัในการใช้

เทคโนโลยดิีจิทลั เช่น เคารพสิทธิความเป็นส่วนตวัของผูอ่ื้นท่ีแสดงผา่นส่ือดิจิทลั แบ่งปันขอ้มูล สารสนเทศ และ

ส่ือดิจิทลั ท่ีสามารถระบุตวัตนหรือแหล่งท่ีมา 

 3. การปกป้องสุขภาพและความผาสุก (Protecting health and wellbeing) สามารถหลีกเล่ียง                

ความเส่ียงดา้นสุขภาพ และภยัคุกคามต่อสุขภาพ ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตในขณะท่ีใชเ้ทคโนโลยีดิจิทัล               

การป้องกนัตวัเองและบุคคลอ่ืนจากอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลั เช่น การกลัน่แกลง้ทาง               
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ไซเบอร์ การหลอกลวงผา่นส่ือดิจิทลั ตระหนกัถึงความเป็นอยูท่ี่ดีของสังคมและการอยูร่่วมกนัทางสังคมบนผา่น

ส่ือดิจิทลั 

 4. การปกป้องส่ิงแวดลอ้ม (Protecting the environment) ตระหนักถึงผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม

จากการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลั เช่น การมีมนุษยสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลนอ้ยลงการขาดความมัน่ใจในการใชชี้วติใน

สังคม การใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัเพ่ือรักษาส่ิงแวดลอ้ม เช่น การบนัทึกขอ้มูลในระบบดิจิทลัแทนการใชก้ระดาษ 

การประชุมทางไกลผา่นเทคโนโลยดิีจิทลัแทนการเดินทางเพ่ือเขา้ร่วมการประชุม 

 ดา้นท่ี 5 การแกปั้ญหา (Problem-solving) ประกอบดว้ย 4 สมรรถนะ ไดแ้ก่ 

 1. การแกไ้ขปัญหาทางเทคนิคขั้นพ้ืนฐาน (Solving technical problems) สามารถระบุปัญหาทาง

เทคนิคจากการใชอุ้ปกรณ์ดิจิทลัและการใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลั และสามารถแกไ้ขปัญหาเหล่านั้นเบ้ืองตน้ได ้

 2. การระบุความตอ้งการและการตอบสนองทางเทคโนโลยี (Identifying needs and technological 

responses) สามารถประเมินความตอ้งการและระบุหรือเลือกใชเ้คร่ืองมือดิจิทลัในการแกไ้ขปัญหา ปรับเปล่ียน

กระบวนการทาํงานตามความตอ้งการของบุคคลหรือหน่วยงาน 

 3. การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ (Creatively using digital technologies) สามารถใช้

เคร่ืองมือและเทคโนโลยดิีจิทลัเพ่ือสร้างองคค์วามรู้ ปรับปรุงกระบวนการทาํงาน มีส่วนร่วมในการใชอ้งคค์วามรู้

และเทคโนโลยดิีจิทลัในการพฒันาและปรับปรุงกระบวนการทาํงานของตนเอง หน่วยงาน และองคก์าร 

 4. การระบุสมรรถนะดิจิทลัท่ีจาํ เป็นตอ้งพฒันา (Identifying digital competence gaps) สามารถทาํ

ความเขา้ใจและระบุสมรรถนะดิจิทลัของตวัเองท่ีจาํเป็นตอ้งไดรั้บการปรับปรุงและพฒันา แสวงหาโอกาสใน              

การพฒันาตนเอง พฒันาตนเองใหเ้ท่าทนักบัการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วของเทคโนโลยดิีจิทลั 

 สรุปไดว้า่ จากการทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีกล่าวมานั้น ยงัไม่พบงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสมรรถนะ

ดิจิทลัท่ีเฉพาะเจาะจงในแต่ละสาขาอาชีพทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทย ดงันั้นการศึกษาองค์ประกอบ

สมรรถนะดิจิทลัของผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) จะทาํใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์

ท่ีนาํไปสู่การพฒันาสมรรถนะดงักล่าวของผูป้ระกอบการให้สามารถใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัท่ีก่อให้เกิดประโยชน์

และคุณค่าสูงสุด การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยดิีจิทลัในการประกอบการของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอ่ม (SMEs) เป็นความสามารถทั้งดา้นความรู้ ทกัษะและคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการในการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศประกอบการปฏิบติักิจกรรม การติดต่อส่ือสาร การเรียนรู้ และการทาํงานเป็นทีม ปัจจุบนัยงัไม่พบ

การศึกษาเก่ียวกบัสมรรถนะดิจิทลัของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) แต่ผูป้ระกอบการมี

การใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลั 

 3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

  จากการศึกษา เร่ือง สมรรถนะดิจิทลัของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  

ในเขตพ้ืนท่ีเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี ผูว้ิจัยได้นาํแนวคิดทฤษฎีของคณะกรรมาธิการยุโรปท่ีไดศึ้กษวิจยัและ

พฒันากรอบแนวคิดสมรรถนะดิจิทลัสาํหรับพลเมือง ซ่ึงมีรายละเอียดชดัเจนและมีเน้ือหาครอบคลุม (Stephanie, 

Riina, & Yves, 2017) มาเป็นกรอบแนวคิดในการวจิยั ดงัน้ี 
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แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

3.3 สมมตฐิานการวจิยั 

 ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตพ้ืนท่ีเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี ท่ีมี

ปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนั มีระดบัสมรรถนะดิจิทลัแตกต่างกนั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

4.1 แบบแผนการวจิยั  

การวิวยัคร้ังน้ีผู ้วิจัยเก็บข้อมูลและจัดกระทําข้อมูลโดยประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คร้ังน้ี ได้แก่ 

ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) จาํนวน 872 คน (สถิติขอ้มูลผูป้ระกอบการ SMEs ใน

แต่ละพ้ืนท่ีประจาํปี 2564 ของสาํนกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม(สสว.)) 

4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

ผูว้ิจยัไดก้าํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตรการคาํนวณของ Taro Yamane ท่ีแสดงขนาดของกลุ่ม

ตวัอย่างในระดบัความเช่ือมัน่ (Level of confidence) 95% มีความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้.05 ซ่ึงมีขนาดกลุ่ม

ตวัอย่าง จาํนวน 275 ตวัอย่าง ประเภทการสุ่มตวัอย่างได้ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบการสุ่มโดยบงัเอิญ 

(Accidental Sampling) โดยสุ่มจากผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตพ้ืนท่ีเมือง

พทัยา จงัหวดัชลบุรี ท่ีพบเจอและสามารถใหข้อ้มูลได ้

4.3 เคร่ืองมือวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) 

สมรรถนะดิจิทลัของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ในเขตพ้ืนท่ีเมืองพทัยา จงัหวดั

ชลบุรี ใน 5 ดา้น แบบปลายเปิดและปลายปิด เพ่ือสอบถามผูป้ระกอบการ จาํนวน 275 ราย มีรายละเอียดดงัน้ี  

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย ขอ้คาํถามเก่ียวกบั เพศ 

อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพการสมรส ระยะเวลาในการดาํเนินธุรกิจ ผลประกอบการ และประเภทของกิจการ 

มีทั้งหมด 7 ขอ้ และขอ้คาํถามเป็นแบบเลือกตอบ ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัสมรรถนะดิจิทลั สร้างตาม

ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดบัการศึกษา 

4. สถานภาพการสมรส 

5. ระยะเวลาการดาํเนินงานในกิจการ 

6. ผลประกอบการของกิจการ 

7. ประเภทของกิจการ 

ตวัแปรอิสระ ตวัแปรตาม 

สมรรถนะดิจิทลัของผูป้ระกอบการ SMEs 

ในเขตพ้ืนท่ีเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี ไดแ้ก่ 

1. ดา้นความรอบรู้เก่ียวกบัขอ้มูลและสารสนเทศ 

2. ดา้นการส่ือสารและการสร้างความร่วมมือ 

3. ดา้นการสร้างเน้ือหาดิจิทลั 

4. ดา้นความปลอดภยั 

5. ดา้นการแกปั้ญหา 
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แนวคิดและทฤษฎีของคณะกรรมาธิการยุโรปท่ีไดศึ้กษาวิจยัและพฒันากรอบแนวคิดสมรรถนะดิจิทลัสาํหรับ

พลเมือง (Stephanie, Riina & Yves, 2017) รวม 5 ดา้น จาํนวน 40 ขอ้ เป็นแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั

ระดบัสมรรถนะดิจิทลั เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบัของลิเคิร์ท (Likert, 

1967) ซ่ึงผูว้จิยักาํหนดค่านํ้ าหนกั หรือคะแนนในการตอบแบบสอบถาม 5 ระดบั ส่วนท่ี 3 เป็นขอ้ขอ้เสนอแนะใน

การวิจยัเก่ียวกบัสมรรถนะดิจิทลัของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ในเขตพ้ืนท่ีเมือง

พทัยา จังหวดัชลบุรี มีลกัษณะเป็นคาํถามปลายเปิด (Open-ended question) ให้ผูต้อบแบบสอบถามได้แสดง              

ความคิดเห็น สร้างแบบสอบถามโดยกาํหนดขอบเขตของคาํถามเก่ียวกบัสมรรถนะดิจิทัลของผูป้ระกอบการ

วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ในเขตพ้ืนท่ีเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี ใหค้รอบคลุมตามกรอบแนวคิด

ตวัแปรท่ีกาํหนดไว ้และกาํหนดเน้ือหาในขอ้ความให้ครอบคลุมเร่ืองท่ีทาํการศึกษา โดยพิจารณาให้ผูต้อบ

แบบสอบถามสามารถตอบขอ้เท็จจริงตรงตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้นาํแบบสอบถามมาปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษา 

เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งและเหมาะสมของเน้ือหาให้ตรงกบักรอบแนวคิดการวิจยั วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ในเขตพ้ืนท่ีเมืองพทัยา 

จงัหวดัชลบุรี นาํแบบสอบถามไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 คน ตรวจสอบความถูกตอ้งตรงประเด็นเน้ือหา โดยการหา

ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) และคดัเลือก ขอ้คาํถามท่ีไดค้่า IOC มากกวา่ 

0.5 ข้ึนไป เป็นขอ้คาํถามท่ีมีความเหมาะสมเชิงเน้ือหาและสามารถนาํไปใชท้ดสอบกบักลุ่มตวัอยา่งได ้งานวจิยัใน

คร้ังน้ีได ้ค่า IOC เท่ากบั .947 หาค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ (Reliability) โดยการนาํแบบสอบถามฉบบัท่ีผ่าน

การตรวจสอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่านไปทดลองใช ้(Try Out) กบัผูป้ระกอบวสิาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อมของอาํเภออ่ืน ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั จาํนวน 30 ชุด เพ่ือหาค่าคุณภาพของ

เคร่ืองมือโดยการหาค่าความเช่ือมัน่ดว้ยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α coefficient) ตามวิธีการของครอน

บาด (Cronbach., 1970) ไดค้่าความเช่ือมัน่ทั้ งฉบบัเท่ากบั .982 ซ่ึงเป็นค่าท่ียอมรับได ้นาํแบบสอบถามฉบับท่ี

สมบูรณ์ไปสอบถามและเก็บรวบรวมขอ้มูลกบัประชากรกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 275 ชุด 

4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัเตรียมแบบสอบถามจาํนวน 275 ชุด  ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามโดยใช ้Google From เก็บขอ้มูลจาก

กลุ่มตวัอยา่งดว้ยตนเอง โดยส่งล้ิงคแ์บบสอบถามผา่นไลน์ของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

(SMEs) ในเขตพ้ืนท่ีเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี นาํแบบสอบถามฉบบัท่ีไดค้าํตอบอนัครบถว้นสมบูรณ์มาทาํการลง

รหสัเพ่ือนาํไปประมวลผลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูปเพ่ือวเิคราะห์และแปรผลขอ้มูลทางสถิติต่อไป 

4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม มาทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) 

เพ่ือหาค่าทางสถิติและพิสูจน์สมมติฐาน โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปเพ่ือการวิจยัทางสังคมศาสตร์ ซ่ึงใชส้ถิติเชิง

พรรณา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Means) และ                

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลและระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบั

สมรรถนะดิจิทลั และใชส้ถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นสถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐาน ผูว้จิยัใชค้่า t-test 

(Independent t-test) ในการทดสอบเปรียบเทียบหาความแตกต่างของค่าเฉล่ียระหว่างตวัแปรท่ีแบ่งเป็น 2 กลุ่ม 

ไดแ้ก่ เพศ และใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ในการทดสอบเปรียบเทียบหา

ความแตกต่างของค่าเฉล่ียระหวา่งตวัแปรท่ีแบ่งเป็น 3 กลุ่มข้ึนไป ไดแ้ก่ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพการสมรส 



การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 17 และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ คร้ังท่ี 7 มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ ประจาํปี 2565 

716 

ระยะเวลาในการดาํเนินกิจการ ผลประกอบการของกิจการ และประเภทของกิจการ กบัสมรรถนะดิจิทลั และ               

การทดสอบรายคู่โดยวธีิของเชฟเฟ่ (Scheffe’ method) 

 

5. ผลการวจัิย 

 1. จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลสามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 59.27 มีอายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.70 

ระดบัการศึกษา เป็นระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 54.20 มีสถานภาพการสมรส สมรส คิดเป็นร้อยละ 55.64 

ระยะเวลาดาํเนินการของกิจการ 11-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.00 มีผลประกอบการของกิจการ 1,000,001-5,000,000 

บาท คิดเป็นร้อยละ 47.60 ประเภทของกิจการเป็นดา้นการใหบ้ริการ คิดเป็นร้อยละ 45.09  

2. การวิเคราะห์ขอ้มูลระดบัสมรรถนะดิจิทลัของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(SMEs) ในเขตพ้ืนท่ีเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี 

 

ตารางที ่1 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็น ในภาพรวม 

ขอ้ท่ี ขอ้คาํถาม x� S.D. แปลผล 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

ดา้นความรอบรู้เก่ียวกบัขอ้มูลและสารสนเทศ 

ดา้นการส่ือสารและการสร้างความร่วมมือ 

ดา้นการสร้างเน้ือหาดิจิทลั 

ดา้นความปลอดภยั 

ดา้นการแกปั้ญหา 

4.01 

4.06 

3.84 

4.01 

3.85 

.781 

.786 

.969 

.775 

.975 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 3.95 .813 มาก 

 

จากตารางท่ี 1 พบว่า ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัสมรรถนะดิจิทลัของผูป้ระกอบการ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ในเขตพ้ืนท่ีเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี พบวา่ ในภาพรวมอยูใ่นระดบั

มาก (x� = 3.95, S.D. = .813) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการส่ือสารและการสร้างความร่วมมือ                     

(x� = 4.06, S.D. = .786) มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมา ดา้นความรอบรู้เก่ียวกบัขอ้มูลและสารสนเทศ (x� = 4.01, 

S.D. = .781) ดา้นความปลอดภยั (x� = 4.01, S.D. = .775) ดา้นการแกปั้ญา (x� = 3.85, S.D. = 975) และดา้นท่ีมี

ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นการสร้างเน้ือหาดิจิทลั (x� = 3.84, S.D. = .969
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จากตารางท่ี 2 พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีระดบัสมรรถนะดิจิทลัของผูป้ระกอบการวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ในเขตพ้ืนท่ีเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี แตกต่างกนั ในปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ 

อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพการสมรส และระยะเวลาในการดาํเนินงานกบัสมรรถนะดิจิทลัดา้นความรอบรู้

เก่ียวกับขอ้มูลและสารสนเทศ และด้านภาพรวม ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ                     

การสมรส ระยะเวลาในการดาํเนินงาน และประเภทของกิจการกบัสมรรถนะดิจิทลัดา้นการส่ือสารและการสร้าง

ความร่วมมือ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพการสมรส และผลประกอบการของกิจการ/

เดือนกบัสมรรถนะดิจิทลัดา้นการสร้างเน้ือหาดิจิทลั และดา้นการแกปั้ญหา ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ อาย ุระดบั

การศึกษา สถานภาพการสมรส กบัสมรรถนะดิจิทลัดา้นความปลอดภยั 

 

6. อภิปรายผล  

 จากการสรุปผลการวิจยัสมรรถนะดิจิทลัของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) 

ในเขตพ้ืนท่ีเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี พบว่า ระดบัสมรรถนะดิจิทลัของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอ่ม (SMEs) ในเขตพ้ืนท่ีเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี พบวา่ ในภาพรวมและรายดา้นทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก

ภายหลงัจากสถานการณ์โควิด 19 ระบาด ทาํให้รูปแบบการทาํธุรกรรมมาก ธุรกิจมีรูปแบบท่ีเปล่ียนแปลงไป

โดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทลัไดเ้ขา้มามีบทบาทอย่างมาก ดงันั้นทางออกของผูป้ระกอบการจึงตอ้งปรับตวัโดย              

การเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทลัและหนัมาใชแ้พลตฟอร์มในการทาํธุรกิจผา่นเทคโนโลยีดิจิทลัมากข้ึน อยา่งไรก็ตาม

เน่ืองจากผูป้ระกอบการมีขอ้จาํกดัในการเรียนรู้ เน่ืองจากพ้ืนฐานองคค์วามรู้ดิจิทลัมีจาํกดั ดงันั้นสมรรถนะดิจิทลั

จึงอยู่ในเพียงระดบัมากเท่านั้น เพราะผูป้ระกอบการใชส้มรรถนะแค่เพียงพอในการทาํธุจกิจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั              

อดิศกัด์ิ ดา้นวงัขวา (2563) ศึกษาเร่ือง สมรรถนะทางเทคโนโลยีดิจิทลัของผูบ้ริหารสถานศึกษา สํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษลพบุรี เขต 2 พบว่า สมรรถนะทาง เทคโนโลยีดิจิทัลของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โดยรวมอยูใ่นระดบัสูง 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์อยา่งต่อเน่ือง ควรนาํผลการวิจยัไปใชใ้นการพฒันา

สมรรถนะดิจิทลัของผูป้ระกอบการ (SMEs) รวมถึงการนาํเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัเขา้มาช่วยในกระบวนการทาํงาน 

เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพในการทาํงานมากข้ึน 

(2) ควรจดัการฝึกอบรมให้ผูป้ระกอบการ (SMEs) ในดา้นการทาํส่ือออนไลน์ในการผลิตเน้ือหา

ดิจิทลัใชใ้นการนาํเสนองาน และผลิตผลงาน 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) การวิจยัคร้ังต่อไปควรพฒันาเคร่ืองมือในการประเมินสมรรถนะดา้นดิจิทลัของผูป้ระกอบการ 

(SMEs) โดยเฉพาะเพ่ือใหเ้กิดเคร่ืองมือท่ีมีมาตรฐาน 

(2) การทาํวิจยัควรขยายประชากรเพ่ิมเติมเพ่ือให้ไดข้อ้มูลครอบคลุมของผูป้ระกอบการ (SMEs) 

ในจงัหวดัชลบุรี 
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8. กติติกรรมประกาศ 

 สารนิพนธ์ฉบับน้ีสําเร็จลุล่วงลงได ้ด้วยความกรุณาจาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สานิต ศิริวิศิษฐ์กุล  

อาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์ท่ีกรุณาเสียสละเวลาอนัมีค่าในการให้คาํปรึกษา แนะนาํ ในการจดัทาํสารนิพนธ์                 

ทุกขั้นตอน พร้อมทั้งตรวจสอบและให้ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการทาํสารนิพนธ์ ขอกราบขอบพระคุณ  

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อนันต์ ธรรมชาลยั และอาจารยทุ์กท่านท่ีไดก้รุณาให้คาํปรึกษา ช่วยเหลือ แนะนาํ และ

ปรับปรุงขอ้บกพร่องต่างๆ จนสารนิพนธ์ฉบบัน้ีมีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน ขอกราบขอบพระคุณผูช่้วยศาสตราจารย ์

ดร.พงษ์ศกัด์ิ เพชรสถิตย,์ ดร.ณัฐภสัสร ธนาบวรพาณิชย ์และรองศาตราจารย ์ดร.วรรณวิภา ไตลงัคะ ท่ีกรุณา

เสียสละเวลาเป็นผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือและให้คาํแนะนําในการปรับปรุงแก้ไขเคร่ืองมือ และ

สุดทา้ยขอขอบพระคุณผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ในเขตพ้ืนท่ีเมืองพทัยา จงัหวดั

ชลบุรี ท่ีให้ความกรุณาในการเก็บขอ้มูลในการวิจยั ทาํให้ผูว้ิจยัสามารถจดัทาํสารนิพนธ์ฉบบัน้ีสาํเร็จลุล่วงดว้ยดี 

ผูศึ้กษาวจิยัรู้สึกซาบซ้ึงและขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาระดับการยอมรับเทคโนโลยีและ 2) เปรียบเทียบระดับ                  

การยอมรับเทคโนโลยีผูรั้บบริการผ่านแอปพลิเคชัน Mymo ของธนาคารออมสินในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอเกาะกูด 

จงัหวดัตราด จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ ผูรั้บบริการผ่าน แอปพลิเคชนั 

Mymo ของธนาคารออมสิน ในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอเกาะกดู จงัหวดัตราด มีจาํนวน 342 คน โดยใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบ

การสุ่มโดยบงัเอิญ เคร่ืองมือท่ีใช ้คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูลสถิติพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ t – test, F-test และเปรียบเทียบเป็นรายคู่ดว้ย

วธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe’) 

 ผลการวิจัย พบว่า ระดับการยอมรับเทคโนโลยี โดยรวม ด้านความคาดหวงัในความพยายาม และ                

ดา้นอิทธิพลของสังคม อยู่ในระดบัมาก ส่วนดา้นความคาดหวงัในประสิทธิภาพ และดา้นสภาพของส่ิงอาํนวย

ความสะดวกอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ตามลาํดบั ผลการทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบั

การยอมรับเทคโนโลยีของผูป้ระกอบการ จาํแนกตาม เพศท่ีต่างกนักนัมีการยอมรับเทคโนโลยีไม่แตกต่างกนั  

ส่วนจาํแนกตาม อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพการสมรส อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียนต่อเดือน และระยะเวลาท่ีเคยใช้

เทคโนโลยท่ีีต่างกนัมีการยอมรับเทคโนโลยแีตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
 

คาํสําคญั: การยอมรับเทคโนโลย,ี ผูรั้บบริการ, แอปพลิเคชนั Mymo 
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ABSTRACT 

 The objective of this research is 1)  To study the technology acceptance and 2) Comparison of level of 

technology acceptance of service recipients via the Mymo Application of The Government Savings Bank Koh 

Kood District, Trat Province divided by personal factors.  The sampling of people is service recipients of Mymo 

Application of The Government Savings Bank Koh Kood District, Trat Province 342 people which selected by 

accidental sampling.  And the tool of this research is questionnaire and the descriptive statistics which used for 

this research are frequency, percentage, mean and standard deviation.  And the statistics which test hypothesis 

such as t-test, F-test and Post-Hoc by Scheffe. 

 The result of this research shows that the overall of technology acceptance in terms of expectation in 

ambitious and impact of social is in high level.  Expectation in effectiveness and status of facility is excellent in 

order. The result of proving hypothesis for comparison of difference of the technology acceptance of entrepreneur 

divided by different gender has not different of technology acceptance and if divided by age, education, marital 

status, occupation, monthly income and period of using technology has different of acceptance of technology 

statistically significant at the 0.01 level. 

 

Keywords: The Technology Acceptance, Service Recipients, Application Mymo 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 ในปัจจุบนัระบบการทาํธุรกรรมทางการเงินของประเทศไทยไดเ้ขา้สู่ยุคดิจิทลั ซ่ึงถือว่ามีความสาํคญั

อยา่งยิง่ต่อการดาํเนินชีวติของคนส่วนใหญ่ ท่ีตอ้งการทาํธุรกรรมการเงินดว้ยความสะดวก และรวดเร็ว ทาํใหผู้ใ้ห้

บริการอยา่งสถาบนัการเงินไดมี้การนาํเทคโนโลยีสมยัใหม่มาใชใ้นการชาํระเงิน ซ่ึงจากเดิมท่ีตอ้งใชบ้ริการหนา้

เคาเตอร์ธนาคารหรือตู ้ATM ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลยี ไดเ้ขา้มามีบทบาทต่อการทาํธุรกรรม

ทางการเงิน ทาํให้เกิดช่องทางในการให้บริการทางการเงินมากมาย เช่น การทาํธุรกรรมการเงินผ่านเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต การทาํธุรกรรมผ่านทางโทรศพัท์มือถือ หรือแท็บเล็ต โดยการใชแ้อปพลิเคชนั ทาํให้ผูใ้ชบ้ริการ

สามารถท่ีจะโอนเงิน หรือ ชาํระค่าบริการต่างๆ ผ่านทางโทรศพัท์มือถือ หรือแท็บเล็ตไดต้ลอดเวลา ส่งผลให้

ผูใ้ช้บริการตอ้งมีการปรับตวัในการทาํธุรกรรมการเงินเพ่ิมข้ึน อีกทั้ งการให้บริการทางดา้นการเงิน โดยผ่าน

เทคโนโลยี สอดคลอ้งกบันโยบายของภาครัฐทางดา้นเศรษฐกิจดิจิทลั (Digital Economy) ท่ีตอ้งการขบัเคล่ือน 

เศรษฐกิจของประเทศใหมี้ประสิทธิภาพและยงัช่วยเพ่ิมผลงานดว้ยการใชเ้วลาในการดาํเนินงานท่ีนอ้ยลง โดยมี

วตัถุประสงคส์าํคญัเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนักบัต่างประเทศได ้จึงไดมุ่้งเนน้ใหมี้การนาํเทคโนโลยี

เขา้มาใชใ้นกิจกรรม รวมถึงกระบวนการทางเศรษฐกิจและสงัคมของทุกภาคส่วน (นาตยา ศรีสวา่งสุข, 2558) 

 การทาํธุรกรรมทางการเงินผ่านสมาร์ทโฟน ในปัจจุบนัน้ีไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะอยา่ง

ยิ่งเทคโนโลยีสมยัใหม่ท่ีเรียกวา่ Mobile Banking หรือธนาคารบนมือถือท่ีเขา้มาช่วย อาํนวยความสะดวกให้กบั

ผูใ้ชบ้ริการมากข้ึน ผูใ้ห้บริการน้ีคือ ธนาคารออมสินไดมี้ช่องทางการทาํธุรกรรมการเงินผ่านโทรศพัท์มือถือ               

โดยใช้ช่ือว่า “MyMo” เป็นระบบ Mobile Banking สําหรับธนาคารออมสิน ท่ีผูใ้ช้บริการสามารถทาํธุรกรรม

ทางการเงินผ่านโทรศพัท์มือถือไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ไม่มีเวลาปิดทาํการ ไม่ตอ้งเดินทางไปธนาคาร และไม่ตอ้ง             

รอคิวให้เสียเวลา ซ่ึงการท่ีจะทาํธุรกรรมผ่านมือถือได้ ผูใ้ช้บริการต้องมี Wifi หรือ 3G 4G โดย MyMo เป็น                
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แอปพลิเคชนัท่ีถูกออกแบบมาให้ใชง้านง่าย และ มีฟังก์ชนัครอบคลุมการทาํธุรกรรมทางการเงินท่ีหลากหลาย               

ท่ีสาํคญัระบบมีความปลอดภยัและมีประสิทธิภาพสูง (ปิยพงศ ์ตั้งจินตนาการ, 2559) 

 MyMo เป็นระบบ Mobile Banking สาํหรับธนาคารออมสิน ในปัจจุบนันอกจาก Mymo จะสามารถใช้

บริการโอนเงินหรือชาํระค่าสินคา้ต่างๆผา่นแอปพลิเคชนัไดแ้ลว้ ธนาคารออมสินยงัไดน้าํผลิตภณัฑสิ์นเช่ือต่างๆ

เขา้ไปในระบบของแอปพลิเคชนัเพ่ือใหป้ระชาชนไดย้ื่นขอสินเช่ือผา่นแอปพลิเคชนั ทั้งน้ีธนาคารออมสินไดเ้ปิด

โอกาสใหผู้ท่ี้มีอาชีพอิสระหรือผูท่ี้มีรายไดน้อ้ยไดเ้ขา้ถึงผลิตภณัฑสิ์นเช่ือท่ีธนาคารออมสินไดรั้บนโยบายมาจาก

ทางรัฐบาลส่งตรงลงมาเพ่ือใหบ้ริการประชาชน เพ่ือใหผู้ใ้ชบ้ริการหรือผูท่ี้อยากใชบ้ริการเขา้ถึงผลิตภณัฑสิ์นเช่ือ

ของธนาคารออมสิน จึงจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีผูใ้ชบ้ริการตอ้งรับรู้และยอมรับในเทคโนโลยีสมยัใหม่ของแอปพลิเคชนั

เพ่ือไม่ใหเ้สียโอกาสท่ีจะไดรั้บความช่วยเหลือจากธนาคารในการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนต่างๆท่ีธนาคารออมสินมีให้

ใชบ้ริการไดใ้นแอปพลิเคชนั Mymo เพ่ือท่ีจะนาํเงินไปเสริมสภาพคล่องหรือนาํไปดาํรงชีวิตในช่วงวิกฤตโรค

ระบาดของเช้ือไวรัสโควดิ-19  

 จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าธนาคารออมสินมีเทคโนโลยีทางการเงินแนวใหม่ ท่ีมุ่งพฒันา

เทคโนโลย ีผา่นแอปพลิเคชนั MYMO มาใชใ้นการทาํธุรกรรมทางการเงินโดยใชรู้ปแบบ One Stop Service ท่ีเป็น

การให้บริการแบบครบจบในท่ีเดียวโดยเฉพาะพ้ืนท่ีอาํเภอเกาะกูด ถือเป็นอาํเภอหน่ึงในจงัหวดัตราด ท่ีเป็นเกาะ

สุดทา้ยแห่งน่านนํ้ าตะวนัออกไทย และเป็นอาํเภอท่ีมีประชากรน้อยท่ีสุดในประเทศไทย มีประชากรอาศยัอยู่

ทั้งส้ิน 2,678 คน การเดินทางคมนาคมตอ้งเดินทางโดยเรือเท่านั้น บนเกาะกดูมีสถานท่ีราชการเพียงไม่ก่ีแห่ง อาทิ

เช่น ท่ีวา่การอาํเภอเกาะกูด องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเกาะกูด โรงพยาบาลเกาะกูด และในพ้ืนท่ีอาํเภอเกาะกูดมี

ธนาคารออมสินเพียงแห่งเดียวท่ีเปิดใหบ้ริการประชาชนในพ้ืนท่ีไดท้าํธุรกรรมทางการเงินแบบครบวงจร ดงันั้น 

ประชาชนในพ้ืนท่ีส่วนใหญ่จะมีบญัชีเงินฝากกบัธนาคารออมสิน และเพ่ือใหเ้กิดความสะดวกสบายประกอบกบั 

มีเทคโนโลยีทางการเงินแนวใหม่เขา้มาในปัจจุบนัจึงทาํให้ประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีใชบ้ริการของธนาคารออมสิน                

มีแอปพลิเคชนั MYMO กนัเกือบทุกคน ผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงการยอมรับเทคโนโลยขีองผูรั้บบริการ

ผ่านแอปพลิเคชนั Mymo ของธนาคารออมสินในเขตพ้ืนท่ี อาํเภอเกาะกูด จงัหวดัตราด ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดรั้บจะเป็น

ประโยชน์อยา่งยิ่งต่อธนาคารออมสินและประชาชนในพ้ืนท่ีเพ่ือนาํผลการวิจยัไปใชพ้ฒันาและปรับปรุงปัญหา

หรือสาเหตุของปัญหาต่างๆ เพ่ือหาแนวทางในการแกปั้ญหาให้สอดคลอ้งกบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการให้

มากท่ีสุด 

 จากปัญหาดงักล่าวจึงทาํใหผู้ว้ิจยัเล็งเห็นถึงความสาํคญัของการยอมรับเทคโนโลยีของผูรั้บบริการผา่น

แอปพลิเคชนั Mymo ของธนาคารออมสินในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอเกาะกูด จงัหวดัตราดโดยให้ผูใ้ชบ้ริการไดเ้ขา้ถึง

ระบบแอปพลิเคชนัของธนาคาร เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูใ้ชบ้ริการซ่ึงนาํมาสู่ความสําเร็จในการพฒันา

องคก์รและตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการผา่นแอปพลิเคชนัของธนาคารออมสิน 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาระดบัการยอมรับเทคโนโลยขีองผูรั้บบริการผา่นแอปพลิเคชนั Mymo ของธนาคารออมสิน

ในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอเกาะกดู จงัหวดัตราด  

(2) เพ่ือเปรียบเทียบการยอมรับเทคโนโลยผีูรั้บบริการผ่านแอปพลิเคชนั Mymo ของธนาคารออมสินใน

เขตพ้ืนท่ีอาํเภอเกาะกดู จงัหวดัตราด จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
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3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 ทฤษฎีการยอมรับและการใชเ้ทคโนโลยี The unified theory of acceptance and use of technology : UTAUT 

เป็นรูปแบบการยอมรับของแต่ละบุคคลซ่ึงรวบรวมมาจากแบบจาํลองและทฤษฎี 8 ได้แก่ Theory of Reasoned 

Action (TRA) , Technology Acceptance Model (TAM) , Motivational Model (MM) , Theory of Planned Behavior 

(TPB) , Model Combining the Technology Acceptance Model and Theory of Planned Behavior (C-TAM-TPB) , 

Model of PC Utilization ( MPCU) , Innovation Diffusion Theory ( IDT)  แ ล ะ  Social Cognitive Theory ( SCT) 

(Venkatesh; et al. 2003) แต่ละโครงสร้างท่ีระบุใน IDT, TRA, TAM, TPB, C-TAM-TPB, MPCU, MM และ SCT เป็น

ส่วนหน่ึงในโครงสร้างหลกัและ หวัขอ้การวดัของ The unified theory of acceptance and use of technology: UTAUT 

 “วตัถุประสงคข์องการสร้าง UTAUT คือ การนาํทฤษฎีและงานวิจยัดา้นการยอมรับ เทคโนโลยสีารสนเทศ

ของแต่ละบุคคลท่ีกระจดักระจายอยูไ่ปสู่เป็นแบบจาํลองทฤษฎีเอกภาพ ในการ ทาํเช่นน้ีโดยการเปรียบเทียบโมเดล

เฉพาะทั้ ง 8 แบบ ท่ีเป็นตวักาํหนดความตั้งใจและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ความคลา้ยกันเชิงแนวคิดและ                

เชิงประจกัษใ์นแบบจาํลองเหล่าน้ีไดถู้กนาํมาใช ้สร้าง UTAUT” (Venkatesh; et al. 2003)  

 “เพ่ือสรุปผลการวิจยั UTAUT ขั้นสูงดา้นการยอมรับของแต่ละบุคคลโดยรวบรวมมุมมองทางทฤษฎีท่ี

พบไดท้ัว่ไปในวรรณกรรม ร่วมกบั 4 ตวัแปร กาํกบัเขา้ดว้ยกนัเพ่ือสร้างอิทธิพลแบบไดนามิก รวมถึงเพศ อายุ 

ความสมคัรใจ และประสบการณ์” (Venkatesh; et al. 2003) ซ่ึงมองไดว้่า UTAUT สมควรจะนาํมาใชเ้พ่ือศึกษา

การยอมรับชุมชนการลงทุนเสมือนของนกัลงทุนรายยอ่ยได ้จึงไดน้าํเสนอคุณค่าของ UTAUT ผา่นขอ้คาํถามของ

การวจิยัน้ี 

 

 

แผนภาพท่ี 1 ทฤษฎีการยอมรับและการใชเ้ทคโนโลย ีUTAUT (Venkatesh; et al. 2003) 
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ตารางที ่1 โครงสร้างท่ีระบุในทฤษฎีการยอมรับและการใชเ้ทคโนโลย ี

โครงสร้างหลกั โครงสร้างและทฤษฎี อา้งอิง 

ความคาดหมาย 

ดา้นประสิทธิภาพ 

การรับรู้ประโยชน์(TAM/TAM2 and C-TAM-TPB) 

แรงจูงใจภายนอก (MM) 

 

ความเหมาะสมกบังาน (MPCU) 

 

ความไดเ้ปรียบเชิงเปรียบเทียบ (IDT) 

ความคาดหมายถึงผลลพัธ์(SCT) 

Davis (1989) 

Davis, Bagozzi, and  

Warshaw (1992) 

Thompson, Higgins, and  

Howell (1991) 

Moore and Benbasat (1991) 

Compeau and Higgins (1995) 

ความคาดหมาย  

ดา้นความพยายาม 

การรับรู้ความง่ายในการใชง้าน (TAM/TAM2) 

ความซบัซอ้น (MPCU) 

ความง่ายในการใชง้าน (IDT) 

Davis (1989) 

Thompson et al. (1991) 

Moore and Benbasat (1991) 

อิทธิพลทางสังคม บรรทดัฐานทางสังคม (TRA, TAM2, อิทธิพลทางสังคม 

เง่ือนไขการอาํนวย  

ความสะดวก 

การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม (TPB and C-TAM-TPB) 

เง่ือนไขการอาํนวยความสะดวก (MPCU) 

ความเขา้กนัได(้IDT) 

Ajzen (1991), Taylor and  

Todd (1995) 

Thompson et al. (1991) 

Moore and Benbasat (1991) 

*หมายเหตุ  IDT = innovation diffusion theory; TRA = theory of reasoned action; TAM = technology acceptance model; 

TPB = theory of planned behavior; C-TAM-TPB = model combining the technology acceptance model and 

theory of planned behavior; MPCU =  model of PC utilization; MM =  motivational model; SCT =  social 

cognitive theory; TAM2 = extended technology acceptance model 

 

 3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

  การศึกษาเร่ือง การยอมรับเทคโนโลยขีองผูรั้บบริการผา่นแอปพลิเคชนั Mymo ของธนาคารออมสิน ใน

เขตพ้ืนท่ีอาํเภอเกาะกดู จงัหวดัตราด ผูว้จิยัไดน้าํแนวคิดทฤษฎีการยอมรับและการใชเ้ทคโนโลย ีUTAUT ของเวน

กาเทชและคณะ (Venkatesh, et. al. 2003) มาเขียนกรอบแนวคิดในการวจิยั ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 2 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

ตวัแปรอิสระ ตวัแปรตาม 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. สถานภาพ 

4. ระดบัการศึกษา 

5. อาชีพ 

6. รายไดต้่อเดือน  

7. ระยะเวลาท่ีเคยใชเ้ทคโนโลยทีางการเงิน 

การยอมรับเทคโนโลยขีองผูรั้บบริการผา่น

แอปพลิเคชนั MYMO ของธนาคารออมสิน 

ในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอเกาะกดู จงัหวดัตราด ไดแ้ก่ 

1. ดา้นความคาดหวงัในประสิทธิภาพ 

2. ดา้นความคาดหวงัในความพยายาม  

3. ดา้นอิทธิพลของสงัคม 

4. ดา้นสภาพของส่ิงอาํนวยความสะดวก 
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3.3 สมมตฐิานการวจิยั 

 ปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั มีการยอมรับเทคโนโลยีของผูรั้บบริการผ่านแอปพลิเคชนั Mymo ของ

ธนาคารออมสิน ในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอเกาะกดู จงัหวดัตราด แตกต่างกนั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

 4.1 แบบแผนการวจิยั  

 การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลและจดัทาํขอ้มูล โดยประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูรั้บบริการ

ผา่นแอปพลิเคชนั Mymo ของธนาคารออมสินในเขตพ้ืนท่ี อาํเภอเกาะกดู จงัหวดัตราด มีจาํนวน 2,352 คน (ขอ้มูล

สะสม ณ วนัท่ี 22 มิถุนายน 2565, ผลการดาํเนินงานธนาคารออมสิน ภาค 15) 

        4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

 ผูว้ิจยัไดก้าํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตรการคาํนวณของ Taro Yamane ท่ีแสดงขนาดของกลุ่ม

ตวัอย่างในระดบัความเช่ือมัน่ (Level of confidence) 95% มีความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้.05 ประเภทการสุ่ม

ตวัอยา่งไดใ้ชว้ิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยใชป้ระชากรท่ีใชแ้อปพลิเคชนั 

Mymo ท่ีมาใช้บริการธนาคารออมสิน อาํเภอเกาะกูด ในช่วงเวลาการเก็บแบบสอบถาม ซ่ึงมีขนาดกลุ่มตวัอย่าง 

จาํนวน 342 คน 

      4.3 เคร่ืองมือวจิยั 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) การยอมรับ

เทคโนโลยขีองผูรั้บบริการผา่นแอปพลิเคชนั Mymo ของธนาคารออมสิน ในเขตพ้ืนท่ี อาํเภอเกาะกดู จงัหวดัตราด 

ใน 4 ดา้นแบบปลายเปิดและปลายปิด เพ่ือสอบถามผูม้าใชบ้ริการธนาคารออมสิน จาํนวน 342 คน มีรายละเอียด

ดงัน้ี ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย ขอ้คาํถามเก่ียวกบั 

เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนมีทั้งหมด 6 ขอ้ และขอ้คาํถามเป็นแบบ

เลือกตอบ ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามการสาํรวจการยอมรับเทคโนโลยีของผูใ้ชบ้ริการแอปพลิเคชนั Mymo ของ

ธนาคารออมสิน โดยมีลกัษณะเป็นการเลือกตอบ (Check List) เป็นคาํถามปลายปิด รวมจาํนวน 12 ขอ้ เป็น

แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบัของลิเคิร์ท (Likert. 1967) และส่วนท่ี 3 เป็น

ขอ้เสนอแนะในการวิจยัเก่ียวกบัการยอมรับเทคโนโลยีของผูรั้บบริการผ่าน แอปพลิเคชนั Mymo ของธนาคาร

ออมสิน ในเขตพ้ืนท่ี อาํเภอเกาะกูด จงัหวดัตราด นาํแบบสอบถามไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 คน ตรวจสอบ

ความถูกตอ้งตรงประเด็นเน้ือหา โดยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) 

และคดัเลือก ขอ้คาํถามท่ีไดค้่า IOC มากกวา่ 0.5 ข้ึนไป เป็นขอ้คาํถามท่ีมีความเหมาะสมเชิงเน้ือหาและสามารถ

นาํไปใชท้ดสอบกบักลุ่มตวัอย่างได ้งานวิจยัในคร้ังน้ีได ้ค่า IOC เท่ากบั .880 หาค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ 

(Reliability) โดยการนาํแบบสอบถามฉบบัท่ีผา่นการตรวจสอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่านไป

ทดลองใช ้(Try Out) กบัผูใ้ชบ้ริการแอปพลิเคชนั mymo ของผูรั้บบริการธนาคารออมสิน สาขาตราด จาํนวน  

30 ชุด เพ่ือหาค่าคุณภาพของเคร่ืองมือโดยการหาค่าความเช่ือมั่นด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α 

coefficient) ตามวิธีการของครอนบาด (Cronbach. 1970) ได้ค่าความเช่ือมั่นทั้ งฉบับเท่ากับ .913 สุดท้ายนํา

แบบสอบถามฉบบัท่ีสมบูรณ์ไปสอบถามและเก็บรวบรวมขอ้มูลกบัประชากรกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 342 ชุด 
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     4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

            ผูว้ิจยัไดก้าํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรการคาํนวณของ Taro Yamane ท่ีแสดงขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง

ในระดบัความเช่ือมัน่ (Level of confidence) 95% มีความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้.05 ประเภทการสุ่มตวัอยา่งได้

ใชว้ิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยใชป้ระชากรท่ีใชแ้อปพลิเคชนั Mymo 

ท่ีมาใชบ้ริการธนาคารออมสิน อาํเภอเกาะกูด ในช่วงเวลาการเก็บแบบสอบถาม ซ่ึงมีขนาดกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 

342 คน 

       4.5 สถิตทิีใ่ช้ในการวจิยั  

  ผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม มาทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) 

เพ่ือหาค่าทางสถิติและพิสูจน์สมมติฐาน โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปเพ่ือการวิจยัทางสังคมศาสตร์ ซ่ึงใชส้ถิติเชิง

พรรณา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Means) และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) และใชส้ถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) การวิเคราะห์ค่าที (t-test) การวิเคราะห์ 

ความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) กรณีพบความแตกต่างใชว้ิธีเปรียบเทียบรายคู่ โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe 

test) 

 

5. ผลการวจัิย 

 การวิจยัเร่ือง “การยอมรับเทคโนโลยี ของผูรั้บบริการผ่านแอปพลิเคชนั Mymo ของธนาคารอมสินใน

เขตพ้ืนท่ี อาํเภอเกาะกดู จงัหวดัตราด” มีผลการวจิยัดงัน้ี 

 

ตารางที ่2 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็น ในภาพรวม 

ขอ้ท่ี ขอ้คาํถาม x� S.D. แปลผล 

1 

2 

3 

4 

ดา้นความคาดหวงัในประสิทธิภาพ 

ดา้นความคาดหวงัในความพยายาม 

ดา้นอิทธิพลของสงัคม 

ดา้นสภาพของส่ิงอาํนวยความสะดวก 

4.25 

4.13 

3.93 

4.23 

.732 

.784 

.839 

.784 

มากท่ีสุด 

มาก 

มาก 

มากท่ีสุด 

รวม 4.13 .715 มาก 

 

จากตาราง 2 พบว่า ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัการยอมรับเทคโนโลยีของผูรั้บบริการผ่าน 

แอปพลิเคชนั Mymo ของธนาคารออมสินในเขตพ้ืนท่ี อาํเภอเกาะกูด จงัหวดัตราดพบวา่ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

(x� = 4.13, S.D. = .715) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นความคาดหวงัในประสิทธิภาพ (x� = 4.25, S.D. = .732)              

มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นสภาพของส่ิงอาํนวยความสะดวก (x� = 4.23, S.D. = .784) ดา้นความคาดหวงัใน

ความพยายาม (x� = 4.13, S.D. = .784) และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นอิทธิพลของสงัคม (x� = 3.93, S.D. = .784) 
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จากตาราง 3 พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีการยอมรับเทคโนโลยีของผูรั้บบริการผ่านแอปพลิเคชนั 

Mymo ของธนาคารออมสินในเขตพ้ืนท่ี อาํเภอเกาะกูด จงัหวดัตราด แตกต่างกนั ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาย ุระดบั

การศึกษา สถานภาพการสมรส อาชีพ รายไดต่้อเดือน และระยะเวลาท่ีเคยใชเ้ทคโนโลยีทางการเงิน กบัการยอมรับ

เทคโนโลยีดา้นความคาดหวงัในประสิทธิภาพ ดา้นความคาดหวงัในความพยายาม ดา้นอิทธิพลของสังคม และ

ดา้นสภาพของส่ิงอาํนวยความสะดวก ส่วนปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ ไม่พบความแตกต่างในทุกดา้น 

 

6. อภิปรายผล  

 จากการสรุปผลการวิจยัการยอมรับเทคโนโลยีของผูรั้บบริการผ่าน แอปพลิเคชนั Mymo ของธนาคาร

ออมสินในเขตพ้ืนท่ี อาํเภอเกาะกูด จังหวดัตราด พบว่า ระดับการยอมรับเทคโนโลยีของผูรั้บบริการผ่าน                    

แอปพลิเคชัน Mymo ของธนาคารออมสินในเขตพ้ืนท่ี อาํเภอเกาะกูด จังหวดัตราด ในภาพรวมและรายด้าน                 

ทุกด้านอยู่ในระดับมาก สามารถสรุปได้ว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ของผูรั้บบริการผ่านแอปพลิเคชัน Mymo                       

มีการยอมรับเทคโนโลยีของแอปพลิเคชนั ในการเขา้ใชง้านง่ายและสะดวกต่อการใชง้าน ผูรั้บบริการมีความเช่ือมัน่

โดยส่วนมากคาํนึงถึงความปลอดภยัในการทาํธุรกรรมต่างๆ ทาํให้มีเวลาในการทาํกิจกรรมอย่างอ่ืนในชีวิต               

มากข้ึน มีการใชง้านไดอ้ยา่งรวดเร็วใชง้านง่าย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปพิชญา มกรางกรู (2559) ศึกษาเร่ือง 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลย ีInternet Banking กรณีศึกษา GSB กบั K-Cyber 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) จากการศึกษาปัญหาในการใชง้านแอปพลิเคชนั จะเห็นไดว้า่กลุ่มตวัอยา่งเป็นการศึกษาในส่วน

ท่ีเก่ียวข้องกับการยอมรับเทคโนโลยีซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสําคัญสําหรับการวิจัยและพฒันาระบบงานขององค์กรให้มี

ประสิทธิภาพในอนาคตดงันั้นเพ่ือใชเ้ป็นแนวทางใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งพฒันาระบบงานใหท้นักบัการเปล่ียนแปลง

รูปแบบในการดาํเนินชีวติและตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยใีนปัจจุบนั 

(2) จากการศึกษาปัญหาในการใชง้านแอปพลิเคชนั จะเห็นไดว้า่กลุ่มตวัอยา่งสะทอ้นปัญหาการเขา้

ใชง้านของระบบท่ีมีการปรับปรุงบ่อยคร้ัง และปัญหาในดา้นความไม่เสถียรของระบบทาํใหข้าดความต่อเน่ืองใน

การทาํธุรกรรม ดงันั้นใชเ้ป็นแนวทางให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการปรับปรุงพฒันาระบบแอปพลิเคชนัให้มี

ความเสถียร ไม่เกิดการขดัขอ้งบ่อยคร้ัง เพ่ือสามารถรองรับปริมาณผูเ้ขา้ใชบ้ริการจาํนวนมาก 

 7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) ควรทําการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้แบบสอบถามเชิงลึก หรือการ Focus Group เพ่ือให้ได้                  

ความตอ้งการยอมรับเทคโนโลยท่ีีสอดคลอ้งกบัการใหบ้ริการมากข้ึน 

(2) กลุ่มผูรั้บบริการมีพฤติกรรมและรูปแบบการใชชี้วิตท่ีเติบโตและเป็นไปตามวถีิชีวติบนเกาะท่ีมี

ลกัษณะเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและสภาพแวดลอ้มแบบหน่ึง ดงันั้นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ีอาจมี 

ความแตกต่างจากกลุ่มประชากรตวัอย่างกลุ่มอ่ืนๆ ผูว้ิจยัจึงเห็นว่าควรมีการศึกษาในกลุ่มผูท่ี้อาศยัอยู่ท่ีอ่ืนเพ่ือ

เปรียบเทียบกบับริบททางประชากรเศรษฐกิจ สงัคม เทคโนโลย ีและสภาพแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนั 
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8. กติติกรรมประกาศ 

 สารนิพนธ์ฉบบัน้ีสาํเร็จลุล่วงได ้ดว้ยความกรุณาจาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สานิต ศิริวศิิษฐก์ลุ อาจารย ์

ท่ีปรึกษาหลกั อาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์ท่ีกรุณาเสียสละเวลาอนัมีค่าในการให้คาํปรึกษา แนะนาํในการจัดทํา                

สารนิพนธ์ทุกขั้นตอน พร้อมทั้งตรวจสอบและใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการทาํสารนิพนธ์ ผูศึ้กษาวจิยั

รู้สึกซาบซ้ึงและขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี ขอกราบขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์

ดร.พงษศ์กัด์ิ เพชรสถิตย ์และอาจารยทุ์กท่านท่ีไดก้รุณาใหค้าํปรึกษา ช่วยเหลือ แนะนาํ และปรับปรุงขอ้บกพร่อง

ต่างๆ จนสารนิพนธ์ฉบบัน้ีมีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน และขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร.วรรณวิภา ไตลงัคะ, 

ดร.ณัฐภสัสร ธนาบวรพาณิชย ์และนางพชัรี มุกดาสนิท ท่ีกรุณาเสียสละเวลาเป็นผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบ

เคร่ืองมือและให้คาํแนะนาํในการปรับปรุงแกไ้ขเคร่ืองมือ ทา้ยท่ีสุดน้ี ขอขอบคุณผูรั้บบริการผ่านแอปพลิเคชนั 

Mymo ของธนาคารออมสิน ในเขตพ้ืนท่ี อาํเภอเกาะกดู จงัหวดัตราด ท่ีใหค้วามกรุณาในการเก็บขอ้มูลในการวิจยั 

ทาํให้ผูว้ิจยัสามารถจดัทาํสารนิพนธ์ฉบบัน้ีสาํเร็จลุล่วงดว้ยดี ผูว้ิจยัรู้สึกซาบซ้ึงและขอขอบพระคุณทุกท่านเป็น

อยา่งสูง มา ณ โอกาสน้ี 
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บทคัดย่อ 

บทความน้ีมีเป้าหมายเพ่ือนาํเสนอแนวคิดองคก์ารแห่งการเรียนรู้ท่ีมีความสาํคญัอย่างยิ่งต่อการพฒันา

องค์การไปสู่องคก์ารเชิงนวตักรรม การศึกษาองคก์ารแห่งการเรียนรู้เชิงนวตักรรมมีความน่าสนใจเป็นอยา่งยิ่ง

ดว้ยเพราะยคุสมยัท่ีมีการเปล่ียนแปลงพฒันาความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยแีละการส่ือสารอยา่งยิง่ยวดรวดเร็วและ

ต่อเน่ืองแบบท่ี เรียกวา่ การปฏิวติั (Disrupt) มกัถูกใชใ้นบริบทของการชกัชวนใหมี้การปฏิรูป โดยเฉพาะอยา่งยิง่

ในสถานการณ์และสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจในปัจจุบนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วตลอดเวลา การเป็น

องค์การแห่งการเรียนรู้เชิงนวตักรรมมุ่งตอบสนองความตอ้งการของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียขององค์การ โดยท่ี

แนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้เชิงนวตักรรมจะช่วยส่งเสริมและพฒันาองค์การให้เป็นองค์การท่ีประสบ

ความสําเร็จอย่างย ัง่ยืน  การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ในยุคปัจจุบนัของหน่วยงานภาคเอกชนจึงถือเป็นส่ิง                 

จาํเป็นและส่ิงสําคญัในอนัดบัแรกของการบริหารสมยัใหม่ท่ีจะนาํองคก์รกา้วสู่ยุคแห่งการเปล่ียนกระบวนการ

บริหารอย่างต่อเน่ือง และยัง่ยืน อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาองค์การอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนนาํพ้ืนฐาน

แนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้สามารถนวตักรรมไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทขององค์การเพ่ือเป็น

แนวทางในการพฒันาองคก์ารใหเ้หมาะกบัยคุสมยัต่อไป 

 

คาํสําคญั:  องคก์ารแห่งการเรียนรู้, องคก์ารแห่งการเรียนรู้เชิงนวตักรรม, การพฒันาองคก์ารอยา่งย ัง่ยนื 
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ABSTRACT 

 This article aims to present the organizational learning concepts that are important to the development 

of organizations towards innovative organizations. The study of innovative learning organizations is also 

particularly interesting because of the changing era of technological advancement and communication, rapidly 

and continuously, this is called Disrupt and it is often used in the context of persuasion for reform. This is 

especially true in the current economic situation and environment that is changing rapidly over time. Being an 

organization of innovative learning aims to meet the needs of its stakeholders, whereas the organization concept 

of innovative learning will promote and develop the organization into a sustainable successful organization.  The 

creation of a learning function in the modern era of private sector agencies is therefore a priority. It is the first 

priority of the new administration that will contribute to the transformation of the management process 

continuously and succinctly, which will benefit the continuous development of the organization, as well as apply 

the foundation of the organization concept of learning that can be innovative to suit the context of the organization 

in order to guide the development of the organization to suit the next generation 

 

Keywords: Learning Organization, Innovative Learning Organization, Sustainable Organization Development 

 

1. บทนํา 

ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยแีละนวตักรรมทาํใหเ้กิดความทา้ทายต่อทุกองคก์าร ทาํให้ต่างมุ่งแสวงหา

แนวคิดและทฤษฎีมาปรับใชเ้พ่ือพฒันาการดาํเนินงานขององค์การ เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

และบรรลุผลสาํเร็จ ผลจากการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนทาํใหน้กัวชิาการหลายท่านใหค้วามสนใจกบัแนวคิดองคก์าร

แห่งการเรียนรู้ โดยองคก์ารแห่งการเรียนรู้เป็นลกัษณะขององคก์ารท่ีมีการสร้างและใชค้วามรู้ รวมถึงการไดรั้บ

และแลกเปล่ียนสารสนเทศเก่ียวกบัความตอ้งการของลูกคา้เพ่ือทาํให้เกิดความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั และ

นาํไปสู่การพฒันาเทคโนโลยีใหม่ เพ่ือสร้างนวตักรรมท่ีเหนือกว่าคู่แข่งขนั (Hurley and Hult, 1998) ผูบ้ริหาร

องค์การจาํนวนมากนํานวตักรรมมาใช้ในการแก้ปัญหาและสร้างความทา้ทายใหม่เพ่ือทาํให้องค์การประสบ

ความสาํเร็จและพฒันาอยา่งย ัง่ยนื (Hult, Hurley and Knight, 2004)  

องคก์ารแห่งการเรียนรู้เป็นแนวคิดท่ีเติบโตมาจากกระแสการเปล่ียนแปลงเร่ืองการเรียนรู้ องคก์ารและ

การจดัการ การฝึกอบรม และพฒันา (Pedler et al., 1991) กล่าวคือ โดยการเรียนรู้จะถูกร้อยเรียงเป็นกระบวนการ

ต่อเน่ืองตลอดชีวิต และผสมผสานเขา้กับสภาพแวดล้อมในชีวิตและการทาํงาน องค์การแห่งการเรียนรู้ใน

ความหมายของปีเตอร์ เชงก้ี (Senge, 1994) คือ องค์การท่ีซ่ึงสมาชิกไดมี้การขยายขอบเขตความสามารถของ

ตนเองอยา่งต่อเน่ืองทั้งในระดบับุคคล ระดบักลุ่ม และระดบัองคก์ร เพ่ือนาํไปสู่จุดมุ่งหมายท่ีบุคคลในระดบัต่างๆ 

ตอ้งการอย่างแทจ้ริง ซ่ึงประกอบไปดว้ยวินัย 5 ประการ ไดแ้ก่ ความเช่ียวชาญเป็นพิเศษของบุคคล (personal 

mastery) แบบแผนทางจิตใจท่ีมองโลกตามความเป็นจริง (mental model)การมีวิสัยทศัน์ร่วมกนั (shared vision) 

การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม (team learning) และการคิดเชิงระบบ (systems thinking) ลกัษณะขององคก์ารแห่งการ

เรียนรู้ท่ีจะนาํไปสู่การสร้างนวตักรรมขององค์การ การพฒันาองค์การให้ไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

เพ่ือท่ีจะทาํให้องค์การสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมและนาํไปสู่การสร้างนวตักรรมขององค์การไดซ่ึ้งผูบ้ริหารของ

องค์การจะต้องให้ความสําคญั และบริหารจัดการ มีการสร้างสรรค์องค์ความรู้ (knowledge creation) และมี
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ความสามารถในการถ่ายโอนความรู้เหล่านั้น ไปยงัสมาชิกอ่ืนในองคก์ารเพ่ือใหเ้กิดการผลอยา่งต่อเน่ือง โดยผา่น

ช่องทางการส่ือสารและเทคโนโลยตี่างๆ ท่ีมีการสร้างฐานขอ้มูลท่ีเขา้ถึงกนัไดท้ั้งภายในและภายนอกองคก์าร 

ดงันั้น องคก์ารแห่งการเรียนรู้เชิงนวตักรรม และ การพฒันาองคก์รอยา่งยงัยนื มีความสาํคญัต่อองคก์าร

เพราะนวตักรรมท่ีเขา้มามีบทบาทในการพฒันาองคก์ารมีหลายดา้นดว้ยกนั แต่ละดา้นจะมีส่วนในการผลกัดนัให้

เกิดการการเรียนรู้และปรับเปล่ียนพฤติกรรมองคก์าร การเรียนรู้ถึงแนวทางในการจดัการนวตักรรมเป็นปัจจยั

ผลกัดนัการขบัเคล่ือนและพฒันากระบวนการดาํเนินงานองคก์ารไปในทิศทางท่ีตอ้งการ ทั้งน้ีองคก์ารท่ีมีการนาํ

นวตักรรมมาปรับใชใ้นการดาํเนินงานโดยพยายามเรียนรู้และใชค้วามคิดสร้างสรรคพ์ฒันานวตักรรมใหเ้หมาะสม 

จะช่วยให้เกิดระบบการทาํงานท่ีรวดเร็ว ลดภาระของบุคลากร โดยมีเทคโนโลยีเป็นฐานท่ีจะสนบัสนุนกิจกรรม

ต่างๆ ขององค์การ (Hisrich and Kearney, 2014) ให้เกิดกระบวนการพฒันาท่ีทันสมยั ทันกับเหตุการณ์ และ                 

การเปล่ียนแปลงของสงัคมมากข้ึน (Bessant and Tidd, 2015) นวตักรรมในกระบวนการดาํเนินงานขององคก์ารจะ

ช่วยลดเวลาทาํงาน ช่วยให้ผลงานออกมาอย่างต่อเน่ืองและมีเสถียรภาพ สามารถทาํงานทดแทนแรงงานคนได ้              

ทาํให้ผลงานมีคุณภาพ นอกจากน้ีนวตักรรมยงัช่วยให้การดาํเนินงานมีความคล่องตวั มีความสะดวก รวดเร็ว 

แม่นยาํและมีความสามารถในการดาํเนินงานไดต้ามท่ีตอ้งการ (Liu and Qiu, 2016) 

บริษทั เอส.เอม็.ซี. (ประเทศไทย) จาํกดั ก่อตั้งข้ึนในปี 2537 เพ่ือตอบสนองความตอ้งการในดา้นอุปกรณ์

นิวแมติกส์สําหรับลูกคา้ สํานักงานตั้งอยู่ท่ีสวนอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวดัปทุมธานี ได้เปิดสํานักงานเพ่ิม

ครอบคลุมทั่วประเทศ รวมถึงสํานักงานขายย่อย เพ่ือรองรับความต้องการของลูกคา้ ไม่ว่าจะเป็นโรงงาน

อุตสาหกรรมทั่วไป อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม อุตสาหกรรมรถยนต์ 

อุตสาหกรรมการผลิต เคร่ืองจกัร อุตสาหกรรมเวชภณัฑแ์ละเคร่ืองสาํอางค ์เป็นตน้ เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้

เชิงนวตักรรมแห่งหน่ึงท่ีประสบความสาํเร็จ และมีการพฒันาองคก์ารใหอ้ยูร่อดผา่นพน้วกิฤตต่างๆ ไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

ซ่ึงจากการศึกษาดูงาน พบวา่ มีปัจจยัภายในขององคก์ารท่ีสามารถพฒันา 

องค์การแห่งการเรียนรู้ดว้ยการนาํนวตักรรมเขา้มาจะช่วยให้องคก์ารประสบความสําเร็จในการสร้าง

ความเติบโตและพฒันาองค์การอย่างย ัง่ยืน โดยจะตอ้งปรับเปล่ียนระบบภายในไปสู่การใชค้วามคิด การปฏิบติั 

และการต่อยอดองคค์วามรู้ แต่กลยทุธ์ เทคนิควธีิ รวมถึงการวางแผนเลือกจงัหวะเวลาในการนาํนวตักรรมมาใชท่ี้

แตกต่างกนัย่อมส่งผลใหก้ารดาํเนินงานออกมาต่างกนั การนาํนวตักรรมมาใชใ้นองคก์ารจึงเป็นทั้งศาสตร์และ

ศิลป์ การพฒันานวตักรรมดว้ยการสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ และสร้างความเป็นนกันวตักรรมไวใ้นจิตใจของ

สมาชิกองคก์ารจึงเป็นการจดัการนวตักรรมท่ีย ัง่ยนื (พีระศิลป์ บุญทอง, 2561) การจดัการนวตักรรมเป็นแนวทางท่ี

มีความสาํคญัต่อองคก์ารท่ีมีภยัคุกคามจากภายนอก ผูน้าํและสมาชิกองคก์ารจะตอ้งปรับวิธีคิดในการดาํเนินงาน

ดว้ยการจดัระบบบริหารจดัการท่ีนาํเอานวตักรรมมาร่วมดาํเนินงานอย่างต่อเน่ือง เป็นกระบวนการพฒันาเชิง

ระบบจนเป็นวฒันธรรมองคก์าร (Humphrey, 2014) การนาํนวตักรรมมาใชจึ้งเร่ิมตน้ท่ีบุคลากรในองคก์ารอนัเป็น

จุดเร่ิมตน้ในการพฒันา หรือนาํเขา้นวตักรรมมาใชข้บัเคล่ือนกิจกรรมองคก์ารใหเ้กิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

 

2. วตัถุประสงค์ 

1.  เพ่ือศึกษาองคก์ารแห่งการเรียนรู้เชิงนวตักรรมเพ่ือพฒันาองคก์ารอยา่งย ัง่ยนื 

2.  เพ่ือศึกษาแนวทางการนาํนวตักรรมและเทคโนโลยท่ีีไดจ้ากการศึกษาดูงานมาประยกุตใ์ช ้
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3. ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกบับริษัท เอส. เอม็. ซี. (ประเทศไทย) จํากดั  

 บริษทั เอส.เอม็.ซี. (ประเทศไทย) จาํกดั ก่อตั้งข้ึนในปี 2537 เพ่ือตอบสนองความตอ้งการในดา้นอุปกรณ์

นิวแมติกส์สําหรับลูกคา้ สํานักงานตั้งอยู่ท่ีสวนอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวดัปทุมธานี ได้เปิดสํานักงานเพ่ิม

ครอบคลุมทั่วประเทศ รวมถึงสํานักงานขายย่อย เพ่ือรองรับความต้องการของลูกคา้ ไม่ว่าจะเป็นโรงงาน

อุตสาหกรรมทั่วไป อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม อุตสาหกรรมรถยนต์ 

อุตสาหกรรมการผลิต เคร่ืองจกัร อุตสาหกรรมเวชภณัฑแ์ละเคร่ืองสาํอางค ์เป็นตน้ โรงงานผลิตตั้งอยูบ่นพ้ืนท่ี 

กว่า 123,200 ตร.ม. ท่ีนิคมอุตสาหกรรมเหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด จงัหวดัระยอง ประกอบด้วยโรงงานผลิต 

สาํนกังานและคลงัสินคา้  ทั้งน้ี โรงงานสามารถผลิตกระบอกลมและวาลว์ท่ีมีคุณภาพ มาตรฐานเดียวกบัประเทศ

ญ่ีปุ่น ปัจจุบนัสามารถผลิตกระบอกลมมาตรฐานไดก้วา่ 21 รุ่น และสามารถจดัส่งใหแ้ก่ลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

วสัิยทศัน์ : 

         SMC คือ ผูส้ร้างสรรคเ์ทคโนโลยอีตัโนมติัตน้ทุนตํ่า เพ่ือเพ่ิมผลผลิตอยา่งย ัง่ยนืใหก้บัประเทศไทย 

พนัธกจิ : 

        เป็นผูน้าํตลาดนิวแมติกส์และถ่ายทอดเทคโนโลยนิีวแมติกส์ท่ีดีท่ีสุดใหแ้ก่วศิวกร 

จากการท่ีผูเ้ขียนได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานท่ีโรงงานผลิต บริษทั เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จาํกัด 

จงัหวดัระยอง เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2565 ทาํให้ไดรั้บฟังแนวคิด วิสัยทศัน์ (Vision) และพนัธกิจ (Mission) ของ

ทางบริษทัซ่ึงใหค้วามสาํคญักบัการสร้างสรรคเ์ทคโนโลยีใหม่ๆ และถือเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้เชิงนวตักรรม

แห่งหน่ึงท่ีประสบความสําเร็จ และมีการพฒันาองค์การให้อยู่รอดผ่านพน้วิกฤตต่างๆได้อย่างย ัง่ยืน ซ่ึงจาก

การศึกษาดูงาน พบวา่ มีปัจจยัภายในขององคก์ารท่ีสามารถพฒันาได ้ดงัต่อไปน้ี  

1. เทคโนโลยีและนวตักรรมดา้น Internet of Things ซ่ึงช่วยในการจดัเก็บและการบริหารจดัการ

ข้อมูลการผลิต และข้อมูลอ่ืนๆ ทั่วทั้ งโรงงาน เพ่ือนําข้อมูลท่ีได้มาปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาเพ่ือเล่ียง                       

ความเสียหายหรือความลม้เหลวท่ีอาจเกิดข้ึนไดใ้นอนาคต 

2. แผนพฒันาธุรกิจอยา่งย ัง่ยนื (Business Continuity Plan: BCP) โดยการนาํมาปรับใชใ้หเ้หมาะสม

กบัแต่ละฝ่ายทัว่ทั้งองคก์าร เพ่ือให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งย ัง่ยืน World Bank (2020) 

ระบุวา่ บริษทัขนาดใหญ่ในประเทศญ่ีปุ่นมีการนาํแผนพฒันาธุรกิจอยา่งย ัง่ยนืมาใชก้วา่ 80%  

3. แนวคิด Kaizen มาใชใ้นการบริหาร เน่ืองจากเป็นหลกัการบริหารท่ีสามารถสร้างความยัง่ยืน

ให้แก่องค์การได ้เพราะเน้นท่ีการปรับปรุงและพฒันาท่ีกระบวนการบริหารงานอย่างต่อเน่ือง การลดหรือเลิก

ขั้นตอนส่วนเกิน และการปรับเปล่ียนวธีิการทาํงานทีละเลก็ละนอ้ย  

4. การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคดิองค์การแห่งการเรียนรู้  (Learning Organization) 

ปัจจยัท่ีมีความสาํคญัท่ีจะช่วยให้องคก์ารมีระดบัผลการดาํเนินงานท่ีเพ่ิมข้ึน คือ การเป็นองคก์ารแห่ง

การเรียนรู้ (Learning Organization) ซ่ึงมีนกัวิชาการหลายท่านท่ีไดศึ้กษาเก่ียวกบัแนวคิดองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 

ไดแ้ก่ 

Hargreaves (1998) กล่าววา่ องคก์ารแห่งการเรียนรู้เป็นกระบวนการเรียนรู้เพ่ือปรับเปล่ียนตนเองอย่าง

ต่อเน่ือง การเรียนรู้จะเกิดข้ึนกบับุคคล กลุ่ม หรือองคก์าร หรือกระทัง่กลุ่มท่ีองคก์ารมีการประสานงานร่วมกนั 

องคก์ารจะตอ้งเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้เพ่ือท่ีจะพฒันาสู่ความเป็นเลิศ องคก์ารจะตอ้งพฒันาผลิตภณัฑ ์ขอ้มูล 
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การบริการอยา่งต่อเน่ือง ในขณะเดียวกนัก็ตอ้งพฒันาความสามารถของบุคลากรดว้ยเช่นกนั ทั้งดว้ยการถ่ายทอด

ความรู้ ความเขา้ใจ หรือวิธีปฏิบติั เป้าหมายขององคก์ารแห่งการเรียนรู้ คือ การพฒันาให้สมาชิกในองค์การ

เขา้ใจและสามารถวิเคราะห์ปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนไดอ้ยา่งแทจ้ริง ซ่ึงจะช่วยใหอ้งคก์ารเกิดสมรรถนะอยา่งต่อเน่ือง

และยัง่ยนื 

               Casey (1996) กล่าววา่ การเรียนรู้ หมายถึง การเติบโต การพฒันา การสร้างใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงไปสู่

ส่ิงท่ีดีกวา่ ดงันั้น องคก์ารแห่งการเรียนรู้ หมายถึง หนทางในการสร้างส่ิงท่ีดีกวา่ใหก้บัองคก์าร ส่งเสริมให้เกิด

การพฒันา สร้างให้เกิดบรรยากาศการเปล่ียนแปลงเพ่ือให้แน่ใจว่าองค์การและสมาชิกในองค์การกําลัง

ดาํเนินการพฒันาใหก้า้วหนา้อยา่งต่อเน่ือง 

               Marquardt (1994) กล่าวว่า องค์การท่ีพฒันาไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ท่ีเป็นเลิศ ประกอบด้วย 5 

องคป์ระกอบ คือ 

1. การเรียนรู้ (Learning) หมายถึง การใหค้วามสาํคญัและสนบัสนุนใหบุ้คลากรมีการเรียนรู้ดว้ยตนเอง

และเป็นทีม ประยกุต ์ปรับใช ้วเิคราะห์ปัญหาอยา่งเป็นระบบตามสถานการณ์ โดยระดบัของการเรียนรู้แบ่งเป็น 

3 ระดบั คือ ระดบับุคคล ระดบักลุ่ม และระดบัองคก์าร  มีประเภทของการเรียนรู้  4 ประเภท  คือ 1) การเรียนรู้

เชิงปรับตวั เป็นการนาํประสบการณ์มาปรับการกระทาํในอนาคต เกิดข้ึนเม่ือบุคคล ทีม และองคก์ารไดเ้รียนรู้

จากประสบการณ์และมีการพิจารณาอยา่งเป็นขั้นเป็นตอน 2) การเรียนรู้เชิงคาดการณ์ เป็นการแสวงหาความรู้

โดยการจินตนาการเก่ียวกบัอนาคตเพ่ือหาโอกาสท่ีดีท่ีสุดและกาํหนดแนวทางเพ่ือใหบ้รรลุผล 3) การเรียนรู้เชิง

ปฏิบติั เป็นการไตร่ตรองถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัและนาํความรู้ไปพฒันาบุคคลและองคก์าร เป็นการเรียนรู้ท่ี

เก่ียวขอ้งกับปัญหา เน้นไปท่ีการแสวงหาความจริงและหนทางแก้ปัญหาให้สําเร็จ 4) การเรียนรู้ถึงแก่นแท้                    

จะเกิดข้ึนจากการพิจารณาเชิงวิพากษเ์ก่ียวกบัขอ้สมมติต่าง ๆ ขององคก์าร ทาํใหบุ้คลากรสามารถสร้างกลยทุธ์

ใหม่ เพ่ือการเรียนรู้  และมีทกัษะการเรียนรู้ในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ 4.1) การคิดเชิงระบบ เป็นแนวความคิดท่ีทาํให้

แบบแผนสมบูรณ์ยิง่ข้ึน และมีประสิทธิผล 4.2) การมีรูปแบบความคิด คือ ขอ้สนันิษฐานท่ีมีอิทธิพลต่อทรรศนะ 

และการกระทาํ 4.3) การมุ่งสู่ความเป็นเลิศ บ่งช้ีถึงความชาํนาญในระดบัสูง ซ่ึงจะตอ้งอาศยัการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

4.4) การเรียนรู้แบบช้ีนําตนเอง คือ การท่ีทุกคนตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะท่ีเป็นผูเ้รียนคนหน่ึง                   

โดยจะต้องมีทักษะในการประเมินตนเองและผสานกับเป้าหมายขององค์การ และ 4.5) การเสวนา คือ                          

การส่ือสารระดบัสูงระหวา่งบุคคล โดยตอ้งอาศยัการพินิจพิเคราะห์  

2. องคก์าร (Organization) หมายถึง การกาํหนดโครงสร้างสายการบงัคบับญัชาท่ีไม่ซบัซอ้นใหบุ้คคล

ทาํงานร่วมกนัอยา่งมีแบบแผน เป็นวิสัยทศัน์เชิงกลยทุธ์ขององคก์ารท่ีผูบ้ริหารระดบัสูงตอ้งให้การสนบัสนุน

และส่งเสริมในการพฒันาและเพ่ิมพนูความรู้ทั้งในสายงานและขา้มสายงาน มีวฒันธรรม และใหค้วามสาํคญักบั

การเรียนรู้ร่วมกนัทัว่ทั้งองคก์าร ซ่ึงมีองคป์ระกอบยอ่ย 4 ส่วน คือ วสิยัทศัน์ วฒันธรรม กลยทุธ์ และโครงสร้าง  

3. บุคคล (People) ประกอบไปดว้ยผูบ้ริหาร บุคลากร ผูรั้บบริการ เครือข่าย หุน้ส่วน และชุมชน โดยมี

การพฒันา ฝึกอบรมทกัษะความรู้ ความเช่ียวชาญ ใหโ้อกาส สนบัสนุน ส่งเสริม บุคลากรทุกระดบัอยา่งต่อเน่ือง 

4. การจดัการความรู้ (Knowledge Management) เป็นการนาํความรู้ท่ีมีอยูใ่นองคก์ารมาบริหารจดัการ

อย่างเป็นระบบเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองคก์าร โดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้ ไดแ้ก่ การแสวงหา

ความรู้ การสร้างความรู้ การจดัเก็บความรู้ การสืบคน้ การถ่ายโอน และการนาํไปประยกุตใ์ช ้
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5. เทคโนโลยี (Technology) หมายถึง การนาํเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งมาใชใ้นการเรียนรู้ของ

บุคลากร โดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้าง จดัเก็บ รวบรวม ถ่ายโอน และเผยแพร่ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 

โดยมีการพฒันาระบบสารสนเทศอยา่งต่อเน่ือง   

พิชญาภรณ์ อภิสิทธิเนตร และ ประสงค ์กลัป์ยาณะธรรม (2558) กล่าววา่ อิทธิพลของกระแสโลกาภิวตัน์

ส่งผลต่อองค์การอย่างมากในปัจจุบัน เพราะก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงรูปแบบการทาํงานเพ่ือตอบรับกับ

สภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป องค์การจึงจาํเป็นตอ้งมีการปรับตวัเพ่ือความอยู่รอด แนวคิดองคก์ารแห่ง                   

การเรียนรู้และการจดัการความรู้จึงเกิดข้ึนเพ่ือพฒันาองคก์ารใหมี้ศกัยภาพและสามารถดึงคุณค่าจากสินทรัพยท่ี์

ไม่มีตวัตน ซ่ึงก็คือองคค์วามรู้มาใชใ้หเ้กิดประโยชนแ์ก่องคก์าร  

เจษฎา นกนอ้ย, ณัฐวฒิุ โรจน์นิรุตติกุล, พยตั วฒิุรงค,์ กรภทัร์ จารุกาํเนิดกนก, เกรียงไกรยศ พนัธ์ุไทย 

และวชัรพงศ์ อินทรวงศ์ (2553) กล่าวว่า องค์การแห่งการเรียนรู้เป็นองค์การท่ีมีความมุ่งมัน่ท่ีจะขยายขีด

ความสามารถผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีมอย่างต่อเน่ือง มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้และพฒันา

ความรู้ความสามารถเพ่ือกระตุน้ใหเ้กิดความร่วมมือและการเรียนรู้ร่วมกนั เช่ือมโยงและพ่ึงพากนัระหวา่งบุคคล 

องคก์าร รวมทั้งชุมชนท่ีองคก์ารตั้งอยู ่โดยองคก์ารมีส่วนสนบัสนุนและส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ทัว่ทั้งองค์การ  

เพ่ือเป็นองคก์ารท่ีมีคุณภาพท่ีสามารถสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัและสามารถดาํรงอยู่ภายใตส้ภาวะ

แวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา องค์การแห่งการเรียนรู้จึงเป็นกลยุทธ์ท่ีสําคญัและจาํเป็นต่อการเป็น

องคก์ารยคุใหม่ ซ่ึงเป็นยคุท่ีเนน้การพฒันาไปท่ีทรัพยากรบุคคล 

องคก์ารแห่งการเรียนรู้เชิงนวตักรรม  เป็นการพฒันาองคก์ารให้ไปสู่การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 

เพ่ือท่ีจะทาํให้องคก์ารสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมและนาํไปสู่การสร้างนวตักรรมขององคก์ารไดซ่ึ้งผูบ้ริหารของ

องคก์ารจะตอ้งใหค้วามสาํคญั มีการสร้างสรรคอ์งคค์วามรู้ (knowledge creation)และมีความสามารถในการถ่าย

โอนความรู้เหล่านั้น ไปยงัสมาชิกอ่ืนในองคก์ารเพ่ือใหเ้กิดการผลอยา่งต่อเน่ือง โดยผา่นช่องทางการส่ือสารและ

เทคโนโลยตี่างๆ ท่ีมีการ สร้างฐานขอ้มูลท่ีเขา้ถึงกนัไดท้ั้งภายในและภายนอกองคก์าร มีบรรยากาศท่ีสนบัสนุน 

(supportive atmosphere) เป็นบรรยากาศภายในองค์การท่ีมุ่งสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีให้กับสมาชิก เพ่ือนําไปสู่                

การสร้างสรรคน์วตักรรมและพฒันาศกัยภาพอยา่งเป็นอิสระและต่อเน่ืองเป็นองคก์ารท่ีเอาใจใส่ต่อความเป็น

มนุษย ์เคารพศกัด์ิศรีซ่ึงกนัและกนั มีความเสมอภาคเท่าเทียมกนัไร้ซ่ึงการแบ่งแยกและสนบัสนุนการมีส่วนร่วม

ในการทาํงาน (พิชิต เทพวรรณ, 2005) 

               จะเห็นไดว้า่ แนวคิดองคก์ารแห่งการเรียนรู้มีวิวฒันาการและมุมมองท่ีแตกต่างกนัของนกัวิชาการมา

อยา่งต่อเน่ือง จากรายละเอียดขา้งตน้น้ีกล่าวไดว้่า องคก์ารแห่งการเรียนรู้ คือ องคก์ารท่ีมีความตอ้งการเรียนรู้ 

เพ่ือนาํไปสู่การพฒันากระบวนการทาํงานและองคก์าร โดยการแบ่งปันความคิดในการทาํงาน การปรับตวัใหเ้ขา้

กับสถานการณ์และสภาพแวดลอ้ม มีการลงทุนดา้นทรัพยากรให้บุคลากรทุกระดบัเกิดการเรียนรู้ ตลอดจน               

การสร้างค่านิยมเก่ียวกบันวตักรรมและทดลองทาํส่ิงใหม่ ๆ จนกลายเป็นวฒันธรรมขององคก์าร   

ความสัมพนัธ์ระหว่างนวตักรรมองค์การและแนวคดิองค์การแห่งการเรียนรู้   

               นวตักรรมเป็นท่ีมาของความได้เปรียบในการแข่งขนัอย่างย ัง่ยืนขององค์การ แนวคิดองค์การแห่ง                

การเรียนรู้อธิบายวา่ การพฒันาและเคล่ือนยา้ยความรู้นาํไปสู่การสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัอยา่งย ัง่ยนื 

การพฒันาและการถ่ายโอนความรู้เป็นส่วนหน่ึงของการมุ่งเน้นนวตักรรม เน่ืองจากการมุ่งเน้นนวตักรรม

เก่ียวขอ้งกบัความเขา้ใจและความเช่ือเก่ียวกบันวตักรรม ความรู้ใหม่จึงถือเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นต่อองคก์าร ทุนดา้น

ความรู้ท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็วทัว่ทั้งองคก์ารทาํให้องคก์ารเติบโตและแข็งแกร่งข้ึนเพ่ือตอบสนองความตอ้งการ
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5. การนําแนวคิดและการศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้ 

 จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรม ผูเ้ขียนไดน้าํแนวคิดต่างๆ มาบูรณาการกบัการศึกษาดูงานใน

ประเด็นต่างๆ ดงัน้ี 

1. Internet of Things (IoT) คือ การท่ีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ สามารถเช่ือมโยงหรือส่งขอ้มูลถึงกนั

ได้ด้วยอินเทอร์เน็ต โดยไม่ตอ้งป้อนขอ้มูล การเช่ือมโยงน้ีทาํให้สามารถสั่งการ ควบคุมการใช้งานอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ไดแ้ก่ Smart Device, Smart Grid, Smart Home, Smart Network, 

Smart Intelligent Transportation (Wiboonyasake, 2022) 

2. แผนพฒันาธุรกิจอย่างย ัง่ยืน (Business Continuity Plan: BCP) มีการกาํหนดแนวทางการดาํเนินการ

ของหน่วยงานเม่ือเกิดสภาวะวิกฤตหรือภยัต่าง ๆ ท่ีส่งผลใหก้ระบวนการทาํงานของหน่วยงานหยดุชะงกั เพ่ือให้

สามารถกลบัมาดาํเนินการไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  

3. Kaizen เป็นแนวคิดท่ีนาํมาใชใ้นการบริหารการจดัการอย่างมีประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นท่ีการมีส่วน

ร่วมของพนักงานทุกคน ร่วมกันแสวงหาแนวทางใหม่ๆ เพ่ือปรับปรุงวิธีการทาํงานและสภาพแวดลอ้มใน                   

การทาํงานใหดี้ข้ึนอยูเ่สมอ หวัใจสาํคญัอยูท่ี่ตอ้งมีการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองไม่มีท่ีส้ินสุด  

               ผูเ้ขียนไดน้ําแนวความคิดต่างๆ มาเช่ือมโยงกับการศึกษาดูงานและเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้                    

ดงัตารางท่ี 1 

 

 

 

 

 

ของลูกคา้ และเกิดความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั (เจษฎา นกน้อย, 2560) การมุ่งเน้นนวตักรรมโดยการพฒันา

ความรู้และการสร้างสมรรถนะท่ีเกิดข้ึนภายในองคก์ารนั้นมีสมมติฐานพ้ืนฐานท่ีสาํคญั คือ 

1. การนาํนวตักรรมมาใชเ้ป็นความตอ้งการขององค์การและคนในองคก์าร นวตักรรมสามารถสร้าง

พลังในการทําให้ผลการดําเนินงานขององค์การสูงข้ึน (Dos Santos and Pfeffers, 1995) โดยองค์การต้องมี                 

การบริหารทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือทาํใหพ้นกังานมีแนวทางในการดาํเนินงานตามทิศทางเชิงกลยทุธ์ขององคก์าร 

2. องค์การนวตักรรมมีลักษณะท่ีแตกต่างจากองค์การท่ีไม่สร้างนวตักรรม (Damanpour, 1987)                       

ซ่ึงจาํเป็นตอ้งอาศยัทรัพยากรท่ีมีคุณค่าเฉพาะขององคก์าร 

นอกจากน้ี องค์การท่ีมีการนํานวตักรรมมาปรับใช้ในการดาํเนินงาน โดยพยายามเรียนรู้และใช้ 

ความคิดสร้างสรรคป์รับนวตักรรมให้เหมาะสม (Hisrich and Kearney, 2014) จะช่วยให้เกิดระบบการทาํงานท่ี

รวดเร็ว ลดภาระของบุคลากรลง และเกิดกระบวนการพฒันาท่ีทนัสมยัและทนัตอ่เหตุการณ์มากข้ึน (Bessant and 

Tidd, 2015) ตวัอย่างเช่น Sarder (2016) ท่ีพบว่า ปัจจุบันโซเชียลมีเดียได้กลายเป็นปัจจัยท่ีเร่งรัดองค์การใน                  

การเรียนรู้นวตักรรมใหม่ ดงันั้นจึงมีช่องวา่งในการกา้วสู่การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ขององคก์าร และเพ่ือให้

กลายเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้เชิงนวตักรรม ปัจจยัสาํคญัคือผูน้าํและสมาชิกขององคก์ารจะตอ้งร่วมกนัสร้าง

และพฒันานวตักรรมข้ึน นําไปสู่การสร้างแผนกลยุทธ์ในการขับเคล่ือนองค์การ ซ่ึงมีความสําคัญยิ่งต่อ                      

การพฒันาองคก์ารใหก้า้วหนา้และยัง่ยนืตลอดไป  
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ตารางที ่1 การนาํแนวคิดและการศึกษาดูงานมาประยกุตใ์ช ้

แนวคิด หลกัการใช้งานและความโดดเด่น การประยุกต์ใช้ 

Internet of Things (IoT) อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ต่างๆ ในโรงงานผลิต บริษทั 

เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จาํกัด จังหวดัระยอง 

สามารถเ ช่ือมโยงหรือส่งข้อมูลถึงกันได้ด้วย

อินเทอร์เน็ต โดยไม่ต้องป้อนข้อมูล ทั้ ง น้ี  IoT                     

ยงัสามารถเช่ือมต่อเคร่ืองจกัรอุตสาหกรรมทั่วทั้ ง

โรงงาน เพ่ือรวบรวมขอ้มูลและตรวจสอบเคร่ืองจกัร

ต่างๆ อีกทั้ งย ังช่วยค้นหาปัญหา ปรับปรุงและ

พฒันา เพ่ือหลีกเล่ียงความลม้เหลวท่ีจะเกิดข้ึนใน

อนาคต 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT ภายใน

องค์การในด้านการเก็บขอ้มูลท่ีแม่นยาํ

และเป็นปัจจุบนั โดยการเช่ือมต่อข้อมูล

ทั้ ง ห ม ด ภ า ย ใ น อ ง ค์ ก า ร ผ่ า น ร ะ บ บ

อินเทอร์เน็ต เพ่ือช่วยลดตน้ทุนและเพ่ิม

ผลผลิต 

แผนพฒันาธุรกิจ 

อยา่งยัง่ยนื (Business 

Continuity Plan: BCP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Production Department BCP 

การป้องกันความเส่ียงของฝ่ายการผลิตโดยการ

กระจายสถานท่ีตั้งของศูนยก์ารผลิตและโลจิสติกส์

และมีฐานการผลิตครอบคลุมทั้ งประเทศหลักๆ               

29 ประเทศทัว่โลก พร้อมทั้งมีระบบสินคา้คงคลงัท่ี

กวา้งขวาง 

2. Technical Department BCP  

โดยการก่อตั้ งเครือข่ายวิศวกรรมระดับโลก ซ่ึงมี

เจ้าหน้าท่ีวิศวกรรมจาํนวน 1,700 คน ท่ีสามารถ

ตอบสนองและแก้ปัญหาให้แ ก่ ลูกค้าทั่วโลก 

สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งแม่นยาํ รวดเร็ว อีกทั้งยงั

มีศูนยป์ฏิบติัการทางเทคนิคอ่ืนๆ ท่ีทาํงานคู่ขนาน

กนั มีสาํนกังานขาย 532 แห่งใน 83 ประเทศทัว่โลก 

มีพนกังานขายทัว่โลกจาํนวน 8,700 คน เพ่ือรองรับ

และตอบสนองลูกค้าจากหลายประเทศ ทําให้

สามารถส่งมอบความพึงพอใจให้กับลูกค้าใน

ตลาดโลกได ้

3. Management and Finance Related BCP  

มีการจัดตั้ งคณะกรรมการท่ีปรึกษา และสร้าง

รากฐานทางการเงินท่ีแขง็แกร่ง สามารถทาํใหลู้กคา้

และพนกังานเกิดความไวว้างใจ 

4. Information Security (Applicable to all departments) 

ดว้ยวิธีการเสริมความปลอดภยัของขอ้มูลพ้ืนฐาน

แบบครบวงจร การตรวจจบัการโจมตีทางไซเบอร์

โดยอตัโนมติั และมีการติดตั้งศูนยข์อ้มูลเพ่ือสร้าง

ระบบการกูคื้นขอ้มูลหลงัภยัพิบติั 

การนาํแผนพฒันาธุรกิจอยา่งยัง่ยนื (BCP) 

มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของ

องค์การในดา้นและฝ่ายต่างๆ เพ่ือความ

อยู่รอดขององค์การ และสามารถพฒันา

ให้เป็นองค์การแห่งนวัตกรรมในโลก

ดิจิทลัไดอ้ยา่งยัง่ยนื 
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ตารางที ่1 (ต่อ) 

แนวคิด หลกัการใช้งานและความโดดเด่น การประยุกต์ใช้ 

Kaizen เป็นหลกับริหารหน่ึงท่ีบริษทั เอส.เอ็ม.ซี. 

(ประเทศไทย) จํากัด นํามาใช้ภายใน

องคก์าร ส่วนหน่ึงเพราะเป็นหลกับริหารท่ี

สามารถสร้างความยัง่ยืนให้กบัองคก์ารได ้

โ ดย เน้น ท่ี ก า ร ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ พัฒนา ท่ี

กระบวนการอยา่งต่อเน่ือง 

 

เ ป็นการสร้างมุมมองต่อพนักงานทุก

ระดับขององค์การว่าทุกกระบวนการ 

และขั้ นตอนต่างก็สามารถพัฒนาให้มี

ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พได้  ส า มา ร ถ ย ก ร ะ ดับ

มาตรฐาน ลดการใช้ทรัพยากรทั้ งด้าน

เวลา แรงงาน และทรัพยากรท่ีจบัตอ้งได ้

ส่งผลใหส้ามารถลดค่าใชจ่้ายได ้  

 

6. สรุป 

 บทความน้ีเกิดข้ึนจากการท่ีผูเ้ขียนไดมี้โอกาสไปศึกษาดูงานท่ีโรงงานผลิต บริษทั เอส.เอม็.ซี. (ประเทศ

ไทย) จาํกดั จงัหวดัระยอง ซ่ึงเป็นหน่ึงในองค์การแห่งการเรียนรู้เชิงนวตักรรมเพ่ือพฒันาองค์การอย่างย ัง่ยืน 

เน่ืองจากมีการใชอ้งค์ความรู้ในการสร้างนวตักรรมให้เกิดข้ึน เพ่ือเพ่ิมคุณค่าในการพฒันาการผลิตสินคา้ และ

บริการท่ีมีคุณภาพเพ่ือตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ อนัจะนาํมาซ่ึงความไดเ้ปรียบ

ทางการแข่งขนัท่ามกลางกระแสโลกาภิวตัน์ท่ีรุนแรง ทั้ งน้ีในการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้เชิงนวตักรรม

จาํเป็นตอ้งท่ีมีความรู้ความเขา้ใจในประเด็นต่างๆ ขององค์การเป็นอย่างดี อีกทั้ งผูบ้ริหารองค์การควรสร้าง

บรรยากาศภายในองคก์ารให้เหมาะสมต่อการสร้างสรรคแ์นวคิดใหม่ๆ อยูต่ลอดเวลา โดยไดน้าํแนวคิดองคก์าร

แห่งการเรียนรู้มาบูรณาการกบันวตักรรมองค์การในประเด็นต่างๆ ไดแ้ก่ Internet of Things (IoT) แผนพฒันา

ธุรกิจอยา่งย ัง่ยืน (Business Continuity Plan: BCP) และ Kaizen พบวา่องคก์ารท่ีมีการนาํเอานวตักรรมมาปรับใช้

ในการดาํเนินงาน จะช่วยให้เกิดระบบการทาํงานท่ีรวดเร็ว ลดภาระของบุคลากร ลดเวลาทาํงาน สามารถสร้าง

ผลงานออกมาไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและมีเสถียรภาพ   

 

7. ข้อเสนอแนะ 

1. การศึกษาดูงานคร้ังน้ีเป็นเพียงการศึกษาดูงานดา้นปัจจยัการพฒันาองคก์ารอยา่งย ัง่ยนืเท่านั้น เพ่ือให้

ไดข้อ้มูลท่ีน่าเช่ือถือและมีนํ้ าหนกัมากยิ่งข้ึนนั้น ควรนาํแนวคิดหรือองคค์วามรู้ท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นทุกบริบท

ขององคก์าร  

2. ควรศึกษาถึงปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการบริหารจดัการองคก์าร ตวัอยา่งเช่น การทาํงานเป็นทีมอยา่ง

มีประสิทธิภาพ ทาํใหเ้กิดความคิดสร้างสรรคแ์ละพฒันาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งยดืหยุน่  

3. ควรศึกษาทางดา้นการนาํไปใชป้ฏิบติัอย่างต่อเน่ืองมากยิ่งข้ึน เพ่ือจะทาํให้องคก์ารสามารถพฒันา

ไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ยงัข้ึนอยู่กับวฒันธรรมขององค์การท่ีตอ้งมีการสร้างบรรยากาศให้เกิด                   

การเรียนรู้ เช่น การเน้นการพบปะพูดคุยเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็น ตลอดจนบุคลากรในองค์การจะตอ้งมี             

ความกระตือรือร้น 
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การศึกษาองค์ประกอบพื้นฐานทีม่ผีลต่อการพฒันา DIGITAL TWIN ในองค์กร  

กรณศึีกษา: รัฐวสิาหกจิที่เกีย่วข้องกบักจิการพลงังานแห่งหน่ึงในประเทศไทย 

THE STUDY OF THE BASIC ELEMENTS AFFECTING  

THE DEVELOPMENT OF DIGITAL TWIN IN THE ORGANIZATION 

 CASE STUDY: STATE ENTERPRISES RELATED TO THE ENERGY 

INDUSTRY IN THAILAND 
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บทคัดย่อ 

 Digital Twin  ถือเป็นหน่ึงในเทคโนโลยีท่ีไดรั้บความสนใจเป็นอยา่งมากในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา และ                    

มีแนวโน้มท่ีจะนํามาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เพ่ิมข้ึนในอนาคต ด้วยความสามารถในการจําลอง

สถานการณ์ และ ประเมินความเป็นไปได ้เพ่ือใชใ้นการตดัสินใจในสถานการณ์ต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบัวตัถุ 

สินทรัพย ์กระบวนการ หรือระบบใดๆ  ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ หน่ึงในประเด็นท่ีน่าสนใจ คือ การนาํ DT มา

ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตและระบบส่งไฟฟ้าแรงสูง เน่ืองจากมีความสําคญักับความมั่นคงและ

เศรษฐกิจของประเทศ การศึกษาองคป์ระกอบขั้นพ้ืนฐานท่ีมีผลต่อการพฒันา Digital Twin ในองค์กร จะทาํให้

องคก์รท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบการบริหารการผลิตไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้าแรงสูงของประเทศ รวมถึงองคก์รอ่ืนท่ีมี

บริบทคลา้ยคลึงกนั สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการวิเคราะห์ต่อยอดเพ่ือนาํไปสู่การปรับปรุงองคก์รในดา้นต่างๆ 

ใหส้ามารถพฒันา Digital twin ในองคก์รไดจ้ริงอยา่งมีประสิทธิภาพ งานวจิยัคร้ังน้ีจึงไดศึ้กษาและรวบรวมขอ้มูล

จากการทบกวนวรรณกรรม สร้างโมเดลตน้แบบงานวิจัย สัมภาษณ์เชิงลึกจากผูเ้ช่ียวชาญท่ีเก่ียวขอ้ง พฒันา                      

ขอ้คาํถามขององคป์ระกอบในดา้นตา่ง ๆ แลว้จึงนาํไปทดสอบความตรงเชิงเน้ือหาจากผูเ้ช่ียวชาญในรัฐวสิาหกิจท่ี

เก่ียวขอ้งกบักิจการพลงังานแห่งหน่ึงในประเทศไทย เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงโมเดลองคป์ระกอบพ้ืนฐานในการวเิคราะห์

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันา Digital Twin ในองคก์ร 

 

คาํสําคญั: Digital Twin, Elemental Model, Energy Industry 
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ABSTRACT 

Digital Twin has been one of the latest trending technologies and will be applied in various industries 

in the future. The simulation ability of objects, assets, processes, or systems could make effective decisions in 

multiple scenarios. One of the intriguing possibilities is the application of Digital Twin in state enterprises 

responsible for electricity generating and transmission management Since it directly relates to the energy security 

and economy of the country. Studying the basic elements that affect the development of digital twins in the 

organization would make the state enterprises and all other organizations with similar contexts be used as a 

guideline for further analysis to develop the digital twin effectively. Therefore, this research collects information 

by literature review, creates a research prototype model, in-depth interviews with relevant experts, develops 

questions of components in various fields, and content validation from experts in state enterprises related to the 

energy industry in Thailand to derive the elemental model that affects the development of digital twins in the 

organization. 

