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การให้ขอ้ มูลที่สาํ คัญและเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ในการปราบปรามผูก้ ระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้
โทษของผูต้ อ้ งหาหรื อจําเลย ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 100/2 เป็ นมาตรการสําคัญ
อย่างหนึ่ งที่มีประโยชน์ในการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด แต่วงการยุติธรรมได้ถกเถียงกัน
มาตลอดเนื่องจากกฎหมายบัญญัติไว้เพียงหลักการโดยให้ศาลยุติธรรมใช้ดุลพินิจกําหนดหลักเกณฑ์การให้ขอ้ มูล
ว่าผูก้ ระทําความผิดจะต้องให้ขอ้ มูลอย่างไรหรื อจะต้องให้เมื่อใดศาลจึงจะนํามารับฟังเพื่อกําหนดโทษเช่นว่านั้น
ได้ ทําให้เกิ ดปั ญหาการตีความบทบัญญัติดงั กล่าวโดยใช้ดุลพินิจในการกําหนดโทษของบรรดาผูพ้ ิพากษาที่
หลากหลายไม่เป็ นไปในแนวทางเดี ยวกัน รวมทั้งเกิ ดปั ญหาช่ องว่างทางกฎหมายที่ ผูก้ ระทําความผิดใช้เป็ น
ช่องทางร่ วมมือกับเจ้าพนักงานที่ไม่สุจริ ตสร้างพยานหลักฐานอันเป็ นเท็จนํามาขอรับประโยชน์ตามบทบัญญัติ
ดังกล่าว ซึ่ งการตีความกฎหมายโดยใช้แนวทางตัดสิ นของศาลฎีกาอาจไม่สามารถใช้กนั ได้ทุกคดีเป็ นการทัว่ ไป
และไม่ทนั ต่อปริ มาณคดีที่ข้ ึนสู่ศาลเพิ่มสูงขึ้น จึงเป็ นเรื่ องสําคัญที่ควรมีการปรับปรุ งแก้ไขโดยเพิ่มเติมหลักเกณฑ์
ในบทบัญญัติดงั กล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดยกําหนดระยะเวลาการให้ขอ้ มูลของผูก้ ระทําความผิด ระยะเวลาใน
การนําเสนอข้อเท็จจริ งและพยานหลักฐานเพื่อขอรับประโยชน์ตามมาตรา 100/2 ต่อศาล และลักษณะของข้อมูลที่
จะต้อ งใช้ขยายผลการจับ กุม หรื อ ยึด ยาเสพติ ดได้เพิ่ ม ขึ้ นอย่า งแท้จริ ง รวมทั้ง กํา หนดวิธีก ารให้ขอ้ มู ลต่อเจ้า
พนักงานฝ่ ายปกครอง ตํารวจหรื อพนักงานสอบสวน การโดยผ่านการกลัน่ กรองของพนักงานอัยการ เพื่ออํานวย
ความยุติธรรมแก่ผกู ้ ระทําความผิดได้อย่างเท่าเทียมกัน
คําสําคัญ: ข้อมูลที่สาํ คัญและเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ การปราบปรามผูก้ ระทําความผิด ยาเสพติด

Abstract

The Providing important information and useful in suppressing the perpetrator of narcotics offenses
against the accused or defendants according to the Narcotics Act, B.E. 2522 (1979), section 100/2 is one of the
most important measures for the suppression of drug offenses. The justice has always been debated by the law
282

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

because it provisions have broad principles by the court to determine the rule whether or when the offender must
provide information for the court should in order to listen to the penalty for that. The problem is that the
interpretation of these provisions with the discretion of the various judges is not in the same approach. The
problem is that the offender is using a channel to cooperate with a dishonest officer to produce false evidence to
claim the benefit. The interpretation by judgment of the Supreme Court's cannot use to solve the problem and
cannot reach the increasing number of cases that go to court. It is important that there should be further
improvements in the provisions of such provisions in writing, with the deadline for giving information to the
offender, time to present facts and testimony to obtain benefits under Section 100/2 to the court and the nature of
the information required to extend the arrest or seizure of drugs including how to provide information to the
administrator, police or investigators through the screening of the prosecutor to ensure fairness to the offender
equally.
Keywords: Important and Useful Information, Suppression of Offenders, Narcotic, Drug

1.ความเป็ นมาและสภาพปัญหา

ปั จจุบนั ยาเสพติดเป็ นปั ญหาสําคัญที่กาํ ลังบัน่ ทอนความมัน่ คงของประเทศชาติอย่างร้ายแรง การกําหนด
มาตรการการต่อรองทางกฎหมายกับผูก้ ระทําความผิดเกี่ ยวกับยาเสพติดโดยการให้ผูน้ ้ นั ยอมเปิ ดเผยข้อมูลเพื่อ
ขยายผลการปราบปรามยาเสพติดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 100/2 เป็ นมาตรการ
อย่างหนึ่ งที่รัฐใช้หยุดยั้งขบวนการค้ายาเสพติดโดยขยายผลการจับกุมไปถึงตัวการใหญ่ผอู ้ ยูเ่ บื้องหลังไม่ให้มีการ
ตัดตอนเพียงผูก้ ระทําความผิดรายเล็กรายน้อย พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 100/2 เป็ น
มาตรการสําคัญที่บญ
ั ญัติข้ ึนตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มีจุดเริ่ มต้นมาจากการ
แปรญัตติของนายจอห์น อึ้งภากรณ์ มีหลักการเบื้องต้นเพื่อให้โอกาสแก่บุคคลที่ถูกใส่ ความหรื อบุคคลที่มีไว้เพือ่
เสพปริ ม าณมาก ๆ เป็ นการเฉพาะรายให้ไ ด้รั บโทษลดลงตํ่า ลงกว่า อัตราโทษขั้นตํ่าที่ ก ฎหมายกํา หนด เพื่ อ
ช่วยเหลือผูก้ ระทําผิดรายเล็กรายน้อยให้มีโอกาสบรรเทาโทษโดยอาศัยพฤติการณ์ที่ยอมเปิ ดเผยข้อมูลอันเป็ น
ประโยชน์ต่อเจ้าพนักงานให้สามารถขยายผลการปราบปรามผูก้ ระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ต่อมาเมื่อมีการ
ประชุมสํานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) หลักการดังกล่าวถูกเปลี่ยนโดยขยาย
หลักการเป็ นเรื่ องปลาเล็กจับปลาใหญ่ (big fish small fish) กล่าวคือเมื่อจับผูก้ ระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดได้
แล้วผูน้ ้ นั ยอมให้ขอ้ มูลขยายผลไปจับกุมตัวการใหญ่ นับแต่บทบัญญัติมีผลบังคับใช้ ศาลใช้บทบัญญัติดงั กล่าวให้
ประโยชน์แก่ผูก้ ระทําความผิดอย่างกว้างขวาง แต่เกิ ดข้อถกเถียงในการวางหลักเกณฑ์มาตรา 100/2 มาตลอด
เนื่ องจากกฎหมายบัญญัติหลักการไว้กว้าง ๆ ไม่มีหลักเกณฑ์ในการให้ขอ้ มูลที่แน่ชดั ว่าผูก้ ระทําความผิดจะต้อง
ให้ขอ้ มูลอย่างไรหรื อเมื่อใดจึงจะขอรับประโยชน์ตามบทบัญญัติดงั กล่าวได้ ศาลจึงต้องใช้ดุลพินิจตีความเพื่อวาง
หลักเกณฑ์การให้ขอ้ มูล ทําให้เกิ ดปั ญหาการใช้ดุลพินิจตีความที่หลากหลายไม่เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน เกิ ด
ความลักลัน่ รวมทั้งเกิดปั ญหาช่องว่างกฎหมายให้ผกู ้ ระทําความผิดสมคบกับพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริ ต

283

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

ร่ วมมือกันสร้างพยานหลักฐานเท็จว่าผูก้ ระทําความผิดเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลเพื่อใช้เป็ นช่องทางนําไปขอรับประโยชน์
ก่อให้เกิดความไม่เป็ นธรรมแก่ผกู ้ ระทําความผิดเนื่องจากได้รับประโยชน์ตามมาตรา 100/2 ไม่เท่าเทียมกัน

2. แนวคิดในการให้ ผลประโยชน์ บางประการแก่ ผู้กระทําความผิด

พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 100/2 มีแนวคิดมาจากกระบวนการต่อรองคํารับ
สารภาพเพื่อแสวงหาพยานหลักฐานในระบบจารี ตประเพณี (Common Law) โดยให้ประโยชน์บางประการแก่
ผูก้ ระทําความผิดที่ให้ความร่ วมมือกับกระบวนการยุติธรรม โดยศาลจะพิจารณาถึงความสําคัญและคุณประโยชน์
ในข้อมูลหรื อคําให้การของผูต้ อ้ งหาหรื อจําเลย ความน่ าเชื่ อถือในข้อมูล หรื อคําให้การของผูต้ อ้ งหาหรื อจําเลย
และการให้ความร่ วมมื อช่วยเหลือของผูต้ อ้ งหาหรื อจําเลยประกอบกัน ซึ่ งข้อมูลที่ ได้น้ นั นอกจากจะทําให้รัฐ
สามารถลงโทษผูก้ ระทําความผิดได้และยังสามารถขยายผลไปถึงการติดตามจับกุมผูก้ ระทําความผิดรายอื่นได้อีก
ด้วย อันเป็ นการสกัดกั้นการกระทําความผิดที่จะนําผลร้ายไปสู่ ประชาชนและลดการขยายตัวของขบวนการค้ายา
เสพติดอย่างได้ผล โดยให้ศาลมีอาํ นาจลงโทษผูก้ ระทําความผิดผูใ้ ห้ขอ้ มูลนั้นน้อยกว่าอัตราโทษขั้นตํ่าที่กฎหมาย
กําหนดไว้เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผกู ้ ระทําความผิดยอมเปิ ดเผยข้อมูลเครื อข่ายที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องรู ้เห็น

3. วัตถุประสงค์ ของการศึกษา

เพื่อศึกษาประวัติความเป็ นมาและแนวคิดเกี่ยวกับมาตรการในการส่ งเสริ มให้ผกู ้ ระทําความผิดเปิ ดเผย
ข้อมูลเพื่อช่วยเหลือรัฐในการปราบปรามยาเสพติด รวมถึงแนวทางตีความของศาลฎีกาเพื่อวางหลักเกณฑ์ในการ
ให้ประโยชน์แก่ผกู ้ ระทําความผิด และแนวทางปรับปรุ งแก้ไขปั ญหาตีความให้ประโยชน์แก่ผกู ้ ระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 100/2

4. การให้ ข้อมูลตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้ โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 100/2

พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 100/2 บัญญัติวา่ “ถ้าศาลเห็นว่าผูก้ ระทําผิดผูใ้ ดได้
ให้ขอ้ มูลที่สาํ คัญและเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ในการปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษต่อพนักงาน
ฝ่ ายปกครอง หรื อตํารวจ หรื อพนักงานสอบสวน ศาลจะลงโทษผูน้ ้ นั น้อยกว่าอัตราโทษขั้นตํ่าที่กาํ หนดไว้สาํ หรับ
ความผิดนั้นก็ได้”
มีคาํ พิพากษาฎีกาที่ตีความวางหลักเกณฑ์การให้ประโยชน์แก่ผูก้ ระทําความผิดตามพระราชบัญญัติยา
เสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 100/2 ดังนี้คือ
4.1 ต้ องมีพยานหลักฐานแน่ ชัดว่ าผู้กระทําความผิดเป็ นผู้ให้ ข้อมูล
เนื่ องจากกฎหมายใช้คาํ ว่า “ผูก้ ระทําความผิดผูใ้ ดได้ให้ขอ้ มูล...” การที่ ศาลจะให้ประโยชน์โดยใช้
ดุ ลพินิจลงโทษผูก้ ระทําความผิดน้อยกว่าอัตราโทษขั้นตํ่าที่ กาํ หนดไว้สําหรั บความผิดนั้นได้จะต้องปรากฏ
ข้อเท็จจริ งในสํานวนแน่ ชดั ว่าผูก้ ระทําความผิดนั้นเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูล การที่ ผูก้ ระทําความผิดกล่าวอ้างข้อเท็จจริ ง
ขึ้นมาโดยไม่มีพยานหลักฐานใดสนับสนุ น เช่น ไม่ปรากฏรายละเอียดของบุคคล วันเวลา หรื อสถานที่ จบั กุม
รวมทั้งพยานหลักฐานการจับกุมที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างผูก้ ระทําความผิดกับผูถ้ ูกจับกุมให้ตรวจสอบได้
ว่าผูก้ ระทําความผิดเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลจริ ง ถือไม่ได้ว่าผูก้ ระทําความผิดเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่ สําคัญและเป็ นประโยชน์
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อย่างยิ่งในการปราบปรามการประทําความผิดเกี่ ยวกับยาเสพติดให้โทษ 1 ดังนั้น ผูก้ ระทําความผิดซึ่ งจะขอรับ
ประโยชน์ตามบทบัญญัติมาตรา 100/2 ต้องมีพยานหลักฐานยืนยันได้วา่ เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูล ซึ่งผูน้ ้ นั ต้องยอมเปิ ดเผยตัว
ในขณะที่ ให้ขอ้ มูลต่อเจ้าพนักงาน หากไม่เปิ ดเผยตัวว่าเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลตามระเบี ยบของทางราชการซึ่ งจะต้อง
บันทึกในเอกสารเป็ นหลักฐาน ผูน้ ้ นั จะไม่มีพยานหลักฐานที่น่าเชื่อถือเพียงพอให้ศาลรับฟังว่าเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลนั้น
จริ ง เช่น การขอให้เจ้าพนักงานตํารวจปกปิ ดชื่ อตนโดยระบุในบันทึ กการจับกุมผูก้ ระทําความผิดรายอื่นที่ เจ้า
พนักงานตํารวจนําข้อมูลไปขยายผลจับกุมว่า “สายลับ (ผูไ้ ม่ประสงค์ออกนาม) เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูล” แม้ผูก้ ระทํา
ความผิดจะเกรงกลัวอิ ทธิ พลผูท้ ี่ ถูกตนเปิ ดเผยข้อมูลก็ไม่ อาจอ้างเป็ นเหตุยกเว้นการเปิ ดเผยตัวตนได้ เพราะ
ผูก้ ระทําความผิดจะเหลือพยานหลักฐานเพียงคําเบิกความของเจ้าพนักงานผูจ้ บั ที่ตนได้ให้ขอ้ มูลเท่านั้น ซึ่งง่ายแก่
การกล่าวอ้างขึ้นภายหลังและตรวจสอบความถูกต้องแท้จริ งได้ยาก ทําให้พยานหลักฐานขาดความน่าเชื่อถือ 2
4.2 ระยะเวลาในการให้ ข้อมูล
4.2.1 ผูน้ ้ นั ต้องให้ขอ้ มูลในขณะที่ตนเป็ นผูก้ ระทําความผิด การให้ขอ้ มูลไว้ก่อนที่จะตกเป็ นผูก้ ระทํา
ความผิดในคดี ที่ขอรับประโยชน์น้ นั จะขอรับประโยชน์ตามมาตรา 100/2 ไม่ได้ 3เพราะขณะให้ขอ้ มูลตนมิ ใช่
ผูก้ ระทําความผิดในคดีน้ นั
4.2.2 การขยายผลจากข้อมูลของผูก้ ระทําความผิดที่ให้ต่อเจ้าพนักงานต้องเกิดขึ้นก่อนศาลชั้นต้นมี
คําพิพากษา 4 หากการขยายผลการจับกุมหรื อยึดยาเสพติดจากข้อมูลของผูก้ ระทําความผิดเกิ ดขึ้นภายหลัง ศาล
ชั้นต้นยังไม่ได้พิจารณา คู่ความไม่สามารถยกขึ้นอ้างในชั้นอุทธรณ์หรื อฎีกาได้เพราะเป็ นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากัน
มาแล้ว โดยชอบในศาลชั้นต้น ต้อ งห้า มตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 วรรคหนึ่ ง
ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ.
2550 มาตรา 3
4.3 ลักษณะของข้ อมูลทีส่ ําคัญและเป็ นประโยชน์ อย่ างยิง่
ลักษณะข้อมูลตามมาตรา 100/2 จะต้องประกอบด้วยเหตุ 2 ประการ กล่าวคือ ผูก้ ระทําความผิดต้องให้
ข้อมูลที่สาํ คัญและข้อมูลนั้นต้องเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ในการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ ยวกับยาเสพติด
ซึ่งสรุ ปหลักเกณฑ์ตามแนวคําพิพากษาฎีกาได้วา่ ต้องเป็ นการให้ขอ้ มูลที่นาํ ไปสู่การขยายผลโดยตรงในการจับกุม
ผูก้ ระทําความผิดเพิ่ม หรื อยึดได้ยาเสพติดให้โทษเพิ่ม หรื อนําไปสู่ การจับกุมเพิ่มได้ท้ งั คนและทั้งของ เช่น ให้
ข้อมูลโดยช่วยล่อซื้ อยาเสพติดให้แก่เจ้าพนักงานนําไปสู่ การขยายผลการจับกุมผูก้ ระทําความผิดรายอื่นได้พร้อม
ยาเสพติดให้โทษของกลางเพิม่ อีกจํานวนหนึ่ง 5 เป็ นต้น
หากลําพังเพียงผูก้ ระทําความผิดให้ขอ้ มูลแต่ไม่เป็ นประโยชน์ หรื อเป็ นประโยชน์ธรรมดาที่มิใช่เป็ น
ประโยชน์อย่างยิ่ง หรื อเป็ นประโยชน์แต่มิใช่ขอ้ มูลที่ สําคัญ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลก็จะไม่ได้รับประโยชน์ เช่น ผูก้ ระทํา
ความผิดให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนและชั้นพิจารณา ไม่ขอต่อสูค้ ดี และไม่ปรากฏข้อเท็จจริ งใดที่เป็ น
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เบาะแสสําคัญนําไปใช้ปราบปรามผูก้ ระทําความผิดเกี่ ยวกับยาเสพติดรายอื่นได้ ก็ไม่ใช่ขอ้ มูลที่สําคัญและเป็ น
ประโยชน์อย่างยิง่ ในการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ 6เป็ นต้น
อย่างไรก็ดี แม้ผูก้ ระทําความผิดให้ขอ้ มูลที่สําคัญและเป็ นประโยชน์ แต่เจ้าพนักงานผูร้ ับข้อมูลไม่นาํ
ข้อมูลนั้นไปใช้ขยายผลจับกุมก็ดี 7 หรื อมีการขยายผลการจับกุมโดยเจ้าพนักงานนั้นสื บสวนสอบสวนโดยได้
ข้อมูลมาไม่ตรงกับเบาะแสข้อมูลของผูก้ ระทําความผิดที่ให้ไว้ก็ดี 8 หรื อข้อมูลที่ ผกู ้ ระทําความผิดให้มานั้นเป็ น
ข้อมูลที่เจ้าพนักงานรู ้อยูแ่ ล้วโดยไม่ตอ้ งอาศัยข้อมูลของผูก้ ระทําความผิดในการขยายผลการจับกุมก็ดี 9 หรื อเป็ น
เรื่ องที่อยูใ่ นวิสยั ที่เจ้าพนักงานคาดหมายได้อยูแ่ ล้วจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามปกติวา่ จะต้องตามไปจับกุมและตรวจ
ค้นที่ พกั ของผูก้ ระทําความผิดซึ่ งอาจตรวจพบยาเสพติดที่ซุกซ่ อนอยู่อีกได้ไม่ยากก็ดี 10 ศาลฎี กาไม่ถือว่าข้อมูล
เช่นนี้เป็ นข้อมูลที่สาํ คัญและเป็ นประโยชน์
นับแต่ปี 2547 ซึ่ งเป็ นระยะแรกของการบังคับใช้มาตรา 100/2 ศาลฎี กาใช้ดุลพินิจลงโทษผูก้ ระทํา
ความผิดโดยให้ประโยชน์ตามมาตรา 100/2 อย่างกว้างขวาง เช่น การให้ขอ้ มูลที่เป็ นเหตุนาํ ไปสู่ การจับกุมผูร้ ่ วม
กระทําความผิดด้วยกันก็ดี 11 หรื อข้อมูลที่นาํ ไปใช้สืบสวนขยายผลติดตามผูก้ ระทําความผิดรายอื่นได้ แม้ผูน้ ้ นั ไม่
ยอมให้จับโดยดื่ มนํ้ายาซักผ้าจนถึ งแก่ ความตายก็ดี 12 หรื อถูกนําข้อมูลไปใช้เพียงเพื่อให้เจ้าพนักงานตํา รวจ
สามารถออกหมายจับผูข้ ายยาเสพติดให้แก่ผูก้ ระทําความผิดไว้ก็ดี 13แม้ไม่ปรากฏว่ามีการขยายผลการจับกุมตาม
ข้อมูลดังกล่าวได้ ก็ถือว่าเป็ นการให้ขอ้ มูลตามมาตรา 100/2
ระยะต่อมาศาลฎีกาวางหลักเคร่ งครัดมากขึ้นด้วยการจํากัดข้อมูลที่ผูก้ ระทําความผิดให้ต่อเจ้าพนักงาน
นั้นต้องเป็ นข้อมูลที่นาํ ไปสู่ การจับกุมผูก้ ระทําความผิดรายอื่น มิใช่ผรู ้ ่ วมกระทําความผิดในคดีเดียวกัน หรื อต้อง
นําไปสู่ การยึดได้ยาเสพติดให้โทษของกลางในคดีอื่น มิใช่ของกลางในคดีของผูก้ ระทําความผิดนั้น หรื อการให้
ข้อมูลการกระทําความผิดของผูร้ ่ วมกระทําผิดด้วยกันซึ่ งเจ้าพนักงานสื บทราบและได้วางแผนเพื่อจับกุมอยู่แล้ว
ไม่ถือว่าเป็ นข้อมูลที่สาํ คัญและเป็ นประโยชน์ 14 ส่วนการให้ขอ้ มูลที่นาํ ไปสู่การขยายผลยึดยาเสพติดได้เพิ่มขึ้นอีก
จํานวนหนึ่งนั้นต้องเป็ นเรื่ องที่ถา้ ผูก้ ระทําความผิดไม่ให้ขอ้ มูล เจ้าพนักงานก็ยากที่จะรู ้และตรวจยึดได้เองจึงจะถือ
ว่าเป็ นข้อมูลที่สาํ คัญและเป็ นประโยชน์ 15
ปั จจุ บันศาลฎี กาเพิ่มความเข้มงวดหลักเกณฑ์การให้ขอ้ มูลมากขึ้ นจากเดิ มที่ ผูก้ ระทําความผิดจะยก
ข้อเท็จจริ งเพื่อขอรับประโยชน์ข้ ึนอ้างในศาลเมื่อใดก็ได้ก่อนศาลมีคาํ พิพากษาถึ งที่ สุด 16 แต่ปัจจุบนั ผูก้ ระทํา
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ความผิดจะต้องยกข้อเท็จจริ งเพื่อขอรั บประโยชน์ข้ ึ นว่ากล่าวในศาลชั้นต้นด้วย มิ ฉะนั้นจะยกขึ้ นอ้างในชั้น
อุทธรณ์หรื อฎีกาไม่ได้ 17
16

5. การให้ ข้อมูลต่ อเจ้ าพนักงานตามกฎหมายต่ างประเทศ

หลักการเบื้องต้นลักษณะทํานองเดียวกันกับเหตุบรรเทาโทษจากการแปรญัตติของนายจอห์น อึ้งภากรณ์
นั้นเทียบได้กบั หลักการต่อรองคํารับสารภาพของผูต้ อ้ งหาในระบบกฎหมายของอเมริ กนั ที่เรี ยกว่า “safety valve”
ที่ มีระบบบัญชี มาตรฐานการลงโทษ คล้ายกับศาลไทยซึ่ งมีเกณฑ์การลงโทษขั้นตํ่าอยู่เหมือนกัน การใช้ระบบ
safety valve ซึ่ งเปิ ดทางให้แก่ ศาลลงโทษผูก้ ระทําความผิดน้อยกว่าอัตราโทษขั้นตํ่าลงมาได้อีก โดยผูก้ ระทํา
ความผิดจะต้องเปิ ดเผยข้อมูลการกระทําความผิดของตัวเอง
ส่ วนหลักการของสํานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เรื่ องปลาเล็กจับ
ปลาใหญ่ (big fish small fish) นั้น เป็ นเรื่ อ งที่ ผูก้ ระทํา ความผิ ด ให้ขอ้ มู ล ของผูก้ ระทํา ความผิ ด รายอื่ น โดยมี
กฎหมายเยอรมันที่เกี่ยวข้องอยู่ 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกันไว้เป็ นพยาน (das Kronzeugengesetz) ซึ่ง
ถูกยกเลิกไปแล้วตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2000 และพระราชบัญญัติยาเสพติด (BtMG) ที่มีผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1
มกราคม 1982 มาตรา 31 ที่บญ
ั ญัติวา่ “ศาลสามารถใช้ดุลพินิจลดโทษ (มาตรา 49 Abs. 2 ประมวลกฎหมายอาญา
เยอรมัน) หรื อยกเว้นโทษ (มาตรา 29 Abs. 1, 2, 4 หรื อ 6) หากผูก้ ระทําความผิด 1)ด้วยความสมัครใจเปิ ดเผยความ
รับรู ้ที่เป็ นการสนับสนุนอันสําคัญที่จะทําให้ความผิดที่เขามีส่วนร่ วมในการกระทําผิดนั้นได้รับการเปิ ดเผยออกมา
2)ด้วยความสมัครใจเปิ ดเผยความรับรู ้ของผูก้ ระทําผิดแก่หน่วยงานที่บงั คับใช้กฎหมายว่าด้วยการกระทําความผิด
ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด (มาตรา 29 Abs. 3, 29a Abs. 1, 30 Abs. 1, 30a Abs.1) ซึ่งตนได้รับรู ้มาถึงแผนการดังกล่าว
ยังอยูใ่ นช่วงเวลาที่จะสามารถขัดขวางการกระทําความผิดดังกล่าวได้ ซึ่ งต้องเพียงพอที่จะนําไปสู่ การปราบปราม
การกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและเป็ นข้อเท็จจริ งที่จบั ต้องได้ เช่น การระบุชื่อผูร้ ่ วมกระทําความผิด หรื อ
การเปิ ดเผยการมีส่วนร่ วมของผูร้ ่ วมกระทําความผิด การบอกแหล่งที่ซ่อนของยาเสพติด เป็ นต้น อย่างไรก็ดี ไม่วา่
จะเป็ นหลักการในระบบเหตุบรรเทาโทษหรื อในระบบปลาเล็กจับปลาใหญ่ ผูก้ ระทําความผิดจะต้องให้ขอ้ มูลแก่
เจ้าพนักงานโดยผ่านการกลัน่ กรองจากพนักงานอัยการหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนนําเสนอต่อศาลเพื่อขอรับ
ประโยชน์เหมือนกัน

6.ผลการศึกษา

ผลการศึกษาพบว่า พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 100/2 จะใช้หลักการปลาเล็กจับ
ปลาใหญ่ทาํ นองเดียวกับพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกันไว้เป็ นพยานและพระราชบัญญัติยาเสพติด มาตรา 31 ของ
เยอรมัน แต่มาตรา 100/2 บัญญัติไว้เพียงหลักการและให้ศาลยุติธรรมใช้ดุลพินิจตีความกําหนดหลักเกณฑ์การให้
ข้อมูลว่าผูก้ ระทําความผิดจะต้องให้ขอ้ มูลลักษณะอย่างไรจึงจะถือว่าเป็ นข้อมูลที่สาํ คัญหรื อเป็ นประโยชน์ต่อการ
ปราบปราม หรื อจะต้องให้ขอ้ มูลเมื่อใดจึงจะรับฟั งเพื่อให้ประโยชน์แก่ผกู ้ ระทําความผิดเช่นว่านั้นได้ แตกต่าง
จากพระราชบัญญัติยาเสพติดของเยอรมันที่ตอ้ งเป็ นข้อมูลในช่วงเวลาที่จะสามารถขัดขวางการกระทําความผิดได้
17
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ทั้งข้อมูลที่ได้จะต้องสําคัญและเป็ นประโยชน์เพียงพอที่จะนําไปสู่ การปราบปรามยาเสพติดและเป็ นข้อเท็จจริ งที่
จับต้องได้ การที่มาตรา 100/2 ไม่บญั ญัติหลักเกณฑ์ไว้ทาํ ให้เกิดปั ญหาการตีความของศาลที่สามารถใช้ดุลพินิจได้
อย่างกว้างขวางและไม่เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน แม้ศาลฎีกาพยายามวางหลักเกณฑ์การตีความบทบัญญัติมาตรา
100/2 แต่ก็ยงั เปลี่ยนแปลงไปมาและขาดความชัดเจนแน่นอน เช่น เดิมผูก้ ระทําความผิดเพียงแต่ให้ขอ้ มูลต่อเจ้า
พนักงานตํารวจนําไปสู่ การขยายผลออกหมายจับผูก้ ระทําความผิดรายอื่นได้ ศาลฎีกาก็ลงโทษโดยให้ประโยชน์
ตามมาตรา 100/2 แก่ ผูก้ ระทําความผิด แต่บางคดี ซ่ ึ งมี ขอ้ เท็จจริ งอย่างเดี ยวกันก็ไม่ให้ หรื อบางคดี ผูก้ ระทํา
ความผิดพาเจ้าพนักงานตํารวจไปตรวจยึดได้ยาเสพติดของกลางเพิ่ม ศาลฎีกาก็ให้ประโยชน์ตามมาตรา 100/2 แต่
บางคดี ก็ไม่ให้โดยอ้างว่าต้องไม่เป็ นของกลางในคดี ที่ขอรับประโยชน์ เป็ นต้น การวางหลักเกณฑ์ไม่แน่ นอน
เช่นนี้ เป็ นเหตุให้ศาลล่างสับสนไม่แน่ใจว่าสมควรจะเดินตามแนวทางใด นอกจากนี้ มาตรา 100/2 ไม่ได้กาํ หนด
วิธีการให้ขอ้ มูลของผูก้ ระทําความผิด ซึ่ งปั จจุบนั มีเพียงระเบียบของคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามยาเสพ
ติดว่าด้วยแนวทางการประสานงานคดียาเสพติด พ.ศ. 2553 กําหนดแนวทางดําเนินการตามพระราชบัญญัติยาเสพ
ติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 100/2 เท่านั้น เมื่อระเบี ยบดังกล่าวมิใช่กฎหมายจึ งไม่มีสภาพบังคับให้ผูก้ ระทํา
ความผิดหรื อพนักงานเจ้าหน้าที่จาํ ต้องปฏิบตั ิตาม ทําให้ขาดระบบการกลัน่ กรองข้อมูลที่มีประสิ ทธิภาพ เปิ ดช่อง
ให้ผกู ้ ระทําความผิดสามารถยกข้อเท็จจริ งตามมาตรา 100/2 ขึ้นกล่าวอ้างเมื่อใดก็ได้ก่อนคดีถึงที่สุดโดยไม่จาํ ต้อง
ผ่านกระบวนการกลัน่ กรองมาก่อน เกิ ดปั ญหาช่องว่างกฎหมายให้ผูก้ ระทําความผิดใช้เป็ นช่องทางร่ วมมือกับ
พนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรมที่ทุจริ ตสร้างพยานหลักฐานอันเป็ นเท็จมาขอรับประโยชน์ตาม
มาตรา 100/2 ได้ เมื่อประเทศไทยใช้ระบบกฎหมายแบบประมวลกฎหมาย (Civil Law) จึงควรบัญญัติหลักเกณฑ์
ไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ชดั เจนและมีขอบเขตจํากัดในการใช้ดุลพินิจเพื่อให้ผบู ้ งั คับใช้กฎหมายไม่เกิ ดปั ญหา
การตีความ และเกิดความเป็ นธรรมแก่ผกู ้ ระทําความผิดเนื่องจากการให้ขอ้ มูลซึ่ งมีขอ้ เท็จจริ งอย่างเดียวกันก็ควร
ได้รับสิ ทธิประโยชน์ตามมาตรา 100/2 อย่างเท่าเทียมกัน

7.ข้ อเสนอแนะ

สําหรับปั ญหาระยะเวลาการให้ขอ้ มูลเพื่อขอรับประโยชน์ตามมาตรา 100/2 ของผูก้ ระทําความผิด ควร
จะต้องจํากัดระยะเวลาการให้ขอ้ มูลต่อเจ้าพนักงาน เช่น ผูก้ ระทําความผิดจะต้องให้ขอ้ มูลภายใน 3 วันนับแต่วนั
ถูกจับ เพราะข้อมูลที่ได้ในช่วงดังกล่าวมีแนวโน้มน่าเชื่อถือกว่าข้อมูลที่ได้มาภายหลังเนื่องจากผูก้ ระทําความผิด
ยังไม่มีเวลาคิดแก้ไขบิดเบือนข้อเท็จจริ งเพื่อให้ตนเองพ้นผิดและกลุ่มบุคคลที่ถูกผูก้ ระทําความผิดให้ขอ้ มูลยังไม่
ทัน รู ้ ต ัว หลบหนี ไ ปหรื อ ยังไม่ มีเ วลาขนย้า ยยาเสพติ ด ไปไว้แหล่ง อื่ น ได้ทนั ซึ่ ง สอดคล้อ งกับระยะเวลาตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 มาตรา 15 ที่ ให้อาํ นาจเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. มีอาํ นาจ
ควบคุมผูถ้ กู จับเพื่อสอบสวนขยายผลการจับกุมได้ไม่เกิน 3 วัน ก่อนส่งตัวให้พนักงานสอบสวนดําเนินคดีต่อไป
ส่ วนปั ญหาระยะเวลาในการนําเสนอข้อเท็จจริ งและพยานหลักฐานต่อศาลเพื่อขอรับประโยชน์ต าม
มาตรา 100/2 รวมทั้งปั ญหาการสร้างพยานหลักฐานอันเป็ นเท็จ ควรบัญญัติให้เจ้าพนักงานผูจ้ บั มีหน้าที่แจ้งสิ ทธิ
ตามมาตรา 100/2 ให้ผกู ้ ระทําความผิดทราบ ถ้อยคําใดที่ผูก้ ระทําความผิดให้ขอ้ มูลไว้ ผูจ้ บั ต้องบันทึกในบันทึก
การจับกุมโดยละเอียด และเมื่อขยายผลการจับกุมตามข้อมูลนั้นได้แล้ว ต้องบันทึกชื่อผูก้ ระทําความผิดที่ให้ขอ้ มูล
ลงในบันทึกการจับกุมผูก้ ระทําความผิดรายอื่นหรื อในบันทึกการตรวจยึดยาเสพติดของกลางในกรณี มีการขยาย
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ผลการยึดยาเสพติดจํานวนอื่นได้ และให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานการขยายผลการจับกุมตาม
ข้อมูลนั้นไว้ในสํานวนการสอบสวนส่ งให้พนักงานอัยการกลัน่ กรองอี กชั้นหนึ่ ง หากพนักงานอัยการเชื่ อว่า
ผูก้ ระทําความผิดเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลจริ งและข้อมูลนั้นเป็ นประโยชน์ต่อการปราบปรามยาเสพติดได้อย่างแท้จริ ง เมื่อ
พนักงานอัยการสัง่ ฟ้องผูก้ ระทําความผิดก็ให้บรรยายข้อเท็จจริ งการให้ขอ้ มูลตามมาตรา 100/2 ไว้ในฟ้องด้วย แต่
ถ้าพนักงานอัยการไม่เห็ นชอบด้วยก็ให้มีคาํ สั่งไม่รับข้อมูลเช่นว่านั้น โดยแจ้งคําสั่งให้ผูก้ ระทําความผิดทราบ
กรณี เช่นนี้ถา้ ผูก้ ระทําความผิดไม่เห็นด้วยกับคําสัง่ ดังกล่าว เมื่อถูกฟ้องเป็ นจําเลยต่อศาลแล้ว ให้ผกู ้ ระทําความผิด
มีสิทธิ ยกข้อเท็จจริ งดังกล่าวขึ้นอ้างก่อนศาลชั้นต้นมีคาํ พิพากษาได้ เพื่อให้ศาลชั้นต้นมีโอกาสไต่สวนกลัน่ กรอง
ข้อ เท็ จจริ งอี ก ชั้นหนึ่ ง ก็ จ ะช่ ว ยให้ศาลสู งรั บวินิจ ฉัย แต่ เฉพาะข้อ เท็จจริ งซึ่ ง ผูก้ ระทํา ความผิ ดได้ ซึ่ ง จะช่ วย
แก้ปัญหาการสร้างพยานหลักฐานอันเป็ นเท็จโดยไม่ผา่ นกระบวนการกลัน่ กรองมาก่อนได้
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การศึกษาเปรียบเทียบการจัดการกระบวนการคืนผู้ต้องขังสู่ สังคมของกรมราชทัณฑ์
ในประเทศไทยและประเทศสิ งค์โปร์
A Comparison of the Reintegration Management of Department of
Corrections,Thailand and Singapore Prison Service
จรัสสา การเกษตร
มหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุงเทพ
E-mail: jarassa@hotmail.com
บทคัดย่ อ

การวิจยั การศึกษาเปรี ยบเทียบการจัดการกระบวนการคืนผูต้ อ้ งขังสู่ สงั คมของกรมราชทัณฑ์ในประเทศ
ไทยและประเทศสิ งค์โปร์ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ เปรี ยบเทียบการจัดการกระบวนการคืนผูต้ อ้ งขังสู่ สังคมของกรม
ราชทัณฑ์ ประเทศไทยและประเทศสิ งค์โปร์ และแนวทางการปรับปรุ งกระบวนการคืนผูต้ อ้ งขังสู่ สังคมของกรม
ราชทัณฑ์ ประเทศไทย เป็ นการศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพ โดยจากศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
จากกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ จํานวน 20 คน ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการคืนผูต้ อ้ งขังสู่ สังคมของกรมราชทัณฑ์
ประเทศไทยและประเทศสิ งค์โปร์ มีรูปแบบที่ค่อนข้างเหมือนกัน ความแตกต่าง คือ ประเทศสิ งค์โปร์ สามารถ
บูรณาการเพื่อสร้างความร่ วมมือจากหลายๆ ภาคส่ วนในสังคม ส่ งผลให้เกิดเครื อข่ายของการดําเนิ นงานเพื่อการ
ส่ งตัวผูต้ อ้ งขังคืนสู่ สังคมที่ มีประสิ ทธิ ภาพ สําหรั บข้อเสนอแนะแนวทางในเชิ งนโยบาย รั ฐบาลควรต้องให้
ความสําคัญกับการเตรี ยมความพร้ อมในทุกภาคส่ วนที่ เกี่ ยวข้องในการส่ งผูต้ อ้ งขังคืนสู่ สังคม โดยต้องมี การ
กําหนดบทบาท อํานาจหน้าที่ ให้ทุกส่ วนบู รณาการร่ วมกัน ข้อเสนอแนะในระดับปฏิ บัติ กรมราชทัณฑ์ควร
กําหนดให้มีเรื อนจํานําร่ องเพื่อทดลองให้ภาคเอกชนเข้ามาจัดการกระบวนการคืนผูต้ อ้ งขังสู่ สงั คม และควรเร่ ง
ปฏิรูประบบราชทัณฑ์ไทย โดยการสร้างค่านิยมร่ วมกัน
คําสําคัญ: การคืนผูต้ อ้ งขังสู่สงั คม ,ราชทัณฑ์ไทย , ราชทัณฑ์สิงค์โปร์

ABSTRACT

This research is aimed for comparison of reintegration management of Department of Corrections,
Thailand, and Singapore Prison Service and guidelines to improve process of reintegration management of
Department of Corrections, Thailand, by which data analysis, secondary data from paperwork and collects data
from relating documents. It contains data from 20 key information persons who concerned about reintegration
management, in Thailand and Singapore. The study founded that the reintegration management of Department of
Corrections, Thailand is the same direction with Singapore Prison Service. The outstanding of Singapore’s
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mentioned process, however, is the renovation of co- ordination from varied sectors in society. It leads to
completeness of network for the reintegration management. Policy suggestions is the government should be focus
on preparing all sectors in society by roles assignment, authority and integration. Practical suggestions is
Department of Corrections should be operate the pilot project to experiment for the private sector to manage all
process of reintegration management and rapidly reform Thai correctional system by the shared values creating.
KEYWORDS: Reintegration Management, Department of Corrections Thailand , Singapore Prison Service

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

กระบวนการคืนผูต้ อ้ งขังสู่สงั คม อันประกอบด้วยการพัฒนาพฤตินิสยั การเตรี ยมความพร้อมก่อนปล่อย
และการดู แลหลังพ้นโทษ จึ งเป็ นอี กหัวใจสําคัญในการปฏิ บัติงานของกรมราชทัณฑ์ให้สัมฤทธิ์ ผล และเมื่ อ
พิจารณาจากจํานวนผูต้ อ้ งขังในประเทศไทยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2561 มีจาํ นวนผูต้ อ้ งขังทั้งหมด
318,019 คน (กรมราชทัณฑ์. 1 ตุลาคม 2561:ออนไลน์) และถึงแม้ในช่วงระยะ 2-3 ที่ผ่านมา ประเทศไทยพัฒนา
กระบวนการคืนผูต้ อ้ งขังสู่ สังคมโดยการดําเนินงานภายใต้นโยบาย 5 ก้าวย่างแห่ งการเปลี่ยนแปลงราชทัณฑ์และ
นโยบายการขับเคลื่อนการคืนผูต้ อ้ งขังสู่สงั คม ที่มุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพให้แก่ผตู ้ อ้ งขังให้มีทกั ษะในการประกอบ
อาชี พที่ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและภาคอุตสาหกรรมผ่านกระบวนการประชารัฐ แต่กลับพบว่า
อัตราการกระทําผิดซํ้า ยังมีแนวโน้มที่เพิม่ ขึ้นทุกๆปี ดังจะเห็นได้จากตาราง 1
ตาราง 1 อัตราการกระทําผิดซํ้าของผูต้ อ้ งขังที่ได้รับการปล่อยตัวในช่วงปี งบประมาณ 2556 - 2560

ปล่อยตัวในช่ วง จํานวนผู้ต้องขังที่ จํานวนผู้ต้องขังที่ ร้ อยละ
ปี งบ (Starting ได้รับการปล่อยตัว กลับมากระทําผิด
point)
(คน)
ซํ้าภายใน 1 ปี
79,080
5,278 15.05
2556
109,832
9,889 13.69
2557
141,997
14,038 14.24
2558
146,749
17,317 14.22
2559
135,204
17,112 14.72
2560
ที่มา : กองแผนงาน กรมราชทัณฑ์ (2561, พฤศจิกายน)

จํานวนผู้ต้องขังที่
กลับมากระทําผิด
ซํ้าภายใน 2 ปี
8,837
16,909
24,806
31,317

ร้ อยละ

25.2
23.41
25.17
25.71

จํานวนผู้ต้องขังที่
กลับมากระทําผิด
ซํ้าภายใน 3 ปี
11,566
22,793
33,652

ในขณะเดี ย วกัน ประเทศสิ ง ค์โ ปร์ ถื อ ได้ว่า เป็ นประเทศที่ มี ก ระบวนการคื น ผู ้ต ้อ งขัง สู่ สั ง คมที่ มี
ประสิ ทธิภาพและประสบความสําเร็ จ ดังจะเห็นได้จาก สถิติการกระทําผิดซํ้าของสิ งค์โปร์ที่มีอตั ราส่วนที่ต่าํ และมี
ความคงที่มากยิง่ ขึ้น โดยในปี พ.ศ.2557 มีอตั ราการกระทําผิดซํ้าเป็ นร้อยละ 26.5 ในปี พ.ศ.2558 ลดลงเป็ นร้อยละ
25.9 นอกจากนี้ ยังพบว่า ผูต้ อ้ งขังสิ งค์โปร์ ได้รับการจ้างงานตั้งแต่ก่อนพ้นโทษในอัตราที่เพิ่มขึ้น ซึ่ งในปี พ.ศ.
2560 ได้รับการจ้างงานถึงร้อยละ 97 (Chan Luo Er. 2018: online)
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ผูศ้ ึ กษาได้ตระหนักและเห็ นสภาพปั ญหากระบวนการคื นผูต้ อ้ งขังสู่ สังคมของประเทศไทยที่ ยงั ไม่
ประสบความสําเร็ จ จึงทําการวิจยั เรื่ อง การศึกษาเปรี ยบเทียบการจัดการกระบวนการคืนผูต้ อ้ งขังสู่สงั คมของกรม
ราชทัณฑ์ ประเทศไทยและประเทศสิ งค์โปร์ เพื่อศึ กษาการจัดการกระบวนการคืนผูต้ อ้ งขังสู่ สังคมของกรม
ราชทัณฑ์ ประเทศไทยและประเทศสิ งค์โปร์ และแนวทางในการปรับปรุ งกระบวนการคืนผูต้ อ้ งขังสู่ สงั คมของ
กรมราชทัณฑ์ ประเทศไทย

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบการจัดการกระบวนการคืนผูต้ อ้ งขังสู่สงั คมของกรมราชทัณฑ์ ประเทศไทย
และประเทศสิ งค์โปร์
(2) เพื่อศึกษาแนวทางปรับปรุ งกระบวนการคืนผูต้ อ้ งขังสู่สงั คมของกรมราชทัณฑ์ ประเทศไทย

3. วิธีดําเนินการวิจัย

3.1 ขอบเขตของการวิจยั
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึ กษาวิจยั เชิ งคุณภาพ โดยเป็ นการศึกษาเอกสาร และการสัมภาษณ์ แบบมี
โครงสร้ างผูท้ ี่ มีส่วนเกี่ ยวข้องกับกระบวนการคื นผูต้ ้องขังสู่ สังคมทั้งในประเทศไทย และประเทศสิ งค์โปร์
จํานวน 20 คน โดยเป็ นเจ้าหน้าที่ในภาครัฐและเอกชนที่มีประสบการณ์ในการทํางานไม่ต่าํ กว่า 5 ปี จํานวน 15
คน , ผูพ้ น้ โทษชาวไทยและสิ งค์โปร์ จํานวน 5 คน และศึ กษาเปรี ยบเที ยบประเด็นที่มีความเหมือนและความ
แตกต่างกันของทั้ง 2 ประเทศ
3.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างทีใ่ ช้ ในการวิจยั ได้แก่ ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการคืนผูต้ อ้ งขังสู่ สังคม
ทั้งในประเทศไทย และประเทศสิ งค์โปร์ จํานวน 20 คน
3.3 เครื่ องมื อที่ใช้ ในการวิจัยและการรวบรวมข้ อมูล เครื่ องมือที่ ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบ
บันทึ กและแบบสัมภาษณ์ โดยแบบบันทึกใช้ในการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ ยวข้องกับข้อมูลทัว่ ไปของกรม
ราชทัณฑ์ประเทศไทย และประเทศสิ งค์โปร์ แบบสัมภาษณ์ใช้สาํ หรับรวบรวมความคิดเห็นของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ
3.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยศึกษาจากเอกสารเพื่อสํารวจ วิเคราะห์
และสังเคราะห์ขอ้ มูลจากแหล่งข้อมูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบการจัดการกระบวนการคืน
ผูต้ อ้ งขังสู่ สังคมของกรมราชทัณฑ์ ประเทศไทยและประเทศสิ งค์โปร์ โดยการศึกษาข้อมูลเกี่ ยวกับภารกิจด้าน
การคืนผูต้ อ้ งขังสู่ สังคม ได้แก่ การพัฒนาพฤตินิสัย การเตรี ยมความพร้อมก่อนปล่อย และการดูแลหลังปล่อย
จากเอกสารรายงาน บทความ รายงานผลการดําเนิ นงานประจําปี ของกรมราชทัณฑ์ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และ
ศึกษาแนวทางการปรับปรุ งกระบวนการคืนผูต้ อ้ งขังสู่สังคมของกรมราชทัณฑ์ จากสัมภาษณ์เชิงลึก ผูบ้ ริ หารกรม
ราชทัณฑ์ เจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิ ผูเ้ ชี่ยวชาญภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ผูพ้ น้ โทษ ทั้งในประเทศไทยและสิ งค์โปร์ จํานวน
20 ราย จากนั้นทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลและนําเสนอในรู ปแบบเชิงพรรณนา
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4. สรุ ปผลการวิจัย

4.1 ข้ อมูลทัว่ ไป
กรมราชทัณฑ์ไทย ซึ่ งแต่เดิ มเรี ยกกันว่า “กรมเรื อนจํา หรื อกรมดัดสันดาน” ตรงกับภาษาอังกฤษว่า
“Department of Prisons or Department of Penitentiary” ได้ เ ปลี่ ย นชื่ อ ภาษาอัง กฤษใหม่ เ ป็ น “Department of
Corrections” อัน มี ค วามหมายอัน เป็ นมงคลว่า “กรมแก้ไ ขพฤติ ก รรมผูก้ ระทํา ผิ ด” แม้แ ต่ ก รมราชทัณฑ์ของ
ประเทศไทยก็เปลี่ ยนชื่ อ จากเดิ มในภาษาอังกฤษว่า “Department of Penitentiary” ไปสู่ คาํ ว่า “Department of
Corrections” เมื่อปี พ.ศ.2505 โดยมีวิวฒั นาการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่ องเป็ นระยะเวลากว่า 20 ปี โดยระยะแรก
เน้นการลงโทษเพื่อเป็ นการแก้แค้นทดแทนและข่มขู่ยบั ยั้ง ได้มีการเปลี่ยนมามุ่งเน้นในเรื่ องการแก้ไขให้ปรับปรุ ง
ตนเป็ นคนดี และเปลี่ ยนจากเน้นการควบคุ มอย่างเคร่ งครั ดมาสู่ การจัดกิ จกรรมเพื่ อการแก้ไข ได้แก่ การให้
การศึกษา การฝึ กวิชาชีพและการจัดสวัสดิการต่างๆ (นิตินยั นิยมวัน. 2561:31-32)
ในส่ วนของกรมราชทัณฑ์ประเทศสิ งค์โปร์ นั้น กรมราชทัณฑ์ มีชื่อภาษาอังกฤษ คือ Singapore Prison
Service โดยเรื อนจําส่วนใหญ่อยูท่ ี่ศูนย์ Changi Prison Complex ซึ่งสร้างในปี ค.ศ 1936 ต่อมาได้มีการยกฐานะให้
เป็ นกรม (Department) ในปี ค.ศ. 1998 นาย Chua Chin Kiat อธิ บ ดี ก รมราชทัณ ฑ์ในสมัยนั้น พบว่า การที่ ให้
ความสําคัญกับการรักษาความมัน่ คงและความปลอดภัยภายในเรื อนจําเท่านั้น ไม่สามารถทําให้บรรลุวิสัยทัศน์
ขององค์กรแต่อย่างใด จึงเริ่ มแนวทางการปฏิรูปองค์กรเพื่อนําองค์กรไปสู่เป้ าหมายด้วยการมุ่งเน้นการบําบัดฟื้ นฟู
ผูท้ ี่กระทําผิดให้สามารถกลับไปอยูใ่ นสังคมได้อย่างมัน่ คงอีกครั้งหนึ่ ง(กรมราชทัณฑ์.2552 : 317-323) สามารถ
สรุ ปข้อมูลทัว่ ไปของกรมราชทัณฑ์ไทยและสิ งค์โปร์ ได้เป็ นดังตาราง 2
ตาราง 2 แสดงข้อมูลทัว่ ไปของกรมราชทัณฑ์ไทยเปรี ยบเทียบกับกรมราชทัณฑ์สิงค์โปร์
กรมราชทัณฑ์ ไทย
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงที่รับผิดชอบ
กรมราชทัณ ฑ์เป็ นองค์ก รที่ มีป ระสิ ทธิ ภ าพ ใน
วิสัยทัศน์
การควบคุม แก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยผูต้ อ้ งขัง
เพื่อคืนคนดี มีคุณค่า สู่ สังคม
318,019 คน (ณ 1 ตุลาคม 2561)
จํานวนผู้ต้องขัง
144 แห่ง
จํานวนเรื อนจํา
11,117 คน
จํานวนเจ้ าหน้ าที่
อัตราส่ วนระหว่ างเจ้ าหน้ าที่ต่อ 1 ต่อ 29
ผู้ต้องขัง
222,460 คน
ความจุเต็มที่

กรมราชทัณฑ์ สิงค์ โปร์
กระทรวงมหาดไทย
เป็ นกัป ตัน ผูน้ ํา ชี วิต ของผูท้ ี่ ก ระทํา ผิด เป็ น
แรงบัน ดาลใจให้ทุ ก คน ทุ ก โอกาสให้ก้า ว
ไปสู่ สังคมโดยปราศจากการกระทําผิดซํ้า
12,722 คน (ณ มกราคม 2561)
13 แห่ง
2,500 คน
1 ต่อ 5
16,249 คน

4.2 การพัฒนาพฤตินิสัย
จากการศึกษา แนวทางในการพัฒนาพฤตินิสัยผูต้ อ้ งขังทั้งในประเทศไทยและสิ งค์โปร์ พบว่า ได้มีการ
จัดบริ การที่คล้ายคลึงกัน ได้แก่ ด้านการศึกษาแก่ผตู ้ อ้ งขัง ด้านการพัฒนาจิตใจ ด้านการกีฬาและนันทนาการ การ
ฝึ กอบรมวิช าชี พ การจัด โปรแกรมแก้ไ ขฟื้ นฟูเฉพาะคดี รวมไปถึ ง การประสานความร่ ว มมื อกับ หน่ ว ยงาน
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ภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่ วมในการดําเนินงาน (กรมราชทัณฑ์.2552:354-366) แต่มีความแตกต่างในรายละเอียด
ดังจะได้กล่าวถึงต่อไปนี้
ประเทศสิ ง ค์โ ปร์ กรมราชทัณ ฑ์ ไ ด้มี ก ารประสานกับ หน่ ว ยงานภายนอก ได้แ ก่ The Singapore
Corporation of Offender Rehabilitative Enterprises (SCORE) ซึ่ งเป็ นองค์ ก รอิ ส ระที่ เ กิ ด จากการร่ ว มลงทุ น
ระหว่างเรื อนจํากับบริ ษทั เอกชน เพื่อให้การช่วยเหลือผูต้ อ้ งขังด้านฝึ กอาชี พและการเพิ่มขีดความสามารถใน
ทักษะด้านต่างๆ อันจะนําไปสู่ โอกาสในการประกอบอาชีพที่ง่ายขึ้นภายหลังพ้นโทษ (กรมราชทัณฑ์.2552:367369) โดย SCORE จะตั้งโรงงานอุตสาหกรรมขึ้นในเรื อนจํา เช่น โรงงานซักรี ด โรงงานทําขนมปั ง โรงงานตัดเย็บ
เสื้ อผ้า โรงพิมพ์ โรงงานขึ้นรู ปโลหะ และโรงงานซ่อมรถยนต์ เป็ นต้น ซึ่ งผูต้ อ้ งขังที่พน้ โทษไปแล้ว SCORE จะ
จ้างเข้ามาทํางานในฐานะของพนักงานของ SCORE การฝึ กอาชีพของ SCORE นั้นจะใช้ระบบอุตสาหกรรม โดย
เจ้าหน้าที่ของ SCORE ที่มีความชํานาญสู ง โดยไม่ใช้เจ้าหน้าที่ของเรื อนจําเข้ามาทําการสอน และผูต้ อ้ งขังจะได้
ค่าตอบแทนจากการทํางานด้วย SCORE เป็ นหน่วยงานที่ดูแลด้านการฝึ กวิชาชีพทั้งหมด ตั้งแต่การหาตลาด การ
หาวัต ถุ ดิ บ และวัส ดุ อุ ป กรณ์ ใ นการฝึ กอาชี พ ทั้ งหมด ต่ อ มา จึ ง ได้ ก่ อ ตั้ ง The Community Action for the
Rehabilitation of Ex-offenders หรื อ CARE Network เพื่อเป็ นศูนย์กลางความร่ วมมือระหว่างองค์กรเพื่อส่ งเสริ ม
การดูแลนักโทษตั้งแต่ระหว่างคุมขังจนไปถึงหลังการปล่อยตัว(ฝันหยก บุญสวยขวัญ.2558)
ประเทศไทย กรมราชทัณฑ์ได้มีการกําหนดแนวทางการดําเนิ นงานให้แต่ละเรื อนจํามีการดําเนิ นงานที่
เป็ นมาตรฐานเดียวกัน โดยต้องปฏิบตั ิตามมติของคณะกรรมการจําแนกลักษณะผูต้ อ้ งขัง ซึ่ งจะมีการวางแผนการ
บริ หารโทษ (Sentence Plan) ของผูต้ อ้ งขังเป็ นรายบุคคล (กรมราชทัณฑ์. 2561:1-4) โดยการพัฒนาพฤตินิสัย
ผูต้ อ้ งขังจะประกอบไปด้วย การพัฒนาจิตใจด้วยหลักศาสนา ร่ วมกับองค์กรทางศาสนาต่างๆ, การจัดการศึ กษา
ประสานกับหน่ วยงานภายนอก เช่น ศูนย์การศึ กษานอกโรงเรี ยน วิทยาลัยการอาชี พ หรื อสถาบันการศึ กษาใน
พื้นที่, การจัดกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการ ซึ่ งเรื อนจําสามารถจัดได้ตามศักยภาพของแต่ละเรื อนจํา, ด้านการ
ฝึ กอบรมวิชาชีพ จะมีฝ่ายฝึ กวิชาชีพเป็ นผูร้ ับผิดชอบ แบ่งออกเป็ น การฝึ กวิชาชีพในเรื อนจํา โดยเจ้าหน้าที่ของ
เรื อนจํา, การฝึ กวิชาชีพระยะสั้น โดยการประสานกับหน่วยงานภายนอก เช่น สถาบันพัฒนาฝี มือแรงงาน และการ
ฝึ กวิชาชีพในโรงงานภายนอกเรื อนจํา ซึ่งผูต้ อ้ งขังที่เข้าหลักเกณฑ์และผ่านการคัดเลือกจะออกไปทํางานภายนอก
เรื อนจําได้ในลักษณะไปเช้า-เย็นกลับ จากการศึกษาด้านการพัฒนาพฤตินิสยั ผูต้ อ้ งขังในประเทศไทยและประเทศ
สิ งค์โปร์น้ นั สามารถสรุ ปได้ดงั ตาราง 3
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ตาราง 3 การเปรี ยบเทียบการพัฒนาพฤตินิสยั ผูต้ อ้ งขังในประเทศไทยและประเทศสิ งค์โปร์
บริการที่จัดให้

หน่ วยงานที่ให้ การดูแล
จุดเด่น

กรมราชทัณฑ์ ไทย
1.การจัด การศึ ก ษาสายสามัญ สายอาชี พ และ
ระดับอุดมศึกษา
2.การพั ฒ นาจิ ต ใจโดยใช้ ห ลั ก ศาสนาและ
กิจกรรมนันทนาการและกีฬา
3.การจัดโปรแกรมแก้ไขเฉพาะคดี
4.การทํางานและการฝึ กวิชาชีพ
กรมราชทัณ ฑ์ร่วมกับหน่ วยงานภายนอกต่างๆ
(ตามภารกิจ)
มีการประสานทรัพยากรจากหน่ วยงานภายนอก
ให้เข้า มามีส่ วนร่ วมในการดํา เนิ น งานด้า นการ
พัฒนาพฤตินิสัย

กรมราชทัณฑ์ สิงค์ โปร์
1.การจัดบริ การด้านการศึกษา
2.การจัดบริ การด้านศาสนา
3.การจัดโปรแกรมแก้ไขเฉพาะราย
4.การฝึ กอบรมอาชีพ

กรมราชทั ณ ฑ์ ร่ วมกั บ หน่ ว ยงานเฉพาะ
SCORE
มี ก ารถ่ า ยโอนภารกิ จ ที่ ไ ม่ จ าํ เป็ นและไม่ มี
ความชํา นาญให้ แ ก่ ห น่ ว ยงานอื่ น ได้แ ก่
SCORE เข้า มาบริ หารจัด การด้า นการฝึ ก
วิช าชี พระบบอุ ตสาหกรรม โดยไม่ต้อ งรั บ
เงินสนับสนุนจากรัฐบาล

4.3 การเตรียมความพร้ อมก่ อนปล่ อย
ประเทศสิ งค์โปร์ กรมราชทัณฑ์มีการร่ วมมือกับองค์กรเอกชนที่ เกี่ ยวข้อง เข้ามาดําเนิ นการด้านการ
เตรี ยมความพร้อมก่อนปล่อย ซึ่ งจะใช้ระยะเวลาประมาณ 8 สัปดาห์ โดยการสร้างบรรยากาศให้เหมือนโรงเรี ยน
คัดเลือกผูต้ อ้ งขังที่มีความพร้อมและได้รับการอบรมมาแล้วเป็ นอย่างดีมาทําหน้าที่เป็ นพี่เลี้ยงให้กบั ผูต้ อ้ งขังที่อยู่
ในระหว่างการเตรี ยมความพร้อม นอกจากนี้ ยงั มีการกักขังที่บา้ น (Home Detention) ซึ่ งเป็ นการปล่อยตัวชัว่ คราว
ให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตกับครอบครั ว ภายใต้เงื่ อนไขบางประการ มี บ้านกึ่ งวิถี (Half Way House) สําหรั บ
ผูต้ อ้ งขังได้พกั เพื่อปรับตัวก่อนกลับเข้าสู่ ครอบครัวและสังคม รวมทั้งมีโครงการปล่อยผูต้ อ้ งขังให้ไปทํางานนอก
เรื อนจํา (Work Release Program ซึ่งผูต้ อ้ งขังได้ออกไปทํางานแบบเช้าไป-เย็นกลับ(กรมราชทัณฑ์.2552:791-792)
ประเทศไทย กรมราชทัณฑ์ได้กาํ หนดให้การเตรี ยมความพร้อมก่อนปล่อยผูต้ อ้ งขัง เป็ นนโยบายที่สาํ คัญ
โดยมีเป้ าหมายให้ผตู ้ อ้ งขังที่ได้รับการปล่อยตัวต้องรับการเตรี ยมความพร้อมก่อนปล่อยทุกราย การเตรี ยมความ
พร้อมผูต้ อ้ งขังก่อนปล่อยของกรมราชทัณฑ์ในปั จจุบนั แบ่งออกได้เป็ น 3 รู ปแบบ คือ 1) หลักสู ตรในระบบ
เรื อนจําปิ ด 2) หลักสู ตรในระบบเรื อนจําเปิ ด (เรื อนจําชั่วคราว/ทัณฑสถานเปิ ด) 3) หลักสู ตรแบบเข้มข้น
สําหรับผูต้ อ้ งขังที่เข้าเกณฑ์พกั การลงโทษ (ธนภัทร วางอภัย. 2560:35 ) และกฎหมายหลักที่ได้บญั ญัติไว้เกี่ยวกับ
การดําเนิ นงานด้านนี้ ได้แก่ พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.2560 ซึ่ งได้บญ
ั ญัติไว้วา่ ให้เรื อนจําเตรี ยมความพร้อม
ก่อนปล่อย โดยริ เริ่ มเตรี ยมการตั้งแต่ได้รับตัวผูต้ อ้ งขังไว้ในเรื อนจํา เพื่อให้มีกระบวนการในการส่ งเสริ มและ
ช่วยเหลือผูต้ อ้ งขังได้อย่างถูกวิธีและเหมาะสม เพื่อให้ผตู ้ อ้ งขังแต่ละคนกลับไปใช้ชีวติ ในสังคมได้ รวมทั้งต้องให้
คําแนะนําเกี่ยวกับการจัดการเรื่ องส่ วนตัว เศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนมีความสัมพันธ์ที่ดีกบั ครอบครัวและชุมชน
(ราชกิจจานุเบกษา. 2560:20) แต่ก็ยงั พบว่า ปั ญหาที่ผพู ้ น้ โทษต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดคือเรื่ องไม่มีทุนใน
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การประกอบอาชีพ และปั ญหาการว่างงานหลังการปล่อยตัว(เสาวคนธ์ เจษฎารักษ์.2554:25) จากการศึกษาด้าน
การเตรี ยมความพร้อมก่อนปล่อยในประเทศไทยและประเทศสิ งค์โปร์น้ นั สามารถสรุ ปได้ดงั ตาราง 4
ตาราง 4 การเปรี ยบเทียบการเตรี ยมความพร้อมก่อนปล่อยในประเทศไทยและประเทศสิ งค์โปร์
กรมราชทัณฑ์ ไทย
กองพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ์เป็ นผูก้ าํ หนด
หน่ วยงานเฉพาะ
แนวทาง แต่การดําเนิ นงาน เรื อนจํา/ทัณฑสถาน
ที่รับผิดชอบดูแล
เป็ นผูด้ าํ เนินการ
และให้ บริการ
กิจกรรมและบริการที่จัดให้ 1.จัดแนะแนวให้ความรู ้แก่ผตู ้ อ้ งขังในด้านต่างๆ
2.จัดฝึ กอบรมวิชาชีพระยะสั้น
3.จัดกิจกรรมครอบครัวบําบัด/
ครอบครัวสัมพันธ์
4.จัดบริ การสงเคราะห์ก่อนปล่อยตัว
รู ปแบบการเตรี ยมความ 1.ระบบเรื อนจําปิ ด
2.ระบบเรื อนจําเปิ ด
พร้ อม
3.แบบเข้มข้น
จุดเด่น

มีการเตรี ยมความพร้อมก่อนปล่อยหลายรู ปแบบ

กรมราชทัณฑ์ สิงค์ โปร์
กรมราชทัณฑ์ ดําเนินงานร่ วมกับ SCORE

1.จัดโปรแกรมต่างๆตามความต้องการของ
ผูต้ อ้ งขัง
2.มีการเตรี ยมความพร้อมเกี่ยวกับครอบครัว
โดยจัด โปรแกรมพ่ อ แม่ เ พื่ อ ให้ ค วามรู ้ แ ก่
ผูต้ อ้ งขัง ในฐานะที่เป็ นพ่อ-แม่
1.การกักขังที่บา้ น (Home Detention)
2.โครงการปล่อยผูต้ อ้ งขังให้ไปทํางานนอก
เรื อนจํา (Work Release Program)
3.บ้านกึ่งวิถี (Half Way House)
มีการเตรี ยมความพร้ อมในรู ปแบบที่เหมาะ
กับการปรั บตัวของผูต้ อ้ งขังให้พร้ อมก่อนที่
จะกลับสู่ ครอบครัวหรื อสังคม

4.4 การดูแลหลังปล่ อย
ประเทศสิ งค์โปร์ มีความร่ วมมือกับหน่วยงานต่างๆในการดูแลหลังปล่อย เพราะเป็ นจุดเปลี่ยนที่สาํ คัญ
ในชีวิตของผูพ้ น้ โทษที่จะกลับตัวเข้ากับสังคมได้หรื อไม่ หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือได้แก่ SANA (Singapore
Anti-Narcotics Association) , SACA (The Singapore After-Care Association) โดยรั ฐบาลจะจัดหาเงิ นทุ นส่ วน
หนึ่ งให้กับอาสาสมัครเพื่อ ติ ดตามดู แ ลผูต้ อ้ งขังเฉพาะรายอี กด้วย โดยในปี 2017 มี ผูจ้ ้างงานลงทะเบี ยนกับ
SCORE เป็ นจํานวน 5,520 ราย และมีผตู ้ อ้ งขังได้รับการติดต่อเพื่อจ้างงานก่อนพ้นโทษถึงร้อยละ 97 (Chan Luo
Er. 2018 : online)
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นอกจากนี้ สิ งค์โปร์ ยังมีโครงการ Yellow Ribbon ซึ่ งเป็ นหนึ่ งในพันธมิตรของเครื อข่าย CARE โดย
เป็ นโครงการที่ทาํ งานร่ วมกับชุมชน เพื่อสร้างการยอมรับและการตระหนักรู ้ถึงความจําเป็ นในการให้โอกาสผูพ้ น้
โทษ ด้วยการสร้างพลังของชุมชนผ่านโครงการต่างๆ มีการรณรงค์ใหญ่ทุกปี มีการจัดวิ่งมาราธอนประจําปี และ
การระดมทุนต่างๆมากมาย ทําให้โครงการนี้ ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อการรับรู ้ของคนในสังคมและมีส่วนใน
การปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนในสังคมต่อการให้โอกาสและยอมรับผูพ้ น้ โทษโครงการ Yellow Ribbon ของ
สิ งคโปร์ น้ นั ถูกนําไปเป็ นแบบอย่าง พร้อมทั้งได้รับการยอมรับและยกย่องในหลายประเทศ (วันวิสา เพ็งอุดม.
2561 : ออนไลน์)
ประเทศไทย กรมราชทัณฑ์ ได้มีการทําบันทึ กข้อตกลงว่าด้วยความร่ วมมื อในด้านการเตรี ยมความ
พร้อมก่อนปล่อยและดูแลหลังปล่อยกับหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง เช่น องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เทศบาล โดย
หน่วยงานเหล่านี้ จะมีส่วนสําคัญในการติดตาม สอดส่ องดูแลผูพ้ น้ โทษในชุมชน รวมทั้งให้ความช่วยเหลือแก่ผู ้
พ้นโทษ ในปี พ.ศ.2561 กรมราชทัณฑ์ยงั ได้จดั ตั้งศูนย์ประสานงานและส่งเสริ มการมีงานทํา (CARE : Center for
Assistance to Reintegration and Employment) ทัว่ ประเทศ เพื่อเป็ นศูนย์การประสานข้อมูลแหล่งงาน ตําแหน่ ง
งานว่าง ความต้องการในการทํางานของผูพ้ น้ โทษ การสนับสนุนทุนประกอบอาชีพ รวมทั้งเป็ นแหล่งสนับสนุน
ด้านอื่นๆ (กรมราชทัณฑ์. 2561:19)
4.5 แนวทางการปรับปรุงกระบวนการคืนผู้ต้องขังสู่ สังคมของกรมราชทัณฑ์ ประเทศไทย
จากการสัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ จํานวน 20 คน ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ในภาครัฐและเอกชนทั้ง
ในประเทศไทยและสิ งคโปร์ที่มีประสบการณ์ในการทํางานด้านการคืนผูต้ อ้ งขังสู่ สงั คมไม่ต่าํ กว่า 5 ปี จํานวน 15
คน , ผูพ้ น้ โทษชาวไทยและสิ งค์โปร์ จํานวน 5 คน สามารถสรุ ปได้เป็ นดังนี้
4.5.1 ผู ้บ ริ ห ารควรมี น โยบายเกี่ ย วกับ การคื น ผู ้ต ้อ งขัง สู่ สั ง คมที่ มี ค วามชัด เจน เพื่ อ ให้ ร ะดับ
ผูป้ ฏิบตั ิงานปฏิบตั ิตามนโยบายด้านดังกล่าวได้ตรงบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมาย
4.5.2 โครงการเตรี ยมความพร้อมก่อนปล่อยผูต้ อ้ งขังควรดําเนินการในพื้นที่เรื อนจําเปิ ดเท่านั้น และ
ควรแยกผูต้ อ้ งขังกลุ่มเป้ าหมายที่เข้าโครงการเตรี ยมความพร้อมก่อนปล่อยออกจากผูต้ อ้ งขังกลุ่มทัว่ ไป
4.5.3 อาชีพที่ทาํ การฝึ กวิชาชีพให้ผตู ้ อ้ งขังควรเป็ นอาชีพที่สามารถนําไปประกอบอาชีพได้จริ ง และ
ควรมีการอบรมด้านการฝึ กอาชีพอย่างเข้มข้น
4.5.4 การจัดที่พกั ชัว่ คราวสําหรับผูพ้ น้ โทษ (Half-Way House) และศูนย์การสงเคราะห์ผพู ้ น้ โทษ
โดยการสร้างความร่ วมมือกับบริ ษทั เอกชน และภาคสังคม
4.5.5 ควรมีการเตรี ยมความพร้อมของชุมชน โดยเริ่ มตั้งแต่กระบวนการจําแนกลักษณะผูต้ อ้ งขัง การ
พัฒนาพฤตินิสัย การเตรี ยมความพร้อมก่อนปล่อย รวมทั้งการกระตุน้ ให้สังคมเกิดความยอมรับในตัวผูพ้ น้ โทษ
ให้เกิดความไว้วางใจกันและกันระหว่างผูพ้ น้ โทษ ครอบครัวและชุมชน
4.5.6 ควรต้องมี การจัดทําฐานข้อมูลผูพ้ น้ โทษ การได้งานทําภายหลังพ้นโทษ เพื่อนํามาวางแผน
ปรับปรุ งการดําเนินงาน และเป็ นการติดตามประเมินผลภายหลังพ้นโทษอีกด้วย
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5. อภิปรายผล

จากการศึ กษาเปรี ยบเที ยบจุดเด่นของกระบวนการคืนผูต้ อ้ งขังสู่ สังคมในประเทศไทยและประเทศ
สิ งค์โปร์น้ นั สามารถสรุ ปได้ดงั ตาราง 5

ตาราง 5 การเปรี ยบเทียบจุดเด่นของกระบวนการคืนผูต้ อ้ งขังสู่สงั คมในประเทศไทยและประเทศสิ งค์โปร์

กรมราชทัณฑ์ ไทย
กรมราชทัณฑ์ สิงค์ โปร์
จุดเด่นด้านการพัฒนา มีการประสานทรัพยากรจากหน่ วยงานภายนอก มี ก ารถ่ า ยโอนภารกิ จ ที่ ไ ม่ จ าํ เป็ นและไม่ มี
ให้เข้า มามีส่ วนร่ วมในการดํา เนิ น งานด้า นการ ความชํา นาญให้ แ ก่ ห น่ ว ยงานอื่ น ได้แ ก่
พฤตินิสัย
SCORE เข้า มาบริ หารจัด การด้า นการฝึ ก
พัฒนาพฤตินิสัย
วิช าชี พระบบอุ ตสาหกรรม โดยไม่ต้อ งรั บ
เงินสนับสนุนจากรัฐบาล
จุดเด่นด้านการเตรียม มีการเตรี ยมความพร้อมก่อนปล่อยหลายรู ปแบบ มีการเตรี ยมความพร้ อมในรู ปแบบที่เหมาะ
กับการปรั บตัวของผูต้ อ้ งขังให้พร้ อมก่อนที่
ความพร้ อมก่อนปล่อย
จะกลับสู่ ครอบครัวหรื อสังคม
มีการเตรี ยมความพร้อมก่อนปล่อยหลายรู ปแบบ มีการเตรี ยมความพร้ อมในรู ปแบบที่เหมาะ
จุดเด่นด้านการดูแล
กับการปรั บตัวของผูต้ อ้ งขังให้พร้ อมก่อนที่
หลังปล่อย
จะกลับสู่ ครอบครัวหรื อสังคม

กระบวนการคืนผูต้ อ้ งขังสู่สงั คมของกรมราชทัณฑ์ประเทศไทยในปั จจุบนั เป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับ
ประเทศสิ งค์โปร์ ไม่ว่าจะเป็ นในด้านการพัฒนาพฤตินิสัย การเตรี ยมความพร้อมก่อนปล่อย และการดูแลหลัง
ปล่อย แต่จุดเด่นของประเทศสิ งค์โปร์ ได้แก่ การบูรณาการความร่ วมมือจากหลายๆ ภาคส่ วนในสังคม ส่ งผลให้
เกิดเครื อข่ายของการดําเนินงานเพื่อการส่ งตัวผูต้ อ้ งขังคืนสู่ สังคมที่สมบรู ณ์แบบ โดยกรมราชทัณฑ์สิงคโปร์เป็ น
หน่ ว ยงานหลัก ในการประสานความร่ วมมื อ จากองค์ ก รต่ า งๆ ไม่ ว่ า จะเป็ น Singapore Corporation of
Rehabilitative Enterprises (SCORE) ให้เข้ามาช่ วยสร้ างทักษะ ความรู ้ และโอกาสทางอาชี พแก่ ผูพ้ น้ โทษ การ
เคลื่อนไหวทางสังคมของโครงการ Yellow Ribbon ที่ ช่วยปรับทัศนคติของคนในสังคมและครอบครัวที่มีต่อผู ้
พ้นโทษ เพื่อสร้างการยอมรับและการให้โอกาสแก่ผพู ้ น้ โทษ นอกจากนี้ยงั มีเครื อข่ายที่สาํ คัญ Community Action
for the Rehabilitation of Ex-Offenders (CARE Network) ที่ เป็ นระบบสําคัญที่ทาํ ให้เกิ ดความมัน่ คงและเข้มแข็ง
ของกระบวนการคืนผูต้ อ้ งขังสู่ สงั คม รวมทั้งบ้านกึ่งวิถีต่างๆ ที่มีบทบาทในการช่วยเหลือผูพ้ น้ โทษให้พร้อม และ
สามารถกลับไปใช้ชีวติ ในโลกภายนอกได้อีกครั้ง

6. ข้ อเสนอแนะ

6.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
6.1.1 ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย
รัฐบาลควรต้องให้ความสําคัญกับการเตรี ยมความพร้อมในทุกภาคส่ วนที่เกี่ยวข้องในการส่งผูต้ อ้ งขัง
คื นสู่ สังคม โดยต้องมี การกําหนดบทบาท อํานาจหน้าที่ ให้ทุกส่ วนบู รณาการร่ วมกัน ได้แก่ ด้านการเตรี ยม
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ผูต้ อ้ งขัง เป็ นบทบาทหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ โดยใช้กระบวนการคืนผูต้ อ้ งขังสู่ สังคมรู ปแบบต่างๆ ,ด้านการ
เตรี ยมความพร้อมครอบครัว เป็ นบทบาทหน้าที่ ของกรมราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม และ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ โดยผ่านทางอาสาสมัครคุมประพฤติ ยุติธรรมชุมชน ,ด้านการ
เตรี ยมสังคม เป็ นบทบาทหน้าที่ของกรมประชาสัมพันธ์ กรมการปกครอง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยผ่าน
การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างกระแสการยอมรับผูพ้ น้ โทษจากสังคม และด้านการเตรี ยมสนับสนุนด้านการทํางาน/
ที่พกั อาศัย เป็ นบทบาทหน้าที่ของภาคเอกชน วัด มูลนิธิ โดยการให้พ้ืนที่ในการฝึ กงาน การจัดตั้งบ้านกึ่งวิถี
6.1.2 ข้อเสนอแนะในระดับปฏิบตั ิ
กรมราชทัณฑ์ควรกําหนดให้มีเรื อนจํานําร่ องเพื่อทดลองให้ภาคเอกชนเข้ามาจัดการกระบวนการคืน
ผูต้ อ้ งขังสู่สงั คม ตั้งแต่การพัฒนาพฤตินิสยั การเตรี ยมความพร้อมก่อนปล่อย และการดูแลหลังปล่อย เพื่อนําไปสู่
การเปลี่ยนแปลงพฤตินิสัยให้กลับตนเป็ นคนดีต่อไปของสังคม และควรเร่ งปฏิรูประบบราชทัณฑ์ไทย โดยการ
สร้างค่านิยมร่ วมกัน
6.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
6.2.1 ควรศึกษาเปรี ยบเทียบในกลุ่มประเทศอาเซียน และเปรี ยบกับประเทศในกลุ่มประเทศแถบ
ยุโรป
6.2.2 ควรศึกษาวิจยั เชิงลึกเพื่อนํามาซึ่ งต้นแบบในการสร้างรู ปแบบวิธีการที่เป็ นเลิศ(Best Practice)
ของรู ปแบบการมีส่วนร่ วมในกระบวนการคืนคนดีสู่สงั คมระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐบาล
6.2.3 ควรมีการศึกษาเชิงกึ่งทดลองต่อยอดการวิจยั รู ปแบบวิธีการที่เป็ นเลิศ(Best Practice)ของ
รู ปแบบการมีส่วนร่ วมในกระบวนการคืนคนดีสู่สงั คมระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐบาล
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การวิ จัย นี้ มี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ ทํา การศึ ก ษาปั ญ หาในการคุ ้ม ครองแรงงานในงานประมงทะเล ตาม
กฎกระทรวงคุม้ ครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557 ซึ่ งออกโดยพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ.
2541 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการจ้าง สภาพการทํางาน ตลอดจนปั ญหาและอุปสรรคในการทํางาน
และการให้ความคุม้ ครองแรงงานในงานประมงทะเล และศึ กษามาตรการทางกฎหมายเกี่ ยวกับการคุม้ ครอง
แรงงานในงานประมงทะเลในกฎกระทรวงคุม้ ครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557 เปรี ยบเที ยบกับ
มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ของประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริ กา เพื่อ
วิเคราะห์ปัญหาเกี่ ยวกับการคุม้ ครองแรงงานในงานประมงทะเลในประเทศไทย และหาแนวทางแก้ปัญหาการ
คุม้ ครองแรงงานดังกล่าวให้มีประสิ ทธิ ภาพและความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ซึ่ งผลการศึ กษาพบว่าการคุ ม้ ครอง
แรงงานในงานประมงทะเลตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ประกอบกฎกระทรวงคุ ม้ ครอง
แรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557 ยังไม่มีการกําหนดนิ ยามเวลาทํางานในงานประมงทะเล ทําให้มีความไม่
ชัดเจนในการกําหนดเวลาทํางานและเวลาพักผ่อนของแรงงานประมง ทั้งยังมีความไม่เหมาะสมในการกําหนด
จํานวนวันหยุดประจําปี ในงานประมงทะเล รวมตลอดถึงปั ญหาความไม่ชดั เจนในเงื่ อนไขเกี่ ยวกับสุ ขลักษณะ
สําหรับการจัดห้องนํ้าห้องส้วมบนเรื อประมงทะเลและปั ญหาเรื่ องบทกําหนดโทษที่อาจไม่เหมาะสมในปั จจุบนั
จากการศึกษาผูว้ จิ ยั เห็นควรเสนอแนะแก้ไขกฎกระทรวงคุม้ ครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557
ในส่ วนที่เกี่ยวกับกําหนดเวลาทํางาน กําหนดจํานวนวันหยุดประจําปี เงื่อนไขเกี่ยวกับสุ ขลักษณะสําหรับการจัด
ห้องนํ้าห้องส้วมบนเรื อประมงทะเล และบทกําหนดโทษในงานประมงทะเล
คําสําคัญ:แรงงานประมงทะเล , การคุม้ ครองแรงงาน
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ABSTRACT

This thesis aims to study the problems of protections in marine fishing labouraccording to the
Ministerial Regulation on Labour Protection in the Marine Fisheries Act, BE 2557, issued by the Labour
Protection Act BE 2541. The purpose is to study the conditions of employment, working conditions as well as
the problems and obstacles of works and the protection of labour. The study also aims to identify the terms and
differences between legal measures under The MinisterialRegulation on the Protection of Labour in Marine
Fisheries, BE 2557, and those of International Labour Organization Japan and the United States. With that
problems identified, the study attempts to provide feasible solutions to enhance protection in marine fishing labour
under Thai law contexts.The study found that the protection of marine fishing labour under the Labour Protection
Act BE 2541, together with the Ministerial Regulations on Labour Protection in Marine Fisheries, BE 2557, do
not currently contain an explicit definition of working and resting times for marine fisheries. In addition, the
number of annual holidays for marine fishing labour is still neither appropriate nor adequate. There is also a
room to improve the sanitary requirements for toilet facilities on marine fishing boats, and the enforcement of
offences
According to the study, the researcher should propose the amendment to the Ministerial Regulations on
Labour Protection in the Marine Fisheries Act, BE 2557, in relation to the work schedule. Set the number of
annual holidays. Hygienic conditions for toilet facilities, toilets, fishing boats And penalties in the Marine Fisheries.
KEYWORDS:marine fishing labour , labour protections

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหา

งานประมงทะเลเป็ นงานหนึ่ งที่มีความสําคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย แรงงานในงานประมงทะเล
จึ ง ควรได้รั บ การคุ ม้ ครองไม่ น้อยกว่า แรงงานทั่ว ไป แต่ ป รากฏว่า การคุ ม้ ครองแรงงานในงานประมงทะเล
ตามกฎกระทรวงคุม้ ครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557 ซึ่ งออกโดยพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 มาตรา 22 ยัง พบปั ญ หาต่ างๆ ในการคุ ้ม ครองแรงงานในงานประมงทะเล กล่ า วคื อ ปั ญ หาความ
ไม่ชัดเจนของเวลาทํางาน โดยกฎกระทรวงคุม้ ครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557 ข้อ 5 กําหนดให้
นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างมีเวลาพักไม่นอ้ ยกว่า 10 ชัว่ โมง ในระยะเวลาการทํางาน 24 ชัว่ โมง และไม่นอ้ ยกว่า 77
ชัว่ โมง ในระยะเวลาการทํางาน 7 วัน และจัดทําหลักฐานเวลาพักไว้ เพื่อให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบ ใน
กรณี ฉุกเฉิ นหรื อจําเป็ น นายจ้างอาจให้ลูกจ้างทํางานในเวลาพักได้โดยต้องจัดให้มีเวลาพักชดเชยโดยเร็ ว ทําให้
อาจเกิ ดปั ญหาว่าการกําหนดเพียงให้นายจ้างจัดเวลาพักดังกล่าว ลูกจ้างในงานประมงทะเลอาจต้องทํางาน 13
ชัว่ โมงต่อหนึ่งวัน และเวลาพัก10 ชัว่ โมงต่อวัน อาจเป็ นการแบ่งช่วงพักทําให้แรงงานประมงไม่ได้รับการพักผ่อน
ต่อเนื่องในจํานวนที่เพียงพอต่อสุขภาพร่ างกายปั ญหาการคุม้ ครองให้ลูกจ้างในแรงงานประมงทะเลได้รับวันหยุด
ที่ เหมาะสมโดยกฎกระทรวงฯ ข้อ 12 กําหนดให้ลูกจ้างมีเพียงวันหยุดเดี ยว คือให้ลูกจ้างในงานประมงทะเลมี
วันหยุดประจําปี เพียงปี ละ 30 วัน ซึ่ งเป็ นการกําหนดให้ลูกจ้างในแรงงานประมงทะเลได้รับความคุม้ ครองน้อย
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กว่าลูกจ้างทั่วไปที่ ได้รับวันหยุดอันประกอบด้วยวันหยุดประจําสัปดาห์ๆหนึ่ งไม่น้อยกว่า 1 วัน วันหยุดตาม
ประเพณี ปีหนึ่งไม่นอ้ ยกว่า 13 วัน และวันหยุดพักผ่อนประจําปี ปี หนึ่งไม่นอ้ ยกว่า 6 วัน ปั ญหาการจัดห้องนํ้าห้อง
ส้วมบนเรื อประมง โดยกฎกระทรวงฯ ข้อ 16 กําหนดให้นายจ้างจัดให้มีห้องส้วม ในจํานวนที่ เพียงพอ เพื่อให้
เหมาะสมกับการทํางานและระยะเวลาการใช้ชีวิตบนเรื อ โดยไม่มีความชัดเจนถึงความเหมาะสมกับขนาดของ
เรื อประมงในการจัดให้มีสว้ ม จึงก่อให้เกิดปั ญหาต่อนายจ้างในการปฏิบตั ิตามกฎหมายได้จริ ง และปั ญหาเรื่ องบท
กําหนดโทษในการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายคุม้ ครองแรงงานในงานประมงทะเล โดยไม่ว่าจะเป็ นการ
กระทําผิดข้อใดในกฎกระทรวงคุม้ ครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557 ก็ลงโทษได้เพียงสถานเดียว คือ
อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 144 ฐานฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา 22
อีกทั้งแรงงานในงานประมงทะเลเป็ นหนึ่งในกลุ่มเสี่ ยงในการค้ามนุษย์ ซึ่ งสหรัฐอเมริ กาได้นาํ ไปพิจารณาในการ
จัดทํารายงานการค้ามนุษย์ (Trafficking in Persons Report – TIP Report ) อีกด้วย

2. วัตถุประสงค์ ในการศึกษา

(1) เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุม้ ครองแรงงานในงานประมงทะเลในประเทศไทย
ในต่างประเทศ และระหว่างประเทศ
(2) เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการคุม้ ครองแรงงานในงานประมงทะเลในประเทศไทย
(3) เพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาการคุม้ ครองแรงงานในงานประมงทะเล

3. สมมติฐานในการศึกษา

แม้การคุม้ ครองแรงงานในงานประมงทะเล กฎกระทรวงคุม้ ครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ.
2557 ซึ่ งออกโดยพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กําหนดให้การคุม้ ครองแรงงานในงานประมงทะเล
แตกต่างไปจากพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และอีกส่ วนหนึ่ งให้ใช้บงั คับตามพระราชบัญญัติ
คุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งเป็ นการคุม้ ครองแรงงานทัว่ ไป แต่ตามกฎกระทรวงคุม้ ครองแรงงานในงานประมง
ทะเล พ.ศ. 2557 ข้อ 5 ข้อ 12 ข้อ 16 ยังให้ความคุม้ ครองแรงงานในงานประมงทะเลในเรื่ องนิ ยามเวลาทํา งาน
วันหยุดประจําปี การกําหนดให้จดั ห้องส้วมบนเรื อ ไม่สอดคล้องเหมาะสม และไม่ได้กาํ หนดบทกําหนดโทษทาง
อาญาไว้ อันเป็ นช่องว่างให้นายจ้างสามารถเอาเปรี ยบลูกจ้าง จนทําให้ขาดแคลนแรงงานในงานประมงทะเล
ดังนั้น หากได้ทาํ การแก้ไขเพิ่ มเติ ม กฎหมายคุ ม้ ครองแรงงานในงานประมงทะเลให้ส อดคล้องกัน และเพิ่ ม
มาตรการในการให้ความคุม้ ครองแก่แรงงานในงานประมงทะเลมากขึ้น ย่อมเป็ นผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
ความมัน่ คงทางสังคมไทยต่อไป ผูว้ จิ ยั จึงเห็นว่าจําเป็ นต้องมีการแก้ไขปรับปรุ งเพิ่มเติมบทบัญญัติกฎหมายเพื่อให้
ความคุม้ ครองแรงงานในงานประมงทะเล เกี่ยวกับนิ ยามเวลาทํางาน วันหยุดประจําปี การกําหนดให้จดั ห้องส้วม
บนเรื อ และบทกําหนดโทษ ให้เหมาะสมและเป็ นธรรม

4. วิธีดําเนินการศึกษา

การศึ กษานี้ เป็ นการวิจยั เชิ งเอกสาร (Documentary Research) โดยค้นคว้าจากเอกสารภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ไม่วา่ จะเป็ นบทบัญญัติกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องหรื อข้อคิดเห็นต่างๆทั้งของไทยและ
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ของต่างประเทศ เฉพาะอนุสัญญาฉบับที่ 188 ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) กฎหมายของประเทศ
ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริ กา ซึ่ งได้รวบรวมข้อมูลจากเอกสารดังกล่าวมาวิเคราะห์หาข้อสรุ ป ตลอดจนข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data) ในเว็บไซต์ต่างๆ

5. สรุ ป

จากการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายในการคุม้ ครองแรงงานในงานประมงทะเล ผูว้ จิ ยั ขอสรุ ป ดังนี้
5.1 ปั ญหาความไม่ชดั เจนของเวลาทํางาน
หลักกฎหมายขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ได้มีอนุสญ
ั ญา ฉบับที่ 188 ว่าด้วยการทํางานในภาค
การประมง ค.ศ. 2007 มาตรา 13 (ข) มาตรา 14 (ข) และข้อแนะนําฉบับที่ 7 ว่าด้วยชัว่ โมงในการทํางานภาคประมง
ทะเล Hours of Work (Fishing) Recommendation, 1920 (No.7) กําหนดให้เจ้าของเรื อประมงจะจัดให้แรงงาน
ประมงมีระยะเวลาพักตามปกติในช่วงเวลาที่ เพียงพอต่อสุ ขภาพและความปลอดภัย ชัว่ โมงพักผ่อนขั้นตํ่าของ
แรงงานประมงสําหรับเรื อประมงทุกขนาดที่อยูใ่ นทะเลเกินกว่าสามวัน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดความเหนื่ อยล้า
โดยชัว่ โมงพักผ่อนขั้นตํ่าต้องไม่นอ้ ยกว่า 10 ชัว่ โมงในช่วงเวลา 24 ชัว่ โมง และไม่นอ้ ยกว่า 77 ชัว่ โมงในช่วงเวลา
7 วัน เว้นแต่ มีเหตุผลเฉพาะและมีขอ้ จํากัดเป็ นการชัว่ คราว แต่ตอ้ งจัดให้แรงงานประมงมีช่วงเวลาพักผ่อนชดเชย
โดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้ ทั้งนี้ ต้องไม่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพและความปลอดภัยของแรงงานประมงและ
กําหนดชั่วโมงในการทํางาน 8 ชั่วโมงต่อวัน หรื อ 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เห็ นได้ว่าหลักกฎหมายขององค์การ
แรงงานระหว่างประเทศกําหนดชัว่ โมงเวลาพัก กําหนดเวลาทํางานไว้แต่ยงั ไม่ครอบคลุมถึงสภาพปั ญหาการ
พักผ่อนที่ต่อเนื่องเพียงพอ เนื่องจากการกําหนดเพียงให้มีเวลาพัก 10 ชัว่ โมงต่อวัน ไม่คุม้ ครองกรณี นายจ้างจัดให้
ลูกจ้างในแรงงานประมงทํางานสลับหยุดพัก ซึ่ งหากภายใน 24 ชัว่ โมง นายจ้างกําหนดให้หยุดพักเป็ นครั้งๆ ละ
ประมาณ 4 ชัว่ โมง เนื่ องจากขั้นตอนการลงอวนจนถึงคัดแยกปลาแต่ละครั้งใช้เวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 4 ชัว่ โมง
ทั้งด้วยสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขันทางอุตสาหกรรมการประมงที่ทาํ ให้นายจ้างต้องการให้มีการลงอวนหลาย
ครั้งต่อวัน จึ งทําให้ลูกจ้างในแรงงานประมงไม่ได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอ และยิ่งหากเป็ นการออกเรื อใน
ระยะยาวยิง่ ทําให้ร่างกายอ่อนเพลียสะสม สุขภาพทรุ ดโทรม และอาจเกิดอันตรายในระหว่างการทํางานได้
ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายที่ให้ความคุม้ ครองแรงงานประมงโดยแบ่งขนาดของเรื อที่ 30 ตันกรอส หาก
เป็ นเรื อที่มีขนาดตํ่ากว่า 30 ตันกรอส คุม้ ครองโดยLabour Standards Law (Law No.49 of April 7, 1947) แต่ถา้ เรื อ
ขนาด ตั้งแต่ 30 ตันกรอสขึ้นไป จะคุม้ ครองโดยMariners'Law (Law No.100, September 1, 1947) ซึ่ งกฎหมายทั้ง
สองฉบับกําหนดการคุม้ ครอง กําหนดเวลาทํางานปกติ 8 ชัว่ โมงต่อวัน และ40 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ เหมือนกันแต่ใน
Mariners'Law (Law No.100, September 1, 1947) มีการกําหนดเรื่ องกําหนดเวลาทํางานเพิ่มเติมว่าแม้ในกรณี เหตุ
จําเป็ นก็ให้ลูกจ้างในแรงงานประมงทํางานสู งสุดได้ไม่เกิน 14 ชัว่ โมงต่อวัน และไม่เกิน 72 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ ซึ่ง
เท่ากับว่าไม่วา่ กรณี จาํ เป็ นเพียงใดลูกจ้างในแรงงานประมงจะมีเวลาพักไม่นอ้ ยกว่า 10 ชัว่ โมงต่อวัน ผูว้ ิจยั เห็นว่า
การควบคุมในการกําหนดเวลาสูงสุดเป็ นการให้ความคุม้ ครองแก่แรงงานประมงทะเลที่เป็ นการสอดคล้องกับการ
กําหนดเวลาพักได้เหมาะสมและแม้กฎหมายของประเทศญี่ปุ่นไม่มีการคุม้ ครองไปถึงกรณี นายจ้างให้ทาํ งานสลับ
หยุดพักเช่นกัน แต่ในเวลาปกติลูกจ้างก็ได้รับความคุม้ ครองโดยการทํางานไม่เกิน 8 ชัว่ โมงต่อวัน และ 40 ชัว่ โมง
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ต่อสัปดาห์ เพียงแต่ดว้ ยลักษณะงานของแรงงานประมงที่อาจมีความไม่แน่นอนจึงมีการกําหนดเฉพาะกรณี จาํ เป็ น
ให้ลูกจ้างในแรงงานประมงทํางานสูงสุดได้ไม่เกิน 14 ชัว่ โมงต่อวัน และไม่เกิน 72 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
สหรั ฐอเมริ กา United State code29 มาตรา 207 มี การกําหนดชั่วโมงทํางานของการจ้างงานแรงงาน
ประมงหรื องานที่ จาํ เป็ นต้องมี ช่วั โมงการทํางานที่ ไม่สมํ่าเสมอให้นายจ้างว่าจ้างลูกจ้างสัปดาห์ละไม่เกิ น 40
ชัว่ โมง ซึ่ งหากพิจารณาแล้วเท่ากับว่าการทํางานต่อวันโดยเฉลี่ยไม่เกิ นวันละ 8 ชัว่ โมง โดยมาตรา 784.1 ของ
พระราชบัญญัติ The Fair Labor Standards ซึ่งใช้บงั คับกับแรงงานทัว่ ไป ได้กาํ หนดยกเว้นมิให้นาํ หลักเกณฑ์เรื่ อง
ช่วงเวลาทํางานมาบังคับใช้กบั งานประมงทะเล แต่ให้แต่ละมลรัฐกําหนดหลักเกณฑ์ช่วงเวลาทํางานของแรงงาน
ประมงเพื่อใช้กบั แรงงานประมงของบรรดาเรื อประมงที่ข้ ึนทะเบียนกับหน่วยงานดูแลของมลรัฐนั้น อย่างไรก็ตาม
ขอบเขตในการศึ กษานี้ มุ่งเพียงกฎหมายกลางของสหรัฐจึ งมิได้ทาํ การศึ กษาในหลักเกณฑ์ของระดับมลรัฐ ซึ่ ง
ผูว้ ิจยั เห็ นว่าการให้ความคุม้ ครองกับแรงงานประมงซึ่ งมีสภาพการทํางานที่ แตกต่างจากแรงงานทัว่ ไปก็ควรมี
กฎหมายเฉพาะในการให้ความคุม้ ครองแรงงานประมง และด้วยลักษณะของระบบการปกครองของสหรัฐอเมริ กา
ที่ให้บรรดารัฐทั้งปวงยังคงมีความเป็ นอิสระในการตรากฎหมายและหลักเกณฑ์ในบางเรื่ อง จึงทําให้รูปแบบการ
บังคับใช้กฎหมายอยูใ่ นลักษณะเพื่อความสอดคล้องต่อรู ปแบบการปกครองและสภาพภูมิมลรัฐนั้นๆ
ประเทศไทยกฎกระทรวงคุม้ ครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ.2557 กําหนดเพียงให้มีเวลาพักไม่
น้อยกว่า 10 ชัว่ โมง ในระยะเวลาการทํางาน 24 ชัว่ โมง และไม่นอ้ ยกว่า 77 ชัว่ โมง ในระยะเวลาการทํางานเจ็ดวัน
แต่หากกรณี ฉุกเฉิ นหรื อจําเป็ นนายจ้างอาจให้ลูกจ้างทํางานในเวลาพักได้เพียงจัดให้มีเวลาพักชดเชยโดยเร็ ว ซึ่ ง
จากการศึกษาผูว้ จิ ยั พบว่าการที่ประเทศไทยไม่มีกาํ หนดเวลาทํางานที่แน่นอน และในกรณี ฉุกเฉิ นหรื อจําเป็ นก็ไม่
มีกาํ หนดเวลาสูงสุดที่ให้ลูกจ้างทํางาน
5.2 ปัญหาวันหยุดประจําปี ในงานประมงทะเล
อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 188 ว่าด้วยการทํางานในภาคการประมง ค.ศ. 2007
ไม่ได้มีรายละเอียดเกี่ ยวกับเรื่ องนี้ ชดั เจน มีเพียงมาตรา 16 (ข) กําหนดให้ระบุถึงข้อตกลงขั้นตํ่าที่ ตอ้ งมี อยู่ใน
ข้อตกลงการทํางานของแรงงานประมงตามที่ปรากฏในภาคผนวก 2 (ฎ) จํานวนวันลาประจําปี โดยได้รับค่าจ้าง แต่
ในอนุ สัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 146 ว่าด้วยวันหยุดพักผ่อนประจําปี โดยได้รับค่าจ้างของ
คนงานเรื อเดินทะเล ค.ศ. 1976(Seafares' Annual Leave with Pay Convention, 1976 (No.146) article 2 article 3)
ซึ่ งนํามาใช้กบั แรงงานชาวประมงด้วย กําหนดให้คนงานประจําเรื อที่ทาํ งานต่อเนื่ องครบ 1 ปี ย่อมมีสิทธิ ได้รับ
วันหยุดประจําปี โดยได้รับค่าจ้างตามระยะเวลาที่กาํ หนดซึ่งไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน ในการทํางาน 1 ปี ถ้าคนประจําเรื อ
ทํางานในปี ใดไม่ครบ 1 ปี ให้มีสิทธิ ในวันหยุดพักผ่อนประจําปี ตามส่ วนของระยะเวลาการทํางานในปี นั้นผูว้ จิ ยั
เห็ นว่าหลักกฎหมายขององค์การแรงงานระหว่างประเทศกําหนดในเรื่ องของวันหยุดมีเพียงวันหยุดพักผ่อน
ประจําปี ไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน และหากทํางานไม่ครบ 1 ปี มีสิทธิ ตามส่ วน ซึ่ งหากพิจารณาเปรี ยบเทียบกับลักษณะ
การทํางานทัว่ ไปกับงานในแรงงานประมงทะเลแล้วเห็นได้วา่ ลักษณะการทํางานของงานประมงทะเลนั้น มีความ
ยากลําบากไม่นอ้ ยกว่างานทัว่ ไปหรื ออาจจะมากกว่า ทั้งต้องอาศัยความแข็งแรงโดยมีความพร้อมของร่ างกายอยู่
เสมอ แต่มีกาํ หนดวันหยุดเป็ นวันหยุดประจําปี 30 วัน เพียงอย่างเดียวไม่มีวนั หยุดอย่างอื่น เมื่อเทียบกับงานทัว่ ไป
ที่ มีวนั หยุดประจําปี วันหยุดประจําสัปดาห์ และวันหยุดตามประเพณี รวมแล้วปี หนึ่ งมีวนั หยุดมากกว่า 30 วัน
อย่างมาก จึงเห็นได้วา่ เป็ นการไม่สอดคล้องกับเวลาการพักผ่อนที่เพียงพอ หรื อเหมาะสมกับลักษณะงาน
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กฎหมายของสหรั ฐ อเมริ ก า Commercial Fishing Industry Vessel Safety Act of 1988 ไม่ ไ ด้ก ํา หนด
วันหยุดประจําปี สําหรับแรงงานประมงไว้ และแรงงานประมงก็ไม่อยูภ่ ายใต้กฎหมายแรงงานของพระราชบัญญัติ
The Fair Labor Standards ดังที่ ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้นประเทศญี่ ปุ่น Mariners'Law (Law No.100, September 1,
1947) มาตรา 75 กําหนดวันหยุด 15 วัน ต่อการทํางานต่อเนื่ อง 6 เดือน และจะได้รับวันหยุด เพิ่มให้ 5 วัน ทุก 3
เดื อน ส่ วน Labour Standards Law มี จาํ นวนวันทํางานคงที่ ต่อปี ขึ้ นอยู่กับอายุง าน แต่ไม่นํามาใช้กับลู ก จ้า งที่
ทํางานบนเรื อประมงเห็ นได้ว่าแม้ประเทศญี่ ปุ่นกําหนดให้ความคุม้ ครองลูกจ้างแรงงานประมงทะเลสําหรับ
เรื อประมงขนาด 30 ตันกรอสขึ้นไป โดยกําหนดวันหยุดประจําปี เริ่ มต้นที่ 15 วัน ต่อการทํางานครบ 6 เดือน แต่ก็
ให้สิทธิ ได้รับวันหยุด เพิ่ม 5 วัน ต่อการทํางานต่อเนื่ องครบทุก 3 เดื อน ซึ่ งเป็ นการให้ความคุม้ ครองลูกจ้างใน
แรงงานประมงน้อยกว่าองค์การแรงงานระหว่างประเทศ คือ 30 วันต่อ 1 ปี กล่าวคือ ลูกจ้างแรงงานประมงทะเล
ของประเทศญี่ปุ่นทํางาน 1 ปี ได้สิทธิวนั หยุดประจําปี เพียง 25 วัน แต่หากลูกจ้างแรงงานประมงทํางานต่อเนื่องไป
อีกก็จะได้รับสิ ทธิ วนั หยุดเพิ่มตามอายุการทํางานทุก 3 เดือน ซึ่ งสอดคล้องกับระยะเวลาการทํางานประมงที่ตอ้ ง
ใช้สภาพร่ างกายต่อเนื่ อง เมื่อทํางานหนักเป็ นเวลานานขึ้นก็ควรได้รับการพักผ่อนที่มากขึ้นด้วยเพื่อให้ร่างกายมี
โอกาสได้ฟ้ื นฟูเพื่อความพร้อมในการทํางานแรงงานประมง
การคุม้ ครองแรงงานทัว่ ไปในเรื่ องวันหยุดลูกจ้างจะได้รับสิ ทธิ วนั หยุดตามประเพณี ไม่นอ้ ยกว่า 13 วัน
วันหยุดประจําสัปดาห์ๆละ ไม่นอ้ ยกว่า 1 วัน และวันหยุดพักผ่อนประจําปี ไม่นอ้ ยกว่าปี ละ 6 วัน ซึ่ งหากคํานวณ
โดยประมาณปี หนึ่งลูกจ้างในแรงงานทัว่ ไปจะได้รับสิ ทธิวนั หยุดไม่นอ้ ยกว่าปี ละ 67 วัน แต่กฎกระทรวงคุม้ ครอง
แรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ.2557 ข้อ 12 ให้กาํ หนดวันหยุดประจําปี เพียงปี ละไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน เพียงอย่างเดียว
5.3 ปัญหาการจัดห้ องนํา้ ห้ องส้ วมบนเรื อประมง
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ สหรัฐอเมริ กา และประเทศญี่ปุ่น พบว่าผูว้ ิจยั เห็นว่าแม้กฎหมายของ
ประเทศไทย กฎกระทรวงคุม้ ครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. 2557 ข้อ 16 มีความสอดคล้องกับอเมริ กา United
State code46 มาตรา 11101 กําหนดโดยคํานึ งประเภทของเรื อในการจัดที่ พกั สถานที่ เช่ น ที่ ซักล้างทําความ
สะอาด มีแหล่งนํ้าร้อนและนํ้าเย็นอ่างล้างหน้าและฝักบัวอาบนํ้าที่ เหมาะสมและจํานวนเพียงพอสําหรับลูกเรื อ
และมาตรา 159.7 มี การกําหนดให้ผูต้ รวจการชายฝั่ งซึ่ ง ได้รับการรั บรองสามารถเข้าตรวจสอบอุปกรณ์ ด้า น
สุ ขอนามัย รวมถึงห้องนํ้าที่ ตอ้ งมาตรฐานด้านสุ ขลักษณะตามที่ได้กาํ หนดไว้ และสอดคล้องกับอนุสัญญาของ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ มาตรา 26 ที่กาํ หนดให้ที่พกั อาศัยบนเรื อประมงไม่จาํ กัดขนาดเรื อที่ชกั ธงของ
ประเทศตนต้องมีขนาดและคุณภาพที่เพียงพอ และมีอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการทํางานบนเรื อและระยะเวลาการ
ใช้ชีวติ บนเรื อ โดยเฉพาะอย่างยิง่ มาตรการต่าง ๆ ดังกล่าว ซึ่งต้องกล่าวถึงเรื่ องอุปกรณ์สุขภัณฑ์ รวมถึง ห้องสุขา
และสิ่ งอํานวยความสะดวกในการซักล้าง และการจัดให้มีน้ าํ ร้อนและนํ้าเย็นที่เพียงพอ แต่เห็นได้วา่ ทั้งกฎหมาย
ของประเทศไทย สหรัฐอเมริ กา และองค์การแรงงานระหว่างประเทศไม่ได้กาํ หนดขนาดของเรื อที่ชดั เจนว่าขนาด
เรื อเท่าใดควรมีหอ้ งนํ้า ห้องส้วมขนาดเท่าใด เพียงใด จึงเหมาะสม เนื่ องจากปั ญหาความไม่ชดั เจนส่งผลต่อการที่
นายจ้างจะปฏิบตั ิให้ถูกต้องเหมาะสม ผูว้ จิ ยั เห็นว่าการคุม้ ครองสุขภาพอนามัยของลูกจ้างแรงงานประมง โดยการ
จัดให้มีห้องนํ้าห้องส้วมบนเรื อสามารถทําได้และมี ความสําคัญต่อการทํางานบนเรื อประมงแต่การคุ ม้ ครอง
นายจ้างหากจะต้องถูกลงโทษจากการปฏิ บตั ิฝ่าฝื นกฎหมายใดกฎหมายนั้นก็ควรมีความชัดเจนและเหมาะสม
เช่นกัน นอกจากนี้ การกําหนดให้นายจ้างต้องจัดให้มีห้องนํ้า ห้องส้วมโดยไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็ นจริ ง
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ย่อมเป็ นปั ญหาในการปฏิ บัติให้กับนายจ้า ง จึ งอาจส่ งผลให้ลูกจ้างแรงงานประมงไม่ได้รับความคุ ้มครองที่
เหมาะสม โดยพิจารณาจากขนาดเรื อที่แตกต่างกันสภาพความจําเป็ นและเหมาะสมของการจัดให้มีห้องนํ้า ห้อง
ส้วมบนเรื อย่อมแตกต่างกัน ดังเช่นประเทศญี่ปุ่นที่มีกฎหมาย Mariners Law article 81 กําหนดให้เรื อขนาด 30 ตัน
กรอสขึ้นไปเจ้าของเรื อต้องจัดให้มีหอ้ งนํ้า ห้องส้วมให้ถูกสุขลักษณะและความสะอาดบนเรื อ
5.4 ปัญหาเรื่ องบทกําหนดโทษ
กฎกระทรวงคุม้ ครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557 มีกาํ หนดโทษเท่ากันดังกล่าว คือ จําคุกไม่
เกิน 1 ปี หรื อปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรื อทั้งจําทั้งปรับ ส่งผลทําให้การให้ความคุม้ ครองลูกจ้างแรงงานประมง
ทะเลในแต่ละเรื่ องนั้นนายจ้างให้ความเกรงกลัวต่อโทษไม่ต่างกัน ในขณะที่พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ.
2541 คุม้ ครองแรงงานทัว่ ไปนั้นมีโทษตํ่าที่สุดคือ จําคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 2,000 บาท และโทษสู งที่สุด
คือ จําคุกไม่เกิ น 1 ปี ปรับไม่เกิ น 200,000 บาท ดังนั้น การกําหนดโทษอัตราเดี ยวสําหรับการคุม้ ครองแรงงาน
ประมงทะเลจึงยังไม่เหมาะสม และหากพิจารณาอนุสัญญาเป็ นกฎหมายระหว่างประเทศ มีเพียงมาตรการบังคับ
ทางแพ่ง เช่น กรณี ลูกเรื อตกค้าง กําหนดให้นายจ้างเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่าย แต่ไม่สามารถกําหนดบทลงโทษทางอาญา
ให้บงั คับใช้กบั ประเทศสมาชิกได้ สําหรับสหรัฐอเมริ กา Commercial Fishing Industry Vessel Safety Act of 1988
มาตรา 4507 ได้กาํ หนดโทษทางอาญาไว้ใช้บงั คับกับแรงงานในงานประมงทะเลด้วย โดยไม่มีการกําหนดโทษใน
แต่ละความผิดเช่นเดียวกับประเทศไทย ส่ วนประเทศญี่ปุ่นแม้ไม่ได้กาํ หนดโทษทางอาญาเกี่ ยวกับการคุม้ ครอง
แรงงานประมงทะเลไว้โดยเฉพาะ แต่มีกาํ หนดโทษไว้ในกรณี ฝ่าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายคุม้ ครองแรงงาน
มาตรา 117 - 121 สําหรับเรื อประมงขนาดน้อยกว่า 30 ตันกรอส และกรณี ฝ่าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิกฎหมายชาวประมง
มาตรา 122 - 135 สําหรั บเรื อประมงขนาดตั้งแต่ 30 ตันกรอสขึ้ นไป ซึ่ งเป็ นการจัดระดับอัตราโทษให้มีความ
แตกต่างและเหมาะสมกับฐานความผิดทั้งเพิ่มความเกรงกลัวต่อโทษในฐานความผิดที่สาํ คัญ เช่น ในเรื อประมง
ขนาด 30 ตันกรอสขึ้นไป ใน article 123 ความผิดเกี่ยวกับความปลอดภัยกําหนดอัตราโทษถึงอัตราโทษจําคุกไม่
เกิน 5 ปี หรื อความผิดเกี่ยวกับการรักษาชีวิตมนุษย์ กําหนดอัตราโทษถึงอัตราโทษจําคุก ไม่เกิน 3 ปี หรื อปรับไม่
เกิ น 1 ล้านเยน แต่หากเป็ นความผิดเพียงเกี่ ยวกับเอกสาร เช่น สัญญาจ้าง กําหนดอัตราโทษเพียงจําคุกไม่เกิ น 6
เดือน หรื อปรับไม่เกิน 300,000 เยน เป็ นต้น

6.ข้ อเสนอแนะ

6.1 การกําหนดนิยามเวลาทํางานในงานประมงทะเล
หลักกฎหมายขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ สหรัฐอเมริ กา และประเทศญี่ปุ่น พบว่ากําหนดให้มี
เวลาทํางานในงานประมงทะเลโดยเฉลี่ย จํานวน 8 ชัว่ โมงต่อวัน ซึ่ งถ้ามีการคุม้ ครองแรงงานประมงทะเลโดย
กําหนดเวลาทํางานในงานประมงทะเลให้แน่นอนแล้วจะทําให้แรงงานประมงทะเลมีเวลาพักที่ติดต่อกันเป็ นเวลา
แน่นอนและเพียงพอต่อร่ างกาย ผูว้ ิจยั จึงเห็นว่าเพื่อความปลอดภัยในการทํางานและสุ ขภาพของแรงงานประมง
ควรกําหนดนิยามเวลาทํางานให้ชดั เจน เป็ นเวลาจํานวน 8 ชัว่ โมงต่อวัน นอกจากนั้น ควรพิจารณากําหนดเพดาน
ชัว่ โมงการทํางานสู งสุ ดต่อวัน เห็ นได้จากประเทศญี่ปุ่น นอกจากมีกฎหมายที่ ให้ความคุม้ ครองแรงงานประมง
โดยแบ่งขนาดของเรื อที่ขนาด 30 ตันกรอส โดยเรื อที่มีขนาดตํ่ากว่า 30 ตันกรอส มี Labour Standards Law (Law
No.49 of April 7, 1947) คุ ้ม ครอง แต่ ถ า้ เรื อขนาด ตั้ง แต่ 30 ตัน กรอสขึ้ น ไป จะมี Mariners'Law (Law No.100,
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September 1, 1947) คุม้ ครอง ซึ่ งกฎหมายทั้งสองฉบับกําหนดการคุม้ ครอง กําหนดเวลาทํางานปกติ 8 ชัว่ โมงต่อ
วัน และ40 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ เหมือนกันแต่ใน Mariners'Law (Law No.100, September 1, 1947) มีการกําหนด
เรื่ องกําหนดเวลาทํางานเพิ่มเติมว่าแม้ในกรณี เหตุจาํ เป็ นก็ให้ลูกจ้างในแรงงานประมงทํางานสู งสุ ดได้ไม่เกิน 14 ชัว่ โมง
ต่อวัน และไม่เกิน 72 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ ซึ่ งเท่ากับว่าไม่วา่ กรณี จาํ เป็ นเพียงใดลูกจ้างในแรงงานประมงจะมีเวลาพัก
ไม่นอ้ ยกว่า 10 ชัว่ โมงต่อวัน เพื่อเป็ นหลักประกันว่าแรงงานประมงไทยจะได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอในแต่ละวัน
6.2 วันหยุดประจําปี ในงานประมงทะเล
เมื่ อพิจารณาแม้กฎหมายของประเทศสหรั ฐอเมริ กาไม่ ได้ก ําหนดวันหยุดประจําปี สําหรั บ แรงงาน
ชาวประมงไว้ แต่องค์การแรงงานระหว่างประเทศกําหนดให้คนงานประจําเรื อที่ทาํ งานต่อเนื่ องครบ 1 ปี ย่อมมี
สิ ทธิได้รับวันหยุดประจําปี โดยได้รับค่าจ้างตามระยะเวลาที่กาํ หนดซึ่งไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน ในการทํางาน 1 ปี ถ้าคน
ประจําเรื อทํางานในปี ใดไม่ครบ 1 ปี ให้มีสิทธิในวันหยุดพักผ่อนประจําปี ตามส่ วนของระยะเวลาการทํางานในปี
นั้น และประเทศญี่ปุ่น กําหนดว่าลูกจ้างที่ ทาํ งานบนเรื อที่ มีขนาด 30 ตันกรอส หรื อมากกว่าขึ้นไป เมื่อลูกจ้าง
ทํางานต่อเนื่ องกันครบ 1 ปี มีสิทธิ หยุดประจําปี ได้ 15 วัน โดยได้รับค่าจ้าง และถ้าลูกจ้างทํางานกับนายจ้างเดิ ม
มากกว่า 1 ปี ลูกจ้างมีสิทธิหยุดเพิ่มขึ้นอีก 3 วันสําหรับทุกๆ 3 เดือนที่ลูกจ้างทํางาน ผูว้ จิ ยั จึงเห็นว่าควรกําหนดให้
ลูกจ้างในแรงงานประมงทะเลมีสิทธิหยุดได้มากกว่า 30 วันต่อปี โดยอาจพิจารณาเพิ่มจํานวนวันให้สาํ หรับลูกจ้าง
ที่ ทาํ งานต่อเนื่ องครบ 1 ปี ขึ้นไป เพิ่มให้อีก 3 วัน ตามอายุงานทุกๆ 3 เดื อน เนื่ องจากหากพิจารณาการคุม้ ครอง
แรงงานทัว่ ไปในเรื่ องวันหยุดลูกจ้างจะได้รับสิ ทธิวนั หยุดตามประเพณี ไม่นอ้ ยกว่า 13 วัน วันหยุดประจําสัปดาห์ๆ
ละ ไม่นอ้ ยกว่า 1 วัน และวันหยุดพักผ่อนประจําปี ไม่นอ้ ยกว่าปี ละ 6 วัน ซึ่งหากคํานวณโดยประมาณปี หนึ่งลูกจ้าง
ในแรงงานทัว่ ไปจะได้รับสิ ทธิ วนั หยุดไม่น้อยกว่าปี ละ 67 วัน แต่กฎกระทรวงคุม้ ครองแรงงานในงานประมง
ทะเล พ.ศ.2557 ข้อ 12 ให้กาํ หนดวันหยุดประจําปี เพียงปี ละไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน เพียงอย่างเดียว จึงเป็ นการที่ลูกจ้าง
ในแรงงานประมงทะเลซึ่ งมี ลกั ษณะงานที่ ยากลําบากกว่าแรงงานทั่วไปแต่กลับได้รับความคุ ม้ ครองในเรื่ อง
วันหยุดน้อยกว่าแรงงานทัว่ ไป ผูว้ ิจัยจึ งเห็ นควรกําหนดวันหยุดประจําปี ในแรงงานประมงทะเลเพิ่มขึ้ นโดย
นอกจากกําหนดวันหยุดพักผ่อนประจําปี ขั้นตํ่าแล้วให้กาํ หนดวันหยุดพักผ่อนประจําปี เพิ่มขึ้นตามอายุงานของ
ลูกจ้างอันเป็ นการกําหนดในลักษณะเดียวกับหลักการคุม้ ครองแรงงานในงานประมงทะเลของประเทศญี่ปุ่น
6.3 ปัญหาการจัดห้ องนํา้ ห้ องส้ วมบนเรื อประมง
แม้กฎหมายของประเทศไทย กฎกระทรวงคุม้ ครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. 2557 ข้อ 16 มีความ
สอดคล้องกับอเมริ กา United State code46 มาตรา 11101 กําหนดโดยคํานึงประเภทของเรื อในการจัดที่พกั สถานที่
เช่น ที่ ซกั ล้างทําความสะอาด มีแหล่งนํ้าร้อนและนํ้าเย็นอ่างล้างหน้าและฝั กบัวอาบนํ้าที่ เหมาะสมและจํานวน
เพียงพอสําหรั บลูกเรื อ และมาตรา 159.7 มี การกําหนดให้ผูต้ รวจการชายฝั่ งซึ่ งได้รับการรั บรองสามารถเข้า
ตรวจสอบอุ ป กรณ์ ด้า นสุ ข อนามัย รวมถึ ง ห้อ งนํ้า ที่ ต ้อ งมาตรฐานด้า นสุ ข ลัก ษณะตามที่ ไ ด้ก ํา หนดไว้ และ
สอดคล้องกับอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ มาตรา 26 ที่กาํ หนดให้ที่พกั อาศัยบนเรื อประมงไม่
จํากัดขนาดเรื อที่ชกั ธงของประเทศตนต้องมีขนาดและคุณภาพที่เพียงพอ และมีอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการทํางาน
บนเรื อและระยะเวลาการใช้ชีวติ บนเรื อ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มาตรการต่าง ๆ ดังกล่าว ซึ่ งต้องกล่าวถึงเรื่ องอุปกรณ์
สุ ขภัณฑ์ รวมถึง ห้องสุ ขา และสิ่ งอํานวยความสะดวกในการซักล้าง และการจัดให้มีน้ าํ ร้อนและนํ้าเย็นที่เพียงพอ
แต่เห็นได้วา่ ทั้งกฎหมายของประเทศไทย สหรัฐอเมริ กา และองค์การแรงงานระหว่างประเทศไม่ได้กาํ หนดขนาด
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ของเรื อที่ชดั เจนว่าขนาดเรื อเท่าใดควรมีหอ้ งนํ้า ห้องส้วมขนาดเท่าใด เพียงใด จึงเหมาะสม เนื่องจากปั ญหาความ
ไม่ชดั เจนส่งผลต่อการที่นายจ้างจะปฏิบตั ิให้ถูกต้องเหมาะสม ผูว้ จิ ยั เห็นว่าการคุม้ ครองสุขภาพอนามัยของลูกจ้าง
แรงงานประมง โดยการจัด ให้มี ห้อ งนํ้า ห้อ งส้ว มบนเรื อ สามารถทํา ได้แ ละมี ค วามสํา คัญ ต่ อ การทํา งานบน
เรื อประมงแต่การคุม้ ครองนายจ้างหากจะต้องถูกลงโทษจากการปฏิบตั ิฝ่าฝื นกฎหมายใดกฎหมายนั้นก็ควรมีความ
ชัดเจนและเหมาะสมเช่นกัน นอกจากนี้ การกําหนดให้นายจ้างต้องจัดให้มีห้องนํ้า ห้องส้วมโดยไม่สอดคล้องกับ
สภาพความเป็ นจริ งย่อมเป็ นปั ญหาในการปฏิบตั ิให้กบั นายจ้าง จึ งอาจส่ งผลให้ลูกจ้างแรงงานประมงไม่ได้รับ
ความคุม้ ครองที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากขนาดเรื อที่แตกต่างกันสภาพความจําเป็ นและเหมาะสมของการจัดให้
มีห้องนํ้า ห้องส้วมบนเรื อย่อมแตกต่างกัน ดังเช่นประเทศญี่ปุ่นที่มีกฎหมาย Mariners Law article 81 กําหนดให้
เรื อขนาด 30 ตันกรอสขึ้นไปเจ้าของเรื อต้องจัดให้มีหอ้ งนํ้า ห้องส้วมให้ถูกสุขลักษณะและความสะอาดบนเรื อ
6.4 ปัญหาเรื่ องบทกําหนดโทษ
อนุสญ
ั ญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศเป็ นกฎหมายระหว่างประเทศ มีเพียงมาตรการบังคับทางแพ่ง
เช่น กรณี ลูกเรื อตกค้าง กําหนดให้นายจ้างเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่าย แต่ไม่สามารถกําหนดบทลงโทษทางอาญาให้บงั คับ
ใช้กับประเทศสมาชิ กได้ สําหรั บสหรั ฐอเมริ กา Commercial Fishing Industry Vessel Safety Act of 1988 มาตรา
4507 ได้กาํ หนดโทษทางอาญาไว้ใช้บงั คับกับแรงงานในงานประมงทะเลด้วย โดยไม่มีการกําหนดโทษในแต่ ละ
ความผิดเช่นเดียวกับประเทศไทย ส่ วนประเทศญี่ปุ่นได้กาํ หนดโทษโดยใช้ขนาดเรื อในการแบ่งกําหนดโทษ แม้
ประเทศไทยจะกําหนดโทษทางอาญาสอดคล้องกับสหรั ฐอเมริ กาแต่เนื่ องจากระบบกฎหมาย และสภาพภูมิ
ประเทศที่ แตกต่างของแต่ละมลรั ฐ สหรั ฐอเมริ กาจึ งกําหนดกฎหมายในลักษณะเป็ นเพียงกฎหมายกลาง ซึ่ ง
แตกต่ า งจากระบบกฎหมายประเทศไทยประกอบกับ ประเทศไทยกํา ลัง เร่ ง แก้ไ ขปั ญ หาการค้า มนุ ษ ย์ซ่ ึ ง
สหรัฐอเมริ กาเป็ นผูจ้ ดั ระดับมาตรฐานขั้นตํ่าในการขจัดการค้ามนุษย์หรื อเทียร์ น้ นั ประเทศไทยจึงมีความจําเป็ น
ในการดําเนิ นการลงโทษทางอาญาอย่างจริ งจังต่อผูก้ ระทําผิดต่อแรงงานประมงซึ่ งอยูก่ ลุ่มอาชีพที่มีความเสี่ ยงต่อ
การค้ามนุษย์เพื่อให้ประเทศไทยได้รับการเลื่อนระดับมาตรฐานขั้นตํ่าในการขจัดการค้ามนุษย์ หรื อเทียร์ ให้ดีข้ ึน
จาก Tier 2 ต่อไป
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กิจการในชั้นศาลได้ ซึ่ งยังมีสหกรณ์ประเภทการเกษตร สหกรณ์ประเภทประมง สหกรณ์ประเภทนิ คม สหกรณ์
ประเภทร้านค้า สหกรณ์ประเภทบริ การ สหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ ไม่อาจใช้ประโยชน์จากกฎหมายฟื้ นฟูกิจการได้
ทั้งที่จริ งปั จจุบนั สหกรณ์อีก 6 ประเภทที่กล่าวมา มีความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยไม่นอ้ ยไปกว่า
สหกรณ์ประเภทเครดิ ตยูเนี่ ยน จากการศึ กษาพบว่ากฎหมายฟื้ นฟูกิจการของต่างประเทศให้โอกาสลูกหนี้ เป็ น
สหกรณ์ทุกประเภท สามารถเข้าสู่ กระบวนการฟื้ นฟูกิจการได้ โดยไม่คาํ นึ งถึงขนาดและประเภทของสหกรณ์
ดังนั้น สหกรณ์อีก 6 ประเภท จึงควรที่จะใช้ประโยชน์จากกฎหมายฟื้ นฟูกิจการของไทยได้เช่นกัน
คําสําคัญ: ฟื้ นฟูกิจการ, ลูกหนี้, สหกรณ์

ABSTRACT

The objective of this article is to study the reorganization laws for cooperatives. In Section 90/1, Chapter
3/1: Proceedings Relating to Reorganization of the Debtor’s Business, of Thailand’s Bankruptcy Act B.E. 2483
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(1940), the definition of debtor includes only a limited company, a public limited company, and a credit union
cooperative as prescribed in the Ministerial Regulation, and, therefore, only these debtors are able to enter the
reorganization process. There are other types of cooperatives: agricultural cooperatives, fishery cooperatives,
land cooperatives, thrift cooperatives, service cooperatives, and savings cooperatives not included in the
definition which, as a result, are unable to benefit from the reorganization law despite the fact that these
cooperatives are as important for Thai economy as the credit union cooperatives. The study shows that
reorganization laws in other countries include the cooperatives of all sizes and types. Therefore, in Thailand’s
case, the six types of cooperatives currently excluded should also be included and be able to benefit from the Thai
reorganization law.
KEYWORDS: reorganization, debtor, cooperative

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

สหกรณ์ เป็ นรู ปแบบธุรกิจหนึ่ง ที่ถูกออกแบบขึ้นเพื่อแก้ไขปั ญหาและช่วยเหลือให้กบั กลุ่มบุคคล ผูท้ ี่มี
ฐานะอ่อนแอทางเศรษฐกิ จ ได้รวมกลุ่มกันด้วยความสมัครใจ จัดตั้งเป็ นสหกรณ์ เพื่อสนองความต้องการอัน
จําเป็ นและความหวังร่ วมกันทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เพื่อช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน ตาม
หลักการและอุดมการณ์สหกรณ์ ซึ่ งสหกรณ์ เป็ นระบบผสมผสานระหว่างระบบเศรษฐกิ จแบบทุนนิ ยม ที่ ให้
ความสําคัญกับเจ้าของทุน และสังคมนิยม ที่รัฐเป็ นเจ้าของทุนเพียงผูเ้ ดียว
สหกรณ์เกิดขึ้นครั้งแรกในทวีปยุโรป ระหว่างศตวรรษที่ 18 และ 19 ในขณะที่มีการปฏิวตั ิอุตสาหกรรม
(Industrial Revolution) ทําให้ประชาชนเข้ามาอยู่ในเมืองอย่างแออัด จึ งทําให้ร้านค้าคิดแต่จะเอากําไรและเอา
เปรี ยบผูบ้ ริ โภคโดยการปลอมปนสิ นค้า ส่วนกรรมกรในโรงงาน ที่ได้ค่าจ้างเป็ นเงินก็ไม่ได้รับค่าจ้างเหล่านั้น แต่
จะได้รับสิ นค้าจากร้านค้าในโรงงาน จึงทําให้นกั วิชาการในสมัยนั้นหลายคนได้คิดแก้ปัญหาด้วยการรวมกลุ่มกัน
และสร้างกฎของตนเองขึ้นใช้ ซึ่ งได้มีการทดลองหลายวิธี แนวคิดแรกคือการไม่แสวงหากําไร (A way to protect
the interests of the less powerful member of society) 1 โดยการลงเงิ นกองกลางรวมกันไปซื้ อของกับพ่อค้า แล้ว
นํามาแบ่งปั นกันอย่างเท่าๆ กันทุกชิ้น พวกเขาก็ประหลาดใจเมื่อพบว่าเกิดประหยัดเงินมากกว่าการใช้วิธีต่างคน
ต่างไปซื้อสิ นค้า คุณภาพของสิ นค้าที่ได้รับดีข้ ึน 2
สําหรับในประเทศไทย เบื้องต้นได้นาํ แนวคิด “สหกรณ์” มาใช้ในการแก้ไขปั ญหาทางเศรษฐกิจให้แก่
ชาวนาที่ประสบปั ญหาหนี้ สินและไม่มีทุนในการประกอบอาชีพ ก่อนมีการจัดตั้งสหกรณ์ ประเทศไทยได้จดั ส่ง
ข้าราชการ ไปศึกษาวิธีการสหกรณ์ในประเทศอินเดีย โดยเลือกรู ปแบบสหกรณ์แบบไรฟ์ ไฟเซน (Raiffeisen) ที่
กําเนิ ดจากประเทศเยอรมนี เนื่ องจากเป็ นรู ปแบบที่ใช้กบั สหกรณ์ขนาดเล็ก มีขอบเขตดําเนิ นงานแคบๆ สมาชิ ก
0

1

กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, (2550), ประวัติการสหกรณ์ ในประเทศไทย. หน้า 4
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช (2550), ประมวลสาระชุดวิชาสหกรณ์ นานาชาติ,หน่วยที่ 5. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุ งเทพมหานคร : ห้าง
หุ้นส่วนจํากัดแสงจันทร์ การพิมพ์, 2548. หน้า. หน้า 22.
1
2
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รู ้จกั กันดี จึ งน่ าจะควบคุมซึ่ งกันและกันได้ การจัดตั้งสหกรณ์ในสมัยนั้น ได้ใช้พระราชบัญญัติสมาคมเพิ่มเติม
พุทธศักราช 2459 เป็ นเครื่ องมือกําหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้ง การดําเนินงาน การให้สภาพนิติบุคคล ตลอดจนการ
ให้ความคุม้ ครองแก่สหกรณ์ เมื่อราษฎรเห็นประโยชน์ รัฐบาลจึงตรากฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ข้ ึนเป็ นการเฉพาะ
ฉบับแรก คือ พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2471 แม้จะมีการปรับปรุ งกฎหมายสหกรณ์มาหลายครั้ง ปั จจุบนั ได้มี
การใช้บงั คับพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 โดยกฎหมายฉบับนี้ จะมีการแบ่งสหกรณ์เป็ น 7 ประเภท 3 คือ
สหกรณ์ ประเภทการเกษตร สหกรณ์ ประเภทประมง สหกรณ์ ประเภทนิ คม สหกรณ์ ประเภทร้ านค้า สหกรณ์
ประเภทบริ การ สหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ สหกรณ์ประเภทเครดิ ตยูเนี ยน โดยรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2560 ก็ให้สิทธิ และเสรี ภาพของประชาชนชาวไทย ในการรวมกันเป็ นสหกรณ์และก็บญ
ั ญัติให้
รัฐบาลพึงส่งเสริ ม สนับสนุน คุม้ ครอง และสร้างเสถียรภาพ ให้แก่ระบบสหกรณ์ประเภทต่างๆ แต่ดว้ ยสภาพการ
แข่งขันทางธุรกิจในปั จจุบนั ที่มีการแข่งขันกันอย่างรุ นแรงและเสรี อาจทําให้ธุรกิจหลายๆ ธุรกิจรวมทั้งธุรกิจใน
รู ปแบบของสหกรณ์ ประสบปั ญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงิน นําไปสู่ การมีหนี้สินล้นพ้นตัวจนไม่สามารถ
ดําเนิ นกิจการสหกรณ์ต่อไปได้ จนสุ ดท้ายแล้วต้องถูกฟ้องคดีแพ่ง หรื อถูกฟ้องคดีลม้ ละลาย หรื อต้องชําระบัญชี
เลิกสหกรณ์ ปิ ดกิจการลง อาจส่ งผลเสี ยขึ้นในทางเศรษฐกิจโดยรวม เพราะการล้มละลาย อาจลุกลามก่อให้เกิ ด
ปฏิกิริยาลูกโซ่หรื อทฤษฏีโดมิโน (Dominoism) ต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม 4
การฟื้ นฟูกิจการ (Reorganization) ถือเป็ นแนวความคิดที่ ให้โอกาสแก่ลูกหนี้ ที่ตอ้ งประสบกับปั ญหา
ทางการเงิน แม้จะเห็นว่าลูกหนี้ ถึงขนาดมีหนี้ สินล้นพ้นตัวแล้วก็ตาม แต่หากยังพอมีหนทางที่จะสามารถดําเนิ น
กิ จการต่อไปได้ การปล่อยให้กิจการต้องปิ ดตัวลงด้วยการถูกฟ้ องเป็ นคดี ลม้ ละลายหรื อชําระบัญชี อาจส่ งผล
กระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศได้ โดยกฎหมายฟื้ นฟูกิจการ จะมีลกั ษณะที่คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ
เมื่อลูกหนี้ เข้าสู่ กระบวนการฟื้ นฟูกิจการแล้วตามกฎหมาย เจ้าหนี้ จะถูกห้ามไม่ให้กระทําการใดๆ ไม่ว่าในทาง
แพ่งหรื อล้มละลาย รวมไปถึงการบังคับคดีไม่ได้เช่นกัน ซึ่งกรณี เรี ยกว่า สภาวะพักการชําระหนี้ (Automatic Stay)
เพื่อให้โอกาสลูกหนี้ในการบริ หารจัดการกิจการของตนต่อไป ให้โอกาสลูกหนี้ได้ฟ้ื นตัว (Fresh Start) 5
ประเทศไทยได้มีมาตรการการฟื้ นฟูกิจการเป็ นครั้งแรก ในหมวด 3/1 กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้ นฟู
กิจการของลูกหนี้ แห่งพระราชบัญญัติลม้ ละลาย พุทธศักราช 2483 6 แต่เมื่อพิจาณาแล้วจะพบว่ายังมีมาตรการทาง
กฎหมายที่ไม่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศ โดยลูกหนี้ ที่จะขอรับประโยชน์จากกฎหมายฟื้ นฟูกิจการ
ได้ตอ้ งเป็ นลูกหนี้ ที่มีสถานะทางกฎหมายเป็ นบริ ษทั จํากัด หรื อบริ ษทั มหาชน หรื อนิ ติบุคคลอื่นตามที่กาํ หนดใน
กฎกระทรวง ซึ่ ง ในปี พุทธศัก ราช 2557 ได้ก ํา หนดให้ส หกรณ์ ประเภทเครดิ ต ยูเนี่ ย น เป็ นนิ ติ บุคคลอื่ นตาม
กฎกระทรวง 7 การกําหนดเช่นนั้น ทําให้สหกรณ์ที่เหลืออีก 6 ประเภท ที่ ประสบปั ญหาสภาพคล่องทางการเงิน
2

3

4

5

6

3

กฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.(2548).กฎกระทรวงกําหนดประเภทของสหกรณ์ที่จะรับจดทะเบียน พุทธศักราช 2548.
ภูมิ โชคเหมาะ, ไกรสร บารมีอวยชัย, วิชา มหาคุณ และชี พ จุลมนต์. กฎหมายล้มละลายเปรี ยบเทียบ. เอกสารประกอบ คําบรรยาย
คณะนิ ติศาสตร์ . มหาวิทยาลัยรามคําแหง, หน้า 36.
5
สานิต กระต่ายทอง. (2552).ปั ญหากฎหมายเกี่ยวกับการฟื้ นฟูกิจการของลุกหนี้ : ศึกษากรณี ลูกหนี้ ผปู ้ ระกอบกิจการรายเดียวและ
กิจการห้างหุ ้นส่วน. วิทยานิ พนธ์มหาบัณฑิต. คณะนิ ติศาสตร์ สาขานิ ติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม. หน้า 2 – 3.
6
วิชา มหาคุณ (2553) คําอธิบายกฎหมายล้มละลายและฟื้ นฟูกิจการของลูกหนี้ . กรุ งเทพ: สํานักพิมพ์นิติบรรณการ. พิมพ์ครั้งที่ 13. หน้า 31.
7
ราชกิ จจานุเบกษา, เล่ม 131, (ตอนที่ 61 ก). หน้า 1.
4
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ชั่ว คราว หรื อ มี ห นี้ สิ น ล้น พ้น ตัว และมี หนี้ ไม่น้อ ยกว่า สิ บ ล้า นบาท 8 ไม่ ส ามารถรั บ ประโยชน์จ ากกฎหมาย
ล้มละลายในส่ วนของการฟื้ นฟูกิจการได้ แม้จะมองว่าสหกรณ์ประเภทเครดิ ตยูเนี่ ยน หากล้มละลายจะส่ งผล
กระทบต่อเนื่องเป็ นลูกโซ่สู่ วงกว้างในสังคม ซึ่ งก็ลว้ นแล้วแต่เป็ นความจริ ง แต่ไม่ท้ งั หมด เพราะหากหันกลับมา
มองสหกรณ์ภายในประเทศไทยทั้งหมดมีจาํ นวน 8,236 สหกรณ์ มีสหกรณ์ประเภทเครดิตยูเนี่ยนจํานวน 559 แห่ง
ส่ วนสหกรณ์ท้ งั 6 ประเภท มีท้ งั หมด 7,677 แห่ ง 9 ซึ่ งมีสัดส่ วนที่มากกว่าสหกรณ์ ประเภทเครดิตยูเนี่ ยนจํานวน
มากหลายเท่าตัว ดังนั้น หากมีการเปิ ดโอกาสให้สหกรณ์อีก 6 ประเภท เข้าสู่กระบวนการฟื้ นฟูกิจการตามกฎหมาย
ได้ ก็จะช่วยในการแก้ปัญหาความยุง่ ยากในกิจการของตนให้ดาํ เนิ นกิจการต่อไป อันจะก่อให้เกิดผลดีให้แก่ท้ งั
เจ้าหนี้ที่มีโอกาสได้รับชําระหนี้จากสหกรณ์ หากแผนฟื้ นฟูกิจการประสบความสําเร็ จและสหกรณ์ฯ ก็จะสามารถ
รักษาธุ รกิ จของสมาชิ กทุกคนไว้ได้ โดยไม่ตอ้ งเสี ยกิ จการไป กิ จการของสหกรณ์ก็จะมีโอกาสที่ จะกลับฟื้ นตัว
(Fresh Start) มาดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ได้ด่ัง เดิ ม อัน เป็ นการช่ ว ยเหลื อ สนับ สนุ น ขบวนการสหกรณ์ ข องประเทศ ให้
ขับเคลื่อนอย่างมีเสถียรภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่ได้มีการรับรองให้ไว้
7

8

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อศึกษาถึงความความหมายและความสําคัญของสหกรณ์ รวมทั้งแนวคิดกฎหมายสหกรณ์และ
กฎหมายฟื้ นฟูกิจการกรณี ลูกหนี้เป็ นสหกรณ์
(2) เพื่อศึ กษาถึงมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ ยวกับการเข้าสู่ กระบวนการฟื้ นฟูกิจการกรณี ลูกหนี้ เป็ น
สหกรณ์ ตามกฎหมายไทยและกฎหมายต่ า งประเทศ และตามแนวทางการร่ า งกฎหมายล้ม ละลายของ
คณะกรรมาธิการว่าด้วยกฎหมายการค้าระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ (UNCITRAL)
(3) เพื่อศึกษาวิเคราะห์ถึงปั ญหาอันเกิดจากข้อจํากัดของหลักกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการ
เข้าสู่กระบวนการฟื้ นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติลม้ ละลาย พุทธศักราช 2483 เพื่อชี้ให้เห็นว่าสหกรณ์ทุกประเภท
ทุกราย สมควรที่จะเข้าสู่กระบวนการฟื้ นฟูกิจการได้
(4) เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขข้อบกพร่ องของกฎหมายไทยที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั เพื่อนํามาเป็ น
แนวทางในการปรับปรุ งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องดังกล่าวให้เหมาะสมกับหลักการและอุดมการณ์สหกรณ์

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

ศึ กษาถึงความสําคัญของสหกรณ์ในประเทศไทยปั จจุบนั รวมทั้งกฎหมายไทยและศึ กษา หลักการ
สาระสําคัญ เงื่ อนไขในการเข้าสู่ กระบวนการฟื้ นฟูกิจการกรณี ลูกหนี้ เป็ นสหกรณ์ในต่างประเทศ ของประเทศ
สหรัฐอเมริ กา ประเทศอังกฤษ ประเทศฝรั่งเศส และตามแนวทางการร่ างกฎหมายล้มละลายของคณะกรรมาธิ การ
ว่าด้วยกฎหมายการค้าระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ (UNCITRAL)

8

พระราชบัญญัติลม้ ละลาย พุทธศักราช 2483 มาตรา 90/3 บัญญัติว่า “เมื่อลูกหนี้ มีหนี้ สินล้นพ้นตัวและเป็ นหนี้ เจ้าหนี้ คนเดียวหรื อ
หลายคนรวมกันเป็ นจํานวนแน่นอนไม่น้อยกว่าสิ บล้านบาท ไม่ว่าหนี้ น้ นั จะถึ งกําหนดชําระโดยพลันหรื อในอนาคตก็ตาม ถ้ามีเหตุ
อันสมควรและมีช่องทางที่จะฟื้ นฟูกิจการของลูกหนี้ บุคคลตามมาตรา 90/4 อาจยืน่ คําร้องขอต่อศาลให้มีการฟื้ นฟูกิจการได้”.
9
กรมส่ งเสริ มสหกรณ์. สารสนเทศสหกรณ์. เข้าถึงได้จาก: www.cpd.go.th/cpdth2560.
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ขั้นตอนต่อไปในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการฟื้ นฟูกิจการลูกหนี้ ตามพระราชบัญญัติลม้ ละลาย พุทธศักราช
2483 ในส่วนของการฟื้ นฟูกิจการในหมวด 3/1 โดยเริ่ มจากวิเคราะห์เงื่อนไขการเข้าสู่กระบวนการฟื้ นฟูกิจการว่า
มีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง

4. วิธีดําเนินการวิจัย

เป็ นการวิจัยเชิ งเอกสาร (Documentary Research) โดยเป็ นการศึ กษาค้นคว้าและวิเคราะห์ ขอ้ มูลจาก
หนังสื อ บทความ เอกสาร และวารสาร กฎหมาย รายงานการวิจยั สารสนเทศ (Information) ตลอดจนเอกสารอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง โดยนําเอาข้อมูลจากเอกสารมาวิเคราะห์หาข้อสรุ ปและข้อเสนอแนะ

5. สรุ ปผลการวิจัย

มาตรการทางกฎหมายฟื้ นฟูกิจการ ตามพระราชบัญญัติลม้ ละลายพุทธศักราช 2483 ในหมวด 3/1 ว่าด้วย
กระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้ นฟูกิจการของลูกหนี้ กําหนดให้สหกรณ์ประเภทเครดิตยูเนี่ยน เพียงประเภท
เดียวเท่านั้น เป็ นนิ ติบุคคลอื่นตามกฎกระทรวง ที่สามารถเข้าสู่ กระบวนการฟื้ นฟูกิจการในศาลได้ เมื่อพิจารณา
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดแล้ว พบประเด็นปั ญหาทางกฎหมายที่สาํ คัญดังนี้
(1) ปั ญ หาเกี่ ย วกับ ลู ก หนี้ ผู ้มี สิ ท ธิ เ ข้า สู่ ก ระบวนการฟื้ นฟู กิ จ การ ตามพระราชบัญ ญัติ ล ้ม ละลาย
พุทธศักราช 2483 พบว่ายังมีสหกรณ์ประเภทการเกษตร สหกรณ์ประเภทประมง สหกรณ์ประเภทนิ คม สหกรณ์
ประเภทร้านค้า สหกรณ์ประเภทบริ การ สหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ ไม่สามารถเข้า สู่กระบวนการฟื้ นฟูกิจการได้
โดยกฎหมายฟื้ นฟูกิจการของประเทศอังกฤษ ประเทศสหรัฐอเมริ กา ประเทศฝรั่งเศส รวมทั้งแนวทางการร่ าง
กฎหมายล้มละลายของแนวทางการร่ างกฎหมายล้มละลายของคณะกรรมาธิ การว่าด้วยกฎหมายการค้าระหว่าง
ประเทศแห่ งสหประชาชาติ (UNCITRAL) ได้กาํ หนดให้ผทู ้ ี่ สามารถเข้าสู่ กระบวนการฟื้ นฟูกิจการได้น้ นั มีท้ งั
บุคคลธรรมดา พ่อค้า ห้างหุ ้นส่ วน นิ ติบุคคล ซึ่ งกฎหมายฟื้ นฟูกิจการในต่างประเทศดังกล่าวซึ่ งล้วนแล้วแต่เป็ น
ต้นแบบกฎหมายฟื้ นฟูกิจการของไทยนั้น ให้โอกาสลูกหนี้ที่เป็ นสหกรณ์เข้าสู่กระบวนการฟื้ นฟูกิจการได้โดยไม่
จํากัดประเภท หรื อขนาดของกิจการ แต่จะมองถึงลักษณะของการดําเนินธุรกิจเป็ นสําคัญ
(2) ปั ญหาเกี่ยวกับจํานวนหนี้ ที่ถือว่าเข้าเงื่อนไขในการฟื้ นฟูกิจการ ที่จะเข้าสู่ ขบวนการฟื้ นฟูกิจการได้
นั้น ต้องมีหนี้ สินล้นพ้นตัวไม่นอ้ ยกว่าสิ บล้านบาท การกําหนดเงื่อนไขจํานวนหนี้ ข้ นั ตํ่าสิ บล้านบาทดังกล่าวทํา
ให้ลูกหนี้ ที่เป็ นสหกรณ์ทุกประเภทบางราย ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากกระบวนการดังกล่าวได้ แต่กฎหมาย
ฟื้ นฟูกิจการของประเทศสหรัฐอเมริ กา อังกฤษ และสาธารณรัฐฝรั่งเศส รวมทั้งแนวทางการร่ างกฎหมายล้มละลาย
ของคณะกรรมาธิการว่าด้วยกฎหมายการค้าระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ (UNCITRAL) กําหนดเงื่อนไขไว้
เพียงให้ลูกหนี้หรื อเจ้าหนี้สามารถแสดงให้ศาลเห็นได้วา่ ลูกหนี้ไม่สามารถที่จะชําระหนี้ได้เท่านั้น ก็สามารถเข้าสู่
กระบวนการฟื้ นฟูกิจการได้ ไม่เอาจํานวนหนี้ มาเป็ นเงื่อนไขในการเข้าสู่ขบวนการฟื้ นฟูกิจการ
(3) ปั ญ หาเกี่ ย วกับ มติ ที่ ประชุ ม ใหญ่ ของสหกรณ์ ในการเข้า สู่ ก ระบวนการฟื้ นฟูกิ จการ พบว่า การ
ดําเนิ นงานสหกรณ์จะเป็ นไปในสองลักษณะ กล่าวคือ การดําเนิ นการในฐานะสหกรณ์ และการดําเนิ นงานใน
ฐานะองค์การธุรกิจ ซึ่งในการดําเนินการในฐานะสหกรณ์น้ นั จะดําเนินการตามหลักการสหกรณ์ 7 ข้อ โดยเฉพาะ
ข้อที่ 2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย จะเป็ นหลักการที่สาํ คัญที่สุด โดยสหกรณ์จะแสดงออกด้วย
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รู ปแบบของมติที่ประชุมใหญ่ ซึ่งในการยืน่ คําร้องขอฟื้ นฟูกิจการกรณี ลูกหนี้เป็ นสหกรณ์ โดยภาคสมัครใจ ก็เป็ น
กรณี ที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงสถานะของสหกรณ์ เพราะหากการฟื้ นฟูกิจการไม่เป็ นผลสําเร็ จตามแผน ศาลก็
อาจสั่งให้พิทักษ์ทรั พย์ของลูกหนี้ เด็ดขาดได้ ตามกฎหมายล้มละลาย แต่ปรากฏว่าการที่ กาํ หนดให้สหกรณ์
ประเภทเครดิตยูเนี่ยน เป็ นนิติบุคคลอื่นตามมาตรา 90/1 แห่งพระราชบัญญัติลม้ ละลาย พุทธศักราช 2483 เป็ นการ
ดําเนิ นการที่มิได้มีการศึกษา วิจยั หรื อค้นคว้า อย่างใดๆ มาก่อน จึ งมิได้กาํ หนดให้เรื่ องนี้ ตอ้ งผ่านมติที่ประชุม
ใหญ่ หรื อมติคณะกรรมการตามข้อบังคับสหกรณ์ จึงก่อให้เกิดความแตกแยกอย่างรุ นแรงเป็ นสองฝ่ ายของสมาชิก
สหกรณ์
(4) ปั ญหาเกี่ ยวกับเมื่ อมี คาํ สั่งศาลให้สหกรณ์ เข้าสู่ กระบวนการฟื้ นฟูกิจการ ยังต้องดําเนิ นการตาม
กฎหมายสหกรณ์ พบว่าการฟื้ นฟูกิจการของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจัน่ จํากัด ศาลล้มละลายกลาง มีคาํ สั่งให้
สหกรณ์ เ ครดิ ต ยูเ นี่ ย นคลองจั่น จํา กัด ซึ่ งเป็ นลู ก หนี้ เป็ นผู ้บ ริ ห ารแผน จึ ง ทํา ให้ ร ะหว่า งการบริ ห ารแผน
คณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์เครดิ ตยูเนี่ ยนคลองจัน่ จํากัด จะต้องมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนิ นการ
สหกรณ์เป็ นประจําทุกปี ตามมาตรา 50 แห่ งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 จึงส่ งผลให้การบริ การแผนขาด
ความต่อเนื่ อง และไม่สามารถปรับโครงสร้างหรื อหาวิธีการในการชําระหนี้ ตามแผนฟื้ นฟูได้อย่างเต็มที่และมี
ประสิ ทธิภาพ

6. ข้ อเสนอแนะ

(1) ปั ญหาเกี่ยวกับลูกหนี้ผมู ้ ีสิทธิเข้าสู่กระบวนการฟื้ นฟูกิจการ
เป็ นปั ญหาเกิดจากที่พระราชบัญญัติลม้ ละลาย พุทธศักราช 2483 มาตรา 90/1 ได้บญ
ั ญัตินิยามของคําว่า
ลูกหนี้ให้หมายความว่า ลูกหนี้ที่เป็ นบริ ษทั จํากัด บริ ษทั มหาชนจํากัด และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตามกฎกระทรวง
เท่ านั้น เข้าสู่ กระบวนการฟื้ นฟูกิจการได้ ดังนั้น ลูกหนี้ สหกรณ์ ประเภทการเกษตร สหกรณ์ ประเภทประมง
สหกรณ์ประเภทนิ คม สหกรณ์ประเภทร้านค้า สหกรณ์ประเภทบริ การ สหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ มิใช่ลูกหนี้
ตามบทนิ ยามดังกล่าว หากกฎหมายฟื้ นฟูกิการจะกําหนดสหกรณ์ประเภทใด ควรได้รับการฟื้ นฟูกิจการหรื อไม่
นั้น ควรมองถึงความสําคัญของสหกรณ์เป็ นสําคัญ ไม่ควรให้เฉพาะสหกรณ์ประเภทใดประเภทหนึ่ง เพราะลูกหนี้
สหกรณ์ทุกประเภท ไม่วา่ จะขนาดเล็กหรื อขนาดใหญ่ ต่างเป็ นหน่วยธุรกิจทางเศรษฐกิจขอประเทศไทยที่สาํ คัญ
จึ งควรแก้ไขบทนิ ยามของคําว่า ลูกหนี้ ตามมาตรา 90/1 แห่ งพระราชบัญญัติลม้ ละลายพุทธศักราช 2483 ให้
หมายความว่า “ลูกหนี้ที่เป็ นบริ ษทั จํากัด บริ ษทั มหาชนจํากัด สหกรณ์ หรื อนิติบุคคลอื่นที่กาํ หนดในกฎกระทรวง”
เพื่อจะได้ครอบคลุมถึงสหกรณ์ทุกประเภท
2. ปั ญหาเกี่ยวกับจํานวนหนี้ที่ถือว่าเข้าเงื่อนไขในการฟื้ นฟูกิจการ
เป็ นปั ญหาและอุปสรรคในการที่ ลูกหนี้ ที่เป็ นสหกรณ์ทุกประเภท จะสามารถเข้าสู่ กระบวนการการ
ฟื้ นฟูกิจการได้ เนื่องจากสหกรณ์เกิดขึ้นจากการร่ วมกลุ่มของบุคคลที่ประสบปั ญหาในด้านเงินทุน จึงมีการลงหุน้
หรื อลงทุนในระดับที่ต่าํ การกําหนดจํานวนหนี้ ข้ นั ตํ่าสิ บล้านบาทนั้นอาจจะเหมาะสมกับสหกรณ์ขนาดใหญ่ที่มี
ความแข็งแรงแล้ว แต่สหกรณ์ส่วนใหญ่ของประเทศไทย มักจะมีขนาดเล็กหรื อขนาดกลาง ดังนั้น อาจมีจาํ นวน
หนี้ สินไม่ถึงสิ บล้านบาท เมื่ อจํานวนหนี้ ไม่ถึงสิ บล้านบาท ก็ไม่สามารถเข้าสู่ กระบวนการฟื้ นฟูกิจการตาม
พระราชบัญญัติลม้ ละลายได้ จึงเป็ นอุปสรรคในการแก้ไขปั ญหาทางการเงินของลูกหนี้ ที่เป็ นสหกรณ์ ดังนั้น จึง
317

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

เห็ น ควรยกเลิ ก การกํา หนดจํา นวนหนี้ ขั้น ตํ่า สิ บ ล้า นบาท เพื่ อ ให้ลู ก หนี้ สหกรณ์ ทุ ก ประเภททุ ก ขนาดเข้า สู่
กระบวนการฟื้ นฟูกิจการได้
3. ปั ญหาเกี่ ยวกับมติที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ในการเข้าสู่ กระบวนการฟื้ นฟูกิจการ เป็ นปั ญหาและ
อุปสรรคในการควบคุมดําเนินการตามหลักการสหกรณ์ขอ้ ที่ 2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย ซึ่ง
เป็ นหลักการที่สาํ คัญที่สุด โดยสหกรณ์จะแสดงออกด้วยรู ปแบบของมติที่ประชุมใหญ่ และในการยื่นคําร้องขอ
ฟื้ นฟูกิจการกรณี ลูกหนี้เป็ นสหกรณ์ เป็ นกรณี ที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงสถานะของสหกรณ์ เพราะหากการฟื้ นฟู
กิจการไม่เป็ นผลสําเร็ จตามแผน ศาลก็อาจสั่งให้พิทกั ษ์ทรัพย์ของลูกหนี้ เด็ดขาดได้ ดังนั้น การฟื้ นฟูกิจการกรณี
ลูกหนี้เป็ นสหกรณ์ โดยการยืน่ คําขอด้วยสมัครใจ (Voluntary Petition ) จะต้องให้ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ เป็ น
ผู ้พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบ หรื อ หากให้ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการดํา เนิ น การสหกรณ์ จะต้อ งใช้ม ติ ข อง
คณะกรรมการตามจํานวนที่กาํ หนดไว้ในข้อบังคับสหกรณ์
4. ปั ญหาเกี่ยวกับเมื่อมีคาํ สั่งศาลให้ลูกหนี้ เป็ นสหกรณ์เข้าสู่ กระบวนการฟื้ นฟูกิจการ ยังต้องดําเนินการ
ตามกฎหมายสหกรณ์ เป็ นปั ญหาและอุปสรรคในการบริ หารแผนฟื้ นฟูกิจการลูกหนี้เป็ นสหกรณ์ ดังนั้น จะต้องให้
มีสภาวะการพักการปฏิบตั ิตามกฎหมายสหกรณ์ชวั่ คราว ตามที่ศาลเห็นสมควร
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ความยุติธรรมทางเลือกกับคดีครอบครัว
Alternative Dispute Resolution:
A Choice of Justice in the Family Litigation
ทัชชภร มหาแถลง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
E-mail: thatchaporn.ma@spu.ac.th

บทคัดย่ อ

ในกระบวนการยุติธรรมสําหรับคดี ครอบครัวมิได้มีเพียงแต่การฟ้ องคดี เพื่อตัดสิ นข้อขัดแย้ง หรื อข้อ
พิพาทได้ หากแต่ยงั มีกระบวนการยุติธรรมทางเลือกในหลายรู ปแบบที่สามารถช่วยให้คู่พิพาทได้เลือกใช้วิธีการ
ระงับข้อพิพาท อีกทั้งยังเป็ นการรักษาความสัมพันธ์อนั ดี ตกลงกันอย่างฉันท์มิตรและสร้างความเข้าใจให้กนั ได้
การระงับข้อพิพาททางเลือก จะเริ่ มต้นจากการเจรจาต่อรองซึ่ งเป็ นกระบวนการแรกสุ ดเมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้น
ระหว่างตัวบุคคล แต่หากการพูดคุยทั้งสองฝ่ ายไม่เป็ นผลจึงอาจต้องมีบุคคลที่สามที่ท้ งั สองฝ่ ายให้การยอมรับเข้า
ช่วยเป็ นตัวกลางประสานให้ท้ งั สองฝ่ ายบอกความต้องการและมุ่งหาทางออกร่ วมกัน กระบวนการระงับข้อพิพาท
ดังกล่าวนี้เรี ยกว่า การไกล่เกลี่ย หรื อการประนอม สําหรับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในครอบครัวถือเป็ นเรื่ องละเอียดอ่อน
เพราะเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว ดังนั้น การแก้ไขปั ญหาจึงควรเป็ นไปด้วยความ
เข้าใจและรักษาความสัมพันธ์อนั ดีต่อกันให้ได้มากที่สุด โดยที่พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
พิจารณาคดี เยาวชนและครอบครั ว พ.ศ. 2553 ได้กาํ หนดเกี่ ยวกับกระบวนการประนอมไว้ในหมวด 13 การ
พิจารณาพิพากษาคดีครอบครัว เพื่อให้คู่ความได้ตกลงกันหรื อประนีประนอมในข้อพิพาทโดยคํานึงถึงความสงบ
สุขและการอยูร่ ่ วมกันของครอบครัวเป็ นหลัก

คําสําคัญ: คดีครอบครัว ศาลเยาวชนและครอบครัว การไกล่เกลี่ย การประนอม

Abstract

The judicial process to resolve this conflict however is not limited to only litigation. On the contrary,
there are other judicial alternatives for conflicting parties to choose from to reach reconciliation while able to
maintain an amicable relationship or, even better in some cases, enhance the understanding between each other.
The Alternative Dispute Resolution (ADR) starts first at the negotiation, a process limited between the two
disputed parties. However, when failed, the third party whom both disputants mutually agree to act as a mediator
will be introduced. With the mediator in place, disputed couples can mutually express their wishes and find a
possible solution through this third party. As family disputes are sensitive and sentimental because it involves
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complex relationships among so many persons, resolving such a conflict therefore should be done with great
care, understanding and desire to fostering good relationships between parties concerned. The Juvenile and
Family Court and the Juvenile and Family Procedures Act, B.E 2553 (2010) has stipulated details in relation to
the mediation in Chapter 13 Re: Proceedings over family litigation, to enable disputants to reach an agreement
or to allow them to mediate their dispute by mainly taking into consideration the wellbeing and welfare of their
beloved family.
Keywords: Family case, Juvenile and Family Court, Mediation and Conciliation

1.บทนํา

ความขัดแย้งเป็ นเรื่ องที่มนุษย์ทุกคนต้องเผชิญและเป็ นสิ่ งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในทุกสังคม หากแต่ความ
ขัดแย้งนั้นสามารถแก้ไขได้หลากหลายวิธีการโดยวิธีการแก้ไขอาจไม่จาํ ต้องใช้กฎหมายเพื่อแก้ไขเท่านั้น แต่ยงั มี
กระบวนการจัดการความขัดแย้งอีกหลายวิธีนอกจากการนําคดีฟ้องต่อศาลให้สามารถนํามาใช้เพื่อแก้ไขปั ญหาใน
เบื้องต้นได้ โดยที่จริ งแล้วขั้นตอนการแก้ไขปั ญหาที่เกิดจากความขัดแย้งในคดีครอบครัวสามารถทําได้โดยวิธีการ
ประนอมและไกล่เกลี่ยข้อพิพาทซึ่งวิธีการดังกล่าวย่อมส่งผลดีต่อความสัมพันธ์ในอนาคตมากกว่าการฟ้องร้องคดี
ในชั้นศาล

2.วัตถุประสงค์

(1) เพื่อศึกษาและให้ความรู ้ถึงประโยชน์ของการนําระบบไกล่เกลี่ยมาใช้กบั คดีครอบครัว
(2) เพื่อศึกษาวิธีการแก้ไขปั ญหาความขัดแย้งในสังคมที่เกิดจากคดีครอบครัว
(3) เพื่อส่งเสริ มให้นาํ ระบบการระงับข้อพิพาททางเลือกใช้กบั คดีครอบครัว

3.การระงับข้ อพิพาท

วิธีการแก้ไขปั ญหาความขัดแย้งมีวธิ ีการ ดังต่อนี้
3.1. การเจรจาต่อรอง (Negotiation) เป็ นวิธีการระงับข้อพิพาททางเลือกหนึ่ งซึ่ งถือเป็ นวิธีการพื้นฐาน
ที่สุดในการสื่ อสารโดยตรงระหว่างคู่ขดั แย้งที่สมัครใจจะแก้ปัญหาระหว่างกันด้วยการพูดคุยบอกกล่าวให้อีกฝ่ าย
หนึ่ งทราบถึงความต้องการ 1 หลักในการเจรจาต่อรองมีจุดประสงค์เพื่อแก้ไขความขัดแย้ง เพื่อสร้างข้อตกลง
ระหว่างหลายฝ่ าย เพื่อต่อรองเงื่ อนไข หรื อสนองต่อความพึงพอใจต่างๆ ทั้งนี้ การเจรจายังส่ งผลต่อการรักษา
ความสัมพันธ์ขอคู่กรณี ได้เป็ นอย่างดี เนื่ องจากการเจรจาต่อรองจะมุ่งหมายให้ท้ งั สองฝ่ ายยอมโอนอ่อนให้แก่กนั
ด้วยความสมัครใจและยังทําให้ทุกฝ่ ายรู ้สึกพึงพอใจกับผลของการเจรจา ในการเจรจานั้นจําเป็ นต้องใช้หลักการ
สร้ างความสัมพันธ์ที่ดีกับผูเ้ กี่ ยวข้อง โดยใช้การทําให้เกิ ดการยอมรั บด้วยเหตุผล การมี ความตั้งใจที่ จะมี การ
0

1

การเจรจาต่อรอง : ศึกษาเฉพาะกรณี การเจรจาต่อรองแบบผสมผสาน, รายงานหลักสู ตร “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท” ณ สถาบัน Straus Institute for
Dispute Resolution มหาวิทยาลัยเปปเปอร์ ไตน์ ประเทศสหรัฐอเมริ กา , กันยายน 2556
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สื่ อสารที่ดีระหว่างกัน คือ การวิเคราะห์ขอ้ มูล การวางแผนเจรจาต่อรอง การนําเสนอ และการปรึ กษาหารื อร่ วมกัน
ด้วย 2
3.2. การไกล่เกลี่ยหรื อการประนอม (Mediation or Conciliation) คือ กระบวนการยุติหรื อระงับข้อพิพาท
ด้วยความตกลงยินยอมของคู่ความเอง โดยที่ มีบุคคลที่สามคือผูไ้ กล่เกลี่ยมาเป็ นคนกลางคอยช่วยเหลือแนะนํา
เสนอแนะหาทางออกในการยุติ หรื อ ระงับข้อพิ พ าทให้คู่ความต่อ รองกันได้สําเร็ จ เป็ นกระบวนการหนึ่ งที่
สนับสนุนและสร้างบรรยากาศฉันท์มิตร รวดเร็ ว รักษาความสัมพันธ์และความลับของคู่กรณี 3
3.3. อนุญาโตตุลาการ (Arbitration) เป็ นการระงับข้อพิพาททางแพ่งที่คู่กรณี ตกลงกันเสนอข้อพิพาทของ
ตนที่เกิดขึ้นแล้ว หรื อที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้บุคคลภายนอกซึ่งเรี ยกว่าอนุญาโตตุลาการให้ทาํ การพิจารณาชี้ขาด
โดยมีกระบวนพิจารณาตามกฎหมายและคู่กรณี ผูกพันที่จะปฏิบตั ิตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ 4 คําชี้ขาดที่
ออกมานั้นมีผลบังคับได้ตามกฎหมาย
3.4. การฟ้ องคดี (Prosecution) คือ คดี แพ่งที่ ฟ้องหรื อร้องขอต่อศาลหรื อกระทําการใด ๆ ในทางศาล
เกี่ยวกับผูเ้ ยาว์ หรื อครอบครัวที่วา่ ด้วยบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บรรพ 5
1

2

3

4.การไกล่ เกลีย่ กับคดีครอบครัว

4.1 การไกล่ เกลีย่ คดีครอบครัวในต่ างประเทศ
ในต่างประเทศจะมีกระบวนการไกล่เกลี่ยในคดี ครอบครัวซึ่ งถือเป็ นกระบวนการที่ ได้รับความนิ ยม
เพราะเป็ นการแก้ไขปั ญหาเบื้องต้นข้อพิพาทที่เกี่ ยวกับคดีครอบครัวที่ยงั ไม่ถึงขั้นที่จะตกลงกันไม่ได้นาํ มาไกล่
เกลี่ยในเบื้องต้นก่อน จึงขอยกตัวอย่างประเทศที่ใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยในคดีครอบครัว ดังนี้
ประเทศสิ งคโปร์
การไกล่เกลี่ ยข้อพิพาทถื อเป็ นส่ วนหนึ่ งในระบบกฎหมายของประเทศสิ งคโปร์ ตาม Mediation Act
2017 ซึ่ งช่วยลดปริ มาณคดีข้ ึนสู่ ศาลอีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากรัฐเป็ นอย่างมาก สําหรับคดีครอบครัวจะมี
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลครอบครัวที่มีการให้บริ การ ให้คาํ ปรึ กษาแก่คู่ความโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งจะให้ศาล
โดยความยินยอมของคู่ความมีอาํ นาจส่งข้อพิพาทไปยังกระบวนการไกล่เกลี่ยและให้คาํ ปรึ กษา ทั้งนี้ กรณี ที่ทาํ ให้
การไกล่ เ กลี่ ย ของสิ ง คโปร์ ต่ า งจากไทย คื อ คู่ พิ พ าทกรณี ห ย่า ร้ า งที่ บุ ต รยัง เป็ นผูเ้ ยาว์จ ะถู ก บัง คับ ให้เ ข้า สู่
กระบวนการไกล่เกลี่ยก่อนที่จะนําคดี ข้ ึนสู่ การพิจารณาของศาล กระบวนการระงับข้อพิพาทในศาลครอบครัว
ดําเนิ นการโดยแผนกระงับข้อพิพาททางครอบครัวเพื่อส่ งเสริ มการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกระบวนการยุติธรรม
ของครอบครัว ผูไ้ กล่เกลี่ยในศาลครอบครัวส่ วนใหญ่จะเป็ นผูพ้ ิพากษาหรื อเจ้าหน้าที่ของศาล ผูไ้ กล่เกลี่ยอาสา
หรื อมาจากศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท นักสังคมสงเคราะห์ นักจิ ตวิทยา และผูม้ ีความรู ้ดา้ นครอบครัวบําบัด ยังมี
หน่ วยงานที่เรี ยกว่า แผนกระงับข้อพิพาททางครอบครัวและศูนย์ระงับข้อพิพาทเกี่ ยวกับเด็ก ซึ่ งทําหน้าที่ระงับ
ข้อพิพาทในคดีครอบครัว โดยผูไ้ กล่เกลี่ยจะทําหน้าที่ช่วยเหลือคู่กรณี ในการพูดคุยประนี ประนอมเพื่อหาข้อยุติ
2

การเจรจาต่อรอง : ศาสตร์ การสื่ อสารที่สาํ คัญและไม่เคยตกยุค, ดร. พจน์ ใจชาญสุ ขกิจ, Market plus, vol. 6 issue 56, เมษายน 2557
ข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการว่าด้วยการประนอมข้อพิพาท พ.ศ. 2557
4
คําอธิ บายวิชากฎหมายว่าด้วยวิธีการระงับข้อพิพาททางธุ รกิจโดยการอนุญาโตตุลาการ , ศ.ดร. เสาวนีย ์ อัศวโรจน์, กรุ งเทพ: สํานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมสาสตร์, 2554 หน้า 4-18
3
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ร่ วมกัน ไม่มีการตัดสิ นว่าฝ่ ายใดเป็ นผูถ้ ูกหรื อผิด เมื่ อสามารถหาข้อยุติร่วมกันได้แล้วข้อตกลงดังกล่าวจะถูก
บันทึกไว้ต่อหน้าผูพ้ ิพากษา 5
ประเทศญี่ปุ่น
ประเทศญี่ปุ่นมีกระบวนการไกล่เกลี่ยเพื่อช่วยเหลือคู่กรณี ที่มีปัญหาความขัดแย้งในคดีครอบครั วตาม
Law for Judgment of Domestic Relations 1947 โดยคู่กรณี สามารถร้องขอไกล่เกลี่ยโดยวาจาต่อศาลได้ หรื อโดย
เอกสารด้วยการกรอกรายละเอียดแจ้งความประสงค์ที่ตอ้ งการในแบบฟอร์ ม และคดีที่มีขอ้ พิพาทการใช้อาํ นาจ
ปกครองบุตร จะต้องเข้าสู่ระบบการไกล่เกลี่ยก่อนที่จะนําคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาล ซึ่งในคดีพิพาทดังกล่าวใน
กฎหมายไทยยังไม่มีการปรั บใช้ในประเด็นนี้ ขั้นตอนกระบวนการไกล่เกลี่ยจะหลี กเลี่ ยงขั้นตอนที่ ใช้ในการ
พิจารณาพิพากษาคดีตามปกติ โดยการไกล่เกลี่ยจะไม่ทาํ เปิ ดเผยต่อหน้าสาธารณชนทัว่ ไป คู่กรณี ตอ้ งมาปรากฏตัว
ต่อหน้าศาล และคู่กรณี สามารถนําทนายความมาได้ สําหรับกระบวนการนี้ในประเทศญี่ปุ่นจะมีลกั ษณะสําคัญ คือ
จะมี ผูท้ ี่ ใ ห้ค าํ ปรึ ก ษาปั ญ หาครอบครั ว และการแพทย์ซ่ ึ ง เป็ นผูเ้ ชี่ ย วชาญด้า นสัง คมสงเคราะห์ สัง คมวิท ยา
ครอบครัว จิตวิทยา จิตเวชศาสตร์ เป็ นผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษา คําแนะนําแก่คณะกรรมการไกล่เกลี่ยด้วย แนวทางในการทํา
เช่นนี้ทาํ ให้การไกล่เกลี่ยประสบความสําเร็ จในการช่วยเหลือให้คาํ แนะนําและทําให้กระบวนการแก้ปัญหาเป็ นไป
อย่างมีประสิ ทธิภาพ 6
ประเทศอังกฤษ
การใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยในประเทศอังกฤษซึ่ งจะใช้กฎหมายครอบครัวให้เป็ นไปตาม The Family
Law 1996 โดยกําหนดการแก้ไขปั ญหาความขัดแย้งให้คู่กรณี นาํ ข้อพิพาทเข้ามาดําเนินการไกล่เกลี่ยได้โดยศาลจะ
เปิ ดโอกาสให้คู่กรณี แต่ละฝ่ ายพบปะเพื่อเจรจาตกลงกัน ถึงแม้จะอยูใ่ นขั้นตอนพิจารณาคดีแล้วก็สามารถทําได้
หากคู่กรณี สามารถตกลงกันได้ก็จะให้มีการจัดทําบันทึ กข้อตกลงไว้ นอกจากนี้ แล้วระบบที่ ทาํ กันในศาลจะมี
หน่วยงานที่ทาํ การฝึ กอบรมและความรู ้ท้ งั ทางภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิแก่ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมที่เป็ นนักกฎหมาย นัก
สั ง คมสงเคราะห์ แ ละบุ ค คลทั่ว ไปด้ว ย ซึ่ งกระบวนการไกล่ เ กลี่ ย นี้ สามารถทํา ได้ท้ ัง ในและนอกศาล ซึ่ ง
กระบวนการในศาลจะถือเป็ นเครื่ องมือที่ศาลจะใช้แก้ไขปั ญหาความขัดแย้งในครอบครัวโดยกําหนดให้คู่กรณี มา
พบกันที่ศาลและเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย ถ้าเป็ นกระบวนการนอกศาลคู่กรณี สามารถเลือกใช้บริ การโดยสมัคร
ใจได้ 7 ในการให้บริ การลักษณะนี้ จะมีความเป็ นกันเองมากกว่าที่ทาํ ในศาลซึ่ งสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งใน
ครอบครั ว ได้อ ย่า งรวดเร็ ว และประสบความสํา เร็ จ อี ก ทั้ง คู่ ก รณี ย งั คงความสั ม พัน ธ์ ที่ ดี ต่ อ กัน อี ก ด้ว ย ซึ่ ง
กระบวนการไกล่เกลี่ยนอกศาลเป็ นประเด็นที่น่าสนใจ ด้วยบรรยากาศของการเจรจาซึ่ งอาจจะผ่อนคลายกว่าการ
ไกล่เกลี่ยในศาล และประเทศไทยยังไม่มีการปรับใช้กฎหมายในประเด็นนี้
4.2 การไกล่ เกลีย่ คดีครอบครัวในประเทศไทย
คดีครอบครัวที่สามารถใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยได้ จะเป็ นคดีที่เกี่ยวกับการฟ้องหย่า การแบ่งสิ นสมรส
เรี ยกค่าอุปการะเลี้ยงดู อํานาจปกครองบุตร การเรี ยกค่าทดแทนหรื อเรี ยกค่าเลี้ยงชีพ (เพราะเหตุแห่งการหย่า) หรื อ
4