 

Keywords: Digital Twin, Elemental Model, Energy Industry 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 Digital twin (DT) คือ การบูรณาการเทคโนโลยทีางดา้น 3D Modeling, AI Algorithm, Internet of Thing 

(IoT), Cloud Computing และเทคโนโลยีอ่ืนๆ มาร่วมกนัจาํลองวตัถุ สินทรัพย ์กระบวนการ หรือ ระบบใดๆ ท่ีมี

ลกัษณะทางกายภาพ (Physical) ใหเ้ป็นแบบจาํลองฝาแฝดเสมือน (Digital Twin) ในรูปแบบสามมิติ มีการเช่ือมต่อ

ส่ือสารขอ้มูลระหวา่งแบบจาํลองเสมือน กบัวตัถุ สินทรัพย ์กระบวนการ หรือ ระบบ (Physical) แบบสองทิศทาง

อยา่ง Real-Time ทาํใหส้ามารถเขา้ใจถึงพฤติกรรมของส่ิงนั้นๆ ส่งผลใหส้ามารถจาํลองสถานการณ์ และประเมิน

ความเป็นไปได ้เพ่ือใชใ้นการตดัสินใจในสถานการณ์ต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบัวตัถุ สินทรัพย ์กระบวนการ หรือ 

ระบบนั้นๆ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ หลายปีท่ีผ่านมาพบว่าแนวโน้มการเติบโตของตลาด DT สูงข้ึนมากอย่าง

ต่อเน่ืองในหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมยานยนต ์ธุรกิจ

พลังงานและสาธารณูประโภค อุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น (Grand View 

Research, 2021) สําหรับ DT ในอุตสาหกรรมการผลิตและระบบส่งไฟฟ้าแรงสูง Fingrid บริษัทผูดู้แลระบบ

โครงข่ายไฟฟ้าแรงสูงของประเทศ Finland ไดร่้วมมือกบับริษทั Siemens เพ่ือพฒันา Digital Grid Model ท่ีช่ือวา่ 

ELVIS ซ่ึงเป็นการนําเทคโนโลยี DT มาใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ซ่ึงทาํให้สามารถลดคน ลดเวลาใน                  

การทาํงานได้อย่างมากก่อให้เกิดประโยชน์กับอย่างมหาศาล (Siemens, 2018) หากรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบั

กิจการพลงังานในประเทศไทย สามารถนาํเอาเทคโนโลยี DT มาใชง้านไดอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพจะก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อความมัน่คงทางพลงังานและเศรษฐกิจของประเทศ หากแต่เทคโนโลยี DT เป็นเทคโนโลยีใหม่ท่ี

ไม่ไดส้ามารถนาํมาใชง้านไดอ้ยา่งสาํเร็จรูป ยงัมีปัจจยัอีกหลายดา้นท่ีจาํเป็นท่ีจะตอ้งทาํการศึกษาเพ่ือใหเ้ขา้ใจถึง

องค์ประกอบท่ีมีผลต่อการพฒันาเทคโนโลยีดงักล่าวในองคก์ร ผูว้ิจยัจึงเห็นความสําคญัและมีความสนใจท่ีจะ

ศึกษาเก่ียวกบัโมเดลองคป์ระกอบในดา้นต่างๆ ขององคก์รท่ีมีผลต่อการพฒันา DT ในบริบทของรัฐวิสาหกิจท่ี

เก่ียวขอ้งกบักิจการพลงังานแห่งหน่ึงในประเทศไทย ซ่ึงจะส่งผลใหอ้งคก์รสามารถนาํผลการวจิยัเป็นแนวทางใน

การปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงองคก์รใหเ้อ้ือต่อการพฒันาเทคโนโลย ีDT มาใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
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2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

เพ่ือศึกษา และสร้างโมเดลองคป์ระกอบขั้นพ้ืนฐานท่ีมีผลต่อการพฒันา Digital Twin ในองคก์ร  

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 จากการทบกวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนาํ DT มาใชใ้นอุตสาหกรรมการผลิต พบวา่เกิดอุปสรรค

ข้ึนหลากหลายดา้นซ่ึงสามารถออกมาไดเ้ป็น 4 หวัขอ้หลกั ซ่ึงไดแ้ก่ 1) ระบบและดทคโนโลย ีซ่ึงนิยามถึงการขาด

ความพร้อมดา้นงานเทคโนโลยี และ โครงสร้างพ้ืนฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) กระบวนการ ซ่ึงกล่าวถึง

การรวมกระบวนต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง มาตรฐานกระบวนการ และ หนทางการนําเทคโนโลยีไปใช้ท่ีชัดเจน                           

3) บุคลากรและความสามารถ คือ ทศันคติท่ีต่อตา้นความเปล่ียนแปลง กลวัในส่ิงท่ีตวัเองไม่รู้ รวมถึงขาดทกัษะ

และความสามารถ 4) วฒันธรรมและกลยทุธ์ คือ มีการทาํงานอยา่ง Silos ในองคก์ร วฒันธรรมองคก์รท่ีไม่เอ้ือต่อ

การเปล่ียนแปลง รวมถึงความยากในการวดัผลประโยชน์ท่ีจะได้จากการนํา DT มาใช้ (Neto et al., 2020)                      

ในทาํนองเดียวกนักบัอุตสาหรกรรมสารธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน จากขอ้มูลการใหส้มัภาษณ์ผูบ้ริหารระดบัอาวุโส 

และสมาชิกระดบั C-Suite จากสหราชอาณาจกัร และ UK-based infrastructure clients and developers ท่ีอายุอยู่

ในช่วง 39 - 62 ปี จาํนวน 9 ท่าน จากอุตสาหรกรรมสารธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน พบวา่อุปสรรคและความทา้ทาย

ในการนําเอา DT มาใช้แบ่งเป็นหัวขอ้ใหญ่ๆ  ได้แก่ การนําเทคโนโลยีมาใช้ วฒันธรรมองค์กร และการขาด

บุคลากรท่ีมีทกัษะ (Broo and Schooling, 2021) และดว้ยความท่ี DT เป็นเหมือนส่ิงใหม่ท่ีเพ่ิงเขา้มามีบทบาทใน

อุตสาหกรรมต่างๆ ความท้าทายในการใช้ DT จึง DT อาจเกิดจากความแปลกใหม่ของเทคโนโลยี การขาด                 

ความเขา้ใจในนิยามและคุณค่า การขาดมาตรฐานและขอ้บงัคบั การขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ การขาด

ซอร์ฟแวร์ท่ีนํามาสนับสนุน เป็นตน้ (Singh M. et al., 2021) จะพบว่าแต่อุตสหกรรมท่ีมีความพยายามนาํ DT               

มาใชม้กัพบกบัอุปสรรคและความทา้ทายท่ีมีความคลา้ยคลึงกนั และจากการศึกษาเก่ียวกบัการปฏิวติัอุตสาหกรรม 

4.0 ยงัพบอีกว่า DT เป็นหน่ึงในเทคโนโลยีท่ีจะมีบทบาทสําคญัในการพลิกโฉมโลกอุตสาหกรรม โดยพบว่า 

ความทา้ทายในการนาํ DT มาใชใ้นอุตสาหกรรมต่างๆ ไดแ้ก่ การขาดเทคนิคและวิธีการในการสร้างแบบจาํลอง

เสมือน (Virtual Model) โครงสร้างองค์กร ระบบการเช่ือมต่อ และ รับ – ส่ง ขอ้มูล Real-time ขาดความรู้และ

ทกัษะ และ ขาดความเช่ือมนัในระบบ (Pires et al., 2019) สําหรับในอุตสหกรรม Oil & Gas (O&G) ซ่ึงถือเป็น            

อีกหน่ึงอุตสาหกรรมพลงังานขนาดใหญ่ก็ไดรั้บผลกระทบจาการปฏิวฒัอุตสาหกรรม 4.0 และพบเจอปัญหาใน

การพฒันา DT ในอุตสหกรรมเช่นกนั ไม่วา่จะเป็นความปลอดภยัทางไซเบอร์ ขาดมาตรฐาน ขอบเขตไม่แน่นอน 

เจา้ของขอ้มูลและการแบ่งปันขอ้มูล โมเดลธุรกิจ บุคลากร และ นโยบาย และสุดทา้ย คือ ความถูกตอ้งของขอ้มูล 

(Wanasinghe et al., 2020) นอกจากน้ีเม่ือปี ค.ศ. 2019 บริษทัท่ีปรึกษาขา้มชาติขนาดใหญ่อย่าง Deloitte Touche 

Tohmatsu Limited มีสาขาอยูก่วา่ 150 ประเทศทัว่โลก ไดน้าํเสนอบทความเร่ือง “Lack of Vision, Organizational 

Silos Challenge Strategy for Industry 4.0” ซ่ึงมีการรวบรวมคาํตอบของแบบสอบถามจากผูบ้ริหารระดับสูง

ทั้งหมด 19 ประเทศ จาํนวน 2042 ท่าน จากบริษทัท่ีมีรายไดต้่อปีมากกวา่ 1 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐ โดยเก็บขอ้มูล

ในปี ค.ศ. 2018 โดยใหผู้ต้อบแบบสอบถามจดัอนัดบั 3 อนัดบั จากมากไปนอ้ย ของความทา้ทายต่อการวางกลยทุธ

รองรับการปฏิวติัอุสาหกรรม 4.0 จากปัจจยัท่ีถูกคดัมา 11 ปัจจยั แลว้จดัอนัดบัจากคาํตอบของแบบสอบถาม ซ่ึงทาํ

ให้การจดัลาํดบัความทา้ทายในการปรับเปล่ียนกลยทุธ์ให้รองรับแต่การปฏิวติัอุตสาหกรรม 4.0 ไดผ้ลลพัธ์ดงัน้ี               

1) การขาดวิสัยทศัในส่วนของการเป็นผูน้าํ 2) มีเทคโนโลยใีหเ้ลือกใชม้ากเกินไป 3) Organization Silos 4) แรงกดดนั

ท่ีตอ้งผลลพัธ์ระยะสั้น 5) ขาดทกัษะท่ีจาํเป็น 6) ขาดมุมมองท่ีหลากหลาย 7) ต่อตา้นการเปล่ียนแปลง 8) ขาดการบงัคบั
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ใช้กลยุทธ์ 9) เงินลงทุน 10) ก้าวในการเปล่ียนแปลง 11) กลวัความลม้เหลว ต่อมาในปี ค.ศ. 2020 Fraunhofer 

Institute for Production Systems and Design Technology ไดพ้ฒันาแนวทางเพ่ือกาํหนดและประเมินระดบั Maturity 

ขององคก์รเก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลย ีDT โดยไดท้าํการ เก็บรวบรวมขอ้มูล 26 บริษทัในอุตสาหกรรมการผลิตใน

กลุ่ม The dominant states of the German language Sprachraum: DACH โดยใช้ขอ้คาํถามในการเก็บขอ้มูลจาก

กลุ่มตัวอย่างแล้วใช้ Gauge chart ในการแสดงระดับ Maturity ใน 3 มิติ คือ Understanding and application, 

Strategy and concept และ Implementation โดยจากการประเมินระดับ Maturity สามารถสรุปได้ว่าส่ิงท่ีต้อง

คาํนึงถึงเก่ียวกบัความพร้อมของ DT องคก์ร ไดแ้ก่ ความเขา้ใจเก่ียวกบั DT การประยกุตใ์ช ้DT ความตอ้งการท่ีจะ

เปล่ียนและปรับปรุงผลิตภณัฑ์และกระบวนการให้ดีข้ึน ระบบท่ีตอ้งใชแ้ละงานท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้มูลโครงสร้าง

สารสนเทศและระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และทกัษะท่ีจาํเป็น 

 เม่ือศึกษาทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัปัญหา อุปสรรค และ ความทา้ทายในการพฒันา DT ในอุตสาหกรรม

ต่างๆ และการปฏิวฒิัอุสาหกรรม 4.0 ทาํให้ผูว้ิจยัสามารถจดักลุ่มของปัญหา อุปสรรค และ ความทา้ทายเหล่าน้ี

เป็นองคป์ระกอบดา้นต่างๆ ซ่ึงสามารถจดักลุ่มองคป์ระกอบออกมาได ้3 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่ กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐาน

ของระบบและเทคโนโลย ีกลุ่มทรัพยากรบุคคลและความสามารถของบุคลากร และกลุ่มวฒันธรรมองคก์ร 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

 สําหรับงานวิจัยเร่ืองการศึกษาองค์ประกอบพ้ืนฐานท่ีมีผลต่อการพฒันา Digital Twin ในองค์กร 

กรณีศึกษา: รัฐวสิาหกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการพลงังานแห่งหน่ึงในประเทศไทย มีขั้นตอนในการดาํเนินงานดงัน้ี  

 ขั้นตอนท่ี 1 การทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) เป็นกระบวนการศึกษาตามวตัถุประสงคก์ารวิจยั

เพ่ือสืบค้น และรวบรวมข้อมูลแนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวข้อง มาเป็นแนวทางในการศึกษา วิเคราะห์ และ 

สังเคราะห์เน้ือหาในงานวิจัย ซ่ึงผูว้ิจัยได้แบ่งหัวขอ้ในการศึกษาดังน้ี 1) บริบทขององค์กรท่ีเป็นกรณีศึกษา                     

2) นิยามของ Digital Twin 3) การนาํ Digital Twin มาใชใ้นอุตสาหกรรมต่างๆ 4) อุปสรรคและความทา้ทายใน

การพฒันา Digital Twin ในอุตาสหกรรมต่าง ๆ 

 ขั้นตอนท่ี 2 สร้างโมเดลตน้แบบงานวจิยั จากการทบทวนวรรณกรรมในขั้นตอนท่ี 1 โดยทาํการรวบรวม

นําเอาอุปสรรคและความท้าทายในการพฒันา Digital Twin ในอุตสาหกรรมต่างๆ ท่ีมีบริบทคล้ายคลึงกับ

รัฐวสิาหกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการพลงังานแห่งหน่ึงในประเทศไทย มาจดักลุ่มเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงองคป์ระกอบในดา้น

ต่างๆ ท่ีจะทาํการศึกษาวจิยัเกิดเป็นโมเดลตน้แบบขั้นมา 

 ขั้นตอนท่ี 3 สัมภาษณ์เชิงลึกผูเ้ช่ียวชาญในการพฒันา Digital Twin ในองคก์ร จาํนวน 3 ท่าน เพ่ือเป็น

การยืนยนัความครบถว้นของโมเดลงานวิจยัท่ีถูกสร้างข้ึนโดยผูว้ิจยั จากการทบทวนวรรณกรรมและการจดักลุ่ม

ขององคป์ระกอบ 

 ชั้นตอนท่ี 4 พฒันาขอ้คาํถามและทดสอบความตรงเชิงเน้ือหา หลงัจากไดท้าํการยืนยนัความครบถว้น

ของโมเดลงานวจิยัท่ีถูกสร้างข้ึนแลว้ จึงนาํเอาองคป์ระกอบแต่ละรายการในโมเดลมาพฒันาเป็นขอ้คาํถาม แลว้จึง

นาํขอ้คาํถามไปทดสอบความตรงเชิงเน้ือหาจากผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 5 ท่าน ในรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการ

พลงังานแห่งหน่ึงในประเทศไทย ผ่านการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence : 

IOC) ซ่ึงมีสูตรการคาํนวณหา ดงัน้ี 

 

    𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 = ∑𝑅𝑅
𝑁𝑁
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  เม่ือ IOC คือ ค่าดชันีความสอดคลอ้ง 

   R คือ คะแนนความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญต่อขอ้คาํถามแต่ละขอ้ 

   N คือ จาํนวนผูเ้ช่ียวชาญ 
 

 ขั้นตอนท่ี 5 สรุปผล ทาํการแปลผลองคป์ระกอบทั้งหมดในโมเดลจากความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญผ่านดชันี

ความสอดคลอ้ง และ สรุปเป็นโมเดลองคป์ระกอบพ้ืนฐานท่ีมีผลต่อการพฒันา Digital Twin ในองคก์ร 

 

5. ผลการวจัิย 

 จากการดาํเนินงานวิจยัตามขั้นตอนขา้งตน้ ทั้งการศึกษาทบทวนวรรณกรรม ศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

และการสัมภาษณ์เชิงลึกผูเ้ช่ียวชาญ ทาํให้สามารถวิเคราะห์เพ่ือสรุปเป็นโมเดลองคป์ระกอบพ้ืนฐานท่ีมีผลต่อ 

การพฒันา Digital Twin ในองคก์ร ในบริบทของรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการพลงังานแห่งหน่ึงในประเทศ

ไทยไดเ้ป็นโมเดลองคป์ระกอบดงัภาพท่ี 1 โดยผูว้จิยัไดท้าํการทดสอบความตรงเชิงเน้ือหา หรือ Content Validity 

โดยไดท้าํการขอความอนุเคราะห์ผูเ้ช่ียวชาญใหค้ะแนนขอ้คาํถามแต่ละขอ้ พร้อมทั้งใหข้อ้เสนอแนะกบัขอ้คาํถาม

ในแต่ละขอ้ เพ่ือหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง หรือ IOC และ ปรับปรุงขอ้คาํถามให้มีความเหมาะสม ทั้งน้ี ไดข้อ

ความอนุเคราะห์จากผูเ้ช่ียวชาญจํานวน 5 ท่าน ได้แก่ ผูเ้ช่ียวชาญด้านการพฒันาเทคโนโลยีและปรับปรุง

กระบวนการทาํงานในองค์กร จาํนวน 2 ท่าน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ จาํนวน 1 ท่าน ผูเ้ช่ียวชาญ

ด้านการบริหารสินทรัพยร์ะบบส่ง จาํนวน 1 ท่าน และผูเ้ช่ียวชาญด้านการออกแบบสถานีไฟฟ้าแรงสูงและ

อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง จาํนวน 1 ท่าน 

สาํหรับองคป์ระกอบในการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี มีดว้ยกนั 3 ดา้นหลกั ไดแ้ก่ โครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ

และเทคโนโลยี (System and Technology Infrastructure) ทรัพยก์รบุคคลและความสามารถของบุคลากร (People 

and Competence) และวฒันธรรมองคก์ร (Organization Culture) โดยไดพ้ฒันาขอ้คาํถามทั้งส้ิน 29 ขอ้ โดยมีนิยาม

องคป์ระกอบและรายละเอียดขอ้คาํถาม ดงัตารางท่ี 1 และ ผลการทดสอบความตรงเชิงเน้ือหา ดงัตารางท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 แสดงโมเดลองคป์ระกอบพ้ืนฐานท่ีมีผลต่อการพฒันา Digital Twin ในองคก์ร 
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ตารางที ่1 นิยามองคป์ระกอบ 

องค์ประกอบ คาํนิยามสําหรับงานวจิัย 

โครงสร้างพืน้ฐานของระบบและเทคโนโลย ี(System and Technology Infrastructure) 

โครงสร้างของขอ้มูล 

(Data Structure) 

โครงสร้างการจดัเก็บขอ้มูลขององค์กรท่ีมีรูปแบบท่ีเป็นมาตรฐานไม่กระจดักระจาย สามารถ

สืบคน้ไดง่้าย ทั้งขอ้มูลในอดีตและปัจจุบนั และ เหมาะสมในการเช่ือมโยงกบัระบบต่างๆ แปลง

ขอ้มูลไปใชป้ระโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ไดง่้าย ร่วมทั้งรูปแบบการไดม้าของขอ้มูลในแหล่งต่างๆ 

ในองค์กร มีการจดัเก็บข้อมูลท่ีเป็นข้อมูลท่ีถูกต้องเพียงแหล่งเดียวไม่มีข้อมูลซํ้ าซ้อนท่ีอาจ

ก่อให้เกิดความสบัสนวา่ขอ้มูลชุดใดเป็นชุดขอ้มูลท่ีสามารถนาํไปใชง้านไดต้ามวตัถุประสงค ์

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

(Information Technology) 

เทคโนโลยสีารสนเทศในองคก์ร ซ่ึงประกอบดว้ยอุปกรณ์ทางกายภาพ (Hardware) ซ่ึงหมายถึง

อุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีสามารถมองเห็นและสมัผสัไดโ้ดยกายภาพ เช่น คอมพิวเตอร์ เซ็นเซอร์ เป็นตน้, 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) ซ่ึงหมายถึงโปรแกรมสาํเร็จรูป โปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล 

ระบบเครือข่าย (Network) ซ่ึงหมายถึง ระบบเครือข่ายการติดต่อส่ือสาร การรับ-ส่ง ขอ้มูล                  

ท่ีองคก์รมีการใชง้านอยูใ่นปัจจุบนั โดยมีความหลากหลาย ทนัสมยั มีครอบคลุมครบถว้นทุกงาน

ท่ีจาํเป็น รองรับการทาํงานร่วมกบัขอ้มูลสามมิติ และการเช่ือมโยงขอ้มูลต่างๆ ในองคก์รไดเ้ป็น

อยา่งดี 

ความปลอดภยัทางไซเบอร์  

(Cyber Security) 

ความปลอดภยัทางไซเบอร์ ซ่ึงหมายถึง การนาํเทคโนโลยแีละกระบวนการรวมถึงวิธีการปฏิบติัท่ี

ถูกออกแบบไวเ้พ่ือป้องกนัและรับมือท่ีอาจจะถูกโจมตีเขา้มายงัอุปกรณ์เครือข่าย, โครงสร้าง

พ้ืนฐานทางสารสนเทศ, ระบบหรือโปรแกรมท่ีอาจจะเกิดความเสียหายจากการท่ีถูกเขา้ถึงจาก

บุคคลท่ีสามโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

ทรัพยากรบุคคลและความสามารถของบุคลากร (People and Competence) 

ความรู้และทกัษะ 

(Knowledge and Skill) 

บุคลากรในองคก์รมีความรู้ความสามารถ ทั้งดา้นคุณวฒิุและทกัษะ เก่ียวกบัทาํการกบัขอ้มูลและ

เทคโนโลยีสามมิติ ความสามารถในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ ความรู้เชิงเทคนิคท่ีเก่ียวข้อง ความรู้

เก่ียวกบัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประสบการณ์และความชาํนาญ รวมไปถึงความรู้ความเขา้

เก่ียวกบั Digital Twin 

ทศันคติ (Attitude) 

บุคลากรในองค์กรท่ีมีทศันคติ และ ระบบความคิด ท่ีบ่งบอกถึงพฤติกรรมและความคิดเห็น 

เก่ียวกบัการพร้อมรับการเปล่ียนแปลงรูปแบบวิธีการทาํงาน ไม่กลวัการลม้เหลวหากตอ้งนาํเอา

เทคโนโลยีสามมิติมาใชง้านจริง มีความเช่ือมัน่ในองคก์ร เช่ือมัน่ในระบบ เช่ือมัน่ในเทคโนโลยี 

เช่ือมัน่ในผูบ้ริหารและเพ่ือนร่วมงาน เช่ือว่าการปรับปรุงการทาํงานแมจ้ะทาํให้เกิดความลาํบาก 

หรืออาจเป็นการลดคุณค่าในตวับุคคลแต่จะส่งผลดีต่อองคก์ร และ อนาคตขององคก์ร 

ช่องวา่งระหวา่งวยั 

(Generation Gap) 

บุคคลากรในองคก์รมีค่านิยมและทศันคติท่ีแตกต่างกนัเก่ียวกบัเทคโนโลยสีามมิติ โดยเฉพาะ

เทคโนโลนย ีDigital Twin ระหวา่งคนรุ่นหน่ึงกบัอีกรุ่นหน่ึงอนัเน่ืองมาจากความต่างใน

ประสบการณ์ ความคิดเห็น นิสยั และพฤติกรรม แต่คนเหล่าน้ีตอ้งทาํงานร่วมกนัโดยใช ้Platform 

เดียวกนัทั้งองคก์ร 

วฒันธรรมองค์กร (Organization Culture) 

ความร่วมมือกนั 

(Collaboration) 

การทาํงานร่วมในกนัองคก์รมีการตั้งกลุ่ม หรือ โครงการ เพ่ือรวมเอาบุคคลากรจากหลายฝ่ายท่ีมี

ความชาํนาญเฉพาะดา้นมาทาํงานร่วมกนักนัเป็นทีม เพ่ือพฒันาให้เกิดการนาํเอาเทคโนโลยสาม

มิติมาปรับเปล่ียนวิธีการทาํงาน มีการแบ่นปันขอ้มูล องคค์วามรู้ ทกัษะดา้นเทคโนโลยีสามมิติ 

และ มีการประสานงานกนัระหวา่งหน่วยงานภายในองคก์ร 

ทิศทางของกลยทุธ 

(Strategic Direction) 

การมีแผนงาน มีขอบเขต และเป้าหมายท่ีชดัเจนในการพฒันา Digital twin มาใชใ้นองคก์ร มีการ

บริหารจดัการกบัความเส่ียงของการพฒันา Digital twin รวมถึงการมีวิสัยทศัขององคก์รท่ีเอ้ือให้

เกิดการพฒันางานและนําเทคโนโลยีสามมิติ โดยเฉพาะ Digital Twin มาใช้ให้เกิดประโยชน์

สูงสุดต่อองคก์ร 
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ตารางที ่1 (ต่อ) 
องค์ประกอบ คาํนิยามสําหรับงานวจิัย 

วฒันธรรมองค์กร (Organization Culture) 

การส่ือสาร 

(Communication) 

การส่ือสารในองคก์รมีช่องทางท่ีสามารถส่ือสารให้ผูป้ฏิบติังานรับทราบถึงการพฒันาเทคโนโลยี

สามมิติ และ การปรับเปล่ียนวิธีการทาํงานในอนาคตดว้ยเทคโนโลยีสามมิติในองคก์ร รวมไปถึง

การมีหน่วยงานเฉพาะเพ่ือเป็นตวักลางในการส่ือสารกลยุทธ์ในการพฒันา Digital Twin ใน

องคก์ร 

การสนบัสนุนจากผูบ้ริหาร 

(Top Management Support) 

การสนับสนุนจากผูบ้ริหารระดับสูงทั้งด้านงบประมาณ ด้านกาํลังคนเพ่ือให้เกิดการพฒันา 

Digital Twin โดยผูบ้ริหารระดบัสูงเห็นความสําคญัและลงมามีส่วนร่วมในการพฒันา Digital 

Twin ดว้ยตวัเอง ซ่ึงผูบ้ริหารฯมีความเขา้ใจ ความสนใจ ความใส่ใจ และ เล็งเห็นความสาํคญัของ

การพฒันา Digital Twin ในองคก์ร 

กฏระเบียบและนโยบาย 

(Rules and Policies) 

กฏระเบียบขอ้บงัคบัในองคก์ร รวมไปถึงนโยบายจากผูบ้ริหารมีความเป็นไปได ้ส่งเสริมให้เกิด

การพฒันา Digital Twin หรือไม่เป็นอุปสรรคในพฒันา Digital Twin ในองคก์ร รวมถึงสามารถ

ทาํให้ตดัสินใจในการดาํเนินการต่างๆ ไดอ้ยา่งรอบคอบและมีประสิทธิภาพ 

 

ตารางที ่2 นิยามองคป์ระกอบและรายละเอียดขอ้คาํถาม 

ข้อคาํถาม 
ผู้เช่ียวชาญ 

การแปรผล 
1 2 3 4 5 IOC 

1. โครงสร้างพืน้ฐานของระบบและเทคโนโลย ี(System and Technology Infrastructure) 

1.1 โครงสร้างการจดัเก็บขอ้มูลขององคก์รมีรูปแบบมาตรฐาน มีขอ้กาํหนดต่างๆ 

ชดัเจนสาํหรับขอ้มูลแต่ละประเภท เช่น ขอ้มูลทางดา้นบญัชี ขอ้มูลจดัซ้ือจดั

จา้ง ขอ้มูลสินทรัพย ์ขอ้มูลแบบวิศวกรรม เป็นตน้ 

1 1 1 1 1 1.0 ผา่น 

1.2 โครงสร้างการจดัเก็บขอ้มูลขององคก์รสามารถสืบคน้ขอ้มูลทั้งในอดีตและ

ปัจจุบนัไดง่้าย 
1 -1 1 1 1 0.6 ผา่น 

1.3 โครงสร้างการจดัเก็บขอ้มูลขององคก์ร (ECM, ERP, GIS, etc.) มีความพร้อม

ต่อการเช่ือมโยงและส่งผา่นกบัระบบต่างๆ ในองคก์ร เช่น TS Asset, 

LandAIMs, ECP, CPM เป็นตน้ 

1 1 0 1 1 0.8 ผา่น 

1.4 โครงสร้างการจดัเก็บขอ้มูลขององคก์รจดัเก็บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียง                 

ชุดเดียว ไม่มีขอ้มูลซํ้าซอ้น 
1 0 0 1 1 0.6 ผา่น 

1.5  เทคโนโลยสีารสนเทศในองคก์รประเภทท่ีเป็นอุปกรณ์ทางกายภาพ 

(Hardware) สามารถรองรับการทาํงานกบัชุดขอ้มูลขนาดใหญ่ การแสดงผล 

และ การวิเคราะห์ขอ้มูลดิจิทลัในรูปแบบสามมิติไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ 

1 1 1 1 1 1.0 ผา่น 

1.6 เทคโนโลยสีารสนเทศในองคก์รประเภทท่ีเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

(Software) ครอบคลุมครบถว้นทุกงานท่ีจาํเป็นทั้งการวางแผน การออกแบบ 

การก่อสร้าง การบาํรุงรักษา การควบคุมระบบ และงานสนบัสนุน รองรับ             

การทาํงานกบัขอ้มูลในรูปแบบสามมิติ ทั้งแบบท่ีเป็น 3D Mesh, 3D Object, 

BIM และ Point cloud 

1 1 1 1 1 1.0 ผา่น 

1.7 เทคโนโลยสีารสนเทศในองคก์รประเภทท่ีเป็นระบบเครือข่าย (Network)              

มีความเสถียร รับ-ส่ง ขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็วไม่ติดขดั รองรับการเช่ือมโยง

ขอ้มูลขนาดใหญ่ และ การแสดงผลขอ้มูลดิจิทลัในรูปแบบสามมิติไดเ้ป็น 

อยา่งดี 

1 1 1 1 1 1.0 ผา่น 
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ตารางที ่2 (ต่อ) 

ข้อคาํถาม 
ผู้เช่ียวชาญ 

การแปรผล 
1 2 3 4 5 IOC 

1.8 ระบบสารสนเทศขององคก์รมีหน่วยงานรับผิดชอบในการป้องกนัการเกิด

ความเสียหาย การจารกรรม การเขา้ถึงโดยไม่ไดรั้บอนุญาต การแสวงหา

ประโยชน์อนัมิชอบ ต่อสารสนเทศและระบบเครือข่ายภายในองคก์ร 

1 1 1 0 1 0.8 ผา่น 

1.9 ระบบสารสนเทศขององคก์รมีระบบและวิธีการในการป้องกนัการเกิด              

ความเสียหาย การจารกรรม การเขา้ถึงโดยไม่ไดรั้บอนุญาต การแสวงหา

ประโยชน์อนัมิชอบ ต่อสารสนเทศและระบบเครือข่ายภายในองคก์ร 

1 1 1 1 1 1.0 ผา่น 

1.10 ระบบสารสนเทศขององคก์รมีมาตรการรองรับการถูกโจมตีทางไซเบอร์เป็น

อยา่งดี เช่น มาตรการการกูคื้นระบบ (Recovery) หากเกิดความเสียหาย                

การจารกรรม การเขา้ถึงโดยไม่ไดรั้บอนุญาต การแสวงหาประโยชน์อนัมิชอบ 

ต่อสารสนเทศและระบบเครือข่ายภายในองคก์ร 

1 1 1 1 1 1.0 ผา่น 

2. ทรัพย์กรบุคคลและความสามารถของบุคลากร (People and Competence) 

2.1 บุคลากรในองคก์รมีความสามารถในการเรียนรู้และปรับเปล่ียนวิธีการทาํงาน 

เช่น การวางแผน การออกแบบ การอ่านแบบ การบริหารสินทรัพย ์จากเดิมใน

รูปแบบสองมิติ ให้เป็นรูปแบบสามมิติ 

1 1 1 0 1 0.8 ผา่น 

2.2 บุคลากรในองคก์รมีความรู้เชิงเทคนิคท่ีเก่ียวกบักระบวนการการสร้าง

แบบจาํลองสามมิติในรูปแบบต่างๆ และการนาํไปใชป้ระโยชน์ทั้งในดา้น               

การวางแผน ออกแบบ ก่อสร้าง และบาํรุงรักษา 

1 1 1 0 1 0.8 ผา่น 

2.3 บุคลากรในองคก์รมีประสบการณ์ และมีความชาํนาญในการทาํงานท่ีมีความ

เก่ียวของกบัการใชข้อ้มูลในรูปแบบสามมิติ 
1 1 1 1 1 1.0 ผา่น 

2.4 บุคลากรในองคก์รมีทศันคติท่ีดีต่อการเปล่ียนแปลงรูปแบบวิธีการทาํงานจาก

สองมิติ เป็นรูปแบบสามมิติ และ การนาํเทคโนโลยอียา่ง IoT และ Data 

Analytic มาช่วยในการทาํงานให้มีความสะดวกและถูกตอ้งมากยิง่ข้ึน เช่น              

มีการศึกษาหาความรู้และสนใจเก่ียวกบัแบบจาํลองสามมิติ IoT Data Analytic 

เขา้ใจ Pain point ของการทาํงานปัจจุบนัและเห็นความสาํคญัของการเปล่ียน

การทาํงานมาใชข้อ้มูลในรูปแบบสามมิติ เป็นตน้ 

1 1 1 1 1 1.0 ผา่น 

2.5 บุคลากรในองคก์รมีความเช่ือมัน่ในศกัยภาพขององคก์รวา่สามารถท่ีจะรองรับ

กระบวนการทาํงานท่ีเปล่ียนไปไดเ้ป็นอยา่งดี 
1 1 1 1 1 1.0 ผา่น 

2.6 บุคลากรในองคก์รมีความพร้อมท่ีจะเปล่ียนทกัษะหรือองคค์วามรู้เดิม ไปสู่

กระบวนการทาํงานท่ีตอ้งใชท้กัษะใหม่เขา้มาแทนท่ีอนัเน่ืองมาจากการเขา้มา

ของเทคโนโลย ีDigital Twin 

1 1 1 1 1 1.0 ผา่น 

2.7 บุคคลากรในองคก์รท่ีต่างวยักนัซ่ึงมีความหลากหลายทั้งความคิด 

ประสบการณ์ ภูมิหลงั และ ความรู้ มีความเขา้ใจท่ีตรงกนัเก่ียวกบัการเขา้มา

ของเทคโนโลยสีามมิติท่ีมาใชใ้นการวางแผน การออกแบบ การอ่านแบบ             

การติดตามงานก่อสร้าง การบริหารสินทรัพยใ์นองคก์ร และงานอ่ืนๆ                    

ในอนาคต 

1 0 1 0 1 0.6 ผา่น 

2.8 บุคคลากรในองคก์รท่ีต่างวยักนัซ่ึงมีความหลากหลายทั้งความคิด 

ประสบการณ์ ภูมิหลงั และ ความรู้ สามารถทาํงานร่วมกนัไดเ้ป็นอยา่งดี แม้

ตอ้งปรับเปล่ียนวิธีการทาํงานมาใช ้Platform เดียวกนัในรูปของดิจิทลั 

โดยเฉพาะการทาํงานกบัเทคโนโลยสีามมิติ 

1 -1 1 1 1 0.6 ผา่น 
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ตารางที ่2 (ต่อ) 

ข้อคาํถาม 
ผู้เช่ียวชาญ 

การแปรผล 
1 2 3 4 5 IOC 

3. วฒันธรรมองค์กร (Organization Culture) 

3.1 ลกัษณะของการทาํงานในองคก์รมีการตั้งกลุ่ม หรือ โครงการ เพ่ือรวมเอา

บุคคลากรจากหลายฝ่ายท่ีมีความชาํนาญเฉพาะดา้นมาทาํงานร่วมกนัเพ่ือ

พฒันาให้เกิดการนาํเอาเทคโนโลยสีามมิติมาปรับเปล่ียนวิธีการทาํงานตั้งแต่

ตน้นํ้าถึงปลายนํ้า 

1 1 1 1 1 1.0 ผา่น 

3.2 ลกัษณะของการทาํงานในองคก์รมีการแบ่งปันขอ้มูล ทกัษะ และองคค์วามรู้ 

เก่ียวกบักรณีศึกษาในการนาํเทคโนโลยสีามมิติมาใชก้ารทาํงานต่างๆ ใน

องคก์ร 

1 1 1 1 1 1.0 ผา่น 

3.3 องคก์รมีแผนงาน ขอบเขต และเป้าหมายท่ีชดัเจนในการพฒันาการทาํงานให้

เป็นรูปแบบสามมิติท่ีรวมเอาขอ้มูลต่างๆ ตั้งแต่ตน้นํ้าจนปลายนํ้าให้เป็น            

หน่ึงเดียว 

1 1 1 0 1 0.8 ผา่น 

3.4 องคก์รมีแผนการบริหารจดัการกบัความเส่ียงในโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบั               

การพฒันาเทคโนโลยสีามมิติมาใชใ้นการทาํงาน 
1 1 1 1 1 1.0 ผา่น 

3.5 องคก์รมีวิสยัทศัท่ีเอ้ือให้เกิดการพฒันาเทคโนโลยสีามมิติมาใชอ้ยา่งเป็น

รูปธรรม 
1 1 1 1 1 1.0 ผา่น 

3.6 องคก์รมีช่องทางท่ีสามารถส่ือสารให้ผูป้ฏิบติังานรับทราบถึงการพฒันา

เทคโนโลยสีามมิติ และการปรับเปล่ียนวิธีการทาํงานในอนาคตดว้ยเทคโนโลยี

สามมิติในองคก์ร ให้รับทราบโดยทัว่กนั เช่น กลุ่ม Facebook, กลุ่ม Line, 

Email เป็นตน้ 

1 -1 1 1 1 0.6 ผา่น 

3.7 องคก์รมีหน่วยงานเฉพาะท่ีเป็นตวักลางในการส่ือสารระหว่างผูป้ฏิบติังาน

ภายในองคก์รเพ่ือให้ทราบถึงทิศทางกลยทุธ์ขององคก์รท่ีจะปรับวิธีการทาํงาน

ให้อยูใ่นรูปแบบของเทคโนโลยสีามมิติ 

1 -1 1 1 1 0.6 ผา่น 

3.8 ผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์รให้การสนบัสนุนทั้งงบประมาณ และ กาํลงัคน 

ในโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันากระบวนการทาํงานโดยใชเ้ทคโนโลยี

สามมิติในองคก์ร 

1 1 1 1 1 1.0 ผา่น 

3.9 ผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์รเล็งเห็นความสาํคญัและมีส่วนร่วมในการพฒันา

เทคโนโลยสีามมิติดว้ยตนเอง 
1 1 1 1 1 1.0 ผา่น 

3.10 องคก์รมีการบงัคบัใชก้ฏระเบียบท่ีไม่ไดเ้ป็นอุปสรรคให้เกิดการเปล่ียนแปลง

รูปแบบการทาํงานกบัขอ้มูลในรูปแบบสามมิติ และการพฒันาเทคโนโลยสีาม

มิติในองคก์ร เช่น การตอ้งยนืยนัและตรวจรับแบบก่อสร้างในรูปแบบสองมิติ

เท่านั้น การท่ีตอ้งลงนามในเอกสารต่างๆ ในรูปแบบของลายมือจริงเท่านั้น 

เป็นตน้ 

1 1 1 1 1 1.0 ผา่น 

3.11 องคก์รมีนโยบายจากผูบ้ริหารสูงสุดท่ีส่งเสริมให้เกิดการเปล่ียนแปลง

กระบวนการทาํงานให้อยูใ่นรูปแบบสามมิติ และใชเ้ทคโนโลยเีขา้มามีบทบาท

ในการทาํงานมากข้ึน 

1 1 0 1 1 0.8 ผา่น 

 

 

 



การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 17 และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ คร้ังท่ี 7 มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ ประจาํปี 2565 

749 

6. อภิปรายผล 

 งานวิจยัเร่ือง “การศึกษาองคป์ระกอบพ้ืนฐานท่ีมีผลต่อการพฒันา Digital Twin ในองคก์ร กรณีศึกษา: 

รัฐวสิาหกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการพลงังานแห่งหน่ึงในประเทศไทย” ไดด้าํเนินการตามขั้นตอนการวจิยั ซ่ึงประดว้ย  

5 ขั้นตอนหลกั ได้แก่ การทบทวนวรรณกรรม การสร้างโมเดลตน้แบบ สัมภาษณ์เชิงลึกผูเ้ช่ียวชาญ พฒันา                    

ขอ้คาํถามและทดสอบความตรงเชิงเน้ือหา และสรุปผลจนสามารถท่ีจะสร้างโมเดลองคป์ระกอบพ้ืนฐานท่ีมีผลต่อ

การพฒันา Digital Twin ในองคก์ร ซ่ึงประกอบดว้ยองคป์ระกอบต่างๆ ใน 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

ของระบบและเทคโนโลยี ดา้นทรัพยก์รบุคคลและความสามารถของบุคลากร และวฒันธรรมองคก์ร โดยดา้น

โครงสร้างพ้ืนฐานของระบบและเทคโนโลยปีระกอบดว้ยองคป์ระกอบหัวขอ้โครงสร้างของขอ้มูล เทคโนโลยี

สารสนเทศ และ ความปลอดภยัทางไซเบอร์ ในส่วนของดา้นทรัพยก์รบุคคลและความสามารถของบุคลากร 

ประกอบด้วยความรู้และทักษะ ทัศนคติ และ ช่องว่างระหว่างวยั และในด้านสุดท้ายวฒันธรรมองค์กร 

ประกอบดว้ย ความร่วมมือกนั ทิศทางของกลยทุธ การส่ือสาร การสนบัสนุนจากผูบ้ริหาร และ กฏระเบียบและ

นโยบาย  

 

 7. ข้อเสนอแนะ 

 สาํหรับงานวิจยัในคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์อยา่งมากในการนาํไปต่อยอดโดยทาํการปรับปรุงขอ้คาํถาม

ใหส้อดคลอ้งกบับริบทขององคก์รต่างๆ แลว้นาํเอาไปเก็บขอ้มูลจริงจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเหมาะเพ่ือสร้างขอ้สรุปใน

การศึกษาองคป์ระกอบท่ีมีผลต่อการพฒันา Digital Twin ในองคก์ร ตามบริบทขององคก์รต่างๆ ในลาํดบัถดัไป 
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ห้องท่ี 3: 
บริหารธุรกิจ (1) 
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บทคัดย่อ 

 ตั้ งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรน่า 2019 (COVID-19) หลายองค์กรได้นํารูปแบบ                   

การทาํงานจากท่ีบา้นมาใชเ้พ่ือใหก้ารทาํงานยงัสามารถดาํเนินการต่อไปได ้โดยประสิทธิภาพการทาํงานยงัคงเดิม

หรือเพ่ิมมากข้ึน การศึกษาคร้ังน้ีจึงไดท้าํการศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานจากท่ีบา้นของ

พนกังาน โดยมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษา ไดแ้ก่ (1) เพ่ือศึกษาเก่ียวกบัประสบการณ์การทาํงานจากท่ีบา้นท่ีส่งผล

ต่อประสิทธิภาพการทาํงานจากท่ีบา้น (2) เพ่ือศึกษาปัจจยัสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพ

การทาํงานจากท่ีบา้น (3) เพ่ือศึกษาเก่ียวกบัทศันคติต่อการทาํงานท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานจากท่ีบา้น 

และ (4) เพ่ือศึกษาแนวทางการบริหารจดัการความสมดุลระหว่างการทาํงานและชีวิตท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพ                

การทํางานจากท่ีบา้น มีกลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานบริษัทจัดจาํหน่ายและซ่อมบาํรุงรถยนต์ จํานวน 307 คน                       

ใชแ้บบสอบถามในการเก็บขอ้มูล และสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ประกอบไปดว้ย ความถ่ี, ร้อยละ, ค่าเฉล่ีย, 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน, ค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เพียร์สัน, t-test, One-way ANOVA, การวิเคราะห์การถดถอย

เชิงเส้นอยา่งง่าย และการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ  จากผลการศึกษาพบวา่ ในดา้นประสบการณ์ หากพนกังานมี

ประสบการณ์การทาํงานจากท่ีบ้านช่วงก่อนเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรน่า 2019 (COVID-19)                    

จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงาน โดยพนกังานมีความเห็นวา่รูปแบบการทาํงานจากท่ีบา้นมีทั้งประโยชน์และ

อุปสรรค และผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยการทดสอบการถดถอยแบบพหุคูณ พบว่า ปัจจยัทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ 

ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน (Beta = 0.203) ดา้นทศันคติต่อการทาํงาน (Beta = 0.353) และดา้นการบริหาร

mailto:wuttigrai.ng@ku.th
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จดัการความสมดุลระห่วางการทาํงานและชีวิต (Beta = 0.358) ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานจากท่ีบา้นของ

พนกังาน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 

คาํสําคญั:  ประสบการณ์การทาํงานจากท่ีบา้น, สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน, ทศันคติต่อการทาํงาน, การบริหาร 

 จดัการความสมดุลระหวา่งการทาํงานและชีวติ, ประสิทธิภาพการทาํงานท่ีบา้น 

 

ABSTRACT 

 Since the outbreak of the Corona 2019 (COVID-19) situation, many organizations have adopted a work 

from home model so that work can continue and the efficiency is remaining the same or increases. The objective 

of this study were (1) To study work from home experiences affecting work from home efficiency. (2) To study 

factors of working environment that affect work from home efficiency. (3) To study Attitude toward working that 

affect work from home efficiency and (4) To explore ways to manage work and life balance that affect work from 

home efficiency. In this study, we used sample group of 307 employees of Distribution and Maintenance 

company. The data collection tool was a questionnaire. The statistics used for data analysis consisted of 

frequency, percent, mean, standard deviation, Pearson’s correlation, t-test, One-way ANOVA, linear regression 

and multiple linear regression. The result showed that in terms of experience if employees have experience 

working from home before the Corona 2019 (COVID-19) epidemic, it will affect work efficiency. Employees 

also have the opinion about work from home that have both advantages and disadvantages. And the hypothesis 

testing by Multiple Regression, the result showed that the three factors: Working Environment (Beta = 0.203), 

Attitude toward working (Beta = 0.353) and Work and Life Balance (Beta = 0.358) affecting employees’ work 

from home efficiency, at the 0.05 level of significance. 

 

Keywords:  Work From Home, Work From Home Experience, Working Environment, Attitude Toward  

 Working, Work And Life Balance, Work From Home Efficiency 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COID-19) ส่งผลกระทบทั้งกบัตวัองคก์ร

และพนักงานท่ีตอ้งมีการปรับตวัเปล่ียนแปลงวิถีการดาํเนินงาน โดยตั้งแต่ช่วงปลายปี 2563 การเดินทางไปยงั

สาํนกังานเพ่ือนัง่ทาํงานร่วมกนัจะทาํให้เกิดความเส่ียงในการติดเช้ือและเกิดการแพร่ระบาดในวงกวา้ง ในเวลา

ต่อมา หลายองค์กรรวมถึงองค์กรท่ีเป็นกรณีศึกษาจึงมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการทาํงานจากเดิมท่ีตอ้งเดิน

ทางเขา้สาํนกังานทุกวนั เปล่ียนใหพ้นกังานนัง่ทาํงานจากท่ีบา้นแทน จากผลสาํรวจจากดุสิตโพล (กรุงเทพธุรกิจ, 

2564) ไดส้รุปไวว้า่ หากพนกังานทาํงานจากท่ีบา้นจะเพ่ิมประสิทธิภาพดา้นค่าใชจ่้ายไดม้ากข้ึน เน่ืองจากสามารถ

ลดค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางลงได้ 70.19%, เพ่ิมประสิทธิภาพด้านผลการดําเนินงานมากกว่าการทํางานท่ี

สาํนกังานถึง 70.33% นอกเหนือจากประโยชน์ในดา้นต่างๆ มีผลสาํรวจของ Airtasker (รวศิ หาญอุตสาหะ, 2563) 

ท่ีพบว่า 38% ของพนักงานมีแรงจูงใจในการทาํงานมากข้ึนเม่ือไดท้าํงานจากท่ีบา้น ซ่ึงพนักงานเป็นส่ิงสําคญั

อันดับต้นๆ ของการทํางาน องค์กรจึงควรให้ความสําคัญส่ิงท่ีพนักงานต้องการ นอกจากน้ีสภาพแวดลอ้ม                      
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การทาํงานก็เป็นส่ิงสาํคญัโดย ปาริฉัตร โชติภูมิเวทย ์(2564) ไดส้รุปเก่ียวกบั สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ไวว้า่ 

เป็นปัจจยัท่ีช่วยให้พนกังานทาํงานไดอ้ยา่งเต็มความสามารถ หากสภาพแวดลอ้มในการทาํงานไม่เหมาะสมต่อ

การทาํงานจะเป็นสาเหตุใหพ้นกังานไม่มีกาํลงัใจในการทาํงาน อีกปัจจยั คือ ทศันคติต่อการทาํงานของพนกังาน 

โดยการศึกษาวิจยัของ ปิยพร ประสมทรัพย ์(2564) พบว่า ทศันคติเชิงบวกของพนกังานส่งผลให้ประสิทธิภาพ

การทาํงานเพ่ิมข้ึน และอีกปัจจยัท่ีควรใหค้วามสาํคญั นัน่คือ ปัจจยัเก่ียวกบัการบริหารจดัการความสมดุลระหวา่ง

การทาํงานและชีวิต หากองค์กรมีความยืดหยึ่นให้พนกังานสามารถแบ่งเวลาในการทาํงานและใชชี้วิตส่วนตวั                    

ใชเ้วลากบัครอบครัวไดอ้ยา่งเหมาะสม จะส่งผลให้การทาํงานของพนกังานมีประสิทธิภาพมากข้ึน เม่ือมีการใช้

ระบบการทาํงานจากท่ีบา้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Neha Goyal (2021) ท่ีพบวา่ ความสมดุลในชีวิตและ

การทาํงานส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงาน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ จะเห็นไดว้่ามีองคป์ระกอบหลายดา้นท่ี

ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทาํงานจากท่ีบา้น ซ่ึงองคก์รกรณีศึกษายงัไม่มีการศึกษา วางนโยบายท่ีชดัเจน 

ไม่มีแผนระยะยาว รวมถึงพนกังานยงัมีความกงัวลต่อการปรับเปล่ียนรูปแบบการทาํงาน ดงันั้น องคก์รควรศึกษา

เก่ียวกบัปัจจยัต่างๆเพ่ือนาํมาประยุกต์ใชใ้นการบริหารจดัการระบบการทาํงานจากท่ีบา้นให้เหมาะสม เพ่ือให้

องคก์รสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไวแ้ละเติบโตไปไดอ้ยา่งย ัง่ยนื จากเหตุผลดงักล่าว ผูว้จิยัจึงสนใจทาํการศึกษา

เร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการทํางานจากท่ีบ้าน เพ่ือหาแนวทางการบริหารจัดการในการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังาน  

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาเก่ียวกบัประสบการณ์การทาํงานจากท่ีบา้นท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานจากท่ีบา้น  

(2) เพ่ือศึกษาปัจจยัสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานจากท่ีบา้น  

(3) เพ่ือศึกษาเก่ียวกบัทศันคติต่อการทาํงานท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานจากท่ีบา้น 

(4) เพ่ือศึกษาแนวทางการบริหารจดัการความสมดุลระหวา่งการทาํงานและชีวติท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพ

การทาํงานจากท่ีบา้น 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 แนวคดิเกีย่วกบัประสบการณ์การทาํงานจากทีบ้่าน 

Colley&Williamson (2020) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัประสบการณ์การทาํงานจากท่ีบา้นก่อนเกิดสถานการณ์

การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และสรุปไวว้า่ องคก์รต่างๆทัว่โลกพบวา่รูปแบบการทาํงาน

จะตอ้งมีความยืดหยุน่มากข้ึนเพ่ือให้สามารถปรับตวัให้เขา้สถานการณ์ได ้ดงันั้น องคก์รจะตอ้งสร้างวฒันธรรม

การทํางานแบบใหม่และทําให้พนักงานเห็นว่าองค์กรเช่ือมั่นว่าประสิทธิภาพของการทํางานจากท่ีบ้าน                              

ไม่จาํเป็นตอ้งลดลง และอาจเพ่ิมประสิทธิภาพการทาํงานใหเ้พ่ิมข้ึนไดอี้กดว้ย นอกจากน้ีมีการศึกษาของ Kniffin 

et al. (2020) ได้ศึกษาว่า รูปแบบการทาํงานในอนาคตเม่ือพนักงานมีประสบการณ์การทาํงานจากท่ีบ้านแลว้ 

องค์กรอาจมีนโยบายเก่ียวกับรูปแบบการทาํงานท่ียืดหยุ่นมากข้ึน ซ่ึงอาจให้พนักงานสามารถทาํงานไดท้ั้ งท่ี

สาํนกังานและทาํงานจากท่ีบา้นได ้
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ทฤษฎแีละความหมายสภาพแวดล้อมในการทาํงาน 

Mc. Kim (Mc. Kim, 2003 อา้งใน รุ่งรัตน์ ทองนอ้ย, 2562, หนา้ 26) ไดใ้หค้วามหมาย สภาพแวดลอ้มใน

การทาํงาน วา่ ปัจจยัต่างๆท่ีอยูร่อบตวัพนกังานท่ีอาจเป็นไดท้ั้งอุปสรรคและอาํนวยความสะดวกในการทาํงาน ซ่ึง

สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 

1. สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Environment) หมายถึง ลกัษณะของสถานท่ีทาํงานท่ีตอ้งมี

ความปลอดภยั เอ้ืออาํนวยต่อการทาํงาน ซ่ึงประกอบไปดว้ย แสงสวา่ง, เสียง, อากาศ, ลกัษณะห้อง และอุปกรณ์

เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้

2. สภาพแวดลอ้มทางสังคม หมายถึง ผูค้นท่ีอยูโ่ดยรอบซ่ึงอาจะมีหรือไม่มีกิจกรรมร่วมกนั ซ่ึงสามารถ

แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ดา้น คือ ดา้นสมัพนัธืภาพและดา้นการสนบัสนุน 

3. สภาพแวดลอ้มทางจิตใจ (Psychological Environment) หมายถึง สภาพแวดลอ้มในท่ีทาํงานท่ีส่งผล

ต่อพฤติกรรมการทาํงานของพนกังาน แบ่งออกเป็น 3 ดา้น คือ ดา้นความมีอิสระในการทาํงาน, ดา้นความตอ้งการ

พฒันาตนเอง และดา้นบรรยากาศแบบประชาธิปไตย 

แนวคดิเกีย่วกบัทศันคตต่ิอการทาํงานจากทีบ้่าน 

แนวคิดของ Clark (1998) มีการอธิบายถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อทศันคติต่อการทาํงานท่ีบา้นนั้นมีปัจจยัหลกั 3 

ประการ ไดแ้ก่ 

1. การรับรู้ถึงประโยชน์การใชง้าน (Perceived usefulness) หมายถึง การรับรู้ของบุคคลเก่ียวกบัระบบท่ี

จะช่วยใหผ้ลการทาํงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2. การรับรู้ถึงความง่ายในการใช ้(Perceived ease of use) หมายถึง ระดบัความคิดเห็นของแต่ละบุคคลท่ี

คาดหวงัต่อการใชร้ะบบวา่จะมีวธีิการในการใชง้านท่ีง่าย ไม่ซบัซอ้น ไม่ตอ้งใชค้วามพยายามในการทาํความ

เขา้ใจมาก 

3. ความเขา้กนัในการใช ้(Compatibility) เป็นปัจจยัท่ีวดัการรับรู้ในความเหมาะสมของการทาํงานท่ีบา้น

วา่มีความยดืหยุน่หรือเขา้กนัไดก้บัดา้นต่างๆ ของผูใ้ชง้านหรือไม่ 

นอกจากน้ีมีการศึกษาของ ปิยพร ประสมทรัพย ์(2564) ท่ีพบว่า หากพนักงานมีทัศนคติเชิงบวกต่อ

รูปแบบการทาํงานจะส่งผลใหป้ระสิทธิภาพการทาํงานเพ่ิมมากข้ึน 

แนวคดิเกีย่วกบัความสมดุลระหว่างการทาํงานและชีวติ 

แนวคิดของ Hutton (Hutton, 2005 อา้งถึงใน ฐานิตตา สิงห์ลอ, 2563, หน้า 13) อธิบายว่า ความสมดุล

ระหวา่งการทาํงานและชีวิต คือ ความสามารถในการบริการจดัการดา้นต่างๆ ของชีวิต ไดแ้ก่ ดา้นเวลาระหว่าง

งานกบัชีวิต (Time Balance) ดา้นการมีส่วนร่วมในงานและชีวิต (Involvement Balance) และดา้นความพึงพอใจ

ในงานและชีวติ (Satisfaction Balance) ไดอ้ยา่งเหมาะสม  

นอกจากน้ีมีการศึกษาของ Neha Goyal (2021) ท่ีไดศึ้กษาเก่ียวกบัผลกระทบของการทาํงานจากท่ีบา้น

ต่อความสมดุลในชีวิตและการทาํงาน, ประสิทธิภาพการทาํงาน, ความพึงพอใจในงาน และความเครียด ซ่ึงผล

การศึกษาพบวา่ การทาํงานจากท่ีบา้นส่งผลต่อตวัแปรทุกตวั 

แนวคดิเกีย่วกบัประสิทธิภาพการทาํงานจากทีบ้่าน 

การศึกษาของ Deloitte Insight (Deloitte Insight, 2021 อา้งถึงใน Zenon Pokojski, 2022, หน้า 3) พบว่า 

หลายองค์กรให้พนักงานแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเกณฑ์การวดัประสิทธิภาพการทาํงานจากท่ี เน่ืองจาก

สภาพแวดลอ้มการทาํงานของพนกังานแตกต่างกนั อุปกรณ์การทาํงานไม่เท่ากนั และนาํความคิดเห็นมาปรับใช้
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เพ่ือวดัประสิทธิภาพการทํางานจากท่ีบ้านให้สอดคล้องกับพนักงานโดยรวม บ้าน เช่น เกณฑ์การวดัผล                         

การดาํเนินงาน การทาํงานไดต้รงตามเป้าหมาย 

 3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

3.3 สมมตฐิานการวจิยั 

 สมมติฐานท่ี1 ประสบการณ์การทาํงานจากท่ีบ้านส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานจากท่ีบ้านของ

พนกังาน 

สมมติฐานท่ี 2 สภาพแวดลอ้มในการทาํงานส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานจากท่ีบา้นของพนกังาน 

สมมติฐานท่ี 3 ทศันคติต่อการทาํงานส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานจากท่ีบา้นของพนกังาน 

สมมติฐานท่ี 4 การบริหารจัดการความสมดุลระหว่างการทํางานและชีวิตส่งผลต่อประสิทธิภาพ                    

การทาํงานจากท่ีบา้นของพนกังาน 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

 4.1 แบบแผนการวจิยั  

 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ 

        4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ พนักงานบริษทัจดัจาํหน่ายและซ่อมบาํรุงรถยนต์ท่ีเคยทาํงานท่ี

บา้นในช่วงสถาณการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จาํนวน 800 คน ผูว้จิยัจึงคาํนวณ

ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรคาํนวณของ Yamane ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ซ่ึงขนาดของกลุ่มอยา่งท่ีผูว้จิยั

ทาํการเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถาม คือ 307 คน โดยทาํการสุ่มตวัอยา่งแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) 

 

 

 

สภาพแวดล้อมในการทาํงาน 

- สภาพแวดลอ้มดา้นการสนบัสนุนการทาํงาน 

- สภาพแวดลอ้มดา้นบรรยากาศการทาํงาน 
ประสิทธิภาพการทาํงาน 

จากทีบ้่านเปรียบเทยีบกบั 

การทาํงานทีสํ่านักงาน 
ทศันคตต่ิอการทาํงาน 

การบริหารจดัการความสมดุลระหว่าง 

การทาํงานและชีวติ 

ประสบการณ์การทาํงานจากทีบ้่าน 
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       4.4 เคร่ืองมือวจิยั 

 เคร่ืองมือท่ีใช้สําหรับการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพ่ือการศึกษาวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire)                 

โดยผูว้ิจยัสร้างข้ึนมาจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง โดยคาํถามจะเป็นคาํถามปลายปิดมีตวัเลือกใหต้อบ

ซ่ึงมีรายละเอียดในแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 

 ส่วนท่ี 1 คาํถามเก่ียวกบัประสบการณ์การทาํงานจากท่ีบา้น สอบถามเก่ียวกบั ระยะเวลาประสบการณ์

การทาํงานจากท่ีบา้นของพนกังาน ความคิดเห็นของพนกังานต่อการทาํงานจากท่ีบา้น  

 ส่วนท่ี 2  คาํถามเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานท่ีบา้นโดยแบ่ง 

เป็น (1) สภาพแวดลอ้มดา้นการสนบัสนุน ประกอบไปดว้ย เสียงรบกวน เคร่ืองมืออุปกรณ์ และการสนบัสนุนให้

พฒันาทักษะการทํางาน และ (2) สภาพแวดล้อมด้านบรรยากาศ ประกอบไปด้วย พ้ืนท่ีการทํางาน การให้                   

ความช่วยเหลือในการทาํงาน และการสนบัสนุนจากหวัหนา้งาน 

 ส่วนท่ี 3 คาํถามเก่ียวกบัทศันคติต่อการทาํงานท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานท่ีบา้นของสอบถาม

เก่ียวกบัความคิดเห็นต่อระบบการทาํงานจากท่ีบา้น 

 ส่วนท่ี 4 ค ําถามเก่ียวกับการบริหารจัดการความสมดุลระหว่างการทํางานและชีวิตท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการทาํงานท่ีบา้นของพนกังาน สอบถามเก่ียวกบัการแบ่งเวลาในการทาํงานและการใชชี้วิตในช่วง

การทาํงานจากท่ีบา้น 

 ส่วนท่ี 5 คาํถามเก่ียวกบัประสิทธิภาพการทาํงานระหว่างการทาํงานจากท่ีบา้นและการทาํงานท่ีสาํนักงาน

ของพนกังาน สอบถามเก่ียวกบัประสิทธิภาพดา้นคุณภาพ ปริมาณงาน และเวลา 

 เกณฑใ์นการกาํหนดค่านํ้ าหนกัของการประเมินเป็น 5 ระดบั ตามวธีิของลิเคิร์ท (Likert’s Scales) มีการเก็บ

ขอ้มูลจากตวัอย่างจาํนวน 55 คน เพ่ือนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์ค่าตวัประกอบ (Factor Analysis) เพ่ือจดักลุ่มตวัแปร 

โดยก่อนการวิเคราะห์ค่าตวัแปรมีขอ้คาํถามจาํนวน 23 ขอ้ หลงัวิเคราะห์ค่าตวัประกอบคงเหลือขอ้คาํถามจาํนวน 

20 ข้อ นอกจากน้ีมีการทดสอบค่าความน่าเช่ือถือด้วยการหาค่าครอนแบคอลัฟ่า (Cronbach’s alpha) ซ่ึงค่า                 

ความน่าเช่ือถืออยูท่ี่ระหวา่ง 0.885-0.897 

       4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

 งานวิจัยชุดน้ีจะใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลและการทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) โดยการใช้

โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยนําขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมมาจากแบบสอบถาม มาใส่ลงในโปรแกรม และทาํ                  

การวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ 2 ประเภท ดงัน้ี 

 1. การวเิคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 2. การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงอนุมาน เพ่ือใช้สําหรับทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ ค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์เพียร์สัน, t-test, One-way ANOVA, การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย และการวิเคราะห์                

ความถดถอยพหุคูณ  

 

5. ผลการวจัิย 

จากการเก็บขอ้มูล พบวา่ ก่อนเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 พนกังานไม่เคยมี

ประสบการณ์ในการทาํงานจากท่ีบา้นมาก่อนคิดเป็นร้อยละ 59.3 แต่เม่ือเกิดสถานการณ์ดงักล่าวพนักงานจึงได้

เร่ิมทาํงานจากท่ีบา้น โดยคิดเป็นร้อยละ 90.9 และผูต้อบแบบสอบถามยงัมีความคิดเห็นวา่รูปแบบการทาํงานจาก

ท่ีบา้นมีประโยชน์ดา้นสุขภาพและดา้นเวลาคิดเป็นร้อยละ 51.1 แต่ก็ยงัมีอุปสรรคหลายดา้นโดยคิดเป็นร้อยละ 
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36.2 และจากการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติ t-test และ One-way ANOVA พบวา่ ตวัแปรดา้นประสบการณ์การทาํงาน

จากท่ีบา้น ซ่ึงประกอบไปดว้ย จาํนวนวนัท่ีทาํงานจากท่ีบา้น/สปัดาห์ช่วงก่อนเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โคโรน่า 2019 (COVID-19) มีค่า F เท่ากับ 5.602 และมีค่าระดับนัยสําคญัเท่ากับ 0.004, ความคิดเห็นเก่ียวกับ

ประโยชน์ของการทาํงานจากท่ีบา้น มีค่า F เท่ากบั 4.468 และมีค่าระดบันยัสาํคญัเท่ากบั 0.000 และความคิดเห็น

เก่ียวกับอุปสรรคในการทาํงานจากท่ีบา้น มีค่า F เท่ากับ 3.310 และมีค่าระดับนัยสําคญัเท่ากับ 0.004 ท่ีระดบั

นัยสําคญัทางสถิติ 0.05 จึงสรุปได้ว่า พนักงานท่ีมีประสบการณ์ทาํงานท่ีบ้านแตกต่างกันจะมีประสิทธิภาพ                

การทาํงานท่ีแตกต่างกัน และจากการวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยการถดถอยพหุคูณ พบว่า ปัจจัยสภาพแวดลอ้มใน                

การทาํงาน, ปัจจยัทศันคติต่อการทาํงาน และปัจจยัการบริหารจดัการความสมดุลระหวา่งการทาํงานและชีวติ มีค่า 

Beta เท่ากบั 0.157, 0.228 และ 0.347 ตามลาํดบั ซ่ึงทั้ง 3 ปัจจยัส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานจากท่ีบา้นของ

พนกังานบริษทัจดัจาํหน่ายและซ่อมบาํรุงรถยนต ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ทั้งน้ีเม่ือศึกษาประสิทธิภาพในแต่ละดา้น ไดแ้ก่ ดา้นปริมาณ ดา้นคุณภาพ และดา้นเวลา ผลการศึกษา 

พบว่า ปัจจัยเก่ียวกับการบริหารจดัการความสมดุลระหว่างการทาํงานและชีวิตส่งผลต่อประสิทธิภาพ 2 ด้าน 

ไดแ้ก่ ประสิทธิภาพดา้นปริมาณงาน โดยมีค่า Beta เท่ากบั 0.384 รองลงมาคือประสิทธิภาพดา้นเวลา โดยมีค่า 

Beta เท่ากบั 0.347  และประสิทธิภาพดา้นคุณภาพ ไดรั้บผลกระทบจากปัจจยัดา้นทศันคติต่อการทาํงานมากท่ีสุด 

โดยมีค่า Beta เท่ากบั 0.372 จะเห็นไดว้่าการบริหารจดัการความสมดุลระหว่างการทาํงานและชีวิตเป็นปัจจยัท่ี

สาํคญัในการเพ่ิมประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังานมากท่ีสุด 

 

6. อภิปรายผล  

 6.1 ประสบการณ์การทํางานจากที่บ้าน ประสบการณ์การทาํงานจากท่ีบา้นท่ีต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพ

การทาํงานต่างกนั ในดา้นระยะเวลาการทาํงาน ความคิดเห็นต่อประโยชน์และอุปสรรคการทาํงานจากท่ีบ้าน                

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Colley&Williamson (2020) ท่ีพบวา่ รูปแบบการทาํงานในอนาคตจะมีการเปล่ียนแปลง

ไปตามสถานการณ์ ดงันั้น องค์กรควรทาํให้พนกังานเห็นว่าพนักงานไม่จาํเป็นตอ้งทาํงานท่ีสํานักงานเท่านั้น                

อีกทั้งประสิทธิภาพของงานไม่จาํเป็นตอ้งลดลง และสามารถเพ่ิมข้ึนไดอี้กดว้ย กล่าวไดว้า่ ในอนาคตประสิทธิภาพ

การทาํงานดา้นระยะเวลาจะดีข้ึน เพราะ พนกังานต่างมีประสบการณ์การทาํงานจากท่ีบา้น ดงันั้น บริษทัจึงควรมี

นโยบายการทาํงานจากท่ีบา้นต่อเน่ืองแมส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรน่า 2019 (COVID-19) จะคล่ีคลาย

แลว้ก็ตาม 

 6.2 สภาพแวดล้อมในการทาํงาน โดยสภาพแวดลอ้มในการทาํงานแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 

 1. สภาพแวดลอ้มด้านการสนับสนุน พนักงานให้ความคิดเห็นว่า หากท่ีบ้านไม่มีเสียงรบกวน

ระหวา่งการทาํงาน มีเคร่ืองมือท่ีมีคุณภาพและเพียงพอต่อการทาํงาน และพนกังานไดรั้บการสนุบสนุนใหพ้ฒันา

ทกัษะเพ่ือนาํมาปรับใชใ้นการทาํงาน จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานจากท่ีบา้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา

ของ กญัจน์ชยารัตน์ อุดคาํมี (2561) ท่ีไดศึ้กษาเก่ียวกบั ความสัมพนัธ์ระหว่างสภาพแวดลอ้มในการทาํงานกบั

ลกัษณะการทาํงานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลแพร่ ท่ีมีผลการศึกษาวา่ ปัจจยัดา้น

สภาพแวดลอ้มในการทาํงานส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 2. สภาพแวดลอ้มดา้นบรรยากาศการทาํงาน พนกังานให้ความคิดเห็นวา่ หากท่ีบา้นมีพ้ืนท่ีทาํงาน

กวา้งขวาง สะอาด สะดวกในการทาํงาน และในระหวา่งการทาํงานจากท่ีบา้นไดมี้การประชุมปรึกษาเพ่ือหาแนวทาง

แก้ปัญหาการทํางาน จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานจากท่ีบ้าน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ่งรัตน์                   
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ทองนอ้ย (2562) ท่ีมีการศึกษาเก่ียวกบั แรงจูงใจ สภาพแวดลอ้ม และทกัษะการทาํงานท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ

การปฏิบติังานของพนกังานโรงงานอุตสาหกรรมกระบอกไฮโดรลิค ในจงัหวดัปทุมธานี ท่ีพบวา่ ปัจจยัดงักล่าว

ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 6.3 ทศันคตต่ิอการทาํงาน เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพดา้นคุณภาพมากท่ีสุด โดยมีค่า Beta เท่ากบั 

0.372 นอกจากน้ีผูว้ิจยั พบวา่ พนกังานส่วนใหญ่มีทศันคติเชิงบวกต่อระบบการทาํงานจากท่ีบา้นซ่ึงอาจเกิดจาก 

การรับรู้ถึงประโยชน์ของระบบการทาํงานจากท่ีบา้น การรับรู้ถึงความง่ายในการทาํงานจากท่ีบ้าน และเม่ือ

พนักงานมีทัศนคติเชิงบวกก็จะแสดงออกต่อส่ิงแวดลอ้มในทางท่ีดี พึงพอใจ ยอมรับ ส่งผลให้การทาํงานมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ปิยพร ประสมทรัพย ์(2564) ท่ีพบวา่ การทาํงานจากท่ีบา้น

ส่งผลใหพ้นกังานมีความพึงพอใจและมีทศันติเชิงบวกต่อรูปแบบการทาํงานซ่ึงส่งผลใหป้ระสิทธิภาพการทาํงาน

เพ่ิมมากข้ึน 

 6.4 การบริหารจัดการความสมดุลระหว่างการทํางานและชีวิต เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพดา้น

ปริมาณและเวลามากท่ีสุด โดยมีค่า Beta เท่ากับ 0.384 และ 0.347 ตามลาํดับ และจากแบบสอบถาม พบว่า                  

กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นวา่ หากพนกังานสามารถบริหารจดัการความสมดุลระหวา่งการทาํงานและชีวติได ้เช่น 

สามารถวางแผนการทาํงานและการทาํกิจกรรมส่วนตวัต่างๆ ได ้มีเวลาพกัผอ่นและดูแลสุขอยา่งไดอ้ยา่งเหมาะสม 

จะส่งผลให้ประสิทธิภาพของงานเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ Neha Goyal (2021) ท่ีพบว่า                 

ความสมดุลในชีวติและการทาํงานส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทาํงาน, ความพึงพอใจในงาน และความเครียด 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

 (1) บริษทัควรมีการวางแผนการดาํเนินงาน ติดตามผลการดาํเนินงาน และหาแนวทางการปรับปรุง

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทาํงาน  

(2) บริษทัควรประกาศนโยบายการดาํเนินงานให้ชดัเจน เช่น นโยบายเก่ียวกบัประสิทธิภาพด้าน

ปริมาณและดา้นเวลา คือ นโยบายดา้นการบริหารจดัการความสมดุลระหวา่งการทาํงานและชีวิตโดยเร่ิมจากฝ่าย

ทรัพยากรมนุษยค์วรจดัประชุมเพ่ือหาแนวทางในการวางแผน รับฟังความคิดเห็นจากพนกังาน นาํมาปรับเพ่ือให้

เขา้กบัรูปแบบการทาํงานของบริษทั เช่น กาํหนดขอบเขตเน้ือหาการทาํงานและขอบเขตเวลาการทาํงานให้ชดัเจน 

เพ่ือให้พนักงานสามารถวางแผนการทาํงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและมีเวลาในการทาํกิจกรรมส่วนตวัต่างๆ 

และเวลาพกัผอ่นเพียงพอ นโยบายเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน เช่น ใหก้ารสนบัสนุนค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการทาํงาน เช่น ค่าโทรศพัท์ ค่าอินเทอร์เน็ต จดัประชุมออนไลน์เพ่ือพูดคุยและให้คาํแนะนาํในการทาํงาน

เพ่ือใหส้ามารถแกไ้ขปัญหาไดท้นัท่วงที และยงัสามารถลดการสูญเสียรูปแบบการทาํงานเป็นทีมไดอี้กดว้ย 

(3) บริษทัควรสร้างความเช่ือมั่นและให้การสนับสนุนการทาํงานจากท่ีบ้านแก่พนักงาน เช่น                   

การจดัฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมความรู้ความสามารถให้แกพ้นกังานใหท้นักบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป เช่น กลุ่มขาย 

เพ่ิมความรู้ในการทาํงานการตลาดออนไลน์ เพ่ือใหส้ามารถเขา้ถึงลูกคา้และเพ่ิมยอดขายไดม้ากข้ึน ทาํใหพ้นกังาน

มองเห็นว่าระบบการทาํงานจากท่ีบ้านเป็นระบบท่ีใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน และเห็นถึงประโยชน์ของระบบ                     

การทาํงานจากท่ีบ้าน เพ่ือทาํให้พนักงานมีทัศนคติท่ีดีต่อระบบการทาํงานจากท่ีบ้านและทาํให้การทาํงานมี

ประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายท่ีองคก์รตั้งไว ้
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7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) สามารถศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืนๆท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานจากท่ีบา้นของพนกังาน 

เช่น ความเครียด, คุณภาพชีวติในการทาํงาน, ความพึงพอใจในการทาํงาน  

(2) การศึกษาคร้ังน้ีกลุ่มตวัอยา่งของผูว้จิยัเป็นพนกังานบริษทัจดัจาํหน่ายและซ่อมบาํรุงรถยนตค์วร

ศึกษาเพ่ิมเติมในบริษทัอ่ืนๆ  

(3) ควรมีการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการทํางานจากท่ีบ้านของพนักงานทุกปี                      

เพ่ือศึกษาแนวโนม้ท่ีเปล่ียนไปในดา้นต่างๆ 

 

8. กติติกรรมประกาศ 

 การศึกษาคน้ควา้อิสระเร่ือง “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานจากท่ีบา้นของบริษทัจดัจาํหน่าย

และซ่อมบาํรุงรถยนต์: ประสบการณ์ของพนักงานและการสนับสนุนของผูบ้ริหารและฝ่ายทรัพยากรมนุษย”์ 

สาํเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี ดว้ยความกรุณาของอาจารย ์รศ. วฒิุไกร งามศิริจิตต ์ท่ีใหค้าํปรึกษา คาํแนะนาํ ใหค้วามสนบัสนุน

และตรวจสอบแก้ไขขอ้บกพร้อมของงานวิจยัตั้งแต่ตน้จนกระทัง่งานวิจยัสําเร็จลุล่วงไปได้ดว้ยดี อีกทั้ งตอ้ง

ขอขอบคุณ คุณแม่กญัญาณัฐ แกลว้เกษตรกรณ์ ท่ีคอยให้กาํลงัใจและสนบัสนุนการศึกษาคน้ควา้อิสระในคร้ังน้ี 

รวมถึงขอขอบคุณผูเ้ขา้ร่วมการวิจยัทุกท่านและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่านไม่ไดก้ล่าวนามไว ้ณ ท่ีน้ี ท่ีสละเวลาให้

ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาคน้ควา้อิสระ 
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดและการยอมรับนวตักรรมผลิตภณัฑ์ 

ระบบกรู๊ฟคปัปล้ิง (Grooved Coupling) ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสาํหรับการติดตั้งท่องานระบบในโรงงาน

และอาคารสูง กรณีศึกษาบริษทั หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูชัน่ส์ จาํกดั (มหาชน) กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาน้ี คือ 

ผูรั้บเหมางานระบบ เจา้ของกิจการ ผูจ้ดัการโครงการ และผูอ้อกแบบงานระบบของบริษทัเอกชน จาํนวน 287 ราย 

โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล กาํหนดระดับนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผลการวิจยัพบว่า ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ให้ระดบัความสาํคญัอย่างยิ่งในปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ระดบั

สาํคญัมากในการยอมรับนวตักรรมผลิตภณัฑร์ะบบกรู๊ฟคปัปล้ิง และระดบัสาํคญัอยา่งยิง่ในกระบวนการตดัสินใจ

ซ้ือผลิตภณัฑร์ะบบกรู๊ฟคปัปล้ิง สาํหรับการติดตั้งท่องานระบบในโรงงานและอาคารสูง ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดทุกดา้นมีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ระบบกรู๊ฟคปัปล้ิง สาํหรับการติดตั้งท่องาน

ระบบในโรงงานและอาคารสูง และการยอมรับนวตักรรมผลิตภณัฑ์ระบบกรู๊ฟคปัปล้ิงทุกด้านมีอิทธิพลต่อ

กระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑร์ะบบกรู๊ฟคปัปล้ิง สาํหรับการติดตั้งท่องานระบบในโรงงานและอาคารสูง 

 

คาํสําคญั: ส่วนประสมทางการตลาด, การยอมรับนวตักรรมผลิตภณัฑ,์ ระบบกรู๊ฟคปัปล้ิง 
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ABSTRACT 

 The objective of this research is to study the marketing mix and acceptance of innovative grooved 

coupling products that influence decision to purchase for system piping installations in factories and high-rise 

buildings: Case Harn engineering solutions public company limited. The sample used in this study was 287 

system contractors, business owners, project managers, and system designers for private companies. Using an 

online questionnaire as a data collection tool. The statistical significance level was set at 0.05 level. The results 

showed that Most of our users place great emphasis on the marketing mix a very important level in the acceptance 

of innovative groove coupling system products, and a critical level in the decision-making process for a groove 

coupling system product for system piping installations in factories and high-rise buildings. All marketing mix 

factors influence the purchasing decision process of groove coupling system for system piping installations in 

factories and high-rise buildings and the acceptance of all aspects of the groove coupling system product 

innovation influences the purchasing decision process of the groove coupling system for system piping 

installations in factories and high-rise buildings. 

 

Keywords: Marketing Mix, Accept Product Innovation, Grooved Coupling 

 

1. บทนํา 

 ในปัจจุบนันวตักรรมไดเ้ขา้มามีบทบาทในดา้นงานระบบมากข้ึน ซ่ึงทาํใหเ้กิดการทาํงานท่ีมีการเปล่ียนแปลง

ในทางท่ีดีข้ึน ระบบกรู๊ฟคบัปล้ิง (Grooved Coupling) ท่ีเป็นนวตักรรมการลอ็คท่อเหลก็เขา้ดว้ยกนัโดยการกดร่อง

ท่อจากเคร่ืองกรู๊ฟโดยเฉพาะ และใช้ขอ้ต่อกรู๊ฟในการรัดท่อเขา้ด้วยกันไม่ตอ้งใช้การเช่ือมเพ่ือต่อท่อเหล็ก                   

การติดตั้งท่องานระบบแบบกรู๊ฟคบัปล้ิง สามารถติดตั้งไดโ้ดยไม่ตอ้งใชแ้รงงานท่ีมีทกัษะในการเช่ือมและติดตั้ง

ไดเ้ร็วกวา่การเช่ือม ทาํให้ประหยดัค่าแรงและยงัไร้ประกายไฟ และลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานท่ีมีทกัษะใน

การทาํงานเฉพาะดา้น การเช่ือมท่อเหลก็สาํหรับการติดตั้งท่องานระบบ ก่อนทาํการเช่ือมตอ้งมีการกั้นพ้ืนท่ี ถา้ไม่

หาวิธีควบคุมและป้องกนัอนัตรายท่ีดีพอ การเช่ือมท่อเหล็ก ย่อมทาํให้เกิดประกายไฟ และสะเก็ดไฟกระเด็น                 

ซ่ึงเป็นจุดใหเ้กิดอคัคีภยั เกิดความสูญเสียต่อชีวติและทรัพยสิ์น ในขณะติดตั้งท่องานระบบในโรงงานและอาคารสูง 

ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษามีความสนใจท่ีจะศึกษาเฉพาะกลุ่มธุรกิจก่อสร้าง สําหรับการติดตั้งท่องาน

ระบบในโรงงานและอาคารสูง เน่ืองจากการประเมินสถานการณ์ท่ีผา่นมานวตักรรมผลิตภณัฑร์ะบบกรู๊ฟคปัปล้ิง 

ยงัไม่ไดเ้ป็นท่ีนิยมใชใ้นประเทศไทย มีเฉพาะบางกลุ่มลูกคา้เท่านั้นท่ีทราบถึงนวตักรรมระบบกรู๊ฟและมีการยอมรับ

ท่ีจะใชผ้ลิตภณัฑ ์และในปัจจุบนัเร่ิมมีหลายๆ บริษทั นาํเขา้สินคา้ดงักล่าวเขา้มาจาํหน่ายมากข้ึน และมีแนวโนม้

การขยายตวัสูงข้ึน ดงันั้นผูศึ้กษามีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดและการยอมรับนวตักรรม

ผลิตภณัฑร์ะบบกรู๊ฟคปัปล้ิงท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสาํหรับการติดตั้งท่องานระบบในโรงงานและอาคาร

สูงต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมการตลาดต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ระบบ 

กรู๊ฟคปัปล้ิง สาํหรับการติดตั้งท่องานระบบในโรงงานและอาคารสูง 
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2. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการยอมรับนวตักรรมผลิตภณัฑร์ะบบกรู๊ฟคปัปล้ิงต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ

ผลิตภณัฑร์ะบบกรู๊ฟคปัปล้ิง สาํหรับการติดตั้งท่องานระบบในโรงงานและอาคารสูง 

 

3. ทบทวนวรรณกรรม 

Kotler (2016) กล่าววา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดเป็นปัจจยัทางการตลาดท่ีควบคุมได ้ตอ้งใชเ้ป็น

เคร่ืองมือร่วมกนัเพ่ือสนองความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์เป็นส่ิงซ่ึงสนองความจาํเป็น

และความตอ้งการของมนุษยไ์ดคื้อ ส่ิงท่ีผูข้ายตอ้งมอบให้แก่ผูซ้ื้อและผูซ้ื้อไดรั้บผลประโยชน์จากผลิตภณัฑ์

เหล่านั้น ดา้นราคา เป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคเปรียบเทียบกบัความคุม้ค่าและความเหมาะสมของสินคา้ ฉะนั้นในการกาํหนด

ระดบัการให้บริการตอ้งคาํนึงถึงราคาสินคา้หรือบริการควรมีความเหมาะสมกนั ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย                

การนาํเสนอสินคา้หรือบริการให้แก่ลูกคา้ส่งผลต่อการรับรู้ในคุณภาพและประโยชน์จากการใชส้อยของลูกคา้ 

โดยตอ้งคาํนึงถึงสถานท่ีตั้ง และการนาํเสนอช่องทางในการใหบ้ริการ และดา้นการส่งเสริมการตลาด การติดต่อ 

ส่ือสารกับลูกคา้ เพ่ือจูงใจให้เกิดทัศนคติท่ีดีต่อการให้บริการ ถือเป็นเคร่ืองมือท่ีมีความสําคญัในการสร้าง

ความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ 

การยอมรับเทคโนโลยี (Adams et al., 1992; Mathieson, 1991; Davis et al., 1992) เป็นทฤษฎีท่ีนิยมใช้

กนัอย่างแพร่หลายในการวดัความสําเร็จของการใชเ้ทคโนโลยี พฒันามาจากทฤษฎีการกระทาํท่ีสมเหตุสมผล 

(Theory of Reasoned Action: TRA) ซ่ึงประกอบดว้ยตวัแปรดา้นทศันคติ และบรรทดัฐานของบุคคล ซ่ึงมีผลต่อ

ความตั้ งใจแสดงพฤติกรรมของบุคคล โดย Venkatesh et al. (2003) ได้ประยุกต์ใช้ TAM รวมกับการจัดการ

ฝึกอบรม เพ่ือศึกษาผูใ้ชง้านเทคโนโลยแีบบใหม่และแบบจาํลองดั้งเดิม ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ีแสดงใหเ้ห็น

ถึงอิทธิพลระยะสั้นของความสนุกสนาน ความตั้งใจท่ีจะใชเ้ทคโนโลยโีดยอยูต่รงกลางระหวา่งการรับรู้ประโยชน์

และความสะดวกในการใชง้าน พฤติกรรมการใชง้านไม่ไดถู้กส่งล่วงหนา้ และในขณะท่ีมีการวดัแรงจูงใจภายใน 

(จากแบบจาํลองการสร้างแรงจูงใจ) ท่ีไม่ไดเ้ช่ือมโยงเชิงทฤษฎีหรือเชิงประจกัษก์บัความตั้งใจการรับรู้ประโยชน์

หรือความสะดวกในการใช ้

Schiffman et al. (2007) กล่าววา่ ในองคก์ารธุรกิจจะมีลกัษณะ หรือกระบวนการตดัสินใจซ้ือท่ีแตกต่าง

จากกระบวนการซ้ือในกลุ่มผูบ้ริโภคโดยทัว่ไป มีข้ึนตอนดงัน้ี 1) การตระหนักถึงปัญหา เกิดข้ึนไดท้ั้ งภายใน               

และภายนอกองค์การมกัจะเกิดจากสถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึง 2) การพฒันาชุดคุณสมบติัของผลิตภัณฑ์                

เป็นการกาํหนดรายละเอียดของคุณสมบติัผลิตภณัฑท่ี์จะซ้ือโดยจะตอ้งไดรั้บการพฒันาจากทีมจดัซ้ือ 3) การกาํหนด

ผูข้าย เป็นการคดัเลือกผูข้ายท่ีมีความสามารถและคุณสมบติัเพียงพอต่อความตอ้งการของบริษทั 4) ขอ้เสนอใน

การจดัซ้ือหรือการประมูล เป็นขั้นตอนท่ีให้ผูข้ายทาํการเสนอโครงการขอ้เสนอหรือโครงการการประมูลซ่ึง

จะตอ้งมีรายละเอียดตามท่ีบริษทัตอ้งการ 5) การเลือกผูข้าย บริษทัมกัจะเลือกผูข้ายท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการ

ของบริษัทได้ดีท่ีสุดโดยท่ีไม่จําเป็นจะต้องมีราคาท่ีตํ่าสุดเสมอไป 6) กระบวนการสั่งซ้ือ เป็นรายละเอียด                      

การสั่งซ้ือ การเจรจาต่อรอง การให้สินเช่ือ การส่งมอบและการช่วยเหลือดา้นเทคนิคต่างๆ และ7) การทบทวนผล

การปฏิบติังานของผูข้าย เป็นการทบทวนผลการปฏิบติังานของผูข้ายเพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลในการจดัซ้ือในคร้ังต่อไป 

ระบบกรู๊ฟคปัปล้ิง (Grooved Coupling) เป็นนวตักรรมเพ่ือการติดตั้ง ทดแทนการเช่ือมท่อเหล็กใน

ระบบดบัเพลิง ระบบประปา และระบปรับอากาศ สามารถใชใ้นงานโครงการ โรงงานอุตสาหกรรม รถไฟฟ้า และ

อาคารสูง โดยวิธีการติดตั้งท่อเหล็กกบัขอ้ต่อแบบกรู๊ฟคปัปล้ิงตอ้งต่อกบัท่อเหล็กท่ีไดรั้บการกดร่องท่อเหล็ก 

(Rolled Groove) จากเคร่ืองกรู๊ฟ (Roll Grooving Tool) โดยเฉพาะ ซ่ึงการกดร่องจะยงัคงเน้ือเหล็กไว ้ไม่ทาํให้
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เหล็กบางลง การต่อแบบน้ีไม่จาํเป็นตอ้งใชค้วามร้อนทาํใหไ้ม่เกิดประกายไฟในระหวา่งการติดตั้งต่างกบัวิธีการ

เช่ือมท่อเหล็ก ตอ้งอาศยัทกัษะและความชาํนาญของช่างผูเ้ช่ียวชาญ รอยแผลของการเช่ือมจะตอ้งมีความแขง็แรง 

ไดม้าตรฐานการเช่ือมซ่ึงในเส้นท่อเหลก็มีแรงดนัของนํ้ า ถา้เช่ือมไม่ดีอาจทาํใหมี้การร่ัวซึม ทาํให้เกิดประกายไฟ

จากการเช่ือมท่อ อาจก่อใหเ้กิดอนัตรายเป็นสาเหตุของอคัคีภยั 

สมมติฐานการวจิยั 

1. ปัจจยัส่วนประสมการตลาดมีความสมัพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑร์ะบบกรู๊ฟคปัปล้ิง 

สาํหรับการติดตั้งท่องานระบบในโรงงานและอาคารสูง 

2. การยอมรับนวตักรรมผลิตภณัฑร์ะบบกรู๊ฟคปัปล้ิงมีความสมัพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือ

ผลิตภณัฑร์ะบบกรู๊ฟคปัปล้ิง สาํหรับการติดตั้งท่องานระบบในโรงงานและอาคารสูง 

กรอบแนวคิดในการวจิยั   

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ คือ ผูรั้บเหมางานระบบ เจา้ของกิจการ ผูจ้ดัการโครงการ และผูอ้อกแบบ

งานระบบของบริษทัเอกชน 

  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ผูรั้บเหมางานระบบ เจา้ของกิจการ ผูจ้ดัการโครงการ และผูอ้อกแบบ

งานระบบของบริษทัเอกชน จาํนวน 287 ราย กรณีทราบขนาดท่ีชดัเจนจึงใชสู้ตรของยามาเน่ (Yamane, 1973, 

หน้า 727-728) กรณีท่ีผูศึ้กษาทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน ใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น 

และเลือกวิธีสุ่มตวัอยา่งโดยใชค้วามสะดวก ใชแ้บบสอบถามออนไลน์เป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลดว้ยการส่ง

อีเมลแ์ละไลน์ ใหต้อบกลบัมาในลิงคท่ี์มีฟอร์มลงขอ้มูลในตาราง 

 เคร่ืองมือในการวิจัย ท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล แบ่งออกเป็น 5 ส่วนดังน้ี ส่วนท่ี 1 เป็นคาํถาม

เก่ียวกับขอ้มูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ตาํแหน่ง ระดับการศึกษา และประสบการณ์                     

ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ตวัแปรตาม (Dependent Variable) 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

1. บริการ (Product) 3. ช่องทางการจาํหน่าย (Place) 

2. ราคา (Price)        4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

(Kotler, 2016) 

 

กระบวนการตดัสินใจซ้ือผลติภณัฑ์

ระบบกรู๊ฟคปัปลิง้ สําหรับการตดิตั้งท่อ

งานระบบในโรงงานและอาคารสูง 

1. การตระหนกัถึงปัญหา 

2. การกาํหนดคุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์

3. การกาํหนดผูข้าย 

4. ขอ้เสนอในการจดัซ้ือ 

5. การเลือกผูข้าย 

6. กระบวนการสัง่ซ้ือ 

7. การทบทวนผลการปฏิบติังานของผูข้าย 

 (Schiffman et al. 2007) 

การยอมรับนวตักรรมผลติภัณฑ์ระบบกรู๊ฟคปัปลิง้ 

1. การรับรู้ถึงประโยชนท่ี์ไดรั้บ (Perceived Usefulness)  

2. การรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน (Perceived Ease of 

Use) 

3. อิทธิพลทางสงัคม (Social influence)  

4. สภาพส่ิงอาํนวยความสะดวกในการใชง้าน 

(Facilitating conditions) 
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การทาํงาน ส่วนท่ี 2 คาํถามเก่ียวกับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา 

(Price) ช่องทางการจาํหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ส่วนท่ี 3 คาํถามเก่ียวกบัการยอมรับ

นวตักรรมผลิตภณัฑ์ระบบกรู๊ฟคปัปล้ิง ไดแ้ก่ การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ (Perceived Usefulness) การรับรู้ถึง

ความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) อิทธิพลทางสังคม (Social influence) และสภาพส่ิงอํานวย                 

ความสะดวกในการใชง้าน (Facilitating conditions) ส่วนท่ี 4 คาํถามเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์

ระบบกรู๊ฟคปัปล้ิง สาํหรับการติดตั้งท่องานระบบในโรงงานและอาคารสูง ประกอบดว้ย การตระหนกัถึงปัญหา 

การกาํหนดคุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์การกาํหนดผูข้าย ขอ้เสนอในการจดัซ้ือ การเลือกผูข้าย กระบวนการสั่งซ้ือ 

และการทบทวนผลการปฏิบติังานของผูข้าย และส่วนท่ี 5 ขอ้เสนอแนะ ปัญหาและอุปสรรคต่อกระบวนการ

ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑร์ะบบกรู๊ฟคปัปล้ิง สาํหรับการติดตั้งท่องานระบบในโรงงานและอาคารสูง จากนั้นนาํไป

ทดสอบความเท่ียงตรง และความน่าเช่ือถือกับกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 30 คน ได้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าตามวิธี

ของครอนบัคเท่ากับ 0.903 ใช้สถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) กาํหนดระดบั

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

5. ผลการวจัิย  

ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ให้ระดบัความสําคญัของกระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ระบบกรู๊ฟคปัปล้ิง 

สาํหรับการติดตั้งท่องานระบบในโรงงานและอาคารสูง โดยรวมอยูใ่นระดบัสาํคญัอยา่งยิ่ง เม่ือพิจารณารายดา้น 

พบวา่ อยูใ่นระดบัสาํคญัอยา่งยิ่ง คือ การทบทวนผลการปฏิบติังานของผูข้าย ขอ้เสนอในการจดัซ้ือ กระบวนการ

สัง่ซ้ือ การกาํหนดผูข้าย การเลือกผูข้าย การกาํหนดคุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์และการตระหนกัถึงปัญหา ตามลาํดบั 

 

ตารางที ่1  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
กระบวนการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ระบบกรู๊ฟคัปปลิง้  

B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF 

ค่าคงท่ี 0.909 0.152   5.978 0.000     

X1 ผลิตภณัฑ ์(Product) 0.203 0.044 0.234 4.585 0.000* 0.468 2.135 

X2 ราคา (Price) 0.161 0.051 0.190 3.139 0.002* 0.334 2.994 

X3 ช่องทางการจาํหน่าย (Place) 0.283 0.050 0.329 5.648 0.000* 0.361 2.770 

X4 การส่งเสริมการตลาด 

(Promotion) 

0.153 0.046 0.174 3.370 0.001* 0.461 2.168 

R Square = 0.655, Adjusted R Square = 0.650, Std error of the Estimate (SE) = 0.324,  

F = 133.746, Sig. = 0.000, Number of observations = 287 

 

จากตารางท่ี 1 ซ่ึงแสดงผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ 

ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion)                         

มีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑร์ะบบกรู๊ฟคปัปล้ิง สาํหรับการติดตั้งท่องานระบบในโรงงานและ

อาคารสูง เท่ากบัร้อยละ 65.50 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่2  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
กระบวนการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ระบบกรู๊ฟคัปปลิง้  

B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF 

ค่าคงท่ี 1.105 0.138  8.020 0.000   

X1 การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ 

(Perceived Usefulness)  

0.192 0.055 0.225 3.494 0.001* 0.281 3.555 

X2 การรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน 

(Perceived Ease of Use) 

0.144 0.053 0.168 2.699 0.007* 0.299 3.343 

X3 อิทธิพลทางสังคม (Social 

influence)  

0.073 0.033 0.094 2.206 0.028* 0.635 1.576 

X4 สภาพส่ิงอาํนวยความสะดวกใน

การใชง้าน (Facilitating 

conditions) 

0.365 0.053 0.421 6.833 0.000* 0.307 3.256 

R Square = 0.672, Adjusted R Square = 0.667, Std error of the Estimate (SE) = 0.316,  

F = 144.133, Sig. = 0.000, Number of observations = 287 

 

จากตารางท่ี 2 ซ่ึงแสดงผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 พบว่า การยอมรับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 

ระบบกรู๊ฟคปัปล้ิง ไดแ้ก่ การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ (Perceived Usefulness) การรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน 

(Perceived Ease of Use) อิทธิพลทางสังคม (Social influence) และสภาพส่ิงอาํนวยความสะดวกในการใชง้าน 

(Facilitating conditions) มีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ระบบกรู๊ฟคปัปล้ิง สําหรับการติดตั้ง             

ท่องานระบบในโรงงานและอาคารสูง เท่ากบัร้อยละ 67.20 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

6. อภิปรายผล 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) จากการศึกษาในคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบังานวจิยั

ของชนินาถ ราชอุ่น (2558) ท่ีกล่าววา่ การมีบริการหลงัการขายท่ีดี สินคา้มีความสวยงาม การมีสินคา้ตวัอยา่งใหดู้ 

ช่ือเสียงของยี่ห้อ คุณภาพสินคา้ สินคา้ไดรั้บมาตรฐานอุตสาหกรรม อายกุารใชง้าน ความครบถว้นของสินคา้มี             

ทุกเฉดสีสินคา้มีหลายรูปแบบ และสินคา้ออกใหม่ มีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือวสัดุก่อสร้างประเภทกระเบ้ืองหลงัคา

ของผูป้ระกอบการรับเหมาก่อสร้าง อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม สอดคลอ้งกบังานวิจยัของทองปัญญา               

ลพสุนทร (2559) ท่ีกล่าววา่ ระบบป้องกนัไฟลามเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีนวตักรรมดา้นความปลอดภยัมากกวา่สินคา้ท่ี

มีอยู่ในตลาด นวตักรรมดา้นการออกแบบดีกว่าสินคา้ท่ีมีอยู่ในตลาด นวตักรรมดา้นการวิจยัและพฒันาสินคา้

มากกวา่สินคา้ท่ีมีอยูใ่นตลาด นวตักรรมดา้นมาตรฐานการติดตั้งสินคา้สูงกวา่สินคา้ท่ีมีอยูใ่นตลาด  

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา (Price) จากการศึกษาในคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจัยของ                

ชนินาถ ราชอุ่น (2558) ท่ีกล่าวว่า การไม่คิดค่าบริการการขนส่ง การให้ส่วนลดเงินสด  การให้สินเช่ือหรือ                     

การผ่อนชาํระ การต่อรองราคาได ้ราคามีใหเ้ลือกตามคุณภาพสินคา้ สินคา้มีหลายระดบัราคาใหเ้ลือก การติดป้าย

ราคา และราคาสินคา้คงท่ีไม่เปล่ียนแปลงบ่อย มีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือวสัดุก่อสร้างประเภทกระเบ้ืองหลงัคาของ

ผูป้ระกอบการรับเหมาก่อสร้าง อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม สอดคลอ้งกบังานวิจยัของอารีรัตน์ สุขพิริยกลุ 

(2560) ท่ีกล่าวว่า มีการให้สินเช่ือในการชาํระเงิน เช่น เครดิต 15 วนั 30 วนั 60 วนั มีการกาํหนดเง่ือนไขทาง  
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การคา้เก่ียวกบัราคาสินคา้อย่างชดัเจน มีการให้ส่วนลดเงินสดแก่ลูกคา้ เช่น ซ้ือเงินสดลดตามอีก 2% มีส่วนลด

การคา้กรณีซ้ือจาํนวนมาก 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจาํหน่าย (Place) จากการศึกษาในคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบั

งานวิจัยของชนินาถ ราชอุ่น (2558) ท่ีกล่าวว่า สามารถส่งสินคา้ได้ตามกาํหนด  สามารถติดต่อกับร้านคา้ได้

สะดวก มีช่องทางการส่ือสารท่ีดี มีปริมาณสินคา้เพียงพอต่อความตอ้งการ ร้านคา้มีทาํเลท่ีตั้งเหมาะสม ร้านคา้จดั

วางสินคา้เป็นระเบียบหาง่ายเพ่ือความสะดวกในการเลือกซ้ือ บรรยากาศร้านคา้ดี มีความเป็นกนัเอง มีอิทธิพลต่อ

การเลือกซ้ือวสัดุก่อสร้างประเภทกระเบ้ืองหลงัคาของผูป้ระกอบการรับเหมาก่อสร้าง อาํเภอสามพราน จงัหวดั

นครปฐม 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ

ทองปัญญา ลพสุนทร (2559) ท่ีกล่าววา่ มีการลดราคาสินคา้ การให้ตวัอยา่งทดลองสินคา้ มีการจดัสัมมนาเร่ือง

การออกแบบ และมีการจดัแสดงสินคา้ให้ความรู้ การประชาสัมพนัธ์ ไดแ้ก่ สนใจท่ีจะเขา้ร่วมฟังสัมมนาทาง

วชิาการจากบริษทั  เห็นดว้ยกบัการประชาสมัพนัธ์ระบบใหเ้ป็นท่ีรู้จกักนัมากข้ึน และรับขอ้มูลข่าวสารจากบริษทั

อยา่งสมํ่าเสมอ 

การยอมรับนวตักรรมผลิตภัณฑ์ระบบกรู๊ฟคัปปล้ิง ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับ (Perceived 

Usefulness) จากการศึกษาในคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของรวีวรรณ ภู่สุวรรณ (2564) ท่ีกล่าววา่ การนาํระบบ

ช้ินส่วนสาํเร็จและเคร่ืองจกัรกลมาใชใ้นการก่อสร้าง ในอุตสาหกรรมก่อสร้างในต่างประเทศเร่ิมมีการกา้วขา้ม

ระดบัมาใชร้ะบบอตัโนมติัมากข้ึน ส่วนบริษทัรับเหมาก่อสร้างในไทยพร้อมจะเพ่ิมระดบัการปฏิบติังานเพ่ือขยาย

ตวัในการประยกุตใ์ชร้ะบบอตัโนมติัเพ่ิมมากข้ึน 

การยอมรับนวตักรรมผลิตภณัฑร์ะบบกรู๊ฟคปัปล้ิง ดา้นการรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน (Perceived 

Ease of Use) จากการศึกษาในคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Aggelidis and Chatzoglou (2016) ท่ีกล่าววา่ การรับรู้ถึง

ความง่ายในการใชง้านมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการยอมรับเทคโนโลยี และมีความเช่ือมโยงกบัทศันคติต่อ

การใชเ้ทคโนโลยขีองบุคคลใดบุคคลหน่ึงมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใชเ้ทคโนโลยนีั้น 

การยอมรับนวตักรรมผลิตภัณฑ์ระบบกรู๊ฟคัปปล้ิง ด้านอิทธิพลทางสังคม (Social influence) จาก

การศึกษาในคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Khalil and Nasrallah (2014) ท่ีกล่าววา่ ปัจจยัดา้นอิทธิพลทางสงัคม

ส่งผลต่อความตั้งใจในการใชง้านระบบ โดยบุคคลท่ีมีอิทธิพล เช่น ครอบครัวหรือเพ่ือน จะส่งผลต่อความตั้งใจ

ในการใชง้านระบบมาก 

การยอมรับนวตักรรมผลิตภณัฑ์ระบบกรู๊ฟคปัปล้ิง ด้านสภาพส่ิงอาํนวยความสะดวกในการใชง้าน 

(Facilitating conditions) จากการศึกษาในคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของอารีรัตน์ สุขพิริยกุล (2560) ท่ีกล่าวว่า 

การมีพนกังานคอยใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบัสินคา้ ช่วยยกหรือขนถ่ายสินคา้ มีการรับประกนัสินคา้ และการใหบ้ริการ

อย่างเป็นกนัเอง มีอิทธิพลต่อการซ้ือสินคา้วสัดุก่อสร้างของร้านคา้ปลีกจากร้านคา้ส่งวสัดุก่อสร้างในจงัหวดั

สมุทรปราการ 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจิยัไปใช้ 

1. ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือ

ผลิตภณัฑร์ะบบกรู๊ฟคปัปล้ิง สาํหรับการติดตั้งท่องานระบบในโรงงานและอาคารสูง และมีระดบัสาํคญัอยา่งยิง่ 
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ดงันั้นผูป้ระกอบการหรือผูข้ายสินคา้ควรมีความรู้ความเช่ียวชาญในระบบกรู๊ฟคปัปล้ิง มีแบบใหเ้ลือกหลากหลาย

ตามการใชง้าน มีคุณภาพและความปลอดภยัในการทาํงาน มีมาตรฐาน UL/FM ช่ือเสียงตราสินคา้เป็นท่ีน่าเช่ือถือ 

มีรูปลกัษณ์สวยงาม และติดตั้งง่าย รวมถึงควรมุ่งเน้นลงทุนดา้นการวิจยัและพฒันาสินคา้ ดา้นนวตักรรมของ

ระบบกรู๊ฟคปัปล้ิงใหท้นัสมยักวา่สินคา้อ่ืน ๆ ในทอ้งตลาด เพ่ือสร้างความเป็นผูน้าํทางนวตักรรมดา้นความปลอดภยั

ทาํให้เกิดการเป็นท่ียอมรับและเลือกใชผ้ลิตภณัฑร์ะบบกรู๊ฟคปัปล้ิงของบริษทั หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูชัน่ส์ จาํกดั 

(มหาชน) ไดม้ากยิง่ข้ึน 

2. ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ด้านราคา (Price) มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์

ระบบกรู๊ฟคปัปล้ิง สําหรับการติดตั้งท่องานระบบในโรงงานและอาคารสูง และมีระดบัสําคญัอย่างยิ่ง ดงันั้น

ผูป้ระกอบการควรคาํนึงถึงการกาํหนดราคาของผลิตภณัฑ์ให้มีความเหมาะสมกับคุณภาพของสินคา้ เพ่ือให้

ผูใ้ชบ้ริการผลิตภณัฑ์ระบบกรู๊ฟคปัปล้ิงไดรั้บความคุม้ค่าของราคาเม่ือเทียบกบัคุณภาพบริการหลงัการติดตั้ง                    

มีการให้ส่วนลดทางการคา้ การให้เครดิตทางการคา้ และสินคา้มีราคาใกลเ้คียงกบัผูจ้าํหน่ายรายอ่ืน เพ่ือให้ผูใ้ช ้

บริการผลิตภณัฑร์ะบบกรู๊ฟคปัปล้ิงเกิดแรงจูงใจในการเลือกซ้ือมากยิง่ข้ึน และมีความรู้สึกยติุธรรมในดา้นราคา 

3. ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) มีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจ

ซ้ือผลิตภณัฑร์ะบบกรู๊ฟคปัปล้ิง สาํหรับการติดตั้งท่องานระบบในโรงงานและอาคารสูง และมีระดบัสาํคญัอยา่ง

ยิ่ง ดงันั้นผูป้ระกอบการควรจดัส่งสินคา้ดว้ยความถูกตอ้ง ครบถว้นตามใบสั่งซ้ือ มีความรวดเร็ว ทนัต่อความ

ตอ้งการ และมีช่องทางในการชาํระค่าบริการท่ีหลากหลาย เช่น เงินสด บตัรเครดิต โอนผ่านระบบไอแบงก้ิง เป็นตน้ 

นอกจากน้ีควรเพ่ิมช่องทางการการสั่งซ้ือ เช่น ตัวแทนจําหน่าย การสั่งซ้ือผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น รวมทั้ ง                            

ส่ือออนไลน์ท่ีกาํลงัเป็นท่ีนิยมอยา่งแพร่หลาย  

4.  ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) มีอิทธิพลต่อกระบวนการ

ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑร์ะบบกรู๊ฟคปัปล้ิง สาํหรับการติดตั้งท่องานระบบในโรงงานและอาคารสูง และมีระดบัสาํคญั 

อยา่งยิ่ง ดงันั้นผูป้ระกอบการควรมีการคืนเงินหรือรับเปล่ียนเม่ือสินคา้มีปัญหา มีการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์

สินคา้ผ่านโซเซียลมีเดีย เช่น เวบ็ไซต์ เฟสบุ๊ค เป็นตน้ ของบริษทัให้ผูใ้ชบ้ริการไดติ้ดตามข่าวสารต่างๆ อย่าง

ต่อเน่ือง เพ่ือใหเ้กิดการจดจาํของผูช้มและความเช่ือมัน่ในผลิตภณัฑร์ะบบกรู๊ฟคปัปล้ิง มีการใหส่้วนลดทางการคา้ 

เม่ือซ้ือสินคา้ตามจาํนวนท่ีกาํหนด และมีการจดัรายการพิเศษส่งเสริมการขาย เช่น การแจกของแถม การให้สิทธิ

พิเศษ เป็นตน้ 

5. การยอมรับนวตักรรมผลิตภณัฑ์ระบบกรู๊ฟคปัปล้ิง ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับ (Perceived 

Usefulness) มีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑร์ะบบกรู๊ฟคปัปล้ิง สาํหรับการติดตั้งท่องานระบบใน

โรงงานและอาคารสูง และมีระดบัสาํคญัมาก ดงันั้นผูป้ระกอบการควรพฒันาระบบกรู๊ฟคปัปล้ิงใหมี้การใชง้านท่ี

ลดการเกิดประกายไฟในการทาํงานให้ไดม้ากท่ีสุด ทาํใหเ้พ่ิมความรวดเร็วในการทาํงาน ช่วยประหยดัค่าแรงและ

เวลาในการติดตั้ง เป็นการอาํนวยความสะดวกและมีประโยชน์กบัการใชง้าน รวมถึงช่วยสร้างความปลอดภยัใน

การทาํงาน 

6. การยอมรับนวตักรรมผลิตภณัฑร์ะบบกรู๊ฟคปัปลิ้ง ดา้นการรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน (Perceived 

Ease of Use) มีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑร์ะบบกรู๊ฟคปัปล้ิง สาํหรับการติดตั้งท่องานระบบ

ในโรงงานและอาคารสูง และมีระดบัสาํคญัมาก ดงันั้นผูป้ระกอบการควรพฒันาระบบกรู๊ฟคปัปล้ิงให้มีความง่าย

ในการซ่อมบาํรุง ถอดประกอบ ติดตั้งง่าย และมีความเขา้ใจง่ายในผลิตภณัฑร์ะบบกรู๊ฟคปัปล้ิง เพ่ือใหผู้ใ้ชบ้ริการ
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เกิดความพึงพอใจ ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดการแนะนาํต่อบุคคลอ่ืนท่ีรู้จกั บอกต่อ และแนะนาํใหบุ้คคลท่ีตอ้งการใช้

ผลิตภณัฑร์ะบบกรู๊ฟคปัปล้ิงไดรั้บรู้ 

7. การยอมรับนวตักรรมผลิตภัณฑ์ระบบกรู๊ฟคัปปล้ิง ด้านอิทธิพลทางสังคม (Social influence)                          

มีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑร์ะบบกรู๊ฟคปัปล้ิง สาํหรับการติดตั้งท่องานระบบในโรงงานและ

อาคารสูง และมีระดบัสาํคญัมาก ดงันั้นผูป้ระกอบการควรพฒันาระบบกรู๊ฟคปัปล้ิงใหมี้ความปลอดภยัในการใช้

งาน เพ่ือให้ผูใ้ชบ้ริการไดรั้บคาํยกยอ่งวา่เป็นผูใ้หค้วามสาํคญักบัความปลอดภยัของโครงการ นอกจากน้ีผูอ่ื้นยงั

มองวา่เป็นผูน้าํดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยใีหม่ ๆ และทนัสมยั 

8. การยอมรับนวตักรรมผลิตภณัฑร์ะบบกรู๊ฟคปัปล้ิง ดา้นสภาพส่ิงอาํนวยความสะดวกในการใชง้าน 

(Facilitating conditions) มีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑร์ะบบกรู๊ฟคปัปล้ิง สาํหรับการติดตั้งท่อ

งานระบบในโรงงานและอาคารสูง และมีระดบัสําคญัมาก ดงันั้นผูป้ระกอบการควรมีการจดัอบรมพฒันาให้

ความรู้แก่พนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ระบบกรู๊ฟคัปปลิ้ง เ พ่ือให้สามารถตอบคาํถาม                               

ให้คาํแนะนาํ และแกปั้ญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และควรเสริมสร้างความเช่ือมัน่และทศันคติท่ีดีของพนักงานในการให้ 

บริการแก่ผูใ้ชบ้ริการ ดว้ยความยิม้แยม้แจ่มใส มีอธัยาศยัท่ีดีในการใหบ้ริการ สามารถให้คาํแนะนาํวธีิการใชง้าน

ไดเ้ก่ียวกบัความปลอดภยัและความสะดวกในการใชง้าน ซ่ึงเป็นขอ้สาํคญัท่ีสุดของระบบกรู๊ฟคปัปล้ิง 

 ข้อเสนอแนะในการทาํวจิยัคร้ังต่อไป 

การศึกษาในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณ ซ่ึงจะมองเห็นเพียงภาพกวา้งๆ ของความคิดเห็นของ

กลุ่มตวัอยา่งเท่านั้น การศึกษาในคร้ังต่อไปควรศึกษากลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูท่ี้เคยใชบ้ริการโครงการท่ีมีการติดตั้ง

ผลิตภณัฑ์ระบบกรู๊ฟคปัปล้ิงเพ่ิมเติม เพ่ือท่ีจะได้เห็นถึงความแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไร ในการกาํหนด                  

ตวัแปรให้ละเอียดจะทาํให้ผูป้ระกอบการสามารถเขา้ใจไดถึ้งความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ไดม้ากยิ่งข้ึน และ                 

ควรนาํผลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปเป็นขอ้เสนอแนะหรือปรับปรุงเก่ียวกบักลยทุธ์ทางการตลาดในกระบวนการตดัสินใจ

ซ้ือผลิตภณัฑร์ะบบกรู๊ฟคปัปล้ิง สาํหรับการติดตั้งท่องานระบบในโรงงานและอาคารสูงใหมี้ความสอดคลอ้งต่อ

ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการและมีประสิทธิภาพต่อการพฒันานวตักรรมผลิตภณัฑร์ะบบกรู๊ฟคปัปล้ิง 
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การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการตระหนกัในตราสินคา้ท่ีมีผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมท่ีจะ

ใชผ้ลิตภณัฑป้์องกนัการติดเช้ือของสถานพยาบาล โดยเป็นการศึกษาเชิงสาํรวจดว้ยแบบสอบถาม กลุ่มประชากร

ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคระดบัหน่วยงานท่ีมีความสนใจท่ีจะซ้ือสินคา้แบรนด์ทอ้งถ่ิน สถานพยาบาลทุกสังกดัทัว่ประเทศ 

ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนมาทดลองใช้กบัประชากรท่ีทาํการก่อนศึกษาจาํนวน 30 คน พบว่าเคร่ืองมือ

แบบสอบถามท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีมีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าตามวิธีของครอนบคั มีความเช่ือมัน่เท่ากับหรือ

มากกวา่ค่ามาตรฐานตํ่าสุดท่ี 0.70  แบบสอบถามจึงมีความน่าเช่ือสูง  งานวจิยัน้ีไดรั้บแบบสอบถามท่ีตอบกลบัมา

ท่ีใชไ้ดจ้าํนวน 400 ราย สําหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลทั่วไปใช้สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถ่ีและค่าร้อยละ                    

การวิเคราะห์ปัจจยัการรับรู้ การตระหนกัในตราสินคา้และความตั้งใจเชิงพฤติกรรม  ใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ 

ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใชส้ถิติเชิงอนุมาน ผลวิจยัพบว่าการตระหนกัใน                

ตราสินคา้ ไดแ้ก่ การจดจาํตราสินคา้ได ้และอนัดบัการครอบครองใจเป็นตวัพยากรณ์ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมท่ีจะใชผ้ลิตภณัฑป้์องกนัการติดเช้ือของสถานพยาบาล เท่ากบัร้อยละ 82.90 ส่วนตวัแปร

ดา้นการระลึกถึงตราสินคา้ได ้ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความตั้งใจเชิงพฤติกรรมท่ีจะใชผ้ลิตภณัฑป้์องกนัการติด

เช้ือของสถานพยาบาล อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผลการศึกษาดงักล่าวสอดคลอ้งกบัแนวคิดและ

ทฤษฎีการตระหนักในตราสินคา้ ของ Keller (1998) โดยมีการตระหนักในตราสินคา้ใน 3 มิติ ประกอบด้วย               

การจดจาํตราสินคา้ได ้การระลึกถึงตราสินคา้ได ้และอนัดบัการครอบครองใจ  

 

คาํสําคญั: ตราสินคา้, คุณค่าตราสินคา้, การตระหนกัรู้ในตราสินคา้, สารฆ่าเช้ือ, การระบาดใหญ่ทัว่โลก 
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ABSTRACT 

 The purpose of this research was to study the effects of brand awareness on behavioral intentions to use 

anti-infective products in healthcare settings. It was a questionnaire-based survey study. The target populations 

are consumers who are interested in purchasing local brands, including all health care facilities nationwide.                     

The questionnaire was produced by the researcher to experiment with a population of 30 pre-tests, which were 

then calculated using a computer program. It was found that the questionnaire instrument used in this study had 

an alpha coefficient according to Cronbach's method. The confidence was equal to or greater than the lowest 

standard value of 0.70. The questionnaire had high reliability. This research received a valid questionnaire with 

400 respondents. For general data analysis, descriptive statistics were used, namely frequency and percentage 

perception factor analysis. From hypothesis testing, the results show that brand awareness, including brand 

recognition and top of mind, were predictors influencing behavioral intentions to use healthcare prevention 

products with a value of  82.90 percent. The variable in terms of brand recall had no influence on behavioral 

intentions to use anti-infective products in hospitals and was statistically significant at the 0.05 level. The results 

of this study are consistent with the concept and theory of brand awareness proposed by Keller (1998), who 

described brand awareness in 3 dimensions, including brand recognition, brand recall, and top of mind. 