5

6

Retrieved September 11,2018,from https://sso.agc.gov.sg/Act/MA2017/
6
Retrieved September 29,2018, from Guide to the family court of japan, www.courts.go.jp
7
Retrieved October 2,2018,from http://www.legislation.gov.uk
5
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ขอให้รับเด็กเป็ นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดี ครอบครัวเป็ นทางเลือกในการระงับข้อ
พิพาทที่สาํ คัญที่มาช่วยกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีที่ตอ้ งใช้เวลา เสี ยค่าใช้จ่ายมากและทําให้ความสัมพันธ์
ในครอบครัวถดถอย กฎหมายเล็งเห็นถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็ นเรื่ องสําคัญและมีความละเอียดอ่อน ซึ่ ง
บิ ด า มารดา และบุ ต รไม่ ส ามารถตัด ขาดจากกัน ได้โ ดยสิ้ นเชิ ง รวมทั้ง ตระหนัก ถึ งความสํา คัญ ของสถาบัน
ครอบครัว พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีการพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 จึง
กําหนดให้ก่อนเริ่ มการพิจารณาคดีครอบครัวที่มีขอ้ พิพาทให้ศาลตั้งผูป้ ระนีประนอมคดีครอบครัว เพื่อไกล่เกลี่ย
ให้ คู่ ค วามในคดี ค รอบครั ว ได้ป ระนี ป ระนอมกัน และมี โ อกาสเจรจาและตกลงระงับ ข้อ พิ พ าทด้ว ยการ
ประนี ประนอมยอมความ โดยมี ผูป้ ระนี ประนอมคดี ครอบครั วเป็ นคนกลาง ซึ่ งในข้อ 31 แห่ งข้อบังคับของ
ประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและการรายงานผลการไกล่เกลี่ยในคดีครอบครัว พ.ศ. 2554 กําหนดให้
กระบวนการไกล่เกลี่ยให้ดาํ เนิ นการเป็ นการลับและไม่ให้มีการบันทึ กรายละเอียดของการไกล่เกลี่ยไว้ เว้นแต่
คู่ความจะตกลงกัน และมาตรา 148 วรรคหนึ่ งแห่ งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครั ว พ.ศ. 2553 ได้กาํ หนดให้หลักเกณฑ์ วิธีการไกล่เกลี่ ย และการรายงานผลเป็ นไปตาม
ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา 8
ผูไ้ กล่เกลี่ยหรื อผูป้ ระนอม ได้แก่ ผูพ้ ิพากษาในศาลต่างๆ ซึ่ งไม่ใช่ผูพ้ ิพากษาเจ้าของสํานวน รวมทั้ง
บุคคลหรื อคณะบุคคลที่ผา่ นการอบรมหลักสู ตรการไกล่เกลี่ยและแต่งตั้งให้เป็ นผูป้ ระนี ประนอมประจําศาล โดย
เป็ นผูท้ ี่มีความสนใจ มีความพร้อมและสมัครใจที่จะทําหน้าที่ ต้องมีความเป็ นกลาง ไม่อคติสามารถให้ความเป็ น
ธรรมกับคู่ความได้ถูกต้องตรงตามความประสงค์ ช่วยแก้ไขปั ญหาเพื่อให้ขอ้ พิพาททั้งหลายยุติลงอย่างฉันมิตร
หน้าที่หลักคือให้มีการประนีประนอมยอมความกันแต่ไม่มีหน้าที่ตดั สิ นชี้ขาดข้อพิพาทนั้นๆ 9
สําหรับคดีครอบครัวจะมีบุคคลที่เรี ยกว่า ผูป้ ระนีประนอมคดีครอบครัว ซึ่งเป็ นบุคคลที่ศาลเยาวชนและ
ครอบครัวจดทะเบียนให้เป็ นผูป้ ระนี ประนอมคดีครอบครัว เพื่อทําหน้าที่ไกล่เกลี่ยคดีครอบครัวตามกฎหมายว่า
ด้วยศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว และคดีความรุ นแรงในครอบครัวตาม
กฎหมายว่า ด้ว ยการคุ ้ม ครองผูถ้ ู ก กระทํา ด้ว ยความรุ น แรงในครอบครั ว 10 เมื่ อ พิ จ ารณาจากคุ ณ สมบัติ ข องผู ้
ประนี ประนอม หรื อผูไ้ กล่เกลี่ยแล้วจะเห็นว่าต้องผ่านกระบวนการสรรหาและคัดกรองตัวบุคคลที่ จะเข้ามาทํา
หน้าที่ พอสมควร ดังนั้น จึ งคู่พิพาทจึ งไว้วางใจได้ว่าบุคคลเหล่านี้ เป็ นผูท้ ี่ มีคุณสมบัติที่จะทําหน้าที่ เพื่อแก้ไข
ปั ญหาข้อขัดแย้งเบื้องต้นได้ ซึ่ งต้องใช้ความมุ่งมัน่ วิสัยทัศน์และปฏิสัมพันธ์ที่ดี สําคัญคือ ต้องสร้างความเชื่อมัน่
ที่จะจัดการกับความขัดแย้งเพื่อที่จะสานสัมพันธ์ระหว่างคู่พิพาทให้ได้ ทักษะในการสื่ อสาร การวิเคราะห์ความ
ขัดแย้ง และวางแผนเพื่อรับมือและนําไปสู่การตอบสนองความต้องการของแต่ละฝ่ ายได้อย่างเหมาะสม 11
7

8

9

10

8

พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2543 มาตรา 143 วรรคหนึ่ง “คดี
ครอบครัวที่มีขอ้ พิพาท ก่อนเริ่ มพิจารณาให้ศาลตั้งผูป้ ระนี ประนอมคดีครอบครัว เพื่อไกล่เกลี่ยให้คู่ความในคดีครอบครัวได้
ประนีประนอมกัน ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการไกล่เกลี่ยและการรายงานผล ให้เป็ นไปตามข้อบังคับประธานศาลฎีกา”
9

สื บค้นเมื่อ 2 ตุลาคม 2561,จาก http://www.tkpc.coj.go.th
สื บค้นเมื่อ 2 ตุลาคม 2561,จาก http://www.jvnc.coj.go.th

10
11

ชลัท ประเทืองรัตนา. “การไกล่เกลี่ยคนกลางและการแก้ไขความขัดแย้ง”.สื บค้นเมื่อ 4 ตุลาคม 2561,จาก www.wiki.kpi.ac.th.
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การไกล่เกลี่ยคดีครอบครัวในศาลเยาวชนและครอบครัวแบ่งเป็ นสองขั้นตอน 12 คือ
1. การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องคดีต่อศาล คู่ความร้องขอให้ศูนย์ไกล่เกลี่ยเป็ นผูด้ าํ เนิ นการไกล่เกลี่ยให้ซ่ ึ งการ
ไกล่เกลี่ยเกิดจากความสมัครใจของทั้งสองฝ่ าย หากสําเร็ จจะจดทําบันทึกข้อตกลงให้แก่คู่ความมีผลเป็ นสัญญา
ประนีประนอมยอมความ
2. การไกล่เกลี่ยหลังฟ้องศาล คู่ความสามารถไกล่เกลี่ยได้ท้ งั วันนัดก่อนพิจารณาครั้งแรก หรื อระหว่าง
การพิจารณาก่อนที่ศาลจะมีคาํ พิพากษา หากสําเร็ จจะมีการทําสัญญาประนีประนอมยอมความเช่นกันซึ่งถือว่าเป็ น
คําพิพากษาตามยอมมีผลบังคับได้ตามกฎหมาย
สําหรับระยะเวลาในการไกล่เกลี่ยนั้น ขึ้นอยูก่ บั คู่พิพาทว่าสามารถไกล่เกลี่ยกันได้หรื อไม่ โดยเฉลี่ยหาก
คู่พิพาทสามารถตกลงกันได้ง่ายนั้น การไกล่เกลี่ยจะใช้เวลาเพียง 1-2 ชัว่ โมง ซึ่งขึ้นอยูก่ บั ประสบการณ์ของผูไ้ กล่
เกลี่ยประจําศูนย์ ซึ่ งเมื่อเปรี ยบเทียบกับการเข้าสู่ กระบวนการทางศาลย่อมประหยัดเวลา ลดภาระค่าใช้จ่าย และ
คู่พิพาทมีสมั พันธ์ที่ดีกนั ต่อในอนาคตได้
11

4.3 ผลของการไกล่ เกลีย่
โดยที่ผลของการไกล่เกลี่ยจะแบ่งแยกได้เป็ น 2 กรณี คือ
1.กรณี ที่การไกล่เกลี่ยประสบผลสําเร็ จ มีการถอนฟ้อง หรื อคู่ความประสงค์จะทําสัญญาประนีประนอม
ยอมความกัน ให้ผูป้ ระนี ประนอมคดีครอบครัวจัดให้มีการทําสัญญาประนี ประนอมยอมความขึ้นและเสนอศาล
เพื่ อ พิ จ ารณา เมื่ อ ศาลเห็ น ว่า สัญ ญาดังกล่ า วไม่ ฝ่ าฝื น หรื อ ขัด ต่ อความสงบเรี ยบร้ อ ยหรื อ ศี ล ธรรมอันดี ของ
ประชาชน ให้พิพากษาตามสัญญาประนี ประนอมยอมความ ซึ่ งยังมี กรณี ที่ศาลอาจจะไม่พิพากษาแต่กาํ หนด
เงื่อนไขหรื อเงื่อนเวลาให้คู่ความทดลองปฏิบตั ิตามสัญญาก่อนก็สามารถทําได้ เช่น การกําหนดเงื่อนไขให้คู่พิพาท
ฝ่ ายบิดา รับผิดชอบจ่ายเงินค่าเทอมบุตรในการศึกษาติดต่อกันเป็ นระยะเวลา 1 ปี เป็ นต้น โดยหากคดีครอบครัว
นั้นๆ ผูเ้ ยาว์มีประโยชน์ หรื อมีส่วนได้เสี ยให้ศาลคํานึงถึงประโยชน์ของผูเ้ ยาว์เป็ นสําคัญ
2.กรณี คู่ความไม่อาจตกลงกันได้ให้ศาลดําเนินกระบวนพิจารณาต่อไป
ปั จจัยสําคัญที่ทาํ ให้การไกล่เกลี่ยประสบความสําเร็ จ คือ ความสมัครใจของคู่ความที่ประสงค์จะไกล่
เกลี่ยข้อพิพาทอย่างแท้จริ งไม่ได้คิดทําเพื่อจะประวิงเวลาเท่านั้น ทุกฝ่ ายต้องเปิ ดใจยอมรับเพื่อเข้าสู่ กระบวนการ
ทั้งนี้ ต้องพิจารณาจากความพร้อมที่จะเตรี ยมตัวเตรี ยมข้อเท็จจริ งมาแสดงเพื่อประโยชน์ในการพูดคุยไกล่เกลี่ยกัน
ความรับผิดชอบที่จะเข้าร่ วมตามวันเวลาที่นดั หมายซึ่งต้องให้ความร่ วมมือกับผูป้ ระนีประนอมด้วย ดังนั้น ผลของ
การไกล่เกลี่ยจึงอยูก่ บั ความตั้งใจของคู่ความมากกว่าสิ่ งอื่นใด หากมิได้มีความจงใจที่จะทําให้กระบวนการยุ่งยาก
แค่เพียงคู่ความให้ความร่ วมมื อต่อกันทุกฝ่ ายย่อมเชื่ อมัน่ ได้ว่าจะได้รับความเป็ นธรรมตามข้อเสนอที่ ตนเอง
ต้องการ
จากผลการดําเนินงานของศาลยุติธรรมและสํานักงานศาลยุติธรรมพบว่า การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อ
พิพาทระหว่างเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2560 มีคดีแพ่งที่เข้าสู่การดําเนินกระบวนพิจารณาของศาลยุติธรรมทัว่

12

การไกล่เกลี่ยคดีครอบครัว: กรณี ศึกษาข้อพิพาทการใช้อาํ นาจปกครองบุตรในศาลเยาวชนและครอบครัว, อุรวดี ประดิษฐผลพานิ ช
และศ. วิชยั อริ ยะนันทกะ, วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิ จบัณฑิตย์, 5.1 (มกราคม-เมษายน 2554) 252-263.
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ประเทศ 817,467 คดี เข้าสู่ ระบบไกล่เกลี่ย 296,405 คดี คิดเป็ นร้อยละ 36.26 ขอจํานวนคดี 13 สําหรับสถิติน้ ี ทาํ ให้
เห็ นว่าปั จจุบันบุ คคลที่ เข้าสู่ กระบวนการทางศาลเริ่ มหันมาสนใจกับการใช้วิธีการไกล่เกลี่ ยเพิ่มขึ้ น โดยเห็ น
ความสําคัญของการเจรจาในเบื้องต้นก่อน ซึ่ งศาลเห็นว่าการไกล่เกลี่ยนั้นจะสามารถเยียวยาปั ญหาของแต่ฝ่ายได้
ไม่มากก็นอ้ ย เพราะหากตกลงได้ยอ่ มเป็ นผลดีที่จะไม่ตอ้ งนําคดีข้ ึนสู่ ศาลที่ตอ้ งสิ้ นเปลืองทั้งเวลา ค่าใช้จ่าย ทั้งยัง
ทําลายความสัมพันธ์อนั ดีต่อกันด้วย
กระบวนการไกล่ เ กลี่ ย เป็ นวิ ธี ก ารระงับ ข้อ พิ พ าท โดยอาศัย บุ ค คลที่ มี ค วามเป็ นกลาง มี ค วามรู ้
ประสบการณ์ รวมถึงมีทกั ษะในการระงับข้อพิพาท ซึ่ งคู่ความสามารถเลือกบุคคลที่ตนเองไว้วางใจและเห็นว่า
เป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ ประสบการณ์ เกี่ยวกับข้อพิพาทของตนมาเป็ นผูไ้ กล่เกลี่ยข้อพิพาทของตนได้ ด้วยความขัดแย้ง
ทุกกรณี เกิดจากคู่พิพาทไม่สามารถตกลงในเป้ าหมายเดียวกันได้ ต่างฝ่ ายต่างอยากจะมีอาํ นาจเหนืออีกฝ่ ายหนึ่ง แต่
เมื่ อมี คนกลางที่ แต่ละฝ่ ายไว้วางใจเข้ามาเป็ นกาวใจอาจทําให้รู้สึกอยากเปิ ดใจ ทุ กฝ่ ายจะสามารถหาจุดลงตัว
ร่ วมกันได้ไม่ยากผ่านคนกลางที่พร้อมจะรับฟังและเข้าใจในสิ่ งที่แต่ละฝ่ ายอาจไม่เคยสื่ อสารกันมาก่อน ถือเป็ น
การยุติขอ้ ขัดแย้งด้วยตนเองและนําไปสู่ ความพึงพอใจร่ วมกัน ข้อดีสาํ คัญของวิธีการไกล่เกลี่ยคือ สามารถรักษา
ความลับของคู่พิพาทได้เป็ นอย่างดี เพราะผูท้ ี่ เข้ามาเกี่ ยวข้องในการระงับข้อพิพาทเป็ นตัวของคู่พิพาทเองและ
บุคคลภายนอกจะมีเพียงแต่ผูไ้ กล่เกลี่ยเท่ านั้น ซึ่ งโดยจรรยาบรรณแล้วไม่สามารถนําข้อเท็จจริ งมาเปิ ดเผยต่อ
บุคคลอื่นได้ซ่ ึงเหมาะกับลักษณะของคดีครอบครัวเป็ นอย่างยิง่
12

5.บทสรุ ป

การไกล่เกลี่ยในคดีครอบครัวถือเป็ นการนําคนกลางเข้าสู่ กระบวนการจัดการความขัดแย้ง ซึ่ งจะไม่ให้
คู่พิพาทเจรจากันตามลําพังแต่ใช้คนกลางเข้ามาช่วยเหลือซึ่ งได้รับการยอมรับจากคู่กรณซึ่ งเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
กระบวนการทางศาลแล้วย่อมมีขอ้ ดีกว่า ด้วยกระบวนการทางศาลที่มีลกั ษณะการพิจารณาที่ไม่เป็ นความลับ ต่าง
ฝ่ ายต่างต้องนําหลักฐานขึ้นมาพิสูจน์เพื่อเพิ่มนํ้าหนักให้ฝ่ายตนเป็ นผูช้ นะ จุดนี้เป็ นประเด็นสําคัญใหญ่ที่ทาํ ให้เกิด
ความแตกแยกของความสัมพันธ์เพราะเป็ นการนําเรื่ องในครอบครัวออกมาให้บุคคลภายนอกได้รับรู ้ เป็ นไปตาม
หลักพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 และข้อบังคับ
ของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและการรายงานผลการไกล่เกลี่ยในคดีครอบครัว พ.ศ. 2554

6.ข้ อเสนอแนะ

หัวใจของคดีครอบครัว คือ ความสงบสุ ขของการอยู่ร่วมกันเป็ นครอบครัว มุ่งคุม้ ครองสถานภาพการ
สมรสให้คงอยู่ แต่หากจําเป็ นต้องมีการหย่าร้างต้องให้เป็ นการหย่าเป็ นธรรมกับทุกฝ่ ายและเกิดความเสี ยหายให้
น้อยที่สุด สิ่ งสําคัญที่ตอ้ งคํานึงถึงที่สุดเห็นจะเป็ นเรื่ องของสวัสดิภาพและอนาคตของบุตรเป็ นหลัก ดังนั้น ผูเ้ ขียน
เห็นว่าการเลือกใช้วิธีการฟ้องคดีควรเป็ นวิธีการสุ ดท้ายที่คู่พิพาทจะนํามาใช้ในการแก้ไขปั ญหา การนําการระงับ
ข้อพิพาททางเลือกที่เรี ยกว่า การไกล่เกลี่ยหรื อการประนอมมาใช้จะมีความเหมาะสมกว่า ด้วยกระบวนการที่รักษา
ความลับและมุ่งประสานความสัมพันธ์ให้จบด้วยความเข้าใจและยอมรับในสิ่ งแต่ละฝ่ ายร้องขอ แม้ผลลัพธ์จะ
13
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ออกมาว่า ฝ่ ายใดได้ป ระโยชน์ ม ากหรื อ น้อ ยแต่ ข อให้ม ่นั ใจว่า ทุ ก คนตั้ง ใจที่ จ ะเลื อ กรั ก ษาความสัม พัน ธ์ ใ น
ครอบครัวคงอยูม่ ากกว่าเลือกที่จะให้ตนเองชนะแต่เพียงอย่างเดียว บางครั้งการไกล่เกลี่ยอาจประสานรอยร้าวใน
ความสัมพันธ์ให้กลับมาดีดงั เดิมได้ดว้ ย โดยอาจจะนํากฎหมายและแนวทางการปฏิบตั ิในประเทศสิ งคโปร์ ญี่ปุ่น
และอังกฤษมาปรับใช้ ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว
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2554
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การวิจยั เรื่ องนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสําคัญของสายลับกรณี เป็ นผูก้ ระทําความผิดที่ให้ขอ้ มูลใน
คดี ยาเสพติด โดยศึ กษาแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ ยวกับการปฏิ บตั ิการอําพรางและล่อซื้ อของสายลับในคดี ยาเสพติ ด
พร้ อมทั้งศึ กษาสภาพปั ญหาและประเด็นข้อกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับการปฏิ บตั ิการอําพรางและล่อซื้ อเพื่อการ
สื บสวนความผิดตามกฎหมายเกี่ ยวกับยาเสพติ ดของผูก้ ระทําความผิดที่ ให้ขอ้ มูลในคดี ยาเสพติ ด และศึ กษา
กฎหมายเกี่ ยวกับการสื บสวนคดี ยาเสพติ ดโดยการปฏิ บัติการอําพรางของสายลับเที ยบกฎหมายต่างประเทศ
เพื่อให้ได้แนวทางในการคุม้ ครองผูก้ ระทําความผิดที่ให้ขอ้ มูลในคดียาเสพติด
จากการศึ ก ษาพบว่า กฎหมายไทยในปั จ จุ บัน ที่ เ กี่ ย วกับ สายลับ ผูก้ ระทํา ความผิ ด ที่ ใ ห้ข ้อ มู ล ในคดี
ยาเสพติดนั้น สามารถสรุ ปสภาพปั ญหาได้สามประการด้วยกัน คือ (1) ไม่มีบทบัญญัติกฎหมายมารองรับหรื อให้
คํานิ ยามในการปฏิ บัติการอําพรางและการล่อ ซื้ อของสายลับผูก้ ระทําความผิดที่ ให้ขอ้ มูลโดยตรง เนื่ องจาก
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี ยาเสพติ ด พ.ศ. 2550 และกฎกระทรวงที่ ว่าด้วยการปฏิ บตั ิการอําพรางเพื่อการ
สื บสวนความผิดตามกฎหมายเกี่ ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2555 นั้นใช้บงั คับกับเจ้าหน้าที่ อาํ พรางเท่านั้น (2) ไม่มี
บทบัญญัติกฎหมายที่คุม้ ครองการกระทําของสายลับผูก้ ระทําความผิดที่ให้ขอ้ มูลในขณะปฏิบตั ิหน้าที่ อีกทั้งยังไม่
มีบทบัญญัติกฎหมายที่บงั คับใช้ในการตรวจสอบควบคุมสายลับผูก้ ระทําความผิดที่ให้ขอ้ มูลในขณะปฏิบตั ิการ
อําพราง และ (3) กฎหมายที่ให้ความคุม้ ครองสายลับผูก้ ระทําความผิดที่ให้ขอ้ มูลในชั้นพิจารณาไม่ครอบคลุมพอ
ทําให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อสายลับผูก้ ระทําความผิดที่ให้ขอ้ มูลในการมาเบิกความ อันจะทําให้คาํ เบิกความเป็ น
พยานบอกเล่าที่มีน้ าํ หนักน้อยลง
จากการศึ ก ษาและวิเคราะห์ ปัญหา ผูเ้ ขี ย นมี ขอ้ เสนอแนะเพื่ อ ให้ส ามารถคุ ้มครองสายลับผูก้ ระทํา
ความผิดที่ให้ขอ้ มูลในคดียาเสพติดได้ โดยดําเนินการการยกร่ างกฎกระทรวงว่าด้วยการปฏิบตั ิการอําพรางเพื่อการ
สื บสวนความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2555 ขึ้นเป็ นพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการปฏิบตั ิการอําพราง
เพื่อการสื บสวนความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด และแก้ไขให้ครอบคลุมไปถึงคํานิยามอันเป็ นการรับรอง
329

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

การปฏิบตั ิการอําพรางของสายลับผูก้ ระทําความผิดที่ให้ขอ้ มูลลับ โดยให้ยกเลิกความในข้อ 1 และเพิ่มเติมเป็ น
มาตรา 1 แทน และเพื่อเป็ นการคุม้ ครองการกระทําของสายลับผูก้ ระทําความผิดที่ให้ขอ้ มูลในขณะปฏิบตั ิหน้าที่
จึงเห็นควรเพิ่มเติมในประเด็นเรื่ องการคุม้ ครองการกระทําดังกล่าวของสายลับผูก้ ระทําความผิดที่ให้ขอ้ มูลเพื่อ
แก้ไขปั ญหา รวมถึงในปั ญหาการคุม้ ครองสายลับผูก้ ระทําความผิดที่ให้ขอ้ มูลในชั้นพิจารณา ให้เพิ่มความเป็ น
มาตรา 12/1 แห่ งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณายาเสพติด พ.ศ. 2550 ด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้การคุม้ ครองสายลับผูก้ ระทํา
ความผิดที่ให้ขอ้ มูลในคดียาเสพติดของประเทศไทยมีความครบถ้วนสมบูรณ์และมีประสิ ทธิภาพต่อไป
คําสําคัญ: การคุม้ ครองสายลับ; ผูก้ ระทําความผิดที่ให้ขอ้ มูล; คดียาเสพติด

ABSTRACT

The purpose of this research is to study the importance of confidential informants in drug cases by study
concept and theory on the performance of dissimulation and lure of confidential informants in drug cases,
including to study problem scope and legal issue regarding the performance of dissimulation and lure for
investigation under the law on drug of confidential informants in drug cases. In addition, to study the law
concerning investigation of drug cases by the performance of confidential informants compare with foreign laws
in order to reach the guideline on protection of confidential informants which did not as an officer who dissimulate
in drug cases.
From this study, it found that the Thai’s law regarding confidential informants in drug cases can be
concluded into three problems as following; (1) the law lack of provision which support or define the performance
of dissimulation and lure of confidential informants directly since the Procedural of Drug Cases Act B.E. 2550
and the Ministerial Regulation of Performance of Dissimulation for Investigation under the law regarding Drug
B.E. 2555, did not enforce only dissimulation officer; ( 2) the law lack of the provision which protect the
performance of confidential informants while they had dissimulating and (3) the existence law which protect
confidential informants did not enough cover , resulting to the dangerous to confidential informants under the
testimony proceeding which caused to an oral evidence was less trusty.
From this study and analysis, the writer has a suggestion to protect confidential informants in drug
cases that it should be draft the Ministerial Regulation of Performance of Dissimulation for Investigation under
the law regarding Drug B.E. 2555 as the Performance of Dissimulation for Investigation under the law regarding
Drug Act and edit the scope to cover the definition which support the performance of confidential informants by
cancelling the term inn clause 1 and raise to section 1 instead. Moreover, to protect the protection of the
performance of confidential informants while they are performing their duties, it should be edit the issue of
protection of confidential informants on order to solve problem, as well as the problem on protection of
confidential informants in procedure and to increase the term to section 12/1 according to the Procedural of Drug
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Cases Act B.E. 2550 .Therefore, resulting to the protection of confidential informants under drug cases in
Thailand will be completely and effectively.
KEYWORDS: PROTECTION ; CONFIDENTIAL INFORMANTS ; DRUG CASES

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

ปั จจุบนั ในประเทศไทย การแพร่ ระบาดของยาเสพติดได้มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง และมักจะเป็ นการ
กระทําผิดโดยอาชญากรที่รวมตัวกันเป็ นองค์กร มีการแบ่งหน้าที่บงั คับบัญชากันตามลําดับ การสื บสวนสอบสวน
ของเจ้าหน้าที่เพื่อดําเนิ นคดีกบั ผูก้ ระทําความผิดจึงไม่สามารถที่จะพิสูจน์ความผิดของตัวการสําคัญได้ ดังนั้นใน
การรวบรวมพยานหลักฐานของเจ้าหน้าที่ จึงได้มีการนําเทคนิ คการสื บสวนสอบสวนพิเศษมาใช้ ซึ่ งก็คือการ
ปฏิ บัติการอําพราง การล่อซื้ อ หรื อการใช้สายลับเพื่อสื บหาข้อมูลของผูก้ ระทําความผิดในเบื้ องต้นก่ อน เมื่ อ
ปรากฏหลักฐานชัดเจน เจ้าหน้าที่ก็จะเข้าทําการจับกุม ซึ่ งในการนี้ จําเป็ นจะต้องมีเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการอําพราง
สายลับ หรื อสายลับกรณี เป็ นผูก้ ระทําความผิดที่ให้ขอ้ มูลเป็ นผูท้ ี่ทาํ หน้าที่ช่วยเหลือในการปฏิบตั ิหน้าที่ และใน
บางกรณี อาจเป็ นผูร้ ่ วมปฏิบตั ิการกับเจ้าพนักงานด้วย โดยบุคคลที่เป็ นสายลับหรื อผูก้ ระทําความผิดถือเป็ นพยาน
ที่มีความสําคัญในการดําเนินคดียาเสพติด โดยเฉพาะในความผิดเกี่ยวกับการสนับสนุน ช่วยเหลือ หรื อสมคบใน
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เพราะในการสื บข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติดจะต้องเข้าไปอยูใ่ นกลุ่มของผูก้ ระทําความผิด
หรื อ อาจจะมี ก ารติ ด ต่ อ กับ ผู ้ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การกระทํา ความผิ ด ซึ่ งจะทํา ให้ ท ราบรายละเอี ย ดเป็ นอย่ า งดี
โดยเฉพาะความผิดที่ ทาํ เป็ นขบวนการหรื อมี เครื อข่ายสลับซับซ้อน ซึ่ งยากที่ เจ้าหน้าที่ ตาํ รวจจะรู ้ว่าใครเป็ น
ผูก้ ระทําความผิดและสามารถจับกุมผูก้ ระทําผิดได้ การใช้สายลับหรื อผูก้ ระทําความผิดเข้าล่อซื้อยาเสพติด จึงเป็ น
วิธีการที่ตาํ รวจหรื อหน่วยงานป้ องกันและปราบปรามยาเสพติดนิยมใช้ในการจับกุมผูก้ ระทําผิด โดยสายลับในคดี
ยาเสพติดที่ตาํ รวจนิยมใช้ คือ การจับกุมผูเ้ สพหรื อผูค้ า้ รายย่อยซึ่ งเป็ นผูก้ ระทําความผิดมาก่อน จากนั้นจะใช้ผถู ้ ูก
จับกุมขยายผลไปสู่ผคู ้ า้ รายอื่น ๆ รวมทั้งผูค้ า้ รายใหญ่
ในปั จจุบนั การปฏิ บตั ิการอําพรางและการล่อซื้ อนั้นได้มีกฎหมาย คือ พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ยาเสพติ ด พ.ศ. 2550 และกฎกระทรวงที่ ว่าด้วยการปฏิ บตั ิการอําพรางเพื่อการสื บสวนความผิดตามกฎหมาย
เกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2555 มาใช้บงั คับกับเจ้าหน้าที่อาํ พราง แต่การอําพรางตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ยาเสพติด พ.ศ. 2550 มาตรา 7 และกฎกระทรวงที่ ว่าด้วยการปฏิ บตั ิ การอําพรางเพื่อการสื บสวนความผิดตาม
กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2555 ดังกล่าวนั้นใช้บงั คับเฉพาะกับเจ้าหน้าที่อาํ พรางของรัฐ ไม่รวมถึงการใช้
สายลับ การใช้สายลับกรณี เป็ นผูก้ ระทําความผิดที่ให้ขอ้ มูลจึงไม่อยูใ่ นบังคับของพระราชบัญญัติและกฎกระทรวง
ดัง กล่ า ว และในปั จ จุ บัน ก็ ย งั ไม่ มี ห ลัก เกณฑ์ก ฎหมายที่ เ ป็ นลายลัก ษณ์ อ ัก ษรที่ สามารถนํา มาใช้บัง คับ หรื อ
ตรวจสอบควบคุมการใช้สายลับหรื อผูก้ ระทําความผิดที่ให้ขอ้ มูลในคดียาเสพติดอีกด้วย ยังคงมีเพียงการใช้แนว
คําพิพากษาฎี กาเก่ า ๆ ประกอบกับกฎกระทรวงที่ ว่าด้วยการปฏิ บตั ิ การอําพรางเพื่อการสื บสวนความผิดตาม
กฎหมายเกี่ ยวกับยาเสพติ ด พ.ศ. 2555 มาใช้กับสายลับหรื อผูก้ ระทําความผิดที่ ให้ขอ้ มูลในคดี ยาเสพติดแทน
เท่านั้น จึงอาจทําให้เกิดการเลี่ยงการใช้ปฏิบตั ิการอําพรางหรื อการล่อซื้ อโดยเจ้าหน้าที่อยูใ่ นบังคับตามมาตรา 7
มาสู่ การใช้สายลับหรื อผูก้ ระทําความผิดที่ให้ขอ้ มูลในการปฏิบตั ิการอําพรางและการล่อซื้ อในคดียาเสพติดมาก
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ขึ้น รวมถึงในชั้นพิจารณาเอง ในการเบิกความพยานที่เป็ นสายลับหรื อผูก้ ระทําความผิดที่ให้ขอ้ มูลนั้น ปั จจุบนั
กฎหมายที่ให้ความคุม้ ครองสายลับหรื อผูก้ ระทําความผิดที่ให้ขอ้ มูลในชั้นพิจารณายังไม่ครอบคลุมพอ ทําให้เกิด
ความไม่ปลอดภัยต่อสายลับหรื อผูก้ ระทําความผิดที่ให้ขอ้ มูลในการที่จะมาเบิกความ

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิการอําพรางและการล่อซื้อของสายลับกรณี เป็ นผูก้ ระทํา
ความผิดที่ให้ขอ้ มูลในคดียาเสพติด
(2) เพื่อศึกษาสภาพปั ญหาและประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิการอําพรางและการล่อซื้อ
เพื่อการสื บสวนความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดของสายลับกรณี เป็ นผูก้ ระทําความผิดที่ให้ขอ้ มูลในคดี
ยาเสพติด
(3) เพื่อศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการสื บสวนคดี ยาเสพติดโดยการปฏิบตั ิการอําพรางและการล่อซื้ อของ
สายลับกรณี เป็ นผูก้ ระทําความผิดที่ให้ขอ้ มูลในคดียาเสพติดของไทยเปรี ยบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ
(4) เพื่อให้ได้แนวทางในการคุม้ ครองสายลับกรณี เป็ นผูก้ ระทําความผิดที่ให้ขอ้ มูลในคดียาเสพติด

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

การศึ กษาครั้ งนี้ ได้ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี และหลักการที่ เกี่ ยวกับการคุม้ ครองสายลับกรณี เป็ น
ผูก้ ระทําความผิดที่ให้ขอ้ มูลในคดียาเสพติด ดังนี้
1. แนวความคิ ด และทฤษฎี เ กี่ ย วกับ การใช้แ ละการคุ ้ม ครองสายลับ ในคดี ย าเสพติ ด หนัง สื อ และ
แหล่งข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องประกอบด้วย สุ รชัย เที ยนชัย. การสื บสวนสอบสวนคดี ฆาตกรรมบุคคลสําคัญ; วารยา.
(2552). ย้ อนรอย เออชี น ฟรองซั วส์ วิดอค อดีตอาชญากรในศตวรรษที่ 18 ผู้กลายเป็ นนักสื บคนแรกของโลก.
ศิ ลปะวัฒนธรรม; สุ วุฒิ สุ กิจจากร. (2558). ปั ญหาความรั บผิดของรั ฐในผลแห่ งละเมิดที่เกิ ดแก่ เอกชน; พงษ์ธร
ธัญญสิ ริ. (2555). กระบวนการและการบริ หารงานยุติธรรมไทย
2. แนวคิ ดเกี่ ยวกับการแสวงหาความจริ งในคดี ยาเสพติ ดและในคดี อาญา แหล่งข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องที่
เกี่ยวข้องประกอบด้วย อรรณพ ลิขิตจิตถะ และคณะ. (2548). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และการพัฒนากฎหมาย
ป้ องกันและปราบปรามองค์ กรอาชญากรรมข้ ามชาติ หั วข้ อ เทคนิ คการสื บสวนสอบสวนพิ เศษ; อมเรศฤทธิ์
วัฒนวิบูลย์. (2551). เอกสารกรณี ศึกษาการปฏิ บัติงานสื บสวนของเจ้ าพนักงานตามกฎหมาย หั วข้ อ การสื บสวน
คดียาเสพติดโดยวิธีการอําพรางและวิธีการส่ งมอบยาเสพติดภายใต้ การควบคุม; คณิ ต ณ นคร. (2561). กฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา. (พิมพ์ครั้งที่9)
3. แนวคิดเกี่ยวกับวิธีการสื บพยานในคดีอาญาและกฎหมายเกี่ยวกับการสื บพยานลับหลังจําเลย หนังสื อ
ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย โสภณ รัตนากร. (2557). คําอธิ บาย กฎหมายลักษณะพยาน. (พิมพ์ครั้งที่ 11); เข็มชัย ชุติ
วงศ์. (2557). คําอธิ บาย กฎหมายลักษณะพยาน. (พิมพ์ครั้งที่ 9); สมพร พรหมหิ ตาธร. (2544). คู่มือพยานหลักฐาน
ในคดีอาญา. (พิมพ์ครั้งที่ 4); ธานี สิ งหนาท. (2554). คําอธิ บายพยานหลักฐานคดีแพ่ งและคดีอาญา(แก้ ไขเพิ่มเติม
ตาม ป.วิ.พ. และ ป.วิ.อ. ที่แก้ ไขใหม่ ฉบับล่ าสุด). (พิมพ์ครั้งที่ 9); กูเ้ กียรติ เมืองสง. (2550).
การพิจารณาคดี
ลับหลังจําเลย
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4. งานวิจัยที่ เกี่ ยวข้องประกอบด้วย เอนก ศรี คาํ . (2552). ปั ญหาทางกฎหมายว่ าด้ วยสายลับภายใต้
อนุสัญญาเจนีวา ค.ศ. 1949 ฉบับที่ 1 กับพิธีสารเพิ่มเติมอนุสัญญาเจนีวา ค.ศ. 1949 ฉบับที่ 1 ค.ศ. 1977; ภานุรุจ
สุวรรณรัตน์. (2557). การตรวจสอบและถ่ วงดุลการแสวงหาพยานหลักฐาน:ศึกษากรณี การปฏิ บัติการอําพรางของ
เจ้ าหน้ าที่ตาํ รวจตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550; มยุรา วิมลโลหการ. (2553). การแสวงหา
พยานหลักฐานในคดียาเสพติดโดยการใช้ เทคนิคการสื บสวนสอบสวนพิเศษ; ปั ทมา วะริ นทร์. (2554). การค้ นหา
ความจริ งในคดียาเสพติด : ศึ กษากรณี การรั บฟั งบุคคลที่เป็ นสายลับ; เมทินี ชโลธร. (2543). การปฏิ บัติต่อพยาน
บุคคลในคดีอาญา

4. วิธีดําเนินการวิจัย

ศึกษาจากหนังสื อ บทความ งานวิจยั วิทยานิพนธ์ แนวทางคําพิพากษาฎีกา กฎกระทรวงพระราชบัญญัติ
ข้อมูลทางอินเตอร์ เน็ต กฎหมาย ทฤษฎี กฎหมายต่างประเทศ ความตกลงระหว่างประเทศที่ เกี่ ยวข้อง รวมถึ ง
ระเบียบและแนวทางปฏิบตั ิของสายลับและเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องในการดําเนินคดียาเสพติด

5. สรุ ปผลการวิจัย

จากการศึกษาผูเ้ ขียนได้ผลการศึกษา ดังนี้
1. จากการศึกษาพบว่า ในปั จจุบนั ไม่มีบทบัญญัติกฎหมายมารองรับหรื อให้คาํ นิ ยามในการปฏิบตั ิการ
อําพรางและการล่อซื้ อของสายลับกรณี เป็ นผูก้ ระทําความผิดที่ ให้ขอ้ มูลโดยตรง เนื่ องจากพระราชบัญญัติวิธี
พิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 และกฎกระทรวงที่ ว่าด้วยการปฏิบตั ิการอําพรางเพื่อการสื บสวนความผิดตาม
กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2555 นั้นใช้บงั คับกับเจ้าหน้าที่อาํ พรางของรัฐเท่านั้น
2. จากการศึกษาพบว่า ในปั จจุบนั ไม่มีบทบัญญัติกฎหมายที่คุม้ ครองการกระทําผิดของสายลับกรณี เป็ น
ผูก้ ระทําความผิดที่ให้ขอ้ มูลขณะปฏิบตั ิหน้าที่ในกรณี ที่สายลับอาจจะต้องกระทําความผิดเพื่อให้ได้มาซึ่ งข่าวสาร
และพยานหลักฐานที่จาํ เป็ นต่าง ๆ ที่ทาํ ให้การสื บสวนสําเร็ จ โดยพยานหลักฐานดังกล่าวไม่อาจได้มาโดยวิธีอื่น
นอกจากการร่ วมกระทํากิ จกรรมที่ ผิดกฎหมาย หรื ออาจจะต้องกระทําความผิดตามกฎหมายอาญาเพื่อรั กษา
ความลับเกี่ ยวกับตัวตนของสายลับดังกล่าวเอง อี กทั้งยังไม่มีบทบัญญัติกฎหมายที่ บงั คับใช้ในการตรวจสอบ
ควบคุ มสายลับในขณะปฏิ บัติการอําพราง เนื่ องจากในการตรวจสอบควบคุ มในขณะปฏิ บัติการอําพรางนั้น
นอกจากการบังคับบัญชาในระบบราชการแล้ว การตรวจสอบควบคุมขณะดําเนิ นการปฏิ บตั ิการอําพรางไม่มี
กลไกการตรวจสอบควบคุมโดยกฎหมายอื่นโดยตรง
3. จากการศึกษาพบว่า กฎหมายที่ให้ความคุม้ ครองสายลับกรณี เป็ นผูก้ ระทําความผิดที่ให้ขอ้ มูลในชั้น
พิจารณาไม่ครอบคลุมพอ ทําให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อสายลับในการมาเบิกความ อันจะทําให้คาํ เบิกความเป็ น
พยานบอกเล่าที่มีน้ าํ หนักน้อยลง

6. อภิปรายผล

ผูเ้ ขียนอภิปรายผลจากการศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี และหลักการเกี่ยวกับการคุม้ ครองสายลับกรณี เป็ น
ผูก้ ระทําความผิดที่ให้ขอ้ มูลในคดียาเสพติด กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แนวทางคําพิพากษาฎีกา ระเบียบและแนวทาง
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ปฏิบตั ิของสายลับและเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องในการดําเนิ นคดียาเสพติด รวมถึงกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
ได้ขอ้ ค้นพบว่า ปั จจุบนั การปฏิบตั ิการอําพรางและการล่อซื้ อนั้นได้มีกฎหมาย คือ พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ยาเสพติ ด พ.ศ. 2550 และกฎกระทรวงที่ ว่าด้วยการปฏิ บตั ิการอําพรางเพื่อการสื บสวนความผิดตามกฎหมาย
เกี่ ย วกับ ยาเสพติ ด พ.ศ. 2555 มาใช้บัง คับ กับ เจ้า หน้า ที่ อ ํา พราง แต่ ก ารอํา พรางตามพระราชบัญ ญัติ แ ละ
กฎกระทรวงดังกล่าวนั้นใช้บงั คับเฉพาะกับเจ้าหน้าที่อาํ พรางของรัฐ ไม่รวมถึงการใช้สายลับ การใช้สายลับกรณี
เป็ นผูก้ ระทําความผิดที่ให้ขอ้ มูลในคดียาเสพติดจึงไม่อยูใ่ นบังคับของพระราชบัญญัติและกฎกระทรวงดังกล่าว
ทําให้เกิดกรณี ปัญหาในการที่จะคุม้ ครองสายลับในคดียาเสพติด ดังนี้
1.กรณี ที่การปฏิบตั ิการอําพรางของสายลับกรณี เป็ นผูก้ ระทําความผิดที่ให้ขอ้ มูลในคดียาเสพติดนั้นยัง
ไม่มีบทบัญญัติกฎหมายให้ความคุม้ ครองโดยตรง เนื่ องจากพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี ยาเสพติด พ.ศ. 2550
ประกอบกับกฎกระทรวงที่วา่ ด้วยการปฏิบตั ิการอําพรางเพื่อการสื บสวนความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด
พ.ศ.2555 บัญญัติวา่ ผูข้ ออนุญาตต้องเป็ นเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด
คือ ต้องเป็ นเจ้าหน้าที่ของรัฐเท่านั้น กฎหมายจึงจะให้ความคุม้ ครอง
2. กรณี ที่ในชั้นปฏิ บตั ิการนั้น ในบางครั้งตัวสายลับอาจจะต้องกระทําความผิดกฎหมายอาญาเพื่อให้
ได้มาซึ่ งข่าวสารและพยานหลักฐานที่จาํ เป็ นต่าง ๆ ที่ทาํ ให้การสื บสวนสําเร็ จ โดยพยานหลักฐานดังกล่าวไม่อาจ
ได้มาโดยวิธีอื่นนอกจากการร่ วมกระทํากิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรื ออาจจะต้องกระทําความผิดตามกฎหมายอาญา
เพื่อรักษาความลับเกี่ยวกับตัวตนของสายลับดังกล่าวเอง ซึ่ งประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายคุม้ ครองกรณี ดงั กล่าว
ของสายลับ มีเพียงแต่กฎหมายอาญาในเรื่ องการป้ องกันและการกระทําโดยจําเป็ นมาใช้อา้ งกับการกระทําความผิด
ดังกล่าวเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น ในบางกรณี ที่ตวั สายลับต้องทําร้ายร่ างกายผูอ้ ื่นเพื่อให้กลุ่มผูค้ า้ ยาไม่ระแวงสงสัย
ในตัวสายลับ อันอาจจะทําให้เกิดอันตรายแก่ตวั สายลับและเป็ นการเปิ ดเผยตัวตนของสายลับนั้นเอง การกระทํา
ดังกล่าวของสายลับเพียงแต่อา้ งได้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 67(2) 1 เท่ านั้น แต่การอ้างดังกล่าวไม่
สามารถทําให้สายลับเหล่านั้นพ้นผิดในทันที ยังคงต้องมีการสื บสวนสอบสวนและดําเนิ นคดีในชั้นศาลก่อน ซึ่ ง
ใช้ระยะเวลานาน โดยในระหว่างนั้นตัวสายลับจะต้องตกเป็ นจําเลยในความผิดที่ตนได้กระทําเพื่อให้ได้มาซึ่ ง
ข่าวสารและพยานหลักฐานที่จาํ เป็ นต่าง ๆ ที่ทาํ ให้การสื บสวนสําเร็ จ โดยพยานหลักฐานดังกล่าวไม่อาจได้มาโดย
วิธีอื่นนอกจากการร่ วมกระทํากิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรื ออาจจะต้องกระทําความผิดตามกฎหมายอาญาเพื่อรักษา
ความลับเกี่ยวกับตัวตนของสายลับเองอันเป็ นการกระทําความผิดในหน้าที่ของรัฐเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ
มิใช่เพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเอง หรื อในกรณี ที่มีการจับกุมเครื อข่ายหรื อองค์กรอาชญากรรม หากเป็ นการ
จับกุมโดยหน่ วยงานอื่นซึ่ งไม่ทราบข้อมูลว่ามีบุคคลที่ เป็ นสายลับปฏิ บตั ิ การอําพรางอยู่ สายลับซึ่ งปฏิ บตั ิ การ
อําพรางย่อมไม่สามารถต่อสู ้เพื่อปฏิ เสธความรับผิดทางอาญาได้เพราะไม่มีกฎหมายบัญญัติให้ความคุ ม้ ครอง
และหากจับกุมแล้วไม่ดาํ เนิ นคดี เจ้าหน้าที่ที่ทาํ การจับกุมย่อมมีความผิดฐานละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่ หรื อปฏิบตั ิ
หน้าที่โดยมิชอบได้
0

1

มาตรา 67(2) ผูใ้ ดกระทําความผิดด้วยความจําเป็ น เพราะเพื่อให้ตนเองหรื อผูอ้ ื่ นพ้นจากภยัน ตรายที่ ใกล้จะถึ งและไม่ส ามารถ
หลี กเลี่ ยงให้พน้ โดยวิธีอื่นใดได้ เมื่อภยันตรายนั้นตนมิ ได้ก่ อให้เกิ ดขึ้ นเพราะความผิดของตน ถ้าการกระทํานั้นไม่เป็ นการเกิ น
สมควรแก่เหตุแล้ว ผูน้ ้ นั ไม่ตอ้ งรับโทษ
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โดยการปฏิบตั ิการอําพรางและการล่อซื้อของสายลับนั้น เมื่อมีการกําหนดในเรื่ องของมีการส่วนร่ วมใน
การกระทําความผิดแล้ว จึงจําเป็ นที่จะต้องมีการตรวจสอบควบคู่กนั ไปด้วย เพื่อที่จะทําให้เกิดความโปร่ งใสใน
การปฏิบตั ิการ ซึ่ งปั จจุบนั กฎหมายไทยกําหนดให้การขออนุญาตปฏิบตั ิการอําพรางต้องทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
โดยในกรณี ผปู ้ ฏิบตั ิการเป็ นเจ้าหน้าที่ตาํ รวจให้ยื่นต่อผูบ้ ญ
ั ชาการตรวจแห่ งชาติหรื อผูไ้ ด้รับมอบหมาย และการ
อนุ ญาตต้องเป็ นไปตามที่ กาํ หนดในกฎกระทรวงที่ ว่าด้วยการปฏิ บตั ิการอําพรางเพื่อการสื บสวนความผิดตาม
กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2555 แต่สาํ หรับการตรวจสอบควบคุมในขณะปฏิบตั ิการอําพรางนั้น นอกจาก
การบังคับบัญชาในระบบราชการแล้ว การตรวจสอบควบคุมขณะดําเนิ นการปฏิ บตั ิการอําพรางไม่มีกลไกการ
ตรวจสอบควบคุมโดยกฎหมายโดยตรง ในทางปฏิบตั ิ การตรวจสอบควบคุมขณะดําเนินการปฏิบตั ิการอําพรางจึง
ขึ้นอยูก่ บั การควบคุมบังคับบัญชาโดยเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบตั ิการอําพราง โดยการตรวจสอบดังกล่าวนี้ ใช้บงั คับกับ
กรณี เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการอําพรางของรัฐเท่านั้น ไม่รวมถึงสายลับ
3. กรณี การสื บพยานในชั้นศาลในคดียาเสพติด หลักเกณฑ์การสื บพยานในคดีอาญาของไทยได้บญั ญัติ
ไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งโดยหลักแล้วการสื บพยานต้องกระทําต่อหน้าจําเลยโดยเปิ ดเผย
ทั้งนี้ หลักการสื บพยานในศาลที่สาํ คัญ ได้แก่ การสื บพยานจะต้องกระทําต่อหน้าจําเลยเพื่อเป็ นการคุม้ ครองสิ ทธิ
ของจําเลยในการเผชิญหน้าพยานและการถามค้านพยาน ทําให้จาํ เลยสามารถต่อสู ้คดีได้อย่างเต็มที่และก่อให้เกิด
ความเป็ นธรรมแก่จาํ เลยในการดําเนิ นคดี ซึ่ งหลักการตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานั้น ศาลไทยได้ถือ
เคร่ งครัดมาตลอดว่าถ้าการพิจารณาและสื บพยานไม่ได้กระทําต่อหน้าจําเลยย่อมเป็ นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย
และคําเบิ กความพยานไม่อาจรับฟังเพื่อพิสูจน์ความผิดของจําเลยได้แม้ว่าจําเลยจะยินยอมก็ตาม แต่ในปั จจุบนั
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณายาเสพติด พ.ศ. 2550 ได้กาํ หนดในเรื่ องของการสื บพยานลับหลังไว้ในมาตรา 12 2 แต่
การสื บพยานลับหลังดังกล่าว เป็ นในกรณี ที่จาํ เลยคนใดจงใจไม่มาศาลหรื อหลบหนีเท่านั้น ซึ่งบทบัญญัติดงั กล่าว
ไม่ได้คุม้ ครองตัวสายลับในกรณี ที่จาํ เลยมาศาล เพราะหากจําเลยมาศาลก็ยอ่ มที่จะสามารถรู ้ถึงตัวตนของสายลับที่
จะมาเบิกความในชั้นพิจารณาได้ ทําให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่ตวั สายลับเอง
1

7. ข้ อเสนอแนะ

เพื่อให้สามารถคุม้ ครองสายลับในกรณี ที่เป็ นผูก้ ระทําความผิดที่ ให้ขอ้ มูลในคดี ยาเสพติดได้อย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพยิ่งขึ้ นนั้น จึ ง เห็ นว่า ควรมี ม าตรการในการรั บรองการปฏิ บัติก ารอํา พรางของสายลับ และการ
ตรวจสอบการควบคุมการปฏิบตั ิการดังกล่าว รวมถึงการคุม้ ครองสายลับที่จะมาเบิกความในชั้นพิจารณา โดยการ
ยกร่ า งกฎกระทรวงว่า ด้ว ยการปฏิ บัติ ก ารอํา พรางเพื่ อ การสื บ สวนความผิ ด ตามกฎหมายเกี่ ย วกับ ยาเสพติ ด
พ.ศ. 2555 ขึ้นเป็ น “พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการปฏิบตั ิการอําพรางเพื่อการสื บสวนความผิดตามกฎหมายเกี่ ยวกับ
ยาเสพติด” โดยแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติดงั กล่าวเพิ่มเติมในประเด็นดังต่อไปนี้

2

มาตรา 12 ในคดีความผิดเกี่ ยวกับยาเสพติดซึ่ งจําเลยมีทนายความ ถ้าปรากฏว่าจําเลยคนใดจงใจไม่มาศาลหรื อหลบหนี และมีความ
จําเป็ นเพื่ อมิ ใ ห้ พยานหลัก ฐานสู ญหายหรื อยากแก่ ก ารนํามาสื บ ในภายหลัง เมื่ อศาลเห็ น เป็ นการสมควรก็ ใ ห้ ศ าลมี อาํ นาจสื บ
พยานหลักฐานลับหลังจําเลย แต่ตอ้ งให้โอกาสทนายความของจําเลยที่จะถามค้านและนําสื บหักล้างพยานหลักฐานนั้นได้
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ประเด็นที่หนึ่ง การรับรองการปฏิบตั ิการอําพรางของสายลับนั้น เสนอแก้ไขกฎกระทรวงฯ จากเดิม โดย
ให้ยกเลิกความในข้อ 1 ดังต่อไปนี้
“ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี้ “ผูข้ ออนุญาต” หมายความว่า เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี
ยาเสพติด” และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา 1 ในพระราชบัญญัติน้ ี “ผูอ้ าํ พราง” หมายความว่า เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณา
คดียาเสพติด รวมถึงบุคคลใดที่ดาํ เนินการปฏิบตั ิการอําพรางภายใต้การกํากับดูแลของเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่า
ด้วยวิธีพิจารณาคดียาเสพติดด้วย”
ประเด็นที่สอง การคุม้ ครองการกระทําที่เป็ นความผิดทางอาญาในกรณี ที่ตวั สายลับอาจจะต้องกระทํา
ความผิดเพื่อให้ได้มาซึ่ งข่าวสารและพยานหลักฐานที่จาํ เป็ นต่าง ๆ ที่ทาํ ให้การสื บสวนสําเร็ จ โดยพยานหลักฐาน
ดังกล่าวไม่อาจได้มาโดยวิธีอื่นนอกจากการร่ วมกระทํากิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรื ออาจจะต้องกระทําความผิดตาม
กฎหมายอาญาเพื่ อ รั ก ษาความลับ เกี่ ย วกับ ตัว ตนของสายลับ ดัง กล่ า ว จึ ง เห็ น ควรเพิ่ ม เติ ม ในประเด็ น เรื่ อ ง
การคุม้ ครองการกระทําดังกล่าวของสายลับ เพื่อแก้ไขปั ญหา ดังนี้
“ผู อ้ ํา พรางจะเข้า ไปมี ส่ ว นร่ ว มกระทํา ความผิ ด ต่ อ กฎหมายไม่ ไ ด้ เว้น แต่ เ มื่ อ ได้รั บ อนุ ญ าตตาม
พระราชบัญญัติน้ ี และต้องมีเหตุดงั ต่อไปนี้ หากฝ่ าฝื นจะต้องรับผิดเป็ นการส่วนตัว
(1) เพื่ อ ให้ ไ ด้ม าซึ่ งข่ า วสารและพยานหลัก ฐานที่ จ ํา เป็ นต่ า ง ๆ ที่ ท ํา ให้ ก ารสื บ สวนสํา เร็ จ โดย
พยานหลักฐานดังกล่าวไม่อาจได้มาโดยวิธีอื่นนอกจากการร่ วมกระทํากิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
(2) เพื่อรักษาความลับเกี่ยวกับตัวตนของผูอ้ าํ พราง
(3) เพื่อป้ องกันภยันตรายแก่ชีวติ หรื อการบาดเจ็บสาหัสของผูอ้ าํ พราง” และ
“ผูอ้ าํ พรางต้องดําเนิ นการอย่างละเอี ยดรอบคอบที่ สุดในทุ กขั้นตอนที่ อาจมี การกระทําที่ ละเมิ ด ต่ อ
กฎหมาย หรื อพยายามอย่างที่สุดที่จะไม่กระทําผิดกฎหมาย โดยผูอ้ าํ พรางจะต้องไม่กระทําการดังต่อไปนี้
(1) ไม่เข้าไปมีส่วนร่ วมในการกระทําความผิดที่รุนแรง เว้นแต่เป็ นการป้ องกันตนเอง
(2) ผูอ้ าํ พรางต้องไม่เป็ นผูร้ ิ เริ่ มหรื อก่อให้เกิ ดการกระทําความผิดขึ้น เพื่อไม่ให้เป็ นการล่อให้กระทํา
ความผิด
(3) ผูอ้ าํ พรางต้องไม่ปฏิบตั ิการสื บสวนโดยมิชอบด้วยกฎหมายระหว่างการอําพรางโดยไม่ได้รับอนุญาต
เช่น การค้นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย การดักฟังโทรศัพท์โดยมิได้ขออนุญาต การบุกรุ กเข้าไปในเคหะสถานของ
ผูอ้ ื่น
ประเด็นที่สาม การตรวจสอบควบคุมสายลับในขณะปฏิบตั ิการอําพรางนั้น เห็นควรเพิ่มเติมในประเด็น
เรื่ อง การกําหนดวิธีการและขั้นตอนในการตรวจสอบควบคุมสายลับ เพื่อแก้ไขปั ญหา ดังนี้
“ให้ เ จ้า พนัก งานผูค้ วบคุ ม การอํา พรางที่ ไ ด้รั บ อนุ ญ าตให้ด ํา เนิ น การอํา พรางรายงานผลของการ
ปฏิบตั ิการอําพรางที่ได้รับอนุญาตทุกครั้งเมื่อเสร็ จสิ้นการปฏิบตั ิการอําพรางแก่ผมู ้ ีอาํ นาจอนุญาต
ในระหว่างการปฏิบตั ิการอําพราง เจ้าพนักงานผูค้ วบคุมการอําพรางต้องคอยดูแลตรวจสอบการกระทํา
ของผูอ้ าํ พราง
เจ้าพนักงานผูค้ วบคุมการอําพรางต้องคอยหารื อกับพนักงานอัยการถึงเรื่ องของการปฏิบตั ิการอําพราง
ในกรณี ที่เกิดปั ญหาขึ้นกับการปฏิบตั ิการอําพราง
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ในกรณี ที่เกิ ดการกระทําความผิดทางอาญาในระหว่างการปฏิ บตั ิการอําพราง โดยที่ ผูอ้ าํ พรางเป็ นผูม้ ี
ส่วนเกี่ยวข้องในการกระทําความผิดนั้น ให้รีบรายงานต่อพนักงานอัยการและผูม้ ีอาํ นาจอนุญาตโดยเร็ วที่สุดเท่าที่
สามารถทําได้”
ประเด็นสุ ดท้าย การคุ ม้ ครองสายลับในชั้น พิจ ารณา ผูเ้ ขี ยนมี ความเห็ นว่า สามารถนํา แนวทางการ
พิ จ ารณาคดี แบบปิ ดของประเทศสหรั ฐอเมริ ก ามาปรั บใช้กับการสื บพยานในชั้น พิจารณาของไทย โดยอาจ
กําหนดให้มีการสื บพยานลับหลังจําเลยได้ โดยให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็ นมาตรา 12/1 แห่ งพระราชบัญญัติวิธี
พิจารณายาเสพติด พ.ศ. 2550
“มาตรา 12/1 ในคดี ที่พนักงานอัยการเป็ นโจทก์ ในคดี ความผิดเกี่ ยวกับยาเสพติดซึ่ งกฎหมายกําหนด
อัตราโทษอย่างตํ่าให้จาํ คุกตั้งแต่สิบปี ขึ้นไป หรื อโทษสถานที่หนักกว่านั้น ในวันนัดพิจารณาพยานหลักฐาน เมื่อ
พนักงานอัยการยื่นคําขอโดยทําเป็ นคําร้องเพื่อขอสื บพยานบุคคลที่เป็ นสายลับ ถ้าศาลเห็นสมควร เมื่อพิจารณา
แล้วเห็ นว่าจะเป็ นผลร้ายกับสายลับที่ จะมาเป็ นพยาน ให้ศาลจัดให้พยานอยู่ในที่เหมาะสม และศาลอาจปฏิบตั ิ
อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ศาลเป็ นผูถ้ ามพยานเอง โดยคําถามต้องไม่ให้มีการเปิ ดเผยถึงชื่อ ที่อยู่ อายุ อาชีพ หรื อพฤติการณ์
ใด ๆ อันเป็ นการเผยตัวตนของสายลับที่เข้าเบิกความเป็ นพยาน
(2) ให้คู่ความถาม ถามค้าน หรื อถามติง ภายใต้การควบคุมคําถามโดยศาล เพื่อไม่ให้มีการเปิ ดเผยถึงชื่อ
ที่อยู่ อายุ อาชีพ หรื อพฤติการณ์ใด ๆ อันเป็ นการเผยตัวตนของสายลับที่เข้าเบิกความเป็ นพยาน
ในการเบิกความของพยานดังกล่าว ให้มีการถ่ายทอดเฉพาะเสี ยงที่ผ่านเครื่ องแปลงเสี ยงเพื่อไม่ให้ทราบ
ว่าพยานดังกล่าวเป็ นใคร และเป็ นหน้าที่ของศาลที่จะต้องจัดเตรี ยมอุปกรณ์ดงั กล่าว
การปฏิ บตั ิตามมาตรานี้ ให้โจทก์ระบุพยานภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่ ได้รับอนุ ญาต แต่ไม่จาํ ต้องระบุ
รายละเอียดของพยาน”
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ปั จจุบนั การใช้โทรศัพท์มือถือในการถ่ายบันทึ กภาพเหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจําวัน เป็ นกิจกรรมที่
กลายเป็ นกิจวัตรของผูค้ นทั้งหลาย เพราะความสะดวกรวดเร็ วในการรายงานข่าวสารต่างๆ ตลอดจนบอกเล่าสิ่ งที่
ได้พบเห็ นในแต่ละวันให้กับคนใกล้ชิดรอบข้างไปจนถึ งผูค้ นทั้งหลายบนโลกที่ ติดต่อกันหลายช่ องทางผ่าน
ระบบสื่ อสารออนไลน์ ด้วยเหตุน้ ี ในสื่ อออนไลน์ยอดนิ ยม เช่น เฟซบุ๊ค ไลน์ อินสตาแกรม ทวิตเตอร์ ฯ จึ งพรั่ง
พร้อมไปด้วยภาพและวีดีโอบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ ของผูค้ นที่เรารู ้จกั และไม่รู้จกั ในแต่ละวัน นอกจากเสมือนเป็ น
ไดอารี บอกเล่าเรื่ องราวแล้ว ในหลายครั้งภาพบันทึกเหล่านั้นได้กลายมาเป็ นพยานหลักฐานสําคัญในเหตุการณ์ที่
เกิ ดข้อพิพาทระหว่างบุคคลหรื อหน่ วยงานหนึ่ งๆ ในบางประเทศภาพนิ่ งและภาพเคลื่อนไหววีดีโอได้รับการ
ยอมรับให้เป็ นพยานหลักฐานที่ มีน้ าํ หนักในการวินิจฉัยชี้ ขาดข้อพิพาททั้งหลายที่ เกิ ดขึ้น ด้วยลักษณะเฉพาะที่
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พยานหลักฐานอื่นๆ ภาพถ่ายหรื อวีดีโอก็สามารถบอกเล่าเหตุการณ์และช่วยยุติขอ้ พิพาทให้จบลงโดยเร็ วกว่าที่เคย
เป็ นมา เมื่อประโยชน์ของมันมีมาก สิ่ งที่ตอ้ งพิจารณาควบคู่กนั ไปคือ ผลร้ายและโทษของภาพถ่ายและวีดีโอนั้นมี
มากน้อยเพียงใดหรื อไม่ ผูเ้ ขียนได้เล็งเห็นถึงข้อควรกังวลหนึ่งว่า เมื่อผูค้ นถ่ายภาพหรื อวีดีโอผูค้ นในที่สาธารณะ
ภาพถ่ายและวิดีโอนั้นจะเป็ นการละเมิดความเป็ นส่ วนตัวของผูค้ นที่ไม่ยินยอมให้มีภาพตนอยูใ่ นนั้นหรื อไม่ ซึ่ ง
บทความนี้ ผูเ้ ขียนเจาะจงเฉพาะกรณี การถ่ายภาพหรื อวีดีโอบุคลากรด้านสาธารณสุ ขในระหว่างที่ มีการปฏิ บตั ิ
หน้าที่ กล่าวคื อ ในระหว่างการปฏิ บัติหน้าที่ น้ ัน คนไข้ ญาติ คนไข้หรื อบุ คคลใดๆ ที่ เกี่ ยวข้องหรื อไม่ก็ ต าม
สามารถบันทึกภาพเหตุการณ์น้ นั ๆ ไว้ได้หรื อไม่ เพียงใด และการดังกล่าวเป็ นการละเมิดสิ ทธิในความเป็ นส่วนตัว
หรื อละเมิดสิ ทธิใดๆ ของบุคคลเหล่านั้นหรื อไม่ จึงได้เกิดเป็ นบทความชิ้นนี้ข้ ึน
คําสําคัญ: สิ ทธิความเป็ นส่วนตัว บุคลากรด้านสาธารณสุข การปฏิบตั ิหน้าที่
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ABSTRACT

Nowadays, mobile phone is commonly use for capturing daily events picture because it is convenient
and swift to report news and things people have seen to acquaintances and other people who communicate via
online communication system. Therefore, popular social media providers, e. g. Facebook, Line, Instagram,
Twitter, etc. are flooded with photos and videos of event of both familiar and unfamiliar people every day. Such
photos and videos are like diary book telling stories. In many occasions, those photos and videos turn into essential
evidence of conflict event between people or organization. In some countries, image and video are accepted as a
credible evidence in solving conflict that arise because of its specific characteristic which can record whole or
part of occurred event when considering with other evidence, photos or videos can tell stories and help solve
problem more swiftly than the past. While there are many advantages, disadvantages of such photos and videos
must also be considered. Writers aim at one worrisome situation, when person taking shots and videos in public
places, such photos and videos can be the infringement of rights to privacy for people who didn’t give consent to
be appeared in photos and videos. This article is mainly focus in the case of taking pictures and videos of public
health personnel during their service. Can patient, relatives of patient, or other related person record such event?
If so, where is the boundary? Moreover, such action infringe rights to privacy or any other rights of that person?
KEYWORDS : Rights to privacy, Public health personel, During service time

1. บทนํา

เนื่ องด้วยในปั จจุบนั ผูค้ นนิ ยมใช้ช่องทางการสื่ อสารออนไลน์ในการต่อต่อสื่ อสาร บอกเล่าเรื่ องราว
ตลอดจนรายงานสถานการณ์ต่างๆ ที่ได้พบเจอในชีวิตประจําวัน ทั้งเหตุการณ์สาํ คัญเป็ นที่น่าจดจําและเหตุการณ์
ที่ เกิ ดขึ้นทัว่ ไปเป็ นกิ จวัตร เช่นนี้ ทาํ ให้สื่อออนไลน์มีอิทธิ พลกับเรามากตั้งแต่ต่ืนกระทัง่ นอนหลับไปแต่ละวัน
ภาพ ผูค้ นนิ ยมถ่ายภาพนิ่ ง บันทึกเหตุการณ์เป็ นภาพเคลื่อนไหว ประกอบกับถ้อยคําข้อความสั้นยาวตามอารมณ์
และโอกาส และเผยแพร่ ลงบนช่องทางต่างๆ ในโปรแกรมสื่ อออนไลน์ยอดนิ ยม อาทิ เฟซบุ๊ค (Facebook), ไลน์
(Line), ทวิตเตอร์ (Twitter), อินสตาแกรม (Instagram) ฯ จนกลายเป็ นอัลบั้มภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว และงาน
นิ พนธ์ย่อยๆ บ่งบอกตัวตนของเจ้าของบัญชี ผูใ้ ช้น้ นั ๆ จากความนิ ยมในการใช้งาน พกพาไปไหนได้ทุกที่ ด้วย
ความสะดวกรวดเร็ วในการติดต่อสื่ อสารระหว่างกัน ตลอดจนการบันทึ กภาพและเสี ยงเหตุการณ์ต่างๆ ทําให้
โทรศัพท์มือถือ (Smartphone) เป็ นเครื่ องมือจําเป็ นในการใช้ชีวิตของผูค้ น เมื่อพิจารณาจากทิศทางตรงข้ามในอีก
แง่หนึ่ ง ความสะดวกนี้ กลับกลายเป็ นเครื่ องมือที่อาจละเมิดสิ ทธิ ในความเป็ นส่ วนตัวหรื อล่วงละเมิดข้อมูลส่ วน
บุคคลของบุคคลอื่นได้โดยง่าย เพราะเมื่อเราใช้โทรศัพท์มือถือ เราสามารถค้นหาสิ่ งใดได้ตามต้องการ เราสามารถ
บันทึกภาพเหตุการณ์ในชีวิตประจําวันได้ง่ายเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัส เราแสดงความคิดเห็นในการเห็นชอบหรื อ
โต้แย้งกับผูใ้ ดได้ทั่วโลกแม้ไ ม่ได้อยู่ต่ อหน้า เรากดถูกใจ (Like) สิ่ งที่ ถูกใจ กดแสดงอารมณ์ (Emotion) กับ
ข้อความหรื อภาพถ่ายหรื อวีดีโอต่างๆ เรากดเผยแพร่ สิ่งที่เราสนใจ และอื่นๆ อีกมากมาย จากกิจกรรมทั้งหลายที่
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เราคุน้ เคยอยูท่ ุกเมื่อเชื่อวันนี้ ไม่วา่ จะรู ้ตวั หรื อไม่ เราได้ใช้โทรศัพท์มือถือในลักษณะที่อาจจะก้าวล่วงสิ ทธิของผู ้
หนึ่งผูใ้ ดไปไม่มากก็นอ้ ย
นอกจากภาพถ่ายและวีดีโอภาพเคลื่อนไหวจะเป็ นสื่ อในการถ่ายทอดเรื่ องราวของผูค้ นนั้นๆ แล้ว ใน
หลายครั้งที่ภาพถ่ายและวีดีโอภาพเคลื่อนไหวกลายเป็ นพยานหลักฐานสําคัญที่ช่วยในการชี้ขาดข้อพิพาทที่เกิดขึ้น
บ่ อ ยครั้ งที่ ช่ ว ยให้ข ้อ พิ พ าทจบลง และคดี ค ลี่ ค ลายได้โ ดยปราศจากข้อ สงสัย ในกระบวนการยุติ ธ รรม ช่ ว ย
ประหยัดเวลา และให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมได้รวดเร็ ว ถึงกระนั้น หากคดีความเข้าสู่ กระบวนพิจารณา
ของศาลแล้ว การนําเอาภาพถ่ายและบันทึกวีดีโอเหตุการณ์น้ นั ๆ มาเป็ นพยานหลักฐานชิ้นหนึ่ งเพื่อเสนอให้ศาล
พิจารณาประกอบกับพยานหลักฐานชิ้นอื่ นๆ เชื่ อได้ว่าจะช่วยให้การวินิจฉัยชี้ ขาดข้อพิพาทแห่ งคดี เป็ นไปได้
โดยง่ า ยขึ้ น ไม่ ม ากก็ น้อ ย โดยเหตุ ก ารณ์ ที่ ม ัก ถู ก บัน ทึ ก ทั้ง ภาพนิ่ ง และวีดี โ อภาพเคลื่ อ นไหวที่ นํา มาใช้เ ป็ น
พยานหลักฐานในทางคดี มักจะเป็ นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใกล้ตวั ของผูบ้ นั ทึก ไม่ว่าจะบันทึกไว้ในสถานะที่เป็ นผู ้
ประสบเหตุดว้ ยตนเองหรื อในสถานะของผูพ้ บเห็นเหตุการณ์ และเผยแพร่ ในลักษณะของการถ่ายทอดสด (Live)
หรื อบันทึกเป็ นคลิปวีดีโอไว้เพื่อเผยแพร่ ในภายหลัง เหตุการณ์ที่มกั มีการบันทึกและนํามาเผยแพร่ ในสื่ อออนไลน์
เช่น อุบตั ิเหตุ ภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ การทะเลาะวิวาท เจ้าหน้าที่รัฐเรี ยกรับสิ นบน การละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่
หรื อการปฏิ บตั ิหน้าที่ โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ รัฐ การให้บริ การของผูใ้ ห้บริ การ เป็ นต้น โดยเฉพาะในกรณี ที่
เจ้าหน้าที่รัฐเป็ นผูก้ ระทําผิดเสี ยเอง ซึ่งประชาชนที่ได้รับความเสี ยหายจากการปฏิบตั ิหน้าที่หรื อละเว้นการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐนั้นมิได้มีความหวาดกลัวอย่างเช่นในอดีต เพราะการเข้าถึงสังคมออนไลน์ได้โดยง่ายทําให้
เสมือนหนึ่ งว่าประชาชนมีสื่ออยู่ในมือ เมื่อได้รับความเสี ยหายจากการกระทําของเจ้าหน้าที่ รัฐ ประกอบกับมี
พยานหลักฐานที่ สนับสนุนข้อกล่าวหาของตน ทําให้ใครหลายคนก็มุ่งใช้มนั เพื่อพิทกั ษ์คุม้ ครองความยุติธรรม
ให้แก่ ตนเอง แต่ประเด็นที่ ควรต้องให้ความสําคัญไม่แพ้กันคื อ การที่ ผูค้ นสามารถใช้โทรศัพท์มือถื อในการ
บันทึกภาพของผูใ้ ดผูห้ นึ่งเป็ นการละเมิดสิ ทธิในความเป็ นส่วนตัวของผูน้ ้ นั หรื อไม่ และหากเราพบเห็นการกระทํา
ที่ ไม่ชอบของผูใ้ ดหรื อเจ้าหน้าที่ รัฐหรื อเอกชนคนใด เราสามารถบันทึ กภาพเหล่านั้นไว้และนํามาเผยแพร่ เป็ น
อุทาหรณ์และในขณะเดียวกันก็ใช้ดาํ เนิ นคดี กบั ผูน้ ้ นั ได้ดว้ ยหรื อไม่ การกระทําดังกล่าวเป็ นการละเมิดสิ ทธิ ใน
ความเป็ นส่ วนตัวของผูอ้ ื่นหรื อไม่ ซึ่ งในบทความนี้ ผเู ้ ขียนมุ่งวิเคราะห์ในประเด็นว่า หากประชาชนพบเห็นการ
ปฏิบตั ิหน้าที่มิชอบหรื อละเลยการปฏิบตั ิหน้าที่ของบุคลากรด้านสาธารณสุขในสถานพยาบาลใดๆ เราจะสามารถ
บันทึกภาพบุคคลนั้นนั้นในสถานพยาบาลในขณะปฏิบตั ิหน้าที่ เพื่ออาจใช้เป็ นพยานหลักฐานพิสูจน์ความผิดของ
บุคคลดังกล่าวนั้นได้หรื อไม่ เพียงใด

2. วัตถุประสงค์

(1) เพื่อศึกษาถึงสิ ทธิความเป็ นส่วนตัวของบุคลากรด้านสาธารณสุขในขณะปฏิบตั ิหน้าที่
(2) เพื่อศึกษาถึงการบันทึกและเผยแพร่ ภาพการปฏิบตั ิงานโดยมิชอบของบุคลากรด้านสาธารณสุขใน
ระหว่างการปฏิบตั ิหน้าที่ต่อสื่ อสังคมออนไลน์
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3. สิ ทธิความเป็ นส่ วนตัวของบุคลากรด้ านสาธารณสุ ขในขณะปฏิบัติหน้ าที่

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

3.1 สิทธิความเป็ นส่ วนตัว
สิ ทธิความเป็ นส่วนตัว (Right to Privacy) เป็ นสิ ทธิของปั จเจกชนที่มีตามธรรมชาติ กล่าวคือ มนุษย์ทุกผู ้
ล้วนแล้วแต่มีสิทธิในความเป็ นอยูส่ ่วนตัวอย่างอิสระในสังคม เมื่อมนุษย์อยูร่ วมกันเป็ นสังคม จําเป็ นอย่างยิง่ ที่ตอ้ ง
มีกฎเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกันและให้พ้ืนที่ส่วนตัวของแต่ละบุคคลให้มีชีวิตอยู่ได้โดยสงบเรี ยบร้อยและปกติสุข
ดังนั้น การให้ความคุ ม้ ครองแก่ สิท ธิ ความเป็ นอยู่ส่ วนตัว จึ งเป็ นสิ ทธิ พ้ืนฐานอย่างหนึ่ งของมนุ ษ ย์ที่ต ้อ งให้
ความสําคัญเป็ นอย่างยิง่ (ทิพาพร นะมาตร์, 2551, น.3)
สิ ทธิในความเป็ นส่วนตัว (Right to Privacy) หมายถึง สิ ทธิที่จะได้อยูโ่ ดยลําพังโดยปราศจากการรบกวน
(The Right to Be Left Alone) (บุญยศิษย์ บุญโพธิ์ , 2553, น.86) ซึ่ งกฎหมายที่บญ
ั ญัติคุม้ ครองสิ ทธิ ในความเป็ น
ส่วนตัวของไทยนั้น ก็คือกฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา 32 ซึ่งโดยบทบัญญัติของมาตรา
นี้ ส่งผลให้ประชาชนทุกคนรวมทั้งสื่ อมวลชนต้องเคารพในสิ ทธิ ในความเป็ นส่วนตัวของบุคคลอื่นด้วยในขณะที่
สื่ อมวลก็ตอ้ งระมัดระวังในการที่จะนําเสนอข่าวสารเพราะข่าวบางข่าวอาจไปเกี่ยวข้อง หรื อกระทบกระเทือนใน
เรื่ องส่วนบุคคลซึ่งกฎหมายคุม้ ครองอยูก่ ็จะกลายเป็ นคดีฟ้องร้องกันขึ้นมาอีก
นอกจากจะมี กฎหมายไทยบัญญัติคุม้ ครองเรื่ องสิ ทธิ ในความเป็ นส่ วนตัวแล้ว ในกฎหมายระหว่าง
ประเทศหรื อกฎหมายสากลก็ได้บญ
ั ญัติเรื่ องการคุม้ ครองสิ ทธิ ในความเป็ นส่ วนตัวไว้ด้วยเช่นเดี ยวกัน เช่นใน
ปฏิ ญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิ มนุ ษยชนขององค์การสหประชาชาติ (Universal Declaration of Human Rights 1948)
ข้อ 12 ที่ กาํ หนดว่า “บุคคลย่อมไม่ถูกแทรกแซงโดยพลการในความเป็ นอยู่ส่วนตัว ในครอบครัวในเคหสถาน
หรื อในการสื่ อสาร หรื อไม่อาจถูกลบหลู่ในเกี ยรติ ยศชื่ อเสี ยงบุ คคลทุ กคนย่อมมี สิทธิ ที่จะได้รับการปกป้ อ ง
คุม้ ครองโดยกฎหมาย ต่อการแทรกแซงในสิ ทธิเช่นว่านั้น” (Jack Donnelly, น.303-316)
สิ ทธิในความเป็ นอยูส่ ่ วนตัว (Right to privacy) อาจแตกย่อยออกมาเป็ นสิ ทธิต่าง ๆ ได้อีกหลายประการ
เช่น สิ ทธิในการดําเนินชีวติ และกําหนดความเป็ นตัวตนของตนเอง (Self-determination) สิ ทธิในการติดต่อสื่ อสาร
กับผูอ้ ื่ น สิ ทธิ ที่จะสมรสหรื อสร้ างครอบครั ว สิ ทธิ ที่จะทําแท้ง สิ ทธิ ในการมี ชีวิต สิ ทธิ ที่จะเลื อกศาสนาและ
การเมือง เป็ นต้น (Samuel D. Warren, Louis D. Brandies)
การถ่ายภาพบุคคลที่มิได้รับรู ้และยินยอมนั้นจัดเป็ นการแทรกแซงความเป็ นส่ วนตัวของบุคคลรู ปแบบ
หนึ่ ง ในเมื่อปั จเจกบุคคลแต่ละคนเมื่อเกิดมาแล้วมีสิทธิ ที่จะไม่ถูกแทรกแซงดังกล่าว มีสิทธิ ที่จะไม่ถูกถ่ายภาพ
โดยมิได้รับรู ้และยินยอม และมีสามารถป้ องกันสิ ทธิ ของตนหากการถ่ายบันทึกนั้นทําให้ตนได้รับความเสี ยหาย
สิ ทธิท้ งั หลายเหล่านี้จึงเป็ นสิ ทธิที่แตกย่อยออกมาของสิ ทธิในความเป็ นอยูส่ ่วนตัวนัน่ เอง
3.2 บุคลากรด้ านสาธารณสุ ข
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ให้นิยามของบุคลากรด้านสาธารณสุข และผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ด้านสาธารณสุขไว้ดงั นี้
“บุคลากรด้านสาธารณสุข” หมายความว่า ผูใ้ ห้บริ การสาธารณสุขที่มีกฎหมาย ระเบียบหรื อข้อกําหนด
รองรับ
“ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข” หมายความว่า ผูป้ ระกอบวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
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“บุ ค ลากรของโรงพยาบาล/สถานพยาบาล” หมายถึ ง เจ้า หน้า ที่ ที่ ป ฏิ บัติ ง านในโรงพยาบาลและ
สถานพยาบาล ทั้งเต็มเวลาและบางเวลา จําแนกเป็ น 4 ประเภทได้แก่
1. เจ้าหน้าที่ระดับบริ หาร หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบตั ิหน้าที่เกี่ยวกับการบริ หาร โรงพยาบาลและ
สถานพยาบาลในระดับสูง และระดับรองลงมา ได้แก่
- ผูอ้ าํ นวยการ รองผูอ้ าํ นวยการ และผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการ
- หัวหน้าฝ่ าย หัวหน้าแผนก หัวหน้าตึก และผูต้ รวจการ
2. เจ้าหน้าที่รักษาพยาบาล หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบตั ิงานด้านการให้บริ การตรวจและรักษาโรค
โดยตรง ประกอบด้วย
- แพทย์
- ทันตแพทย์
- พยาบาล (พยาบาลวิชาชีพ และพยาบาลเทคนิค)
- ผูช้ ่วยพยาบาล
- พนักงานผูช้ ่วยเหลือพยาบาล
- ผดุงครรภ์
- พนักงานพยาบาลอื่นๆ หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบตั ิงานเกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล
นอกเหนือจากที่ระบุไว้แล้ว เช่น พนักงานเวรเปล พนักงานพยาบาลประจําแผนก เป็ นต้น
3. เจ้าหน้าที่บริ การทางการแพทย์หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบตั ิงานด้านการให้บริ การทางการแพทย์อื่นๆ
นอกเหนือจากการให้การตรวจรักษาโรคโดยตรง เช่น เจ้าหน้าที่เอ็กซ์เรย์ นักกายภาพบําบัด นักเทคนิค
การแพทย์ เภสัชกร โภชนากร และเจ้าหน้าที่ประจําในแผนกที่ให้บริ การทางการแพทย์เป็ นต้น
4. เจ้าหน้าที่บริ การโรงพยาบาล หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบตั ิงานซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลหรื อ
งานบริ การทางการแพทย์เช่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชีเจ้าหน้าที่งานพัสดุ พนักงานจ่ายยา พนักงานขับรถ
พนักงานทําความสะอาด เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เป็ นต้น (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2555)
3.3 ในขณะปฏิบตั หิ น้ าที่
"การปฏิบตั ิหน้าที่" ตามความหมายและขอบเขตของมาตรา 157 แห่งประมวลกฎหมายอาญา หมายความ
ว่า เป็ นการกระทําในตําแหน่ งที่ได้รับการแต่งตั้งในฐานะเจ้าพนักงานที่กฎหมาย ที่ มิใช่เป็ นการกระทําในเรื่ อง
ส่วนตัวหรื อนอกเหนือตําแหน่งหน้าที่ (หลักกฎหมายปกครองวันละเรื่ อง, 2556)
“บริ การสาธารณสุ ข” หมายความว่า บริ การต่างๆ อันเกี่ ยวกับการสร้างเสริ มสุ ขภาพ การป้ องกันและ
ควบคุมโรคและปั จจัยที่คุกคามสุขภาพ การตรวจวินิจฉัยและบําบัดสภาวะความเจ็บป่ วยและการฟื้ นฟูสมรรถภาพ
ของบุคคล ครอบครัวและชุมชน (พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ, 2550)
ดังนั้น การกระทําขณะปฏิบตั ิหน้าที่ในการบริ การสาธารณสุ ข มีความหมายว่า การกระทําในหน้าที่ของ
บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งจากหน่วยงานสาธารณสุขในการให้บริ การต่างๆ ที่เกี่ยวกับการสร้างเสริ มสุขภาพ การ
ป้ องกันและควบคุมโรค ตลอดจนการตรวจวินิจฉัย
เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติที่มีความใกล้เคียงกับสิ ทธิ ความเป็ นส่ วนตัวของบุคคลในส่ วนของข้อมูล
ส่วนบุคคลในพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 พบว่ามีบทบัญญัติที่น่าสนใจ คือ มาตรา 7 ที่บญั ญัติไว้วา่
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“ข้อมูลด้านสุ ขภาพของบุคคล เป็ นความลับส่ วนบุคคล ผูใ้ ดจะนําไปเปิ ดเผยในประการที่น่าจะทําให้บุคคลนั้น
เสี ยหายไม่ได้ เว้นแต่การเปิ ดเผยนั้นเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของบุคคลนั้นโดยตรง หรื อมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติ
ให้ตอ้ งเปิ ดเผย แต่ไม่วา่ ในกรณี ใดๆ ผูใ้ ดจะอาศัยอํานาจหรื อสิ ทธิ ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
หรื อกฎหมายอื่นเพื่อขอเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลที่ไม่ใช่ของตนไม่ได้”
จากบทบัญญัติมาตรา 7 ดังกล่าว พบว่าเป็ นบทบัญญัติที่มีวตั ถุประสงค์ในการคุม้ ครองสิ ทธิ ของคนไข้
หรื อผูป้ ่ วยจากการถูกล่วงละเมิดข้อมูลด้านสุ ขภาพหรื ออาการเจ็บป่ วยของตน เว้นแต่จะได้รับอนุ ญาตจากตัว
ผูป้ ่ วยเองหรื อมีกฎหมายให้เปิ ดเผยได้ ซึ่ งชัดเจนว่าบทบัญญัติดงั กล่าวไม่คุม้ ครองไปถึงสิ ทธิ ของบุคลากรด้าน
สาธารณสุ ข ในการถู ก เปิ ดเผยข้อ มู ลในการรั ก ษา เช่ น ถ่ า ยภาพในการรั ก ษาพยาบาล เป็ นต้น และนอกจาก
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่ งชาติฉบับนี้ ผูเ้ ขียนก็ไม่พบว่ามีพระราชบัญญัติฉบับใดที่มีการคุม้ ครองสิ ทธิ ในความ
เป็ นส่วนตัวของแพทย์หรื อบุคลากรทางสาธารณสุขในขณะปฏิบตั ิหน้าที่อนั เป็ นการเฉพาะแต่อย่างใด หมายความ
ว่า การที่ ผูป้ ่ วยหรื อญาติหรื อบุคคลทัว่ ไปสามารถถ่ายบันทึกภาพในระหว่างการปฏิบตั ิหน้าที่ ของบุคลากรทาง
สาธารณสุ ขในขณะปฏิบตั ิหน้าที่ได้ หากการนั้นไม่เป็ นการหมิ่นประมาทหรื อตัดต่อภาพใดๆ ที่ทาํ ให้ผูอ้ ื่นได้รับ
ความเสี ยหายตามกฎหมายที่มีบงั คับใช้อยูแ่ ล้ว เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ประมวลกฎหมายอาญา
หรื อพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เป็ นต้น

4. การบันทึกและเผยแพร่ ภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรด้ านสาธารณสุ ขในขณะปฏิบัติหน้ าที่

ในส่ วนของการบันทึกและการเผยแพร่ ภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากรด้านสาธารณสุ ขในขณะปฏิบตั ิ
หน้าที่น้ นั ไม่มีพระราชบัญญัติหรื อบทกฎหมายหรื อข้อบังคับใดที่ห้ามมิให้ผูใ้ ดบันทึกและเผยแพร่ ภาพดังกล่าว
ดังนั้นย่อมหมายความว่า บุคคลใดชอบที่จะบันทึกและเผยแพร่ ภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากรด้านสาธารณสุ ข
ในขณะปฏิบตั ิหน้าที่ได้ หากการการทําเช่นนั้นมิได้เป็ นการความผิดตามบทบัญญัติแห่ งกฎหมายที่บงั คับใช้อยู่
แล้ว เช่น ความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา หากกรณี เป็ นการถ่ายภาพบุคลากรดังกล่าวใน
ลัก ษณะที่ เ ป็ นการใส่ ค วามให้ ต ้อ งเสี ย ชื่ อ เสี ย ง ถู ก ดู ห มิ่ น หรื อ ถู ก เกลี ย ดชัง หรื อ กรณี เ ผยแพร่ ภ าพ ตัด ต่ อ
เปลี่ยนแปลงภาพบุคคลอื่นที่จะทําให้ผนู ้ ้ นั เสี ยชื่อเสี ยง ถูกดูหมิ่นเกลียดชัง หรื อได้รับความอับอาย อันเป็ นความผิด
ตามมาตรา 16 พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เป็ นต้น
กรณี การบันทึกภาพหรื อเผยแพร่ ภาพบุคลากรด้านสาธารณสุ ขนั้นเทียบเคียงกรณี การบันทึกภาพหรื อ
เผยแพร่ ภาพเจ้าพนักงานตํารวจในขณะปฏิ บตั ิหน้าที่ ที่เคยมีขอ้ เท็จจริ งอันยุติแล้วว่า ประชาชนทัว่ ไปสามารถ
กระทําได้ หากพบเห็ นการกระทําอันมิ ชอบหรื อละเว้นการปฏิ บัติหน้าที่ ของเจ้าพนักงานตํารวจ เพื่อไว้เป็ น
พยานหลักฐานในการตรวจสอบความผิดของเจ้าพนักงานคนดังกล่าวต่อไป จากกรณี ที่มีนกั ข่าวท่านหนึ่ง ถ่ายรู ป
และคลิปวีดีโอตํารวจที่กาํ ลังตรวจค้นรถในที่สาธารณะว่าทําได้หรื อไม่ และตํารวจมีสิทธิ ห้ามประชาชนถ่ายรู ป
หรื อคลิปขณะปฏิบตั ิหน้าที่ได้หรื อไม่ ซึ่ งอดีตโฆษกสํานักงานตํารวจแห่ งชาติ พล.ต.ท.ประวุฒิ ถาวรศิริ กล่าวไว้
ว่า “การถ่ายรู ป ถ่ายคลิป วีดีโอ ในขณะเจ้าพนักงานตํารวจปฏิบตั ิหน้าที่ ไม่วา่ จะเป็ นการค้นหรื อจับกุม สามารถ
ถ่ายรู ปหรื อถ่ายคลิปได้ ไม่เป็ นการละเมิดสิ ทธิ และไม่ผิดกฎหมายแต่อย่างใด” ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้คือ (เกิดผล
แก้วเกิด, 2559)
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1. เพราะไม่มีกฎหมายใดๆ ห้ามประชาชนถ่ายรู ป คลิ ปวีดีโอของเจ้าพนักงานตํารวจในขณะปฏิ บตั ิ

2. ไม่มีกฎหมายรับรองหรื อคุม้ ครองเจ้าพนักงานตํารวจให้กล่าวอ้างว่าเป็ นสิ ทธิส่วนบุคคลเพราะในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่น้ นั ไม่ใช่เหตุปกติในชีวติ ประจําวันของเจ้าพนักงานท่านนั้น แต่เป็ นเรื่ องระหว่างการปฏิบตั ิหน้าที่
ตามกฎหมาย จึงไม่เป็ นการละเมิดสิ ทธิส่วนบุคคล
3. ประชาชนที่ถูกคุน้ ถูกจับหรื อบุคคลทัว่ ไปที่สงสัยการทํางาน สามารถถ่ายภาพเพื่อเป็ นพยานหลักฐาน
ได้ เพื่อใช้ในการพิสูจน์ความบริ สุทธิ์ ของตนเอง และป้ องกันการยัดเยียดข้อหาหรื อของกลาง เพราะประชาชน
ดังกล่าวเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยในเรื่ องนี้ จึงเป็ นสิ ทธิ โดยชอบธรรมตามกฎหมาย ในขณะเดียวกันก็เป็ นการป้ องกัน
การกระทําที่มิชอบของเจ้าพนักงานตํารวจ
4. การนําภาพถ่ายหรื อคลิปวีดีโอที่พบเห็นการกระทําผิดของตํารวจมาเผยแพร่ ไม่เป็ นการหมิ่นประมาท
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 329
ซึ่งจากกรณี ดงั กล่าวผูเ้ ขียนมีความเห็นว่าน่าจะนํามาปรับใช้แก่กรณี การบันทึกและเผยแพร่ ภาพบุคลากร
ด้านสาธารณสุ ขในระหว่างปฏิบตั ิหน้าที่ ว่าการกระทําเช่นนี้สามารถทําได้เช่นกันโดยไม่เป็ นการละเมิดสิ ทธิของ
บุคลากรดังกล่าว เพราะขณะปฏิบตั ิหน้าที่น้ นั เป็ นการปฏิบตั ิการในหน้าที่ จึงมิใช่เหตุปกติชีวติ ประจําวันในเวลา
นอกราชการของบุคคลดังกล่าวอันทําให้การบันทึกภาพและการเผยแพร่ เป็ นการละเมิดสิ ทธิ ในความเป็ นส่ วนตัว
เมื่อประชาชนบันทึกและเผยแพร่ ภาพในขณะปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของบุคลากรดังกล่าวใน
ภายหลัง จึงไม่เป็ นการละเมิดสิ ทธิ ความเป็ นส่ วนตัวของบุคคลนั้น ตราบใดที่ไม่เป็ นการรบกวนหรื อขัดขวางการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ของบุคลากรด้านสาธารณสุขดังกล่าว
นอกจากนี้ มีกรณี ศึกษาของต่างประเทศที่เกี่ ยวข้องข้อถกเถียงถึงสิ ทธิ ความเป็ นส่ วนตัวหรื อสิ ทธิ ส่วน
บุคคลของบุคลากรทางการแพทย์ในระหว่างปฏิบตั ิหน้าที่น้ ีปรากฏเป็ นข้อพิพาทในประเทศสหรัฐอเมริ กา คือ คดี
ที่ศาลฎีกาของสหรัฐอเมริ กาได้มีคาํ พิพากษาในคดี Sorrell V.IMS Health Inc. ว่า “ข้อมูลพฤติกรรมการสั่งยาของ
แพทย์แต่ละรายที่ สามารถระบุตวั แพทย์ได้ (แต่ระบุตวั ผูป้ ่ วยไม่ได้) ไม่ใช่ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของแพทย์ แต่เป็ น
ข้อ มู ล ทั่วไป บริ ษ ัทยาสามารถนํา ไปใช้เพื่ อประโยชน์ ในการวางแผนการตลาดหรื อเรื่ องอื่ นๆ ได้ ตามหลัก
Freedom of speech ซึ่ งแม้วา่ คดีน้ ี จะไม่ใช่เรื่ องการถ่ายภาพหรื ออัดเสี ยงโดยตรง แต่ก็มีหลักการที่มองว่าข้อมูลใน
การให้บริ การสุขภาพที่ระบุตวั แพทย์ได้ ไม่ได้เป็ นการละเมิดสิ ทธิส่วนบุคคลของแพทย์” (นวนรรน, 2557)
จากกรณี ศึกษาเทียบเคียงจากข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในไทยกรณี สิทธิ ความเป็ นส่ วนตัวของเจ้าหน้าที่ตาํ รวจ
ในระหว่างที่มีการปฏิบตั ิหน้าที่และคําพิพากษาของศาลฎีกาสหรัฐอเมริ กา ทําให้ผูเ้ ขียนสรุ ปได้วา่ เจ้าหน้าที่หรื อ
บุคลากรที่ อยู่ในระหว่างการปฏิบตั ิหน้าที่อาจถูกบันทึกภาพการปฏิ บตั ิหน้าที่ น้ นั ได้โดยไม่เป็ นการละเมิดสิ ทธิ
ความเป็ นส่ วนตัวของเจ้าหน้าที่หรื อบุคลากรดังกล่าว เพราะเป็ นการกระทําในการปฏิบตั ิหน้าที่มิใช่การประกอบ
กรณี ยกิจอันเป็ นส่วนตัวในฐานะปั จเจกชนทัว่ ไปจึงย่อมไม่ได้รับความคุม้ ครองความเป็ นส่วนตัว

5. สรุ ป

จากการศึกษาและวิเคราะห์กรณี การบันทึกและเผยแพร่ ภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากรด้านสาธารณสุ ข
ในขณะปฏิบตั ิหน้าที่น้ นั พบว่าไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายลายลักษณ์อกั ษรข้อใดที่บญั ญัติหา้ มและคุม้ ครองสิ ทธิ
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ความเป็ นส่ วนตัวของบุคลากรด้านสาธารณสุ ขในขณะปฏิ บตั ิหน้าที่ เพราะถือว่าในขณะที่บุคคลดังกล่าวกําลัง
ปฏิบตั ิหน้าที่อยูน่ ้ นั เป็ นการกระทําการตามหน้าที่ของบุคลากรด้านสาธารณสุ ขในการให้บริ การด้านสาธารณสุข
อัน เป็ นหน้า ที่ ต ามกฎหมาย มิ ใ ช่ ก ารประกอบกรณี ย กิ จส่ ว นตัว ทั่ว ไปในฐานะปั จเจกชนคนหนึ่ ง ซึ่ ง มี ค วาม
สอดคล้องเทียบเคียงได้กบั คําพิพากษาของศาลฎีกาสหรัฐอเมริ กาในคดี Sorrell V.IMS Health Inc. ที่วางหลักไว้
ว่า การให้บริ การสุขภาพที่ระบุตวั แพทย์ได้ ไม่ได้เป็ นการละเมิดสิ ทธิส่วนบุคคลของแพทย์ เช่นนั้นการบันทึกภาพ
ตลอดจนการเผยแพร่ ภาพการปฏิ บตั ิหน้าที่ ดงั กล่าวเพื่อตรวจสอบการปฏิ บตั ิหน้าที่ ดงั กล่าวก็ดี เพื่อนําไปเป็ น
พยานหลักฐานในการพิสูจน์ความผิดหรื อบริ สุทธิ์ ใดๆ ก็ดี หรื อเพื่อการอื่ นใด อันไม่เป็ นการมุ่งประสงค์ให้
บุคลากรดังกล่าวได้รับความเสี ยหาย เสื่ อมเสี ย ถูกดูหมิ่นหรื อถูกเกลียดชังนั้น ในขณะเดี ยวกันการบันทึ กภาพ
ดังกล่าวไม่เป็ นการรบกวนขัดขวางการปฏิ บตั ิหน้าที่ ของบุคลากรนั้น การนั้นก็ย่อมสามารถทําได้ ไม่เป็ นการ
ละเมิดสิ ทธิในความเป็ นส่วนตัวของบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

6. ข้ อเสนอแนะ

แม้วา่ ประชาชนจะสามารถบันทึกหรื อเผยแพร่ ภาพในขณะปฏิบตั ิหน้าที่ของบุคลากรด้านสาธารณสุ ข
โดยไม่เป็ นการละเมิดสิ ทธิ ความเป็ นส่ วนตัวของบุคคลดังกล่าว แต่การบันทึกหรื อเผยแพร่ ภาพดังกล่าวก็ควรต้อง
มีขอบเขตตามสมควร ดังนี้
1. หากมีโอกาสอันพึงกระทําได้ ผูถ้ ่ายภาพหรื อบันทึกอาจแจ้งให้บุคลากรดังกล่าวทราบก่อนถึงเหตุผล
ของการถ่ายภาพหรื อบันทึกใดๆ เพื่อความเข้าใจอันดีต่อกัน
2. การถ่ายภาพหรื อบันทึ กวีดีโอต้องไม่เป็ นการขัดขวางหรื อเป็ นอุปสรรคต่อการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ของ
บุคลากรด้านสาธารณสุข ผูถ้ ่ายภาพหรื อผูบ้ นั ทึกควรเล็งเห็นประโยชน์และความปลอดภัยของผูป้ ่ วยเป็ นสําคัญ
3. การถ่ายภาพหรื อบันทึกวีดีโอ และการนําออกเผยแพร่ จะเป็ นความผิดตามกฎหมาย หากการดังกล่าว
กระทําลงโดยมีเจตนาใส่ความบุคลากรด้านการแพทย์ต่อบุคคลที่สามที่อาจทําให้บุคลากรนั้นเสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยง ถูก
ดูหมิ่นหรื อถูกเกลียดชัง อันเป็ นความผิดฐานหมิ่นประมาท ตามประมวลกฎหมายอาญา หรื อได้รับความเสี ยหาย
อย่างใดๆ หรื อเป็ นการเผยแพร่ ภาพ ตัดต่อ เปลี่ยนแปลงภาพบุคลากรด้านสาธารณสุขอันจะทําให้บุคลากรนั้นเสี ย
ชื่ อเสี ยง ถูกดูหมิ่นเกลียดชัง หรื อได้รับความอับอาย อันเป็ นความผิดตามพระราชบัญญัติการกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เป็ นต้น
4. การถ่ายภาพหรื อบันทึกวีดีโอ ตลอดจนการเผยแพร่ ภาพบันทึกดังกล่าว ผูก้ ระทําต้องพิจารณาให้ดีวา่
ขณะถ่ายนั้น เป็ นช่วงเวลาขณะปฏิบตั ิการตามหน้าที่ของบุคลากรด้านสาธารณสุ ข เพราะหากขณะถ่ายภาพบุคคล
ในระหว่างประกอบกรณี ยกิจทัว่ ไปในฐานะส่ วนตัวที่นอกเหนื อจากหน้าที่ การกระทํานั้นเป็ นการละเมิดสิ ทธิใน
ความเป็ นส่ วนตัวของผูถ้ ูกถ่ายนั้น เมื่ อนําไปเผยแพร่ ให้บุคลากรดังกล่าวได้รับความเสี ยหาย ผูก้ ระทําย่อมมี
ความผิดและต้องได้รับโทษตามกฎหมาย
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เทคโนโลยี แ บบองค์ ร วม โดยเน้ น ไปที่ ก ลุ่ ม แอนนิ เมชั่น และกลุ่ ม เกมซึ่ งต่ อ รู ป แบบการประกอบธุ ร กิ จ
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ที่หันไปใช้รูปแบบการจัดจําหน่ ายหรื อการให้บริ การซอฟต์แวร์ สําเร็ จรู ป (Packaged
Software) ผ่านทางเว็บไซต์ หรื อโดยอาศัยเทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (cloud computing) และที่ใช้
งานผ่านทางเว็บ โดยติ ดตั้งซอฟต์แวร์ ไว้ที่ เครื่ องแม่ ข่ายของบริ ษ ัท ผูพ้ ฒ
ั นาซอฟต์แวร์ (Software as a service:
SaaS) มากขึ้นแทนซอฟต์แวร์ สาํ เร็ จรู ปตามท้องตลาด (Off-the-shelf) ที่มีมาแต่เดิม โดยประเด็นปั ญหาที่เกี่ยวข้อง
กับทรัพย์สินทางปั ญญามักจะเกิดขึ้นในประเด็นข้อโต้แย้งระหว่างผูป้ ระกอบการเกี่ยวกับตัวผูเ้ ป็ นเจ้าของสิ ทธิ ที่
แท้จริ งในทรัพย์สินทางปั ญญาที่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ข้ ึนมาได้
จากการศึ กษาภาพรวมแนวนโยบายของรัฐและกฎหมายคุ ม้ ครองทรัพ ย์สินทางปั ญ ญาของประเทศ
สมาชิกกลุ่มอาเซี ยน คณะผูว้ จิ ยั พบว่ามีอุปสรรคและสิ่ งท้าทายคล้ายคลึงกันหลายประเทศ อาทิเช่น ข้อจํากัดการ
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ขยายตัวการลงทุ นในโครงสร้างพื้นฐานและดิ จิทัลคอนเทนต์ ขาดแคลนบุ คลากรที่ มีทักษะและเชี่ ยวชาญ ทั้ง
คุณภาพและปริ มาณ ผูป้ ระกอบการขาดการสนับสนุ นด้านการเงิ น เข้าไม่ถึงแหล่งเงิ นทุนของทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน การรับรู ้และความไว้ใจ (Digital Literacy) ของผูบ้ ริ โภคซึ่ งเป็ นอุปสรรคต่อการจัดให้มีบริ การดิจิทลั
รวมถึงการไม่มีเนื้ อหาที่เพียงพอที่ทาํ ให้เกิดระบบนิ เวศน์ดิจิทลั (Digital Ecosystem)ภายในท้องถิ่นและส่ งผลต่อ
การพัฒนาอย่างเหมาะสม ปั ญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาทั้งทางกายภาพและออนไลน์มีอตั ราสู งในหลาย
ประเทศ ผูป้ ระกอบการยังขาดความรู ้ ความเข้าใจในตัวบทกฏหมายและกระบวนการขั้น ตอนทางกฎหมาย
หน่วยงานให้คาํ ปรึ กษาและช่วยเหลือ การขอความคุม้ ครองและการบังคับใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปั ญญา เป็ นต้น
ในทางด้านกฎหมายคณะผูว้ ิจยั พบว่าทุกประเทศที่ เป็ นสมาชิ กกลุ่มอาเซี ยนเป็ นสมาชิ กองค์การการค้า
โลก (WTO) และข้อตกลง TRIPS ดังนั้นทุกประเทศจึงให้ความคุม้ ครองซอฟต์แวร์ในฐานะที่เป็ นงานวรรณกรรม
ประเภทหนึ่ งยกเว้นเมียนมาร์ ซ่ ึ งยังคงใช้กฎหมายลิขสิ ทธิ์ ของอังกฤษที่ ประกาศใช้บงั คับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1911 ใน
กรณี ผสู ้ ร้างสรรค์งานอันมีลิขสิ ทธิ์ สร้างสรรค์งานขึ้นมาในฐานะที่เป็ นลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงานนั้น กฎหมาย
ลิขสิ ทธิ์ ของประเทศสมาชิกกลุ่ม AEC ส่ วนใหญ่กาํ หนดให้ลิขสิ ทธิ์ ในงานที่ลูกจ้างสร้างสรรค์ข้ ึนตามทางการที่
จ้าง หน้าที่ งานเป็ นพิเศษ หรื อตามคําสั่งของนายจ้างนั้นตกเป็ นของนายจ้าง ซึ่ งแตกต่างจากกรณี ของไทยและ
อินโดนีเซียที่กาํ หนดให้ลิขสิ ทธิ์ ในงานสร้างสรรค์ตกเป็ นของลูกจ้าง ส่ วนในกรณี ผสู ้ ร้างสรรค์งานอันมีลิขสิ ทธิ์
ตามสั ญ ญาจ้างทํา ของนั้น กฎหมายลิ ข สิ ท ธิ์ ของมาเลเซี ย เวีย ดนาม และไทยได้ก ํา หนดให้ ลิ ข สิ ท ธิ์ ในงาน
สร้างสรรค์ตามสัญญาจ้างทําของตกเป็ นของผูว้ า่ จ้าง ในขณะที่ กฎหมายลิขสิ ทธิ์ ของหลายประเทศสมาชิกกลุ่ม
AEC มิได้มีการบัญญัติในประเด็นนี้ไว้ชดั เจน จึงสันนิษฐานได้วา่ ลิขสิ ทธิ์ในงานสร้างสรรค์ตามสัญญาจ้างทําของ
ในประเทศเหล่านี้ยอ่ มตกเป็ นของผูร้ ับจ้างซึ่งเป็ นผูส้ ร้างสรรค์ผลงานนั้น ส่ วนประเทศที่มีกาํ หนดไว้ในกฎหมาย
อย่างชัดเจน เช่น ฟิ ลิปปิ นส์ ซึ่ งกําหนดให้ผรู ้ ับจ้างเป็ นเจ้าของลิขสิ ทธิ์แต่ให้ผวู ้ า่ จ้างเป็ นผูม้ ีกรรมสิ ทธิ์ในงานนั้น
ดังนั้นหากผูป้ ระกอบการจะจ้างบุคคลอื่นให้สร้างสรรค์ผลงานให้แก่ตนไม่วา่ โดยการจ้างแรงงานหรื อจ้างทําของ
ผูป้ ระกอบการควรมี การบัญ ญัติไ ว้ในสัญ ญาจ้างไว้อ ย่างชัด เจนด้วยว่าลิ ข สิ ท ธิ์ ในงานที่ ลู ก จ้างหรื อ ผูร้ ั บ จ้าง
สร้ างสรรค์ข้ ึ นมานั้น ตกเป็ นของผูใ้ ดผูห้ นี่ งให้ชัดเจน เพื่อเป็ นการป้ องกันมิ ให้เกิ ดปั ญ หาความขัดแย้งกันใน
ประเด็นความเป็ นเจ้าของลิขสิ ทธิ์กนั ในภายหลัง
จากการศึ กษาพบว่าในจํานวนประเทศสมาชิ ก กลุ่ ม AEC มี เพี ยง 4 ประเทศ คื อ สิ งคโปร์ มาเลเซี ย
อินโดนี เซี ย และไทยเท่านั้นที่นาํ มาตรการ Notice and Takedown มาใช้ในการระงับการละเมิดลิขสิ ทธิ์ ออนไลน์
คณะผูว้ จิ ยั เห็นว่า สิ งคโปร์มีและใช้มาตรการที่น่าจะมีประสิ ทธิภาพมากที่สุด เนื่องจากกําหนดให้เจ้าของลิขสิ ทธิ์
ดําเนิ น การแจ้งต่ อ ผูใ้ ห้บ ริ ก ารด้วยตนเองเสี ย ก่ อน หากผูใ้ ห้ บ ริ การยอมดําเนิ น การยับ ยั้งการละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์
ออนไลน์ให้เจ้าของลิขสิ ทธิ์ ก็ไม่จาํ เป็ นต้องดําเนิ นการทางศาล ซึ่ งจะไม่เป็ นภาระแก่ศาลที่ ตอ้ งพิจารณาคําร้อง
ดังกล่าว แต่หากผูใ้ ห้บริ การไม่ยอมดําเนิ นการยังยั้งการละเมิดลิขสิ ทธิ์ ออนไลน์ กฎหมายก็ยงั เปิ ดช่องทางให้แก่
เจ้าของลิขสิ ทธิ์ที่จะร้องขอต่อศาลให้มีคาํ สัง่ ดังกล่าวได้
คําสําคัญ: กฎหมายคุม้ ครองทรัพย์สินทางปั ญญา อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ประเทศสมาชิกอาเซียน
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This research is namely the comparative study of the laws on intellectual property protection among
Thailand and other AEC countries and of other related laws by taking into account of any IP protection that
affects development of software, digital content and technology as a whole. Nevertheless, the study emphasizes
on animation division and game division in conformity with developers’ opinion on current nature of business
operation in relation to software, digital content and technology that are vastly changed to distribution or
service of the Packaged Software via website and cloud computing technology or software distribution model in
which a third-party provider hosts and makes them available to customers over the internet ( Software as a
Service–SaaS) that replace old-fashioned Off-the-shelf software. The problematic issue of the IP protection
that is frequently arisen includes dispute on genuine owner of proprietary rights in the software.
In the overview, the researchers find out that the AEC member countries are encountering similar
obstacles and challenges in relation to software, digital content, technology and digital economy. The main
ones include limitations of expansion of infrastructure and digital contents, lack of skilled and specialized
personnel both in quality and quantity, entrepreneurs having shortage of financial support and being
inaccessible into government and private sources of fund, unsatisfied level of digital literacy among consumers
being hindrance in the supply of digital services, scarcity of local and domestic content generally caused by
weak local or domestic digital ecosystems, high level of IP infringement both physical and online forms in
several countries, entrepreneurs lacking of knowledge, comprehension in statutes and procedure of laws,
organization/agency mandating to provide consultation and support, application for protection and enforcement
of IP rights.
For legal aspects, the researchers find out all AEC member countries are the member of World Trade
Organization (WTO) and Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights ( TRIPS) Agreement. As a
result, every country provides a protection of software as one of literacy works except Myanmar having still
applied British Copyrights Law since 1911. In case of the author creates a copyright work in the course of
employment, the copyright law of most AEC member countries stipulates copyright in the work under
employment, special duties or employer’s order vests upon the employer. This is distinct from Thailand and
Indonesia, the law stipulates copyright of the work vests upon the employee. In the course of commission/hire
of work, the copyrights law of Malaysia, Vietnam and Thailand stipulates copyright in the work vests upon the
employer. But under the copyright law of most AEC member countries and based on a legal presumption
where there is none of definite stipulation in this regard, copyright in the work vests upon the contractor who
creates the work In the course of commission/hire of work. Nevertheless, the Philippines obviously stipulates
that the person who so commissioned the work shall have ownership of the work, but the copyright thereto shall
remain with the creator (contractor). Accordingly, where the entrepreneur hires other person to create a work
for him/her in course of either employment or hire of work, the entrepreneur should have apparent covenant in
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the agreement that copyright in the work created by either employee or contractor shall vest upon the exact one
of both so as to prevent contradiction in the issue of copyright proprietary right afterward.
The researchers find out that, among AEC member countries, only 4 countries i. e. Singapore,
Malaysia, Indonesia and Thailand have taken the Notice and Takedown measure into restraining online
copyright infringement. Singapore has and exercises this measure probably into the most efficient way as the
law allows copyright owner to notify the service provider by his or her own beforehand. Where the service
provider takes action to restrain such infringement for the owner, the court proceeding which is burdensome of
consideration is not necessary. On the other hand, where the service provider refuses to do so, the law allows
the owner to petition to the court’s order to restrain such infringement.
KEYWORDS: laws on intellectual property protection software industry ASEAN’s Member states

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

ภายใต้ก รอบนโยบายเศรษฐกิ จ ดิ จิทัล กระทรวงเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อ สารได้ก ําหนด
แนวทางขับเคลื่อนกรอบยุทธศาสตร์เพื่อให้สอดคล้องกับเป้ าหมาย การส่งเสริ มและสนับสนุนดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจ
(Digital Economy Promotion) ซึ่ งเป็ นการกระตุ ้ น เศรษฐกิ จ ด้ ว ยการสร้ า งระบบนิ เวศทางดิ จิ ทั ล (Digital
Ecosystem) อย่างครบวงจรทําให้มีผปู ้ ระกอบการดิ จิทลั (Digital Entrepreneur) รายใหม่เกิ ดขึ้นเป็ นจํานวนมาก
รวมถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการทําธุรกิจของผูป้ ระกอบการไทยจากการแข่งขันเชิงราคาไปสู่การแข่งขันเชิงการสร้าง
คุณค่าของสิ นค้าและบริ การ (Service Innovation) ที่ผบู ้ ริ โภคพอใจสู งสุ ด นอกจากนี้ ยงั เพิ่มขีดความสามารถของ
ภาคธุรกิ จให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์และบริ การด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทลั และการต่อ
ยอดนวัตกรรม รวมทั้งสร้างตลาดกลางออนไลน์ที่คล่องตัว (Agile e-Marketplace) ผ่านการประมวลผลแบบกลุ่ม
เมฆ (Cloud Computing) ที่มีความทันสมัยและสะดวก ในการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางธุรกิจเพื่อส่งเสริ มธุรกิจ
ไทยโดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ตลอดจนการสร้างธุรกิจใหม่ดว้ ยการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั
เพื่อสนับสนุนการตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
ด้วยเหตุน้ ี สํานักงานสํานักงานส่ งเสริ มเศรษฐกิ จดิ จิทลั (Software Industry Promotion Agency: SIPA)
ในฐานะหน่วยงานซึ่ งมีบทบาทในการมุ่งเน้นการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ของประเทศไทย
จึงมีความจําเป็ นต้องวางแผนและกําหนดนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ตลอดจนจัดให้มีกฎ ระเบี ยบ
และมาตรการ ที่จาํ เป็ นต่อการส่ งเสริ มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสารของประเทศตามกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของประเทศไทยระยะ พ.ศ.
2554-2563 และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของอาเซี ยน (ASEAN ICT Master Plan 2015:
AIM 2015) และASEAN ICT Master Plan 2020: AIM 2020 การศึกษาวิจยั กฎหมายคุม้ ครองทรัพย์สินทางปั ญญา
ที่มีผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ดิจิทลั คอนเทนต์ และเทคโนโลยี เพื่อการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซี ยน (AEC) จึงมีความจําเป็ นเพื่อตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลดังกล่าวเพื่อให้เกิดการผลักดันและการแก้ไข

351

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

กฎหมายเกี่ ย วกับ การคุ ้ม ครองทรั พ ย์สิ น ทางปั ญ ญาทางด้านซอฟต์แ วร์ ให้ มี ค วามทัน สมัย สามารถคุ ม้ ครอง
ทรัพย์สินทางปั ญญาด้านซอฟต์แวร์ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

1) เพื่อศึกษากฎหมายคุม้ ครองทรัพย์สินทางปั ญญาและเปรี ยบเทียบระหว่างกฎหมายของประเทศไทย
กับกฎหมายของประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียน รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) เพื่อจัดทําข้อเสนอแนะต่อสํานักงานสํานักงานส่งเสริ มเศรษฐกิจดิจิทลั และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ส่งเสริ มให้เกิดการผลักดันและการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการคุม้ ครองทรัพย์สินทางปั ญญาทางด้านซอฟต์แวร์ให้
มีความทันสมัย สามารถคุม้ ครองทรัพย์สินทางปั ญญาด้านซอฟต์แวร์ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

1) ศึ ก ษากฎหมายและนโยบายที่ เกี่ ย วกั บ การคุ ้ม ครองทรั พ ย์สิ น ทางปั ญญาของประเทศไทย
เฉพาะที่ เกี่ ยวกับ ลิ ข สิ ท ธิ์ สิ ท ธิ บัต รและเครื่ อ งหมายการค้าที่ เกี่ ยวข้อ งกับ ซอฟต์แ วร์ ดิ จิ ทัล คอนเทนต์ และ
เทคโนโลยี พร้ อมทั้งศึ กษาปั ญ หาและอุปสรรคในการคุม้ ครองทรัพย์สินทางปั ญ ญา เฉพาะที่ เกี่ ยวกับลิขสิ ทธิ์
สิ ทธิ บตั รและเครื่ องหมายการค้าที่ เกี่ ยวข้องกับซอฟต์แวร์ ดิ จิทลั คอนเทนต์ จากการวิจยั เอกสารภาษาไทยและ
ต่างประเทศและการสัมภาษณ์ผทู ้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง
2) ศึกษากฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวกับการคุม้ ครองทรัพย์สินทางปั ญญาของประเทศสมาชิ กอาเซี ยน
เฉพาะที่ เกี่ ยวกับ ลิ ข สิ ท ธิ์ สิ ท ธิ บัต รและเครื่ อ งหมายการค้าที่ เกี่ ยวข้อ งกับ ซอฟต์แ วร์ ดิ จิ ทัล คอนเทนต์ และ
เทคโนโลยี พร้ อมทั้งศึ กษาปั ญ หาและอุปสรรคในการคุม้ ครองทรัพย์สินทางปั ญ ญา เฉพาะที่ เกี่ ยวกับลิขสิ ทธิ์
สิ ทธิ บตั รและเครื่ องหมายการค้าที่ เกี่ ยวข้องกับซอฟต์แวร์ ดิ จิทลั คอนเทนต์ และการสัมภาษณ์เชิ งลึกเจ้าหน้าที่
หน่วยงานทรัพย์สินทางปั ญญาของประเทศสิ งคโปร์The Intellectual Property Office of Singapore (IPOS)
3) ศึกษาวิเคราะห์และเปรี ยบเทียบข้อมูลกฎหมายและนโยบายของประเทศไทยกับประเทศสมาชิก AEC
โดยผ่านการประชุมระดมสมองเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผูป้ ระกอบการซอฟต์แวร์ และองค์กร
หน่ วยงานต่ าง ๆทั้งภาครั ฐและเอกชนที่ เกี่ ยวข้องกับ ซอฟต์แวร์ ดิ จิทัล คอนเทนต์เพื่ อวิเคราะห์ แ ละรวบรวม
ข้อเสนอเชิงนโยบายในการสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมในส่วนที่เกี่ยวกับมาตรการคุม้ ครองทรัพย์สินทาง
ปั ญญาที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ ดิจิทลั คอนเทนต์ และเทคโนโลยี

4. วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) ที่ มุ่ ง เน้ น ศึ ก ษาศึ ก ษาความหมายของดิ จิ ทัล คอนเทนต์
ซอฟต์แวร์ และโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ตลอดจนกฎหมายทรั พ ย์สิ น ทางปั ญ ญาที่ ใช้คุม้ ครองซอฟต์แวร์ และ
ทรัพย์สินทางปั ญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ อันได้แก่ กฎหมายลิขสิ ทธิ์ กฎหมายสิ ทธิ บตั ร และกฎหมาย
เครื่ องหมายการค้า โดยศึ กษาทั้งมาตรการคุ ม้ ครองทรัพย์สินทางปั ญญาตามที่ กาํ หนดไว้ในกฎเกณฑ์ระหว่าง
ประเทศ ตลอดจนกฎหมายภายในที่เกี่ยวข้องกับการคุม้ ครองซอฟต์แวร์ และทรัพย์สินทางปั ญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับซอฟต์แวร์ของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน
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เอกสารที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ประกอบด้วยเอกสารปฐมภูมิและทุติยภูมิ ทั้งที่อยูใ่ นรู ปวารสารวิจยั และ
วิชาการ รายงานการวิจยั รายงานการประชุมทางวิชาการ วิทยานิ พนธ์ หนังสื อ ตํารา สื่ อสิ่ งพิมพ์ ข่าว บทความ
เอกสารเผยแพร่ รวมถึงข้อมูลที่ได้จากอินเตอร์ เน็ต นอกจากนี้ คณะผูว้ จิ ยั ยังได้ทาํ การเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยใช้
วิ ธี ก ารสั ม ภาษณ์ ทั้ งการสั ม ภาษณ์ แ บบกลุ่ ม (Group Interview) และการสั ม ภาษณ์ ร ายบุ ค คล (Individual
Interview) ใช้วิธีการตั้งคําถามแบบกึ่ งโครงสร้าง semi-structured interview โดยกําหนดกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่ม
กลุ่ม แรก ได้แก่ ผูป้ ระกอบการภาคเอกชนในอุต สาหกรรมซอฟต์แวร์ ดิ จิ ทัลคอนเทนต์และเทคโนโลยีของ
ประเทศไทย และกลุ่มที่ สอง ได้แก่ หน่ วยงานและองค์กรภาครัฐ ผูท้ รงคุ ณวุฒิที่เกี่ ยวข้องโดยกับการคุ ม้ ครอง
ทรัพย์สินทางปั ญญาซอฟต์แวร์และดิจิทลั คอนเทนต์ของไทย

5. สรุ ปผลการวิจัย

สื บ เนื่ อ งจากการที่ ดิ จิ ทัล คอนเทนต์ร วมถึ ง ซอฟต์แ วร์ มี ค วามสําคัญ อย่างยิ่งทั้งในบริ บ ทโลกและ
ประชาคมอาเซียน การให้ความคุม้ ครองแก่ซอฟต์แวร์และดิจิทลั คอนเทนต์ภายใต้ระบบกฎหมายจึงมีความจําเป็ น
โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง ภายใต้คุ ณ ลัก ษณะและองค์ ป ระกอบของแผนงานประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น 2025
(Characteristics and Elements of ASEAN Economic Community BLUEPRINT 2025) วัต ถุประสงค์ ข. ได้เน้น
การเสริ มสร้างอาเซี ยนที่มีความสามารถในการแข่งขัน มีนวัตกรรม และมีพลวัต และเน้นองค์ประกอบที่จะช่วย
เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ งขัน และประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต ของภู มิ ภ าค กําหนดให้ อ าเซี ย นจําเป็ นต้อ ง
เสริ มสร้างความร่ วมมื อด้านสิ ทธิ ในทรัพย์สินทางปั ญญา โดยสร้างความเข้มแข็งของสํานักงานทรัพย์สินทาง
ปั ญญาและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านทรัพย์สินทางปั ญญา เพื่อให้เกิ ดการพัฒนาระบบทรัพย์สินทาง
ปั ญญาของอาเซียนที่เข้มแข็งมากขึ้น
สําหรับประเทศไทยในปี พ.ศ. 2558 รายงานผลการสํารวจข้อมูลตลาดซอฟต์แวร์ และบริ การซอฟต์แวร์
ได้กาํ หนดขอบเขตของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ในประเทศไทยไว้ 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มซอฟต์แวร์ สาํ เร็ จรู ป 2)
กลุ่มบริ การซอฟต์แวร์ และ 3) กลุ่มซอฟต์แวร์ สมองกลฝั งตัวและบริ การ โดยจากการศึ กษามูลค่าตลาดในการ
ส่งออกซอฟต์แวร์สาํ เร็ จรู ปและบริ การซอฟต์แวร์จากผูป้ ระกอบการในประเทศไทยไปยังต่างประเทศประกอบกับ
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผปู ้ ระกอบการ พบว่า ลักษณะของการประกอบธุ รกิจอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ปัจจุบนั มี
รู ป แบบเปลี่ ยนแปลงไป โดยผูป้ ระกอบการซอฟต์แวร์ มี แนวโน้มหัน ไปใช้รูป แบบการจัดจําหน่ ายหรื อ การ
ให้บริ การซอฟต์แวร์ สําเร็ จรู ป (Packaged Software) ผ่านทางเว็บไซต์ หรื อ Software as a Service - SaaS มากขึ้น
แทนการจําหน่ ายซอฟต์แวร์ สําเร็ จรู ป ตามท้อ งตลาด (Off-the-shelf) ที่ เคยเป็ นมาแต่ เดิ ม แนวโน้ม ทางธุ ร กิ จ
รู ป แบบนี้ ย่อมส่ งผลให้อ นาคตของการประกอบธุ รกิ จอุ ตสาหกรรมซอฟต์แวร์ สําหรั บ ผูป้ ระกอบของไทยมี
ทางเลือกหลายทาง ไม่วา่ จะเป็ นการประกอบกิจการภายในประเทศ เพื่อให้ได้รับการคุม้ ครองทรัพย์สินทางปั ญญา
ในซอฟต์แวร์ตลอดจนทรัพย์สินทางปั ญญาประเภทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์หรื อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตาม
กฎหมายไทย โดยอาศัยระบบ SaaS เพื่อให้บริ การไปยังกลุ่มประเทศอาเซี ยนโดยไม่จาํ เป็ นต้องย้ายฐานการผลิต
หรื อแม้กระทัง่ ผูป้ ระกอบกิ จการอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ สามารถพิจารณาย้ายฐานการผลิตไปยังกลุ่มประเทศ
อาเซี ยนเมื่ อพิ จารณาถึ งความเชี่ ยวชาญ (ASEAN ICT Skill Standards Definition and Certification) และค่าจ้าง
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แรงงาน ตลอดจนระบบการคุม้ ครองทรัพย์สินทางปัญญาในซอฟต์แวร์ตลอดจนทรัพย์สินทางปั ญญาประเภทอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์หรื อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามกฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียนนั้นๆ ได้
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผูป้ ระกอบการซอฟต์แวร์ และดิ จิทลั คอนเทนต์ ทั้งประเภทแอนิ เมชัน่ และเกม
เห็ นตรงกันว่า การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ จะปรับเปลี่ยนไปสู่ รูปแบบการจัดจ้างบุคคลภายนอก
(Outsourcing) มากยิ่งขึ้ น ไม่ว่าจะเป็ นกรณี ที่ผูป้ ระกอบการไทยไปจัดจ้างบุ คคลภายนอกในต่างประเทศ หรื อ
แม้แต่การที่ผปู ้ ระกอบการต่างประเทศมาจัดจ้างบุคคลภายนอกในประเทศไทยไม่ข้ ึนอยูก่ บั ข้อจํากัดทางภูมิศาสตร์
ซอฟต์แวร์ และดิจิทลั คอนเทนต์ลว้ นเป็ นธุ รกิจที่ ตอ้ งอาศัยองค์ความรู ้ที่มีลกั ษณะเป็ นสากล อันได้แก่ ความคิด
สร้างสรรค์และความรู ้ความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี ดังนั้น หากบุคลากรมีองค์ความรู ้ต่างๆ เหล่านี้ที่เข้มแข็ง
ก็จะเป็ นปั จจัยส่ งเสริ มให้เกิดรู ปแบบการประกอบธุรกิจแบบจัดจ้างบุคคลภายนอก (Outsourcing) ในอนาคตได้
กว้า งขวางยิ่ ง ขึ้ น สอดคล้อ งกับ ข้อ มู ล เอกสารที่ พ บว่า มาเลเซี ย มี ค วามเติ บ โตอย่า งโดดเด่ น ในการจัด จ้า ง
บุคคลภายนอกในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT outsourcing) ฟิ ลิปปิ นส์มีความเติบโตอย่างโดดเด่นในการจัด
จ้างบุคคลภายนอกด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ รองลงมาจากอินเดียและจีน ซึ่ งพัฒนาซอฟต์แวร์ จากหลายบริ ษทั
ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นนําของโลก ในขณะที่เวียดนามและอินโดนีเซียมีนโยบายภาครัฐส่ งเสริ ม
และมีการพัฒนาธุรกิจประเภทนี้มากยิง่ ขึ้นอย่างเห็นได้ชดั เจน

6. อภิปรายผล

สําหรับประเทศไทยงานประเภทซอฟต์แวร์ ให้ความคุม้ ครองลิขสิ ทธิ์ เท่านั้น โดยในปั จจุบนั มีประเทศ
สมาชิกอาเซียน 4 ประเทศ ได้แก่ สิ งคโปร์ บรู ไน อินโดนีเซีย และกัมพูชาที่กาํ หนดให้ยนื่ ขอจดทะเบียนสิ ทธิบตั ร
ในซอฟต์แวร์ได้ซ่ ึงต้องเข้าหลักเกณฑ์พ้ืนฐานของความเป็ นสิ ทธิบตั รก่อนจึงจะได้รับความคุม้ ครอง เนื่ องจากการ
คุ ม้ ครองซอฟต์แวร์ และดิ จิ ทัลคอนเทนต์ รวมถึ งการนําโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ไปควบรวมเข้ากับ เครื่ อ งมื อ
เครื่ องจักร กระบวนการผลิต และวิธีการเชิงเทคนิคต่าง ๆ ยังมีสถานะการได้รับความคุม้ ครองที่ไม่แน่นอนภายใต้
กฎหมายลิขสิ ทธิ์ และสิ ทธิบตั รของประเทศไทยจึงอาจก่อให้เกิดปั ญหาต่อการประกอบธุรกิจระหว่างนักลงทุนใน
ธุรกิจซอฟต์แวร์ของประเทศไทยและในกลุ่มอาเซี ยน ตามปกติซอฟต์แวร์จะได้รับการคุม้ ครองในฐานะงานอันมี
ลิขสิ ทธิ์ในลักษณะเดียวกันกับการเขียนงานวรรณกรรม เนื่องจากการเขียนซอฟต์แวร์น้ นั เป็ นการเขียนโดยใช้โค้ด
ซึ่ งเป็ นภาษาคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ที่อาจขอรับการคุม้ ครองสิ ทธิ บตั รได้น้ นั จะต้องมีลกั ษณะเป็ นกระบวนการ
แก้ปั ญ หาที่ ส ามารถอธิ บ ายออกมาเป็ นขั้น ตอนที่ ชัด เจนได้ (Algorithm) การให้ ค วามคุ ้ม ครองสิ ท ธิ บัต รใน
ซอฟต์แวร์ ซ่ ึ งคุม้ ครองแนวคิดและลักษณะการทํางานของซอฟต์แวร์ น้ นั ด้วย จึงเห็นได้วา่ การคุม้ ครองสิ ทธิ บตั ร
แตกต่างและคุม้ ครองในทางกฎหมายได้มากกว่าความคุม้ ครองลิขสิ ทธิ์ในซอฟต์แวร์
เนื่องจากเป็ นรู ปแบบการประกอบธุรกิจซอฟต์แวร์ประเภทที่เกิดจากสัญญาอันมีลกั ษณะเป็ นการจ้างทํา
ของ ด้วยเหตุน้ ี จึ งอาจเกิ ดประเด็นข้อโต้แย้งระหว่างผูป้ ระกอบการเกี่ ยวกับตัวผูเ้ ป็ นเจ้าของสิ ทธิ ที่แท้จริ งใน
ทรัพย์สินทางปั ญญาที่ เกี่ ยวกับซอฟต์แวร์ ข้ ึนมาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริ บทของการจ้างทําของในระหว่าง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งเป็ นอาจเป็ นประเด็นปั ญหาสําคัญประการหนึ่งที่อาจเกิดประเด็นข้อโต้แย้งระหว่าง
ผูป้ ระกอบการเกี่ ยวกับ ตัวผูเ้ ป็ นเจ้าของสิ ท ธิ ที่ แ ท้จ ริ งในทรั พ ย์สิ น ทางปั ญ ญาที่ เกี่ ยวกับ ซอฟต์แวร์ ข้ ึ น มาได้
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในบริ บทของการจ้างทําของในระหว่างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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บทบัญญัติในลักษณะนี้เป็ นมาตรการที่หลายประเทศบัญญัติไว้ในกฎหมายลิขสิ ทธิ์ เรี ยกว่า “Notice and
Takedown” เพื่ อ เป็ นการบรรเทาความเสี ย หายที่ อ าจขึ้ น ต่ อ เจ้าของลิ ข สิ ท ธิ์ ที่ ถู ก ละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ บนเครื อ ข่ า ย
อิ นเทอร์ เน็ ต โดยการแจ้งต่อผูใ้ ห้บ ริ การในการเข้าสู่ ระบบอิ นเทอร์ เน็ ตระงับ การละเมิ ดลิ ขสิ ทธิ์ ที่ เกิ ดขึ้ น บน
เครื อข่ายของตนเอง และหากผูใ้ ห้บริ การไม่มีส่วนรู ้เห็นกับการละเมิดลิขสิ ทธิ์ และดําเนิ นการตามที่จาํ เป็ นในการ
ระงับการละเมิดลิขสิ ทธิ์ นั้น ผูใ้ ห้บริ การก็จะไม่ตอ้ งรับผิดต่อการละเมิดลิขสิ ทธิ์ นั้น อย่างไรก็ตามในปั จจุบนั มี
ประเทศที่เป็ นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยนไม่กี่ประเทศที่ มีบทบัญญัติประเภทนี้ หากผูป้ ระกอบการ ถูก
ละเมิดลิขสิ ทธิ์บนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ตในประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนนอกเหนือจากประเทศที่มี
บทบัญญัติและใช้บงั คับกฎหมายดังกล่าว ผูป้ ระกอบการฯ อาจไม่สามารถใช้สิทธิในการแจ้งให้ผูใ้ ห้บริ การระงับ
การละเมิดลิขสิ ทธิ์ได้ เนื่องจากไม่มีกฎหมายรองรับการใช้สิทธิดงั กล่าว

7. ข้ อเสนอแนะ

1) ประเทศสมาชิกกลุ่ม AECควรเตรี ยมความพร้อมในการจดทะเบียนสิ ทธิบตั รซอฟต์แวร์ตามแนวทาง
ในการส่ งเสริ มการจัดทํากฏหมายให้เป็ นหนึ่ งเดียวกัน (Legal Harmonization) เนื่ องจากความคุม้ ครองสิ ทธิ บตั ร
ในซอฟต์แวร์ครอบคลุมถึงแนวคิดและลักษณะการทํางานของซอฟต์แวร์ ซี่งให้ความคุม้ ครองในทางกฎหมายได้
มากกว่าลิขสิ ทธิ์ ดังนั้นประเทศไทยจึงควรให้ความสําคัญและเตรี ยมความพร้อมในการจดทะเบียนสิ ทธิ บตั รใน
ซอฟต์แวร์ เช่นเดี ยวกับหลายประเทศสมาชิ กกลุ่มอาเซี ยนซึ่ งจะส่ งผลดี ต่อการส่ งเสริ มและกระตุน้ การพัฒ นา
ซอฟต์แวร์ ดิจิทลั คอนเทนต์ และนวัตกรรมได้มากยิง่ ขึ้น
2) การบังคับ การใช้สิ ท ธิ โดยการเพิ่ ม มาตรการระงับ การเข้าถึ งข้อมู ลที่ ล ะเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ (Notice and
Takedown) ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น เพื่อเป็ นการบรรเทาความเสี ยหายที่อาจขึ้นต่อเจ้าของลิขสิ ทธิ์ ที่ถูกละเมิด
ลิข สิ ทธิ์ บนเครื อข่ายอิ นเทอร์ เน็ ต โดยการแจ้งต่อผูใ้ ห้บริ การในการเข้าสู่ ระบบอิ น เทอร์ เน็ ตระงับ การละเมิ ด
ลิขสิ ทธิ์ ที่เกิดขึ้นบนเครื อข่ายของตนเอง และหากผูใ้ ห้บริ การไม่มีส่วนรู ้เห็นกับการละเมิดลิขสิ ทธิ์ และดําเนินการ
ตามที่จาํ เป็ นในการระงับการละเมิดลิขสิ ทธิ์ นั้น ผูใ้ ห้บริ การไม่พึงต้องรับผิดต่อการละเมิดลิขสิ ทธิ์ นั้น ปั จจุบนั นี้
นอกเหนื อ จากไทย เช่ น สิ ง คโปร์ ไ ด้ใ ช้ม าตรการนี้ ได้อ ย่างเห็ น ผลที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและสมควรนําไปเป็ น
แบบอย่าง สําหรับในกรณี บางประเทศที่ไม่มีบทบัญญัติในเรื่ องดังกล่าวหากผูป้ ระกอบการถูกละเมิดลิขสิ ทธิ์บน
เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตในประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซี ยนที่ไม่มีมาตรการนี้ ผูป้ ระกอบการอาจไม่สามารถใช้สิทธิ ตาม
กฎหมายในการแจ้งให้ผใู ้ ห้บริ การระงับการละเมิดลิขสิ ทธิ์ได้ ดังนั้นประเทศสมาชิกกลุ่ม AEC ควรมีหน่วยงาน
กลางทําหน้าที่เป็ นผูป้ ระสานงานระหว่างหน่วยงานรัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อทําการระงับ
การเข้าถึงข้อมูลที่ละเมิดลิขสิ ทธิ์ เพื่อนําไปใช้พยานหลักฐานทั้งข้อเท็จจริ งและข้อมูลทางเทคนิ ค จากหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
3) ทางด้านยุทธศาสตร์เชิงนโยบาย ภาครัฐต้องร่ วมกับผูป้ ระกอบการมุ่งเน้นส่งเสริ มเชิงรุ กในการสร้าง
ระบบนิ เวศน์ดิจิทลั ภายในประเทศ ซึ่ งครอบคลุมการพัฒนานวัตกรรมดิ จิทัลคอนเทนต์ ซอฟต์แวร์ คุณภาพสู ง
สําหรับใช้ในเครื อข่ายสื่ อสารไร้สายและแพลตฟอร์ มใหม่ ๆ พร้อมทั้งทุกภาคส่ วนต้องปรับตัวให้เข้ากับความ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค เช่น Cloud Computing, Internet of Things (IoT), Big
Data/Analytics, Fintech พัฒ นาซอฟต์แวร์ สมองกลฝั งตัวและเชื่ อมต่อ อิ นเทอร์ เน็ ตไปสู่ Smart Appliance และ
355

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

บริ การใหม่ที่เป็ น ICT-enabled services มุ่งเน้นการมี จุดแข็งด้านฟั งก์ช่นั การใช้งานในหลาย ๆ ด้านในขั้น สู ง
ยิ่งขึ้ น ซึ่ งเป็ นข้อได้เปรี ยบของซอฟต์แวร์ ไทยเพื่ อเพิ่ ม ความสามารถในการแข่ งขัน ได้ต่อไป และภาครั ฐควร
สนับสนุ นและเพิ่มการจับคู่ธุรกิ จกับคู่คา้ ต่างประเทศ รวมทั้งสู่ ตลาดซอฟต์แวร์ และบริ การซอฟต์แวร์ ในบาง
ประเทศกลุ่มอาเซี ยนที่ยงั คงขยายตัวอยู่ และสร้างตลาดส่ งออกใหม่ ๆ โดยอาศัยข้อได้เปรี ยบของซอฟต์แวร์ ไทย
ในหลายประเภทธุรกิจควบคู่ไปกับการลดอัตราภาษีเงินได้จากทุน (Capital Gain Tax) ให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกับ
ซอฟต์แวร์ มีสิ่งจูงใจทางภาษี ส่ งเสริ มการลงทุน ส่ งเสริ มการวิจยั และการพัฒนา พร้อมกับมีมาตรการและกลไก
ปกป้ องคุม้ ครองสิ ทธิ์ ในทรัพย์สินทางปั ญญาที่ เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ สร้างความปลอดภัยทางไซเบอร์
การปกป้ องคุม้ ครองข้อมูลความป็ นส่ วนตัวของข้อมูล และแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบตั ิการที่ ชดั เจนและเข้มข้น
เพื่อเร่ งให้มีการพัฒนาบุคลากรที่มีทกั ษะความเชี่ยวชาญด้านนี้ และขีดความสามารถในเชิงคุณภาพและเชิงปริ มาณ
โดยร่ วมกับการสนับสนุ นการดําเนิ นการของภาคเอกชนและสถาบันการศึ กษาหลักสู ตร งบประมาณ การให้
เงินทุนสนับสนุน เครื่ องมือ ฯลฯ ให้ทนั สมัยก้าวทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงเร็ วมาก ตลอดจนมีแผนปฏิบตั ิการ
สนับสนุนการใช้ซอฟต์แวร์แบบโอเพนซอร์สของภาครัฐ และมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยเฉพาะในด้านนี้ เพื่อให้
ข้อแนะแนวทางในการปฏิ บัติตามนโยบาย การอนุ ญ าตให้ใช้สิ ทธิ์ ข้อกําหนดเงื่ อนไข การพัฒ นาซอฟต์แวร์
ประเภทนี้ อาจช่วยให้ภาครัฐลดค่าใช้จ่าย ประหยัดงบประมาณที่รัฐต้องเสี ยในการขออนุญาตใช้สิทธิ ซอฟต์แวร์
ต่างชาติอย่างมีนยั ยะสําคัญ
4) ส่ งเสริ มความเข้าใจในสิ ทธิ หน้าที่ และกระบวนการคุม้ ครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปั ญญาจาก
การที่ ผูป้ ระกอบการส่ วนใหญ่ ยงั ไม่มีความรู ้ความเข้าใจอย่างเพียงพอในกระบวนการตลอดจนปั ญ หาในการ
คุม้ ครองลิขสิ ทธิ์ เช่น รู ปแบบและศักยภาพของการจัดจ้างบุคคลภายนอกที่แข่งขันได้ ผลของการทําสัญญาจัด
จ้างบุคคลภายนอก (Outsourcing) ผลของการถูกละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา คณะผูว้ จิ ยั จึงเสนอแนะให้สาํ นักงาน
สํานักงานส่ งเสริ มเศรษฐกิ จดิ จิทลั เป็ นหน่ วยงานหลักในการจัดกิ จกรรมเผยแพร่ ความรู ้ความเข้าใจทัว่ ประเทศ
เพื่อให้ผทู ้ ี่เป็ นเจ้าของผลิตภัณฑ์หรื อบริ การซอฟต์แวร์สามารถเข้าใจถึงสิ ทธิและการคุม้ ครอง การจดแจ้งทรัพย์สิน
ทางปั ญญาเพื่อความคุม้ ครอง มาตรการในการบังคับการใช้สิทธิ รวมถึงรณรงค์ปลุกจิตสํานึ ก ให้ภาคการศึกษา
หน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน และบุคคลทัว่ ไปใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกลิขสิ ทธิ์ อย่างสร้างสรรค์และตระหนักถึงความ
เสี ยหาย ผลกระทบของการละเมิ ด รวมถึ งจัดช่ องทางในการให้คาํ ปรึ กษา การสนับสนุ นเพิ่ม พูน ความรู ้ ด้าน
ทรัพย์สินทางปั ญญาที่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ ดิจิทลั คอนเทนต์ และเทคโนโลยีแก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
5) ส่งเสริ มการระงับข้อพิพาททางทรัพย์สินทางปั ญญา คณะผูว้ จิ ยั เห็นว่าประเทศสมาชิกกลุ่ม AEC ควร
เป็ นศูนย์กลางในการดําเนิ นการอันเกี่ ยวกับการละเมิดลิขสิ ทธิ์ ในซอฟต์แวร์ และดิจิทลั คอนเทนต์ ซึ่ งอาจจะทํา
หน้าที่ประสานงานระหว่างหน่วยงานรัฐในประเทศสมาชิกที่เกี่ยวข้องทําหน้าที่ให้บริ การระงับข้อพิพาทโดยการ
ไกล่เกลี่ยหรื อการใช้อนุญาโตตุลาการเพื่อสร้างความมัน่ ใจให้แก่ผปู ้ ระกอบการไทย นักพัฒนาและนักลงทุนใน
ต่างประเทศเข้ามาในตลาดซอฟต์แวร์ไทย

8. กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุ ณ สํานั ก งานส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมซอฟต์แ วร์ แ ห่ ง ชาติ (ปั จ จุ บัน เป็ นสํา นัก งานส่ ง เสริ ม
เศรษฐกิจดิจิทลั ) ที่ได้สนับสนุนทุนเพื่อการวิจยั นี้
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วิทยานิ พนธ์ฉบับนี้ ได้มุ่งเน้นศึ กษาเกี่ยวกับมาตรการในการให้ความช่วยเหลือและการระงับข้อพิพาท
ระหว่างผูใ้ ช้บริ การทางการเงินกับธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศไทยจากปั ญหาที่เกิดขึ้นจากการทําธุรกรรมทางการ
เงินที่ มีอยูห่ ลายรู ปแบบในปั จจุบนั เช่น การถูกปลอมแปลงอัตลักษณ์หรื อการสวมรอยเป็ นบุคคลอื่นเพื่อขอเปิ ด
บัญ ชี กับ ธนาคาร ทําให้ ผูถ้ ู ก ปลอมแปลงอัต ลัก ษณ์ ห รื อ ถู ก สวมรอยนั้น ได้รั บ ความเสี ย หาย เป็ นต้น ซึ่ งใน
การศึกษานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการช่วยเหลือแก่ผใู ้ ช้บริ การทางการเงินที่ได้รับความเสี ยหายที่
เกิ ด ขึ้ น โดยผ่านธนาคารพาณิ ช ย์ให้ มี สิ ท ธิ ที่ จ ะได้รับ ความคุ ้ม ครองตามกฎหมายจากกระบวนการให้ ค วาม
ช่วยเหลือและระงับข้อพิพาทจากสถาบันทางการเงินที่มีประสิ ทธิภาพ รวดเร็ วและเป็ นธรรมมากยิง่ ขึ้น
จากการศึกษาพบว่า ถึงแม้วา่ ปั จจุบนั ธนาคารแห่งประเทศไทยมีนโยบายในการให้บริ การแก่ผใู ้ ช้บริ การ
โดยการออกประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อให้ธนาคารพาณิ ชย์น้ นั ปฏิบตั ิตามแนวทางเมื่อกรณี มีปัญหา
ระหว่างธนาคารพาณิ ชย์และผูใ้ ช้บริ การทางการเงิน โดยมีมาตรการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปั ญหาเบื้ องต้น
จากการให้บริ การทางการเงินนั้น การจัดตั้งด้วยวิธีการใช้ศูนย์คุม้ ครองผูใ้ ช้บริ การทางการเงิน มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
คุม้ ครองผูใ้ ช้บริ การทางการเงิ นอย่างเป็ นระบบ แต่ปรากฏว่ามาตรการดังกล่าวเป็ นเพียงการคุม้ ครองสิ ทธิ และ
ส่ งเสริ มความรู ้ทางการเงิ นแก่ผูใ้ ช้บริ การทางการเงิ นเพี ยงเท่ านั้น ไม่มีกระบวนการระงับข้อพิพาทเพื่อแก้ไข
ปั ญหาที่ชดั เจน ในกรณี ที่ธนาคารพาณิ ชย์และผูใ้ ช้บริ การคู่พิพาทไม่สามารถเจรจาตกลงแก้ไขข้อพิพาทต่อกันได้
อีกทั้งผลของมาตรการช่วยเหลือดังกล่าวนั้น ไม่มีสภาพบังคับ ทางกฎหมายที่จะบังคับแก่ธนาคารพาณิ ชย์หากไม่
ปฏิ บตั ิตามเงื่อนไข ข้อตกลงที่ เกิ ดขึ้นระหว่างธนาคารพาณิ ชย์และผูใ้ ช้บริ การและหากศูนย์คุม้ ครองผูใ้ ช้บริ การ
ทางการเงิ นนั้นไม่สามารถช่วยเหลือและระงับข้อพิพาทที่ เกิ ดขึ้นได้ ศูนย์คุม้ ครองผูใ้ ช้บริ การทางการเงินนี้ ก็มี
หน้าที่เพียงส่ งเรื่ องร้องเรี ยนนั้นไปยังสํานักงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคเพื่อดําเนิ นการตามขั้นตอนคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
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ต่อไป และหากไม่สามารถหาข้อยุติกรณี ปัญหาได้อีกสํานักงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคจะพิจารณาว่าจะรับดําเนิ นการ
ฟ้ องร้องดําเนิ นคดี ทางศาลแทนผูใ้ ช้บริ การทางการเงิน หรื อแจ้งให้ผูใ้ ช้บริ การทางการเงิ นใช้สิทธิ ทางศาลด้วย
ตนเอง มาตรการดังกล่าวจึงทําให้เกิดขั้นตอนและระยะเวลานานทําให้ผใู ้ ช้บริ การทางการเงินนั้นจําต้องเสี ยเวลา
และมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อเรี ยกร้องการดําเนิ นการแก้ไขและระงับข้อพิพาทดังกล่าว ซึ่ งแตกต่างกับสหราช
อาณาจักรและสาธารณรัฐสิ งคโปร์ที่มีการบัญญัติกฎหมายในการคุม้ ครองสิ ทธิผใู ้ ช้บริ การทางการเงินและยังมีการ
จัดตั้งหน่ วยงานระงับข้อพิพาท ระหว่างผูใ้ ช้บริ การทางการเงิ นกับธนาคารพาณิ ชย์ไว้เป็ นการเฉพาะ สามารถ
แก้ไขข้อพิพาทที่เกิดระหว่างธนาคารพาณิ ชย์และผูใ้ ช้บริ การทางการเงิน โดยการนําแนวทางปฏิบตั ิเพื่อคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภคทางการเงินของธนาคารโลก ( World Bank ) มาเป็ นแนวทางในการกําหนดมาตรการในการให้ช่วยเหลือ
และระงับข้อพิพาทระหว่างธนาคารพาณิ ชย์และผูใ้ ช้บริ การทางการเงินในประเทศได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ดังนั้น ผูว้ ิจยั มีความเห็นว่า ประเทศไทยควรนําแนวทางในการปฏิบตั ิเพื่อคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคทางการเงิน
ของธนาคารโลก มาปรับใช้เพื่อเป็ นแนวทางในการบัญญัติกฎหมายที่ เกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือและระงับข้อ
พิพาทระหว่างผูใ้ ช้บริ การทางการเงินกับธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศไทยเป็ นการเฉพาะและการบัญญัติกฎหมาย
ให้อาํ นาจศูนย์คุม้ ครองผูใ้ ช้บริ การทางการเงินภายใต้การกํากับดูแลของธนาคารแห่ งประเทศไทย ให้มีอาํ นาจใน
การช่วยเหลือและระงับข้อพิพาทระหว่างผูใ้ ช้บริ การทางการเงินกับธนาคารพาณิ ชย์และแบบเบ็ดเสร็ จ และภายใต้
ข้อตกลงในการระงับข้อพิพาทนั้นให้มีบทบัญญัติทางกฎหมายให้ขอ้ ตกลงหรื อสัญ ญาที่ เกิ ดจากการระงับข้อ
พิพาทนั้นมีสภาพบังคับทางกฎหมาย เช่นเดียวกับสหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐสิ งคโปร์ในการให้ความสําคัญ
ต่อประชาชนที่ เป็ นส่ วนสําคัญ ในการขับเคลื่ อนเศรษฐกิ จในประเทศ โดยมี มาตรการระงับ ข้อพิพ าทสําหรั บ
ผูใ้ ช้บริ การทางการเงินกับธนาคารพาณิ ชย์ไว้เป็ นการเฉพาะ ทําให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิ จ
วัฒนธรรมของประเทศ อันส่งผลให้เกิดประโยชน์แก่ผใู ้ ช้บริ การทางการเงินมากยิง่ ขึ้น
คําสําคัญ: การระงับข้อพิพาท/ผูใ้ ช้บริ การทางการเงิน/ธนาคารพาณิ ชย์

ABSTRACT

This thesis focuses on the study of measures to assist and resolve disputes between financial users and
commercial banks in Thailand due to problems arising from the current financial transactions such as
counterfeiting identity in opening an account with the bank, etc., The purpose of the study is to help financial
users that have been damaged by the commercial banks and to understand the assistance for financial users so
they may obtain legal protection quickly from the process of assistance and dispute resolution from financial
institutions effectively.
It was found from the studies that although the Bank of Thailand has now established a Financial
Services User Protection Center (FSUPC) to protect and promote financial literacy among its users, there is no
clear dispute settlement process and even both of the parties can negotiate. If the bank does not comply with the
negotiation, the result of the dispute is not enforceable due to the lack of specific provisions of the law. Still, if
the dispute cannot be resolved, the Financial Services User Protection Center (FSUPC) is responsible for only
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sending the complaint to the Consumer Protection Office (PSC). And, if the dispute is still available, the
Consumer Protection Office (PSC) will consider whether to take legal action against a financial user or to give
financial services users the right to use the court on their own. This causes the process and time to be
overloaded. Unlike in the UK and Singapore, the law and dispute settlement agencies are specifically
established to resolve disputes between financial users and commercial banks and to resolve disputes arising
from financial transactions and financial threats effectively and efficiently by implementing the World Bank's
(World Bank) guidelines for protecting consumers in setting effective measures to help dispel disputes between
consumers and commercial banks in Thailand effectively.
Therefore, the researcher has the opinion that Thailand should implement the World Bank's Good
Practices Guidelines for Financial Consumer Protection (Good Practices for Financial Consumer Protection –
World Bank) in policy formulation as a guideline for determining measures to help and settle disputes between
financial services users and commercial banks. The legal provisions of England (Financial Services Act 2012:
FSA 2012) and the legal provisions of Singapore (The Consumer Protection Fair Trading Act 2016: CPFTA))
should be introduced as guidelines for the issuance of the Consumer Protection Law to protect financial
consumers in Thailand. In particular, the introduction of the Dispute Resolution Settlement Process was
established as such by the Central Bank of Singapore with the purpose to resolve financial disputes between
financial users and banks specifically. With the consideration of financial experts and legal expertise and the
dispute settlement panel’s consideration of the center, there is a fast, efficient, time-efficient solution and it can
enforce the bank to comply with the law but does not exclude financial users to use the dispute to exercise their
rights in court. The researchers found that applying this approach as a guideline for establishing the law and
setting up a Dispute Center of Singapore will help solve the problem of financial consumers in Thailand as
well.
KEYWORDS: Dispute Resolutions / Financial Users / Commercial Banks

1. บทนํา

ปั จจุบนั บริ การทางการเงินมีการพัฒนาก้าวหน้าขึ้นอีกทั้งมีความสําคัญต่อชีวติ ประจําวันของประชาชนที่
ต้องทําธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารพาณิ ชย์หลายรู ปแบบไม่วา่ จะเป็ นการฝากเงิน การถอนเงิน การขอสิ นเชื่อ
การกูเ้ งิน เป็ นต้น ซึ่ งขั้นตอนในการทําธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารพาณิ ชย์น้ นั จะต้องมีการเสนอข้อมูลส่ วน
บุคคลของผูใ้ ช้บริ การต่อธนาคารเพื่อการขอทําธุ รกรรมทางการเงิ นดังกล่าว ธนาคารจะมี การตรวจสอบความ
ถูกต้องของเอกสารและตัวผูข้ อใช้บริ การนั้นเพื่อยืนยันตัวตนที่ถูกต้องก่อนการอนุมตั ิการใช้บริ การทางการเงินนั้น
เพื่อป้ องกันบุคคลอื่นไปแอบอ้างเปิ ดบัญชีกบั ธนาคาร ทั้งนี้ ผใู ้ ช้บริ การทางการเงินกับธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศ
ไทยยังพบปั ญหาที่เกิดจากการทําธุ รกรรมทางการเงินหลายรู ปแบบในปั จจุบนั โดยมีผทู ้ ี่ ประสบปั ญหาตามสถิติ
ของธนาคารแห่ งประเทศไทยเกี่ยวกับภัยทางการเงินแยกตามประเภทและวัตถุประสงค์ของผูใ้ ช้บริ การล่าสุ ดใน
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ไตรมาสที่ 2/2560 มี จาํ นวน 485 ราย มี ก ารหลอกลวงทางโทรศัพ ท์ 245 รายการ คิ ด เป็ นร้ อยละ 50.5, บัต ร
อิเล็กทรอนิ กส์ถูกนําไปใช้โดยบุคคลอื่น 61 รายการ คิดเป็ นร้อยละ 12.6 , หลอกลวงทาง email/Social media 50
รายการ คิดเป็ นร้อยละ 10.3,สวมรอยปลอมแปลงเอกสารแสดงตัวตนในการขอเปิ ดบัญชี 19 รายการ คิดเป็ นร้อย
ละ 3.9 เป็ นต้น 1 ซึ่งทําให้ผใู ้ ช้บริ การหรื อเจ้าของข้อมูลนั้นได้รับความเสี ยหาย ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มี
ประกาศ ธปท.ที่ สนส.7/2559 ระบุไว้ว่า สถาบันการเงินนั้นจะต้องทําการรู ้จกั ลูกค้าซึ่ งเป็ นส่ วนประกอบสําคัญ
ของมาตรฐานการป้ อ งกัน ปราบปรามการฟอกเงิ น แก่ ก ารก่ อ การร้ า ย อัน เป็ นหน้าที่ ข องธนาคารต้อ งมี ก าร
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและตัวบุคคลลูกค้าเสี ยก่อนว่าเป็ นบุคคลเดี ยวกัน 2 ทั้งนี้ ธนาคารแห่ งประเทศ
ไทยได้เล็งเห็ นถึงความสําคัญของการคุม้ ครองข้อมูลรวมถึงสิ ทธิ ของผูใ้ ช้บริ การทางการเงินเพื่อให้ผูใ้ ช้บริ การ
ได้รับบริ การที่ เป็ นธรรม และเพื่อให้ผูใ้ ช้บริ การสามารถเข้าใจสิ ทธิ และหน้าที่ของผูใ้ ช้บริ การในการทําธุรกรรม
ทางการเงินของตนเองอย่างปลอดภัย ซึ่ งในการติดต่อกับธนาคารพาณิ ชย์เพื่อขอใช้บริ การโดยการนําข้อมูลส่ วน
บุคคลของผูใ้ ช้บริ การทางการเงินมอบให้แก่ธนาคารพาณิ ชย์น้ นั ย่อมมีความสําคัญต่อผูใ้ ช้บริ การอย่างมาก อาจเกิด
การนําข้อมูลส่ วนบุคคลนั้นไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูล ทําให้เกิดความเสี ยหายต่อเจ้าของข้อมูล
ได้ ธนาคารแห่ งประเทศไทยจึ งมี ประกาศดังกล่าวให้ธนาคารพาณิ ชย์ได้ปฏิ บัติตามมิ ให้เกิ ดปั ญหาในการแก่
ผูใ้ ช้บริ การทางการเงินนั้น
ตามแนวทางสากลในการให้ความคุม้ ครองผูใ้ ช้บริ การทางการเงิ นนั้น เป็ นหลักการที่ สําคัญที่ องค์กร
ต่างๆระหว่างประเทศ ได้ให้การยอมรับโดยมี การวางมาตรฐานในการให้ความคุม้ ครองแก่ ผูบ้ ริ โภคทางด้าน
การเงิน ดังเช่น องค์การเพื่อความร่ วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-Operaion
and Development:OECD) และธนาคารโลก (The World Bank) เป็ นต้น ซึ่งทางธนาคารโลกวางมาตรการที่มีความ
เหมาะสมในการให้ความคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคทางด้านการเงิน โดยได้มีแนวทางปฏิบตั ิสาํ หรับการให้ความคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โ ภคในการทําธุ ร กรรมทางด้านการเงิ น (Good Practices for FinancialConsumer Protection) เพื่ อ ให้ เป็ น
แนวทางให้แต่ละประเทศสามารถนําไปปรับใช้ในการให้ความคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั ที่ การทําธุ รกรรม
ทางการเงินได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ ว อาจทําให้เกิดปั ญหาขึ้นระหว่างธนาคารพาณิ ชย์และผูใ้ ช้บริ การนั้นได้
โดยกรณี หากมีปัญหาจากการใช้บริ การหรื อมีปัญหาเกี่ยวกับข้อพิพาทที่ เกิดขึ้นระหว่างผูใ้ ช้บริ การกับธนาคาร
พาณิ ชย์ โดยผูใ้ ช้บริ การในฐานะอาจไม่ทราบถึงแนวทางการดําเนิ นการหรื อหน่วยงานที่จะสามารถช่วยเหลือเพื่อ
แก้ไขปั ญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นได้ 3 โดยประเทศไทยในปั จจุบนั มีหน่วยงานที่ให้ความคุม้ ครองผูใ้ ช้บริ การทางการ
เงิ น อัน ถื อ ได้ว่าเป็ นผูบ้ ริ โ ภค ได้แก่ สํานัก งานคณะกรรมการคุ ้ม ครองผูบ้ ริ โ ภค ซึ่ งจะรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นจาก
ผูบ้ ริ โภคแต่หน่วยงานดังกล่าวก็มีหน้าที่ความรับผิดชอบจํากัดเฉพาะตามกรอบอํานาจหน้าที่คือการดูแลเกี่ยวกับ
เรื่ องสิ นค้า สัญญาบางประเภท ฉลาก และการโฆษณาเท่านั้น หากเป็ นข้อร้องเรี ยนที่อยูน่ อกเหนื อกรอบอํานาจก็
0
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จะเป็ นเพียงผูป้ ระสานและส่ งเรื่ องร้องเรี ยนให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ซึ่งสําหรับปั ญหาที่เกิดจาก
การใช้บริ การทางการเงินนั้นยังมีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ ได้แก่ธนาคารแห่ งประเทศไทยจะดูแลในส่ วนของ
ธนาคารพาณิ ชย์ต่างๆ ซึ่ งมี หน่ วยงานที่ ให้ความช่วยเหลือผูใ้ ช้บริ การทางการเงิ นเบื้ องต้นได้แก่ ศูนย์คุม้ ครอง
ผูใ้ ช้บริ การทางการเงิน (ศคง.) ที่มีมาตรการและแนวทางการคุม้ ครองผูใ้ ช้บริ การทางการเงินโดยการรับเรื่ องราว
ร้องเรี ยนการใช้บริ การต่างๆที่ อยูภ่ ายในหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยผูท้ ี่ ประสบปั ญหาสามารถติดต่อหน่ วยงาน
ภายใต้การกํากับดังกล่าวที่อยูภ่ ายใต้การดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)ได้
ดังที่ กล่าวมาพบว่า มาตรการระงับข้อพิ พาทระหว่างผูใ้ ช้บ ริ การทางการเงิ นกับธนาคารพาณิ ชย์ของ
ประเทศไทยยังใช้หลักเกณฑ์ท่ัวไปอาศัยอํานาจตามพระราชบัญ ญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ.2522 ฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม (ครั้งที่3) พ.ศ. 2556 ที่เกี่ยวกับปั ญหาการใช้บริ การทางการเงินยังเป็ นการดําเนินการโดยหน่วยงานที่กาํ กับ
ดู แ ลช่ ว ยเหลื อ ผูบ้ ริ โ ภคโดยทั่ว ไป ยัง ไม่ มี ม าตรการและแนวทางปฏิ บัติ ในการในการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
ผูใ้ ช้บริ การทางการเงินอย่างแท้จริ ง ทําให้มาตรการทางกฎหมายเพื่อคุม้ ครองผูใ้ ช้บริ การทางด้านการเงินยังคงต้อง
อาศัยกระบวนการยุติ ธรรมที่ มี ระยะเวลาและขั้น ตอนอัน ยาวนาน โดยยังคงมี ช่องว่างที่ ไม่ ส ามารถบังคับ ใช้
กฎหมายในการให้ความช่วยเหลือระงับข้อพิพาทที่ เกิ ดขึ้นได้มีประสิ ทธิ ภาพเท่าที่ ควร อีกทั้งยังไม่มีบทบัญญัติ
ทางกฎหมายที่ กาํ หนดมาตรการระงับข้อพิพาทแก่ผูใ้ ช้บริ การทางการเงินกับธนาคารพาณิ ชย์และหน่วยงานที่ทาํ
หน้าที่ คุม้ ครองผูใ้ ช้บริ การทางการเงินโดยตรง ในกรณี มีขอ้ พิพาทเกิดขึ้นระหว่างธนาคารพาณิ ชย์และผูบ้ ริ โภค
หรื อในการมีการบังคับใช้บทลงโทษทางกฎหมายแก่ธนาคารพาณิ ชย์ที่เอาเปรี ยบหรื อไม่ปฏิ บตั ิตามหลักเกณฑ์
หรื อข้อบังคับของธนาคารแห่ งประเทศไทยอย่างเข้มงวดจึงทําให้เกิดข้อพิพาทและความเสี ยหายแก่ผใู ้ ช้บริ การ
ทางการเงินตามมา

2. วัตถุประสงค์

(1) เพื่อศึกษาความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหาที่เกี่ยวข้องกับมาตรการระงับข้อพิพาทระหว่าง
ผูใ้ ช้บริ การทางการเงินกับธนาคารพาณิ ชย์
(2) เพื่อศึ กษาความหมาย วิวฒั นาการ แนวคิ ด ทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้องกับมาตรการระงับข้อพิพาทระหว่าง
ผูใ้ ช้บริ การทางการเงินกับธนาคารพาณิ ชย์
(3) เพื่อศึกษาปั ญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการระงับข้อพิพาทระหว่างผูใ้ ช้บริ การทางการเงิน
กับธนาคารพาณิ ชย์
(4) เพื่ อศึ กษา วิเคราะห์ ที่ เกี่ ยวข้องกับ มาตรการระงับ ข้อ พิ พ าทระหว่างผูใ้ ช้บ ริ การทางการเงิ น กับ
ธนาคารพาณิ ชย์
(5) เพื่อเสนอแนวทางแก้ไข โดยนําแนวทางของมาตรการระงับข้อพิพาทระหว่างผูใ้ ช้บริ การทางการเงิน
กับธนาคารพาณิ ชย์ ที่มีประสิ ทธิภาพและเหมาะสมกับประเทศไทยมาบังคับใช้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

3. วิวฒ
ั นาการทางกฎหมายและแนวคิดการให้ ความคุ้มครองผู้บริโภค

3.1 วิวฒ
ั นาการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภค
ในอดีตมนุษย์ทุกคนมีอิสระในการเลือกบริ โภคสิ นค้าและการใช้บริ การอย่างเท่าเทียมกัน ภาครัฐไม่ได้
เข้ามาควบคุมหรื อเข้าแทรกแซงเสรี ภาพของประชาชนในการตกลงของเอกชนในการทํานิ ติกรรมต่าง ๆเพื่อมา
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จํากัดการประกอบอาชีพหรื อธุรกิจของประชาชน ให้ประชาชนมีเสรี ภาพในการประกอบอาชีพ โดยภาครัฐจะเข้า
มาส่งเสริ มให้ประชาชนมีอิสระในการประกอบอาชีพต่างๆอย่างเท่าเทียมกัน 4 ซึ่งต่อมาในปั จจุบนั สังคมมีซบั ซ้อน
มากขึ้น มีความเจริ ญและพัฒนาขึ้นมาเป็ นลําดับ ไม่วา่ จะทางสังคม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรม
ระบบเศรษฐกิจแบบระบบทุนนิ ยมที่ทาํ ให้เกิ ดการแผ่ขยายตัวของเศรษฐกิ จมากขึ้น ผูป้ ระกอบธุรกิจต่างแข่งขัน
กัน โดยมีการนําความรู ้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการผลิตสิ นค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภค การเติบโตทางอุตสาหกรรมนั้นทําให้มีการเพิ่มการผลิตในผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต่าง ๆ อย่างรวดเร็ ว
โดยอาจมีละเลยถึงคุณภาพและความปลอดภัยของวัตถุดิบที่ผปู ้ ระกอบธุรกิจนํามาใช้ผลิต ทําให้ผลิตภัณฑ์น้ นั จึงมี
คุณภาพไม่ได้มาตรฐานเพียงพอต่อผูบ้ ริ โภค ทําให้มาตรฐานสิ นค้าหรื อการให้บริ การนั้นมีความแตกต่างกัน มีท้ งั
สิ นค้าที่มีคุณภาพและคุณภาพตํ่าปนกันไป อีกทั้งผูป้ ระกอบธุรกิจต่างก็พยายามที่จะลดต้นทุนในการผลิตให้มาก
ที่ สุด เพื่ อผลประกอบการที่ ต ้องได้รับกําไร ทําให้ห ลายๆประเทศต่ าง หัน มาสนใจในเรื่ องของการคุ ้มครอง
ผูบ้ ริ โภคกันมากขึ้น ถึงแม้วา่ สิ ทธิในการบริ โภคจะเป็ นเรื่ องของภาคเอกชนโดยทัว่ ไป แต่ปัจจุบนั เห็นได้ถึงความ
จําเป็ นที่ ภาครัฐต้องเข้าไปแทรกแซงเพราะว่าภาคเอกชนนั้นต้องเสี ยเปรี ยบอยูห่ ลายประการ ดังเช่น ไม่มีอาํ นาจ
ทางการต่อรอง เป็ นต้น โดยต่อมาภายหลังมี ได้การบัญญัติกฎหมายคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคขึ้นมา ในสหรัฐอเมริ กา
กฎหมายการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคปรากฏในรัฐธรรมนูญที่ให้อาํ นาจรัฐสภาในการกําหนดมาตรฐานการควบคุมไม่ให้
มีการปลอมแปลงอาหาร การโกงมาตรชัง่ ตวง วัด เป็ นต้น ส่วนประเทศในทวีปยุโรปมีหลักในเรื่ องของกฎหมาย
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค เช่น ในสาธารณรัฐฝรั่งเศสกฎหมายได้กาํ หนดให้ผูบ้ ริ โภคสามารถขว้างปาไข่เน่าใส่ ผูท้ ี่นาํ มา
ขายได้เมื่อกรณี ซ้ื อไข่แล้วเสี ยหรื อเน่า หรื อในประเทศออสเตรี ยที่มีกฎหมายลงโทษบังคับให้ผูข้ ายนมสดที่มีการ
เจือปน หรื อปลอมแปลง ต้องดื่มนมสดของตนเองจนหมดต่อหน้าลูกค้า เป็ นต้น 5
3.2 แนวคิดในการให้ ความคุ้มครองผู้บริโภค
แนวคิ ดที่ เกี่ ยวกับ การคุ ม้ ครองสิ ทธิ ของผูบ้ ริ โภคได้มีการพัฒ นามาจากเรื่ องสิ ท ธิ มนุ ษยชน (Human
Rights) สิ ทธิของผูบ้ ริ โภคได้ปรากฏใน “ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ” (Universal
Declaration of Human Rights of the United Nations) ในปี ค.ศ. 1948 มี การประกาศเจตนารมณ์ ในการร่ วมมื อ
ระหว่างประเทศที่มีความสําคัญในการวางกรอบเบื้ องต้นเกี่ ยวกับสิ ทธิ มนุ ษยชน และเป็ นเอกสารหลักด้านสิ ทธิ
มนุษยชนฉบับแรก ซึ่ งที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่ งสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ.1948 มาตรฐานสากล
ของสหประชาชาติที่กาํ หนดไว้ในปฏิ ญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิ มนุ ษยชนมีการกําหนดถึง สิ ทธิ ในการได้รับความ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ปฏิ ญญาสากลดังข้อที่ กล่าวมามุ่งคุม้ ครองสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานของผูบ้ ริ โภคแนวความคิดในการ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในต่างประเทศเกิดขึ้นอย่างชัดเจนครั้งแรกที่ สหรัฐอเมริ กา ในปี ค.ศ. 1960 โดยรัฐประกาศให้
การรับรองสิ ทธิของผูบ้ ริ โภคที่สาํ คัญ 4 ประการ คือ
1. สิ ทธิที่จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้าหรื อบริ การอย่างเพียงพอก่อนที่จะซื้อ (Right to be informed)
2. สิ ทธิที่จะตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าหรื อบริ การโดยอิสระ (Right to Choose)
3