 

Keywords: Brand, Brand Equity, Brand Awareness, Disinfectant, Pandemic 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

ปัญหาการระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในประเทศไทยเป็นปัญหาท่ีสาํคญัของโรงพยาบาล

และระบบสาธารณสุขของไทย มีอุบติัการณ์ของโรคติดเช้ือท่ีเกิดข้ึนจากการกลายพนัธ์ุของ SARS-CoV-2 เกิดข้ึน

ทั้ งในและต่างประเทศ หากไม่สามารถควบคุมการระบาดหรือลดอุบัติการณ์ของ SARS-CoV-2 ก็อาจส่ง 

ผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขของประเทศไทยได ้ซ่ึงผลิตภณัฑน์ํ้ ายาฆ่าเช้ือท่ีนาํมาใชใ้นการกาํจดั SARS-CoV-2 

นั้นส่วนใหญ่มีการนาํเขา้มาจากต่างประเทศ ทาํให้รัฐบาลตอ้งสูญเสียงบประมาณไปจาํนวนมากในการนาํเขา้

ผลิตภณัฑด์งักล่าวเพ่ือนาํมาใชใ้นการควบคุมการแพร่ระบาด ทาํให้เศรษฐกิจของประเทศไดรั้บผลกระทบหนกั

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งภาคการท่องเท่ียว นอกจากน้ีประเทศไทยยงัมีนโยบายในการเป็นศูนยก์ลางและความเป็นเลิศ

ทางการแพทย ์เพ่ือเป็นการสร้างรายไดใ้หแ้ก่ประเทศ โดยสถานพยาบาลในไทยท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐานสากล 

Joint Commission International (JCI) จาํนวน 59 แห่ง เป็นโรงพยาบาลจาํนวน 46 แห่ง มากกวา่ประเทศคู่แข่งขนั

ในภูมิภาค (ประเทศอินเดีย 32 แห่ง มาเลเซีย 13 แห่ง สิงคโปร์ 6 แห่ง และเกาหลีใต ้5 แห่ง) มีโอกาสการเติบโต

ของกลุ่มผูใ้ห้บริการทางการแพทย ์และกลุ่มธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น โรงแรม อสังหาริมทรัพย ์เป็นตน้ จึงกล่าว

ได้ว่า บริการทางการแพทยข์องไทย มีความพร้อมท่ีจะช่วยส่งเสริมการเป็นศูนยก์ลางบริการทางการแพทย ์

(Medical Service Hub) ซ่ึงสะท้อนจากความมีช่ือเสียงด้านคุณภาพการรักษาจนเป็นท่ียอมรับของนานาชาติ                    

ซ่ึงหากผนวกเขา้กับเทรนด์การแพทยส์มยัใหม่ จะยิ่งช่วยเพ่ิมความเช่ือมัน่ด้านคุณภาพการรักษาของไทยให้

ทดัเทียมกบัประเทศท่ีมีวิทยาการดา้นการแพทยช์ั้นนาํอยา่งสหรัฐอเมริกาหรือยโุรป (สุจิตรา อนัโน, 2563) และ

จากการศึกษา Wen-Hsun Tsai (2021) ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด แสดงให้เห็นถึงวา่ประชาชนส่วนใหญ่มี

แนวโน้มในการใชปั้จจยัดา้นความตระหนกัต่อตราสินคา้ท่ีส่งผลต่อความตั้งใจใชผ้ลิตภณัฑ์ป้องกนัการติดเช้ือ
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มากข้ึน  ดงันั้นการวิจยัช้ินน้ีตอ้งการศึกษาในเร่ืองตราสินคา้และการใชผ้ลิตภณัฑใ์นสถานพยาบาลเพ่ือการเพ่ิม

การแข่งขนัช่วงชิงทรัพยากรทางการแพทยใ์นประเทศท่ามกลางนโยบายสนบัสนุนใหป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลาง

ทางการแพทย ์(Medical Hub) ของรัฐบาล นอกจากน้ียงันาํขอ้มูลท่ีไดรั้บจากงานวิจยัใชว้างแผนปรับปรุงพฒันา

ระบบการจดัการธุรกิจเพ่ือใหลู้กคา้เกิดความพอใจในสินคา้และบริการเพ่ิมข้ึนนาํไปสู่การเพ่ิมกาํไรให้แก่ธุรกิจ

ต่อไปในอนาคต 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เ พ่ือศึกษาการตระหนักในตราสินค้าและความตั้ งใจใช้ผลิตภัณฑ์ป้องกันการติดเช้ือของ

สถานพยาบาลในภาวะการระบาดใหญ่ 

(2) เพ่ือเสนอกรอบแนวคิดในการอธิบายความตั้งใจเชิงพฤติกรรมท่ีจะใชผ้ลิตภณัฑป้์องกนัการติดเช้ือ

ของสถานพยาบาลในภาวะการระบาดใหญ่ 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 Keller (1998) กล่าววา่ คุณค่าตราสินคา้ เป็นผลของความแตกต่างจากการรับรู้ในแบรนด์ของผูบ้ริโภค

ซ่ึงทาํให้ผูบ้ริโภคเกิดการตอบสนองต่อแบรนด์นั้น ๆ นอกจากน้ี ปรีดี นุกุลสมปรารถนา (2563) กล่าวถึงคุณค่า

ตราสินคา้ คือคุณค่าของแบรนด์ท่ีเกิดข้ึนในสายตาและการรับรู้ของผูบ้ริโภค ซ่ึงเกิดมาจากประสบการณ์ท่ีได้

สัมผสักับแบรนด์นั้นๆ มีความหมายทั้ งในเชิงรูปธรรมคือ แบรนด์ท่ีเก่ียวขอ้งกับการสร้างช่ือ การออกแบบ

สัญลกัษณ์ บรรจุภณัฑ์ และสภาวะแวดลอ้มอ่ืนๆ ท่ีสะทอ้นลกัษณะเฉพาะของแบรนด์ท่ีปรากฎต่อสาธารณชน

หรือกลุ่มผูเ้ก่ียวขอ้งและนามธรรมแบรนด์เก่ียวขอ้งกบัช่ือเสียงและการสร้างการรับรู้จากจุดเด่นของแบรนดท่ี์ใน

ดา้นคุณค่าของแบรนด ์ 

การตระหนกัในตราสินคา้คือ การท่ีผูบ้ริโภครู้จกัตราสินคา้ ผูบ้ริโภคสามารถจดจาํหรือระลึกถึงรูปแบบ

ตราสินคา้และช่ือของตราสินคา้นั้นๆ ไดแ้ละทาํใหผู้บ้ริโภคเกิดการซ้ือสินคา้โดยสามารถจาํแนกการตระหนกัรู้้ใน

ตราสินคาไดอ้อกเป็น 4 ระดบั คือ 1. การไม่รู้จกัตราสินคา้ 2. การจดจาํตราสินคา้ได ้3. การระลึกถึงตราสินคา้ได ้

4. ระดบัสูงสุดในใจ  

 3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
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3.3 สมมตฐิานการวจิยั 

สมมติฐานท่ี 1 การจดจาํตราสินคา้ได ้(Brand Recognition) มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมท่ีจะใช้

ผลิตภณัฑป้์องกนัการติดเช้ือของสถานพยาบาล (Behavioral Intention) 

สมมติฐานท่ี 2 การระลึกถึงตราสินคา้ได ้(Brand Recall) มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมท่ีจะใช้

ผลิตภณัฑป้์องกนัการติดเช้ือของสถานพยาบาล (Behavioral Intention) 

สมมติฐานท่ี 3 อนัดบัการครอบครองใจ (Top of Mind) มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมท่ีจะใช้

ผลิตภณัฑป้์องกนัการติดเช้ือของสถานพยาบาล (Behavioral Intention) 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

4.1 แบบแผนการวจิยั   

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพ่ือนํามาประมวลผลข้อมูลจากการตอบ

แบบสอบถามโดยการแปลผลทางคอมพิวเตอร์นํามาใช้ในการประมวลผลทางสถิติทาํการวิเคราะห์ถึงระดบั                

การยอมรับผลิตภณัฑป้์องกนัการติดเช้ือของสถานพยาบาลในภาวะการระบาดใหญ่ การวิเคราะห์มีขอ้มูล (กลัยา 

วานิชยบ์ญัชา, 2560) ดงัต่อไปน้ี 

สถิตเิชิงพรรณนา  

4.1.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายได้

เฉล่ียต่อเดือน หน่วยงาน รับรู้และรู้จกัผลิตภณัฑน์ํ้ ายาฆ่าเช้ือ และเคยใชผ้ลิตภณัฑป้์องกนัการติดเช้ือแบรนด์โพส

เฮลทแ์คร์อะไรบา้ง ใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ  

4.1.2 การตระหนกัในตราสินคา้ ไดแ้ก่ การจดจาํตราสินคา้ได ้การระลึกถึงตราสินคา้ได ้และอนัดบั

การครอบครองใจ ใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี  ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

4.1.3 ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมท่ีจะใช้ผลิตภณัฑ์ป้องกันการติดเช้ือ ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ 

ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

สถิตเิชิงอนุมาน เป็นการทดสอบสมมติฐาน ใชก้ารวเิคราะห์ดงัน้ี 

การวิเคราะห์สหสมัพนัธ์ มีเกณฑค์่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แสดงระดบัความสัมพนัธ์ สามารถกาํหนด

ไดด้งัน้ี 
 

ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ ระดบัความสมัพนัธ์ 

0.91 – 1.00 สูงมาก 

0.71 – 0.90 สูง 

0.31 – 0.70 ปานกลาง 

0.01 – 0.30 ต ํ่า 

0.00 ไม่มีความสมัพนัธ์กนัเชิงเสน้ตรง 
 

การวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

Y =  b0 + b1x1 + b2x2+…+ bkxk 
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 เม่ือ  Y แทน ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมท่ีจะใชผ้ลิตภณัฑป้์องกนัการติดเช้ือ 

    แบรนดโ์พสเฮลทแ์คร์ของสถานพยาบาล (Behavioral Intention) 

  a แทน ค่าคงท่ี 

  b แทน ค่าสมัประสิทธ์ิถดถอยของตวัแปรอิสระแต่ละตวั 

  x แทน ตวัแปรอิสระแต่ละตวั 

  k แทน จาํนวนตวัแปรอิสระในสมการ 

     4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคระดบัหน่วยงานท่ีมีความสนใจท่ีจะซ้ือสินคา้แบรนด์

ทอ้งถ่ิน (บริษทั โพสเฮลท์แคร์ จาํกดั) สถานพยาบาลทุกสังกดัทัว่ประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชนท่ีเป็นลูกคา้เดิม

จากโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน สถานพยาบาลภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน รวม 3,158 ราย จาํแนกได้

ดงัน้ี  โรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน 1,667 ราย หน่วยงาน/องคก์รภาครัฐ 47 ราย มหาวิทยาลยั/โรงเรียน 62 ราย 

หน่วยงานเอกชน (บจก./หจก) 719 ราย และคลินิก/ร้านยา/ร้านคา้ 663 ราย และลูกคา้รายใหม่ โดยทาํการศึกษา

เก็บขอ้มูลผ่านตวัแทนจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย ของบริษัทฯ ครอบคลุมทั่วทุกจังหวดัและภูมิภาค

ภายในประเทศ และมีตวัแทนจาํหน่ายในต่างประเทศ  

          n    =                  N 

                                                                 1 + Ne2 

 เม่ือ  n  =  จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง , N = ขนาดของประชากร ,  e = คลาดคลาดเคล่ือนของกลุ่มตวัอยา่ง 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ทาํการศึกษาประชากรซ่ึงมีจาํนวน 3,158 บริษทั ถา้กาํหนดสัดส่วนของประชากร

เท่ากับ 0.05 ตอ้งการความมัน่ใจ 95% โดยยอมให้มีความคลาดเคล่ือนได ้0.05% (Yamane, 1973) ดังนั้นขนาด

บริษทัท่ีตอ้งการใชใ้นการศึกษาไดด้งัน้ี 

   n    =                3,158     

                   1 + 3,158 (0.05)2 

   n    =                  3,158     

                                               8.895 

  n    = 355.031 หรือประมาณ 356 ตวัอยา่ง  

เพ่ือให้ไดข้อ้มูลมีความสมบูรณ์และการป้องกนัความผิดพลาดของขอ้มูล จึงกาํหนดให้กลุ่มตวัอย่าง

จาํนวน 400 คน กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบไม่ใชค้วามน่าจะ และเลือกวิธีสุ่มแบบ

เฉพาะเจาะจงตามจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีคาํนวณได ้

       4.3 เคร่ืองมือวจิยั 

1. นําขอ้มูลท่ีได้จากการศึกษา “A Technology acceptance model for deploying masks to combat 

the COVID-19 Pandemic in Taiwan (My Health Bank): Web-Based cross-sectional survey Study.” จาก  Wen-Hsun 

Tsai (2021) มาประยกุตท์าํแบบสอบถามฉบบัร่างท่ีสร้างข้ึนเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความสมบูรณ์และ

ความถูกตอ้ง หลงัจากผูเ้ช่ียวชาญไดพิ้จารณาและตรวจสอบพร้อมทั้งให้คาํแนะนาํแลว้ ผูว้ิจยัไดน้าํมาปรับปรุง

แกไ้ขอีกคร้ังเพ่ือใหไ้ดค้าํถามท่ีครอบคลุมเน้ือหาตามวตัถุประสงค ์



การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 17 และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ คร้ังท่ี 7 มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ ประจาํปี 2565 

777 

2. การทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) นาํแบบสอบถามฉบบัท่ีสร้างข้ึนเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา 

เพ่ือทดสอบความเท่ียงตรง ความสมบูรณ์ และความถูกตอ้ง หลงัจากอาจารยท่ี์ปรึกษาไดพิ้จารณาและตรวจสอบ

พร้อมทั้ งให้คาํแนะนําแล้ว ผู ้วิจัยได้นํามาปรับปรุงแก้ไขอีกคร้ังเพ่ือให้ได้คาํถามท่ีครอบคลุมเน้ือหาตาม

วตัถุประสงค ์และมีความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึนก่อนนาํไปสอบถามในการเก็บขอ้มูลจริง 

3.  แบบสอบถามหลงัจากท่ีมีการปรับแก ้ไดท้าํการทดสอบ (Pre-Test) จาํนวน 30 คน โดยผูท่ี้ทาํ

การทดสอบไม่ไดน้าํมารวมเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการเก็บขอ้มูลจริง การทดสอบน้ี เพ่ือทดสอบว่ากลุ่มตวัอย่างมี

ความเขา้ใจแบบสอบถามหรือไม่ และเพ่ือทดสอบความน่าเช่ือถือของแบบสอบถาม โดยใชว้ิธีหาค่าสมัประสิทธ์ิ

แอลฟ่า (Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) แล้วนําไปเก็บข้อมูล พบว่า เคร่ืองมือแบบสอบถามท่ีใช้ใน

การศึกษาคร้ังน้ีมีค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟ่าตามวิธีของครอนบคั มีความเช่ือมัน่เท่ากบัหรือมากกวา่ค่ามาตรฐานตํ่าสุด

ท่ี 0.70 ท่ีแนะนําสําหรับการศึกษาพ้ืนฐาน (Nunnally,1978) จึงสรุปได้ว่า แบบสอบถามมีความน่าเช่ือสูง                          

เม่ือทดสอบค่าความตรงและค่าความน่าเช่ือถือผ่านตามเกณฑม์าตรฐาน แสดงวา่ เคร่ืองมือสามารถให้ผลการวดั              

ท่ีสมํ่าเสมอคงท่ี ไม่วา่จะใชว้ดัก่ีคร้ังก็ตาม ตามตารางท่ี 1 

 

ตารางที ่1  ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 

ข้อคาํถาม Cronbach’s Alpha  จาํนวนข้อคาํถาม 

การตระหนกัในตราสินคา้ 0.937 9 

ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมท่ีจะใชผ้ลิตภณัฑป้์องกนัการติดเช้ือ 

แบรนดโ์พสเฮลทแ์คร์ของสถานพยาบาล  

0.942 4 

 

4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การศึกษาเชิงปริมาณ โดยใชแ้บบสอบถามออนไลน์เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามวิธีการ

วิจยัเชิงสํารวจ กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ผูบ้ริโภคระดบัหน่วยงานท่ีมีความสนใจท่ีจะซ้ือสินคา้แบรนด์

ทอ้งถ่ิน สถานพยาบาลทุกสังกดัทัว่ประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชนท่ีเป็นลูกคา้เดิมจากโรงพยาบาลภาครัฐและ

เอกชน สถานพยาบาลภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน โดยใช้แบบสอบถามทางออนไลน์ (Google form)                   

เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

ผูศึ้กษาไดน้าํคาํตอบจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ขอ้มูล เพ่ือทดสอบสมมติฐาน ดว้ยการใชก้ารวิเคราะห์

ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ซ่ึงผลท่ีไดรั้บจากการวิเคราะห์สมการถดถอยดงักล่าวจะสามารถบอกไดว้า่

ปัจจยัใดบา้งท่ีส่งผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมท่ีจะใชผ้ลิตภณัฑป้์องกนัการติดเช้ือของสถานพยาบาล 

 

5. ผลการวจัิย 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน การวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบวา่ การตระหนกัในตราสินคา้ ไดแ้ก่ การจดจาํ

ตราสินคา้ได ้การระลึกถึงตราสินคา้ได ้และอนัดบัการครอบครองใจ เป็นตวัพยากรณ์ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมท่ีจะใชผ้ลิตภณัฑป้์องกนัการติดเช้ือของสถานพยาบาล แบบภาพรวม  

 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 พบว่า การจดจาํตราสินคา้ได้ ได้แก่ ผูบ้ริโภครู้จักผลิตภณัฑ์ป้องกัน                 

การติดเช้ือท่ีใช้ในสถานพยาบาล แบรนด์โพสเฮลท์แคร์ ผูบ้ริโภคจดจําผลิตภัณฑ์ป้องกันการติดเช้ือของ
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สถานพยาบาลแบรนดโ์พสเฮลทแ์คร์ไดห้ากมีการกระตุน้ และผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญักบัแบรนดโ์พสเฮลท์แคร์ท่ี

ร่วมกบัสถาบนัวิจยั มหาวิทยาลยั และบริษทัคู่คา้ชั้นนาํของประเทศ ทาํการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์นวตักรรม

ใหม่ เป็นตวัพยากรณ์ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความตั้งใจเชิงพฤติกรรมท่ีจะใชผ้ลิตภณัฑป้์องกนัการติดเช้ือของ

สถานพยาบาล อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 พบว่า การระลึกถึงตราสินคา้ได้ ได้แก่ ผูบ้ริโภคระลึกถึงผลิตภัณฑ์

ป้องกนัการติดเช้ือแบรนดโ์พสเฮลทแ์คร์ในระดบัท่ีสูง ผูบ้ริโภคระลึกถึงผลิตภณัฑป้์องกนัการติดเช้ือแบรนด์โพส

เฮลท์แคร์โดยไม่ตอ้งมีส่ิงกระตุน้ เช่น ส่ือ โฆษณา ภาพ เสียง เป็นตน้ และผูบ้ริโภคระลึกหรือนึกถึงผลิตภณัฑ์

ป้องกนัการติดเช้ือแบรนดโ์พสเฮลทแ์คร์ไดดี้ เป็นตวัพยากรณ์ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความตั้งใจเชิงพฤติกรรมท่ี

จะใชผ้ลิตภณัฑป้์องกนัการติดเช้ือของสถานพยาบาล อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 พบว่า อนัดบัการครอบครองใจ ไดแ้ก่ เม่ือตอ้งนึกถึงผลิตภณัฑป้์องกนั

การติดเช้ือ ผูบ้ริโภคจะนึกถึงแบรนด์โพสเฮลท์แคร์เป็นอนัดบัแรก แบรนด์โพสเฮลท์แคร์ มีความโดดเด่นในใจ 

และผูบ้ริโภคนึกถึงแบรนด์โพสเฮลท์แคร์โดยไม่ตอ้งมีการช้ีนาํ เป็นตวัพยากรณ์ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความ

ตั้งใจเชิงพฤติกรรมท่ีจะใชผ้ลิตภณัฑป้์องกนัการติดเช้ือของสถานพยาบาล อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ตารางที ่1 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมตฐิาน Beta P-Value ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

สมมติฐานท่ี 1 การจดจาํตราสินคา้ได ้ 0.116 0.024* ยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 2 การระลึกถึงตราสินคา้ได ้ 0.616 0.000* ยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 3 อนัดบัการครอบครองใจ  0.664 0.000* ยอมรับสมมติฐาน 

 

6. อภิปรายผล  

 การจดจาํตราสินคา้ได ้ผูบ้ริโภคให้ระดบัความเห็นดว้ยอยู่ในระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง และมีอิทธิพลกบั

ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมท่ีจะใชผ้ลิตภณัฑป้์องกนัการติดเช้ือของสถานพยาบาล ซ่ึงผลเหล่าน้ีสอดคลอ้งกบัทฤษฎี

ของ Keller (1998) ท่ีกล่าววา่ การจดจาํตราสินคา้ได ้เป็นระดบัท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัตราสินคา้ 

จนทาํให้ผูบ้ริโภคสามารถจดจาํและนึกถึงช่ือของตราสินคา้นั้น ๆ ภายใตส้ถานการณ์ท่ีแต่กต่างกนัได ้สอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของผณินทร สุทธิสารากร (2559) ทาํการศึกษาการตระหนกัรู้ในตราสินคา้จากมุมมองของผูบ้ริโภค: 

กรณีศึกษา กาแฟดอยชา้ง ในจงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ ผูบ้ริโภคให้ความสาํคญัในการจดจาํไดใ้นตราสินคา้อยู่ใน

ระดบัมาก แบ่งเป็นรายดา้นการจดจาํเคร่ืองหมาย ตวัอกัษร สี รูปสญัลกัษณ์ของตราสินคา้ของกาแฟดอยชา้ง 

 การระลึกถึงตราสินคา้ได ้ผูบ้ริโภคให้ระดบัความเห็นดว้ยอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก และมีอิทธิพลกบั

ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมท่ีจะใชผ้ลิตภณัฑป้์องกนัการติดเช้ือของสถานพยาบาล ซ่ึงผลเหล่าน้ีสอดคลอ้งกบัทฤษฎี

ของ ของ Keller (1998) ท่ีกล่าววา่ การระลึกถึงตราสินคา้ไดเ้ป็นระดบัท่ีผูบ้ริโภคไม่ไดรั้บขอ้มูลใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัตราสินคา้ แต่สามารถระลึกถึงช่ือของตราสินคา้นั้น ๆ ไดโ้ดยท่ีระลึกถึงตราสินคา้ใดสินคา้หน่ึงเหนือกวา่ตรา

สินคา้อ่ืน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของผณินทร สุทธิสารากร (2559) ทาํการศึกษาการตระหนกัรู้ในตราสินคา้จาก

มุมมองของผูบ้ริโภค: กรณีศึกษา กาแฟดอยชา้ง ในจงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ ผูบ้ริโภคให้ความสาํคญัในการระลึก

ถึงตราสินคา้ไดอ้ยูใ่นระดบัมาก เม่ือพดูถึงกาแฟดอยสามารถนึกถึงตราสินคา้ของกาแฟดอยชา้งได ้
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 อนัดบัการครอบครองใจผูบ้ริโภคให้ระดบัความเห็นดว้ยอยู่ในระดบัเห็นด้วยมาก และมีอิทธิพลกับ

ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมท่ีจะใชผ้ลิตภณัฑป้์องกนัการติดเช้ือของสถานพยาบาล ซ่ึงผลเหล่าน้ีสอดคลอ้งกบัทฤษฎี

ของ ของ Keller (1998) ท่ีกล่าวว่า อนัดับการครอบครองใจ เป็นระดับท่ีเม่ือมีการพูดถึงหรือนึกตราสินค้า 

ผูบ้ริโภคจะสามารถนึกถึงตราสินคา้นั้น ๆ ไดเ้ป็นอนัดบัแรก 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

 7.1.1 เพ่ือนําผลของการวิจัยไปพฒันาและปรับปรุงความตั้งใจเชิงพฤติกรรมท่ีจะใช้ผลิตภณัฑ์

ป้องกนัการติดเช้ือของสถานพยาบาล  

 7.1.2 สามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้ห้เหมาะกบัการออกแบบและปรับปรุงรายละเอียดของผลิตภณัฑ์

ใหต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้มากข้ึน  

 7.1.3 เพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัใหก้บับริษทัฯไดม้ากข้ึน 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

7.2.1 การตระหนักในตราสินคา้ ด้านความรู้ด้านสุขภาพ จากผลการศึกษาพบว่า มีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมความตั้งใจเชิงพฤติกรรมท่ีจะใชผ้ลิตภณัฑป้์องกนัการติดเช้ือของสถานพยาบาล และมีระดบัเห็นดว้ย

อย่างยิ่ง ดงันั้นผูป้ระกอบการควรให้ความสําคญัในการใชผ้ลิตภณัฑ์ป้องกนัการติดเช้ือของสถานพยาบาลท่ีจะ

ช่วยป้องกันการติดเช้ือได้ ในส่วนของผูบ้ริโภคท่ีให้ความสําคญัดูแลสุขลกัษณะและอนามยัจะใช้ผลิตภณัฑ์

ป้องกนัการติดเช้ือท่ีใชใ้นสถานพยาบาล ผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บมาตรฐานการผลิตและการสนบัสนุนจากรัฐ เน่ืองจาก

เป็นผลิตภณัฑไ์ดก้ารรับรองตามมาตรฐาน Thai FDA GMP และ ISO13485, ISO9001 รวมถึงการสนบัสนุนจาก

ภาครัฐ ไดแ้ก่ Mit (สินคา้ผลิตในประเทศไทย) การส่งเสริมจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สํานักงาน

ส่งเสริมรัฐวิสาหกิจขนาดยอ่ม นอกจากนั้นภาคควรรัฐเร่งออกนโยบายเพ่ือผลกัดนังานวิจยัทางการแพทยใ์หเ้กิด

เป็นสินคา้เชิงนวตักรรมจะช่วยเพ่ิมมูลค่าการส่งออกลดการพ่ึงพาการนาํเขา้และสามารถขยายตลาดให้เติบโตได้

อยา่งย ัง่ยนืในอนาคต 

7.2.2 การตระหนกัในตราสินคา้ ดา้นการจดจาํตราสินคา้ได ้จากผลการศึกษาพบว่า มีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมความตั้งใจเชิงพฤติกรรมท่ีจะใชผ้ลิตภณัฑป้์องกนัการติดเช้ือของสถานพยาบาล และมีระดบัเห็นดว้ย

มาก ดงันั้นผูป้ระกอบการควรใหค้วามสาํคญัในกบัแบรนดโ์พสเฮลท์แคร์ในการร่วมกบัสถาบนัวจิยั มหาวทิยาลยั 

และบริษทัคู่คา้ชั้นนําของประเทศ เช่น มหาวิทยาลยั สํานักงานนวตักรรมแห่งชาติ (NIA) สํานักงานพฒันา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.) และสถาบนัพลาสติก 

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโนโลยีภาคเหนือ (บริษทัฯ มีการเช่าพ้ืนท่ีเพ่ือการวิจยัและพฒันา) เป็นตน้ เพ่ือทาํ

การวิจัยและพฒันาผลิตภณัฑ์นวตักรรมใหม่ ๆ ให้รองรับการการเปล่ียนแปลงของสังคม ควรมีการกระตุน้

ผลิตภณัฑป้์องกนัการติดเช้ือท่ีใชใ้นสถานพยาบาลแบรนดโ์พสเฮลทแ์คร์ เพ่ือให้ผูบ้ริโภคเกิดการจดจาํผลิตภณัฑ์

ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

7.2.3 การตระหนกัในตราสินคา้ ดา้นอนัดบัการครอบครองใจ จากผลการศึกษาพบวา่ มีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมความตั้งใจเชิงพฤติกรรมท่ีจะใชผ้ลิตภณัฑป้์องกนัการติดเช้ือของสถานพยาบาล และมีระดบัเห็นดว้ย

มาก ดงันั้นผูป้ระกอบการควรให้ความสําคญัในแบรนด์โพสเฮลท์แคร์ให้มีความโดดเด่นในใจลูกคา้ เม่ือตอ้ง               

นึกถึงผลิตภณัฑป้์องกนัการติดเช้ือจะนึกถึงแบรนดโ์พสเฮลทแ์คร์เป็นอนัดบัแรก และนึกถึงโดยไม่ตอ้งมีการช้ีนาํ 
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7.2.4 การกาํหนดและดาํเนินนโยบายการเป็นศูนยก์ลางทางแพทย ์ควรให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการกาํหนดและดาํเนินนโยบายทั้งน้ีเพ่ือไดรั้บมุมมองท่ีรอบดา้น

ในการแกไ้ขปัญหาและบรรเทาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัระบบสุขภาพหลกัของประเทศ โดยเฉพาะภาคประชา

สังคมสามารถตรวจสอบและให้ขอ้เสนอแนะแก่นโยบายท่ีเกิดข้ึนจากภาครัฐเพ่ือให้คาํนึงถึงผลประโยชน์ของ 

การใหบ้ริการรักษาพยาบาลเพ่ือคนในชาติเป็นสาํคญั 

7.2.5 ภาครัฐและภาคเอกชนควรจัดตั้งกลไกและแนวทางในการแบ่งปันการใช้ทรัพยากรทาง

การแพทยร่์วมกนัโดยเฉพาะทรัพยากรบุคคล การท่ีภาคเอกชนเป็นผูใ้หบ้ริการสาํคญัภายใตก้ารเป็นศูนยก์ลางทาง

การแพทย ์และทรัพยากรบุคคลบางส่วนไดไ้หลไปสู่ภาคเอกชนเพ่ือทั้งให้บริการทั้งคนไทยท่ีมีรายไดสู้ง และ               

ชาวต่างประเทศท่ีเขา้มารับบริการในประเทศ ทั้งน้ีเพ่ือรักษาสมดุลระหวา่งการใหบ้ริการในภาคเอกชนและภาครัฐ

ท่ีเป็นผูใ้หบ้ริการหลกัในระบบสุขภาพของประเทศ 
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บทคัดย่อ 

 การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพ่ือเปรียบเทียบภาวะหมดไฟในการทาํงานตามปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั

ของพนกังานองคก์รในจงัหวดัภูเก็ต และ 2) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของแรงจูงใจในการทาํงานท่ีมีต่อภาวะหมดไฟใน  

การทาํงานของพนกังานองคก์รในจงัหวดัภูเก็ต ใชแ้บบสอบถามในการเก็บขอ้มูลจากพนกังานองคก์รภายในจงัหวดั

ภูเก็ต จาํนวน 400 คน วิเคราะห์ขอ้มูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ t-test, One Way 

ANOVA และสมการถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า 1) พนักงานองค์กรในจงัหวดัภูเก็ตมีระดับแรงจูงใจใน                

การทาํงานอยู่ในระดบัมาก และมีภาวะหมดไฟในการทาํงานอยู่ในระดบัตํ่า 2) ภาวะหมดไฟในการทาํงานของ

พนกังานองคก์รในจงัหวดัภูเก็ต แตกต่างกนัตามอาย ุรายไดเ้ฉล่ีย และอายงุาน 3) แรงจูงใจภายในมีอิทธิพลทางลบ

ต่อภาวะหมดไฟในการทาํงานของพนกังานองคก์รในจงัหวดัภูเก็ต    
 

คาํสําคญั: แรงจูงใจในการทาํงาน, ภาวะหมดไฟในการทาํงาน, พนกังานองคก์ร  

 

ABSTRACT 

 This research aimed to 1) compare the job burnout by differences in personal factors of organization’s 

employees in Phuket, and 2) study the influence of the job motivation on job burnout among organization’s 

employees in Phuket. Questionnaire were used to collect data from 400 employees in Phuket. The data was 

analyzed using descriptive and inferential statistics (t-Test, F-test, and multiple regression analysis). The study 

found that 1) the job motivation of organization’s employees in Phuket was at high level and the job burnout was 

at low level, 2) the job burnout of organization’s employees in Phuket varied by differences in age, salaries, and 

years at work, and 3) the intrinsic motivation had negative impact on the job burnout. 
  

Keywords : Job Motivation, Job Burnout and Organization’s Employees 
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1. ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวดัภูเก็ต ทําให้องค์กรและสถาน

ประกอบการบางแห่งตอ้งปรับลดสวสัดิการและเงินเดือนของพนักงาน บางองคก์รมีการปลดพนกังาน ทาํให้มี

จาํนวนพนักงานท่ีปฏิบติังานลดลง แต่ปริมาณงานยงัคงท่ี ทาํให้พนักงานองค์กรตอ้งมีภาระงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน                 

แต่ไม่ไดค้่าตอบแทนหรือการสร้างแรงจูงใจดา้นอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมข้ึน หรือในสถานการณ์ท่ีรุนแรงสุดก็อาจตอ้งปิด

กิจการลง ทาํให้พนกังานองคก์รในจงัหวดัภูเก็ตเกิดความกงัวลใจและขาดความมัน่ใจในการทาํงาน ส่งผลให้มี

แรงจูงใจในการทาํงานลดลง ประกอบกบัสภาวะแวดลอ้มในการทาํงานท่ีมีความกดดนัหรือตึงเครียดตลอดเวลา 

ทาํใหพ้นกังานเหล่าน้ีเกิดความเหน่ือยลา้ทางอารมณ์ หงุดหงิดและโมโหง่ายจากการทาํงาน มีอารมแ์ปรปวน และ

เร่ิมหนีปัญหา ขาดสมาธิในการทาํงาน ไม่อยากต่ืนไปทาํงาน นาํไปสู่สภาวะหมดไฟในการทาํงานในท่ีสุด 

จากปัญหาข้างต้น ทําให้ผู ้วิจัยสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับแรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะหมดไฟใน                         

การทาํงานของพนกังานองคก์รในจงัหวดัภูเก็ต ซ่ึงจะเป็นประโยชน์กบัองคก์รในการกาํหนดกลยทุธ์ ระบบ และ

วฒันธรรมองคก์ร เพ่ือป้องกนัการเกิดภาวะหมดไฟของพนกังาน ซ่ึงเป็นทรัพยากรท่ีช่วยผลกัดนัใหอ้งคก์รกา้วไป

ขา้งหนา้ 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพ่ือเปรียบเทียบภาวะหมดไฟในการทาํงานตามปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัของพนกังานองคก์รใน

จงัหวดัภูเก็ต 

2. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของแรงจูงใจในการทาํงานท่ีมีต่อภาวะหมดไฟในการทาํงานของพนกังานองคก์ร

ในจงัหวดัภูเก็ต 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

แรงจูงใจ Ryan and Deci (2000) ไดนิ้ยามแรงจูงใจว่าประกอบดว้ยภายในและภายนอก โดยแรงจูงใจ

ภายในเป็นการแสดงพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนจากความพึงพอใจส่วนบุคคล ปราศจากความคาดหวงักบัผลลพัธ์อยา่งอ่ืน 

เน่ืองจากพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนจากแรงจูงใจภายในนั้น จะนาํพามาซ่ึงความพึงพอใจ ความทา้ทาย ความสนุกสนาน 

ไม่ใช่เพราะส่ิงกระตุน้จากภายนอก ส่วนแรงจูงใจจากภายนอกหมายถึง แรงผลกัดนัใหเ้กิดการกระทาํเพ่ือใหไ้ดรั้บ

ผลลพัธ์เฉพาะบางอยา่งท่ีเกิดจากกิจกรรมนั้น    

 ภาวะหมดไฟในการทํางาน คือ ภาวะการเปล่ียนแปลงด้านจิตใจท่ีเกิดจากความเครียดเร้ือรังจาก                         

การทาํงาน โดยมีอาการหลกัอยู ่3 อาการ (กมลพร วรรณฤทธ์ิ, 2562)  ไดแ้ก่ 1) มีความเหน่ือยลา้ทางอารมณ์ รู้สึก

สูญเสียพลงังานทางจิตใจ  คือความรู้สึกเบ่ือและเหน่ือยหน่าย ไร้เร่ียวแรง หมดแรงบันดาลใจในการทาํงาน                     

2) มองความสามารถในการทาํงานของตนเองในเชิงลบ คือความรู้สึกต่อตนเองวา่ไม่สามารถทาํอะไรท่ีคุม้ค่าใน

การทาํงาน หรือไม่มีประสิทธิภาพในการทาํงาน 3) มองความสัมพนัธ์ในท่ีทาํงานไปในทางลบ คือรู้สึกเหินห่าง

จากคนอ่ืน ไม่ใส่ใจต่อผูอ่ื้น หรือมีความคิดเป็นศตัรูต่อผูอ่ื้น รวมไปถึงลูกคา้หรือเพ่ือนร่วมงาน ทาํใหมี้ความเยน็ชา  
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งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 Marchand, and others (2018) ศึกษาวา่อายแุละเพศมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัอาการภาวะหมดไฟในการทาํงาน

ของกลุ่มแรงงานหรือไม่ โดยพบวา่อายเุก่ียวขอ้งทางบวกต่อภาวะหมดไฟในการทาํงานดา้นความเหน่ือยลา้ทาง

อารมณ์ แต่เก่ียวขอ้งทางลบในดา้นการประเมินความสามารถในการทาํงานของตนเองและความสัมพนัธ์ในท่ี

ทาํงาน แสดงใหเ้ห็นวา่ ภาวะหมดไฟในการทาํงานนั้นมีความหลากหลายและแตกต่างในช่วงอายขุองกลุ่มแรงงาน   

พชัสิรี ชมภูคาํ และณัฐธิดา จกัรภีร์ศิริสุข (2563) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจและ

แรงจูงใจในการทาํงาน: กรณีศึกษาเปรียบเทียบคนเจเนอเรชนั Y และเจเนอเรชนั Z ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการทาํงานและแรงจูงใจของทั้งสองเจเนอเรชนัมีความคลา้ยคลึงกนัในหลาย

ดา้น แต่กลุ่มเจเนอเรชนั Y ให้ความสาํคญัมากกวา่กลุ่มเจเนอเรชนั Z ในดา้นความพึงพอใจในการทาํงานท่ีไดใ้ช้

ความคิดและไดส้มดุลชีวติ รวมถึงปัจจยัจูงใจท่ีเป็นการกระทาํเพ่ือความสุขของตนเอง   

สุธินี เจริญสุขธนวฒัน ์และคณะ (2563) ไดศึ้กษาเร่ือง ความสมัพนัธ์ระหวา่งบรรยากาศองคก์ารกบัภาวะ

หมดไฟของพนกังานบริษทัอิเลกทรอนิกส์ พบวา่ กลุ่มเป้าหมายท่ีศึกษามีความเห็นต่อบรรยากาศองคก์ารในระดบั

ดีมาก และมีภาวะหมดไฟในระดบัปานกลาง และพบวา่ เพศ สถานภาพสมรส และการศึกษาท่ีต่างกนั มีภาวะหมด

ไฟไม่แตกต่างกนั แต่พนกังานบริษทัอิเลกทรอนิกส์ท่ีมีอายตุ่างกนัจะภาวะหมดไฟต่างกนั  

นิตยา นาคมะณี และราเชนทร์ นพณัฐวงศกร (2564) ได้ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบติังานของ

ขา้ราชการสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร พบว่าแรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการฯ อยู่ในระดบัมาก 

โดยเพศ อาย ุและสถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกนัมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั ขณะท่ีระดบัการศึกษา 

และประสบการณ์ในการทาํงานท่ีแตกต่างกนั มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนั 

 3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย ผูว้ิจยัไดก้าํหนดตวัแปรในการศึกษา ดงัน้ี ตวัแปรตน้ ประกอบดว้ย ปัจจยั

ส่วนบุคคล และแรงจูงใจ ตามแนวคิดของ Ryan and Deci (2000) ขณะท่ีตัวแปรตาม คือภาวะหมดไฟใน                  

การทาํงาน ตามแนวคิดของ กมลพร วรรณฤทธ์ิ (2562) ดงัแสดงในแผนภาพท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

3.3 สมมตฐิานการวจิยั 

1. ภาวะหมดไฟในการทาํงานแตกต่างกนัตามปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัของพนกังานองคก์ร

ในจงัหวดัภูเก็ต 

2. แรงจูงใจในการทาํงานมีอิทธิพลต่อภาวะหมดไฟในการทาํงานของพนกังานองคก์รในจงัหวดั

ภูเก็ต 

 

 

แรงจูงใจ (Ryan and Deci, 2000) 

-  แรงจูงใจภายนอก 

-  แรงจูงใจภายใน 

ภาวะหมดไฟในการทาํงาน  (กมลพร วรรณฤทธ์ิ, 2562)   

-  มีความเหน่ือยลา้ทางอารมณ์  

-  มองความสามารถในการทาํงานของตนเองในเชิงลบ 

- มองความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงานไปในทางลบ 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
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4. วธีิดําเนินการวจัิย 

 4.1 ประชากร ตัวอย่าง และการสุ่มตัวอย่าง ประชากรในการวิจยั คือพนักงานองคก์รในภูเก็ต จาํนวน 

187,521 คน (สาํนกังานแรงงาน จงัหวดัภูเก็ต, 2565) กาํหนดขนาดตวัอยา่ง 400 ตวัอยา่ง (Yamane, 1973) ผูว้จิยัได้

สร้างแบบสอบถามโดยใช ้Google Form และสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ แลว้ให้ผูต้อบแบบสอบถามช่วยกระจาย

แบบสอบถามผา่นช่องทาง social media ไปยงักลุ่มตวัอยา่งท่ีกาํหนดไว ้โดยเก็บขอ้มูลในช่วง มี.ค.-พ.ย. 2565 

4.2 เคร่ืองมือการวิจัย แบบสอบถาม ประกอบดว้ย ตอนท่ี 1 แบบสํารวจขอ้มูลส่วนบุคคล ตอนท่ี 2-3 

แบบสอบถามปลายปิดเก่ียวกับแรงจูงใจในการทาํงาน และภาวะหมดไฟในการทาํงาน โดยเป็นมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) ของ Likert ผูว้ิจัยได้ตรวจสอบดัชนีความเท่ียงตรง ได้ค่า IOC = 0.927 แลว้นําไป

ทดสอบกบักลุ่มเป้าหมายท่ีคลา้ยตวัอย่าง 40 ราย ไดค้่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาดา้นแรงจูงใจในการทาํงาน= 0.839 

และดา้นภาวะหมดไฟในการทาํงาน= 0.897 แบบสอบถามน้ีจึงมีความเหมาะสมในการใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล 

4.3 การวิเคราะห์ข้อมูล ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ดงัน้ี 1) ขอ้มูลส่วนบุคคลของ

ผูต้อบแบบสอบถาม โดยหาค่าความถ่ี และร้อยละ 2) ขอ้มูลแรงจูงใจและภาวะหมดไฟในการทาํงานของพนกังาน

องค์กรในภูเก็ต โดยหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แลว้วิเคราะห์สมมติฐานขอ้ท่ี 1 โดยใชส้ถิติ t-test 

สาํหรับตวัแปรเพศ และ F-test สาํหรับขอ้มูลอ่ืนๆ และสมมติฐานขอ้ท่ี 2 โดยการวเิคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ 

 

5. ผลการวจัิย 

จากการศึกษา พบวา่กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 58) อายรุะหวา่ง 25-34 ปี 

(ร้อยละ 60.3) สถานภาพโสด (ร้อยละ 67) การศึกษาระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ 77.8) ทาํงานในองค์กรภาครัฐ/

วสิาหกิจ/เอกชน ในสดัส่วนท่ีใกลเ้คียงกนัคือร้อยละ 33-34 ทาํงานร่วมกบัองคก์รปัจจุบนัเป็นเวลา 3–5 ปี (ร้อยละ 

32.3) และมีรายไดต้่อเฉล่ียต่อเดือนอยูใ่นช่วง 15,000–35,000 บาท (ร้อยละ 71.3) 
 

ตาราง 1 ระดบัแรงจูงใจและภาวะหมดไฟในการทาํงานของพนกังานองคก์รภายในจงัหวดัภูเก็ต 

แรงจูงใจในการทํางาน X� S.D. แปลผล 

แรงจูงใจภายนอก 3.45 0.654 ระดบัมาก 

แรงจูงใจภายใน 3.60 0.687 ระดบัมาก 

แรงจูงใจโดยรวม 3.56 0.630 ระดบัมาก 

ความรู้สึกเหน่ือยลา้ทางอารมณ์  2.87 0.756 ระดบัปานกลาง 

มองความสามารถในการทาํงานของตนเองในเชิงลบ 2.42 0.743 ระดบัตํ่า 

มองความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงานไปในทางลบ 2.08 0.708 ระดบัตํ่า 

ภาวะหมดไฟในการทาํงานโดยรวม 2.46 0.624 ระดบัตํ่า 

จากตาราง 1 พบวา่ พนกังานองคก์รภายในจงัหวดัภูเก็ต มีแรงจูงใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X� = 3.56, 

S.D. = 0.630) โดยเม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ อยูใ่นระดบัมากเช่นกนั โดยแรงจูงใจภายในมีค่าเฉล่ีย 3.60                     

(S.D. = 0.687) และแรงจูงใจภายนอกมีค่าเฉล่ีย 3.45 (S.D. = 0.654)  

สาํหรับภาวะหมดไฟในการทาํงาน พบวา่ อยูใ่นระดบัตํ่า (X� = 2.46, S.D. = 0.624) เม่ือพิจารณารายดา้น

พบว่า ด้านความรู้สึกเหน่ือยล้าทางอารมณ์อยู่ในระดับปานกลาง (X� = 2.87, S.D. = 0.756) ส่วนด้านการมอง

ความสามารถในการทาํงานของตนเองในเชิงลบ (X� = 2.42, S.D. = 0.743) และดา้นการมองความสัมพนัธ์กบัเพ่ือน

ร่วมงานไปในทางลบ (X� = 2.08, S.D. = 0.708) อยูใ่นระดบัตํ่า 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

ตาราง 2 การวเิคราะห์ภาวะหมดไฟในการทาํงานของพนกังานองคก์รในจงัหวดัภูเก็ตจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

ปัจจัยส่วนบุคคล t/F Sig ผลการทดสอบ 

เพศ 0.128 0.402 ไม่แตกต่างกนั 

อาย ุ 4.161   0.006* แตกต่างกนั 

สถานภาพ 1.644 0.194 ไม่แตกต่างกนั 

ระดบัการศึกษา 0.998 0.370 ไม่แตกต่างกนั 

ประเภทองคก์ร 1.855 0.158 ไม่แตกต่างกนั 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 5.569   0.000* แตกต่างกนั 

อายงุาน 4.522   0.001* แตกต่างกนั 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 

การทดสอบสมมติฐาน 1 ภาวะหมดไฟในการทาํงานแตกต่างกนัตามปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัของ

พนกังานองคก์รในจงัหวดัภูเก็ต (ตาราง 2) พบวา่ภาวะหมดไฟในการทาํงานของพนกังานองคก์รฯ แตกต่างกนัใน

ด้านอายุ รายได้เฉล่ียต่อเดือน และอายุงาน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงได้ทาํการทดสอบความ

แตกต่างเป็นรายคู่โดยใชว้ธีิ Least Significant Difference (LSD)   
 

ตาราง 3 การเปรียบเทียบภาวะหมดไฟในการทาํงานของพนกังานองคก์รในจงัหวดัภูเก็ต 

อาย ุ X� 
นอ้ยกวา่ 25 ปี 25–34 ปี 35–44 ปี 45 ปีข้ึนไป 

2.688 2.442 2.444 2.182 

นอ้ยกวา่ 25 ปี 2.688 - 0.246* 0.243* 0.506* 

25 – 34 ปี 2.442 - - - 0.002 0.260* 

35 – 44 ปี 2.444 - - - 0.262 

45 ปีข้ึนไป 2.182 - - - - 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน X� 

นอ้ยกวา่ 

15,000 บาท 

15,000–

25,000 บาท 

25,001–

35,000 บาท 

35,001–

45,000 บาท 

มากกวา่ 

45,000 บาท 

2.824 2.486 2.441 2.303 2.178 

นอ้ยกวา่ 15,000 บาท 2.824 - 0.337*  0.382* 0.520* 0.646* 

15,000–25,000 บาท 2.486 - - 0.045 0.183 0.309* 

25,001–35,000 บาท 2.441 - - - 0.138 0.264* 

35,001–45,000 บาท 2.303 - - - - 0.126 

มากกวา่ 45,000 บาท 2.178 - - - - - 

อายงุาน 
X� นอ้ยกวา่ 3 ปี 3–5 ปี 6–10 ปี 11–15 ปี มากกวา่ 15 ปี 

2.667 2.395 2.357 2.418 2.323 

นอ้ยกวา่ 3 ปี 2.667 - 0.272*  0.311* 0.249* 0.345* 

3–5 ปี 2.395 - - 0.386 - 0.023 0.073 

6–10 ปี 2.357 - - - - 0.061 0.034 

11–15 ปี 2.418 - - - - 0.095 

มากกวา่ 15 ปี 2.323 - - - - - 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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จากตาราง 3 พบว่า กลุ่มพนักงานองค์กรในจังหวดัภูเก็ต ท่ีมีอายุน้อยกว่า 25 ปีมีภาวะหมดไฟใน                    

การทาํงานสูงกวา่กลุ่มท่ีมีอาย ุ25–34 ปี, 35–44 ปี และ 45 ปีข้ึนไป โดยมีผลต่างค่าเฉล่ีย 0.246, 0.243 และ 0.506 

ตามลาํดบั และพบวา่กลุ่มพนกังานองคก์รฯ ท่ีมีอาย ุ25–34 ปี มีภาวะหมดไฟในการทาํงานสูงกวา่กลุ่มท่ีมีอาย ุ45 

ปีข้ึนไป โดยมีผลต่างค่าเฉล่ีย 0.260  ดา้นรายได ้พบว่า กลุ่มพนักงานองคก์รฯ ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนนอ้ยกวา่ 

15,000 บาท มีภาวะหมดไฟในการทาํงานสูงกวา่กลุ่มท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,000–25,000 บาท, 25,001–35,000 

บาท, 35,001–45,000 บาท และมากกว่า 45,000 บาท โดยมีผลต่างค่าเฉล่ีย 0.337, 0.382, 0.520 และ 0.646 

ตามลาํดับ และพบว่ากลุ่มพนักงานองค์กรฯ ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 45,000 บาทมีภาวะหมดไฟใน                     

การทํางานน้อยกว่ากลุ่มรายได้เฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 15,000-25,000 และ 25,000-35,000 บาท โดยมีผลต่าง

ค่าเฉล่ีย 0.309 และ 0.264 ตามลาํดบั ดา้นอายงุาน พบวา่ กลุ่มพนกังานองคก์รในจงัหวดัภูเก็ต ท่ีมีอายงุานนอ้ยกวา่ 

3 ปี มีภาวะหมดไฟในการทาํงานมากกว่ากลุ่มท่ีมีอายุงาน 3–5 ปี, 6–10 ปี, 11–15 ปี และมากกว่า 15 ปี โดยมี

ผลต่างค่าเฉล่ีย 0.272, 0.311, 0.249 และ 0.345 ตามลาํดบั   

 

ตาราง 4  การวเิคราะห์สมการถดถอยพหุคูณระหวา่งตวัแปรพยากรณ์ภาวะหมดไฟในการทาํงานของพนกังาน 

 องคก์รในจงัหวดัภูเก็ต 

 β  Std. Error Beta ค่า t ค่า Sig. 

ค่าคงท่ี 3.787 0.164  23.049 0.000* 

แรงจูงใจภายนอก  (X1) - 0.024 0.068 - 0.025 - 0.350          0.727 

แรงจูงใจภายใน (X2) - 0.346 0.065 - 0.381 - 5.325 0.000* 

R = 0.401,   R2 = 0.160,   Adjusted R2 = 0.156,    Std. Error = 0.57317,    F = 37.928,    Sig = 0.000* 

YB = 3.787  -  0.346 X2 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

การทดสอบสมมติฐาน 2 แรงจูงใจในการทาํงานมีอิทธิพลต่อภาวะหมดไฟในการทาํงานของพนกังาน

องคก์รในจงัหวดัภูเก็ต (ตาราง 4) พบวา่ แรงจูงใจในการทาํงานนั้น มีความสมัพนัธ์กบัภาวะหมดไฟในการทาํงาน

ในระดับปานกลาง (R = 0.401) และสามารถอธิบายความแปรผนัท่ีเกิดข้ึนต่อภาวะหมดไฟในการทาํงานของ

พนกังานองคก์รฯ ไดร้้อยละ 16 (R2= 0.160) จากสมการ YBสรุปไดว้า่ แรงจูงใจภายในมีอิทธิพลทางลบต่อภาวะ

หมดไฟในการทาํงานของพนกังานองคก์รในจงัหวดัภูเก็ต โดยแรงจูงใจภายในเพ่ิมข้ึน 1 หน่วย จะทาํให้ภาวะ

หมดไฟในการทาํงานลดลง 0.346 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 เม่ือกาํหนดใหต้วัแปรอ่ืนๆ คงท่ี 

 

6. อภิปรายผล 

1. กลุ่มตวัอยา่งพนกังานองคก์รในจงัหวดัภูเก็ตส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ช่วงอาย ุ25-34 ปี โสด การศึกษา

ระดับปริญญาตรี อายุงาน 3–5 ปี และรายได้ต่อเฉล่ียต่อเดือน 15,000–35,000 บาท เน่ืองจากภูเก็ตเป็นพ้ืนท่ี

เศรษฐกิจท่ีตอ้งการบุคลากรวยัทาํงานจาํนวนมาก จึงดึงดูดใหค้นกลุ่มดงักล่าวเขา้มาทาํงานในภูเก็ต สอดคลอ้งกบั

ขอ้มูลจากสาํนกังานแรงงาน จงัหวดัภูเก็ต (2565) ท่ีระบุวา่วยัทาํงานภายในจงัหวดัภูเก็ตเป็นเพศชายมากกวา่หญิง 

ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด และการศึกษาอยูใ่นระดบัอุดมศึกษามากท่ีสุด  
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2.  แรงจูงใจในการทาํงานของพนักงานองค์กรในจงัหวดัภูเก็ต อยู่ในระดบัมาก โดยในดา้นแรงจูงใจ

ภายใน พบว่า พนักงานฯ ตอ้งการพฒันาและปรับปรุงผลงานของตนเอง ซ่ึงคาดว่าความตอ้งการดงักล่าว เป็น

แรงผลกัดนัภายในตวับุคคล ทาํใหมี้ความใฝ่รู้ และเรียนรู้จากส่ิงต่าง ๆ เพ่ือพฒันาตนเองใหท้าํงานไดดี้ข้ึนกวา่เดิม 

สอดคลอ้งกบั Ryan and Deci (2000) ท่ีกล่าววา่แรงจูงใจภายในจะนาํพาซ่ึงความทา้ทายหรือความสนุกสนาน และ

สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ นิตยา นาคมะณี และราเชนทร์ นพณฐัวงศกร (2564) พบวา่แรงจูงใจดา้นความสาํเร็จ

ในงานของขา้ราชการสาํนกัการศึกษากรุงเทพมหานครอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ส่วนแรงจูงใจภายนอกของพนกังาน

องคก์รฯ ในภูเก็ตอยูใ่นระดบัมาก คาดวา่เป็นเพราะงานท่ีทาํไดรั้บการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน และจากสงัคม ซ่ึง

ผูว้จิยัคาดวา่ พนกังานองคก์รฯ มีความตอ้งการสร้างปฏิสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน และรักษาสถานภาพการทาํงาน

ท่ีไดรั้บการยอมรับจากสงัคม จึงทาํใหมี้แรงจูงใจภายนอกในระดบัมาก  

 3. ภาวะหมดไฟในการทาํงานของพนกังานองคก์รภายในจงัหวดัภูเก็ตโดยรวมอยูใ่นระดบันอ้ย โดยมี

ดา้นความเหน่ือยลา้ทางอารมณ์อยูใ่นระดบัปานกลาง และดา้นการมองความสามารถในการทาํงานของตนเองใน

เชิงลบ และดา้นการมองความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงานไปในทางลบ อยูใ่นระดบันอ้ย แสดงวา่ความเหน่ือยลา้ทาง

อารมณ์เป็นประเด็นหลกัของการเกิดภาวะหมดไฟในการทาํงานของพนกังานฯ ในภูเก็ต คาดวา่พนกังานองคก์รฯ 

ในภูเก็ตมีภาระงานท่ีหนกัมากข้ึนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโควิด 19 กลายเป็นความเครียดและแรง

กดดันจากการทํางานท่ีเพ่ิมมากข้ึน บางองค์กรให้ทํางานจากบ้านผ่านออนไลน์ (Work from Home) ทําให้

พนักงานตอ้งปรับตวัแมมี้อุปกรณ์ท่ีไม่เพียงพอ บางองค์กรปรับลดจาํนวนพนักงาน หรือลดค่าจา้ง หรือให้ลา

พกัผอ่นโดยไม่มีการจ่ายค่าจา้ง บางองคก์รมีการปลดพนกังานและปิดบริษทัลง จึงทาํใหพ้นกังานยิง่มีความเครียด

ในการรักษาหนา้ท่ีการงานของตนเองเพ่ิมมากข้ึนสอดคลอ้งกบั กมลพร วรรณฤทธ์ิ (2562) ท่ีกล่าววา่ ภาวะหมด

ไฟในการทาํงาน คือ ภาวะการเปล่ียนแปลงดา้นจิตใจท่ีเกิดจากความเครียดเร้ือรังจากการทาํงาน อยา่งไรก็ตาม ผล

ของภาวะหมดไฟท่ีอยูใ่นระดบัตํ่า คาดวา่เป็นเพราะในช่วงเวลาทาํการศึกษาและเก็บขอ้มูล (มีนาคม-พฤษภาคม 

2565) นั้ น จังหวดัภูเก็ตมีสถานการณ์ฯ ท่ีดีข้ึนมาก จากจํานวนนักท่องเท่ียวท่ีเพ่ิมข้ึนผ่านนโยบาย Phuket’s 

Sandbox (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2565) ทาํให้สถานประกอบการกลบัมาดาํเนินกิจการไดดี้ข้ึนกวา่ช่วงปี 

2563-2564  

 4. จากสมมติฐาน 1 พบว่า พนักงานองคก์รฯ ท่ีมีอายุน้อยมีภาวะหมดไฟในการทาํงานสูงกว่ากลุ่มท่ีมี

อายมุากกวา่ คาดวา่เกิดจากทศันคติของเจเนอเรชนัท่ีเปล่ียนไป โดยพนกังานท่ีมีอายนุอ้ยจนถึง 35 เป็นกลุ่ม Gen 

Y-Z ซ่ึงตอ้งการความชดัเจนในการทาํงาน และมีความอดทนต่องานท่ีทาํนอ้ย มีความคาดหวงัในรายไดท่ี้สูง และ

มีความคิดในการเปล่ียนงานบ่อย (พชัสิรี ชมภูคาํ และณัฐธิดา จกัรภีร์ศิริสุข, 2563) ซ่ึงในช่วงการแพร่ระบาดของ

โรคติดเช้ือโควดิ 19 นั้น ทาํให้การหางานนั้นมีความยากลาํบากมากข้ึน ทาํให้ตอ้งอดทนในการรักษาสภาพงานท่ี

มัน่คงไว ้จึงอาจก่อใหเ้กิดความเหน่ือยลา้ทางอารมณ์สะสม จนเกิดเป็นภาวะหมดไฟในการทาํงาน นอกจากน้ีดว้ย

วยัวุฒิท่ีน้อยกว่า ทาํให้หัวหน้างานหรือผูบ้ริหารไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของพนกังานกลุ่มน้ี ทาํให้พนักงาน

กลุ่มอายุน้อยรู้สึกตนเองไม่มีความสามารถเพียงพอท่ีจะให้ข้อคิดเห็นในการดําเนินงาน ซ่ึงสอดคล้องกับ 

Marchand, and others (2018) พบวา่ อายมีุความสัมพนัธ์กบัภาวะหมดไฟในการทาํงาน โดยในช่วงอาย ุ20-30 ปี 

จะมีภาวะหมดไฟในการทาํงานสูง และลดลงไปเร่ือย ๆ จนถึงอาย ุ55 ปี  

ภาวะหมดไฟในการทาํงานฯ แตกต่างกนัตามรายได ้โดยพนกังานองคก์รฯ ท่ีมีรายไดน้อ้ยกวา่ 15,000 

บาท มีภาวะหมดไฟในการทาํงานสูงกวา่กลุ่มท่ีมีรายไดม้ากกวา่ 15,000 บาท ซ่ึงคาดวา่เกิดจากค่าครองชีพท่ีสูงข้ึน

และในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโควิด 19 ภาระงานท่ีเพ่ิมข้ึน จึงทาํให้พนกังานองคก์รท่ีมีรายไดน้อ้ย 
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รู้สึกว่างานท่ีตนเองทาํอยู่นั้นมีรายไดท่ี้ไม่เพียงพอ บางรายจาํเป็นตอ้งทาํอาชีพเสริม จึงมีเวลาพกัผ่อนน้อยลง                  

ทาํให้เกิดความเหน่ือยลา้ทางอารมณ์ และมีความรู้สึกทางลบต่อตนเอง โดยสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Ma (2021) 

พบวา่ ระดบัของรายไดท่ี้ไดรั้บต่อปี มีผลต่อภาวะในการทาํงาน โดยภาวะเหน่ือยลา้ทางจิตใจ และความไม่ใส่ใจ

ในงาน มีแนวโนม้ท่ีจะเกิดข้ึนในกลุ่มท่ีมีรายไดต้ ํ่า   

ภาวะหมดไฟในการทาํงานฯ แตกต่างกนัตามอายงุาน โดยพนกังานองคก์รฯ ท่ีมีอายงุานนอ้ยกวา่ 3 ปี               

มีภาวะหมดไฟในการทํางานสูงกว่ากลุ่มท่ีมีอายุงานมากกว่า 3 ปี ซ่ึงคาดว่าเกิดข้ึนจากความไม่คุ ้นชินใน

วฒันธรรมองค์กร ทาํให้เกิดความเครียดในการปรับตวัเขา้กับวฒันธรรมองค์กรได ้โดยสอดคลอ้งกับ World 

Health Organization (2019) กล่าวไวว้่าภาวะหมดไฟในการทํางานเกิดข้ึนจากความเครียดจากท่ีทํางานท่ีไม่

สามารถจดัการได ้และสอดคลอ้งกบั สุธินี เจริญสุขธนวฒัน์ และคณะ (2563) พบวา่ผูท่ี้มีประสบการณ์ในการทาํงาน

ท่ีนอ้ย มีความรู้สึกแปลกใหม่กบัการทาํงาน เน่ืองจากมีความสามารถในการปรับตวัต่อความกดดนั และความตึงเครียด

ไดน้อ้ย ทาํใหเ้กิดภาวะหมดไฟในการทาํงานไดง่้าย  

5. จากสมมติฐาน 2 พบวา่แรงจูงใจภายในมีอิทธิพลทางลบต่อภาวะหมดไฟในการทาํงานของพนกังาน

องคก์รฯ โดยภาวะหมดไฟในการทาํงานนั้น เป็นความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนจากภายในใจของพนกังานองคก์รฯ ซ่ึงอาจ

เกิดจากลกัษณะงานท่ีมีความซํ้ าซาก ทาํให้รู้สึกสนุกในการทาํงานลดลง และมีโอกาสพฒันาตนเองน้อยลง 

กลายเป็นความเครียดทางอารมณ์ จึงมีภาวะหมดไฟในการทาํงานเกิดข้ึน การมีแรงจูงใจภายในเพ่ิมข้ึน จะส่งผลให้

พนกังานฯ มีความรู้สึกสนุก และพึงพอใจในการทาํงาน จึงทาํใหท้าํงานโดยไม่รู้สึกเหน่ือยลา้ และมีความคิดใน

เชิงลบต่อการทาํงานท่ีลดลง จึงทาํใหภ้าวะหมดไฟในการทาํงานลดลงไปดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Ariani 

(2017) พบวา่ แรงจูงใจภายในมีความสาํคญัต่อการเพ่ิมการมีส่วนร่วมในตวับุคคล รวมไปถึงการลดภาวะหมดไฟ 

เน่ืองจากบุคคลต้องการมีส่วนร่วมในกิจกรรม ซ่ึงเกิดข้ึนจากความต้องการความสนุก ความพึงพอใจ หรือ                   

ความสนใจของตวับุคคลเอง ในขณะท่ีแรงจูงใจภายนอกนั้น พบวา่มีผลทางลบต่อภาวะหมดไฟในการทาํงานใน

ระดบัตํ่าอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ ซ่ึงผูว้จิยัคาดวา่แรงจูงใจภายนอกเป็นส่ิงท่ีพนกังานคาดหวงัจากภายนอกเพ่ือ

เติมเต็มความตอ้งการของตนเอง เช่น การยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน สังคม หรือแมแ้ต่ความกา้วหนา้ในตาํแหน่ง

การงาน แต่เม่ือแรงจูงใจภายนอกไดรั้บการตอบสนอง จะสามารถลดภาวะหมดไฟไดเ้พียงชัว่คราว เพราะพนกังานยงั

ตอ้งอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีมีความกดดนัและความเครียดเช่นเดิม ซ่ึงต่างจากแรงจูงใจภายใน ท่ีสามารถเติมเต็ม

ความตอ้งการจากภายใน จึงทาํให้พนกังานมีความรู้สึกสนุก พึงพอใจ มีความสุขในการทาํงาน และสามารถลด

ภาวะหมดไฟในการทาํงานได ้

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

 1. จากการศึกษาพบวา่ พนกังานองคก์รฯ มีแรงจูงใจภายในอยูใ่นระดบัมาก โดยพนกังานส่วนใหญ่

มีความตอ้งการในการพฒันาผลงานของตนเอง ดงันั้น ผูบ้ริหารควรจดัให้มีการอบรมทกัษะในการทาํงาน หรือ

จดัการแข่งขนัประกวดผลงาน เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้พนกังานสามารถใชศ้กัยภาพในการทาํงานของตนเองไดอ้ย่าง

เตม็ท่ี ส่งผลใหพ้นกังานรู้สึกสนุก และมีความสุขในการทาํงาน และจะช่วยเพ่ิมแรงจูงใจภายในของพนกังาน 

 2. จากการศึกษาพบวา่ พนกังานองคก์รฯ มีภาวะหมดไฟในการทาํงานอยูใ่นระดบันอ้ย โดยขอ้ท่ีมี

ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือพนักงานฯ มีความรู้สึกว่าตนเองจาํเป็นตอ้งใชเ้วลาหลงัเลิกงานมากกว่าในช่วงแรกๆ ท่ีเร่ิม
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ทาํงาน เพ่ือผ่อนคลายจิตใจให้รู้สึกดีข้ึน ดังนั้น ผูบ้ริหารควรปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในการทาํงานให้มีพ้ืนท่ี

พกัผอ่นของพนกังานท่ีเหมาะสม เช่น มีมุมพกัผอ่นเพ่ือใหพ้นกังานไดพ้บปะพดูคุยเพ่ือผอ่นคลาย 

 3. จากการศึกษาพบวา่ พนกังานองคก์รฯ ท่ีมีระดบัรายไดน้อ้ย มีระดบัภาวะหมดไฟในการทาํงาน

สูงกว่าผูท่ี้มีรายไดสู้งกว่า ดงันั้นองค์กรควรทบทวนค่าตอบแทน และสวสัดิการให้มีความเหมาะสมกบัสภาพ

เศรษฐกิจปัจจุบนั และการจดัใหมี้สวสัดิการท่ีนอกเหนือจากท่ีกฎหมายกาํหนด เช่น ค่าคอมมิชชัน่จากการขาย         

เบ้ียประชุม เบ้ียอบรม เบ้ียทกัษะพิเศษ หรือมีเงินพิเศษใหก้บัพนกังานท่ีมีรายไดน้อ้ย เช่น ค่านํ้ ามนัในการเดินทาง

มาทาํงาน อุดหนุนค่าการศึกษาบุตร หรือคูปองอาหารกลางวนั เป็นตน้ ให้แก่พนักงานในช่วงท่ีภาวะเศรษฐกิจ

ถดถอย  

4. จากการศึกษาพบวา่ พนกังานองคก์รท่ีมีอายนุอ้ย และมีอายงุานเพียงไม่นาน มีระดบัภาวะหมด

ไฟในการทาํงานสูงกวา่กลุ่มท่ีมีอายมุากกวา่ และมีอายงุานมากกวา่ 3 ปีข้ึนไป ดงันั้นผูบ้ริหารควรใหค้วามสาํคญั

ต่อการลดภาวะหมดไฟในการทาํงานในกลุ่มพนกังานท่ีมีอายนุอ้ย และมีระยะเวลาทาํงานร่วมกบัองคก์รไม่นาน 

โดยการทาํความเขา้ใจความตอ้งการของพนกังานดว้ยการเพ่ิมช่องทางการส่ือสาร เพ่ือรับฟังปัญหาของพนกังาน 

และควรเนน้การสร้างความผกูพนัใหก้บัพนกังานท่ีมีอายงุานนอ้ย โดยจดักิจกรรมสาํหรับพนกังานใหม่ เช่น การ

ปฐมนิเทศพนกังานใหม่ การสอนงาน หรือกิจกรรมกีฬาสี/งานเล้ียงสังสรรคป์ระจาํปี เพ่ือให้พนกังานใหม่ไดรู้้

และเขา้ใจวฒันธรรมองคก์ร และมีความสุขในการทาํงานมากข้ึน จึงจะสามารถลดภาวะหมดไฟในการทาํงานได ้

5. จากการศึกษาพบว่า แรงจูงใจภายในมีอิทธิพลทางลบต่อภาวะหมดไฟในการทาํงาน ดงันั้น

ผูบ้ริหารควรพฒันา/จดัอบรมทกัษะท่ีเหมาะสมในการทาํงานให้แก่พนกังาน และสร้างคุณค่าและความภูมิใจใน

การทาํงานให้กบัพนักงาน โดยการสร้างคุณภาพชีวิตในการทาํงาน ทั้งในดา้นความสะอาดของสถานท่ีทาํงาน 

ค่าตอบแทนเหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจ มีวฒันธรรมในการทาํงานท่ีดี ซ่ึงจะทาํใหพ้นกังานมีความสุข พึงพอใจ

ต่องานท่ีตนเองทาํ ซ่ึงจะช่วยยกระดบัแรงจูงใจภายใน และลดการเกิดภาวะหมดไฟในการทาํงานได ้

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

การศึกษาวิจัยคร้ังต่อไปควรใช้ทฤษฎีอ่ืนๆ ซ่ึงอาจมีความสัมพนัธ์และส่งผลกับภาวะหมดไฟใน                    

การทาํงานในแง่มุมท่ีต่างกันออกไป หรือปรับให้เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ หรือแบบผสมผสาน เพ่ือให้ไดผ้ล

การศึกษาท่ีเป็นขอ้มูลเชิงลึกและรอบดา้นมากยิง่ข้ึน รวมทั้งมีการศึกษาภาวะหมดไฟในการทาํงานของกลุ่มอาชีพ

อ่ืน เพ่ือเปรียบเทียบผลการศึกษา อนัจะทาํใหไ้ดข้อ้มูลและแนวทางท่ีเป็นประโยชน์  
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บทคัดย่อ 

  การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อคุณภาพบริการของ

ศูนยก์ารคา้ เดอะไนน์ พระราม 9 2) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ เดอะไนน์ พระราม 9 ของลูกคา้ 

3) เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการของศูนยก์ารคา้ เดอะไนน์ พระราม 9 ของกลุ่มลูกคา้ จาํแนก

ตามปัจจยัส่วนบุคคล 4) เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการของศูนยก์ารคา้ เดอะไนน์ พระราม 9 

ของกลุ่มลูกคา้ วิธีการศึกษาในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเชิงสํารวจเก็บขอ้มูลด้วยการใช้แบบสอบถาม 385 ชุด                       

สุ่มตวัอยา่งแบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น โดยใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งดว้ยเทคนิควธีิอาศยัความสะดวก  เก็บตวัอยา่งจาก

ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ และเคยใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ เดอะไนน์ พระราม 9 ใน 1 ปีท่ีผ่านมา ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูล

โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ดว้ยค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ใช ้t-test                 

F- test และ LSD ซ่ึงทาํท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

ผลการศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ เดอะไนน์ พระราม 9  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเดินทางมาใช้

บริการโดยรถยนตส่์วนบุคคล มาใชบ้ริการกบัเพ่ือนและครอบครัว ใชบ้ริการช่วงเวลา 18.01 น. เป็นตน้ไป นิยม

ชาํระเงินในการซ้ือสินคา้โดยชาํระดว้ยบตัรเครดิต มีวตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการรับประทานอาหาร เหตุผลท่ีมา

ใช้บริการคือสินคา้ในซูเปอร์มาเก็ตตรงกับความตอ้งการ ได้รับขอ้มูลศูนยก์ารคา้ เดอะไนน์ พระราม 9 จาก

อินเตอร์เน็ต ผลการศึกษาดา้นระดบัความพึงพอใจต่อคุณภาพการใหบ้ริการของศูนยก์ารคา้ เดอะไนน์ พระราม 9 

พบว่าลูกคา้มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของศูนยก์ารคา้ เดอะไนน์ พระราม 9 ในภาพรวม อยู่ใน

ระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.42) โดยให้ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการด้านการให้ความเช่ือมัน่ มากท่ีสุด 

(ค่าเฉล่ีย 3.49) รองลงมาคือการสนองตอบต่อลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.46) ความเช่ือถือวางใจได ้และการเอาใจใส่และ

การเขา้ใจ (ค่าเฉล่ียเท่ากนั 3.45) และความเป็นรูปธรรมของการบริการ (ค่าเฉล่ีย 3.25) ตามลาํดบั ผลการทดสอบ

สมมติฐาน สมมติฐานท่ี 1 พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้น เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดมี้ผล

ต่อความพึงพอใจของลูกคา้ต่อคุณภาพการให้บริการของศูนยก์ารคา้ เดอะไนน์ พระราม 9 ท่ีแตกต่างกนั อยา่งมี

นัยสําคญัทางสถิติ 0.05 สมมติฐานท่ี 2  พบว่า พฤติกรรมในการใชบ้ริการดา้นวิธีการเดินทาง ใชบ้ริการกบัใคร 

ช่วงเวลาท่ีใช้บริการ การชาํระเงิน มีผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ต่อคุณภาพการให้บริการของศูนยก์ารคา้                 

mailto:Lawan.p@ku.th
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เดอะไนน์ พระราม 9 ท่ีแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ 0.05 ขอ้เสนอแนะ ด้านความเป็นรูปธรรมของ                  

การบริการ ควรมีการปรับปรุงในดา้น เพ่ิมพ้ืนท่ี ท่ีสามารถพาสัตวเ์ล้ียงมาเดินในพ้ืนท่ีส่วนกลาง และสามารถพา

สัตวเ์ล้ียงไปนั่งในร้านอาหารท่ีมีโต๊ะหน้าร้านได้ ให้มากข้ึน สถานท่ีจอดรถท่ีเพียงพอสําหรับลูกคา้ มีบริการ

รถเขน็วลิแชร์ เพ่ือรองรับผูสู้งอายแุละผูพิ้การใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้  
 

คาํสําคญั: ความพึงพอใจ, คุณภาพการบริการ, พฤติกรรมผูบ้ริโภค 

 

ABSTRACT 

The objectives of this research were 1)  to study the level of customer satisfaction with the service 

quality of The Nine Rama 9 shopping center 2) to study the behavior of customers using the service at The Nine 

Rama 9 Shopping center 3) to study the level of satisfaction Satisfied with the service quality of The Nine Rama 

9 shopping center of the customer group Classified by personal factors 4) To study the level of satisfaction with 

the service quality of The Nine Rama 9 shopping center of the customer group. Methods of this study This was a 

survey study using 385 questionnaires, non-probability random sampling. by using a sampling method using 

convenience method, collecting samples from customers who use the service and used to use The Nine Shopping 

Center Rama 9 in the past 1 year. Data were analyzed using descriptive statistics. with frequency, percentage, 

mean, standard deviation and inferential statistics using t-test, F-test and LSD, which were performed at a 

significance level of 0.05. 

The study of the behavior of using the service at The Nine Rama 9 shopping center found that the 

sample group traveled to use the service by private car. Come to use the service with friends and family. Use the 

service from 6:01 p.m. onwards, preferring to pay for purchases by credit card. with the purpose of using the 

dining service The reason for using the service is that the products in the supermarket meet the needs. Get 

information about The Nine Shopping Center, Rama 9 from the Internet. The results of the study on the level of 

satisfaction with the service quality of The Nine Rama 9 shopping center found that the customers were satisfied 

with the service quality of The Nine Rama 9 shopping center overall at a high level (mean 3.42 ) with the highest 

satisfaction with the quality of assurance services (mean 3.49), followed by customer response (mean 3.46), 

reliability. and empathy and understanding (same mean 3.45) and service concrete (mean 3.25), respectively. The 

results of hypothesis testing, hypothesis 1, found that personal factors in terms of gender, age, status, education 

level, occupation and income had different effects on customer satisfaction with service quality of The Nine Rama 

9 shopping center. The statistical significance of 0.05. The second hypothesis found that the behavior of using 

the service on the means of travel Who do you use the service with? Service time and payment affect customer 

satisfaction with different service quality of The Nine Rama 9 Shopping Center. statistically significant 0.05. 

Recommendations on the concreteness of the service There should be improvements in the area that can bring 

pets to walk in the common area. And can take pets to sit in a restaurant with more tables in front of the shop. 

Enough parking spaces for customers. Wheelchair service available to support the elderly and disabled to meet 

the needs of customers 
 

Keywords: Satisfaction, Service Quality, Consumer Behaviour 
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1.  บทนํา 

เน่ืองจากปัจจุบนัไดเ้กิดการขยายตวัของแหล่งชุมชนเป็นจาํนวนมาก ประกอบกบัวิถีชีวิต อนัเร่งรีบใน

แต่ละวนั และประสบปัญหากบัการจราจรท่ีติดขดัทาํใหก้ลุ่มคนเหล่าน้ีท่ีอาศยั อยูใ่นแต่ละยา่นไม่อยากไปเสียเวลา

กบัการไปจบัจ่ายซ้ือของตามหา้งสรรพสินคา้ หรือศูนย ์การคา้ขนาดใหญ่ ท่ีตั้งอยูใ่นเมืองหรือตั้งอยูห่่างไกลจาก

บา้นมากเกินไป เพราะนอกจากจะ ตอ้งขบัรถไปไกลแลว้ ยงัตอ้งเสียค่านํ้ ามนัท่ีราคาแพง และตอ้งเสียเวลาใน                 

การหาท่ีจอดรถ แถมในบางคร้ังยงัตอ้งจอดรถไกลจากจุดท่ีเราตอ้งการซ้ือสินคา้ยิ่งตอ้งเสียเวลามากยิ่งข้ึน ซ่ึงไม่

สอดคลอ้งกับวิถีชีวิตของกลุ่มคนในปัจจุบัน ทาํให้คนเหล่าน้ีหันมาซ้ือสินคา้จากช่อง ทางการจัดจาํหน่ายท่ี

สามารถตอบสนองความตอ้งการในชีวิตประจาํวนัไดภ้ายในระยะเวลา อนัรวดเร็วท่ีเขา้กบัวิถีชีวิตอนัเร่งรีบและ

ไม่ตอ้งไปประสบปัญหากบัการจราจรติดขดัซ่ึงทาํให้ คอมมูนิต้ี มอลล์ (Community Mall) หรือศูนยก์ารคา้ใกล้

บา้นไดรั้บความนิยมและ เป็นท่ีสนใจของกลุ่มคนหรือกลุ่มลูกคา้เป็นอย่างมาก และคอมมูนิต้ี มอลล์ ก็เป็นอีก

รูปแบบหน่ึง ของศูนยก์ารคา้ท่ีไม่ตอ้งใชพ้ื้นท่ีมากมายเหมือนหา้งสรรพสินคา้ใหญ่ๆ ท่ีเนน้ความหลากหลายและ

ครบครันของสินคา้เพ่ือดึงดูดลูกคา้ (อินทร์ธีรา เดชธนนันิติกลุ, 2555) 

คอมมูนิต้ี มอลล ์คือรูปแบบธุรกิจดา้นการพฒันาและบริหารศูนยก์ารคา้ โดยมุ่งเนน้ท่ีศูนยก์ารคา้แบบ

เปิด (Open-air Shopping Center) จดัหาท่ีดินตามความตอ้งการของลูกคา้ และนาํมาพฒันาเป็นศูนยก์ารค้าหรือ

โครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจคา้ปลีก เพ่ือใหบ้ริการเช่า พ้ืนท่ีทั้งระยะสั้นและระยะยาว ให้บริการบริหารโครงการ

และพ้ืนท่ีส่วนกลาง จัดหาสถาน ท่ีประกอบการ และให้บริการสาธารณูปโภค ตลอดอายุสัญญาเช่าพ้ืนท่ี                        

การดาํเนินการของคอมมูนิต้ีมอลล ์ส่วนใหญ่จึงเป็นการดึงพนัธมิตร เขา้มาร่วมเช่าพ้ืนท่ีทั้งหมดโดยเฉพาะอยา่งยิง่

ในส่วนของ ซุปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆซ่ึงถือวา่เป็น จุดสาํคญัของการคา้ปลีกของ คอมมูนิต้ีมอลล ์ นอกจากนั้นก็ยงัมี

ร้านอาหาร อีกหลากหลาย แบรนด์ และร้านคา้ท่ีน่าสนใจอีกมากมาย รวมถึงความบันเทิงก็ยงัมีส่วนร่วมกบั         

คอมมูนิต้ีมอลล ์ซ้ึงลว้นแลว้ แต่ คอมมูนิต้ีมอลล ์นั้นๆจะเป็นพนัธมิตรกบัใครซ่ึง คอมมูนิต้ี มอลล ์ก็มีความคลา้ย

กบัหา้งสรรพสินคา้แต่ต่างตรงท่ีมีขนาดเลก็กวา่สามารถ เขา้ถึงลูกคา้ไดม้ากกวา่และมีจุดประสงคท่ี์ต่างกนัออกไป

โดยท่ี คอมมูนิต้ี มอลล์ นั้นจะเน้นความสะดวกสบายรวดเร็วและให้เขา้กบัไลฟ์สไตล์ของคน เมืองเป็นหลกัจึง

ไดรั้บความนิยมและโดดเด่นมากในขณะน้ี และยิง่ในปัจจุบนัการแพร่ระบาดของไวรัสโควคิ ทาํใหลู้กคา้ตอ้งปรับ

การดํารงชีวิตใหม่ (New Normal) ปัจจุบันน้ีคอมมูนิต้ี มอลล์ จะได้รับความนิยมและโดดเด่นมาก จึงทาํให้ 

ผูป้ระกอบการต่างก็ใหค้วามสนใจและไดด้าํเนินการธุรกิจ คอมมูนิต้ี มอลล ์เพราะเลง็เห็นถึงความตอ้งการพ้ืนฐาน

ของคนในยคุน้ีรวมถึงความสะดวกสบายเร่ืองการเดินทาง  (ศุภมิตร ทะราษี, 2557) 

ศูนยก์ารคา้ เดอะไนน์ พระราม 9 ศูนยก์ารคา้ ภายใตม้าตรฐานการก่อสร้าง และดาํเนินการอยา่งรวดเร็ว

ดว้ยการลงทุนท่ีใชง้บประมาณอยา่งคุม้ค่านบัเป็นกา้วสาํคญัของการพลิกโฉมแยกพรีเมียร์พระรามเกา้ สู่การเป็น

คอมมูนิต้ีมอลล์ จุดนดัพบ และ One-Stop Service เติมเต็มความตอ้งการของคนในย่านพระรามเกา้ สวนหลวง 

รามคาํแหง และศรีนครินทร์ เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2554  ดว้ยแนวคิด “Tropical Village” หมู่บา้น

ร้านคา้ เนน้ความเป็นธรรมชาติ สวนสวยแนวตั้ง (Vertical Garden) จากพนัธ์ุไมจ้ริงโดยมืออาชีพท่ีตกแต่งสร้าง

บรรยากาศสร้างความรู้สึกเหมือน การเดินพกัผ่อนในสวน พร้อมกิจกรรมการตลาดท่ีสร้างประสบการณ์ใหม่

ให้กับผูม้าใช้บริการ ท่ีจัดสรร คัดเลือกกิจกรรมมาจัดสลับสับเปล่ียนทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา                    

ต่างสร้างความแปลกใหม่ และประทบัใจแก่ผูม้าใชบ้ริการ ทาํใหผู้ใ้ชบ้ริการมาใชบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง 

ในธุรกิจศูนยก์ารคา้ คุณภาพการให้บริการต่อลูกคา้ เป็นปัจจยัสําคญัปัจจยัหน่ึงท่ีทาํให้ลูกคา้ตอ้งการ

กลบัมาใชบ้ริการอย่างสมํ่าเสมอ และสร้างความพึงพอใจ เป็นความรู้สึกของลูกคา้ว่าพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ 
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เป็นผลลพัธ์มาจากการเปรียบเทียบระหว่างการรับรู้สินคา้หรือบริการกับความคาดหวงัของลูกคา้ ซ่ึงเกิดจาก

ประสบการณ์และความรู้ในอดีตของลูกค้า รวมถึงข้อมูลจากคู่แข่ง ดังนั้ น ส่ิงสําคัญท่ีทําให้ธุรกิจประสบ

ความสาํเร็จก็คือ การเสนอสินคา้ท่ีมีประโยชน์ และสอดคลอ้งกบัความคาดหวงัของลูกคา้ โดยยดึหลกัการสร้าง 

ความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ และจากสภาพแวดลอ้มในตลาดท่ีมีการแข่งขนัอยา่งรุนแรง ทาํให้ธุรกิจตอ้งนาํเสนอ 

ส่ิงท่ีลูกคา้พึงพอใจหรือเกินกวา่ความพอใจ ส่งผลให้เกิดการซ้ือซํ้ าหรือการใชบ้ริการซํ้ า และเกิดความจงรักภกัดี

ในตราสินคา้ เพราะเหตุน้ี ธุรกิจจะตอ้งสร้างความพึงพอใจในระดบัท่ีลึกซ้ึงหรือในระดบัท่ีเกินความคาดหมาย

ของลูกคา้ องคก์รจึงจะสามารถอยูร่อดไดใ้นธุรกิจ  (Kotler; & Keller. 2009) 

จากท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ทาํให้ผูว้ิจยัสนใจศึกษาในเร่ืองความพึงพอใจของลูกคา้ต่อคุณภาพบริการของ

ศูนยก์ารคา้ เดอะไนน์ พระราม 9 เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันารูปแบบการให้บริการของศูนยก์ารคา้ เดอะไนน์ 

พระราม 9 ให้เหมาะสมทนัสมยั ตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา และ

ดาํเนินงานประสบความสาํเร็จไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

2. วตัถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อคุณภาพบริการของศูนยก์ารคา้ เดอะไนน์ พระราม 9 

2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ เดอะไนน์ พระราม 9 ของลูกคา้ 

 

3.  ทบทวนวรรณกรรม 

1.  แนวคดิทฤษฎทีางด้านประชากรศาสตร์ 

การแบ่งส่วนตลาดตามตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วยเพศ อายุ สถานภาพ ครอบครัว 

จาํนวนสมาชิกในครอบครัว ระดบัการศึกษาอาชีพ และรายไดต่้อเดือน ลกัษณะทางประชากรศาสตร์เป็นลกัษณะ

ท่ีสําคญัและสถิติท่ีวดัไดข้องประชากร ช่วยในการกาํหนดตลาดเป้าหมาย ในขณะท่ีลกัษณะดา้นจิตวิทยาและ

สังคมวฒันธรรม ช่วยอธิบายถึงความคิดและความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายนั้น ขอ้มูลดา้นประชากรจะสามารถ

เขา้ถึงและมีประสิทธิผลต่อการกาํหนดตลาดเป้าหมาย คนท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์ต่างกนัจะมีลกัษณะทาง

จิตวทิยาต่างกนั (จุฑามาศ ศศิขณัฑ,์ 2561) อา้งถึงใน (Kotler; & Keller, 2009) 

2.  แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัพฤตกิรรมผู้บริโภค 

พฤติกรรมผูบ้ริโภคหมายถึง พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคขั้นสุดทา้ยท่ีซ้ือผลิตภณัฑ์หรือบริการไป

เพ่ือกินเองใช้เอง หรือเพ่ือกินหรือใช้ภายในครัวเรือน ผู ้บริโภคทุกคนท่ีซ้ือผลิตภัณฑ์หรือบริการไปเพ่ือ

วตัถุประสงคเ์ช่นวา่น้ีรวมกนัเรียกวา่ตลาดผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคทัว่โลกนั้นมีความแตกต่างกนัในลกัษณะประชากร

อยูห่ลายประเด็น เช่น ในเร่ืองของอาย ุรายได ้ระดบั การศึกษา ศาสนา วฒันธรรม ประเพณี ค่านิยม และรสนิยม 

เป็นตน้ ทาํใหพ้ฤติกรรมการกินการใช ้การซ้ือ และความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑแ์ตกต่างกนัออกไป 

ทาํใหมี้การซ้ือการบริโภค สินคา้และบริการหลายๆ ชนิดท่ีแตกต่างกนัออกไป นอกจากลกัษณะประชากรดงักล่าว

แลว้ ยงัมีปัจจยัอ่ืนๆ อีกท่ีทาํใหมี้การบริโภคแตกต่างกนั (ศิริวรรณ เสรีรัตน ์และคณะ, 2560)   

3.  แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัคุณภาพการบริการ 

คุณภาพการให้บริการ (Service Quality) เป็นระดับของการให้บริการซ่ึงไม่มีตวัตนท่ีนาํเสนอให้กบั

ลูกคา้ท่ีคาดหวงั ซ่ึงเป็นผูต้ดัสินคุณภาพของการให้บริการหรือเป็นการรับรู้ของลูกคา้ ลูกคา้จะทาํการประเมิน

คุณภาพโดยการเปรียบเทียบความตอ้งการหรือความคาดหวงักบับริการท่ีไดรั้บจริง ส่ิงสําคญัประการหน่ึงใน                 
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การสร้างความแตกต่างของธุรกิจบริการ คือ การรักษาระดบัการใหบ้ริการท่ีเหนือกวา่คู่แข่งขนั โดยเสนอคุณภาพ

การใหบ้ริการตามความคาดหวงัของลูกคา้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2560) 

 เคร่ืองมือวดัคุณภาพการใหบ้ริการ SERVQUAL เป็นเคร่ืองมือท่ีวดัระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการ

ท่ีมีต่อคุณภาพการใหบ้ริการท่ีแตกต่างกนั (ศุภมิตร ทะราษี, 2557) อา้งถึงใน (Parasuramam, Ziethaml, and Berry, 

1993) ผูรั้บบริการสามารถประเมินผลงานการบริการโดยเปรียบเทียบระหวา่งการบริการท่ีตอ้งการกบัความคาดหวงัท่ี

ตอ้งการไดรั้บ โดยมีมาตรวดัความพอใจการให้บริการ 22 คาํถาม ครอบคลุมคุณภาพการใหบ้ริการทั้ง 5 มิติ ดงัน้ี 

มิติท่ี 1 ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibility) เป็นลักษณะทางกายภาพท่ีปรากฏให้เห็นถึงส่ิงอาํนวย                   

ความสะดวกต่างๆ มิติท่ี 2 ความน่าเช่ือถือไวว้างใจ (Reliability) มิติท่ี 3 การตอบสนองต่อลูกคา้ (Responsiveness) 

มิติท่ี 4 การใหค้วามเช่ือมัน่หรือการประกนัคุณภาพ (Assurance) มิติท่ี 5 ความเอาใจใส่ต่อผูรั้บบริการ (Empathy)  

4.  แนวคดิเกีย่วกบัความพงึพอใจของลูกค้า 

ความพึงพอใจของลูกคา้ (Customer Satisfaction) เป็นความรู้สึกของบุคคลท่ีมีความพอใจหรือผิดหวงั 

ต่อผลลพัธ์ของการเปรียบเทียบประสิทธิภาพต่อความคาดหวงัท่ีมีต่อผลิตภณัฑข์องบุคคล ถา้ผลของประสิทธิภาพ

ของผลิตภณัฑต์ํ่ากวา่ความคาดหวงั ลูกคา้ก็ไม่พอใจ แต่ถา้ผลของประสิทธิภาพของลูกคา้เท่ากบัความคาดหวงั

ของลูกคา้จะเกิดความพึงพอใจ และถา้ผลของประสิทธิภาพการทาํงานของผลิตภณัฑ์สูงกว่าความคาดหวงัของ

ลูกคา้ก็จะเกิดความพึงพอใจอยา่งมาก (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2560) 

5.  งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

รุ่งอรุณ เนืองศิลป์ (2562) ศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเขา้มาใชบ้ริการร้านคา้ในโครงการ 

เดอะ ช็อปปส์ แกรนด ์พระราม 9 แอท เบ็ล มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาลกัษณะและพฤติกรรมของผูเ้ขา้มาใชบ้ริการ

ร้านค้าในโครงการฯ รวมถึงศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อลักษณะทางกายภาพและการให้บริการของโครงการฯ                      

ผลการศึกษาพบวา่ ผูม้าใชบ้ริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ31-40 ปี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ีย

อยูท่ี่ 30,001-40,000 บาท มีวตัถุประสงคเ์ขา้มารับประทานอาหาร มกัเขา้มาใชบ้ริการวนัศุกร์ เวลา 11.01-13.00 น. 

เขา้มาใชบ้ริการ 1-2 คร้ังต่อสัปดาห์ ใชเ้วลา 2 ชัว่โมง เดินทางมาโดยรถชตัเตอร์บสั มกัเขา้มาใชบ้ริการร่วมกบั

เพ่ือน และมีค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ังนอ้ยกวา่ 500 บาท 

อรยา สร่างย่านาง (2562) ศึกษาความพึงพอใจของผู ้มาใช้บริการศูนย์การค้าสยามพารากอน 

กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบวา่ 1. ความพึงพอใจของผูม้าใชบ้ริการศูนยก์ารคา้สยามพารากอน โดยภาพรวม

แลว้มีระดบัความพึงพอใจในระดบัมาก ในดา้นสถานท่ี ดา้นกิจกรรม ดา้นความพึงพอใจ และดา้นการให้บริการ

ของผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้และผูใ้ห้บริการ 2. ดา้นท่ีมีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ดา้นกิจกรรม ไดแ้ก่ การจดั

ประเภทสินคา้ การจดัวางสินคา้ จานวนของร้านคา้ท่ีมีใหบ้ริการ ความหลากหลายของร้านอาหาร โรงภาพยนตร์ 

ลานนา้พุดา้นหนา้ศูนยก์ารคา้ และความปลอดภยัในศูนยก์ารคา้ ผูว้ิจยัมีความเห็นวา่ ดา้นกิจกรรมของศูนยก์ารคา้

สยามพารากอนมีความหลากหลายมาก สามารถตอบสนองความตอ้งการผูใ้ชบ้ริการไดเ้ป็นอยา่งดี 

จุฑามาศ ศศิขณัฑ์ (2561) ความสัมพนัธ์ของผูใ้ชบ้ริการกบั ร้านคา้ภายในคอมมูนิต้ีมอลล์กรณีศึกษา              

อเวนิว รัชโยธิน และ นวมินทร์ ซิต้ี อเวนิว ผลการศึกษาพบว่า ร้านคา้ท่ีมีผูใ้ช้บริการมากท่ีสุดคือ ร้านอาหาร                 

ร้านขนม ร้านเคร่ืองด่ืม ธนาคารและซูเปอรมาร์เก็ต สอดคลอ้งกบัสดัส่วนของร้านคา้ในคอมมูนิต้ีมอลลท์ั้ง 2 แห่ง

ท่ีมีร้านคา้ประเภทร้านอาหารเปิดใหบ้ริการมากท่ีสุด สงัเกตเห็นไดว้า่ร้านอาหารท่ีใหบ้ริการท่ีชั้น 1 เป็นร้านขนม

และเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ใชเ้วลาในการรับประทานนาน หรือเป็นอาหารจานเดียว และสามารถซ้ือกลบัได ้เหตุผลใน              

การเขา้ใชบ้ริการคอมมูนิต้ีมอลล ์3 อนัดบัแรกคือ การอยูใ่กลท่ี้พกั มีร้านคา้ท่ีตอ้งการ และมีท่ีจอดรถ ดา้นปัจจยั
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บุคคลท่ีมาใชบ้ริการดว้ย มีความแตกต่างอยา่งชดัเจน คือผูเ้ขา้ใชบ้ริการ อเวนิว รัชโยธิน มกัมาใชบ้ริการคนเดียว 

ส่วนท่ี นวมินทร์ซิต้ี อเวนิว มกัมาใชบ้ริการกบักลุ่มเพ่ือน นอกจากน้ีเหตุผลการเขา้ใชบ้ริการท่ีผูเ้ขา้ใชบ้ริการให้

ความสาคญัยงัสมัพนัธ์กบัร้านคา้บางประเภทอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ทาํใหส้รุปไดว้า่ร้านคา้ในคอมมูนิต้ีมอลลมี์

ความสัมพนัธ์กบัการเขา้ใชบ้ริการคอมมูนิต้ีมอลลข์องผูใ้ชบ้ริการ ซ่ึงเนน้ความสะดวกในการเดินทางและใชจ่้าย 

เพราะสถานท่ีให้บริการอยูไ่ม่ไกลจากท่ีพกัอาศยั หรืออาคารสาํนกังาน หรือสถานศึกษา ใชเ้วลาเดินทางไม่นาน              

มีร้านคา้ท่ีให้บริการตรงวตัถุประสงค์ มีท่ีจอดรถ แต่กลุ่มคนท่ีเขา้ใชบ้ริการอาจมีความแตกต่างกนัตามบริบท

แวดลอ้มของแต่ละสถานท่ี 

 

4.  กรอบแนวคิดการวจัิย 

      ตวัแปรอสิระ                       ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ผลการวจัิย 

 

 

5. อภิปรายผล 

รูปที ่1 กรอบแนวคิดการวจิยั 

 

 

 

 
 

สมมตฐิานการวจิยั 

1. ลูกคา้ท่ีมีความแตกต่างดา้นปัจจยัส่วนบุคคลมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของศูนยก์ารคา้ 

เดอะไนน์ พระราม 9 ในระดบัท่ีต่างกนั 

2. ลูกค้าท่ีมีพฤติกรรมในการใช้บริการแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ

ศูนยก์ารคา้ เดอะไนน์ พระราม 9 ในระดบัท่ีต่างกนั 
 

ปัจจยัส่วนบุคคลของลูกค้า 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. สถานภาพ 

4. การศึกษา 

5. อาชีพ 

6. รายได ้

(Kotler and Keller, 2009) 

 

 

ความพงึพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพบริการของ 

ศูนย์การค้า เดอะไนน์ พระราม 9 
  

1. ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) 

2. ความเช่ือถือวางใจได ้(Reliability) 

3. การสนองตอบต่อลูกคา้ (Responsiveness) 

4. การเอาใจใส่และการเขา้ใจ (Empathy) 

5. การใหค้วามเช่ือมัน่ (Assurance) 

(Parasuraman, A.,1993) 

พฤตกิรรมของลูกค้าทีใ่ช้บริการศูนย์การค้า 

เดอะไนน์ พระราม 9 

1. เหตุผลท่ีมาใชบ้ริการ 

2. มาใชบ้ริการกบัใคร 

3. ช่วงเวลาท่ีมาใชบ้ริการ 

4. ชาํระเงินดว้ยวธีิการใด 

5. การเดินทาง 

6. วตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการ 

7. ไดรั้บขอ้มูลจากแหล่งใด 

(ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2560) 
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5.  วธีิดําเนินการวจัิย 

ประชากรและขนาดตวัอย่าง 

ประชากรท่ีทาํการศึกษาคน้ควา้ในคร้ังน้ี คือลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ และเคยใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ เดอะไนน์ 

พระราม 9 ใน 1 ปีท่ีผา่นมา  เน่ืองจากไม่ทราบจาํนวนท่ีแน่นอน จึงใชสู้ตรคาํนวณขนาดตวัอยา่งแบบไม่ทราบจาํนวน

ประชากร (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา, 2561) โดยใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 และยอมใหเ้กิดความคลาดเคล่ือนใน

การเลือกตวัอยา่งร้อยละ 5 จากการคาํนวณไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 385 คน  

วธีิการสุ่มตวัอย่าง 

วิธีการสุ่มตวัอย่างจะใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 385 ชุด โดยการสุ่มตวัอย่าง

แบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) โดยใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งดว้ยเทคนิควธีิอาศยัความสะดวก 

(Convenience sampling) เก็บตวัอยา่ง จากลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ และเคยใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ เดอะไนน์ พระราม 9 

ใน 1 ปีท่ีผ่านมา โดยเก็บขอ้มูลในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 โดยเก็บทางออนไลน์ 185 ตวัอยา่ง ผ่านทาง Line, 

E-mail และเก็บทางออฟไลน์ 200 ตวัอยา่ง 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจัยคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึนโดย

การศึกษาจากเอกสาร ทฤษฎี และผลการศึกษาท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนสอบถามจากผู ้เ ช่ียวชาญ เพ่ือให้ได้

แบบสอบถามท่ีครอบคลุมเน้ือหาและวตัถุประสงคใ์นการศึกษา  ซ่ึงลกัษณะคาํถามเป็นคาํถามปลายปิด (Close-

end Questionnaire) โดยผูต้อบแบบสอบถามตอบดว้ยตนเอง แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถามเป็นลักษณะ

คาํถามแบบสาํรวจรายการ (Check list) โดยมีแบบสอบถามทั้งหมดจาํนวน 6 ขอ้ 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการของลูกคา้ โดยมีแบบสอบถามทั้งหมด 7 ขอ้ 

ส่วนท่ี 3 คาํถามเก่ียวกับความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพการบริการของ Parasuraman, A.(1994) สร้าง

คาํถามแบบอนัตรภาคชั้น (Scaling) ใชว้ิธีไลเคิรต 5 ระดบั(5-point Likert Scale) มีจาํนวนคาํถาม 22 ขอ้ ใน5 มิติ

คือความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) ดา้นความเช่ือถือวางใจได ้(Reliability) ดา้นการสนองตอบต่อ

ลูกคา้ (Responsiveness) ดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ (Assurance) และดา้นการเอาใจใส่และการเขา้ใจ (Empathy) 

การวเิคราะห์ข้อมูล  

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นสถิติท่ีใช้ในการบรรยายลักษณะกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 

ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้การทดสอบการวิเคราะห์ค่าสถิติที (t-test) การทดสอบ                  

ความแตกต่างค่าเฉล่ียระหว่าง ลูกคา้มากกว่า 2 กลุ่ม ดว้ยค่า F (One-way ANOVA) การทดสอบผลต่างค่าเฉล่ีย

ความพึงพอใจโดยใชว้ธีิ LSD (Least Significant Difference) 

 

6. ผลการวจัิย 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจยัส่วนบุคคลของลูกค้า  

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ คือ เพศหญิง มีอาย ุ21-40 ปี มีสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี 

อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 50,001 บาทข้ึนไป 
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ผลการวเิคราะห์พฤตกิรรมการใช้บริการศูนย์การค้า เดอะไนน์ พระราม 9   

พบว่า กลุ่มตวัอย่างเดินทางมาใชบ้ริการโดยรถยนต์ส่วนบุคคล มาใชบ้ริการกบัเพ่ือนและครอบครัว                

ใชบ้ริการช่วงเวลา 18.01 น. เป็นตน้ไป นิยมชาํระเงินในการซ้ือสินคา้โดยชาํระดว้ยบตัรเครดิต มีวตัถุประสงคใ์น

การใชบ้ริการรับประทานอาหาร เหตุผลท่ีมาใชบ้ริการคือสินคา้ในซูเปอร์มาเก็ตตรงกบัความตอ้งการ ไดรั้บขอ้มูล

ศูนยก์ารคา้ เดอะไนน์ พระราม 9  จากอินเตอร์เน็ต  

ผลการวเิคราะห์ระดบัความพงึพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของศูนย์การค้า เดอะไนน์ พระราม 9 

 พบวา่ลูกคา้มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการใหบ้ริการของศูนยก์ารคา้ เดอะไนน์ พระราม 9 ในภาพรวม 

อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.42) โดยให้ความพึงพอใจต่อคุณภาพการใหบ้ริการดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ มากท่ีสุด 

(ค่าเฉล่ีย 3.49) รองลงมาคือการสนองตอบต่อลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.46) ความเช่ือถือวางใจได ้และการเอาใจใส่และ

การเขา้ใจ (ค่าเฉล่ียเท่ากนั 3.45) และความเป็นรูปธรรมของการบริการ (ค่าเฉล่ีย 3.25) ตามลาํดบั 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน  

 

ตารางที ่1  ความแตกต่างค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจต่อคุณภาพการใหบ้ริการของศูนยก์ารคา้ เดอะไนน์  

 พระราม 9 จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล และการทดสอบสมมติฐาน 

หมายเหตุ: * หมายถึง มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  

 จากตารางท่ี 1 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี1  ลูกคา้ท่ีมีความแตกต่างดา้นปัจจยัส่วนบุคคลมีความพึงพอใจ

ต่อคุณภาพการใหบ้ริการของศูนยก์ารคา้ เดอะไนน์ พระราม 9 ในระดบัท่ีต่างกนั พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้น เพศ 

อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดมี้ผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ต่อคุณภาพการให้บริการของ

ศูนยก์ารคา้ เดอะไนน์ พระราม 9 ท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

 

 

 

 

 

 

 

ความพงึพอใจต่อ 

คุณภาพบริการ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดบั

การศึกษา 
อาชีพ รายได้ 

ความเป็นรูปธรรมของการบริการ  0.001* 0.216 0.009* 0.002* 0.000* 0.069 

ความเช่ือถือวางใจได ้ 0.077 0.078 0.022* 0.006* 0.000* 0.018* 

การสนองตอบต่อลูกคา้  0.060 0.016* 0.040* 0.000* 0.000* 0.136 

การเอาใจใส่และการเขา้ใจ  0.017* 0.025* 0.090 0.001* 0.000* 0.060 

การใหค้วามเช่ือมัน่ 0.014* 0.022* 0.028* 0.000* 0.000* 0.003* 

ความพงึพอใจรวม 0.013* 0.035* 0.026* 0.000* 0.000* 0.035* 
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ตารางที ่2  ความแตกต่างค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจต่อคุณภาพการใหบ้ริการของศูนยก์ารคา้ เดอะไนน์  

 พระราม 9  จาํแนกตามพฤติกรรมในการใชบ้ริการ และการทดสอบสมมติฐาน 
 

หมายเหตุ: * หมายถึง มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

 จากตารางท่ี 2 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2  ลูกคา้ท่ีมีพฤติกรรมในการใชบ้ริการแตกต่างกนัมีความพึงพอใจ

ต่อคุณภาพการให้บริการของศูนยก์ารคา้ เดอะไนน์ พระราม 9 ในระดบัท่ีต่างกัน พบว่า พฤติกรรมในการใช้

บริการดา้นวธีิการเดินทาง ใชบ้ริการกบัใคร ช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการ การชาํระเงิน มีผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ต่อ

คุณภาพการใหบ้ริการของศูนยก์ารคา้ เดอะไนน์ พระราม 9 ท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

 

7.  สรุป 

จากผลการศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ เดอะไนน์ พระราม 9  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเดินทาง

มาใชบ้ริการโดยรถยนตส่์วนบุคคล มาใชบ้ริการกบัเพ่ือนและครอบครัว ใชบ้ริการช่วงเวลา 18.01 น. เป็นตน้ไป 

นิยมชาํระเงินในการซ้ือสินคา้โดยชาํระดว้ยบตัรเครดิต มีวตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการรับประทานอาหาร เหตุผล

ท่ีมาใชบ้ริการคือสินคา้ในซูเปอร์มาเก็ตตรงกบัความตอ้งการ ไดรั้บขอ้มูลศูนยก์ารคา้ เดอะไนน์ พระราม 9 จาก

อินเตอร์เน็ต สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ รุ่งอรุณ เนืองศิลป์ (2562) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมและปัจจยัท่ีส่งผลต่อ                  

การเขา้มาใชบ้ริการร้านคา้ในโครงการ เดอะ ช็อปปส์ แกรนด ์พระราม 9 แอท เบ็ล พบวา่ ลูกคา้มีวตัถุประสงคเ์ขา้

มารับประทานอาหาร มกัเขา้มาใชบ้ริการวนัศุกร์ เวลา 11.01-13.00 น. เขา้มาใชบ้ริการ 1-2 คร้ังต่อสปัดาห์ ใชเ้วลา 

2 ชัว่โมง เดินทางมาโดยรถชตัเตอร์บสั มกัเขา้มาใชบ้ริการร่วมกบัเพ่ือน และมีค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ังนอ้ยกว่า                 

500 บาท สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จุฑามาศ ศศิขณัฑ์ (2561) ความสัมพนัธ์ของผูใ้ชบ้ริการกบั ร้านคา้ภายใน

คอมมูนิต้ีมอลลก์รณีศึกษา อเวนิว รัชโยธิน และ นวมินทร์ ซิต้ี อเวนิว พบวา่ เหตุผลในการเขา้ใชบ้ริการคอมมูนิต้ี

มอลล์ 3 อนัดบัแรกคือ การอยู่ใกลท่ี้พกั มีร้านคา้ท่ีตอ้งการ และมีท่ีจอดรถ ดา้นปัจจยับุคคลท่ีมาใชบ้ริการดว้ย                  

มีความแตกต่างอย่างชัดเจน คือผูเ้ขา้ใช้บริการ อเวนิว รัชโยธิน มกัมาใช้บริการคนเดียว ส่วนท่ี นวมินทร์ซิต้ี                 

อเวนิว มกัมาใชบ้ริการกบักลุ่มเพ่ือน 

จากผลการศึกษาดา้นระดบัความพึงพอใจต่อคุณภาพการใหบ้ริการของศูนยก์ารคา้ เดอะไนน์ พระราม 9 

พบว่าลูกคา้มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของศูนยก์ารคา้ เดอะไนน์ พระราม 9 ในภาพรวม อยู่ใน

ระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.42) โดยให้ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการด้านการให้ความเช่ือมัน่ มากท่ีสุด 

(ค่าเฉล่ีย 3.49) รองลงมาคือการสนองตอบต่อลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.46) ความเช่ือถือวางใจได ้และการเอาใจใส่และ

การเขา้ใจ (ค่าเฉล่ียเท่ากนั 3.45) และความเป็นรูปธรรมของการบริการ (ค่าเฉล่ีย 3.25) ตามลาํดบั สอดคลอ้งกบั

ความพงึพอใจต่อ 

คุณภาพบริการ 

พฤติกรรมในการใช้บริการ 

วธีิการเดินทาง 
ใชบ้ริการ 

กบัใคร 

ช่วงเวลาท่ีใช้

บริการ 
การชาํระเงิน 

ความเป็นรูปธรรมของการบริการ  0.000* 0.000* 0.000* 0.014* 

ความเช่ือถือวางใจได ้ 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 

การสนองตอบต่อลูกคา้  0.000* 0.000* 0.000* 0.002* 

การเอาใจใส่และการเขา้ใจ  0.000* 0.000* 0.000* 0.002* 

การใหค้วามเช่ือมัน่ 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 

ความพงึพอใจรวม 0.000* 0.000* 0.000* 0.001* 
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งานวิจยัของ วิสนนัท์ วราสภานนท์ (2560) การศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการ Community Mall และปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการของผูม้าใช้บริการ Community Mall ในเขต

กรุงเทพมหานคร  พบว่า ภาพรวมปัจจยัองค์ประกอบของการบริการมีผลต่อการทาํ ให้เกิดความพึงพอใจใน

บริการหา้ง Community Mall ในระดบัมาก และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศุภมิตร  ทะราษี (2557) ความพึงพอใจ

ของลูกค้าต่อคุณภาพบริการของศูนย์การค้า เดอะไนน์ พระราม 9 พบว่าลูกค้ามีความพึงพอใจต่อคุณภาพ               

การใหบ้ริการของศูนยก์ารคา้ เดอะไนน์ พระราม 9 ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.66) 

 

8. ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากกาวจัิยในคร้ังนี ้

ผูว้ิจยัเสนอแนะระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อคุณภาพบริการของศูนยก์ารคา้ เดอะไนน์ พระราม 9 

จากดา้นท่ีมีระดบัความพึงพอใจจากนอ้ยไปมาก เพ่ือธุรกิจจะไดพ้ฒันาและปรับปรุงคุณภาพบริการให้มีระดบั

คุณภาพท่ีสูงข้ึนเพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุดใหก้บัลูกคา้ดงัน้ี 

1.   ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ ลูกคา้มีความพึงพอใจในดา้นน้ีนอ้ยท่ีสุด ดงันั้นศูนยก์ารคา้ 

ควรมีการปรับปรุงในดา้น เพ่ิมพ้ืนท่ี ท่ีสามารถพาสัตวเ์ล้ียงมาเดินในพ้ืนท่ีส่วนกลาง และสามารถพาสัตวเ์ล้ียงไป

นั่งในร้านอาหารท่ีมีโต๊ะหน้าร้านได ้ให้มากข้ึน สถานท่ีจอดรถท่ีเพียงพอสําหรับลูกคา้ มีบริการรถเข็นวิลแชร์   

เพ่ือรองรับผูสู้งอายุและผูพิ้การให้เพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ มีสถานท่ีจอดรถพิเศษ สําหรับท่ีจอด                  

คนพิการ ผูสู้งอาย ุและสตรีมีครรภเ์พ่ิมมากข้ึน 

2.   ดา้นความเช่ือถือวางใจได ้ศูนยก์ารคา้ ควรมีการปรับปรุงและใหค้วามสาํคญัในเร่ือง ความสามารถ

ของเจา้หนา้ท่ีท่ีดูแลศูนยก์ารคา้ท่ีตอ้งพ่ึงพาไดใ้นการจดัการปัญหาการบริการลูกคา้ ทั้ งเร่ืองท่ีจอดรถ หรือดา้น

บริการรถเข็นวิลแชร์ เจา้หน้าท่ีดูแลศูนยก์ารคา้ท่ีตอ้งมีความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน มีการให้บริการ

ถูกตอ้ง ครบถว้น ไม่มีขอ้ผิดพลาด รวมถึงการรักษาภาพลกัษณ์และช่ือเสียงท่ีดีในดา้นการให้บริการ ในเร่ือง  

ความมีช่ือเสียงของร้านคา้ท่ีเปิดใหบ้ริการในศูนยก์ารคา้ ความปลอดภยัของศูนยก์ารคา้ท่ีทาํใหลู้กคา้ รู้สึกมัน่ใจ 

3.  ดา้นการเอาใจใส่และการเขา้ใจ ศูนยก์ารคา้ ควรมีการปรับปรุงและใหค้วามสาํคญัในเร่ือง เจา้หนา้ท่ีท่ี

ตอ้งเขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้ เจา้หน้าท่ีใหค้วามสนใจบริการลูกคา้เป็นรายบุคคล เจา้หน้าท่ีให้บริการดว้ย

ความห่วงใย ลูกคา้ ใหบ้ริการโดยยดึประโยชน์สูงสุดของลูกคา้เป็นท่ีตั้ง เวลาเปิดทาํการท่ีสะดวกต่อการใชบ้ริการ 

โดยมีร้านคา้เปิด บริการ 24 ชม เช่น Starbucks , MaxValu และ Mcdonald's 

4.  ดา้นการสนองตอบต่อลูกคา้ ศูนยก์ารคา้ ควรมีการปรับปรุงและใหค้วามสาํคญัในเร่ือง การเตรียมพร้อม

ในการสนองตอบต่อการร้องขอบริการของลูกคา้ ความรวดเร็วในการสนองตอบของเจา้หนา้ท่ีดูแลศูนยก์ารคา้ 

ศูนยก์ารคา้ท่ีตอ้งมีสินคา้และบริการครบถว้นตามความตอ้งการ ของลูกคา้ การให้บริการอยา่งเสมอภาคกบัลูกคา้

ทุกระดบัชั้น 

5.  ดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ ศูนยก์ารคา้ ควรมีการปรับปรุงและใหค้วามสาํคญัในเร่ือง เจา้หนา้ท่ีมีความรู้ 

และตอบขอ้สงสยัของลูกคา้ได ้เจา้หนา้ท่ีมีทกัษะในการใหบ้ริการ ศูนยก์ารคา้ท่ีมีความสะอาด ปลอดภยั ปราศจาก

เช้ือโรคโดยมีแม่บา้นทาํความสะอาดพ้ืนท่ีส่วนกลาง และห้องนํ้ า อย่างสมํ่าเสมอ หรือคอยดูแลทาํความสะอาด

ทุกๆ 1 ชัว่โมง และมีเจา้หนา้ท่ีดูแลรักษาความปลอดภยั ตลอด 24 ชม. 