4

ชัยวัฒน์ วงศ์วฒั นศานต์. (2543). กฎหมายคุ้มครองผู้บริ โภค. กรุ งเทพมหานคร:สํานักพิมพ์วิญ�ูชน หน้า 12.
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ. (2551). การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสุ ขภาพ: นโยบาย หลักกฎหมาย และการบังคับใช้. (กรุ งเทพมหานคร:
เจริ ญดีมนั่ คงการพิมพ์.
4
5
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3. สิ ทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากสิ นค้า (Right to Safety) และ
4. สิ ทธิ ที่จะเรี ยกร้องค่าทดแทนจากผูผ้ ลิตหรื อผูจ้ าํ หน่ายสิ นค้าที่ชาํ รุ ดบกพร่ องหรื อไม่มีความปลอดภัย
(Right to Compensation/redress)
โดยต่อมาในวันที่ 15 มีนาคม ค.ศ.1962 สหรัฐอเมริ กาได้บญ
ั ญัติกฎหมายรับรองถึงสิ ทธิ ของผูบ้ ริ โภค
และได้มีอิทธิ พลส่ งผลให้ประเทศต่าง ๆ ได้บญ
ั ญัติสิทธิ ของผูบ้ ริ โภคเพื่อให้ผบู ้ ริ โภคได้รับความคุม้ ครองอย่าง
เป็ นธรรม เพื่อมิให้ผูบ้ ริ โภคเสี ยเปรี ยบจากการประกอบการของผูป้ ระกอบการทั้งนี้ ประเทศต่างๆในทวีปยุโรป
สหรัฐอเมริ กาและเครื อรัฐออสเตรเลีย ได้มีการออกกฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ซึ่งเปลี่ยนแปลงหลักกฎหมายที่เคย
มีอยูเ่ ดิมทั้งในแง่ความรับผิดในทางสัญญาหรื อละเมิดให้เอื้ออํานวยต่อการเยียวยาชดใช้ความเสี ยหายที่เกิดจากการ
บริ โภคให้มากขึ้น โดยเน้นทางด้านการควบคุมกํากับ กิจการทางการผลิตโดยรัฐ เพื่อป้ องกันความเสี ยหาย และ
การฟ้ องร้องดําเนิ น คดี เพื่อผูบ้ ริ โภคที่ ได้รับความเสี ยหายจากการใช้บริ การหรื อบริ โภคสิ นค้านั้นและบัญ ญัติ
กฎหมายว่าด้วยการได้รับการชดเชยของผูบ้ ริ โภค (Measures Enabling Consumers to Obtain Redress) กําหนดให้
รัฐบาลบัญญัติกฎหมายหรื อรักษากฎหมายเพื่อให้ผบู ้ ริ โภคได้รับการชดเชยเยียวยาได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ ว เป็ น
ธรรม เสี ยค่าใช้จ่ายไม่มาก และสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย รัฐบาลควรที่จะส่งเสริ มให้ผปู ้ ระกอบการได้แก้ไขปั ญหา
หรื อเยียวยาความเสี ยหายให้แก่ผูบ้ ริ โภคด้วยความรวดเร็ ว ไม่ยงุ่ ยากเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผูบ้ ริ โภคได้อย่าง
ทันท่วงที 6
5

4. มาตรการทางกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ องกับการคุ้มครองผู้ใช้ บริการทางการเงินในต่ างประเทศและ
ประเทศไทย

แนวทางการปฏิ บัติ สําหรั บ การให้ค วามช่ วยเหลื อและระงับ ข้อ พิ พ าทแก่ ผูบ้ ริ โภคทางการเงิ น ของ
ธนาคารโลก (Good Practices for Financial Consumer Protection – World Bank)
ในปี ค.ศ.2011 ธนาคารโลกได้มีการประชุมและได้ออกหลักเกณฑ์เรื่ อง Good Practices for Financial
Consumer Protection หรื อ “แนวทางในการปฏิบตั ิเพื่อคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคทางการเงิน” โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ น
หลักเกณฑ์ที่แต่ละประเทศสามารถนําไปปรับใช้ในเชิงนโยบายหรื อเพื่อเป็ นแนวทางในการกําหนดมาตรการใน
การให้ความคุม้ ครองแก่ผบู ้ ริ โภคทางการเงินไว้เป็ นบทบัญญัติในกฎหมายก็ได้ ซึ่ งมาตรการดังกล่าวนอกจากจะ
ช่วยดํารงไว้ซ่ ึ งเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิ จของแต่ละประเทศแล้ว ทั้งนี้ ยงั ส่ งผลดี ต่อความมัน่ คงของระบบ
เศรษฐกิจทัว่ โลกอีกด้วย ทั้งนี้สาํ หรับผูใ้ ห้บริ การทางการเงินแล้ว การให้ความคุม้ ครองแก่ผบู ้ ริ โภคทางการเงินนั้น
ธนาคารโลกยังได้มีหลักการที่สาํ คัญอยูด่ ว้ ยกันหลายประการ ดังนี้
ประการแรก การให้ผบู ้ ริ โภคได้รับซึ่งข้อมูลที่เพียงพอในการตัดสิ นใจ
ประการที่สอง การให้บริ การหรื อการซื้อขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินแก่ผบู ้ ริ โภคต้องเป็ นไปอย่างยุติธรรม
และไม่หลอกลวง
ประการที่ สาม การจัดให้มีกระบวนการให้ความช่วยเหลือและระบบระงับข้อพิพาทสําหรับผูบ้ ริ โภค
โดยการรับเรื่ องร้องเรี ยนและแจ้งชื่อผูไ้ ด้รับการแต่งตั้งดําเนินการระงับข้อพิพาทและผลการสื บสวนให้ผรู ้ ้องเรี ยน
6

เขมฤทัย สุ มาวงศ์และคณะ. อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 3. หน้า 9.
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ทราบโดยเร็ ว โดยผลของคําวินิจฉัยของหน่วยงานระงับข้อพิพาททางการเงินนี้ มีผลบังคับใช้กบั ธนาคารพาณิ ชย์
ด้วย ในกรณี ไม่สามารถระงับข้อพิพาทได้หากผูบ้ ริ โภคต้องการให้ส่งเรื่ องไปยังหน่วยงานอื่นหรื อจะดําเนิ นการ
ในกระบวนการยุติธรรม ผูบ้ ริ โภคสามารถขอข้อมูลหรื อร้องขอให้หน่วยงานดังกล่าวส่งเรื่ องไปยังหน่วยงานอื่นที่
ผูบ้ ริ โภคต้องการได้ มาตรการของธนาคารโลกที่ ได้กล่าวมานี้ มุ่งเน้นการสร้างความมัน่ ใจแก่ผูบ้ ริ โภคต่อระบบ
การเงิ นโดยรวมสร้างมาตรฐานในการช่วยเหลือผูบ้ ริ โภคให้เป็ นรู ปธรรมมากยิ่งขึ้ น โดยการศึ กษานี้ จึงมุ่งเน้น
ทําการศึ กษาเกี่ ยวกับกระบวนการระงับข้อพิพาท ตามแนวทางของธนาคารโลกที่ มีการกําหนดแนวทางให้กับ
ประเทศสมาชิกให้ปฏิ บตั ิตามเพื่อพัฒนาระบบการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคจากการใช้บริ การกับธนาคารพาณิ ชย์ให้มี
ประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น 7
โดยผูว้ จิ ยั จึงได้ทาํ การศึกษามาตรการในการให้ความช่วยเหลือแก่ผูใ้ ช้บริ การทางการเงินในกรณี เมื่อเกิด
ความเสี ยหายจากการใช้บริ การหรื อความเสี ยหายอื่นใดที่เกิดขึ้นระหว่างผูใ้ ช้บริ การกับธนาคารพาณิ ชย์โดยมุ่งเน้น
การศึ กษาในกรณี การจัดให้มีมาตรการระงับข้อพิพาทสําหรับผูบ้ ริ โภคทางการเงิ น (Recourse Mechanism and
Resolve Disputes) เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางหลักการและแนวทางที่สาํ คัญของธนาคารโลกโดยการศึกษาแนว
ทางการให้ความคุม้ ครองและช่วยเหลือผูใ้ ช้บริ การทางการเงินทางการเงินในต่างประเทศดังเช่น สหราชอาณาจักร
มีการบัญญัติ Financial Services Act 2012 :FSA 2012 เพื่อออกมาตรการเกี่ยวกับการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคทางการเงิน
ซึ่ งครอบคลุมทั้งผูป้ ระกอบธุรกิจการธนาคารพาณิ ชย์ ผูป้ ระกอบธุ รกิ จหลักทรัพย์ และผูป้ ระกอบธุ รกิ จประกัน
ชี วิตและประกันวินาศภัย โดยจัดตั้งหน่ วยงานเพื่อเสริ มสร้างการคุม้ ครองทางการเงิ นและโครงการการชดเชย
ค่าเสี ยหายกับผูบ้ ริ โภคทางการเงิ น สาธารณรั ฐสิ งคโปร์ บัญ ญัติกฎหมายให้การคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภค ได้แก่ The
Consumer Protection Fair Trading Act 2016 :CPFTA โดยพระราชบัญ ญัติ น้ ี ได้รับ การบัญ ญัติ ข้ ึ น เพื่ อ ปกป้ อ ง
ผูบ้ ริ โภคจากความเสี่ ยงของผลิตภัณฑ์หรื อบริ การอีกทั้งการปฏิบตั ิที่ไม่เป็ นธรรมและเพื่อให้ผูบ้ ริ โภคได้รับสิ ทธิ
เพิ่ ม เติ ม ในส่ ว นที่ เกี่ ยวกับ การปฏิ บัติ ที่ ไ ม่ เป็ นไปตามสั ญ ญา โดยมี ธ นาคารกลางสาธารณรั ฐ สิ ง คโปร์ ห รื อ
Monetary Authority of Singapore (MAS) ได้จดั ตั้งคณะกรรมการดําเนิ นการเพื่อสนับสนุ นให้เกิ ดศูนย์กลางการ
ระงับข้อพิพาทแบบเด็ดขาด เพื่อการแก้ไขปั ญหาข้อพิพาทของสถาบันการเงิน ซึ่ งคณะกรรมการนี้ ได้มีการก่อตั้ง
และเป็ นที่ ที่ รู้ จัก ในชื่ อ “ ศู น ย์ก ารระงับ ข้อ พิ พ าทอุ ต สาหกรรมการเงิ น หรื อ Financial Industry Disputes
Resolution Centre Ltd. :FIDReC” เพื่ อ ช่ ว ยในการแก้ ปั ญหาข้อ พิ พ าทกั บ สถาบั น การเงิ น ในภาคธนาคาร
ภายในประเทศโดยมีคณะกรรมการประกอบด้วยตัวแทนจากภาคธนาคารและบุคคลภายนอกที่ไม่มีส่วนได้เสี ยใน
ข้อพิพาทเพื่อให้เป็ นอิสระในการปฏิบตั ิงานอีกทั้งยังมีกองทุนจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนแก่ผเู ้ สี ยหายเบื้ องต้น 8 ใน
ส่วนของประเทศไทยแม้ปัจจุบนั มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุม้ ครองผูใ้ ช้บริ การทางการเงินหลายฉบับ อันได้แก่
พระราชบัญญัติธุรกิ จสถาบันการเงิ น พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติว่าด้วยธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ พ.ศ. 2544
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2556 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เป็ นต้น ซึ่งพบว่าแม้ปัจจุบนั ประเทศไทยจะมีกฎหมายอยูห่ ลายฉบับ
6

7

7

เรื่ องเดียวกัน.
Financial Industry Disputes Resolution Centre Ltd. (FIDRec)-Monetary. (Online). เข้าถึงได้จาก
http//:www.mas.gov.sg/~/media/.../Public_Consultation_Paper_FIDReC.pdf. [2560,30 ธันวาคม].
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แต่เห็นได้วา่ มาตรการระงับข้อพิพาทสําหรับผูใ้ ช้บริ การทางการเงินกับธนาคารพาณิ ชย์น้ นั ยังไม่มีการบัญญัติไว้
เป็ นการเฉพาะทําให้ผใู ้ ช้บริ การนั้นจําต้องดําเนินการในการฟ้องคดีอนั มีระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นการ
มากขึ้นสร้างภาระทางการเงินและการเยียวยาช่วยเหลือที่ล่าช้า การช่วยเหลือผูใ้ ช้บริ การทางการเงินที่ได้รับความ
เสี ยหายจึงควรมีกระบวนการทางกฎหมายที่รวดเร็ วสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปั จจุบนั และให้ผูใ้ ช้บริ การ
ทางเงินเกิดความเชื่อมัน่ ในธนาคารพาณิ ชย์มากยิ่งขึ้น จึงจําต้องศึกษามาตรการทางกฎหมายในการระงับข้อพิพาท
ทางการเงิ น สําหรั บ ผูใ้ ช้บริ การทางการเงิ นกับธนาคารพาณิ ชย์ของต่างประเทศ ได้แก่ สหราชอาณาจัก รและ
สาธารณรัฐสิ งคโปร์นาํ มาเทียบเคียงเพื่อเป็ นแนวทางในการแก้ไขปั ญหาทางกฎหมายของประเทศไทยต่อไป

5. สรุ ป

จากการศึกษาและวิเคราะห์กฎหมายที่ เกี่ยวกับมาตรการระงับข้อพิพาทระหว่างผูใ้ ช้บริ การทางการเงิน
กับธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศไทยและต่างประเทศ ทําให้พบประเด็นปั ญหาหลายประการ ได้แก่ ปั ญหาการไม่มี
บทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุม้ ครองผูใ้ ช้บริ การทางการเงิน มาตรการระงับข้อพิพาทระหว่างผูใ้ ช้บริ การทาง
การเงินกับธนาคารพาณิ ชย์จากหน่วยงานที่ มีอาํ นาจหน้าที่ อย่างชัดเจนในการระงับข้อพิพาทระหว่างผูใ้ ช้บริ การ
ทางการเงินกับธนาคารพาณิ ชย์ไว้และบทบัญญัติทางกฎหมายในการบังคับตามข้อตกลงในการระงับข้อพิพาทนั้น
ซึ่ งในประเทศไทยมีศูนย์คุม้ ครองผูใ้ ช้บริ การทางการเงิน (ศคง.) ที่ จดั ตั้งขึ้นโดยธนาคารแห่ งประเทศ
ไทย มี คณะกรรมการที่ มาจากธนาคารแห่ งประเทศไทยแต่งตั้งให้ดาํ เนิ นการ มี วตั ถุประสงค์เพื่อคุ ม้ ครองและ
ส่ งเสริ มความรู ้ทางการเงิ นแก่ ผูใ้ ช้บริ การทางการเงิ น ซึ่ งศู นย์คุม้ ครองผูใ้ ช้บ ริ การทางการเงิ นดังกล่าวยังไม่มี
มาตรการระงับข้อพิพาทระหว่างผูใ้ ช้บริ การทางการงานกับธนาคารพาณิ ชย์ มี อาํ นาจหน้าที่ เพียงรับเรื่ องราว
ร้องเรี ยนและแจ้งให้ธนาคารที่ถูกร้องเรี ยนชี้แจงเท่านั้นและผลการดําเนินการไม่มีสภาพบังคับและยังมีขอ้ ยกเว้นที่
ไม่อยูใ่ นอํานาจพิจารณาคือ เรื่ องขอให้ธปท.ฟ้องคดี/ช่วยเหลือในการต่อสู ้คดี/ว่าจ้างทนายความให้แก่ผรู ้ ้องเรี ยน
ทั้งนี้ หากคู่กรณี ไม่สามารถตกลงกันได้ก็จะส่ งเรื่ องร้องเรี ยนนั้น ไปยังสํานักงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค (สคบ.) ที่ ให้
ความคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคที่ได้รับความเสี ยหายสิ นค้า การโฆษณา ด้านฉลากและด้านสัญญาเท่านั้น ไม่รวมถึงการ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคทางการเงินไว้ ทําให้ผใู ้ ช้บริ การทางการเงินที่ประสพปั ญหาหรื อภัยที่เกิดจากการใช้บริ การทาง
การเงิ น ต้อ งใช้ก ระบวนการทางศาลซึ่ งมี ร ะยะเวลาที่ ย าวนานจึ ง ได้รั บ การแก้ปั ญ หาอย่า งล่ า ช้า และไม่ มี
ประสิ ทธิ ภาพเท่าที่ ควร ต่างจากสหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐสิ งคโปร์ ที่มีการบัญญัติเป็ นกฎหมายและมีการ
จัดตั้งหน่วยงานระงับข้อพิพาท ระหว่างผูใ้ ช้บริ การทางการงานกับธนาคารพาณิ ชย์โดยเฉพาะและสามารถแก้ไข
ปั ญหาที่เกิดจากการทําธุรกรรมทางการเงินได้เป็ นอย่างดีและมีประสิ ทธิภาพ

6. ข้ อเสนอแนะ

จากการศึกษาผูว้ จิ ยั ขอเสนอแนวทางการแก้ไขบทบัญญัติทางกฎหมาย ดังต่อไปนี้
6.1 ปั ญหาการไม่มีบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุม้ ครองผูใ้ ช้บริ การทางการเงินและมาตรการระงับ
ข้อพิพาทสําหรับผูใ้ ช้บริ การทางการเงินกับธนาคารพาณิ ชย์ ไว้โดยเฉพาะ ควรมีการบัญญัติกฎหมายที่ให้คุม้ ครอง
ผูใ้ ช้บ ริ การทางการเงิ น และมาตรการระงับข้อพิ พ าทระหว่างผูใ้ ช้บ ริ การทางการเงิ น กับ ธนาคารพาณิ ชย์ ใน
ประเทศไทยให้สอดคล้องตามแนวทางปฏิบตั ิเพื่อคุม้ ครองผูใ้ ช้บริ การทางการเงินของธนาคารโลก (World Bank)
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และตามแบบบทบัญญัติกฎหมาย ( The Consumer Protection Fair Trading Act 2016 :CPFTA) ของสาธารณรัฐ
สิ งคโปร์ในการให้บริ การทางการเงิน โดยเพิ่มเติมคําจํากัดความผูใ้ ช้บริ การทางการเงินในพระราชบัญญัติคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 ให้พระราชบัญญัติ
ดังกล่าวนั้นครอบคลุมถึงผูใ้ ช้บริ การทางการเงิ นอย่างชัดเจนทําให้การบังคับใช้กฎหมายได้อย่างเป็ นธรรมมาก
ยิง่ ขึ้น
6.2 ปั ญหาการไม่มีหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือระงับข้อพิพาทระหว่างผูใ้ ช้บริ การกับธนาคารพาณิ ชย์
เป็ นการเฉพาะ ควรกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับเรื่ องราวร้องเรี ยนและกระบวนการระงับข้อพิพาทมีอาํ นาจ
ในการตรวจสอบ และกําหนดมาตรการทางกฎหมายเพื่อให้บงั คับกับตามกฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคทางการเงิน
โดยให้บญั ญัติกฎหมายให้อาํ นาจศูนย์ความคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคทางการเงิน (ศคง.)ภายใต้การกํากับดูแลของธนาคาร
แห่งประเทศไทย มีอาํ นาจตามกฎหมายในการป้ องกันไม่ให้ธนาคารพาณิ ชย์กระทําการใดๆ ที่ไม่เป็ นธรรมรวมถึง
มีอาํ นาจในการระงับข้อพิพาทแบบเบ็ดเสร็ จเช่นเดียวกับศูนย์การระงับข้อพิพาทอุตสาหกรรมการเงินของธนาคาร
กลางสาธารณรัฐสิ งค์โปร์ที่ดาํ เนินการตามแนวทางปฏิบตั ิเพื่อคุม้ ครองผูใ้ ช้บริ การทางการเงินของธนาคารโลก
6.3 ปั ญหาการบังคับของสัญญาระงับข้อพิพาทระหว่างคู่พิพาท ควรนําแนวทางการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
ของ OECD (OECD : Guidelines for Consumer Protection in the Context of Electronic Commerce) มาปรั บ ใช้
กับ การบัง คับ ตามสั ญ ญาระงับ ข้อ พิ พ าทระหว่า งผู ้ใ ช้บ ริ ก ารกับ ธนาคารพาณิ ช ย์ใ นประเทศไทย รวมทั้ ง
คณะกรรมการธนาคารแห่ งประเทศไทยควรออกประกาศของคณะกรรมการว่าด้วยข้อสัญญาให้ธนาคารพาณิ ชย์
การกํากับดูแลของธนาคารแห่ งประเทศไทยปฏิบตั ิตาม เพื่อเป็ นการช่วยเหลือและคุม้ ครองผูใ้ ช้บริ การทางการเงิน
ให้สัญญานั้นมีผลผูกพันตามกฎหมาย ไม่จาํ ต้องนําข้อพิพาทนั้นไปดําเนิ นการต่อหน่วยงานอื่นหรื อนําข้อพิพาท
นั้นไปฟ้องคดีต่อศาลอีกต่อไป เว้นแต่กรณี ผใู ้ ช้บริ การทางการเงินที่ไม่พึงพอใจผลการระงับข้อพิพาทนั้นก็ไม่ตดั
สิ ทธิที่จะนําข้อพิพาทดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการทางศาลได้ต่อไป
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เหตุผลกับกฎหมาย
REASON AND LAW
เพียงพล เจริ ญพันธ์
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บทคัดย่ อ

บทความนี้ผเู ้ ขียนมุ่งเสนอประเด็นหลัก เพื่อพิสูจน์วา่ “กฎหมาย”มีความสําคัญต่อสังคมในลักษณะที่เป็ น
กฎเกณฑ์หรื อแบบแผนความประพฤติของมนุษย์ที่เป็ นรู ปธรรมที่สุดซึ่ งรัฐยอมรับและนําไปบังคับใช้เพื่อความ
สงบเรี ย บร้ อ ยของส่ ว นรวม ซึ่ ง ผูเ้ ขี ย นค้น พบว่า นอกจากศี ล ธรรมและจิ ตสํา นึ ก ที่ ดีอ ัน เป็ นเรื่ อ งอัต วิสัย แล้ว
(Subjective) สิ่ งที่ทาํ ให้มนุษย์เคารพเกรงกลัว ล้วนต้องอาศัยกฎหมายเป็ นเครื่ องมือในการจัดการทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้
ตัวกฎหมายนั้นก็ถือเป็ นอํานาจอย่างหนึ่ งที่มนุษย์มีไว้เพื่อให้คุณให้โทษแก่มนุษย์ดว้ ยกันเอง ดังนั้น กฎหมายจึง
ต้องเป็ นกฎหมายที่ดี ซึ่ งผูเ้ ขียนมีความเชื่อว่า“เหตุผล” คือองค์ประกอบสําคัญที่จะเป็ นตัวสะท้อนความต้องการ
ดังกล่าวนี้ ได้เป็ นอย่างดี ด้วยเหตุน้ ี กฎหมายจึงจําเป็ นต้องเป็ นสิ่ งที่ประกอบขึ้นด้วยเหตุผล ดังแนวความคิดของ
Cicero นักปรัชญาชาวโรมัน อันเป็ นที่ยอมรับทัว่ ไปว่า “True Law is right reason” ซึ่ งเป็ นการยืนยันในลําดับแรก
ว่ากฎหมายเป็ นเรื่ องของเหตุผล เพราะกฎหมายที่แท้จริ งนั้นคือเหตุผลที่ถูกต้อง โดยแนวความคิดนี้ ก็สอดคล้อง
และพัฒนามาจากแนวความคิดของกรี กเป็ นส่ วนใหญ่ต้ งั แต่สมัย Socrates จนถึง Stoic และวิวฒั นาการมาจนถึง
ปั จจุบนั

คําสําคัญ : เหตุผล, กฎหมาย, นิติปรัชญา

ABSTRACT

This article is intended to demonstrate how “law” is important to the society as a substantial rule and
conduct of human behavior. The states accepts and enforces the laws for the purpose of public peace. The author
found that besides the moral and consciousness which arouse the public awareness, the law is also one of the
instruments of that awareness. But the laws have its own power that people manipulate for favoring or punishing
one another. Thus, the law should be good laws. The author believes that “reason” is an essential element to
reflect the need for good laws then the law must be rational for this reason. Cicero, a Roman philosopher, devised
the concept of “True Law is right reason”, which confirmed that the law is a matter of reason. His concept was
consistent with and developed form the Greek concepts, largely form the Socrates and Stoic. This concepts then
evolved until present.
KEYWORDS: reason, law, philosophy of law
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1. บทนํา

บทความนี้ กล่าวถึงข้อความคิดทัว่ ไปเกี่ ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเหตุผลกับกฎหมาย เพื่อพิสูจน์ว่า
“เหตุผล”คือเครื่ องมือสําคัญในการบัญญัติ การตีความ และการใช้กฎหมาย โดยมีขอ้ ยืนยันจากประวัติความเป็ นมา
และวิวฒั นาการทางความคิดของสํานักกฎหมายธรรมชาติ (Natural Law) และสํานักปฏิ ฐานนิ ยมทางกฎหมาย
(Legal Positivism) ซึ่ งถือเป็ นสองสํานักความคิดหลัก และนักนิ ติศาสตร์ ต่างมีจุดร่ วมคิดตรงกันว่า“กฎหมาย”
คือกฎเกณฑ์หรื อแบบแผนความประพฤติที่เป็ นรู ปธรรมและสามารถทํางานได้เชิงประจักษ์ เหตุผลทางกฎหมาย
(Legal Reasoning)นั้นเป็ นเหตุผลในทางปฏิบตั ิที่ทาํ ให้แนวคิดสามารถแสดงตัวออกมาเป็ นกฎเกณฑ์ได้ 1 ด้วยคติ
ที่วา่ “กฎหมายเป็ นการแสดงออกของเหตุผล” 2 “เหตุผล” ดังว่านี้คือสิ่ งที่รับรองและคุม้ ครองส่งเสริ มการดํารงชี วิต
ตามธรรมชาติของมนุษย์ที่เชื่อมโยงกับความคิดเรื่ องความเสมอภาคและเสรี ภาพมากที่สุด ไม่วา่ กฎหมายนั้นจะมี
พื้นฐานมาจากศีลธรรม หรื อในฐานะคําสั่งของรัฐาธิ ปัตย์ก็ตามทั้งนี้แม้บางสถานการณ์เราจะไม่เต็มใจยอมรับ แต่
เพื่อการดํารงอยู่อย่างเป็ นแบบแผนหรื อเป็ นระบบระเบียบก็ตอ้ งจํายอม เช่น การเสี ยภาษีอากรในฐานะพลเมือง
ของรัฐ เป็ นต้น ซึ่งสิ่ งเหล่านี้ลว้ นต้องอาศัยกฎหมายเป็ นอุปกรณ์สาํ คัญในการกํากับจัดการทั้งสิ้น
กฎหมายเป็ นสิ่ งที่มนุษย์สร้างขึ้นตามความจําเป็ นทางธรรมชาติ 3 ดังนั้น เมื่อมนุษย์เป็ นผูส้ ร้างกฎหมาย
เราควรจะมี หลักอะไรสําหรั บยึดเป็ นแนวทางในการสร้ างกฎหมาย ต่อปั ญหาข้อนี้ ผูเ้ ขียนเชื่ อว่า“เหตุผล”คือ
คําตอบที่ชดั เจนที่สุด และเป็ นตัวสะท้อนว่ากฎหมายขึ้นอยู่กบั เหตุผล (Reason) มิใช่เป็ นไปโดยอํานาจ (Power)
หรื ออําเภอใจ (Arbitrary Will) ของผูห้ นึ่งผูใ้ ด ซึ่งในยุคแรกๆนั้น เนื้อหาของกฎหมายมีความเชื่อมโยงกับหลักการ
ทางศี ลธรรมเป็ นเหตุผลตรงๆ ไม่สลับซับซ้อน แนวความคิดนี้ เรี ยกว่า ปรัชญากฎหมายธรรมชาติ (The Natural
law Theory) ต่อมาได้มีแนวความคิดของนักนิ ติศาสตร์ อีกกลุ่มหนึ่ งเกิ ดขึ้นเรี ยกว่า ปรั ชญากฎหมายบ้านเมือง
หรื อ ปฏิ ฐ านนิ ย มทางกฎหมาย 4 ซึ่ ง ถื อ หลัก ว่า กฎหมายเป็ นคํา บัญชาของผูม้ ี อาํ นาจสู งสุ ด คื อ เป็ นคํา สั่งของ
รัฐาธิ ปัตย์ เป็ นการคํานึ งถึงเรื่ องความสมบูรณ์ของกฎหมายและอํานาจในการนิติบญั ญัติเป็ นสําคัญ ปรัชญาสํานัก
นี้จึงเห็นว่าไม่ควรนําเอาเหตุผลอื่นๆที่ไม่ใช่เหตุผลด้านกฎหมายเข้ามาพิจารณาด้วย 5
จึ งเห็ นได้ว่า การปรากฎตัวของกฎหมายก็คือความต้องการของมนุษย์ที่จะสร้างระเบียบข้อบังคับของ
สังคมโดยอาศัยหลักการเหตุผลเป็ นสิ่ งประกอบการ ให้กฎหมายมีตวั ตนนัน่ เอง ดังภาษิตกฎหมายลาตินที่กล่าวไว้
ว่า“ที่ใดมีสังคม ที่นนั่ มีกฎหมาย”(Ubi societas ibi jus 6) ใกล้เคียงกับสํานวนไทยคือ“บ้านเมืองมีขื่อมีแป”เป็ นคํา
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4
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กล่าวที่ แสดงให้เห็ นว่าสังคมมนุ ษย์ต้ งั แต่อดี ตจนถึ งปั จจุ บนั กฎหมายคือเครื่ องมื อที่ มนุ ษย์พยายามคิดค้นและ
พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ในการปกครองบ้านเมืองซึ่ งถือเป็ นบ้านหลังใหญ่ที่ทุกคนต้องอาศัยอยูร่ ่ วมกันอย่างมี
กฎกติกา เป็ นเกณฑ์มาตรฐานที่มีความจําเป็ นต่อสังคมคือแนวคิดหลักในการสร้างกฎหมาย

2. วัตถุประสงค์

(1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเหตุผลกับกฎหมาย
(2) เพื่อเข้าใจถึงการใช้เหตุผลทางกฎหมาย

3. การใช้ เหตุผลทางกฎหมาย

“เมื่ อ กฎหมายบัง คับ ให้ค นแสดงเหตุ ผ ล จํา เป็ นที่ ส าเหตุ น้ ัน ต้อ งยุติ ธ รรมและชอบด้ว ยกฎหมาย”
(“Ubi lex aliquem cogit ostendere causam,necesse est quod causa sit justa et legitima” 7) หลักการข้างต้นคือบท
ย่อของหลักกฎหมายต่างๆ ซึ่ งถือเป็ นสารัตถะสําคัญในการแสดงผลลัพธ์ที่ถูกต้องตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
นั้น ๆ เพราะนัก นิ ติ ศ าสตร์ ต่ า งก็ ย อมรั บ ว่า เหตุ ผ ลคื อ วิญ ญาณแห่ ง กฎหมาย เมื่ อ เหตุ ผ ลแห่ ง กฎหมายบทใด
เปลี่ยนแปลงไป กฏหมายบทนั้นย่อมแปรเปลี่ยนตามไปด้วย 8 เป็ นการแสดงให้เห็นว่า กฎหมายมิใช่ของเลื่อนลอย
แต่ เ ป็ นของที่ ป ระกอบตัว ขึ้ น ด้ว ยเหตุ ผ ลจากสติ ปั ญ ญาของมนุ ษ ย์ (ratio est legis anima,mutates legis ratione
mutatur et lex : Reason is the soul of law ; the reason of law being changed, the law is also changed) แม้วา่ รากฐาน
ของทัศนะคติและวิธีการทางกฎหมายที่เรี ยกว่า“นิติวิธี”(Juristic Method) จะต่างกันก็ตาม แต่นกั นิ ติศาสตร์ทุกคน
ก็เคารพในคุณค่าของเหตุผล และเหตุผลก็มีประสิ ทธิ ภาพมากพอที่จะทําให้กฎหมายเป็ นกฎหมายที่ใช้ได้และเป็ น
สิ่ งที่สามารถอธิบายได้
ตามหลัก ตรรกวิ ท ยา (Logic) Lord Coke นัก นิ ติ ศ าสตร์ ช าวอัง กฤษได้ก ล่ า วไว้ใ นคดี The case of
prohibition del Roy (1670) ว่าการตัดสิ นอรรถคดี ต่างๆ นั้นไม่ใช่ตดั สิ นกันโดยอาศัยเหตุผลทางธรรมชาติลว้ น
(Pure natural reason) แต่เป็ นเหตุผลเทียบ (Artificial reason) ที่วา่ ไปตามครรลองของตรรกวิทยาซึ่ งหลักการอันนี้
มีมาแต่สมัยโรมันตกทอดมาจนถึงปั จจุบนั วิธีการของตรรกวิทยาเป็ นกระบวนการอ้างเหตุผล (Argument) มีท้ งั ว่า
ด้วยเนื้ อหาของเหตุผลและเทคนิ คในการใช้เหตุผล ไม่ว่าจะเป็ นการร่ างกฎหมาย การต่อสู ้คดี การตัดสิ นคดี
กล่าวคือ ในการร่ างกฎหมายผูร้ ่ างต้องค้นคว้าและวางกฎเกณฑ์ให้ถูกต้อง มีความสมเหตุสมผล การต่อสูค้ ดีคู่ความ
ต้องหาเหตุผลมาจูงใจศาลให้คล้อยตามข้อต่อสู ้ของฝ่ ายตน และในการตัดสิ นคดี ผูพ้ ิพากษาจะต้องพิเคราะห์
ข้อเท็จจริ งแห่งคดีโดยอาศัยหลักแห่งเหตุผลและปรับกฎหมายให้สมเหตุสมผลอย่างถูกต้องเป็ นธรรม
การนําเอาหลักเหตุผลมาใช้น้ ัน เราไม่อาจนําหลักแห่ งตรรกวิทยามาใช้ได้ท้ งั หมด ย่อมแล้วแต่ความ
เหมาะสมและดุลพินิจของผูใ้ ช้ ซึ่ งก่อให้เกิดความแตกต่างกันระหว่าง ตรรกวิทยาของนักตรรกวิทยา(Logician’s
logic) กับ ตรรกวิ ท ยาของนัก กฎหมาย (Lawyer’s logic) แต่ สิ่ ง ที่ ย งั เกี่ ย วพัน กัน คื อ ทั้ง นั ก ตรรกวิ ท ยาและ
นักกฎหมายต่างยึดเหตุผลเป็ นตัวตั้ง กล่าวคือ 9
6

7

8

พิชยั ศักดิ์ หรยางกูร,ภาษิตกฎหมายลาติน ไทย,(กรุ งเทพฯ:สํานักพิมพ์วิญ�ูชน,2554),หน้า 170.
วิชา มหาคุณ,การใช้ เหตุผลทางกฎหมาย,(กรุ งเทพฯ:สํานักพิมพ์นิติบรรณการ,2549),หน้า1.
9
วิชา มหาคุณ,การใช้ เหตุผลทางกฎหมาย,อ้างแล้ว,หน้า51-56.
7
8
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1) วิธีคิดหาเหตุผลแบบนิรนัย (Deduction Inference) คือการพิสูจน์ขอ้ ความใหม่จากข้อความที่ รู้แล้ว
เป็ นการโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้ออ้างกับข้อสรุ ป ถ้าหลักฐานเป็ นจริ ง และกระบวนการในการถอดข้อสรุ ป
ถูกต้องตามกฎเกณฑ์คือมี ความสมเหตุสมผล (Validity) ข้อสรุ ปที่ ได้ย่อมแน่ นอนตายตัว เช่ น คนทุ กคน เป็ น
สิ่ งมีชีวิต แดงเป็ นคน แดงเป็ นสิ่ งมีชีวิต ข้อสรุ ป คือ แดงเป็ นสิ่ งมีชีวิต ก็ย่อมเป็ นจริ งโดยไม่มีทางปฏิ เสธหรื อ
โต้แย้งได้ เป็ นข้อสรุ ปที่แน่นอน การสมเหตุสมผลเป็ นการรับรองว่าถ้าข้อเสนอเป็ นจริ ง ข้อสรุ ปก็จะเป็ นจริ งตาม
ไปด้วย ซึ่งเป็ นความจริ งตามรู ปแบบ
ตัวอย่ าง 1. ผูท้ ี่ หลีกเลี่ยงไม่รับหมายศาลมีความผิดฐานละเมิดอํานาจศาล 2.ผูท้ ี่ ยยุ งเสี้ ยมสอนให้ผูอ้ ื่น
กระทําผิดกฎหมายถือเสมือนเป็ นตัวการ 3. เพราะฉะนั้นผูท้ ี่ ยุยงเสี้ ยมสอนให้หลบหลีกไม่รับหมายศาลย่อมมี
ความผิดฐานละเมิดอํานาจศาล (คําพิพากษาศาลฎี กาที่ 102/2507) จะเห็ นได้ว่าช่วงความคิดประกอบด้ว ยศัพท์
(Term) 3 ส่วน คือ 1.“ความผิดฐานละเมิดอํานาจศาล” 2.“เสมือนเป็ นตัวการ” 3.“ผูท้ ี่ยยุ งเสี้ ยมสอน” ตามตัวอย่างนี้
คําว่า “เสมื อนเป็ นตัวการ” มี ความหมายกระจายเต็มขอบเขตว่า ใครก็ตามที่ ยุยงเสี้ ยมสอนให้ผูอ้ ื่ นกระทําผิด
กฎหมาย ย่อมถือเสมือนเป็ นตัวการทั้งสิ้น และศัพท์ที่กระจายอยูใ่ นข้อยุติ จะต้องกระจายในข้อเสนอด้วย คือคําว่า
“ผูท้ ี่ยยุ งเสี้ ยมสอน”ดังนั้นจึงได้ขอ้ ยุติที่สมเหตุสมผล
ทั้งนี้ ในทางปฏิบตั ิได้มีการคิดหาเหตุผลโตยตรง (immediate inference) เป็ นวิธีการคิดหาเหตุผลที่ได้ขอ้
ยุติ (conclusion) จากข้อเสนอ (premise) เพียงข้อเดียว เช่น คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 697/2510 ศาลฎีกาโดยที่ประชุม
ใหญ่วนิ ิจฉัยประมวลกฎหมายอาญามาตรา 297 (5) 10 ไว้วา่ จะต้องเป็ นกรณี ที่กระทําให้ลูกในครรภ์ของผูถ้ ูกทําร้าย
คลอดออกมาในลักษณะที่ไม่มีชีวติ ดังนั้น การคลอดก่อนกําหนดเวลาในลักษณะที่เด็กยังมีชีวติ อยู่ ต่อมาอีก 8 วัน
แล้วจึ งตาย จึ งไม่ใช่การทําให้ได้รับอันตรายสาหัสถึงแท้งลูกตามมาตรา 297 (5) ตามชุดความคิดนี้ ข้อเสนอคือ
มาตรา 297 (5) ต้องเป็ นกรณี ที่กระทําให้ลูกในครรภ์ของผูถ้ ูกทําร้ายคลอดออกมาในลักษณะที่ไม่มีชีวติ โดยมีขอ้
ยุติ คือ ถ้าทําให้ลูกในครรภ์ของผูถ้ ูกทําร้ายคลอดก่อนกําหนดเวลา ในลักษณะที่เด็กยังมีชีวิตอยูต่ ่อมาแล้วจึงตาย
เช่นนี้ไม่เข้ามาตรา 297 (5)
2) วิธีคิดหาเหตุผลแบบอุปนัย (Induction Inference) เป็ นการพิสูจน์ความเชื่ อจากประสบการณ์ สรุ ป
ความจริ งทัว่ ไปหรื อความจริ งสากลโดยอาศัยความจริ งเฉพาะ(Fact) จากประสบการณ์ เช่น คนแต่ละคนต้องตาย
แล้วสรุ ปความจริ งสากลว่า คนทุกคนต้องตาย คือการสรุ ปแบบอุปนัย จากบางคนสรุ ปไปถึงทุกคน เชื่อว่าคนที่ยงั
ไม่ตายสักวันหนึ่ งก็ตอ้ งตายทุกคน นี่ คือสรุ ปเกินหลักฐานหรื อประสบการณ์ทีมีอยู่ ความน่ าเชื่ อถือของการอ้าง
เหตุผลแบบอุปนัย ขึ้นอยูก่ บั หลักฐานที่เป็ นความจริ งเฉพาะว่ามีปริ มาณมากพอหรื อไม่ สู่ ขอ้ สรุ ปที่มีความน่าจะ
เป็ น การคิดหาเหตุผลแบบอุปนัยเป็ นวิธีการของการค้ นคว้ าวิจัยเพื่อให้ได้หลักทัว่ ไปสําหรั บใช้ในการคิดหา
เหตุผลแบบนิรนัยอีกต่อหนึ่ง เช่น กฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์เป็ นความจริ งสากลที่ได้ดว้ ยวิธีอุปนัย เป็ นต้น
การพิเคราะห์หาเหตุผลในกฏหมาย มีอุปสรรคสําคัญ 2 ประการ คือความแตกต่างระหว่างความคิดเห็น
และความเคลือบคลุมของถ้อยคําในตัวบท แต่ในทางปฏิบตั ิอุปสรรคที่เป็ นปั ญหาใหญ่และส่งผลต่อความแตกต่าง
ระหว่างความคิดเห็น คือ ความเคลือบคลุมของถ้อยคําในตัวบท ดังนั้นผูใ้ ช้กฎหมายจึงต้องใช้วิธีการตีความให้
กระจ่ างชัด เพื่อค้นหาความมุ่งหมายของบทบัญญัติ ด้วยเหตุน้ ี การพิเคราะห์ หาเหตุผลในกฎหมายจึ งมี ความ
9

10

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297 “ผูใ้ ดกระทําความผิดฐานทําร้ ายร่ างกาย จนเป็ นเหตุให้ผถู ้ ูกกระทําร้ ายรับอันตราย
สาหัส ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หกเดือน ถึงสิ บปี อันตรายสาหัสนั้น คือ (5) แท้งลูก”
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เกี่ยวพันกับการตีความกฎหมายเพื่อขจัดความเคลือบคลุมของตัวบท โดยมีหลักอยูว่ า่ จะต้องค้นหาเหตุผลตามที่
ปรากฎในตัวอักษรก่อนเสมอ 11 จะตีความโดยค้นหาความมุ่งหมายนอกตัวอักษรได้ต่อเมื่อไม่สามารถจะค้นหา
เหตุผลตามตัวอักษรได้
ตัวอย่างเช่น กรณี การลักกระแสไฟฟ้ า ถือเป็ นการลักทรัพย์ 12 ตามแนวคําพิพากศาลฎี กาที่ 877/2501
ทั้ง นี้ ประมวลกฎหมายอาญามิ ไ ด้นิ ย ามความหมายของคํา ว่า “ทรั พ ย์” เอาไว้ ศาลฎี ก าจึ ง พิ จ ารณาและให้ใ ช้
ความหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์มาตรา 137 ประกอบ 138 ว่า “ทรัพย์” หมายถึง วัตถุที่มีรูปร่ าง
ซึ่ งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้ 13 ตามแนวฎี กานี้ จะเห็นได้ว่า แม้กระแสไฟฟ้ าจะไม่สามารถมองเห็นได้ดว้ ยตา
เปล่า แต่ก็เป็ นสิ่ งที่มีรูปร่ างเป็ นกระแสที่ไหลผ่านสายไฟและเป็ นสิ่ งที่มีราคาและอาจถือเอาได้ คําว่า“อาจถือเอา
ได้”ตามมาตรา 138 นั้นหมายถึง เป็ นสิ่ งที่บุคคลสามารถแสดงความเป็ นเจ้าของได้ คือเป็ นวัตถุที่มีผทู ้ รงกรรมสิทธิ์
ดังนั้นในคดีน้ ี จึงเป็ นกรณี ที่ศาลได้พิเคราะห์หาเหตุผลตามตัวอักษรและพิเคราะห์หาเหตุผลตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมาย กล่าวคือมุ่งคุม้ ครองกรรมสิ ทธิ์ของผูท้ รงสิ ทธิ์นนั่ เอง
หลัก แห่ ง ตรรกวิท ยาที่ ใ ช้อ ย่า งแพร่ ห ลายในวงการนิ ติ ศ าสตร์ คื อ วิธี ก ารคิ ด หาเหตุ ผ ลแบบอุ ป นัย
(Inductive Inference) ของจอห์น สจ๊วต มิลล์ (John Stuart Mill) เขาได้ปรับปรุ งวิธีการอุปนัยจนเป็ นแบบแผนของ
ระบบกฎหมายในประเทศต่างๆทัว่ โลก โดยมีหลักการสําคัญ 5 วิธีคือ 14
1. สอดคล้องกัน (agreement) คือการสรุ ปผลจากเหตุหลายๆเหตุที่เหมือนกัน
2. แตกต่างกัน (difference) คือการสรุ ปผลจากเหตุบางอันที่ต่างออกไปจากเหตุอื่นๆ
3. สอดคล้องกันและแตกต่างกัน (agreement and difference) เป็ นการใช้ท้ งั สองวิธีควบคู่กนั ไป
4. ส่ วนที่เหลือ (residue) มีสาเหตุหลายอย่างที่ทาํ ให้เกิดผลร่ วมกัน ในสาเหตุหลายอย่างนี้ มีบางอย่างที่
เรารู ้ผลมาก่อน มีอยูเ่ พียงอย่างเดียวหรื อน้อยอย่างที่เรายังไม่รู้ผล จึงต้องหักผลที่ทราบเหตุแน่นอนออกเสี ยก่อน
ผลที่เหลือจึงเป็ นผลของเหตุที่เหลือ
5. ผิดระดับกัน (variation) สาเหตุเดี ยวกัน ถ้าเปลี่ยนระดับความเข้มข้นในการกระทํา ก็อาจจะเกิ ดผล
ต่างกันไปได้
เนื่ องจากการคิดหาเหตุผลแบบอุปนัย เป็ นการคิดหาเหตุผลจากข้อเท็จจริ งปลีกย่อยไปหาข้อยุติซ่ ึ งเป็ น
หลักใหญ่ จึงจําเป็ นต้องทราบที่มาของข้อเท็จจริ งปลีกย่อย โดยอาศัยประสบการณ์ การพิสูจน์ และการทดลองว่า
เหตุที่เหมือนๆกันย่อมนําไปสู่ ผลที่เหมือนกัน แล้วประมวลประสบการณ์น้ นั ๆคิดหาเหตุผลตั้งขึ้นเป็ นหลักใหญ่
แต่ถึงอย่างไรก็ตามวิธีการอุปนัยไม่ให้ความแน่นอนเหมือนเช่นวิธีการนิรนัย เพียงแต่ให้ความน่าเป็ นไปได้เท่านั้น
10

11

12

13

11

ประมวลกฎหมายแพ่งและพานิ ชย์ มาตรา 4 วรรคแรก“กฎหมายนั้นต้องใช้ในบรรดากรณี ซ่ ึ งต้องด้วยบทบัญญัติใ ดๆ
แห่งกฎหมายตามตัวอักษร หรื อตามความมุ่งหมายของบทบัญญัติน้ นั ๆ”
12
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334 “ผูใ้ ดเอาทรั พย์ของผูอ้ ื่ น หรื อที่ ผูอ้ ื่ นเป็ นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุ จริ ต ผูน้ ้ ัน
กระทําความผิดฐานลักทรัพย์ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี และปรับไม่เกินหกหมื่นบาท”
13
ประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์ มาตรา 137 “ทรัพย์ หมายความว่า วัตถุมีรูปร่ าง”
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาริ ชย์ มาตรา 138 “ทรัพย์สิน หมายความรวมทั้งทรัพย์และวัตถุไม่มีรูปร่ าง ซึ่ งอาจมี ราคา
และอาจถือเอาได้”
14
วิชา มหาคุณ,การใช้ เหตุผลทางกฎหมาย,อ้างแล้ว,หน้า56.
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เพราะทุกสิ่ งอย่างต้องมีเหตุ ไม่มีผลอย่างใดจะเกิ ดขึ้นลอยๆโดยปราศจากเหตุ เช่นนี้ นักนิ ติศาสตร์ จึงต้องเข้าใจ
หลักตรรกวิทยาเสี ยก่อน

4. ลักษณะของเหตุผลทางกฎหมาย

ประเด็นต่อมาคือการอภิปรายเพื่อตอบคําถามว่าเหตุผลทางกฎหมายมีลกั ษณะอย่างไร ต่อประเด็นนี้
ผูเ้ ขียนขอเริ่ มต้นด้วยคํากล่าวของ Immanuel Kant 15 นักปรัชญาสํานักกฎหมายธรรมชาติคนสําคัญในคริ สศตวรรษ
ที่18-19 ว่า “เหตุผลคือผูห้ ยิบยื่นกฎให้แก่ธรรมชาติ” (“Reason is a law giver to nature”) คําว่าเหตุผลในที่น้ ี Kant
หมายถึ ง ที่ มาของรู ปแบบซึ่ งเกิ ดขึ้นจากการใช้ปัญญาทั้งหมดพร้ อมประสบการณ์ จะเห็ นได้ว่าในทัศนะของ
นักปรัชญา การอธิ บายสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดก็คือการแสดงให้เห็นว่าสิ่ งนั้นมีเหตุผล เหตุผลเป็ นสิ่ งที่สมบูรณ์อยูใ่ นตัวเอง
แล้ว นัน่ หมายถึงเหตุผลเป็ นหลักการที่อธิบายตัวเอง เหตุคือสิ่ งที่ทาํ ให้เกิดผล ผลคือสิ่ งที่เกิดจากเหตุ
ซึ่งโดยหลักการแล้วเหตุผลทัว่ ไปและเหตุผลทางกฎหมายต่างก็อาศัยหลักเดียวกัน คือต้องพิจารณาทั้งใน
รู ปแบบและเนื้ อหา สําหรับรู ปแบบนั้นก็คือ จะต้องใช้ภาษาที่ถูกต้องสละสลวย ส่ วนในเนื้ อหาแห่ งเหตุผลนั้นก็
ต้องแจ่มแจ้ง ไม่เคลือบคลุม มีความสอดคล้องต้องกันและไม่ขดั กับสามัญสํานึ ก ซึ่ งเหตุผลทางกฎหมายนั้นต้อง
อาศัยข้อเท็จจริ งที่ พิสูจน์ให้เห็ นประจักษ์แ ล้วตามหลัก วิช านิ ติศ าสตร์ ที่ มีหลักเกณฑ์แ ละมี บ รรทัด ฐานอย่า ง
แน่นอนเพื่อค้นหาให้ได้ความจริ งที่วา่ เหตุใดกฎหมายจึงได้บญั ญัติข้ ึนเช่นนั้น บัญญัติข้ ึนเพื่ออะไรหรื อมีความมุ่ง
หมายอย่างไร มีความสมเหตุสมผลหรื อเหมาะสมหรื อไม่เพียงใด
Immanuel Kant 16ได้พ ยายามปรั บ ปรุ ง ทฤษฎี ก ฎหมายธรรมชาติ ใ ห้ดียิ่ง ขึ้ น โดย Kant แยกกฎหมาย
ออกเป็ นกฎหมายธรรมชาติ และกฎหมายของบ้านเมือง เขาอธิ บายว่ากฎข้อบังคับใดที่ วางหลักเกณฑ์ซ่ ึ งมิได้
บัญญัติข้ ึนไว้ (External legislation) เราเรี ยกโดยทัว่ ไปว่าเป็ นกฎหมายภายนอก (External Laws) กฎหมายภายนอก
ที่วา่ นั้น ถ้าสามารถรู ้ได้ดว้ ยเหตุผล แม้วา่ จะปราศจากหลักเกณฑ์ที่มิไดบัญญัติข้ ึน เราเรี ยกว่า กฎหมายธรรมชาติ
(Natural Laws เช่นการฆ่าเป็ นสิ่ งผิด) แต่กฎหมายเหล่านั้นถ้าเป็ นหลักเกณฑ์ที่ได้บญ
ั ญัติข้ ึน เราเรี ยกว่า กฎหมาย
ของบ้านเมือง (Positive Laws เช่น การฆ่าเป็ นสิ่ งผิดผูก้ ระทําต้องได้รับโทษ) หลักเกณฑ์ที่มิได้บญ
ั ญัติข้ ึนย่อม
ประกอบด้วยกฎหมายธรรมชาติอนั บริ สุทธิ์ (Pure Natural Laws) กฎหมายธรรมชาติเป็ นผูใ้ ห้อาํ นาจแก่ฝ่ายนิ ติ
บัญญัติในอันที่จะมีสิทธิ์บงั คับบุคคลอื่นตามกฎเกณฑ์ซ่ ึงผ่านทางการกระทําตามเจตจํานงเสรี ของเขาเอง (เช่นการ
ทําสัญญาประชาคม เป็ นต้น)
จึงเห็นได้วา่ แนวความคิดของสํานักกฎหมายธรรมชาติมีอิทธิ พลต่อระบบกฎหมายสมัยใหม่ของยุโรป
ตะวันตก (เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งออสเตรี ย และโดยเฉพาะอย่างยิง่ ประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศส) โดยทําให้
กฎหมายสมัยใหม่เป็ นระบบกฎหมายที่มีเหตุผล และคํานึ งถึงมนุษยธรรม (ข้อสังเกต ระบบกฎหมายที่มีเหตุผล
ตามแนวคิ ดของสํานักกฎหมายธรรมชาติ กฎหมายนั้นมี ความชอบธรรมในตัวอยู่แล้ว แต่ประเด็นสําคัญคื อ
ตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องเชิงอํานาจกับกฎหมายนั้นอาจจะไม่มีเหตุผลหรื อคุณธรรมเป็ นธรรมชาติในตัวทุกคนเสมอไป
อย่างเช่นตัวกฎหมายก็เป็ นได้)

วิชา มหาคุณ,การใช้ เหตุผลทางกฎหมาย,อ้างแล้ว,หน้า 64.
วิชา มหาคุณ,การใช้ เหตุผลทางกฎหมาย,อ้างแล้ว,หน้า 39.
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ทั้งนี้ หากพิจารณาตามแนวทางของสํานักปฏิ ฐานนิ ยมทางกฎหมาย (Legal Positivism) ซึ่ งเป็ นสํานัก
ความคิดที่มีอิทธิ พลและได้พฒั นาก่อตัวขึ้นจากแนวความคิดที่ว่ากฎหมายเป็ นสิ่ งที่ ถูกกําหนดขึ้นโดยอํานาจรัฐ
เป็ นสําคัญ เริ่ มนับตั้งแต่แนวความคิดของ Thomas Hobbes (1588-1679) เขาได้กล่าวว่า “สิ่ งที่ทาํ ให้กฎหมายเป็ น
กฎหมายนั้นคืออํานาจมิใช่สัจธรรม”(non veritas sed auctaritas facit legem) ลักษณะสําคัญของปฏิฐานนิ ยมทาง
กฎหมาย คือแนวความคิดที่มีการแยกความแตกต่างระหว่างกฎหมายกับศีลธรรม ซึ่ งถือเป็ นการสกัดกั้นทฤษฎี
กฎหมายธรรมชาติอย่างสําคัญที่สุด
John Austin (1790-1859) นักปรัชญาชาวอังกฤษ ผูว้ างรากฐานนิ ติปรัชญาแบบปฏิฐานนิ ยม ซึ่ งมีหลัก
คิดว่า“กฎหมายคือคําสั่งของรัฐาธิ ปัตย์” กฎหมายอยูท่ ี่ตวั บทและคือตัวบท กฎหมายเป็ นเรื่ องของคําสั่ง เป็ นเรื่ อง
ของอํา นาจรั ฐ ไม่ จ ํา เป็ นต้อ งเป็ นธรรมก็ ไ ด้ หากเกิ ด ประโยชน์ ต่ อ มหาชนส่ ว นใหญ่ ” 17 Austin ปฏิ เ สธ
ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับศีลธรรม เขาถือว่าเมื่อมีการร่ างและประกาศใช้เป็ นกฎหมายแล้ว ศีลธรรมและ
เหตุแวดล้อมทั้งหลายย่อมไม่อาจสร้างอิทธิ พลเหนือกฎหมายได้ ดังนั้น กฎหมาย จึงมีแต่กฎหมายที่ทาํ หน้าที่เป็ น
เครื่ องมื อในการปกครอง กฎหมายที่ ดีหรื อเลวไม่มี เพราะบางครั้งเหตุผลในการตรากฎหมายคือเหตุผลว่าทํา
อย่างไรสังคมส่ วนใหญ่จึงจะได้ประโยชน์จากกฎหมายนี้ที่สุด ซึ่ งประโยชน์ที่วา่ นี้ไม่จาํ เป็ นจะต้องเป็ นธรรมก็ได้
16

18

17

John Austin ได้รับอิทธิ พลแนวคิดจากอาจารย์ของเขา คือ Jeremy Bentham (1748-1832) นักปรัชญา
ชาวอังกฤษ ผูม้ ีหลักคิดในเรื่ อง อรรถประโยชน์ นิยม (Principle of utilitarianism) ซึ่ งเชื่อว่าคุณค่าของการกระทําใดๆ
ต้องพิจารณาจากผลลัพธ์ในแง่อรรถประโยชน์หรื อความสุ ข pleasure ที่เกิดขึ้น เพราะมนุษย์ยอ่ มตกอยูใ่ ต้อิทธิพล
ของความสุ ข ต่างก็พยายามหาความสุ ข เพราะฉะนั้น กฎหมายที่บญ
ั ญัติโดยสอดคล้องกับหลักอรรถประโยชน์ ก็
คือกฎหมายที่ ทาํ ให้เกิ ดความสุ ขมากที่สุดแก่คนส่ วนใหญ่ในสังคม greatest happiness of the greatest number of
the people ซึ่งต่อมา John Stuart Mill (1806-1873) นักปรัชญาชาวอังกฤษได้เป็ นผูส้ นับสนุนหลักอรรถประโยชน์
นิ ยมของ Jeremy Bentham แต่ได้ขยายขอบเขตความสุ ขมากขึ้นอีกให้ละเอียดอ่อนกว้างขวาง เช่น ความรัก ความ
งาม ความเพลิดเพลินอารมณ์เหนื อกว่าความสุ ขทางโลกียห์ รื อทางร่ างกาย ถือว่าเป็ นอรรถประโยชน์ทางอุดมคติ
Ideal Utilitarianism โดย Mill ได้เสนอให้รัฐจํากัดเสรี ภาพของบุคคลเฉพาะการกระทําที่จะเป็ นอันตรายต่อบุคคล
อื่นเท่านั้น 19
ต่อมาในยุคปฏิ ฐานนิ ยมสมัยใหม่ Hans Kelsen 20 (1881-1973) นักนิ ติปรัชญาชาวออสเตรี ยได้เสนอ
“ทฤษฎีกฎหมายบริ สุทธิ์ ”(Pure Theory of Law) โดย Kelsen ยืนยันว่า กฎหมายคือระบบอันประกอบด้วยบรรทัด
ฐาน (Norms) เพราะทฤษฎีกฎหมายเป็ นวิทยาศาสตร์ไม่นอ้ ยไปกว่าฟิ สิ กส์หรื อเคมี ดังนั้นจึงต้องแยกสิ่ งเจือปน คือ
จริ ยธรรม จิตวิทยา สังคมวิทยา หรื อทฤษฎีการเมืองออกไปจากกฎหมาย ไม่รวมสิ่ งใดก็ตามที่ไม่อาจรับรู ้ได้แบบ
18

ปรี ดี เกษมทรัพย์,นิติปรัชญา,อ้างแล้ว,หน้า59,81.
สมภาร พรมทา,ความสั มพันธ์ ระหว่ างศี ลธรรมกับกฎหมายในทัศนะของพุทธศาสนาเถรวาท,รายงานผลการวิจยั ,อ้าง
แล้ว,หน้า 30.
19
คมกริ ช วัฒนเสถียร.นิติปรัชญาภาษาอังกฤษกฎหมาย,(กรุ งเทพฯ:สํานักพิมพ์บณั ฑิตไทย,2554),หน้า83,98.
20
Raymond Wacks,Philosophy of law : a very short introducton,(NewYork:Oxford University Press,2006),แปลโดย
พิเศษ สอาดเย็น และ ธงทอง จันทรางศุ,(กรุ งเทพฯ:สํานักพิมพ์โอเพ่นเวิลด์ ส,2558),หน้า26,39.
17
18
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ภววิสยั เพื่อมุ่งสู่บรรทัดฐานที่เป็ นกฎหมายฝ่ ายบ้านเมือง การส่งเสริ มให้สงั คมเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยสามารถทําได้
โดยรัฐบาลประกาศใช้บรรทัดฐานซึ่ งกําหนดว่าการกระทําใดชอบหรื อไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงทําให้บรรทัดฐาน
ที่ เป็ นกฎหมายต่างจากบรรทัดฐานประเภทอื่นที่ไม่มีบทลงโทษ ระบบกฎหมายมีอาํ นาจของรัฐเป็ นฐาน(Basic
Norm) เป็ นผลผลิตทางความคิดล้วนๆ ดังนั้น คําสั่งเชิงบังคับใด(Coercive)ที่โดยรวมแล้วใช้บงั คับได้ยอ่ มถือเป็ น
คําสัง่ ที่อิงกับบรรทัดฐานซึ่งมีสภาพบังคับเชิงภววิสยั
และ H.L.A. Hart (1907-1992) ได้นาํ เทคนิ คปรัชญาวิเคราะห์มาใช้ศึกษากฎหมาย ทฤษฎีปฏิฐานนิ ยม
ของ Hart แตกต่างจากคนอื่นในสํานักความคิดเดียวกัน ซึ่ งให้ความสําคัญกับมาตรการเชิงบังคับเกินไป แต่ Hart
มองว่า “กฎหมายคือปรากฎการณ์ทางสังคม” ในการทําความเข้าใจกฎหมายต้องพิจารณาถึงแนวปฏิบตั ิทางสังคม
ของชุ มชนนั้นเป็ นอย่างไร ตามการวิเคราะห์ ของ Hart กฎหมาย คื อระบบแห่ งกฎเกณฑ์ที่มนู ษย์สร้ างไว้เพื่อ
ป้ องกันอันตราย มิให้เกิดแก่ชีวติ และทรัพย์สิน และเพื่อให้มน่ั ใจว่าคนจะรักษาสัญญา กฎเกณฑ์ทางสังคมเหล่านี้มี
ทั้งกฎเกณฑ์เกี่ ยวกับจริ ยธรรมแต่มิได้หมายความว่าHart เชื่ อว่ากฎหมายมี ที่มาจากหลักจริ ยธรรมหรื อมีความ
เชื่อมโยงในเชิงแนวคิดกับจริ ยธรรม แต่เขาพยายามปลดแยกทฤษฎีปฏิฐานนิ ยมของตนออกจากทฤษฎีประโยชน์
นิ ยมโดยใช้เหตุผลเข้ามาอธิ บายเป็ นสาระสําคัญ มากขึ้ นเรี ย กว่า กฎเกณฑ์เชิ ง พันธกรณี (obligation rules) ซึ่ ง
กําหนดให้เรามีหน้าที่หรื อพันธกรณี ตามกฎเกณฑ์ทางจริ ยธรรม (moral rules) และกฎเกณฑ์ทางกฎหมาย (legal
rules) อันเป็ นอิสระจากกัน เพราะหลักเกณฑ์ทางจริ ยธรรมในความเชื่อของ Hart ไม่ถือเป็ นลักษณะสําคัญที่บ่งชี้
ความเป็ น “ระบบกฎหมาย” แต่ความสมบูรณ์ของกฎหมายขึ้นอยูก่ บั “การได้รับการรับรอง”
ดังนั้น แนวความคิดของสํานักปฏิฐานนิ ยมทางกฎหมาย มีสาระสําคัญ อยูท่ ี่อธิ บายว่า กฎหมายนั้น
เป็ นสิ่ งที่ถูกกําหนดขึ้นด้วยความจงใจของรัฐ เป็ นเหตุผลหลัก ความคิดนี้ ค่อยๆ เจริ ญขึ้นในสมัยใหม่ภายใต้ร่มเงา
ของความคิดเกี่ ยวกับอํานาจอธิ ปไตยที่ อธิ บายว่า รั ฐย่อมมี อาํ นาจบัญญัติกฎหมายได้โดยปราศจากข้อจํากัด 21
ประกอบกับวิชานิ ติศาสตร์ ในสมัยที่มีแนวคิดแยกความแตกต่างระหว่างกฎหมายกับจารี ตประเพณี และศีลธรรม
อย่างชัดเจน จนกระทัง่ มองเห็นว่า ลักษณะพิเศษของกฎหมายอยูท่ ี่การมีอาํ นาจบังคับและบทลงโทษ (Coercive
and Sanction 22) โดยสรุ ปว่าลักษณะบังคับ หรื ออํานาจบังคับ เป็ นอานุภาพของกฎหมาย ข้ อสั งเกต แนวความคิด
ของสํานักกฎหมายธรรมชาติ ตัวกฎหมายนั้นก็มีอาํ นาจบังคับและบทลงโทษเช่นกัน แต่กระบวนการเกิด การใช้
กฎหมายนั้นจะไม่แยกเอาเหตุผลและศีลธรรมออกจากกันโดยเด็ดขาด จึงทําให้ถูกมองได้วา่ มีบทลงโทษที่มีความ
สมเหตุสมผล เป็ นธรรมมากที่ สุด เพราะเกิ ดจากกระบวนการที่ เป็ นธรรมตั้งแต่ออกกฎหมายจนถึ งบังคับใช้
กฎหมาย แต่แนวคิดแบบปฏิ ฐานนิ ยมก็จะมีจุดเชื่ อมโยงกับหลักการหรื อข้ออ้างทางศีลธรรมอยู่ในขั้นตอนการ
บังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ รัฐ หรื อผูพ้ ิพากษาแล้วแต่กรณี เพราะแท้ที่จริ งแล้วแนวคิ ดแบบปฏิ ฐานนิ ยม
ตัวกฎหมายนั้นก็หาได้ข้ ึนอยูก่ บั อํานาจทางการเมืองหรื อของฝ่ ายนิ ติบญั ญัติแต่อย่างเดียวไม่ แม้ส่วนที่ตราขึ้นโดย
อําเภอใจของรัฐ เมื่อตราขึ้นแล้วในการตีความเพื่อใช้กฏหมายก็ยงั ต้องอยูใ่ นกรอบของเหตุผล เพราะถึงอย่างไร
20

21

แนวความคิดในเรื่ องอํานาจอธิ ปไตยของ Jean Bodin นักปรัชญาชาวฝรั่งเศส(1530-1596)“Sovereignty” อํานาจอธิ ปไตย
คือ อํานาจสู งสุ ดในรัฐอันไม่ถูกจํากัดหรื อยับยั้งโดยกฎหมายใดๆ และเป็ นอํานาจเหนื อพลเมืองของรัฐ เป็ นอํานาจเด็ดขาดและเป็ น
นิรันดร, ดูรายละเอียดในปรี ดี เกษมทรัพย์ ,นิติปรัชญา, อ้างแล้ว,หน้า168.
22
ปรี ดี เกษมทรัพย์,นิติปรัชญา,อ้างแล้ว,หน้า248.
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ความถูก ผิด ชอบ หรื อมิชอบ ก็มิอาจเปลี่ยนแปลงโดยอํานาจภายนอก ศาลยังคงวินิจฉัยคดีโดยอาศัยหลักแห่ ง
เหตุผลอยูอ่ ย่างมัน่ คงนัน่ เอง

5. สรุ ป

1. การใช้เหตุผลเป็ นพื้นฐานในการสร้างระบบกฎหมาย เหตุผลกับกฎหมายในทัศนะของผูเ้ ขียนคือสิ่ งที่
ต้องเป็ นของคู่กนั เสมอนัน่ คือความจริ ง แต่มนุษย์จะสามารถรักษาความสัมพันธ์น้ ีให้เป็ นของคู่กนั อย่างที่ควรเป็ น
ได้หรื อไม่น้ นั ก็คงเป็ นเรื่ องของกลไกทางสติปัญญาและจิตใจของมนุษย์เอง ซึ่ งปั ญหาข้อนี้ ถือเป็ นอุปสรรคหรื อ
อาจเรี ยกได้วา่ เป็ นจุดอ่อนที่อาจส่ งผลต่อความตรงไปตรงมาของผลลัพธ์ที่ได้ เป็ นปั ญหาในทางปฏิบตั ิ เช่น การ
ตรากฎหมายที่ไม่เป็ นธรรม เพราะผูเ้ ขียนเชื่อว่าการใช้เหตุผลนั้นเป็ นเรื่ องอัตวิสยั ส่วนตัวของเหตุผลแท้ๆนั้นเป็ น
ภววิสัย ดังนั้นผูใ้ ช้ตอ้ งเป็ นผูม้ ีคุณธรรมและมีความรู ้ในวิชาการดีมาก มิฉะนั้นการใช้เหตุผลอาจจะไม่สอดคล้อง
กับเจตนารมณ์ทว่ั ไป (Common will) ทําให้ผอู ้ ยูร่ ่ วมกันในสังคมไม่มีหลักประกันว่า เหตุผลจะตรงกับเจตนารมณ์
ทัว่ ไปของสังคมหรื อไม่ และอาจส่งผลให้เกิดการไม่เคารพกฎหมายขึ้นได้ (Civil Disobedience) ปั ญหาเหล่านี้เป็ น
ปั ญหาที่ตกทอดมาจนกระทัง่ ปั จจุบนั 23
2. แนวคิ ดของ John Austin มี ผลในทางปฏิ บตั ิ และมักถูกนํามาใช้ในหลายสถานการณ์ ตัวอย่างเช่น
รัฐบาลที่ สามารถผูกขาดทั้งอํานาจบริ หารและอํานาจนิ ติบญ
ั ญัติในรัฐสภาได้ ซึ่ งอาจเป็ นดาบสองคม หากเป็ น
รัฐบาลที่ ไม่ดี ก็สามารถออกกฎหมายตามอําเภอใจอย่างไรก็ได้ เพราะมีอาํ นาจหรื อมีเสี ยงข้างมาก แล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ แม้กฎหมายเป็ นอํานาจบังคับความประพฤติ ซึ่งจริ ยธรรมไม่อาจบังคับผูใ้ ดได้ ตัวกฎหมายเองก็ตอ้ งมีเหตุผล
ที่สมดุลระหว่างการบังคับใช้กบั การปฏิบตั ิตาม แต่ถึงอย่างไรก็ตาม แม้ตวั บทกฎหมายหรื อเนื้ อหาของกฎหมาย
นั้นจะมีความเป็ นอิสระจากศีลธรรมหรื อคนละส่ วนจากคุณค่าทางจริ ยธรรม แต่ส่วนที่ เชื่ อมโยงกับจริ ยธรรมก็
ยังคงมี อยู่ คื อ ส่ วนของการใช้เหตุผลทางกฎหมายที่ ตอ้ งอ้างหลักการทางจริ ยธรรมโดยหลี กเลี่ ยงไม่ได้ และ
จําเป็ นต้องเป็ นเช่นนั้น คือ การใช้เหตุผลของผูพ้ ิพากษาที่ตอ้ งพิจารณาตัดสิ นคดี หรื อข้อพิพาท เพื่อให้เกิดความ
ยุติธรรม ซึ่งผูพ้ ิพากษาสามารถทําได้ 24
22

23

6. ข้ อเสนอแนะ

ผูเ้ ขียนมีขอ้ เสนอคือไม่วา่ จะเป็ นนักนิติศาสตร์ในประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายแบบใด หรื อมีแนวคิดตาม
ทางสํานักใด ก็คงจะต้องยึดมัน่ และยอมรับใน“เหตุผล” ทุกแง่มุม เพื่อสะท้อนให้รัฐต้องให้ความอารักขาคุม้ ครอง
ประชาชน ด้วยการออกกฎหมายบนพื้น ฐานของเหตุผ ล และหากมี ขอ้ พิพาทใดๆ เกิ ดขึ้ นรั ฐจะไม่ใช้อ าํ นาจ
แทรกแซง ไม่ว่าระหว่างรัฐกับรัฐ รัฐกับเอกชน หรื อเอกชนต่อเอกชนด้วยกันเอง ศาลสถิตยุติธรรมเท่านั้นที่ มี
อํา นาจอิ ส ระและเด็ดขาดในการตัด สิ นข้อ พิ พาท ตามทฤษฎี ก ารแบ่ ง แยกอํา นาจ (Separation of Power) ของ
Montesquieu ถือว่าอํานาจของตุลาการนั้นเป็ นอํานาจโดยชอบมิใช่การใช้อาํ นาจเกินส่ วน ( abuse of power ) แต่
เป็ นการใช้อาํ นาจเพื่อถ่วงดุลอํานาจ(Checks and Balances) ระหว่างอํานาจนิ ติบญ
ั ญัติกบั อํานาจบริ หารซึ่ งอาจ
Neil Mac Cormick, Legal Reasoning and Legal Theory,(New York : Oxford University Press.2003),p.229.
Joseph Raz,The Authority of Law : Essays on Law and Morality, second edition.(New York : Oxford University
Press.2009),p.3-5.
23
24
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ครอบงํากันได้ อาจทําให้การใช้เหตุผลทางกฎหมายผิดเพี้ยน เพราะกฎหมายนั้นถือเป็ นเครื่ องมือเดียวของมนุษย์ที่
มีกรอบที่ชดั เจน จับต้องได้ และมีความสําคัญต่อการกําหนดขอบเขตของการใช้อาํ นาจรัฐเองด้วย ทั้งฝ่ ายบริ หาร
(คณะรัฐมนตรี ) ฝ่ ายนิ ติบญ
ั ญัติ(รัฐสภา) ฝ่ ายตุลาการ (ศาล) และในขณะเดียวกันกฎหมายเองก็ยงั ทําหน้าที่เป็ น
กลไกสําคัญที่เป็ นพื้นฐานในการรับรองว่า มีกฎหมายไว้เพื่ออะไร ผูใ้ ช้กฎหมายจะแสดงหรื อนําเอาความถูกต้องที่
แท้จริ งตามเจตนารมณ์ของตัวบทกฎหมายหรื อหลักกฎหมายนั้นให้ปรากฏออกมาได้หรื อไม่ เพื่อเป็ นการพิสูจน์
ให้ได้วา่ เหตุผลกับกฎหมายได้ทาํ หน้าที่เคียงข้างกันอยูเ่ สมอ เพื่อการดํารงอยูข่ องสังคมอย่างสงบเรี ยบร้อยและ
พัฒนาต่อไปอย่างถูกทิศถูกทาง และผูเ้ ขียนถือว่าเป็ นภารกิ จสําคัญของนักนิ ติศาสตร์ ที่จะต้องศึกษาค้นคว้าและ
พัฒนานิ ติวิธีให้สอดคล้องกับความเป็ นจริ งในประเทศและระบบกฎหมายของตนมากกว่าที่ จะยึดติดอยู่กบั คติ
ความเชื่ อที่ ว่าระบบกฎหมายแบบใดแบบหนึ่ งดีกว่ากัน ซึ่ งอาจเป็ นกับดักทางความคิดที่อนั ตรายต่อการพัฒนา
ระบบการศึ กษาวิชานิ ติศาสตร์ ต่อไปในภายภาคหน้า เพราะจะทําให้นักนิ ติศาสตร์ หมกมุ่นอยู่กบั การค้นหาข้อ
ได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบและยึดติดอยูก่ บั รู ปแบบหรื อวิธีคิดตามระบบของตนอย่างเคร่ งครัด แทนที่จะค้นหานิติวธิ ีที่ไม่
แบ่งแยกและเป็ นสากลได้ อันจะเห็นได้จากตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาซึ่ งเป็ นข้อพิสูจน์วา่ นักนิ ติศาสตร์ ก็ยงั คงยึด
มัน่ ในความเชื่อเช่นนั้นอยูจ่ นปั จจุบนั
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วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการติดฉลากผลิตภัณฑ์
ถัว่ เหลืองดัดแปลงพันธุกรรม ในปั จจุบนั ประเทศไทยมีการนําเข้าถัว่ เหลืองดัดแปลงพันธุกรรมจากต่างประเทศ
เป็ นจํานวนมากเพื่อนําไปแปรรู ปเป็ นผลิ ตภัณฑ์สําหรับบริ โภค เนื่ องจากไม่สามารถผลิ ตให้เพียงพอต่อความ
ต้องการบริ โภคภายในประเทศ ซึ่ งอาจก่ อให้เกิ ดผลกระทบต่อสิ ทธิ ของผูบ้ ริ โภคในการรั บรู ้ ขอ้ มูลข่าวสารที่
ถูกต้องและชัดเจนเกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อประกอบการตัดสิ นใจเลื อกบริ โภคผลิตภัณฑ์จากถัว่ เหลืองดัดแปลง
พันธุกรรม ดังนั้นวิทยานิ พนธ์ฉบับนี้จึงศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งของประเทศไทย สหรัฐอเมริ กา กลุ่มสหภาพ
ยุโรป และประเทศญี่ปุ่น
จากการศึกษาพบว่า ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 251) พ.ศ. 2545 เรื่ อง การแสดงฉลากอาหาร
ที่ได้จากการดัดแปรพันธุกรรม หรื อพันธุวิศวกรรม กําหนดว่า ผลิตภัณฑ์จากถัว่ เหลืองที่มีส่วนประกอบที่ได้จาก
การดัดแปลงพันธุ กรรมตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไปของแต่ละส่ วนประกอบที่เป็ นส่ วนประกอบหลักสามอันดับแรก
ต้องติดฉลากว่ามีส่วนประกอบที่ได้มาจากการดัดแปลงพันธุกรรม ต่างจากข้อกําหนดของกลุ่มสหภาพยุโรปที่ตอ้ ง
พิจารณาส่ วนประกอบทุกอันดับที่ ได้มาจากการดัดแปลงพันธุกรรม หากเกินกว่าร้อยละ 0.9 ขึ้นไปโดยนํ้าหนัก
ผลิตภัณฑ์ตอ้ งติดฉลาก นอกจากนี้ ประกาศ ฯ ดังกล่าวยังกําหนดห้ามมิให้ใช้ขอ้ ความว่า ปลอดอาหารดัดแปลง
พันธุกรรม หรื อข้อความอื่นในทํานองเดียวกัน ซึ่งต่างจากข้อกําหนดของสหรัฐอเมริ กาที่กาํ หนดให้ผปู ้ ระกอบการ
สามารถระบุขอ้ ความบนฉลากได้วา่ ปลอดอาหารดัดแปลงพันธุกรรม หรื อข้อความอื่นในทํานองเดียวกันนี้ หาก
ผ่านมาตรฐานการรับรองตามกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารออร์แกนิค ปี ค.ศ. 1990 (Organic Food Production
Act 1990)
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วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปรับปรุ งมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการ
ติดฉลากผลิตภัณฑ์ถว่ั เหลืองดัดแปลงพันธุกรรม โดยเห็นควรให้กาํ หนดว่า ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบจาก
ถัว่ เหลืองดัดแปลงพันธุกรรมเกินกว่าร้อยละ 0.9 โดยนํ้าหนักผลิตภัณฑ์ทุกอันดับ ไม่วา่ ส่ วนประกอบนั้นจะเป็ น
ส่วนประกอบหลักหรื อไม่ก็ตาม ต้องติดฉลากแสดงว่ามีส่วนประกอบที่ได้จากการดัดแปลงพันธุกรรม นอกจากนี้
ยังควรกําหนดให้ผูป้ ระกอบการสามารถระบุ ขอ้ ความบนฉลากได้ว่า ปลอดอาหารดัดแปลงพันธุ กรรม หรื อ
ข้อความอื่นในทํานองเดียวกันนี้ หากผ่านมาตรฐานการรับรองระบบเกษตรอินทรี ยโ์ ดยสํานักงานมาตรฐานสิ นค้า
เกษตรและอาหารแห่ งชาติ ทั้งนี้ เพื่อให้สิทธิ ผูบ้ ริ โภคในการรั บรู ้ ขอ้ มูลข่าวสารที่ ถูกต้องและชัดเจนเกี่ ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ในการที่จะตัดสิ นใจเลือกบริ โภค และเพื่อเป็ นแนวทางเทียบเคียงในการยกร่ างกฎหมายที่ใช้บงั คับกับ
การติดฉลากผลิตภัณฑ์ถวั่ เหลืองดัดแปลงพันธุกรรมของประเทศไทยให้สมบูรณ์และมีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้นต่อไป
คําสําคัญ : ผลิตภัณฑ์ถว่ั เหลืองดัดแปลงพันธุกรรม / การติดฉลาก

ABSTRACT

This research aimed to study the legal measures to control the labeling of genetically modified soybean
products. At present, Thailand imports a lot of genetically modified soybeans from abroad for processing into
consumer products. We cannot produce sufficiently for domestic consumption which may have an impact on the
rights of consumers to receive accurate and clear information about the products in order to make decisions about
consuming genetically modified soybean products. Therefore, this research studied the relevant laws of Thailand,
the United States, the European Union and Japan.
According to the study, it indicated that Notification of the Ministry of Public Health (No. 251), B.E.
2 5 4 5 , entitled the Labeling of Genetically Modified Foods, or Genetic Engineering which determines that
soybean products which contain 5% or more of genetically modified components of each of the three main
components. It must be labeled as having components derived from genetically modified organisms. Unlike the
requirements of the European Union that all components derived from genetically modified organisms must be
considered. If it is more than 0.9% of the weight of the product, it must be labeled. Moreover, the Notification
prohibits the use of the message as non-genetically modified food, or other similar messages. This is different
from the US specifications that allow operators to label the message as non-genetically modified food or other
similar messages if they have passed the Organic Food Production Act 1990.
This research recommended ways to amend the legal measures to control the labeling of genetically
modified soybean products. It is considered that the food products containing genetically modified soybeans that
exceeds 0.9% by weight whether that component is a major component or not, has labeling of components derived
from genetically modified as a must. It should also allow the operator to specify the message on the label as a
non-genetically modified food or other similar messages if they are as a certified organic farming system by the
National Bureau of Agricultural Commodity and National Food Standards so as to provide consumers with
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accurate and clear information about the products they decide to consume. This is a good way to develop the law
that applies to the labeling of genetically modified soybean products in Thailand.
KEYWORDS : Genetically Modified Soybean Products / Labeling

1. บทนํา

ปั จจุบนั เทคโนโลยีชีวภาพมีววิ ฒั นาการและเจริ ญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ ว เริ่ มมีการนําเทคโนโลยีหรื อพันธุ
วิศวกรรม (Genetically Engineering) มาใช้ในการพัฒนาสิ่ งมีชีวติ ต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นพืช สัตว์ หรื อจุลินทรี ย ์ โดยมี
วัตถุประสงค์ท้ งั ในการปรับปรุ งพันธุ์ การผลิตยารักษาโรค และเภสัชภัณฑ์ เป็ นต้น 1 ซึ่ งพืชหรื อสัตว์ที่ผ่านการ
ดัดแปลงพันธุกรรมนี้ เรี ยกว่า “สิ่ งมีชีวติ ดัดแปลงพันธุกรรม (Genetically Modified Organisms) หรื อ GMOs” เกิด
จากวิธีการตัดเอายีน (Gene) ของสิ่ งมีชีวิตชนิ ดหนึ่ งมาใส่ ในยีนของสิ่ งมีชีวิตอีกชนิ ดหนึ่ งที่ตามปกติไม่สามารถ
ผสมพันธุ์กนั ได้ตามธรรมชาติ ทั้งนี้ เพื่อให้สิ่งมีชีวิตชนิ ดนั้นมีคุณสมบัติ หรื อคุณลักษณะตามที่ตอ้ งการ เช่น นํา
ยีนทนความหนาวเย็นจากปลาขั้วโลกมาผสมกับมะเขือเทศเพื่อให้มะเขือเทศปลูกในที่ที่มีอากาศหนาวเย็นได้ นํา
ยีนจากแบคทีเรี ยชนิดหนึ่งมาใส่ในยีนของถัว่ เหลืองเพื่อให้ถวั่ เหลืองทนทานต่อยาปราบวัชพืช นํายีนจากไวรัสมา
ใส่ ใ นมะละกอเพื่ อ ให้ม ะละกอต้า นทานโรคไวรั ส ใบด่ า งวงแหวนได้ เป็ นต้น แนวคิ ด เทคโนโลยีด้า นพันธุ
วิศวกรรมเกี่ยวกับพืช ในปั จจุบนั ยังเป็ นที่วติ กกังวลว่า พืชดัดแปลงพันธุกรรมนี้ แม้จะช่วยเพิ่มผลผลิตด้านอาหาร
ให้กบั ประชากรโลก ซึ่ งพืชดัดแปลงพันธุกรรมมีคุณสมบัติพิเศษ เช่น ช่วยลดต้นทุนการผลิต เนื่ องจากผลผลิตต่อ
ไร่ สูงขึ้ นกว่าเดิ ม ลดค่าใช้จ่ายด้านยาฆ่าแมลง ยาปราบศัตรู พืช ทั้งนี้ พืชดัดแปลงพันธุ กรรมสามารถต้านทาน
ศัตรู พชื ได้มากขึ้น แต่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่ งมีชีวติ และระบบนิเวศ โดยเฉพาะผลกระทบที่ถ่ายทอดไปยังสิ่ งมีชีวติ
อย่างมนุ ษย์ได้ 2 การบริ โภคผลิตภัณฑ์จากพืชดัดแปลงพันธุ กรรมในปริ มาณที่ มากอาจไม่ปลอดภัยต่อชี วิตและ
สุ ขภาพของมนุษย์และสัตว์ เนื่ องจากพืชดัดแปลงพันธุกรรมเป็ นสิ่ งที่ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ รวมทั้งการ
ดัดแปลงพันธุ กรรมเป็ นเรื่ องใหม่ มีประเด็นโต้เถียงกันระหว่างนักวิทยาศาสตร์ ซึ่ งยังไม่สามารถหาข้อสรุ ปได้
การเลือกบริ โภคผลิตภัณฑ์อาหารในประเทศไทยหลายชนิ ด จึ งควรพิจารณาก่อนตัดสิ นใจบริ โภค โดยเฉพาะ
ผลิ ตภัณฑ์อาหารที่ มีส่วนประกอบจากถัว่ เหลื อง ได้แก่ นํ้ามันถัว่ เหลื อง ที่ ประชาชนไทยนิ ยมนํามาประกอบ
อาหาร เพราะอาจทําให้ผบู ้ ริ โภคเกิดอาการข้างเคียงได้ ดังกรณี ที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริ กา มีผูบ้ ริ โภครับประทาน
อาหารประเภทถัว่ เหลืองแล้วมีอาการแพ้ หรื อกรณี ที่บราซิ ลได้มีผูบ้ ริ โภคถัว่ เหลืองดัดแปลงพันธุ กรรมแล้วมี
อาการแพ้ถว่ั เหลืองดัดแปลงพันธุกรรมนั้นในทันที เป็ นต้น 3
ถัว่ เหลืองนับเป็ นพืชเศรษฐกิจชนิ ดหนึ่งที่ประเทศไทยกําลังประสบปั ญหาด้านการผลิตที่ไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการบริ โภคภายในประเทศ ความต้องการของกลุ่มโรงงานผลิตนํ้ามันถัว่ เหลื อง โรงงานผลิ ตนมถัว่
0

1

2

วัชรชัย ปานดิษฐ. (2560). ปัญหากฎหมายเกีย่ วกับการคุ้มครองผู้บริ โภคที่บริ โภคผลิตภัณฑ์ ที่เกิดจากการดัดแปลงพันธุกรรม.
สารนิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรี ปทุม. หน้า 1.
2
สมพงษ์ เฟื่ องอารมณ์. (2546). การค้าระหว่ างประเทศ. กรุ งเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิ การ. หน้า 83.
3
ชญานิ ศวร์ ภิรมย์ภูริวงษ์. (2556). มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการติดฉลากสินค้ าดัดแปลงพันธุกรรมของไทย.
วิทยานิ พนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกริ ก. หน้า 1.
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เหลือง รวมทั้งโรงงานผลิตอาหารสัตว์ในปริ มาณสู ง จึงทําให้ตอ้ งนําเข้าถัว่ เหลืองปริ มาณมากในแต่ละปี ซึ่ งเกือบ
ทั้งหมดนําเข้าจากต่างประเทศ และประมาณร้อยละ 80 ของการนําเข้าจากต่างประเทศ นําเข้าจากสหรัฐอเมริ กา
และประเทศในทวีปอเมริ กาใต้ เป็ นถัว่ เหลืองดัดแปลงพันธุกรรมเกือบทั้งหมด ถัว่ เหลืองที่นาํ เข้าจะถูกนําไปแปร
รู ปเป็ นผลิตภัณฑ์จากถัว่ เหลืองสําหรับบริ โภค เช่น เต้าหู ้ นมถัว่ เหลือง นํ้ามันถัว่ เหลือง ซี อิ๊ว เต้าเจี้ยว และกากถัว่
เหลืองก็จะเอาไปทําอาหารสัตว์ที่มีการนํามาบริ โภคของคนไทย เป็ นต้น 4
ดังนั้น ถัว่ เหลืองและผลิตภัณฑ์จากถัว่ เหลืองที่ จาํ หน่ ายอยู่โดยทัว่ ไป ผูบ้ ริ โภคควรได้รับสิ ทธิ ในการ
คุ ้ม ครองจากการซื้ อผลิ ต ภัณ ฑ์สิ นค้า เหล่า นี้ ผูบ้ ริ โ ภคควรมี สิ ทธิ ในการรั บรู ้ ขอ้ มู ลข่า วสารที่ ชัด เจนเกี่ ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ถวั่ เหลืองดัดแปลงพันธุ กรรม ได้รับการบอกกล่าวว่าผลิตภัณฑ์น้ ันเป็ นผลิตภัณฑ์ถว่ั เหลืองดัดแปลง
พันธุ กรรมหรื อไม่ การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์จึงเป็ นเครื่ องมือสําคัญที่ทาํ ให้ผบู ้ ริ โภคเห็นว่า สิ นค้าดังกล่าวเป็ น
ผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ มี ส่ ว นประกอบจากถั่ว เหลื อ งดัด แปลงพัน ธุ ก รรมหรื อ ไม่ เพื่ อ ให้ผูบ้ ริ โ ภครั บ ทราบข้อ มู ล ของ
ผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน มีสิทธิในการเลือกบริ โภค และเป็ นการคุม้ ครองสิ ทธิและความปลอดภัยของผูบ้ ริ โภค 5
สําหรับประเทศไทยมีประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 251) พ.ศ.2545 เรื่ องการแสดงฉลากอาหาร
ที่ได้จากเทคนิคการดัดแปรพันธุกรรม หรื อพันธุวศิ วกรรม ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 5 และมาตรา 6 (10)
แห่ งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เพื่อเป็ นการให้ขอ้ มูลต่อผูบ้ ริ โภคสําหรับการแสดงฉลากอาหารที่ได้จาก
เทคนิ คการดัดแปรพันธุกรรม หรื อพันธุวิศวกรรม กําหนดให้ถว่ั เหลืองและผลิตภัณฑ์จากถัว่ เหลือง ข้าวโพดและ
ผลิ ต ภัณ ฑ์จ ากข้า วโพดตามบัญ ชี แ นบท้า ยประกาศดัง กล่ า ว จํา นวน 22 ชนิ ด ที่ ไ ด้จ ากเทคนิ ค การดัด แปลง
พัน ธุ ก รรม หรื อ พัน ธุ วิ ศ วกรรม ซึ่ งมี ส ารพัน ธุ ก รรมนั้น อยู่ต้ ัง แต่ ร้ อ ยละ 5 ของแต่ ล ะส่ ว นประกอบที่ เ ป็ น
ส่ วนประกอบหลัก 3 อันดับแรก และแต่ละส่ วนประกอบดังกล่าวนั้น มี ปริ มาณตั้งแต่ร้อยละ 5 ของนํ้าหนัก
ผลิ ตภัณฑ์ เป็ นอาหารที่ ตอ้ งมี การติดฉลากบอกว่าเป็ นผลิ ตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบดัดแปลงพันธุ กรรม และมี
ข้อ กํา หนดที่ ห้า มใช้ขอ้ ความว่า ปลอดอาหารดัด แปลงพันธุ ก รรม (Non-GMOs) หรื อ ข้อ ความอื่ นในทํานอง
เดียวกัน
จากที่กล่าวมาข้างต้น หากเปรี ยบเทียบกับกฎหมายของต่างประเทศ กฎหมายดังกล่าวของประเทศไทย
ยังให้ความคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูบ้ ริ โภคไม่เพียงพอเท่าที่ควร และมีความแตกต่างจากข้อกําหนดในกฎหมายของ
กลุ่มสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริ กา กล่าวคือ ประเทศไทยมีขอ้ กําหนดว่า ผลิตภัณฑ์ที่จะต้องติดฉลากบอกว่าเป็ น
ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบจากถัว่ เหลืองดัดแปลงพันธุ กรรมต้องเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบหลัก 3 อันดับ
แรกของผลิ ต ภัณ ฑ์ น้ ัน เป็ นถั่ว เหลื อ งดัด แปลงพัน ธุ ก รรมตั้ง แต่ ร้ อ ยละ 5 ของแต่ ล ะส่ ว นประกอบที่ เ ป็ น
ส่ วนประกอบหลัก และแต่ละส่ วนประกอบดังกล่าวนั้น มีปริ มาณตั้งแต่ร้อยละ 5 ของนํ้าหนักผลิตภัณฑ์ เป็ น
อาหารที่ตอ้ งมีการติดฉลาก ในขณะที่กลุ่มสหภาพยุโรปกําหนดระดับขั้นตํ่าของส่ วนประกอบนี้ ไว้เพียงเกิ นกว่า
ร้อยละ 0.9 โดยนํ้าหนักผลิตภัณฑ์ข้ ึนไป และไม่ได้กาํ หนดให้ติดฉลากแสดงเฉพาะส่ วนประกอบ 3 อันดับแรก
3

4

นุชนารถ รังคดิลก, นันทนิ จ ผลพนา และจุฑามาศ สัตยวิวฒั น์. ถัว่ เหลืองในประเทศไทยและสารไกลโฟเสท. (ออนไลน์). เข้าถึง
ได้จาก: http://www.eht.sc.mahidol.ac.th/article/1903. [2560, 23 ตุลาคม].
5
ศักดา แก้วจุมพล และสุรพล ศรี วิทยา. (2559). มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการแสดงฉลากอาหารที่ได้ จากเทคนิคการ
ดัดแปลงพันธุกรรม. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ประจําปี 2559 (RSU National Research
Conference 2016). หน้า 942.
4
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เท่านั้น แต่กาํ หนดให้พิจารณาส่ วนประกอบของผลิตภัณฑ์ที่จะต้องติดฉลากทุกอันดับ หากมีส่วนประกอบที่ มา
จากถัว่ เหลืองดัดแปลงพันธุกรรมไม่วา่ อันดับใดของผลิตภัณฑ์ก็ตาม หากเกินร้อยละ 0.9 ของแต่ส่วนประกอบโดย
นํ้าหนักผลิตภัณฑ์ ก็ตอ้ งติดฉลากว่าเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบจากถัว่ เหลืองดัดแปลงพันธุกรรม นอกจากนี้
ประเทศไทยยังมี ขอ้ กําหนดห้ามใช้คาํ ว่า ปลอดอาหารดัดแปลงพันธุ กรรม (Non-GMOs) หรื อข้อความอื่นใน
ทํานองเดี ยวกัน ซึ่ งต่างจากกฎหมายของสหรัฐอเมริ กาที่ กาํ หนดว่า ผูผ้ ลิตสิ นค้าอินทรี ย ์ (Organically Produced
Food ) ที่ ผ่านมาตรฐานการรับรองตามกฎหมายเกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารออร์ แกนิ ค ค.ศ. 1990 (Organic Food
Production Act 1990) ถือว่าเป็ นสิ นค้าปราศจากการดัดแปลงพันธุกรรม และอนุญาตให้ติดฉลากคําว่า Non-GMOs
ได้
ด้วยเหตุน้ ี ผวู ้ ิจยั จึงทําการศึกษามาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการติดฉลากผลิตภัณฑ์ถวั่ เหลือง
ดัดแปลงพันธุกรรม โดยศึกษาเปรี ยบเทียบกับกฎหมายของต่างประเทศ เพื่อปรับปรุ งแก้ไขกฎหมายของประเทศ
ไทยให้สอดคล้องกับกฎหมายของกลุ่มสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริ กา และเพื่อเป็ นการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคให้
ได้รับข้อมูลในการเลือกบริ โภคผลิตภัณฑ์ถว่ั เหลืองดัดแปลงพันธุกรรมได้อย่างถูกต้องและชัดเจน ทําให้ผบู ้ ริ โภค
ได้มีการบริ โภคตรงต่อความต้องการ และได้รับความคุม้ ครองด้านความปลอดภัยทางสุขภาพยิง่ ขึ้นไป

2. วัตถุประสงค์ ของการศึกษา

(1) เพื่อศึ กษาถึงความเป็ นมาและความสําคัญของมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการติดฉลาก
ผลิตภัณฑ์ถว่ั เหลืองดัดแปลงพันธุกรรม
(2) เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการติดฉลากผลิตภัณฑ์ถวั่ เหลืองดัดแปลง
พันธุกรรมในประเทศไทยและต่างประเทศ
(3) เพื่ อ วิ เ คราะห์ ปั ญ หากฎหมายเกี่ ย วกับ การควบคุ ม การติ ด ฉลากผลิ ต ภัณ ฑ์ถ ่ัว เหลื อ งดัด แปลง
พันธุกรรมในประเทศไทยและต่างประเทศ
(4) เพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุ งแก้ไขกฎหมายที่มีอยูเ่ กี่ยวกับการควบคุมการติดฉลากผลิตภัณฑ์ถว่ั
เหลืองดัดแปลงพันธุกรรมในประเทศไทยให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ

3. แนวคิดและหลักการทีเ่ กีย่ วข้ อง

แนวคิดเกีย่ วกับสิทธิของผู้บริโภคทีจ่ ะได้ รับข้ อมูลข่ าวสาร
ในระบบเศรษฐกิ จแบบเสรี นิยม เน้นการแข่งขันเป็ นพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพสิ นค้าต่างๆ ผูข้ าย
สิ นค้าจึงมุ่งแข่งขันกันเพื่อแสวงหากําไรจากการขายสิ นค้าให้ได้มากที่สุด ทําให้ผขู ้ ายคํานึ งถึงความปลอดภัยของ
ผูบ้ ริ โภคน้อยลง วิธีการที่จะทําให้ผบู ้ ริ โภคซื้ อสิ นค้ามีหลายวิธี วิธีการโฆษณาชวนเชื่อถึงคุณสมบัติของสิ นค้าจน
เกินจริ ง หรื อการไม่ให้ขอ้ มูลที่เพียงพอเกี่ยวกับตัวสิ นค้าเพื่อประกอบการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าชนิ ดนั้น ก็เป็ น
วิธีที่ผขู ้ ายใช้เพื่อทําให้มีกาํ ไรจากการขายสิ นค้ามากขึ้น ดังนั้นการให้ขอ้ มูลความรู ้แก่ผูบ้ ริ โภคเพื่อให้ผูบ้ ริ โภคมี
พื้นฐานข้อมูลประกอบการตัดสิ นใจในการเลือกหาสิ นค้าหรื อบริ การที่ตนต้องการหรื อสิ ทธิ ได้รับข่าวสารของ
ผูบ้ ริ โภค (Right to be informed) จึงเป็ นหลักการสําคัญในการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในระบบเศรษฐกิจแบบเสรี นิยม
เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคย่อมเป็ นผูไ้ ด้รับผลกระทบโดยตรงจากการบริ โภค ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดปั ญหาเรื่ องความเข้าใจ
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และการตัดสิ นใจผิดเกี่ยวกับการเลือกบริ โภคสิ นค้า เนื่ องจากมีขอ้ มูลประกอบการตัดสิ นใจไม่เพียงพอ หรื อการ
ได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง จึงมีมาตรการทางกฎหมายเข้ามาควบคุมการให้ขอ้ มูลที่เพียงพอแก่ผูบ้ ริ โภค โดยมีการ
ควบคุมการโฆษณามีการกําหนดให้ติดฉลากสิ นค้า การกําหนดรายละเอียดข้อมูลในฉลากสิ นค้า ตลอดจนการให้
ข้อมูลข่าวสารรู ปแบบต่าง ๆ แก่ผบู ้ ริ โภคจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
การให้ขอ้ มูลโดยฉลากสิ นค้ามี ความสําคัญกับทุ กฝ่ ายที่ เกี่ ยวข้อง ทั้งผูบ้ ริ โภค ผูป้ ระกอบธุ รกิ จและ
เจ้าหน้าที่ผมู ้ ีหน้าที่ในการควบคุมตรวจสอบสิ นค้านั้น โดยผูบ้ ริ โภคจะได้รับประโยชน์จากการจัดทําฉลาก ดังนี้
1) เป็ นแหล่งข้อมูลในการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าตามความต้องการ 2)เป็ นข้อมูลหรื อรายละเอียดที่สามารถนํามา
เปรี ยบเทียบคุณภาพมาตรฐานปริ มาณของสิ นค้าในประเภทหรื อกลุ่มเดียวกัน 3)เป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบคุณค่าของ
สิ นค้ากับมูลค่าเงิ นที่ จ่าย 4)เป็ นข้อมูลเพื่อหลีกเลี่ยงส่ วนประกอบหรื อสารที่ ไม่พึงพอใจ หรื อไม่เป็ นข้อจํากัด
สําหรับสุขภาพของตนเอง 5)เป็ นข้อมูลในการร้องเรี ยนเพื่อการได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสี ยหายในสิทธิ
ของตนในกรณี ไม่ได้รับความเป็ นธรรมอันเนื่องมาจากสิ นค้านั้น ๆ
การกําหนดมาตรการควบคุ มเรื่ องฉลากจะต้องมี การศึ กษาวิเคราะห์ ประโยชน์และความเป็ นไปได้
รวมถึงความถูกต้องเหมาะสมอันจะทําให้ได้รับประโยชน์และความเป็ นธรรมร่ วมกันทุกฝ่ าย โดยเน้นการคุม้ ครอง
ความปลอดภัยและประโยชน์ของผูบ้ ริ โภคเป็ นสําคัญ จึ งอาจกล่าวได้ว่า ฉลากถื อเป็ นโฆษณาขนาดย่อของผู ้
ประกอบธุรกิจ เป็ นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ของผูบ้ ริ โภค และเป็ นเบาะแสสําคัญสําหรับเจ้าหน้าที่ 6
หลักการป้องกันล่ วงหน้ าตามพิธีสารคาร์ ตาเฮนาว่ าด้ วยความปลอดภัยทางชีวภาพ
หลักการป้ องกันล่วงหน้า (Precautionary Principle) หลักการสําคัญประการนี้ มาจากแนวคิดหลักการ
ป้ องกันล่วงหน้า ซึ่ งถือว่าเทคโนโลยีใหม่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุ ขภาพมนุษย์และสิ่ งแวดล้อม ความแน่นอน
ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งยังไม่สามารถพิสูจน์ผลกระทบของ GMOs ต่อสุขภาพและสิ่ งแวดล้อมได้น้ นั ไม่เป็ นเหตุผลที่
จะขัดขวางการป้ องกันล่วงหน้าได้ ดังนั้น ส่ งผลให้ประเทศต่าง ๆ สามารถตั้งข้อจํากัดเกี่ ยวกับการนําเข้าสิ นค้า
GMOs ได้ ตัวอย่างเช่น ข้อบทที่ 10 ของพิธีสารคาร์ ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ อธิ บายเกี่ยวกับการ
ตัดสิ นใจของภาคีเกี่ยวกับการตอบสนองต่อข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับการนําเข้าสิ นค้า โดยข้อบทที่ 10 กล่าวว่า การ
ขาดความชัดเจนแน่ นอนทางวิทยาศาสตร์ น้ ัน ไม่เป็ นการขัดขวางภาคีในการตัดสิ นใจเกี่ ยวกับการนําเข้าสิ นค้า
GMOs ที่เป็ นปั ญหาได้ ดังนั้นพิธีสารนี้อนุญาตให้ภาคีใช้หลักการป้ องกันล่วงหน้าในการตัดสิ นใจจํากัดหรื อห้าม
นําเข้าสิ นค้า GMOs ได้7
5

6

4. สมมติฐานของการศึกษา

ในปั จจุ บัน การติ ดฉลากผลิ ตภัณฑ์ถว่ั เหลื องดัดแปลงพันธุ กรรมของประเทศไทย ยังครอบคลุมไม่
เพียงพอในการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ผูบ้ ริ โภคไม่ได้รับสิ ทธิ เท่าที่ควรในการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจน
เกี่ ย วกับ ผลิ ต ภัณ ฑ์เ พื่ อ ประกอบการตัด สิ น ใจเลื อ กบริ โ ภค พบปั ญ หาในเรื่ อ งการกํา หนดระดับ ขั้น ตํ่า ของ

ชัยวัฒน์ วงศ์วฒั นศานต์. (2546). กฎหมายคุ้มครองผู้บริ โภค. กรุ งเทพมหานคร: บริ ษทั สํานักพิมพ์วิญ�ูชน จํากัด. หน้า 15.
คณาธิป ทองรวีวงศ์. (2544). องค์ การการค้าโลกกับมาตรการให้ ตดิ ฉลากเพื่อควบคุมสินค้ าตัดแต่ งพันธุกรรม. วิทยานิ พนธ์นิติ
ศาสตรมหาบัณฑิต. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. หน้า 158.
6
7
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ส่ วนประกอบผลิตภัณฑ์ที่ตอ้ งมีการติดฉลากนั้นสู งเกินไป และไม่ครอบคลุมส่ วนประกอบของผลิตภัณฑ์ที่เป็ น
ส่ วนประกอบนอกเหนือจากสามอันดับแรก นอกจากนี้ ยังมีการกําหนดห้ามใช้ขอ้ ความว่า ปลอดอาหารดัดแปลง
พันธุกรรม หรื อข้อความอื่นในทํานองเดียวกัน ซึ่ งหากกําหนดให้ใช้ขอ้ ความดังกล่าวได้ จะทําให้ผบู ้ ริ โภคเลือก
บริ โภคผลิตภัณฑ์ได้อย่างมัน่ ใจและปลอดภัย จึงควรศึกษาเพื่อหามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการ
ติดฉลากผลิตภัณฑ์ถวั่ เหลืองดัดแปลงพันธุกรรม เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อผูบ้ ริ โภคในประเทศไทยต่อไป

5. สรุ ป

ในประเทศไทย ถัว่ เหลืองเป็ นพืชเศรษฐกิจชนิ ดหนึ่ งที่ประเทศไทยกําลังประสบปั ญหาด้านการผลิตที่
ไม่เพียงพอต่อความต้องการบริ โภคภายในประเทศ จึ งทําให้ประเทศไทยต้องนําเข้าถัว่ เหลืองจากต่างประเทศ
ปริ มาณมากในแต่ละปี และเกือบทั้งหมดประมาณร้อยละ 80 นําเข้าจากสหรัฐอเมริ กาและประเทศในทวีปอเมริ กา
ใต้ ซึ่ งเป็ นถัว่ เหลืองดัดแปลงพันธุกรรมเกือบทั้งหมด ดังนั้น ฉลากจึงเป็ นเครื่ องมือสําคัญที่จะแสดงให้ผบู ้ ริ โภค
เห็นว่าผลิตภัณฑ์ประเภทดังกล่าวเป็ นผลิตภัณฑ์ถว่ั เหลืองดัดแปลงพันธุกรรมหรื อไม่ เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารของผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องและชัดเจน มีสิทธิในการเลือกบริ โภคผลิตภัณฑ์สินค้า และเป็ นการคุม้ ครอง
สิ ทธิและความปลอดภัยของผูบ้ ริ โภค
ประเทศไทยมีการออกกฎหมายเพื่อควบคุม กํากับ ดูแลในเรื่ องการติดฉลากผลิตภัณฑ์ถวั่ เหลืองดัดแปลง
พันธุกรรม กฎหมายนั้นคือ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 251) พ.ศ.2545 เรื่ องการแสดงฉลากอาหารที่ได้
จากเทคนิ คการดัดแปรพันธุ กรรม หรื อพันธุ วิศวกรรม ซึ่ งออกโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 5 และมาตรา 6 (10)
แห่ งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เพื่อเป็ นการให้ขอ้ มูลต่อผูบ้ ริ โภค สําหรับการแสดงฉลากอาหารที่ได้จาก
เทคนิ คการดัดแปรพันธุกรรม หรื อพันธุวิศวกรรม กําหนดให้ถว่ั เหลืองและผลิตภัณฑ์จากถัว่ เหลือง ข้าวโพดและ
ผลิ ต ภัณ ฑ์จ ากข้า วโพด ตามบัญ ชี แ นบท้า ยประกาศฯดัง กล่ า ว จํา นวน 22 ชนิ ด ที่ ไ ด้จ ากเทคนิ คการดัดแปร
พัน ธุ ก รรม หรื อ พัน ธุ วิ ศ วกรรม ซึ่ งมี ส ารพัน ธุ ก รรมนั้น อยู่ต้ ัง แต่ ร้ อ ยละ 5 ของแต่ ล ะส่ ว นประกอบที่ เ ป็ น
ส่ วนประกอบหลัก 3 อันดับแรก และแต่ละส่ วนประกอบดังกล่าวนั้น มี ปริ มาณตั้งแต่ร้อยละ 5 ของนํ้าหนัก
ผลิตภัณฑ์ เป็ นอาหารที่ตอ้ งมีการติดฉลาก และมีขอ้ กําหนดที่หา้ มใช้ขอ้ ความว่า ปลอดอาหารดัดแปรพันธุกรรม
และข้อ ความอื่ น ในทํา นองเดี ย วกัน โดยกฎหมายฉบับ นี้ มี ห น่ ว ยงานที่ ก ํา กับ ดู แ ลโดยตรงคื อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุ ข สําหรับในต่างประเทศนั้น กลุ่มสหภาพยุโรปได้มีการ
กําหนดให้มีการติดฉลากผลิตภัณฑ์ที่มี หรื อประกอบด้วย หรื อได้มาจากถัว่ เหลืองดัดแปลงพันธุกรรม โดยกําหนด
ระดับปริ มาณขั้นตํ่าของการปนเปื้ อนถัว่ เหลืองดัดแปลงพันธุกรรมในส่วนประกอบอาหารเกินกว่าร้อยละ 0.9 ของ
แต่ละส่ วนประกอบโดยนํ้าหนักผลิตภัณฑ์ ต้องติดฉลากว่าเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบจากถัว่ เหลืองดัดแปลง
พันธุ กรรม และไม่ได้กาํ หนดให้ติดฉลากแสดงเฉพาะส่ วนประกอบหลัก 3 อันดับแรกเท่ านั้น แต่กาํ หนดให้
พิจารณาส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ที่จะต้องติดฉลากทุกอันดับ ไม่วา่ ส่วนประกอบนั้นจะเป็ นส่วนประกอบหลัก
หรื อ ไม่ ก็ ต าม ส่ ว นประเทศญี่ ปุ่ นได้ก ํา หนดยกเว้น ให้ผ ลิ ต ภัณ ฑ์อ าหารที่ มี ส่ ว นประกอบจากพื ช ดัด แปลง
พันธุ กรรม (ซึ่ งรวมถึงถัว่ เหลือง) ตํ่ากว่าร้อยละ 5 โดยนํ้าหนักผลิตภัณฑ์ ไม่ตอ้ งติดฉลาก และจะพิจารณาเพียง
ส่ วนประกอบ 3 อันดับแรกของผลิตภัณฑ์ ซึ่ งมีความสอดคล้องกับกฎหมายของประเทศไทย แต่กฎหมายของ
ประเทศญี่ ปุ่ นก็ ย งั มี ข ้อ กํา หนดที่ ต่ า งจากของกฎหมายของประเทศไทย กล่ า วคื อ ประเทศญี่ ปุ่ นกํา หนดว่า
384

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

ผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่มีส่วนประกอบจากพืชดัดแปลงพันธุกรรม ให้ระบุวา่ Non-GMOs บนฉลากผลิตภัณฑ์ แต่
ทั้ งนี้ ต้ อ งมี ร ะบบ Identity Preserved Handling (IP Handling) ยื น ยัน แน่ น อนว่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารนี้ ไม่ มี
ส่วนประกอบจากพืชดัดแปลงพันธุกรรม ส่วนสหรัฐอเมริ กา ในอดีตการติดฉลากผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบจาก
พืชพันธุ กรรมเกิ ดจากความสมัครใจของผูป้ ระกอบการเอง รัฐบาลกลางไม่มีการออกกฎหมายเกี่ ยวกับการติ ด
ฉลาก หากจะมีก็เป็ นเพียงกฎหมายของแต่ละมลรัฐเท่านั้น ซึ่งก็ตอ้ งขึ้นอยูก่ บั ความสมัครใจของผูป้ ระกอบการเป็ น
สําคัญ แต่ในปั จจุบนั รัฐบาลกลางสหรัฐอเมริ กาได้มีการออกกฎหมายเกี่ยวกับการแสดงรายละเอียดส่วนประกอบ
จากพืชที่ ผ่านการดัดแปลงพันธุ กรรมในผลิ ตภัณฑ์อาหาร เพื่อเป็ นการกําหนดมาตรการควบคุมการติ ดฉลาก
ผลิตภัณฑ์อาหารดัดแปลงพันธุกรรมให้เป็ นมาตรฐานเดียวกันในทุกมลรัฐ และเพื่อเป็ นการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร
ของผลิ ต ภัณ ฑ์อ าหารที่ มี ส่ ว นประกอบจากพื ช ดัดแปลงพัน ธุ ก รรมให้กับ ผูบ้ ริ โภคได้รั บ รู ้ เ พื่ อ ประกอบการ
ตัดสิ นใจเลื อกบริ โภคผลิ ตภัณฑ์ ซึ่ งแสดงให้เห็ นว่า สหรั ฐอเมริ กาเริ่ มมี ความตระหนักถึ งปั ญหาเกี่ ยวกับการ
คุ ้ม ครองผูบ้ ริ โ ภคจากผลิ ต ภัณ ฑ์อ าหารที่ มี ส่ ว นประกอบจากพื ช ที่ ผ่า นการดัด แปลงพัน ธุ ก รรม นอกจากนี้
สหรัฐอเมริ กายังกําหนดว่า ผูผ้ ลิตสิ นค้าอินทรี ย ์ (Organically Produced Food ) ที่ ผ่านมาตรฐานการรับรองตาม
กฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารออร์แกนิค (Organic Food Production Act 1990) ถือว่าเป็ นสิ นค้าปราศจากการ
ดัดแปลงพันธุกรรม และอนุญาตให้ติดฉลากคําว่า Non-GMOs ได้
จากการศึ กษาและวิเคราะห์ กฎหมายเกี่ ยวกับการควบคุ มการติ ดฉลากผลิ ตภัณฑ์ถว่ั เหลื องดัดแปลง
พันธุกรรมในประเทศไทยและต่างประเทศ ทําให้พบประเด็นปั ญหาตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข (ฉบับที่
251) พ.ศ.2545 เรื่ องการแสดงฉลากอาหารที่ ได้จากเทคนิ คการดัดแปรพันธุ กรรม หรื อพันธุ วิศวกรรม ดังนี้ 1)
ปั ญหาเกี่ยวกับการกําหนดระดับขั้นตํ่าของส่ วนประกอบของผลิตภัณฑ์ที่ตอ้ งติดฉลากแสดงว่ามีส่วนประกอบที่
ได้มาจากการดัดแปลงพันธุ กรรม กําหนดไว้สูงถึงร้อยละ 5 ของแต่ละส่ วนประกอบ และแต่ละส่ วนประกอบ
ดังกล่าวนั้น ต้องมีปริ มาณตั้งแต่ร้อยละ 5 ของนํ้าหนักผลิตภัณฑ์ ซึ่ งยังให้คุม้ ครองสิ ทธิ ของผูบ้ ริ โภคไม่เพียงพอ
เท่าที่ควร 2) ปั ญหาเกี่ยวกับการกําหนดอันดับของส่ วนประกอบที่ตอ้ งติดฉลากว่ามีส่วนประกอบที่ได้มาจากการ
ดัด แปลงพันธุ ก รรม ซึ่ ง กํา หนดให้พิ จารณาเฉพาะส่ ว นประกอบที่ เป็ นส่ ว นประกอบหลัก 3 อัน ดับ แรกของ
ผลิตภัณฑ์เท่านั้น ซึ่ งหมายความว่า หากมีถวั่ เหลืองเป็ นส่ วนประกอบในอันดับที่ 4 เป็ นต้นไป แม้มีปริ มาณถัว่
เหลื อ งดัด แปลงพัน ธุ ก รรมเท่ า ใดก็ ไ ม่ ต ้อ งติ ด ฉลากแสดงว่า มี ส่ ว นประกอบที่ ไ ด้ม าจากถั่ว เหลื อ งดัด แปลง
พันธุ กรรม 3) ปั ญหาเกี่ ยวกับข้อความที่ ระบุว่า ปลอดจากการดัดแปลงพันธุ กรรม หรื อข้อความอื่นในทํานอง
เดี ยวกัน ซึ่ งกฎหมายของประเทศไทยกําหนดว่า ห้ามใช้ขอ้ ความว่า ปลอดอาหารดัดแปลงพันธุ กรรม (NonGMOs) หรื อข้อความอื่นในทํานองเดี ยวกัน ซึ่ งไม่สามารถสร้างความมัน่ ใจแก่ผูบ้ ริ โภคได้เท่าที่ควรในการที่ จะ
เลือกบริ โภคผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีส่วนประกอบที่ได้มาจากการดัดแปลงพันธุกรรม เพราะหากมีการระบุในฉลากได้
อย่างชัดเจนว่า ปลอดอาหารดัดแปลงพันธุกรรม (Non-GMOs) หรื อข้อความอื่นในทํานองเดียวกันนี้ จะช่วยสร้าง
ความมั่น ใจแก่ ผูบ้ ริ โ ภคในการที่ จะเลื อ กซื้ อผลิ ต ภัณฑ์สิ นค้า ที่ ไ ม่ ไ ด้มี ส่ ว นประกอบของถั่ว เหลื องดัดแปลง
พันธุ กรรมได้เป็ นอย่างดี เป็ นการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคให้ผูบ้ ริ โภคมีสิทธิ ได้รับข้อมูลในการตัดสิ นใจเลือกบริ โภค
ผลิตภัณฑ์ถวั่ เหลืองดัดแปลงพันธุกรรมได้อย่างถูกต้องและชัดเจน ตรงต่อความต้องการ และได้รับความคุม้ ครอง
ด้านความปลอดภัยทางสุขภาพยิง่ ขึ้นไป
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จากการศึ กษาและวิเคราะห์ มาตรการทางกฎหมายในการควบคุ ม การติ ด ฉลากผลิ ต ภัณ ฑ์ถ่วั เหลื อ ง
ดัดแปลงพันธุกรรม ผูว้ จิ ยั ขอเสนอแนะแนวทางแก้ไขกฎหมายในเรื่ องที่ได้ศึกษาเปรี ยบเทียบกับต่างประเทศ ดังนี้
1) ปั ญ หาเกี่ ย วกับ การกํา หนดระดับ ขั้น ตํ่า ของส่ ว นประกอบของผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ต ้อ งติ ด ฉลากว่า มี
ส่ วนประกอบที่ ได้มาจากการดัดแปลงพันธุ กรรม ผูว้ ิจัยเห็ นว่า การกําหนดให้มีระดับการปนเปื้ อนถัว่ เหลือง
ดัดแปลงพันธุกรรมได้สูงถึงร้อยละ 5 ของแต่ละส่วนประกอบหลักของผลิตภัณฑ์จึงจะต้องติดฉลากนั้นสูงเกินไป
ยังให้ความคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูบ้ ริ โภคไม่เพียงพอเท่าที่ควร ทั้งที่ในต่างประเทศ เช่น ประเทศกลุ่มสหภาพยุโรป
กําหนดไว้เพียงเกินกว่าร้อยละ 0.9 ของแต่ละส่ วนประกอบโดยนํ้าหนักของผลิตภัณฑ์ ก็ตอ้ งติดฉลาก โดยมีการ
ออกกฎหมายติดฉลากแบบตรวจสอบตั้งแต่แหล่งกําเนิ ด คือ หากอาหารชนิ ดใด และอยูใ่ นส่ วนประกอบใดของ
อาหารก็ตอ้ งติดฉลากทั้งหมด ไม่ว่าจะตรวจพบยีนดัดแปลงพันธุ กรรมในผลิตภัณฑ์สุดท้ายหรื อไม่ ซึ่ งผูว้ ิจยั มี
ความเห็นว่า เมื่อยังไม่แน่ชดั ว่า หากบริ โภคถัว่ เหลืองที่ผา่ นการดัดแปลงพันธุกรรมแล้วจะเป็ นอันตรายต่อร่ างกาย
มนุษย์หรื อไม่ การติดฉลากจึงเป็ นเครื่ องมือสําคัญให้ผบู ้ ริ โภคได้สิทธิในการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารของผลิตภัณฑ์ที่จะ
นํามาประกอบการตัดสิ นใจเลือกบริ โภค ว่าจะบริ โภคผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบที่ได้มาจากถัว่ เหลืองดัดแปลง
พันธุ กรรมหรื อไม่ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของผูบ้ ริ โภคและคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูบ้ ริ โภคให้ได้รับข้อมูลข่าวสาร
ของผลิ ตภัณฑ์ที่ถูกต้องและชัดเจน และเพื่อให้เป็ นไปตามหลักการป้ องกันล่วงหน้า(Precautionary Principle)
ดังนั้น ผูว้ จิ ยั จึงเห็นว่า ควรปรับแก้กฎหมายของประเทศไทย โดยกําหนดให้พิจารณาส่ วนประกอบของผลิตภัณฑ์
หากมีส่วนประกอบที่ได้มาจากถัว่ เหลืองดัดแปลงพันธุ กรรมในอัตราเกินกว่าร้อยละ 0.9 ของส่ วนประกอบโดย
นํ้าหนักผลิตภัณฑ์ ต้องติดฉลากแสดงว่าเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบจากถัว่ เหลืองดัดแปลงพันธุ กรรม ตาม
แบบกฎหมายของกลุ่มสหภาพยุโรป
2) ปั ญหาเกี่ ยวกับการกําหนดอันดับของส่ วนประกอบผลิตภัณฑ์ที่ตอ้ งติดฉลากว่ามี ส่วนประกอบที่
ได้มาจากการดัดแปลงพันธุ กรรม ผูว้ ิจยั มีความเห็ นว่า ควรจะแก้ไขกฎหมายของประเทศไทยให้สอดคล้องกับ
กฎหมายของกลุ่ ม สหภาพยุโ รป โดยกํา หนดให้ส่ ว นประกอบของผลิ ต ภัณ ฑ์ทุ ก อัน ดับ ไม่ จ ํา กัด ว่า เฉพาะ
ส่ วนประกอบหลัก 3 อันดับแรกเท่านั้น ไม่วา่ จะเป็ นส่ วนประกอบหลักหรื อไม่ก็ตาม หากมีปริ มาณการปนเปื้ อน
ถัว่ เหลืองดัดแปลงพันธุกรรม เกินกว่าร้อยละ 0.9 ของส่ วนประกอบโดยนํ้าหนักผลิตภัณฑ์ ต้องติดฉลากแสดงว่า
เป็ นผลิ ตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบจากถัว่ เหลื องดัดแปลงพันธุ กรรม เพื่อคุ ม้ ครองความปลอดภัยของผูบ้ ริ โ ภค
ผลิ ตภัณฑ์ และให้สิทธิ ในการรั บข้อมูลข่าวสารของผลิ ตภัณฑ์ที่จะเลื อกแก่ ผูบ้ ริ โภค ซึ่ งจะให้ทาํ ผูบ้ ริ โภคได้
พิจารณาตัดสิ นใจเลือกบริ โภคผลิตภัณฑ์ได้ตรงต่อความต้องการมากที่สุด
3) ปั ญหาเกี่ยวกับข้อความที่ระบุวา่ ปลอดอาหารดัดแปลงพันธุกรรม (Non-GMOs) หรื อข้อความอื่นใน
ทํานองเดี ยวกัน ผูว้ ิจยั มีความเห็ นว่า การอนุ ญาตให้ติดฉลากอย่างชัดเจนว่า ปลอดอาหารดัดแปลงพันธุ กรรม
(Non-GMOs) หรื อข้อความอื่นในทํานองเดียวกันนี้ จะสร้างความมัน่ ใจแก่ผบู ้ ริ โภคได้เป็ นอย่างดีในการที่จะเลือก
ซื้ อผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีส่วนประกอบจากถัว่ เหลืองดัดแปลงพันธุ กรรม และเป็ นการให้สิทธิ แก่ผูบ้ ริ โภคให้ได้รับ
ทราบข้อมูลข่าวสารที่ชดั เจนในการเลือกบริ โภคผลิตภัณฑ์ถวั่ เหลืองที่ไม่ผา่ นการดัดแปลงพันธุกรรม และเพื่อเป็ น
การควบคุมผูป้ ระกอบการในการติดฉลากผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบจากถัว่ เหลืองที่ผบู ้ ริ โภคของประเทศไทย
นิยมบริ โภค ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงเห็นว่า ควรกําหนดให้ผปู ้ ระกอบการสามารถระบุขอ้ ความบนฉลากได้วา่ ปลอดอาหาร
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ดัดแปลงพันธุกรรม หรื อข้อความอื่นในทํานองเดียวกันนี้ หากผ่านมาตรฐานการรับรองระบบเกษตรอินทรี ยโ์ ดย
สํานักงานมาตรฐานสิ นค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ตามแบบข้อกําหนดของสหรัฐอเมริ กาที่กาํ หนดให้
ผูป้ ระกอบการสามารถระบุขอ้ ความบนฉลากได้วา่ ปลอดอาหารดัดแปลงพันธุกรรม หรื อข้อความอื่นในทํานอง
เดียวกันนี้ หากผ่านมาตรฐานการรับรองตามกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารออร์ แกนิ ค ปี ค.ศ. 1990 (Organic
Food Production Act 1990) ซึ่ งผูว้ ิจยั เห็ นว่า หากผูป้ ระกอบการมีความประสงค์จะใช้ขอ้ ความว่า ปลอดอาหาร
ดัดแปลงพันธุ กรรม (Non-GMOs) หรื อข้อความอื่นในทํานองเดี ยวกันนี้ ควรจะต้องมีขอ้ กําหนดในการแสดง
ข้อความดังกล่าว โดยกําหนดให้ผผู ้ ลิต ผูน้ าํ เข้า ผูจ้ าํ หน่ายต้องมีระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) เพื่อ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานว่ามีระบบการจัดการ ตั้งแต่การผลิต วัตถุดิบ ตลอดจนถึงการแปรรู ป รับรองว่าไม่เป็ น
อาหารดัดแปลงพันธุ กรรม ตามแนวทางของประเทศญี่ปุ่นที่มีระบบ Identity Preserved Handling (IP Handling)
หรื อต้องแสดงหลักฐาน หรื อผลการตรวจวิเคราะห์เพื่อพิสูจน์วา่ ปราศจากอาหารดัดแปลงพันธุกรรม เพื่อป้ องกัน
ไม่ให้ผบู ้ ริ โภคเข้าใจผิด และอาจถูกหลอกลวงจากผูป้ ระกอบการได้
นอกจากนี้ ผูว้ จิ ยั ยังเห็นว่า ประเทศไทยควรกําหนดให้มีบทลงโทษที่ชดั เจนแก่ผปู ้ ระกอบการที่ไม่ได้ติด
ฉลากผลิตภัณฑ์ที่มีประกอบจากพืชดัดแปลงพันธุกรรม ทั้งในทางแพ่ง และทางอาญาซึ่งกําหนดเป็ นทั้งโทษจําคุก
และปรับ และควรให้มีบทลงโทษที่หนักกว่าการไม่ติดฉลากในผลิตภัณฑ์ทว่ั ไป
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แนวทางการแก้ไขปัญหาการหลอกลวงให้ โอนเงินผิดบัญชี
ศึกษากรณีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
Countermeasures Against Fraudulent Account Funds Transfer – SME Case
นางสาวสลิลพร อิศรางกูร ณ อยุธยา
คณะนิติศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
E-mail: fuii_1234@hotmail.com
บทคัดย่ อ

งานวิจยั ฉบับนี้ เป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความเสี่ ยงของผูน้ าํ เข้าในธุ รกิ จ
SMEs กรณี ถูกหลอกลวงให้โอนเงิ นเข้าบัญชี บุคคลอื่ นที่ มิใช่ ผูข้ าย โดยการใช้วิธีการโอนเงิ นชําระค่า สิ น ค้า
ระหว่างประเทศ (Telegraphic Transfer หรื อ T/T) 2) ศึกษากระบวนการของธนาคารพาณิ ชย์ในการป้ องกันมิให้
ผูน้ าํ เข้าโอนเงินผิดบัญชีและบทบาทของธนาคารในการติดตามเงินคืนจากต่างประเทศกรณี มีการถูกหลอกลวงให้
โอนเงินผิดบัญชี 3) ศึกษาวิเคราะห์กฎหมายไทยที่มีในปั จจุบนั และการบังคับใช้เกี่ยวกับการถูกหลอกลวงให้โอน
เงิ นค่าสิ นค้าระหว่างประเทศ 4) เสนอแนวทางในการป้ องกันและลดความเสี่ ยงที่ ผูซ้ ้ื อต้องพบเจอจากการถูก
หลอกลวงให้โอนเงิ นเข้าบัญชี บุคคลอื่นที่ มิใช่ผูข้ าย โดยการใช้วิธีการโอนเงิ นชําระค่าสิ นค้าระหว่างประเทศ
(Telegraphic Transfer หรื อ T/T) ในแง่มุมของธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศไทยและผูน้ าํ เข้าในธุรกิจ SMEs
Telegraphic Transfer เป็ นวิธี ก ารชํา ระราคาค่ า สิ น ค้า ระหว่า งประเทศที่ ไ ด้รั บ ความนิ ย มมากที่ สุ ด
เนื่ องจากเป็ นวิธีการที่ สะดวก รวดเร็ วและเสี ยค่าใช้จ่ายน้อยที่ สุด อย่างไรก็ตามแม้ว่า Telegraphic Transfer จะ
ได้รับความนิยมมากแต่วธิ ีการชําระราคาดังกล่าวเป็ นวิธีการที่มีความเสี่ ยงสูง เนื่องจากผูน้ าํ เข้าในธุรกิจ SMEs มัก
ใช้อีเมล์เป็ นช่องทางในการติดต่อคู่คา้ เนื่องจากเป็ นช่องทางที่สะดวกและรวดเร็ ว แต่ความเสี่ ยงจากการถูกคุกคาม
โดยแฮกเกอร์มีสูงมาก ซึ่งจะเห็นได้จากการที่มีการเจาะระบบผ่านทางอีเมล์ในประเทศไทยอยูอ่ นั ดับที่ 3 จาก 250
ประเทศทัว่ โลก และในกลุ่มประเทศเอเชียประเทศไทยอยูใ่ นอันดับประเทศที่มีความเสี่ ยงจากการคุกคามของแฮก
เกอร์ ผ่านระบบไซเบอร์ เป็ นอันดับที่ 3 รองจากประเทศอินโดนี เซี ยและประเทศจีน ซึ่ งวิธีการสําคัญคือเข้ามาดัก
ปล้น เจาะความลับของเหยือ่ ทางอีเมล์ เพื่อประกอบอาชญากรรมเข้าสู่ตนเอง ยกตัวอย่างเช่น การสร้างอีเมล์ปลอม
(Fake E-mail) ซึ่งเป็ นอีเมล์ใกล้เคียงกับของคู่คา้ ในต่างประเทศเพื่อหลอกลวงให้โอนเงินค่าสิ นค้าให้ (Fraud) หรื อ
การที่ แฮกเกอร์ ใช้โปรแกรมที่ ไม่พึงประสงค์ (Malicious Code) ซึ่ งเป็ นโปรแกรมสําคัญที่ ถูกสร้ างขึ้นมาล้วง
ข้อมูลสําคัญจากผูใ้ ช้งานคอมพิวเตอร์ เช่น การใช้มลั แวร์ แกลบบิท (Grabit) โปรแกรมม้าโทรจัน (Trojan Horse)
และหนอนคอมพิวเตอร์ (Worm) เป็ นต้น โดยแฮกเกอร์จะส่งโปรแกรมที่ไม่พึงประสงค์เหล่านี้เข้าอีเมล์ของเหยื่อ
เพื่อให้สามารถเรี ยกดูรหัสผ่านของเหยื่อ (Password) และปลอมแปลงข้อมูลต่าง ๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์เข้าสู่
ตนเอง
ดังนั้นงานวิจยั ฉบับนี้มุ่งเน้นไปที่ธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศไทยซึ่งเป็ นตัวกลางในการชําระเงินระหว่าง
ประเทศว่ามีมาตรการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการถูกหลอกลวงให้โอนเงิ นผิดบัญชี อย่างไรบ้าง และธนาคาร
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พาณิ ชย์ควรมีบทบาทเพิ่มเติมหรื อไม่ในการตรวจสอบคําสัง่ การโอนเงินชําระค่าสิ นค้าระหว่างประเทศ เนื่องจาก
ในปั จจุบนั ธนาคารพาณิ ชย์เป็ นเพียงตัวกลางในการชําระราคาค่าสิ นค้าระหว่างประเทศ ไม่มีหน้าที่ตรวจสอบหรื อ
มีภาระผูกพันใด ๆ ในประเด็นความเสี่ ยงของผูป้ ระกอบการนําเข้าข้างต้น ผูป้ ระกอบการนําเข้าจึงทําได้เพียงพึ่งพา
กระบวนการทางกฎหมายซึ่ งแม้วา่ ประเทศไทยจะมีบทบัญญัติที่บงั คับใช้เกี่ยวกับการกระทําผิดของแฮกเกอร์ อัน
ได้แก่ประมวลกฎหมายอาญา และพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทําผิดเกี่ ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 แต่ก็ไม่
สามารถบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เนื่ องจากแฮกเกอร์ เป็ นเสมือนมนุษย์ล่องหน ยากต่อ
การจับกุมและการลงโทษ รวมถึงยากต่อการตรวจพบร่ องรอยในการกระทําความผิด ดังนั้นการใช้กฎหมายเป็ น
เครื่ องมือในการติดตามเงินคืนจากแฮกเกอร์จึงเป็ นเรื่ องยากยิง่ จึงต้องพึ่งพากระบวนการในการติดตามเงินคืนของ
ระบบธนาคาร เพื่อให้การใช้ Telegraphic Transfer ชําระราคาค่าสิ นค้าระหว่างประเทศเป็ นไปอย่างราบรื่ น
จากการวิจยั พบว่าแนวทางการแก้ไขปั ญหาการถูกหลอกลวงให้โอนเงินผิดบัญชีมีหลายแนวทางดังนี้
1) การพัฒนาระบบ KYC (Know Your Customer) และควรมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างธนาคาร
รวมถึงเพิ่มระดับความลึกของข้อมูลที่จะสอบถามลูกค้าก่อนการเปิ ดบัญชี เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงมิให้เกิดการเปิ ด
บัญชีของมิจฉาชีพ ซึ่งจะเสี่ ยงต่อการโอนเงินไปสู่บญั ชีของแฮกเกอร์ข้ ึน
2) การใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) เพื่อลดความเสี่ ยงจากการถูกหลอกลวงให้โอนเงินผิดบัญชี
ซึ่ งบล็อกเชน (Blockchain) เป็ นเทคโนโลยีการเก็บข้อมูลการชําระเงิ นแบบใหม่ที่ตดั คนกลางออกไป และนํา
ข้อมูลมาเก็บไว้ที่ทุกคนที่ อยู่ในระบบ และเชื่ อมต่อผูใ้ ช้ทุกคนเหมือนห่ วงโซ่ ทําให้เกิ ดความโปร่ งใสเนื่ องจาก
ธุรกรรมการโอนเงินระหว่างประเทศจะเกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อทุกฝ่ ายในเครื อข่ายยอมรับความถูกต้อง
(ผูโ้ อนเงิน ธนาคารของผูโ้ อนเงิน ผูร้ ับเงินโอน และธนาคารของผูร้ ับเงินโอน) นอกจากนี้ เมื่อข้อมูลการโอนเงิน
ถูกบันทึ กแล้วจะไม่สามารถเข้าไปแก้ไขดัดแปลงข้อมูลได้เลย ดังนั้นตัดปั ญหาเรื่ องการปลอมแปลงข้อมูลและ
สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ท้ งั หมดว่าใครโอนเงินให้ใครบ้าง
3) การจัดงานสัมมนาหรื อการจัดอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับความเสี่ ยงจากการถูกหลอกลวงให้โอนเงินผิด
บัญชี ซึ่ งวิทยากรหรื อผูบ้ รรยายอาจเป็ นเจ้าหน้าที่ ที่มีความรู ้ ความเชี่ ยวชาญด้านการค้า ระหว่างประเทศของ
ธนาคารเองหรื อการเชิญวิทยากรจากหน่วยงานรัฐ เช่น สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรื อ
ETDA ซึ่ งเป็ นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ขอ้ มูลและความเสี่ ยงใน
การทําธุรกรรมระหว่างประเทศต่างๆแก่ผปู ้ ระกอบการนําเข้า
คําสําคัญ: การโอนเงินชําระค่ าสินค้ าระหว่ างประเทศ แฮกเกอร์ การหลอกลวง

ABSTRACT

Telegraphic Transfer or T/T is the common and most popular way of paying for goods or services
worldwide. It is convenient, fast and a safe cost method. However, it is also a risky way because most of SME
importers usually contact their suppliers through emails. Even though emails are the commonly use method to
contact each other, but there also are chances to be threatened by hackers. For example, the importers might
receive fake emails that look like the emails that are sent from their suppliers abroad and fraud them to transfer
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money to the deceived bank accounts. Moreover, the hackers might create malicious code and send the victim’s
email in order to steal some confidential information or manipulate that information for their own benefits.
Therefore, this research aims to investigate the possible way to prevent and solve the swindled international
transferred and how the commercial banks in Thailand whether or not must have role to re-check the transfer
order of those T/T transactions. This is a qualitative research, which its objectives are 1.) to study the risk of SME
importers that been fraud to transfer money to someone whom not their actual sellers via Telegraphic Transfer
2.) to study how commercial banks help preventing importers from transfer money to wrong account and roles of
banks to track money back in case importers already transferred money abroad 3.) to analyze the current practice
of the law clauses of the misled international transfer in Thailand 4.) to suggest guidelines for preventing and
reducing risks that buyers might encounter from fraud transferring (T/T method) to other account that not their
suppliers from Commercial Banks in Thailand and SME importers’ perspectives.
Therefore, this research aims that commercial banks in Thailand, as the middleman of transferring
money, should have the ground rules and practices to prevent the fraud issues. For example citizens are fraud to
transfer money to swindled account. Moreover, banks should have more contributions on intensive checking
international transfers due to currently banks act only as middleman on transferring money and never had the
checking roles which leads to many misleading transferring transactions for importers and fraud issues from
hackers. Even though, Thai importers could rely on the law of the Criminal Code and the Computer-related
Crime Act 2017 , but it is not sufficient enough to put in practices because hackers are likely invisible and hard
to track or trace their transactions. Therefore, it is even harder to trace money back from hackers. Importers are
then likely depending on banks processes of telegraphic transfer to pay for their goods overseas.
The studies find the possible ways to reduce the fraud of transferring money to the deceived accounts
are as following:
1. To develop KYC (Know Your Customer) system, exchange knowledge and information between
banks as well as fixed standard questions that are essential to ask customers before allowing them to open the
accounts. This is to reduce risk of opening bank accounts by the potential deception.
2. To utilize Blockchain technology which ideally is the new database that develops to store transactions
information that is shared across a network of computers. Once a record has been added to the chain it is very
difficult to change to ensure all the copies of the database are the same. Furthermore, this database also makes
constant checks. Therefore, it helps to diminish information manipulation as well as has capability of tracing back
information.
3. To organize the seminars that give knowledge about fraud transferring by trade specialists whether
from banks or any related organizations, for example, Electronic Transactions Development Agency, ETDA (a
public organization that has depth understanding about electronic world)
KEYWORDS: Telegraphic Transfer, T/T, Hacker, Fraud
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ในปั จจุบนั ธุ รกิ จการค้าระหว่างประเทศทั้งการนําเข้า (Import) และการส่ งออก (Export) เป็ นหนึ่ งใน
ปั จจัยทางเศรษฐกิจที่มีความสําคัญต่อความเจริ ญก้าวหน้าและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็ นอย่าง
มาก อย่างไรก็ตามการนําเงินตราออกนอกประเทศหรื อนําเข้าประเทศไทยผูป้ ระกอบการนําเข้าหรื อผูป้ ระกอบ
การส่ งออกอาจไม่สามารถกระทําได้เองเนื่องจากมูลค่าของสิ นค้ามีมูลค่าสู งและหากเกิดปั ญหาเกี่ยวกับการชําระ
เงิ นจําเป็ นต้องมีตวั กลางซึ่ งมีความเชี่ ยวชาญในธุ รกิ จการค้าระหว่างประเทศเข้ามาช่วยแก้ไขปั ญหาและทําให้
การค้าระหว่างประเทศเป็ นไปอย่างราบรื่ น ดังนั้นธนาคารจึงเข้ามามีบทบาทในการชําระราคาค่าสิ นค้าระหว่าง
ประเทศ ซึ่ งในปั จจุบนั รู ปแบบการชําระเงินระหว่างประเทศที่ธนาคารเข้ามามีบทบาทมีหลายรู ปแบบ อันได้แก่
การชําระราคาล่วงหน้า (Advance Payment) การชําระเงินโดยวิธีการเปิ ดบัญชี (Open Account) การชําระราคาโดย
วิธี ก ารเรี ย กเก็ บ เงิ น ผ่า นธนาคาร (Documentary Collection or Bill for Collection) และการชํา ระราคาโดยวิธี
เอกสารเครดิต (Letter of Credit) โดยวิธีการชําระราคาค่าสิ นค้าแต่ละแบบนี้ มีท้ งั ข้อดีและข้อเสี ยแตกต่างกันไป
แล้วแต่กรณี ซึ่ งรู ปแบบการชําระเงินระหว่างประเทศที่นิยมมากที่ สุดในปั จจุบนั คือการชําระเงินแบบการชําระ
ราคาล่างหน้า (Advance Payment) และ การชําระเงินโดยวิธีการเปิ ดบัญชี (Open Account) การชําระเงินในสอง
รู ปแบบนี้เรี ยกอีกอย่างว่าการโอนเงินชําระค่าสิ นค้าระหว่างประเทศ (Telegraphic Transfer หรื อ T/T)
Telegraphic Transfer เป็ นวิธีการชําระราคาค่าสิ นค้าโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร ซึ่ งธนาคารเป็ นเพียง
ตัวกลางในการชําระเงินตามสัญญาซื้ อขายระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ ายเท่านั้น โดยผูซ้ ้ื อและผูข้ ายตกลงกันเองว่าผูซ้ ้ือ
จะชําระเงินค่าสิ นค้าก่อนผูข้ ายจึงจะทําการส่งออกสิ นค้าให้ (Advance Payment) หรื อผูข้ ายต้องส่งออกสิ นค้าก่อน
ผูซ้ ้ื อจึ งจะชําระราคาค่าสิ นค้า (Open Account) ในส่ วนของเอกสารการค้าระหว่างประเทศ เช่น ใบกํากับราคา
สิ นค้า (Invoice) ใบตราส่ งสิ นค้าทางทะเล (Bill of Lading) หรื อ ใบตราส่ งสิ นค้าทางอากาศ (Air Waybill) ผูข้ าย
ต้องส่ งมอบให้ผูซ้ ้ื อเองโดยไม่ผ่านธนาคาร เพื่อให้ผซู ้ ้ื อสําแดงเอกสารต่อกรมศุลกากรเพื่อทําพิธีการศุลกากรขา
เข้าและสามารถนําสิ นค้าออกจากท่าเรื อต่อไป
ปั จจุบนั แม้ว่าการโอนเงิ น Telegraphic Transfer จะได้รับความนิ ยมมากแต่วิธีการชําระราคาดังกล่าว
เป็ นวิธีการที่ มีความเสี่ ยงสู ง เนื่ องจากผูน้ าํ เข้าในธุ รกิ จ SMEs มักติดต่อคู่คา้ ของตนผ่านทางอีเมล์ ถึงแม้การใช้
อีเมล์ในการติดต่อเป็ นช่องทางที่สะดวกและรวดเร็ ว แต่ความเสี่ ยงจากการถูกคุกคามโดยแฮกเกอร์มีสูงมาก ดังนั้น
จะเห็ นได้จากการที่ มีการเจาะระบบผ่านทางอี เมล์ในประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 33 จาก 250 ประเทศทัว่ โลก
(Kaspersky Lab,2560) และในกลุ่มประเทศเอเชียประเทศไทยอยูใ่ นอันดับประเทศที่มีความเสี่ ยงจากการคุกคาม
ของแฮกเกอร์ ผ่านระบบไซเบอร์ เป็ นอันดับที่ 3 รองจากประเทศอินโดนี เซี ยและประเทศจีน (ปรเมศร์ เพียรสกุล,
2560)
วิธีการคุกคามของแฮกเกอร์ คือการเข้ามาดักปล้น เจาะความลับของเหยื่อทางอีเมล์ เพื่อไปประกอบ
อาชญากรรมหรื อแสวงหาประโยชน์เข้าสู่ ตนเอง เช่น การสร้างอีเมล์ปลอม (Fake E-mail) ซึ่ งเป็ นอีเมล์ใกล้เคียง
กับของคู่คา้ ในต่างประเทศเพื่อหลอกลวงให้โอนเงิ นค่าสิ นค้าให้ (Fraud) การใช้โปรแกรมที่ ไม่พึงประสงค์
(Malicious Code) ซึ่ งเป็ นโปรแกรมที่ ถู ก สร้ า งขึ้ น มาเพื่ อ ล้ว งข้อ มู ล สํ า คัญ จากผู ้ใ ช้ง านคอมพิ ว เตอร์ เช่ น
การใช้มลั แวร์ แกลบบิท (Grabit) โปรแกรมม้าโทรจัน (Trojan Horse) หนอนคอมพิวเตอร์ (Worm) เป็ นต้น โดย
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แฮกเกอร์ จะส่ งอีเมล์ที่มีโปรแกรมไม่พึงประสงค์เหล่านี้ เข้าอีเมล์เหยื่อ เพื่อให้สามารถเรี ยกดูรหัสผ่านของอีเมล์
เหยือ่ (Password) และปลอมแปลงข้อมูลต่างๆเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทางการเงินเข้าสู่ตนเอง
นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ ยวกับรู ปแบบและลักษณะของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ กรณี
หลอกลวงให้ โ อนเงิ น ผิ ด บัญ ชี ขอยกตัว อย่ า งคดี อ าชญากรรมทางคอมพิ ว เตอร์ ที่ สํ า คัญ เช่ น บริ ษัท A
ผูป้ ระกอบการนํา เข้า ซึ่ ง ทํา การซื้ อ ขายกับ บริ ษ ัทจี น ในนครเซี่ ย งไฮ้ โดยติ ด ต่ อ กับ ผ่า นทางอี เ มล์จนเริ่ มเกิ ด
ความคุน้ เคยกัน ต่อมาได้รับแจ้งทางอีเมล์วา่ ให้โอนเงินค่ามัดจําสิ นค้ากว่า 30,000 ดอลล่าร์สหรัฐ ไปยังเลขที่บญั ชี
ของธนาคารแห่งหนึ่ งในประเทศจีน ภายหลังบริ ษทั ในเซี่ยงไฮ้แจ้งว่าไม่ได้รับเงินค่ามัดจําแต่อย่างใด จึงเริ่ มมีการ
ตรวจสอบ ผลปรากฏว่าเลขที่บญ
ั ชีดงั กล่าวเป็ นของธนาคารในเมืองเซิ นเจิ้น มณฑลกวางตุง้ ทําให้นกั ธุรกิจไทย
ต้องสู ญเสี ยทั้งเงินและเวลาในการเดินทางยังประเทศจีนเพื่อดําเนิ นการแจ้งความ และยังไม่ทราบด้วยว่าตํารวจ
ติดตามคนร้ายและได้เงินมัดจํากลับคืนมาหรื อไม่ (ปรเมศร์ เพียรสกุล,2560)
ดังนั้นปั ญหาการถูกหลอกลวงให้โอนเงิ นผิดบัญชี โดยแฮกเกอร์ เป็ นปั ญหาสําหรั บผูน้ ําเข้าในธุ รกิ จ
SMEs ของประเทศไทย ธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศไทยซึ่งเป็ นตัวกลางในการชําระเงินระหว่างประเทศ จึงควรมี
มาตรการป้ องกันและปกป้ องทรัพย์สินของผูน้ าํ เข้า ซึ่ งเป็ นผูม้ าขอใช้บริ การในการโอนเงินระหว่างประเทศผ่าน
ธนาคารมากขึ้นหรื อไม่เพื่อลดความเสี่ ยงในการค้าขายระหว่างประเทศ เนื่ องจากในปั จจุบนั ธนาคารพาณิ ชย์เป็ น
เพียงตัวกลางในการชําระเงินระหว่างประเทศ ไม่มีหน้าที่ตรวจสอบหรื อมีภาระผูกพันใด ๆในประเด็นความเสี่ ยง
ของผูน้ าํ เข้าข้างต้น ผูป้ ระกอบการนําเข้าจึงทําได้เพียงพึ่งพากระบวนการทางกฎหมายซึ่งไม่สามารถนําเงินคืนมา
หรื อจับกุมคนร้ายซึ่ งเป็ นเสมือนมนุ ษย์ล่องหนนี้ ได้ ดังนั้นธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศไทยจึ งควรมีมาตรการ
เพิ่มเติมเพื่อป้ องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ลกั ษณะดังกล่าว และเมื่อเกิดการหลอกลวงให้โอนเงินผิดบัญชีข้ ึนธนาคารมี
กระบวนการติดตามเงินคืนจากธนาคารปลายทางที่โอนไปได้หรื อไม่ และผูป้ ระกอบการนําเข้ามีวิธีการใดในการ
รั บมื อกับความเสี่ ยงดังกล่าวที่ เกิ ดขึ้ น เพื่อให้การค้าระหว่างประเทศที่ ใช้การโอนเงิ นชําระค่าสิ นค้าระหว่าง
ประเทศ (Telegraphic Transfer หรื อ T/T) เป็ นเครื่ องมือในการชําระราคาเป็ นไปได้อย่างราบรื่ น

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อศึกษาความเสี่ ยงของผูน้ าํ เข้าในธุรกิจ SMEs กรณี ถูกหลอกลวงให้โอนเงินเข้าบัญชีบุคคลอื่นที่
มิใช่ผขู ้ าย โดยการใช้วธิ ีการโอนเงินชําระค่าสิ นค้าระหว่างประเทศ (Telegraphic Transfer หรื อ T/T)
(2) เพื่อศึกษากระบวนการของธนาคารพาณิ ชย์ในการป้ องกันมิให้ผนู ้ าํ เข้าโอนเงินผิดบัญชีและบทบาท
ของธนาคารในการติดตามเงินคืนจากต่างประเทศกรณี มีการถูกหลอกลวงให้โอนเงินผิดบัญชี
(3) เพื่อศึกษาวิเคราะห์กฎหมายไทยที่มีในปั จจุบนั และการบังคับใช้เกี่ยวกับการถูกหลอกลวงให้โอนเงิน
ค่าสิ นค้าระหว่างประเทศ
(4) เพื่อเสนอแนวทางในการป้ องกันและลดความเสี่ ยงที่ผซู ้ ้ื อต้องพบเจอจากการถูกหลอกลวงให้โอน
เงินเข้าบัญชีบุคคลอื่นที่มิใช่ผขู ้ าย โดยการใช้วิธีการโอนเงิน Telegraphic Transfer ในแง่มุมของธนาคารพาณิ ชย์
ในประเทศไทยและผูน้ าํ เข้าในธุรกิจ SMEs
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ในปั จ จุ บัน ธุ ร กิ จ การค้า ระหว่า งประเทศเป็ นหนึ่ ง ในปั จ จัย ทางเศรษฐกิ จ ที่ มี ค วามสํา คัญ ต่ อ ความ
เจริ ญก้าวหน้าและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็ นอย่างมาก ซึ่ งวิธีการชําระราคาค่าสิ นค้าระหว่าง
ประเทศมีหลายรู ปแบบ (สิ ริกาญจน์ แก้วธนะสิ น, 2558) ได้แก่ 1) การชําระราคาให้ผูข้ ายล่วงหน้า (Advance
Payment) 2) การชําระราคาโดยวิธีการเปิ ดบัญชี (Open Account) 3) การชําระราคาโดยวิธีการเรี ยกเก็บเงิ นผ่าน
ธนาคาร หรื อตัว๋ แลกเงินเพื่อเรี ยกเก็บ (Documentary Collection หรื อ Bill for Collection) 4) การชําระราคาโดย
วิธีเอกสารเครดิต (Documentary Credit)
จากรู ปแบบการชําระราคาค่าสิ นค้าระหว่างประเทศทั้งหมด วิธีการที่ได้รับความนิ ยมมากที่สุด คือการ
ชําระราคาให้ผขู ้ ายล่วงหน้า (Advance Payment) และการชําระราคาโดยวิธีการเปิ ดบัญชี (Open Account) หรื ออาจ
เรี ยกรวมกันว่าการโอนเงินชําระค่าสิ นค้าระหว่างประเทศ (Telegraphic Transfer หรื อ T/T) เนื่องจากเป็ นวิธีการ
ที่สะดวก รวดเร็ ว มีความคล่องตัวและอัตราค่าธรรมเนี ยมถูกที่สุดในบรรดาการชําระการค้าระหว่างประเทศทุก
รู ปแบบ อย่างไรก็ตามการชําระเงินประเภทนี้เป็ นวิธีการชําระเงินที่เสี่ ยงต่อการถูกแฮกเกอร์หลอกลวงให้โอนเงิน
เข้าบัญชีของตนเองมากที่สุดเพราะคู่คา้ ใช้อีเมล์เป็ นช่องทางในการติดต่อซื้ อขายระหว่างประเทศ ซึ่ งแฮกเกอร์มกั
ใช้ช่องทางดังกล่าวแทรกแซงการซื้อขายระหว่างประเทศของคู่คา้ เพื่อหาผลประโยชน์เข้าสู่ตนเอง ทั้งนี้หากมีการ
โอนเงินผิดบัญชีแล้วย่อมยากต่อการติดตามเงินกลับมาเพราะหากเงินถูกเข้าบัญชีของแฮกเกอร์ แล้วการจะขอถอน
เงินคืนกลับมาโดยพลการย่อมเป็ นไปไม่ได้
ในปั จจุบนั รู ปแบบของการหลอกลวงให้โอนเงินชําระค่าสิ นค้าระหว่างประเทศโดยแฮกเกอร์ สามารถ
เข้ากระทําได้หลายวิธี (ปรเมศร์ เพียรสกุล , 2560) ซึ่งแบ่งเป็ น 2 ประเด็นหลัก ๆ ได้แก่ การเข้าไปสร้างอีเมล์ข้ ึนมา
ใหม่ หรื อ Fake E-mail เพื่อให้ใกล้เคียงกับเมล์ของผูข้ ายในต่างประเทศ หรื อการใช้โปรแกรมที่ ไม่พึงประสงค์
(Malicious Software) (เรื อโทกรุ ง มโนธรรม, 2548) ซึ่งทํางานคล้ายกับไวรัสคอมพิวเตอร์ เข้าไปล้วงข้อมูลของผู ้
ซื้ อและผูข้ าย และพยายามซ่ อนตัวอยู่ในรี จิสทรี ของระบบปฏิ บตั ิการณ์ (Operating System) เพื่อให้ได้มาซึ่ งชื่ อ
ผูใ้ ช้งานระบบ (User Name) และ รหัสผ่าน (Password) ของผูข้ ายในต่างประเทศ เพื่อเข้ามาสวมรอยเป็ นผูข้ ายและ
ส่งอีเมล์ให้กบั ผูซ้ ้ือหรื อผูป้ ระกอบการนําเข้า และหลอกลวงให้โอนเงินชําระค่าสิ นค้าเข้าบัญชีของตนเอง
การกระทําของแฮกเกอร์ ในการหลอกลวงให้ผปู ้ ระกอบการนําเข้าโอนเงินผิดบัญชี สามารถวิเคราะห์
ความรับผิดทางกฎหมายที่มีต่อแฮกเกอร์ ใน 2 ส่ วน อันได้แก่ ความรับผิดตามประมวลกฎหมายอาญา (พัชริ นทร์
ในพรมราช, 2536) และ ความรับผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําผิดเกี่ ยวกับคอมพิวเตอร์ (ภานุ รังสี ส
หัส, 2533) ซึ่ งแม้ประเทศไทยจะมีบทบัญญัติที่บงั คับใช้เกี่ยวกับการกระทําผิดของแฮกเกอร์ แต่ก็ไม่สามารถใช้
กฎหมายดังกล่าวบังคับใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพได้ (องอาจ เทียนหิ รัญ , 2546) และไม่สามารถแก้ไขปั ญหาการ
หลวกลวงให้โอนเงินผิดบัญชีได้ โดยปั ญหาหลักคือไม่วา่ แฮกเกอร์จะการกระทําความผิดในรู ปแบบของการสร้าง
อีเมล์ปลอม (Fake E-mail) หรื อ การใช้โปรแกรมที่ ไม่พึงประสงค์ (Malicious Software) ผูก้ ระทําความผิดอยู่
ส่วนใดก็ได้ในโลก ดังนั้นจึงยากต่อการจับกุมและนําผูก้ ระทําผิดมาลงโทษ รวมถึงยากต่อการตรวจพบร่ องรอยใน
การกระทํา ความผิ ด (ศู น ย์เ ทคโนโลยี อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละคอมพิ ว เตอร์ แ ห่ ง ชาติ , 2559) อี ก ทั้ง แฮกเกอร์ มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่ซบั ซ้อนในการกระทําความผิดและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาและกระทําได้ง่ายแต่ยากต่อการสื บหารวมทั้งยังสู ญหายง่ายอีกด้วย ดังนั้นการ
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ใช้กฎหมายเป็ นเครื่ องมือในการติดตามเงินคืนจากแฮกเกอร์จึงเป็ นเรื่ องที่ยากยิ่ง จึงอาจต้องพึ่งพากระบวนการใน
การติดตามเงิ นคืนของระบบธนาคาร เพื่อให้การโอนเงิ นชําระค่าสิ นค้าระหว่างประเทศ (Telegraphic Transfer
หรื อ T/T) เป็ นไปอย่างราบรื่ น
นอกจากนี้ การหลอกลวงให้โอนเงินผิดบัญชีโดยแฮกเกอร์ ยงั ส่ งผลต่อต้นทุนทางธุรกรรม (Transaction
Cost) (ธรรมนิตย์ สุมนั ตกุล , 2561) และความเสี่ ยง (Risk) (วรรษพร ผิวดี , 2561) ของผูป้ ระกอบการนําเข้าไทย
และธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศไทย เนื่ องจากผูป้ ระกอบการนําเข้าต้องเสี ยเวลาและค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องและ
ติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสื บเสาะตัวตนของผูร้ ับเงินปลายทาง รวมถึงเสี่ ยงต่อความไว้เนื้อเชื่อใจของคู่คา้ ในการ
ทําการค้าระหว่างประเทศ ส่ วนธนาคารต้องทํางานซํ้าซ้อนและติดต่อธนาคารต่าง ๆ ในต่างประเทศเพื่อระงับการ
โอนเงิ นและติดตามเงินคืนให้ผปู ้ ระกอบการนําเข้า ซึ่ งกระบวนการที่เพิ่มขึ้นของธนาคารจะเกิ ดเป็ นต้นทุนทาง
ธุรกรรมของธนาคารแทนเพราะต้องมีกระบวนการในการปฏิบตั ิงานที่เพิ่มมากขึ้น ต้องใช้ท้ งั เวลาและค่าใช้จ่ายใน
การปฏิบตั ิงานที่เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งการหลอกลวงให้มีการโอนเงินผิดบัญชีโดยแฮกเกอร์ เป็ นปั ญหาอาชญากรรม
ทางเศรษฐกิจ (Economic of Crime) รู ปแบบหนึ่งที่สาํ คัญ (Gary S. Becker, 2561) เพราะก่อให้เกิดความเสี ยหาย
ต่อทรัพย์สินของบุคคลและองค์กรผูป้ ระกอบการนําเข้า จากการวิเคราะห์จากทฤษฎี อาชญากรรมทางคอมพิว
เตอร์ นั้นพบว่าบุคคลตัดสิ นใจที่จะก่ออาชญากรรมหรื อการหลอกลวงให้โอนเงินผิดบัญชีน้ นั ผ่านมีความมีเหตุมี
ผลทางเศรษฐศาสตร์ และตอบสนองต่อสิ่ งจูงใจ หรื อเป็ นนักคิดคํานวณอย่างมีเหตุมีผล (Rational Calculator) นัน่
คือมีคาํ นึ งถึงอรรถประโยชน์รวมที่จะได้รับจากการก่ออาชญากรรมมากกว่าอรรถประโยชน์ที่จะได้รับหากใช้
เวลาและทรัพยากรที่มีไปในการทํางานอื่น ๆ โดยคํานึงถึงโอกาสและความน่าจะเป็ นที่จะถูกจับกุมและถูกลงโทษ

แนวทางการแก้ปัญหาการหลอกลวงให้โอนเงินผิดบัญชี
แนวทางการศึกษา

การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview)

การศึกษาข้ อมูลเชิงเอกสาร (Documentary Research)

ผูเ้ ชี่ยวชาญจากธนาคารกรุ งเทพที่มีความชํานาญและความรู ้
เกี่ยวกับการโอนชําระราคาประเภท Telegraphic Transfer

เอกสารการโอนเงินระหว่างประเทศแบบ
Telegraphic Transfer ที่มีการทําธุรกรรมจริ งพร้อม
เอกสารประกอบการโอนเงิน

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
วิธีที่ใช้ในการศึ กษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั จะใช้การวิจยั เชิ งคุณภาพโดยเน้นการวิเคราะห์จากการใช้เทคนิ คการ
สั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก (In-depth Interview) และศึ ก ษาจากเอกสารการโอนเงิ น Telegraphic Transfer ที่ มี ก ารทํา
ธุ รกรรมจริ งเพื่อให้ได้รับข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ที่มีความครบถ้วนรอบด้าน โดยผูว้ ิจยั จะรวบรวมข้อมูล
เกี่ ย วกับ การโอนเงิ น แบบ Telegraphic Transfer ทั้ง การปฏิ บัติ แ ละการแก้ปั ญ หากรณี ผูป้ ระกอบการไทยถู ก
หลอกลวงให้โอนเงินผิดบัญชี และประมวลผลเพื่อหาข้อมูลและวิเคราะห์ผลตามวัตถุประสงค์เพื่อสรุ ปผลพร้อม
จัด ทํา รายการคํา ถามเบื้ อ งต้น ในการสัม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก ต่ อ ไป หลัง จากการจัด สัม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก แล้ว ผูว้ ิจัย จะ
ประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยทําการถอดเทปมาเป็ นบทสนทนาและจัดระเบี ยบข้อมูลเพื่อสรุ ปจากการ
สัมภาษณ์ และเขียนผลการศึกษาโดยแยกตามวัตถุประสงค์การศึกษาโดยการพรรณนาเชิงอธิบาย
4.2 การคัดเลือกผู้ให้ สัมภาษณ์
ผูว้ ิจยั คัดเลือกจากผูเ้ ชี่ ยวชาญจากธนาคารกรุ งเทพที่ มีความรู ้ ความชํานาญเกี่ ยวกับการโอนเงิ นแบบ
Telegraphic Transfer ซึ่งจะให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับระเบียบวิธีปฏิบตั ิของพนักงานในการรับชําระราคาระหว่างประเทศ
สภาพปั ญหาที่ลูกค้าถูกหลอกลวงให้โอนเงินผิดบัญชีและวิธีการแก้ไขปั ญหาของเจ้าหน้าที่ธนาคารเมื่อลูกค้าถูก
หลอกลวงโดยแฮกเกอร์และการติดตามเงินคืนให้ลูกค้า
4.3 การดําเนินการสัมภาษณ์
การดําเนิ นการสัม ภาษณ์ ในครั้ งนี้ เป็ นการสัม ภาษณ์ ด้ว ยคํา ถามปลายเปิ ดจํานวน 5 คําถาม ใช้เวลา
สัมภาษณ์ประมาณ 20 นาทีต่อคน โดยเป็ นการนัดสัมภาษณ์ ณ สถานที่ที่ผใู ้ ห้สมั ภาษณ์สะดวกให้ขอ้ มูล
4.4 การวิเคราะห์ และนําเสนอข้ อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลจะเป็ นการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ โดยการประมวลแนวคิดจากการทบทวนวรรณกรรม
และผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง มาเป็ นกรอบในการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ ได้รับจากการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการและการ
สัมภาษณ์ หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องกับการถูกหลอกลวงให้โอนเงิ นผิดบัญชี ในรู ปแบบการโอนเงิ น Telegraphic
Transfer เพื่อสรุ ปผลการศึ กษา โดยอธิ บายแบบพรรณนา โดยผูว้ ิจยั จะวิเคราะห์และศึ กษาข้อมูลจากธนาคาร
พาณิ ชย์ของประเทศไทย ทั้งข้อมูลเชิงเอกสารวิชาการและระเบียบปฏิบตั ิของธนาคารต่อผูม้ าขอใช้บริ การโอนเงิน
Telegraphic Transfer
ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั จะวิเคราะห์ถึงการใช้ทฤษฎี ทางเศรษฐศาสตร์ ในเรื่ องของทฤษฎี ความเสี่ ยง (Risk) ทฤษฎี
ต้นทุ นทางธุ รกรรม (Transaction Cost) และ ทฤษฎี อาชญากรรมทางเศรษฐกิ จ (Economic of Crime) เพื่อเป็ น
กรอบในการวิเคราะห์ เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของงานศึ กษาและนําเสนอผลการวิเคราะห์ ในรู ปแบบของการ
วิเคราะห์เชิ งพรรณนา (Descriptive Analysis) เพื่อเป็ นแนวทางในการแก้ไขปั ญหาการหลอกลวงให้โอนเงินผิด
บัญชีให้เป็ นรู ปธรรมและมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น

5. สรุ ปผลการวิจัย

จากการศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินชําระราคาค่าสิ นค้าระหว่างประเทศ
และการสัมภาษณ์เชิ งลึก พบว่าในปั จจุบนั ธนาคารมีมาตรการป้ องกันการโอนเงินผิดบัญชี ที่มีประสิ ทธิ ภาพ ทั้ง
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การใช้ความรู ้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ธนาคารในการให้ขอ้ มูลและความเสี่ ยงในการโอน
เงินระหว่างประเทศแก่ลูกค้า รวมถึงการใช้ระบบป้ องกันการปราบปรามการฟอกเงิน และ ฐานข้อมูลรายชื่อบุคคล
ที่ควรเฝ้าระวัง (Sanction and Warning List, Political Exposed Persons : PEP) เพื่อป้ องกันธุรกรรมที่มีความเสี่ ยง
ถูกหลอกลวงให้โอนเงินหรื อการทุจริ ตและการฟอกเงินต่าง ๆ อย่างไรก็ตามแม้มีมาตรการดังกล่าวแล้วก็ยงั ไม่
สามารถลดปั ญหาดังกล่าวได้ดีเท่าที่ควร ดังนั้นเพื่อลดปั ญหาการถูกหลอกลวงให้โอนเงินผิดบัญชีโดยแฮกเกอร์
ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) ได้เสนอมาตรการอื่นเพิม่ เติมเพื่อลดความเสี่ ยงจากปั ญหาดังกล่าว ได้แก่ 1) การ
พัฒนาระบบ KYC (Know Your Customer) และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างธนาคาร 2) การใช้เทคโนโลยี
บล็อกเชน (Blockchain) เพื่อลดความเสี่ ยงจากการถูกหลอกลวงให้โอนเงินผิดบัญชี 3) การจัดงานสัมมนาหรื อ
การจัดอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับความเสี่ ยงจากการถูกหลอกลวงให้โอนเงินผิดบัญชี ซึ่ งมาตรการเหล่านี้ สามารถ
ช่วยอุดช่องโหว่หรื อจุดอ่อนของการโอนเงินชําระค่าสิ นค้าระหว่างประเทศ (Telegraphic Transfer หรื อ T/T) ได้
นอกจากนี้ การเพิ่ ม มาตรการข้า งต้น สามารถช่ ว ยลดความเสี่ ย งทางธุ ร กิ จ (Business Risk) ของ
ผูป้ ระกอบการนําเข้าได้ เนื่ องจากการหลอกลวงของแฮกเกอร์ เป็ นการกระทําที่ส่งผลต่อความสามารถในการทํา
กําไรของบริ ษทั และอาจกระทบถึงความไว้เนื้ อเชื่ อใจในการทําการค้าระหว่างประเทศอีกด้วย ดังนั้นการเพิ่ม
มาตรการของทางธนาคารจะช่วยลดความเสี่ ยงดังกล่าวไปได้มาก อย่างไรก็ตามการเพิ่มมาตรการถือเป็ นการเพิ่ม
ต้นทุนทางธุรกรรมในทางเศรษฐศาสตร์ เนื่องจากทางธนาคารต้องมีกระบวนการที่เพิ่มขึ้นและต้องมีกระบวนการ
ในการปฏิบตั ิงานที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นต้องใช้ท้ งั เวลาและค่าใช้จ่ายในการปฏิบตั ิงานที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน
นอกจากนี้เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) และการพัฒนาระบบ KYC (Know Your Customer) เป็ น
การเพิ่มต้นทุนการก่ออาชญากรรมของแฮกเกอร์ กล่าวคือตามทฤษฎี อาชญากรรมทางเศรษฐกิ จ (Economic of
Crime) อาชญากรจะตัดสิ นใจก่ออาชญากรรมก็ต่อเมื่อประเมินได้วา่ ผลประโยชน์จากการก่ออาชญากรรมสู งกว่า
ต้นทุนการก่ออาชญากรรม ดังนั้นแฮกเกอร์ จะก่ออาชญากรรมก็ต่อเมื่อประเมินแล้วว่าตนจะได้รับผลประโยชน์
จากการก่ออาชญากรรมมากกว่าต้นทุนของการก่ออาชญากรรมที่เสี ยไป ดังนั้นการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนและ
การพัฒนาระบบ KYC เข้ามาเป็ นเครื่ องมือป้ องกันความเสี่ ยงจากการหลอกลวงให้โอนเงิ นผิดบัญชี ทําให้แฮก
เกอร์ ตอ้ งใช้ความรู ้ ความสามารถ เวลา รวมถึงอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีในการก่ออาชญากรรมมากขึ้นกว่าเดิม ทํา
ให้ส่งผลต่อแรงจูงใจและการตัดสิ นใจในการก่ออาชญากรรมของแฮกเกอร์
อย่างไรก็ตามการพัฒนาระบบ KYC การใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) และการจัดงานสัมมนา
หรื อการจัดอบรมให้ความรู ้ สามารถนํามาใช้เป็ นแนวทางการแก้ปัญหาทางนิ ติศาสตร์ ได้บางส่ วน กล่าวคือการ
พิสูจน์ตวั ตนของผูก้ ระทําความผิด และการตรวจพบร่ องรอยในการกระทําความผิดสามารถทําได้ง่ายขึ้น แต่ตอ้ ง
ขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยหลายประการ อย่างไรก็ตามแฮกเกอร์ สามารถอยู่ส่วนใดก็ได้ในโลก ดังนั้นจึงยากต่อการจับกุม
และนําผูก้ ระทําความผิดมาลงโทษ ดังนั้นปั ญหาทางด้านการบังคับใช้กฎหมายก็ยงั คงมีอยูเ่ ช่นเดิม

6. อภิปรายผล

ผลงานวิจยั ฉบับนี้ มีความสอดคล้องกับแนวคิดของ Gary S. Becker ที่กล่าวไว้วา่ อาชญากรจะตัดสิ นใจ
ก่ออาชญากรรมหากประเมินได้วา่ ผลประโยชน์ของการก่ออาชญากรรมสู งกว่าต้นทุนการก่ออาชญากรรม ดังนั้น
หากต้องการให้อาชญากรรมลดลงต้องค้นหาแนวทางที่จะทําให้ตน้ ทุนการก่ออาชญากรรมสูงกว่าผลประโยชน์ที่
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ได้จากการก่ออาชญากรรม ดังนั้นการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน และ การพัฒนาระบบ KYC เข้ามาเป็ นเครื่ องมือ
ป้ องกันความเสี่ ยงจากการหลอกลวงให้โอนเงินผิดบัญชี ทําให้แฮกเกอร์ตอ้ งใช้ความรู ้ ความสามารถ เวลา รวมถึง
อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีในการก่ออาชญากรรมมากขึ้นกว่าเดิม ทําให้ส่งผลต่อแรงจูงใจและการตัดสิ นใจในการก่อ
อาชญากรรมของแฮกเกอร์