6.  ศูนยก์ารคา้ควรนาํขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล และพฤติกรรมของกลุ่มลูกคา้ เช่น ระดบัการศึกษา อาชีพ 

วธีิการเดินทาง มาใชบ้ริการกบัใคร ช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการ การชาํระเงิน มาเป็นขอ้มูลในการทาํการตลาดใหถู้กกลุ่ม 

เช่น ลูกคา้ท่ีมีพฤติกรรมเดินทางมาใชบ้ริการ ศูนยก์ารคา้ เดอะไนน์ พระราม 9 ดว้ยรถยนตส่์วนบุคคล และมาใช้
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บริการกบัครอบครัว จะมีอิทธิพลสูงสุดต่อคุณภาพการบริการดา้นการให้ความเช่ือมัน่ ดงันั้นศูนยก์ารคา้ตอ้งให้

ความสําคญักบัลูกคา้กลุ่มน้ีในเร่ือง การสร้างความเช่ือมัน่ มีเจา้หน้าท่ีดูแลรักษาความปลอดภยั ตลอด 24 ชม. 

ระบบรักษาความสะอาด โดยมีแม่บา้นทาํความสะอาดพ้ืนท่ีส่วนกลาง ห้องนํ้ า เจา้หนา้ท่ีมีทกัษะในการใหบ้ริการ 

และเจา้หนา้ท่ีมีความรู้ และตอบขอ้สงสัยของลูกคา้ได ้และลูกคา้ท่ีมีพฤติกรรมมาใชบ้ริการช่วงเวลา 12.01 น. – 

14.00 น. และชาํระเงินในการซ้ือสินคา้และบริการด้วยบัตรเครดิต จะมีอิทธิพลสูงสุดต่อคุณภาพบริการดา้น              

ความเช่ือถือวางใจได ้ดงันั้นศูนยก์ารคา้ตอ้งให้ความสําคญักบัลูกคา้กลุ่มน้ีในเร่ือง ความสามารถพ่ึงพาได้ใน                 

การจัดการปัญหาการบริการลูกคา้ ทั้ งเร่ืองท่ีจอดรถ หรือ ด้านบริการรถเข็นวิลแชร์ และความปลอดภยัของ

ศูนยก์ารคา้ท่ีทาํใหลู้กคา้ รู้สึกมัน่ใจ 

ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

1.การศึกษาในคร้ังต่อไปควรจะศึกษา ในลักษณะการเปรียบเทียบกับศูนยก์ารค้าท่ีมีลักษณะท่ี

ใกลเ้คียงกนัหลายๆ แห่งเพ่ือนาํผลการศึกษามาเปรียบเทียบกนัจะเป็นประโยชน์มากยิง่ข้ึน 

2. เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษา เนน้ท่ีการศึกษาเชิงปริมาณและทาํการเก็บขอ้มูลจากการเก็บ 

แบบสอบถาม ในการศึกษาคร้ังต่อไปจึงควรทาํการศึกษา ในเชิงคุณภาพ เช่นการทาํโฟกสั กรุ๊ป เพ่ือนาํผลการศึกษามา

เปรียบเทียบกนัก็จะเป็นประโยชน์มากยิง่ข้ึน 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาปัจจยัทางประชากรศาสตร์ ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ              

ไมพ้ื้นเอ็นจิเนียร์ของกลุ่มเจ้าของบ้าน และคอนโดเพ่ืออยู่อาศัยในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล                         

2) ศึกษาทศันคติต่อส่วนประสมทางการตลาด ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการซ้ือไมพ้ื้นเอ็นจิเนียร์ของกลุ่ม 

เจา้ของบา้น และคอนโดเพ่ืออยูอ่าศยัในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และ 3) ศึกษาแรงจูงใจ ท่ีส่งผลต่อ

พฤติกรรมในการซ้ือไมพ้ื้นเอ็นจิเนียร์ของกลุ่มเจา้ของบา้น และคอนโดเพ่ืออยูอ่าศยัในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และ

ปริมณฑลเพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 7Ps (ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย และ                

การส่งเสริมการตลาด) ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือไมพ้ื้นเอ็นจิเนียร์ หรือพ้ืนประเภทอ่ืนๆ ได้แก่ 

เจา้ของบา้น และคอนโดเพ่ืออยู่อาศยัในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ประชากรในการศึกษาได้แก่ 

เจา้ของอสังหาริมทรัพยป์ระเภทบา้น และคอนโดมิเนียมเพ่ืออยูอ่าศยัในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

และรู้จกัไมพ้ื้นเอ็นจิเนียร์ โดยไม่ทราบจาํนวนท่ีแน่นอน โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีเหมาะสมในการศึกษาเท่ากบั 400 

ราย และการวิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ืออธิบายขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบักลุ่ม

ตวัอยา่งโดยใชส้ถิติการแจกแจงความถี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) นอกจากนั้นยงัใชก้ารวเิคราะห์

ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพ่ือใช้ทดสอบสมมติฐาน โดยสถิติท่ีใช้ในการทดสอบ

ได้แก่ ทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียของ 2 ประชากร โดยสุ่มตวัอย่างจากแต่ละกลุ่มอย่างเป็นอิสระต่อกนั 

(Independent - Sample t-test) จากค่าสถิติแบบ t-test ท่ีระดับนัยสําคญัทางสถิติที ระดับ .05 รวมถึงวิเคราะห์                

ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance: One way ANOVA) จากค่าสถิติแบบ F-test                       

mailto:pattapon.ph@ku.th
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ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นอกจากนั้ นยงัมีการวิเคราะห์ข้อมูลผ่านทดสอบอิทธิพลท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย ผ่านการทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) 

 

คาํสําคญั: การตดัสินใจซ้ือ แรงจูงใจในการซ้ือ พฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือ  

 

ABSTRACT 

The objectives of this study were 1) to study demographic factors. that affect the behavior Buy 

homeowners' engineered flooring. and condos for living in Bangkok and vicinities 2) to study attitudes towards 

marketing mix affecting the purchasing behavior of engineer flooring among house and condo owners for living 

in Bangkok and vicinities and 3) to study the motivation. that affect the behavior of buying engineered wood 

flooring among the homeowners and condos for living in the Bangkok area and perimeter to study the factors of 

7Ps marketing mix (products, prices, distribution channels, and marketing promotion) that affect the purchasing 

behavior of engineered flooring Or other types of floors, including home owners and condos to live in Bangkok 

and its vicinity. The population in the study were: home real estate owner and condominiums for living in the 

Bangkok area and perimeter and know engineered wood flooring without knowing the exact number The 

appropriate sample size in the study was 400, and descriptive statistics were analyzed to describe the preliminary 

data about the samples using frequency distribution and percentage statistics. In addition, data analysis using 

inferential statistics was used to test the hypothesis. The statistics used in the test are: The mean difference of the 

two populations was tested by independent sampling from each group (Independent - Sample t-test) from the 

statistical t-test at the statistical significance level of .05. The variance was analyzed. One Way Analysis of 

Variance: One way ANOVA from the F-test statistic at the statistical significance level at . 05 In addition, the 

data was analyzed through testing the influences that affect the behavior of the target audience. Passing the 

hypothesis test with Multiple Regression Analysis. 

 

Keywords: Purchase Decision, Purchase Incentive, Buying Behavior 

 

1. บทนํา 

 จากการศึกษา พบว่าโดยทัว่ไป อสังหาริมทรัพยใ์นประเทศไทยแบ่งเป็น 3 ประเภทหลกั ไดแ้ก่ ท่ีอยู่

อาศยั พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพยป์ระเภทท่ีอยูอ่าศยัมีสัดส่วนมากท่ีสุด คิดเป็น 2 ใน 3 ของ

มูลค่าตลาดอสงัหาริมทรัพยใ์นประเทศไทย (ท่ีมา: World Bank) ผูป้ระกอบอสงัหาริมทรัพยก์ารเนน้ทาํตลาดลูกคา้

คนไทยเป็นหลกั เน่ืองจากกฎหมายไทยอนุญาตให้ต่างชาติเขา้ซ้ือและถือครองกรรมสิทธ์ิท่ีอยู่อาศยัไดเ้ฉพาะ

อาคารชุด โดยมีสัดส่วนถือครองไม่เกินร้อยละ 49 ของพ้ืนท่ีขายทั้ งหมดของอาคารชุดนั้น สําหรับท่ีอยู่อาศยั

ประเภทบา้นเด่ียวและทาวน์เฮา้ส์สามารถถือครองไดภ้ายใตเ้ง่ือนไขและขอ้จาํกดัท่ีเขม้งวดมากกวา่ 

 ตลาดท่ีอยูอ่าศยัสามารถแบ่งเป็นท่ีอยูอ่าศยัประเภทปลูกสร้างเอง (Self-built housing) และท่ีพฒันาโดย

ผูป้ระกอบการ (Housing project) ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา นบัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2562 ท่ีอยูอ่าศยัในกรุงเทพฯ 
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และปริมณฑลคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของจาํนวนยนิูตทั้งประเทศ และมีมูลค่าตลาดสูงเฉล่ีย 4.6 แสนลา้นบาท

ต่อปี สาํหรับการพฒันาท่ีอยูอ่าศยัในต่างจงัหวดัเคยไดรั้บความสนใจอยา่งมากในปี พ.ศ. 2555 เน่ืองจากภาครัฐมี

แผนการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีกระจายไปสู่ภูมิภาคมากข้ึน ประกอบกบัเหตุการณ์นํ้ าท่วมใหญ่ในกรุงเทพฯ 

และปริมณฑลช่วงปลายปี พ.ศ. 2554 ทาํให้ผูป้ระกอบการหันมาให้ความสําคญักับตลาดในจังหวดัหลกัของ

ภูมิภาค ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นโครงการบา้นแนวราบเน่ืองจากไม่มีขอ้จาํกดัดา้นพ้ืนท่ี แต่อยา่งไรก็ตาม ปี พ.ศ. 2558 - 

2559 กาํลงัซ้ือในจงัหวดัตามภูมิภาคต่างไดซ้บเซาลง เน่ืองจากราคาพืชผลเกษตรตกตํ่า ซ่ึงเป็นท่ีมาของรายไดห้ลกั 

ทาํใหผู้ป้ระกอบการอสงัหาริมทรัพยก์ลบัมาใหค้วามสาํคญักบัตลาดในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นหลกั 

 ดังนั้ นกระทบต่อธุรกิจวัสดุก่อสร้างซ่ึงเป็นอุตสาหกรรมต้นนํ้ าท่ีสําคัญของภาคก่อสร้างและ

อสังหาริมทรัพย์โดยตรง โดยยอดขายวสัดุก่อสร้างผนัแปรในทิศทางเดียวกับภาวะการลงทุนภาคก่อสร้าง 

เน่ืองจากตน้ทุนวสัดุก่อสร้างมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 60 ของมูลค่าการก่อสร้างทั้งหมด ทั้งน้ี วสัดุก่อสร้างประเภท

หลกั มีสดัส่วนร้อยละ 64 ของยอดขายวสัดุก่อสร้างทั้งหมดแบ่งเป็น วสัดุประเภทงานโครงสร้าง ไดแ้ก่ ปูนซีเมนต ์

คอนกรีตผสมเสร็จ เหล็กก่อสร้าง และวสัดุประเภทงานตกแต่ง ไดแ้ก่ กระเบ้ืองเซรามิก และเคร่ืองสุขภณัฑเ์ซรา

มิก โดยกระเบ้ืองปูพ้ืน/ผนงัเซรามิก ปริมาณการผลิตลดลงร้อยละ 8.7 เทียบกบัปี พ.ศ. 2562 ท่ีเพ่ิมข้ึน 2.4 ขณะท่ี

ปริมาณการจาํหน่ายในประเทศหดตวัร้อยละ 3.2 อยูท่ี่ 163 ลา้น ตร.ม. ผลจากภาวะซบเซาของการลงทุนในภาค

อสังหาริมทรัพยป์ระเภทท่ีอยู่อาศยั สะทอ้นจากจาํนวนบา้นสร้างเสร็จจดทะเบียนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล  

รวมกบั 4 จงัหวดัหลกัภูมิภาค ไดแ้ก่ เชียงใหม่ ชลบุรี ขอนแก่น และภูเก็ต สดัส่วนร้อยละ 78 ของจาํนวนบา้นสร้าง

เสร็จจดทะเบียนทั่วประเทศ โดยปี พ.ศ. 2563 หดตัวร้อยละ 5 ตามการหดตัวของภาวะก่อสร้างภาคเอกชน                      

ซ่ึงกระทบต่อวสัดุปูพ้ืนประเภทอ่ืน เช่น ไมพ้ื้น ดว้ยเช่นกนั 

 ตลาดของวสัดุปูพ้ืนมีสินค้าให้เลือกหลากหลายชนิดเช่น กระเบ้ืองเซรามิก กระเบ้ืองยาง ไม้พ้ืน

สังเคราะห์ หินอ่อน และไมพ้ื้น เป็นตน้ แต่ละวสัดุก็มีการใชง้านและราคาแตกต่างกนัไป โดยท่ี หินอ่อนและ                   

ไมพ้ื้น มีราคาเฉล่ียสูงท่ีสุดเม่ือเทียบกบัวสัดุปูพ้ืนอ่ืนๆ ทั้งหมด ไมพ้ื้นหรือพ้ืนท่ีทาํจากไม ้เป็นวสัดุท่ีนิยมนาํมาใช ้               

ปูพ้ืนเป็นอยา่งมากเน่ืองจากมีความเป็นธรรมชาติและมีลวดลายท่ีสวยงาม มีเอกลกัษณ์และสีสันประจาํตวั ซ่ึงไม้

พ้ืนท่ีนิยมใชด้ั้งเดิมคือไมพ้ื้นโซลิด ซ่ึงเกิดจากการนาํไมแ้ปรรูปชนิดท่ีตอ้งการทั้งตวัมาไสล้ินร่องและทาํเป็นพ้ืน 

แต่เน่ืองจากระยะเวลาท่ีผ่านมา วตัถุดิบไมมี้การปรับตวัของราคาท่ีสูงข้ึนมาก จึงทาํให้เกิดสินคา้ใหม่เรียกว่า                  

ไมพ้ื้นเอ็นจิเนียร์ (Multilayers Engineered Flooring) ซ่ึงมีส่วนประกอบสองส่วนคือ ส่วนพ้ืน และ ส่วนหน้า                  

โดยท่ีส่วนหนา้ คือชนิดไมท่ี้ตอ้งการแสดงให้มองเห็น ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นชนิดไมน้าํเขา้ท่ีมีราคาสูงเช่น สัก โอค็ 

วอลนทั มะค่า เป็นตน้ โดยมีความหนาตั้งแต่ 1-4 มิลลิเมตร ปะบนส่วนพ้ืน ซ่ึงเป็นไมอ้ดัท่ีทาํจากไมช้นิดท่ีมีอยูใ่น

ประเทศและมีราคาตํ่ากวา่เช่น ยางพารา และ ยคูาลิปตสั   

 ดว้ยการแข่งขนัท่ีรุนแรงข้ึนขา้งตน้ ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจในการศึกษาเร่ืองทศันคติต่อส่วนประสมทาง

การตลาด และแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือไมพ้ื้นเอ็นจิเนียร์ของกลุ่มเจา้ของอสังหาริมทรัพยป์ระเภท

บา้น และคอนโดมิเนียม หรือ เจา้ของบา้นและคอนโดเพ่ืออยูอ่าศยัในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  

 

2. วตัถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาปัจจยัทางประชากรศาสตร์ ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือไมพ้ื้นเอ็นจิเนียร์ของกลุ่มเจา้ของ

บา้น และคอนโดเพ่ืออยูอ่าศยัในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
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2. เพ่ือศึกษาทศันคติต่อส่วนประสมทางการตลาด ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมในการซ้ือไมพ้ื้นเอน็จิเนียร์ของ

กลุ่มเจา้ของบา้น และคอนโดเพ่ืออยูอ่าศยัในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

3. เพ่ือศึกษาแรงจูงใจ ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมในการซ้ือไมพ้ื้นเอน็จิเนียร์ของกลุ่มเจา้ของบา้น และคอนโด

เพ่ืออยูอ่าศยัในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

 

3. การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคดิทฤษฎทีางด้านประชากรศาสตร์ 

ผูบ้ริโภคแต่ละคนมีความแตกต่างกนัในดา้นต่างๆ ซ่ึงมีผลมาจากความแตกต่างกันของลกัษณะทาง

กายภาพและสภาพแวดลอ้มของแต่ละบุคคล ทาํให้การตดัสินใจ เลือกรับบริการ แต่ละบุคคลมีความแตกต่างกนั 

โดยปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อการพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค 

การศึกษาดา้นลกัษณะ ประชากรศาสตร์เป็นส่ิงสาํคญัเน่ืองจากความแตกต่างของประชากรในแต่ละดา้น

จะทําให้มีการเลือกซ้ือสินค้าและใช้บริการท่ีแตกต่างกันโดย Schiffiman and Wisenblit, 2020 (อ้างถึงใน 

นภาวรรณ คณานุรักษ,์ 2561) ไดก้ล่าววา่ การแบ่งส่วนตลาดประชากรทาํได ้โดยการแบ่งกลุ่มของผูบ้ริโภคตาม

อายุ รายได ้เช้ือชาติ เพศ การประกอบอาชีพ สถานสมรส ประเภทและขนาดของใชใ้นครัวเรือน และท่ีตั้งทาง

ภูมิศาสตร์ ตวัแปรเหล่าน้ีมีวตัถุประสงคเ์ชิงประจกัษแ์ละสามารถซกัถามหรือสงัเกตุไดอ้ยา่งง่ายดาย 

แนวคดิเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด 

Kotler (1999, p. 92) ไดก้ล่าวไวว้่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ตวัแปรหรือ

เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้บริษทัมกัจะนาํมาใชร่้วมกนัเพ่ือตอบสนอง ความพึงพอใจและความ

ตอ้งการของลูกคา้ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย แต่เดิมส่วนประสมการทางตลาดจะมีเพียงแค่ 4 ตวัแปรเท่านั้น (4Ps) ไดแ้ก่ 

ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) สถานท่ีหรือช่องทางการ จดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์(Place) การส่งเสริมการตลาด 

(Promotion) ต่อมามีการคิดตัวแปรเพ่ิมเติมข้ึนมา อีก 3 ตัวแปร ได้แก่ บุคคล (People) ลักษณะทางกายภาพ

(Physical Evidence) และกระบวนการ (Process) เพ่ือให้สอดคลอ้งกับแนวคิดท่ีสําคญัทางการตลาดสมยัใหม่ 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่กบัธุรกิจ ทางดา้นการบริการ ดงันั้นจึงรวมเรียกไดว้า่เป็นส่วนประสมทางการตลาดแบบ 7Ps 

แนวคดิเกีย่วกบัแรงจูงใจ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2559: 67) กล่าวว่า ความตอ้งการของมนุษยห์รือความตอ้งการของผูบ้ริโภคเป็น

เกณฑส์าํหรับการตลาดยคุใหม่ และเป็นปัจจยัสาํคญัของแนวความคิดทางการตลาด (Marketing concept) ปัจจยั

สาํคญัของการอยูร่อดของธุรกิจคือ ความสามารถในการสร้างกาํไร และความเจริญเติบโตภายใตส้ภาพแวดลอ้ม

ทางการตลาดท่ีมีการแข่งขนั กล่าวคือ ตอ้งสามารถท่ีจะกาํหนด และตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ียงั

ไม่ไดรั้บการตอบสนอง (Unfulfilled needs) ใหไ้ดดี้กวา่และรวดเร็วกวา่คู่แข่งขนั 

แนวคดิเกีย่วกบัพฤตกิรรมของผู้รับบริการ 

จากการศึกษาแนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภค (Consumer Satisfaction) พบวา่ได้

มีผูใ้ห้ความหมายของแนวคิดความพึงพอใจของผูบ้ริโภค (Consumer Satisfaction) ไวด้งัต่อไปน้ี ความพึงพอใจ 

(Satisfaction) ตามความหมายของพจนานุกรมทางดา้นพฤติกรรมไดใ้หค้าํจาํกดัความไวว้า่ หมายถึง ความรู้สึกท่ีดี

มีความสุขเม่ือคนทางร้านไดรั้บผลสาํเร็จตามความมุ่งหมาย (Goals) ความตอ้งการ (Need) หรือแรงจูงใจ (Motivation)  
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 กรอบแนวคดิการศึกษา 

   ตวัแปรอสิระ       ตวัแปรตาม 

 
 

 จากกรอบการศึกษา ผูศึ้กษาไดพิ้จารณาตวัแปรอิสระในการศึกษาทั้งส้ิน 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ ตวัแปรอิสระ

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ อนัประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ รายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน ต่อมาไดแ้ก่ ตวัแปรส่วนประสมทางการตลาด อนัประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทาง                   

การจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ซ่ึงเป็นไปตามแนวคิด และทฤษฎีของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ 

(2546) สุดทา้ย ไดแ้ก่ ตวัแปรอิสระดา้นแรงจูงใจ อนัประกอบดว้ยแรงจูงใจท่ีเกิดจากตวัผลิตภณัฑ ์แรงจูงใจดา้น

เหตุผล แรงจูงใจดา้นอารมณ์ และ แรงจูงใจท่ีเกิดจากการอุปถมัภ์ร้านคา้ ซ่ึงเป็นไปตามแนวคิด และทฤษฎีของ

พิบูล ทีปะปาล (2545) ส่วนตัวแปรตามในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ พฤติกรรมในการซ้ือไม้พ้ืนเอ็นจิเนียร์                             

อนัประกอบดว้ย การตระหนกัถึงปัญหา การเสาะหาขอ้มูล และ การประเมินทางเลือก Johnston (2013) เน่ืองจาก

การศึกษาคร้ังน้ีเน้นไปท่ีการพิจารณาก่อนการซ้ือเป็นหลกั ประกอบกบัไม่ไดก้าํหนดประชากรเป็นผูซ้ื้อสินคา้             

ไปแลว้ 

 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

1. เพศ                             2.  อาย ุ

3. สถานภาพ                   4.  ระดบัการศึกษา 

5. อาชีพ                          6.  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

(ปรมะ สตะเวทิน, 2533) 

 

ส่วนประสมทางการตลาด 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์

2. ดา้นราคา 

3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2546) 

แรงจูงใจ 

1. แรงจูงใจท่ีเกิดจากตวัผลิตภณัฑ ์

2. แรงจูงใจดา้นเหตุผล 

3. แรงจูงใจดา้นอารมณ์ 

4. แรงจูงใจท่ีเกิดจากการอุปถมัภร้์านคา้ 

(พิบูล ทีปะปาล, 2545) 

พฤตกิรรมในการซ้ือไม้พืน้ 

เอน็จเินียร์ 

1. การตระหนกัถึงปัญหา 

2. การเสาะหาขอ้มูล 

3. การประเมินทางเลือก 

(Johnston E, 2013) 
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สมมตฐิานการศึกษา 

1. ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือไมพ้ื้นเอน็จิเนียร์ของกลุ่มเจา้ของ

บา้น และคอนโดเพ่ืออยูอ่าศยัในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล แตกต่างกนัอยา่งมีนยัยะสาํคญั 

2. ทศันคติต่อส่วนประสมทางการตลาด ส่งผลต่อพฤติกรรมในการซ้ือไมพ้ื้นเอน็จิเนียร์ของกลุ่มเจา้ของ

บา้น และคอนโดเพ่ืออยูอ่าศยัในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลอยา่งมีนยัยะสาํคญั 

3. แรงจูงใจท่ีเกิดจากเหตุผล และอารมณ์ ส่งผลต่อพฤติกรรมในการซ้ือไมพ้ื้นเอ็นจิเนียร์ ของกลุ่ม

เจา้ของบา้น และคอนโดเพ่ืออยูอ่าศยัในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลอยา่งมีนยัยะสาํคญั 

 

4. วธีิการศึกษา 

 ประชากรและขนาดตวัอย่าง 

 ประชากรในการศึกษาไดแ้ก่ เจา้ของอสังหาริมทรัพยป์ระเภทบา้น และคอนโดมิเนียมเพ่ืออยู่อาศยัใน

พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยอนุมาณเปรียบเทียบจาํนวนบ้าน 1 หลงั ต่อเจา้ของ 1 ราย ณ เดือน 

ธนัวาคม พ.ศ. 2564 โดยสามารถแสดงจาํนวนของประชากรไดแ้ก่ จงัหวดั กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี 

สมุทรปราการ และสมุทรสาคร 

 วธีิการสุ่มตวัอย่าง 

 การศึกษาเร่ืองทศันคติต่อส่วนประสมทางการตลาด และแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือไมพ้ื้น

เอน็จิเนียร์ ของกลุ่มเจา้ของอสงัหาริมทรัพยป์ระเภทบา้น และคอนโดมิเนียมเพ่ืออยูอ่าศยัในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

และปริมณฑล ใชว้ธีิสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accident Sampling) ซ่ึงสุ่มตวัอยา่งตามความเหมาะสมและดุลยพินิจ

ของผูว้จิยั เน่ืองจากปัจจุบนัขอ้มูลการเป็นเจา้ของอสงัหาริมทรัพยป์ระเภทบา้น และคอนโดมิเนียมเพ่ืออยูอ่าศยัใน

พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลยงัเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไม่สามารถรวบรวมไดโ้ดยวิถีปรกติ ผูศึ้กษาจึง

เลือกสุ่มถามดว้ยคาํถามคดักรอง 2 ขอ้ กบับุคลทัว่ไป โดยมีขอ้คาํถามดงัต่อไปน้ี 

1. ท่านเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้าน และคอนโดมิเนียมเพ่ืออยู่อาศัยในพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลหรือไม่ 

2. ท่านอาศยัอยูใ่นพ้ืนท่ีกรุงเทพ และปริมณฑลหรือไม่ โดยตอ้งตอบวา่ “ใช่” ทั้งสองคาํถาม จึงจะ

นบัเป็นกลุ่มประชากร และกลุ่มตวัอยา่ง 

 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

 การศึกษาเร่ืองทศันคติต่อส่วนประสมทางการตลาด และแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือไมพ้ื้น

เอน็จิเนียร์ของกลุ่มเจา้ของอสงัหาริมทรัพยป์ระเภทบา้น และคอนโดมิเนียมเพ่ืออยูอ่าศยัในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

และปริมณฑล เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) จึงได้เลือกใช้เคร่ืองมือแบบสอบถาม 

(Questionnaire) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมกบัการศึกษาเชิงปริมาณ โดยแบบสอบถามสามารถแบ่งส่วนของ

คาํถามออกไดต้ามกรอบการศึกษา กล่าวคือ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน อนัมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 ส่วนท่ี 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ อนัประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน โดยขอ้คาํถามขา้งตน้มีลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 

 ส่วนท่ี 2 ดา้นส่วนประสมทางการตลาด อนัประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั

จาํหน่าย และดา้นการสนบัสนุนการตลาด โดยใชร้ะดบัวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) และเป็น

การวดัระดบัตามวธีิของลิเคิร์ท (Five Point Likert Scales) เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั 
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โดยใหร้ะดบัคะแนน คือ (1) คะแนน  5  หมายถึง  มีความเห็นดว้ย มากท่ีสุด (2) คะแนน  4  หมายถึง  มีความเห็น

ดว้ย มาก (3) คะแนน  3  หมายถึง  มีความเห็นดว้ย ปานกลาง (2) คะแนน  2  หมายถึง  มีความเห็นดว้ย นอ้ย  และ

(1) คะแนน  1  หมายถึง  มีความเห็นดว้ย นอ้ยท่ีสุด 

 ส่วนท่ี 3 ดา้นแรงจูงใจ อนัประกอบดว้ย แรงจูงใจท่ีเกิดจากตวัผลิตภณัฑ ์แรงจูงใจดา้นเหตุผล  แรงจูงใจ

ดา้นอารมณ์ และแรงจูงใจท่ีเกิดจากการอุปถมัภ์ร้านคา้ โดยใชร้ะดบัวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชั้น (Interval 

Scale) และเป็นการวดัระดบัตามวธีิของลิเคิร์ท (Five Point Likert Scales) เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

Scale) 5 ระดบั  

 ส่วนท่ี 4 ดา้นพฤติกรรมในการซ้ือไมพ้ื้นเอน็จิเนียร์ อนัประกอบดว้ย การตระหนกัถึงปัญหา  การเสาะหา

ขอ้มูล และการประเมินทางเลือก โดยใชร้ะดบัวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) และเป็นการวดั

ระดบัตามวธีิของลิเคิร์ท (Five Point Likert Scales) เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั 

 สถิตทิีใ่ช้ในการวจิยัในการวเิคราะห์ข้อมูล 

1. การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ืออธิบายขอ้มูลและลกัษณะของขอ้มูล

ท่ีเก่ียวกบักลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ ลกัษณะประชากรศาสตร์ โดยนาํเสนอในรูปแบบของตารางแจกแจงความถ่ี ร้อยละ 

นอกจากน้ียงัใชใ้นดา้นส่วนประสมทางการตลาด  ดา้นแรงจูงใจ และดา้นพฤติกรรมในการซ้ือไมพ้ื้นเอ็นจิเนียร์ 

โดยค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2. การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis Of Variance) ซ่ึงรวมถึงค่าสถิติ t และ F เพ่ือทดสอบ

ความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะประชากรศาสตร์ ต่อพฤติกรรมในการซ้ือไมพ้ื้นเอ็นจิเนียร์ ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยั

ยะสําคญัท่ีระดบั 0.05 เป็นการทดสอบค่าเฉล่ียระหว่างประชากร 2 กลุ่ม ใชส้ถิติทดสอบ t-test  กาํหนดระดับ

นยัสาํคญั (α) เท่ากบั 0.05 ถา้ค่า t ท่ีคาํนวณไดต้กอยูใ่นเขตปฏิเสธ สมมติฐาน Ho (มีค่ามากกวา่ค่า t  จากตาราง) 

จะยอมรับสมมติฐาน H1 และการทดสอบค่าเฉล่ียระหวา่งประชากรตั้งแต่ 3 กลุ่มข้ึนไป จะใชส้ถิติทดสอบ F-test 

ดว้ยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way Analysis of Variance หรือ One-Way ANOVA) กาํหนด

ระดบันยัสาํคญั (α) เท่ากบั 0.05 ถา้ค่า F ท่ีคาํนวณไดมี้ค่ามากกวา่ค่า F จากตาราง จะปฏิเสธสมมติฐาน Ho ยอมรับ

สมมติฐาน H1 เม่ือพบนยัสาํคญัจึงทาํการจาํแนกรายคู่ดว้ยวธีิ Least Significant Difference (LSD) 

3. การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression) เพ่ือทดสอบการส่งผล

ระหว่างตวัแปร ส่วนประสมทางการตลาด และแรงจูงใจ ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมในการซ้ือไมพ้ื้นเอ็นจิเนียร์ดว้ย

สมการถดถอยเชิงพหุคูณ ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติร้อยละ 95 

 

5. ผลการศึกษา 

จากผลการศึกษา สามารถสรุปได้ว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนมาก เป็นเพศชาย ช่วงอายุระหว่าง 26 - 35 ปี 

สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนกังานเอกชน และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 

105,001 บาท ตามลาํดบั 

 จากผลการศึกษาทศันคติต่อส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ พบว่าภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ใน

ระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้คาํถาม เห็นไดว้า่ ขอ้คาํถามท่ี 5. ท่านเห็นวา่ไมพ้ื้นเอน็จิเนียร์ มีลกัษณะยอ่ยใหเ้ลือก

อยา่งหลากหลาย มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ดา้นราคา พบวา่ภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้คาํถาม 

เห็นไดว้่าขอ้คาํถามท่ี 1. ท่านเห็นว่าไมพ้ื้นเอ็นจิเนียร์ มีราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพของผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียสูง

ท่ีสุด ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย พบวา่ภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้คาํถาม เห็นไดว้า่
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ขอ้คาํถามท่ี 5. ท่านเห็นว่าไมพ้ื้นเอ็นจิเนียร์ มีช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีออกแบบไดส้อดคลอ้งกบัประเภทของ

ผลิตภณัฑท่ี์จดัจาํหน่าย และบริการท่ีใหบ้ริการ มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด และดา้นการสนบัสนุนการตลาด พบวา่ภาพรวม

มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอ้คาํถาม เห็นได้ว่า ขอ้คาํถามท่ี 3. ท่านเห็นว่าไมพ้ื้นเอ็นจิเนียร์                  

มีการปรับปรุงเน้ือหาการประชาสัมพนัธ์ให้สอดคล้องกับข้อมูลปัจจุบันอย่างสมํ่าเสมอ มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 

ตามลาํดบั 

 จากผลการศึกษาแรงจูงใจในการซ้ือ ดา้นแรงจูงใจท่ีเกิดจากตวัผลิตภณัฑ ์พบวา่ภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่น

ระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้คาํถาม เห็นไดว้า่ ขอ้คาํถามท่ี 2.ผลิตภณัฑไ์มพ้ื้นเอน็จิเนียร์ มีความเหมาะสมกบัการ

ใชป้ระโยชน์ของท่านในหลายดา้น มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ดา้นแรงจูงใจดา้นเหตุผล พบว่าภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ใน

ระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอ้คาํถาม เห็นได้ว่าขอ้คาํถามท่ี 1. ผลิตภณัฑ์ไมพ้ื้นเอ็นจิเนียร์ เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมี

อรรถประโยชน์สูงดว้ยตวัผลิตภณัฑเ์อง มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ดา้นแรงจูงใจดา้นอารมณ์ พบวา่ภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ใน 

ระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้คาํถาม เห็นไดว้า่ขอ้คาํถามท่ี 2. ท่านช่ืนชอบสีสนัของไมพ้ื้นเอน็จิเนียร์ เป็นการส่วนตวั 

มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด และดา้นแรงจูงใจดา้นอุปถมัภ์พบว่าภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้

คาํถาม เห็นไดว้า่ขอ้คาํถามท่ี 3. ท่านเห็นวา่การรู้จกัเป็นการส่วนตวักบัผูป้ระกอบการนั้น มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้ง

อุดหนุนผูป้ระกอบการรายท่ีรู้จกัเป็นการส่วนตวั มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ตามลาํดบั 

 จากผลการศึกษาพฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือ ดา้นการตระหนกัถึงปัญหา พบวา่ภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่

ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายขอ้คาํถาม เห็นไดว้า่ ขอ้คาํถามท่ี 1. ท่านตอ้งการวสัดุปูพ้ืนท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบั

ไมจ้ริง และมีความแขง็แรง และคงทนสูงต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ดา้นการเสาะหา

ขอ้มูล พบวา่ภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้คาํถาม เห็นไดว้า่ขอ้คาํถามท่ี 4. ท่านตั้งใจวา่จะ

คน้หาขอ้มูลวสัดุปูพ้ืนผ่านการสอบถามกลุ่มคนท่ีรู้จกั หรือผูเ้ช่ียวชาญ มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด และดา้นการประเมิน

ทางเลือก พบวา่ภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้คาํถาม เห็นไดว้า่ขอ้คาํถามท่ี3. ท่านตั้งใจวา่

จะประเมินทางเลือกวสัดุปูพ้ืนดว้ยการนาํปัจจยัท่ีหลากหลายมากประกอบกนั มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ตามลาํดบั 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือไมพ้ื้นเอน็จิเนียร์ของ

กลุ่มเจา้ของบา้น และคอนโดเพ่ืออยูอ่าศยัในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล แตกต่างกนั อยา่งมีนยัยะสาํคญั 

 พบวา่ ปัจจยัดา้นอาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดท่ี้แตกต่างกนั ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อพฤติกรรม

การซ้ือไมพ้ื้นเอ็นจิเนียร์ของกลุ่มเจา้ของบา้น และคอนโดเพ่ืออยูอ่าศยัในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

แตกต่างกนั อยา่งมีนยัยะสาํคญั 

 สมมติฐานท่ี 2 ทศันคติต่อส่วนประสมทางการตลาด ส่งผลต่อพฤติกรรมในการซ้ือไมพ้ื้นเอน็จิเนียร์ของ

กลุ่มเจา้ของบา้น และคอนโดเพ่ืออยูอ่าศยัในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล อยา่งมีนยัยะสาํคญั 

 พบว่า ทศันคติต่อส่วนประสมทางการตลาด ส่งผลต่อพฤติกรรมในการซ้ือไมพ้ื้นเอ็นจิเนียร์ของกลุ่ม

เจา้ของบา้น และคอนโดเพ่ืออยูอ่าศยัในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล อยา่งมีนยัยะสาํคญั 

 สมมติฐานท่ี 3 แรงจูงใจในการซ้ือ ส่งผลต่อพฤติกรรมในการซ้ือไมพ้ื้นเอ็นจิเนียร์ของกลุ่มเจา้ของบา้น 

และคอนโดเพ่ืออยูอ่าศยัในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล อยา่งมีนยัยะสาํคญั 

 พบวา่ แรงจูงใจในการซ้ือ ส่งผลต่อพฤติกรรมในการซ้ือไมพ้ื้นเอน็จิเนียร์ของกลุ่มเจา้ของบา้น และคอนโด

เพ่ืออยูอ่าศยัในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล อยา่งมีนยัยะสาํคญั 
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6. ข้อเสนอแนะ 

1. จากการศึกษาเร่ืองทศันคติต่อส่วนประสมทางการตลาด และแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือไม้

พ้ืนเอ็นจิเนียร์ ของกลุ่มเจา้ของบา้นและคอนโดในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ประเด็นรายไดข้อง

กลุ่มเป้าหมาย พบว่ารายได้เฉล่ียต่อเดือน 25,001 - 45,000 บาทต่อรายได้เฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 105,001 บาท 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 85,001 – 105,000 บาท ต่อ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 105,001 บาท มีพฤติกรรมในการตดัสินใจ

ซ้ือผลิตภณัฑไ์มพ้ื้นเอ็นจิเนียร์ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัยะสาํคญั ผลิตภณัฑจึ์งควรมีการกาํหนดราคาของผลิตภณัฑ์

ตามร้อยละ 20 ต่อรายไดท่ี้แตกต่างกนัในแต่ละชั้น ซ่ึงเป็นงบประมาณท่ีบุคคลจะนาํมาใชเ้พ่ือซ้ือสินคา้ฟุ่ มเฟือย

จากรายไดต่้อเดือน กล่าวคือ ผลิตภณัฑใ์นช่วงราคาตํ่ากวา่ 20,000 บาทต่อชุด และผลิตภณัฑท่ี์มีช่วงราคามากกวา่ 

20,000 บาทต่อชุด 

2. จากการศึกษาเร่ืองทศันคติต่อส่วนประสมทางการตลาด และแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือไม้

พ้ืนเอ็นจิเนียร์ ของกลุ่มเจา้ของบา้นและคอนโดในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ดา้นแรงจูงใจในการซ้ือ 

พบวา่แรงจูงใจดา้นอารมณ์ ส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือไมพ้ื้นเอ็นจิเนียร์ของกลุ่มเจา้ของบา้น และคอนโดเพ่ืออยู่

อาศยัในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และขอ้คาํถามท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ไดแ้ก่ การช่ืนชอบสีสันของไม้

พ้ืนเอน็จิเนียร์ เป็นการส่วนตวั มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ดงันั้น ธุรกิจการจาํหน่ายไมพ้ื้นเอนจิเนียร์ควรเนน้ไปท่ีการมีสีท่ี

หลากหลายใหเ้ลือกสรร เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้หลากหลายกลุ่ม และกระตุน้ใหเ้กิดพฤติกรรมใน

การซ้ือสินคา้ไมพ้ื้นเอนจิเนียร์ 

 

7.  ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  

 1. เ น่ืองจากการศึกษาน้ี เป็นการศึกษาของกลุ่มเจ้าของบ้าน และคอนโดเพ่ืออยู่อาศัยในพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เป็นหลกั ดงันั้นผลการศึกษาจึงอาจไม่รวมถึงทศันคติของพ้ืนท่ีอ่ืนนอกเหนือจาก

พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล การศึกษาคร้ังต่อไปจึงควรศึกษาในพ้ืนท่ีอ่ืนเปรียบเทียบกัน เพ่ือให้มี                 

การเปรียบเทียบ และการนาํไปใชป้ระโยชน์ในวงกวา้งมากยิง่ข้ึน 

 2. เ น่ืองจากการศึกษาน้ี เป็นการศึกษาของกลุ่มเจ้าของบ้าน และคอนโดเพ่ืออยู่อาศัยในพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เป็นหลกั โดยยงัไม่ไดพิ้จารณาผูรั้บเหมา หรือผูค้า้รายยอ่ย ซ่ึงอาจะมีปัจจยัใน  

การตดัสินใจซ้ือท่ีแตกต่างกนัออกไป เน่ืองจากไม่ใชผู้ใ้ชผ้ลิตภณัฑ์ดว้ยตนเอง ดงันั้นจึงควรมีการศึกษาในมิติ                

การตดัสินใชซ้ื้อของผูค้า้ปลีก หรือผูรั้บเหมาซ่ึงเก่ียวพนักบัรายไดข้องธุรกิจการผลิต และจาํหน่ายไมพ้ื้นเอน็จิเนียร์ 
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การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา อิทธิพลของทศันคติท่ีมีผลต่อความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑ์เน้ือจากพืช

ของผูบ้ริโภคกลุ่ม Generation Y ในจงัหวดัภูเก็ต โดยใชแ้บบสอบถามท่ีมีขอ้คาํถามเชิงจิตวิสัยและวตัถุวิสัยเป็น

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล กลุ่มประชากรตวัอย่างคือ ผูบ้ริโภคกลุ่ม Generation Y ในจงัหวดัภูเก็ตดว้ย

วธีิการส่งขอ้มูลผา่นช่องทางออนไลน์ ซ่ึงมีจาํนวนประชากร 400 ตวัอยา่ง สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์

ระหว่างตวัแปร ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์การผนัแปรทางเดียว และการใช้

เทคนิควเิคราะห์การถดถอยพหุ 

ผลการวิจยัพบว่า เพศ ระดบัรายไดต้่อเดือน ตลอดจนทศันคติดา้นพฤติกรรม ความรู้สึก และความรู้

ความเขา้ใจมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑ์เน้ือจากพืชของผูบ้ริโภคกลุ่ม Generation Y ในจงัหวดัอย่างมี

นยัสาํคญั  

 

คาํสําคญั: ทศันคติ, ความตั้งใจซ้ือ, ผลิตภณัฑเ์น้ือจากพืช  

 

ABSTRACT 

 The purpose of this research was to study the influence of attitudes on purchasing intention of plant-

based meat products of Generation Y consumers in Phuket. A questionnaire with subjective and objective 
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questions was used as a data collection tool. The sample population was Generation Y consumers in Phuket 

through online channels which has a population of 400 samples.  

The statistics used to analyze the relationship between variables are percentage, mean, standard 

deviation, one-way analysis of variation. and the use of multiple regression analysis techniques. The results 

showed that gender, monthly income levels, as well as behavioral, emotional, and cognitive attitudes significantly 

influenced the purchase intention of plant-based products among Generation Y consumers in the province. 

 

Keywords: Attitudes, Purchase Intentions,  Plant-Based Meat Product 

 

1. ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 ผลิตภัณฑ์เน้ือจากพืช (plant-based meat product) คือ เน้ือสังเคราะห์ หรือเน้ือสัตว์เทียมท่ีผลิตจาก

ส่วนผสมท่ีมาจากพืชหรือส่วนผสมอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่เน้ือสัตว ์กล่าวคือมีส่วนผสมท่ีมาจากพืช 95% และส่วนผสมท่ี

เหลือท่ีไม่ใช่เน้ือสัตว ์อาจจะเป็นเห็ด สาหร่าย (UOB Asset Management, 2565) ซ่ึงในปัจจุบนัถือเป็นอาหารท่ี

กาํลงัเป็นกระแสนิยม เป็นทางเลือกใหม่ใหก้บัผูบ้ริโภค และมีมูลค่าการตลาดท่ีเติบโตอยา่งต่อเน่ือง สอดคลอ้งกบั

ขอ้มูลจากบทวิเคราะห์ของเวบ็ไซต์ธนาคารกรุงไทยระบุว่า ตลาดผลิตภณัฑ์เน้ือจากพืชในประเทศไทยปี 2562                 

มีมูลค่าการตลาด 2.8 หม่ืนลา้นบาท และคาดวา่จะเติบโตจนมีมูลค่าสูงถึง 4.5 หม่ืนลา้นบาทในปี 2567 จากมูลค่า

ทางการตลาดท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง แสดงใหเ้ห็นวา่ผูบ้ริโภคเร่ิมหนัมาสนใจและบริโภคผลิตภณัฑช์นิดน้ีมากข้ึน

ในอนาคต (Krungthai COMPASS, 2563)  

ผลิตภณัฑเ์น้ือจากพืชมีความสําคญั เน่ืองจากเป็นอาหารท่ีดีต่อสุขภาพและมีความหลากหลายท่ีทาํให้

ผูบ้ริโภคสามารถเลือกบริโภคไดต้ามตอ้งการ ตลอดจนสามารถสร้างความยัง่ยืนกับสภาพส่ิงแวดลอ้ม ทาํให้

กระแสการบริโภคอาหารท่ีทาํมาจากพืชเพ่ือทดแทนเน้ือสตัวจึ์งไดรั้บความนิยมมากข้ึนจากผูบ้ริโภคทัว่ทุกมุมโลก 

และขอ้มูลจากเวบ็ไซตก์ารตลาดวนัละตอนระบุวา่ กลุ่มผูบ้ริโภค Generation Y ในปัจจุบนัใหค้วามใส่ใจสุขภาพ

มากกว่ากลุ่ม Generation อ่ืนๆ และมีความยินดีท่ีจะจ่ายเงินจํานวนมากหากผลิตภัณฑ์นั้ นดีต่อสุขภาพ 

(Everydaymarketing.co, 2563)  

สําหรับตลาดในประเทศไทยพบว่า ผลิตภณัฑ์เน้ือจากพืชทั้งในฝ่ังผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคยงันับว่าอยู่ใน

ระยะเร่ิมตน้เท่านั้น โดยเป้าหมายหรือกลุ่มผูบ้ริโภคหลกัคือกลุ่ม Generation Y ซ่ึงขอ้มูลจากอุตสาหกรรมพฒันา

มูลนิธิเพ่ือสถาบนัอาหารพบว่า ผูบ้ริโภคกลุ่ม Generation Y มกัแสวงหาประสบการณ์ในการบริโภคอาหารท่ี

แปลกใหม่ และมีความสนใจมากยิ่งข้ึนหากเป็นอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ตลอดจนให้ความสําคญักบั

แหล่งท่ีมาและส่วนประกอบของอาหารท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม เรียกไดว้า่เป็น Generation ท่ีให้ความสนใจใน

อาหารมากท่ีสุดจนถูกเรียกวา่เป็น “Foodie Generation” (อุตสาหกรรมพฒันามูลนิธิเพ่ือสถาบนัอาหาร, 2563)  

เม่ือมองกลบัมาถึงผูบ้ริโภค Generation Y ในจงัหวดัภูเก็ตพบวา่ การดาํเนินชีวติและค่านิยมมีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจซ้ือสินคา้ กล่าวคือมีความเป็นตวัของตวัเอง ช่ืนชอบความรวดเร็ว สนใจสุขภาพและขอ้มูลข่าวสาร 

ตลอดจนเชียวชาญดา้นการปรับตวัเขา้กบัเทคโนโลยตี่าง ๆ  ส่งผลใหช่ื้นชอบอาหารเพ่ือสุขภาพ และมีทศันคติต่อ

ผลิตภณัฑเ์น้ือจากพืชในทิศทางบวก เพราะผลิตภณัฑเ์น้ือจากพืชมีโภชนาการท่ีดี สร้างความยัง่ยนืใหส่ิ้งแวดลอ้ม

และให้คุณค่าทางใจ (เศรษฐวิฐฬ ์คงกะพนัธ์, 2564) โดยเฉพาะชาวจงัหวดัภูเก็ตให้ความสาํคญักบัเทศกาลกินเจ 
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และมองวา่การลดการบริโภคเน้ือสตัวคื์อการทาํความดี จากท่ีกล่าวมาทาํใหเ้ห็นวา่คุณค่าของผลิตภณัฑเ์น้ือจากพืช

มีมากมาย และส่งผลโดยตรงใหท้ศันคติท่ีผูบ้ริโภคมีต่อผลิตภณัฑเ์น้ือจากพืชเป็นไปในทางท่ีดีข้ึน  

 จากท่ีมาและความสาํคญัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ทาํให้ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัทศันคติและความตั้งใจ

ซ้ือผลิตภณัฑเ์น้ือจากพืชของผูบ้ริโภคกลุ่ม Generation Y ในจงัหวดัภูเก็ต ซ่ึงจะเป็นประโยชน์กบัผูป้ระกอบการ

เก่ียวกบัผลิตภณัฑเ์น้ือจากพืชเพ่ือสร้างกลยทุธ์การตลาดเพ่ือสร้างการรับรู้ถึงคุณประโยชน์ของผลิตภณัฑ ์เพ่ือเป็น

การสร้างความตอ้งการซ้ือของกลุ่มผูบ้ริโภค Generation Y ซ่ึงเป็นผูบ้ริโภคหลกัของผลิตภณัฑเ์น้ือจากพืช 

 

2.วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 2.1 การศึกษาเปรียบเทียบความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑเ์น้ือจากพืชตามลกัษณะส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัของ

ผูบ้ริโภคกลุ่ม Generation Y ในจงัหวดัภูเก็ต 

2.2 การศึกษาอิทธิพลของทัศนคติท่ีมีผลต่อความตั้ งใจซ้ือผลิตภัณฑ์เน้ือจากพืชของผูบ้ริโภคกลุ่ม 

Generation Y ในจงัหวดัภูเก็ต 

 

3. เอกสาร และงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

ทัศนคติ เป็นแนวโน้มท่ีบุคคลแสดงออกสอดคล้องกับความคิดและความรู้สึก ซ่ึงแยกออกเป็น 3 

องคป์ระกอบดงัน้ี (1) ดา้นความรู้ความเขา้ใจ กล่าวคือความรู้หรือความเช่ือท่ีบุคคลมีเก่ียวกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึงอาจเป็น

วตัถุ บุคคล หรือเหตุการณ์ (2) ดา้นความรู้สึก กล่าวคือ อารมณ์ของบุคคลเก่ียวกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึง เช่น ความชอบ 

ความไม่ชอบ ความพอใจ หรือความไม่พอใจ เป็นตน้  (3) ดา้นพฤติกรรม กล่าวคือ เม่ือบุคคลมีความรู้เชิงประเมิน

ค่า และมีความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบส่ิงนั้นแลว้ พร้อมท่ีจะกระทาํการให้สอดคลอ้งกบัความรู้สึกต่อส่ิงนั้นดว้ย 

(Zimbardo, & Ebbesen, 1970) ซ่ึงมีงานวจิยัท่ีสอดคลอ้งคือ ทศันคติต่ออาหารอินทรียข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพ

อยู่ในระดบัดีมาก รองลงมาคือสุขภาพท่ีดีเร่ิมตน้จากรับประทานอาหารท่ีดีและตอ้งเป็นอาหารท่ีไม่มีส่วนผสม

ของสารเคมี ส่วนพฤติกรรมการซ้ืออาหารอินทรีย์พบว่าส่วนใหญ่ซ้ือสัปดาห์ละ 1-2 คร้ัง โดยซ้ือจาก

หา้งสรรพสินคา้และมีจาํนวนเงินท่ีใชไ้ม่เกิน 300 บาท (สมเกียรติ วงศป์ระเสริฐ, 2560) 

ความตั้งใจซ้ือเป็นการบ่งบอก หรือการแสดงออกของผูบ้ริโภคท่ีมีแนวโนม้ทาํการซ้ือสินคา้เป็นการรับรู้

ของผูบ้ริโภคต่อพฤติกรรมการซ้ือทั้งด้านความพร้อมของผูบ้ริโภค หรือเป็นการประเมินถึงความพึงพอใจต่อ

สินคา้เพ่ือทาํการตดัสินใจซ้ือ (Sonchit, 2014) และเป็นปัจจยัท่ีใชว้ดัความตั้งใจซ้ือได ้4 องคป์ระกอบดงัน้ี (1) ดา้น

ความมุ่งมัน่ (2) ดา้นความยินดี (3) ดา้นการวางแผนและ (4) ดา้นการพิจารณา  (Crespo, & Bosque, 2010)  ซ่ึงมี

งานวจิยัท่ีสอดคลอ้งคือ ความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเป็นปัจจยัหลกัท่ีทาํใหนิ้สิตระดบัปริญญาตรีเลือกซ้ือ 

ส่วนปัจจยัเสริม คือการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงและการรับรู้ความสามารถของผลิตภณัฑ ์(วรรณศิริ สิทธินิสัยสุข, 

2557) 

ผลิตภณัฑเ์น้ือจากพืชเป็นผลิตภณัฑท่ี์ใชว้ตัถุดิบหลกัจากพืช กล่าวคือเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีคุณสมบติัทาง

กายภาพเหมือนเน้ือสตัว ์ทั้งรสชาติ เน้ือสมัผสั กล่ินและลกัษณะปรากฏ เพ่ือทาํใหผู้บ้ริโภคไดรั้บความรู้สึกเหมือน

การบริโภคเน้ือสัตว ์(มนญัญา คาํวชิระพิทกัษ,์2564) ซ่ึงมีงานวิจยัท่ีสอดคลอ้งคือ ผูบ้ริโภคปัจจุบนัใหค้วามสนใจ

ต่อพืชโปรตีนสูงเพ่ือทดแทนการรับประทานเน้ือสัตว ์ทาํให้ผลิตภณัฑเ์น้ือจากพืชมีการเติบโตข้ึนอย่างต่อเน่ือง 

(เขมิสรา ชีวพฤกษ,์ 2565)  
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3.2 สมมตฐิานของการวจิยั 

 1. ลกัษณะส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั ทาํให้ความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑ์เน้ือจากพืชของผูบ้ริโภคกลุ่ม 

Generation Y ในจงัหวดัภูเก็ตแตกต่างกนั 

 2. ทัศนคติมีอิทธิพลในเชิงบวกต่อความตั้ งใจซ้ือผลิตภัณฑ์เ น้ือจากพืชของผู ้บริโภคกลุ่ม 

Generation Y ในจงัหวดัภูเก็ต  

3.3 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

4.1 แบบแผนการวจิยั 

การวิจัยคร้ังน้ีมีแบบแผนการวิจยั ประกอบด้วย (1) ขอ้มูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บ

รวบรวมข้อมูลของผู ้บริโภคกลุ่ม Generation Y ในจังหวดัภูเก็ตท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามออนไลน์                         

(2) ขอ้มูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผลงานวจิยั วารสารวชิาการ และเวบ็ไซต์

ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือนาํมาเป็นขอ้มูลในการสร้างแบบสอบถาม 

4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

การวิจยัคร้ังน้ีมีประชากรและตวัอยา่งคือ ผูบ้ริโภคกลุ่ม Generation Y ในจงัหวดัภูเก็ต จาํนวน 400 คน 

โดยใชแ้นวคิดของยามาเน่ (Yamane, 1973) ดว้ยการกาํหนดความเช่ือมัน่ 95% และยอมรับความผิดพลาดไม่เกิน 

5% จากขอ้มูลประชากรจงัหวดัภูเก็ตปี 2563 จาํนวน 122,744 คน (สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง, 

2563) 

4.3 เคร่ืองมือวจิยั 

การวิจยัคร้ังน้ีมีเคร่ืองมือวิจยัเป็นแบบสอบถามทศันคติ และความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑ์เน้ือจากพืชของ

ผูบ้ริโภคกลุ่ม Generation Y ในจงัหวดัภูเก็ตประกอบดว้ยตวัแปรดงัน้ี 

ความตั้งใจซ้ือ 

- ดา้นความมุ่งมัน่ 

- ดา้นความยนิดี 

- ดา้นการวางแผน 

- ดา้นการพิจารณา 

 

ลกัษณะส่วนบุคคล 

- เพศ 

- สถานภาพ 

- ระดบัการศึกษา 

- อาชีพ 

- ระดบัรายไดต้่อเดือน 

 

ทศันคต ิ

- ดา้นความรู้ความเขา้ใจ 

- ดา้นความรู้สึก 

- ดา้นพฤติกรรม  
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1. ตวัแปรอิสระ (Independent) คือ (1) ลกัษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ สถานภาพ ระดบั

การศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ีย และ (2) ทศันคติ ประกอบดว้ย ดา้นความรู้ความเขา้ใจ ดา้นความรู้สึก และ                  

ดา้นพฤติกรรม โดยมีลกัษณะคาํถามแบบประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดบัคือ 5=เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง, 4=เห็นดว้ย, 

3=ไม่แน่ใจ, 2=ไม่เห็นดว้ย, 1=ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

2. ตวัแปรตาม (Dependent) คือ ความตั้งใจซ้ือ ประกอบด้วย 4 ด้านความมุ่งมัน่ ด้านความยินดี                  

ด้านการวางแผน และด้านการพิจารณา โดยมีลักษณะคําถามแบบประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ                            

5=เห็นดว้ยอยา่งยิง่, 4=เห็นดว้ย, 3=ไม่แน่ใจ, 2=ไม่เห็นดว้ย, 1=ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การวจิยัคร้ังน้ีมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลในช่วงเดือนมี.ค.-เม.ย. พ.ศ. 2565 เป็นระยะเวลา 2 เดือน 

4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิจยัคร้ังน้ีมีการวิเคราะห์ขอ้มูล 2 ส่วนคือ (1) การวิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistic) ดว้ยการหาค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviations) โดยใช้ และ (2) การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพ่ือทดสอบ

สมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์ F-test (One Way Analysis of Variance) และสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) 

 

5. ผลการวจัิย 

 จากกลุ่มตวัอยา่งพบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจาํนวน 215 คน (ร้อยละ 53.75) มีสถานภาพโสด 293 คน 

(ร้อยละ 73.25) ระดบัการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 275 คน (ร้อยละ 68.75) ประกอบอาชีพขา้ราชการหรือพนกังาน

รัฐวิสาหกิจ จาํนวน 185 คน (ร้อยละ 46.25) และมีระดบัรายไดต้่อเดือนอยูร่ะหวา่ง 15,001 – 30,000 บาท จาํนวน 

198 คน (ร้อยละ 49.50) 

 

ตารางที ่1 ระดบัทศันคติของผูบ้ริโภคกลุ่ม Generation Y ในจงัหวดัภูเก็ตต่อผลิตภณัฑเ์น้ือจากพืช 

ทศันคติ X� S.D. ระดบัทศันคติ 

ดา้นความรู้ความเขา้ใจ 3.86 0.644 ดีมาก 

ดา้นความรู้สึก 3.75 0.763 ดีมาก 

ดา้นพฤติกรรม 3.77 0.854 ดีมาก 

ทศันคติโดยรวม 3.78 0.647 ดีมาก 

 

จากตารางท่ี 1 พบว่าทัศนคติต่อผลิตภณัฑ์เน้ือจากพืชอยู่ในระดับดีมาก ซ่ึงด้านความรู้ความเข้าใจ                

มากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นพฤติกรรม และดา้นความรู้สึก ตามลาํดบั 
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ตารางที ่2  ระดบัความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑเ์น้ือจากพืชของผูบ้ริโภคกลุ่ม Generation Y ในจงัหวดัภูเก็ต 

ความตั้งใจซ้ือ X� S.D. ระดบัความตั้งใจ 

1. ดา้นความมุ่งมัน่ 3.63 0.895 มาก 

2. ดา้นความยนิดี 3.33 0.984 ปานกลาง 

3. ดา้นการวางแผน 3.49 0.936 มาก 

4. ดา้นการพิจารณา 3.43 0.939 มาก 

รวม 3.44 0.846 มาก 
  

จากตารางท่ี 2 พบวา่ ความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑเ์น้ือจากพืชอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงดา้นความมุ่งมัน่มากท่ีสุด 

รองลงมาคือ ดา้นการวางแผน ดา้นการพิจารณา และดา้นความยนิดี ตามลาํดบั 
 

ตารางที ่3 การทดสอบสมมติฐานท่ี 1 

ลกัษณะส่วนบุคคล F Sig. ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

เพศ 14.858 0.000* แตกต่างกนั 

สถานภาพ 1.205 0.301 ไม่แตกต่างกนั 

ระดบัการศึกษา 1.308 0.271 ไม่แตกต่างกนั 

อาชีพ 1.478 0.208 ไม่แตกต่างกนั 

ระดบัรายไดต้่อเดือน 10.127 0.000* แตกต่างกนั 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 3 พบวา่ลกัษณะส่วนบุคคลดา้นเพศและดา้นระดบัรายไดต้่อเดือนท่ีแตกต่างกนั ทาํใหค้วาม

ตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑ์เน้ือจากพืชของผูบ้ริโภคกลุ่ม Generation Y ในจังหวดัภูเก็ตแตกต่างกัน ดังนั้นผูว้ิจัยจึงได้

ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่พบว่า เพศหญิงมีความตั้งใจซ้ือสูงกว่าเพศชาย และกลุ่มระดบัรายไดต้่อเดือน 

45,001 บาทข้ึนไปมีความตั้งใจซ้ือสูงท่ีสุด  
 

ตารางที ่4 การทดสอบสมมติฐานท่ี 2  

ตวัพยากรณ์ B Beta T Sig. 

ค่าคงท่ี 

ดา้นความรู้ความเขา้ใจ 

ดา้นความรู้สึก 

ดา้นพฤติกรรม 

- 0.309 

0.149 

0.351 

0.493 

 

0.114 

0.317 

0.498 

- 1.965 

3.155 

7.936 

12.403 

0.024* 

0.000* 

0.000* 

0.000* 

R Square = 0.667, Adjust R Square = 0.664, F = 264.379, Sig. = 0.000*  

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4 พบวา่ทศันคติมีอิทธิพลในเชิงบวกต่อความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑเ์น้ือจากพืชของผูบ้ริโภค

กลุ่ม Generation Y ในจงัหวดัภูเก็ต โดยทศันคติดา้นพฤติกรรมมีผลต่อความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑเ์น้ือจากพืชสูงท่ีสุด 

รองลงมาคือ ดา้นความรู้สึก และดา้นความรู้หรือความเขา้ใจ ตามลาํดบั เม่ือวเิคราะห์ค่า R Square พบวา่ทศันคติมี

อิทธิพลต่อตวัแปรตามคือ ความตั้งใจซ้ือร้อยละ 66.70 ส่วนท่ีเหลือมาจากปัจจยัดา้นอ่ืนๆ   
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6. อภิปรายผล 

6.1 ลกัษณะส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคกลุ่ม Generation Y ในจงัหวดัภูเก็ตสามารถอธิบายไดว้่า จาํนวน

ประชากรเพศหญิงมีจาํนวนมากกวา่เพศอ่ืนๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้มูลของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยท่ี

พบว่าประชากรกลุ่ม Generation Y ในจงัหวดัภูเก็ต มีจาํนวนประชากรเพศหญิงมีมากกว่าเพศชาย ตลอดจนใน

ปัจจุบนัน้ีผูห้ญิงนิยมครองสถานภาพโสด เน่ืองจากมีมุมมองวา่การแต่งงานไม่ใช่เป้าหมายหรือการเติมเตม็ใหชี้วิต

มีความสมบูรณ์อีกต่อไป  

6.2 ทัศนคติและความตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภคกลุ่ม Generation Y ในจังหวดัภูเก็ตสามารถอธิบายไดว้่า 

ผูบ้ริโภคกลุ่ม Generation Y ในจงัหวดัภูเก็ตค่อนขา้งไดรั้บอิทธิพลจากเทศกาลกินเจ ซ่ึงถือว่าเป็นวฒันธรรมท่ี

ปลูกฝังความเช่ือและปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัด ตลอดจนในปัจจุบนัผลิตภณัฑ์เน้ือจากพืชไดมี้การถูกนาํมาปรุง

อาหารมากข้ึน และได้ผลตอบรับท่ีดีจากผู ้บริโภค โดยสอดคล้องกับแนวคิดของซิมบาโดและเอบบีเซน 

(Zimbardo, & Ebbesen, 1970) ท่ีกล่าวว่า ทัศนคติแยกออกเป็นด้านความรู้ความเข้าใจ คือ การพิจารณา

คุณประโยชน์ของผลิตภณัฑเ์น้ือจากพืช ดา้นความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบผลิตภณัฑเ์น้ือจากพืช เม่ือมีความรู้ความ

เขา้ใจและความรู้สึกแลว้ยอ่มก่อใหเ้กิดพฤติกรรมในการบริโภคผลิตภณัฑเ์น้ือจากพืช และสอดคลอ้งกบังานวจิยั

ของนวพร นาคะนิธิ (2563) ท่ีกล่าววา่ พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑเ์น้ือจากพืชของผูบ้ริโภคกลุ่ม Generation 

Y ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีความแตกต่างกนัในแต่ละบุคคลนั้นเกิดจากความรู้และความรู้สึกของแต่ละบุคคล 

ซ่ึงก่อใหเ้กิดเป็นพฤติกรรมการยอมรับและการไม่ยอมรับผลิตภณัฑเ์น้ือจากพืช  

6.3 ความตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภคกลุ่ม Generation Y ในจงัหวดัภูเก็ตสามารถอธิบายไดว้า่ ผูบ้ริโภคมีแผน

และมีความตั้งใจท่ีจะซ้ือผลิตภณัฑเ์น้ือจากพืชแต่ยงัคงมีความกงัวลอยูบ่า้ง หากราคาสูงกวา่เน้ือสัตว ์การบริโภค

ประจาํทาํไดย้าก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนวพร นาคะนิธิ (2563) ท่ีกล่าววา่ผูบ้ริโภคมีความสนใจผลิตภณัฑ์

เน้ือจากพืชและมีแผนท่ีจะบริโภค เม่ือมีปัจจัยด้านราคาเขา้มาเก่ียวขอ้งจึงทาํให้ความสนใจลดลง ผูบ้ริโภคมี               

ความต้องการท่ีราคาท่ีจับต้องได้ และไม่แตกต่างกับเน้ือสัตว์ปกติมากนัก และสอดคล้องกับแนวคิดของ                   

แบล็คเวลล์ มีเนียร์คและเอ็นเจล (Blackwell, Miniard & Engel, 2001) และ Sonchit (2014) ท่ีกล่าวว่าความตั้งใจ

ซ้ือสามารถวดัไดจ้ากการตั้งใจซ้ือ ซ้ือซํ้ า ความยนิดีท่ีจะจ่าย การวางแผนจะซ้ือในอนาคต และพิจารณาไตร่ตรองท่ีดี 

 6.4 ลักษณะส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกัน ทําให้ความตั้ งใจซ้ือผลิตภัณฑ์เน้ือจากพืชของผูบ้ริโภคกลุ่ม 

Generation Y ในจงัหวดัภูเก็ตแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของพอล คาลิน (2564) ท่ีกล่าววา่ความตั้งใจใน

การซ้ือเปล่ียนแปลงไปตามภูมิหลงัทางประชากรศาสตร์  

6.5 ทศันคติมีอิทธิพลในเชิงบวกต่อความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑเ์น้ือจากพืชของผูบ้ริโภคกลุ่ม Generation Y 

ในจงัหวดัภูเก็ตสามารถอธิบายไดว้า่ พฤติกรรมยอ่มตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจ และเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อผลิตภณัฑ์

เน้ือจากพืชจนแสดงออกเป็นพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ซ่ึงองคป์ระกอบดา้นความรู้ความเขา้ใจ และดา้นความรู้สึก

เป็นการส่ือสารภายใน ส่วนพฤติกรรมเป็นการส่ือสารภายนอก โดยสอดคลอ้งกับแนวคิดของเมสัน (Mason, 

2005) ท่ีกล่าววา่ความตั้งใจซ้ือเป็นเคร่ืองมือวดัความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีเกิดจากการประเมินผลทางความรู้สึก 

และความเช่ือของผูบ้ริโภคจนแสดงออกเป็นพฤติกรรม และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของลคันาเนน (Laukkanen, 

2021) ท่ีกล่าววา่ทศันคติส่งผลกระทบต่อความเต็มใจซ้ือเน้ือสัตวจ์ากพืช เน่ืองจากมีความเช่ือเก่ียวกบัคุณลกัษณะ

ทดแทนเน้ือสัตว ์สุขภาพและความยัง่ยืนของส่ิงแวดลอ้มทาํให้ผูบ้ริโภคให้ความสําคญักับคุณค่าของตนเอง 

ตลอดจนงานวิจัยของไวท์ (White, 2021) ท่ีกล่าวว่าทัศนคติส่งผลกระทบต่อความเต็มใจซ้ือเน้ือสัตวจ์ากพืช 

เน่ืองจากผูบ้ริโภคตระหนกัถึงสุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม 
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7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

1. ผูบ้ริโภคกลุ่ม Generation Y ในจงัหวดัภูเก็ตส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง และมีทศันคติท่ีมีอิทธิพลใน

เชิงบวกต่อความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑ์เน้ือจากพืช ดังนั้นควรทาํการตลาดท่ีเน้นกลุ่มเพศหญิง เน่ืองจากปัจจุบนั

จาํนวนประชากรเพศหญิงมีมากกว่าเพศชาย มีพฤติกรรมรักสุขภาพ ดงันั้น การจดักิจกรรม ประชาสัมพนัธ์ ให้

ดาราท่ีมีภาพลกัษณ์รักสุขภาพมาดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย  

2. ผูบ้ริโภคกลุ่ม Generation Y ในจงัหวดัภูเก็ตส่วนใหญ่ท่ีมีระดบัรายได ้45,001 บาทข้ึนไป และมี

ทศันคติท่ีมีอิทธิพลในเชิงบวกต่อความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑเ์น้ือจากพืช ดงันั้นควรทาํการตลาดท่ีเนน้กลุ่มผูมี้รายได้

ค่อนขา้งสูง ซ่ึงแตกต่างจากกลุ่มผูมี้รายไดน้อ้ยท่ีมีขอ้จาํกดัในการบริโภค เช่น ใชด้าราท่ีมีภาพลกัษณ์รักสุขภาพมา

ดึงดูดกลุ่มเป้าหมายสร้างความรู้สึกดีต่อผลิตภณัฑ ์

3. ความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑเ์น้ือจากพืชของผูบ้ริโภคกลุ่ม Generation Y ในจงัหวดัภูเก็ต ส่วนใหญ่

อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงมีเพียงดา้นราคาท่ีอยูใ่นระดบัปานกลางแสดงวา่ ผูบ้ริโภคมีแนวโนม้ท่ีจะซ้ือผลิตภณัฑเ์น้ือจาก

พืช โดยมองเร่ืองความคุม้ค่าของราคา ดงันั้นการจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยการลดราคา เพ่ือดึงดูดผูบ้ริโภค

และลบภาพลกัษณ์ท่ีมองวา่ผลิตภณัฑมี์ราคาแพง  

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

1. การวิจยัในขอบเขตอ่ืนๆ เช่น ความแตกต่างของ Generation วฒันธรรม หรือแหล่งท่ีอยู ่เป็นตน้ 

เพ่ือทาํใหส้ามารถมองภาพรวมในระดบัภูมิภาคหรือประเทศไดอ้ยา่งครอบคลุม 

2. การวจิยัเปรียบเทียบเก่ียวกบัผลิตภณัฑช์นิดอ่ืนๆ เช่น อาหารโปรตีนจากแมลง เป็นตน้ เพ่ือทราบ

ถึงความเหมือนหรือแตกต่างกบัทศันคติของผูบ้ริโภคมีต่อผลิตภณัฑเ์น้ือจากพืช 
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บทคัดย่อ 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตอบสนองของผูบ้ริโภค ในการสั่งซ้ือ

สินคา้ผ่านตลาดกลางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ และ 2) เพ่ือศึกษารูปแบบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตอบสนองของ

ผูบ้ริโภค ในการสั่งซ้ือสินคา้ผ่านตลาดกลางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบผสมผสาน

ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้

แบบสอบถามออนไลน์ เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ กลุ่มผูซ้ื้อหรือ

ผูใ้ชบ้ริการตลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส์ ในกรุงเทพมหานคร จาํนวน 2,602,620 คน (สาํนกังานสถิติแห่งชาติ, 2564) 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา คือ กลุ่มประชากรทัว่ไปท่ีเคยเลือกซ้ือสินคา้ผ่านระบบพาณิชย ์อิเล็กทรอนิกส์

จาํนวน 400 คน ทาํการคาํนวณจากสูตรของ Taro Yamane (1976) ซ่ึงผูว้ิจัยได้ทบทวน แนวคิดและทฤษฎีเพ่ือ

กําหนดกรอบแนวคิดและสร้างแบบสอบถามเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล ตัวแปรท่ีศึกษามี 3 ตัวแปร ได้แก่                          

ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ คุณภาพการให้บริการของเว็บไซต์ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ และ                           

การตอบสนองต่อการใชบ้ริการของผูบ้ริโภค ผลการวิจยั พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ คุณภาพ              

การให้บริการของเวบ็ไซตต์ลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ และการตอบสนองต่อการใชบ้ริการของผูบ้ริโภค มีอิทธิพล

ต่อกนัในเชิงบวก 

 

คาํสําคญั:  ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์, คุณภาพการให้บริการ, ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์, การสั่งซ้ือ

สินคา้, การตอบสนอง 

 

ABSTRACT 

 The objectives of this research were 1) To study the factors influencing consumer response in ordering 

products through the e-commerce marketplace and 2) To study model of the factors that influence the response 

of consumers in ordering products through the e-commerce marketplace. It is a tool for collecting information. 

The population used in the study was a group of buyers or users of the e - marketplace in Bangkok, 2,602,620 

people. The sample group used in the study was the general population who used to shop through the commerce 

system 400 electronic people, calculated from (Taro Yamane's, 1976) formula, which the researcher reviewed 
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Concepts and theories to frame concepts and create questionnaires to collect data. The study variables consisted 

of 3 variables: online marketing mix; Service quality of electronic marketplace website and the response to 

consumer service use service quality of electronic marketplace website and responding to the use of consumer 

services which is a value that has a significant positive effect. 

 

Keywords: Online Marketing Mix, Service Quality, Electronic Marketplace, Ordering, Response 

 

1. บทนํา 

ในศตวรรษท่ี 21 ถือว่าเป็นยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ เกิดการเปล่ียนแปลงของโลกในหลายๆ ดา้นทั้ง

ด้านเศรษฐกิจและสังคมอันนําไปสู่การปรับตัวเพ่ือให้เกิดความสามารถในการแข่งขันท่ามกลางกระแส

โลกาภิวฒัน์ ทุกประเทศทัว่โลกกาํลงัมุ่งสู่กระแสใหม่ของการเปล่ียนแปลง ท่ีจะตอ้งให้ความสําคญัต่อการใช้

ความรู้และนวัตกรรม (Innovation) หรือท่ี เ รียกว่า (networked economy) (สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์, 2564) ปัจจยัหลกัท่ีสนบัสนุนทาํใหธุ้รกิจ e-Commerce เติบโตเพ่ิมข้ึนทุกปี นอกเหนือจากการทุ่ม

เงินทาํการตลาด ประชาสมัพนัธ์ และโปรโมชัน่ ปัจจยัหลกัท่ีสาํคญัคือการตั้งราคาขายท่ีตํ่า จนตํ่ากวา่ทุน เพ่ือจูงใจ

ผูบ้ริโภคให้ตดัสินใจให้เร็ว จบการขายให้เร็ว และสร้างยอดขายสูงสุด ตลาด e-Commerce ในประเทศไทยมี

แนวโน้มขยายตวัเพ่ิมข้ึนอย่างก้าวกระโดดจากการคาํนวณจาํนวนทั้ งหมดของสินคา้ท่ีอยู่บน e-Marketplace                     

3 แพลตฟอร์มใหญ่ของไทย พบวา่ในปี 2021 มีสินคา้รวมกนัอยูท่ี่ 78 ลา้นช้ิน ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2022 ท่ีมี

มากถึง 174 ลา้นช้ิน จะเห็นไดว้่ามีจาํนวนเพ่ิมมากกว่าถึง 2.4 เท่า โดยจาํนวนสินคา้ท่ีเพ่ิมมากข้ึนมากกว่า 77% 

เป็นสินคา้ท่ีมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศจีน ส่งผลให้จาํนวนสินคา้จากประเทศไทย มีสัดส่วนอยู่บน

แพลตฟอร์มน้อยกว่ามาก ธุรกิจ “ตัวกลาง” เกิดมาช่วยภาคธุรกิจมากข้ึน โดยตัวกลางเหล่าน้ีจะคอยเช่ือม

แพลตฟอร์มต่าง ๆ เขา้กับระบบหลงับา้นของธุรกิจ e-Marketplace และคอยรายงานยอดขาย จัดการส่งสินคา้                 

รับชาํระเงิน หรือแมแ้ต่จดัการดา้น warehouse ใหไ้ด ้ธุรกิจ “ตวักลาง” เจา้ของ e-Marketplace platform  (สาํนกังาน

พฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์, 2564) 

จากการเติบโตแบบกา้วกระโดดของตลาด e-Commerce ในประเทศไทย ทาํให้มองเห็นแนวโนม้ ของ

ธุรกิจร้านคา้ออนไลน์ การเติบโตของกลุ่มธุรกิจ e-Commerce ในไทย มีมูลค่าการเติบโตอยูท่ี่ 3,767,045 ลา้นบาท 

โดยสาํรวจจาก 3 กลุ่มผูป้ระกอบการ ไดแ้ก่ B2B (ธุรกิจสู่ธุรกิจ) B2C (ธุรกิจสู่ผูบ้ริโภค) B2G (ธุรกิจสู่หน่วยงาน

ภาครัฐ) ธุรกิจ e-Commerce ในปี 2564  มีมูลค่าการเติบโตเพ่ิมข้ึนถึง 4,027,277 ลา้นบาท ดว้ยเหตุน้ี ยงัเป็นช่องวา่ง

ของผูป้ระกอบการรายใหม่ ท่ีต้องการแสวงหาช่องทางในการทําตลาด หรือทําธุรกิจออนไลน์ ท่ีผูบ้ริโภค                    

ส่วนใหญ่เขา้ถึง สามารถทาํการซ้ือขายไดอ้ย่างง่าย สะดวก รวดเร็ว พร้อมทั้ งยงัมีการแข่งขนักันในเร่ืองของ

ผลิตภณัฑ์ท่ีแตกต่าง ราคาท่ีจับตอ้งได ้รวมถึงการจูงใจด้วยการส่งเสริมการขาย ด้วยการจัดโปรโมชั่นส่งฟรี                  

เก็บเงินปลายทาง หรือแมก้ระทั้งการลด แลก แจก แถม การร่วมกิจกรรมระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้ายให้มีปฏิสัมพนัธ์

กนัมากข้ึน และยงัเป็นส่ิงท่ีช่วยส่งเสริมใหผู้ข้ายไม่ตอ้งมีหนา้ร้าน ก็สามารถคา้ขายได ้โดยผูป้ระกอบการธุรกิจมี

ความจาํเป็นท่ีจะตอ้งทาํการปรับตวัเพ่ือเตรียมตวัรองรับส่ิงท่ีจะเกิดข้ึน ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการพฒันา สินคา้และ

บริการใหต้รงความตอ้งการของตลาด การเจาะตลาดใหม่ ๆ รวมถึงควรใหค้วามสนใจตลาดออนไลน์ เน่ืองจาก

ผูบ้ริโภคท่ีมีกาํลงัซ้ือมีอยู่ทั่วโลกท่ีสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศมากข้ึน ประกอบกับความตอ้งการ                 

ความสะดวกสบายมากข้ึนจึงหันมาซ้ือสินคา้และบริการออนไลน์สูงข้ึน ตลาด กลางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ จึงจะ
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ช่วยใหผู้ป้ระกอบการทาํงานไดง่้ายมากยิง่ข้ึน ดงันั้นผูว้จิยัจึงสนใจทาํการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตอบสนอง

ของผูบ้ริโภค ในการสั่งซ้ือสินคา้ผ่านตลาดกลางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ เน่ืองจากยงัเห็นโอกาสของความเติบโต

ของธุรกิจ e-Commerce ท่ีไดรั้บการตอบรับท่ีดีมากข้ึนในปัจจุบนั  

 

2. วตัถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตอบสนองของผูบ้ริโภค ในการสัง่ซ้ือสินคา้ผา่นตลาดกลางพาณิชย์

อิเลก็ทรอนิกส์  

2. เพ่ือศึกษารูปแบบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตอบสนองของผูบ้ริโภค ในการสัง่ซ้ือสินคา้ผา่นตลาดกลาง

พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 

 

3. สมมติฐานการวจัิย 

1. ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ มีอิทธิพลต่อการตอบสนองของผูบ้ริโภค ในการสัง่ซ้ือสินคา้ผ่าน

ตลาดกลางพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 

2. คุณภาพการใหบ้ริการของเวบ็ไซตต์ลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส์ มีอิทธิพลต่อการตอบสนองของผูบ้ริโภค

ในการสัง่ซ้ือสินคา้ผา่นตลาดกลางพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 

 

4. กรอบแนวคิดการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ 

(Online Marketing Mix: 6Ps) 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 

2. ดา้นราคา (Price)  

3. ดา้นสถานท่ีหรือช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place)  

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion)  

5. การใหบ้ริการแบบเจาะจง (Personalization)  

6. การรักษาความเป็นส่วนตวั (Privacy) 

คุณภาพการให้บริการของเว็บไซต์ตลาดกลางอเิลก็ทรอนิกส์ 

(Quality of Web Service) 

1. ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)  

2. การสนองต่อความตอ้งการ (Fulfillment)  

3. ความพร้อมใช ้งานของระบบ (System Availability) 

 

การตอบสนองของผู้บริโภค ในการส่ังซ้ือสินค้า

ผ่านตลาดกลางพาณิชย์อเิล็กทรอนิกส์ 

(Responsiveness)  

1. ความสามารถในการหาส่ิงทดแทน    

   (Compensation)  

2. การติดต่อ (Contact) 
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5. วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

5.1 การตอบสนองของผู้บริโภค (Responsiveness)  

แนวคิดเก่ียวกบัการตอบสนองต่อการใชบ้ริการของผูบ้ริโภค (Responsiveness) หมายถึง การตอบสนอง

จะเกิดการตระหนักรับรู้ในเน้ือหา ขอ้ความโฆษณาท่ีไดรั้บ ทาํให้รู้ถึงการมีอยู่ของสินคา้ บริการและตราสินคา้ 

โดยผูบ้ริโภคจะเร่ิมสร้าง ความเช่ือและความเขา้ใจบนพ้ืนฐานเก่ียวกบัขอ้มูลท่ีไดรั้บมา เพ่ือพฒันาสู่ระดบัขั้นอ่ืน

ต่อไป ในการให้บริการจาํเป็นท่ีผูใ้หบ้ริการตอ้งมีความสามารถหลาย ๆ ดา้นดว้ยการศึกษาเก่ียวกบัองคป์ระกอบ

ของกระบวนการตอบสนอง มี 2 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1. ความสามารถในการหาส่ิงทดแทน (Compensation) และ 2. 

การติดต่อ (Contact) ตรงกบังานวิจยัของ Deelers, S. & Rattanapongpun, S. (2018) กล่าวว่า การตอบสนองของ

ผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคเกิดจากการตระหนกัรู้หรือรับรู้ปัญหา การคน้หาขอ้มูล การประเมินทางเลือก และการตดัสินใจ

ซ้ือ ซ่ึงกระบวนการท่ีเกิดข้ึนนั้นเป็น ผลมาจากปัจจยัดา้นบุคคล เช่น อาย ุอาชีพ การศึกษา รายได ้การดาํารงชีวิต 

ค่านิยม และปัจจยัภายในดา้นจิตวทิยา เช่น การจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ความเช่ือ ทศันคติบุคลิกภาพ  

5.2 ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ (Online Marketing Mix: 6Ps) 

ส่วนประสมทางการตลาด ตามแนวคิดทฤษฎีทางการตลาดของ Kotler and Keller (2012) กล่าววา่ ส่วน

ประสมทางการตลาด หรือ Marketing Mix หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาด ท่ีนํามาใช้ร่วมกัน และใช้อย่าง

สอดคลอ้งเพ่ือบรรลุเป้าหมายทางการตลาด เพ่ือเพ่ิมมูลค่าใหสิ้นคา้ ผลิตภณัฑ ์หรือบริการ ประกอบดว้ย 4 ปัจจยั

หลกั (4P) คือ 1. ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 2. ดา้นราคา (Price) 3. ดา้นสถานท่ีหรือช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ต่อมามีนกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามสาํคญักบัการทาํตลาดออนไลน์

มากข้ึน มีการเพ่ิมเติมตวัแปร อีก 2 ตวั เพ่ือนาํไปประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัความเป็นจริง ในการ

ดําเนินธุรกิจร้านค้าออนไลน์ โดย Montgomery & Smith (2009) กล่าวว่าปัจจุบันเคร่ืองมือส่วนประสมทาง

การตลาดจะศึกษาเพียง (4p) อยา่งเดียวยงัไม่เพียงพอ จาํเป็นท่ีจะตอ้งศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือใหมี้ความเหมาะสมมากข้ึน 

โดยไดเ้พ่ิมตวัแปรเพ่ิม คือ 5. การให้บริการแบบเจาะจง (Personalization)  และ 6. การรักษาความเป็นส่วนตวั 

(Privacy) ดงันั้นในการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ประกอบดว้ย ตวัแปร 6 ตวั เพ่ือให้งานวิจยัมี

ความครอบคลุมและน่าสนใจมากข้ึนในการทาํตลาดออนไลน์ 

5. 3 คุณภาพการให้บริการของเวบ็ไซต์ตลาดกลางอเิลก็ทรอนิกส์ (Quality of Web Service)  

คุณภาพการให้บริการ หมายถึง ความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของธุรกิจให้บริการ คุณภาพ

ของการบริการเป็นส่ิงสําคญัท่ีสุดท่ีจะสร้างความแตกต่างของธุรกิจให้เหนือกว่าคู่แข่งได้ การเสนอคุณภาพ                   

การใหบ้ริการท่ีตรงกบัความคาดหวงั ของผูรั้บบริการเป็นส่ิงท่ีตอ้งกระทาํ ผูรั้บบริการจะพอใจถา้ไดรั้บส่ิงตอ้งการ 

องค์ประกอบของคุณภาพการให้บริการของเว็บไซต์ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย 1. ความมี

ประสิทธิภาพ (Efficiency) 2. การสนองต่อความตอ้งการ (Fulfillment) 3. ความพร้อมใช ้งานของระบบ (System 

Availability) (Lhuangtep, 2014) สอดตลอ้งกับงานวิจัยของ ขจีนุช สวสัดินาม (2560) กล่าวว่า คุณภาพการให้ 

บริการ เวบ็ไซต ์เนน้ในเร่ืองของคุณภาพตราสินคา้สาํหรับตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ในดา้นปัจจยัดา้นเวบ็ไซต์ 

ปัจจยัดา้นการตลาด คุณค่าตราสินคา้ การรู้จกัตราสินคา้ การรับรู้คุณภาพ การเช่ือมโยง ความภกัดี 
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6. วธีิการดําเนินการวจัิย  

6.1 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบผสมผสานระหว่างการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และ

การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูล 

6.2 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  

 ประชากรในการวิจัย คือ กลุ่มผูซ้ื้อหรือผูใ้ชบ้ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ในกรุงเทพมหานคร 

จาํนวน 2,602,620 คน (สาํนกังานสถิติแห่งชาติ, 2564)  

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ กลุ่มประชากรทั่วไปท่ีเคยเลือกซ้ือสินคา้ผ่านระบบพาณิชย์ 

อิเลก็ทรอนิกส์จาํนวน 400 คน ทาํการคาํนวณจากสูตรของ Taro Yamane (1976) 

 

7. เคร่ืองมือวจัิย 

ส่วนที ่1 แบบสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ ใชก้ารวดัขอ้มูลเป็นแบบสาํรวจรายการ (Check 

List) ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ใช้การวดัขอ้มูลเป็นมาตรการ

ประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งออกเป็น ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีหรือช่องทางการจดัจาํหน่ายดา้น

การส่งเสริมการตลาด การใหบ้ริการแบบเจาะจง และการรักษาความเป็นส่วนตวั  

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัการใชส่ื้อ ใชก้ารวดัขอ้มูลเป็นมาตรการประมาณค่า (Rating Scale) แบ่ง

ออกเป็น ความมีประสิทธิภาพ การสนองต่อความตอ้งการ และความพร้อมใชง้านของระบบ  

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัการตอบสนองของผูบ้ริโภค ในการสั่งซ้ือสินคา้ผ่านตลาดกลางพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ ใชก้ารวดัขอ้มูลเป็นมาตรการประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งออกเป็น ความสามารถในการหา             

ส่ิงทดแทน และการติดต่อ  

ส่วนที ่5 ขอ้เสนอแนะ ใชก้ารวดัขอ้มูลเป็นลกัษณะปลายเปิด 

   

8. สรุปผลการวจัิย 

  จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีพบว่า สมมติฐานท่ี 1 พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ มี

อิทธิพลต่อการตอบสนองของผูบ้ริโภค ในการสั่งซ้ือสินคา้ผ่านตลาดกลางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์สอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ สุรัชดา เชิดบุญ และคณะ (2557) กล่าววา่ วิธีสร้างการรับรู้ให้กบัผูซ้ื้อ นิยมใชว้ิธีการจดัโปรโมชัน่

ต่าง ๆ โดยการแจกส่วนลดสินคา้ แจกโคด้จดัส่งฟรี มีการจดัโปรโมชัน่ตามเทศกาลต่างๆ แนวคิดของ สุณิสา ตรง

จิตร์, (2559) กล่าววา่ มีการแจง้นโยบายความเป็นส่วนตวั โดยมีระบบรักษาความเป็นส่วนตวัในการเก็บขอ้มูลของ

ลูกคา้เป็นความลบั เช่น อีเมล ์ท่ีอยู ่หมายเลขบตัรเครดิต/เดบิต เป็นตน้ ในส่วนของดา้นสถานท่ี ผูซ้ื้อสามารถเลือก

จดัส่งสินคา้ไดห้ลายช่องทาง เป็นการประหยดัเวลาในการเดินทางไปซ้ือสินคา้ตามร้านคา้ ห้างสรรพสินคา้และ

สามารถเลือกช่องทางในการชาํระเงินได ้(Ourgreenfish, 2020) ดา้นผลิตภณัฑ์ สินคา้มีหลากหลายชนิด บรรจุ

ภณัฑท่ี์สวยงามใหเ้ลือกซ้ือ ดา้นราคา มีการจาํหน่ายสินคา้ท่ีมีราคาถูกกวา่สินคา้ท่ีขายผ่านช่องทางอ่ืน มีค่าใชจ่้าย

ในการจดัส่งสินคา้ท่ีเหมาะสม และดา้นการให้บริการส่วนบุคคล มีการแจง้เตือนประชาสัมพนัธ์ข่าวสารผ่าน

ขอ้ความ SMS กบัลูกคา้ โดยตรง มีบริการตรวจเช็คสถานะ การสั่งซ้ือของแต่ละบุคคลได ้และสมมติฐานท่ี 2 

พบวา่ คุณภาพการให้บริการของเวบ็ไซตต์ลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ มีอิทธิพลต่อการตอบสนองของผูบ้ริโภคใน
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การสัง่ซ้ือสินคา้ผา่นตลาดกลางพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ณตัตยา เอ่ียมคง (2565) กล่าววา่ 

การให้บริการของตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถให้บริการไดอ้ยา่งแม่นยาํ และการให้บริการไดต้ลอดเวลา              

มีความสะดวกและมีความเสถียรภาพในการสั่งซ้ือสินคา้ ดา้นการทาํให้บรรลุผลสําเร็จ สามารถให้บริการต่อ               

การสัง่ซ้ือไดต้ามกระบวนการ ผูซ้ื้อดาํเนินการเองไดอ้ยา่งอิสระ โดยป้อนขอ้มูลเขา้ไปตามขั้นตอน ดา้นประสิทธิภาพ 

ทางระบบมีการจดัหมวดหมู่ของสินคา้ท่ีละเอียด มีเคร่ืองมือในการคน้หาแบบแยกประเภทท่ีหลากหลายท่ีผูซ้ื้อ

สามารถเขา้ใจไดง่้าย 

 

9. อภิปรายผลการวจัิย 

1. ส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลทางตรงต่อการตอบสนองของผูบ้ริโภค ในการสั่งซ้ือสินคา้ผ่าน

ตลาดกลางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ โดยประกอบดว้ย 6 ปัจจยัหลกั (6P) คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี

หรือช่องทางการจัดจาํหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านการให้บริการแบบเจาะจง และด้านการรักษา                  

ความเป็นส่วนตวั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พงศกร พฤกษไ์พรผดุง (2559) ท่ีกล่าววา่ ส่วนประสมทางการตลาด 

ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชั่นผ่านอินสตาแกรมของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร เคร่ืองมือสําคญัในการช่วย สร้างการขายสินคา้ เพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการและสร้าง                

ความพึงพอใจให้กบัผูบ้ริโภคให้มากท่ีสุด ทั้งน้ี ในการขายสินคา้บนตลาดออนไลน์ โดยบริโภคให้ความสําคญั 

กบัดา้นช่องทางการจาํหน่ายโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และจากการทดสอบสมมติฐานไดค้่า Sig ท่ี 0.000 ซ่ึงมี

ค่าตํ่ากวา่ระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 และตํ่าท่ีสุดจากปัจจยัอ่ืนทั้งหมด จึงสามารถสรุปไดว้า่ ประชากรให ้ความสาํคญั

กบัช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) ดงักล่าว โดยสาเหตุอาจเน่ืองมาจากการใชง้านในรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์นั้น

สามารถเขา้ถึงและใชง้านไดอ้ย่างง่าย สะดวกในการเลือกซ้ือ ตลอดจนการจ่ายชาํระเงิน และการจดัส่งสินคา้ท่ี

รวดเร็ว ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคอยา่งแทจ้ริง ขณะท่ี อรุโณทยั ปัญญา (2562) กล่าววา่ ตวัแปรปัจจยัส่วน

ประสมการตลาดออนไลน์ ดา้นการรักษาความเป็นส่วนตวั สามารถทาํนายการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชั่นผ่าน

สังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ก)ได ้และจากการทดสอบสมมติฐาน ไดค้่า Sig ท่ี 0.035 ซ่ึงมีค่าตํ่ากว่าระดบันัยสาํคญัท่ี 

0.05 จึงสามารถสรุปไดว้่า ประชากรให้ความสําคญั กบัการรักษาความเป็นส่วนตวั (Privacy) ของการจาํหน่าย

สินคา้ผ่านช่องดงักล่าว โดยผูบ้ริโภคมุ่งเน้นไปถึง ความปลอดภยัของขอ้มูลเป็นลาํดบัสําคญั อาจเน่ืองมาจาก

ขอ้มูลท่ีใหไ้วก้บัผูข้ายหรือผูใ้หบ้ริการเป็นขอ้มูล สาํคญั ผูบ้ริโภคจึงมีความกงัวลถึงความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนได้

ในอนาคต ดงันั้นการกาํหนดใหมี้การรักษา ความเป็นส่วนตวัจึงเป็นเร่ืองสาํคญั 

2. คุณภาพการใหบ้ริการของเวบ็ไซตต์ลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ มีอิทธิพลทางตรงต่อการตอบสนองของ

ผูบ้ริโภค ในการสั่งซ้ือสินคา้ผ่านตลาดกลางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ โดยประกอบด้วย ความมีประสิทธิภาพ                  

การสนองต่อความตอ้งการ และความพร้อมใชง้านของระบบ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เสาวนีย ์ศรีจนัทร์นิล 

(2559) กล่าววา่ การแกไ้ขปัญหาทางเทคนิค ของการให้บริการผ่านเวบ็ไซตแ์ละการให้บริการตามคาํสัญญาท่ีให้

ไวแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการ เช่น การมีทรัพยากรสารสนเทศท่ีเพียงพอกบัความตอ้งการ การจดัส่งไดท้นัเวลา การให้ขอ้มูล

เก่ียวกบัทรัพยากรและบริการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ความสามารถในการใหค้วามช่วยเหลือแก่ผูใ้ชบ้ริการ การแกปั้ญหา 

การตอบคาํถามไดอ้ย่างรวดเร็ว เช่น มี การใชเ้ทคโนโลยีในการให้บริการและการตอบคาํถามแก่ผูใ้ชแ้ละตอบ

คาํถามกลบัได ้ทนัที ผูใ้ชส้ามารถเขา้ถึงเวบ็ไซตข์องหอ้งสมุดไดอ้ยา่ง รวดเร็ว ปราศจากอุปสรรค และไดข้อ้มูลท่ี

ตรงตามความตอ้งการ รวมถึงมีการปรับปรุง ขอ้มูลอยูเ่สมอ และมีช่องทางการจดัส่งและการใชบ้ริการ ไดอ้ยา่ง
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สะดวก เช่น สามารถคน้หาทรัพยากรสารสนเทศผ่านเวบ็ไซต ์สามารถยืม และคืนทรัพยากรผา่นทางออนไลน์ได ้

สามารถจ่ายค่าปรับผา่นระบบออนไลน์ เป็นตน้ 

3. การตอบสนองต่อของผูบ้ริโภค ในการสั่งซ้ือสินค้าผ่านตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดย

ประกอบด้วย ความสามารถในการหาส่ิงทดแทน และการติดต่อ สอดคล้องกับงานวิจยัของ  Deelers, S. & 

Rattanapongpun, S. (2018) กล่าววา่ ในการซ้ือสินคา้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  ผูซ้ื้อส่วนใหญ่มีการเปรียบเทียบ

ตัวสินค้า ราคา หรือส่วนลดจากหลาย ๆ เว็บไซต์ เพ่ือนํามาเป็นข้อมูลในการตัดสินใจซ้ือ ระบบพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ เป็นตวักลางในการจบัจ่ายใชส้อย โดยท่ีไม่ตอ้งเสียเวลาไปหาซ้ือตามห้างสรรพสินคา้ เป็นการลด

เวลา และสามารถหาส่ิงของต่าง ๆ ไดง่้าย อยา่งสะดวก สบาย ดา้นการติดต่อ เป็นส่ิงท่ีสาํคญัมาก ในฐานะท่ีเป็น              

ผูซ้ื้อ การซ้ือแต่ละคร้ังเกิดมาจากการรีวิว บรรยายสรรพคุณของสินคา้ต่าง ๆ ท่ีสามารถหาอ่านได ้ใตค้อมเมน้ท์ 

หรือการการันตีในการจดัส่ง คุณภาพของสินคา้ 

 

10. ข้อเสนอแนะ 

9.1 งานวิจยัคร้ังต่อไป ผูว้ิจยัจะมีการศึกษาความพึงพอใจ ภาพลกัษณ์ และทศันคติของผูบ้ริโภค ท่ีมีต่อ

การสั่งซ้ือสินคา้ผ่านตลาดกลางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์เพ่ือให้ไดผ้ลการวิจยัท่ีครอบคลุมในทุกประเด็นมากข้ึน 

และนาํมาใชเ้ป็นแนวทางปรับปรุงคุณภาพในการนาํเสนอขอ้มูลผา่นส่ือชนิดอ่ืนๆ ต่อไป 

9.2 งานวิจยัคร้ังต่อไป ผูว้ิจยัทาํการศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหวา่งส่ือดิจิทลัในรูปแบบต่างๆ หรือศึกษา

ส่ือชนิดอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม 

9.3 งานวิจยัคร้ังต่อไป ผูว้ิจยัมีการขยายการศึกษาให้ครอบคลุมมากข้ึน เพราะลกัษณะของการตดัสินใจ

ซ้ือท่ีแตกต่างกนั อาจทาํใหมี้พฤติกรรมในดา้นการตอบสนองต่อการใชส่ื้อดิจิทลัในการเขา้ถึงขอ้มูลทางการตลาด

ในรูปแบบท่ีแตกต่างกนัได ้
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การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของพนกังานบริษทั ซิโน - ไทย เอ็นจีเนียร่ิง แอนด์ 

คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 2) ศึกษาระดบัคุณภาพชีวิตในการทาํงานของพนกังานบริษทั ซิโน - ไทย เอ็นจี

เนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 3) ศึกษาระดบัความจงรักภกัดีต่อบริษทัของพนกังานบริษทั ซิโน - 

ไทย เอ็นจีเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) และ4) ศึกษาอิทธิพลของคุณภาพชีวิตในการทาํงานกบั

ความจงรักภกัดีต่อบริษทัของพนักงานบริษทั ซิโน - ไทย เอ็นจีเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จาํกัด (มหาชน)                     

กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาน้ี คือ พนักงานของบริษทั ซิโน - ไทย เอ็นจีเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จาํกดั 

(มหาชน) จํานวน 400 ราย โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล และสถิติท่ีใช้ใน                     

การวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์สหสัมพนัธ์ของเพียร์

สนั และวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ กาํหนดระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี หรือเทียบเท่า มีรายไดเ้ฉล่ีย 20,001 – 40,000 บาทต่อเดือน มีอายุงาน 3 - 5 ปี และ

ทาํงานท่ีหน่วยงานต่างจงัหวดั พนกังานส่วนใหญ่ใหร้ะดบัความคิดเห็นของคุณภาพชีวติในการทาํงานอยูใ่นระดบั

ปานกลาง และระดบัความจงรักภกัดีต่อบริษทัอยูใ่นระดบัมาก และจากการศึกษาพบวา่ คุณภาพชีวติในการทาํงาน 

ไดแ้ก่ ดา้นเงินเดือน/ค่าตอบแทน/สวสัดิการอ่ืน ๆ การทาํงานเป็นทีมและความร่วมมือ นโยบายขององคก์าร และ

ความมัน่คงในการทาํงาน มีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีต่อบริษทัของพนักงานบริษทั ซิโน - ไทย เอ็นจีเนียร่ิง 

แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ABSTRACT 

The objectives of this study were: 1) study general information of employees of Sino-Thai Engineering 

and Construction Public Company Limited, 2) to study the quality of working life of Sino-Thai employees. 

Engineering and Construction Public Company Limited, 3) To study the level of loyalty to the company of 

employees of Sino-Thai Engineering and Construction Public Company Limited, and 4) Study the influence of 

quality of life at work and loyalty to the company of employees of Sino-Thai Engineering and Construction Public 

Company Limited. The sample in this study is 400 employees of Sino-Thai Engineering and Construction Public 

Company Limited. The online questionnaires were used in this study as a data collection tool. The data were 

analyzed by using descriptive statistics such as frequency, percentage, mean, standard deviation, correlation 

analysis, and multiple regression analysis. The statistical significance level was set at the 0.05 level. 

The results of this study that most of the employees are male, aged 26-35 years, other officer positions 

with bachelor's degree. or equivalent average income 20,001 – 40,000 baht per month, 3 - 5 years of employment 

and working at provincial agencies. Most of the employees rated their quality of work life as a moderate level. 

and the level of loyalty to the company is at a high level, and quality of life at work, including 

salary/compensation/other benefits, teamwork and cooperation, organizational policies, and work stability 

Influence on the loyalty of the employees of Sino-Thai Engineering and Construction Public Company Limited  
 

KEYWORDS: Motivational Factors, Supporting Factors, Loyalty to the Organization Sino-Thai Engineering and  

 Construction Public Company Limited. The statistical significance level was set at the 0.05 level. 