7. ข้ อเสนอแนะ

เมื่ อ ผูซ้ ้ื อ และผูข้ ายตกลงเลื อกใช้ Telegraphic Transfer เป็ นเครื่ อ งมื อ ในการชํา ระค่า สิ น ค้า ระหว่าง
ประเทศ อาจไม่ทราบถึงความเสี่ ยงของการชําระราคาค่าสิ นค้าดังกล่าว ดังนั้นคู่คา้ ทั้งสองฝ่ ายควรปรึ กษาธนาคาร
ของตน ซึ่ งมีความรู ้ ความเชี่ ยวชาญในการทําธุ รกรรมระหว่างประเทศ สามารถแนะนําวิธีการป้ องกันการถูก
หลอกลวงทางอี เมล์แ ละทํา ให้ปั ญหาการถู ก หลอกลวงให้โอนเงิ น ผิดบัญชี โ ดยแฮกเกอร์ ล ดลง ซึ่ ง นอกจาก
Telegraphic Transfer จะเป็ นเครื่ องมื อในการชําระราคาค่าสิ นค้ารู ปแบบหนึ่ งแล้ว ยังมี เครื่ องมือการชําระเงิ น
รู ปแบบอื่น ๆ ที่มีความเสี่ ยงน้อยกว่า Telegraphic Transfer ซึ่งธนาคารสามารถให้ขอ้ มูลและแนะนําผูซ้ ้ือและผูข้ าย
ต่อไปได้
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งานวิจัยนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึ กษาสิ ทธิ ของสาธารณชนในการเข้าถึ งจุลชี พที่ ถูกฝากไว้เพื่อการขอรับ
สิ ทธิบตั รในประเทศไทย ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของการเปิ ดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาความรู ้
และการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สงั คมตามเจตนารมณ์ของกฎหมายสิ ทธิ บตั ร โดยศึกษาและวิเคราะห์สิทธิ ทาํ นอง
เดียวกันในกฎหมายของประเทศต่างๆได้แก่ สหรัฐอเมริ กาและยุโรป รวมถึงข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ สนธิ สัญญากรุ งบูดาเปสท์ว่าด้วยการจัดตั้งระบบรับฝากจุลชี พระหว่างประเทศเพื่อกระบวนการในการ
ขอรับสิ ทธิ บตั ร (Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the
Purpose of Patent Procedure 1977) และกฎเกณฑ์ภายใต้สนธิสัญญากรุ งบูดาเปสท์ฯ เพื่อเปรี ยบเทียบกับสิ ทธิของ
สาธารณชนในการเข้าถึงจุลชีพที่ถูกฝากไว้เพื่อการขอรับสิ ทธิ บตั รในประเทศไทย และหาแนวทางในการพัฒนา
กฎเกณฑ์การฝากจุลชีพเพื่อการขอรับสิ ทธิ บตั รของประเทศไทย ในอันที่จะทําให้สาธารณชนมีสิทธิ ในการเข้าถึง
จุลชีพที่ถูกฝากไว้เพื่อการขอรับสิ ทธิ บตั รได้อย่างแท้จริ งตามหลักกฎหมายสิ ทธิ บตั ร ซึ่ งจากการศึกษาวิจยั พบว่า
กฎหมายสิ ทธิบตั รของไทยกําหนดให้มีการฝากจุลชีพประกอบการยืน่ คําขอรับสิ ทธิบตั รในสิ่ งประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับ
จุลชีพใหม่ รวมทั้งกรรมวิธีทางจุลชีววิทยาและการใช้จุลชีพดังกล่าว เพื่อการเปิ ดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์อย่าง
สมบูรณ์และชัดเจนตามเงื่อนไขการขอรับสิ ทธิ บตั ร แต่ยงั ไม่ได้กาํ หนดกฎเกณฑ์เรื่ องขั้นตอน/รายละเอียดในการ
ฝากจุลชีพ และข้อกําหนดอื่น ซึ่ งผูข้ อรับสิ ทธิ บตั รหรื อเจ้าของสิ ทธิ บตั รจําเป็ นต้องดําเนิ นการรวมถึงผลของการ
ไม่ปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ดงั กล่าว ดังนั้น ผูเ้ ขียนจึงเสนอแนะให้มีการปรับปรุ งแก้ไขและเพิ่มเติมกฎเกณฑ์ดงั กล่าว
ในงานวิจัยฉบับนี้ เพื่อทําให้สาธารณชนมี สิท ธิ ในการเข้าถึ งจุ ลชี พดังกล่า วได้ตามเจตนารมณ์ ของกฎหมาย
สิ ทธิบตั ร
คําสําคัญ: สิ ทธิของสาธารณชน / จุลชีพที่ถูกฝาก /สิ ทธิบตั ร
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ABSTRACT

This research focuses on the public rights of access to the deposited microorganisms for patent
application in Thailand. The deposit of microorganisms is the part of invention disclosure to give rise to the
development of knowledge and technology transfer to society in accordance with the spirit of the patent law. The
methodology includes comparative study of the same rights in the laws of the United States of America, Europe
and the Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purpose of
Patent Procedure 1977 and its Regulation, with the laws of Thailand. The purpose of the study is to search
guideline to amend Thai Patent Law in order to provide the rights for the public to access the deposited
microorganisms for patent application in Thailand according to the principle of patent law.
Refer to the author’s study, Thai Patent Law requires that microorganisms must be deposited for patent
application in new microbiological inventions, microbiological processes and the use of those microorganisms,
to disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete in accordance with the requirement of patent
application. However, Thai Patent Law has not been defined regulations on procedures of the microorganism
deposit for patent application and other necessary regulations that the applicants or patent owners must proceed.
As a consequence, the author suggests in this research that the modifications of law should be made, to provide
the public rights of access to the deposited microorganisms in accordance with the patent law.
KEYWORDS: Public Rights of Access/ Deposited Microorganisms / Patent

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

กฎหมายสิ ทธิ บัตรมี ร ากฐานมาจาก 2 ทฤษฎี หลัก ได้แก่ ทฤษฎี สิทธิ ตามธรรมชาติ (Natural Rights
Theory) ซึ่ งมุ่งคุ ม้ ครองสิ ทธิ ของนักประดิ ษฐ์ และทฤษฎี ว่าด้วยเศรษฐกิ จ (Economic Theory) ซึ่ งมุ่งคุ ม้ ครอง
ประโยชน์ของสาธารณะ 1 โดยทฤษฎีวา่ ด้วยเศรษฐกิจเป็ นแนวคิดพื้นฐานที่ขบั เคลื่อนการสร้างระบบสิ ทธิบตั รใน
ปั จจุบนั 2 ซึ่ งอยูบ่ นพื้นฐานของการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ระหว่างนักประดิษฐ์และสังคม โดยรัฐทําหน้าที่เป็ น
ตัวกลางในการแลกเปลี่ยน กล่าวคือ นักประดิษฐ์จะได้รับสิ ทธิ ทางกฎหมายจากรัฐในการแสวงหาประโยชน์จาก
การประดิษฐ์คิดค้นของตนแต่เพียงผูเ้ ดียว แลกเปลี่ยนกับการยอมเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการประดิษฐ์คิดค้น หรื อที่
เรี ยกว่า “ข้อมูลสิ ทธิ บตั ร” นั้นแก่รัฐเพื่อนํามาเผยแพร่ แก่สังคัม ดังนั้น การนําข้อมูลสิ ทธิ บตั รมาเผยแพร่ ให้สงั คม
ได้ใช้ประโยชน์ จึงเป็ นเป้ าประสงค์อนั สําคัญของกฎหมายสิ ทธิบตั ร 3
0

1

2

จักรกฤษณ์ ควรพจน์. (2544). กฎหมายสิ ทธิบัตร [แนวความคิดและบทวิเคราะห์ ] แก้ ไขเพิ่มเติมและปรั บปรุ งใหม่ (พิมพ์ครั้ งที่ 2).
กรุ งเทพมหานคร: สํานักพิมพ์นิติธรรม.หน้า 37.
2
บริ การส่ งเสริ มงานตุลาการ. (2532). กฎหมายทรัพย์สินทางปั ญญา (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุ งเทพมหานคร : สํานักพิมพ์ชุติมาการพิมพ์.
3
จักรกฤษณ์ ควรพจน์. อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 1. หน้า 36-38.
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ด้ว ยเหตุ น้ ี กฎหมายสิ ท ธิ บัต รจึ ง กํา หนดเงื่ อ นไขถึ ง 4 ประการในการพิ จ ารณา ก่ อ นที่ จ ะให้สิ ท ธิ
ประโยชน์ ดัง กล่ า วแก่ นัก ประดิ ษ ฐ์ ซึ่ งได้แ ก่ 4 เป็ นการประดิ ษ ฐ์ ใ หม่ (Novelty) มี ข้ ัน การประดิ ษ ฐ์ ที่ สู ง ขึ้ น
(Inventive Step) สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรมได้ (Industrial Applicability) 5 และต้องเปิ ดเผย
รายละเอียดการประดิษฐ์อย่างสมบูรณ์และชัดเจนจนถึงระดับที่ผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขานั้นสามารถเข้าใจและปฏิ บตั ิ
ตามได้เป็ นผลสําเร็ จ อีกทั้งกฎหมายสิ ทธิบตั รของหลายประเทศยังกําหนดให้ผขู ้ อรับสิ ทธิบตั รต้องเปิ ดเผยวิธีการ
ที่ดีที่สุด (Best Mode) ด้วย 6 เพื่อรับรองว่าข้อมูลสิ ทธิ บตั รที่ได้รับตอบแทนกลับมานั้นคุม้ ค่ากับการที่สังคมต้องถูก
กี ดกันจากการใช้ประโยชน์ในข้อ มูลความรู ้ ดัง กล่ า ว 7 ข้อมูลสิ ทธิ บัตรดังกล่า วจึ งมี คุ ณค่ามหาศาลทั้งในทาง
เศรษฐกิจ คือ สามารถสร้างกําไรได้ และในทางสังคม คือ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 8 โดยใน
อดีตข้อมูลสิ ทธิ บตั รดังกล่าวอยูใ่ นรู ปแบบของเอกสารตีพิมพ์เป็ นลายลักษณ์อกั ษรและรู ปภาพเท่านั้น ซึ่ งเพียงพอ
ต่อการอธิบายรายละเอียดการประดิษฐ์อย่างสมบูรณ์และชัดเจนจนผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขานั้นสามารถปฏิบตั ิตามสิ่ งที่
บรรยายไว้ได้เป็ นผลสําเร็ จ 9
อย่างไรก็ตาม เมื่ อวิทยาศาสตร์ มีความก้าวหน้ามากขึ้น จนสามารถนําเอาความรู ้ทางด้านต่างๆ ของ
วิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้กบั สิ่ งมีชีวติ ได้ ทําให้มีการยืน่ คําขอรับสิ ทธิบตั รในการประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับสิ่ งมีชีวิตขึ้น
หรื อที่เรี ยกว่าการประดิษฐ์ในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ และนําไปสู่ปัญหาของการเปิ ดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์
ตามเงื่ อนไขของกฎหมาย ซึ่ งมาจากสาเหตุหลัก 2 ประการ คื อ การบรรยายสภาพหรื อลักษณะของสิ่ งมี ชีวิต
โดยอาศัยเพียงลายลักษณ์อกั ษรหรื อรู ปภาพนั้นไม่เพียงพอที่จะทําให้เข้าใจในสภาพหรื อลักษณะของสิ่ งมีชีวิตนั้น
ได้อย่างแท้จริ ง และการประดิษฐ์ในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพให้เป็ นผลสําเร็ จได้น้ นั ต้องอาศัยต้นแบบสิ่ งมีชีวิตซึ่ ง
ได้แก่ จุลชีพ (Microorganisms) ที่เกี่ยวข้องมาร่ วมในการประดิษฐ์ดว้ ย 10 เพื่อแก้ไขปั ญหาดังกล่าวจึงเกิดแนวปฏิบตั ิ
ในการฝากจุลชีพเพื่อการขอรับสิ ทธิบตั รขึ้นเป็ นครั้งแรกที่สหรัฐอเมริ กา โดยสํานักสิ ทธิบตั รและเครื่ องหมายการค้า
สหรัฐอเมริ กา (The United States Patent and Trademark Office: USPTO) แนะนําให้ผูข้ อรับสิ ทธิ บตั รทําการจุล
ชีพไว้กบั สถาบันรับฝาก (Depositary) ซึ่งเปิ ดให้บริ การรับฝากจุลชีพและผูข้ อรับสิ ทธิบตั รจะต้องยินยอมให้มีการ
เผยแพร่ จุลชี พดังกล่าวแก่ สาธารณชนด้วย เนื่ องจากจุลชี พดังกล่าวถือเป็ นข้อมูลสิ ทธิ บตั รรู ปแบบหนึ่ ง ดังนั้น
สาธารณชนจึ งต้องสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้เช่นเดี ยวกับข้อมูลสิ ทธิ บตั รทัว่ ไป 11 แนวปฏิ บตั ิดงั กล่าว
ได้รับการยอมรั บอย่างกว้างขวางว่าเป็ นวิธีก ารที่ ดีที่สุดในการเปิ ดเผยรายละเอี ยดของการประดิ ษฐ์ในสาขา
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เทคโนโลยีชีวภาพได้อย่างสมบูรณ์และชัดเจนแก่ สาธารณชนได้ตามเงื่ อนไขของกฎหมาย 12 ซึ่ งนําไปสู่ การที่
ประเทศต่างๆ กําหนดกฎเกณฑ์การฝากจุลชีพเพื่อการขอรับสิ ทธิบตั รขึ้น
สําหรับกฎหมายสิ ทธิบตั รไทยกําหนดกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการฝากจุลชีพเพื่อการขอรับสิ ทธิบตั รไว้ในรู ป
ของกฎกระทรวงและประกาศกรมทรัพย์สินทางปั ญญา ซึ่งกําหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการฝากจุลชีพไว้เพียง 3 เรื่ อง
ได้แก่ การประดิษฐ์ที่ตอ้ งทําการฝากจุลชีพ กําหนดเวลาการยื่นข้อมูลเกี่ยวกับการฝากจุลชีพ และสถาบันรับฝาก
จุ ล ชี พ ที่ ไ ด้รั บการรั บรอง ดัง นั้น จะเห็ น ได้ว่า เมื่ อผูข้ อรั บสิ ทธิ บัตรทํา การฝากจุ ลชี พ ไว้กับสถาบันรั บฝากที่
กฎหมายรับรอง ก็เป็ นอันสิ้ นสุ ดหน้าที่ซ่ ึ งผูข้ อรับสิ ทธิ บตั รต้องปฏิบตั ิ โดยผูข้ อรับสิ ทธิ บตั รไม่มีหน้าที่อื่นใดต้อง
ปฏิบตั ิอีก เช่น การฝากจุลชีพอย่างต่อเนื่องตลอดอายุการคุม้ ครองสิ ทธิบตั ร หรื อการฝากจุลชีพซํ้าในกรณี ที่จุลชีพ
ที่ฝากไว้แต่เดิมนั้นสู ญหายหรื อเสื่ อมสภาพ ที่สาํ คัญคือกฎหมายสิ ทธิ บตั รของไทยไม่ได้มีกาํ หนดหลักเกณฑ์ใน
การให้จุลชีพแก่สาธารณชน ด้วยเหตุน้ ี สาธารณชนจึงยังไม่มีสิทธิ เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากจุลชีพที่ถูกฝากไว้
เพื่อการขอรับสิ ทธิ บตั รในประเทศไทย ซึ่ งขัดกับหลักกฎหมายสิ ทธิ บตั ร เพราะในขณะที่เจ้าของสิ ทธิ บตั รได้รับ
การคุม้ ครองสิ ทธิ เด็ดขาดหรื อสิ ทธิ แต่เพียงผูเ้ ดียว (Exclusive rights) ในการแสวงหาประโยชน์จากการประดิษฐ์
นั้นอย่างเต็มที่ แต่สาธารณชนไม่อาจเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากจุลชีพดังกล่าวได้ และขัดกับเจตนารมณ์ในการ
ถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการประดิษฐ์ใหม่ให้แก่สงั คม
11

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

1.2.1 เพื่อศึกษา วิเคราะห์และทําความเข้าใจ รวมถึงเปรี ยบเทียบสิ ทธิของสาธารณชนในการเข้าถึงจุลชีพ
ที่ ถูกฝากไว้เพื่อการขอรับสิ ทธิ บตั รในกฎหมายของประเทศต่างๆ และข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ ยวข้อง กับ
กฎหมายของประเทศไทย
1.2.2 เพื่อหาแนวทางในการพัฒนากฎเกณฑ์การฝากจุลชี พเพื่อการขอรั บสิ ทธิ บตั รของประเทศไทย
ในอันที่ จะทําให้สาธารณชนมีสิทธิ ในการเข้าถึงจุลชี พที่ ถูกฝากไว้เพื่อการขอรับสิ ทธิ บตั รได้อย่างแท้จริ งตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมายสิ ทธิบตั ร และหาแนวทางที่สาธารณชนจะสามารถใช้สิทธิ ภายใต้กฎหมายอื่นเพื่อเข้าถึงจุล
ชีพที่ถูกฝากไว้เพื่อการขอรับสิ ทธิ บตั ร ในระหว่างที่กฎหมายสิ ทธิ บตั รของไทยยังไม่ให้สิทธิ ในการเข้าถึงจุลชีพ
ดังกล่าว

3. สมมติฐาน

กฎหมายสิ ทธิบตั รไทยกําหนดให้มีการฝากจุลชีพที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ เพื่อการเปิ ดเผยรายละเอียด
การประดิ ษฐ์อย่างสมบูรณ์และชัดเจน อันจะทําให้สังคมไทยมีโอกาสเรี ยนรู ้และรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีใน
การประดิ ษฐ์ใหม่ได้ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายสิ ทธิ บตั ร แต่กฎหมายสิ ทธิ บตั รไทยยังไม่ได้กาํ หนดขั้นตอน
รายละเอี ย ด และข้อ ปฏิ บัติ อื่ น สํา หรั บ การฝากจุ ล ชี พ ซึ่ ง ผูข้ อรั บ สิ ท ธิ บัต รหรื อ เจ้า ของสิ ท ธิ บัต รจํา เป็ นต้อง
ดําเนิ นการ รวมถึงผลของการไม่ปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ดงั กล่าว เพื่อให้สาธารณชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์
จากจุ ลชี พดังกล่าวได้ ส่ งผลให้สาธารณชนไม่มีโอกาสเรี ยนรู ้ และรั บการถ่ายทอดเทคโลยีในการประดิ ษฐ์ที่
12
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เกี่ยวกับจุลชีพที่ถูกฝากเพื่อการขอรับสิ ทธิ บตั รในประเทศไทย ดังนั้น กฎเกณฑ์การฝากจุลชีพของไทยจึงสมควร
ได้รับการปรับปรุ งแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้สาธารณชนมีสิทธิ เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากจุลชีพดังกล่าว เพื่อเรี ยนรู ้
และรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการประดิษฐ์ใหม่ดงั กล่าวได้อย่างแท้จริ งตามเจตนารมณ์ของกฎหมายสิ ทธิบตั ร

4. ขอบเขตการศึกษา
สิ ทธิบตั ร

ในงานวิจยั ฉบับนี้มีขอบเขตการศึกษาวิจยั ดังนี้
1.4.1 การศึกษากรอบแนวคิดเกี่ยวกับสิ ทธิ ของสาธารณชนในการเข้าถึงจุลชีพที่ถูกฝากไว้เพื่อการขอรับ

1.4.2 การศึกษาและวิเคราะห์สิทธิของสาธารณชนในการเข้าถึงจุลชีพที่ถูกฝากไว้เพื่อการขอรับสิ ทธิบตั ร
ในกฎหมายสิ ทธิ บตั รของประเทศต่างๆ และข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ ยวข้อง เพื่อเปรี ยบเทียบกับกฎหมาย
สิ ทธิบตั รของประเทศไทย
1.4.3 การศึกษาและวิเคราะห์สิทธิของสาธารณชนในการเข้าถึงจุลชีพที่ถูกฝากไว้เพื่อการขอรับสิ ทธิบตั ร
ของประเทศไทย ทั้งภายใต้กฎหมายสิ ทธิ บตั รของไทยและกฎหมายอื่น เพื่อหาแนวทางในการพัฒนากฎเกณฑ์
การฝากจุลชีพฯ เพื่อทําให้สาธารณชนมีสิทธิ ในการเข้าถึงจุลชีพดังกล่าวภายใต้กฎหมายสิ ทธิ บตั รของไทย และ
เพื่อหาแนวทางในการใช้สิทธิ ของสาธารณชนภายใต้กฎหมายอื่นในระหว่างที่กฎหมายสิ ทธิ บตั รของไทยยังไม่มี
กฎระเบียบที่ส่งเสริ มให้สาธารณชนใช้สิทธิในการเข้าถึงจุลชีพดังกล่าวได้จริ ง

5. วิธีดําเนินการศึกษา

การศึ กษาวิจยั นี้ ใช้การวิจยั เอกสาร โดยศึ กษาค้นคว้าและรวบข้อมูล จากกฎหมาย ระเบี ยบ ข้อบังคับ
หนังสื อตํารา บทความ วารสารและข้อเขียนทางวิชาการ รวมทั้งข้อมูลที่ได้ทางเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต (Internet)
หรื อตามเว็บไซต์ (Website) ต่าง ๆ

6. ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ

(1) การวิจยั นี้ ทาํ ให้เข้าใจและทราบถึงความแตกต่างของสิ ทธิ ในการเข้าถึงจุลชี พที่ ถูกฝากไว้เพื่อการ
ขอรั บสิ ทธิ บตั รของสาธารณชน ภายใต้กฎหมายสิ ทธิ บตั รของประเทศต่างๆ และข้อตกลงระหว่างประเทศที่
เกี่ยวข้อง เมื่อเปรี ยบเทียบกับกฎหมายของประเทศไทย
(2) การวิจยั นี้ทาํ ให้ทราบแนวทางในการพัฒนากฎเกณฑ์การฝากจุลชีพฯ เพื่อทําให้สาธารณชนมีสิทธิใน
การเข้าถึงจุลชีพที่ถูกฝากไว้เพื่อการขอรับสิ ทธิบตั รได้ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายสิ ทธิบตั ร และแนวทางในการ
ใช้สิทธิฯ ภายใต้กฎหมายอื่นในระหว่างที่กฎหมายสิ ทธิบตั รของไทยยังไม่ให้สิทธิฯ ดังกล่าว

7. ผลการวิจัย

จากการศึกษาวิจยั พบว่า กฎหมายสิ ทธิบตั รของไทยกําหนดให้มีการฝากจุลชีพที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์
เพื่อการเปิ ดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์อย่างสมบูรณ์และชัดเจนตามเงื่ อนไของกฎหมาย และกําหนดกฎเกณฑ์
การฝากจุลชี พเพื่อการขอรับสิ ทธิ บตั ร ซึ่ งอยู่ในรู ปแบบของกฎกระทรวงและประกาศกรมทรัพย์สินทางปั ญญา
ไว้เพียง 3 ประการ ได้แก่ ประการแรก ผูข้ อรับสิ ทธิบตั รในการประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับจุลชีพใหม่ตอ้ งทําการฝากจุลชีพ
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เพื่อการขอรับสิ ทธิ บตั รหรื ออนุ สิทธิ บตั ร ประการที่ สอง ผูข้ อรับสิ ทธิ บตั รต้องทําการฝากจุลชี พดังกล่าวไว้กบั
สถาบันรับฝากที่กรมทรัพย์สินทางปั ญญารับรอง และประการที่สาม ผูข้ อรับสิ ทธิ บตั รต้องยื่นข้อมูลเกี่ยวกับการ
ฝากจุลชีพมาพร้อมกับคําขอรับสิ ทธิ บตั ร และจากการศึกษากฎเกณฑ์การฝากจุลชี พ/ชี ววัตถุของสหรัฐอเมริ กาและ
ยุโรป รวมถึงสนธิ สัญญากรุ งบูดาเปสท์ฯ และกฎเกณฑ์ภายใต้สนธิ สัญญาฯ เปรี ยบเทียบกับกฎเกณฑ์การฝากจุลชีพ
ของไทย ผูเ้ ขียนพบว่ากฎเกณฑ์การฝากจุลชีพของไทยแต่ยงั ขาดข้อกําหนดที่สาํ คัญในเรื่ องขั้นตอนและเงื่อนไขของ
การฝากจุลชีพ อันได้แก่ กําหนดเวลาการฝากจุลชีพ สภาพและระยะเวลาการฝากจุลชีพ รวมถึงเรื่ องมาตรฐานของ
สถาบันรับฝาก เรื่ องหลักเกณฑ์การให้จุลชีพ เรื่ องหลักเกณฑ์การฝากจุลชีพซํ้า และเรื่ องผลของการไม่ปฏิบตั ิตาม
กฎเกณฑ์ดงั กล่าว ซึ่งส่งผลให้สาธารณชนไม่มีสิทธิในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จุลชีพที่ถูกฝากไว้เพื่อการขอรับ
สิ ทธิบตั รภายใต้กฎหมายสิ ทธิบตั รของไทย
ด้ว ยเหตุ น้ ี กฎเกณฑ์ก ารฝากจุ ล ชี พ ของไทยจึ งสมควรได้รั บปรั บปรุ ง แก้ไ ขและเพิ่ ม เติ ม ให้มี ความ
ครบถ้วน เพื่อทําให้สาธารณชนภายในประเทศไทยมีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์จุลชีพที่ถูกฝากไว้ได้ภายใต้หลัก
กฎหมายสิ ทธิ บตั ร ทั้งในการศึกษาค้นคว้าระหว่างอายุการคุม้ ครองสิ ทธิ บตั ร หรื อในการแสวงหาประโยชน์อื่นๆ
ภายหลังสิ้นสุดอายุการคุม้ ครองสิ ทธิบตั ร เพื่อทําให้สาธารณชนได้เรี ยนรู ้และรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ
การประดิษฐ์ใหม่ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายสิ ทธิบตั ร
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) การปรับปรุ งแก้ไขและเพิ่มเติมกฎเกณฑ์การฝากจุลชีพในรู ปแบบประกาศของกรมทรัพย์สินทาง
ปั ญญา เนื่ องจากกฎเกณฑ์การฝากจุลชีพเป็ นเรื่ องวิธีปฏิบตั ิและเป็ นเรื่ องทางเทคนิค ซึ่ งสมควรกําหนดในรู ปแบบ
ประกาศของกรมทรัพย์สินทางปั ญญาที่สามารถปรับปรุ งแก้ไขและเพิ่มเติมกฎเกณฑ์ฯ ได้อย่างรวดเร็ วและคล่องตัว
โดยผูเ้ ขี ยนได้เสนอแนะแนวทางในการปรั บปรุ งแก้ไขและเพิ่ มเติ มกฎเกณฑ์ฯ พร้ อ มหลัก การเหตุผ ลประกอบ
ดังต่อไปนี้
กฎเกณฑ์ ฯ ในปัจจุบัน
แนวทางในการปรับปรุ งแก้ไขและเพิม่ เติม
หมวดขั้นตอนและเงื่อนไขของการฝากจุลชีพเพื่อการขอรับสิ ทธิบัตร
1.รายละเอียดการประดิษฐ์ ที่ต้องทําการฝากจุลชีพ
1.1.ความหมายของจุ ล ชี พ: ไม่ ไ ด้ ไม่จาํ เป็ นต้องกําหนดนิ ยามของจุลชี พไว้ แต่กรมทรั พย์สินทางปั ญญาควรวาง
กําหนด
แนวทางในการพิจารณาเบื้องต้นไว้ในคู่มือการตรวจสอบฯ แทน
เหตุผล: เพราะความหมายในทางวิทยาศาสตร์ยงั ไม่มีความชัดเจน
1.2.การประดิษฐ์ที่ตอ้ งทําการฝาก กําหนดให้การประดิษฐ์ที่ผขู ้ อรับสิ ทธิ บตั รต้องทําการฝากจุลชี พเพื่อการขอรั บ
จุ ล ชี พ: การประดิ ษ ฐ์ที่ เกี่ ยวกับจุล สิ ทธิบตั ร ได้แก่ การประดิษฐ์ท่ีเกี่ยวกับจุลชีพทั้งสายพันธุ์เดิมและสายพันธุ์ใหม่
ชี พ ใหม่ ร วมทั้ งกรรมวิ ธี ท างจุ ล รวมทั้งกรรมวิธีทางจุลชีววิทยา และการใช้จุลชีพดังกล่าว ซึ่งไม่สามารถบรรยาย
ชี ววิทยาและการใช้จุลชี พดังกล่าว รายละเอียดการประดิษฐ์ให้บุคคลผูม้ ีความชํานาญในสาขาวิชาการนั้นๆ เข้าใจ
ซึ่ งไม่สามารถบรรยายรายละเอียด ได้
การประดิ ษ ฐ์ ใ ห้ บุ ค คลผู ้มี ค วาม เหตุผล: เพราะการประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับจุลชีพเดิมก็อาจประสบปั ญหาในการ
ชํานาญในสาขาวิชาการนั้นๆ เข้าใจ เปิ ดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์อย่างสมบูรณ์รัดกุมและชัดแจ้งตามเงื่อนไขของ
ได้
กฎหมายเช่นเดียวกัน
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1.3. ข้อ ยกเว้น การฝาก นําแนวปฏิบตั ิในคู่มือการตรวจสอบฯ 2555 ที่วางแนวปฏิบตั ิวา่ ผูข้ อรับสิ ทธิบตั รไม่
จุลชีพ: ไม่ได้กาํ หนด
จําเป็ นต้องมีการฝากจุลชี พหรื อยื่นหนังสื อรับรองการฝากฯ หากจุลชีพที่เกี่ยวข้อง
กับการประดิ ษฐ์น้ นั เป็ นที่ รู้จกั กันอย่างแพร่ หลายหรื อเป็ นจุลชี พซึ่ งบุคคลผูม้ ี ค วาม
เชี่ยวชาญในสาขาวิทยาการด้านนั้นๆ เข้าใจและผลิตได้ง่าย มากําหนดเป็ นในประกาศ
ของกรมทรัพย์สินทางปั ญญาให้ชดั เจน
เหตุ ผ ล: เพราะเป็ นการตั้ง สิ ทธิ ตามกฎหมายให้แ ก่ ผูข้ อรั บสิ ทธิ บัตร และทําให้
ผูข้ อรับสิ ทธิบตั รไม่ตอ้ งเสี ยค่าบริ การในการฝากเก็บจุลชีพดังกล่าวโดยไม่จาํ เป็ น
2.กําหนดเวลาการฝากจุลชีพและกําหนดเวลาการยื่นข้ อมูลเกีย่ วกับการฝากจุลชีพ
2.1.กํ า หนดเวลาการ กําหนดให้ฝากจุลชีพไม่ชา้ กว่าวันยืน่ คําขอรับสิ ทธิบตั ร
ฝ า ก จุ ล ชี พ : ไ ม่ ไ ด้ เหตุผล: เพื่อจะไม่เกิดประเด็นปั ญหาเรื่ องกําหนดเวลาในการฝากจุลชีพ ซึ่ งมีผลต่อ
กําหนด
ความสมบูรณ์ของคําขอรับสิ ทธิ บตั ร และผูข้ อรับสิ ทธิ บตั รจะไม่ถูกปฏิเสธการอ้าง
สิ ทธิ ในวันที่ ยื่นคําขอรั บสิ ทธิ บัตรครั้ งแรก (Priority Date) ในประเทศไทย เพื่อ
ขอรับสิ ทธิ บตั รในอีกหลายประเทศที่ กาํ หนดให้ผูข้ อรับสิ ทธิ บตั รต้องฝากจุ ล ชี พ
ภายในวันที่ยนื่ คําขอรับสิ ทธิบตั ร
2.2.กําหนดเวลาการยื่น นําแนวปฏิ บตั ิในคู่มือการตรวจสอบฯ 2555 เรื่ องระยะเวลาผ่อนผันสําหรับการยื่น
ข้อ มู ล เกี่ ย วกับการฝาก หนังสื อรั บรองการฝากจุลชี พ ซึ่ งวางแนวปฏิ บัติให้ผูข้ อรั บสิ ทธิ บตั รขอผ่อนผัน
จุลชี พ: ในเวลาเดียวกับ ระยะเวลาการยื่น หนังสื อ รั บ รองการฝากจุ ล ชี พ ได้ไ ม่ เ กิ น 90 วัน มากํา หนดใน
การยืน่ คําขอรับสิ ทธิบตั ร ประกาศของกรมทรัพย์สินทางปั ญญาให้ชดั เจน
เหตุผล: เพราะเป็ นการตั้งสิ ทธิ ตามกฎหมายให้แก่ผูข้ อรับสิ ทธิ บตั ร และไม่กระทบ
ต่อการเปิ ดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์อย่างสมบูรณ์รัดกุมและชัดแจ้งตามเงื่อนไข
ของกฎหมาย
3.สภาพและระยะเวลาของการฝากจุลชีพ
3.1.สภาพของจุ ล ชี พ : กําหนดให้จุลชีพที่ฝาก ต้องอยูใ่ นสภาพที่มีชีวติ และในกรณี ที่ไม่ได้ทาํ การฝากจุลชีพ
ไม่ได้กาํ หนด
ไว้กบั สถาบันรับฝากระหว่างประเทศ ซึ่ งทําการตรวจสอบสภาพการมีชีวิตของจุลชี พ
ก่อนการรับฝาก โดยผูข้ อรับสิ ทธิ บตั รจะต้องยื่นหนังสื อรับรองสภาพการมีชีวิตของ
จุลชีพ มาพร้อมกับการยืน่ คําขอรับสิ ทธิบตั รด้วย
เหตุผล: เพื่อให้สถาบันรับฝากเก็บรักษาจุลชี พที่ สามารถใช้ประโยชน์ได้ตามคํา
ขอรับสิ ทธิบตั ร
3.2.ระยะเวลาการฝาก กําหนดระยะเวลา 30 ปี นับจากวันที่ทาํ การฝากจุลชีพ และเป็ นเวลาอย่างน้อย 5 ปี
จุลชีพ: ไม่ได้กาํ หนด
ภายหลังจากการขอรับจุลชีพครั้งล่าสุด
เหตุผล: เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลซึ่งกําหนดขึ้นตามสนธิสญ
ั ญากรุ งบูดาเปสท์ฯ
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หมวดสถาบันรับฝากและมาตรฐานของสถาบันรับฝากทีส่ ามารถฝากจุลชีพเพื่อการขอรับสิทธิบัตร
1.สถาบันรับฝาก:
1) ปรับปรุ งแก้ไขประกาศฯ โดยกําหนดสถานที่ ฝากจุลชี พฯ ใหม่ เป็ น 2 ประเภท
1) สถาบันรับฝาก
ดังนี้ สถาบันรับฝากระหว่างประเทศ และสถาบันรับฝากอื่นๆ ที่มีการประกาศรับรอง
ระหว่างประเทศ
เป็ นครั้งๆ ไป
จํานวน 22 แห่ง
2) กําหนดให้ผูข้ อรับสิ ทธิ บตั รต้องฝากจุลชีพกับสถาบันรับฝากที่ได้รับการรับรอง
2) สถาบันรับฝากต่าง ภายในประเทศก่อน ยกเว้นกรณี ที่มีความจําเป็ น (ในกรณี ที่ประเทศไทยยังไม่ได้เข้า
ประเทศ จํานวน 3 แห่ง เป็ นภาคีของสนธิสญ
ั ญากรุ งบูดาเปสท์ฯ)
3) สถาบันรับฝาก
เหตุผล: เพราะสถาบันรับฝากระหว่างประเทศมีมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ และจะ
ภายใน ประเทศ
ช่วยลดขั้นและความยุ่งยากในการประกาศรับรองสถาบันรับฝากฯ ใหม่อยู่เรื่ อยๆ
จํานวน 2 แห่ง
ทําให้ผูข้ อรั บสิ ทธิ บัตรมี ทางเลื อกมากขึ้ น และทําให้สาธารณชนภายในประเทศ
เข้าถึงจุลชีพดังกล่าวได้ง่ายขึ้น
2.มาตรฐานของสถาบัน กําหนดเรื่ องมาตรฐานในแนวทางเดียวกับสนธิสนธิสญ
ั ญากรุ งบูดาเปสท์ฯ
รับฝาก: ไม่ได้กาํ หนด เหตุผล: เพื่อให้จุลชีพถูกเก็บรักษาไว้ในสถาบันรับฝากที่มีมาตรฐานสากล
หมวดหลักเกณฑ์ การให้ จุลชีพ
1.กําหนดเวลาการให้ กําหนดเวลาการให้จุลชี พแก่ สาธารณชนในกรณี ที่มีการอนุ มตั ิ สิทธิ บตั รแล้ว และ
จุลชีพ: ไม่ได้กาํ หนด การให้จุลชี พก่ อนการอนุ ม ัติสิทธิ บัตร เฉพาะแก่ บุคคลที่ ร้องขอ เพื่อความจําเป็ น
เกี่ยวกับกระบวนการต่างๆ ภายใต้กฎหมายสิ ทธิบตั ร เช่น ผูค้ ดั ค้าน ฯลฯ
เหตุ ผ ล: เพราะก่ อ นอนุ มตั ิ สิท ธิ บัต รนั้น ผูข้ อรั บสิ ทธิ บัตรยัง ไม่ส ามารถปกป้ อง
ผลประโยชน์ของตนเองได้
2.ขั้นตอนการให้จุลชีพ: กําหนดขั้นตอนการให้จุลชีพ ดังต่อไปนี้
ไม่ได้กาํ หนด
1) บุคคลที่ร้องขอจะต้องทําคําขอรับจุลชีพ
2) กรมทรัพย์สินทางปั ญญาเป็ นผูร้ ับรองในคําขอว่ามีการยื่นคําขอรับสิ ทธิ บตั รที่อา้ ง
ถึงในจุลชีพที่ฝากและบุคคลที่ร้องขอเป็ นผูม้ ีสิทธิรับจุลชีพ
3) กรมทรั พย์สินทางปั ญญาทําสําเนาคําขอพร้อมคํารั บรองดังกล่าวให้แก่ สถาบัน
รับฝาก และผูข้ อรับสิ ทธิบตั รหรื อเจ้าของสิ ทธิบตั ร
เหตุผล: เพราะเป็ นวิธีการที่รัดกุมและง่ายที่สุดเพื่อการคุม้ ครองประโยชน์ของเจ้าของ
สิ ทธิบตั ร หากมีการละเมิดสิ ทธิบตั รก็สามารถทําการตรวจสอบได้ง่าย เนื่องจากได้มี
การทําหนังสื อรับรองฯ และแจ้งแก่ผยู ้ นื่ คําขอรับสิ ทธิบตั รหรื อเจ้าของสิ ทธิบตั รไว้แล้ว
3.เงื่อนไขการให้จุลชีพ: กําหนดให้บุคคลที่ร้องขอจะต้องแจ้งรายละเอียดชื่ อ ที่ อยู่ และข้อมูลเพื่อการติดต่อ
ไม่ได้กาํ หนด
พร้อมทําหนังสื อรับรองว่าจะนําจุลชี พไปใช้เพื่อการศึกษาวิจยั เท่านั้นและจะไม่ส่ง
มอบจุลชีพดังกล่าวให้แก่บุคคลที่สามในระหว่างที่อายุการคุม้ ครองสิ ทธิบตั รยังไม่สิ้นสุด
เหตุผล: เพราะเป็ นวิธีการที่รัดกุมและง่ายที่สุดเพื่อการคุม้ ครองประโยชน์ของเจ้าของ
สิ ทธิบตั ร หากมีการละเมิดสิ ทธิบตั รก็สามารถทําการติดตามตรวจสอบได้ง่าย
406

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

กฎเกณฑ์ ฯ ในปัจจุบัน
แนวทางในการปรับปรุงแก้ ไขและเพิม่ เติม
หมวดหลักเกณฑ์ การฝากจุลชีพซํ้า
1.กรณี ของการฝาก กําหนดให้ผขู ้ อรับสิ ทธิ บตั รหรื อเจ้าของสิ ทธิ บตั รต้องฝากจุลชีพซํ้าในกรณี ที่สถาบัน
จุลชีพซํ้า: ไม่ได้กาํ หนด รั บฝากไม่สามารถทําการเผยแพร่ จุล ชี พต่อ สาธารณชนได้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ
เหตุผล: เพื่อทําให้สถาบันรับฝากนั้นมีจุลชีพเผยแพร่ ต่อสาธารณชนได้อยูเ่ สมอ
2.กํา หนดเวลาในการ กําหนดให้ผขู ้ อรับสิ ทธิบตั รหรื อเจ้าของสิ ทธิบตั รต้องฝากจุลชีพซํ้าภายในระยะเวลา
ฝากจุ ล ชี พ ซํ้า: ไม่ ไ ด้ 3 เดือนหลังจากวันที่ได้รับการแจ้งโดยสถาบันรับฝาก
กําหนด
เหตุผล: เพราะเป็ นระยะเวลาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสนธิสญ
ั ญากรุ งบูดาเปสท์ฯ
3.ข้อ ยกเว้น ของการ กําหนดว่าผูข้ อรั บสิ ทธิ บัตรหรื อเจ้าของสิ ทธิ บัตรไม่ ต ้องฝากจุ ลชี พซํ้า ในกรณี ที่
ฝากจุ ล ชี พ ซํ้า: ไม่ ไ ด้ สถาบันรับฝากไม่สามารถให้จุลชีพแก่ผรู ้ ้องขอได้เพราะข้อจํากัดเรื่ องการรักษาความ
กําหนด
มัน่ คงระดับชาติ และความปลอดภัยด้านสุ ขภาพและสิ่ งแวดล้อม และในกรณี ที่จุลชี พ
เป็ นที่รู้จกั แพร่ หลาย และสาธารณชนสามารถจัดหามาได้เอง
เหตุผล: เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกําหนดในสนธิสญ
ั ญากรุ งบูดาเปสท์ฯ และเพราะ
สาธารณชนสามารถเข้าถึงจุลชีพที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์ได้อยูแ่ ล้ว
หมวดผลของการไม่ ปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ ของการฝากจุลชีพ
ไม่ได้กาํ หนด
1) ผลของการไม่ฝากจุลชีพ: ผูต้ รวจสอบฯ ต้องปฏิเสธการอ้างข้อถือสิ ทธิ ที่เกี่ยวกับ
จุลชีพดังกล่าวในคําขอรับสิ ทธิบตั ร
2) ผลของการตรวจสอบแล้วพบว่าจุลชี พไม่มีชีวิต: ผูต้ รวจสอบฯ ต้องดําเนิ นการ
เหมือนว่าไม่เคยมีการฝากจุลชีพมาก่อน ซึ่งอาจส่งผลให้คาํ ขอรับสิ ทธิบตั รถูกปฏิเสธ
หรื อสิ ทธิบตั รถูกเพิกถอนได้
3) ผลของการไม่ ฝากจุ ลชี พซํ้า : ผูต้ รวจสอบฯ ต้องปฏิ เสธการอ้างข้อถื อสิ ท ธิ ใ น
คําขอรับสิ ทธิ บตั รหรื อสิ ทธิ บตั ร ซึ่ งอาจส่ งผลให้คาํ ขอรับสิ ทธิ บตั รถูกปฏิ เสธหรื อ
สิ ทธิบตั รถูกเพิกถอนได้
เหตุผล: เพราะถือว่าไม่ได้มีการเปิ ดเผยรายเอียดตามเงื่อนไขของกฎหมายสิ ทธิบตั ร
(2) สาธารณชนมีทางเลือกอีกประการในการเข้าถึงจุลชีพที่ถูกฝากไว้เพื่อการขอรับสิ ทธิ บตั ร โดยการ
ใช้สิทธิ ในรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารสาธารณะที่อยูใ่ นครอบครองของรัฐ ตามรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2560 และพระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
การศึกษาผลกระทบจากการเข้าเป็ นภาคีของสนธิสญ
ั ญากรุ งบูดาเปสท์ฯ และการเตรี ยมความพร้อมใน
เรื่ องการปรับปรุ งแก้ไขกฎหมายภายในให้รองรับการเข้าเป็ นภาคีของสนธิ สัญญาฯ รวมถึงการเตรี ยมความพร้อม
ในการพัฒนาศักยภาพของสถาบันรับฝากในประเทศที่จะสามารถยกฐานะเป็ นสถาบันรับฝากระหว่างประเทศได้
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พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจากสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ.2551 บัญญัติข้ ึนโดยมี
เจตนารมณ์ในการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค โดยนําหลักความรับผิดโดยเคร่ งครัดมาใช้ ให้ผปู ้ ระกอบการต้องรับผิดต่อผู ้
เสี ยหาย ในความเสี ยหายที่ เกิ ดจากสิ น ค้าที่ ไม่ป ลอดภัย และสิ น ค้านั้น ได้ขายให้แก่ ผูบ้ ริ โภคแล้ว ไม่ว่าความ
เสี ยหายนั้นจะเกิดจากการกระทําโดยจงใจ หรื อประมาทเลินเล่อของผูป้ ระกอบการหรื อไม่ก็ตาม ผูบ้ ริ โภคไม่ตอ้ ง
พิสูจน์ถึงความไม่ปลอดภัยของสิ นค้า
จากการที่ผูเ้ ขียนได้ศึกษา การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยความรับผิดต่อความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจากสิ นค้าที่
ไม่ปลอดภัยของไทยเปรี ยบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ พบว่าบทบัญญัติบางประการในพระราชบัญญัติความ
รับผิดต่อความเสี ยหายที่ เกิ ดขึ้น จากสิ นค้าที่ ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 กําหนดเงื่ อนไขไม่ครอบคลุมและชัดเจน
เพียงพอ จึงเป็ นเหตุให้ผูป้ ระกอบการหลุดพ้นจากความรับผิดได้ซ่ ึ งอาจกระทบต่อเจตนารมณ์ของกฎหมาย เช่น
การใช้หลักความพึงคาดหมายได้ของผูบ้ ริ โภคมาเป็ นหลักเกณฑ์การพิจารณาสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัยเพียงหลักเดียว
การให้อาํ นาจออกกฎกระทรวง ยกเว้นสิ นค้าบางชนิ ดไม่ตอ้ งอยูใ่ นบังคับกฎหมายนี้ การยกเว้นความรับผิดของ
ผูป้ ระกอบการตามมาตรา 7 การตีความขอบเขตความรับผิดต่อความเสี ยหายต่อจิ ตใจ ที่ มีเงื่ อนไขว่าต้องมีความ
เสี ยหายต่อร่ างกาย สุขภาพหรื ออนามัยแล้วมีผลต่อจิตใจ การแจ้งผูบ้ ริ โภคให้รู้วา่ เป็ นสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัย
ผูเ้ ขียนจึงเสนอให้มีการเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การพิจารณาสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัย หลักอื่นๆ ควบคู่ไปกับหลัก
ความพึงคาดหมายได้ของผูบ้ ริ โภค แก้ไขเพิ่มเติ มเหตุหลุดพ้นความรับผิดของผูป้ ระกอบการบางประการและ
เสนอให้จดั ตั้งหน่ วยงานกลางของรั ฐในการพิสูจน์สิน ค้าภายใต้ห ลักเกณฑ์ที่ เป็ นธรรม รวมทั้งจัดตั้งกองทุ น
เยียวยาความเสี ยหาย เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคที่ได้รับความเสี ยหายได้รับการชดใช้ค่าเสี ยหายที่เป็ นธรรมและรวดเร็ ว
คําสําคัญ: สิ นค้าที่ไม่ปลอดภัย, ปั ญหากฎหมาย, ความรับผิดโดยเคร่ งครัด, การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
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ABSTRACT

The Product Liability Act B.E. 2551 (2008) was promulgated with the spirit to protect consumers
through strict liability principle which entrepreneurs are liable for damages from unsafe products that are sold to
consumers regardless of the intention or negligence of the entrepreneurs. This principle waives consumers from
burden of proof on unsafe nature of the products in question.
The study that compares the enforcement of the Act in Thailand and those of foreign jurisdictions
reveals that certain provisions in the Product Liability Act B.E. 2551 do neither set comprehensive nor clear
conditions and therefore discharge the entrepreneurs from liability which could affect the spirits of the law. The
issues include; the sole implementation of foreseenability principle from consumer’s part; the delegation of
powers to Ministerial Regulations in order to exempt certain products from the Act; the exemption of
entrepreneur’s liability pursuant to Article 7; the interpretation of the scope of mental damages which includes
condition on damages to physical, health or hygiene that injure mentally; and notifications to consumers of
unsafe nature of products.
The author consequently proposes additional criteria to determine unsafe products in parallel with the
foreseenability principle, insert stricter conditions for discharge of liability and establish central proving
authority that operate under fair criteria including the compensation fund for prompt redress to affected
consumers.
KEYWORDS: unsafe products, legal problem, strict liability, consumer protection.

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

ในปั จจุ บัน การผลิตสิ นค้าเป็ นการผลิตเชิ งอุตสาหกรรม ที่ มีการใช้เทคโนโลยีข้ นั สู ง มี การผลิตเพื่ อ
จําหน่ ายทั่วโลก โดยสิ น ค้าออกสู่ ต ลาดโดยผ่านระบบการจัดจําหน่ ายที่ เปลี่ ย นมื อกัน เป็ นทอดๆ ผูผ้ ลิ ตและ
ผูบ้ ริ โภคเป็ นคู่สญ
ั ญาโดยตรงน้อยมาก เมื่อมีความเสี ยหายจากสิ นค้าไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นแก่ผบู ้ ริ โภค หากใช้หลัก
ความสัมพันธ์ตามสัญญา (Privity of Contract) ย่อมไม่สามารถฟ้องร้องผูผ้ ลิตได้เพราะผูบ้ ริ โภคมักไม่ใช่คู่สัญญา
กับผูผ้ ลิตโดยตรง และเมื่อพิจารณาถึงหลักความรับผิดทางละเมิดที่ ผูเ้ สี ยหายมีภาระการพิสูจน์วา่ ความเสี ยหาย
เกิดขึ้นจากความจงใจ หรื อประมาทเลินเล่อในกระบวนการผลิตในขั้นตอนใด ก็ยอ่ มยากแก่การนําสื บและยากที่
จะผูบ้ ริ โ ภคจะได้รับ การชดใช้ค่ าเสี ย หายและเยีย วยา(สุ ษ ม ศุ ภ นิ ตย์,2544) จึ งมี ก ารนําหลัก ความรั บ ผิ ด โดย
เคร่ งครัด (Strict Liability) มาใช้แทนเพื่อสร้างความมัน่ ใจแก่ผูบ้ ริ โภคและสังคมว่าสิ นค้าที่ ออกสู่ ตลาดมีความ
ปลอดภัย ดังนั้น ผูท้ ี่ควรจะต้องรับผิดตามแนวคิดเรื่ องความรับผิดในผลิตภัณฑ์ที่บกพร่ อง (Product Defect Based
Liability) ก็คือผูผ้ ลิต เพราะผูผ้ ลิตย่อมจะไม่นาํ สิ นค้าที่ชาํ รุ ดบกพร่ องออกสู่ตลาด (อนันต์ จันทรโอภากร,2545)
ประเทศไทยนําหลักความรับผิดโดยเคร่ งครัดมาใช้ โดยตราพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสี ยหาย
ที่เกิดขึ้นจากสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ.2551 ให้ผปู ้ ระกอบการ ทั้งผูอ้ อกแบบ ผูผ้ ลิต ผูน้ าํ เข้า หรื อผูข้ ายรับผิดชอบ
ความเสี ยหาย โดยผูบ้ ริ โภคไม่ตอ้ งพิสูจน์ความไม่ปลอดภัยของสิ นค้าจากการผลิ ต การออกแบบ หรื อการให้
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คําแนะนํา คําเตือน หรื อให้ขอ้ มูลสําคัญต่อการบริ โภคสิ นค้าอย่างปลอดภัย เมื่อใช้ไปได้ระยะหนึ่ งก็พบว่า ใน
พระราชบัญญัติน้ ี มีบทบัญญัติยกเว้นความรับผิดบางประการที่เป็ นเหตุให้ผปู ้ ระกอบการหลุดพ้นจากความรับผิด
จนอาจกระทบต่อเจตนารมณ์ ของกฎหมายซึ่ งเป็ นสภาพปั ญ หาที่ นํามาสู่ ก ารศึ กษาวิจัยในครั้ งนี้ ได้แก่ การมี
บทบัญญัติยกเว้นความรับผิดของผูป้ ระกอบการไว้ในมาตรา 7 โดยมิ ได้มีการกําหนดเงื่ อนไขการพิสูจน์ของ
ผูป้ ระกอบการไว้อย่างเข้มงวด การบัญญัติขอบเขตความรับผิดของผูป้ ระกอบการให้ครอบคลุมถึงความเสี ยหาย
ต่อจิตใจแต่ตอ้ งอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขว่าความเสี ยหายต่อจิตใจต้องเป็ นผลเนื่องมาจากความเสี ยหายทางกายภาพเท่านั้น
การมี บทบัญ ญัติยกเว้น “สิ นค้าตามที่ กาํ หนดไว้ในกฎกระทรวง” ไม่ตอ้ งอยู่ในบังคับพระราชบัญญัติน้ ี การที่
ผูป้ ระกอบการแจ้งผูบ้ ริ โภคให้รู้วา่ เป็ นสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัย จะถือว่าเตือนแล้วจึงเป็ นข้อต่อสู ้เพื่อไม่ตอ้ งรับผิดตาม
มาตรา 7 (2) ได้หรื อไม่ และปั ญหากฎหมายที่ เกี่ ยวข้องอีกประการหนึ่ งคื อการใช้หลักความคาดหมายได้ของ
ผูบ้ ริ โภคมาเป็ นหลักเกณฑ์ใช้พิจารณาสิ นค้าที่ ไม่ปลอดภัยเพียงหลักเดียว ดังนี้ ในกรณี ที่มีพฤติการณ์บางอย่าง
เกิ ดขึ้นแล้วไม่อาจใช้หลักความคาดหมายได้ของผูบ้ ริ โภค ก็อาจมีปัญหาว่าจะใช้หลักเกณฑ์ใดในการพิจารณา
ต่อไป
ปั ญหาทางกฎหมายที่ เกิ ดขึ้ นข้างต้น ล้วนส่ งผลให้ผูป้ ระกอบการหลุดพ้นจากความรับผิดได้ ทําให้
ผูบ้ ริ โภคที่ได้รับความเสี ยหายจากสิ นค้าไม่ได้รับการเยียวยาอย่างเป็ นธรรม ส่ งผลกระทบต่อหลักความรับผิดโดย
เคร่ งครัดเป็ นอย่างมาก จึ งต้องศึ กษาวิจัยแสวงหามาตรการบังคับ ใช้กฎหมายมิ ให้กระทบต่อเจตนารมณ์ ของ
กฎหมาย เพื่ อ ให้ผูบ้ ริ โภคได้รับ ความคุ ม้ ครองอย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม อี กทั้งเกิ ดดุ ล ยภาพระหว่างการ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาความหมาย ทฤษฎี และพัฒนาการของกฎหมายว่าด้วยความรับผิดต่อความเสี ยหายที่เกิดขึ้น
จากสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัย ทั้งกฎหมายต่างประเทศ และกฎหมายไทย
2. เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายว่าด้วยความรับผิดในผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยและต่างประเทศ
3. เพื่อวิเคราะห์ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยความรับผิดต่อความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจากสิ นค้าที่ไม่
ปลอดภัย ต่อกรณี เหตุหลุดพ้นความรับผิดของผูป้ ระกอบการที่มีผลกระทบต่อการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค และกรณี อื่น
ที่เกี่ยวข้อง
4. เพื่อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปั ญหาการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยความรับผิดต่อความเสี ยหายที่
เกิ ดขึ้ นจากสิ นค้าที่ ไม่ปลอดภัย ต่อกรณี เหตุหลุดพ้นจากความรับผิดของผูป้ ระกอบการที่ มีผลกระทบต่อการ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค และกรณี อื่นที่เกี่ยวข้อง

3. กรอบแนวคิด ทฤษฎี และพัฒนาการของกฎหมายว่ าด้ วยความรับผิดในผลิตภัณฑ์

3.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดในผลิตภัณฑ์ (Product Liability)
1) ทฤษฎี ความรับผิดทางสัญญา (Contractual Liability) ความรับผิดทางสัญญาเป็ นผลมาจากการ
ไม่ ป ฏิ บัติ ต ามสั ญ ญาแล้ว เกิ ด ความเสี ย หาย ฝ่ ายที่ ผิ ด สั ญ ญาต้อ งชดใช้ค่ า เสี ย หาย ความรั บ ผิ ด ทางสั ญ ญามี
พัฒนาการมาจากแนวคิดเรื่ องปั จเจกชนนิ ยม (Individualism) ปั จเจกชนตัดสิ นใจได้อย่างเสรี โดยบุคคลมีเสรี ภาพ
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ที่จะทําสัญญาผูกมัดตนเองได้ การจํากัดเสรี ภาพของบุคคลจะเกิดขึ้นได้ก็ดว้ ยการใช้เสรี ภาพของบุคคลนั้นเอง
(ศนันท์กรณ์ โสตถิพนั ธุ์, 2550) แนวคิดเรื่ องหลักเสรี ภาพในการทําสัญญา (Freedom of Contract) เป็ นที่ยอมรับ
กัน อย่างแพร่ ห ลายส่ งผลต่ อ หลัก ความรั บ ผิ ด ทางสั ญ ญาในการซื้ อ ขายสิ น ค้า ถื อ หลัก ว่าให้ฝ่ ายผูซ้ ้ื อ ต้อ งใช้
วิจารณญาณเลื อกซื้ อด้วยความระมัดระวัง (Caveat Emptor) ผูซ้ ้ื อจะต้องใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบ
สิ นค้าขณะรับมอบ หากสิ นค้าชํารุ ดบกพร่ องผูซ้ ้ื อจะต้องรับผลความเสี ยหายแห่ งการเลือกซื้ อนั้นเอง (ชัยวัฒน์
วงศ์วฒั นศานต์, 2543) แต่หลักความรับผิดทางสัญญามีขอ้ จํากัดคือผูใ้ ช้สิทธิ เรี ยกร้องให้ผูข้ ายรับผิดนั้นต้องมีนิติ
สัมพันธ์ทางสัญญาระหว่างผูข้ ายกับผูซ้ ้ื อดังนั้นเมื่อเกิดความเสี ยหายขึ้นจากสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัยก็จะส่ งผลต่อการ
ใช้สิทธิ เรี ยกร้องในมูลเหตุเดียวกันเป็ นทอดๆ ในบางกรณี ผไู ้ ด้รับความเสี ยหายจากสิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์ อาจเป็ น
ผูใ้ ช้สินค้าซึ่ งไม่ได้ซ้ื อสิ นค้าโดยตรง ความรับผิดทางสัญ ญาอาจเป็ นอุปสรรคในการคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคที่ มิใช่
คู่สัญญาได้ ตัวอย่างคําพิพากษาในคดี เรื่ องหนึ่ งคือ คดี ระหว่าง Winter Bottom กับ Wright ในปี ค.ศ.1842 ศาล
พิ พ ากษาว่าความเสี ยหายที่ เกิ ด จากรถลากของกรมไปรษณี ยห์ ัก ลงขณะที่ โจทก์บังคับ รถอยู่ โจทก์ไม่ มี สิ ท ธิ
เรี ยกร้องจากจําเลย ซึ่ งเป็ นคู่สัญญาตามสัญญาซื้ อขายและซ่อมบํารุ งกับกรมไปรษณี ยไ์ ด้ แม้จาํ เลยจะมิได้ทาํ ตาม
สัญญาซ่อมบํารุ ง แต่โจทก์หาใช่เป็ นคู่สัญญากับจําเลย จึงไม่มีอาํ นาจตามกฎหมายที่จะเรี ยกให้จาํ เลยรับผิดเพราะ
จําเลยประมาทเลินเล่อ (Henderson and Tweski, 1992)
2) ทฤษฎีความรับผิดทางละเมิด (Torts Liability) เป็ นการฟ้องให้ผผู ้ ลิตหรื อผูข้ ายรับผิดทางละเมิด
ในเรื่ องความประมาทเลินเล่อ (Negligence) ซึ่ งการฟ้องคดีละเมิดผูเ้ สี ยหายฟ้องผูผ้ ลิตได้โดยตรง และการฟ้องคดี
ละเมิดเพราะประมาทเลินเล่อ เป็ นการกล่าวหาว่าผูผ้ ลิตหรื อผูข้ ายกระทําด้วยความประมาทเลินเล่อในการผลิต
การออกแบบ การตรวจสอบ การทดสอบ การบรรจุ การลําเลียงขนส่ งสิ นค้า หรื อการให้ขอ้ มูลที่ ไม่เพียงพอแก่
ผูบ้ ริ โภค เกี่ยวกับการใช้สินค้าหรื อการเตือนให้รู้ถึงภยันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากสิ นค้านั้น เป็ นเหตุให้สินค้านั้นขาด
ความปลอดภัย และก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวติ ร่ างกาย และทรัพย์สินของผูบ้ ริ โภค ในการจะพิจารณาว่าผูผ้ ลิตหรื อ
ผูข้ ายประมาทเลินเล่อหรื อไม่ โดยปกติก็จะเปรี ยบเที ยบกับการกระทําของบุคคลที่ ตอ้ งมีความระมัดระวังตาม
สมควร (Reasonable Person) แต่ ศ าลบางประเทศนํามาตรฐานของบุ ค คลผู ้มี ค วามรู ้ ค วามชํา นาญทางธุ ร กิ จ
เช่ นเดี ยวกับผูผ้ ลิ ตหรื อผูข้ ายที่ ถูกฟ้ องร้องมาเปรี ยบเที ยบ (อนันต์ จันทรโอภากร, 2545) แต่ปัญหาการฟ้ องคดี
ประมาทเลินเล่อ ก็คือผูเ้ สี ยหายต้องมีภาระพิสูจน์ถึงความประมาทเลินเล่อของผูผ้ ลิตหรื อผูข้ ายซึ่ งเป็ นเรื่ องยุง่ ยาก
เนื่ องจากเทคโนโลยีการผลิตและรู ปแบบการบริ หารจัดการทางการตลาดปั จจุบนั โอกาสที่ผูเ้ สี ยหายเข้าถึงข้อมูล
การผลิตแทบเป็ นไปไม่ได้ ผูบ้ ริ โภคที่ ได้รับความเสี ยหายจึงไม่อาจพิสูจน์ได้วา่ ความชํารุ ดบกพร่ องของสิ นค้าที่
เกิ ดความเสี ยหายแก่ผูบ้ ริ โภค เกิ ดจากความประมาทเลินเล่อของผูใ้ ดที่ เกี่ยวข้องในทางการตลาดของสิ นค้านั้น
ดังนั้นเพื่อเป็ นการลดภาระการพิสูจน์ของผูบ้ ริ โภคที่ ได้รับความเสี ยหาย ศาลในหลายประเทศจึงนําเอาหลักใน
กฎหมายลัก ษณะพยานคื อ หลัก การกระทําที่ ไ ม่ มี ผูอ้ ื่ น รู ้ เห็ น (Res Ipsa Loquitur) มาใช้ เพื่ อ อนุ ม านว่าจําเลย
ประมาทเลิ นเล่อ ภาระการพิสูจน์ (Burden of Proof) ถูกโยนไปอยู่กบั จําเลยที่ จะต้องแสดงให้ศาลเห็ นว่าความ
เสี ยหายที่เกิดขึ้นแก่โจทก์น้ นั ไม่ได้เป็ นผลมาจากความประมาทเลินเล่อของจําเลย (อนันต์ จันทรโอภากร, 2545)
3.2 พัฒนาการของกฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑ์ (Product Liability Law)
เนื่ องมาจากอุปสรรคในการนําหลักเรื่ องความรับผิดตามสัญญาและความรับผิดทางละเมิดมาใช้ในคดี
ความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจากสิ นค้าไม่ปลอดภัย จึงมีความพยายามที่จะหาเหตุผลอธิบายว่า ใครคือผูท้ ี่ตอ้ งรับผิดชอบ
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เมื่อมีความเสี ยหายเกิดจากสิ นค้าที่ขายในตลาด เพื่อให้ผเู ้ สี ยหายในฐานะผูบ้ ริ โภคได้รับการชดใช้ค่าเสี ยหายที่เป็ น
ธรรม เหมาะกับสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป โดยใช้หลักว่าเมื่อสิ นค้าสู่ ตลาดย่อมเป็ นปริ ยายว่าสิ นค้าปลอดภัย
หากมีความเสี ยหายเกิดขึ้นผูผ้ ลิตจึงเป็ นผูท้ ี่ตอ้ งรับผิดชอบ (สุ ษม ศุภนิ ตย์, 2544) ในที่ สุดจึ งได้มีการพัฒนาหลัก
กฎหมายความรับผิดในผลิตภัณ ฑ์ (Product Liability Law) มาใช้ โดยมีหลักการสําคัญคื อ แม้ผูเ้ สี ยหายจะมิ ใช่
คู่สญ
ั ญาโดยตรงก็มีสิทธิเรี ยกร้องได้ และในคําพิพากษาหลายคดีเกิดแนวความรับผิดที่เรี ยกว่า No Fault หรื อหลัก
ที่ถือว่าแม้จาํ เลยจะมิได้กระทําโดยประมาทเลินเล่อก็ตอ้ งรับผิดในความเสี ยหายนั้น อันเป็ นที่มาของหลักความรับ
ผิดในผลิตภัณฑ์ที่อาศัยหลักความรับผิดโดยเคร่ งครัดทางละเมิด (Strict Liability in Torts)
การฟ้องร้องคดีความรับผิดในผลิตภัณฑ์ตามกฎหมายสหรัฐอเมริ กา ได้มียกเลิกหลักความสัมพันธ์ตาม
สัญญา (Privity of Contract) โดยศาลสู งแห่ งมลรัฐแคลิฟอร์ เนี ย ซึ่ งกล่าวว่าความรับผิดในความเสี ยหายที่เกิดขึ้น
จากสิ นค้าที่ชาํ รุ ดบกพร่ อง (Product Liability) เป็ นความรับผิดโดยผลของกฎหมาย ไม่ใช่โดยผลของสัญญา ตั้งแต่
ช่วงค.ศ.1960เป็ นต้นมา ศาลของสหรัฐอเมริ กาได้นาํ หลักความรับผิดโดยเคร่ งครัด (Strict Liability) มาใช้แทน
หลักความประมาทเลินเล่อ (Negligence) อย่างแพร่ หลายในคดีละเมิด (อนันต์ จันทรโอภากร, 2545) เช่น ในคดี
Greenman v. Yuba Power Products, Inc. ปี ค.ศ.1963 ผูเ้ สี ยหายได้รับเครื่ องกลึงไม้เป็ นของขวัญ จากภรรยา ซึ่ ง
ผูเ้ สี ยหายได้ศึกษาคู่มือการใช้อย่างละเอียดแล้ว แต่ในขณะที่กาํ ลังใช้เครื่ องกลึงไม้ ไม้ได้หลุดออกมาและกระแทก
เข้าที่หน้าผากผูเ้ สี ยหายได้รับบาดเจ็บ ศาลได้พิพากษาว่าผูผ้ ลิตสิ นค้าต้องรับผิดในความเสี ยหายอย่างเคร่ งครัดใน
กรณี ที่สินค้าได้ผลิตและนําออกมาจําหน่ าย แล้วภายหลังได้เกิ ดอุบัติเหตุทาํ ให้เกิ ดความเสี ยหาย เนื่ องจากเป็ น
สิ นค้าที่ไม่ปลอดภัย
ในเครื อ รั ฐ ออสเตรเลี ย มี ก ารปรั บ ปรุ ง กฎหมายขึ้ น ใหม่ ชื่ อ ว่า The Trade Practices Act 1974 เป็ น
กฎหมายที่ มีบทบาทในการทําธุ รกิ จอย่างยิ่ง ทั้งในแง่การกําหนดพฤติกรรมที่ ถือว่าเป็ นการกระทําทางการค้าที่
ต้องห้ามตามกฎหมาย รวมตลอดถึงกรณี ความรับผิดทางแพ่งของผูป้ ระกอบธุรกิจที่มีความบกพร่ องในสิ นค้าหรื อ
ผลิตภัณฑ์ ต่อผูบ้ ริ โภคที่ไม่ใช่คู่สญ
ั ญากับผูผ้ ลิตเพราะไม่ได้เป็ นผูซ้ ้ือกับผูผ้ ลิตโดยตรง กฎหมายฉบับนี้ กาํ หนดว่า
ความรับผิดในความชํารุ ดบกพร่ องของสิ นค้า ควรเป็ นความรับผิดของผูผ้ ลิตมากกว่าผูข้ ายปลีก เนื่องจากทั้งระบบ
การผลิต การแสดงฉลาก การกระจายสิ นค้า และส่ งเสริ มการขายเป็ นการกระทําของผูผ้ ลิต (The Trade Practices
Act 1974, 1994)
สําหรับสหภาพยุโรปมีกฎหมายเกี่ ยวกับความรับผิดในผลิตภัณฑ์ชื่อว่า EC Directive ซึ่ งสร้างหลักการ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคและหลักความสมดุลระหว่างผลประโยชน์ของผูบ้ ริ โภคและผูผ้ ลิต โดยกําหนดให้ผผู ้ ลิตรับผิด
ในความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจากสิ นค้าที่ ชาํ รุ ดบกพร่ อง ซึ่ งหมายความว่าผูบ้ ริ โภคสามารถเชื่อว่าสิ นค้าที่ นาํ ออกวาง
จําหน่ ายมี ความปลอดภัย EC Directive มีเนื้ อหาเกี่ ยวกับความรับผิดในผลิ ตภัณฑ์ ในกรณี ที่ผูบ้ ริ โภคซึ่ งได้รับ
ความเสี ยหายอันเนื่องมาจากความชํารุ ดบกพร่ องของสิ นค้าไม่ใช่คู่สัญญากับผูผ้ ลิต ความรับผิดตาม EC Directive
จึ งไม่ใช่ความรับผิดทางสัญญาแต่เป็ นความรับผิดทางละเมิด โดยใช้แนวคิดของตัวผลิ ตภัณฑ์ก่อให้เกิ ดความ
เสี ยหาย (Product Defect-Based Liability) ไม่ ใ ช่ พ ฤติ ก รรมของผู ้ผ ลิ ต (Conduct-Based Liability) จึ ง ไม่ ต ้อ ง
พิจารณาว่าผูผ้ ลิตจงใจหรื อประมาทเลินเล่อทําให้ผูบ้ ริ โภคเสี ยหายหรื อไม่ (Association Europeanne d’ Etuded
juridiques et Fiscalecomp, 1975)
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EC Directive ถื อ เป็ นกฎหมายกลางของสหภาพยุโ รป ดังนั้น ทั้ง สหพัน ธ์ ส าธารณรั ฐ เยอรมนี แ ละ
สาธารณรั ฐฝรั่ งเศส จึ งต้องตรากฎหมายว่าด้วยความรั บผิ ดในผลิ ตภัณ ฑ์เพื่ ออนุ วตั รกฎหมายภายในตาม EC
Directive ในขณะที่ ประเทศในภูมิภาคเอเชี ยเช่น ประเทศญี่ ปุ่น ก็มีการประกาศใช้ Product Liability Law 1994
ตามแนวทางของ EC Directive เช่นเดียวกับประเทศไทยที่ได้นาํ เอา EC Directive มาใช้เป็ นแม่แบบกฎหมายความ
รับผิดในผลิตภัณฑ์ โดยมีตวั อย่างคําพิพากษาที่ ตดั สิ นตามแนวทางของหลักการ EC Directive เช่น คําพิพากษา
ฎี กาที่ ผบ.1500/2528 เป็ นกรณี ที่ผูบ้ ริ โภคได้รับอันตรายจากการที่ ขวดแก้วที่ ใช้บรรจุน้ าํ อัดลมยี่ห้อหนึ่ งระเบิ ด
ขณะกําลังหยิบขวด จนสู ญเสี ยความสามารถในการมองเห็ น ได้ฟ้องเรี ยกค่าเสี ยหายจากบริ ษทั เสริ มสุ ข จํากัด
(มหาชน) ผูป้ ระกอบการ ซึ่ งในคดี น้ ี ภาระการพิ สู จ น์ ค วามปลอดภัย ของสิ น ค้าตกอยู่แ ก่ ผู ้ป ระกอบการ แต่
ผูป้ ระกอบการไม่สามารถพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าสิ นค้านํ้าอัดลมเป็ นสิ นค้าที่ปลอดภัยจึงต้องรับผิดชดใช้ค่าเสี ยหาย
ให้แก่ผูบ้ ริ โภคที่เป็ นผูเ้ สี ยหาย โดยที่ไม่ตอ้ งพิจารณาว่าผูป้ ระกอบการจงใจหรื อประมาทเลินเล่อทําให้ผูบ้ ริ โภค
เสี ยหายหรื อไม่ (ธนกฤต วรธนัชชากุล, 2560)
ดังจะเห็นได้วา่ ประเทศอุตสาหกรรมต่างนําหลักความรับผิดโดยเคร่ งครัด (Strict Liability) มาใช้กบั คดี
เกี่ ยวกับความรับผิดในผลิตภัณฑ์ (Product Liability) และมีการพัฒนาหลักกฎหมายอย่างต่อเนื่ อง อีกทั้งการใช้
กฎหมายว่าด้วยความรับผิดในผลิตภัณฑ์ตาม EC Directive ไม่ได้ลบล้างหลักการที่ศาลพัฒนาไว้ในคดีฟ้องให้รับ
ผิดตามสัญญาและละเมิด ผูบ้ ริ โภคจึ งเลือกใช้สิทธิ ตามหลักกฎหมายใหม่ หรื อตามหลักกฎหมายเดิ มที่ ศาลวาง
หลักไว้ก็ได้

4. สมมติฐานการวิจัย

ปั จจุบนั หลักความรับผิดตามสัญญา และหลักความรับผิดทางละเมิด ไม่สอดคล้องกับความเสี ยหายที่
เกิ ด ขึ้ น จากสิ น ค้าที่ ผ ลิ ตโดยใช้เทคโนโลยีข้ นั สู ง เกิ น ความรู ้ ค วามเข้าใจของผูบ้ ริ โภค เมื่ อ เกิ ด ความเสี ยหาย
ผูบ้ ริ โภคก็ตอ้ งฟ้องผูผ้ ลิตหรื อผูข้ ายที่ตอ้ งนําสื บถึงความเสี ยหาย ด้วยสภาพการณ์ของตลาดที่ผผู ้ ลิตมีอาํ นาจเหนื อ
ผูบ้ ริ โภค ผูบ้ ริ โภคจึงไม่ได้รับความคุม้ ครองและการเยียวยาสิ ทธิ อย่างเป็ นธรรม จึ งได้นาํ หลักความรับผิดโดย
เคร่ งครัด (Strict Liability) มาใช้โดยประกาศใช้พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจากสิ นค้าที่
ไม่ปลอดภัยพ.ศ.2551 โดยให้ผผู ้ ลิตหรื อผูป้ ระกอบการรับผิดต่อความเสี ยหายที่เกิดขึ้นแก่ผบู ้ ริ โภค ผูบ้ ริ โภคไม่
ต้องพิสูจน์ความเสี ยหาย แต่มีบทบัญญัติยกเว้นความรับผิดให้ผผู ้ ลิตหรื อผูป้ ระกอบการนําสื บให้พน้ ความรับผิด
ได้ จึงจําเป็ นต้องกําหนดหลักเกณฑ์การตีความข้อยกเว้นความรับผิดที่เหมาะสมและเป็ นธรรม เพื่อให้เป็ นไปตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมาย

5. วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจยั นี้ การศึ กษาวิจยั ทางนิ ติศาสตร์ โดยระเบี ยบวิธีวิจยั เชิ งคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิจยั
เอกสาร (Documentary Research) ทั้งจากตําราวิช าการ คําอธิ บ ายกฎหมาย งานวิจัย วิท ยานิ พ นธ์ โดยศึ ก ษา
วิเคราะห์ทฤษฎีและพัฒนาการของกฎหมายเพื่อวิเคราะห์ขอ้ เท็จจริ งที่เป็ นปั ญหาทางกฎหมายที่เกิดขึ้น ซึ่งจะศึกษา
วิเคราะห์ ปั ญ หากฎหมาย (Legal Analysis) ในการคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคตามหลัก ความรั บ ผิ ด โดยเคร่ งครั ด แต่ มี
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ข้อยกเว้นความรับผิดที่ อาจกระทบถึงเจตนารมณ์ของกฎหมาย แล้ววิเคราะห์หามาตรการทางกฎหมาย เพื่อให้
ผูบ้ ริ โภคได้รับความคุม้ ครองและเยียวยาอย่างเป็ นธรรมตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย

6. สรุ ปผลการวิจัยและการอภิปรายผล

กฎหมายว่าด้วยความรับผิดในผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จะเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน คือการนําหลักความรับ
ผิดโดยเคร่ งครัด (Strict Liability) มาใช้ในคดี เกี่ ยวกับความรับ ผิดในผลิ ตภัณ ฑ์ (Product Liability) โดยยกเลิ ก
หลักความรับผิดตามสัญญาในระบบเดิม หรื อการนําหลักความรับผิดโดยเคร่ งครัดมาปรับใช้ในคดีละเมิดเพื่อการ
คุม้ ครอง ส่ งผลให้ผผู ้ ลิตต้องให้ความสําคัญกับคุณภาพของสิ นค้า เพราะหากมีสินค้าที่ ไม่ปลอดภัยออกสู่ ตลาด
ผูผ้ ลิตก็ตอ้ งรับผิดในความเสี ยหายตามหลักความรับผิดโดยเคร่ งครัด (Strict Liability)
ในประเทศไทย มีการตราพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจากสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัย
พ.ศ.2551 โดยนําหลักความรับผิดโดยเคร่ งครัดมาคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคที่ ได้รับความเสี ยหายจากการใช้สินค้าที่ ไม่
ปลอดภัย ซึ่งเมื่อใช้บงั คับไประยะหนึ่งก็พบว่าพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจากสิ นค้าที่ไม่
ปลอดภัย พ.ศ.2551 มีหลักเกณฑ์และบทบัญญัติบางประการที่อาจเป็ นเหตุหลุดพ้นความรับผิดของผูป้ ระกอบการ
ได้ ซึ่งกระทบต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายดังต่อไปนี้
1) ปั ญหาการนําหลักความพึงคาดหมายได้ของผูบ้ ริ โภค มาใช้เพียงหลักเดียวอาจเกิดปั ญหาการปรับใช้
เพื่อคุม้ ครองผูเ้ สี ยหายตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย เพราะในบางกรณี หากไม่สามารถใช้หลักนี้ ได้ก็จะเกิดปั ญหา
ว่าแล้วจะใช้หลักใด ในสภาพการณ์ปัจจุบนั ที่ผปู ้ ระกอบการมีอาํ นาจต่อรองเหนื อผูบ้ ริ โภค และการผลิตที่มีความ
ซับซ้อนใช้เทคโนโลยีสูง มีการกระจายสิ นค้าสู่ ผบู ้ ริ โภคหลายชั้น ผูบ้ ริ โภคจึงอาจไม่ได้รับความคุม้ ครอง จึงเห็น
ควรเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การพิจารณาสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัย อาทิ หลักความเสี่ ยง หลักอรรถประโยชน์และหลักความ
ประมาทเลิ นเล่อ ตามแนวคิ ดกฎหมายของสหรัฐอเมริ กา ประเทศอังกฤษ และสหภาพยุโรป มาบัญ ญัติไว้ใน
พระราชบัญ ญัติความรั บผิดต่อความเสี ยหายที่ เกิ ดขึ้ นจากสิ น ค้าที่ ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 เพื่อให้มีหลักเกณฑ์
พิจารณาสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัยครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่ออุดช่องว่างกฎหมายนี้ในกรณี ที่ขอ้ เท็จจริ งเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งไม่
อาจนําหลักความคาดหมายได้ของผูบ้ ริ โภคมาใช้ได้
2) ปั ญหาการให้คาํ นิยามของคําว่า “สิ นค้า” ที่บญั ญัติยกเว้น “สิ นค้าตามที่กาํ หนดไว้ในกฎกระทรวง” ไม่
ต้องอยูใ่ นบังคับหลักความรับผิดโดยเคร่ งครัด ตามพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจากสิ นค้า
ที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ.2551 ซึ่งในสภาวะปั จจุบนั ที่ผปู ้ ระกอบธุรกิจมีอาํ นาจต่อรองทางธุรกิจเหนือผูบ้ ริ โภค หากกลุ่ม
ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องการผลักดันให้สินค้าชนิดใดได้รับการยกเว้นไม่ตอ้ งอยูภ่ ายใต้หลักความรับผิดโดยเคร่ งครัดก็
อาจใช้กลไกทางเศรษฐกิจหรื อสังคมผลักดันผ่านผูม้ ีอาํ นาจตามกฎหมายให้กระทําได้ ซึ่ งจะทําให้ผบู ้ ริ โภคไม่ได้
รับความคุม้ ครองความเสี ยหายจากสิ นค้าที่ ได้รับการยกเว้น จึงเห็ นควรเพิ่มเติมบทบัญญัติวรรคสองของนิ ยาม
“สิ นค้า” โดยเพิ่มเงื่ อนไขของการประกาศกฎกระทรวงให้กระทําได้เท่าที่ จาํ เป็ นเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรื อ
กําหนดเงื่อนไขการประกาศยกเว้นสิ นค้าบางประเภทไว้โดยกฎกระทรวงอย่างเคร่ งครัดและกระทําได้ยาก และ
เห็นควรกําหนดให้สินค้าเกษตรไม่แปรรู ป หรื อสิ นค้าเกษตรปฐมภูมิของเกษตรกรรายย่อย ได้รับการยกเว้นไม่อยู่
ภายใต้บงั คับของหลักความรับผิดโดยเคร่ งครัด (Strict Liability) ตามพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสี ยหาย
ที่เกิดขึ้นจากสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ.2551 โดยแก้ไขเพิ่มเติมนิ ยาม “ผลิตผลเกษตรกรรม” ยกเว้นสิ นค้าเกษตรไม่
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แปรรู ปของเกษตรกรรายย่อย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของจักรพงษ์ บุญอํ่า (2552) ทั้งนี้ เป็ นไปตามหลักการของ
กฎหมายว่าด้วยความรับผิดในผลิตภัณฑ์ (Product Liability Law) ที่มุ่งจะใช้บงั คับกับการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม
มากกว่าที่จะบังคับสิ นค้าเกษตรไม่แปรรู ป
3) ปั ญหาการยกเว้นความรับผิดของผูป้ ระกอบการตามมาตรา 7 ภายใต้สภาพของตลาดที่ผูป้ ระกอบการ
มีอาํ นาจต่อรองเหนื อผูบ้ ริ โภค ผูป้ ระกอบการย่อมสามารถนําสื บให้หลุดพ้นความรับผิดได้โดยง่าย และเป็ นการ
ยากที่ ผบู ้ ริ โภคจะทราบถึงขั้นตอนหรื อกระบวนการผลิตที่เป็ นผลให้สินค้าไม่ปลอดภัย การบัญญัติยกเว้นความ
รับผิดไว้ตามมาตรา 7 จึ งส่ งผลกระทบอย่างรุ นแรงต่อเจตนารมณ์ของหลักความรับผิดโดยเคร่ งครัดที่ คุม้ ครอง
ผูเ้ สี ยหายไม่ตอ้ งพิสูจน์ความไม่ปลอดภัยของสิ นค้า อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์ความรับผิดโดยเคร่ งครัดจะต้องไม่
เป็ นอุป สรรคต่อการพัฒนาทางอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแข่งขันทางธุ รกิ จ จึ งเห็ นควร
เพิ่มเติมเหตุหลุดพ้นความรับผิดของผูป้ ระกอบการตามมาตรา 7 โดยนําหลักเรื่ อง State of the Art Defense ตาม
กฎหมายว่าด้วยความรับผิดในผลิตภัณฑ์ของต่างประเทศมาใช้บงั คับในกรณี ที่ความรู ้และเทคโนโลยีในขณะผลิต
และวางจําหน่ายสิ นค้า ยังไม่สามารถพิสูจน์ถึงความผิดปกติชาํ รุ ดบกพร่ องของสิ นค้าได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของจักรพงษ์ บุญอํ่า (2552) และเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติกฎหมาย กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เป็ น
เหตุที่จะหลุดพ้นจากความรับผิดของผูป้ ระกอบการ ตามมาตรา 7 ซึ่ งจะต้องมีขอ้ กําหนดให้มีการทดสอบ หรื อ
พิสูจน์สินค้าโดยหน่วยงานของรัฐ เป็ นหน่วยทดสอบหรื อพิสูจน์สินค้าที่ได้มาตรฐานจากหน่วยงานของรัฐ เพื่อ
ให้ผลการพิสูจน์ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ าย โดยผูป้ ระกอบการจ่ายค่าป่ วยการและค่าใช้จ่าย
4) ปั ญหาการตีความขอบเขตความรับผิดต่อความเสี ยหายต่อจิตใจ ตามพระราชบัญญัติความรับผิดต่อ
ความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจากสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 บัญญัติความรับผิดของผูป้ ระกอบการให้รวมถึงความ
เสี ยหายต่อจิตใจด้วย โดยให้อยูใ่ นดุลพินิจของศาลว่าจะกําหนดความรับผิดค่าเสี ยหายสําหรับความเสี ยหายต่อ
จิตใจหรื อไม่เพียงใด และมีเงื่อนไขว่าความเสี ยหายต่อจิตใจต้องเป็ นผลสื บเนื่ องมาจากความเสี ยหายทางกายภาพ
จึงมีประเด็นปั ญหาทางกฎหมายก็คือ ถ้าผูเ้ สี ยหายมีความเสี ยหายต่อจิตใจอย่างรุ นแรง แต่มิได้มีความเสี ยหายที่เกิด
อันตรายต่อร่ างกาย สุ ขภาพหรื ออนามัย จะได้รับการชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนความเสี ยหายต่อจิ ตใจ ที่ สามารถ
เรี ยกได้ตามพระราชบัญญัติน้ ีหรื อไม่ หรื อกรณี ไม่ได้รับความเสี ยหายต่อร่ างกาย สุขภาพ อนามัย แต่มีอาการหวาด
ผวาประสาทหลอน จะอยู่ในความหมายของความเสี ยหายต่อจิตใจหรื อไม่ จึ งเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์
การกําหนดและพิจารณาค่าเสี ยหายต่อจิตใจที่ ชดั เจน ครอบคลุม ถึงการเรี ยกร้องค่าเสี ยหายต่อจิตใจในทุกกรณี
โดยไม่จาํ เป็ นต้องมีเงื่อนไขว่าความเสี ยหายต่อจิตใจจะต้องเป็ นผลต่อเนื่องมาจากความเสี ยหายต่อร่ างกาย สุขภาพ
หรื ออนามัยเท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับวาสิ นี แสงแก้ว (2554) นอกจากนี้ ควรมีการแก้ไขกฎหมาย เพิ่มเติมบทนิยาม
ความเสี ยหายต่อสุขภาพ และความเสี ยหายต่ออนามัยด้วย
5) ปั ญหากรณี ผปู ้ ระกอบการแจ้งผูซ้ ้ื อหรื อผูบ้ ริ โภคให้รู้วา่ เป็ นสิ นค้าที่ ไม่ปลอดภัย จะถือว่าผูบ้ ริ โภครู ้
แล้วว่าสิ นค้าเป็ นสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัย แล้วอ้างเป็ นข้อต่อสูย้ กเว้นความรับผิดตามมาตรา 7 (2) ได้หรื อไม่น้ นั กรณี
นี้สอดคล้องกับงานวิจยั ของอรวรรณ ช่างเพชรผล (2555) ว่าแม้ในท้ายที่สุด การที่ผปู ้ ระกอบการแจ้งว่าสิ นค้าเป็ น
สิ นค้าที่ไม่ปลอดภัย ไม่ได้ทาํ ให้ผปู ้ ระกอบการหลุดพ้นความรับผิดเพราะการแจ้งว่าสิ นค้าเป็ นสิ นค้าไม่ปลอดภัย
แต่อย่างใด แต่การที่ผบู ้ ริ โภคย่อมคาดเห็นถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัยนั้น หากผูบ้ ริ โภค
ได้ตดั สิ นใจใช้หรื อบริ โภคสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัยจึงเสมือนเป็ นการที่ผูบ้ ริ โภคยินยอมที่จะรับภาระหรื ออันตรายที่
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เกิดขึ้น เมื่อผูบ้ ริ โภคได้ให้ความยินยอมในเรื่ องดังกล่าวด้วยตนเองแล้ว ก็ยอ่ มไม่มีเหตุที่จะให้ผปู ้ ระกอบการต้อง
มารับภาระความรับผิดชอบในความเสี ยหายที่เกิดขึ้น แต่ก็ควรที่ จะกําหนดมาตรการทางกฎหมายอย่างใดอย่าง
หนึ่ งขึ้น เพื่อมิให้ปัญหานี้ ถูกนําไปอ้างและตีความผิดพลาดคลาดเคลื่อน จนกระทบต่อสิ ทธิ ของผูบ้ ริ โภค หรื อ
ผูเ้ สี ยหายจากสิ นค้าที่ ไม่ปลอดภัยได้ จึงเห็ นควรแก้ไขเพิ่มเติมเหตุหลุดพ้นความรับผิดของผูป้ ระกอบการตาม
มาตรา 7 (2) แห่ งพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจากสิ นค้าที่ควรไม่ปลอดภัย พ.ศ.2551 โดย
นํา “หลักความสมัครใจที่จะรับความเสี่ ยง (Assumption of Risk)” ตามกฎหมายของสหรัฐอเมริ กา มาใช้บงั คับใน
พระราชบัญญัติน้ ี
บทสรุ ปของการศึกษาวิจยั เรื่ องนี้ ก็คือการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติความรับ
ผิดต่อความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจากสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ.2551 ที่ยงั มีปัญหาในการบังคับใช้ เนื่องจากช่องว่างของ
กฎหมาย ซึ่งผูศ้ ึกษาวิจยั ค้นพบและนําเสนอข้อเสนอแก้ปัญหาทางกฎหมาย โดยแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติที่มีปัญหา
ในการบังคับใช้และหรื อมี ปัญหาในการตีความ เพื่อให้บทบัญญัติกฎหมายฉบับนี้ มีความสมบูรณ์ และใช้เป็ น
เครื่ องมือทางกฎหมายในการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคและผูเ้ สี ยหายจากสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัย ให้เป็ นไปตามเจตนารมณ์
ของกฎหมายอย่างแท้จริ ง

7. ข้ อเสนอแนะ

ผลการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ช้ ีให้เห็นถึงสภาพปั ญหากรณี เหตุหลุดพ้นจากความรับผิดของผูป้ ระกอบการจาก
การบังคับใช้กฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทยทั้ง 5 ประเด็นแตกต่างกัน จึงเป็ นแนวทาง
ให้ผูส้ นใจสามารถนําประเด็นการศึกษาทั้ง 5 ประเด็นนี้ ไปทําการศึ กษาวิจยั เชิงลึกในแต่ละประเด็นโดยละเอียด
ต่อไป โดยควรศึ กษาวิจัยควบคู่ไปกับ งานวิจัยของต่างประเทศ ทั้งนี้ เพื่อที่ จะพัฒ นากฎหมายความรับ ผิดใน
ผลิ ตภัณ ฑ์ให้ก้าวทัน กับสภาพการณ์ ทางเศรษฐกิ จและสังคมที่ เปลี่ ยนแปลงไปในแต่ละยุคสมัย และเพื่ อเป็ น
แรงผลักดันให้หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องจัดตั้งกองทุ นเยียวยาเพื่อผูเ้ สี ยหายจากสิ นค้าไม่ปลอดภัย อันจะทําให้การ
บังคับใช้กฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑ์เกิ ดประสิ ทธิ ภาพและไม่เป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิ จของ
ประเทศ โดยที่ผบู ้ ริ โภคได้รับการเยียวยาความเสี ยหายอย่างเป็ นธรรมและรวดเร็ ว
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การวิจยั เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเงินทุนหมุนเวียนกับอัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์ของ
บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย มุ่งเน้นศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเงินทุน
หมุนเวียน ประกอบด้วย วงจรเงินสด ลูกหนี้ การค้า สิ นค้าคงเหลือ หนี้ สินหมุนเวียน และเงินทุนหมุนเวียนสุ ทธิ
กับอัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์ โดยข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็ นข้อมูลทุติยภูมิของบริ ษทั ที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2555-2559 จํานวนทั้งสิ้น 449 บริ ษทั ผูว้ จิ ยั กําหนดกลุ่มตัวอย่าง
เพื่อการวิจยั จํานวน 212 บริ ษทั ที่ มีขอ้ มูลงบการเงินครบถ้วนในแต่ละปี สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือการ
วิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis : MRA)
ผลการศึ กษาพบว่า วงจรเงิ น สดมี ความสัมพันธ์เชิ งลบกับอัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพ ย์ของบริ ษทั
ในขณะที่ ลูกหนี้ การค้าและหนี้ สินหมุนเวียนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับอัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์ สําหรับ
การจัดการเงินทุนหมุนเวียนซึ่ งประกอบด้วยสิ นค้าคงเหลือและเงินทุนหมุนเวียนสุทธิไม่มีความสัมพันธ์กบั อัตรา
ผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์ ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05
คําสําคัญ: การจัดการเงินทุนหมุนเวียน วงจรเงินสด อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์

ABSTRACT

The research of The Relationship Between Working Capital Management and Return on Assets of
The Listed Company on the Stock Exchange of Thailand was studied by focusing to the relationship between
working capital management that consisted of Cash Conversion Cycle, Account Receivables, Inventories,
Current Liabilities, and Net Working Capital which effected to Return on Assets. The data of studying was
based on a secondary data that consisted of annual report, financial statement, and financial statement
disclosures of the listed company of the Stock Exchange of Thailand (or SET) and collected from SET-SMART
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data-based on SET between 2012 to 2516 of 449 companies. The sample started with 212 companies for with a
financial statement was available for each year. The statistic to this studying was a Multiple Regression
Analysis: MRA.
The research result was Cash Conversion Cycle effected negatively to Return on Assets. On the other
hand Account Receivables and Current Liabilities effected positively to Return on Assets. Other while
Inventories and Net Working Capital did not relate to Return on Assets with statistic significantly at 0.05.
KEYWORDS: Working Capital Management, Cash Conversion Cycle, Return on Assets.