 

1.  บทนํา 

การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมก่อสร้างทั้งทางตรงและ

ทางออ้ม ซ่ึงถือเป็นความทา้ทายท่ีสําคญัต่อผูป้ระกอบการท่ีจะผ่านวิกฤติน้ีไปให้ไดโ้ดยหลายโครงการได้ถูก

ยกเลิก มูลค่าก่อสร้างรวมกนัทั้งภาครัฐและเอกชนลดลง ส่งผลกระทบต่อประเทศโดยรวมทั้ง ทางดา้นเศรษฐกิจ

และสังคม บริษทัรับเหมาก่อสร้างหลายบริษทัไม่สามารถดาํเนินธุรกิจต่อไปได ้เน่ืองจากทนต่อสภาพท่ีไม่มีงาน

และไม่มีเงินไม่ไหว จึงตอ้งเลิกกิจการ บริษทัท่ียงัดาํเนินธุรกิจต่อก็ตอ้งปรับลดจาํนวนพนกังานลง  

การท่ีองคก์ารมีบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถและมีประสิทธิภาพในการทาํงานสูง ยอ่มส่งผลใหง้าน

นั้นมีทั้งปริมาณและคุณภาพดีตามไปดว้ย อยา่งไรก็ตามความรู้และความสามารถของบุคลากรเพียงอยา่งเดียวก็ไม่

อาจทาํใหป้ระสบความสาํเร็จได ้หากบุคลากรขององคก์ารนั้นปราศจากความตั้งใจและความเตม็ใจท่ีจะปฏิบติังาน

อย่างเต็มความสามารถ การท่ีบุคคลจะปฏิบติังานอย่างเต็มความสามารถดงักล่าว จนเกิดผลการปฏิบติังานท่ีดี               

ไดน้ั้น ส่ิงสาํคญัอีกประการหน่ึงข้ึนอยูก่บัความสุขและความพึงพอใจของผูป้ฏิบติังานท่ีมีต่องานในองคก์ารนั้น 

ปัจจุบนัการจูงใจคนในการทาํงานกบัองคก์าร ไดค้าํนึงเฉพาะความรู้ ความสามารถของบุคคลเพียงอย่างเดียว

เท่านั้น แต่ไม่ไดย้ดึเอาความพึงพอใจท่ีจะทาํงานนั้น ๆ เป็นสาํคญั แมว้า่คนจะมีความรู้ความสามารถเพียงใด แต่ถา้

หากขาดความจริงใจหรือความพึงพอใจท่ีจะทาํงานนั้นแลว้ ผลงานก็คงไม่อาจสําเร็จอย่างมีคุณภาพได ้การมี

คุณภาพชีวิตในการทาํงานท่ีดี นอกจากมีส่วนทาํให้บุคลากรพึงพอใจแลว้ ยงัอาจส่งผลต่อความเจริญดา้นอ่ืนๆ                  

เช่น สภาพแวดลอ้มทางสังคม เศรษฐกิจ หรือผลผลิตต่างๆ และท่ีสําคญัคุณภาพชีวิตในการทาํงานจะนําไปสู่            
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ความพึงพอใจในการทาํงาน ความผกูพนัต่อองคก์าร และความจงรักภกัดีต่อองคก์ารได ้นอกจากน้ียงัช่วยใหอ้ตัรา

การขาดงาน การลาออก และอุบติัเหตุนอ้ยลง ขณะท่ีประสิทธิผลขององคก์ารในแง่ขวญัและกาํลงัใจ ความพึงพอใจใน

งาน ตลอดจนคุณภาพและปริมาณผลผลิตเพ่ิมสูงข้ึน  

บริษทั ซิโน – ไทย เอ็นจีเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) ดาํเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

โครงการขนาดใหญ่ โดยมุ่งเนน้ผลงานก่อสร้างท่ีมีคุณภาพสูง มีเป้าหมายสูงสุด คือ มาตรฐานของผลงานก่อสร้าง

ท่ีมีคุณภาพ ตรงเวลา ราคายุติธรรมโดยคาํนึงถึง ความปลอดภยั ส่ิงแวดลอ้มและสุขอนามยั ไดต้ระหนักถึงผล             

การปฏิบติังานของพนกังาน ซ่ึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการพฒันาองคก์ารในดา้นต่างๆ เพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการ

ของลูกคา้ อีกทั้งยงัเป็นการสนองนโยบายบริษทั ฯ จึงไดด้าํเนินการกระตุน้และสร้างความตระหนกัแก่พนกังาน

ทุกระดบัขององคก์ารให้เห็นถึงความสําคญั และความจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการพฒันาในดา้นบุคลากร ให้พนกังาน

เกิดความพึงพอใจในงานท่ีทาํการสร้างบรรยากาศท่ีก่อให้เกิดความต่ืนตวั และเต็มใจท่ีจะพฒันาองคก์าร เพ่ือให้

องคก์ารมีความเจริญเติบโตอยา่งต่อเน่ือง  

ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคม 2565 มีจาํนวนพนกังานเขา้งาน จาํนวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 

43.28 และลาออก จาํนวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 56.75 ดงันั้นการพฒันาศกัยภาพของพนกังานซ่ึงเป็นทรัพยากรท่ี

สาํคญัท่ีสุดจึงถือเป็นนโยบายท่ีสาํคญัของบริษทัเพ่ือใหเ้กิดวฒันธรรมการเรียนรู้ บริษทัจึงมีนโยบายสนบัสนุนให้

มีการพฒันาทั้งในส่วนของความตอ้งการขององคก์าร และการพฒันาส่วนบุคคลของพนกังานเอง ทั้งน้ีเพ่ือใหเ้กิด

การพฒันาท่ีย ัง่ยืนดว้ยการเรียนรู้โดยตนเองอย่างต่อเน่ือง วฒันธรรมในการเรียนรู้ของพนักงานน้ีจะส่งผลให้              

การพฒันาเป็นองคก์ารเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุดและต่อเน่ือง เพ่ือใหเ้กิดผลการปฏิบติังานท่ีดี จึงตอ้งเร่ิม

จากความสมัพนัธ์ระหวา่งผูน้าํและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ซ่ึงบนัดาลใจใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติังานไดสู้งกวา่ระดบัท่ี

คาดหวงั ผูน้าํการเปล่ียนแปลงจูงใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชาโดยเพ่ิมระดบัความตระหนกัรู้ของพนักงาน ชกัจูงให้เห็น

เป้าหมายของทีมอยู่เหนือความสนใจส่วนตน และยกระดบัผูใ้ตบ้ังคบับญัชาไปสู่ลาํดบัขั้นของความตอ้งการ                   

ท่ีสูงข้ึน จะทาํให้พนกังานเกิดความไวเ้น้ือเช่ือใจต่อผูบ้งัคบับญัชา และมีความสุขกบังานท่ีปฏิบติั นาํไปสู่ความ 

พึงพอใจในงานจนและกลายเป็นความจงรักภกัดีต่อบริษทั  ซ่ึงเป็นคุณค่าท่ีองคก์ารคาดหวงัจากพนกังาน (บริษทั 

ซิโน – ไทย เอน็จีเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน), 2565) 

 

2.  วตัถุประสงค์ 

1. ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานบริษัท ซิโน -  ไทย เอ็นจีเนียร่ิง แอนด์                           

คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

2. ศึกษาระดับความจงรักภักดีต่อบริษัทของพนักงานบริษัท ซิโน -  ไทย เอ็นจี เนียร่ิง แอนด์                             

คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

3. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของคุณภาพชีวิตในการทาํงานกบัความจงรักภกัดีต่อบริษทัของพนกังานบริษทั                

ซิโน - ไทย เอน็จีเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

 

3.  การทบทวนวรรณกรรม 

 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและเอกสารอา้งอิงต่างๆ และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาเพ่ือ

นาํมาใชใ้นการกาํหนดสมมติฐาน กาํหนดตวัแปร กรอบแนวคิด และแนวทางในการดาํเนินการศึกษาคน้ควา้
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เก่ียวกบั “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดีต่อบริษทัของพนักงานบริษทั ซิโน - ไทย เอ็นจีเนียร่ิง แอนด์ คอน

สตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน)” โดยพิจารณาแนวทางการศึกษาตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 

1. แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัคุณภาพชีวติในการทาํงาน 

Bernardin and Russell (1999) กล่าววา่ คุณภาพชีวิตในการทาํงาน หมายถึง ความรู้สึกของพนกังานจาก

ประสบการณ์ทาํงาน ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัความมัน่คงและปลอดภยัในการทาํงาน ความเสมอภาคและรางวลัท่ี

ได้รับ เป็นต้น หากพนักงานรู้สึกว่าตนเองมีคุณภาพชีวิตในการทํางานดีจะทําให้เกิดความพึงพอใจและ                       

ความผกูพนัต่อองคก์าร 

2. แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัความจงรักภักด ี

Mccarthy (1998) กล่าววา่ ความจงรักภกัดีต่อองคก์ารเป็นความเช่ือมโยงดา้นความผูกพนัระหวา่งบริษทั

และพนักงาน ซ่ึงกล่าวไวว้่าปัจจัยส่วนบุคคลเป็นส่วนหน่ึงท่ีก่อให้เกิดความพึงพอใจของผูป้ฏิบัติงานจน  

แปรเปล่ียนเป็นความผกูพนัต่อองคก์าร และนาํมาซ่ึงความจงรักภกัดี  

3. ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัอตุสาหกรรมก่อสร้าง 

สันติ ชินานุวติัวงศ ์(2564) แบ่งประเภทของงานก่อสร้างตามแหล่งท่ีมาของงานก่อสร้างเป็น 3 ประเภท

ไดแ้ก่ 1) งานก่อสร้างในส่วนของภาคเอกชน 2) งานก่อสร้างในส่วนของรัฐวสิาหกิจ  และ 3) งานก่อสร้างในส่วน

ของภาคราชการ  

4. ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบับริษัท ซิโน - ไทย เอน็จเีนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จาํกดั (มหาชน) 

เม่ือปี พ.ศ. 2505 “ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่” เปิดปฐมฤกษก่์อตั้งห้างหุ้นส่วนจาํกดั 

ด้วยทุนจดทะเบียน 500,000 บาท โดยผูก่้อตั้ ง คือ คุณชวรัตน์ ชาญวีรกูล จัดตั้ งเพ่ือดําเนินธุรกิจแปรสภาพ

โครงสร้างเหลก็ท่ีใชเ้ทคนิคการเช่ือมและดดั แปลงขั้นพ้ืนฐาน ในปีพ.ศ. 2510 หา้งหุน้ส่วนแห่งน้ีไดเ้ติบโตจนเขา้

สู่รูปแบบบริษทั และไดข้ยายธุรกิจสู่งานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนงานก่อสร้างสาธารณูปโภค ตวัแทน

จาํหน่ายเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นงานก่อสร้าง งานซ่อมบาํรุงในโรงงานอุตสาหกรรม และงานอ่ืนๆ อีกมากมายท่ีบ่มเพาะ

ประสบการณ์ แห่งความชาํนาญ ทาํใหS้TECON มีผลงานในงานก่อสร้างมากข้ึนไดรั้บการยอมรับจากเจา้ของงาน

และผูเ้ก่ียวขอ้ง ตลอดจนนกัลงทุนต่างๆ ทาํให้เกิดการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง จนกา้วเขา้สู่การแปรสภาพเป็นบริษทั

มหาชน และเป็นบริษทัรับเหมาก่อสร้างรายแรกท่ีเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง ประเทศไทยในปี 2536 

ดว้ยทุนจดทะเบียน 300 ลา้นบาท (บริษทัซิโน-ไทย เอน็จีเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน), 2565) 

5. ผลการวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

ฐานิฏา เจริญเลิศวิวฒัน์ (2564) ได้ศึกษาความพึงพอใจในค่าตอบแทน สวสัดิการและคุณภาพชีวิต               

การทาํงานท่ีมีผลต่อความจงรักภกัดีต่อองค์การ : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ใชแ้บบสอบถามเป็น

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั 

6. กรอบแนวคดิการศึกษา 

ในการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดีต่อบริษทัของพนกังานบริษทั ซิโน - ไทย เอน็จีเนียร่ิง แอนด ์

คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) พบว่า Walton (1975) ไดพู้ดถึงคุณลกัษณะความเป็นบุคคล จนถึงสภาพแวดลอ้ม

ของตวับุคคลท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคคล และตวัแปรตาม Hoy and Rees (1974) ไดพู้ดถึงมิติของ

ความจงรักภกัดีของพนกังานต่อองคก์าร สามารถนาํมาใชใ้นกรอบแนวคิดในการศึกษาเป็นดงัภาพ ดงัน้ี 
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7. สมมติฐานการศึกษา   

สมมติฐานท่ี 1 คุณภาพชีวิตในการทาํงาน ด้านเงินเดือน/ค่าตอบแทน/สวสัดิการอ่ืนๆ มีอิทธิพลกบั               

ความจงรักภกัดีต่อบริษทัของพนักงานบริษทั ซิโน - ไทย เอ็นจีเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จาํกัด (มหาชน)               

ดา้นพฤติกรรมท่ีแสดงออก 

สมมติฐานท่ี 2 คุณภาพชีวิตในการทาํงาน ด้านเงินเดือน/ค่าตอบแทน/สวสัดิการอ่ืนๆ มีอิทธิพลกบั               

ความจงรักภกัดีต่อบริษทัของพนักงานบริษทั ซิโน - ไทย เอ็นจีเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จาํกัด (มหาชน)               

ดา้นความรู้สึก 

สมมติฐานท่ี 3 คุณภาพชีวิตในการทาํงาน ด้านเงินเดือน/ค่าตอบแทน/สวสัดิการอ่ืนๆ มีอิทธิพลกบั              

ความจงรักภกัดีต่อบริษทัของพนักงานบริษทั ซิโน - ไทย เอ็นจีเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จาํกัด (มหาชน)               

ดา้นการรับรู้ 

สมมติฐานท่ี 4 คุณภาพชีวติในการทาํงาน ดา้นการสนบัสนุนและยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน มีอิทธิพลกบั

ความจงรักภกัดีต่อบริษทัของพนักงานบริษทั ซิโน - ไทย เอ็นจีเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จาํกัด (มหาชน)                

ดา้นพฤติกรรมท่ีแสดงออก 

สมมติฐานท่ี 5 คุณภาพชีวติในการทาํงาน ดา้นการสนบัสนุนและยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน มีอิทธิพลกบั

ความจงรักภกัดีต่อบริษทัของพนักงานบริษทั ซิโน - ไทย เอ็นจีเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จาํกัด (มหาชน)              

ดา้นความรู้สึก 

สมมติฐานท่ี 6 คุณภาพชีวติในการทาํงาน ดา้นการสนบัสนุนและยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน มีอิทธิพลกบั

ความจงรักภกัดีต่อบริษทัของพนักงานบริษทั ซิโน - ไทย เอ็นจีเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จาํกัด (มหาชน)              

ดา้นการรับรู้ 

สมมติฐานท่ี 7 คุณภาพชีวิตในการทาํงาน ด้านการทํางานเป็นทีมและความร่วมมือ มีอิทธิพลกับ                

ความจงรักภกัดีต่อบริษทัของพนักงานบริษทั ซิโน - ไทย เอ็นจีเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จาํกัด (มหาชน)               

ดา้นพฤติกรรมท่ีแสดงออก 

ความจงรักภักดต่ีอบริษัทของพนักงาน

บริษัท ซิโน - ไทย เอน็จีเนียร่ิง แอนด์ คอน

สตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) 

1. ดา้นพฤติกรรมท่ีแสดงออก 

2. ดา้นความรู้สึก 

3. ดา้นการรับรู้ 

(Hoy and Rees, 1974) 

คุณภาพชีวิตในการทํางาน 

1. เงินเดือน/ค่าตอบแทน/สวสัดิการอ่ืน ๆ 

2. การสนบัสนุนและยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน 

3. การทาํงานเป็นทีมและความร่วมมือ 

4. การสนบัสนุนจากผูบ้งัคบับญัชา 

5. โอกาสกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานและการ  

    พฒันาตนเอง 

6. นโยบายขององคก์าร 

7. ความมัน่คงในการทาํงาน 

(Walton, 1975) 

 

ตวัแปรอสิระ (Independent Variable) ตวัแปรตาม (Dependent Variable) 
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สมมติฐานท่ี 8 คุณภาพชีวิตในการทํางาน ด้านการทํางานเป็นทีมและความร่วมมือ มีอิทธิพลกับ                  

ความจงรักภกัดีต่อบริษทัของพนักงานบริษทั ซิโน - ไทย เอ็นจีเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จาํกัด (มหาชน)                

ดา้นความรู้สึก 

สมมติฐานท่ี 9 คุณภาพชีวิตในการทาํงาน ด้านการทํางานเป็นทีมและความร่วมมือ มีอิทธิพลกับ                 

ความจงรักภกัดีต่อบริษทัของพนักงานบริษทั ซิโน - ไทย เอ็นจีเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จาํกัด (มหาชน)               

ดา้นการรับรู้ 

สมมติฐานท่ี 10 คุณภาพชีวิตในการทํางาน ด้านการสนับสนุนจากผู ้บังคับบัญชา มีอิทธิพลกับ                    

ความจงรักภกัดีต่อบริษทัของพนักงานบริษทั ซิโน - ไทย เอ็นจีเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จาํกัด (มหาชน)                 

ดา้นพฤติกรรมท่ีแสดงออก 

สมมติฐานท่ี 11 คุณภาพชีวิตในการทํางาน ด้านการสนับสนุนจากผู ้บังคับบัญชา มีอิทธิพลกับ                    

ความจงรักภกัดีต่อบริษทัของพนักงานบริษทั ซิโน - ไทย เอ็นจีเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จาํกัด (มหาชน)                

ดา้นความรู้สึก 

สมมติฐานท่ี 12 คุณภาพชีวิตในการทํางาน ด้านการสนับสนุนจากผู ้บังคับบัญชา มีอิทธิพลกับ                     

ความจงรักภกัดีต่อบริษทัของพนักงานบริษทั ซิโน - ไทย เอ็นจีเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จาํกัด (มหาชน)                

ดา้นการรับรู้ 

สมมติฐานท่ี 13 คุณภาพชีวิตในการทาํงาน ดา้นโอกาสกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานและการพฒันาตนเอง 

มีอิทธิพลกบัความจงรักภกัดีต่อบริษทัของพนักงานบริษทั ซิโน - ไทย เอ็นจีเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จาํกดั 

(มหาชน) ดา้นพฤติกรรมท่ีแสดงออก 

สมมติฐานท่ี 14 คุณภาพชีวิตในการทาํงาน ดา้นโอกาสกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานและการพฒันาตนเอง 

มีอิทธิพลกบัความจงรักภกัดีต่อบริษทัของพนักงานบริษทั ซิโน - ไทย เอ็นจีเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จาํกดั 

(มหาชน) ดา้นความรู้สึก 

สมมติฐานท่ี 15 คุณภาพชีวิตในการทาํงาน ดา้นโอกาสกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานและการพฒันาตนเอง 

มีอิทธิพลกบัความจงรักภกัดีต่อบริษทัของพนักงานบริษทั ซิโน - ไทย เอ็นจีเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จาํกดั 

(มหาชน) ดา้นการรับรู้ 

สมมติฐานท่ี 16 คุณภาพชีวิตในการทาํงาน ดา้นนโยบายขององคก์าร มีอิทธิพลกบัความจงรักภกัดีต่อ

บริษทัของพนกังานบริษทั ซิโน - ไทย เอน็จีเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) ดา้นพฤติกรรมท่ีแสดงออก 

สมมติฐานท่ี 17 คุณภาพชีวิตในการทาํงาน ดา้นนโยบายขององคก์าร มีอิทธิพลกบัความจงรักภกัดีต่อ

บริษทัของพนกังานบริษทั ซิโน - ไทย เอน็จีเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) ดา้นความรู้สึก 

สมมติฐานท่ี 18 คุณภาพชีวิตในการทาํงาน ดา้นนโยบายขององคก์าร มีอิทธิพลกบัความจงรักภกัดีต่อ

บริษทัของพนกังานบริษทั ซิโน - ไทย เอน็จีเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) ดา้นการรับรู้ 

สมมติฐานท่ี 19 คุณภาพชีวิตในการทาํงาน ดา้นความมัน่คงในการทาํงาน มีอิทธิพลกบัความจงรักภกัดี

ต่อบริษทัของพนักงานบริษทั ซิโน - ไทย เอ็นจีเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) ดา้นพฤติกรรมท่ี

แสดงออก 

สมมติฐานท่ี 20 คุณภาพชีวิตในการทาํงาน ดา้นความมัน่คงในการทาํงาน มีอิทธิพลกบัความจงรักภกัดี

ต่อบริษทัของพนกังานบริษทั ซิโน - ไทย เอน็จีเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) ดา้นความรู้สึก 
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สมมติฐานท่ี 21 คุณภาพชีวิตในการทาํงาน ดา้นความมัน่คงในการทาํงาน มีอิทธิพลกบัความจงรักภกัดี

ต่อบริษทัของพนกังานบริษทั ซิโน - ไทย เอน็จีเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) ดา้นการรับรู้ 

 

4. วธีิการศึกษา 

ประชากรและขนาดตวัอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ พนกังานของบริษทั ซิโน - ไทย เอน็จีเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จาํกดั 

(มหาชน) กาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งกรณีทราบจาํนวนประชากรของทาโรยามาเน่ (Yamane, 1973) ขอ้มูล

แผนกทรัพยากรบุคคล บริษทั ซิโน - ไทย เอน็จีเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) ณ 16 กรกฎาคม 2565 

จาํนวน 12,271 ราย ผูศึ้กษาจึงกาํหนดขนาดบริษทัท่ีใชใ้นการศึกษามีการกาํหนดระดบัความน่าเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 

และความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดท่ี้ 0.05 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

ผูศึ้กษาใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในคร้ังน้ีเป็นจาก                

การกาํหนดกรอบการวิจยั แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เอกสาร และบทความต่าง แบ่งออกเป็น 4 ส่วน 

ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1  คาํถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจรายการ (Check List) ให้

เลือกคาํตอบเดียว และเป็นคาํถามปลายปิด (Close-Ended Response Question) จํานวน 7 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ 

ตาํแหน่งงาน ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน อายุงาน และสถานท่ีทาํงาน โดยให้เลือกตอบโดยการทาํ

เคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกบัความเป็นจริงเก่ียวกบัตวัพนกังาน 

ส่วนท่ี 2 คาํถามเก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน ได้แก่ เงินเดือน/ค่าตอบแทน/สวสัดิการอ่ืนๆ                   

การสนบัสนุนและยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน การทาํงานเป็นทีมและความร่วมมือ การสนบัสนุนจากผูบ้งัคบับญัชา 

โอกาสก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานและการพฒันาตนเอง นโยบายขององค์การ และความมัน่คงในการทาํงาน                

ดว้ยการประยกุตแ์นวคิดและทฤษฎีของ Walton (1975) มีขอ้คาํถามจาํนวน 32 ขอ้ 

ส่วนท่ี 3 คาํถามเก่ียวกบัความจงรักภกัดีต่อบริษทัของพนกังานของบริษทั ซิโน - ไทย เอน็จีเนียร่ิง แอนด ์

คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) ไดแ้ก่ ดา้นพฤติกรรมท่ีแสดงออก ดา้นความรู้สึก และดา้นการรับรู้ ดว้ยการประยกุต์

แนวคิดและทฤษฎีของ Hoy and Rees (1974) มีขอ้คาํถามจาํนวน 12 ขอ้ 

ส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะ และความคาดหวงัเพ่ิมเติมของพนักงานบริษทั ซิโน - ไทย เอ็นจีเนียร่ิง แอนด์ 

คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) ลกัษณะของแบบสอบถามส่วนน้ีเป็นแบบปลายเปิด (Open-Ended Question) ให้

ผูต้อบแสดงความคิดเห็น 

การวเิคราะห์ข้อมูล  

วเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติพรรณา เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดีต่อบริษทัของพนกังานบริษทั

บริษทั ซิโน - ไทย เอ็นจีเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 

5. สรุปผลการศึกษา 

      การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดีต่อบริษทัของพนกังานบริษทับริษทั ซิโน - ไทย เอน็จีเนียร่ิง 

แอนด์ คอนสตรัคชั่น จาํกัด (มหาชน) โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลกับกลุ่ม



การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 17 และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ คร้ังท่ี 7 มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ ประจาํปี 2565 

837 

ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือ พนกังานของบริษทั ซิโน - ไทย เอ็นจีเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

จาํนวน 400 ราย และนาํขอ้มูลท่ีไดม้าทาํการวเิคราะห์ดงัน้ี  

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลของพนักงาน 

พนกังานส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 55.75 มีอาย ุ26 - 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 48.50  มีตาํแหน่ง

งานเป็นเจา้หนา้ท่ีอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 33.50 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี หรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 70.00 มี

รายได้เฉล่ีย 20,001 – 40,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 44.50 มีอายุงาน 3 - 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.00 และ

พนกังานส่วนใหญ่ทาํงานท่ีหน่วยงานต่างจงัหวดั คิดเป็นร้อยละ 62.50  

ผลการวเิคราะห์คุณภาพชีวติในการทาํงาน 

 พนกังานส่วนใหญ่ใหร้ะดบัความคิดเห็นของคุณภาพชีวิตในการทาํงาน โดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง 

เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ อยูใ่นระดบัมาก คือ การทาํงานเป็นทีมและความร่วมมือ การสนบัสนุนและยอมรับจาก

เพ่ือนร่วมงาน และอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ นโยบายขององคก์าร การสนบัสนุนจากผูบ้งัคบับญัชา ความมัน่คง

ในการทาํงาน โอกาสกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานและการพฒันาตนเอง และเงินเดือน/ค่าตอบแทน/สวสัดิการอ่ืนๆ 

ตามลาํดบั 

 ผลการวเิคราะห์ความจงรักภกัดต่ีอบริษัทพนักงาน 

พนักงานส่วนใหญ่ให้ระดบัความจงรักภกัดีต่อบริษทัโดยรวม อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น

พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นพฤติกรรมท่ีแสดงออก ดา้นความรู้สึก และดา้นการรับรู้ ตามลาํดบั 

 ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

 

ตารางที ่1 ผลการทดสอบสมมติฐาน การวเิคราะห์ดว้ยสหสมัพนัธ์ 

คุณภาพชีวิตในการทํางาน 
ด้านพฤติกรรม 

ท่ีแสดงออก 

ด้าน 

ความรู้สึก 

ด้าน 

การรับรู้ 
โดยรวม 

1. เงินเดือน/ค่าตอบแทน/สวสัดิการอ่ืนๆ 
    

0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 

2. การสนบัสนุนและยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน 
    

0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 

3. การทาํงานเป็นทีมและความร่วมมือ 
    

0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 

4. การสนบัสนุนจากผูบ้งัคบับญัชา 
    

0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 

5. โอกาสกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานและการพฒันา 

ตนเอง 

    

0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 

6. นโยบายขององคก์าร 
    

0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 

7. ความมัน่คงในการทาํงาน 
    

0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 

หมายเหตุ:  *   หมายถึง แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

                      หมายถึง มีความสมัพนัธ์กนั 
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จากตารางท่ี 1 ผลการทดสอบสมมติฐาน การวเิคราะห์ดว้ยสหสมัพนัธ์ พบวา่ คุณภาพชีวติในการทาํงาน 

ไดแ้ก่ เงินเดือน/ค่าตอบแทน/สวสัดิการอ่ืน ๆ การสนบัสนุนและยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน การทาํงานเป็นทีมและ

ความร่วมมือ การสนบัสนุนจากผูบ้งัคบับญัชา โอกาสกา้วหนา้ในหน้าท่ีการงานและการพฒันาตนเอง นโยบาย

ขององคก์าร และความมัน่คงในการทาํงาน มีความสมัพนัธ์กบัความจงรักภกัดีต่อบริษทัของพนกังานบริษทั ซิโน 

- ไทย เอ็นจีเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) ในระดบัปานกลางถึงมาก อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 

 

ตารางที ่2  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน การวเิคราะห์สมการถอถอยพหุคูณ 

คุณภาพชีวิตในการทํางาน 
ด้านพฤติกรรม 

ท่ีแสดงออก 

ด้าน 

ความรู้สึก 

ด้าน 

การรับรู้ 
โดยรวม 

1. เงินเดือน/ค่าตอบแทน/สวสัดิการอ่ืนๆ 0.050* 0.021* 0.003* 0.004* 

2. การสนบัสนุนและยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน 0.319 0.207 0.112 0.652 

3. การทาํงานเป็นทีมและความร่วมมือ 0.000* 0.000* 0.467 0.000* 

4. การสนบัสนุนจากผูบ้งัคบับญัชา 0.713 0.320 0.000* 0.140 

5. โอกาสกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานและการ

พฒันาตนเอง 

0.764 0.732 0.003* 0.285 

6. นโยบายขององคก์าร 0.001* 0.074 0.002* 0.001* 

7. ความมัน่คงในการทาํงาน 0.015* 0.000* 0.000* 0.000* 

หมายเหตุ:  *   หมายถึง แตกต่างอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  

 จากตารางท่ี 2 พบวา่ สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณพบวา่ คุณภาพ

ชีวติในการทาํงาน ไดแ้ก่ ดา้นเงินเดือน/ค่าตอบแทน/สวสัดิการอ่ืนๆ การทาํงานเป็นทีมและความร่วมมือ นโยบาย

ขององคก์าร และความมัน่คงในการทาํงาน มีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีต่อบริษทัของพนกังานบริษทั ซิโน - ไทย 

เอ็นจีเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จาํกัด (มหาชน) โดยรวม ส่วนตวัแปรการสนับสนุนและยอมรับจากเพ่ือน

ร่วมงาน การสนับสนุนจากผูบ้ังคบับัญชา และโอกาสก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานและการพฒันาตนเอง ไม่มี

อิทธิพลต่อความจงรักภกัดีต่อบริษทัของพนกังานบริษทั ซิโน - ไทย เอ็นจีเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จาํกดั 

(มหาชน) โดยรวม 

 คุณภาพชีวิตในการทาํงาน ไดแ้ก่ ดา้นเงินเดือน/ค่าตอบแทน/สวสัดิการอ่ืนๆ การทาํงานเป็นทีมและ

ความร่วมมือ นโยบายขององค์การ และความมัน่คงในการทาํงาน มีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีต่อบริษทัของ

พนกังานบริษทั ซิโน - ไทย เอน็จีเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) ดา้นพฤติกรรมท่ีแสดงออก ส่วนตวั

แปรการสนบัสนุนและยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน การสนบัสนุนจากผูบ้งัคบับญัชา และโอกาสกา้วหนา้ในหนา้ท่ี

การงานและการพฒันาตนเอง ไม่มีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีต่อบริษทัของพนักงานบริษทั ซิโน - ไทย เอ็นจี

เนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) ดา้นพฤติกรรมท่ีแสดงออก 

 คุณภาพชีวิตในการทาํงาน ไดแ้ก่ ดา้นเงินเดือน/ค่าตอบแทน/สวสัดิการอ่ืนๆ การทาํงานเป็นทีมและ

ความร่วมมือ และความมัน่คงในการทาํงาน มีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีต่อบริษทัของพนกังานบริษทั ซิโน - ไทย 

เอน็จีเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) ดา้นความรู้สึก ส่วนตวัแปรการสนบัสนุนและยอมรับจากเพ่ือน

ร่วมงาน การสนบัสนุนจากผูบ้งัคบับญัชา โอกาสกา้วหน้าในหน้าท่ีการงานและการพฒันาตนเอง และนโยบาย
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ขององคก์าร ไม่มีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีต่อบริษทัของพนักงานบริษทั ซิโน - ไทย เอ็นจีเนียร่ิง แอนด์ คอน

สตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) ดา้นความรู้สึก 

 

6. ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดีต่อบริษทัของพนักงานบริษทั ซิโน - ไทย เอ็นจีเนียร่ิง 

แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) เพ่ือทาํให้ทราบปัจจยัส่วนบุคคลของพนักงานบริษทั  ทาํให้ทราบระดบั

คุณภาพชีวิตในการทาํงานของพนกังาน ทราบระดบัความจงรักภกัดีต่อบริษทัของพนกังานบริษทั ซิโน - ไทย  

เอ็นจีเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) ทราบอิทธิพลคุณภาพชีวิตในการทาํงานกบัความจงรักภกัดีต่อ

บริษทัของพนกังานบริษทั ซิโน - ไทย เอ็นจีเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) และเพ่ือนาํไปพฒันา

และปรับปรุงนโยบายของผูบ้ริหารในการกาํหนดสวสัดิการ ส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีจาํเป็น ให้สอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการของพนกังาน ลดปัญหาการลาออกจากงาน รวมถึงมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริหารจดัการ

บุคลากรใหต้รงความสามารถและสภาพการใชชี้วติส่วนตวักบัการทาํงาน ซ่ึงผูศึ้กษาจึงนาํมาเป็นขอ้เสนอแนะจาก

ผลการศึกษา ไดด้งัน้ี 

 1. จากการศึกษาพบวา่ คุณภาพชีวิตในการทาํงาน ดา้นเงินเดือน/ค่าตอบแทน/สวสัดิการอ่ืนๆ มีอิทธิพล

ต่อความจงรักภกัดีต่อบริษทัของพนักงานบริษทั ซิโน - ไทย เอ็นจีเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

และระดบัความคิดเห็นให้ปานกลาง ดงันั้นผูบ้ริหารควรตรวจสอบและปรับปรุงเงินเดือน/ค่าตอบแทนใหมี้ความ

เหมาะสมกบัความรู้ ความสามารถ หน้าท่ีความรับผิดชอบ และประสบการณ์ในการทาํงาน จดัสวสัดิการต่างๆ 

เช่น ค่ารักษาพยาบาล ประกนัชีวิต กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ เงินกูย้ืมฉุกเฉิน เป็นตน้ ให้มีความเหมาะสมกบัสภาพ

ทางเศรษฐกิจ รวมถึงสวสัดิการเพ่ิมเติมต่างๆ ท่ีไดรั้บ เช่น ท่ีพกั รถรับส่ง ยานพาหนะ เป็นตน้ให้มีเพียงพอและ

เหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั และสอดคลอ้งกบับริษทัคู่แข่งในธุรกิจ 

2. จากการศึกษาพบวา่ คุณภาพชีวติในการทาํงาน ดา้นการทาํงานเป็นทีมและความร่วมมือ มีอิทธิพลต่อ

ความจงรักภกัดีต่อบริษทัของพนกังานบริษทั ซิโน - ไทย เอ็นจีเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) และ

ระดับความคิดเห็นให้มาก ดังนั้ นผูบ้ังคับบัญชาควรเคารพในสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น                         

คอยช่วยเหลือ และสนับสนุนการทาํงานเพ่ือให้เกิดเป็นทีมงานร่วมกนั ควรให้ร่วมมือในการแกไ้ขปัญหาหรือ

ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนร่วมกนัอย่างรวดเร็ว  และร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืนๆ ในบริษทั เพ่ือให้งานสาํเร็จ ลุล่วงไป

ดว้ยอยา่งดี นอกจากน้ีควรพยายามสร้างคุณค่าใหก้บังานและทีมงาน 

3. จากการศึกษาพบวา่ คุณภาพชีวติในการทาํงาน ดา้นนโยบายขององคก์าร มีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดี

ต่อบริษัทของพนักงานบริษัท ซิโน - ไทย เอ็นจีเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) และระดับ                       

ความคิดเห็นใหป้านกลาง ดงันั้นผูบ้ริหารควรกาํหนดโยบายและการบริหารงานเพ่ือนาํพาบริษทัไปสู่ความสาํเร็จ 

รวมถึงการกาํหนดกฎหรือระเบียบต่างๆ ในการทาํงานควรมีความเหมาะสมและสามารถนาํไปสู่การปฏิบติังานได้

เป็นอยา่งดี และควรเปิดโอกาสใหพ้นกังานไดแ้สดงความคิดเห็นอยา่งเตม็ท่ี  

4. จากการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตในการทํางาน ด้านความมั่นคงในการทํางาน มีอิทธิพลต่อ                        

ความจงรักภกัดีต่อบริษทัของพนกังานบริษทั ซิโน - ไทย เอ็นจีเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) และ

ระดบัความคิดเห็นใหป้านกลาง ดงันั้นผูบ้ริหารควรสร้างขวญัและกาํลงัใจใหพ้นกังานมีความรู้สึกความมัน่คงใน

การทาํงาน ไม่อยากยา้ยหรือลาออกจากบริษทั มีความพึงพอใจต่อนโยบายและการบริหารงานในแต่ละดา้นของ

บริษทั และพึงพอใจในค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีไดรั้บ เพ่ือใหเ้กิดความมัน่คงในการทาํงานของพนกังาน 
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7. ข้อเสนอแนะในการทาํการศึกษาต่อไป 

1. ควรศึกษาถึงตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อความจงรักภกัดีต่อบริษทัของพนักงานบริษทั ซิโน - ไทย เอ็นจี

เนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) เพ่ิมเติม เพราะอาจมีตัวแปรอ่ืนๆ เช่น วฒันธรรมของบริษทั 

พฤติกรรมส่วนบุคคล ความผูกพนัในการทาํงาน ความพึงพอใจ เป็นตน้ เน่ืองจากปัจจุบันความก้าวหน้าของ

เทคโนโลยเีพ่ิมข้ึนอยา่งเร็ว อาจจะมีช่องทางการทาํงานแบบใหม่ๆ ใหเ้ลือกในการทาํงานมากข้ึน 

2. การเก็บขอ้มูลควรมีการเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) เพ่ิมเติม

จากการใชแ้บบสอบถามเพียงอยา่งเดียว นอกจากน้ีควรมีการสมัภาษณ์ผูบ้งัคบับญัชาหรือบุคคลใกลเ้คียง ถึงขอ้มูล 

สถานการณ์ และความคิดเห็น เพ่ือท่ีจะไดข้อ้มูลในหลายดา้นใชป้ระกอบในการศึกษา 

3. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาของพนกังานของบริษทั ซิโน - ไทย เอ็นจีเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ 

จาํกดั (มหาชน) เท่านั้น ทาํให้อาจมีความคลาดเคล่ือนจากปัจจยับางอยา่งท่ีแตกต่างกนั จึงควรท่ีจะทาํการศึกษา

แยกวเิคราะห์ตามรายบริษทั 

4. ควรศึกษาเปรียบเทียบระหวา่งความจงรักภกัดีต่อบริษทัของพนกังานบริษทั ซิโน - ไทย เอ็นจีเนียร่ิง 

แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) กบับริษทัอ่ืนๆ เพ่ือทราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดีต่อบริษทัของ

พนกังานท่ีแตกต่างกนั 

5. ควรศึกษาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาของแต่ละปัจจยัท่ีมีผลต่อต่อคุณภาพชีวิตในการทาํงานของ

พนกังานของบริษทั ซิโน - ไทย เอ็นจีเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) เพ่ือให้ผลท่ีไดจ้ากการศึกษา

สามารถนาํมาใชใ้นการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเห็นดว้ยมากข้ึน และเพ่ือประโยชน์ของบริษทั

ในการบริหารทรัพยากรบุคคลอยา่งมีคุณค่า อีกทั้งยงัสามารถรักษาคนดีมีฝีมือไวก้บับริษทัดว้ย 

6. ควรศึกษาในมิติของประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังานบริษทั ซิโน - ไทย เอ็นจีเนียร่ิง แอนด์ 

คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) เพ่ือใหพ้นกังานเกิดแรงจูงใจในการทาํงานมากยิง่ข้ึน 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการ 

ค่ารักษาพยาบาล และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการค่ารักษาพยาบาลด้วยแนวคิดแบบลีน 

กรณีศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ประชากรในการวิจัย ได้แก่ เจ้าหน้าท่ี 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์จาํนวน 8 คน เป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยนาํแนวคิด

แบบลีนไปใชใ้นการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการค่ารักษาพยาบาล เป็นระยะเวลา 1 เดือน เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้

วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ตั้ งแต่ เ ร่ิมวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและอุปสรรค จัดทําแผนผัง

กระบวนการไหล รวมทั้ งวิเคราะห์หาความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึน เพ่ือนําไปปรับปรุงกระบวนการเบิกจ่ายเงิน

สวสัดิการค่ารักษาพยาบาล ผลท่ีไดจ้ากการวิจยัพบว่า 1) ปัญหาและอุปสรรคเกิดจากการกระบวนการอนุมติัหลาย

ขั้นตอน บางกระบวนการไม่สามารถกาํหนดเวลาได ้และขั้นตอนการทาํงานท่ีซํ้ าซอ้น 2) การนาํแนวคิดแบบลีนไปใช้

ในการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการค่ารักษาพยาบาล สามารถลดความสูญเปล่าในกระบวนการลงจากเดิม 31 กิจกรรม เหลือ

เพียง 11 กิจกรรม โดยปรับลดกระบวนการตรวจสอบ ซ่ึงทาํให้ลดระยะเวลาในการทาํงานเหลือเพียง 1,063 นาที 

คิดเป็นร้อยละ 34.87 และค่าใชจ่้ายลดลง 28,404.48 บาทต่อปี  

 

คาํสําคญั: ประสิทธิภาพ, ค่ารักษาพยาบาล, แนวคิดแบบลีน 
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ABSTRACT 

 The purpose of this research is to study and increase the efficiency of the process of welfare payments 

for medical expenses disbursement’s problem and obstacle by using the Lean thinking. The study case of Chiang 

Rai Primary Educational Service Area Office 4, the experimental group is a group of 8 financial officers of CR. 

PESA. Office 4. This is qualitative research by using the Lean thinking for disbursement of welfare payments for 

medical expenses in period of a month. Collecting data by using the method of Focus Group since has started to 

analyze causes of the problem. Making flow process chart and analyze happened wastefulness; to adjust the new 

process of welfare payments for medical expenses disbursement by using the application of Lean thinking.  

The result found out 1) Problem and obstacle from various approval processes; some isn’t possible to determine 

time and is complicated 2) The application of the Lean thinking can deduct the wastefulness from previous 31 to 

11 events; by decreasing the verification process which is able to shorten the working period to 1,063 minutes; 

calculated 34.87% and the expense decreases 28,404,48 Baht per year. 

 

Keywords: Efficiency, Medical Expenses, The Lean Thinking 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 รัฐบาลให้ความสําคญักับเก่ียวกับสวสัดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลเป็นอย่างมากมีการจดัสรร

งบประมาณงบประมาณรายจ่ายประจาํปีสําหรับค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลขา้ราชการ ลูกจา้ง และพนักงาน

ของรัฐ เพ่ิมข้ึนทุกปี เปรียบเทียบปี พ.ศ. 2560 กับปีพ.ศ. 2561 เพ่ิมข้ึน 3,000,000 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2561 

เปรียบเทียบกบัปี 2562 เพ่ิมข้ึน 7,000 ลา้นบาท แสดงวา่ มีการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการรักษาพยาบาลใน 

สดัส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนทุกปี ดงันั้นส่วนราชการท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีหน่วยเบิกจ่ายตอ้งใหค้วามสาํคญัและปฏิบติัตามกฎหมาย 

ระเบียบ หลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง ในการบริหารจดัการระบบเบิกจ่ายให้มีประสิทธิภาพสามารถปฏิบติังานการ

เบิกจ่ายไดถู้กตอ้ง รวดเร็ว เพ่ือการบริหารเงินงบประมาณใหเ้กิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ เป็นไปโดยความ

ประหยดั ถูกตอ้งโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้(สาํนกังบประมาณของรัฐสภา, 2561 : 10 - 11) 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ตั้งอยู่ท่ี 17 หมู่ 20 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 

เป็นหน่วยงานทางการศึกษาส่วนภูมิภาค ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าท่ีประสาน ส่งเสริมสนับสนุนการจดัการศึกษาให้แก่โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ 

จาํนวน 5 อาํเภอ คือ อาํเภอเทิง อาํเภอขนุตาล อาํเภอพญาเมง็ราย อาํเภอเชียงของ และอาํเภอเวยีงแก่น มีขา้ราชการ 

จาํนวน 1,390 คน ลูกจา้งประจาํ จาํนวน 46 คน และขา้ราชการบาํนาญ จาํนวน 710 คน รวม 2,146 คน มีกลุ่มงาน

ในสังกดั จาํนวน 10 กลุ่ม (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4, 2562) แต่ละกลุ่มมีหนา้ท่ี

รับผิดชอบแตกต่างกนัไปตามภาระงาน เช่นเดียวกบั กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์เป็นกลุ่มงานส่งเสริม

สนับสนุนการปฏิบติังานของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมีประสิทธิผล มีหน้าท่ี

รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แก่ขา้ราชการ บุคลากรทางการศึกษา ผูรั้บบาํนาญ และสถานศึกษา 

รวมถึงการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการรักษาพยาบาล  

 การเบิกจ่ายเงินสวสัดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลของข้าราชการผูมี้สิทธิขอเบิกจ่ายในสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ซ่ึงมีจาํนวนผูมี้สิทธิค่อนขา้งมาก ไดท้าํการรวบรวม
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สภาพปัญหาท่ีพบจากการปฏิบติังาน พบวา่ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถว้น เช่น 

ขาดสาํเนาทะเบียนบา้น ขาดหนงัสือรับรองการใชย้านอกบญัชีหลกั ใบเสร็จท่ีนาํมาเบิกจ่ายขาดความสมบูรณ์ เช่น 

ไม่ระบุโรคในการรักษา ไม่ระบุรหัสผูป่้วยหรือ HN. ใบเสร็จท่ีส่งเบิกเกินระยะในการใชสิ้ทธิฯ ผูมี้สิทธิเขียน

แบบฟอร์มท่ีเบิกจ่ายผิด ขาดลายมือช่ือผูเ้บิกจ่าย เป็นตน้ จากสภาพปัญหาดงักล่าว ผูป้ฏิบติังานมิไดน่ิ้งนอนใจ

พยายามแกไ้ขปัญหาอย่างต่อเน่ือง แต่กระนั้นก็ตามยงัพบปัญหาสําคญัอีกประการท่ีเห็นควรตอ้งรีบแกไ้ขอยา่ง 

เร่งด่วน คือ ปัญหาความล่าชา้ของกระบวนการดาํเนินการเบิกจ่ายฯ ดว้ยวธีิการปฏิบติัตามระเบียบของทางราชการ

นั้นมีหลายขั้นตอน บางขั้นตอนมีความซํ้ าซ้อนและใชร้ะยะเวลานานในการรอคอย ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีเร่ิมตั้งแต่

ขั้นตอนแรกของการยืน่เอกสารขอเบิกเงินสวสัดิการค่ารักษาพยาบาลไปจนถึงขั้นตอนการอนุมติัสัง่จ่ายเงิน ดงันั้น 

เพ่ือเป็นการแกไ้ขปัญหาในดา้นกระบวนการปฏิบติังาน ผูว้จิยัซ่ึงเป็นผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีเบิกจ่ายเงินสวสัดิการเก่ียวกบั

การรักษาพยาบาล กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 

จึงมีความต้องการหาแนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน โดยหาแนวทางขจัดและลดความสูญเปล่าใน

กระบวนการทาํงานให้มีความเช่ือมโยงกบัฝ่ายงานสนบัสนุน เพ่ือให้เกิดกระบวนการไหลของงาน อีกทั้งยงัเป็น

การพฒันากระบวนการทาํงานให้มีประสิทธิภาพผลมากข้ึน ลดระยะเวลาในการรอคอย ลดตน้ทุนในการทาํงาน 

ลดการส้ินเปลืองเวลา  

 จากการศึกษาค้นคว้าหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน ทําให้พบว่า การเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการทาํงานตามแนวคิดของ Lean Government มีขอ้ดีคือ ควบคุมดูแลการทาํงานขององค์กร

ไดม้ากข้ึน ใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่หเ้กิดประโยชน์กบัองคก์รมากท่ีสุด ลดขั้นตอน ลดความซํ้ าซอ้นในการทาํงานของ

บุคคลในองค์กร สามารถกาํหนดวงจรงานไดอ้ย่างเป็นระบบและควบคุมระยะเวลาได ้และท่ีสําคญัท่ีสุดสร้าง

ความพึงพอใจใหแ้ก่ผูม้าใชบ้ริการมากท่ีสุด ระบบลีนเป็นการทาํงานในส่ิงท่ีเป็นเน้ืองานจริงๆ โดยไม่เสียเวลาไป

กบัความสูญเสีย เพ่ือให้เกิดเน้ืองานเท่าเดิมในเวลาท่ีสั้นลง หรือเกิดเน้ืองานมากข้ึนในระยะเวลาเท่าเดิม รวมทั้ง

การไดเ้น้ืองานมากข้ึนในเวลาท่ีสั้นลง นอกจากน้ี การนาํแนวความคิดแบบลีนมาปรับปรุงกระบวนการทาํงาน 

สามารถลดเวลาในการปฏิบติังานได ้ส่งผลให้ภาพรวมของเวลาการทาํงานเพ่ิมข้ึน สามารถนาํเวลาน้ีไปปรับปรุง

และพฒันากระบวนการทาํงานอ่ืนๆ ใหเ้กิดประโยชน์ต่อองคก์รไดม้ากข้ึน การลดกระบวนการขั้นตอนการทาํงาน 

การนาํแนวคิดแบบลีนมาประยกุตใ์ชเ้พ่ือลดความสูญเปล่าและให้เกิดการไหลของงาน จะสามารถประยกุตแ์ละ

พฒันาการปฏิบติังานให้บรรลุวตัถุประสงค ์เกิดความคุม้ค่าเกิดประโยชน์สูงสุด รวดเร็วทนัเวลาและมี คุณภาพ

ก่อให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพอย่างแท้จริง ผูว้ิจัยจึงเลือกนําหลักการแนวคิดแบบลีนมาปรับปรุง

กระบวนการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการค่ารักษาพยาบาล กรณีศึกษาสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 

เขต 4 เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการค่ารักษาพยาบาล และหาแนวทางใน

การเพ่ิมประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการศึกษาในคร้ังน้ี จะ

เป็นประโยชน์ต่อผูป้ฏิบติังานดา้นต่าง ๆ สําหรับนาํไปประยุกต์ใชเ้พ่ือปรับปรุงกระบวนการในการทาํงานได้

ต่อไป 
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2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.  เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการค่ารักษาพยาบาลดว้ยแนวคิด

แบบลีน กรณีศึกษาสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4  

2.  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการค่ารักษาพยาบาลด้วยแนวคิดแบบลีนกรณีศึกษา

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

ระบบลีน (Lean) คือ การปรับการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ผ่านการลด

กระบวนการทาํงานท่ีไม่สร้างมูลค่า พร้อมความสามารถในการปรับตวัเพ่ือสนับสนุนให้เกิดการพฒันาอย่าง

ต่อเน่ือง (Continuous Improvement) 

 หลกัการแนวคดิ Lean ประกอบด้วย 

  ขั้นตอนท่ี 1  ใหนิ้ยามของ Value ในมุมมองของผูใ้ชบ้ริการ 

  ขั้นตอนท่ี 2  พิจารณาทุกขั้นตอนการทาํงานใน value stream 

  ขั้นตอนท่ี 3  ใส่ Value เขา้ไปในขั้นตอนการทาํงาน เพ่ือใหมี้ลาํดบัการไหลของงานอยา่งราบร่ืน 

  ขั้นตอนท่ี 4  ผูใ้ชบ้ริการจะเป็นผูดึ้งเอา Value ไปใช ้

  ขั้นตอนท่ี 5  ใหแ้น่ใจวา่เขา้ใกลค้วามสมบูรณ์แบบโดยการพฒันาคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง (COI)  

 แนวคดิแบบลนี (Lean Thinking) การขจดัความสูญเปล่า (Wastes) ทั้ง 8 ประการ 

 สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ไดก้ล่าวถึงแนวคิดในการบริหารราชการยคุใหม่ 

ตามหลกัการของ เจฟฟรีย ์ไลเคอร์ (Jeffrey Liker) ไดน้าํเสนอไวใ้นหนังสือวิถีแห่งโตโยตา้ (The Toyota way) 

ไดแ้ก่ 

 1. Defect Rework เป็นการสูญเสียจากการทาํงานซํ้ าเพ่ือแกไ้ขขอ้บกพร่อง 

  2. Overproduction เป็นการสูญเสียจากการผลิตหรือใหบ้ริการมากเกินความจาํเป็น 

  3. Waiting เป็นการสูญเสียในการรอคอย หรือรองาน 

  4. Not using staff talent เป็นการสูญเสียเน่ืองจากไม่ใชศ้กัยภาพของบุคลากร (ภูมิรู้ท่ีสูญเปล่า) 

  5. Transportation เป็นการสูญเสียเน่ืองจากการเคล่ือนยา้ยงานจากจุดหน่ึงไปสู่อีกจุดหน่ึงด้วย            

ความไม่จาํเป็น 

  6. Inventory เป็นความสูญเสียเน่ืองจากการเก็บงานไวท้าํ 

  7. Motion เป็นความสูญเสียเน่ืองจากการเคล่ือนไหวท่ีไม่จาํเป็นของผูป้ฏิบติังาน 

 8. Excess Processing เป็นความสูญเสียเน่ืองจากมีขั้นตอนการดาํเนินท่ีมากเกินจาํเป็น 

 การลดความสูญเปล่าด้วยหลกัการระบบ E.C.R.S. (Elimination, Combine, Rearrange, Simplify) 

 ประเสริฐ อคัรประถมพงศ ์(2552) ไดก้ล่าวถึงการลดความสูญเปล่าดว้ยหลกัการระบบ E.C.R.S. ไวว้า่ 

 1. การกาํจดั (Eliminate) หมายถึง การพิจารณาการทาํงานปัจจุบนัและทาํการกาํจดัความสูญเปล่า 

ทั้ง 7 ท่ีพบในการผลิตออกไป คือการผลิตมากเกินไป การรอคอย การเคล่ือนท่ี/เคล่ือนยา้ยท่ีไม่จาํเป็นการทาํงานท่ี             

ไม่เกิดประโยชน์การเก็บสินคา้ท่ีมากเกินไป การเคล่ือนไหวท่ีไม่จาํเป็น และของเสีย 
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  2. การรวมกนั (Combine) สามารถลดการทาํงานท่ี ไม่จาํเป็นลงไดโ้ดยการพิจารณาวา่สามารถรวม

ขั้นตอน การทาํงานใหล้ดลงไดห้รือไม่ เช่น จากเดิมเคยทาํ 5 ขั้นตอนก็รวมบางขั้นตอนเขา้ดว้ยกนั ทาํใหข้ั้นตอนท่ี

ตอ้งทาํลดลงจากเดิม การผลิตก็จะสามารถทาํไดเ้ร็วข้ึนและลดการเคล่ือนท่ีระหวา่งขั้นตอนลงอีกดว้ย เพราะถา้มี

การรวมขั้นตอนกนั การเคล่ือนท่ีระหวา่งขั้นตอนก็ลดลง 

  3. การจดัใหม่ (Rearrange) คือ การจดัขั้นตอนการ ผลิตใหม่เพ่ือใหล้ดการเคล่ือนท่ีท่ีไม่จาํเป็นหรือ 

การรอคอย 

  4. การทาํให้ง่าย (Simplify) หมายถึง การปรับปรุงการทาํงานให้ง่ายและสะดวกข้ึนโดยอาจจะ

ออกแบบ อุปกรณ์จบัยดึ (jig/fixture) เขา้ช่วยในการทาํงานเพ่ือใหก้ารทาํงานสะดวกและแม่นยาํมากข้ึนซ่ึงสามารถ

ลดของเสียลงไดจึ้งเป็นการลดการเคล่ือนท่ีท่ีไม่จาํเป็นและลด การทาํงานท่ีไม่จาํเป็น 

 3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

4.1 ประชากร 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ เจา้หน้าท่ีกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพยข์องสํานกังานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จํานวน 8 คน ได้แก่  ผูอ้าํนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและ

สินทรัพย ์จาํนวน 1 คน  นกัวิชาการเงินและบญัชี จาํนวน 2 คน  เจา้พนกังานการเงินและบญัชี จาํนวน 1 คน และ

ลูกจา้งชัว่คราวในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์จาํนวน 4 คน ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบังานการเบิกจ่าย

สวสัดิการค่ารักษาพยาบาลโดยตรง 

4.3 เคร่ืองมือวจิยั 

แบบสัมภาษณ์กลุ่มเฉพาะ (Focus Group) การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action 

Research)  

4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 1.  สํารวจขอ้มูลและศึกษากระบวนการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการค่ารักษาพยาบาลของสาํนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ในปัจจุบนั เพ่ือขจดังานท่ีไม่จาํเป็นออก  

 2.  ศึกษาแนวคิดแบบลีน วิเคราะห์หาสาเหตุ กาํหนดแนวทางการปฏิบติัในการนาํแนวคิดแบบลีน

มาใช้ในกระบวนการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการค่ารักษาพยาบาลของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต 4 และปฏิบติัตามแผนการดาํเนินการวจิยั เป็นระยะเวลา 1 เดือน 

ประยุกต์ใช้แนวคดิแบบลนี 

Lean Analysis 

1.การรอคอย (Waiting) 

2.การเคล่ือนไหว (Motion) 

3.การขนส่ง (Transportation) 

4.กระบวนงานซํ้ าซอ้น 

   (Over-processing) 

ตวัแปรต้น 

 

ศึกษาปัญหาและอุปสรรค 

ของกระบวนการ 

เบิกจ่ายเงินสวสัดิการ 

ค่ารักษาพยาบาล 

ประสิทธิภาพกระบวนการเบิก

จ่ายเงนิสวสัดกิาร 

ค่ารักษาพยาบาล 

ด้วยแนวคดิแบบลนี  
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 3.  สังเกตการณ์ปฏิบัติในการนาํแนวคิดแบบลีนมาใช้ในกระบวนการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการค่า

รักษาพยาบาลของสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4  

 4.  นาํผลการสังเกต และการสะทอ้นความคิดเห็นของผูร่้วมปฏิบติัในการนาํแนวคิดแบบลีนมาใช้

ในกระบวนการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการค่ารักษาพยาบาล นาํเสนอในการสนทนากลุ่ม ร่วมกนัวิเคราะห์ ประเมินผล

และประมวลผลการวิจยั กาํหนดแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการค่ารักษาพยาบาลดว้ยแนวคิด

แบบลีน 

4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

 1.  วิเคราะห์กระบวนการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการค่ารักษาพยาบาลของสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เพ่ือหาสาเหตุของปัญหาและอุปสรรค เช่น ความล่าชา้ เอกสารขอเบิกผิด เจา้หนา้ท่ีใช้

เวลาในการตรวจสอบสิทธินาน การคาํนวณเงินผิด เป็นตน้ โดยใชผ้งักา้งปลา 

 2.  วิเคราะห์ขอ้มูลจากการร่วมปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีกลุ่มบริหารงานการเงินและ

สินทรัพยข์องสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จาํนวน 8 คน โดยการนาํแนวคิดแบบลีน

ไปใช้ในการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการค่ารักษาพยาบาล เป็นระยะเวลา 1 เดือน เพ่ือนําขอ้มูลไปเป็นขอ้คาํถามใน                 

การสนทนากลุ่มหลงัการปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม และเพ่ือหาคาํตอบตามวตัถุประสงคข์องการศึกษา  

 3.  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเน้ือหา (Content Analysis) จากการสนทนากลุ่ม (Focus Group)กับ

เจา้หนา้ท่ี กลุ่มการเงินและสินทรัพยข์องสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จาํนวน 8 คน 

เก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการค่ารักษาพยาบาลด้วยแนวคิดแบบลีน                         

ใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงเน้ือหา จาํแนกขอ้มูลโดยใชท้ฤษฎีเป็นตวัจาํแนกประเภทของขอ้มูลสงัเคราะห์เป็นดา้นๆ 

เพ่ือหาขอ้สรุป และให้ไดแ้นวทางเพ่ิมประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการค่ารักษาพยาบาลดว้ยแนวคิดแบบ               

ลีนของสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 และนาํเสนอในรูปการบรรยาย 

 

5. ผลการวจัิย 

 ผูว้จิยัไดส้รุปผลการวจิยัแบ่งตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัดงัต่อไปน้ี 

 ตอนท่ี  1  การศึกษาปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการค่ารักษาพยาบาลดว้ย

แนวคิดแบบลีน กรณีศึกษาสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 

 ปัญหา และอุปสรรคของกระบวนการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการค่ารักษาพยาบาล โดยแยกตามหลกัการ

บริหาร 4M สรุปไดด้งัน้ี การบริหารกาํลงัคน (Man) เจา้หนา้ท่ีมีจาํนวนไม่เพียงพอตอ่การปฏิบติังาน และเจา้หนา้ท่ี

ยงัขาดความเช่ียวชาญในดา้นการปฏิบติังาน การตรวจสอบเอกสารยงัพบความผิดพลาด เช่น แบบฟอร์มท่ีผูมี้สิทธ์ิ

เขียนขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลไม่ถูกตอ้ง ใบเสร็จขาดความสมบูรณ์ของเอกสารอา้งอิงท่ีตอ้งใชป้ระกอบการ

เบิกจ่าย เอกสารอา้งอิงของการเบิกจ่ายสําหรับบุคคลในครอบครัวไม่ครบถว้น ใบเสร็จท่ีนาํมาเบิกเงินหมดอายุ 

การบริหารเงิน/งบประมาณ (Money) ส่วนใหญ่เป็นการเบิกจ่ายจากเงินทดรองราชการ ซ่ึงในบางเดือนหรือ

บางคร้ัง มีวงเงินท่ีสูงกวา่เงินทดรองราชการ ทาํให้ตอ้งใชร้ะยะเวลารอคอยในการอนุมติัท่ีนาน เน่ืองจากตอ้งทาํ

การตั้งวงเงินทดรองราชการเพ่ิมเติมเพ่ือใหเ้พียงพอกบัการเบิกจ่าย ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานไม่สามารถประมาณ

การเงินทดรองราชการล่วงหนา้ได ้การบริหารวสัดุในการดาํเนินงาน (Materials) ระบบการตรวจสอบขอ้มูลยงัไม่

ทนัสมยั ตอ้งมีการปรับปรุงระบบขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัเสมอ ทาํใหใ้ชร้ะยะเวลานานในการตรวจสอบสิทธิ ระบบ

ประมวลผลของวสัดุสํานักงาน เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ แสกนเนอร์ เคร่ืองพิมพ์ ยงัคงเป็นรุ่นเก่าทําให้มี                        
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การประมวลผลชา้ ซ่ึงเอกสารการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลตอ้งทาํการแสกนเก็บเป็นไฟลจึ์งทาํให้มีระยะเวลานาน

ในการดําเนินการ และการจัดการ (Management) กระบวนการดาํเนินการยงัมีความซํ้ าซ้อน บางขั้นตอนใช้

เจา้หนา้ท่ีในการปฏิบติังานมากเกินความจาํเป็น ขั้นตอนในการตรวจสอบสิทธิ และเอกสารอา้งอิงใชป้ระกอบการ

เบิกจ่ายมีความซํ้ าซอ้นทาํให้เสียเวลาในการดาํเนินการ ขาดการประมาณการเงินทดรองราชการทาํให้เกิดความ

ล่าชา้ในการเบิกจ่าย 

 ตอนท่ี  2  การเพ่ิมประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการค่ารักษาพยาบาลด้วยแนวคิดแบบลีน 

กรณีศึกษาสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 

 

ตารางที ่ 1  สรุปผลท่ีไดจ้ากการดาํเนินงานและขอ้เสนอแนะแนวทางในการจดักระบวนการ การเบิกจ่ายเงิน 

 สวสัดิการค่ารักษาพยาบาลปัจจุบนัก่อนและหลงัปรับปรุง 

หัวข้อการปรับปรุง ก่อนการปรับปรุง หลงัการปรับปรุง การเปลีย่นแปลง 

จาํนวนกิจกรรม 31 กิจกรรม 11 กิจกรรม กิจกรรมลดลง 20 กิจกรรม 

เวลาทั้งหมดท่ีใชใ้น 

การทาํกิจกรรม 

1,632 นาที 1,063 นาที เวลาในการทาํกิจกรรมลดลง  

569 นาที 

เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน 8 คน 8 คน ไม่เปล่ียนแปลง 

  

 จากตารางท่ี 1 แสดงให้เห็นถึงการเปรียบเทียบการดาํเนินงานและขอ้เสนอแนะแนวทางในการจดั

กระบวนการ การเบิกจ่ายเงินสวสัดิการค่ารักษาพยาบาลปัจจุบนัก่อนและหลงัปรับปรุง โดยแยกแต่ละหัวขอ้                

การปรับปรุง ไดด้งัน้ี จาํนวนกิจกรรม ก่อนการปรับปรุง มีกิจกรรมทั้งหมด 31 กิจกรรม ภายหลงัการปรับปรุง

คงเหลือ 11 กิจกรรม เกิดการเปล่ียนแปลง คือ กิจกรรมลดลง 20 กิจกรรม เวลาทั้งหมดท่ีใชใ้นการทาํกิจกรรม 

ก่อนการปรับปรุง 1,632 นาที ภายหลงัการปรับปรุงคงเหลือ 1,063 นาที เกิดการเปล่ียนแปลง คือ เวลาในการทาํ

กิจกรรมลดลง 569 นาที และเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน จาํนวน 8 คน ไม่มีการเปล่ียนแปลง  

 จากผลการปรับปรุงกระบวนการ การเบิกจ่ายเงินสวสัดิการค่ารักษาพยาบาล นอกจากจะสามารถลด

ขั้นตอนและเวลาในการดาํเนินการให้นอ้ยลงแลว้ ยงัสามารถลดค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการไดด้ว้ย ดงัแสดงใน

ตารางท่ี 2 

 

ตารางที ่ 2  เปรียบเทียบค่าใชจ่้ายในการดาํเนินกระบวนการ การเบิกจ่ายเงินสวสัดิการ 

 ค่ารักษาพยาบาลปัจจุบนัก่อนและหลงัปรับปรุง 

กจิกรรม ระยะเวลาท่ีใช้ 

ประมาณการ

ค่าใช้จ่ายต่อคร้ัง 

(1 คร้ัง) 

ประมาณการค่าใช้จ่าย

ต่อเดือน 

(4 คร้ัง/เดือน) 

ประมาณการค่าใช้จ่าย

ต่อปี 

(48 คร้ัง/ปี) 

ก่อนปรับปรุง 1,632 นาที 1,697.28 บาท 6,789.12 บาท 81,469.44 บาท 

หลงัปรับปรุง 1,063 นาที 1,105.52 บาท 4,422.08 บาท 53,064.96 บาท 

เพิม่ขึน้/(ลดลง) (569 นาที) (591.76 บาท) (2,367.04 บาท) (28,404.48 บาท) 

* ประมาณจากอตัราเงินเดือนของเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบงาน จาํนวน 1 อตัราๆ ละ 15,000 บาท ต่อเดือน 1 เดือน จาํนวน 30 

วนัๆ ละ 500 บาท ทาํงานวนัละ 8 ชัว่โมงๆ ละ 62.50 บาท (60 นาที นาทีละ 1.04 บาท) 
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 จากตารางท่ี 2 จากการเปรียบเทียบค่าใชจ่้ายในการดาํเนินกระบวนการ การเบิกจ่ายเงินสวสัดิการค่า

รักษาพยาบาลปัจจุบนัก่อนและหลงัปรับปรุง พบวา่ กระบวนการ การเบิกจ่ายเงินสวสัดิการค่ารักษาพยาบาล ก่อน

ปรับปรุง ใชร้ะยะเวลาทั้งส้ิน 1,632 นาที คิดประมาณการค่าใชจ่้ายต่อคร้ัง 1,697.28 บาท ต่อเดือน (4 คร้ัง/เดือน) 

6,789.12 บาท และต่อปี (48 คร้ัง/ปี) 81,469.44 บาท ภายหลงัการปรับปรุงกระบวนการ การเบิกจ่ายเงินสวสัดิการ

ค่ารักษาพยาบาล ใชร้ะยะเวลาทั้งส้ิน 1,063 นาที คิดประมาณการค่าใชจ่้ายต่อคร้ัง 1,105.52 บาท ต่อเดือน (4 คร้ัง/

เดือน) 4,422.08 บาท และต่อปี (48 คร้ัง/ปี) 53,064.96 บาท  

 แสดงให้เห็นวา่ภายหลงัการปรับปรุงกระบวนการการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการค่ารักษาพยาบาล โดยปรับ

ลดกระบวนการตรวจสอบ ทาํให้ระยะเวลาในการดาํเนินกระบวนการลดลง 569 นาที ค่าใช้จ่ายลดลงต่อคร้ัง 

591.76 บาท ต่อเดือน (4 คร้ัง/เดือน) 2,367.04 บาท และต่อปี (48 คร้ัง/ปี) 28,404.48 บาท  

 

6. อภิปรายผล  

 ปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการค่ารักษาพยาบาล พบวา่ ผูมี้สิทธิมีความเขา้ใจ

คลาดเคล่ือนในการยืน่ขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มการขอเบิกเงินค่ารักษา พยาบาล

ผิด ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลระบุขอ้ความไม่ถูกตอ้ง ขาดเอกสารอา้งอิงท่ีตอ้งใชป้ระกอบการเบิกค่ารักษาพยาบาล

ให้แก่บุคคลในครอบครัว ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลหมดอายุ เน่ืองจากเกิน 1 ปี ขาดเอกสารการรับรองจาก

สถานพยาบาลกรณีท่ีเบิกยานอกบญัชีหลกัแห่งชาติ ขาดเอกสารการรับรองการตรวจวินิจฉัยโรคดว้ยวิธีพิเศษ               

ในส่วนของการปฏิบติัการเบิกจ่าย ใชร้ะยะเวลานานในการตรวจสอบเอกสาร ทั้งในดา้นของแบบฟอร์มการขอเบิก 

ใบเสร็จ เอกสารประกอบการขอเบิกใหบุ้คคลในครอบครัว และเอกสารอา้งอิงใบเสร็จในการเบิกจ่าย มีขั้นตอนท่ี

ซับซ้อน วกวน ใช้ระยะเวลานานในการอนุมติัเบิกจ่าย ใช้เอกสารประกอบการเบิกจ่ายมากทาํให้ส้ินเปลือง

กระดาษ ระบบการตรวจสอบสิทธิไม่เป็นปัจจุบนั กรณีบุคลากรยา้ยจากส่วนราชการอ่ืนตอ้งรอปรับปรุงขอ้มูลใน

ระบบก่อนการเบิกจ่าย การตรวจสอบจาํนวนเงินในการเบิกจ่ายผิดพลาด คลาดเคล่ือน 

 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการค่ารักษาพยาบาลควรปรับลดบางขั้นตอนในการทาํงานท่ี

มีความซํ้ าซอ้นกนั ควรมีการวางแผนการทาํงานร่วมกนัเป็นทีม และควรทาํแผนภาพวงจรการทาํงานหรือเส้นทาง

การดาํเนินงานติดในท่ีเห็นไดเ้ด่นชดั เพ่ือให้ผูม้าใชบ้ริการและผูป้ฏิบติังานไดท้ราบถึงกระบวนการและขั้นตอน

การทาํงาน นอกจากน้ีกระบวนการทาํงานขั้นตอนใดท่ีสามารถยบุรวมไดค้วรทาํการปรับเปล่ียนมาอยูใ่นขั้นตอน

เดียวกนั เพ่ือลดระยะเวลาในการดาํเนินงาน ทาํให้งานเสร็จเร็วข้ึนและมีประสิทธิภาพมากข้ึน การนาํแนวคิด               

แบบลีนมาประยกุตใ์ชเ้พ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการค่ารักษาพยาบาลสามารถทาํได ้โดยการ

เปรียบเทียบกระบวนการดาํเนินงานในปัจจุบนักบักระบวนการทาํงานหลงัจากนาํแนวคิดแบบลีนมาประยกุตใ์ช ้

ผูเ้ขา้ร่วมสนทนาส่วนใหญ่กล่าวว่า หากนําแนวคิดลีนมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการทาํงาน จะช่วยลดความ               

สูญเปล่ามาในกระบวนการทาํงาน ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึนภายในกระบวนการ 

อาจใช้หลักการ ECRS ในการวิเคราะห์ เพ่ือแยกแยะแต่ละกระบวนการทํางานว่ามีความสูญเปล่าและเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการทาํงานใหดี้ยิง่ข้ึน เช่น การทาํงานบางขั้นตอนสามารถตดัออก หรือสามารถรวมเขา้ดว้ยกนัได้

ก็จะช่วยลดระยะเวลาในการทาํงานและเพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงานใหดี้ยิ่งข้ึน การนาํแนวคิดแบบลีนมาปรับ

ใชใ้นกระบวนการทาํงาน ผูเ้ขา้ร่วมสนทนาให้ความเห็นวา่เป็นแนวคิดท่ีมีประโยชน์มาก สามารถช่วยในการลด

ขั้นตอนในการทาํงานท่ีไม่จาํเป็น ทาํให้ลดระยะเวลาในการทาํงานลงได ้ผลท่ีไดจ้ากการนาํแนวคิดแบบลีนมา

ประยกุตใ์ชเ้พ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการค่ารักษาพยาบาล จะช่วยลดระยะเวลาในการทาํงาน
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และเพ่ือประสิทธิภาพในการทาํงานให้ดียิ่งข้ึน ผูม้าใชบ้ริการมีความพึงพอใจมากข้ึน ผูป้ฏิบติังานก็มีภาระงานท่ี

ลดลง สามารถบริหารจดัการเวลาทาํให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ี ยงัมีความสอดคลอ้ง

กับแนวคิดของ อนุวฒัน์ ศุภชุติกุล (2552) ลีน เป็นแนวคิดและเคร่ืองมือในการบริหารจัดการ เพ่ือให้องค์กร

ประสบความสาํเร็จภายใตส้ภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลาทั้งดา้นความตอ้งการของผูรั้บผลงานภาวการณ์

แข่งขนัและตน้ทุน การใชทุ้กส่ิงทุกอยา่งนอ้ยลง แต่ให้ไดผ้ลงานมากกวา่และผลงานท่ีใกลเ้คียงกบัความตอ้งการ

ของลูกคา้มากท่ีสุดและส่ิงท่ีลดลงคือ ความสูญเปล่า วงรอบเวลาผูส่้งมอบ ความคร่ําครึ การใชแ้รงคน เคร่ืองมือ 

เวลา และพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน ส่ิงท่ีเพ่ิมข้ึนคือความรู้ และพลังอํานาจของผูป้ฏิบัติงาน ความยืดหยุ่น และขีด

ความสามารถขององคก์รผลิต ภาพความพึงพอใจของลูกคา้ ความสาํเร็จในระยะยาว ลีน คือการเปล่ียนความสูญเปล่า 

(waste/muda) ไปสู่คุณค่า (value) ท่ีผูรั้บผลงานของเราตอ้งการ เป็นการผสมผสานแนวคิดกิจกรรม และวิธีการท่ี

จะช่วยผลกัดนัให้วฒันธรรมขององคก์รเป็นไปในทิศทางท่ีเหมาะสม ผ่านการพฒันาจิตสาํนึกท่ีดี และแนวคิดท่ี

ถูกตอ้งในการทาํงานแก่พนกังานทุกระดบั และงานวิจยัของ ทีปกร  แกว้เหล็ก (2552) การประยกุตใ์ชแ้นวคิดลีน

ในการออกแบบกระบวนการทาํงานสํานกังาน จะทาํให้จาํนวนกิจกรรมท่ีไม่เพ่ิมคุณค่า และระยะเวลารวมของ

กระบวนการทาํงานสาํนกังานแบบลีนลดลง จากกระบวนการสาํนกังานปัจจุบนั ส่งผลใหต้น้ทุนของกระบวนการ

ลดลงไปดว้ย แต่เน่ืองจากตน้ทุนส่วนใหญ่เป็นตน้ทุนคงท่ี แมว้า่จาํนวนกิจกรรมหรือระยะเวลาจะลดลง แต่ตน้ทุน

ยงัคงเท่าเดิม อยา่งไรก็ตามสามารถนาํระยะเวลาในส่วนท่ีลดลงน้ี ไปปฏิบติักิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมคุณค่าต่อไปได ้

และผลการวิจยัของ ทิพราวรรณ ทบัสาร (2556) แนวคิดแบบลีน น่าจะเป็นทางเลือกหน่ึงของการแกไ้ขปัญหา

ดงักล่าวและจะนาํผลการศึกษาคร้ังน้ีไปเป็นแนวทางหน่ึงในการบริหารงานและการให้บริการสาธารณะโดยใช้

แนวคิดแบบลีนในศาลาวา่การเมืองพทัยา ท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพต่อไปในเมืองพทัยา 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

การเพ่ิมประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการค่ารักษาพยาบาลด้วยแนวคิดแบบลีน กรณีศึกษา

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ในคร้ังน้ี ภายหลงัการปรับปรุงกระบวนการ มีระยะเวลา

ในการดาํเนินกระบวนการลดลง และทาํให้ค่าใชจ่้ายลดลงดว้ย แต่ระยะเวลาในการดาํเนินการวิจยัมีระยะเวลาท่ี

จาํกดั ทาํให้เก็บขอ้มูลและทาํการทดลองในช่วงระยะเวลาท่ีสั้น หากนาํผลท่ีไดจ้ากการวิจยัในคร้ังน้ีมาปรับปรุง

กระบวนการทาํงานปัจจุบนัโดยทาํการเก็บขอ้มูลเปรียบเทียบก่อนและหลงั จะทาํให้เห็นวา่การเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการทาํงานตามแนวคิดแบบลีนส่งผลให้หน่วยงานสามารถกาํจดักระบวนการต่างๆ ลดขั้นตอนท่ีไม่จาํเป็นต่อ

งาน และลดค่าใชจ่้ายของหน่วยงานลงได ้ 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

ควรทาํการเพ่ิมประสิทธิภาพการทาํงานภายในหน่วยงานในดา้นอ่ืนๆ โดยการนาํแนวคิดแบบลีนไป

ประยกุตใ์ช ้เพ่ือพฒันาคุณภาพการทาํงาน การใหบ้ริการ ใหมี้ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
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บทคัดย่อ 

 ในการก่อสร้างอาคารเรียนภาครัฐ ปัญหาความล่าชา้ท่ีเกิดข้ึนอยู่เป็นประจาํ คือ งานก่อสร้างท่ีไม่แลว้

เสร็จตามสญัญา ส่งผลใหเ้กิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ และส่งผลกบัประชาชนท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณนั้น รวมถึงผูใ้ช้

ประโยชน์จากอาคารสถานท่ีไดรั้บความเดือดร้อน การรู้ถึงสาเหตุของความล่าชา้ และการเตรียมการท่ีดีจากขอ้มูล

ของผูท่ี้มีประสบการณ์ จะสามารถป้องกนัหรือลดผลกระทบท่ีอาจทาํใหก้ารก่อสร้างล่าชา้ได ้ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดความล่าชา้ และศึกษาแนวทางป้องกนัสาเหตุท่ี

ก่อใหเ้กิดความล่าชา้ในโครงการก่อสร้างอาคารเรียนภาครัฐ เขตพ้ืนท่ีปริมณฑล กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือ 

ลูกค้า องค์กร และผู ้บริหารท่ีเก่ียวข้องกับโครงการก่อสร้างอาคารเรียนภาครัฐ จํานวน 400 คน โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล และสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน f-test t-test และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ผลการศึกษา พบวา่ 1) ปัจจยัท่ีทาํให้

เกิดความล่าชา้ของงานก่อสร้าง โดยภาพรวม ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก โดยมี

ระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นบุคลากร มากท่ีสุด รองลงมา ปัจจยัดา้นการเงิน ปัจจยัดา้นการบริหาร ปัจจยัสภาพ

ภูมิอากาศ และปัจจยักฎระเบียบและขอ้กฎหมายจากภาครัฐ 2) ความล่าชา้ของโครงการก่อสร้างอาคารเรียนภาครัฐ 

โดยภาพรวม ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก โดยมีระดบัความคิดเห็นต่อประเด็นส่ง

มอบงานไม่ทนัตามกาํหนดเวลาแลว้เสร็จ รองลงมา ประเด็นการก่อสร้างตอ้งขยายระยะเวลาในการก่อสร้าง

ออกไป ลาํดับถัดมา ประเด็นการดําเนินการก่อสร้างไม่สอดคล้องกับสัญญาสัญญาก่อสร้าง และประเด็น                       

การดาํเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้3) ผลการทดสอบสมมติฐาน  ประเภทของผูว้า่จา้งและอายุ

ของหน่วยงาน ท่ีแตกต่างกนั มีความล่าชา้ของโครงการก่อสร้างอาคารเรียนภาครัฐ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และปัจจยัดา้นบุคลากร ดา้นการบริหาร ดา้นการเงิน ดา้นสภาพภูมิอากาศ ดา้นกฎระเบียบ

และขอ้กฎหมายจากภาครัฐมีความสัมพนัธ์กับความล่าช้าของโครงการก่อสร้างอาคารเรียนภาครัฐ อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

 

คาํสําคญั: โครงการก่อสร้างอาคารเรียนภาครัฐ เขตพ้ืนท่ีปริมณฑล, ความล่าชา้ของงานก่อสร้าง 
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ABSTRACT 

   In the construction of government school buildings, the source of frequent delays is construction work 

that is not completed in accordance with the contract. resulting in economic damage and affecting the people who 

live in that area, including those who use the damaged building Knowing the cause of the delay and good 

preparation based on the knowledge of those with experience will be able to prevent or reduce the impact that 

may cause the construction to be delayed.  

This research was quantitative research. The sample used 400 customers, organizations, and executives 

involved in the construction of government school buildings. By using questionnaires as a tool to collect. Data 

statistics were used in the analysis. These are frequency, percentage, mean, standard deviation, and correlation 

coefficient. The results showed that 1) Factors causing construction delays in government school buildings overall 

were high level. The respondent’s posed the highest level of importance to man. followed by money, management, 

topography, and the lowest importance to government regulatory and legal considerations. 2) The construction 

delays in government school buildings overall were high level. The respondent’s posed the highest level of 

importance to the work was completed and delivered on time. followed by the construction period must be 

extended, the construction operation violates the terms of the construction contract, and the construction operation 

did not achieve the desired results. 3) The results of hypothesis testing show construction delays in government 

school buildings are caused by differences in employer type and agency age with statistical significance at the 

0.05 level. And man money, management, topography, and government regulatory and legal considerations 

factors. are related to construction delays in government school buildings with statistical significance at the 0.05 

level. 

 

Keywords:  Government School Building Construction Project Metropolitan Area, Construction Delay 

 

1.  บทนํา 

ปัจจุบนัการก่อสร้างอาคารในโครงการต่าง ๆ  ไม่วา่จะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานภาคเอกชน 

การดาํเนินงานในโครงการก่อสร้างหน่ึง ๆ นั้นตอ้งใช้ระยะเวลานาน และมีขั้นตอนการทาํงานหลายขั้นตอน                  

ซ่ึงตอ้งอาศยัความร่วมมือจากหลายฝ่าย จึงอาจเกิดปัญหาท่ีทาํให้การก่อสร้างไม่เป็นไปตามหมายกาํหนดการ 

ขอ้กาํหนด หรือแบบก่อสร้าง ซ่ึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนในโครงการอาจทาํใหเ้กิดความเสียหาย และทาํใหเ้กิดความล่าชา้

ของโครงการได ้ปัญหาในการก่อสร้างอาจเกิดไดจ้ากหลายสาเหตุ เช่น สาเหตุจากการเปล่ียนแปลงรายละเอียด

การทาํงาน สาเหตุจากการแทรกแซงการทาํงานของผูรั้บเหมา สาเหตุจากการติดต่อส่ือสาร สาเหตุจากความล่าชา้

ในการอนุมัติผลทดสอบหรือตัวอย่างวสัดุ สาเหตุจากความล่าช้าในการส่งมอบพ้ืนท่ีทํางาน สาเหตุจาก                       

ความขดัแยง้ของแบบและขอ้กาํหนด  

โครงการก่อสร้างอาคารเรียนภาครัฐเป็นส่วนหน่ึงของงานภาครัฐ ท่ีผ่านวิธีการประกวดราคา

อิเลก็ทรอนิกส์ สาํหรับผูค้า้กบัภาครัฐ เป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาเศรษฐกิจ รายไดแ้ละการจา้งงาน ในการดาํเนินงาน

ปรับปรุงอาคารเรียนและโครงการก่อสร้างอาคารเรียนภาครัฐต้องใช้ระยะเวลานานอย่างน้อย 180 ว ัน                                

บางโครงการใชร้ะยะเวลายาวนาน เน่ืองจากมีขั้นตอนในการทาํงานหลายขั้นตอน มีหลายองค์ประกอบเขา้มา
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เก่ียวขอ้งในการดาํเนินงานท่ีทาํให้เกิดปัญหาการก่อสร้างไม่เป็นไปตามกาํหนดการ ทาํให้เกิดความล่าชา้ของ

โครงการ ซ่ึงปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุทาํให้เกิดความล่าชา้ในโครงการก่อสร้างอาคารเรียนภาครัฐ อาจมีปัจจยัหลายๆ 

ประการ ทั้ งจากปัจจัยด้านคนท่ีเกิดจากการขาดประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการวางแผนงาน                                

การปฏิบติังาน การขาดแคลนแรงงาน เป็นตน้ 

ความล่าชา้ในโครงการก่อสร้างอาคารเรียนภาครัฐ นอกจากจะไม่เป็นผลดีต่อทุกฝ่ายท่ีร่วมมือกนัใน

โครงการแลว้ ยงัส่งผลเสียต่อทุกภาคส่วน ทั้งในส่วนของบริษทัท่ีรับเหมาตอ้งเสียค่าใชจ่้ายปรับเป็นรายวนัใหแ้ก่

ภาครัฐ แลว้ยงัตอ้งเสียโอกาสในการรับงานจากหน่วยงานอ่ืน เสียค่าแรงคนงานเพ่ิมเติม ทาํใหต้น้ทุนแรงงานเพ่ิม

สูงข้ึน หน่วยงานภาครัฐก็ไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์จากอาคารเรียน เกิดผลกระทบกบับุคลากรในโรงเรียนและกระทบตอ่

เด็กนกัเรียน และในส่วนของการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนงบประมาณประจาํปี ดงันั้นการรับทราบ

ถึงปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุของความล่าชา้ของโครงการก่อสร้าง จะสามารถนาํมาเป็นแนวทางป้องกนัไม่ใหเ้กิดปัญหา

ต่าง ๆ ท่ีเป็นสาเหตุของความล่าชา้ของโครงการก่อสร้างได ้นอกจากจะสามารถควบคุมค่าใชจ่้ายให้เป็นไปตาม

แผนงานท่ีกาํหนดแลว้ ยงัทาํใหก้ารก่อสร้างแลว้เสร็จตามหมายกาํหนดการท่ีไดว้างแผนไวอี้กดว้ย 

 

2.  วตัถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดความล่าชา้ของโครงการก่อสร้างอาคารเรียนภาครัฐ ในเขตพ้ืนท่ีปริมณฑล 

2. เพ่ือศึกษาแนวทางป้องกนัสาเหตุท่ีก่อให้เกิดความล่าชา้ในโครงการก่อสร้างอาคารเรียนภาครัฐ เขต

พ้ืนท่ีปริมณฑล 

 

3.  การตรวจเอกสาร 

     การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดความล่าชา้ของงานก่อสร้างอาคารเรียนภาครัฐ เขตพ้ืนท่ีปริมณฑล 

ในส่วนน้ีผูว้จิยัไดต้รวจเอกสาร แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีประโยชน์ต่อการวจิยัในคร้ังน้ี เพ่ือใช้

เป็นฐานความรู้และแนวทางในการทาํการวิจยัไดอ้ย่างถูกตอ้ง ตลอดจนเพ่ือใชใ้นการกาํหนดตวัแปรต่าง ๆ อนั

นาํไปสู่การสร้างกรอบแนวคิดในการวจิยัท่ีเหมาะสม ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. แนวคดิความล่าช้า  

Bramble และ Callahan (1992 อา้งถึงใน ลิขิต พนัธุเทพ, 2564) ไดนิ้ยามของความล่าชา้ในงานก่อสร้าง 

ว่าหมายถึง ช่วงเวลาท่ีขยายออกไป เน่ืองจากมีงานก่อนหน้าท่ียงัดาํเนินการไม่แลว้เสร็จ เน่ืองจากเกิดส่ิงท่ีไม่

คาดหมายหรือเกิดปัญหาต่างๆ ข้ึน โดยความล่าช้าในงานก่อสร้างอาจเกิดข้ึนไดจ้ากหลายปัจจัย เช่น เกิดจาก                

ตวัผูรั้บเหมาเอง หรือเกิดจากปัญหาภายนอกอ่ืนๆ ท่ีมากระทบกบังานก่อสร้าง 

2. แนวคดิการจดัการงานก่อสร้าง 

Scott (1997 อ้างถึงใน ชายรอง กิมเฮียะ และอุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ, 2563) ได้จําแนกประเภท                 

ความล่าชา้ท่ีเกิดข้ึนในโครงการก่อสร้าง สามารถแบ่งออกได ้3 ประเภท ไดแ้ก่  

1) ความล่าช้าประเภทตอ้งชดเชย (Compensable Delay) เป็นความล่าช้าท่ีเกิดจากความผิดของ

เจา้ของงาน เช่น เจา้ของงานมีคาํสัง่ใหห้ยดุงาน เจา้ของงานทาํการเปล่ียนแปลงรูปแบบหรือขอ้กาํหนด ความล่าชา้

ในการอนุมติัผลทดสอบ เป็นตน้ ซ่ึงเจา้ของงานตอ้งขยายเวลาในการก่อสร้างใหก้บัผูรั้บเหมา และตอ้งรับผิดชอบ

ต่อค่าใชจ่้ายสาํหรับปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
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2) ความล่าชา้ประเภทยอมรับได ้(Excusable Delay) เป็นความล่าชา้ท่ีไม่ไดเ้กิดจากความผิดของ

ทั้งเจา้ของงานและผูรั้บเหมา หรือสาเหตุของความล่าชา้ท่ีเกิดข้ึนเป็นเหตุสุดวิสัย เช่น ความผิดปกติของสภาพ

ภูมิอากาศ การประทว้งหยุดงาน การคน้พบซากอารยธรรมโบราณในพ้ืนท่ีก่อสร้างเป็นตน้ ซ่ึงเจา้ของงานอาจ

ขยายเวลาในการก่อสร้างใหก้บัผูรั้บเหมาแต่ไม่ตอ้งรับผิดชอบต่อค่าใชจ่้ายจากปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

3) ความล่าชา้ประเภทยอมรับไม่ได ้(Nonexcludable Delay) เป็นความล่าชา้ท่ีเกิดจากความผิดของ

ผูรั้บเหมา เช่น ส่ิงปลูกสร้างไม่เป็นไปตามแบบและขอ้กาํหนด ความล่าชา้ในการปฏิบติังาน ความล่าชา้เน่ืองจาก

อุบติัเหตุท่ีเกิดจากความผิดพลาดในการทาํงานของผูรั้บเหมา เป็นตน้ ซ่ึงเจา้ของงานไม่จาํเป็นตอ้งขยายเวลาใน

การก่อสร้างใหก้บัผูรั้บเหมา และไม่ตอ้งรับผิดชอบต่อค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากความล่าชา้ในประเภทน้ี 

  3. งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

1) ลิขิต พนัธุเทพ และคณะ (2564) ไดศึ้กษา ปัจจยัท่ีทาํให้เกิดความล่าชา้ในงานก่อสร้างถนนของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดันครพนม มี 

2) ชมาดุล ภาสว่าง (2562) ไดศึ้กษาปัญหาความล่าชา้การก่อสร้างร้านอาหารในศูนยก์ารคา้และ

ห้างสรรพสินค้าในเขตพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (จังหวดัชลบุรี จังหวดัระยอง จังหวดั

ฉะเชิงเทรา) 

3) พรรษมล เทียนพลู และอภิชาต ประสิทธิสม (2561) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดความล่าชา้ในการ

ดาํเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารชลประทาน กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างอาคารชลประทานของสํานักงาน

ชลประทานท่ี 9 

 4. กรอบแนวคดิในการวจิยั 

ตวัแปรอสิระ             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณลกัษณะขององค์กร 

(1) ประเภทของผูว้า่จา้ง  

(2) อายขุองหน่วยงาน  

(3) ขนาดขององคก์ร  

(4) ประเภทงานก่อสร้างอาคาร 

(5) มูลค่าโครงการก่อสร้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความล่าช้าของงานก่อสร้าง 

อาคารเรียนภาครัฐ ในเขตพื้นที่

ปริมณฑล 

 

 

ตวัแปรตาม 

ปัจจยัทีท่าํให้เกดิความล่าช้า 

ของงานก่อสร้าง 

(1) ปัจจยัดา้นบุคลากร  

(2) ปัจจยัดา้นการบริหาร  

(3) ปัจจยัดา้นการเงิน  

(4) ปัจจยัสภาพภูมิอากาศ  

(5) ปัจจยักฎระเบียบและขอ้กฎหมาย       

     จากภาครัฐ 
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5. สมมตฐิานการวจิยั 

การศึกษาคร้ังน้ีคาดวา่ คุณลกัษณะองคก์รท่ีแตกต่างกนั มีความล่าชา้ของงานก่อสร้างอาคารเรียนภาครัฐ 

แตกต่างกนั ซ่ึงจากการทบทวนงานวจิยั สามารถกาํหนดสมมติฐาน ดงัน้ี 

- ประเภทของผูว้า่จา้ง ท่ีแตกต่างกนั มีความล่าชา้ของงานก่อสร้างอาคารเรียนภาครัฐ แตกต่างกนั 

- อายขุองหน่วยงาน ท่ีแตกต่างกนั มีความล่าชา้ของงานก่อสร้างอาคารเรียนภาครัฐ แตกต่างกนั 

- ขนาดขององคก์ร ท่ีแตกต่างกนั มีความล่าชา้ของงานก่อสร้างอาคารเรียนภาครัฐ แตกต่างกนั 

- ประเภทงานก่อสร้างอาคาร ท่ีแตกต่างกัน มีความล่าช้าของงานก่อสร้างอาคารเรียนภาครัฐ 

แตกต่างกนั 

- มูลค่าโครงการก่อสร้าง ท่ีแตกต่างกนั มีความล่าชา้ของงานก่อสร้างอาคารเรียนภาครัฐ แตกต่างกนั 

- ปัจจยัดา้นบุคลากร มีความสมัพนัธ์กบัความล่าชา้ของงานก่อสร้างอาคารเรียนภาครัฐ 

- ปัจจยัการบริหาร มีความสมัพนัธ์กบัผลความล่าชา้ของงานก่อสร้างอาคารเรียนภาครัฐ 

- ปัจจยัดา้นการเงิน มีความสมัพนัธ์กบัความล่าชา้ของงานก่อสร้างอาคารเรียนภาครัฐ 

- ปัจจยัสภาพภูมิอากาศ มีความสมัพนัธ์กบัความล่าชา้ของงานก่อสร้างอาคารเรียนภาครัฐ 

- ปัจจัยกฎระเบียบและขอ้กฎหมายจากภาครัฐ มีความสัมพนัธ์กับความล่าช้าของงานก่อสร้าง

อาคารเรียนภาครัฐ 

 

4. วธีิการวจัิย 

1) ขอบเขตด้านประชากรของการศึกษา 

ประชากรท่ีทาํการวจิยัในคร้ังน้ี คือ ลูกคา้ องคก์ร และผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการก่อสร้างอาคาร

เรียนภาครัฐ   

2) วธีิการสุ่มตวัอย่าง 

จะใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 385 ชุด โดยการ  สุ่มตวัอย่างไม่ทราบจาํนวน

ประชากรท่ีแน่นอน การกาํหนดกลุ่มตวัอย่างจากสูตรของ Cochran (1977)  ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน              

การเก็บขอ้มูล 

3) เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา  

แบบสอบถามจะแบ่งเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

1. ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัคุณลกัษณะขององคก์ร ของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย

คาํถามในเร่ือง ประเภทของผูว้่าจา้ง อายุของหน่วยงาน ขนาดขององค์กร ประเภทงานก่อสร้างอาคาร มูลค่า

โครงการก่อสร้าง 

2. ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยท่ีทาํให้เกิดความล่าช้าของงานก่อสร้าง  ประกอบด้วย

คาํถามในเร่ืองปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจัยด้านการบริหาร ปัจจัยด้านการเงิน ปัจจัยสภาพภูมิอากาศ และปัจจยั

กฎระเบียบและขอ้กฎหมายจากภาครัฐ  

3. ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับความล่าช้าของงานก่อสร้างอาคารเรียนภาครัฐ ประกอบดว้ย

คาํถามในเร่ืองเก่ียวกบัความล่าชา้ท่ีเกิดข้ึนในงานก่อสร้างอาคารเรียนภาครัฐ เขตพ้ืนท่ีปริมณฑล 
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4) การทดสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้วจิยั 

การทดสอบแบบสอบถาม (Pre-test) โดยการนาํแบบสอบถามไปทดสอบเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ี

เป็นผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 30 ชุด เพ่ือทดสอบวา่คาํถามแต่ละขอ้ในแบบสอบถาม สามารถส่ือความหมายได้

ตรงตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไวห้รือไม่ หลงัจากนั้นนาํขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมมา ทดสอบค่าความน่าเช่ือถือทางสถิติ 

เพ่ือหา Cronbach's Coefficient Alpha โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการประมวลผล ไดค้่าความเช่ือมัน่

ดงัน้ี 

 

ลาํดบั ปัจจยั คาํถาม ค่าความเช่ือมัน่ 

1 ปัจจยัดา้นบุคลากร 6-10 0.863 

2 ปัจจยัดา้นการบริหาร 11-15 0.904 

3 ปัจจยัดา้นการเงิน 16-20 0.833 

4 ปัจจยัดา้นภุมิอากาศ 21-24 0.822 

5 ปัจจยักฎระเบียบและขอ้กฎหมายจากภาครัฐ 25-28 0.826 

6 ความล่าชา้ของงานก่อสร้าง 29-32 0.813 

 

5. ผลการวจัิย 

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลผลการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีทาํให้เกิดความล่าชา้ของโครงการก่อสร้างอาคารเรียน

ภาครัฐ ในเขตพ้ืนท่ีปริมณฑล สามารถสรุปผลการวจิยัได ้ดงัต่อไปน้ี 

1) ผลการวเิคราะห์ปัจจยัทีท่าํให้เกดิความล่าช้าของงานก่อสร้าง 
 

ปัจจยัทีท่าํให้เกดิความล่าช้าของงานก่อสร้าง ค่าเฉลีย่ SD แปลผล 

ปัจจยัดา้นบุคลากร 3.99 0.300 มาก 

ปัจจยัดา้นการบริหาร 3.88 0.423 มาก 

ปัจจยัดา้นการเงิน 3.93 0.351 มาก 

ปัจจยัสภาพภูมิอากาศ 3.85 0.384 มาก 

ปัจจยักฎระเบียบและขอ้กฎหมายจากภาครัฐ 3.83 0.314 มาก 

รวม 3.89 0.192 มาก 
 

2) ผลการวเิคราะห์ความล่าช้าของงานก่อสร้าง 
 

ความล่าช้าของงานก่อสร้าง ค่าเฉลีย่ SD แปลผล 

การดาํเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ 3.84 0.859 มาก 

การดาํเนินการก่อสร้างไม่สอดคลอ้งกบัสญัญาก่อสร้าง 3.92 0.801 มาก 

ส่งมอบงานไม่ทนัตามกาํหนดเวลาแลว้เสร็จ 4.03 0.777 มาก 

การก่อสร้างตอ้งขยายระยะเวลาในการก่อสร้างออกไป 3.99 0.753 มาก 

รวม 3.95 0.449 มาก 
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3)  ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
 

สมมติฐาน ค่า Sig. ผลการทดสอบ 

สมมติฐานท่ี 1 ประเภทของผู้ว่าจ้างท่ีแตกต่างกัน มีความล่าชา้ของโครงการ

ก่อสร้างอาคารเรียนภาครัฐ ในเขตพ้ืนท่ีปริมณฑล แตกต่างกนั 
0.036* สอดคล้อง 

สมมติฐานท่ี 2 อายุของหน่วยงานท่ีแตกต่างกัน มีความล่าชา้ของโครงการ

ก่อสร้างอาคารเรียนภาครัฐ ในเขตพ้ืนท่ีปริมณฑล แตกต่างกนั 
0.026* สอดคล้อง 

สมมติฐานท่ี 3 ขนาดขององค์กรท่ีแตกต่างกัน มีความล่าช้าของโครงการ

ก่อสร้างอาคารเรียนภาครัฐ ในเขตพ้ืนท่ีปริมณฑล แตกต่างกนั 
0.139 ไม่สอดคลอ้ง 

สมมติฐานท่ี 4 ประเภทงานก่อสร้างอาคารท่ีแตกต่างกัน มีความล่าช้าของ

โครงการก่อสร้างอาคารเรียนภาครัฐ ในเขตพ้ืนท่ีปริมณฑล แตกต่างกนั 
0.690 ไม่สอดคลอ้ง 

สมมติฐานท่ี 5 มูลค่าโครงการก่อสร้างท่ีแตกต่างกนั มีความล่าชา้ของโครงการ

ก่อสร้างอาคารเรียนภาครัฐ ในเขตพ้ืนท่ีปริมณฑล แตกต่างกนั 
0.737 ไม่สอดคลอ้ง 

สมมติฐานท่ี 6 ปัจจัยด้านบุคลากร มีความสัมพนัธ์กบัความล่าชา้ของโครงการ

ก่อสร้างอาคารเรียนภาครัฐ ในเขตพ้ืนท่ีปริมณฑล 
0.002* สอดคล้อง 

สมมติฐานท่ี 7 ปัจจัยด้านการบริหาร มีความสัมพนัธ์กับผลความล่าช้าของ

โครงการก่อสร้างอาคารเรียนภาครัฐ ในเขตพ้ืนท่ีปริมณฑล 
0.000* สอดคล้อง 

สมมติฐานท่ี 8 ปัจจัยด้านการเงิน มีความสัมพนัธ์กบัความล่าชา้ของโครงการ

ก่อสร้างอาคารเรียนภาครัฐ ในเขตพ้ืนท่ีปริมณฑล 
0.000* สอดคล้อง 

สมมติฐานท่ี 9 ปัจจัยสภาพภูมิอากาศ มีความสัมพันธ์กับความล่าช้าของ

โครงการก่อสร้างอาคารเรียนภาครัฐ ในเขตพ้ืนท่ีปริมณฑล 
0.000* สอดคล้อง 

สมมติฐานท่ี 10 ปัจจัยกฎระเบียบและข้อกฎหมายจากภาครัฐ มีความสัมพนัธ์

กบัความล่าชา้ของโครงการก่อสร้างอาคารเรียนภาครัฐ ในเขตพ้ืนท่ีปริมณฑล 
0.009* สอดคล้อง 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

  

ผลการทดสอบ 

สมมติฐานท่ี 1 ประเภทของผูว้า่จา้งท่ีแตกต่างกนั มีความล่าชา้ของโครงการก่อสร้างอาคารเรียนภาครัฐ 

ในเขตพ้ืนท่ีปริมณฑล แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผูว้า่จา้งท่ีเป็นองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

มีความล่าชา้ของโครงการก่อสร้างอาคารเรียนภาครัฐ แตกต่างกบัผูว้า่จา้งท่ีเป็นองคก์ารบริหารส่วนตาํบล และผูว้า่

จา้งท่ีเป็นองคก์ารบริหารส่วนตาํบล มีความล่าชา้ของโครงการก่อสร้างอาคารเรียนภาครัฐ แตกต่างกบัผูว้า่จา้งท่ี

เป็นเทศบาล โรงเรียน อาชีวศึกษา และมหาวทิยาลยั  

 สมมติฐานท่ี 2 พบว่า อายุของหน่วยงานท่ีแตกต่างกนั มีความล่าชา้ของโครงการก่อสร้างอาคารเรียน

ภาครัฐ ในเขตพ้ืนท่ีปริมณฑล แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยหน่วยงานท่ีมีอาย ุ6-10 ปี                

มีความล่าชา้ของโครงการก่อสร้างอาคารเรียนภาครัฐ แตกต่างกบัหน่วยงานท่ีมีอายุ 10-15 ปี หน่วยงานท่ีมีอายุ   

10-15 ปี มีความล่าช้าของโครงการก่อสร้างอาคารเรียนภาครัฐ แตกต่างกับหน่วยงานท่ีมีอายุ 16-20 ปี และ

หน่วยงานท่ีมีอาย ุ16-20 ปี มีความล่าชา้ของโครงการก่อสร้างอาคารเรียนภาครัฐ แตกต่างกบัหน่วยงานท่ีมีอายุ             

21 ปี ข้ึนไป  
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 สมมติฐานท่ี 3 ขนาดขององค์กรท่ีแตกต่างกนั มีความล่าชา้ของโครงการก่อสร้างอาคารเรียนภาครัฐ                  

ในเขตพ้ืนท่ีปริมณฑล ไม่แตกต่างกนั  

 สมมติฐานท่ี 4 ประเภทงานก่อสร้างอาคารท่ีแตกต่างกนั มีความล่าชา้ของโครงการก่อสร้างอาคารเรียน

ภาครัฐ ในเขตพ้ืนท่ีปริมณฑล ไม่แตกต่างกนั 

 สมมติฐานท่ี 5 มูลค่าโครงการก่อสร้างท่ีแตกต่างกนั มีความล่าชา้ของโครงการก่อสร้างอาคารเรียน

ภาครัฐ ในเขตพ้ืนท่ีปริมณฑล ไม่แตกต่างกนั 

 สมมติฐานท่ี 6 ปัจจัยด้านบุคลากร มีความสัมพนัธ์กับความล่าช้าของโครงการก่อสร้างอาคารเรียน

ภาครัฐ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีความสมัพนัธ์กนัในทางบวก ระดบัค่อนขา้งตํ่ามาก   

 สมมติฐานท่ี 7 ปัจจยัดา้นการบริหาร มีความสัมพนัธ์กบัความล่าชา้ของโครงการก่อสร้างอาคารเรียน

ภาครัฐ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีความสมัพนัธ์กนัในทางบวก ระดบัค่อนขา้งตํ่า  

 สมมติฐานท่ี 8 ปัจจยัดา้นการเงิน มีความสมัพนัธ์กบัความล่าชา้ของโครงการก่อสร้างอาคารเรียนภาครัฐ 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีความสมัพนัธ์กนัในทางบวก ระดบัค่อนขา้งตํ่า  

 สมมติฐานท่ี 9 ปัจจยัสภาพภูมิอากาศ มีความสัมพนัธ์กบัความล่าชา้ของโครงการก่อสร้างอาคารเรียน

ภาครัฐ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีความสมัพนัธ์กนัในทางบวก ระดบัค่อนขา้งตํ่า  

 สมมติฐานท่ี 10 ปัจจัยกฎระเบียบและข้อกฎหมายจากภาครัฐ มีความสัมพนัธ์กับความล่าช้าของ

โครงการก่อสร้างอาคารเรียนภาครัฐ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  โดยมีความสัมพนัธ์กนัในทางบวก 

ระดบัค่อนขา้งตํ่ามาก  

 

6.  สรุปผลการวจัิย 

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลผลการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีทาํให้เกิดความล่าชา้ของโครงการก่อสร้างอาคารเรียน

ภาครัฐ ในเขตพ้ืนท่ีปริมณฑล สามารถสรุปผลการวจิยัได ้ดงัต่อไปน้ี 

1) ข้อมูลคุณลกัษณะขององค์กร 

ผูว้า่จา้งส่วนใหญ่เป็นโรงเรียน ร้อยละ 18 มีอายขุองหน่วยงานตั้งแต่ 21 ปีข้ึนไป ร้อยละ 24.25 ส่วนใหญ่

เป็นหน่วยงานขนาดใหญ่พิเศษ (1,680 ข้ึนไป) ร้อยละ 34.25 โดยมีการจ้างทาํอาคารเรียน ร้อยละ 29.75 และ

โครงการก่อสร้างมีมูลค่า 6-10 ลา้นบาท ร้อยละ 22.75 

2) ปัจจยัทีท่าํให้เกดิความล่าช้าของงานก่อสร้าง 

โดยภาพรวมผู ้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 3.89                            

เม่ือพิจารณาจาํแนกตามรายดา้น พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นบุคลากร รองลงมา 

ปัจจยัดา้นการเงิน ปัจจยัดา้นการบริหาร มีปัจจยัสภาพภูมิอากาศ และปัจจยักฎระเบียบและขอ้กฎหมายจากภาครัฐ 

3) ความล่าช้าของงานก่อสร้างอาคารเรียนภาครัฐ 

โดยภาพรวมผู ้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.95                              

เม่ือพิจารณาจาํแนกตามรายขอ้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นต่อประเด็นส่งมอบงานไม่ทนัตาม

กําหนดเวลาแล้วเสร็จ รองลงมา ประเด็นการก่อสร้างต้องขยายระยะเวลาในการก่อสร้างออกไป ประเด็น                      

การดาํเนินการก่อสร้างไม่สอดคลอ้งกบัสัญญาสัญญาก่อสร้าง และประเด็นการดาํเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตาม

เป้าหมายท่ีวางไว ้
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4) ผลทดสอบสมมุตฐิาน 

ผลการทดสอบสมมติฐานด้านคุณลักษณะองค์กร พบวา่ ประเภทของผูว้า่จา้ง และอายขุองหน่วยงานท่ี

แตกต่างกนั มีความล่าชา้ของโครงการก่อสร้างอาคารเรียนภาครัฐ ในเขตพ้ืนท่ีปริมณฑล แตกต่างกนั อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผลการทดสอบสมมติฐานด้านปัจจัยที่ทําให้เกิดความล่าช้าของงานก่อสร้าง พบวา่ ปัจจยัดา้นบุคลากร 

ปัจจยัดา้นการบริหาร ปัจจยัดา้นการเงิน ปัจจยัสภาพภูมิอากาศ และปัจจยักฎระเบียบและขอ้กฎหมายจากภาครัฐ  

มีความสมัพนัธ์กบัความล่าชา้ของโครงการก่อสร้างอาคารเรียนภาครัฐ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะสําหรับผู้ประกอบการ  

 ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุท่ีก่อให้เกิดความล่าช้ามากท่ีสุด คือ การขาดแคลนแรงงาน

ก่อสร้าง และผูป้ฏิบติังานหรือแรงงานขาดความรู้ ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน ดงันั้นผูว้า่จา้ง

ควรท่ีจะจดัประชุม วางแผน ในแต่ละโครงการ ควรมีบุคลากรท่ีเชียวชาญทางการก่อสร้างดา้นใดบา้ง อีกทั้ง

ผูรั้บเหมาตอ้งมีการวางแผนในดา้นสรรหาบุคลากรให้เพียงพอและเหมาะสมกบังาน โดยบุคลากรมีความสาํคญั

เป็นอย่างมากท่ีจะขบัเคล่ือนให้งานสําเร็จตามแผนงานท่ีไดว้างไว ้หากมีบุคลากรในการวางแผนการก่อสร้าง                 

ไม่เพียงพอก็จะทาํใหง้านเกิดความล่าชา้ไดเ้ช่นกนั 

 ปัจจัยด้านการเงิน ปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุท่ีก่อให้เกิดความล่าช้ามากท่ีสุด คือ การขาดสภาพคล่องเงิน

หมุนเวียนของบริษัทรับเหมา และการเบิกจ่ายเงินตามงวดงานมีความล่าช้า ไม่เป็นไปตามกําหนด ดังนั้น                      

ในขั้นตอนการประกวดราคาควรให้มีเอกสารแสดงสภาพคล่องทางบัญชีของบริษัทท่ีร่วมประกวดราคา

ประกอบด้วย ทั้ งน้ีเพ่ือเป็นการตรวจสอบสภาพทางการเงินของผูรั้บเหมาว่ามีความพร้อมในการดาํเนินการ

ก่อสร้างมากนอ้ยเพียงใด ถา้หากผูรั้บเหมามีสภาพคล่องทางการเงินท่ีไม่ดีอาจทาํให้ในการดาํเนินการก่อสร้างมี

ปัญหา ทาํใหเ้กิดความล่าชา้ตามมาได ้อีกทั้งผูว้า่จา้งควรจะจดัการประชุมกบัเจา้ของโครงการและช้ีแจงปัญหาของ

การจ่ายเงินงวดไม่เป็นไปตามกาํหนดและทาํหนงัสือสญัญาการจ่ายเงินงวดค่าจา้งใหช้ดัเจน 

 ปัจจยัดา้นการบริหาร ปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุท่ีก่อใหเ้กิดความล่าชา้ มากท่ีสุด การติดต่อประสานงานทาํได้

ยากเน่ืองจากมีหลายฝ่ายงานท่ีเก่ียวขอ้ง และมีความล่าชา้ในการจดัหาเคร่ืองมือ อุปกรณ์ ดงันั้น ดงันั้น ผูว้า่จา้งควร

มีการจดัเตรียมวสัดุก่อสร้างให้พร้อม และไดต้ามระยะเวลาท่ีกาํหนด เน่ืองจากวสัดุก่อสร้างเป็นทรัพยากรท่ีมี

บทบาทสาํหรับใชใ้นการก่อสร้าง ถา้สามารถจดัหาวสัดุไดต้รงตามความตอ้งการของเจา้ของโครงการทั้งคุณภาพ 

ปริมาณ และงบประมาณท่ีตั้งไว ้ก็จะทาํใหง้านของโครงการก่อสร้างนั้นบรรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมายท่ีไดก้าํหนดไว ้

 ปัจจยัสภาพภูมิอากาศ ปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุท่ีก่อให้เกิดความล่าชา้ มากท่ีสุด คือสภาพพ้ืนท่ีในการทาํงาน

เกิดจากการเปล่ียนแปลงไปจากแบบคู่สัญญา เกิดภยัธรรมชาติ เช่น อุทกภยั วาตภยั และสภาพภูมิอากาศไม่

เอ้ืออาํนวย เช่น ฝนตก ดงันั้นผูว้า่จา้งและผูรั้บเหมาควรออกแบบสาํรวจพ้ืนท่ีก่อสร้างอยา่งระเอียดก่อนทาํสญัญา 

และควรกาํหนดแผนสํารองไวห้ากงานก่อสร้างตอ้งดาํเนินในเวลาท่ีฝนตก อีกทั้งควรมีการคาดการณ์ล่วงหนา้ 

หากประเมินวา่จะเกิดเกิดภยัธรรมชาติ โดยเร่งงานท่ีอาจไดรั้บผลกระทบก่อน   

 ปัจจยักฎระเบียบและขอ้กฎหมายจากภาครัฐ ปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุท่ีก่อให้เกิดความล่าชา้ มากท่ีสุด คือ 

กฎระเบียบของเจา้ของพ้ืนท่ีไม่สอดคลอ้งกบังานก่อสร้าง และสัญญาจา้งขดัแยง้กบัหลกักฎหมาย ดงันั้น ผูว้า่จา้ง
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ควรตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของแบบรูปรายการ แบบรายละเอียด และขอ้กาํหนดการก่อสร้าง 

ถา้มีขอ้สงสยัควรรีบปรึกษาผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ก่อนดาํเนินการจดัจา้ง เพ่ือใหง้านก่อสร้างเป็นนไปตามแผนท่ีวางไว ้

 

8. ข้อเสนอแนะในการทาํการศึกษาต่อไป 

 1) ในการวจิยัคร้ังต่อไป ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความล่าชา้ของโครงการก่อสร้างอาคารเรียนภาครัฐ 

ของผูว้า่จา้งแต่ละประเภท วา่มีความเหมือนหรือแตกต่างกนัอยา่งไร เพ่ือนาํผลการศึกษาไปปรับปรุงกระบวนการ

จัดสรรงบประมาณ การซ้ือจัดจา้งให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพ่ือไม่ให้เกิดความล่าช้าในโครงการก่อสร้าง

อาคารเรียนภาครัฐในอนาคต 

 2) การศึกษาคร้ังน้ีทาํการศึกษาเฉพาะในเขตพ้ืนท่ีปริมณฑลเท่านั้น ดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไป จะ

ศึกษาปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดความล่าชา้ของโครงการก่อสร้างอาคารเรียนภาครัฐ ในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ เพ่ิมเติม เพ่ือจะไดท้ราบ

สาเหตุท่ีเป็นปัญหาของแต่ละพ้ืนท่ี เพ่ือจะเป็นประโยชน์สาํหรับผูว้า่จา้ง และผูรั้บเหมาในพ้ืนท่ีนั้นๆ โดยอาจหา

แนวทางในการป้องกนั เพ่ือไม่ใหเ้กิดความล่าชา้ในการก่อสร้างอาคารเรียนภาครัฐได ้
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บทคัดย่อ 

 งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพ่ือศึกษาระดบักลยทุธ์การตลาดดิจิทลัท่ีส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ

ประกนัชีวิต ของผูบ้ริโภคเจนเนอเรชัน่เอ็กซ์และเจนเนอเรชัน่วาย เขตกรุงเทพมหานคร และ 2) เพ่ือศึกษาปัจจยั

กลยุทธ์การตลาดดิจิทลัท่ีส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิต ของผูบ้ริโภคเจนเนอเรชัน่เอ็กซ์และ 

เจนเนอเรชั่นวาย เขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการศึกษา กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้น

การศึกษาคือ ผูบ้ริโภคเจนเนอเรชัน่เอก็ซ์และเจนเนอเรชัน่วาย เขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน สถิติท่ีใชใ้น

การวเิคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  

ผลการศึกษา พบวา่  1) ระดบักลยทุธ์การตลาดดิจิทลัท่ีส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิต 

ของผูบ้ริโภคเจนเนอเรชัน่เอ็กซ์และเจนเนอเรชัน่วาย เขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย (1) ดา้นความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภค (2) ดา้นตน้ทุนของผูบ้ริโภค (3) ดา้นความสะดวกในการซ้ือ และ (4) ดา้นการส่ือสาร โดยภาพรวม

อยู่ในระดบัปานกลาง สําหรับระดบักระบวนการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิต ของผูบ้ริโภคเจนเนอเรชัน่เอ็กซ์และ 

เจนเนอเรชัน่วาย เขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย (1) ดา้นความตั้งใจ (2) ดา้นความปรารถนา (3) ดา้นการตดัสินใจ

ซ้ือสินคา้และบริการ และ (4) ดา้นความสนใจ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  และ 2) ปัจจยักลยทุธ์การตลาดดิจิทลั 

ประกอบดว้ยดา้นความตอ้งการของผูบ้ริโภค ดา้นตน้ทุนของผูบ้ริโภค และดา้นความสะดวกในการซ้ือท่ีส่งผลต่อ



การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 17 และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ คร้ังท่ี 7 มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ ประจาํปี 2565 

862 

กระบวนการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิต ของผูบ้ริโภคเจนเนอเรชัน่เอก็ซ์และเจนเนอเรชัน่วาย เขตกรุงเทพมหานคร

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 

คาํสําคญั: กลยทุธ์การตลาดดิจิทลั, กระบวนการตดัสินใจซ้ือ, ประกนัชีวติ 

 

ABSTRACT 

 This research aims 1) to study the level of digital marketing strategies that affect life insurance purchase 

decision process of generation X and generation Y consumers Bangkok and (2) to study the digital marketing 

strategies that affect life insurance purchase decision process of generation X and generation Y consumers 

Bangkok. In the Royal Patronage Using questionnaires as educational tools. The samples used in the study were 

400 personnel of Generation X and Generation Y consumers Bangkok. The statistics used in the analysis These 

are frequency, percentage, mean, standard deviation, and stepwise multiple regression analysis 

The results showed that 1) the level of digital marketing strategies affecting life insurance purchase 

decision process of generation X and generation Y consumers Bangkok. The Royal Patronage consists of (1) 

consumer demand, (2) consumer cost, (3) convenience of purchase, and (4) communication  Overall, it was at a 

moderate level. for the level of life insurance purchase decision process of generation X and generation Y 

consumers Bangkok consisting of (1) intention, (2) desire, (3) decision to purchase goods and services, and                     

(4) interest Overall, the overall level is at a high level and 2) the digital marketing strategy factor. Consists of 

consumer demand cost of consumers and the convenience of purchasing that affects the decision-making process 

to buy life insurance of Generation X and Generation Y consumers Bangkok area was statistically significant at 

0.01 level. 

 

Keywords: Digital Marketing Strategies, Decision Process, Life Insurance 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 ปัจจุบนัการประกนัชีวิตเขา้มามีบทบาทเป็นอยา่งมากในการวางแผนอนาคตของคนไทย เน่ืองจากเป็น

เคร่ืองมือทางการเงินอยา่งหน่ึงท่ีช่วยบรรเทาหรือแบ่งเบาภาระทางการเงินของครอบครัวเม่ือเกิดเหตุท่ีคาดไม่ถึง 

ไม่วา่จะเป็นการเจ็บป่วย อุบติัเหตุ หรือเสียชีวิต อีกทั้งตอ้งประสบกบัความเส่ียงภยัอ่ืนๆ และแนวโนม้ของสงัคม

สูงอายุในอนาคต ประชาชนจึงตระหนกัถึงความสําคญัของการดูแลสุขภาพและการวางแผนชีวิตในวยัเกษียณ  

โดยการซ้ือประกนัชีวิตมากข้ึน นอกจากน้ีประกนัชีวิตยงัเป็นช่องทางหน่ึงในการออมเงิน การลงทุน และไดรั้บ

สิทธิประโยชน์การลดหย่อนภาษี (พิชญาภา ชินคาํ และจุรีวลัย ์ภกัดีวุฒิ, 2561) ดว้ยสภาพเศรษฐกิจและสังคม

ส่งผลให้ประชากรของประเทศไทยตอ้งด้ินรนดา้นอาชีพและความเป็นอยูต่่างๆ เพ่ือใหด้าํรงอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่ง

ราบร่ืนและมีความสุข ประกนัชีวติเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีสาํคญัในการตดัสินใจสร้างความมัน่ใจหรือความเช่ือมัน่ใน

การดาํรงชีวิตของผูค้นในสังคม (หฤษฎ์ กุลแพทย ์ชาญเดช เจริญวิริยะกุล และวราพร ดาํรงค์กูลสมบติั, 2564) 

ปัจจุบนัคนวยัทาํงานมีกาํลงัซ้ือเพ่ิมมากข้ึน รวมถึงมีความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองการวางแผนทางการเงิน การดูแล

สุขภาพ การวางแผนเกษียณอายุ และการเสริมสร้างความมัน่คงในชีวิต เพราะมีความต่ืนตวัและกังวลกับค่า
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รักษาพยาบาลท่ีเพ่ิมสูงข้ึนทุกปี โดยอาศยัประกนัชีวติเป็นเคร่ืองมือบริหารความเส่ียง ใชห้ลกัการเก็บสะสมเงิน

กอ้นเล็ก เพ่ือแลกเงินกอ้นใหญ่ เม่ือเกิดการไม่คาดฝันเกิดข้ึน บริษทัประกนัชีวิตจะบรรเทาความเดือดร้อนใน

เหตุการณ์ไม่คาดน้ีดว้ยการจ่ายเงินทดแทน หรือจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามท่ีตกลงกนัเป็นลายอกัษรในกรมธรรม์

ประกนัชีวิต ปัญหาการดาํรงชีวิตท่ียากลาํบากมีอตัราความเส่ียงสูงเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ อนัเน่ืองมาจากปัจจยัหลาย

ประการ เช่น การเกิดอุบติัเหตุ การระบาดของโรคติดตอ่สายพนัธ์ุใหม่ ความตึงเครียดจากสภาวะทางเศรษฐกิจของ

โลกส่ิงเหล่าน้ีลว้นบัน่ทอนความมัน่คงของชีวิตก่อให้เกิดความเครียดและกงัวลใจหลายดา้น เช่น ดา้นเศรษฐกิจ 

เกิดความกงัวลใจดา้นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการรักษาพยาบาล ดา้นความมัน่คงในชีวิต เกิดความกงัวลใจดา้นภาระท่ี

ตอ้งรับผิดชอบหากเกิดการสูญเสียชีวติเละทรัพยสิ์น จากความกงัวลต่างๆ ส่งผลทาํใหป้ระชาชนตอ้งการแสวงหา 

ความมัน่คงต่อชีวติหรือลดความเส่ียงในการดาํเนินชีวติ 

ปัจจุบนัในประเทศไทย มีบริษทัประกนัชีวิตท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย 22 บริษทั บริษทัประกนัชีวติ

สาขาบริษทัต่างประเทศ 1 บริษทั และบริษทัประกนัภยัต่อ (ชีวิต) 1 บริษทั (สมาคมประกนัชีวิตไทย, 2565) จึงทาํ

ใหก้ารแข่งขนัของของธุรกิจประกนัชีวติค่อนขา้งสูง เม่ือพิจารณาส่วนแบ่งการตลาด พบวา่ มีบริษทัประกนัชีวติท่ี

เป็นเจา้ตลาดอยู ่4 บริษทั ไดแ้ก่ บริษทั เอไอเอ จาํกดั บริษทั เมืองไทยประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) บริษทัไทย

ประกนัชีวติ จาํกดั (มหาชนและบริษทั กรุงไทยแอกซ่า ประกนัชีวติ จาํกดั (มหาชน) โดยครองส่วนแบ่งการตลาด

สูงถึงร้อยละ 60.93 ของภาพรวมทั้ งตลาดธุรกิจประกันชีวิต (สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม                       

การประกอบธุรกิจประกนัภยั, 2565) ในการเลือกซ้ือประกนัชีวิตของผูบ้ริโภคมีหลายปัจจยัมีใชใ้นการพิจารณา 

เช่น ความน่าเช่ือถือของบริษทั แบบประกนัท่ีไดป้ระโยชน์สูงสุด หรือความคุม้ครอง เป็นตน้ รวมถึงในปัจจุบนั

การประกนัชีวิตท่ีมีแบบออมเพ่ือรับดอกเบ้ียและผลตอบแทนท่ีสูง บริษทัประกนัชีวิตจึงมีการแข่งขนักนัออก

ผลิตภณัฑรู์ปแบบต่างๆ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้เพ่ิมมากข้ึนและลดขอ้จาํกดัเง่ือนไขการทาํประกนั

ชีวิตลง ดงันั้น แต่ละบริษทัจึงมีการปรับตวัอยู่เสมอเพ่ือรองรับความตอ้งการของลูกคา้ และมีการปรับเปล่ียน

นโยบายการบริหารการขายให้มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน เช่น การพฒันาผลิตภณัฑ์ให้มีความ

หลากหลาย การพฒันาการให้บริการท่ีมุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศในทุกๆ ดา้น ดว้ยการนาํเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมา

สนับสนุนการดาํเนินงาน การพฒันาและเพ่ิมช่องทางการจาํหน่ายให้มากข้ึนครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย รวมถึง               

การพฒันาการประชาสัมพนัธ์ทุกส่ือเพ่ือนาํเสนอผลิตภณัฑอ์ยา่งทัว่ถึง การจดัทาํส่ือประชาสัมพนัธ์ใหค้วามรู้ผ่าน

ช่องทางโซเชียลมีเดีย (Social media)ท่ีเนน้การเขา้ถึงขอ้มูลของผูบ้ริโภคไดส้ะดวก และรวดเร็ว การพฒันาช่อง

ทางการจาํหน่ายให้หลากหลาย เช่น ช่องทางการขายออนไลน์ การขายกรมธรรมแ์บบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้ง

พฒันารูปแบบการใหบ้ริการใหท้นัสมยั สะดวก สบาย และสร้างความประทบัใจในการใชบ้ริการ เพ่ือรองรับรูปแบบ 

การดาํรงชีวิต (Life Style) ของลูกคา้แต่ละราย เน่ืองจากปัจจุบนัแนวโนม้พฤติกรรมลูกคา้มีความหลากหลายมากข้ึน 

เพราะปัจจยัทางสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจ สาธารณสุข รวมทั้งปัจจยัหลายอยา่งเปล่ียนแปลงไป (สมบติัสรฤทธ์ิ 

ทรัพยส์มบติั และอารีย ์นยัพินิจ, 2562) 

จากสภาพปัญหาสถานการณ์การเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว และคาดไม่ถึงส่งผลใหผู้บ้ริโภคอยา่งเราตอ้ง

ปรับตวัและรับมือการใชชี้วิตให้สอดรับกบัสถานะการณ์ต่างๆ ซ่ึงจะเห็นไดว้่าผูบ้ริโภคท่ีไดรั้บผลกระทบและ 

ตอ้งปรับตวัมากท่ีสุด คือ กลุ่มคนทาํงานนอกบ้านซ่ึงอยู่ในช่วงอายุระหว่าง 22-60 ปี จัดอยู่ในกลุ่มผูบ้ริโภค                        

เจนเนอเรชัน่เอก็ซ์และเจนเนอเรชัน่วายเป็นส่วนใหญ่ และในทางตรงกนัขา้มกนั กลุ่มผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีก็เป็นกลุ่มท่ี

เป็นเป้าหมายหลกัท่ีสามารถทาํยอดขายของสินคา้ออนไลน์ใหเ้พ่ิมสูงข้ึนดว้ยนบัเป็นการพลิกวิกฤตใหเ้ป็นโอกาส

ทางธุรกิจอย่างแทจ้ริง ผูป้ระกอบการทั้ งท่ีเป็นธุรกิจร้านสินคา้ออนไลน์ และผูป้ระกอบการท่ีทาํธุรกิจสินคา้
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ออนไลน์โดยตรง จาํเป็นตอ้งปรับวธีิการทางธุรกิจ และพฒันากลยทุธ์ทางการตลาด ไม่ใช่แค่เพียงปัจจยัการตลาด 

ท่ีประกอบไปด้วย ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาํหน่าย หรือการส่งเสริมการตลาด เท่านั้น ธุรกิจสินคา้

ออนไลน์ยงัจาํเป็นตอ้งพฒันากลยุทธ์เพ่ือการรับรู้คุณค่าของตราสินคา้ของกลุ่มผูบ้ริโภคของตน ให้สอดรับกบั

ความตอ้งการของผูบ้ริโภคหลกั ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนวยัทาํงานซ่ึงอยูใ่นกลุ่มผูบ้ริโภคเจนเนอเรชัน่เอ็กซ์และ

เจนเนอเรชั่นวาย จากความสําคญัน้ีทาํให้ ผูว้ิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษากลยุทธ์การตลาดดิจิทัลท่ีมีผลต่อ

กระบวนการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิต ของผูบ้ริโภคเจนเนอเรชัน่เอก็ซ์และเจนเนอเรชัน่วาย เขตกรุงเทพมหานคร 

เพ่ือนาํไปใชพ้ฒันาและปรับปรุงการขายกรมธรรมป์ระกนัชีวิต โดยผลการวิจยัสามารถนาํไปใชใ้นการปรับปรุง

ผลิตภณัฑ์ประกนัชีวิต สําหรับคุม้ครองวงเงินท่ีสอดคลอ้งและเหมาะสมกบัความตอ้งการของทุกฝ่าย รูปแบบ              

การให้บริการ การนาํเสนอความคุม้ค่าทางการเงิน การให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่าย รวมไปถึงการวาง                

กลยุทธ์ทางการตลาดและแผนธุรกิจ สําหรับธนาคารพาณิชย/์บริษทัประกนัชีวิตนาํผลวิจยัท่ีไดไ้ปใชป้ระโยชน์

ต่อไปและเป็นแนวทางเพ่ือการศึกษาในประเด็นอ่ืนในอนาคตต่อไป  

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาระดบักลยทุธ์การตลาดดิจิทลัท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวติ ของผูบ้ริโภค

เจนเนอเรชัน่เอก็ซ์และเจนเนอเรชัน่วาย เขตกรุงเทพมหานคร 

(2) เพ่ือศึกษาปัจจยักลยทุธ์การตลาดดิจิทลัท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวติ ของผูบ้ริโภค

เจนเนอเรชัน่เอก็ซ์และเจนเนอเรชัน่วาย เขตกรุงเทพมหานคร 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบักลยุทธ์การตลาดดจิทิลั 

ณฐมน กสัปะ และ ฐิตารีย ์ศิริมงคล (2564); กฤษติญา มูลศรี (2564) ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวขอ้ง

กบักลยทุธ์การตลาดดิจิทลั โดยให้นิยามวา่ ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ตวัแปรทางการตลาดท่ีสามารถ

ควบคุมได ้ซ่ึงบริษทันาํมาใชร่้วมกนัเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งตรงจุด และซ้ือ

สินคา้หรือใชบ้ริการของธุรกิจต่อไป ทั้งน้ีโลกของการแข่งขนัทางการตลาดในยคุดิจิทลัท่ีตอ้งพฒันาปรับปรุงและ

เปล่ียนแปลง จึงมีการปรับมุมมองแนวความคิดจาก 4P’s พฒันามาเป็นการตลาดผ่านมุมมองลูกคา้ 4C’s เร่ิมถูก

กล่าวถึงในปี 1990 โดยแนวคิดของ Lauterborn (1990, อา้งถึงใน ณฐมน กัสปะ และ ฐิตารีย ์ศิริมงคล, 2564)                   

ท่ีนาํเสนอแนวคิดเป็นการแบ่งของ 4P’s แบบเก่าเปล่ียนมาในรูปแบบท่ีเนน้ท่ีลูกคา้เป็นหลกั โดยจาก 4P’s เดิมท่ี

เน้นท่ีตลาดแบบ Mass เปล่ียนเป็นการเน้นการตลาดแบบ Niche ซ่ึง 4C’s เน้นการรับรู้ของลูกคา้โดยแบ่งออก               

เป็น 4 กลุ่ม คือ  1) ความต้องการของผูบ้ริโภค (Consumer)ซ่ึงมองสะท้อนมุมกลับในด้านสินคา้ (Products)                      

ในส่วนประสมทางการตลาด 4P’s นัน่เอง 2) ตน้ทุนของผูบ้ริโภค (Cost) การกาํหนดราคาของสินคา้ตอ้งคาํนึงถึง

ตน้ทุนของผูบ้ริโภคมากกวา่ตน้ทุนทางการธุรกิจ ซ่ึงความรู้สึกคุม้ค่าของผูบ้ริโภคแต่ละคนไม่เท่ากนั เป็นการสะทอ้น

มุมกลบัในดา้นตน้ทุนการผลิต (Price)  3) ความสะดวกในการซ้ือ (Convenience) เป็นมุมมองในฝ่ังตรงขา้มของ

ส่วนประสมทางการตลาด 4’Ps ในด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) และ 4) การส่ือสาร (Communication)  

เป็นมุมกลบัของส่วนประสมทางการตลาด 4P’s ในดา้นการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ (Promotion) 
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แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือ 

นกัการตลาดไดอ้ธิบายกระบวนการตอบสนอง (Response) เป็นลาํดบัขั้นตอน ตั้งแต่แรกเร่ิมท่ีผูบ้ริโภค

ไม่ทราบถึง สินค้าหรือบริการ ตราสินคา้ ผูผ้ลิต จนถึงการตัดสินใจซ้ือ โดยแสดงเป็นตารางแบบลาํดับขั้น                      

การตอบสนองของผูบ้ริโภค (Response Hierarchy Model) ท่ีมีลกัษณะความคลา้ยคลึงกัน แต่อาจจะมีเหตุผล

บางอยา่งท่ีแตกต่างกนั นกัการตลาดอาจพบวา่โมเดลใดโมเดลหน่ึงสามารถนาํไปใชว้างแผนการตลาดในสถานการณ์

ท่ีเหมาะสม โดยโมเดลท่ีใชเ้พ่ือศึกษากระบวนการตอบสนองมี AIDA Model เป็นส่วนหน่ึงของโมเดลในลาํดบั

ขั้นตอนการตอบสนองของผูบ้ริโภค (Response Hierarchy Model) ท่ีใชก้นัอย่างแพร่หลาย  ซ่ึงเป็นขั้นตอนเพ่ือ

ส่งเสริมการตลาด เพ่ือนาํไปสู่ กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค โดยใชโ้ฆษณา พนกังานขาย และการส่งเสริม

การตลาดในดา้นอ่ืน ๆ (Etzel, Walker & Stanton, 2001) เพ่ือให ้เกิดผลเป็นตามเป้าหมายในการติดต่อส่ือสารตาม

ขั้นตอน AIDA คือการส่งเสริมการขายซ่ึงประกอบดว้ย (1) เพ่ือเรียกความสนใจ (2) เพ่ือสร้างความ น่าสนใจ                  

(3) เพ่ือกระตุน้ใหเ้กิดความตอ้งการ (4) การดาํเนินการเพ่ือนาํไปสู่การตดัสินใจซ้ือ ตามลาํดบัขั้นตอน (Perreault, 

Cannon & McCarthy, 2009) ซ่ึงขั้นตอนทาํให้เห็นถึงความสําคญัในแต่ละขั้นตอนของการส่งเสริมการขาย ท่ีมี            

ผลต่อความรู้สึกของผูบ้ริโภคท่ีสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลาเพ่ือเป้าหมายท่ีตอ้งการให้เกิดการตอบสนอง 

ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการในแต่ละขั้นตอน และสามารถเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการตอบสนองของผูบ้ริโภคจาก

ขั้นตอนหน่ึงไปสู่ขั้นตอนถดัไปไดเ้ป็นอยา่งลาํดบัขั้น ทาํใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือในทา้ยท่ีสุด   

 3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

    ตวัแปรอสิระ              ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

3.3 สมมตฐิานการวจิยั 

 ปัจจยักลยทุธ์การตลาดดิจิทลัส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิต ของผูบ้ริโภคเจนเนอเรชัน่

เอก็ซ์และเจนเนอเรชัน่วาย เขตกรุงเทพมหานคร 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

4.1 แบบแผนการวจิยั  

บทความเร่ืองกลยุทธ์การตลาดดิจิทลัท่ีส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิต ของผูบ้ริโภค              

เจนเนอเรชัน่เอก็ซ์และเจนเนอเรชัน่วาย เขตกรุงเทพมหานคร เป็นวจิยัเชิงปริมาณ 

 

 

กลยุทธ์การตลาดดจิทิลั 

1) ความตอ้งการของผูบ้ริโภค  

2) ตน้ทุนของผูบ้ริโภค  

3) ความสะดวกในการซ้ือ  

4) การส่ือสาร  

 

กระบวนการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวติ 

ของผูบ้ริโภคเจนเนอเรชัน่เอก็ซ์ 

และเจนเนอเรชัน่วาย  

เขตกรุงเทพมหานคร 

 



การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 17 และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ คร้ังท่ี 7 มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ ประจาํปี 2565 

866 

4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคเจนเนอเรชัน่เอก็ซ์ช่วงอาย ุ41 – 60 ปี และเจนเนอเรชัน่วาย 

อายุระหว่าง 22 – 40 ปี เขตกรุงเทพมหานคร จํานวนเพศชาย 1,636,762 คน จํานวนเพศหญิง 1,833,446 คน                  

รวมทั้งหมด 3,470,208 คน (สาํนกับริหารการทะเบียน กรมการปกครอง, 2565) 

โดยกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน โดยแบ่งเป็นเจนเนอเรชัน่เอก็ซ์ 200 คน และเจนเนอเรชัน่วาย 

200 คน วิธีการคาํนวณหาขนาดของกลุ่มตวัอย่าง ผูว้ิจยัใชว้ิธีการคาํนวณการหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งในกรณี

ทราบจาํนวนประชากร จากสูตรของทาโร ยามาเน (Yamane, 1973)  

การสุ่มตวัอย่างใชว้ิธีการคดัเลือกแบบมีจุดประสงค/์เฉพาะเจาะจง(Purposive Selection) เป็นการคดัเลือก

กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีลกัษณะผูบ้ริโภคเจนเนอเรชัน่เอ็กซ์ช่วงอาย ุ41 – 60 ปี และเจนเนอเรชัน่วาย อายรุะหวา่ง 22 – 40 

ปี เขตกรุงเทพมหานครท่ีซ้ือประกนัชีวติมาแลว้ เท่านั้น 

4.3 เคร่ืองมือวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัไดจ้ดัสร้างข้ึนจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี

จากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใชศึ้กษากลยทุธ์การตลาดดิจิทลัท่ีส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตของ

ผูบ้ริโภคเจนเนอเรชัน่เอก็ซ์และเจนเนอเรชัน่วาย เขตกรุงเทพมหานครโดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 เก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ, ช่วงอาย,ุ สถานภาพ, ระดบัการศึกษา, รายได้

เฉล่ียต่อเดือน เป็นแบบสอบถามชนิดตรวจสอบรายการ มีจาํนวน 5 ขอ้ (ใชม้าตรวดัแบบ Nominal Scale, Ordinal 

Scale) 

ตอนท่ี 2 เก่ียวกับปัจจยักลยุทธ์การตลาดดิจิทลัท่ีส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตของ

ผูบ้ริโภคเจนเนอเรชัน่เอ็กซ์และเจนเนอเรชัน่วาย เขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 20 ขอ้ ในองคป์ระกอบ 4 ดา้น             

(ใชม้าตรวดัแบบ Interval Scale) 

ตอนท่ี 3 เก่ียวกับปัจจัยกระบวนการตดัสินใจซ้ือประกันชีวิต ของผูบ้ริโภคเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์และ 

เจนเนอเรชัน่วาย เขตกรุงเทพมหานคร มีจาํนวน 20 ขอ้ในองคป์ระกอบ 4 ดา้น (ใชม้าตรวดัแบบ Interval Scale) 

4.4 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

ผูว้ิจัยได้นําแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน สําหรับการศึกษาวิจัยไปทําการทดสอบหาค่าความเท่ียงตรง 

(validity) และความเช่ือมัน่ (reliability) ดงัน้ี  

1. การหาค่าความเท่ียงตรง โดยการตรวจสอบค่า IOC พบว่าแบบสอบถามท่ีทาํการประเมินไม่มี

ระดบัคะแนนตํ่ากว่า 0.6 (ภาคผนวก ก) อีกทั้ง ผูว้ิจยัไดน้าํมาปรับแกไ้ขต่อไปตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ 

และไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีปรึกษางานวจิยัแลว้ (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2560) 

2. นาํแบบสอบคาํถามท่ีผา่นการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยใชสู้ตร

การหาค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่า (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1990) เพ่ือทดสอบความเช่ือมัน่ของ

แบบสอบถาม (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2560) โดยผลการทดสอบความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือดว้ยการวดัความสอดคลอ้ง

ภายใน (Internal Consistency Method) ดว้ยสถิติครอนบาค อลัฟา (Cronbach’s Alpha) พบวา่มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 

0.9460 แสดงวา่แบบสอบถามมีความเช่ือถือ 

4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามท่ีไดรั้บทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกฉบบั และนาํมา

วเิคราะห์ทางสถิติโดยใชค้อมพิวเตอร์ในการคาํนวณค่าสถิติดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
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1. การวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงพรรณนา (Description Statistics) อธิบายลกัษณะประชากรศาสตร์

ของกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นตัวแปรเชิงคุณภาพ โดยใช้สถิติค่าความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage)                         

ส่วนลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นตวัแปรเชิงปริมาณ ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน ใช้ทดสอบสมมติฐาน โดยการตรวจสอบสหสัมพนัธ์ระหว่าง                  

ตวัแปรอิสระทุกตวั ตามเง่ือนไขท่ีวางเกณฑไ์วใ้นขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ของการวเิคราะห์ดว้ยรูปสมการถดถอยเชิงเส้น 

(Liner Regression Analysis) โดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยา่งง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment 

Correlation Coefficient) เพ่ือหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรเชิงปริมาณ ตรวจสอบความเหมาะสมตวัแบบของ

แบบสอบถาม โดยใช ้ค่า VIF (Variance Inflation Factor) มีค่าไม่เกิน 5 และค่า Tolerance มีค่าไม่ตํ่ากว่า 0.2 เพ่ือให้   

ตวัแปรอิสระทุกตวัไม่มีความสมัพนัธ์กนัและไม่เกิดความสมัพนัธ์เชิงพหุระหวา่งปัจจยั (Multicollinearity)  

3. การวิเคราะห์ตวัแบบของแบบสอบถาม ใชก้ารวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise 

Multiple Regression Analysis) โดยนาํตวัแปรเขา้ไปพยากรณ์ในตวัแบบ (Model) ทีละตวั 

 

5. ผลการวจัิย 

 1. ผลศึกษาวิเคราะห์เก่ียวกบัระดบักลยทุธ์การตลาดดิจิทลัท่ีส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือประกนั

ชีวติของผูบ้ริโภคเจนเนอเรชัน่เอก็ซ์และเจนเนอเรชัน่วาย เขตกรุงเทพมหานคร 

 

ตารางที ่1 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบักลยทุธ์การตลาดดิจิทลัท่ีส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจ 

 ซ้ือประกนัชีวติของผูบ้ริโภคเจนเนอเรชัน่เอก็ซ์และเจนเนอเรชัน่วาย เขตกรุงเทพมหานคร 

กลยุทธ์การตลาดดจิทิลั 𝐱𝐱� SD แปลผล 

1) ความตอ้งการของผูบ้ริโภค 3.35 0.235 ปานกลาง 

2) ตน้ทุนของผูบ้ริโภค 3.40 0.361 ปานกลาง 

3) ความสะดวกในการซ้ือ 3.36 0.314 ปานกลาง 

4) การส่ือสาร 3.40 0.232 ปานกลาง 

รวม 3.38 0.460 ปานกลาง 

 

จากตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัระดบั กลยทุธ์การตลาดดิจิทลัท่ีส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจ

ซ้ือประกนัชีวติ ของผูบ้ริโภคเจนเนอเรชัน่เอก็ซ์และเจนเนอเรชัน่วาย เขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ โดยภาพรวมอยู่

ในระดบัปานกลาง (x� =3.38, SD= 0.460) และหากพิจารณาเป็นดา้นขอ้ ลาํดบัแรก ตน้ทุนของผูบ้ริโภค อยู่ใน

ระดบัปานกลาง (x� =3.4, SD= 0.361) รองลงมา การส่ือสารมีค่าเฉล่ียอยู่ระดบัปานกลาง (x� =3.40, SD= 0.232) 

และ ความสะดวกในการซ้ือมีค่าเฉล่ียอยูร่ะดบัปานกลาง (x� =3.36, SD= 0.314) ส่วนลาํดบัสุดทา้ย ความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภคมีค่าเฉล่ียอยูร่ะดบัปานกลาง (x� =3.35, SD= 0.235) ตามลาํดบั 

2. ผลศึกษาวเิคราะห์เก่ียวกบัปัจจยักระบวนการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวติ ของผูบ้ริโภคเจนเนอเรชัน่เอก็ซ์

และเจนเนอเรชัน่วาย เขตกรุงเทพมหานคร 
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ตารางที ่2 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานปัจจยักระบวนการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวติ ของผูบ้ริโภค 

 เจนเนอเรชัน่เอก็ซ์และเจนเนอเรชัน่วาย เขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจยักระบวนการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวติ  𝐱𝐱� SD แปลผล 

1) ความตั้งใจ 3.43 0.349 มาก 

2) ความสนใจ  3.39 0.365 ปานกลาง 

3) ความปรารถนา  3.41 0.308 มาก 

4) การตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการ 3.43 0.369 มาก 

รวม 3.41 0.448 มาก 

 

จากตารางท่ี 2 ผลการวเิคราะห์เก่ียวกบัปัจจยักระบวนการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวติ ของผูบ้ริโภคเจนเนอ

เรชัน่เอ็กซ์และเจนเนอเรชัน่วาย เขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (x� =3.41, SD= 0.448) 

และหากพิจารณาเป็นด้านข้อ ลาํดับแรก ความตั้ งใจ อยู่ในระดับมาก (x� =3.43, SD= 0.349) รองลงมา การ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการมีค่าเฉล่ียอยู่ระดบัมาก (x� =3.43, SD= 0.369) และ ความปรารถนา มีค่าเฉล่ียอยู่

ระดับมาก (x� =3.41, SD= 0.308) ส่วนลาํดับสุดท้าย ความสนใจ มีค่าเฉล่ียอยู่ระดับปานกลาง (x� =3.39, SD= 

0.365) ตามลาํดบั 

3. ผลศึกษาวิเคราะห์รูปแบบกลยุทธ์การตลาดดิจิทลัท่ีส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิต 

ของผูบ้ริโภคเจนเนอเรชัน่เอก็ซ์และเจนเนอเรชัน่วาย เขตกรุงเทพมหานคร 

 

ตารางที ่3  การวเิคราะห์รูปแบบกลยทุธ์การตลาดดิจิทลัท่ีส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวติ  

 ของผูบ้ริโภคเจนเนอเรชัน่เอก็ซ์และเจนเนอเรชัน่วาย เขตกรุงเทพมหานคร 

กลยุทธ์การตลาดดจิทิลัทีส่่งผลต่อ

กระบวนการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวติ 

ของผู้บริโภคเจนเนอเรช่ันเอก็ซ์และ 

เจนเนอเรช่ันวาย เขตกรุงเทพมหานคร 

B S.E. T p-value Tolerance VIF 

ค่าคงท่ี (Constant) 0.424 0.082 5.186 0.000**   

ดา้นความตอ้งการของผูบ้ริโภค (x1) 0.223 0.022 10.173 0.000** 0.835 1.197 

ดา้นตน้ทุนของผูบ้ริโภค (x2) 0.247 0.024 10.209 0.000** 0.559 1.788 

ดา้นความสะดวกในการซ้ือ (x3) 0.400 0.023 17.173 0.000** 0.569 1.758 

  R= 0.891, R2 = 0.794, Adj R2 = 0.792, SE= 0.334 

หมายเหตุ : ค่า VIF ท่ีเหมาะสมไม่ควรเกิน 5.00; ค่า Tolerance ไม่ควรนอ้ยกวา่ .20 

** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 

จากตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ พบวา่ตวัแปรท่ีสามารถพยากรณ์กระบวนการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตของ

ผูบ้ริโภคเจนเนอเรชัน่เอ็กซ์และเจนเนอเรชัน่วาย เขตกรุงเทพมหานคร (Y) ไดแ้ก่ ดา้นความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

(x1) ดา้นตน้ทุนของผูบ้ริโภค (x2) และดา้นความสะดวกในการซ้ือ (x3) โดยตวัแปรเหล่าน้ีสามารถร่วมกนัพยากรณ์
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กระบวนการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิต ของผูบ้ริโภคเจนเนอเรชัน่เอก็ซ์และเจนเนอเรชัน่วาย เขตกรุงเทพมหานคร 

(y) ไดร้้อยละ 79.40 

ผูว้จิยัจึงนาํค่าสมัประสิทธ์ิของตวัพยากรณ์มาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปแบบของคะแนนมาตรฐาน 

ดัง น้ี  กระบวนการตัดสินใจซ้ือประกันชีวิต  ของผู ้บ ริโภคเจนเนอเรชั่น เอ็กซ์และเจนเนอเรชั่นวาย  

เขตกรุงเทพมหานคร = 0.424 + (0.223*ดา้นความตอ้งการของผูบ้ริโภค ) + (0.247*ดา้นตน้ทุนของผูบ้ริโภค) + 

(0.400*ดา้นความสะดวกในการซ้ือ) 

 

6. อภิปรายผล  

 1. ระดบักลยทุธ์การตลาดดิจิทลัท่ีส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวติ ของผูบ้ริโภคเจนเนอเรชัน่

เอ็กซ์และเจนเนอเรชัน่วาย เขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และหากพิจารณาเป็น

ดา้นขอ้ ลาํดบัแรก ตน้ทุนของผูบ้ริโภค อยูใ่นระดบัปานกลาง รองลงมา การส่ือสารมีค่าเฉล่ียอยูร่ะดบัปานกลาง 

และ ความสะดวกในการซ้ือมีค่าเฉล่ียอยูร่ะดบัปานกลาง ส่วนลาํดบัสุดทา้ย ความตอ้งการของผูบ้ริโภคมีค่าเฉล่ีย

อยูร่ะดบัปานกลาง และระดบัปัจจยักระบวนการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวติ ของผูบ้ริโภคเจนเนอเรชัน่เอก็ซ์และเจน

เนอเรชัน่วาย เขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และหากพิจารณาเป็นดา้นขอ้ ลาํดบัแรก 

ความตั้งใจ อยู่ในระดับมาก รองลงมา การตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการมีค่าเฉล่ียอยู่ระดับมาก และ ความ

ปรารถนา มีค่าเฉล่ียอยู่ระดบัมาก ส่วนลาํดบัสุดทา้ย ความสนใจ มีค่าเฉล่ียอยูร่ะดบัปานกลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

สมบติัสรฤทธ์ิ ทรัพยส์มบติั และอารีย ์นยัพินิจ (2562) ศึกษาเร่ือง “การกาํหนดแนวทางการตลาดเพ่ือการตดัสินใจ

เลือกซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตของผูบ้ริโภค ในเขตจงัหวดัขอนแก่น” ผลการศึกษาพบวา่ แนวทางการตลาดเพ่ือ

การตดัสินใจเลือกซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตของผูบ้ริโภค ในเขตจงัหวดัขอนแก่น ดังน้ี 1) โครงการการปรับ

ช่องทางการขายใหท้นักบัพฤติกรรมลูกคา้ในยคุ Digital 2) โครงการป้องกนัตน้ทุนบานปลายจากการคุม้ครองเกิน

ความตอ้งการ 3) โครงการทาํขั้นตอนการประกนัชีวติเป็นเร่ืองง่าย นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัเบลล ์นาธาเนียล จิร

เดชนนัท์ และกฤษฎา ตนัเปาว ์(2562) ศึกษาเร่ือง “รูปแบบการบริหารจดัการธุรกิจประกนัชีวติท่ีมีประสิทธิภาพ 

ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ไทยแลนด์ 4.0” ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยการตลาดดิจิทัล มี 3 ตวัแปรย่อย และปัจจัย

กระบวนการบริหารจดัการ มี 4 ตวัแปรยอ่ยทั้งหมด โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบั นีลุบล 

เดชพละ (2561) ศึกษาเร่ือง “กลยุทธ์การเพ่ิมยอดขายกรมธรรม์ประกันชีวิต ธนาคารกรุงไทย สาขาประทาย 

จงัหวดันครราชสีมา” ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและดา้นภาพลกัษณ์องค์กร มีผลต่อ              

การตดัสินใจซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวติ ในระดบัมาก 

2. ปัจจยักลยทุธ์การตลาดดิจิทลั ประกอบดว้ยดา้นความตอ้งการของผูบ้ริโภค ดา้นตน้ทุนของผูบ้ริโภค 

และดา้นความสะดวกในการซ้ือท่ีส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิต ของผูบ้ริโภคเจนเนอเรชัน่เอก็ซ์

และเจนเนอเรชัน่วาย เขตกรุงเทพมหานครมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัปิยะดา วีระวฒันาพงษ์ 

(2562) ศึกษาเร่ือง “การพฒันาตวัแบบกลยทุธ์การตลาดบริการเพ่ือสร้างการรับรู้คุณค่าของตวัแทนประกนัชีวิตใน

ภาคเหนือตอนล่างของไทย” มีผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งตวัแทนประกนัชีวติในภาคเหนือตอนล่างของไทย

มีการนาํกลยทุธ์การตลาดบริการเพ่ือสร้างการรับรู้คุณค่าไปใชใ้นระดบัมาก ซ่ึงกลยทุธ์การตลาดบริการทุกดา้นท่ี

นําไปใช้ในระดับมาก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สามารถตอบสนองความตอ้งการได้ การดูแลเอาใจใส่ การส่ือสาร

รายละเอียดท่ีชดัเจน ความสะดวกสบาย ความสะดวกในการหาซ้ือ ตน้ทุนและดา้นความสาํเร็จในการตอบสนอง

ความตอ้งการ ตามลาํดบั โดยรวมมีการนาํกลยทุธ์การตลาดบริการไปใชใ้นระดบัมาก และมีการรับรู้คุณค่าจาก
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ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการในระดบัมากเช่นเดียวกนั ตวัแบบกลยทุธ์การตลาดบริการเพ่ือสร้างการรับรู้คุณค่าของตวัแทน

ประกันชีวิตในภาคเหนือตอนล่างของไทยท่ีพฒันาข้ึนมีความกลมกลืนกับขอ้มูลเชิงประจักษ์และสามารถ

พยากรณ์ไดร้ะดบัดียอมรับได ้คิดเป็นร้อยละ 65.3 ผ่านเกณฑร้์อยละ 40 ข้ึนไป ลกัษณะความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุ

พบวา่ ปัจจยัขอ้มูลส่วนบุคคลเก่ียวกบัการศึกษา และประสบการณ์ในการทาํงานต่างมีความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุต่อ

กลยุทธ์การตลาดบริการ รวมถึงกลยุทธ์การตลาดบริการยงัมีความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุต่อการรับรู้คุณค่าท่ีระดบั

นยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

 1. กลยทุธ์การตลาดดิจิทลัท่ีส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตของผูบ้ริโภคเจนเนอเรชัน่

เอ็กซ์และเจนเนอเรชัน่วาย เขตกรุงเทพมหานคร ไปกาํหนดเป็นกลยทุธ์ในการพฒันาศกัยภาพการดาํเนินงานของ

ผูป้ระกอบการ ไดแ้ก่ 

(1) ดา้นความตอ้งการของผูบ้ริโภค องคก์รควรเพ่ิมเร่ืองความมัน่ใจวา่แอพพลิเคชัน่ของบริษทั

ประกนัชีวติท่ีความใชบ้ริการใชง้านไดดี้และมีความปลอดภยั ความสามารถจดจาํตราสญัลกัษณ์ของแอพพลิเคชัน่

ของบริษทัประกนัชีวติท่ีไดอ้ยา่งแม่นยาํ ความรู้สึกคุม้ค่าท่ีซ้ือประกนัชีวติจากแอพพลิเคชัน่ของบริษทัประกนัชีวติ 

(2) ดา้นตน้ทุนของผูบ้ริโภค องคก์รควรเพ่ิมเร่ืองเม่ือความอยากใชบ้ริการจากบริษทัประกนั

ชีวิต การตดัสินใจวา่ควรใชบ้ริษทัประกนัชีวิตนั้น โดยเลือกจากการให้บริการท่ีรวดเร็ว เม่ือความอยากใชบ้ริการ

จากบริษทัประกนัชีวติ การตดัสินใจวา่ควรใชบ้ริษทัประกนัชีวตินั้น โดยเลือกจากราคาค่าเบ้ียประกนั เม่ือความ

อยากใชบ้ริการจากบริษทัประกนัชีวติ การตดัสินใจวา่ควรใชบ้ริษทัประกนัชีวตินั้น โดยเลือกจากความสะดวกใน

การรับสินไหมทดแทนรวดเร็ว 

(3) ด้านความสะดวกในการซ้ือ องค์กรควรเพ่ิมเร่ืองเม่ือการเห็นโฆษณาทางส่ือโซเชียล

สามารถทราบไดว้่าเป็นโฆษณาของบริษทัประกนัชีวิตใด เม่ือการเห็นสีของตราสินคา้ท่ีให้บริการประกนัชีวติ

สามารถจาํไดว้า่เป็นบริษทัประกนัชีวิตใด เม่ือการเห็นตวัแทนประกนัชีวิตสามารถทราบไดว้า่เป็นบริษทัประกนั

ชีวติใด 

(4) ดา้นการส่ือสาร องคก์รควรเพ่ิมเร่ืองความเลือกรับขอ้มูลของเง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้งกบัประกนั

ชีวิตผ่านแอพพลิเคชัน่ของบริษทัประกนัชีวิตท่ีการใช ้เน่ืองจากเคยใชบ้ริการในบริษทัประกนัชีวิตท่ีแลว้ชอบใน

ความทนัสมยั ความเลือกรับขอ้มูลผ่านแอพพลิเคชัน่ของบริษทัประกนัชีวติท่ีการใช ้เน่ืองจากตรงกบัความตอ้งการท่ี

ไม่อยากออกไปนอกบา้นจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ความเลือกรับขอ้มูลของเง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้งกับ

ประกนัชีวติผา่นแอพพลิเคชัน่ของบริษทัประกนัชีวติท่ีการใช ้เน่ืองจากอยากทดลองประกนัชีวติใหม่ 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจเร่ือง “กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลท่ีส่งผลต่อกระบวนการ

ตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิต ของผูบ้ริโภคเจนเนอเรชัน่เอ็กซ์และเจนเนอเรชัน่วาย เขตกรุงเทพมหานคร” โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ ดังนั้นเพ่ือการศึกษากลยุทธ์การตลาดดิจิทลัท่ีส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ

ประกนัชีวติของผูบ้ริโภคเจนเนอเรชัน่เอก็ซ์และเจนเนอเรชัน่วาย เขตกรุงเทพมหานคร ในเชิงลึกควรเพ่ิมระเบียบ

วธีิวจิยัเชิงคุณภาพ อาทิ การสมัภาษณ์ เพ่ือใชไ้ดข้อ้มูลเชิงลึก 
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(2) ในการวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาเพ่ิมเติมดา้นอ่ืน ๆ เพ่ือใชใ้นการปรับปรุงและพฒันา กลยุทธ์

การตลาดดิจิทลัท่ีส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวติ ของผูบ้ริโภคเจนเนอเรชัน่เอก็ซ์และเจนเนอเรชัน่

วาย เขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นอ่ืนๆ 

 

8. กติติกรรมประกาศ 

บทความฉบบัน้ีสาํเร็จลงไดด้ว้ยดี เน่ืองจากไดรั้บความกรุณาอยา่งสูงจากผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชุมพล  

รอดแจ่ม อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ ท่ีกรุณาให้คาํแนะนาํปรึกษา ตลอดจนปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง 

ต่างๆ ดว้ยความเอาใจใส่อยา่งยิง่   
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บทคัดย่อ 

 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพ่ือศึกษาระดบัการพฒันาศกัยภาพตวัแทนประกนัชีวิตท่ีส่งผลต่อกลยทุธ์

การขายออนไลน์ และ (2) เพ่ือศึกษาปัจจัยการพฒันาศกัยภาพตวัแทนประกนัชีวิตท่ีส่งผลต่อกลยุทธ์การขาย

ออนไลน์ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการศึกษา กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาประชากรท่ีใช้ใน

การศึกษาเป็นบุคลากรในสงักดัสาํนกังานตวัแทน บริษทัเอไอเอ จาํกดั กรุงเทพมหานคร จาํนวน 230 คน สถิติท่ีใช้

ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบ

ขั้นตอน ผลการศึกษา พบวา่  1) ระดบัการพฒันาศกัยภาพตวัแทนประกนัชีวติท่ีส่งผลต่อกลยทุธ์การขายออนไลน์ 

ประกอบดว้ย (1) ดา้นความเป็นอิสระในการบริหารงาน (2) ดา้นความมีนวตักรรม (3) ดา้นการทาํงานเชิงรุก และ 

(4) ด้านความมุ่งมัน่ในการแข่งขนั โดยค่าเฉล่ียภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง สําหรับระดับกลยุทธ์การขาย

ออนไลน์ ประกอบดว้ย (1) ดา้นผลิตภณัฑ ์(2) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (3) ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด และ 

(4) ดา้นราคา โดยค่าเฉล่ียภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง และ 2) ปัจจยัการพฒันาศกัยภาพตวัแทนประกนัชีวิต

ประกอบดว้ย ดา้นความเป็นอิสระในการบริหารงาน ดา้นความมีนวตักรรม และดา้นการทาํงานเชิงรุก ท่ีส่งผลต่อ

กลยทุธ์การขายออนไลนอ์ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 

คาํสําคญั: การส่งเสริมศกัยภาพ, กลยทุธ์การขายออนไลน ์
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ABSTRACT 

 This research aims (1) to study the level of developing the potential of life insurance agents that affect 

online sales strategies and (2) to study the developing the potential of life insurance agents that affect online sales 

strategies. In the Royal Patronage Using questionnaires as educational tools. The samples used in the study were 

230 personnel of The population used in the study was under the representative office of AIA Company Limited, 

Bangkok. The statistics used in the analysis These are frequency, percentage, mean, standard deviation, and 

stepwise multiple regression analysis. The results showed that 1) the level of developing the potential of life 

insurance agents consists of (1) Independence in management, (2) Innovation, (3) Proactive work, and                              

(4) Competitiveness. The overall average is at a moderate level. For the level of online sales strategies consisting 

of (1) products, (2) distribution channels, (3) marketing promotions, and (4) prices The overall average is at a 

moderate level. and 2) the developing the potential of life insurance agents consists of Independence in 

management, Innovation, Proactive work that affect online sales strategies was statistically significant at 0.01 

level. 

 

Keywords: Potential Promotion, Online Sales Strategies 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 ประเทศไทยไดเ้ขา้สู่ยุคท่ีระบบเศรษฐกิจและสังคมจาํเป็นตอ้งพ่ึงพาเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเคร่ืองมือ

สนบัสนุนการทาํงานโดยหลอมรวมเขา้กบัวิถีชีวิตของคนอยา่งแทจ้ริง โดยเฉพาะดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

(Digital Economy) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคา้การลงทุน การประกอบธุรกิจใหบ้ริการดา้นต่างๆ ทาํใหพ้บวา่เทคโนโลยี

ดิจิทลัเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัท่ีทาํใหป้ระเทศไทยตอ้งเร่งนาํมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการขบัเคล่ือนการพฒันา

เศรษฐกิจและสังคม ตอบสนองการเปล่ียนแปลงท่ีประเทศไทยกาํลงัเผชิญอยูห่รือเพ่ิมโอกาสในการพฒันาทาง

เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบนั (Legal Department, 2017) และแนวคิดประเทศไทย 4.0 รัฐบาลมีนโยบายในการนํา

เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเคร่ืองมือพฒันาระบบเศรษฐกิจท่ีตั้ งอยู่บนพ้ืนฐานโดยใช้นวตักรรม การปฏิรูป

กระบวนการทางธุรกิจ การผลิต การคา้และการบริการ ท่ีสามารถเช่ือมโยงและเอ้ือประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ  

มากข้ึนโดยส่งผลให้องค์กรมีลกัษณะแบบเครือข่ายมากข้ึน มีการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในองค์กรเช่ือมต่อ

หน่วยงานภายในและภายนอกในการสนบัสนุนการดาํเนินงานในดา้นต่างๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้กบัองคก์ร

ดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ ทาํใหก้ารออกแบบหน่วยธุรกิจมีขนาดเลก็ลงและเนน้การทาํงานเช่ือมโยงกนักบัหน่วย

ธุรกิจอ่ืนเป็นเครือข่ายตามความเช่ียวชาญและประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์เป็นหลกั โครงสร้างขององคก์รไดรั้บ

ผลตามกระแสของเทคโนโลยอียา่งสมบูรณ์ (สาํนกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2563) 

 อาชีพตวัแทนประกนัชีวิตเป็นอาชีพงานขายประเภทหน่ึงท่ีมีความแตกต่างจากพนักงานขายประเภท 

อ่ืนๆ เพราะพนกังานขายส่วนใหญ่จะมีสินคา้หรือบริการท่ีสามารถจบัตอ้งไดม้าเสนอขายแก่ลูกคา้ ซ่ึงแตกต่างจาก

อาชีพตวัแทนประกนัชีวิตท่ีไม่มีสินคา้จบัตอ้งไดไ้ปเสนอขายกบัลูกคา้ การขายประกนัชีวิตเป็นการขายโครงการ

ในอนาคตและสินคา้ในธุรกิจประกนัชีวิตหรือท่ีเรียกวา่ “กรมธรรมป์ระกนัชีวิต” เป็นลกัษณะสินคา้ท่ีผูซ้ื้อไม่ได้

เป็นผูใ้ชแ้ละไม่ไดรั้บประโยชน์อยา่งเต็มท่ี แต่ผูรั้บผลประโยชน์ท่ีแทจ้ริงกลบัเป็นบุคคลอ่ืนๆ ตามท่ีผูซ้ื้อระบุใน

แต่ละกรมธรรม์ ถึงแมก้ารประกอบธุรกิจน้ีจะไม่มีตวัสินคา้เพ่ือใชใ้นการเสนอขายแก่ลูกคา้ แต่มีขอ้เสนอและ             
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การทาํสัญญา ซ่ึงก็มีคนเป็นจาํนวนมากเร่ิมสนใจและหนัมาประกอบอาชีพตวัแทนประกนัชีวติ เพราะรายไดข้อง

ตวัแทนประกนัชีวิตเป็นรายไดท่ี้ต่อเน่ือง (ข้ึนอยูก่บัสัญญาของแต่ละบริษทั) ตวัแทนประกนัชีวิตจะมีรายไดจ้าก

การแนะนาํใหค้นๆ หน่ึงฝากเงินกบับริษทัตั้งแต่ปีท่ี 1 จนครบสัญญากรมธรรมฉ์บบัหน่ึง และเป็นอาชีพท่ีมีอิสระ

ในการทาํงาน และสามารถทาํงานประจาํหรืองานพิเศษอ่ืนได ้การประกอบอาชีพตวัแทนประกนัชีวตินั้น มีอิสระ

ในการทาํงานเป็นอยา่งมาก และเป็นอาชีพท่ีฝึกฝนบุคคลธรรมดาใหเ้ป็นบุคคลท่ีรอบรู้ในแทบทุกเร่ือง เพราะเป็น

อาชีพท่ีมีโอกาสพบปะผูค้นในทุกระดบัและหลากหลายอาชีพในสงัคม (ศิริภรณ์ พทุธรักษ,์ 2563) 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ทาํให้ผูว้ิจัยสนใจศึกษา “การพฒันาศักยภาพตวัแทนประกันชีวิตท่ีส่งผลต่อ 

กลยุทธ์การขายออนไลน์” โดยเอาแนวคิดและทฤษฎีมาเป็นแนวทางในการศึกษาแนวทางการพฒันาศกัยภาพ

ตวัแทนประกนัชีวิตท่ีส่งผลต่อกลยุทธ์การขายออนไลน์ซ่ึงส่ิงท่ีจะศึกษาเหล่าน้ีจะเป็นประโยชน์เป็นอย่างมาก             

อนัจะนาํไปสู่แนวทางการพฒันาศกัยภาพตวัแทนประกนัชีวติท่ีส่งผลต่อกลยทุธ์การขายออนไลน์ต่อไป  

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาระดบัศกัยภาพตวัแทนประกนัชีวติท่ีส่งผลต่อกลยทุธ์การขายออนไลน์ 

(2) เพ่ือศึกษาปัจจยัการพฒันาศกัยภาพตวัแทนประกนัชีวติท่ีส่งผลต่อกลยทุธ์การขายออนไลน์ 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วกบักลยุทธ์การขายออนไลน์ 

ความหมายกลยุทธ์การขายออนไลน์ 

กลยทุธ์การขายออนไลน์เป็นกลยทุธ์ดา้นการส่ือสารระหวา่งเจา้ของตราสินคา้กบัผูบ้ริโภคผ่านอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์หรือเทคโนโลยีต่างๆ เช่น ส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) โทรศพัท์เคล่ือนท่ี (Mobile Phones) 

หรืออินเทอร์เน็ต (Internet) ซ่ึงการตลาดผ่านส่ือดิจิทลัเป็นช่องทางการส่ือสารท่ีมีตน้ทุนตํ่า โดยเฉพาะเครือข่าย

สังคมออนไลน์ (Social Network) จะมีประโยชน์อย่างมากท่ีจะทาํให้เจา้ของตราสินคา้ไดม้ัน่ใจว่าภาพลกัษณ์             

ตราสินคา้และขอ้ความต่างๆ จะส่งตรงไปตรงไปยงัผูบ้ริโภค การโฆษณาสินคา้ผ่านส่ือดิจิทลั หากทาํไปพร้อมๆ 

กับส่ือโฆษณาทางโทรทัศน์ วิทยุ นิตยสาร ก็จะช่วยให้ผูบ้ริโภคมีประสบการณ์เก่ียวกบัสินคา้แบบไร้รอยต่อ 

(Seamless Consumer Experience) ผา่นการส่ือสารหลากหลายของทางของเจา้ของตราสินคา้ (ธนัยวชิ วเิชียร์พนัธ์, 

2557) การขายออนไลน์คือการทาํการตลาดรวมถึงการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารไปยงัผูบ้ริโภคในระบบของโลก

ออนไลน์ (Online) ซ่ึงเป็นการผสมผสานกันกับระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ผ่านเคร่ืองมือการส่ือสาร

อิเลก็ทรอนิกส์ต่างๆ ทาํใหก้ารตลาดในรูปแบบน้ี ไม่มีลกัษณะท่ีตายตวัโดยจะแตกต่างกบัการทาํการตลาดในอดีต

ท่ีมีลกัษณะหรือรูปแบบท่ีตายตวัไปโดยส้ินเชิง (P. Kotler and G. Armstrong, 2016) การขายออนไลน์คือเคร่ืองมือ

ในการทาํการตลาดท่ีนกัการตลาดใชใ้นการติดต่อส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมายเพ่ือสร้างการรับรู้ตวัสินคา้ ประชาสัมพนัธ์ 

สร้างแบรนด์ และสร้างยอดขาย บนเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ อาทิ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค                  

(ณัฐพล ใยไพโรจน์, 2559) การตลาดดิจิทลั คือ การใชอิ้นเทอร์เน็ต ส่ือดิจิทลัอ่ืนๆ และเทคโนโลยี เพ่ือสนบัสนุน

การตลาดสมยัใหม่ (Allen, 2015) 

ดงันั้น การตลาดดิจิทลั คือ การทาํการตลาดผา่นส่ือดิจิตอล เพ่ือโปรโมทสินคา้และบริการสร้างความมี

ส่วนร่วมกบัลูกคา้ เพ่ิมยอดขายโดยใชก้ลยทุธ์ต่างๆ ทางส่ือดิจิทลั ธุรกิจออนไลน์มีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 
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ส่งผลให้องคก์ร ผูป้ระกอบการ ร้านคา้ และบุคคลท่ีจาํหน่ายสินคา้ทางส่ือสังคมออนไลน์ จะตอ้งมีการปรับตวัให้

ทันกับสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป การกาํหนดกลยุทธ์นั้นเป็นการวางแผนการทาํงานอย่างเป็นขั้นตอน

เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์าร โดยเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจและการแข่งขนัทั้งทางตรงและทางออ้ม กลยทุธ์

การตลาดส่งผลใหอ้งคก์ารมีความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัเหนือคู่แข่งจากความแตกต่างท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของแตล่ะ

องคก์าร (เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ, 2563) 

ส่วนประสมการตลาดจดัเป็นหัวใจสําคญัและเป็นกลุ่มเคร่ืองมือในการบริหารการตลาดนับว่าเป็น

ปัจจัยท่ีสามารถควบคุม เปล่ียนแปลง ปรับปรุง ให้เหมาะสมได้ซ่ึงมีความสําคญัมากต่อหลายๆ ด้าน ได้แก่  

ต่อบุคคล ต่อเศรษฐกิจและสังคม เน่ืองจากหน่วยงานหรือองคก์รทางการตลาดเป็นผูส้ร้างงานสร้างรายไดใ้ห้กบับุคคล 

และผลท่ีไดต้่อมาก็คือ บุคคลท่ีเป็นผูบ้ริโภคท่ีไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการจนไดรั้บความสะดวกสบายและ

เกิดความพึงพอใจสูงสุดต่อองคก์รธุรกิจ เม่ือมีการผลิตการลงทุน การจา้งงานดีข้ึน เพ่ิมข้ึน ประชาชนมีรายไดแ้ละ

มีอาํนาจในการซ้ือเพ่ิมข้ึนประเทศ เศรษฐกิจ และสังคมจะยกระดบัมาตรฐานครองชีพเพ่ิมข้ึน โดยส่วนประสม

การตลาด (4P’s) ประกอบดว้ยผลิตภณัฑร์าคา ช่องทางการจดัจาํหน่ายและการส่งเสริมการตลาด (Armstrong and 

Kotler, 2009) 

 3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

ตวัแปรอสิระ              ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

3.3 สมมตฐิานการวจิยั 

 ปัจจยัการพฒันาศกัยภาพตวัแทนประกนัชีวติส่งผลต่อกลยทุธ์การขายออนไลน์ 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

4.1 แบบแผนการวจิยั  

บทความเร่ืองการพฒันาศักยภาพตวัแทนประกันชีวิตท่ีส่งผลต่อกลยุทธ์การขายออนไลน์ เป็นวิจยั             

เชิงปริมาณ 

4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ บุคลากรในสังกัดสํานักงานตัวแทน บริษัทเอไอเอ จํากัด 

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีจาํนวน 520 คน (บริษทั เอไอเอ จาํกดั, 2565) 

โดยกาํหนดกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 230 คน วิธีการคาํนวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ผูว้ิจัยใช้วิธีการ

คาํนวณการหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งในกรณีทราบจาํนวนประชากร จากสูตรของทาโร ยามาเน (Yamane, 1973)  

การพฒันาศักยภาพตวัแทนประกนัชีวติ 

1. ความเป็นอิสระในการบริหารงาน 

2. ความมีนวตักรรม 

3. การทาํงานเชิงรุก 

4. ความมุ่งมัน่ในการแขง่ขนั 

กลยุทธ์การขายออนไลน์ 
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4.3 เคร่ืองมือวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัไดจ้ดัสร้างข้ึนจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี

จากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใชศึ้กษาแนวทางการพฒันาศกัยภาพตวัแทนประกนัชีวิตท่ีส่งผลต่อกลยทุธ์การขาย

ออนไลน์ โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 เก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ, ช่วงอาย,ุ สถานภาพ, ระดบัการศึกษา, รายได้

เฉล่ียต่อเดือน เป็นแบบสอบถามชนิดตรวจสอบรายการ มีจาํนวน 5 ขอ้ (ใชม้าตรวดัแบบ Nominal Scale, Ordinal 

Scale) 

ตอนท่ี 2 เก่ียวกบัระดบัปัจจยัการพฒันาศกัยภาพตวัแทนประกนัชีวิต จาํนวน 20 ขอ้ ในองค์ประกอบ                

4 ดา้น (ใชม้าตรวดัแบบ Interval Scale) 

ตอนท่ี 3 เก่ียวกบัระดบัปัจจยักลยทุธ์การขายออนไลน์ มีจาํนวน 20 ขอ้ในองคป์ระกอบ 4 ดา้น (ใชม้าตร

วดัแบบ Interval Scale) 

โดยคาํถามตอนท่ี 2 และตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่าตามแบบของ ลิเคิร์ท 

(Likert’s scale, 1976) ท่ีมี 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

ในการแปลความหมายของค่าเฉล่ียของคะแนน ผูว้ิจัยได้กาํหนดเกณฑ์โดยใช้คะแนนเฉล่ีย (Best & 

kahn, 1993) ดงัน้ี 

  คะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 4.21 –5.00 หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

  คะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 3.41 –4.20 หมายถึง เห็นดว้ยมาก 

  คะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 2.61 –3.40 หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง 

  คะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 1.81 –2.60  หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย 

  คะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 1.00 –1.80 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

4.4 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

ผูว้ิจัยได้นําแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน สําหรับการศึกษาวิจัยไปทําการทดสอบหาค่าความเท่ียงตรง 

(validity) และความเช่ือมัน่ (reliability) ดงัน้ี  

1. การหาค่าความเท่ียงตรง โดยการตรวจสอบค่า IOC พบว่าแบบสอบถามท่ีทาํการประเมินไม่มี

ระดับคะแนนตํ่ากว่า 0.6 อีกทั้ ง ผูว้ิจัยได้นํามาปรับแก้ไขต่อไปตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ และได้รับ                

ความเห็นชอบจากท่ีปรึกษางานวจิยัแลว้ (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2560) 

2. นาํแบบสอบคาํถามท่ีผา่นการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยใชสู้ตร

การหาค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่า (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1990) เพ่ือทดสอบความเช่ือมัน่ของ

แบบสอบถาม (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2560) โดยผลการทดสอบความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือด้วยการวดัความ

สอดคลอ้งภายใน (Internal Consistency Method) ดว้ยสถิติครอนบาค อลัฟา (Cronbach’s Alpha) พบวา่มีค่าเฉล่ีย

รวมเท่ากบั 0.9444 แสดงวา่แบบสอบถามมีความเช่ือถือ 

4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามท่ีไดรั้บทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกฉบบั และนาํมา

วเิคราะห์ทางสถิติโดยใชค้อมพิวเตอร์ในการคาํนวณค่าสถิติดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

1. การวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงพรรณนา (Description Statistics) อธิบายลกัษณะประชากรศาสตร์

ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นตวัแปรเชิงคุณภาพ โดยใชส้ถิติค่าความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) ส่วนลกัษณะ
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ประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นตวัแปรเชิงปริมาณ ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) 

2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน ใชท้ดสอบสมมติฐาน โดยการตรวจสอบสหสัมพนัธ์ระหว่างตวั

แปรอิสระทุกตวั ตามเง่ือนไขท่ีวางเกณฑไ์วใ้นขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ของการวิเคราะห์ดว้ยรูปสมการถดถอยเชิงเส้น 

(Liner Regression Analysis) โดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยา่งง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment 

Correlation Coefficient) เพ่ือหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรเชิงปริมาณ ตรวจสอบความเหมาะสมตวัแบบของ

แบบสอบถาม โดยใช้ ค่า VIF (Variance Inflation Factor) มีค่าไม่เกิน 5 และค่า Tolerance มีค่าไม่ตํ่ากว่า 0.2 

เพ่ือใหต้วัแปรอิสระทุกตวัไม่มีความสมัพนัธ์กนัและไม่เกิดความสมัพนัธ์เชิงพหุระหวา่งปัจจยั (Multicollinearity)  

3. การวิเคราะห์ตวัแบบของแบบสอบถาม ใชก้ารวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise 

Multiple Regression Analysis) โดยนาํตวัแปรเขา้ไปพยากรณ์ในตวัแบบ (Model) ทีละตวั 

 

5. ผลการวจัิย 

 1. ผลศึกษาวิเคราะห์เก่ียวกบัระดบัปัจจยัการพฒันาศกัยภาพตวัแทนประกนัชีวิตท่ีส่งผลต่อกลยทุธ์การ

ขายออนไลน์ 
 

ตารางที ่1  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัปัจจยัการพฒันาศกัยภาพตวัแทนประกนัชีวติ 

การพฒันาศักยภาพตวัแทนประกนัชีวติ  𝐱𝐱� SD แปลผล 

1) ความเป็นอิสระในการบริหารงาน 3.29 0.258 ปานกลาง 

2) ความมีนวตักรรม 3.40 0.338 ปานกลาง 

3) การทาํงานเชิงรุก 3.27 0.323 ปานกลาง 

4) ความมุ่งมัน่ในการแข่งขนั 3.38 0.243 ปานกลาง 

รวม 3.33 0.244 ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์เก่ียวระดับปัจจยัการพฒันาศักยภาพตวัแทนประกันชีวิต พบว่า โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x� =3.33, SD= 0.244) และหากพิจารณาเป็นด้านข้อ ลาํดับแรก ด้านความมี

นวตักรรม อยู่ในระดบัปานกลาง (x� =3.40, SD= 0.338) รองลงมา ดา้นความมุ่งมัน่ในการแข่งขนัมีค่าเฉล่ียอยู่

ระดบัปานกลาง (x� =3.38, SD= 0.243) และ ดา้นความเป็นอิสระในการบริหารงานมีค่าเฉล่ียอยู่ระดบัปานกลาง    

(x� =3.29, SD= 0.258) ส่วนลาํดบัสุดทา้ย ดา้นการทาํงานเชิงรุกมีค่าเฉล่ียอยูร่ะดบัปานกลาง (x� =3.27, SD= 0.323) 

ตามลาํดบั 

2. ผลศึกษาวเิคราะห์เก่ียวกบัระดบัปัจจยักลยทุธ์การขายออนไลน ์
 

ตารางที ่2  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัปัจจยักลยทุธ์การขายออนไลน ์

กลยทุธ์การขายออนไลน์ x� SD แปลผล 

1) ดา้นผลิตภณัฑ ์ 3.38 0.367 ปานกลาง 

2) ดา้นราคา  3.40 0.386 ปานกลาง 

3) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  3.52 0.386 มาก 

4) ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด 3.21 0.312 ปานกลาง 

รวม 3.38 0.647 ปานกลาง 
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จากตารางท่ี 2 ผลการวเิคราะห์เก่ียวกบัระดบัปัจจยักลยทุธ์การขายออนไลน์ พบวา่ โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง (x� =3.38, SD= 0.647) และหากพิจารณาเป็นด้านขอ้ ลาํดับแรก ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย                   

อยู่ในระดบัมาก (x� =3.52, SD= 0.386) รองลงมา ดา้นราคามีค่าเฉล่ียอยู่ระดบัปานกลาง (x� =3.40, SD= 0.386) 

และ ดา้นผลิตภณัฑ์มีค่าเฉล่ียอยู่ระดบัปานกลาง (x� =3.38, SD= 0.367) ส่วนลาํดบัสุดทา้ย ดา้นการส่งเสริมทาง

การตลาดมีค่าเฉล่ียอยูร่ะดบัปานกลาง (x� =3.21, SD= 0.312) ตามลาํดบั 

3. ผลศึกษาวเิคราะห์ปัจจยัการพฒันาศกัยภาพตวัแทนประกนัชีวติท่ีส่งผลต่อกลยทุธ์การขายออนไลน์ 

 

ตารางที ่3  การวเิคราะห์ปัจจยัการพฒันาศกัยภาพตวัแทนประกนัชีวติท่ีส่งผลต่อกลยทุธ์การขายออนไลน์ 

การพฒันาศักยภาพตวัแทนประกนัชีวติ

ทีส่่งผลต่อกลยุทธ์การขายออนไลน์ 
B S.E. T p-value Tolerance VIF 

ค่าคงท่ี (Constant) 0.383 0.107 3.582 0.000**   

ดา้นความเป็นอิสระในการบริหาร 

งาน (x1) 

0.231 0.034 6.792 0.000** 0.723 1.383 

ดา้นความมีนวตักรรม (x2) 0.236 0.034 6.905 0.000** 0.465 2.152 

ดา้นการทาํงานเชิงรุก (x3) 0.423 0.032 13.056 0.000** 0.534 1.874 

  R= 0.897, R2 = 0.805, Adj R2 = 0.802, SE= 0.331 

หมายเหตุ : ค่า VIF ท่ีเหมาะสมไม่ควรเกิน 5.00; ค่า Tolerance ไม่ควรนอ้ยกวา่ .20 

** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 

จากตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ พบว่าตวัแปรท่ีสามารถพยากรณ์กลยุทธ์การขายออนไลน์ (Y) ได้แก่                    

ดา้นความเป็นอิสระในการบริหารงาน (x1) ดา้นความมีนวตักรรม (x2) และดา้นการทาํงานเชิงรุก (x3) โดยตวัแปร

เหล่าน้ีสามารถร่วมกนัพยากรณ์กลยทุธ์การขายออนไลน์ (y) ไดร้้อยละ 80.50 

ผูว้จิยัจึงนาํค่าสมัประสิทธ์ิของตวัพยากรณ์มาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปแบบของคะแนนมาตรฐาน 

ดงัน้ี กลยุทธ์การขายออนไลน์ = 0.383 + (0.231*ดา้นความเป็นอิสระในการบริหารงาน ) + (0.236*ดา้นความมี

นวตักรรม) + (0.423*ดา้นการทาํงานเชิงรุก) 

สรุปสมมติฐานการวจิยั พบวา่ ปัจจยัการพฒันาศกัยภาพตวัแทนประกนัชีวติประกอบดว้ย ดา้นความเป็น

อิสระในการบริหารงาน ดา้นความมีนวตักรรม และดา้นการทาํงานเชิงรุก ท่ีส่งผลต่อกลยุทธ์การขายออนไลน์

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 

6. อภิปรายผล  

 1) ระดับการพฒันาศักยภาพตวัแทนประกันชีวิตท่ีส่งผลต่อกลยุทธ์การขายออนไลน์ ประกอบด้วย                   

(1) ดา้นความเป็นอิสระในการบริหารงาน (2) ดา้นความมีนวตักรรม (3) ดา้นการทาํงานเชิงรุก และ (4) ดา้นความมุ่งมัน่

ในการแข่งขนั โดยค่าเฉล่ียภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง สาํหรับระดบักลยทุธ์การขายออนไลน์ ประกอบดว้ย  

(1) ดา้นผลิตภณัฑ์ (2) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (3) ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด และ (4) ดา้นราคา โดย

ค่าเฉล่ียภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบักบัเบลล์ นาธาเนียล จิรเดชนันท์ และกฤษฎา ตนัเปาว ์

(2562) ศึกษาเร่ือง “รูปแบบการบริหารจดัการธุรกิจประกนัชีวติท่ีมีประสิทธิภาพ ในยคุเศรษฐกิจดิจิทลั ไทยแลนด ์
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4.0” มีผลการวิจยัพบวา่ รูปแบบการบริหารจดัการ ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบหลกั ไดแ้ก่ 1) ปัจจยัการบริหาร

จดัการ 2) ปัจจยัภายนอกองคก์าร 3) ปัจจยักระบวนการจดัการ และ 4) ปัจจยัประสิทธิภาพธุรกิจประกนัชีวิตโดย

ปัจจยัการบริหารจดัการ มี 7 ดา้น ไดแ้ก่ กลยทุธ์ โครงสร้างการบริหาร ระบบบริหารจดัการรูปแบบ การจดัการ

บุคลากร ทักษะผูบ้ริหารและบุคลากร และค่านิยมร่วม ปัจจัยภายนอกองค์การ มี 5 ด้าน ได้แก่ วฒันธรรม 

เศรษฐกิจ การเมือง/กฎหมาย การแข่งขนั และเทคโนโลยี ปัจจยัการตลาดดิจิทลั มี 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์/

บริการ ผ่านระบบดิจิทัล ด้านราคา ด้านช่องทางการให้บริการผ่านระบบดิจิทัล ด้านการส่งเสริมการตลาด/                    

การประชาสมัพนัธ์ ผา่นระบบดิจิทลั ปัจจยักระบวนการจดัการมี 4 ดา้น ไดแ้ก่ การวางแผน การจดัองคก์าร การนาํ

การควบคุมและปัจจยัประสิทธิภาพธุรกิจประกนัชีวิต มี 4 ดา้น ไดแ้ก่ ลูกคา้ กระบวนการภายใน การเรียนรู้และ

การเจริญเติบโตผลประกอบการทางการเงิน ผลการศึกษาอิทธิพลปัจจยัการบริหารจดัการ ปัจจยัภายนอกองคก์าร 

และปัจจยัการตลาดดิจิทลัส่งผลต่อกระบวนการบริหารจดัการธุรกิจประกนัชีวิต ส่วนปัจจยักระบวนการบริหาร

จดัการส่งผลต่อประสิทธิภาพธุรกิจประกนัชีวติ และรูปแบบการบริหารจดัการธุรกิจประกนัชีวติท่ีมีประสิทธิภาพ

ในยคุเศรษฐกิจดิจิทลั ไทยแลนด์ 4.0 องคป์ระกอบปัจจยัภายในองคก์าร มี 7 ตวัแปรยอ่ย ปัจจยัภายนอกองคก์าร               

มี 3 ตวัแปรย่อย ปัจจยัการตลาดดิจิทลั มี 3 ตวัแปรย่อย และปัจจยักระบวนการบริหารจดัการ มี 4 ตวัแปรย่อย

ทั้งหมด ผลการประเมินรูปแบบพบวา่ โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก  

2) ระดับการพฒันาศักยภาพตวัแทนประกันชีวิตท่ีส่งผลต่อกลยุทธ์การขายออนไลน์ ประกอบด้วย                  

(1) ดา้นความเป็นอิสระในการบริหารงาน (2) ดา้นความมีนวตักรรม (3) ดา้นการทาํงานเชิงรุก และ (4) ดา้นความมุ่งมัน่

ในการแข่งขนั โดยค่าเฉล่ียภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง สาํหรับระดบักลยทุธ์การขายออนไลน์ ประกอบดว้ย  

(1) ด้านผลิตภัณฑ์ (2) ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (3) ด้านการส่งเสริมทางการตลาด และ (4) ด้านราคา                        

โดยค่าเฉล่ียภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัศิริภรณ์  พุทธรักษ ์(2563) ศึกษาเร่ือง “ผลสัมฤทธ์ิใน

การประกอบอาชีพตวัแทนประกันชีวิตในสังกดัสํานักงานตวัแทน บริษทั เอไอเอ จาํกัด” ผลการศึกษาพบว่า                    

1) ผลสัมฤทธ์ิในการประกอบอาชีพตัวแทนประกันชีวิตในสังกัดสํานักงานตัวแทน บริษัทเอไอเอ จํากัด 

กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมากท่ีสุด ทั้ งด้านทักษะความรู้ในการปฏิบัติงาน ด้านทักษะ ความสามารถใน                  

การปฏิบัติงานด้านความสามารถในการสร้างและขยายฐานลูกคา้ และด้าน ความก้าวหน้า 2) ผลสัมฤทธ์ิใน                  

การประกอบอาชีพตวัแทนประกนัชีวิตในสังกดัสาํนกังานตวัแทน บริษทัเอไอเอ จาํกดั กรุงเทพมหานครแตกต่าง

กนั เม่ือเพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และประสบการณ์ในการทาํงานของตวัแทนประกันชีวิต

แตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 3) ปัจจยัสนบัสนุนในภาพรวม มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั

ผลสัมฤทธ์ิในการประกอบอาชีพตัวแทนประกันชีวิตในสังกัดสํานักงานตัวแทน บริษัทเอไอเอ จํากัด 

กรุงเทพมหานคร ในระดบัสูง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นบทบาทในการใหบ้ริการลูกคา้มีความสัมพนัธ์

ในระดบัสูง ดา้นทกัษะการขายมีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัปานกลาง ดา้นความรู้เฉพาะในสายอาชีพ และ

ดา้นความสามารถในการจูงใจมีความสมัพนัธ์ทางบวกในระดบัตํ่า 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

 1. การพฒันาศกัยภาพตวัแทนประกนัชีวิตท่ีส่งผลต่อกลยุทธ์การขายออนไลน์ ไปกาํหนดเป็นกล

ยทุธ์ในการพฒันาศกัยภาพการดาํเนินงานของผูป้ระกอบการ ไดแ้ก่ 
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(1) ดา้นความเป็นอิสระในการบริหารงาน องคก์รควรเพ่ิมเร่ืองการให้อาํนาจในการตดัสินใจ

กบัตวัแทนในการทาํงานโดยยดึกฎระเบียบและความถูกตอ้ง การกาํหนดเป้าหมายการบริการท่ีเหมาะสม การเปิด

โอกาสใหต้วัแทนนาํเสนอส่ิงใหม่ ๆ 

(2) ดา้นความมีนวตักรรม องคก์รควรเพ่ิมเร่ืองการนาํประสบการณ์ท่ีผ่านมาปรับปรุงการขาย

ประกนัชีวติ การมีการทดลองการนาํเสนอขายแบบต่าง ๆ ในการนาํเสนอขายประกนัชีวติ การมีความพยายามท่ีจะ

นาํเสนอส่ิงใหม่ ๆ ในการขายประกนัชีวติ 

(3) ดา้นการทาํงานเชิงรุก องคก์รควรเพ่ิมเร่ืองการมองหาโอกาสทางการทาํงานอยา่งสมํ่าเสมอ 

การมีวธีิการทาํงานท่ีมุ่งเนน้ดา้นการจดัการนวตักรรมใหม่ การใหค้วามสาํคญักบัความคิดสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ ๆ 

(4) ด้านความมุ่งมัน่ในการแข่งขนั องค์กรควรเพ่ิมเร่ืองการสร้างพนัธมิตรใหม่ ๆ เพ่ือขาย

ประกนัชีวิตควบคู่กนั การสามารถร่วมมือกบัตวัแทนเพ่ือกาํหนดกลยทุธ์การขายประกนัชีวิต การมีความพยายาม 

และเตรียมความพร้อมในการแข่งขนักบัคู่แข่งขนัทางประกนัชีวติ 

2. ปัจจยักลยทุธ์การขายออนไลน์ ไปกาํหนดเป็นกลยทุธ์ ไดแ้ก่ 

(1) ดา้นผลิตภณัฑ ์องคก์รควรเพ่ิมเร่ืองการรักษาคุณภาพของบริการตามกระบวนการทาํงาน

อยา่งเคร่งครัด การเลือกสรรเง่ือนไขประโยชน์ของกรมธรรมป์ระกนัชีวิตนาํมาจาํหน่ายตามความตอ้งการลูกคา้

ประกนัชีวติ เง่ือนไขประโยชน์ของกรมธรรมป์ระกนัชีวติไดม้าตรฐานของบริษทั 

(2) ด้านราคา องค์กรควรเพ่ิมเร่ืองการมีการกาํหนดราคาเป็นไปตามราคาทอ้งตลาด การมี              

การคาํนวณราคาจากราคาตน้ทุน การกาํหนดราคาเง่ือนไขประโยชน์ของกรมธรรมป์ระกนัชีวติดว้ยความเหมาะสม 

(3) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย องคก์รควรเพ่ิมเร่ืองการมีแหล่งช่องทางเสนอประกนัชีวิตท่ี

ชดัเจน การมีการกาํหนดคุณสมบติัตวัแทนประกนัชีวิตอย่างชดัเจน การเสนอประกนัชีวิตผ่านแพลตฟอร์มของ

บริษทัประกนัชีวติ 

(4) ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด องคก์รควรเพ่ิมเร่ืองการมีกิจกรรมให้ตวัแทนประกนัชีวิต

ร่วมกนันาํเสนอวิธีการเสนอประกนัชีวิต การมีการส่งเสริมกิจกรรมการขายเง่ือนไขประโยชน์ของกรมธรรม์

ประกันชีวิตผ่านการประชาสัมพนัธ์ผ่าน Facebook การมีการส่งเสริมกิจกรรมการขายเง่ือนไขประโยชน์ของ

กรมธรรมป์ระกนัชีวติผา่นตวัแทนประกนัชีวติ 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) การวจิยัคร้ังน้ีเป็นเพียงการวจิยัเชิงสาํรวจเร่ือง “การพฒันาศกัยภาพตวัแทนประกนัชีวติท่ีส่งผล

ต่อกลยทุธ์การขายออนไลน์” โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ ดงันั้นเพ่ือการศึกษาการพฒันาศกัยภาพตวัแทน

ประกนัชีวิตท่ีส่งผลต่อกลยทุธ์การขายออนไลน์ ในเชิงลึกควรใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ อาทิ การสัมภาษณ์ 

เพ่ือใชไ้ดข้อ้มูลเชิงลึก 

(2) การวิจัยคร้ังน้ี ได้สํารวจการพฒันาศักยภาพตวัแทนประกันชีวิตท่ีส่งผลต่อกลยุทธ์การขาย

ออนไลน์ โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 คือ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ 1) เพศ 2) ช่วงอายุ  

3) สถานภาพ 4) ระดบัการศึกษา และ 5) รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ส่วนท่ี 2 คือ การพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการ 

ได้แก่ 1) ความเป็นอิสระในการบริหารงาน 2) ความมีนวตักรรม 3) การทาํงานเชิงรุก และ 4) ความมุ่งมัน่ใน                

การแข่งขนั ส่วนท่ี 3 คือ กลยุทธ์การขายออนไลน์ ไดแ้ก่ 1) ดา้นผลิตภณัฑ์ 2) ดา้นราคา 3) ดา้นช่องทางการจดั

จาํหน่าย และ 4) ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ในการวิจัยคร้ังต่อไปควรศึกษาเพ่ิมเติมด้านอ่ืนๆ เพ่ือใช้ใน                   

การปรับปรุงและพฒันาการพฒันาศกัยภาพตวัแทนประกนัชีวิตท่ีส่งผลต่อกลยทุธ์การขายออนไลน์ในดา้นอ่ืนๆ     
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ท่ีส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือประกันชีวิต ของผู ้บริโภคเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจนเนอเรชั่นวาย                          

เขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นอ่ืนๆ 

 

8. กติติกรรมประกาศ 

บทความฉบบัน้ีสาํเร็จลงไดด้ว้ยดี เน่ืองจากไดรั้บความกรุณาอย่างสูงจากอาจารย ์ดร.ปัญญดา จนัทกิจ 

อาจารย์ท่ีปรึกษาการคน้ควา้อิสระ ท่ีกรุณาให้คาํแนะนําปรึกษา ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆ                    

ดว้ยความเอาใจใส่อยา่งยิง่   
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บทคัดย่อ 

 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพ่ือศึกษาระดบักลยทุธ์การตลาดดิจิทลัและการตดัสินใจซ้ือสินคา้บริษทั 

วงัตน้คา้วสัดุก่อสร้าง จาํกดั และ (2) เพ่ือศึกษาปัจจยักลยทุธ์การตลาดดิจิทลัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ 

บริษทั วงัตน้คา้วสัดุก่อสร้าง จาํกดั โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการศึกษา กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา

คือ ลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้จาก บริษทั วงัตน้คา้วสัดุก่อสร้าง จาํกดั จาํนวน 328 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ 

ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการศึกษา พบวา่  

1) ระดบัปัจจยักลยทุธ์การตลาดดิจิทลั ประกอบดว้ย (1) ดา้นนวตักรรมผลิตภณัฑ ์(2) ดา้นนวตักรรมขององคก์ร 

และ (3) ดา้นนวตักรรมกระบวนการ โดยค่าเฉล่ียภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง สําหรับระดบัการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ บริษทั วงัตน้คา้วสัดุก่อสร้าง จาํกัด ประกอบด้วย (1) ด้านผลิตภณัฑ์ (2) ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย                     

(3) ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด และ (4) ดา้นราคา โดยค่าเฉล่ียภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และ 2) ปัจจยักลยทุธ์

การตลาดดิจิทลั ประกอบดว้ย (1) ดา้นนวตักรรมผลิตภณัฑ ์(2) ดา้นนวตักรรมขององคก์ร และ (3) ดา้นนวตักรรม

กระบวนการ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ บริษทั วงัตน้คา้วสัดุก่อสร้าง จาํกดั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.01 

 

คาํสําคญั: กลยทุธ์การตลาดดิจิทลั, การตดัสินใจซ้ือสินคา้ 

 

ABSTRACT 

 This research aims (1) to study the level of Digital Marketing Strategy Factors and Purchasing Decisions 

Wang Ton Building Materials Co., Ltd. (2) to study Digital Marketing Strategy Factors Affecting Purchasing 
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Decisions Wang Ton Building Materials Co., Ltd. Using questionnaires as educational tools. The sample group 

used in the study was 328 customers who buy products from Wang Ton Construction Materials Co., Ltd. The 

statistics used in the analysis These are frequency, percentage, mean, standard deviation, and stepwise multiple 

regression analysis. The results showed that 1) the level of Digital Marketing Strategy Factors consists of (1) self-

study, (2) teaching and (3) training. The overall average is at a moderate level. For the level of Purchasing 

Decisions Wang Ton Building Materials Co., Ltd. consisting of (1) low cost (2) quality differentiation (3) 

marketing differentiation and (4) innovation differentiation. The overall average is at a high level. and 2) Digital 

Marketing Strategy Factors consists of (1) self-study, (2) teaching and (3) training Affecting Purchasing Decisions 

Wang Ton Building Materials Co., Ltd. was statistically significant at 0.01 level. 

 

Keywords: Digital Marketing Strategy, Purchasing 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 ความสาํคญัของนวตักรรมทางการตลาดท่ีสามารถวดัผลของการบรรลุผลสําเร็จดา้นการทาํ รายไดใ้น

การพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ของธุรกิจ อนัเป็นส่ิงท่ีจุดประกายให้เกิดการคน้หาความสาํเร็จทางการตลาด (Shapiro, 

2006) ส่ิงท่ีต้องคาํนึงถึงทางด้านนวตักรรมทางการตลาดมิได้มีเพียงเทคโนโลยีเท่านั้ นแต่หากเป็นการให้

ความสาํคญัทางดา้นการจดัการนวตักรรมภายในของธุรกิจท่ีเกิด จากความร่วมมือของผูบ้ริหารกบัความพยายามท่ี

จะพัฒนานวตักรรมภายในของกิจการ (Cetindamar and Ulusoy, 2007) รวมทั้ งการพัฒนาด้านคุณภาพของ

ผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีมีผลต่อความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ท่ีแตกต่างกนั ความเช่ือมัน่ในช่ือเสียงของธุรกิจจะส่งผลต่อ

การยอมรับทางดา้นนวตักรรมทางการตลาดของธุรกิจไดอ้ยา่งรวดเร็ว (Blomqvist and Puumalainen, 2008) ขณะท่ี

ความสําคญัของการพฒันาดา้นนวตักรรมทางการตลาดของธุรกิจก็คือ ผลกาํไรท่ีตอ้งเติบโตข้ึน และหากธุรกิจ

ตอ้งการกาํไรท่ีขยายตวัเพ่ิมข้ึน ธุรกิจก็ตอ้งมีความสามารถในการพฒันาดา้นนวตักรรม ใหบ้รรลุผลสาํเร็จ อยา่งไร

ก็ตามผูบ้ริหารก็ยงัเป็นปัจจยัสาํคญัต่อการพฒันาดา้นนวตักรรม ทางการตลาดของธุรกิจ อนัจะทาํใหมี้ผลกระทบ

ต่อธุรกิจโดยตรงในดา้นของส่วนแบ่งทางการตลาด และกาํไร ในขณะท่ีคู่แข่งไม่มีผลกระทบต่อผลกาํไรของ

ธุรกิจโดยตรง นวตักรรมเป็นส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการท่ีหลากหลายในการกระตุน้และสนับสนุนให้เกิด

ความคิด (Ideas) การคิด และทาํในส่ิงท่ีแตกต่าง และเก็บเอาแนวความคิดดีๆ ท่ีได้จากการฝึกฝนมาใช้สร้าง

ผลิตภณัฑท่ี์สามารถตีตลาด การคา้ให้ประสบผลสาํเร็จทั้งน้ีอาจจะรวมไปถึงกระบวนการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ท่ี

เกิดจากการสร้าง องค์ความรู้ท่ีไดรั้บมาจากการประดิษฐ์คิดคน้ และทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีเกิดจากการวิจยัและ

พฒันา อย่างไรก็ตามนวตักรรมก็เป็นส่ิงท่ีอาจจะเกิดข้ึนจาํนวนมากเท่าใดก็ได ้ข้ึนอยู่กบัการเปล่ียนแปลงของ

กระบวนการทางธุรกิจ (Lyon and Ferrier, 2002 อา้งถึงใน ทิวาวรรณ สวา่งทิพพาภรณ์ และคณะ, 2563) 

อาํเภอเมืองนครนายก จังหวดันครนายก มีร้านคา้วสัดุก่อสร้าง ประกอบด้วย ร้านคา้วสัดุก่อสร้าง

สมยัใหม่ ร้านวสัดุก่อสร้างดั้ งเดิม และร้านคา้ส่งจาํนวน 8 ร้าน (สํานักงานพาณิชยจ์ังหวดันครนายก, 2565)                  

โดยกลุ่มผูค้า้วสัดุก่อสร้างมีรายไดแ้นวโนม้ปรับตวัดีข้ึนตามภาคอสังหาริมทรัพยท่ี์ทยอยฟ้ืนตวั แต่ภาวะการณ์

แข่งขนัสูงข้ึนตามจาํนวนผูค้า้ท่ีเพ่ิมข้ึนร้านคา้วสัดุก่อสร้างสมยัใหม่รายไดมี้แนวโนม้ขยายตวั เน่ืองจากพฤติกรรม

ผูบ้ริโภคสมัยใหม่นิยมซ้ือสินค้าในร้านค้าท่ีให้เลือกครบวงจรมากข้ึน อีกทั้ งมีการเพ่ิมช่องทางการบริการ

ซ่อมแซมและขยายสาขาเพ่ือใหเ้ขา้ถึงผูบ้ริโภคมากข้ึน ส่วนร้านคา้วสัดุก่อสร้างดั้งเดิม ร้านคา้ส่ง คาดวา่รายไดจ้ะ
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เติบโตไม่มาก แมจ้ะมีคาํสั่งซ้ือสินคา้ล็อตใหญ่จากการลงทุนภาครัฐ แต่เผชิญการแข่งขนัจากกลุ่มร้านคา้วสัดุ

ก่อสร้างสมยัใหม่และกลุ่มผูผ้ลิตท่ีหันมาจาํหน่ายสินคา้โดยตรง ดา้นร้านคา้ปลีกมีรายไดแ้นวโน้มทยอยฟ้ืนตวั

เฉพาะผูป้ระกอบการรายใหญ่ท่ีสามารถบริหารจดัการตน้ทุนไดดี้ ตามทิศทางของภาคอสงัหาริมทรัพย ์แต่ยงัเผชิญ

การแข่งขนัสูง ส่วนรายเล็กมีสินคา้ใหเ้ลือกนอ้ยไม่ตอบโจทยผ์ูบ้ริโภคท่ีตอ้งการซ้ือครบทุกความตอ้งการในแห่ง

เดียว จึงมีความเส่ียงท่ีจะสามารถรักษาระดบัรายไดใ้หป้ระกอบกิจการต่อไปได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบับทวเิคราะห์ของ

ธนาคารแห่งประเทศไทย (2562) ไดส้รุปว่า ธุรกิจอสังหาริมทรัพยข์ยายตวัดีเฉพาะในกรุงเทพและปริมณฑล 

รวมถึงจงัหวดัท่องเท่ียวท่ีสาํคญั และธุรกิจก่อสร้างเติบโตจากโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐและภาคเอกชน

โดยเฉพาะในเขตเมือง แต่ในส่วนภูมิภาคค่อนขา้งทรงตวัตามการเบิกจ่ายในต่างจงัหวดัจากท่ีกล่าวมาข้างตน้                 

จะเห็นว่าร้านวสัดุคา้ก่อสร้างในเขตอาํเภอเมืองนครนายก จงัหวดันครนายก ซ่ึงมีจากการท่ีแต่ละอาํเภอมีร้าน

จาํหน่ายวสัดุก่อสร้างก่อนขา้งมาก และมีขนาคแตกต่างกนัตลอดจนประเกทของวสัดุท่ีจาํหน่ายก็แตกต่างกัน

ออกไป เช่น กลุ่มวสัดุประเภทปูน กลุ่มเซรามิกสุขกณัฑ ์กลุ่มสินคา้เคร่ืองมือต่างๆ กลุ่มสินคา้ตกแต่งบา้น และ

กลุ่มอุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทั้ งร้านท่ีจาํหน่ายทุกชนิด แลว้นั้น ผูว้ิจัยในฐานะท่ีเป็นผูจ้าํหน่ายวสัดุก่อสร้างเห็นว่า               

ร้านจาํหน่ายวสัดุก่อสร้างมีขนาดแตกต่างกนัหลายขนาด ในการจดัจาํหน่ายวสัดุก่อสร้างมกัประสบปัญหาใน            

การจาํหน่ายในหลายลกัษณะ เช่น ปัญหาการแข่งขนัระหวา่งร้านจาํหน่ายวสัดุก่อสร้างดว้ยกนัเองในการตอบสนอง

ความตอ้งการของลูกคา้ ปัจจยัอะไรท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกร้านจาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ี

ลว้นเป็นประเด็นปัญหาท่ีผูป้ระกอบการร้านจาํหน่ายวสัดุก่อสร้างควรศึกษา เพ่ือใชใ้นการวางแผนการจาํหน่าย

สินคา้เพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และเหมาะสม 

จากสภาพปัญหาดงักล่าว ผูว้จิยัในฐานะเป็นเจา้ของกิจการบริษทั วงัตน้คา้วสัดุก่อสร้าง จาํกดั มีความสนใจ

ท่ีจะศึกษาปัจจยักลยุทธ์การตลาดดิจิทลัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ บริษทั วงัตน้คา้วสัดุก่อสร้าง จาํกดั               

โดยเอาแนวคิดและทฤษฎีมาเป็นแนวทางในการศึกษากลยุทธ์การตลาดดิจิทลัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ 

บริษทั วงัตน้คา้วสัดุก่อสร้าง จาํกดั ซ่ึงส่ิงท่ีจะศึกษาเหล่าน้ีจะเป็นประโยชน์เป็นอยา่งมาก เพ่ือนาํขอ้มูลวางแผน 

กลยทุธ์อยา่งไร ในการสร้างความเปรียบทางการแข่งขนัทางธุรกิจใหป้ระสบความสาํเร็จและสามารถเพ่ิมศกัยภาพ

ในการแข่งขนัทางธุรกิจใหอ้ยูร่อดและยัง่ยนืต่อไปในอนาคต 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาระดบักลยทุธ์การตลาดดิจิทลัและการตดัสินใจซ้ือสินคา้บริษทั วงัตน้คา้วสัดุก่อสร้าง จาํกดั  

(2) เพ่ือศึกษาปัจจัยกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินค้า บริษัท วงัต้นค้าวสัดุ

ก่อสร้าง จาํกดั  

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบักลยุทธ์การตลาดดจิทิลั 

คอตเลอร์ และเคลเลอร์ (Kotler and Keller, 2012) กล่าววา่ นวตักรรมการตลาด หมายถึง กระบวนการ 

บริหารงานทางดา้นการตลาดไม่ว่าจะเป็นนวตักรรมทางดา้นผลิตภณัฑ์ และนวตักรรมกระบวนการท่ีธุรกิจได้

ดาํเนินการในช่วงเวลาท่ีผา่นมา ลว้นเป็นความสามารถหลกัขององคก์ร ในการสร้าง ความสามารถทางการแข่งขนั 

และสร้างคุณค่าท่ีเหนือกว่าขององค์กรต่อคู่แข่งขนั ควรส่งเสริมแนวความคิดใหม่เพ่ิมยอดขายโดยใช้กลยุทธ์              
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ต่างๆ ทางส่ือดิจิทัล ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 1) ความตอ้งการของผูบ้ริโภค 2) ตน้ทุนของผูบ้ริโภค                     

3) ความสะดวกในการซ้ือ และ 4) การส่ือสาร ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

1) ดา้นนวตักรรมผลิตภณัฑ ์คือ การพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีสอดคลอ้งกบั ลกัษณะของลูกคา้

กลุ่มเป้าหมาย โดยท่ีความตอ้งการของตลาด และตาํแหน่งทางการแข่งขนัจะเป็น ตวักาํหนดการบริการหลกั 

บริการเสริม และคุณภาพของการใหบ้ริการ และยงัรวมไปถึงการบริการ หลงัการขาย  

2) ดา้นนวตักรรมขององคก์ร คือ ธุรกิจมีเงินทุนในการพฒันาผลิตภณัฑอ์ยา่ง เพียงพอ พนกังานมี

ทักษะท่ีสามารถคิดและปฏิบัติงานในเชิงนวตักรรม มีการปรับเปล่ียนเป้าหมาย ธุรกิจโดยใช้นวตักรรมเป็น                    

ตวัขบัเคล่ือนธุรกิจ พฒันานวตักรรมเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ อยา่งครอบคลุมทุกดา้น และการใช้

นวตักรรมในการออกแบบและการผลิตทาํใหห้น่วยงานสร้างความ ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 

3) ดา้นนวตักรรมกระบวนการ คือ ความทนัสมยัของเทคโนโลยท่ีีใชใ้นการพฒันาผลิตภณัฑ ์มีการนาํ

ข้อมูลท่ีเก่ียวขอ้งกับความตอ้งการของลูกคา้มาใช้ในกระบวนการทาํงานของหน่วยงาน มีการปรับเปล่ียน/                

ใชว้ิธีการทาํงานใหม่ๆ ในการขนส่ง/กระจายผลิตภณัฑ ์รวมถึง มีการขยายช่องทางการจาํหน่ายผลิตภณัฑท่ี์ทนัสมยั 

และสร้างความหลากหลายในตวัผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการตดัสินใจซ้ือสินค้า 

การตดัสินใจซ้ือสินคา้เป็นขั้นตอนทาํให้เห็นถึงความสําคญัในแต่ละขั้นตอนของการส่งเสริมการขาย               

ท่ีมีผลต่อความรู้สึกของผูบ้ริโภคท่ีสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลาเพ่ือเป้าหมายท่ีตอ้งการให้เกิดการตอบสนอง             

ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการในแต่ละขั้นตอน และสามารถเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการตอบสนองของผูบ้ริโภคจาก

ขั้นตอนหน่ึงไปสู่ขั้นตอนถดัไปไดเ้ป็นอยา่งลาํดบัขั้น ทาํใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือ ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ คือ 

1) ดา้นผลิตภณัฑ ์2) ดา้นราคา 3) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และ 4) ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด (Narver and 

Slater, 1990 อา้งถึงใน อริสา สาํรอง, 2563) ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

1) ดา้นผลิตภณัฑ ์คือ ส่ิงท่ีบริษทัหรือองคก์รสร้างและนาํเสนอออกขายเพ่ือก่อใหเ้กิดความน่าสนใจ 

โดยการบริโภคนั้นสามารถทาํให้ผูบ้ริโภคเกิดความพอใจ เพ่ือใชใ้นกระบวนการผลิตสินคา้อ่ืนๆ หรือในแนวทาง             

การประกอบธุรกิจ หรือหมายถึงสินคา้หรือบริการท่ีผูซ้ื้อสินคา้หรือบริการท่ีผูซ้ื้อไปเพ่ือใชใ้นการผลิต การให้ 

บริการ หรือดาํเนินงานของกิจการ หรือแมผ้ลิตภณัฑจ์ะเป็นองคป์ระกอบตวัเดียวในส่วนประสมของการตลาด              

ก็ตาม  

2) ดา้นราคา คือ จาํนวนเงินท่ีตอ้งชาํระเพ่ือให้ไดผ้ลิตภณัฑ์หรือการบริการท่ีตอ้งการหรืออาจจะ

เป็นคุณค่าทั้งหมดท่ีลูกคา้รับรู้ เพ่ือให้ไดป้ระโยชน์จากการใช้ผลิตภณัฑ์ หรือการบริการนั้นๆ อย่างคุม้ค่ากบั

จาํนวนเงินท่ีจ่ายไป ตอ้งเหมาะสมกบัตาํแหน่งทางการแข่งขนัของสินคา้และสร้างกาํไรในอตัราท่ีเหมาะสมสู่

กิจการหรือจาํนวนเงินท่ีถูกเรียกเก็บเป็นคา่สินคา้หรือบริการหรือผลรวมของมูลค่าท่ีผูซ้ื้อทาํการแลกเปล่ียนเพ่ือให้

ไดม้าซ่ึงผลประโยชน์จากการมีหรือการใชผ้ลิตภณัฑสิ์นคา้หรือบริการหรือนโยบายการตั้งราคา (Pricing Policies) 

หรือมูลค่าของสินคา้และบริการท่ีวดัออกมาเป็นตวัเงินการกาํหนด ราคามีความสําคญัต่อกิจการมาก กิจการ                 

ไม่สามารถกาํหนดราคาสินคา้เองไดต้ามใจชอบ การพิจารณาราคาจะตอ้งกาํหนดตน้ทุนการผลิต สภาพการแข่งขนั 

กาํไรท่ีคาดหมาย ราคาของคู่แข่งขนั 

3) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย คือ ช่องทางการกระจายสินคา้ท่ีครอบคลุมและทัว่ถึง สามารถเขา้ถึง

กลุ่มลูกคา้เป้าหมายทุกส่วนไดเ้ป็นอยา่งดี หรือเป็นช่องทางการจดัจาํหน่ายเป็นเสน้ทางเคล่ือนยา้ยจากผูผ้ลิตไปยงั

ผูบ้ริโภคหรือลูกคา้ซ่ึงอาจผ่านคนกลางหรือไม่ผา่นก็ได ้ในช่องทางการจดัจาํหน่ายประกอบดว้ย ผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค 
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หรือผูใ้ช้ทางอุตสาหกรรม (Industrial User) หรือลูกคา้ทางอุตสาหกรรม (Industrial Consumer) และคนกลาง 

(Middleman)  

4) ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด คือ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสารระหวา่งผูข้ายกบัผูบ้ริโภคท่ี

จะนําไปสู่การสร้างความผูกพนัทางด้านอารมณ์ท่ีแนบแน่นต่อผูบ้ริโภคแบบสนิทแนบแน่น โดยผลลพัธ์ท่ี

คาดหวงัจากกิจการในการดาํเนินกลยทุธ์ทางการตลาดระดบัท่ีสองน้ี คือ กิจการจะสามารถมีส่วนแบ่งการตลาดใน

จิตใจของลูกคา้สูงข้ึนเม่ือเทียบกบัคู่แข่งขนั หรือเป็นกิจกรรมติต่อส่ือสารไปยงัตลาดเป้าหมายเพ่ือเป็นการให้

ความรู้ ชกัจูง หรือเป็นการเตือน ความจาํเป็นของตลาดเป้าหมายท่ีมีต่อตราสินคา้และผลิตภณัฑสิ์นคา้หรือบริการ 

การโฆษณา การส่งเสริมการขาย หรือ เป็นเคร่ืองมือการส่ือสารเพ่ือสร้างความพึงพอใจต่อตราสินคา้หรือบริการ

ความคิดต่อบุคคลโดยใชเ้พ่ือจูงใจ ใหเ้กิดความตอ้งการเพ่ือเตือนความทรงจาํในผลิตภณัฑโ์ดยคาดวา่จะมีอิทธิพล

ต่อความรู้สึก ความเช่ือ และพฤติกรรมการซ้ือ 

 3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

ตวัแปรอสิระ        ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 
 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

3.3 สมมตฐิานการวจิยั 

 ปัจจยักลยทุธ์การตลาดดิจิทลัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ บริษทั วงัตน้คา้วสัดุก่อสร้าง จาํกดั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

4.1 แบบแผนการวจิยั  

บทความเร่ืองกลยทุธ์การตลาดดิจิทลัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ บริษทั วงัตน้คา้วสัดุก่อสร้าง จาํกดั

เป็นวจิยัเชิงปริมาณ 

4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้ในร้านวสัดุก่อสร้าง กรณีศึกษา บริษทั วงัตน้คา้

วสัดุก่อสร้าง จาํกดั ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดันครนายก 

โดยกาํหนดกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 328 คน ซ่ึงเท่ากบัจาํนวนประชากรทั้งหมดท่ีใชใ้นการศึกษา โดยผูว้จิยั

ไดใ้ชว้ิธีการสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง ซ่ึงเป็นไปตามแนวคิดของ Yamane (1973 อา้งถึงใน ธนกร ธีระวฒิุชยักิจ, 

2562)  

 

 

 

กลยุทธ์การตลาดดจิทิลั 

1) ดา้นนวตักรรมผลิตภณัฑ ์ 

2) ดา้นนวตักรรมขององคก์ร  

3) ดา้นนวตักรรมกระบวนการ 

การตดัสินใจซ้ือสินคา้  

บริษทั วงัตน้คา้วสัดุก่อสร้าง จาํกดั 
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4.3 เคร่ืองมือวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัไดจ้ดัสร้างข้ึนจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี

จากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใชศึ้กษาปัจจยักลยทุธ์การตลาดดิจิทลัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ บริษทั วงัตน้

คา้วสัดุก่อสร้าง จาํกดัโดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 เก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ, อายุ, สถานภาพ, อาชีพ, ระดบัการศึกษา เป็น

แบบสอบถามชนิดตรวจสอบรายการ มีจาํนวน 5 ขอ้ (ใชม้าตรวดัแบบ Nominal Scale, Ordinal Scale) 

ตอนท่ี 2 เก่ียวกับระดับปัจจัยกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล มี 3 ด้าน ประกอบด้วย (1) ด้านนวตักรรม

ผลิตภณัฑ ์(2) ดา้นนวตักรรมขององคก์ร และ (3) ดา้นนวตักรรมกระบวนการ มีจาํนวนขอ้คาํถามทั้งหมด 15 ขอ้ 

(ใชม้าตรวดัแบบ Interval Scale) 

ตอนท่ี 3 เก่ียวกับระดับปัจจัยการตัดสินใจซ้ือสินคา้ บริษัท วงัต้นค้าวสัดุก่อสร้าง จํากัด มี 4 ด้าน 

ประกอบดว้ย (1) ดา้นผลิตภณัฑ ์(2) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (3) ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด และ (4) ดา้นราคา 

มีจาํนวนขอ้คาํถามทั้งหมด 20 ขอ้ (ใชม้าตรวดัแบบ Interval Scale) 

โดยคาํถามตอนท่ี 2 และตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่าตามแบบของ ลิเคิร์ท 

(Likert’s scale, 1976) ท่ีมี 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

ในการแปลความหมายของค่าเฉล่ียของคะแนน ผูว้ิจัยได้กาํหนดเกณฑ์โดยใช้คะแนนเฉล่ีย (Best & 

kahn, 1993) ดงัน้ี 

  คะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 4.21 –5.00 หมายถึง   เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

  คะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 3.41 –4.20 หมายถึง   เห็นดว้ยมาก 

  คะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 2.61 –3.40 หมายถึง   เห็นดว้ยปานกลาง 

  คะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 1.81 –2.60  หมายถึง   เห็นดว้ยนอ้ย 

  คะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 1.00 –1.80 หมายถึง   เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

4.4 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

ผูว้ิจัยได้นําแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน สําหรับการศึกษาวิจัยไปทําการทดสอบหาค่าความเท่ียงตรง 

(validity) และความเช่ือมัน่ (reliability) ดงัน้ี  

1. การหาค่าความเท่ียงตรง โดยการตรวจสอบค่า IOC พบว่าแบบสอบถามท่ีทาํการประเมินไม่มี

ระดับคะแนนตํ่ากว่า 0.6 อีกทั้ ง ผูว้ิจัยได้นํามาปรับแก้ไขต่อไปตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ และได้รับ                 

ความเห็นชอบจากท่ีปรึกษางานวจิยัแลว้ (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2560) 

2. นาํแบบสอบคาํถามท่ีผา่นการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยใชสู้ตร

การหาค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่า (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1990) เพ่ือทดสอบความเช่ือมัน่ของ

แบบสอบถาม (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2560) โดยผลการทดสอบความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือด้วยการวัด                                

ความสอดคล้องภายใน (Internal Consistency Method) ด้วยสถิติครอนบาค อัลฟา (Cronbach’s Alpha) พบว่า                

มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 0.9768 แสดงวา่แบบสอบถามมีความเช่ือถือ 

4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามท่ีไดรั้บทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกฉบบั และนาํมา

วเิคราะห์ทางสถิติโดยใชค้อมพิวเตอร์ในการคาํนวณค่าสถิติดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
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1. การวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงพรรณนา (Description Statistics) อธิบายลกัษณะประชากรศาสตร์

ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นตวัแปรเชิงคุณภาพ โดยใชส้ถิติค่าความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) ส่วนลกัษณะ

ประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นตวัแปรเชิงปริมาณ ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) 

2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน ใช้ทดสอบสมมติฐาน โดยการตรวจสอบสหสัมพนัธ์ระหว่าง                    

ตวัแปรอิสระทุกตวั ตามเง่ือนไขท่ีวางเกณฑไ์วใ้นขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ของการวเิคราะห์ดว้ยรูปสมการถดถอยเชิงเส้น 

(Liner Regression Analysis) โดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยา่งง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment 

Correlation Coefficient) เพ่ือหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรเชิงปริมาณ ตรวจสอบความเหมาะสมตวัแบบของ

แบบสอบถาม โดยใช้ ค่า VIF (Variance Inflation Factor) มีค่าไม่เกิน 5 และค่า Tolerance มีค่าไม่ตํ่ากว่า 0.2 

เพ่ือใหต้วัแปรอิสระทุกตวัไม่มีความสมัพนัธ์กนัและไม่เกิดความสมัพนัธ์เชิงพหุระหวา่งปัจจยั (Multicollinearity)  

3. การวิเคราะห์ตวัแบบของแบบสอบถาม ใชก้ารวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise 

Multiple Regression Analysis) โดยนาํตวัแปรเขา้ไปพยากรณ์ในตวัแบบ (Model) ทีละตวั 

 

5. ผลการวจัิย 

 1. ผลศึกษาวิเคราะห์เก่ียวกับระดับกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลและการตดัสินใจซ้ือสินคา้บริษทั วงัตน้                  

คา้วสัดุก่อสร้าง จาํกดั 

 

ตารางที ่1  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัปัจจยักลยทุธ์การตลาดดิจิทลั  

ปัจจัยกลยุทธ์การตลาดดจิิทัล 𝐱𝐱� SD แปลผล 

1) ดา้นนวตักรรมผลิตภณัฑ ์ 3.39 0.454 ปานกลาง 

2) ดา้นนวตักรรมขององคก์ร 3.36 0.479 ปานกลาง 

3) ดา้นนวตักรรมกระบวนการ 3.37 0.342 ปานกลาง 

รวม 3.37 0.412 ปานกลาง 

 

จากตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัระดบัปัจจยักลยุทธ์การตลาดดิจิทลัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ บริษทั วงัตน้คา้วสัดุก่อสร้าง จาํกดั พบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (x� =3.37, SD= 0.412) และ

หากพิจารณาเป็นด้านขอ้ ลาํดับแรก ด้านนวตักรรมผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับปานกลาง (x� =3.39, SD= 0.454) 

รองลงมา ดา้นนวตักรรมกระบวนการมีค่าเฉล่ียอยูร่ะดบัปานกลาง (x� =3.37, SD= 0.342) ส่วนลาํดบัสุดทา้ย ดา้น

นวตักรรมขององคก์รมีค่าเฉล่ียอยูร่ะดบัปานกลาง (x� =3.36, SD= 0.479) ตามลาํดบั 
 

ตารางที ่2  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานปัจจยัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ บริษทั วงัตน้คา้วสัดุก่อสร้าง จาํกดั 

การตดัสินใจซ้ือสินคา้ บริษทั วงัตน้คา้วสัดุก่อสร้าง จาํกดั x� SD แปลผล 

1) ดา้นผลิตภณัฑ ์ 3.27 0.365 ปานกลาง 

2) ดา้นราคา 3.46 0.480 มาก 

3) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 3.37 0.347 ปานกลาง 

4) ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด 3.39 0.411 ปานกลาง 

รวม 3.45 0.379 มาก 
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จากตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัระดบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ บริษทั วงัตน้คา้วสัดุก่อสร้าง จาํกดั 

พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (x� =3.45, SD= 0.379) และหากพิจารณาเป็นด้านขอ้ ลาํดบัแรก ดา้นราคา                 

อยู่ในระดับมาก (x� =3.46, SD= 0.48) รองลงมา ด้านการส่งเสริมทางการตลาดมีค่าเฉล่ียอยู่ระดับปานกลาง                        

(x� =3.39, SD= 0.411) และ ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายมีค่าเฉล่ียอยู่ระดับปานกลาง (x� =3.37, SD= 0.347)                 

ส่วนลาํดบัสุดทา้ย ดา้นผลิตภณัฑมี์ค่าเฉล่ียอยูร่ะดบัปานกลาง (x� =3.27, SD= 0.365) ตามลาํดบั 

2. ผลศึกษาวเิคราะห์ปัจจยักลยทุธ์การตลาดดิจิทลัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ บริษทั วงัตน้คา้วสัดุ

ก่อสร้าง จาํกดั 

 

ตารางที ่3 การวเิคราะห์ปัจจยักลยทุธ์การตลาดดิจิทลัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ บริษทั วงัตน้คา้วสัดุก่อสร้าง  

 จาํกดั 

ปัจจยักลยุทธ์การตลาดดจิิทลัทีส่่งผล

ต่อกลยุทธ์การขายออนไลน์ 
B S.E. T p-value Tolerance VIF 

ค่าคงท่ี (Constant) 0.013 0.066 0.201 0.000**   

ดา้นนวตักรรมผลิตภณัฑ ์ (x1) 0.389 0.032 12.319 0.000** 0.287 3.479 

ดา้นนวตักรรมขององคก์ร (x2) 0.306 0.026 11.927 0.000** 0.465 2.152 

ดา้นนวตักรรมกระบวนการ (x3) 0.288 0.025 11.348 0.000** 0.384 2.608 

  R= 0.947, R2 = 0.897, Adj R2 = 0.896, SE= 0.282 

หมายเหตุ : ค่า VIF ท่ีเหมาะสมไม่ควรเกิน 5.00; ค่า Tolerance ไม่ควรนอ้ยกวา่ .20 

** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 

จากตารางท่ี 3 ผลการวเิคราะห์ พบวา่ตวัแปรท่ีสามารถพยากรณ์การตดัสินใจซ้ือสินคา้ บริษทั วงัตน้คา้

วสัดุก่อสร้าง จาํกดั (Y) ไดแ้ก่ ดา้นนวตักรรมผลิตภณัฑ ์(x1) ดา้นนวตักรรมขององคก์ร (x2) และดา้นนวตักรรม

กระบวนการ (x3) โดยตวัแปรเหล่าน้ีสามารถร่วมกนัพยากรณ์การตดัสินใจซ้ือสินคา้ บริษทั วงัตน้คา้วสัดุก่อสร้าง 

จาํกดั (Y) ไดร้้อยละ 89.70  

ผูว้จิยัจึงนาํค่าสมัประสิทธ์ิของตวัพยากรณ์มาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปแบบของคะแนนมาตรฐาน 

ดังน้ี การตดัสินใจซ้ือสินคา้ บริษทั วงัตน้คา้วสัดุก่อสร้าง จาํกัด = 0.013 + (0.389*ด้านนวตักรรมผลิตภณัฑ์)                     

+ (0.306*ดา้นนวตักรรมขององคก์ร) + (0.288*ดา้นนวตักรรมกระบวนการ) 

สรุปสมมติฐานการวิจยั พบว่า ปัจจยักลยุทธ์การตลาดดิจิทลั ประกอบดว้ย ดา้นนวตักรรมผลิตภณัฑ์ 

ดา้นนวตักรรมขององคก์ร และดา้นนวตักรรมกระบวนการ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ บริษทั วงัตน้คา้วสัดุ

ก่อสร้าง จาํกดั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 

6. อภิปรายผล  

 1) ระดบัปัจจยักลยุทธ์การตลาดดิจิทลั ประกอบดว้ย (1) ดา้นนวตักรรมผลิตภณัฑ์ (2) ดา้นนวตักรรม

ขององค์กร และ (3) ด้านนวตักรรมกระบวนการ โดยค่าเฉล่ียภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง สําหรับระดับ                    

การตดัสินใจซ้ือสินคา้ บริษทั วงัตน้คา้วสัดุก่อสร้าง จาํกัด ประกอบดว้ย (1) ด้านผลิตภณัฑ์ (2) ด้านช่องทาง                      

การจัดจาํหน่าย (3) ด้านการส่งเสริมทางการตลาด และ (4) ด้านราคา โดยค่าเฉล่ียภาพรวมอยู่ในระดับมาก                       
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ซ่ึงสอดคลอ้งกบัชมพนุูท นรินทรางกลู ณ อยธุยา และ ศศินิภา ศรีกลัยานิวาท (2563) กล่าววา่ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์

และปัจจยัดา้นราคาผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือปัจจยัดา้นการจดัจาํหน่าย และปัจจยัดา้น

การส่งเสริมทางการตลาดผูบ้ริโภคให้ความสาํคญัระดบัมาก สอดคลอ้งกบัซานิลดา หวนัเตะ และวิลาวลัย ์จนัทร์ศรี 

(2562) ท่ีกล่าววา่ กลยทุธ์เก่ียวกบัการทาํงานในเชิงรุกท่ีเหมาะสมจะช่วยเอ้ืออาํนวยต่อการปฏิบติังานขององคก์รท่ี

บรรลุเป้าหมาย ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่สนใจสินคา้นาํเขา้จากต่างประเทศมากท่ีสุด ดา้นราคาผูซ้ื้อให้ความสาํคญักบั

ราคาท่ีถูกกว่าตลาดภายนอก เช่น สินคา้ท่ีนาํเขา้ห้างสรรพสินคา้จะมีราคาแพงกว่าร้านท่ีรับนาํเขา้สินคา้ ดา้น

สถานท่ี ผูบ้ริโภคเน้นลดระยะเวลาในการเดินทางไปซ้ือ สามารถไปซ้ือท่ีใกลแ้ละสะดวกกบัท่ีผูบ้ริโภคอาศัย                  

อยู่ ดา้นการส่งเสริมการขายผูบ้ริโภคมีความช่ืนชอบการบริการหลงัการขายจากทางร้านคา้มีการติดตามความ              

พึงพอใจของลูกคา้อยูต่ลอดเวลา  

2) ปัจจยักลยทุธ์การตลาดดิจิทลั ประกอบดว้ย ดา้นนวตักรรมผลิตภณัฑ ์ดา้นนวตักรรมขององคก์ร และ

ดา้นนวตักรรมกระบวนการ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ บริษทั วงัตน้คา้วสัดุก่อสร้าง จาํกดั อยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 สอดคลอ้งกับศรัณยนันฑ์ ศรีจงใจ (2561) ท่ีกล่าวว่า ปัจจัยด้านการบริหาร ปัจจัยด้าน                   

การบริหารท่ีมีผลต่อการปฏิบติังาน กลยทุธ์เก่ียวกบัการกาํหนดวสิัยทศัน์และภารกิจ การวเิคราะห์จุดอ่อน จุดแขง็

ภายในองคก์ร และโอกาสรวมถึง อุปสรรคต่าง ๆ ภายนอก ความเส่ียงต่าง ๆ โครงสร้างขององคก์รท่ีเหมาะสมจะ

ช่วยเอ้ืออาํนวยต่อการปฏิบติังาน ระบบขององค์กรท่ีบรรลุเป้าหมาย สําหรับการส่งเสริมการตลาด การพฒันา

ผลิตภณัฑ ์การกาํหนดราคา การพฒันาช่องทางการจดัจาํหน่าย เป็นเคร่ืองมือในการทาํการตลาดท่ีนกัการตลาดใช้

ในกบักลุ่มเป้าหมายเพ่ือสร้างการรับรู้ตวัสินคา้ ประชาสมัพนัธ์ สร้างแบรนด ์และสร้างยอดขาย 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) ดา้นนวตักรรมผลิตภณัฑ ์ควรมีการนาํเสนอผลิตภณัฑว์สัดุก่อสร้างเป็นท่ีตอ้งการของผูบ้ริโภค 

ร้านวสัดุก่อสร้างมีการแสดงรายละเอียดผลิตภณัฑว์สัดุก่อสร้างอยา่งชดัเจน ร้านวสัดุก่อสร้างมีสร้างความหลากหลาย

ในตวัผลิตภณัฑว์สัดุก่อสร้างท่ีตอ้งต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค  

(2) ดา้นนวตักรรมขององคก์ร ควรมีการสะสมแตม้จากการเขา้ใชง้าน Facebook Line เพ่ือซ้ือวสัดุ

ก่อสร้าง ร้านวสัดุก่อสร้างมีการใชน้วตักรรมในการออกแบบและการผลิตทาํใหห้น่วยงานสร้างความไดเ้ปรียบใน

การแข่งขนั ร้านวสัดุก่อสร้างมีการพฒันานวตักรรมเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้อยา่งครอบคลุมทุกดา้น  

(3) ดา้นนวตักรรมกระบวนการ ควรมีการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ 

Facebook Line ร้านวสัดุก่อสร้างมีพนกังานสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้ร้านวสัดุก่อสร้างมี

การนาํขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้มาใชใ้นกระบวนการทาํงานของร้าน 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) การวิจัยคร้ังน้ีเป็นเพียงการวิจัยเชิงสํารวจเร่ือง “ปัจจัยกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลท่ีส่งผลต่อ                    

การตัดสินใจซ้ือสินคา้ บริษัท วงัต้นค้าวสัดุก่อสร้าง จํากัด” โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ ดังนั้ นเพ่ือ

การศึกษาปัจจยักลยุทธ์การตลาดดิจิทัลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ บริษทั วงัตน้คา้วสัดุก่อสร้าง จาํกดั                 

ในเชิงลึก ควรใชร้ะเบียบวธีิวจิยัเชิงคุณภาพ อาทิ การสมัภาษณ์ เพ่ือใชไ้ดข้อ้มูลเชิงลึก  
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8. กติติกรรมประกาศ 

บทความฉบับน้ีสําเร็จลงได้ด้วยดีเ น่ืองจากได้รับความกรุณาอย่างสูงจากผู ้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.ชลภสัสรณ์ สิทธิวรงคช์ยั อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ ท่ีกรุณาให้คาํแนะนาํ ปรึกษา ตลอดจนปรับปรุง

แกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ดว้ยความเอาใจใส่อยา่งยิง่ 
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บทคัดย่อ 

 งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพ่ือศึกษาระดบัการพฒันาศกัยภาพการดาํเนินงานของผูป้ระกอบการธุรกิจ

ค้ากล้วยหอมทองท่ีส่งผลต่อขีดความสามารถในการส่งออก และ (2) เพ่ือศึกษาปัจจัยการพฒันาศักยภาพ                       

การดาํเนินงานของผูป้ระกอบการธุรกิจคา้กลว้ยหอมทองท่ีส่งผลต่อขีดความสามารถในการส่งออก โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการศึกษา กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคือ ผูป้ระกอบการธุรกิจคา้กลว้ยหอมทอง 

ในจงัหวดันครนายก จาํนวน 225 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  

ผลการศึกษา พบวา่  1) ระดบัการพฒันาศกัยภาพการดาํเนินงานของผูป้ระกอบการธุรกิจคา้กลว้ยหอม

ทองท่ีส่งผลต่อขีดความสามารถในการส่งออก ประกอบดว้ย (1) ดา้นการเรียนรู้ดว้ยตนเอง (2) ดา้นการสอนงาน 

และ (3) ดา้นการฝึกอบรม โดยค่าเฉล่ียภาพรวมอยู่ในระดบัมาก สําหรับระดบัขีดความสามารถในการส่งออก 

ประกอบดว้ย (1) ดา้นตน้ทุนท่ีตํ่า (2) ดา้นการสร้างความแตกต่างดา้นคุณภาพ (3) ดา้นการสร้างความแตกต่างดา้น

การตลาด และ (4) ดา้นการสร้างความแตกต่างดา้นกลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาด โดยค่าเฉล่ียภาพรวมอยูใ่น

ระดับปานกลาง และ 2) ปัจจัยการพฒันาศักยภาพการดาํเนินงานของผูป้ระกอบการธุรกิจคา้กลว้ยหอมทอง

ประกอบด้วย (1) ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง (2) ด้านการสอนงาน และ (3) ด้านการฝึกอบรมท่ีส่งผลต่อขีด

ความสามารถในการส่งออกอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

คาํสําคญั: ศกัยภาพการดาํเนินงาน, ขีดความสามารถในการส่งออก, ธุรกิจคา้กลว้ยหอมทอง 



การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 17 และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ คร้ังท่ี 7 มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ ประจาํปี 2565 

895 

ABSTRACT 

 This research aims (1) to study the level of developing the operational potential of the golden banana 

trading business that affect export capacity and (2) to study the developing the operational potential of the golden 

banana trading business that affect export capacity. In the Royal Patronage Using questionnaires as educational 

tools. The sample group used in the study was Golden Banana Business Entrepreneur in Nakhon Nayok Province, 

225 people. The statistics used in the analysis These are frequency, percentage, mean, standard deviation, and 

stepwise multiple regression analysis 

The results showed that 1) the level of developing the operational potential of the golden banana trading 

business affecting export capacity consists of (1) self-study, (2) teaching and (3) training. The overall average is 

at a high level. For the level of export capacity consisting of (1) low cost (2) quality differentiation (3) marketing 

differentiation and (4) innovation differentiation. The overall average is at a moderate level. and 2) the developing 

the operational potential of the golden banana trading business consists of (1) self-study, (2) teaching and                     

(3) training that affect export capacity. was statistically significant at 0.01 level. 

 

Keywords: Operational potential, Export capacity, Golden Banana Trading Business. 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 การส่งออกมีบทบาทสาํคญัอยา่งยิ่งต่อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทย ถือวา่เป็นหัวใจสาํคญัของ

ระบบเศรษฐกิจไทย ท่ีสามารถสร้างรายได้เขา้ประเทศเป็นมูลค่ามหาศาลในแต่ละปี จากสถิติของสํานักงาน

ปลดักระทรวงพาณิชย ์กระทรวงพาณิชย ์ในเดือนมกราคม ปี 2564 ประเทศไทยมีสินคา้ส่งออกท่ีสาํคญั 10 ลาํดบั 

โดย 3 ลาํดบัแรก ไดแ้ก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ อญัมณีและเคร่ืองประดบั และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

อุปกรณ์และส่วนประกอบ โดยรวมแลว้ สินคา้ส่งออกของประเทศไทย 10 อนัดบั สร้างมูลค่าการส่งออกไดก้ว่า 

292,925.60 ลา้นบาท อยา่งไรก็ตาม จากผลกระทบจากโรคระบาดอยา่งไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ท่ีตอนน้ียงัพบ

การระบาดทัว่โลกและในประเทศไทยอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีก่อใหเ้กิดสภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าทัว่โลก 

จากการสาํรวจของกรุงเทพธุรกิจในช่วงมกราคม-กรกฎาคม 2564 พบวา่ ประเทศสถิติการส่งออกของประเทศไทย

ตั้งแต่ตน้ปี 2564 จึงมีมูลค่าการส่งออกติดลบอยา่งต่อเน่ืองจนถึงกลางปี โดยสถิติการส่งออกเดือนกรกฎาคม 2564 

ไทยมีมูลค่าการส่งออก 18,819 ลา้นดอลลาร์ ติดลบ ร้อยละ 11.37 เม่ือเทียบช่วงเดียวกนักบัปีท่ีแลว้ และพบว่า 

สินคา้เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร แมย้งัติดลบ ร้อยละ 10.9 แต่มีสินคา้ท่ีขยายตวัไดดี้ต่อเน่ือง เช่น ผลิตภณัฑ์

มนัสาํปะหลงัเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 0.8 นํ้ ามนัปาลม์เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 194 ส่วนสินคา้เกษตรท่ีติดลบ ไดแ้ก่ ยางพาราติดลบ 

ร้อยละ 54.1 นํ้ าตาลทรายติดลบ ร้อยละ 42.4  (วฬิารี สวา่งพลกรัง, 2562) 

การคา้ออนไลน์นบัวนัยิง่ไดรั้บความนิยมจากชาวจีนอยา่งลน้หลาม ตั้งแต่สินคา้อาทิ เส้ือผา้แฟชัน่ สินคา้

อุปโภคบริโภค จนมาถึง “ของสด” อย่างผกัและผลไม ้กลยุทธ์ซุปเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์น้ี สะท้อนให้เห็น

พฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปของคนในสงคมจีนไดอ้ย่างชดัเจน โดยเทรนด์ท่ีไดรั้บความนิยมเพ่ิมข้ึนในตลาด

ออนไลน์ คือการซ้ือ “ของสด” อาทิ ผกั ผลไม ้เน้ือสตัว ์เป็นตน้ ปี 2016 การซ้ือขายสินคา้ของสดออนไลน์มีมูลค่า

กวา่ 9 หม่ืนลา้นหยวน (ขอ้มูลจากกรมสถิติจีน ปี 2016-2020 เป็นมูลค่าคาดการณ์) และปี 2020 มูลค่าจะเพ่ิมข้ึนถึง 

3.466 แสนลา้นหยวน การคา้ของสดออนไลน์มีสัดส่วน 20 - 25% ในการคา้ของสดทุกช่องทาง โดยในจาํนวนน้ี 
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ผลไมแ้ละผกัมีสัดส่วน 55.2% ของการคา้ของสดทั้งหมด การคา้และบริการในลกัษณะน้ี ต่างมีกลุ่มเป้าหมาย

เหมือน ๆ กนั คือกลุ่มคนมีเงินแต่เวลาน้อยและไม่อยากขบัรถไปไกลเพ่ือซ้ือของกินของใชเ้ขา้บา้น จึงยอมจ่าย

แพงกว่าเพ่ือคุณภาพและความสบาย แต่สําหรับท่ีจีนนั้ นปัญหาสารปนเป้ือนและคุณภาพอาหาร ถือเป็น

แรงผลกัดนัสาํคญัใหเ้กิดบริการรานขายผลไมอ้อนไลน์เน่ืองจากสามารถเลือกซ้ือผลไมน้าํเขา้จากต่างประเทศท่ีมี

มาตรฐานสูงในเร่ืองความปลอดภยั หรือจะเป็นผลไมท่ี้ปลูกในประเทศแต่ผ่านการรับรองความปลอดภยัแลว้ ซ่ึง

ผูบ้ริโภคท่ีเป็นชนชั้นกลางถึงสูง กลา้ท่ีจะยอมจ่ายค่าอาหารสดท่ีการันตีวา่ปลอดสารพิษทั้ง ๆ  ท่ีแพงกวา่ร้านผลไม้

ทัว่ไปประมาณ 40 - 175% (สาํนกังานส่งเสริมการคา้ในต่างประเทศ, 2563)  

กระแสการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื โดยการพฒันาในดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม ส่งผลใหเ้กิดการมี

ส่วนร่วมของสังคมในการแกไ้ขปัญหา และการสนับสนุนของรัฐบาลจากนโยบายประชารัฐรักสามคัคี ปัจจยั

ดังกล่าวส่งผลให้กิจการเพ่ือสังคมมีความสามารถในการแข่งขนัเพ่ิมมากข้ึน แต่ไม่มีความยัง่ยืน เน่ืองจากไม่

สามารถกาํหนดกลยทุธ์ท่ีนาํมาพฒันาความสามารถในการแข่งขนัของกิจการเพ่ือสังคมได ้งานวิจยัก่อนหนา้ได้

กล่าวถึงความสามารถในการแข่งขนัวา่ เป็นปัจจยัเชิงเปรียบเทียบท่ีใชว้ดัความสามารถ หรือสมรรถนะของตนเอง

เทียบกับคู่แข่งเพ่ือเป็นการพฒันาศักยภาพการแข่งขันให้อยู่เหนือกว่าคู่แข่ง และ Porter (1990) ได้กล่าวถึง

ความสามารถในการแข่งขนัว่า เป็นความสามารถในการสร้างการเติบโตให้กบัธุรกิจเม่ือเปรียบเทียบกบับริษทั

คู่แข่ง ซ่ึงความสามารถในการแข่งขนัมีดว้ยกนัหลายรูปแบบ ทั้งในดา้นตน้ทุนของผลิตภณัฑ ์ดา้นความรวดเร็ว 

ในการตอบสนองความตอ้งการลูกคา้ การสร้างความ แตกต่างในผลิตภณัฑแ์ละบริการ (Suthiwartnarueput, 2009) 

และ Barney (1986) มองความสามารถในการแข่งขนับนพ้ืนฐานทรัพยากร (Resource Based View) ซ่ึงเป็นทฤษฎี

ท่ีมุ่งเนน้สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร คือการมุ่งเนน้ทรัพยากรภายในองคก์ร และความสามารถขององคก์รเป็น

หลกั แต่ปัจจัยในการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัของกิจการเพ่ือสังคมมีความแตกต่างจากกิจการทัว่ไป 

Mulgan (2006) กล่าววา่ ปัจจยัท่ีสร้างใหเ้กิดความสามารถในการแข่งขนัของกิจการเพ่ือสงัคม สามารถเกิดข้ึนจาก

สภาพแวดลอ้มภายนอก และสภาพแวดลอ้มภายในของกิจการเพ่ือสังคม ซ่ึงสภาพแวดลอ้มภายนอกสามารถ

สนับสนุน และส่งเสริมให้สภาพแวดลอ้มภายในเกิดความเขม้แข็งข้ึนได ้ท่ีผ่านมามีการสนับสนุนส่งเสริมเพ่ือ

พฒันาความสามารถในการแข่งขนัของกิจการเพ่ือสงัคม ดงันั้น ผูป้ระกอบการสู่ความสาํเร็จในการส่งออกกลว้ยหอม

ทองสู่ตลาดเอเชียเองตอ้งมีการพฒันาเพ่ือการแข่งขนั และตระหนกัรู้ถึงความสาํคญัในความสามารถในการแขง่ขนั 

(competitiveness) ของตนเองเป็นสําคญั ทั้ งน้ีแมว้่าจะมียุทธศาสตร์ท่ีสนับสนุนการประกอบผูป้ระกอบการสู่

ความสําเร็จในการส่งออกกล้วยหอมทองสู่ตลาดเอเชีย ส่ิงท่ีสําคญัท่ีสุดในการแข่งขนัในยุคโลกาภิวตัน์คือ                    

การสร้างความสามารถในการแข่งขนัของผูป้ระกอบการเอง ซ่ึงมีปัจจยัต่างๆ จาํนวนมากท่ีจะส่งผลต่อความสามารถ

ของการแข่งขนั โดยเฉพาะอยา่งยิง่การแข่งขนัในจงัหวดันนทบุรี (ปฏิมา พิมพส์กลุ และสุเทพ น่ิมสาย, 2558)  

ทั้งน้ีมูลเหตุผูป้ระกอบการสู่ความสาํเร็จในการส่งออกกลว้ยหอมทองสู่ตลาดเอเชียไม่มากพอท่ีสามารถ

พฒันาความสามารถในการแข่งขนัได้อย่างย ัง่ยืน สาเหตุ เน่ืองจาก 1) ผูป้ระกอบการเพ่ือสังคม และรัฐบาล                      

ไม่เขา้ใจถึงความสามารถในการแข่งขนัของกิจการเพ่ือสังคมของประเทศไทยในปัจจุบนั โดยวิกฤตโควิด 19                   

2) ไม่สามารถสร้างกลยุทธ์ท่ีเช่ือมโยงสภาพแวดลอ้มภายนอก มาสนับสนุนให้สภาพแวดลอ้มภายในให้พฒันา

ความสามารถในการแข่งขนัได ้ส่งผลให้ไม่เกิดประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน จากเหตุผลท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้            

ทาํใหผู้ว้จิยัสนใจศึกษาเร่ือง “การพฒันาศกัยภาพการดาํเนินงานของผูป้ระกอบการธุรกิจคา้กลว้ยหอมทองท่ีส่งผล

ต่อขีดความสามารถในการส่งออก” โดยเอาแนวคิดและทฤษฎีมาเป็นแนวทางในการศึกษาการพฒันาศกัยภาพ 

การดาํเนินงานของผูป้ระกอบการธุรกิจคา้กลว้ยหอมทองท่ีส่งผลต่อขีดความสามารถในการส่งออก ซ่ึงส่ิงท่ีจะ
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ศึกษาเหล่าน้ีจะเป็นประโยชน์เป็นอย่างมาก อันจะนําไปสู่แนวทางการพฒันาศักยภาพการดาํเนินงานของ

ผูป้ระกอบการธุรกิจคา้กลว้ยหอมทองท่ีส่งผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขนัของผูป้ระกอบการสู่ความสาํเร็จ

ในการส่งออกกลว้ยหอมทองสู่ตลาดเอเชียต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาระดบัการพฒันาศกัยภาพการดาํเนินงานของผูป้ระกอบการธุรกิจคา้กลว้ยหอมทองท่ีส่งผล

ต่อขีดความสามารถในการส่งออก  

(2) เพ่ือศึกษาปัจจยัการพฒันาศกัยภาพการดาํเนินงานของผูป้ระกอบการธุรกิจคา้กลว้ยหอมทองท่ีส่งผล

ต่อขีดความสามารถในการส่งออก  

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

1) แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการพฒันาศักยภาพการดาํเนินงานของผู้ประกอบการ 

การพฒันาศกัยภาพการดาํเนินงานของผูป้ระกอบการเร่ิมตม้การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือของ

ธุรกิจ เป็นหนา้ของบุคคลใดท่ีเก่ียวขอ้ง Kotler, Kartajaya & Setiawan (2017) อธิบายวา่ ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจ

และการตลาดสินคา้ธุรกิจตอ้งคาํนึงถึงระดับ และอิทธิพลของผูมี้ส่วนร่วมในแต่ละฝ่าย ในกระบวนการซ้ือ

พนักงานขายเคร่ืองระลึกถึงผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจ หลกัเกณฑ์ในการตดัสินใจ และเน่ืองจากศูนยก์ลาง               

การซ้ือแต่ละบุคคลหลายคน และการตลาดสินคา้ธุรกิจจะตอ้งมีเวลาหรือทรัพยากรท่ีจะเขา้ถึงผูมี้ส่วนร่วมใน

กระบวนการซ้ือตอ้งสาํรวจบทบาทและอิทธิพลของผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจ เช่น การติดต่อขายผลิตภณัฑบ์าง

กรณีอาจจะติดต่อผ่านพนักงานปฏิบติัการ ในบางกรณีการตดัสินใจซ้ือข้ึนอยู่กับผูบ้ริหารระดับสูง หลกัจาก                 

การพฒันาศกัยภาพการดาํเนินงานของผูป้ระกอบการตามแนวคิดของ McClelland ศกัยภาพ มีองค์ประกอบ 5 ส่วน 

ดงัน้ี ความรู้ (Knowledge) คือ สาระสาํคญัท่ีตอ้งรู้ เช่น ความรู้ดา้นเคร่ืองยนต ์เป็นตน้ ทกัษะ (Skill) คือ ส่ิงท่ีได้

จากความรู้และสามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งคล่องแคล่ววอ่งไว ความคิดเห็นเก่ียวกบัตนเอง (Self – Concept) คือ เจตคติ 

ค่านิยม ความคิดเห็น เก่ียวกับภาพลกัษณ์ของตนหรือส่ิงท่ีเช่ือว่าตนเองเป็น เช่นความมัน่ใจในตนเอง บุคลิก 

ลกัษณะประจาํตวัของบุคคล (Traits) เป็นส่ิงท่ีอธิบายถึงบุคคลนั้น เช่น คนท่ีมี ลกัษณะเป็นผูน้าํ และแรงจูงใจ/                

เจตคติ (Motive/Attitude) เป็นแรงจูงใจหรือแรงขบัภายใน ซ่ึงทาํใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมท่ีมุ่งไปสู่เป้าหมายหรือ

ความสาํเร็จ (ขจรศกัด์ิ ศิริมยั, 2558) การพฒันาทรัพยากรมนุษยโ์ดยกระบวนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เป็นการสร้าง

ระบบท่ีมอบอาํนาจในการเรียนรู้ (People Empowerment in Learning) ท่ีสนบัสนุนพนกังานใหเ้กิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

ระบบโคช้งานท่ีเปล่ียนจากการสั่งการไปสู่กลยทุธ์การสอนงาน การสร้างระบบการให้รางวลั ระบบการประเมินผล             

ท่ีจูงใจให้คนในองคก์รเกิดการเรียนรู้เพ่ิมข้ึน รวมถึงการสร้างวฒันธรรมใหม่ (เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศ์ศกัด์ิ, 2563)  

การสอนงานเป็นเทคนิคหน่ึงท่ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือมุ่ง พฒันาผูป้ฏิบติังานให้มีความรู้ ทักษะ และคุณลกัษณะ

เฉพาะตวั เพ่ือใหก้ารทาํงานนั้น ๆ ประสบความสาํเร็จ ตามเป้าหมายท่ีกาํหนดข้ึน และเพ่ือเป็นการถ่ายทอดเทคนิค

และวิธีการทํางานเพ่ือให้ผู ้ถูกสอนงานมีศักยภาพ ในการทํางานท่ีสูงข้ึน (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2556) และ                      

การฝึกอบรม (Training) จะช่วยเพ่ิมพนูความรู้ทาํใหก้ารปฏิบติังานของพนกังานมีสมรรถภาพสูงข้ึน ประหยดัเวลา

และทุ่นค่าใช้จ่าย ช่วยขจัดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรู้ในงานเฉพาะอย่าทั้ งน้ี เน้ือหาของเร่ืองท่ี

ฝึกอบรมอาจเป็นเร่ืองท่ีตรงกบัความตอ้งการของตวับุคคลนั้นหรือไม่ก็ได ้แต่จะเป็นเร่ืองท่ีมุ่งเนน้ใหต้รงกบังานท่ี
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กาํลงัปฏิบติัอยูห่รือกาํลงัจะไดรั้บมอบหมาย ให้ปฏิบติั โดยมีจุดประสงคใ์ห้เกิดการเปล่ียนแปลง พฤติกรรม ซ่ึง

สามารถประเมินผลไดจ้ากการปฏิบติังาน หรือผลงาน (รักกิจ ศรีสรินทร์, 2556) 

สรุปการพฒันาศกัยภาพการดาํเนินงานของของผูป้ระกอบการเป็นคุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมท่ีเป็น

ผลมาจากความรู้ ทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะ อ่ืนๆ ท่ีทําให้บุคคลสร้างผลงานโดดเด่นในองค์กร 

ศักยภาพ ความสามารถสูงสุดท่ีคนคนหน่ึงสามารถทาํได้ และศักยภาพจากการพฒันาทรัพยากรมนุษยโ์ดย

กระบวนการ 3 ดา้น ไดแ้ก่ (1) ดา้นการเรียนรู้ดว้ยตนเอง (2) ดา้นการสอนงาน และ (3) ดา้นการฝึกอบรม 

2) แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการ 

กลยทุธ์การแข่งขนั สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของการแข่งขนัใหเ้หนือกวา่คู่แข่งขนั คือ ตน้ทุนท่ีตํ่า 

(low-cost) การสร้างความแตกต่าง (differentiation) และตลาดเฉพาะกลุ่ม (Porter, 1980; Jorge, Eva, Juan, María 

and Jose, 2015) การประสบผลสาํเร็จในดา้นการเงินมาจากผลของโครงสร้างดา้นตน้ทุนท่ีตํ่ากวา่อยา่งมีนยัสาํคญั 

(Grant, 1991; Porter, 1980) การลดตน้ทุนจะส่งผลการประหยดัโดยตรง (Bohan & Horney, 1991; Campanella, 

1990; Kay & Gulzar, 2016) ส่วนกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างจะเป็นอุปสรรคป้องกนัไม่ให้คู่แข่งขนัรายใหม่

เขา้มา การสร้างความแตกต่างน้ีจะทาํใหว้ิสาหกิจชุมชนประสบความสาํเร็จ การมีผลิตภณัฑซ่ึ์งเหนือชั้นกวา่ผูอ่ื้น

จะทาํให้วิสาหกิจชุมชนประสบผลสําเร็จในการดาํเนินงานเหนือกว่าคู่แข่งของตน (Porter, 1980, 1985; Beal & 

Yasai-Ardekani, 2000; Jorge, Eva, Juan, María and Jose, 2015; Leonidas, Thomas, Paul, Stavroula and 

Constantine, 2015) ส่วนกลยทุธ์การมุ่งเนน้เฉพาะ แตกต่างจากการลดตน้ทุนและกลยทุธ์การสร้างความแตกต่าง 

(differentiation) ซ่ึงผูบ้ริหารจะนาํมาใชก้บัเป้าหมายเฉพาะของตลาด โดยทาํตลาดสินคา้เฉพาะเป็นตลาดแบบ

จาํกดัเฉพาะกลุ่มหรือคน้หากลุ่มผูซ้ื้อท่ีเป็นไปไดสู้งท่ีสนใจท่ีจะซ้ือสินคา้หรือบริการ 

สรุปความสามารถในการแข่งขนั เป็นความสามารถท่ีองค์การดาํเนินธุรกิจของตวัเองได้ดีกว่า

องค์การอ่ืน ทาํกาํไรไดสู้งกว่ามาตรฐานของอุตสาหกรรมหรือองค์การ สามารถสร้างให้เกิดคุณค่าแก่องค์การ

มากกวา่คู่แข่งขนั 

 3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

   ตวัแปรอสิระ            ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

3.3 สมมตฐิานการวจิยั 

 ปัจจัยการพฒันาศักยภาพการดําเนินงานของผูป้ระกอบการธุรกิจคา้กล้วยหอมทองท่ีส่งผลต่อขีด

ความสามารถการในการส่งออก 

 

การพฒันาศักยภาพการดาํเนินงานของ

ผู้ประกอบการธุรกจิค้ากล้วยหอมทอง 

1. การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

2. การสอนงาน 

3. การฝึกอบรม 

ขีดความสามารถการในการส่งออก 

1. ตน้ทุนท่ีตํ่า  

2. การสร้างความแตกต่างดา้นกลยทุธ์

ส่วนประสมทางการตลาด  

3. การสร้างความแตกต่างดา้นคุณภาพ  

4. การสร้างความแตกต่างดา้นการตลาด  
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4. วธีิดําเนินการวจัิย  

4.1 แบบแผนการวจิยั  

บทความเร่ืองการพฒันาศกัยภาพการดาํเนินงานของผูป้ระกอบการธุรกิจคา้กลว้ยหอมทองท่ีส่งผลต่อ           

ขีดความสามารถในการส่งออก เป็นวจิยัเชิงปริมาณ 

4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูป้ระกอบการธุรกิจคา้กลว้ยหอมทอง ในจงัหวดันครนายก จาํนวน 

511 คน (สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2565) 

โดยกาํหนดกลุ่มตวัอย่างจํานวน 225 คน วิธีการคาํนวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ผูว้ิจัยใชว้ิธีการ

คาํนวณการหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งในกรณีทราบจาํนวนประชากร จากสูตรของทาโร ยามาเน (Yamane, 1973)  

การสุ่มตวัอย่างใชว้ิธีการคดัเลือกแบบมีจุดประสงค/์เฉพาะเจาะจง(Purposive Selection) เป็นการคดัเลือก

กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีลกัษณะผูป้ระกอบการธุรกิจคา้กลว้ยหอมทอง ในจงัหวดันครนายกเท่านั้น 

4.3 เคร่ืองมือวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัไดจ้ดัสร้างข้ึนจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี

จากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใชศึ้กษาการพฒันาศกัยภาพการดาํเนินงานของผูป้ระกอบการธุรกิจคา้กลว้ยหอมทอง

ท่ีส่งผลต่อขีดความสามารถในการส่งออก โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 เก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ, อาย,ุ สถานภาพ, ระดบัการศึกษา, ระยะเวลาใน

การประกอบธุรกิจ เป็นแบบสอบถามชนิดตรวจสอบรายการ มีจาํนวน 5 ขอ้ (ใชม้าตรวดัแบบ Nominal Scale, 

Ordinal Scale) 

ตอนท่ี 2 เก่ียวกบัระดบัการพฒันาศกัยภาพการดาํเนินงานของผูป้ระกอบการธุรกิจคา้กลว้ยหอมทองท่ี

ส่งผลต่อขีดความสามารถในการส่งออก จาํนวน 15 ขอ้ ในองคป์ระกอบ 3 ดา้น (ใชม้าตรวดัแบบ Interval Scale) 

ตอนท่ี 3 เก่ียวกบัปัจจยัขีดความสามารถในการส่งออก มีจาํนวน 20 ขอ้ในองคป์ระกอบ 4 ดา้น (ใชม้าตร

วดัแบบ Interval Scale) 

โดยคาํถามตอนท่ี 2 และตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่าตามแบบของ ลิเคิร์ท 

(Likert’s scale, 1976) ท่ีมี 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

ในการแปลความหมายของค่าเฉล่ียของคะแนน ผูว้ิจัยได้กาํหนดเกณฑ์โดยใช้คะแนนเฉล่ีย (Best & 

kahn, 1993) ดงัน้ี 

  คะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 4.21 –5.00  หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

  คะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 3.41 –4.20  หมายถึง เห็นดว้ยมาก 

  คะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 2.61 –3.40  หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง 

  คะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 1.81 –2.60  หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย 

  คะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 1.00 –1.80  หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

4.4 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

ผูว้ิจัยได้นําแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน สําหรับการศึกษาวิจัยไปทําการทดสอบหาค่าความเท่ียงตรง 

(validity) และความเช่ือมัน่ (reliability) ดงัน้ี  
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1. การหาค่าความเท่ียงตรง โดยการตรวจสอบค่า IOC พบว่าแบบสอบถามท่ีทาํการประเมินไม่มี

ระดับคะแนนตํ่ากว่า 0.6 อีกทั้ ง ผูว้ิจัยได้นํามาปรับแก้ไขต่อไปตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ และได้รับ              

ความเห็นชอบจากท่ีปรึกษางานวจิยัแลว้ (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2560) 

2. นาํแบบสอบคาํถามท่ีผา่นการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยใชสู้ตร

การหาค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่า (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1990) เพ่ือทดสอบความเช่ือมัน่ของ

แบบสอบถาม (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2560) โดยผลการทดสอบความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือด้วยการวัด                  

ความสอดคลอ้งภายใน (Internal Consistency Method) ด้วยสถิติครอนบาค อลัฟา (Cronbach’s Alpha) พบว่ามี

ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 0.9660 แสดงวา่แบบสอบถามมีความเช่ือถือ 

4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามท่ีไดรั้บทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกฉบบั และนาํมา

วเิคราะห์ทางสถิติโดยใชค้อมพิวเตอร์ในการคาํนวณค่าสถิติดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

1. การวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงพรรณนา (Description Statistics) อธิบายลกัษณะประชากรศาสตร์

ของกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นตัวแปรเชิงคุณภาพ โดยใช้สถิติค่าความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage)                          

ส่วนลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นตวัแปรเชิงปริมาณ ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน ใช้ทดสอบสมมติฐาน โดยการตรวจสอบสหสัมพนัธ์ระหว่าง                 

ตวัแปรอิสระทุกตวั ตามเง่ือนไขท่ีวางเกณฑไ์วใ้นขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ของการวเิคราะห์ดว้ยรูปสมการถดถอยเชิงเส้น 

(Liner Regression Analysis) โดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยา่งง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment 

Correlation Coefficient) เพ่ือหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรเชิงปริมาณ ตรวจสอบความเหมาะสมตวัแบบของ

แบบสอบถาม โดยใช ้ค่า VIF (Variance Inflation Factor) มีค่าไม่เกิน 5 และค่า Tolerance มีค่าไม่ตํ่ากว่า 0.2 เพ่ือให้  

ตวัแปรอิสระทุกตวัไม่มีความสมัพนัธ์กนัและไม่เกิดความสมัพนัธ์เชิงพหุระหวา่งปัจจยั (Multicollinearity)  

3. การวิเคราะห์ตวัแบบของแบบสอบถาม ใชก้ารวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise 

Multiple Regression Analysis) โดยนาํตวัแปรเขา้ไปพยากรณ์ในตวัแบบ (Model) ทีละตวั 

 

5. ผลการวจัิย 

 1. ผลศึกษาวิเคราะห์เก่ียวกบัระดบัการพฒันาศกัยภาพการดาํเนินงานของผูป้ระกอบการธุรกิจคา้กลว้ย

หอมทองท่ีส่งผลต่อขีดความสามารถในการส่งออก 

 

ตารางที ่1  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัการพฒันาศกัยภาพการดาํเนินงานของผูป้ระกอบการธุรกิจ 

 คา้กลว้ยหอมทองท่ีส่งผลต่อขีดความสามารถในการส่งออก 

การพฒันาศกัยภาพการดาํเนินงานของ 

ผูป้ระกอบการธุรกิจคา้กลว้ยหอมทอง 
x� SD แปลผล 

1) ดา้นการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 3.41 0.313 มาก 

2) ดา้นการสอนงาน 3.44 0.339 มาก 

3) ดา้นการฝึกอบรม 3.41 0.232 มาก 

รวม 3.46 0.366 มาก 
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จากตารางท่ี 1 ผลการวเิคราะห์เก่ียวกบัระดบั การพฒันาศกัยภาพการดาํเนินงานของผูป้ระกอบการธุรกิจ

คา้กลว้ยหอมทองท่ีส่งผลต่อขีดความสามารถในการส่งออก พบวา่ โดยค่าเฉล่ียภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (x� =3.46, 

SD= 0.366) และหากพิจารณาเป็นด้านข้อ ลําดับแรก การสอนงาน อยู่ในระดับมาก (x� =3.44, SD= 0.339) 

รองลงมา การเรียนรู้ดว้ยตนเองมีค่าเฉล่ียอยู่ระดบัมาก (x� =3.41, SD= 0.313) ส่วนลาํดบัสุดทา้ย การฝึกอบรมมี

ค่าเฉล่ียอยูร่ะดบัมาก (x� =3.41, SD= 0.232) ตามลาํดบั 

2. ผลศึกษาวเิคราะห์เก่ียวกบัปัจจยัขีดความสามารถในการส่งออก 

 

ตารางที ่2  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานปัจจยัขีดความสามารถในการส่งออก 

ปัจจยัขีดความสามารถในการส่งออก x� SD แปลผล 

1) ดา้นตน้ทุนท่ีตํ่า 3.26 0.235 ปานกลาง 

2) ดา้นการสร้างความแตกต่างดา้นกลยทุธ์ส่วนประสมทาง

การตลาด 

3.37 0.389 ปานกลาง 

3) ดา้นการสร้างความแตกต่างดา้นคุณภาพ 3.31 0.301 ปานกลาง 

4) ดา้นการสร้างความแตกต่างดา้นการตลาด 3.36 0.687 ปานกลาง 

รวม 3.32 0.234 ปานกลาง 

 

จากตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัปัจจยัขีดความสามารถในการส่งออก พบว่า โดยค่าเฉล่ียภาพ

รวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (x� =3.32, SD= 0.234) และหากพิจารณาเป็นดา้นขอ้ ลาํดบัแรก การสร้างความแตกต่าง

ดา้นกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด อยู่ในระดบัปานกลาง (x� =3.37, SD= 0.389) รองลงมา การสร้างความ

แตกต่างด้านการตลาดมีค่าเฉล่ียอยู่ระดับปานกลาง (x� =3.36, SD= 0.687) และ การสร้างความแตกต่างด้าน

คุณภาพมีค่าเฉล่ียอยูร่ะดบัปานกลาง (x� =3.31, SD= 0.301) ส่วนลาํดบัสุดทา้ย ตน้ทุนท่ีตํ่ามีค่าเฉล่ียอยูร่ะดบัปาน

กลาง (x� =3.26, SD= 0.235) ตามลาํดบั 

3. ผลศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการพฒันาศกัยภาพการดาํเนินงานของผูป้ระกอบการธุรกิจคา้กลว้ยหอม

ทองท่ีส่งผลต่อขีดความสามารถในการส่งออก 

 

ตารางที ่3  การวเิคราะห์รูปแบบการพฒันาศกัยภาพการดาํเนินงานของผูป้ระกอบการธุรกิจคา้กลว้ยหอมทองท่ีส่ง 

 ผลต่อขีดความสามารถในการส่งออก 

 B S.E. T p-value Tolerance VIF 

ค่าคงท่ี (Constant) 0.073 0.085 0.860 0.000**   

ดา้นการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  (x1) 0.338 0.037 9.244 0.000** 0.331 3.019 

ดา้นการสอนงาน (x2) 0.389 0.032 12.203 0.000** 0.461 2.170 

ดา้นการฝึกอบรม (x3) 0.249 0.031 8.055 0.000** 0.444 2.252 

  R= 0.941, R2 = 0.885, Adj R2 = 0.883, SE= 0.296 

หมายเหตุ : ค่า VIF ท่ีเหมาะสมไม่ควรเกิน 5.00; ค่า Tolerance ไม่ควรนอ้ยกวา่ .20 

** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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จากตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ พบวา่ตวัแปรท่ีสามารถพยากรณ์ขีดความสามารถในการส่งออก (Y) ไดแ้ก่ 

ดา้นการเรียนรู้ดว้ยตนเอง (x1) ดา้นการสอนงาน (x2) และดา้นการฝึกอบรม (x3) โดยตวัแปรเหล่าน้ีสามารถร่วมกนั

พยากรณ์ขีดความสามารถในการส่งออก (y) ไดร้้อยละ 88.50 ผูว้ิจยัจึงนาํค่าสัมประสิทธ์ิของตวัพยากรณ์มาเขียน

เป็นสมการพยากรณ์ในรูปแบบของคะแนนมาตรฐาน ดงัน้ี ขีดความสามารถในการส่งออก = 0.073 + (0.338*ดา้น

การเรียนรู้ดว้ยตนเอง ) + (0.389*ดา้นการสอนงาน) + (0.249*ดา้นการฝึกอบรม) 

สรุปสมมติฐานการวจิยั พบวา่ ปัจจยัการพฒันาศกัยภาพการดาํเนินงานของผูป้ระกอบการธุรกิจคา้กลว้ย

หอมทองประกอบดว้ย (1) ดา้นการเรียนรู้ดว้ยตนเอง (2) ดา้นการสอนงาน และ (3) ดา้นการฝึกอบรมท่ีส่งผลต่อ

ขีดความสามารถในการส่งออกอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 

6. อภิปรายผล  

 1. ระดับการพฒันาศกัยภาพการดาํเนินงานของผูป้ระกอบการธุรกิจคา้กลว้ยหอมทองท่ีส่งผลต่อขีด

ความสามารถในการส่งออก พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และหากพิจารณาเป็นด้านขอ้ ลาํดับแรก                      

การสอนงาน อยู่ในระดับมาก รองลงมา การเรียนรู้ด้วยตนเองมีค่าเฉล่ียอยู่ระดับมาก ส่วนลําดับสุดท้าย                           

การฝึกอบรมมีค่าเฉล่ียอยู่ระดบัมาก และระดบัปัจจยัขีดความสามารถในการส่งออก พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่น

ระดบัปานกลาง และหากพิจารณาเป็นดา้นขอ้ ลาํดบัแรก การสร้างความแตกต่างดา้นกลยุทธ์ส่วนประสมทาง

การตลาด อยูใ่นระดบัปานกลาง รองลงมา การสร้างความแตกต่างดา้นการตลาดมีค่าเฉล่ียอยูร่ะดบัปานกลาง และ 

การสร้างความแตกต่างดา้นคุณภาพมีค่าเฉล่ียอยูร่ะดบัปานกลาง ส่วนลาํดบัสุดทา้ย ตน้ทุนท่ีตํ่ามีค่าเฉล่ียอยูร่ะดบั

ปานกลาง ซ่ึงสอดคล้องกับชัยวฒัน์ หอธรรมรัตน์ ทวี แจ่มจํารัส และวรเดช จันทรศร (2564) ศึกษาเร่ือง                       

“บุพปัจจัยของผลการดาํเนินงานของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” ผลการวิจัยพบว่า                          

1) ผลการดําเนินงาน อยู่ในระดับมาก 2) คุณสมบัติของผู ้ประกอบการ SMEs มีอิทธิพลโดยรวมต่อผล                                                 

การดาํเนินงาน มากท่ีสุด รองลงมาคือ การบริหารจดัการห่วงโซ่อุปทาน ทกัษะความเป็นผูน้าํ ความไดเ้ปรียบใน

การแข่งขนั ตามลาํดบั และ 3) แนวทางท่ีทาํให้การดาํเนินงานดีข้ึน คือ การให้พนกังานมีส่วนร่วมในการทาํงาน 

การรักษาลูกคา้เดิม การหาลูกคา้รายใหม่ การติดตาม ประเมินผล การปรับปรุงขอ้ผิดพลาด ปรับตวัให้ทนักบั

สภาพเศรษฐกิจ และสงัคม ขอ้ผิดพลาดของการดาํเนินงานขาดทุน หรือเลิกกิจการ เช่น การขาดแคลนบุคลากรท่ีมี

ความรู้ความสามารถ การปฏิบติังาน การบริหารตน้ทุนใหต้ํ่า ขาดลูกคา้รายใหม่ การพ่ึงพาภาครัฐมากเกินไป  

2. ปัจจัยการพฒันาศกัยภาพการดาํเนินงานของผูป้ระกอบการธุรกิจคา้กลว้ยหอมทองประกอบดว้ย                   

(1) ดา้นการเรียนรู้ดว้ยตนเอง (2) ดา้นการสอนงาน และ (3) ดา้นการฝึกอบรมท่ีส่งผลต่อขีดความสามารถใน                   

การส่งออกอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01สอดคลอ้งกบั สิริเพญ็ ไทยตรง และบุษกร วชัรศรีโรจน์ (2561) 

ศึกษาเร่ือง “การพฒันาธุรกิจคา้ปลีกผลไม ้ดว้ยการปรับปรุงห่วงโซ่คุณค่า” พบวา่การบริหารทรัพยากรมนุษยมี์

ความสมัพนัธ์กบัการส่งมอบคุณค่าดา้นคุณภาพในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ และการขนส่งขาออก

มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัการส่งมอบคุณค่าถึง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพ ความหลากหลาย การเป็น

พนัธมิตรและตราผลิตภณัฑอ์ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ส่วนการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างดา้นคุณค่าท่ีลูกคา้

ได้รับระหว่างผูป้ระกอบการคา้ปลีกผลไมแ้บบดั้ งเดิมกับผูใ้ช้บริการซูเปอร์มาร์เก็ตระดับกลางและไฮเอนด์                    

ในกรุงเทพมหานคร รวม 400 คน ดว้ยการใชแ้บบสอบถาม ซ่ึงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างดา้น

ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการทั้ง 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกนั พบว่า มีความพึงพอใจแตกต่างกนัในดา้นราคาและ

ความพร้อมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ และผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนบุคคลและประเภทร้านคา้
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ดว้ย Pearson’s Chi-Square พบว่าระดบัการศึกษาและช่วงเวลาในการซ้ือมีผลต่อการเลือกประเภทร้านคา้ปลีก

ผลไมอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

 1. การพฒันาศักยภาพการดาํเนินงานของผูป้ระกอบการธุรกิจคา้กลว้ยหอมทองท่ีส่งผลต่อขีด

ความสามารถในการส่งออก ไปกาํหนดเป็นกลยทุธ์ในการพฒันาศกัยภาพการดาํเนินงานของผูป้ระกอบการไดแ้ก่ 

(1) การเรียนรู้ดว้ยตนเอง องค์กรควรเพ่ิมเร่ืองการชอบหาความรู้ใหม่ๆ เก่ียวกบังานท่ีทาํอยู่

เสมอ การสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองผา่นช่องทางอ่ืนๆ นอกเหนือจากอินเตอร์เน็ต การสอบถามความตอ้งการของ

ตลาดและลูกคา้อยูเ่สมอเพ่ือหา โอกาสเปิดช่องทางทาํธุรกิจใหม่ๆ 

(2) การสอนงาน องคก์รควรเพ่ิมเร่ืองการพยายามหาวธีิการทาํงานท่ีดีข้ึนกวา่เดิม โดยสอบถาม

ผูป้ระกอบการท่ีมีสาํเร็จในเร่ืองส่งออก การนาํขอ้ผิดพลาดในอดีตของผูป้ระกอบการคนอ่ืนๆ มาเป็นแนวทางใน

การปรับปรุงแกไ้ขเพ่ือพฒันางานให้ดีข้ึน การพร้อมในการปรับเปล่ียนวิถีการดาํเนินธุรกิจเพ่ือให้สอดคลอ้งกบั

รูปแบบธุรกิจตามสถานการณ์ หรือคู่คา้แนะนาํ 

(3) การฝึกอบรม องคก์รควรเพ่ิมเร่ืองการเช่ือวา่ความรู้ความสามารณเกิดจากการฝึกอบรมท่ีได้

เรียนรู้และทาํในส่ิงต่างๆ ดว้ยตนเอง การนาํความรู้ท่ีไดจ้ากการฝึกอบรมมาใชใ้นการพฒันาการปฏิบติัในธุรกิจ

ของตนเสมอ การใหค้วามสาํคญักบัการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ จากการฝึกอบรม 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นเพียงการวิจยัเชิงสํารวจเร่ือง “การพฒันาศกัยภาพการดาํเนินงานของผูป้ระกอบการ

ธุรกิจคา้กลว้ยหอมทองท่ีส่งผลต่อขีดความสามารถในการส่งออก” โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ ดงันั้นเพ่ือ

การศึกษาการพฒันาศกัยภาพการดาํเนินงานของผูป้ระกอบการธุรกิจคา้กลว้ยหอมทองท่ีส่งผลต่อขีดความสามารถ

ในการส่งออก ในเชิงลึกควรใชร้ะเบียบวธีิวจิยัเชิงคุณภาพ อาทิ การสมัภาษณ์ เพ่ือใชไ้ดข้อ้มูลเชิงลึก 

 

8. กติติกรรมประกาศ 

บทความฉบบัน้ีสาํเร็จลงไดด้ว้ยดี เน่ืองจากไดรั้บความกรุณาอยา่งสูงจากผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชุมพล  

รอดแจ่ม อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ ท่ีกรุณาให้คาํแนะนาํปรึกษา ตลอดจนปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง 

ต่างๆ ดว้ยความเอาใจใส่อยา่งยิง่   
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีว ัตถุประสงค์ 1) เ พ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลท่ีส่งผล                              

การตดัสินใจซ้ือก๊าซอุตสาหกรรม เพ่ือใชใ้นกิจการเคร่ืองประดบัอญัณี ของนิคมอุตสาหกรรมอญัธานี เจโมโปลิส 

และ 2) ศึกษาปัจจยัการตะหนักรู้ในผลิตภณัฑ์ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือก๊าซอุตสาหกรรม เพ่ือใช้ในกิจการ

เคร่ืองประดบัอญัณีของนิคมอุตสาหกรรมอญัธานี เจโมโปลิส กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือ เจา้หนา้ท่ีจดัซ้ือ 

เจา้หนา้ท่ีวางแผนผลิตภณัฑ ์และเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการ ซ่ึงทาํงานอยูใ่นกิจการเคร่ืองประดบัอญัมณี ของนิคม

อุตสาหกรรมอญัธานี เจโมโปลิส ท่ีใชง้านก๊าซอุตสาหกรรม จาํนวน 260 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ

ในการเก็บขอ้มูล และสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน f-test           

t-test และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษา พบวา่ 1) ปัจจยัส่วนบุคคล ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

เป็นเพศชาย ร้อยละ 62.25 มีอายรุะหวา่ง 31 – 35 ปี ร้อยละ 21.20  มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 76.50 เป็น

พนักงานระดับช่างฝีมือ ร้อยละ 35.40 และมีประสบการณ์ทํางาน  7 - 9 ปี ร้อยละ 28.10 2) การรับรู้คุณค่า                       

ตราสินคา้ โดยภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก โดยมีระดบัความคิดเห็นต่อดา้น

การตระหนกัรู้ในคุณภาพ มากท่ีสุด รองลงมา การตระหนกัรู้ถึงราคา ดา้นการตระหนกัรู้ในตราสินคา้ ดา้นประสบการณ์

การใช้ก๊าซอุตสาหกรรม และด้านความรู้เก่ียวกับก๊าซอุตสาหกรรม 3) การตัดสินใจซ้ือก๊าซอุตสาหกรรม                      

โดยภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก โดยมีระดบัความคิดเห็นต่อประเด็นมัน่ใจ

ว่าก๊าซอุตสาหกรรมท่ีท่านกาํลงัประเมินจากคุณสมบติัและคุณภาพท่ีตรงตามความตอ้งการของท่านมากท่ีสุด 

รองลงมา ประเด็นถา้ให้ตดัสินใจไดใ้หม่ ท่านจะซ้ือก๊าซอุตสาหกรรมท่ีท่านกาํลงัประเมินน้ีอีกคร้ัง ลาํดบัถดัมา 

ประเด็น มัน่ใจวา่จะซ้ือก๊าซอุตสาหกรรมท่ีท่านกาํลงัประเมินน้ีอีกคร้ัง ลาํดบัถดัมา ประเด็นจะแนะนาํใหค้นรู้จกั

ไดซ้ื้อท่ีท่านกาํลงัประเมิน และประเด็นยินดีจะบอกต่อวา่ก๊าซอุตสาหกรรมท่ีท่านกาํลงัประเมินมีคุณภาพและใช้

งานไดดี้  

mailto:arisa.yon@ku.th
mailto:fbusppp@ku.ac.th
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 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประสบการณ์ทาํงานส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือก๊าซอุตสาหกรรม 

แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ทาํงาน 4 – 6 ปี                            

มีการตดัสินใจซ้ือก๊าซอุตสาหกรรม แตกต่างกบัผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ทาํงาน 7 – 9 ปี และ 10 ปีข้ึน

ไป และผูต้อบแบบสอบถามมีประสบการณ์ทาํงาน 7 – 9 ปี มีการตดัสินใจซ้ือก๊าซอุตสาหกรรม แตกต่างกบัผูต้อบ

แบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ทาํงาน 10 ปีข้ึนไป อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในขณะท่ีเพศ อาย ุระดบั

การศึกษา ลกัษณะงานท่ีรับผิดชอบ ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือก๊าซอุตสาหกรรม ไม่แตกต่างกัน 

สําหรับการรับรู้คุณค่าตราสินค้า พบว่า ด้านการตระหนักรู้ในคุณภาพ และด้านประสบการณ์การใช้ก๊าซ

อุตสาหกรรม ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือก๊าซอุตสาหกรรม เพ่ือใช้ในกิจการเคร่ืองประดับอัญณี ของนิคม

อุตสาหกรรมอญัธานี เจโมโปลิส อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 

คาํสําคญั: ก๊าซอุตสาหกรรม, เคร่ืองประดบัอญัมณี, นิคมอุตสาหกรรมอญัธานี เจโมโปลิส 

 

ABSTRACT 

The objectives of this study were 1) to compare the differences of individual factors affecting the 

purchasing decision of industrial gas. for use in jewelry business of Any Thani Industrial Estate, Jemopolis, and 

2) to study product awareness factors that affect the purchase decision of industrial gas.  To be used in the jewelry 

business of Anythanee Gemopolis Industrial Estate.  The sample group used in the study was purchasing officers. 

Product planning officer and operational staff which works in the jewelry business of the Anythanee Jemopolis 

Industrial Estate, which use industrial gas, 260 people used a questionnaire as a tool to collect data.  The statistics 

used in the data analysis were percentage, mean, standard deviation, f-test, t-test, and multiple regression analysis.  

1) personal factors most of the respondents were male, 62.25 percent, aged between 31-35 years, 21.20 percent, 

76.50 percent had a bachelor's degree, 35.40 percent were skilled workers, and 28.10% had 7 - 9 years of work 

experience.  2) brand value recognition overall, the respondents had a high level of opinion. The highest level of 

opinion was on quality awareness, followed by price awareness. Brand awareness Experience in using industrial 

gases and knowledge of industrial gases.  3) industrial gas purchase decision overall, the respondents had a high 

level of opinion.  The level of opinion on the issue is confident that the industrial gas you are evaluating based 

on the properties and quality that best meets your requirements, followed by the issue of making a new decision. 

You will buy the industrial gas you are evaluating again.   Next, the issue: Confident to buy the industrial gas you 

are evaluating again. Next, the issue will recommend an acquaintance to purchase the one you are evaluating. 

And the point is to say that the industrial gas you are evaluating is of good quality and usability. 

The hypothesis testing results revealed that the work experience affects the purchasing decision of 

industrial gas with a statistically significant difference at the 0.05 level.  The respondents with 4-6 years of work 

experience had a decision to purchase industrial gas.  Different from the respondents with 7-9 years of work 

experience and 10 years or more and the respondents with 7-9 years of work experience have decided to buy 

industrial gas.  The difference from the respondents with 10 years of work experience was statistically significant 

at the 0.05 level while gender, age, education level.  Responsibilities different Affects the decision to purchase 
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industrial gas. no different For the perception of brand value, it was found that in terms of quality awareness and 

the experience of using industrial gases Affects the decision to purchase industrial gas. for use in jewelry business 

of Any Thani Industrial Estate Jemopolis with statistical significance at 0.05 level. 

 

Keywords: Industrial Gas, Jewelry, Anythanee Industrial Estate Jemopolis 

 

1. บทนํา 

ก๊าซอุตสาหกรรมถูกนาํมาใชใ้นอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท เช่น อุตสาหกรรมปิโตรเคมี เหลก็ 

เหลก็กลา้ โรงกลัน่นํ้ ามนั โรงงานเคมี แกว้ กระดาษและเยือ่กระดาษ อาหาร เคร่ืองด่ืม อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ ก๊าซ

สาํหรับใชท้างการแพทย ์ การประกอบแผ่นวงจรรวม การวิจยัทาง การวิเคราะห์ในหอ้งปฏิบติัการ ช้ินส่วนยาน

ยนต ์รวมไปถึงมีการใชใ้นอุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบัดว้ย จึงปฏิเสธไม่ไดว้า่ผลิตภณัฑห์ลายชนิดท่ี

เห็นอยูท่ัว่ไป นบัตั้งแต่อาหาร เคร่ืองด่ืม ไปจนถึงช้ินส่วนยานยนต ์จะไม่สามารถผลิตออกมาไดเ้ลย หากปราศจาก

ก๊าซอุตสาหกรรม  

นิคมอุตสาหกรรมอญัธานี เจโมโปลิส หน่ึงในนิคมอุตสาหกรรมผลิตศูนยอ์ญัมณีและเคร่ืองประดบัใน

ประเทศไทย ตั้งอยูเ่ลขท่ี 47/31 หมู่ 4 ถนน สุขาภิบาล 2 แขวงดอกไม ้เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ไดก่้อตั้งข้ึน

เม่ือปี พ.ศ.2533 โดยนายบุญยง อศัรัสกร โดยมีจุดเร่ิมตน้ท่ีจะจดัทาํศูนยอ์ญัมณีและเคร่ืองประดบัในประเทศไทย 

จากความสําเร็จของโครงการทาํให้มีผูป้ระกอบการในกิจการอญัมณีและเคร่ืองประดบัจาํนวนกว่า 145 บริษทั 

แรงงานกวา่ 20,000 คน  และต่อมาในปี พ.ศ.2551 ดว้ยการสนบัสนุนจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

จึงไดจ้ดัทาํโครงการ Demopolis free zone ซ่ึงเป็น free zone แห่งแรกและแห่งเดียวในกรุงเทพมหานครท่ีสามารถ

ประกอบกิจการไดห้ลากหลาย ไดแ้ก่ กิจการอญัมณีและเคร่ืองประดบั นาฬิกา ไอที โทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์ 

อุปกรณ์ทางการแพทย ์เลนส์ แวน่ตา เคร่ืองเขียน กีฬา ของเด็กเล่น ซ่ึงจากการท่ีนิคมอุตสาหกรรมอญัธานี เจโมโป

ลิส มีการประกอบกิจการได้หลายประเภท จึงมีกลุ่มลูกคา้ท่ีใช้ก๊าซอุตสาหกรรมในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เป็น

จาํนวนมาก จากความตอ้งการใชก๊้าซอุตสาหกรรมของนิคมอุตสาหกรรมอญัธานี เจโมโปลิส ท่ีมีแนวโนม้เพ่ิม

สูงข้ึน ผูศึ้กษาจึงเล็งเห็นโอกาสท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือก๊าซอุตสาหกรรม เพ่ือใชใ้น

กิจการเคร่ืองประดบัอญัณีของนิคมอุตสาหกรรมอญัธานี เจโมโปลิส 

 

2. วตัถุประสงค์ 

1. เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลการตดัสินใจซ้ือก๊าซอุตสาหกรรม เพ่ือใช้

ในกิจการเคร่ืองประดบัอญัณี ของนิคมอุตสาหกรรมอญัธานี เจโมโปลิส 

2. เพ่ือศึกษาปัจจยัการตะหนักรู้ในผลิตภณัฑ์ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือก๊าซอุตสาหกรรม เพ่ือใชใ้น

กิจการเคร่ืองประดบัอญัณีของนิคมอุตสาหกรรมอญัธานี เจโมโปลิส 
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3. การตรวจเอกสาร 

ผูว้จิยัไดน้าํเสนอการคน้ควา้ ทบทวนเอกสาร แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 

1) แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการตะหนกัรู้ของผูบ้ริโภค 

ความตระหนกัรู้เกิดจากทศันคติท่ีมีต่อส่ิงเร้าอนัไดแ้ก่ บุคคล สถานการณ์ กลุ่มสังคม และส่ิงต่างๆ ท่ี

โนม้เอียง หรือท่ีจะตอบสนองในทางบวกหรือทางลบ เป็นส่ิงท่ีเกิดจากการเรียนรู้และประสบการณ์  

สมชาย เล็กเจริญ และกัญญานีน์ กุลกนก (2563) กล่าวว่า การตระหนักรู้ของผูบ้ริโภคเกิดจากการมี

ประสบการณ์ท่ีดีในการซ้ือสินคา้หรือบริการ ซ่ึงผูบ้ริโภคจะมีความรู้ความเขา้ใจในสินคา้หรือบริการนั้นๆ จนเกิด

เป็นพฤติกรรมและนาํไปสู่การซ้ือสินคา้หรือบริการในอนาคต 

2) แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการตระหนกัรู้ในผลิตภณัฑ ์

การตระหนกัรู้ (Awareness) เกิดจากการรับรู้ท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ผ่าน ประสาทสัมผสั 

ซ่ึงเกิดจากการเปิดรับ (Exposure) ข่าวสารของผูบ้ริโภค อีกทั้งการตระหนกัรู้ยงัเป็นส่ิงท่ีช่วยสร้างให้ผูบ้ริโภคมี

ความรู้เก่ียวกบัตราสินคา้ (Brand knowledge) หรือ ช่วยให้ผูบ้ริโภคนึกไดว้า่เขารู้อะไรเก่ียวกบัตราสินคา้นั้นบา้ง 

ดังนั้ นการมีความรู้เก่ียวกับตราสินคา้ จึงเป็นการตรวจสอบความเขา้ใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตราสินคา้ทั้ งแง่

คุณสมบติัและคุณประโยชน์ต่างๆ ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัในการตดัสินใจของผูบ้ริโภค  

Aaker (1991) ไดก้ล่าววา่ การตระหนกัรู้ในตราสินคา้ (Brand Awareness) คือ การท่ี ผูบ้ริโภคมีความสามารถ

ในการระลึกถึงตราสินคา้ หรือสญัลกัษณ์ของตราสินคา้ ซ่ึงเป็นหน่ึงในองคป์ระกอบของมูลค่าตราสินคา้ท่ีจะช่วย

สร้างมูลค่าให้กบัตราสินคา้ เป็นการสร้างการจดจาํในตราสินคา้ สร้างความคุน้เคยให้กบัผูบ้ริโภค นาํไปสู่การ

ตดัสินใจของผูบ้ริโภค การรู้จกัตราสินคา้เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีช้ีใหเ้ห็นถึงความแขง็แกร่งของตราสินคา้ในใจผูบ้ริโภค 

อนัเป็นสญัญาณท่ีบ่งบอกถึงโอกาสท่ีผูบ้ริโภคจะตดัสินใจใชสิ้นคา้ของตราสินคา้นั้นๆ โดยตรง 

3) แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือ 

การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคเป็นกระบวนการท่ีผูบ้ริโภคตดัสินใจวา่จะซ้ือผลิตภณัฑห์รือบริการใด และ

จะซ้ือท่ีไหน ซ่ึงแนวทางท่ีผูบ้ริโภคใชใ้นการตดัสินใจนั้นเป็นผลโดยตรงมาจากกลยทุธ์การตลาดของนักการตลาด 

เป็นตน้วา่ หากผูบ้ริโภคตอ้งการคุณประโยชน์จากผลิตภณัฑ ์ตรายีห่อ้ใดๆ นกัการตลาดก็ควรจะวางกลยทุธ์ใดเนน้

ท่ีคุณประโยชน์ของผลิตภณัฑน์ั้นลงไปในโฆษณา ดงันั้นเกณฑท่ี์ผูบ้ริโภคใชใ้นการตดัสินใจเลือกตรายีห่อ้จึงเป็น

แนวทางสาํคญัท่ีนกัการตลาดควรศึกษาเพ่ือนาํไปบริหารจดัการกลยทุธ์การตลาดใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

Kotler (2012) ไดใ้ห้ความหมายการตดัสินใจซ้ือว่าเป็นกระบวนการตดัสินใจท่ีเกิดข้ึน โดยองค์กรท่ีมี

ความตอ้งการในการซ้ือสินคา้และบริการ องค์กรจะระบุประเมิน และเลือกตราสินคา้ เลือกซัพพลายเออร์จาก

บรรดาท่ีมีแมว้า่การซ้ือของแต่ละองคก์รจะไม่ เหมือนกนัแต่ผูซ้ื้อสามารถระบุกลุ่มขององคก์รธุรกิจท่ีมีวิธีการซ้ือ

สินคา้ในลกัษณะคลา้ยคลึงกนั เพ่ือเป็นประโยชน์ในการกาํหนดกลยทุธ์ดา้นการตลาด 

 

4. วธีิการวจัิย 

 การศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือก๊าซอุตสาหกรรม เพ่ือใชใ้นกิจการเคร่ืองประดบั              

อญัมณี กรณีศึกษา นิคมอุตสาหกรรมอญัธานี เจโมโปลิส การศึกษาคร้ังน้ีเป็นวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) โดยใชล้กัษณะเชิงสาํรวจ (Survey) มาเป็นแนวทางในการศึกษาและใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) 

เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง จากนั้นจะทาํการรวบรวมแบบสอบถาม ตรวจสอบ

ความถูกตอ้ง ลงรหสัและนาํขอ้มูลไปวเิคราะห์ผลทางสถิติ  
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ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ เจ้าหน้าท่ีจัดซ้ือ เจ้าหน้าท่ีวางแผนผลิตภัณฑ์ และเจ้าหน้าท่ีฝ่าย

ปฏิบติัการ ซ่ึงทาํงานอยูใ่นกิจการเคร่ืองประดบัอญัมณี ของนิคมอุตสาหกรรมอญัธานี เจโมโปลิส ท่ีใชง้านก๊าซ

อุตสาหกรรม เน่ืองจากเป็นผูใ้กลชิ้ดและมีหนา้ท่ีจดัหาผลิตภณัฑก๊์าซอุตสาหกรรมสาํหรับใชใ้นกระบวนการผลิต

มากท่ีสุด ซ่ึงไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน 

การสุ่มตวัอยา่ง ใชว้ธีิการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) ซ่ึงเป็นการสุ่มตวัอย่าง

จากจาํนวนประชากร โดยแบ่งประชากรออกเป็นกิจการเคร่ืองประดบัอญัมณี จาํนวน 26 บริษทั และกาํหนด

จาํนวนตวัอยา่งจากบริษทัละ 10 คน รวมทั้งหมด 260 ตวัอยา่ง 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผู ้วิจัยสร้างข้ึนโดย

การศึกษา ทฤษฎี เอกสาร ซ่ึงไดค้รอบคลุมเน้ือหา และวตัถุประสงคใ์นการศึกษา ซ่ึงแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนแบ่ง

ออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี  

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 5 ขอ้ ประกอบดว้ย เพศ 

อาย ุระดบัการศึกษา ลกัษณะงานท่ีรับผิดชอบ และประสบการณ์การทาํงาน เป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close-

Ended Question) มีคาํตอบหลายตวัเลือก (Multiple Choice) และใหเ้ลือกตอบเพียงขอ้เดียว  

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับ ปัจจัยการตะหนักรู้ในผลิตภัณฑ์ จํานวน 25 ข้อ 

ประกอบดว้ย ความรู้เก่ียวกบัก๊าซอุตสาหกรรม การตระหนกัรู้ในตราสินคา้ การตระหนกัรู้ถึงราคา การตระหนกัรู้

ในคุณภาพ และประสบการณ์การใชก๊้าซอุตสาหกรรม ลกัษณะเป็นคาํถามปลายปิดซ่ึงประกอบดว้ยคาํตอบยอ่ยท่ี

แบ่งเป็น 5 ระดบัโดยใชม้าตรวดัของลิเคร์ท (Likert Scale) และให้คะแนนแต่ละระดบัตั้งแต่ค่าคะแนนนอ้ยท่ีสุด 

คือ 1 ถึงค่าคะแนนมากท่ีสุดคือ 5  

 ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือก๊าซอุตสาหกรรม เพ่ือใชใ้นกิจการ

เคร่ืองประดับอญัณีของนิคมอุตสาหกรรมอญัธานี เจโมโปลิส จาํนวน 5 ขอ้ ลกัษณะเป็นคาํถามปลายปิดซ่ึง

ประกอบดว้ยคาํตอบยอ่ยท่ี แบ่งเป็น 5 ระดบั โดยใชม้าตรวดัของลิเคร์ท (Likert Scale) และใหค้ะแนนแต่ละระดบั

ตั้งแต่ค่าคะแนนนอ้ยท่ีสุด คือ 1 ถึงค่าคะแนนมากท่ีสุดคือ 5  

 ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิดเพ่ือให้ผูต้อบแบบสอบถามเขียน                 

ความคิดเห็นส่วนตวั เพ่ือท่ีผูว้ิจยัจะไดน้าํไปใส่ในส่วนของการปรับปรุงแกไ้ขและขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์

ต่อการวจิยั 

 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) การหาค่าร้อยละ (Percentage) เพ่ือใช้

อธิบายลกัษณะขอ้มูลจากแบบสอบถามส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ลกัษณะงานท่ี

รับผิดชอบ และประสบการณ์การทาํงาน การหาค่าเฉล่ีย (Mean) สาํหรับวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม ส่วนท่ี 

2 ปัจจัยการตะหนักรู้ในผลิตภัณฑ์ และส่วนท่ี 3 การตดัสินใจซ้ือก๊าซอุตสาหกรรม การหาค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)  สําหรับวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามส่วนท่ี 2 ปัจจยัการตะหนกัรู้ใน

ผลิตภณัฑ ์และส่วนท่ี 3 การตดัสินใจซ้ือก๊าซอุตสาหกรรม 

 การวิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ในการทดสอบสมมุติฐาน สมมติฐานขอ้ท่ี 1 

ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ และประสบการณ์การทํางาน                           



การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 17 และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ คร้ังท่ี 7 มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ ประจาํปี 2565 

911 

ท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือก๊าซอุตสาหกรรม เพ่ือใช้ในกิจการเคร่ืองประดับอัญณี ของนิคม

อุตสาหกรรมอญัธานี เจโมโปลิส แตกต่างกนั โดยใชส้ถิติ Independent t-test และ One-Way Analysis of Variance 

(One-Way ANOVA) หากพบความแตกต่างระหว่างตวัแปร จะนาํไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใชว้ิธี LS

สมมติฐานขอ้ท่ี 2 ปัจจยัการตะหนกัรู้ในผลิตภณัฑ ์ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือก๊าซอุตสาหกรรม เพ่ือใชใ้นกิจการ

เคร่ืองประดบัอญัณี ของนิคมอุตสาหกรรมอญัธานี เจโมโปลิส โดยใชส้ถิติการวเิคราะห์ดว้ยสมการถดถอยพหุคูณ

แบบเป็นขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

 กรอบแนวคดิการวจิยั 
 

  ตวัแปรอสิระ                    ตวัแปรตาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมตฐิานการวจิยั 

 1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือก๊าซอุตสาหกรรม เพ่ือใชใ้นกิจการเคร่ือง 

ประดบัอญัณี ของนิคมอุตสาหกรรมอญัธานี เจโมโปลิส แตกต่างกนั 

 2. ปัจจยัการตะหนกัรู้ในผลิตภณัฑ ์ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือก๊าซอุตสาหกรรม เพ่ือใชใ้นกิจการเคร่ือง 

ประดบัอญัณี ของนิคมอุตสาหกรรมอญัธานี เจโมโปลิส 

 

5. ผลการศึกษา 

 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลผลการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือก๊าซอุตสาหกรรม เพ่ือใชใ้น

กิจการเคร่ืองประดับอญัมณี กรณีศึกษา นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี เจโมโปลิส สามารถสรุปผลการวิจยัได้ 

ดงัต่อไปน้ี 

1) ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจยัส่วนบุคคล 

เพศ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 62.25 และเป็น             

เพศหญิง จาํนวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 37.85  

อายุ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 31 – 35 ปี จาํนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 21.20 

อาย ุ36 – 40 จาํนวน 52 คน ละ 20 และอายรุะหวา่ง 26 – 30 ปี จาํนวน 47 คน ร้อยละ 18.10  

ระดบัการศึกษาสูงสุด ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาสูงสุดอยูใ่นระดบัปริญญาตรี 

จํานวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 76.50 รองลงมาตํ่ากว่าปริญญาตรี จํานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 12.70 และ

ระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี จาํนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 10.80  

ปัจจยัการตะหนักรู้ของในผลติภณัฑ์  

(1) ความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ 

(2) การตระหนกัรู้ในตราสินคา้  

(3) การตระหนกัรู้ถึงราคา  

(4) การตระหนกัรู้ถึงคุณภาพ 

(5) ประสบการณ์การใชผ้ลิตภณัฑ ์ 

(Aaker, 1991 Chocarro et al 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การตดัสินใจซ้ือก๊าซอุตสาหกรรม  

เพ่ือใช้ในกจิการเคร่ืองประดบัอญัณ ี

ของนิคมอุตสาหกรรมอญัธานี เจโมโปลสิ 
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ลกัษณะงานทีรั่บผดิชอบ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นพนกังานระดบัช่างฝีมือ จาํนวน 92 คน 

คิดเป็นร้อยละ 35.40 รองลงมาระดบัช่างเทคนิค จาํนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 30.80 ลาํดบัถดัมา ระดบัแรงงาน 

จาํนวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 24.20 และผูบ้ริหารโครงการ จาํนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 9.60  

ประสบการณ์การทํางาน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ทาํงาน 7 - 9 ปี จาํนวน 73 

คน ร้อยละ 28.10 รองลงมา 1 - 3 ปี จาํนวน 57 คน ร้อยละ 21.90  และ 4-6 ปี จาํนวน 53 คน ร้อยละ 20.40  

2) ผลการวเิคราะห์เกีย่วกบัปัจจยัการตะหนักรู้ในผลติภัณฑ์ 
 

ปัจจัยการตระหนักรู้ในผลติภัณฑ์ ค่าเฉลีย่ SD 

ความรู้เก่ียวกบัก๊าซอุตสาหกรรม 3.86 0.590 

การตระหนกัรู้ในตราสินคา้ 4.10 0.441 

การตระหนกัรู้ถึงราคา 4.11 0.549 

การตระหนกัรู้ในคุณภาพ 4.21 0.510 

ประสบการณ์การใชก๊้าซอุตสาหกรรม 4.03 0.484 

รวม 4.06 0.390 

3) ผลการวเิคราะห์เกีย่วกบัการตดัสินใจซ้ือก๊าซอุตสาหกรรม 
 

ปัจจัยการตระหนักรู้ในผลติภัณฑ์ ค่าเฉลีย่ SD 

ถา้ใหต้ดัสินใจไดใ้หม่ ท่านจะซ้ือก๊าซอุตสาหกรรมท่ีท่านกาํลงัประเมินน้ีหรือไม่ 3.73 0.963 

มัน่ใจวา่จะซ้ือก๊าซอุตสาหกรรมท่ีท่านกาํลงัประเมินน้ีอีกคร้ัง 3.71 0.956 

มัน่ใจว่าก๊าซอุตสาหกรรมท่ีท่านกาํลงัประเมินจากคุณสมบติัและคุณภาพท่ีตรงตาม

ความตอ้งการของท่าน 

3.82 0.999 

ยนิดีจะบอกต่อวา่ก๊าซอุตสาหกรรมท่ีท่านกาํลงัประเมินมีคุณภาพและใชง้านไดดี้ 3.67 1.111 

จะแนะนาํใหค้นรู้จกัไดซ้ื้อท่ีท่านกาํลงัประเมินน้ี 3.70 1.149 

รวม 3.73 0.940 

4) ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

 สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือก๊าซอุตสาหกรรม เพ่ือใชใ้น

กิจการเคร่ืองประดบัอญัณี ของนิคมอุตสาหกรรมอญัธานี เจโมโปลิส แตกต่างกนั 
 

สมมติฐานท่ี 1 ค่า Sig. ผลการทดสอบ 

เพศท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือก๊าซอุตสาหกรรม แตกต่างกนั 0.339 ไม่สอดคลอ้ง 

อายท่ีุแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือก๊าซอุตสาหกรรม แตกต่างกนั 0.706 ไม่สอดคลอ้ง 

ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือก๊าซอุตสาหกรรมแตกต่างกนั 0.731 ไม่สอดคลอ้ง 

ลกัษณะงานท่ีรับผิดชอบ ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือก๊าซอุตสาหกรรม 

แตกต่างกนั 

0.746 ไม่สอดคลอ้ง 

ประสบการณ์ท่ีทาํงานแตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือก๊าซอุตสาหกรรม 

แตกต่างกนั 

0.026* สอดคลอ้ง 
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สมมติฐาน ที่ 2 ปัจจยัการตะหนกัรู้ในผลิตภณัฑ ์ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือก๊าซอุตสาหกรรม เพ่ือใชใ้น

กิจการเคร่ืองประดบัอญัณี ของนิคมอุตสาหกรรมอญัธานี เจโมโปลิส 
 

สมมติฐานท่ี 2 ค่า Sig. ผลการทดสอบ 

ความรู้เก่ียวกบัก๊าซอุตสาหกรรม ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือก๊าซอุตสาหกรรม 0.073 ไม่สอดคลอ้ง 

การตระหนกัรู้ในตราสินคา้ ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือก๊าซอุตสาหกรรม 0.199 ไม่สอดคลอ้ง 

การตระหนกัรู้ถึงราคา ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือก๊าซอุตสาหกรรม 0.787 ไม่สอดคลอ้ง 

การตระหนกัรู้ในคุณภาพ ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือก๊าซอุตสาหกรรม 0.000* สอดคลอ้ง 

ประสบการณ์การใชก๊้าซอุตสาหกรรม ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือก๊าซอุตสาหกรรม 0.012* สอดคลอ้ง 

 

6.  สรุปผลการวจัิย 

จากผลการวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือก๊าซอุตสาหกรรม เพ่ือใชใ้นกิจการเคร่ืองประดบั 

อญัมณี กรณีศึกษา นิคมอุตสาหกรรมอญัธานี เจโมโปลิส สามารถสรุปผลการวจิยัได ้ดงัต่อไปน้ี 

 1) ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 

62.25 มีอายรุะหวา่ง 31 – 35 ปี จาํนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 21.20  มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 199 คน 

คิดเป็นร้อยละ 76.50 เป็นพนกังานระดบัช่างฝีมือ จาํนวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 35.40 และมีประสบการณ์ทาํงาน  

7 - 9 ปี จาํนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 28.10  

 2) ปัจจัยการตะหนักรู้ในผลิตภัณฑ์ โดยภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบั

มาก มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.06 เม่ือพิจารณาจาํแนกตามรายดา้น พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นใน

ด้านการตระหนักรู้ในคุณภาพ อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.21 และระดับมาก อีก 4 ด้าน ไดแ้ก่                      

การตระหนกัรู้ถึงราคา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.11 รองลงมา ดา้นการตระหนกัรู้ในตราสินคา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.10 ดา้น

ประสบการณ์การใชก๊้าซอุตสาหกรรม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.03 และดา้นความรู้เก่ียวกบัก๊าซอุตสาหกรรม มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.86  

 3) การตดัสินใจซ้ือก๊าซอุตสาหกรรม 

 โดยภาพรวมผู ้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.73                              

เม่ือพิจารณาจาํแนกตามรายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากทั้ง 5 ประเด็น                 

โดยมีระดบัความคิดเห็นต่อประเด็นมัน่ใจว่าก๊าซอุตสาหกรรมท่ีท่านกาํลงัประเมินจากคุณสมบติัและคุณภาพท่ี

ตรงตามความตอ้งการของท่านมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.82 รองลงมา ประเด็นถา้ให้ตดัสินใจไดใ้หม่ ท่านจะ

ซ้ือก๊าซอุตสาหกรรมท่ีท่านกาํลงัประเมินน้ีอีกคร้ัง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.73  ลาํดบัถดัมา ประเด็น มัน่ใจวา่จะซ้ือก๊าซ

อุตสาหกรรมท่ีท่านกาํลงัประเมินน้ีอีกคร้ัง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.71 ลาํดบัถดัมา ประเด็นจะแนะนาํใหค้นรู้จกัไดซ้ื้อท่ี

ท่านกาํลงัประเมิน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.70 และประเด็นยินดีจะบอกต่อวา่ก๊าซอุตสาหกรรมท่ีท่านกาํลงัประเมินมี

คุณภาพและใชง้านไดดี้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.67  

 4) ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

 ผลจากทดสอบสมมตฐิานที่ 1 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ทาํงานแตกต่างกนั ส่งผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือก๊าซอุตสาหกรรม แตกต่างกนั  

 ส่วนผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศ อาย ุระดบัการศึกษา ลกัษณะงานท่ีรับผิดชอบ ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือก๊าซอุตสาหกรรม ไม่แตกต่างกนั 
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 ผลจากทดสอบสมมตฐิานที ่2 พบวา่ ดา้นการตระหนกัรู้ในคุณภาพ และดา้นประสบการณ์การใชก๊้าซ

อุตสาหกรรม ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือก๊าซอุตสาหกรรม 

 ส่วนดา้นความรู้เก่ียวกบัก๊าซอุตสาหกรรม ดา้นการตระหนกัรู้ในตราสินคา้ และดา้นการตระหนกัรู้ถึง

ราคา ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือก๊าซอุตสาหกรรม 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

ดา้นความรู้เก่ียวกบัก๊าซอุตสาหกรรม ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นต่อประเด็นราวบรรจุก๊าซ 

หรือราวอดัก๊าซ (Filling Manifold) ตอ้งได้รับการออกแบบใชว้สัดุสร้าง ติดตั้งอุปกรณ์อาํนวยความปลอดภยั 

เคร่ืองวดั และการตรวจทดสอบสภาพของราวอดัตามหลกัวิศวกรรมหรือมาตรฐานสากลท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไป 

น้อยท่ีสุด ดงันั้นผูป้ระกอบการกิจการเคร่ืองประดบัอญัณี ของนิคมอุตสาหกรรมอญัธานี เจโมโปลิส ควรให้

ความสําคญักบัการให้ความรู้เก่ียวกบัก๊าซอุตสาหกรรม โดยการฝึกอบรม หรือการพฒันาความรู้เก่ียวกับก๊าซ

อุตสาหกรรมให้กับพนักงานในแต่ละระดบั เพ่ือให้พนักงานมีความรู้เก่ียวกับก๊าซอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น

กฎระเบียบ หรือกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง อยา่งถูกตอ้ง เพ่ือประโยชน์ในการใชเ้ป็นขอ้มูลเพ่ือตดัสินใจซ้ือก๊าซ

อุตสาหกรรมของแต่ละตราสินคา้ไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 

 ด้านการตระหนักรู้ในตราสินค้า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อประเด็นช่ือตราสินคา้

สามารถบ่งบอกถึงคุณภาพก๊าซอุตสาหกรรม น้อยท่ีสุด ดังนั้ นผู ้ประกอบการเก่ียวกับก๊าซอุตสาหกรรม                            

ควรพฒันาการส่ือสารตราสินคา้เพ่ือให้เกิดการรับรู้ โดยให้เน้นย ํ้าดา้นการบริการท่ีแตกต่าง ดว้ยเทคโนโลยีท่ี

ทนัสมยั ปลอดภยั และมีมาตรฐาน เน่ืองจากในผูจ้ดัจาํหน่ายก๊าซอุตสาหกรรม ลว้นมีความทดัเทียมกนัในแต่ละ

ตราสินคา้ การบริการจึงเป็นจุดท่ีสามารถสร้างความแตกต่างและความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 

 ด้านการตระหนักรู้ถึงราคา ผูต้อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อประเด็นสํารวจราคาก๊าซ

อุตสาหกรรมของบริษทัหลายๆ แห่ง เพ่ือให้ไดร้าคาถูกมากท่ีสุด น้อยท่ีสุด แสดงให้เห็นว่าผูบ้ริโภคไม่ได้ให้

ความสําคญักับราคาก๊าซอุตสาหกรรมท่ีถูก แต่ให้ความสําคญักับราคาท่ีมีความเหมาะสมกับคุณภาพ ดังนั้น

ผูป้ระกอบการเก่ียวกบัก๊าซอุตสาหกรรม ควรกาํหนดราคาให้มีความเหมาะสมกบักบัคุณภาพและการให้บริการ 

ทาํใหผู้บ้ริโภครู้สึกวา่คุม้ค่ากบัเงินท่ีเสียไปในการซ้ือสินคา้และบริการของเรา 

 ด้านการตระหนักรู้ในคุณภาพ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อประเด็นคุณภาพก๊าซ

อุตสาหกรรม ตรงกบัโฆษณาคุณสมบติัท่ีระบุไว ้นอ้ยท่ีสุด ดงันั้นผูป้ระกอบการเก่ียวกบัก๊าซอุตสาหกรรมควรให้

ความสาํคญักบัการโฆษณาท่ีให้ขอ้มูลลูกคา้ตามความเป็นจริง และไม่ควรโฆษณาคุณสมบติัของสินคา้เกินความ

เป็นจริง เน่ืองมาจากโฆษณาสินคา้หรือบริการท่ีท่ีเป็นเท็จหรือเกินความเป็นจริง ย่อมทาํให้ผูบ้ริโภคไม่ไดรั้บ

ประโยชน์อนัพึงคาดหมายวา่จะไดรั้บตามท่ีมีการโฆษณา ซ่ึงจะทาํใหผู้บ้ริโภคเกิดความไม่มัน่ใจในการซ้ือสินคา้

หรือบริการ อีกทั้งไม่มัน่ใจในตราสินคา้ 

 ด้านประสบการณ์การใช้ก๊าซอุตสาหกรรม ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นต่อประเด็นเคยเจอ

ปัญหาหรือข้อบกพร่องในการใช้ก๊าซอุตสาหกรรม น้อยท่ีสุด แสดงให้เห็นว่าก๊าซอุตสาหกรรมท่ีกิจการ

เคร่ืองประดบัอญัมณี ในนิคมอุตสาหกรรมอญัธานี เจโมโปลิส เลือกใชอ้ยู่ มีคุณภาพ จึงทาํให้เจอปัญหาหรือ

ขอ้บกพร่องในการใชก๊้าซอุตสาหกรรมนอ้ย ดงันั้นผูป้ระกอบการเก่ียวกบัก๊าซอุตสาหกรรมจะตอ้งรักษาคุณภาพ

และมาตราฐานในการใหบ้ริการใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีดีและผูบ้ริโภคพึงพอใจต่อไป ซ่ึงจะทาํใหผ้ลิตภณัฑห์รือบริการ

ของบริษทันั้นมีความแตกต่างและโดดเด่นจากคู่แข่งได ้
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 ด้านการตระหนักรู้ในคุณภาพ  ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือก๊าซอุตสาหกรรม เ พ่ือใช้ในกิจการ

เคร่ืองประดบัอญัณี ของนิคมอุตสาหกรรมอญัธานี เจโมโปลิส ดงันั้นผูป้ระกอบการเก่ียวกบัก๊าซอุตสาหกรรม 

ควรคาํนึงถึงคุณภาพของก๊าซอุตสาหกรรมเป็นหลกั เพ่ือเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูบ้ริโภคใหไ้วว้างใจใน

ตราสินคา้ และเกิดการตดัสินใจซ้ือก๊าซอุตสาหกรรมเพ่ิมมากข้ึนในอนาคต 

 ด้านประสบการณ์การใช้ก๊าซอุตสาหกรรม ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือก๊าซอุตสาหกรรม เพ่ือใชใ้นกิจการ

เคร่ืองประดบัอญัณี ของนิคมอุตสาหกรรมอญัธานี เจโมโปลิส ดงันั้นผูป้ระกอบการเก่ียวกบัก๊าซอุตสาหกรรมควร

ให้ความสําคญักบัการสร้างความประทบัใจให้กบักลุ่มลูกคา้เดิมและกลุ่มลูกคา้ใหม่ เพ่ือให้ลูกคา้ทั้ง 2 กลุ่มเกิด

ประสบการณ์ท่ีดีต่อก๊าซอุตสาหกรรมของบริษทั และส่งผลไปยงัใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือก๊าซอุตสาหกรรมอีกใน

อนาคต รวมถึงการทาํการโฆษณา เพ่ือให้ผูบ้ริโภคเห็นมากข้ึน ให้ผูบ้ริโภคไดรั้บรู้ข่าวสารในก๊าซอุตสาหกรรม

มากยิง่ข้ึน และเพ่ือใหเ้กิดความคุน้เคยต่อก๊าซอุตสาหกรรมและตราสินคา้เพ่ิมข้ึน 

 

8.  ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยคร้ังต่อไป 

1. การวิจัยคร้ังน้ีศึกษาเฉพาะตัวแปรปัจจัยการตะหนักรู้ในผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ความรู้เก่ียวกับก๊าซ

อุตสาหกรรม การตระหนกัรู้ในตราสินคา้ การตระหนกัรู้ถึงราคา การตระหนกัรู้ในคุณภาพ และประสบการณ์การ

ใช้ก๊าซอุตสาหกรรม เท่านั้ น ในการทําวิจัยคร้ังต่อไป ควรทําการศึกษาตวัแปรหรือปัจจัยด้านอ่ืน ๆ เพ่ือหา

ความสมัพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือก๊าซอุตสาหกรรม เช่น ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  

2. การศึกษาคร้ังน้ีทาํการศึกษากิจการเคร่ืองประดบัอญัมณี กรณีศึกษา นิคมอุตสาหกรรมอญัธานี เจโม

โปลิส เท่านั้นดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไปจึงควรทาํการศึกษากลุ่มผูใ้ชก๊้าซอุตสาหกรรมในอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ 

เพ่ือใหค้รอบคลุมกลุ่มผูใ้ชก๊้าซอุตสาหกรรมทั้งหมด 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือ 1) ศึกษาการรับรู้คุณค่าตราสินคา้เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าของกลุ่ม

คอนโดมิเนียม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2) ศึกษาความพึงพอใจต่อในการใชเ้คร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าของ

กลุ่มคอนโดมิเนียม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ 3) ศึกษาการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ท่ีมีอิทธิพลต่อ

ความพึงพอใจในการใช้เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าของกลุ่มคอนโดมิเนียม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล                      

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือ บริษทัเจา้ของโครงการ ผูอ้อกแบบ ผูค้วบคุมงาน  ผูรั้บเหมาหลกั และผูรั้บเหมา

งานระบบไฟฟ้าของคอนโดมิเนียม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จาํนวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถาม

เป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล และสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน f-test t-test และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษา พบว่า 1) ปัจจัยส่วนบุคคล ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 56 มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี ร้อยละ 31 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี 

ร้อยละ 57 มีตาํแหน่งเป็นผูรั้บเหมางานระบบไฟฟ้า ร้อยละ 24 และปฏิบติังานมาในระยะเวลา 7 - 9 ปี ร้อยละ 24 

2) การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ โดยภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก โดยมีระดบั

ความคิดเห็นต่อดา้นการรู้จกัตราสินคา้ มากท่ีสุด รองลงมา ดา้นการรับรู้คุณภาพตราสินคา้ ดา้นความเช่ือมโยงต่อ

ตราสินคา้ และดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ 3) ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด โดยภาพรวมผูต้อบ

แบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก โดยมีระดบัความคิดเห็นต่อดา้นผลิตภณัฑ ์มากท่ีสุด รองลงมา 

ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย และด้านส่งเสริมการตลาด ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ระดับ

การศึกษา ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภณัฑ์ แตกต่างกัน และตาํแหน่งท่ี

ปฏิบัติงาน ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา และด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย 

แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในขณะท่ีเพศ อาย ุระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน ส่งผลต่อความพึงพอใจ

ต่อส่วนประสมทางการตลาด ไม่แตกต่างกัน สําหรับการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ พบว่า ด้านการรู้จักตราสินคา้                

ด้านการเช่ือมโยงตราสินคา้ และด้านการรับรู้คุณภาพตราสินคา้ ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อส่วนประสมทาง

การตลาด ดา้นราคา ส่วนด้านการเช่ือมโยงตราสินคา้ ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด                   
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ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย และด้านการรับรู้คุณภาพตราสินคา้ ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อส่วนประสมทาง

การตลาด ดา้นการส่งสริมการตลาด อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 

คาํสําคญั: ความพึงพอใจ, การรับรู้, ส่วนประสมทางการตลาด 

 

ABSTRACT 

 The objectives of this study were to 1)  study the perception of brand equity of the generators of the 

condominium group 2) to study the satisfaction in using the generators of the condominium group and 3) to study 

the perception of brand value influencing satisfaction in using generators of condominium groups in the Bangkok 

and metropolitan areas.  The samples were project owners, designers, supervisors, and main contractors.  and 

contractors for the electrical system of condominiums In the Bangkok and metropolitan Region 400 persons were 

using questionnaires as a tool to collect data. The Data statistics were used in the analysis. These are percentage, 

mean, standard deviation, f- test, t- test, and multiple regression analysis.  Most of the respondents were male 

between the ages of 31 and 40, with a bachelor's degree.  Most of the respondents have positions as electrical 

contractors and worked for 7-9 years 2) The perception of brand equity overall was high level. The respondent’s 

posed the highest level of brand awareness.  followed by brand perceived quality, brand associations, and the 

lowest importance to brand loyalty.  3)  Satisfaction with the marketing mix.  overall were high level.  The 

respondent’s posed the highest level of product. followed by price, place, and the lowest importance to promotion. 

4)  The results of hypothesis testing shows that personal factors of education level effects the satisfaction of the 

marketing mix of different product.  And positions effects on the satisfaction of the marketing mix of different 

price and place with statistical significance at the 0. 05 level, while personal factors of genders, age, status, and 

occupation.  Affects the satisfaction of the marketing mix.  No difference.  The perception of brand equity was 

found that brand awareness, brand associations and brand perceived quality affect the satisfaction of the marketing 

mix of price, brand associations affect the satisfaction of the marketing mix of place and brand perceived quality 

affects the satisfaction of the marketing mix of promotion with statistical significance at the 0.05 level 

 

Keywords: Satisfaction, Perception, Marketing Mix 

 

1.  บทนํา 

 ในปัจจุบนัความตอ้งการใชพ้ลงังานไฟฟ้าเพ่ิมมากข้ึนทุกวนั ทั้งในภาคอุตสาหกรรม โรงงาน อาคารท่ี

พกัอาศัย โครงการบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม ท่ีก่อตัวเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว จึงทําให้กําลังการผลิตไฟฟ้ามี                      

ไม่เพียงพอกับความต้องการ ส่ิงท่ีตามมาคือเกิดการไฟฟ้าดับในบางพ้ืนท่ี ซ่ึงผลกระทบจากไฟฟ้าดับคือ                      

ความเสียหาย เน่ืองจากไฟฟ้าดบั (Outage Cost) ของสังคมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ในภาคอุตสาหกรรมการเกิด

ไฟฟ้าดับอาจทาํให้ กระบวนการผลิตสินคา้มีปัญหาเกิดความล่าช้า หรือทาํให้ปัจจัยการผลิตเน่าเสีย ในภาค

ครัวเรือนการเกิด ไฟฟ้าดับ อาจทําให้เกิดการสูญเสียความพอใจของผูใ้ช้ไฟฟ้า เน่ืองจากเคร่ืองใช้ไฟฟ้า                                      

ไม่สามารถทาํงานได ้ซ่ึงปัญหาไฟฟ้าดบัแกไ้ขไดย้ากตรงท่ีบางคร้ังเป็นเหตุสุดวสิยัท่ีไม่ทราบวา่จะเกิดข้ึนเม่ือไหร่
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และนานแค่ไหน ปัจจุบนัโครงการบา้นจดัสรร หอพกั คอนโดมิเนียม จึงนิยมติดตั้งเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าเพ่ือสาํรอง

ไฟกรณีไฟฟ้าดบั ถา้หากเม่ือใดท่ีพลงังานไฟฟ้าเมนหลกัจากการไฟฟ้ามีปัญหา ไม่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได ้

เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าจะสตาร์ทการทาํงานเพ่ือผลิตพลงังานไฟฟ้าสาํรอง ไม่ใหก้ารใชไ้ฟฟ้าของผูพ้กัอาศยัมีการขาด

ตอนและป้องกนัความเสียหายใหก้บัระบบการทาํงานของอุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เช่น ตูเ้ยน็ เคร่ืองปรับอากาศ พดั

ลม เป็นตน้ อีกทั้งปัจจุบนักฎหมายอาคารสูงไดก้าํหนดวา่อาคารท่ีมีความสูงตั้งแต่ 23 เมตรข้ึนไป ตอ้งมีระบบจ่าย

พลงัไฟฟ้าสํารองท่ีสามารถใช้งานโดยอตัโนมติั เม่ือระบบไฟฟ้าปกติหยุดทาํงาน ดังนั้นกลุ่มคอนโดมิเนียม               

ส่วนใหญ่จึงตอ้งใชเ้คร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า 

 เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า (Generator) หรือท่ีคนทัว่ไปนิยมเรียกกันว่า เคร่ืองป่ันไฟ เป็นอุปกรณ์ในระบบ                

การส่งจ่ายท่ีมีความสําคัญท่ีสุดอีกระบบหน่ึง ท่ีทําหน้าท่ีเป็นเคร่ืองผลิตกระแสไฟฟ้าสํารองในกรณีท่ี

กระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าดบัเพ่ือให้หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ มีกระแสไฟฟ้าใช้อย่างต่อเน่ือง เป็นระบบ

สาํรองไฟอีกรูปแบบหน่ึงท่ีนิยมใชก้นัอยา่งแพร่หลาย โดยเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าสามารถเปล่ียนพลงังานกลให้เป็น

พลงังานไฟฟ้า โดยอาศยัการหมุนของขดลวดตดัสนามแม่เหล็ก หรือการหมุนสนามแม่เหลก็ตดัขดลวดซ่ึงเคร่ือง

กาํเนิดไฟฟ้านั้นเกิดจากการนาํเอาเคร่ืองยนต ์(Engine) มาประกอบกบัชุดกาํเนิดไฟฟ้า เพ่ือผลิตพลงังานไฟฟ้า 

เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าจึงถือว่าเป็นส่ิงจาํเป็นอย่างหน่ึงท่ีขาดไม่ได้เลยสําหรับหลายๆ ธุรกิจ เช่น คอนโดมิเนียม 

โรงพยาบาล สถานท่ีราชการสําคญั อาคารสํานักงาน ห้างสรรพสินคา้ โรงไฟฟ้า โรงแรม รีสอร์ท สถานศึกษา 

โรงงานต่าง ๆ เน่ืองจากธุรกิจเหล่าน้ีหากเกิดไฟฟ้าดบัเป็นเวลานานจะก่อให้เกิดความเสียหายมาก ดงันั้น การมี

เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าเพ่ือใชส้าํหรับสาํรองในขณะท่ีไฟดบั จะช่วยใหธุ้รกิจเหล่าน้ีลดความเส่ียงจากความเสียหายอนั

เน่ืองมาจากไฟดบัไดม้าก 

 ปัจจุบันท่ีอยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียม ยงัมีความตอ้งการสูงข้ึนอย่างเห็นได้ชัดในทุกพ้ืนท่ีของ

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อนัเน่ืองมากจากการขยายตวัทางเศรษฐกิจ และการเปล่ียนแปลงค่านิยมของผูค้น 

ไม่วา่จะเป็นความสะดวกสบาย การลดเวลาในการเดินทางไปทาํงาน จึงมีการก่อสร้างกลุ่มคอนโดมิเนียมตามแนว

รถไฟฟ้าท่ีมีการขยายเพ่ิมข้ึนไปยงัเขตปริมณฑลมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ี

ตอ้งการความคล่องตวัและการลดเวลาในการเดินทางในปัจจุบนั และอนาคต 

 

2.  วตัถุประสงค์ 

               1. เพ่ือศึกษาการรับรู้คุณค่าตราสินคา้เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าของกลุ่มคอนโดมิเนียม ในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล 

 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดการใชเ้คร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าของกลุ่มคอนโดมิเนียม 

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 3. เพ่ือศึกษาการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดการใช้

เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าของกลุ่มคอนโดมิเนียม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

3.  กรอบแนวคิดการศึกษา 

 การวจิยัเร่ือง ความพึงพอใจในการใชเ้คร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าของกลุ่มคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล คร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัหลกัการ แนวคิด และทฤษฎีจากเอกสารและงานวจิยัท่ี
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เก่ียวขอ้งเพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาวจิยั ตลอดจนเพ่ือใชใ้นการกาํหนดตวัแปรตา่ง ๆ อนันาํไปสู่การสร้างกรอบ

แนวคิดในการวจิยั ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

1) แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัคุณค่าตราสินค้า 

แนวคิดเก่ียวกบัคุณค่าตราสินคา้ (Brand Equity) เป็นแนวคิดท่ีไดรั้บความสนใจอยา่งมากจากนกัวชิาการ

และนกัการตลาดมาตลอดโดยพยายามท่ีจะหาคาํจาํกดัความ วิธีการในการวดัคุณค่าตราสินคา้ ตลอดจนการศึกษา

วธีิการและผลของการสร้างตราสินคา้ใหแ้ขง็แกร่ง 

Auken (2021) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ คุณค่าตราสินคา้ หมายถึง คุณค่าทางธุรกิจและความคาดหวงัต่างๆ 

ท่ีผูบ้ริโภคมีต่อองคก์ร สินคา้ และบริการ รวมถึงประสบการณ์จากการส่ือสารและการรับรู้ท่ีผา่นมาจากตราสินคา้ 

2) แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัความพงึพอใจ 

ความพึงพอใจ (Satisfaction) เป็นทศันคติท่ีเป็นนามธรรมไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได ้การท่ีเราจะ

ทราบวา่บุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่สามารถสังเกตโดยการแสดงออกท่ีค่อนขา้งสลบัซบัซอ้น จึงเป็นการยากท่ี

จะวดัความพึงพอใจโดยตรง แต่สามารถวดัได้โดยทางออ้มโดยการวดัความคิดเห็นของบุคคลเหล่านั้น และ                

การแสดงความคิดเห็นนั้นจะตอ้งตรงกบัความรู้สึกท่ีแทจ้ริงจึงสามารถวดัความพึงพอใจนั้นได ้

Anderson & Mittal (2021) ไดใ้หท้ศันะเก่ียวกบัความพึงพอใจของลูกคา้ในดา้นขององคธุ์รกิจ ซ่ึงมองวา่ 

ธุรกิจจะวดัความพึงพอใจของลูกคา้ในด้านการกลบัมาซ้ือสินคา้เพ่ิมข้ึน (Retention) การบอกกล่าวถึงความ                 

พึงพอใจของลูกคา้ (Favorable Word of Mouth) หรือการซ้ือสินคา้เพ่ิมข้ึน (Increased Purchase)  

3) ทฤษฎเีกีย่วข้องกบัความพงึพอใจ  

ทฤษฎีความต้องการตามลําดับขั้ นของมาสโลว์ (Maslow Hierarchy of Needs)  Maslow กล่าวถึง

สมมติฐานดา้นความตอ้งการของมนุษยว์่า บุคคลจะมีความตอ้งการไม่ส้ินสุด โดยเม่ือความตอ้งการหน่ึงไดรั้บ    

การตอบสนองแลว้ก็จะลดแรงขบัต่อพฤติกรรมลงและจะมีความตอ้งการในลาํดบัขั้นท่ีสูงข้ึน โดยไดแ้บ่งลาํดบัขั้น

ความตอ้งการ พ้ืนฐานของมนุษยอ์อกเป็น 5 ขั้น โดยจดัลาํดบัความสาํคญัจากระดบัตํ่าไปยงัระดบัสูง ซ่ึงบุคคลจะ 

แสวงหาความตอ้งการระดบัตํ่าก่อน เม่ือความตอ้งการไดรั้บการตอบสนองแลว้ บุคคลจะแสวงหา ความตอ้งการ

ในระดับท่ีสูงข้ึนต่อไป ถา้ความตอ้งการในระดับตํ่ายงัไม่ไดรั้บการตอบสนอง ความ ตอ้งการนั้นจะยงัคงอยู่ 

สามารถอธิบายรายละเอียดของความตอ้งการในระดบัต่างๆ (Maslow, 2020)  

4) แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด 

ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) เป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัในการดาํเนินงานการตลาดเป็น

ปัจจัยท่ีธุรกิจสามารถควบคุมได้ ธุรกิจจะตอ้งสร้างส่วนประสมการตลาดท่ีเหมาะสมในการวางกลยุทธ์ทาง

การตลาดเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจและความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย แต่เดิมส่วนประสมการ

ทางตลาดจะมีเพียงแค่ 4 ตวัแปรเท่านั้น (4Ps) ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) สถานท่ีหรือช่องทางการจดั

จาํหน่ายผลิตภณัฑ ์(Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ต่อมามีการคิดตวัแปรเพ่ิมเติมข้ึนมาอีก 3 ตวัแปร 

ไดแ้ก่ บุคคล (People) ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และกระบวนการ (Process) เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั

แนวคิดท่ีสําคญัทางการตลาดสมยัใหม่ ดงันั้นจึงรวมเรียกไดว้่าเป็นส่วนประสมทางการตลาดแบบ 7Ps (Kotler 

1997, p. 92) ส่วนประกอบทั้ง 7 ตวัน้ี ทุกตวัมีความเก่ียวพนักนั P แต่ละตวัมีความสาํคญัเท่าเทียมกนัแต่ข้ึนอยูก่บั

ผูบ้ริหารการตลาดแต่ละคนจะวางกลยุทธ์ โดยเน้นนํ้ าหนักท่ี P ใดมากกว่ากัน เพ่ือให้สามารถตอบสนอง                   

ความตอ้งการของเป้าหมายทางการตลาด คือ ตวัผูบ้ริโภค (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2561: 35-36, 337) 

 



การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 17 และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ คร้ังท่ี 7 มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ ประจาํปี 2565 

921 

5) งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

เมษา ราษฎร์เจริญ (2563) ศึกษาเร่ืองการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ ความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาด

บริการ ท่ีส่งผลต่อความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการเคอร่ี เอก็ซ์เพรสในเขตกรุงเทพมหานคร  

สุพตัราวดี สถานเดิม และศุภชาต เอ่ียมรัตนกลู (2560) ศึกษาเร่ืองคุณค่าตราสินคา้ และความพึงพอใจท่ีมี

ผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ในสถาบนัเทคโนโลยนิีวเคลียร์แห่งชาติ องคก์ารมหาชน 

6) กรอบแนวคดิ 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจในการใชเ้คร่ืองกาํเนิด

ไฟฟ้าของกลุ่มคอนโดมิเนียม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผูว้ิจยัไดน้าํแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบั

ปัจจัยลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ตาํแหน่ง ระยะเวลาการปฏิบติังาน และ                  

การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ ได้แก่ การรู้จักตราสินคา้ ความเช่ือมโยงต่อตราสินคา้ การรับรู้คุณภาพตราสินคา้                 

ความภักดีต่อตราสินค้า และความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา                  

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
 

  ตวัแปรอสิระ            ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) สมมตฐิานการศึกษา 

 1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด 

ในการใชเ้คร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าของกลุ่มคอนโดมิเนียม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ต่างกนั 

 2. การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ส่งต่อความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด ในการใช้เคร่ือง

กาํเนิดไฟฟ้าของกลุ่มคอนโดมิเนียม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

 

 

 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

(1) เพศ 

(2) อาย ุ

(3) ระดบัการศึกษา 

(4) ตาํแหน่งท่ีปฏิบติังาน 

(5) ระยะเวลาการปฏิบติังาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความพงึพอใจต่อส่วนประสมทาง

การตลาดการใช้เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า 

(1) ดา้นผลิตภณัฑ ์

(2) ดา้นราคา 

(3) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

(4) ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

การรับรู้คุณค่าตราสินค้า 

(1) การรู้จกัตราสินคา้ 

(2) ความเช่ือมโยงต่อตราสินคา้ 

(3) การรับรู้คุณภาพตราสินคา้ 

(4) ความภกัดีต่อตราสินคา้ 
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4.  วธีิการวจัิย 

 1) ขอบเขตด้านประชากรข 

ประชากรท่ีทาํการวจิยัในคร้ังน้ี คือ บริษทัเจา้ของโครงการ ผูอ้อกแบบ ผูค้วบคุงาน ผูรั้บเหมาหลกั และ

ผูรั้บเหมางานระบบไฟฟ้า ของคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2) กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยั 

การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษากลุ่มตวัอย่างท่ีเป็น บริษทัเจา้ของโครงการ ผูอ้อกแบบ ผูค้วบคุมงาน  

ผูรั้บเหมาหลกั และผูรั้บเหมางานระบบไฟฟ้าของคอนโดมิเนียม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงไม่

สามารถทราบจาํนวนท่ีแน่นอนได ้ ผูว้ิจยัจึงไดค้าํนวณหาจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งกรณีไม่ทราบขนาดของประชากร

ของ โดยใชสู้ตรของ Cochran (1977) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ท่ีความคลาดเคล่ือน + 5%  

3) เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา  

แบบสอบถามจะแบ่งเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

1.  ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 5 ขอ้ ประกอบดว้ย

คาํถามในเร่ือง เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ตาํแหน่งท่ีปฏิบติังาน และระยะเวลาการปฏิบติังาน 

2. ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ ประกอบดว้ยคาํถามในเร่ืองการรู้จกั 

ตราสินคา้ ความเช่ือมโยงต่อตราสินคา้ การรับรู้คุณภาพตราสินคา้ และความภกัดีต่อตราสินคา้ จาํนวน 20 ขอ้ 

3. ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ยคาํถาม

ในเร่ืองดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด จาํนวน 20 ขอ้ 

 

5.  ผลการวจัิย 

 1) ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลคุณลกัษณะขององคก์ร 

  เพศ  ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 224 คน ร้อยละ 56 และเป็นเพศหญิง จาํนวน 176 คน ร้อยละ 

44 คน 

  อายุ  ส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี จาํนวน 124 คน ร้อยละ 31 รองลงมา อายุ 41-50 จาํนวน 99 คน                

ร้อยละ 24.75 และอาย2ุ1-30 ปี  จาํนวน 82 คน ร้อยละ 20.50  

  ระดบัการศึกษา ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 228 คน ร้อยละ 57 รองลงมาสูงกวา่

ปริญญาตรี จาํนวน 92 คน ร้อยละ23 และตํ่ากวา่ปริญญาตรี จาํนวน 80 คน ร้อยละ20 

  ตาํแหน่งท่ีปฏิบติังาน ส่วนใหญ่เป็นผูรั้บเหมางานระบบไฟฟ้าของคอนโดมิเนียม จาํนวน 96 คน 

ร้อยละ 24 รองลงมาผูรั้บเหมาหลกั จาํนวน 89 คน ร้อยละ 22.25 และผูอ้อกแบบ  จาํนวน 84 คน 

  ระยะเวลาการปฏิบติังาน ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการปฏิบติังาน 7 -9 ปี จาํนวน 96 คน ร้อยละ 24 

รองลงมา 4-6 ปี จาํนวน 88 คน ร้อยละ 22 และ 1-3 ปี จาํนวน 81 คน ร้อยละ 20.25 

 2) ผลการวเิคราะห์ปัจจยัการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ 
 

การรับรู้คุณค่าตราสินค้า ค่าเฉลีย่ SD แปลผล 

ส่วนการรู้จกัตราสินคา้ 4.22 0.287 มากท่ีสุด 

ส่วนความเช่ือมัน่ต่อตราสินคา้ 4.09 0.389 มาก 

ส่วนการรับรู้คุณภาพตราสินคา้ 4.15 0.363 มาก 

ส่วนความภกัดีต่อตราสินคา้ 4.06 0.542 มาก 
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3) ผลการวเิคราะห์ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด 
 

ความพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด ค่าเฉลีย่ SD แปลผล 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.03 0.637 มาก 

ดา้นเวลา 4.02 0.367 มาก 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 3.96 0.339 มาก 

ดา้นส่งเสริมการตลาด 3.89 0.363 มาก 
  

4) ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานที่ 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อส่วนประสมทาง

การตลาด ในการใชเ้คร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าของกลุ่มคอนโดมิเนียม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ต่างกนั 
  

ลกัษณะทาง

ประชากรศาสตร์ 

ความพงึพอใจต่อ 

ส่วนประสมทางการตลาด 

ค่านัยสําคัญ 

ทางสถิติ 

ผลการทดสอบ 

 

เพศ 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.105 ไม่สอดคลอ้ง 

ดา้นราคา 0.658 ไม่สอดคลอ้ง 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 0.605 ไม่สอดคลอ้ง 

ดา้นส่งเสริมการตลาด 0.727 ไม่สอดคลอ้ง 

 

อาย ุ

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.208 ไม่สอดคลอ้ง 

ดา้นราคา 0.348 ไม่สอดคลอ้ง 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 0.356 ไม่สอดคลอ้ง 

ดา้นส่งเสริมการตลาด 0.550 ไม่สอดคลอ้ง 

 

ระดบัการศึกษา 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.043* สอดคล้อง 

ดา้นราคา 0.126 ไม่สอดคลอ้ง 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 0.235 ไม่สอดคลอ้ง 

ดา้นส่งเสริมการตลาด 0.509 ไม่สอดคลอ้ง 

 

ตาํแหน่งท่ีปฏิบติังาน 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.588 ไม่สอดคลอ้ง 

ดา้นราคา 0.001* สอดคล้อง 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 0.034* สอดคล้อง 

ดา้นส่งเสริมการตลาด 0.838 ไม่สอดคลอ้ง 

 

ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.097 ไม่สอดคลอ้ง 

ดา้นราคา 0.545 ไม่สอดคลอ้ง 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 0.828 ไม่สอดคลอ้ง 

ดา้นส่งเสริมการตลาด 0.569 ไม่สอดคลอ้ง 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน ที ่1 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 พบวา่ เพศ อาย ุระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน ท่ี

แตกต่างกัน ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด ในการใช้เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าของกลุ่ม

คอนโดมิเนียม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไม่แตกต่างกนั 
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 ระดับการศึกษา ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภณัฑ์                   

ในการใชเ้คร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าของกลุ่มคอนโดมิเนียม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตกต่างกนั อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นส่งเสริมการตลาด ไม่แตกต่างกนั 

 ตําแหน่งที่ปฏิบัติงาน ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา  

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ในการใชเ้คร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าของกลุ่มคอนโดมิเนียม ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล แตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนดา้นผลิตภณัฑ์ และดา้นส่งเสริมการตลาด                 

ไม่แตกต่างกนั 

สมมตฐิานที ่ 2 การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด ในการใช้

เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าของกลุ่มคอนโดมิเนียม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 

การรับรู้คุณค่าตราสินค้า ค่านัยสําคัญทางสถิติ ผลการทดสอบ 

การรู้จกัตราสินคา้  0.002* สอดคล้อง 

ความเช่ือมโยงต่อตราสินคา้  0.157 ไม่สอดคลอ้ง 

การรับรู้คุณภาพตราสินคา้  0.000* สอดคล้อง 

ความภกัดีต่อตราสินคา้  0.285 ไม่สอดคลอ้ง 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

  

ผลการทดสอบสมมตฐิานที่ 2 ดา้นการรู้จกัตราสินคา้ และการรับรู้คุณภาพตราสินคา้ ส่งผลต่อความพึง

พอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดในการใชเ้คร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าของกลุ่มคอนโดมิเนียม ในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนความเช่ือมโยงต่อตราสินคา้ และความภกัดีต่อตรา

สินค้า ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดในการใช้เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าของกลุ่ม

คอนโดมิเนียม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

5. สรุปผลการวจัิย 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลผลการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในการใช้เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าของกลุ่ม

คอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถสรุปผลการวจิยัตามวตัถุประสงค ์ดงัต่อไปน้ี 

 1) ศึกษาการรับรู้คุณค่าตราสินค้าเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าของกลุ่มคอนโดมิเนียม ในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล 

 ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มี

ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.13  เม่ือพิจารณาจาํแนกตามรายดา้น พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสุดในดา้นการรู้จกัตราสินคา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.22 และระดบัมาก อีก 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการรับรู้คุณภาพตรา

สินคา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.15 รองลงมา ดา้นความเช่ือมโยงต่อตราสินคา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.09 และดา้นความภกัดี

ต่อตราสินคา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.06 ตามลาํดบั 

 ดา้นการรู้จกัตราสินคา้ โดยภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

4.22 เม่ือพิจารณาจาํแนกตามรายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 3 ประเด็น 

ไดแ้ก่ ประเด็นสามารถแยกตราสินคา้ของของเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าท่ีทใช ้กบัตราสินคา้อ่ืนได ้มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.31 

รองลงมาประเด็นตราสินคา้ของเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าท่ีท่านใชเ้ป็นสินคา้ท่ีไดรั้บความนิยมและไดรั้บการยอมรับ               
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มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.26 และประเด็นรู้จกัและจดจาํโลโกต้ราสินคา้ของเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าท่ีใชไ้ด ้มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

4.23 และระดับมาก อีก 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นตราสินคา้ของเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าท่ีใช้ เป็นสินคา้ท่ีบ่งบอก

คุณภาพท่ีไดม้าตรฐาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.17 และประเด็นไดย้ิน/เห็นตราสินคา้ของเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าท่ีท่านใช ้

จากส่ือโฆษณาต่าง ๆ เช่น  Facebook โปสเตอร์ เป็นตน้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.12  

 ด้านความเช่ือมโยงต่อตราสินค้า โดยภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก                     

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.09 เม่ือพิจารณาจาํแนกตามรายขอ้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากทั้ง 

5 ประเด็น โดยมีความคิดเห็นต่อประเดน็การซ้ือเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าของตราสินคา้ท่ีเลือกใชเ้ป็นส่ิงท่ีจาํเป็นสาํหรับ

คอนโดมิเนียม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.19 รองลงมา ประเด็นการซ้ือเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าของตราสินคา้ท่ีเลือกใชท้าํให้

รู้สึกถึงความคุม้ค่ากบัราคาท่ีจ่ายไป มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.14 ลาํดบัถดัมา ประเด็นเม่ือนึกถึงผูเ้ช่ียวชาญดา้นเคร่ือง

กําเนิดไฟฟ้า จะนึกถึงตราสินค้าท่ีท่านเลือกใช้เป็นอันดับแรก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.10 ลาํดับถัดมา ประเด็น                      

ตราสินคา้ของเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าท่ีใช ้บ่งบอกถึงคุณภาพการใหบ้ริการหลงัการขายท่ีดี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.05 และ

ประเด็นตราสินคา้เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าท่ีใช ้บ่งบอกถึงภาพลกัษณ์ท่ีดี เม่ือเทียบกบัตราสินคา้อ่ืนในตลาด มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.95  

 ด้านการรับรู้คุณภาพตราสินค้า โดยภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก                   

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.15 เม่ือพิจารณาจาํแนกตามรายขอ้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสุด 1 ประเด็น ไดแ้ก่ ประเด็นตราสินคา้เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าท่ีเลือกใช ้มีนวตักรรมเทคโนโลยีและกระบวนการ

ผลิตท่ีดี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.25 และระดบัมาก อีก 4 ประเด็น ไดแ้ก่ ประเด็นตราสินคา้เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าท่ีเลือกใช้

มีความปลอดภยัในการใชง้าน ทนทาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.20 รองลงมา ประเด็นตราสินคา้เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าท่ี

เลือกใชมี้คุณภาพดีกวา่ตราสินคา้เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า ยีห่อ้อ่ืนทัว่ไป มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.14 ลาํดบัถดัมา ประเด็นตรา

สินคา้เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าท่ีเลือกใชไ้ดรั้บการรับรองมาตรฐาน ตามมาตรฐานสากล มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.10 และ

ประเด็นตราสินคา้เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าท่ีเลือกใชใ้ชเ้คร่ืองยนตท่ี์ไดรั้บรองมาตรฐาน มอก. มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.05  

 ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ โดยภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย

เท่ากับ 4.06 เม่ือพิจารณาจําแนกตามรายข้อ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทั้ ง                          

5 ประเด็น โดยมีความคิดเห็นต่อประเด็นคิดวา่เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าท่ีท่านเลือกใช ้มีคุณภาพเป็นท่ียอมรับ มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.12 รองลงมา ประเด็นคิดวา่เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าท่ีเลือกใช ้มีความเหมาะสมกบัคอนโดมิเนียม มากท่ีสุด                

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.09 ลาํดบัถดัมา ประเด็นยอมจ่ายเงินเพ่ือใชซ้ื้อเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าท่ีเลือกใช ้ดว้ยความเต็มใจ                 

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.06 ลาํดบัถดัมา ประเด็นหากมีโอกาส จะแนะนาํใหเ้พ่ือน คนรู้จกั ซ้ือเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าท่ีท่าน

เลือกใช ้อย่างแน่นอน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.03 และประเด็นคิดว่าเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าท่ีเลือกใช ้ดีกว่าเคร่ืองกาํเนิด

ไฟฟ้า ตราสินคา้อ่ืน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00  

 2) ศึกษาความพึงพอใจต่อในการใช้เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าของกลุ่มคอนโดมิเนียม ในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล 

 ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 

4.13 เม่ือพิจารณาจาํแนกตามรายดา้น พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากทั้ง 5 ดา้น โดยมี

ความคิดเห็นต่อดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.03 รองลงมา ดา้นราคา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.02 ลาํดบัถดัมาดา้น

ช่องทางการจดัจาํหน่าย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.96 และดา้นส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.89  
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 ดา้นผลิตภณัฑ ์โดยภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.03 

เม่ือพิจารณาจาํแนกตามรายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากทั้ง 5 ประเด็น โดยมี

ความคิดเห็นต่อประเด็นตราสินคา้และช่ือเสียงของสินคา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.10 รองลงมา ประเด็นมีความแขง็แรง 

ทนทาน สามารถใช้งานได้นาน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.08 ลาํดับถดัมา ประเด็นมีระบบการใช้งานง่าย ไม่ยุงยาก

ซับซ้อน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.01 ลาํดับถดัมา ประเด็นสินคา้มีระยะเวลารับประกันท่ีเหมาะสม เช่น รับประกนั

อุปกรณ์ 1 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00 และประเด็นสินคา้มีให้เลือกหลากหลายขนาดตามความตอ้งการ มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.97  

 ด้านราคา โดยภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.02                      

เม่ือพิจารณาจาํแนกตามรายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากทั้ง 5 ประเด็น โดยมี

ความคิดเห็นต่อประเด็นราคาสินคา้มีความเหมาะสมกบัคุณภาพสินคา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.06 รองลงมา ประเด็น

สินคา้สามารถต่อรองราคาได้ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.04 ลาํดับถดัมา ประเด็นราคาของอะไหล่ไม่แพงเกินความ

เหมาะสม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.03 ลาํดบัถดัมา ประเดน็มีวิธีการชาํระเงินหลายแบบ เช่น ชาํระดว้ยเงินสด หรือบตัร

เครดิต มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.99 และประเด็นมีการแสดงป้ายราคาสินคา้มีความชดัเจน เช่น ราคารวมภาษี หรืออตัรา

ดอกเบ้ียในการผอ่นชาํระ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.96  

 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย พบว่า โดยภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก                 

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.96 เม่ือพิจารณาจาํแนกตามรายขอ้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก             

ทั้ ง 5 ประเด็น โดยมีความคิดเห็นต่อประเด็นสามารถโทรสั่งซ้ือหรือซ้ือผ่านทางเวบ็ไซต์ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00 

รองลงมา ประเด็นมีบริการติดตั้งและบริการบาํรุงรักษาหลงัการขาย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.98 ลาํดบัถดัมา ประเด็นมี

การจดัจาํหน่ายทัว่ประเทศ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.96 ลาํดบัถดัมา ประเด็นมีการจดัวางแสดงสินคา้ให้เห็นไดอ้ยา่ง

ชดัเจน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.94 และประเด็นมีการโชวส์าธิตการใชง้าน ก่อนตดัสินใจซ้ือ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.91  

 ดา้นส่งเสริมการตลาด พบวา่ โดยภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย

เท่ากับ 3.89 เม่ือพิจารณาจําแนกตามรายข้อ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทั้ ง                           

5 ประเด็น โดยมีความคิดเห็นต่อประเด็นมีพนกังานขายแนะนาํสินคา้ ณ จุดขาย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.98 รองลงมา 

ประเด็นมีจุดแสดงสินคา้ตวัอย่างให้พิจารณาก่อนเลือกซ้ือ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.92 ลาํดบัถดัมา ประเด็นมีการจดั

รายการส่งเสริมการขายอย่างต่อเน่ือง เช่น ลด แลก แจก แถม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.87 ลาํดับถดัมา ประเด็นมี                     

การโฆษณาทางส่ือต่างๆ อยา่งเพียงพอและทัว่ถึง เช่น โทรทศัน์ วารสาร วิทย ุเป็นตน้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.84 และ

ประเด็นมีการจดับูทตามสถานท่ีต่าง ๆ เช่น ศูนยก์ารคา้ งานแฟร์ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.80  

 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด                      

ในการใชเ้คร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าของกลุ่มคอนโดมิเนียม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ต่างกนั พบวา่ ระดบั

การศึกษาท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดในการใชเ้คร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าของกลุ่ม

คอนโดมิเนียม ดา้นผลิตภณัฑ ์แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และตาํแหน่งท่ีปฏิบติังาน ส่งผล

ต่อความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดในการใชเ้คร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าของกลุ่มคอนโดมิเนียม ดา้นราคา และ

ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนเพศ อายุ ระยะเวลาท่ี

ปฏิบติังาน ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดในการใชเ้คร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าของ

กลุ่มคอนโดมิเนียม ไม่แตกต่างกนั 
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 3) ศึกษาการรับรู้คุณค่าตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าของกลุ่ม

คอนโดมเินียม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 พบวา่ ดา้นการรู้จกัตราสินคา้ และการรับรู้คุณภาพตราสินคา้ ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อส่วนประสมทาง

การตลาดในการใชเ้คร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าของกลุ่มคอนโดมิเนียม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมี

นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนดา้นความเช่ือมโยงต่อตราสินคา้ และความภกัดีต่อตราสินคา้ไม่ส่งผลต่อ

ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดในการใช้เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าของกลุ่มคอนโดมิเนียม ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

6. ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

 ดา้นการรู้จกัตราสินคา้ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อประเด็นไดย้ินหรือเห็นตราสินคา้ของ

เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าท่ีท่านใช้ จากส่ือโฆษณาต่างๆ เช่น  Facebook โปสเตอร์ เป็นต้น น้อยท่ีสุด  ดังนั้ น 

ผูป้ระกอบการจาํหน่ายเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า ควรจดัใหมี้การโฆษณา ประชาสมัพนัธ์อยา่งต่อเน่ืองและใหแ้พร่หลาย

มากข้ึน โดยเนน้การใชส่ื้อโฆษณา Facebook โปสเตอร์ ใหมี้ประสิทธิภาพและความน่าสนใจมากยิง่ข้ึน  

 ดา้นความเช่ือมโยงต่อตราสินคา้ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อประเด็นตราสินคา้ของเคร่ือง

กาํเนิดไฟฟ้าท่ีใช ้บ่งบอกถึงคุณภาพการใหบ้ริการหลงัการขายท่ีดี นอ้ยท่ีสุด ดงันั้น ผูป้ระกอบการจาํหน่ายเคร่ือง

กาํเนิดไฟฟ้า ควรเนน้การส่ือสารถึงการใหบ้ริการหลงัการขายท่ีดี มีคุณภาพของตราสินคา้ไปยงัผูบ้ริโภค  

 ดา้นการรับรู้คุณภาพตราสินคา้ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อประเด็นตราสินคา้เคร่ืองกาํเนิด

ไฟฟ้าท่ีเลือกใชเ้คร่ืองยนตท่ี์ไดรั้บรองมาตรฐาน มอก. นอ้ยท่ีสุด ดงันั้น ผูป้ระกอบการจาํหน่ายเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า 

ควรเนน้การส่ือสารถึงการใชเ้คร่ืองยนตท่ี์ไดรั้บรองมาตรฐาน มอก. และการไดรั้บการรับรองจากสถาบนัรับรอง

คุณภาพและความปลอดภยั  

 ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อประเด็นเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าท่ีเลือกใช ้

ดีกว่าเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า ตราสินคา้อ่ืน ดงันั้น ผูป้ระกอบการจาํหน่ายเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าควรรักษาคุณภาพของ

เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า และบริการใหต้่อเน่ือง และควรมีการส่ือสารกบัผูบ้ริโภคอยูเ่สมอ เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ในตรา

สินคา้ให้กบัผูบ้ริโภค เพ่ือให้ตราสินคา้เขา้มาอยูใ่นใจและง่ายต่อการเขา้ถึงสําหรับผูบ้ริโภค และผูป้ระกอบการ

จาํหน่ายเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าควรปฏิบติัต่อลูกคา้อยา่งถูกตอ้งและใกลชิ้ดกบัลูกคา้ โดยการพฒันาฝ่ายบริการลูกคา้ 

(Customer Service) ใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน เพ่ือทาํหนา้ท่ีในการสร้างความสมัพนัธ์กบัลูกคา้เดิมและใหม่ 

 ดา้นผลิตภณัฑ ์ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อประเด็นสินคา้มีให้เลือกหลากหลายขนาดตาม

ความตอ้งการ น้อยท่ีสุด ดังนั้น ผูป้ระกอบการจาํหน่ายเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าควรมีการจัดหาเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า

หลากหลายขนาด หลากหลายตราสินคา้ มาจาํหน่าย เพ่ือใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค ในการเปรียบเทียบ

ก่อนการตัดสินใจซ้ือ และท่ีควรคาํนึงถึงคุณภาพเป็นหลัก มีการรับประกันท่ีเหมาะสมเพ่ือให้ผูบ้ริโภคเกิด                

ความมัน่ใจในคุณภาพ 

 ดา้นราคา ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อประเด็นมีการแสดงป้ายราคาสินคา้มีความชดัเจน เช่น 

ราคารวมภาษี หรืออตัราดอกเบ้ียในการผ่อนชาํระ น้อยท่ีสุด ดงันั้น ผูป้ระกอบการจาํหน่ายเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า  

ควรติดป้ายแสดงราคาสินคา้ ราคารวมภาษี ใหช้ดัเจน และการขายโดยเงินเช่ือ ควรอตัราดอกเบ้ียในการผอ่นชาํระ 

การกาํหนดเวลาผอ่นชาํระท่ีชดัเจนดว้ย 
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 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อประเด็นมีการโชวส์าธิตการใชง้าน

ก่อนตดัสินใจซ้ือ นอ้ยท่ีสุด ดงันั้น ผูป้ระกอบการจาํหน่ายเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า ควรมีการโชวส์าธิตการใชง้านเคร่ือง

กาํเนิดไฟฟ้า เพ่ือใหลู้กคา้ใชใ้นการประกอบการตดัสินใจซ้ือ หรือใชใ้นการเปรียบเทียบก่อนการตดัสินใจซ้ือ 

 ดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อประเด็นมีการจดับูทตามสถานท่ีตา่งๆ 

เช่น ศูนยก์ารคา้ งานแฟร์ นอ้ยท่ีสุด ดงันั้น ผูป้ระกอบการจาํหน่ายเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า ควรเพ่ิมการจดัแสดงสินคา้

ตามสถานท่ีต่างๆ เช่น ศูนยก์ารคา้ งานแฟร์ เพ่ือแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารของผูป้ระกอบการเป็นตน้ 

 ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นระดบัการศึกษา และตาํแหน่งท่ีปฏิบติังาน ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อความพึงพอใจ

ต่อส่วนประสมทางการตลาดในการใช้เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าของกลุ่มคอนโดมิเนียม แตกต่างกัน ดังนั้ น 

ผูป้ระกอบการจาํหน่ายเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า ควรมีการวเิคราะห์ดูความตอ้งการของลูกคา้แต่ละระดบัการศึกษา และ

แต่ละตาํแหน่งงาน วา่มีความตอ้งการดา้นใดมากเป็นพิเศษ 

 การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ ดา้นการรู้จกัตราสินคา้ และการรับรู้คุณภาพตราสินคา้ ส่งผลต่อความพึงพอใจ

ต่อส่วนประสมทางการตลาดในการใชเ้คร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าของกลุ่มคอนโดมิเนียม ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ดังนั้น ผูป้ระกอบการจาํหน่ายเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าควรพฒันาเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าให้มีคุณภาพตาม

มาตรฐานและพฒันาบริการหลงัการขายต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัของลูกคา้ เพ่ือให้ลูกคา้

เกิดความพึงพอใจสูงสุด   

 

7. ข้อเสนอแนะในการทาํการศึกษาต่อไป 

 1. การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณเพียงอยา่งเดียวเท่านั้น โดยคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาดาํเนินการ

ในเชิงคุณภาพ พร้อมทั้งคน้ห้าขอ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบัผูจ้าํหน่ายเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า แต่ละราย ซ่ึงจะทาํให้บริษทั                 

ผูจ้าํหน่ายเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า สามารถวางกลยทุธ์ใหม่ ๆ ตรงกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายไดม้ากข้ึน 

 2. ควรมีการขยายขอบเขต การทาํวิจยั นอกเหนือจากกลุ่มตวัอย่างในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

เช่น ต่างจังหวดัท่ีมีจาํนวนคอนโดมิเนียมสูง ๆ  เพ่ือให้ได้ขอ้มูลครอบคลุมมากข้ึน และทาํให้ทราบขอ้มูลท่ี

หลากหลายของประชากรในแต่ละพ้ืนท่ี เพ่ือนาํมาปรับใชใ้นการกาํหนดกลยทุธ์ทางการตลาดต่อไป 

  3. ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมปัจจยัดา้นอ่ืนท่ีอาจส่งผลต่อความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดของ

ผูบ้ริโภค เช่น ความไวว้างใจ ช่องทางการไดรั้บขอ้มูล เป็นตน้ เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันากลยทุธ์

ใหเ้หมาะสม เพ่ือใหผู้บ้ริโภคมีความพึงพอใจมากข้ึน 
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การรับรู้คุณค่าของสินค้าและการรับรู้ทางกายภาพการบริการทีส่่งผลต่อความภักดีของ

ลูกค้าผ่านความพงึพอใจในสินค้าเคร่ืองปรุงรสของ บริษทั เอฟ-พลสั จํากดั   

 CUSTOMERS' PERCEIVED VALUE OF PRODUCTS AND TANGIBILITY 

OF SERVICE AFFECTING CUSTOMER LOYALTY THROUGH 

SATISFACTION OF F-PLUS CO., LTD.’S CONDIMENTS 

 

นพพร กาละกาญจน์  

  มหาวทิยาลัยศิลปากร 

E-mail: nopporn2142@gmail.com 

 

บทคัดย่อ 

 งานวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) ศึกษาระดบัการรับรู้คุณค่าของสินคา้ ระดบัการรับรู้ทางกายภาพ        

ในการให้บริการ ระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ ระดบัความภกัดีของลูกคา้ในสินคา้เคร่ืองปรุงรสของ บริษทั  

เอฟ-พลสั จาํกดั (2) เพ่ือศึกษาอิทธิพลการรับรู้คุณค่าของสินคา้และการรับรู้ทางกายภาพในการให้บริการ ท่ีมี               

ผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ในสินคา้เคร่ืองปรุงรสของ บริษทั เอฟ-พลสั จาํกัด (3) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของ                     

ความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีผลต่อความภักดีของลูกคา้ในสินค้าเคร่ืองปรุงรสของ บริษัท เอฟ-พลัส จํากัด                     

กลุ่มตวัอย่าง คือ ร้านคา้ท่ีจาํหน่ายสินคา้เคร่ืองปรุงรสอาหารของ บริษทั เอฟ-พลสั จาํกดั จาํนวน 400 ร้านคา้                 

ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบโควตา วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการใชค้่าแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน การวเิคราะห์การถดถอยอยา่งง่าย และการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

 ผลการวิจัยพบว่า (1) การรับรู้คุณค่าของสินค้าอยู่ในระดับน้อยท่ีสุดมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.44 และ                      

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานมีค่า 0.579 การรับรู้ทางกายภาพในการใหบ้ริการอยู่ในระดบัมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

3.73 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานมีค่า 0.683 ความพึงพอใจของลูกคา้อยูใ่นระดบัมากมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.68 และ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานมีค่า 0.658 และความภกัดีของลูกคา้อยูป่านกลางมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.56 และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานมีค่า 0.641 (2) การรับรู้คุณค่าของสินคา้ให้บริการมีผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจของลูกคา้ ᵦ = 0.407  

และการรับรู้ทางกายภาพในการให้บริการมีผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจของลูกคา้ ᵦ = 0.434 (3) ความพึงพอใจ

ของลูกคา้มีผลเชิงบวกต่อความภกัดีของลูกคา้ ᵦ = 0.751 ในสินคา้เคร่ืองปรุงรส ของ บริษทั เอฟ-พลสั จาํกดั               

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 

คาํสําคญั: การรับรู้คุณค่า, การรับรู้ทางกายภาพในการใหบ้ริการ, ความพึงพอใจ, ความภกัดี 
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ABSTRACT 

 This research aims to investigate. (1) level of perceived value, tangibility, customer satisfaction, and 

customer loyalty in seasoning products of F-Plus Co., Ltd. (2) influence of the perceived value and influence of 

the tangibility that affect to the customer satisfaction in seasoning products of F-Plus Co., Ltd. (3) influence of 

the customer satisfaction that affects to the customer loyalty in seasoning products of F-Plus Co., Ltd.,                           

The samples were 400 shops that sell seasoning products of F-Plus Co., Ltd. The quota sampling was adopted. 

The data analysis was done by implementing frequency, percentage, mean, standard deviation, simple regression 

and stepwise multiple regression. 

 The result demonstrated that. (1) As level of each variable, the perceived value was very low with a 

mean of 3.44 and a standard deviation of 0.579, tangibility was very high with a mean of 3.73 and a standard 

deviation of 0.683, customer satisfaction was high with a mean of 3.68 and a standard deviation of 0.658, and 

customer loyalty was moderate with a mean of 3.56 and a standard deviation of 0.641. (2)  Perceived value had 

a positive influence on customer satisfaction ᵦ  = 0.407 and tangibility had a positive influence on customer 

satisfaction ᵦ = 0.434. (3) Customer satisfaction had a positive influence on customer loyalty ᵦ = 0.751 in F-Plus 

Company Limited's with statistical significance at level 0.01. 

 

Keywords: Perceived Value, Tangibility, Customer Satisfaction, Customer Loyalty 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 เคร่ืองปรุงรส (Condiments) เป็นวตัถุดิบท่ีสําคญัในการประกอบอาหาร (Food ingredient) ท่ีอยู่คู่กบั               

คนไทยมายาวนานทาํใหอ้าหารไทยมีรสชาติท่ีเป็นเอกลกัษณ์และแตกต่างจากชนชาติอ่ืน อาหารไทยเป็นหน่ึงใน

อาหารท่ีคนทัว่โลกใหก้ารยอมรับวา่เป็นอาหารเพ่ือสุขภาพ เคร่ืองปรุงรสของไทยส่วนใหญ่ผลิตมาจากเคร่ืองเทศ

และสมุนไพรต่าง ๆ ผ่านกระบวนการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมความสะดวก รวดเร็วในการประกอบอาหารและเพ่ือยดือายุ

การเก็บรักษาวตัถุดิบใหน้านยิง่ข้ึน (สถาบนัอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม, 2550) 

 ตั้ งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน คนไทยยงัคงรักษารสชาติท่ีเป็นเอกลักษณ์ของอาหารไทยเอาไว ้ ทําให้

อุตสาหกรรมเคร่ืองปรุงรสของไทยในเชิงการคา้เติบโตและมีพฒันาการมาอย่างต่อเน่ือง จากเร่ิมตน้จากธุรกิจ

ภายในครัวเรือนกลายเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมท่ีมีการผลิตขนาดใหญ่ มีการพฒันาสินคา้เคร่ืองปรุงรสในแบบต่างๆ 

เพ่ือสนองตอบต่อความตอ้งการของลูกคา้ภายใต้การใช้ชีวิตแบบเร่งรีบท่ีถูกบีบรัดด้วยเวลา โดยสินคา้ท่ีได้

พฒันาข้ึนมาส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบก่ึงสําเร็จรูป แบบผง แบบของเหลวและแบบของเหลวหนืด ซ่ึงขอ้มูลใน

รายงาน Economic Intelligence Center (EIC) ของ ธนาคารไทยพาณิชย ์(2560) ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา (2012-2016) 

มูลค่าตลาดเคร่ืองปรุงรสประกอบอาหารโดยรวมในไทยจะเติบโตสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ืองท่ีร้อยละ 6 ต่อปี การเติบโต

ของมูลค่าตลาดเคร่ืองปรุงรสประกอบอาหารโดยรวม คาดวา่จะมีแนวโนม้เติบโตไดสู้งต่อเน่ืองไปจนถึง 5 หม่ืนลา้น

บาทในปี พ.ศ. 2563 อนัดบัท่ี 3 เป็นของ บริษทั เอฟ-พลสั จาํกดั มีรายไดร้วม 1.54 พนัลา้นบาทมีกาํไรเพ่ิมข้ึน               

ร้อยละ 179.85 (กรุงเทพธุรกิจ, 2563)  

 หน่ึงในบริษทัท่ีเป็นผูน้าํดา้นผลิตภณัฑเ์คร่ืองปรุงอาหารของประเทศไทย คือ บริษทั เอฟ-พลสั จาํกดั  

ซ่ึงบริษทัยงัไม่เคยไดศึ้กษาในประเด็นของการรับรู้คุณค่าของสินคา้และการรับรู้ทางกายภาพในการให้บริการ 
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และความภกัดีต่อสินคา้ของบริษทั นอกจากน้ีผลการศึกษาในคร้ังน้ี องคก์รต่าง ๆ สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการ 

ส่งเสริมใหเ้กิดการพฒันาสินคา้ คุณภาพในการผลิตสินคา้และความเต็มใจการใหข้อ้มูลสินคา้และบริการ นาํไปสู่

ความพึงพอใจของลูกคา้และความภกัดีของลูกคา้ต่อสินคา้ตราสินคา้และองคก์ร 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาระดบัการรับรู้คุณค่าของสินคา้ ระดบัการรับรู้ทางกายภาพในการใหบ้ริการ ระดบัความ             

พึงพอใจของลูกคา้ ระดบัความภกัดีของลูกคา้ ในสินคา้เคร่ืองปรุงรสของ บริษทั เอฟ-พลสั จาํกดั  

(2) เพ่ือศึกษาอิทธิพลการรับรู้คุณค่าของสินคา้ และการรับรู้ทางกายภาพในการให้บริการ ท่ีมีผลต่อ

ความพึงพอใจของลูกคา้ ในสินคา้เคร่ืองปรุงรส ของ บริษทั เอฟ-พลสั จาํกดั 

(3)  เพ่ือศึกษาอิทธิพลของความพึงพอใจของลูกคา้ ท่ีมีผลต่อความภกัดีของลูกคา้ ในสินคา้เคร่ืองปรุงรส

ของ บริษทั เอฟ-พลสั จาํกดั 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 การรับรู้คุณค่า  หมายถึง วิธีการหรือขั้นตอนของแต่ละบุคคลในการตีความหรือประเมินผลต่อ

ตวักระตุน้ต่าง ๆ ท่ีเขา้มาและส่ือสารออกมาใหค้วามหมายต่างกนั โดยทัว่ไปแลว้กระบวนการในการรับรู้ของแต่

ละบุคคลเกิดข้ึนมาจากความรู้สึก (Sensation) ท่ีเกิดจากการเปิดรับส่ิงเร้า (Exposure) ซ่ึงการตอบสนองต่อส่ิงเร้า

เหล่านั้น เช่น ภาพ เสียง กล่ิน รส สัมผสั ผ่านอวยัวะต่างๆ ของร่างกายไดแ้ก่ หู ตา จมูก ปาก และผิวหนังแลว้ 

ส่งผลมายงัสมองเพ่ือแปลความหมายต่อไป (แสงเดือน ทวสิีน, 2545) 

 การประเมินคุณค่าโดยรวมของประโยชน์ใชส้อยของผลิตภณัฑข์องลูกคา้ ในมุมมองท่ีมีการเปรียบเทียบ

ส่ิงท่ีลูกคา้ไดรั้บ (Give) และส่ิงท่ีลูกคา้เสียไป (Get) วา่คุม้ค่าหรือไม่  ถา้สินคา้หรือบริการนั้นๆ มีคุณค่ามากกว่า 

ส่ิงท่ีลูกคา้เสียไป ลูกคา้จะไดรั้บรู้ถึงคุณค่าของสินคา้และบริการนั้นๆ (Zeithaml, 1988) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ปิยภา 

แดงเดช (2557) ท่ีไดก้ล่าวไวว้า่ จาํนวนเงินท่ีใชใ้นการแลกเปล่ียนเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงสินคา้และบริการจากร้านคา้ท่ี

นาํเสนอคุณค่าท่ีดีท่ีสุด หากประเมินวา่สินคา้นั้นมีมูลค่าและมีคุณค่าเหมาะสมกบัราคาท่ีจ่ายออกไป  

 สรุปได้ว่าการรับรู้คุณค่า คือ ความคุ้มค่าของเงินท่ีเสียไปกับการซ้ือสินคา้สามารถเกิดข้ึนในทุกๆ 

ขั้นตอนกระบวนการในการซ้ือ สามารถสร้างข้ึนไดโ้ดยท่ียงัไม่ตอ้งซ้ือสินคา้หรือบริการก็ได ้ สินคา้ท่ีลูกคา้ไดรั้บ

มาสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้คุม้ค่ากบัเงินท่ีเสียไป โดยมีองคป์ระกอบของสินคา้และคุณสมบติัท่ี

สําคญัของสินคา้ท่ีลูกคา้สามารถรับรู้ได้ คุณค่าการใช้สินคา้หรือบริการทั้ งทางตรงและทางออ้ม ราคาสินคา้                

ความหลากหลายของสินคา้ การใหบ้ริการและมาตรฐานของสินคา้ 

 การรับรู้ทางกายภาพในการให้บริการ Parasuraman, Berry, and Zeithaml (1990) ได้พฒันาและสร้าง

เคร่ืองมือในการประเมินคุณภาพการบริการเรียกว่า SERVQUAL (Service Quality) โดยมีการประเมินคุณภาพ 

การบริการ 5 ด้าน ได้แก่ (1) ความน่าเช่ือถือ (2) การรับรู้ทางกายภาพในการให้บริการ (3) การตอบสนองต่อ               

ความตอ้งการ (4) ความเช่ือมัน่ (5) การเอาใจใส 

ในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดน้าํแบบการประเมินคุณภาพในหัวขอ้ท่ี 2 เฉพาะส่วนการรับรู้ทางกายภาพในการให้ 

บริการ (Tangibility)  จากทั้งหมดของ SERVQUAL ท่ีปรับปรุงใหม่ของ Parasuraman มาใชใ้นงานวิจยั โดยให้

การรับรู้ทางกายภาพในการให้บริการของลูกค้าไวว้่า การประเมินหรือความเช่ือเก่ียวกับความดีเยี่ยมของ                     
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การให้บริการโดยรวมเป็นผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจากการเปรียบเทียบของลูกคา้ ระหว่างความคาดหวงัของลูกคา้กบั

คุณภาพการบริการและการบริการท่ีลูกคา้ไดรั้บจริง 

การรับรู้คุณภาพการบริการในมุมมองของลูกคา้ผ่านบริการท่ีลูกคา้ไดรั้บจริง โดยลูกคา้จะรับรู้คุณภาพ

บริการผ่านการบริการท่ีไดรั้บน้ีตลอดกระบวนการให้บริการ (Aaker, 1991) สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ เขมกร 

เขม็นอ้ย (2554) การบริการนั้น ประกอบดว้ยหลายปัจจยัเขา้ดว้ยกนัไม่วา่จะเป็นปัจจยัในส่วนของผูใ้หบ้ริการหรือ

ส่วนของผูรั้บบริการ ซ่ึงในส่วนของผูใ้ห้บริการนั้นถือเป็นปัจจยัท่ีสําคญัท่ีสุดในการสร้างองค์กรให้เป็นองค์กร

แห่งการบริการ โดยท่ีบุคลากร หรือพนกังานขององคก์รจะตอ้งมีใจในการให้บริการ (Service Mind) เป็นสาํคญั 

เข้าใจถึงความต้องการของลูกคา้หรือผูรั้บบริการ และตระหนักถึงความสําคญัของการให้บริการเพ่ือสร้าง

ภาพลกัษณ์ท่ีดีใหแ้ก่องคก์รในสายตาของผูรั้บบริการ  

 สรุปไดว้่า การรับรู้ทางกายภาพในการให้บริการเป็นเร่ืองท่ีสําคญัต่อธุรกิจ โดยปกติแลว้ ลูกคา้จะเกิด

กระบวนการรับรู้น้ี โดยเร่ิมจากความคาดหวงัในการจะไดรั้บบริการของลูกคา้เทียบเคียงกบัการไดรั้บบริการจริง 

หากการบริการจริงๆ ได้เกินกว่าท่ีลูกค้าคาดหวงั จะเกิดการรับรู้คุณภาพของลูกค้าอยู่ในระดับสูงและเกิด                    

ความประทบัใจ ตรึงใจ และช่ืนชมต่อการรับบริการ 

 ความพึงพอใจของลูกค้า หมายถึง การรับรู้คุณภาพการบริการในมุมมองของลูกคา้ผ่านบริการท่ีลูกคา้

ไดรั้บจริง โดยลูกคา้จะรับรู้คุณภาพบริการผ่านการบริการท่ีไดรั้บน้ีตลอดกระบวนการให้บริการ (Aaker, 1991) 

ความพึงพอใจ เป็นความรู้สึกของบุคคลซ่ึงมีระดบัความพึงพอใจ ท่ีเป็นผลมาจากการเปรียบเทียบของผลิตภณัฑ์

ตามท่ีเห็นและเขา้ใจกบัความคาดหวงั ดงันั้น ระดบัความพอใจจึงเป็นปัจจยัของความแตกต่างระหว่าง การท่ี

มองเห็นและการเขา้ใจ กบั ความคาดหวงั หากบุคคลเห็นและเขา้ใจสินคา้ตํ่ากวา่ความคาดหวงั จะส่งผลใหบุ้คคล

นั้ นเกิดความไม่พึงพอใจ (Dissatisfaction) แต่หากระดับของความเห็นและเข้าใจสินค้าว่าตรงหรือสูงกว่า                  

ความคาดหวัง บุคคลนั้ นจะเกิดความพึงพอใจ (Satisfaction) และถ้าผลท่ีได้รับจากผลิตภัณฑ์ว่าสูงกว่า                         

ความคาดหวงั จะทาํให้เกิดความประทบัใจ (Delight) ซ่ึงจะส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือซํ้ าของลูกคา้และบอกต่อถึง

ส่ิงดีของผลิตภณัฑต์่อบุคคลอ่ืนต่อไป (Kotler, 2000) 

 สรุปไดว้่าความพึงพอใจ คือ กระบวนการดาํเนินการของบุคคลผูใ้ห้สินคา้หรือบริการเพ่ือตอบสนอง

ความตอ้งการของลูกคา้ผูรั้บสินคา้หรือผูรั้บบริการและก่อใหเกิดความพึงพอใจจากผลของการกระบวนการนั้น 

สินคา้หรือบริการท่ีดีจะเป็นกระบวนการท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูมี้จุดประสงคใ์หไ้ดต้รงกบัส่ิงท่ี

ลูกคา้ผูรั้บสินคา้หรือผูใ้ชบ้ริการตอ้งการ พร้อมทั้งทาํให้บุคคลดงักล่าวเกิดความรูสึกท่ีดีและประทบัใจในส่ิงท่ี

ไดรั้บในเวลาเดียวกนั 

 ความภักดีของลูกค้าต่อสินค้า เน่ืองจากลูกคา้ท่ีภกัดีต่อตราสินคา้ทาํให้ ธุรกิจเกิดส่วนแบ่งการตลาด

เพ่ิมข้ึน (Schiffman & Kanuk, 2007) ความภกัดีในตราสินคา้ท่ีเกิดจากทัศนคติท่ีดีต่อตราสินคา้ของลูกคา้นั้น                   

จะส่งผลให้ลูกคา้ซ้ือสินคา้หรือตราสินคา้นั้นอีกหลายคร้ัง เน่ืองจากลูกคา้ไดเ้กิดการเรียนรู้เก่ียวกับสินคา้กบั                

ตราสินคา้นั้น สินคา้นั้นไดต้อบสนองความตอ้งการของลูกคา้และทาํใหลู้กคา้รู้สึกพึงพอใจ (Assael, 1995) เพราะ

ความภกัดีในตราสินคา้สามารถดึงดูดใจใหลู้กคา้มาใชบ้ริการ ตราสินคา้เป็นประโยชน์ต่อการซ้ือหรือใชบ้ริการซํ้ า

และการบอกต่อไปยงับุคคลอ่ืน ไม่เกิดพฤติกรรมการเปล่ียนไปซ้ือสินคา้จากตราสินคา้อ่ืนหรือใชบ้ริการของธุรกิจ

ผูใ้หบ้ริการรายอ่ืน อนัเป็นผลมาจากทศันคติท่ีดีและความผกูพนัของลูกคา้ท่ีมีต่อตราสินคา้นัน่เอง 

 Lau (1999) กล่าวไวว้า่ นกัการตลาดมีความสนใจในแนวคิดดา้นความภกัดี เพราะความภกัดีเป็นตวัวดั

การดึงดูดลูกคา้มาใชบ้ริการและตราสินคา้เป็นส่ิงท่ีสร้างคุณค่าใหบ้ริษทั เกิดการซ้ือซํ้ าและบอกต่อไปยงับุคคลอ่ืน 
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การบริหารตราสินคา้เป็นส่ิงสาํคญัต่อความภกัดี แต่หากแนวคิดไม่ชดัเจนจะทาํใหเ้กิดปัญหาการศึกษาคน้ควา้และ

การปฏิบติังานไดโ้ดยมีคุณลกัษณะในดา้นต่าง ๆ สามารถนาํไปสู่ความภกัดีของลูกคา้ (Schiffman and Kanuk, 

2007) กล่าวไวว้่า ความพึงพอใจท่ีมีความคิดอย่างสมํ่าเสมอหรือการตดัสินใจซ้ือสินคา้ในตราสินคา้เดิมใน

ผลิตภณัฑข์องบริษทัประกอบดว้ย ความภกัดีดา้นทศันคติ (Attitudinal Loyalty) คือเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อตราสินคา้ 

ความภกัดีดา้นพฤติกรรม (Behavioral Loyalty) คือลูกคา้ให้ความยึดมัน่ในตราสินคา้และพยายามท่ีจะซ้ือสินคา้

นั้นอยา่งต่อเน่ือง  ความภกัดีต่อตราสินคา้ในดา้นทศันคติ จากงานวิจยัของ (Johnson, Herrmann, & Huber, 2006) 

ท่ีศึกษาวิว ัฒนาการของความตั้ งใจในความภักดี พบว่า มีทัศนคติอยู่ 2 ประเภท เป็นตัวกลางทําให้เกิด

ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณค่ากบัความตั้งใจ คือ ความผูกพนัทางความรู้สึก (Affective Commitment) และคุณค่า 

ตราสินคา้ (Brand Equity) ซ่ึงถือเป็นความภกัดีต่อตราสินคา้อย่างแท้จริง ทัศนคติเกิดจาก 3 องค์ประกอบ คือ               

การรับรู้ ความรู้สึก และพฤติกรรม   

 3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 

 

 
 

 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

3.3 สมมตฐิานการวจิยั 

 1. ระดบัการรับรู้คุณค่าของสินคา้ ระดบัการรับรู้ทางกายภาพในการใหบ้ริการ ระดบัความพึงพอใจของ

ลูกคา้ ระดบัความภกัดีของลูกคา้  

2. อิทธิพลของการรับรู้คุณค่าและอิทธิพลของการรับรู้ทางกายภาพในการให้บริการท่ีมีผลเชิงบวกต่อ

ความพึงพอใจของลูกคา้  

3. อิทธิพลของความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีผลเชิงบวกต่อความภกัดีของลูกคา้ต่อสินคา้ 
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4. วธีิดําเนินการวจัิย   

4.1 ประชากรและตวัอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ จาํนวนร้านคา้ทั้งหมด 3,024 ร้านคา้ท่ีจาํหน่ายสินคา้เคร่ืองปรุงรส

ของ บริษทั เอฟ-พลสั จาํกดั ครอบคลุมพ้ืนท่ีทัว่ทุกภูมิภาคของประเทศไทย ซ่ึงกาํหนดตวัอยา่งได ้400 ร้าน และ

ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบโควตาตามภูมิภาคของร้านท่ีตั้ งอยู่ ซ่ึงแจกให้ลูกค้าท่ีอยู่ศูนย์กระจายสินค้าจังหวดั

มหาสารคามจาํนวน 83 ร้าน, ศูนยก์ระจายสินคา้จงัหวดัสุราษฎร์ธานีจาํนวน 65 ร้าน, ศูนยก์ระจายสินคา้จงัหวดั

ลาํพนูจาํนวน 48 ร้าน, ศูนยก์ระจายสินคา้บางนาจาํนวน 65 ร้าน ศูนยก์ระจายสินคา้จงัหวดันครราชสีมาจาํนวน 62 

ร้านและศูนยก์ระจายสินคา้บางปะอินจาํนวน 77 ร้าน  

4.2 เคร่ืองมือวจิยั 

การวจิยัในคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บ

ขอ้มูล ซ่ึงนกัวจิยัไดมี้การหาค่าความเท่ียงตรง (Validity) โดยใชด้ชันีความสอดคลอ้ง (Index of consistency : IOC) 

ซ่ึงขอ้คาํถามในขอ้ท่ีคะแนนเฉล่ียตํ่ากวา่ 0.50  ผูว้จิยัไดน้าํขอ้คาํถามนั้นไปปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะไดแ้บบสอบถาม

มีค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 0.96 และหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใชว้ิธีการหาค่า

สมัประสิทธ์ิแอลฟาของ ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) พบวา่ขอ้คาํถามมีค่าสมัประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ 

(α) อยูร่ะหวา่ง 0.83-0.97 แบบสอบถามทุกส่วนมีค่าคะแนนสูงกวา่ 0.7 ซ่ึงอยูใ่นเกณฑท่ี์มีความเช่ือมัน่ (Gliem & 

Gliem, 2003) 

4.3 การวเิคราะห์ข้อมูล  

การวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถามและขอมูลเก่ียวกบัพฤติกรรมของกลุ่ม

ตวัอยา่งโดยใชส้ถิติพรรณนา (Descriptive statistics) ไดแ้ก่การแจกแจงความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 

วเิคราะห์ระดบัความคิดเห็นโดยใชส้ถิติพรรณนา (Descriptive statistics) ไดแ้ก่ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) ส่วนการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression) และ                    

การวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)  

 

5. ผลการวจัิย 

 จากการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 260 คน คิดเป็นร้อยละ 65.0 มี

ช่วงอายรุะหวา่ง 41 - 50 ปี จาํนวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 42.8 มีระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี จาํนวน 274 

คน คิดเป็นร้อยละ 68.5 เป็นร้านขายของชาํ จาํนวน 150 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 37.5 และมีรายไดจ้ากการขายรวมของ

ร้านเฉล่ียต่อเดือน 10,000 - 50,000 บาท จาํนวน 219 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 54.8    

 ผลการวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นของการรับรู้คุณค่าของสินคา้โดยรวมอยู่ในระดบันอ้ยท่ีสุด โดยมี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.44 ระดบัความคิดเห็นของการรับรู้ทางกายภาพในการให้บริการโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 

โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.73 ระดบัความคิดเห็นของความพึงพอใจของลูกคา้โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.68 ระดบัความคิดเห็นของความภกัดีของลูกคา้โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.56  

ผูว้ิจยัไดท้ดสอบสมมติฐาน โดยใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ และการวเิคราะห์การถดถอยอย่าง

ง่าย สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงดงัตาราง 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

ตารางที ่1  แสดงการวเิคราะห์อิทธิพลของการรับรู้คุณค่าของสินคา้และการรับรู้ทางกายภาพในการใหบ้ริการต่อ 

 ความพึงพอใจของลูกคา้ 

ตวัแปร 

ความพึงพอใจของลูกคา้ 

Unstandardized  

Coefficients 

Standardized  

Coefficients 
t Sig. 

Collinearity  

Statistics 

B 
Std.  

Error 
ᵦ Tolerance VIF 

ค่าคงท่ี (Constant) 0.526 0.144  3.716 0.000**   

การรับรู้คุณค่าของสินคา้ 0.463 0.047 0.407 9.883 0.000** 0.648 1.543 

การรับรู้ทางกายภาพในการ

ใหบ้ริการ 
0.419 0.040 0.434 10.543 0.000** 0.648 1.543 

R2 = 0.564, Adjusted R2= 0.562, S.E. = 0.43600, F = 256.536 

Durbin-Watson = 1.703 

**มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

สมมตฐิานที ่1 การรับรู้คุณค่าของสินค้ามผีลเชิงบวกต่อความพงึพอใจของลูกค้า 

 จากการศึกษาพบว่า การรับรู้คุณค่าของสินคา้มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจของลูกคา้ โดยยมีค่า

สัมประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน (ᵦ = 0.407) อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (p = 0.000) ซ่ึงเป็นไปตาม

สมมติฐานการวจิยั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ (หทยัภทัร วทุิรานิช, 2563) ท่ีไดศึ้กษาอิทธิพลของ การรับรู้คุณค่าท่ี

ส่งผลต่อความพึงพอใจและความผูกพนัของผูบ้ริโภคผ่านช่องทางเฟสบุ๊คแฟนเพจตราสินคา้แฟชัน่ จากจาํนวน

ผูต้อบแบบสอบถามทั้งส้ิน 242 คน พบวา่การรับรู้คุณค่าทั้ง 3 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นการใชง้าน ดา้นความรู้สึก 

และดา้นสังคม มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภค แต่การรับรู้คุณค่าดา้นการใชง้านมีอิทธิพลมาก

ท่ีสุด รองลงมาคือคุณค่าดา้นสงัคม และคุณค่าดา้นความรู้สึกตามลาํดบั 

สมมตฐิานที ่2 การรับรู้ทางกายภาพในการให้บริการมผีลเชิงบวกต่อความพงึพอใจของลูกค้า 

 จากการศึกษาพบวา่ การรับรู้ทางกายภาพในการใหบ้ริการมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจของลูกคา้ 

โดยยมีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน (ᵦ  = 0.434) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (p = 0.000)                      

ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจยั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (สาํเริง งามสม และคณะ, 2560) ท่ีไดศึ้กษาอิทธิพล

ของการรับรู้คุณภาพการบริการทางการแพทย์ส่งผลต่อความพึงพอใจและความภักดีของผูป้ระกันตนใน

สถานพยาบาลภายในเขตจังหวดั พระนครศรีอยุธยา ผูป้ระกันตนในสถานพยาบาลจาํนวน 385คน พบว่ามี                

ความคิดเห็นต่อการรับรู้คุณภาพการบริการ มีความพึงพอใจและความภกัดีต่อการบริการอยูใ่นระดบัมาก ดา้นลกัษณะ

ทางกายภาพ  ความน่าเช่ือถือในบริการส่งผลต่อการรับรู้คุณภาพการบริการ และความพึงพอใจของผูป้ระกนัตน

ส่งผลต่อความภกัดีของผูป้ระกนัตน 
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ตารางที ่2  แสดงการวเิคราะห์อิทธิพลของความพึงพอใจของลูกคา้ต่อความภกัดีของลูกคา้ 

ตวัแปร 

ความภกัดีของลูกคา้ 

Unstandardized  

Coefficients 

Standardized  

Coefficients 
t Sig. 

Collinearity  

Statistics 

B 
Std.  

Error 
ᵦ Tolerance VIF 

ค่าคงท่ี (Constant) 0.868 0.120  7.223 0.000**   

ความพึงพอใจของลูกคา้ 0.731 0.032 0.751 22.710 0.000** 1.000 1.000 

R2 = 0.564, Adjusted R2= 0.563, S.E. = 0.42356, F = 515.740 

Durbin-Watson = 1.896 

**มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

สมมตฐิานที ่3 ความพงึพอใจของลูกค้ามผีลเชิงบวกต่อความภักดขีองลูกค้าต่อสินค้า 

 จากการศึกษาพบวา่ ความพึงพอใจของลูกคา้มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความภกัดีของลูกคา้ต่อสินคา้ โดยยมี

ค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน (ᵦ  = 0.751) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (p = 0.000) ซ่ึงเป็นไปตาม

สมมติฐานการวิจยั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (นาฎรินทร์ ปฐพีรวพงษ ์และคณะ, 2561) ท่ีไดศึ้กษาอิทธิพลของ 

ความพึงพอใจในคุณภาพการใหบ้ริการดา้นสุขภาพท่ีมีต่อความจงรักภกัดีของผูบ้ริโภค : กรณีศึกษา สถานบริการ

ลา้งพิษตบั จากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 184  คน พบวา่  ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่มีความคาดหวงัและความพึงพอใจต่อ

คุณภาพการใหบ้ริการของคอร์สลา้งพิษตบัโดยรวมอยูใ่นระดบัสูง่ ดา้นการดูแลเอาใจใส่ รองลงมาคือความน่าเช่ือถือ 

และการใหค้วามมัน่ใจ  และพบวา่ค่าเฉล่ียความพึงพอใจมีสูงกวา่ความคาดหวงัในทุกดา้น 

 

6. อภิปรายผล  

 การรับรู้คุณค่าของสินคา้ มีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.44  

เน่ืองจากเคร่ืองปรุงรสของ บริษทั เอฟ-พลสั จาํกดั ยงัตามหลงัคู่แข่งขนัเคร่ืองปรุงรสจากบริษทัอ่ืน สอดคลอ้งกบั

ผลการศึกษาของ (ยุน่ หนาน ซุน, 2560) ท่ีพบวา่ การรับรู้คุณค่าดา้นราคา การรับรู้คุณค่าดา้นปลอดภยั การรับรู้

คุณค่าดา้นสุขภาพ และการรับรู้คุณค่าดา้นคุณภาพผลิตภณัฑ ์ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือผกัและผลไมอ้อร์แกนิคของ

ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 การรับรู้ทางกายภาพในการใหบ้ริการมีระดบัความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

3.73 สะทอ้นถึงพนกังานของ บริษทั เอฟ-พลสั จาํกดั มีบุคลิกภาพท่ีดี การแต่งกายสุภาพเรียบร้อยและ บริษทั เอฟ-

พลสั จาํกดั จดัหน่วยรถในการใหบ้ริการไดอ้ยา่งเหมาะสม สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ (ภทัรา ภทัรมโน, 2558) 

ท่ีพบวา่ ลูกคา้มีการรับรู้คุณภาพในการให้บริการในดา้นการให้ความมัน่ใจแก่ลูกคา้ และดา้นความใส่ใจลูกคา้มี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้พกัรีสอร์ทระดบั 4 ดาว ในจงัหวดัชลบุรี โดยมีปัจจยัดา้นความใส่ใจลูกคา้ส่งผล

มากท่ีสุด 

 ความพึงพอใจของลูกคา้ มีระดบัความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมากมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.68 เน่ืองจาก

ลูกคา้พึงพอใจในการให้บริการของ บริษทั เอฟ-พลสั จาํกดั สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ (นภาพร สูนาสวน, 

2559) ท่ีพบว่า คุณค่าของสินคา้และการบริการมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของสินคา้หรือบริการท่ีลูกคา้

ไดรั้บจากการใชบ้ริการ 
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 ความภกัดีของลูกคา้ มีระดบัความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลางมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.56  เน่ืองจาก

ลูกคา้ของ บริษทั เอฟ-พลสั จาํกดั เช่ือว่าร้านของตนเองยินดีท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรมเม่ือบริษทั เอฟ-พลสั จาํกดั                 

จดักิจกรรมเคร่ืองปรุงรสใด สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ (ประมวล มียอด, 2561) ท่ีพบว่าการเอาใจใส่ลูกคา้ 

การใหค้วามมัน่ใจต่อลูกคา้ และความเป็นรูปธรรมของการใหบ้ริการมีผลต่อความภกัดีของลูกคา้ 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1)  การจดัวางกลยทุธ์ทางการตลาด และการพฒันาผลิตภณัฑท่ี์จะนาํไปสู่การรับรู้คุณค่าของสินคา้

ของลูกคา้ใหเ้พ่ิมมากข้ึน 

(2) บริษทั เอฟ-พลสั จาํกดั ตอ้งรักษาหรือเพ่ิมคุณภาพบริการให้มากข้ึน เพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจ                 

ซ่ึงจะส่งผลต่อความภกัดีของลูกคา้ได ้  

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1)  งานวจิยัน้ี เป็นการวจิยัเชิงปริมาณเพียงอยา่งเดียวโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ

ขอ้มูลเท่านั้น ควรมีการศึกษาในเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์กบัร้านคา้ การศึกษาปัจจยัใหม่ๆ ท่ีส่งผลใหร้้านคา้

ใชสิ้นคา้และการบริการเกิดความภกัดีเพ่ิมมากข้ึน 

(2)  การศึกษาคร้ังต่อไป ควรศึกษาแบบเจาะจงสินคา้ของ บริษทั เอฟ-พลสั จาํกดั เช่น ผงปรุงรส

ตราฟ้าไทย ผงปรุงรสตราเติมทิพ นํ้ าก๋วยเต๋ียวสําเร็จรูปเขม้ขน้ นํ้ ามะนาว นํ้ าจ้ิมไก่ เป็นตน้ เพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ี

เจาะจงในแต่ละกลุ่มสินคา้ และสามารถนาํขอ้งมูลไปพฒันาต่อยอดในแต่ละชนิดสินคา้ไดอ้ยา่งตรงจุด 

(3) ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัหรือสาเหตุอ่ืนของกลุ่มลูกคา้ท่ีไม่นิยมใชสิ้นคา้เคร่ืองปรุงรสอาหาร เพ่ือทาํ

ความเขา้ใจในพฤติกรรมต่างๆ ของผูท่ี้ไม่นิยมใชสิ้นคา้เคร่ืองปรุงรสในการประกอบอาหาร เพ่ือนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ป

กาํหนดนโยบายหรือวธีิการท่ีสามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ใหม่ๆ และขยายตลาดร้านคา้ใหก้วา้งขวางมากข้ึน 

 

8. กติติกรรมประกาศ 

  ขอกราบขอบพระคุณ อาจารยท่ี์ปรึกษา และคณาจารยค์ณะวิทยาการจัดการทุกท่าน ท่ีได้ประสิทธ์ิ

ประสาทความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์แก่ผูว้ิจยัตลอดระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลยัศิลปากรแห่งน้ีและ

ขอขอบคุณเจา้ของร้านคา้ท่ีจาํหน่ายสินคา้เคร่ืองปรุงรสอาหารของ บริษทั เอฟ-พลสั จาํกดั ทุกท่านท่ียินดีให้              

ความร่วมมือกรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี สุดทา้ยน้ี ขอขอบคุณตวัขา้พเจา้เอง ท่ีไดมุ่้งมานะบากบัน่

ทาํใหก้ารวจิยัสาํเร็จลุล่วงลงได ้ 
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คุณภาพชีวติในการทาํงานทีม่ผีลต่อการปฏบัิติงานตามบทบาทหน้าทีผ่่านความผูกพนั

ต่อองค์กรของพนักงานธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สํานักงานเขตภาคตะวนัตก 

QUALITY OF WORKING LIFE AFFECTING IN-ROLE PERFORMANCE 

THROUGH ORAGANIZATIONAL COMMITMENT OF EMPLOYEES OF 

KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED, WESTERN REGION 

 

สุฑาภรณ์ เกตุแดง 

มหาวทิยาลัยศิลปากร 

E-mail: ketdaeng_s@su.ac.th 

 

บทคัดย่อ 

 งานวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1. เพ่ือศึกษาระดบัคุณภาพชีวิตในการทาํงาน ระดบัความผกูพนัต่อองคก์ร 

และระดบัผลการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของพนกังานธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานเขตภาค

ตะวนัตก 2. เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตในการทาํงานท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์กร และผลการปฏิบัติงานของ

พนกังานธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานเขตภาคตะวนัตก 3. เพ่ือศึกษาความผูกพนัต่อองคก์รท่ีมีผล

ต่อการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของพนกังานธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานเขตภาคตะวนัตก 

กลุ่มตวัอย่างคือ พนักงานธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) ภายใตค้วามดูแลของสํานักงานเขตภาคตะวนัตก 

จาํนวน 300 คน เคร่ืองมือวจิยัคือ แบบสอบถามการวเิคราะห์ขอ้มูลใชก้ารแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์การถดถอยอยา่งง่าย และการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวจิยั

พบวา่ 1. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 30 - 40 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี เป็น

ตาํแหน่งเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ มีรายได ้20,001-25,000 บาท   และมีประสบการณ์การทาํงาน 6-10 ปี 2. คุณภาพชีวติ

ในการทาํงานมีอิทธิพลเชิงลบกบัผลการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ี คุณภาพชีวิตในการทาํงานมีอิทธิพลเชิง

บวกต่อความผูกพนัต่อองคก์ร และความผูกพนัต่อองคก์รมีอิทธิพลเชิงบวกกบัการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ี 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 

คาํสําคญั: คุณภาพชีวติในการทาํงาน, ความผกูพนัต่อองคก์ร, การปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ี 

 

ABSTRACT 

 The objectives of this research were 1. to study the quality of working life level. level of commitment 

to the organization and the level of performance according to the roles and duties of employees of Krung Thai 

Bank Public Company Limited, Western Region Office; and the performance of employees of Krung Thai Bank 

Public Company Limited, Western Region Office The sample group was 300 employees of Krung Thai Bank 

Public Company Limited under the supervision of the Western Region Office. The data analysis questionnaire 

used frequency distribution, percentage, mean, standard deviation. simple regression analysis and stepwise 
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multiple regression analysis. The results showed that 1. Most of the respondents were female. Age between 30 - 

40 years old with a bachelor's degree It is an operating officer position with income of 20,001-25,000 baht and 

working experience of 6-10 years. 2. Quality of work life has a negative influence on performance according to 

roles and duties. Quality of work life has a positive influence on organizational engagement. and organizational 

engagement had a positive influence on the performance of roles and duties. statistically significant at level 0.01  

 

Keywords: Quality of Work Life, Organizational Commitment, Please Enter here to Translate Content 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 จากปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบัน ธุรกิจมีการแข่งขนัทั้ งในระดับประเทศและในระดับโลก ทําให้มี                  

การเปล่ียนแปลงและพฒันาไปอย่างกา้วกระโดด และท่ามกลางธุรกิจท่ีเพ่ิมมากข้ึน จึงทาํให้ธุรกิจตอ้งมีการปรับตวั

เพ่ือให้สามารถแข่งขันได้อย่างย ั่งยืน โดยเฉพาะการปรับตัวเ พ่ือตอบสนองต่อภาวะการแข่งขัน และ                                    

การเปล่ียนแปลงทางสังคม ธุรกิจจะตอ้งมีการบริหารและการจดัการกบัการเปล่ียนแปลง เพ่ือให้การดาํเนินงาน

ของธุรกิจเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสบผลสาํเร็จไดต้ามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้โดยมีการกาํหนดกลยทุธ์ใน

การดาํเนินงานรวมทั้งการติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งเหมาะสม เพ่ือใหธุ้รกิจมีระบบการทาํงานท่ีมี

ความยืดหยุ่นคล่องตวัสามารถปรับเปล่ียนเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงในด้านต่างๆ ของธุรกิจได้ (สิรินันท์                  

เกษมธาดาศกัด์ิ, 2559)  

 ดงันั้นองคก์รตอ้งส่งเสริมใหพ้นกังานมีคุณภาพชีวติในการทาํงานท่ีดี ไดค้่าตอบแทนท่ีเหมาะสม งานมี

ความสาํเร็จน่ายกยอ่ง มีความผูกพนั มีทศันะคติท่ีดีและมีความกา้วหนา้ ซ่ึงจะส่งผลต่อความพึงพอใจในชีวติและ

จะทาํให้องคก์รรักษาพนกังานใหอ้ยูก่บัองคก์รตลอดไป บุคลากรขององคก์รท่ีจะประสบความสาํเร็จในงานและ                

มีชีวิตครอบครัวท่ีดีได้ ตอ้งมีความสมดุลระหว่างงานและชีวิตครอบครัว เรียกว่า การสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดี                       

(ชนิภรณ์ สุขเรือง และคณะ, 2562) ซ่ึงตวัแปรสาํคญัท่ีจะสามารถช่วยให้องคก์รปรับระดบัความสาํเร็จในภาวะท่ี

เกิดการเปล่ียนแปลง สามารถตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจใหก้บัพนกังานได ้ผูบ้ริหารจึงควร

ตระหนักถึงความสําคญัของความผูกพนัต่อองค์กร คือ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการทาํงานของพนักงาน                

ความผูกพนัต่อองค์กรเป็นการแสดงออกท่ีมากกว่าความจงรักภักดีตามปกติ เพราะความผูกพันจะสร้าง

ความสัมพนัธ์ท่ีเหนียวแน่นและผลกัดนัใหบุ้คคลเตม็ใจท่ีจะอุทิศตวัเองเพ่ือการสร้างสรรคใ์หอ้งคก์รมีความเจริญ 

ก้าวหน้า จึงกล่าวได้ว่าความผูกพนัต่อองค์กรเป็นความรู้สึกท่ีดีของบุคลากรท่ีมีต่อองค์กรอย่างเหนียวแน่น                 

โดยการแสดงออกมาในรูปของการปฏิบติัตนให้เกิดประโยชน์ โดยบุคลากรท่ีมีความผูกพนัจะมีพฤติกรรมท่ี

สอดคลอ้งกบัเป้าหมายขององคเ์สมอ (Mowday, Steers and Porter, 1982) 

 ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะทาํวิจยัเร่ืองคุณภาพชีวิตในการทาํงานท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานตาม

บทบาทหนา้ท่ีผ่านความผูกพนัในงานของธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานเขตภาคตะวนัตก เพ่ือนาํ

ผลการวิจยัคร้ังน้ีมาพฒันาหน่วยงานนําไปใชใ้นการปรับปรุงประสิทธิผลขององค์กรต่อไปให้เป็นองค์กรท่ีมี

ความสุข ทําให้คุณภาพชีวิตในการทํางานในชีวิตประจําวนัดีข้ึน ส่งผลต่อการดําเนินชีวิตของพนักงาน                            

เม่ือบุคลากรมีความสุขและไดมี้ส่วนร่วมในการทาํงานในองคก์ร องคก์รก็สามารถเดินหนา้ต่อไปบนรากฐานแห่ง

ความมัน่คงท่ีมีคุณภาพควบคู่กนัต่อไปไปใชใ้นการปรับปรุงประสิทธิผลขององคก์รต่อไป 
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2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาระดบัคุณภาพชีวิตในการทาํงาน ระดบัความผกูพนัต่อองคก์ร และระดบัผลการปฏิบติังาน

ตามบทบาทหนา้ท่ีของพนกังานธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานเขตภาคตะวนัตก 

(2) เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตในการทาํงานท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์กร และผลการปฏิบัติงานของ

พนกังานธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานเขตภาคตะวนัตก 

(3) เ พ่ือศึกษาความผูกพันต่อองค์กรท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของพนักงาน

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานเขตภาคตะวนัตก 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

3.1.1 แนวความคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัคุณภาพชีวติในการทาํงาน   

Walton (1974: 22-27) กล่าวถึงคุณภาพชีวติการทาํงานว่า ประกอบดว้ยคุณสมบติั 8 ประการ ดงัน้ี 

(1) การได้รับค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม หมายถึง ค่าตอบแทนท่ีได้รับจากปฏิบัติงานนั้นจะตอ้งมี                 

ความเพียงพอในการดาํรงชีวิตตามมาตรฐานสมเหตุสมผลเป็นไปอย่างเหมาะสม (2) สถานภาพการทาํงานท่ีมี

ความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ หมายถึง สภาพแวดลอ้มในองคก์ร ท่ีมีความเหมาะสมทั้งดา้นอาคาร สถานท่ี 

เคร่ืองมืออุปกรณ์เคร่ืองใชอ้ยูใ่นสภาพท่ีปลอดภยั เอ้ืออาํนวยต่อการปฏิบติังาน (3) ความมัน่คงและความกา้วหนา้

ในงาน หมายถึง การให้ความสนใจโดยการเพ่ิมความสามารถในการทาํงานให้กับบุคลากร ทาํให้พนักงานมี

ความรู้สึกเช่ือมัน่ต่อความเป็นไปได้ท่ีจะได้รับการเล่ือนขั้นเล่ือนตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน (4) โอกาสในการพฒันา

ความสามารถของบุคคล หมายถึง การท่ีผูป้ฏิบติังานไดมี้โอกาสพฒันาขีดความรู้ความสามารถของตนในการปฏิบติั 

จากงานท่ีทาํโดยพิจารณาจากลกัษณะงานท่ีปฏิบติั (5) การบูรณาการทางสงัคมหรือการทาํงานร่วมกนั หมายถึง 

การท่ีผูป้ฏิบติังานรู้สึก มีคุณค่า ไดรั้บการยอมรับ ความร่วมมือช่วยเหลือและความเขา้ในซ่ึงกนัและกนัจากเพ่ือน

ร่วมงาน (6) สิทธิของพนักงานประชาธิปไตยในองค์กร หมายถึง การเคารพสิทธิส่วนบุคคล ความเป็นธรรม  

ความเสมอภาค ในการยอบรับความคิดเห็นของพนักงาน และมีการทาํงานตามนโยบาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ี

องคก์รวางไว ้(7) ความสมดุลระหวา่งชีวติการทาํงานและครอบครัว หมายถึง การแบ่งเวลาในสดัส่วนท่ีเหมาะสม

ระหว่างชีวิตการทาํงานและชีวิตส่วนตวั จัดเวลาในหารทาํงานของตนเองให้เหมาะสม และมีความสมดุลกบั

บทบาทชีวิตตนเองและครอบครัว (8) ความเป็นประโยชน์ต่อสังคม หมายถึง องคก์รมีการวางแผนพฒันาสังคม

และเศรษฐกิจโดยการมีส่วนร่วม สนบัสนุนให้พนกังานทาํกิจกรรมและประโยชน์เพ่ือสังคมเป็นการเพ่ิมคุณค่า

ความสาํคญัของอาชีพและเกิดความรู้สึกภูมิใจในองคก์รของตนเอง 

3.1.2 แนวคดิเกีย่วกบัความผูกพนัต่อองค์กร 

Allen and Meyer (1990) กล่าวว่า ความผูกพนัต่อองค์กร (Organizational Commitment) หมายถึง 

อารมณ์ความรู้สึกของพนกังานท่ีมีต่อองคก์รเป็นความผูกพนัท่ีบุคคลรู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัองคก์รการมี

ส่วนร่วมในองค์กรและมีความปรารถนาท่ีจะอยู่กับองค์กรตลอดไปตามแนวคิดความผูกผนัต่อองค์กร 

ประกอบดว้ย 3 ประการ (1) ความผกูพนัต่อองคก์รดา้นความรู้สึก (Affective  Commitment)  หมายถึงความรู้สึกท่ี

เกิดข้ึนภายในตวับุคคล เป็นความรู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัองค์กร รู้สึกว่าตนเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร                

เต็มใจท่ีจะทุ่มเทและอุทิศตนใหก้บัองคก์ร (2) ความผูกพนัต่อองคก์รดา้นความต่อเน่ือง (Continuance Commitment) 

หมายถึง ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนจากการคาํนวณของบุคคลท่ีอยู่บนพ้ืนฐานการลงทุนท่ีบุคคลให้กับองค์กรและ
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ผลตอบแทนท่ีบุคคลไดรั้บจากองคก์ร โดยแสดงออกในรูปของพฤติกรรมต่อเน่ืองในการทาํงานวา่จะทาํงานอยูก่บัองคก์ร 

นั้นต่อไปหรือโยกยา้ยเปล่ียนแปลงท่ีทาํงาน  หรือท่ีเรียกวา่ ความปรารถนาท่ีจะอยูก่บัองคก์ร (3) ความผูกพนัต่อ

องคก์รดา้นบรรทดัฐานของสังคม (Normative Commitment) หมายถึง ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนจากค่านิยมหรือบรรทดั

ฐานของสังคม เป็นความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนเพ่ือตอบแทนส่ิงท่ีบุคคลได้รับจากองค์กร แสดงออกในรูปแบบของ                

ความจงรักภกัดีของบุคคลต่อองคก์ร 

3.1.3 แนวคดิเกีย่วกบัผลการปฏิบัตงิานตามบทบาทหน้าที ่  

Borman & Motowidlo (1993, p. 546) การปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ี คือ พฤติกรรมของพนกังาน

ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานและมีความสัมพนัธ์กบัเป้าหมายขององคก์ร โดยเป็นการปฏิบติังานตามหนา้ท่ีท่ีกาํหนดไวใ้น

การพรรณนาลกัษณะงาน ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีมีความสําคญัต่อองค์กร ทั้งน้ีเพราะเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมท่ีมีผล

โดยตรงต่อการผลิตสินคา้บริการ หรือกิจกรรมต่างๆ ท่ีมีส่วนโดยตรงในการสนบัสนุนกระบวนการทาํงานหลกั

ขององค์กร ตลอดจนเป็นการใช้ความสามารถและความเช่ียวชาญในการปฏิบัติหน้าท่ีให้บรรลุเป้าหมายของ

องคก์ร โดยผา่นกระบวนการตดัสินใจและการประเมินตามเกณฑห์รือตวัช้ีวดัขององคก์ร  

3.1.4 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

สิรินันท์ เกษมธาดาศกัด์ิ (2559) ได้ศึกษาเร่ือง อิทธิพลของคุณภาพชีวิตในการทาํงานท่ีมีต่อผล               

การปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีผา่นความผกูพนัต่อองคก์รดา้นจิตใจของพนกังานบริษทั ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จาํกดั 

(มหาชน)อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการผลการวิจยัพบวา่คุณภาพชีวิตในการทาํงานไม่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อ

ผลการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ี ซ่ึงสอดคล้องกับลลิตา จันทร์งาม (2560) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ                 

ความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังานธนาคารออมสิน สํานักงานใหญ่กลุ่มลูกคา้บุคคล ผลการศึกษาพบว่าระดบั

ความผูกพนัต่อองคก์รโดยรวมมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก โดยตวัแปรดา้นความปรารถนาท่ีจะอยูใ่น

องคก์ร มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ส่วนบดวามสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานธนาคาร

ออมสินสาํนกังานใหญ่ กลุ่มลูกคา้บุคคล พบวา่ ความคาดหวงัท่ีจะกา้วหน้าในหน้าท่ีการงาน การพฒันาการทาํงาน 

ทัศนคติท่ีมีต่อเพ่ือนร่วมงาน ภาวะผูน้ําและค่าตอบแทน ทุกปัจจัยมีความสัมพนัธ์กับความผูกพนัต่อองค์กร                 

โดยภาพรวม โดยท่ีปัจจยัดา้นภาวะผูน้าํ ดา้นทศันคติท่ีมีต่อเพ่ือนร่วมงาน ดา้นการพฒันาการทาํงาน และดา้น

ค่าตอบแทน มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัปานกลาง ส่วนปัจจยั ดา้นความคาดหวงัท่ีจะกา้วหน้าในหนา้ท่ี             

การงานมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับตํ่าดังนั้ น องค์กรสร้างความสัมพันธ์อันดีงานกับพนักงานให้มี

ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัหน่วยงานมากท่ีสุด ปลูกฝังให้พนกังานมีการพฒันาการทาํงานตลอดเวลามีทศันคติท่ีมี

ต่อเพ่ือนร่วมงาน ภาวะผูน้าํและค่าตอบแทน ทุกปัจจยัท่ีส่งเสริมใหพ้นกังานมีความผกูพนัต่อองคก์รยิง่ข้ึน และซ่ึง

สอดคลอ้งประภาพรรณ พนนัเภาว ์(2557) ท่ีไดท้าํการศึกษาเร่ืองความสมัพนัธ์ระหวา่งความผกูพนัต่อองคก์ารกบั

ประสิทธิภาพในการทาํงานของเจา้หนา้ท่ีสาํนกังบประมาณ กรุงเทพมหานคร พบวา่ ความผูกพนัต่อองคก์ารของ

พนักงาน ดา้นความปรารถนาท่ีจะทาํงานในองคก์าร ดา้นความตอ้งการมีส่วนร่วม ดา้นการเสียสละและทาํทุก

อย่างเพ่ือความกา้วหน้ามีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการทาํงานอยู่ในระดบัมาก แสดงให้เห็นว่าสํานัก

งบประมาณเป็นองคก์ารท่ีเจา้หน้าท่ีจาํนวนมากเช่ือมัน่ และปรารถนาท่ีจะเป็นสมาชิกขององคก์าร การปลูกฝัง

จิตสาํนึกในการใหบ้ริการ การพฒันาทกัษะความรู้ความสามารถในการทาํงานเป็นส่ิงสาํคญัสาํหรับการเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานให้ดียิ่งข้ึน ดงันั้น องคก์รความผูกพนัต่อองคก์ร กบัการปฏิบติังานของพนักงาน 

โดยคาํนึงถึงผลลพัธ์ท่ีจะตอ้งบรรลุในการทาํงาน ทาํให้ตนเองสามารถปฏิบติังานไดต้รงตามเวลา เรียงลาํดบั

ความสาํคญัของการทาํงานได ้นาํไปสู่ผลการดาํเนินงานขององคก์รท่ีดี ลดปัญหาต่างๆ ภายในองคก์รได ้
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3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

ในการวิจยัคร้ังน้ี เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตในการทาํงานท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีผ่าน

ความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังานธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานเขตภาคตะวนัตก มีกรอบแนวคิด

มุ่งเนน้ท่ีทาํการศึกษา คุณภาพชีวติในการทาํงานมีอิทธิพลเชิงบวกกบัผลการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีคุณภาพ

ชีวิตในการทํางานมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความผูกพนัต่อองค์กร ความผูกพนัต่อองค์กรมีอิทธิพลเชิงบวกกับ                 

การปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีรวมถึงการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

3.3 สมมตฐิานการวจิยั 

 สมมติฐานท่ี 1 : คุณภาพชีวติในการทาํงานมีอิทธิพลเชิงบวกกบัผลการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ี 

 สมมติฐานท่ี 2 : คุณภาพชีวติในการทาํงานมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความผกูพนัต่อองคก์ร 

 สมมติฐานท่ี 3 : ความผกูพนัต่อองคก์รมีอิทธิพลเชิงบวกกบัการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ี 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

 4.1 แบบแผนการวจิยั 

 การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ( Quantitative Research ) โดยเนน้การเก็บรวบรวบขอ้มูลจากการสํารวจ

กลุ่มตัวอย่าง พนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ภายใต้ความดูแลของสํานักงานเขตภาคตะวนัตก                      

เพ่ือศึกษา คุณภาพชีวิตในการทาํงานท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีผ่านความผูกพนัต่อองคก์รของ

พนกังานธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) โดยใชก้ารใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก

กลุ่มตวัอยา่งเพ่ือวเิคราะห์และหาขอ้มูลทางสถิติ โดยแยกวจิยัตามวตัถุประสงคเ์พ่ือใหส้อดคลอ้งวตัถุประสงคข์อง

การวจิยั 

 4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี มีขอบเขตดา้นประชากร คือ พนกังานธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

ภายใตค้วามดูแลของสํานกังานเขตภาคตะวนัตก มีทั้งหมด 6 จงัหวดั ประกอบดว้ย จงัหวดักาญจนบุรี จงัหวดั

นครปฐม จังหวดัเพชรบุรี จังหวดัราชบุรี จังหวดัสมุทรสาคร และจังหวดัสุพรรณบุรี รวม 68 สาขา มีจาํนวน

พนกังานทั้งส้ิน 556  คน 
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 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ซ่ึงทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน จึงใชว้ิธีหาขนาดกลุ่มตวัอยา่ง

ท่ีจะเก็บขอ้มูลโดยวิธีการคาํนวณตามสูตรท่ีใชห้าขนาดตวัอย่างของ  Taro Yamane (1967) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 

95 % ค่าความคลาดเคล่ือนไม่เกินร้อยละ 5 ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 233 คน โดยการวิจยัคร้ังน้ีใชว้ิธีการสุ่ม

แบบโควตาเพ่ือป้องกนัความไม่สมบูรณ์ของแบบสอบถาม ผูว้จิยัจะเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 300 คน 

 4.3 เคร่ืองมือวจิยั 

 ในการวิจยัในคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถาม (Questionnaires)  ซ่ึงผูว้ิจยัสร้างข้ึนตามวตัถุประสงคจ์ากการทบทวน

วรรณกรรมรวมถึงศึกษาคน้ควา้แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูว้ิจยั ซ่ึงผูว้ิจยัไดจ้ดัทาํข้ึนโดยแบ่ง

เน้ือหาเป็น 5 ส่วน มีรายละเอียด ดงัน้ี ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ลกัษณะ

คาํถามเป็นแบบตรวจรายการ (Checklist) โดยให้เลือกคาํตอบเพียงคาํตอบเดียว ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถาม                 

เพ่ือรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตในการทาํงาน ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเพ่ือรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกับ 

ความผูกพนัต่อองค์กร ส่วนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี โดยส่วนท่ี 2-4 

แบบสอบถามสร้างข้ึนตามมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) สร้างตามมาตรวดัของลิเคิร์ท (Likert  

Scale) ประเมินคาํตอบโดยใหเ้ลือกไดเ้พียงคาํตอบเดียว และส่วนท่ี 5 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเก่ียวกบัการให้

ขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

 4.4 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

 1. การหาความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือ (Validity) ผูว้ิจยัไดน้าํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนมานาํเสนอ 

โดยอาศยัดุลยพินิจของผูท้รงคุณวฒิุ จาํนวน 3 ท่าน ขอ้คาํถามไดค้่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 0.5- 1.00 

 2. การหาความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยใชว้ิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิของ (Cronbach’s Coefficient 

of Alpha) ไดค้่าความเช่ือมัน่ดงัน้ี 1. คุณภาพชีวิตในการทาํงาน มีค่าความเช่ือมัน่ 0.736 2. ความผูกพนัต่อองคก์ร 

มีค่าความเช่ือมัน่ 0.709 3. ผลการปฏิบติังานมีค่าความเช่ือมัน่ 0.725 

 4.5 การเกบ็รวบรวบข้อมูล 

 ทาํหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร ถึงผูจ้ดัการเขตธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

ภายใตค้วามดูแลของสํานักงานเขตภาคตะวนัตก เพ่ือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจากพนักงาน

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ภายใตค้วามดูแลของสาํนกังานเขตภาคตะวนัตก โดยส่งแบบสอบถามไปจาํนวน 

300 ชุด อตัราการตอบกลบั 100% 

 4.6 การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิตทิีใ่ช้ในการวจิยั 

 การวิเคราะห์ทางสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วยตัวสถิติวิเคราะห์ ดังน้ี (1) เชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistic) ประกอบดว้ย ดว้ยค่าความถ่ี (Frequency) และ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และ

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือวเิคราะห์ลกัษณะตวัแปรตน้ และตวัแปรตาม คือ ปัจจยัส่วนบุคคล 

ความผูกพันในองค์กร คุณภาพชีวิตในการทํางาน  และการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี (2) เชิงอนุมาน 

(Inferential Statistic) ประกอบดว้ย การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร โดยใชส้ัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์

เพียร์สัน (Pearson ‘correlation coefficient) เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม                   

การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย (Simple regression) โดยใชก้ารทดสอบสมมติฐานและการศึกษาถึงความสัมพนัธ์

ระหว่างตวัแปร 2 ตวั และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression) เป็นการทดสอบสมมติฐาน

ระหวา่งตวัแปรตาม 1 ตวั กบั ตวัแปรอิสระ 2 ตวัข้ึนไป 
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5. ผลการวจัิย 

 ผลการศึกษาส่วนที ่1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ 

 จากการวจิยัพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 68.7 มีอายุ

ระหวา่ง 30 – 40 ปี จาํนวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 57.0 มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 217 คน คิดเป็น

ร้อยละ 72.3 มีตาํแหน่งเจ้าหน้าท่ีปฏิบติัการ จาํนวน 265 คน คิดเป็นร้อยละ 88.3 มีรายได้ 20,001-25,000 บาท 

จาํนวน 118 คิดเป็นร้อยละ 39.3 และมีประสบการณ์การทาํงาน 6-10 ปี จาํนวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 37.3 

 ผลการศึกษาส่วนที ่2 ระดบัความคดิเห็นของตวัแปรทีใ่ช้ในการวจิยั 

 ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามดว้ยสถิติพรรณนาไดแ้ก่ค่าเฉล่ีย (Mean) 

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่าตวัแปรคุณภาพชีวิตในการทาํงานมีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดบัมาก

ความผกูพนัต่อองคก์รโดยรวมอยูใ่นระดบัมากและการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

  ผลการศึกษาส่วนที ่3 ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร 

 ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรโดยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน 

(Pearson’ correlation coefficient) พบว่าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ® ระหว่างตวัแปรมีค่าอยู่ระหว่าง 0.602 – 

0.807 เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์รายดา้นระหวา่งคุณภาพชีวติในการทาํงานและการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ี

มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ® เท่ากบั .602 หมายถึงมีความสัมพนัธ์เชิงบวกปานกลางความสัมพนัธ์รายด้าน

ระหวา่งคุณภาพชีวติในการทาํงานและความผกูพนัต่อองคก์รมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ ® เท่ากบั .807 หมายถึง

มีความสัมพนัธ์เชิงบวกสูงความสัมพนัธ์รายดา้นระหว่างความผูกพนัต่อองคก์รและการปฏิบติังานตามบทบาท

หนา้ท่ีมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ ® เท่ากบั 0.794 หมายถึงมีความสมัพนัธ์เชิงบวกสูง 

 ผลการศึกษาส่วนที ่4 ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

 จากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บแบบสอบถามจากพนกังานธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ภายใตค้วามดูแล

ของสาํนกังานเขตภาคตะวนัตกจาํนวน 300 คนผูว้ิจยัไดใ้ชก้ารวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression) 

ตามลาดับความสําคญัของตวัแปรท่ีนําเขา้สมการ (Stepwise) และการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย (Simple 

regression) แสดงดงัตารางท่ี 1 

 

ตารางที ่1  แสดงการวเิคราะห์อิทธิพลของคุณภาพชีวติในการทาํงานและความผกูพนัต่อองคก์ร  

 ต่อผลการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานเขตภาคตะวนัตก 

ตวัแปร 

การปฏบิัตงิานตามบทบาทหน้าที ่

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta   Tolerance VIF 

ค่าคงท่ี (Constant)  .696 .159  4.368 .000   

คุณภาพชีวติในการทาํงาน -.124 .066 -.111 -1.870 .062 .349 2.865 

ความผกูพนัต่อองคก์ร .989 .067 .883 14.864 .000 .349 2.865 

R = 0.796 R2 = 0.634 Adjusted R2 = 0.632 S.E. = 0.45213  

F = 257.300 Sig. of F = 0.000** Durbin-Watson = 1.513 

**มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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 จากตารางท่ี 1 ผลการวเิคราะห์คุณภาพชีวิตในการทาํงานมีอิทธิพลเชิงลบต่อการปฏิบติังานตามบทบาท

หน้าท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน (ᵦ) = -.111 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (p = 0.062) 

นอกจากน้ีความผูกพนัต่อองคก์รมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย

มาตรฐาน (ᵦ) = 0.883 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (p = 0.000) ดงันั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 1 คุณภาพ

ชีวิตในการทํางานมีอิทธิพลเชิงบวกกับผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีและยอมรับสมมติฐานท่ี 3                       

ความผกูพนัต่อองคก์รมีอิทธิพลเชิงบวกกบัการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ี 

 

ตารางที ่2  แสดงการวเิคราะห์อิทธิพลของคุณภาพชีวติในการทาํงานต่อผลการปฏิบติังานของพนกังาน 

 ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานเขตภาคตะวนัตก 

ตวัแปร 

การปฏบิัตงิานตามบทบาทหน้าที ่

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

ค่าคงท่ี (Constant)  .620 .155  4.007 .000   

คุณภาพชีวติในการทาํงาน .889 .039 .794 22.513 .000 1.000 1.000 

R = 0.794 R2 = 0.630 Adjusted R2 = 0.629 S.E. = 0.45402  

F = 506.855 Sig. of F = 0.000** Durbin-Watson = 1.452 

**มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

  

จากตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพชีวิตในการทาํงานมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการปฏิบัติงานตาม

บทบาทหน้าท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน (ᵦ) = 0.794 อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (p = 

0.000) ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 2 คุณภาพชีวติในการทาํงานมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความผกูพนัต่อองคก์ร 
 

 

ภาพท่ี 2 แสดงสมัประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐานระหวา่งตวัแปร 
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6. อภิปรายผล  

 สมมติฐานท่ี 1 คุณภาพชีวติในการทาํงานมีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ี 

จากการศึกษา พบวา่ คุณภาพชีวิตในการทาํงานมีอิทธิพลเชิงลบต่อผลการปฏิบติังาน มีค่าสัมประสิทธ์ิ

การถดถอยมาตรฐาน (𝛽𝛽) = -0.095อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (p = 0.160) ซ่ึงไม่เป็นไปตาม

สมมติฐานการวจิยั นอกจากน้ีผลการศึกษายงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สิรินนัท ์เกษมธาดาศกัด์ิ (2559) ไดศึ้กษา

เร่ือง อิทธิพลของคุณภาพชีวติในการทาํงานท่ีมีต่อผลการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีผา่นความผูกพนัต่อองคก์ร

ดา้นจิตใจของพนกังานบริษทั ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน)อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการผลการวิจยั

พบวา่คุณภาพชีวติในการทาํงานไม่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ี 

สมมติฐานท่ี 2 คุณภาพชีวติในการทาํงานมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความผกูพนัต่อองคก์ร   

จากการศึกษา พบว่า คุณภาพชีวิตในการทํางานมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความผูกพนัต่อองค์กร มีค่า

สมัประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน (𝛽𝛽) = 0.762 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01(p = 0.000) ซ่ึงเป็นไปตาม

สมติฐานการวจิยั นอกจากน้ีผลการศึกษายงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ลลิตา จนัทร์งาม (2560) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ี

ส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานธนาคารออมสิน สาํนกังานใหญ่กลุ่มลูกคา้บุคคล ผลการศึกษาพบวา่

ระดบัความผกูพนัต่อองคก์รโดยรวมมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก โดยตวัแปรดา้นความปรารถนาท่ีจะอยู่

ในองคก์ร มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ส่วนบดวามสมัพนัธ์ของปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานธนาคาร

ออมสินสํานักงานใหญ่ กลุ่มลูกคา้บุคคล พบว่า ความคาดหวงัท่ีจะก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน การพฒันาการ

ทาํงาน ทศันคติท่ีมีต่อเพ่ือนร่วมงาน ภาวะผูน้าํและค่าตอบแทน ทุกปัจจยัมีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ร

โดยภาพรวม โดยท่ีปัจจยัดา้นภาวะผูน้าํ ดา้นทศันคติท่ีมีต่อเพ่ือนร่วมงาน ดา้นการพฒันาการทาํงาน และดา้น

ค่าตอบแทน มีความสมัพนัธ์ทางบวกในระดบัปานกลาง ส่วนปัจจยั ดา้นความคาดหวงัท่ีจะกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการ

งานมีความสมัพนัธ์ทางบวกในระดบัตํ่าดงันั้น องคก์รสร้างความสมัพนัธ์อนัดีงานกบัพนกังานให้มีความสัมพนัธ์

เชิงบวกกับหน่วยงานมากท่ีสุด ปลูกฝังให้พนักงานมีการพฒันาการทาํงานตลอดเวลามีทัศนคติท่ีมีต่อเพ่ือน

ร่วมงาน ภาวะผูน้าํและค่าตอบแทน ทุกปัจจยัท่ีส่งเสริมใหพ้นกังานมีความผกูพนัต่อองคก์รยิง่ข้ึน 

สมมติฐานท่ี 3 ความผกูพนัต่อองคก์รมีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ี 

จากการศึกษา พบว่า ความผูกพันต่อองค์กรองค์กรมีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลการปฏิบัติงาน มีค่า

สัมประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน (β) = 0.864 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (p = 0.000)  ซ่ึงเป็นไปตาม

สมติฐานการวิจัย นอกจากน้ีผลการศึกษายงัสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ประภาพรรณ พนันเภาว ์(2557) ท่ีได้

ทาํการศึกษาเร่ืองความสมัพนัธ์ระหวา่งความผกูพนัต่อองคก์ารกบัประสิทธิภาพในการทาํงานของเจา้หนา้ท่ีสํานกั

งบประมาณ กรุงเทพมหานคร พบว่า ความผูกพนัต่อองค์การของพนักงาน ดา้นความปรารถนาท่ีจะทาํงานใน

องค์การ ด้านความตอ้งการมีส่วนร่วม ด้านการเสียสละและทาํทุกอย่างเพ่ือความกา้วหน้ามีความสัมพนัธ์กบั

ประสิทธิภาพในการทาํงานอยูใ่นระดบัมาก แสดงใหเ้ห็นวา่สาํนกังบประมาณเป็นองคก์ารท่ีเจา้หนา้ท่ีจาํนวนมาก

เช่ือมัน่ และปรารถนาท่ีจะเป็นสมาชิกขององคก์าร การปลูกฝังจิตสาํนึกในการใหบ้ริการ การพฒันาทกัษะความรู้

ความสามารถในการทาํงานเป็นส่ิงสาํคญัสาํหรับการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติังานให้ดียิ่งข้ึน ดงันั้น 

องคก์รความผูกพนัต่อองคก์ร กบัการปฏิบติังานของพนกังาน โดยคาํนึงถึงผลลพัธ์ท่ีจะตอ้งบรรลุในการทาํงาน 

ทําให้ตนเองสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามเวลา เรียงลาํดับความสําคญัของการทํางานได้ นําไปสู่ผลการ

ดาํเนินงานขององคก์รท่ีดี ลดปัญหาต่างๆ ภายในองคก์รได ้
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7. ข้อเสนอแนะ 

 1. ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัเลือกเก็บขอ้มูลจากพนกังานธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานเขต

ภาคตะวนัตกซ่ึงเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจลกัษณะการทาํงานโดยส่วนใหญ่เป็นกิจวตัร การปฏิบติังานส่วนใหญ่

ลว้นตอ้งพ่ึงพาอาศยัซ่ึงกนัและกนัทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานของตน ซ่ึงอาจส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตใน               

การทาํงานเป็นไปในทางท่ีดีพนกังานไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานเพียงพอ การมีโบนสัประจาํปีแก่พนกังาน 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวติของพนกังานในการดาํรงชีพใหดี้ยิง่ข้ึน  

 2. การศึกษาคร้ังต่อไปควรทาํแบบสอบสอบถามแบบสัมภาษณ์ควบคู่ไปกบัการตอบแบบสอบถามของ

แต่ละรายบุคคลเน่ืองจากผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไดเ้ขียนขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมของปัญหาหรือความตอ้งการ 

การใชก้ารสัมภาษณ์ควบคู่จะช่วยอาํนวยความสะดวกให้แก่ผูต้อบแบบสอบถามมากเพ่ือจะไดน้าํผลนั้นไปใชใ้น

การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจดัการของธนาคารท่ีมีต่อพนกังานต่อไป 
 

8. กติติกรรมประกาศ 

 บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของดุษฎีนิพนธ์เร่ือง “คุณภาพชีวิตในการทาํงานท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานตาม

บทบาทหน้าท่ีผ่านความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) สํานักงานเขตภาค

ตะวนัตก” ได้รับการสนับสนุนการวิจัยจากหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั

ศิลปากรประจาํปี 2565 
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