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

การประเมินมูลค่าของกิจการนั้น นักวิเคราะห์จาํ เป็ นต้องทราบจุดอ่อนและจุดแข็งของกิจการก่อน โดย
การวิเคราะห์สถานะทางการเงินของกิจการ ในปั จจุบนั การคํานวณหาอัตราส่ วนทางการเงินหรื อการเปรี ยบเทียบ
ข้อมูลในงบการเงินสามารถกระทําได้ง่ายและรวดเร็ วโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป ดังนั้นสิ่ งที่ทา้ ทายความสามารถ
ของนักวิเคราะห์ คือการแปลผลที่ได้ ซึ่งนักวิเคราะห์จาํ เป็ นต้องมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะทางเศรษฐกิจ
และสภาพปั จจุบันของธุ รกิ จ เพื่อประเมินความสําเร็ จของกลยุทธ์จากการวัดความสามารถในการทํากําไรของ
กิจการ ทั้งนี้ นุจรี พิเชฐกุล (2559) ได้ให้หลักเกณฑ์ที่นกั วิเคราะห์นาํ มาใช้ในการวิเคราะห์สถานะทางการเงินของ
กิ จ การมี 4 ด้า น ได้แ ก่ 1) การวิเคราะห์ ส ภาพคล่ อ ง (Liquidity) หรื อ ความสามารถในการเปลี่ ย นสิ น ทรั พ ย์
หมุนเวียนให้เป็ นเงินสด เพื่อนําไปชําระหนี้ หนี้ สินหมุนเวียน 2) ภาระหนี้ สิน (Leverage) และความสามารถใน
การชําระค่าใช้จ่ายทางการเงิ น (Coverage) 3) ประสิ ทธิ ภาพในการดําเนิ นงาน หรื อประสิ ทธิ ภาพในการบริ หาร
สิ น ทรั พ ย์ (Asset Management Efficiency) เป็ นการใช้ท รั พ ย์สิ น ของกิ จการให้เกิ ดประโยชน์ ก่อให้เกิ ดรายได้
เพียงใด และ 4) ความสามารถในการทํากําไร (Profitability) ซึ่งพิจารณาจากผลตอบแทนจากการลงทุนในกิจการ
หลักการบริ หารสภาพคล่องภายในองค์กร บริ ษทั ต้องสามารถสร้างเงินที่ได้จากการดําเนินงานให้มีวงจร
ที่พอเหมาะกับระยะเวลาที่ตอ้ งจ่ายชําระภาระผูกพันซึ่งเป็ นการบริ หารจัดการเงินทุนหมุนเวียน (Working capital
management) เพื่อใช้ในกิจกรรมการดําเนินงานปกติ ทั้งนี้ เฉลิมขวัญ ครุ ธบุญยงค์ (2556) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์
ในการบริ หารจัดการเงินทุนหมุนเวียน เพื่อให้ธุรกิจมีสภาพคล่อง มีกาํ ไร และเน้นการบริ หารสิ นทรัพย์หมุนเวียน
และหนี้ สิ น หมุ น เวี ย นให้ มี สั ด ส่ ว นที่ เหมาะสม โดยปั จ จัย ที่ สํ าคัญ ต่ อ การบริ ห ารเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นอย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพได้แก่ วงจรเงิ นสด (ระยะเวลาสิ นค้าคงเหลืออยู่ในคลังสิ นค้า บวก ระยะเวลาการรับชําระหนี้ ลบ
ระยะเวลาการจ่ายชําระเงินให้เจ้าหนี้) การจัดการสิ นค้าคงคลัง การให้สินเชื่อและการจัดการลูกหนี้
จากการศึ ก ษา Deloof (2003) ได้ท ดสอบความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่างการจัด การเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นและ
ความสามารถในการทํากําไรของบริ ษทั ในประเทศเบลเยี่ยม โดยใช้กาํ ไรสุ ทธิ จากการดําเนิ นงาน (net operation
income) และกําไรขั้นต้นจากการดําเนิ นงาน (gross operating income) เป็ นตัวชี้ วดั ด้านความสามารถในการทํา
กําไร และใช้วงจรเงินสดเป็ นตัวชี้ วดั การบริ หารเงินทุนหมุนเวียน ผลจากการทดสอบพบว่า กิ จการสามารถเพิ่ม
ความสามารถในการทํากําไรได้ โดยการลดระยะเวลาในการเก็บเงินจากลูกหนี้ และลดระยะเวลาการหมุนเวียน
ของสิ นค้าคงเหลือ
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นอกจากนี้ Abdul Raheman and Mohamed Nasr (2007) ได้ทาํ การวิจยั ผลกระทบของการจัดการเงินทุน
หมุนเวียนและสภาพคล่องของกิจการที่มีต่อกําไรจากการดําเนินงานสุ ทธิ ของบริ ษทั ในประเทศปากีสถาน โดยใช้
ข้อมูลในงบการเงินของกิจการตั้งแต่ปี ค.ศ. 1999-2004 จํานวน 94 บริ ษทั ของบริ ษทั จดทะเบียนใน Karachi Stock
Exchange โดยใช้ระยะเวลาในการจัดเก็บเงินจากลูกหนี้ ระยะเวลาในหมุนเวียนของสิ นค้าคงเหลือ ระยะเวลาใน
การจ่ ายชําระหนี้ และวงจรเงิ น สดเป็ นเครื่ องมื อวัดการจัด การเงิ นทุ น หมุ นเวียน และได้ห าความสัม พัน ธ์ของ
อัตราส่ วนเงิ นทุ นหมุนเวียนที่ มีต่อกําไรสุ ทธิ ของกิ จการด้วย ผลการวิจยั พบว่า การจัดการเงิ นทุ นหมุนเวียนมี
ความสัมพันธ์เชิงลบกับความสามารถในการทํากําไร นัน่ คือถ้าวงจรเงินสดเพิ่มขึ้นจะส่งผลกระทบทําให้กาํ ไรของ
กิ จ การลดลง ผูบ้ ริ ห ารสามารถเพิ่ ม มู ล ค่ าในส่ ว นของกําไรโดยลดระยะเวลาของวงจรเงิ น สดลง นอกจากนี้
ผลการวิจยั พบว่าสภาพคล่องจากอัตราส่ วนเงินทุนหมุนเวียนมีความสัมพันธ์เชิ งลบกับความสามารถในการทํา
กําไร ในขณะที่ขนาดของธุรกิจมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสามารถในการทํากําไร
ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้ จึงมุ่งเน้นศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเงินทุนหมุนเวียนกับอัตรา
ผลตอบแทนต่ อ สิ น ทรั พ ย์ข องบริ ษ ัท จดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย เพื่ อ วิ เคราะห์ ถึ ง
ความสามารถในการทํากําไรซึ่งพิจารณาจากผลตอบแทนจากการลงทุนในกิจการ

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

เพื่อศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเงิ นทุนหมุนเวียนกับอัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์ของ
บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ จากการทบทวนแนวคิ ด ทฤษฎี แ ละงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้อ งของ Deloof (2003) และ
Raheman & Nasr (2007) จึงได้นาํ มาเขียนเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั ได้ดงั นี้
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

การจัดการเงินทุนหมุนเวียน
-วงจรเงินสด
-ลูกหนี้การค้า
-สิ นค้าคงเหลือ
-หนี้สินหมุนเวียน
-เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ

อัตราผลตอบแทนต่ อสินทรัพย์

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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4.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั เรื่ อง “ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเงินทุนหมุนเวียนกับอัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์ของ
บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ โดยผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลทุติย
ภูมิ (Secondary data) จากงบการเงินประจําปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555-2559 ของบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย เพื่ อ ทดสอบความสัม พัน ธ์ ระหว่างการจัด การเงิ น ทุ น หมุ น เวีย นกับ อัต ราผลตอบแทนต่ อ
สิ นทรัพย์
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
การศึกษาวิจยั นี้จะเก็บรวบรวมข้อมูลจากงบการเงินประจําปี ในช่วงปี 2555-2559 ของบริ ษทั จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย กลุ่ม ประชากรที่ ใช้สําหรับ เก็บ รวบรวมข้อมูลไม่รวมบริ ษทั กลุ่มธุ รกิ จ
การเงิน บริ ษทั ที่อยูใ่ นแผนฟื้ นฟู ธุรกิจขนาดกลาง (MAI) และกองทุนต่างๆ จํานวน 449 บริ ษทั ผูว้ จิ ยั กําหนดกลุ่ม
ตัวอย่างเพื่อการวิจยั ทั้งสิ้ นจํานวน 212 บริ ษทั โดยการคํานวณจากสู ตรการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ Taro
Yamane โดยกําหนดระดับความเชื่อมัน่ ไว้ที่ 95% และความคลาดเคลื่อนที่ 0.05
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรอิ สระ (Independent Variable) คื อ การจัด การเงิ น ทุ น หมุน เวียนของกิ จการ ซึ่ งประกอบด้ว ย
ดังต่อไปนี้
1. วงจรเงินสด
2. ลูกหนี้การค้า
3. สิ นค้าคงเหลือ
4. หนี้สินหมุนเวียน
5. เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ
ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์
4.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมื อ ที่ ใช้ในการในการวิจัย ครั้ งนี้ เป็ นการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ลทุ ติ ยภู มิ (Secondary data) จากงบ
การเงินประจําปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555-2559 จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.setsmart.com)
เพื่อใช้ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเงินทุนหมุนเวียนกับอัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล โดยข้อ มู ล ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาครั้ งนี้ เป็ นข้อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ (Secondary Data)
ประกอบด้ว ย รายงานประจําปี งบการเงิ น หมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ของบริ ษ ัท ที่ จ ดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2555-2559 จํานวนทั้งสิ้น 212 บริ ษทั การวิจยั ครั้งนี้ ใช้การสุ่มตัวอย่าง
อย่างง่ายและให้ครอบคลุมทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ดังนี้
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กลุ่มอุตสาหกรรม
1. เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO)
2. สิ นค้าอุปโภคบริ โภค (CONSUMP)
3. สิ นค้าอุตสาหกรรม (INDUS)
4. อสังหาริ มทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON)
5. ทรัพยากร (RESOURC)
6. บริ การ (SERVICE)
7. เทคโนโลยี (TECH)
รวม

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

จํานวนกลุ่มตัวอย่าง
24
19
41
44
18
47
19
212

4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วจะทําการประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติดงั ต่อไปนี้
1. สถิ ติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ ขอ้ มูลเกี่ ยวกับ การแจกแจงหรื อ
อธิ บายลักษณะทัว่ ไปของข้อมูลที่ ใช้ในการศึกษาทัว่ ไป สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ยของข้อมูล (Mean) ค่าสู งสุ ดของ
ข้อมูล (Maximum) ค่าตํ่าสุดของข้อมูล (Minimum) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูล (Standard Deviation)
2. สถิติเชิงอนุ มาน (Inferential Statistics) เมื่อได้ตวั แปรแล้วจะนําข้อมูลที่ ได้ท้ งั หมดมาวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้เทคนิ คทางสถิ ติด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางคอมพิวเตอร์ คื อ การวิเคราะห์ ความถดถอยเชิ งพหุ
(Multiple Regression Analysis : MRA) เพื่อวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรที่เกี่ยวข้องว่ามีความสัมพันธ์กนั
หรื อไม่และมีความสัมพันธ์กนั ในลักษณะใด ซึ่งจะเป็ นไปตามสมติฐานเมื่อระดับนัยสําคัญที่ได้มีค่าน้อยกว่าระดับ
นัยสําคัญที่กาํ หนดคือ 0.05

5. สรุ ปผลการวิจัย

การวิเคราะห์ ข้อมูลพืน้ ฐานด้ วยสถิตเิ ชิงพรรณนา
ตัวแปรที่ ใช้ในการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเงินทุนหมุนเวียนกับอัตราผลตอบแทนต่อ
สิ นทรัพย์ของบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ประกอบด้วย วงจรเงินสด ลูกหนี้ การค้า
สิ นค้าคงเหลือ หนี้ สินหมุนเวียน และเงินทุนหมุนเวียนสุ ทธิ ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลขั้นต้นด้วยสถิติเชิงพรรณนา
แสดงในตารางที่ 1 สามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้
วงจรเงิ นสด มีค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 182.09 วัน ค่าตํ่าสุ ดมี มูลค่าเท่ ากับ (815.31) วัน และมี ค่าสู งสุ ดมี มูลค่า
เท่ากับ 4,147.51 วัน ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 376.64 วัน แสดงถึงจํานวนวันของวงจรเงินสดมีค่าแตกต่าง
กันมากในแต่ละบริ ษทั
ลูกหนี้ การค้า มี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 1,078,535.73 ล้านบาท ค่าตํ่าสุ ดมี มูลค่าเท่ ากับ 300.08 ล้านบาท และ
ค่าสู งสุ ดมีมูลค่าเท่ากับ 28,289,142.39 ล้านบาท ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2,658,277.94 ล้านบาท แสดงถึง
มูลค่าของลูกหนี้การค้ามีค่าที่แตกต่างกันมากในแต่ละบริ ษทั
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สิ นค้าคงเหลื อ มี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 1,074,345.63 ล้านบาท ค่าตํ่าสุ ดมี มูลค่าเท่ ากับ 27.72 ล้านบาท และ
ค่าสู งสุ ดมีมูลค่าเท่ากับ 42,361,363.19 ล้านบาท ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3,067,295.77 ล้านบาท แสดงถึง
มูลค่าของสิ นค้าคงเหลือมีค่าที่แตกต่างกันมากในแต่ละบริ ษทั
หนี้ สินหมุนเวียน มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 5,015,383.85 ล้านบาท ค่าตํ่าสุ ดมีมูลค่าเท่ ากับ 3,660.00 ล้านบาท
และค่าสู งสุ ดมี มูลค่าเท่ ากับ 190,498,502.00 ล้านบาท ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ 16,037,887.32 ล้านบาท
แสดงถึง มูลค่าของหนี้สินหมุนเวียนมีค่าที่แตกต่างกันมากในแต่ละบริ ษทั
เงิ นทุ นหมุนเวียนสุ ทธิ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6,642,697.58 ล้านบาท ค่าตํ่าสุ ดมีมูลค่าเท่ากับ 4,305.12 ล้าน
บาท และค่าสู งสุ ดมี มูลค่าเท่ากับ 390,090,026.36 ล้านบาท ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ 23,315,736.69 ล้าน
บาท แสดงถึง มูลค่าของเงินทุนหมุนเวียนสุทธิมีค่าที่แตกต่างกันมากในแต่ละบริ ษทั
อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 6.73 ค่าตํ่าสุดมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ (61.33) และ
ค่าสู งสุดมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 51.57 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับร้อยละ 10.19 แสดงถึง อัตราร้อยละของอัตรา
ผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์ มีค่าไม่แตกต่างกันมากในแต่ละบริ ษทั
ตารางที่ 1 ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตัวแปร
ค่ าตํา่ สุ ด
วงจรเงินสด
ลูกหนี้การค้า
สิ นค้าคงเหลือ
หนี้สินหมุนเวียน
เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ
อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์

(815.3)
300.08
27.72
3,660.00
4,305.12
(61.33)

ค่ าสู งสุ ด

ค่ าเฉลีย่

4,147.51
28,289,142.39
42,361,363.19
190,498,502.00
390,090,026.36
51.57

182.09
1,078,535.73
1,074,345.63
5,015,383.85
6,642,697.58
6.73

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
376.64
2,658,277.94
3,067,295.77
16,037,887.32
23,315,736.69
10.19

การวิเคราะห์ ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis)
เป็ นสถิ ติที่ใช้เพื่อการศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรว่ามี ความสัมพันธ์กันมากน้อยเพียงใดและ
เพื่อให้ทราบว่าตัวแปรอิสระแต่ละตัวมีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรตามมากน้อยเพียงใดซึ่ งการทดสอบค่าทางสถิติ
เมื่อนําข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาสรุ ปและนํามาประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปช่วยหาค่าสัมพันธ์ทางสถิติ
การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเงินทุนหมุนเวียนกับอัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์ของ
บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีตวั แปรที่ใช้ในการทดสอบดังนี้
ตัวแปรอิสระ คือ
วงจรเงินสด
ลูกหนี้การค้า
สิ นค้าคงเหลือ
หนี้สินหมุนเวียน
เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ
ตัวแปรตาม คือ
อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์
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การวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน (hypothesis testing) จะเริ่ มด้วยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคุณ
(multiple regression analysis) โดยใช้ ห น่ วยวิ เ คราะห์ ท้ ั งหมดจากกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ซึ่ งเป็ นวิ ธี ก ารทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ในกรณี ที่มีตวั แปรอิสระมากกว่า 1 ตัว และตัวแปรตาม 1 ตัว เพื่อให้ได้คาํ ตอบจาก
การทดสอบตามสมมติฐาน ผลจากการทดสอบจากตารางที่ 2 ปรากฏว่าค่าสัมประสิ ทธิ์ การตัดสิ นใจ (R2) มีค่า
เท่ ากับ 0.30 แสดงว่า การจัดการเงิ นทุ นหมุนเวียน ซึ่ งประกอบด้วยวงจรเงิ นสด ลูกหนี้ การค้า สิ นค้าคงเหลือ
หนี้ สินหมุนเวียน และเงินทุนหมุนเวียนสุ ทธิ สามารถอธิ บายความสัมพันธ์ที่มีต่ออัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์
ได้ร้อยละ 30 ส่ วนอี กร้อ ยละ 70 เกิ ด จากผลกระทบอื่ น ที่ ไม่ได้นํามาพิจารณา สําหรับ การทดสอบสมมติ ฐาน
สามารถสรุ ปผลได้ ดังนี้
สมมติ ฐานที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างวงจรเงิ นสดกับอัตราผลตอบแทนต่อสิ น ทรั พย์ของบริ ษทั จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า วงจรเงินสดมีความสัมพันธ์เชิงลบ
กับอัตราผลตอบแทนต่อสิ น ทรั พ ย์ของบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพ ย์แห่ งประเทศไทย โดยมี ค่า Sig.
เท่ากับ 0.02 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสําคัญ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 1
สมมติฐานที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างลูกหนี้ การค้ากับอัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์ของบริ ษทั จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ลูกหนี้ การค้ามีความสัมพันธ์เชิ ง
บวกกับอัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์ของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยมีค่า Sig.
เท่ากับ 0.01 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสําคัญ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 2
สมมติฐานที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ นค้าคงเหลือกับอัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์ของบริ ษทั จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า สิ นค้าคงเหลือไม่มีความสัมพันธ์
กับอัตราผลตอบแทนต่อสิ น ทรั พ ย์ของบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพ ย์แห่ งประเทศไทย โดยมี ค่า Sig.
เท่ากับ 0.74 ซึ่งมากกว่าระดับนัยสําคัญ 0.05 จึงไม่ยอมรับสมมติฐานที่ 3
สมมติฐานที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างหนี้สินหมุนเวียนกับอัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์ของบริ ษทั จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า หนี้ สินหมุนเวียนมีความสัมพันธ์
เชิ งบวกกับอัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์ของบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยมีค่า
Sig. เท่ากับ 0.04 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสําคัญ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 4
สมมติ ฐานที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างเงิ นทุ นหมุนเวียนสุ ทธิ กบั อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์ของ
บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เงินทุนหมุนเวียนสุทธิไม่
มีความสัมพันธ์กบั อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์ของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดย
มีค่า Sig. เท่ากับ 0.69 ซึ่งมากกว่าระดับนัยสําคัญ 0.05 จึงไม่ยอมรับสมมติฐานที่ 5
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ตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบความสัม พัน ธ์ระหว่างการจัดการเงิ น ทุ น หมุน เวียนกับ อัต ราผลตอบแทนต่ อ
สิ นทรัพย์ของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Standardized
การจัดการเงินทุนหมุนเวียน
Coefficients Beta
t
Sig.
วงจรเงินสด
-0.52
2.70
0.02*
ลูกหนี้การค้า

0.22

2.45

0.01*

สิ นค้าคงเหลือ

0.41

1.86

0.74

หนี้สินหมุนเวียน

0.38

1.44

0.04*

เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ

0.65

0.42

0.69

N = 1,060, R2 = 0.30, F = 2.37, Sig. = 0.01

6. อภิปรายผล

จากผลการวิจัย เรื่ อ ง ความสั ม พัน ธ์ ระหว่างการจัด การเงิ น ทุ น หมุ น เวีย นกับ อัต ราผลตอบแทนต่ อ
สิ นทรัพย์ของบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย พบว่า การจัดการเงินทุนหมุนเวียน ซึ่ งใช้
วงจรเงินสดเป็ นเครื่ องมือในการวัดประสิ ทธิ ภาพการดําเนิ นงาน มีความสัมพันธ์เชิงลบกับอัตราผลตอบแทนต่อ
สิ นทรัพย์ของบริ ษทั ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 กล่าวคือ หากบริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการลดระยะเวลาของวงจรเงินสดให้
สั้นลง จะทําให้กิจการสามารถเพิ่มกระแสเงิ นสดจากการดําเนิ นงานให้เพิ่มขึ้น มีสภาพคล่องดี และสามารถนํา
สิ นทรัพ ย์ไปลงทุ นหมุนเวียนเพื่อสร้างกําไรเข้ามาสู่ กิจการได้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Deloof (2003) ที่ ได้
ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเงินทุนหมุนเวียนและความสามารถในการทํากําไรของบริ ษทั เบลเยี่ยม
ผลการวิจยั พบว่า กิ จการสามารถเพิ่มความสามารถในการทํากําไรได้ โดยการลดระยะเวลาในการเก็บเงิ นจาก
ลูกหนี้ และลดระยะเวลาการหมุนของสิ นค้าคงเหลือ นอกจากนี้ความสามารถในการทํากําไรยังมีความสัมพันธ์เชิง
ลบกับระยะเวลาในการชําระหนี้ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Abdul Raheman and Mohamed Nasr (2007) ได้
ทําการวิจยั ผลกระทบของการจัดการเงินทุนหมุนเวียนและสภาพคล่องของกิจการที่มีต่อกําไรจากการดําเนิ นงาน
สุ ทธิ ของบริ ษทั ในประเทศปากี สถาน ผลการวิจยั พบว่า การจัดการเงิ นทุ นหมุนเวียนมี ความสัมพันธ์เชิ งลบกับ
ความสามารถในการทํากําไร นัน่ คือถ้าวงจรเงินสดเพิ่มขึ้นจะส่งผลกระทบทําให้กาํ ไรของกิจการลดลง ผูบ้ ริ หาร
สามารถเพิ่ มมูล ค่าในส่ วนของกําไรโดยลดระยะเวลาของวงจรเงิ นสดลง นอกจากนี้ กุล กัญ ญา ณ ป้ อมเพ็ช ร์
(2559) ได้ศึกษาผลงานวิจยั ที่ มาสนับสนุ นแนวความคิดว่าการลดวงจรเงินสดจะช่วยเพิ่มผลการดําเนิ นงานของ
กิ จการได้ไม่ว่าจะเป็ นบริ ษ ัทมหาชนจํากัด หรื อธุ รกิ จขนาดย่อม เช่น Wang (2002) วิเคราะห์ บริ ษทั ญี่ ปุ่นและ
บริ ษทั ไต้หวัน Lazaridis and Tryfonidis (2010) ใช้ตวั อย่างบริ ษทั จดทะเบียนใน Athens Stock หรื อ Dong and Su
(2010) ใช้ตวั อย่างบริ ษทั จดทะเบียนในเวียดนาม และ Abuzayed (2012) ใช้ตวั อย่างบริ ษทั จดทะเบียนใน Amman
Stock Exchange ซึ่งทุกงานวิจยั พบว่า การลดวงจรเงินสดทําให้ผลการดําเนินงานของกิจการดีข้ ึน
จากผลการวิจัย เรื่ อ ง ความสั ม พัน ธ์ ระหว่างการจัด การเงิ น ทุ น หมุ น เวีย นกับ อัต ราผลตอบแทนต่ อ
สิ น ทรั พ ย์ข องบริ ษ ัท จดทะเบี ย นในตลาดหลักทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทย ยังพบอี ก ว่าลูก หนี้ การค้าและหนี้ สิ น
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หมุนเวียนมี ความสัมพันธ์เชิ งบวกกับอัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์ สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ สมเกี ยรติ
วรประสิ ทธิ คุณ (2553) ได้ทาํ การศึกษาถึงผลกระทบของการจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่มีต่อความสามารถในการ
ทํากําไรของธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ไทย ผลการวิจยั พบว่า สิ นทรัพย์หมุนเวียน และหนี้สินรวม
ส่ งผลต่อความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ อัมริ นทร์
สิ ทธิ โค่ง (2559) ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของธุ รกิจกับการจัดการเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษทั จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย พบว่า ความสามารถในการทํากําไรและอัตราส่ วนทุนหมุนเวียน มี
ความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญในทิศทางเดียวกัน แสดงว่ามูลค่าของลูกหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นเกิดจากยอดขายของ
กิจการเพิ่มขึ้น หากกิ จการมีการจัดการลูกหนี้ การค้าที่ ดีและมีการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพแล้วจะ
ส่ งผลทําให้กิจการสามารถทํากําไรหรื อหาผลตอบแทนจากการลงทุ นในสิ นทรัพย์ได้เพิ่มขึ้ น นอกจากนี้ การ
พยายามชําระเงินให้เจ้าหนี้ชา้ ลงหรื อการเพิ่มสัดส่วนของหนี้ สินหมุนเวียนนั้น ทําให้กิจการมีเงินสดมาหมุนเวียน
ภายในกิ จการได้โดยไม่ต ้องเสี ยต้นทุ น ทางการเงิ น เพิ่ มขึ้ น เป็ นผลให้กิจการมี สภาพคล่องโดยการใช้ห นี้ สิ น
หมุนเวียนเหล่านี้เป็ นแหล่งที่มาของเงินทุนของกิจการที่จะนําไปหาผลตอบแทนให้เพิ่มขึ้นได้
อย่างไรก็ตาม ผลการวิจยั พบว่า การจัดการเงินทุนหมุนเวียนซึ่ งประกอบด้วยสิ นค้าคงเหลือและเงินทุน
หมุนเวียนสุทธิไม่มีความสัมพันธ์กบั อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์ ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) หากบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยมีความมุ่งหวังให้กิจการเกิดสภาพ
คล่องภายในองค์กร และสามารถนําสิ นทรัพย์ไปบริ หารเพื่อสร้างกําไรเพิ่มมากขึ้นนั้น บริ ษทั สามารถกระทําได้
โดยการลดวงจรเงินสด โดยการลดระยะเวลาในการเก็บเงินจากลูกหนี้ ลดระยะเวลาการหมุนของสิ นค้าคงเหลือ
และการเพิ่มระยะเวลาในการจ่ายชําระหนี้สินออกไป อย่างไรก็ตามบริ ษทั ต้องคํานึงถึงยอดขาย สภาวการแข่งขัน
ของตลาด นโยบายการดําเนิ นงานและความสามารถในการจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนทั้งระยะสั้นและระยะ
ยาว โดยเลื อ กสั ด ส่ ว นการลงทุ น ในสิ น ทรั พ ย์ภ ายใต้ค วามเสี่ ย งที่ เหมาะสม ตลอดจนตรวจวัด ระดับ เงิ น ทุ น
หมุนเวียนเป็ นระยะเพื่อประเมินความคุม้ ค่าในการลงทุน
(2) การที่ ปริ มาณของลูกหนี้ การค้าและหนี้ สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้ นจะส่ งผลทําให้กิจการสามารถทํา
กําไรหรื อหาผลตอบแทนจากการลงทุนในสิ นทรัพย์ได้เพิ่มขึ้นนั้น บริ ษทั ต้องคํานึงถึงประสิ ทธิภาพในการบริ หาร
จัดการลูกหนี้ และหนี้ สิ น หมุน เวียนต่างๆ ด้วย เนื่ องจากแนวโน้มคุ ณภาพสิ นเชื่ อที่ ด้อยลงของบางกลุ่มธุ รกิ จ
โดยเฉพาะกลุ่มธุ รกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่ มีพฤติกรรมแสวงหาผลตอบแทนที่ สูงขึ้น (search for
yield) โดยไม่คาํ นึงถึงความเสี่ ยงอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยงั มีความเสี่ ยงจากความผันผวนของเงินทุนเคลื่อนย้าย
และอัตราดอกเบี้ยในตลาดพันธบัตรที่อาจปรับขึ้นสู งและรวดเร็ ว ซึ่ งจะกระทบต่อต้นทุนการกูย้ มื และการต่ออายุ
เงินกูย้ มื ของภาคธุรกิจได้
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7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเงินทุนหมุนเวียนกับอัตราผลตอบแทนต่อ
สิ นทรัพย์ของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น ควรแยกศึกษาเป็ นกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อ
สามารถทําการเปรี ยบเทียบในแต่ละกลุ่มได้อย่างชัดเจนขึ้น
(2) ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเงินทุนหมุนเวียนกับอัตราผลตอบแทนต่อ
สิ นทรัพย์ของบริ ษทั นั้น ควรศึกษาในกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วย เนื่องจากเป็ นกลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก
การบริ หารจัดการเงินทุนหมุนเวียนจะมีความสําคัญมากกว่ากลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่

8. กิตติกรรมประกาศ

การวิจยั เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเงินทุนหมุนเวียนกับอัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์ของ
บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ความสําเร็ จในงานวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ฐิ ตาภรณ์ สิ น จรู ญ ศักดิ์ คณบดี ค ณะบัญ ชี ที่ ได้กรุ ณ าสละเวลาให้ก ารสนับ สนุ น ให้ค วามรู ้
คําปรึ กษาและคําแนะนําอันเป็ นประโยชน์ที่มีคุณค่าอย่างดียงิ่ นอกจากนั้นผูว้ ิจยั ขอขอบคุณ คณาจารย์คณะบัญชี
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม รวมทั้งครอบครัวที่คอยให้ความสนับสนุน แสดงความห่วงใย ให้กาํ ลังใจ ให้คาํ แนะนําและ
มีส่วนช่วยเหลือเป็ นอย่างดีเสมอมาซึ่งทําให้งานวิจยั ฉบับนี้สาํ เร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี

9. เอกสารอ้ างอิง

กุลกัญญา ณ ป้ อมเพ็ชร์. 2559. “วงจรเงินสด เรื่ องสําคัญที่ผปู ้ ระกอบการควรรู ้.” MFU Connexion : Journal of
Humanities and Social Sciences. ปี ที่ 5, ฉบับที่ 1 : 53-65.
เฉลิมขวัญ ครุ ธบุญยงค์. 2556. การจัดการทางการเงิน.กรุ งเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชัน่ .
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. (2559). SET50 & SET100 INDEX CONSTITUENTS. (online).
https://www.set.or.th/th/market/files/constituents/SET50 100 H2 2016.pdf สื บค้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม
2559
นุชจรี พิเชษฐกุล. 2559. รายงานการเงินและการวิเคราะห์ . พิมพ์ครั้งที่ 1. ปทุมธานี คณะบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
สมเกียรติ วรประสิ ทธิคุณ. 2553. “ผลกระทบของการจัดการเงินทุนหมุนเวียนทีม่ ตี ่ อความสามารถในการทํากําไร
ของธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ไทย.” วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต ภาควิชา
เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
อัมริ นทร์ สิ ทธิโค่ง. 2559. “ความสัมพันธ์ ระหว่ างลักษณะของธุรกิจกับการจัดการเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย.” บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Abdul Raheman and Mohamed Nasr. 2007. “Working Capital Management and Profitability – Case of
Pakistani Firms.” International Review of Business Research, Vol.3, No.1 : 279-300.
Deloof, M. (2003). “Does Working Capital Management Affect Profitability of Belgian Firms?” Journal of
Business Finance & Accounting. 30(3) & (4), April/May 2003, p.573-587. Blackwell Publishing.
428

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

ความสั มพันธ์ ระหว่ างประสิ ทธิภาพการควบคุมภายในทีม่ ตี ่ อคุณภาพ
รายงานทางการเงินของหน่ วยงานภาครัฐ ในมุมมองของเจ้ าหน้ าทีต่ รวจสอบ
สํ านักงานการตรวจเงินแเผ่ นดิน
RELATION OF INTERNAL CONTROL’S EFFICIENCY ON QUALITY
OF FINANCIAL REPORTS OF THE GOVERNMENT AGENCIES.
IN THE VIEW OF THE AUDIT STAFF OF STATE AUDIT OFFICE OF
THE KINGDOM OF THAILAND.
จิตรลดา สี หามาตย์
นักศึกษาปริญญาโท สาขาบัญชี มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
E-mail: Jitlada4412098@gmail.com
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บทคัดย่ อ

การศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิ ทธิ ภาพการควบคุมภายในที่มีต่อคุณภาพรายงานทางการเงินของ
หน่ วยงานภาครัฐในมุมมองของเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิ น ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิ ทธิภาพการควบคุมภายใน ในด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม ด้านการประเมิน
ความเสี่ ยง ด้านกิจกรรมการควบคุมด้านสารสนเทศและการสื่ อสาร และด้านการติดตามและประเมินผล ที่ มีต่อ
คุณภาพรายงานทางการเงินของหน่วยงานภาครัฐ ทําการศึกษาข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ สํานักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน ซึ่ งได้รับการตอบแบบสอบถามที่ สมบูรณ์จาํ นวน 283 ฉบับ แนวทางการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้การ
วิเคราะห์เชิงพรรณนาในการอธิ บายผลการศึกษาในเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลของกลุ่มตัวแปรที่เก็บรวบรวมได้ และ
ใช้ก ารวิเคราะห์ ก ารถดถอยพหุ คู ณ ในการทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่า ประสิ ท ธิ ภ าพควบคุ มภายใน 1) ด้าน
สภาพแวดล้อมการควบคุม 2) ด้านการประเมิ นความเสี่ ยง 3) ด้านกิ จกรรมการควบคุ ม4) ด้านสารสนเทศและการ
สื่ อสาร และ 5) ด้านการติดตามและประเมินผล มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพรายงานทางการเงิน อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ : ประสิ ทธิภาพ; การควบคุมภายใน; คุณภาพรายงานทางการเงิน

ABSTRACT

A study of the relationship between the efficiency of internal control and the quality of financial
reporting by government agencies. In the view of the audit staff of State audit office of the kingdom of
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Thailand. Objective to study the relationship between internal control efficiency in the field of control
environment, Risk assessment Control, Activities Information and Communication And the monitoring and
evaluation. The quality of financial statements of government agencies. Study of information from the audit
staff of state audit office of the kingdom of Thailand. The questionnaire was used as a tool to collect data. The
283 questionnaires were completed. A descriptive analysis approach to describe the preliminary results of the
collected variables. And use multiple regression analysis. The hypothesis test found that Internal Control
Performance 1) Control environment, 2) Risk assessment, 3) Control activities, 4) Information and
communication, and 5) Monitoring and evaluation were positively correlated with financial reporting quality.
Statistically significant at the 0.05 level.
KEYWORDS: Efficiency; Internal Control; Quality of Financial Reports

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

จากภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจตกตํ่าทําให้ธุรกิจประสบความเสี ยหาย เกิดจากความไม่โปร่ งใสและการ
ขาดวินัยทางการเงิ น จึ งทําให้ห น่ วยงานในภาครัฐและภาคเอกชนตะหนักในเรื่ องของการกํากับ ดู แลและการ
บริ หารที่ดี รัฐบาลจึงพยายามที่จะพลิกฟื้ นเศรษฐกิจโดยการปรับเปลี่ยนนโยบาย ปรับปรุ งการดําเนินงานตลอดจน
เปิ ดโอกาสให้ทุกภาคส่ วนได้ร่วมมือร่ วมใจในการที่ จะช่วยในการพลิกฟื้ นเศรษฐกิจ ทั้งนี้ หน่ วยงานกํากับดูแล
เช่ น กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชี กลางจึ งได้จัดให้ มี ระบบการควบคุ มภายในที่ เหมาะสม และตามระเบี ยบ
คณะกรรมการตรวจเงิ นแผ่นดิ นว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุ มภายใน พ.ศ. 2544 กําหนดวิธี การที่ จ ะทําให้
หน่วยงานภาครัฐสามารถดําเนินงานไปได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผล ประหยัด และช่วยป้ องกันหรื อลดความ
เสี่ ยงจากการผิดพลาด หรื อความเสี ยหาย โดยการนําหลักการปฏิบตั ิที่เกี่ยวกับการควบคุมภายในของคณะกรรมการร่ วม
ของสถาบันวิชาชี พ 5 แห่ ง ซึ่ งได้รวมตัวกันเรี ยกว่า (COSO :Committee of Sponsoring Organization of the Tread way
Commission )โดยได้ออกแบบการป้ องกันการทุจริ ต และจัดทําแนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับการควบคุมภายใน อันทําให้การ
ควบคุมภายในเป็ นเครื่ องมือของผูบ้ ริ หารทุกระดับใช้ไปสู่ การกํากับดูแลที่ดี โดยเชื่อว่าถ้าหน่วยงานใดมีการควบคุม
ภายในที่ดียอ่ มทําให้ประสบความสําเร็ จสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายที่กาํ หนด
งบการเงินเป็ นการนําเสนอฐานะการเงินและผลการดําเนิ นงานทางการเงินของหน่ วยงานอย่างมีแบบ
แผน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนิ นงาน และ กระแสเงินสดของหน่วยงาน
ซึ่งเป็ นประโยชน์ต่อการตัดสิ นใจเชิงเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงิน กลุ่มต่าง ๆ นอกจากนี้ งบการเงินยังแสดงถึงผล
การบริ หารงานของฝ่ ายบริ หารซึ่ งได้รับมอบหมายให้ดูแลทรัพยากรของหน่ วยงาน เพื่อที่จะบรรลุวตั ถุประสงค์
ดังกล่าว (สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์,2560) ในการบริ หารจัดการหน่วยงานให้ประสบความสําเร็ จได้
นั้นต้องอาศัยข้อมูลทางบัญชีเป็ นเครื่ องมือที่ช่วยในการบริ หารจัดการ ซึ่งข้อมูลทางบัญชี ข้อมูลทางบัญชีที่ช่วยให้
ผูบ้ ริ ห ารตัดสิ น ใจเชิ งเศรษฐกิ จอย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพควรต้อ งมี ลกั ษณะเชิ งคุ ณ ภาพของข้อมู ลทางการเงิ น ที่ มี
ประโยชน์ จึงจะให้ประโยชน์ต่อผูใ้ ช้งบการเงิน หน่วยงานภาครัฐได้กาํ หนด ลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน
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(สํานักมาตรฐานด้านการบัญชี ภาครัฐ, 2546) ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ความเข้าใจได้ ความเกี่ ยวข้องกับการ
ตัดสิ นใจ ความเชื่อถือได้ และการเปรี ยบเทียบกันได้
จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผูศ้ ึ กษาจึงมีความสนใจทําการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิ ทธิ ภาพการควบคุม
ภายในที่มีต่อคุณภาพรายงานทางการเงินของหน่วยงานภาครัฐผลการศึกษาที่ได้สามารถนําไปใช้เป็ นแนวทางใน
การกําหนดการส่ งเสริ มการพัฒนาและการปรับปรุ งการควบคุมภายในของหน่วยงานภาครัฐให้มีประสิ ทธิ ภาพ
มากยิ่งขึ้ น หากหน่ วยงานมี ระบบการควบคุ มภายในที่ มีป ระสิ ท ธิ ภาพแล้ว จะทําให้รายงานทางการเงิ น ของ
หน่วยงานนั้นมีคุณภาพสูงตามไปด้วย

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิ ทธิภาพการควบคุมภายในที่มีต่อคุณภาพรายงานทางการเงินของหน่วยงาน
ภาครัฐในมุมมองของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)

ตัวแปรตาม (Dependent Variable)

ประสิทธิภาพการควบคุมภายใน
1. ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม
2. ด้านการประเมินความเสี่ ยง
3. ด้านกิจกรรมการควบคุม
4. ด้านสารสนเทศและการสื่ อสาร
5. ด้านการติดตามและประเมินผล

คุณภาพรายงานทางการเงิน
1. ความเข้าใจได้
2. ความเกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจ
3. ความเชื่อถือได้
4. ความเปรี ยบเทียบกันได้

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
การศึ กษาค้นคว้าในครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งพรรณนา (Descriptive Research) นําข้อมูลที่ รวบรวมได้มา
วิเคราะห์หาค่าทางสถิ ติซ่ ึ งประกอบด้วย ค่าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ ความถดถอยแบบ
พหุ คูณ (Multiple Regression Analysis) ผูศ้ ึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม กับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
1.ประชากร เจ้า หน้า ที่ ต รวจสอบ สํา นัก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น จํานวน 3,296 คน (คําสั่ ง
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน, ที่ 177/2561 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561)
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2.กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา ได้แก่ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 356 คน ที่ได้
จากการกําหนดขนาดตัวอย่างใช้สูตรการคํานวณหาขนาดตัวอย่างของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 %
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
1. ตัวแปรอิ ส ระ คื อ ประสิ ท ธิ ภ าพการ
2. ตัวแปรตาม คื อ คุ ณ ภาพรายงานทางการเงิ น
ควบคุมภายใน ประกอบด้วย
ประกอบด้วย
1.1 ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม
2.1 ความเข้าใจได้
1.2 ด้านการประเมินความเสี่ ยง
2.1 ความเกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจ
1.3 ด้านกิจกรรมการควบคุม
2.1 ความเชื่อถือได้
1.4 ด้านสารสนเทศและการสื่ อสาร
2.1 การเปรี ยบเทียบกันได้
1.5 ด้านการติดตามและประเมินผล
4.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิ ทธิภาพการควบคุมภายใน
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพรายงานทางการเงิน
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ขั้นตอนที่ 1 ดําเนิ นการจัดทําแบบสอบถามตามจํานวนกลุ่มตัวอย่างพร้อมกับตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วน และความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
ขั้นตอนที่ 2 ดําเนิ นการจัดส่ งแบบสอบถามทางไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิ กส์, Line ถึงเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จํานวน 356 ฉบับ
ขั้นตอนที่ 3 เมื่อครบกําหนดได้รับแบบสอบถามตอบกลับมา จํานวน 283 ฉบับ
ขั้นตอนที่ 4 ทําการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ ได้รับการ
ตอบกลับคืน จํานวน 283 ฉบับ ซึ่ งมีแบบสอบถามที่สมบูรณ์ จํานวน 283 ฉบับคิดเป็ นร้อยละ 80 ซึ่ งสอดคล้องกับ
Aaker, Kumar และ Day (2001) ได้นาํ เสนอว่า การส่งแบบสอบถามต้องมีอตั ราตอบกลับอย่างน้อยร้อยละ 20 จึงถือ
ว่ายอมรับได้
ขั้นตอนที่ 5 ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ท้ งั หมด และนําข้อมูลจาก
แบบสอบถามที่ได้รับมาวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ ขอ้ มูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยใช้สถิ ติเชิ งพรรณนา ได้แก่ การหา
ค่าความถี่และร้อยละ
ตอนที่ 2 และ 3 การวิเคราะห์ ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิ ทธิภาพการควบคุมภายใน และคุณภาพรายงาน
ทางการเงิน โดยใช้วธิ ี การประมวลผลทางหลักสถิติเชิงพรรณนานําข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ
ซึ่ งประกอบด้วย ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยนําเสนอข้อมูล ในรู ปแบบตารางควบคู่กบั การบรรยาย
และสรุ ปผลการดําเนิ นการวิจยั ซึ่ งกําหนดการให้คะแนนคําตอบของแบบสอบถามแล้วหาค่าเฉลี่ย โดยใช้เกณฑ์
ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย
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ตอนที่ 4 การทดสอบผลกระทบของประสิ ทธิ ภาพการควบคุมภายในที่มีต่อคุณภาพรายงานทางการเงิน
ของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)

5. สรุ ปผลการวิจัย

ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด 383 คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 200 คน (ร้อยละ 70.67) รองลงมาเป็ น
ชาย จํานวน 83 (ร้ อยละ 29.33) ส่ วนใหญ่ มี อายุ 25 - 35 ปี (ร้ อยละ 66.08) สถานภาพโสด (ร้ อยละ 55.83) สําเร็ จ
การศึกษาในระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี (ร้อยละ 61.13) ประสบการณ์ในการทํางาน 2 – 5 ปี (ร้อยละ 55.48) รายได้เฉลี่ย
ต่อเดื อน 25,001-30,000 (ร้อยละ 45.59) ส่ วนใหญ่ มีตาํ แหน่ งนักวิชาการปฏิ บัติการ (ร้อยละ 48.76) รองลงมาเป็ น
นักวิชาการชํานาญการ (ร้อยละ 42.76)
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้นของความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิ ทธิภาพการควบคุมภายใน
ประสิทธิภาพการควบคุมภายใน
S.D.
ระดับความคิดเห็น
X
ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม
3.76
0.51
มาก
ด้านการประเมินความเสี่ ยง
3.36
0.58
ปานกลาง
ด้านกิจกรรมการควบคุม
3.60
0.50
มาก
ด้านสารสนเทศและการสื่ อสาร
3.71
0.45
มาก
ด้านการติดตามและประเมินผล
3.52
0.53
ปานกลาง
จากตาราง ผลการวิ เคราะห์ พ บว่ า 1) ด้า นสภาพแวดล้อ มการควบคุ ม โดยภาพรวมแล้ว ผู ้ต อบ
แบบสอบถามมี ความเห็ นในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.76)โดยมี ความคิดเห็ นเกี่ ยวกับการจัดให้มีกาํ หนดนโยบาย
วัตถุประสงค์เป้ าหมายกลยุทธ์การดําเนิ นงานไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพื่อให้ขา้ ราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ทราบทัว่
กัน 2) ด้านการประเมินความเสี่ ยง โดยภาพรวมแล้วผูต้ อบแบบสอบถามมีความเห็นในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย
3.36) โดยมีความคิดเห็ นเกี่ยวกับการกําหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายการดําเนิ นงานด้านจัดการความเสี่ ยงใน
แผนตามภารกิ จหลักอย่างชัดเจนสามารถวัดผลได้และเผยแพร่ ให้บุคลากรทุกระดับทราบและเข้าใจตรงกัน 3)
ด้านกิ จกรรมการควบคุม โดยภาพรวมแล้วผูต้ อบแบบสอบถามมีความเห็ นในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.60) โดยมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทําเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง ตามระบบการควบคุมภายในกําหนดไว้เอกสารและหลักฐาน
ต่างๆ ที่ตอ้ งลงบัญชีได้ผา่ นการบันทึกบัญชีโดยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างผูม้ ีหน้าที่รับผิดชอบและได้ลงลายมือ
ชื่อไว้เป็ นหลักฐานในเอกสาร รวมถึงมีมาตรการป้ องกันและดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุมและเพียงพอ 4) ด้าน
สารสนเทศและการสื่ อสาร โดยภาพรวมแล้วผูต้ อบแบบสอบถามมีความเห็นในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.71) โดยมี
ความคิดเห็ นเกี่ ยวกับการจัดทําและรวบรวมข้อมูลที่ เกี่ ยวกับการดําเนิ นงานทางการเงิ น และการปฏิ บัติตามกฎ
ระเบี ยบ ข้อ บังคับ และมติ คณะรั ฐ มนตรี ไว้อ ย่างถู กต้อ ง ครบถ้ว น และเป็ นปั จจุ บัน 5) ด้านการติ ดตามและ
ประเมิ นผล โดยภาพรวมแล้วผูต้ อบแบบสอบถามมี ความเห็ น ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ ย 3.52) โดยมี ความ
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คิดเห็ นเกี่ ยวกับการเปรี ยบเที ยบแผนและผลการดําเนิ นงาน และรายงานให้ผูบ้ ริ หารทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
อย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอเป็ นระยะๆ
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ ความสัมพันธ์ระหว่างประสิ ทธิ ภาพการควบคุมภายในกับคุณภาพรายงาน
ทางการเงิน
Standardized
t- value
Sig
Variable
Coefficients
สภาพแวดล้อมของการควบคุม
.247
5.519
.000*
การประเมินความเสี่ ยง
.097
2.021
.044*
กิจกรรมการควบคุม
.131
2.166
.031*
สารสนเทศและการสื่ อสาร
.265
4.386
.000*
การติดตามและประเมินผล
.233
4.380
.000*
หมายเหตุ: n = 283, R2 = 0.596 F = 84.105 Sig = 0.000*
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง ผลการวิเคราะห์พบว่า R2 มีค่าเท่ากับ 0.596 หมายถึง ตัวแปรต้นทั้งหมดสามารถอธิ บายการ
ใช้งานได้ 59.60% จากแบบจําลองการทดสอบสมมติฐานพบว่า สมมติฐาน ที่ 1 ถึง 5 ได้รับการสนับสนุนทางสถิติ
อย่างมีนยั สําคัญ (Sig < 0.05)
ผลการทดสอบสมมติฐาน ดังนี้
สมมติฐานข้อที่ 1 ประสิ ทธิ ภาพการควบคุมภายใน ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม มีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับคุณภาพรายงานทางการเงิน
สมมติฐานข้อที่ 2 ประสิ ทธิภาพการควบคุมภายใน ด้านการประเมินความเสี่ ยง มีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับคุณภาพรายงานทางการเงิน
สมมติฐานข้อที่ 3 ประสิ ทธิภาพการควบคุมภายใน ด้านกิจกรรมการควบคุม มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
คุณภาพรายงานทางการเงิน
สมมติฐานข้อที่ 4 ประสิ ทธิ ภาพการควบคุมภายใน ด้านสารสนเทศและการสื่ อสาร มีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับคุณภาพรายงานทางการเงิน
สมมติฐานข้อที่ 5 ประสิ ทธิ ภาพการควบคุมภายใน ด้านการติดตามและประเมินผล มีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับคุณภาพรายงานทางการเงิน

6. อภิปรายผล

จากการศึกษาความสัมพันธ์ของประสิ ทธิ ภาพการควบคุมภายในที่มีต่อคุณภาพรายงานทางการเงินของ
หน่วยงานภาครัฐ พบว่า

434

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

ประสิ ทธิ ภาพการควบคุมภายใน ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุมมีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับคุณภาพ
รายงานทางการเงิ น โดยสะท้อนให้เห็ น ว่าสภาพแวดล้อมการควบคุ ม ทําให้ก ารควบคุ มที่ มีอยู่ได้ผลดี ข้ ึ น ซึ่ ง
สอดคล้อ งกับ ผลการศึ ก ษาของ จุ ฬ าลัก ษณ์ ฟองมู ล (2554) ทําการศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของผู ้ส อบบัญ ชี ต่ อ
ความสัมพันธ์ระหว่างประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในตามมาตรา 404 ของกฎหมายซาเบนส์ ออกซ์เลย์ กับ
คุ ณ ภาพรายงานทางการเงิ น ผลการศึ กษาพบว่า ผูส้ อบบัญ ชี และผูช้ ่ วยผูส้ อบบัญ ชี เห็ น ด้วยในระดับมาก ต่ อ
ลักษณะการควบคุมภายใน ในปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมการควบคุมโดยมีความเห็นระดับมากในทุกเรื่ อง
ผูก้ าํ กับดูแล ฝ่ ายบริ หารและบุคลากรต้องสร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการ
ควบคุมภายในโดยส่งเสริ มให้บุคลากรทุกคนเกิดจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบตั ิงาน ซึ่งหากหน่วยงานมีสภาพแวดล้อม
การควบคุมที่ดีจะส่ งผลต่อการปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ ว มีประสิ ทธิ ภาพ เมื่อข้อมูลทางการเงินมีคุณภาพ
ก็จะส่งผลให้รายงานทางการเงินนั้นมีประโยชน์และน่าเชื่อถือ
ประสิ ทธิ ภาพการควบคุมภายใน ด้านการประเมินความเสี่ ยงมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพรายงาน
ทางการเงิ น ความเสี่ ยงจากการควบคุมภายใน เป็ นความเสี่ ยงที่ ระบบการควบคุ มภายในของหน่ วยงานไม่อาจ
ป้ องกันข้อผิดพลาดในส่ วนที่เกิดจากความเสี่ ยงได้ท้ งั หมด สอดคล้องกับผลการศึกษาของ มารี นี กอรา, กุลวดี ลิ่ม
อุสันโน (2560) ศึกษาผลกระทบของความเป็ นมืออาชีพของนักบัญชีและการบริ หารความเสี่ ยงที่มีผลต่อคุณภาพ
รายงานทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ พบว่า ความเป็ นมืออาชีพของ
นักบัญชี ด้านทักษะทางปั ญญา (IS) ด้านทักษะทางวิชาการเชิ งปฏิ บตั ิ และหน้าที่ (FS) และด้านทักษะทางการ
ปฏิ สัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่ อสาร (ICS) และการบริ หารความเสี่ ยง ด้านการจัดการ ความเสี่ ยง (RT) มี
ความสัมพันธ์ระดับสู งและส่ งผลกระทบเชิ งบวกต่อคุณภาพรายงานทางการเงิน (QT) ของวิสาหกิ จขนาดกลาง
และขนาดย่อม ใน 5 จังหวัดชายแดนใต้อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผูบ้ ริ หารควรให้ความสําคัญกับการประเมินความเสี่ ยงอย่างสมํ่าเสมอและปรับเปลี่ยนการควบคุมภายใน
ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงไปอยูเ่ สมอ และควรเข้าใจถึงความเสี่ ยงที่หน่วยงานของตนประสบอยู่ โดยต้อง
พิจารณาว่าความเสี่ ยงระดับใดที่ หน่ วยงานของตนพอจะรับได้ และพยายามจัดการให้ความเสี่ ยงอยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ วิธีการอย่างหนึ่งที่จะลดความเสี่ ยงก็คือต้องมีการบริ หารความเสี่ ยง (Risk Management)
ประสิ ทธิ ภาพการควบคุมภายใน ด้านกิ จกรรมการควบคุมมีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับคุณภาพรายงาน
ทางการเงิน ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สกลพร พิบูลย์วงศ์ (2555) ทําการศึกษาความคิดเห็นของนักบัญชี
บริ ษ ัท จดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์ท างเลื อ กเพื่ อ การลงทุ น เกี่ ย วกับ การวางระบบควบคุ ม ภายในและ
สภาพแวดล้อมภายในขององค์กรที่ มีผลต่อคุณภาพข้อมูลทางบัญชี พบว่า นักบัญชี บริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรั พย์ท างเลื อกเพื่ อการลงทุ นมี ความคิ ดเห็ นใน ภาพรวมเกี่ ยวกับการวางระบบควบคุ มภายในที่ มีผลต่อ
คุณ ภาพข้อมูลทางบัญชี ดังนี้ ความคิ ดเห็ นในภาพรวมด้านกิ จกรรมการควบคุ ม กิ จกรรมสารสนเทศและการ
สื่ อสาร และ กิ จกรรมการติดตามและประเมิ นผล มีผลต่อความคิดเห็ นของนักบัญชี ที่มีต่อคุณภาพข้อมูลลทาง
บัญชี อยูใ่ นระดับมาก
ผูบ้ ริ หารต้องจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม ที่มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล เพื่อป้ องกันหรื อลดความ
เสี ยหาย ความผิดพลาด ที่อาจเกิดขึ้น ไม่มอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบตั ิงาน ที่สาํ คัญ
หรื องานที่เสี่ ยงต่อความเสี ยหายตั้งแต่ตน้ จนจบ
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ประสิ ทธิ ภาพการควบคุมภายใน ด้านสารสนเทศและการสื่ อสารมี ความสัมพันธ์เชิ งบวกกับคุณ ภาพ
รายงานทางการเงิน ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ พรทิพย์ ภูถี่ถว้ น (2555) ทําการศึกษาผลกระทบของการ
ควบคุมภายในระบบสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์ที่มีต่อคุณภาพรายงานทางการเงินของสหกรณ์การเกษตรในภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ ผลการศึกษาพบว่าการควบคุมภายในระบบสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์มีความสัมพันธ์และ
ผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพรายงานทางการเงิน ดังนั้น สหกรณ์และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องควรส่ งเสริ มให้มีการ
ลงทุ นในระบบสารสนเทศเพื่อ พัฒ นาระบบสารสนเทศที่ มีความเหมาะสมกับสหกรณ์ ส่ งเสริ มให้เจ้าหน้าที่
สหกรณ์ ได้รับการพัฒ นาทักษะการใช้งานระบบสารสนเทศและให้ความสําคัญ กับ การควบคุ ม ภายในระบบ
สารสนเทศที่ ใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถนําไปใช้บริ หารจัดการสหกรณ์ ได้ทัน เกิ ดความเชื่ อมัน่ ในระบบ
สหกรณ์มีความเข้มแข็ง โปร่ งใส และสามารถตรวจสอบได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ฝ่ ายบริ หารต้องจัดให้มีสารสนเทศอย่างเพียงพอ และสื่ อสารอย่างเหมาะสม ซึ่งจําเป็ นต้องใช้สารสนเทศ
นั้นในรู ปแบบที่เหมาะสมและทันเวลา หากหน่วยงานมีสารสนเทศและการสื่ อสารที่ดี เหมาะสม และเพียงพอแล้ว
ก็จะส่งผลให้รายงานทางการเงินมีความครบถ้วน ถูกต้องเช่นเดียวกัน
ประสิ ทธิ ภาพการควบคุมภายใน ด้านการติดตามและประเมินผลมีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับคุ ณภาพ
รายงานทางการเงิน สมมุติฐาน โดยสะท้อนให้เห็นว่า ในการประเมินและติดตามผลอย่างต่อเนื่ องและสมํ่าเสมอ
เพื่อให้ความมัน่ ใจว่า ระบบการควบคุมภายในที่ วางไว้เพียงพอ เหมาะสม มีประสิ ทธิ ภาพ มีการปฏิ บตั ิจริ ง และ
การควบคุมภายในดําเนินไปอย่างมีประสิ ทธิผล สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ถาวร พรามไทย, กัญญามน วิทยา
ภูมิ และสุวรรณ หวังเจริ ญเดช (2558) ทําการศึกษาผลกระทบของการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่มีตอ่
คุณภาพข้อมูลทางบัญชี ของสถานศึ กษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา ผลการศึ กษาพบว่าการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ด้านการติดตามผล มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพข้อมูล
ทางบัญชีโดยรวม
ฝ่ ายบริ หารต้องจัดให้มีการติดตามประเมินผลโดยการติดตามผลในระหว่างการปฏิบตั ิงาน และการ
ประเมิ น ผลเป็ นรายครั้ งอย่างต่ อเนื่ อ งและสมํ่าเสมอ เพื่ อให้ ความมั่น ใจว่าระบบการควบคุ ม ภายในเพี ยงพอ
เหมาะสม มีประสิ ทธิผล หรื อต้องปรับปรุ งให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
หน่ วยงานควรส่ งเสริ มให้บุคลากรคํานึ งถึงความสําคัญ ของการควบคุมภายใน และความสําคัญ ของ
คุณภาพของข้อมูลทางการบัญชีโดยเฉพาะบุคลากรที่ปฏิบตั ิหน้าที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางการบัญชีโดยสร้างเป็ น
ข้อกําหนดในการปฏิ บัติงาน และสร้ างความเข้าใจความสัม พัน ธ์ระหว่างผลงานของตนกับความสําเร็ จของ
หน่ วยงานเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อหน่ วยงานและปฏิ บตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เป็ นไปตามเป้ าหมายและ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
ควรทําการศึกษาปั จจัยด้านอื่น ๆ ที่อาจส่ งผลต่อคุณภาพรายงานทางเงินเช่น ความเป็ นมืออาชีพของนัก
บัญชี ทักษะทางวิชาชีพ เพื่อนําข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในการจัดทําบัญชีให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น เป็ นต้น
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8. กิตติกรรมประกาศ

การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้ สาํ เร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยความกรุ ณาและความช่วยเหลือแนะนําอย่างดียงิ่ จาก
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การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพโดยใช้สถิติเชิงพรรณา มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพล
ต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชีภาษีอากร กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั คือ ผูส้ อบบัญชีภาษี
อากร จํานวน 358 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดี ยว การวิเคราะห์สัมประสิ ทธิ
สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ
ผลการศึ กษาพบว่า คุ ณภาพการสอบบัญชี ทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านความถูกต้อง ด้านความเที่ ยงธรรม
ด้านความชัดเจน ด้านความกะทัดรัด ด้านความสร้างสรรค์ ด้านความสมบูรณ์ และด้านความทันกาล อยูใ่ นระดับ
มาก ผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรมีภาพรวมคุณลักษณะทางวิชาชี พอยู่ในระดับมาก โดยคุณลักษณะทางวิชาชี พ ด้าน
จรรยาบรรณวิชาชีพ อยูใ่ นระดับมากที่สุด ส่ วนด้านการประยุกต์ใช้มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทัว่ ไป และ
ด้านการใช้วจิ ารณญาณในการสังเกตและสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพอยูใ่ นระดับมาก
ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพการสอบบัญชี ด้านความถูกต้อง ด้านความเที่ยงธรรม ด้านความชัดเจน และ
ด้านความทันกาล และ คุณลักษณะทางวิชาชีพ ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านการใช้วจิ ารณญาณในการสังเกต
และสงสัยเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพ มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานสอบบัญชี อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานสอบบัญชี แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05 ระหว่าง
ประสบการณ์การทํางาน และ จํานวนชัว่ โมงที่เข้ารับการฝึ กอบรมและสัมมนา
คําสําคัญ: ประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงาน, สอบบัญชี, ผูส้ อบบัญชีภาษีอากร

ABSTRACT

This study was a qualitative research using descriptive statistics. The purpose of this study was to
investigate factors Condition Factors has an affecting with auditing efficiency performance of Tax Auditor There
were.358 people in Tax Auditor. The research sample was the data collection instrument was a questionnaire used
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for data analysis, including frequency, percentage, mean, standard deviation. hypothesis testing. In addition, OneWay Anova, Correlation coefficient Analysis, and multiple regression analysis was performed.
The study indicated Audit quality 7 sides include: Accuracy Objectiveness Clearness Conciseness
Creation Completion and Timeliness were at a high level. And The tax auditor has a high level of Professional
Qualification. By Professional Qualification in part Code of Ethics for Professional Public Accountants were at
a highest level part Professional Qualification in part Generally Accepted Auditing Standards and Professional
Qualification in part Professional Skepticism were at a high level.
The study indicated Audit quality in part Accuracy Objectiveness Clearness Timeliness and
Professional Qualification in part Code of Ethics for Professional Public Accountants and Professional
Qualification in part Professional Skepticism influence on auditing efficiency performance was statistically
significant at 0.05 and auditing efficiency performance different was statistically significant at 0.05 between the
Experience and Number of training hours and seminars.
KEYWORDS: Performance, auditing, Tax Auditor

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

งานตรวจสอบบัญชีในประเทศต่างๆ ถือเป็ นวิชาชีพอย่างหนึ่ งที่ มีความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจ หรื อ
อาจเรี ยกว่าได้วา่ วิชาชีพสอบบัญชี ซึ่ งเป็ นวิชาชีพที่มีความสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เช่นเดียวกับ
วิชาชีพกฎหมาย วิศวกรรม สถาปั ตยกรรม และการแพทย์เป็ นต้น (พยอม สิ งห์เสน่ห์, 2545) และคุณภาพการสอบ
บัญชี เป็ นผลสะท้อนให้เห็นว่าผูส้ อบบัญชี สามารถปฏิบตั ิงานตรวจสอบความถูกต้องในส่ วนที่เป็ นสาระสําคัญ
และการรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีที่แสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนิ นงานตามหลักการบัญชี
ที่รับรองทัว่ ไปได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและมีประสิ ทธิผลสามารถแสดงออกซึ่งความรู ้ ความสามารถได้เป็ นอย่างดี
ได้แก่ ความรู ้ดา้ นการบัญชี ด้านการสอบบัญชี ด้านกฎหมาย และด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ (ชนัษฎา สิ นชื่ น,
2548) รวมไปถึงความถูกต้อง ความเป็ นกลาง ความระมัดระวัง และความครบถ้วน
ปั จ จุ บัน หน่ ว ยงานต่ า งๆ ไม่ ว่า องค์ก รภาคราชการ รั ฐ วิส าหกิ จ หรื อ เอกชนต่ า งก็ ต ระหนัก ถึ ง การ
ปรั บ เปลี่ ย นกระบวนการหรื อ วิ ธี ก ารทํา งานเสี ย ใหม่ เพื่ อ ให้ ก ารทํา งานมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (Efficiency) และ
ประสิ ทธิ ผล (Effectiveness) สู งสุ ด นั่นแสดงว่าองค์กรทั้งหลายต่างก็มีความเห็ นตรงกันว่า องค์กรจะมี ความ
เจริ ญก้าวหน้าหรื อพัฒนาไปสู่ความเป็ นเลิศได้น้ นั สิ่ งสําคัญประการหนึ่งอยูท่ ี่ ผูป้ ฏิบตั ิงานมีคุณภาพ และสามารถ
ทํางานให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด (นันทนา ธรรมบุศย์, 2540) ดังนั้นผูท้ ี่มีประสิ ทธิ ภาพในการทํางานจึงเป็ นผูท้ ี่
ฉลาดในการเรี ยนรู ้ รู ้วา่ การทํางานอย่างไรจึงจะบรรลุผลสําเร็ จในเวลาอันรวดเร็ วและมีความผิดพลาดน้อย อาจ
เน้นความคุม้ ค่าหรื อความคุม้ ทุนในการปฏิบตั ิงานด้วย หน่วยงานจําเป็ นจะต้องมีบุคลากรที่มีคุณภาพในปริ มาณที่
เหมาะสมกับงาน และในบางครั้งผูส้ อบบัญชี จาํ เป็ นที่จะต้องใช้เทคนิ คต่างๆ ในการตรวจสอบ เพื่อให้มีผลการ
ตรวจสอบที่ มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้ น และสร้ างความน่ าเชื่ อถื อ ความไว้วางใจในการตรวจสอบ รวมไปถึ ง
คุณภาพการสอบบัญชีให้มากยิง่ ขึ้น
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จากเหตุผลดังกล่าวทําให้ผวู ้ ิจยั เลือกที่จะศึกษาถึงปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงาน
ของผูส้ อบบัญชี ภาษีอากร ซึ่ งทําการเก็บข้อมูลจากผูส้ อบบัญชี ภาษีอากร ว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ มีส่วนส่ งเสริ มการ
ทํางานของผูส้ อบบัญชีภาษีอากรที่มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น เพื่อนําไปเป็ นแนวทางและใช้เป็ นแนวทางในการเพื่อ
ศักยภาพในการสอบบัญชีและการบริ หารงานบุคคล และเป็ นกลยุทธ์ในการสร้างคุณภาพการสอบบัญชีเพื่อเป็ น
การสร้างชื่อเสี ยงอันดีแก่วชิ าชีพสอบบัญชีต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชีภาษีอากร
(2) เพื่อศึกษาระดับคุณลักษณะทางวิชาชีพของผูส้ อบบัญชีภาษีอากรของผูส้ อบบัญชีภาษีอากร
(3) เพื่อศึกษาประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชีภาษีอากร
(4) เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างระดับประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชีภาษีอากร
ระหว่างระดับการศึกษา ประสบการณ์การทํางานด้านการสอบบัญชี และจํานวนชัว่ โมงที่เข้ารับการฝึ กอบรม
(5) เพื่อศึกษาหาแนวทางในการเพิ่มประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชีภาษีอากร

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ข้ อมูลส่ วนบุคคล
1. ระดับการศึกษา
2. ประสบการณ์การทํางานด้านการสอบบัญชี
3. จํานวนชัว่ โมงที่เข้ารับการฝึ กอบรม
คุณภาพการสอบบัญชี
1. ด้านความถูกต้อง
2. ด้านความเที่ยงธรรม
3. ด้านความชัดเจน
4. ด้านความกะทัดรัด
5. ด้านความสร้างสรรค์
6. ด้านความสมบูรณ์
7. ด้านความทันกาล

ประสิ ทธิภาพการปฏิบัติงาน
สอบบัญชี
1. ด้านความเชื่อถือได้
2. ด้านความทันเวลา
3. ด้านผลงานได้มาตรฐาน

คุณลักษณะทางวิชาชีพของ
ผู้สอบบัญชีภาษีอากร
1. ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. ด้านการประยุกต์ใช้มาตรฐานการสอบบัญชี
ที่รับรองทัว่ ไป
3. ด้านการใช้วจิ ารณญาณในการสังเกตและ
สงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพ

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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4. สมมติฐานของการศึกษา

สมมติ ฐ านข้ อ ที่ 1 ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บัติ ง านสอบบัญ ชี แตกต่ า งกัน ระหว่า งระดับ การศึ ก ษา
ประสบการณ์การทํางานด้านการสอบบัญชี และจํานวนชัว่ โมงที่เข้ารับการฝึ กอบรมหรื อสัมมนาที่เกี่ ยวกับการ
สอบบัญชี
สมมติฐ านข้ อที่ 2 คุ ณ ภาพการสอบบัญ ชี และ คุ ณ ลัก ษณะทางวิช าชี พ ของผูส้ อบบัญ ชี ภ าษี อากรมี
ความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานสอบบัญชี
สมมติฐ านข้ อที่ 3 คุ ณ ภาพการสอบบัญ ชี และ คุ ณ ลัก ษณะทางวิช าชี พ ของผูส้ อบบัญชี ภ าษี อ ากรมี
อิทธิพลต่อประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานสอบบัญชี

5. วิธีดําเนินการวิจัย

5.1 แบบแผนการวิจยั
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ 1) ข้อมูลส่ วนบุคคล ได้แก่ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การทํางานด้านการสอบ
บัญชี และจํานวนชัว่ โมงที่ เข้ารับการฝึ กอบรม หรื อสัมมนาที่ เกี่ ยวกับการสอบบัญชี 2) คุณภาพการสอบบัญชี
ประกอบด้วยตัวชี้วดั 7 ด้าน ได้แก่ ด้านความถูกต้อง ด้านความเที่ยงธรรม ด้านความชัดเจน ด้านความกะทัดรัด
ด้านความสร้างสรรค์ ด้านความสมบูรณ์ และ ด้านความทันกาล 3) คุณลักษณะทางวิชาชีพ ประกอบด้วยตัวชี้วดั 3
ด้าน ได้แก่ ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านการประยุกต์ใช้มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทัว่ ไป และ ด้านการใช้
วิจารณญาณในการสังเกตและสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ตัวแปรตาม คือ ประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิงานสอบบัญชี ประกอบด้วยตัวชี้ วดั 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความ
เชื่อถือได้ ด้านความทันเวลา และด้านผลงานได้มาตรฐาน
5.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูส้ อบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย จํานวน 3,422 คน (กรมสรรพากร, 2561)
กลุ่มตัวอย่างที่ทาํ การวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ผูส้ อบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย โดยวิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบง่าย
และใช้สูตร Yamane ที่ ระดับความเชื่ อมัน่ 95% และยอมรับความคลาดเคลื่อนในการเลือกตัวอย่าง 5% ในการกําหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จากการคํานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ ผูส้ อบบัญชีภาษีอากร จํานวนทั้งสิ้น 358 คน
5.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
(1) สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(2) สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ คือ ค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา ตามวิธีของครอ
นบาค
(3) สถิ ติที่ใช้ในการเปรี ยบเที ยบได้แก่ การเปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ ยระหว่างกลุ่มประชากรใช้สถิ ติ
ทดสอบ t การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว สถิติทดสอบ F การวิเคราะห์สัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์ของ
เพียร์สนั การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ
5.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม แบบประเมินค่า 5 ระดับ
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5.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
(1) ดําเนิ นการจัดทําแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และ
ความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
(2) ดําเนิ นการหาข้อมูลอี เมลล์ เบอร์ โทรศัพท์ หรื อช่ องทางการติ ดต่ออื่ นๆ เช่ น Line ของกลุ่ม
ตัวอย่าง
(3) ดําเนินการจัดส่งแบบสอบถามทางไปยังกลุ่มตัวอย่าง
(4) ทําการรวบรวมและตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่
ได้รับตอบกลับคืน ซึ่งได้รับแบบสอบถามกลับมาที่มีความสมบูรณ์ท้ งั สิ้น 358 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 100
(5) ดําเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์มาวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป การ
จัดกระทําข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
5.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้รวบรวมจากแบบสอบถามด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํ เร็ จรู ป ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูส้ อบบัญชี ภาษีอากร โดยใช้วิธีการประมวลผลทางสถิติเชิ ง
พรรณนา โดยนําข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์ หาค่าทางสถิติซ่ ึงประกอบด้วย ความถี่ และร้อยละ
ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 และตอนที่ 4 การวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นเกี่ ยวกับการปฏิบตั ิงานการสอบบัญชี
ของผูส้ อบบัญชีภาษีอากร โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การนําเสนอข้อมูล
ในรู ปแบบตารางควบคู่กบั การบรรยายและสรุ ปผลการวิจยั
ตอนที่ 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ ปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานสอบ
บัญชีของผูส้ อบบัญชีภาษีอากร โดยใช้วธิ ีการประมวลผลทางสถิติเชิงพรรณนา

6. สรุ ปผลการวิจัย

(1) ผูส้ อบบัญชีภาษีอากร ส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า มีประสบการณ์การทํางาน
ด้านการสอบบัญชีนอ้ ยกว่า 5 ปี และเข้ารับการฝึ กอบรมหรื อสัมมนาที่เกี่ยวกับการสอบบัญชีนอ้ ยกว่า 3 ครั้งต่อปี
(2) ระดับคุณภาพการสอบบัญชี อยูใ่ นระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ด้านความเที่ยงธรรม
และด้านความชัดเจน ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านความสร้างสรรค์ ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 การแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการสอบบัญชีของ
ผูส้ อบบัญชีภาษีอากร จําแนกรายด้านของผูส้ อบบัญชีภาษีอากร
คุณภาพการสอบบัญชี

𝑥𝑥̅
4.36
4.46
4.44
3.95
3.28
4.30
4.42
4.17

ด้านความถูกต้อง
ด้านความเที่ยงธรรม
ด้านความชัดเจน
ด้านความกะทัดรัด
ด้านความสร้างสรรค์
ด้านความสมบูรณ์
ด้านความทันกาล
รวม

S.D.
0.66
0.67
0.63
0.59
0.57
0.63
0.62
0.62

ระดับความคิดเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

(3) คุณลักษณะทางวิชาชีพ อยูใ่ นระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ด้านจรรยาบรรณ และ
ด้านการใช้วจิ ารณญาณในการสังเกตและสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการ
ประยุกต์ใช้มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การแสดงค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะทางวิชาชี พ
ของผูส้ อบบัญชีภาษีอากร จําแนกรายด้านของผูส้ อบบัญชีภาษีอากร
คุณลักษณะทางวิชาชีพ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
การประยุกต์ใช้มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
การใช้วจิ ารณญาณในการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพ
รวม

𝑥𝑥̅
4.59
4.28
4.46
4.44

S.D.
0.58
0.59
0.64
0.60

ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

(4) ประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิงานสอบบัญชี อยู่ในระดับมาก โดยด้านที่ มีค่าเฉลี่ยมากที่ สุด ได้แก่ ด้าน
ความเชื่อถือได้ และด้านผลงานได้มาตรฐาน ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านความทันเวลา ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การแสดงค่า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับประสิ ทธิ ภ าพการ
ปฏิบตั ิงานสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชีภาษีอากร จําแนกรายด้านของผูส้ อบบัญชีภาษีอากร
ประสิ ทธิภาพการปฏิบัติงานสอบบัญชี
ด้านความเชื่อถือได้
ด้านความทันเวลา
ด้านผลงานได้มาตรฐาน
โดยรวม

𝑥𝑥̅
4.24
3.98
4.05
4.09
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0.57
0.56
0.53
0.55

ระดับความคิดเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก
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(5) การเปรี ยบเที ยบความคิดเห็นเกี่ ยวกับประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิงานสอบบัญชี ของผูส้ อบบัญชี ภาษี
อากร ที่มีระดับการศึกษา ประสบการณ์การทํางานด้านการสอบบัญชีและจํานวนชัว่ โมงที่เข้ารับการฝึ กอบรมและ
สัมมนาที่ เกี่ ยวข้องกับการสอบบัญชี แตกต่างกัน พบว่า ผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรที่ มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มี
ความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานสอบบัญชีโดยรวมและเป็ นรายด้านทุกด้าน ได้แก่ ด้านความ
เชื่อถือได้ ด้านความทันเวลา และด้านผลงานได้มาตรฐานไม่แตกต่างกัน (p>0.05) และผูส้ อบบัญชีภาษีอากรที่มี
ประสบการณ์การทํางานด้านการสอบบัญชีแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานสอบ
บัญชีโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และผูส้ อบบัญชีภาษีอากรที่มีจาํ นวนชัว่ โมงที่เข้า
รับการฝึ กอบรมและสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับประสิ ทธิภาพการ
ปฏิบตั ิงานสอบบัญชีโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 4 การเปรี ยบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานสอบบัญชีโดยรวมและเป็ นรายด้าน
ของผูส้ อบบัญชีภาษีอากรที่มีขอ้ มูลทัว่ ไปแตกต่างกัน
ประสิ ทธิภาพการ
ปฏิบตั ิงานสอบบัญชี
S.D.
𝑥𝑥̅

ข้อมูลทัว่ ไป
ระดับการศึกษา
ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่าตรี
สู งกว่าปริ ญญา
ประสบการณ์การทํางาน
น้อยกว่า 5 ปี
5 - 10 ปี
11 – 15 ปี
มากกว่า 15 ปี
จํานวนชัว่ โมงที่เข้ารับการฝึ กอบรมและสัมมนา
น้อยกว่า 3 ครั้งต่อปี
3 – 5 ครั้งต่อปี
6 – 8 ครั้งต่อปี
มากกว่า 8 ครั้งต่อปี

4.10
4.06

4.13
4.07
3.98
4.11
4.13
4.09
3.97
4.12

สถิติ
ทดสอบ
t/F
1.574

p-value
0.116

0.31
0.34

5.730

0.001*

6.219

0.000*

0.24
0.24
0.25
0.26
0.24
0.23
0.24
0.27

(6) คุณภาพการสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชีภาษีอากร มีอิทธิพลต่อประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานสอบบัญชี
โดยตัวแปรคุณภาพการสอบบัญชี (ตัวแปรอิสระ) ทั้ง 7 ด้านได้แก่ 1) ด้านความถูกต้อง 2) ด้านความเที่ยงธรรม 3)
ด้านความชัดเจน 4) ด้านความกะทัดรั ด 5) ด้านความสร้ างสรรค์ 6) ด้านความสมบู รณ์ 7) ด้านความทันกาล
สามารถอธิบายความผันแปรของประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานสอบบัญชีได้อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F
= 52.652, P-value (Sig) = 0.000) ตัวแปรคุณภาพการสอบบัญชี ทั้ง 7 ด้าน มีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงาน ร้อยละ 71.6 ตัวแปรคุณภาพการสอบบัญชีท้ งั 7 ด้าน สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของประสิ ทธิภาพ
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ในการปฏิบตั ิงานสอบบัญชี ร้อยละ 51.3 และเมื่อพิจารณาที่ละปั จจัยพบว่า ปั จจัยด้าน 1) ด้านความถูกต้อง 2) ด้าน
ความเที่ยงธรรม 3) ด้านความชัดเจน 4) ด้านความกะทัดรัด 6) ด้านความสมบูรณ์ 7) ด้านความทันกาล มีอิทธิ พล
เชิงบวกอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ .05 ต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานสอบบัญชี ส่ วน ปั จจัยด้าน 5) ด้านความ
สร้างสรรค์ มีอิทธิพลเชิงลบอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ .05 ต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานสอบบัญชี รายละเอียด
ดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ คูณ คุณภาพการสอบบัญชี ของผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรมีความสัมพัน ธ์กับ
ประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชีภาษีอากร
คุณภาพการสอบบัญชีของ
ผูส้ อบบัญชีภาษีอากร

Std.
Error

b

ค่าคงที่
2.062
.164
ด้านความถูกต้อง
.077
.029
ด้านความเที่ยงธรรม
.069
.029
ด้านความชัดเจน
.148
.031
ด้านความกะทัดรัด
.008
.027
ด้านความสร้างสรรค์
-.004
.027
ด้านความสมบูรณ์
.048
.030
ด้านความทันกาล
.116
.029
หมายเหตุ n = 358 , R = 0.716, R2 = 0.513, F = 52.652, Sig = 0.000

t - value

β
.129
.129
.298
.011
-.005
.080
.220

12.587
2.657
2.394
4.777
.293
-.135
1.597
3.961

P-value
(Sig)
.000
.008
.017
.000
.770
.893
.111
.000

(7) คุณลักษณะทางวิชาชี พของผูส้ อบบัญชี ภาษีอากร มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิงานสอบ
บัญชี โดยตัวแปรคุณลักษณะทางวิชาชีพ (ตัวแปรอิสระ) ทั้ง 3 ด้านได้แก่ 1) ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ 2) ด้านการ
ประยุกต์ใช้มาตรฐานการสอบบัญชี ที่รับรองทัว่ ไป 3) ด้านการใช้วิจารณญาณในการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู ้
ประกอบวิชาชีพ สามารถอธิ บายความผันแปรของประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานสอบบัญชีได้อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 (F = 106.490, P-value (Sig) = 0.000) ตัวแปรคุณลักษณะทางวิชาชี พทั้ง 3 ด้าน มีความสัมพันธ์
กับประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน ร้อยละ 68.9 ตัวแปรควบคุมภายในทั้ง 3 ด้าน สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลง
ของประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานสอบบัญชี ร้อยละ 47.4 และเมื่อพิจารณาที่ละปั จจัยพบว่า ปั จจัยด้าน 1) ด้าน
จรรยาบรรณวิชาชีพ และ 3) ด้านการใช้วิจารณญาณในการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพ มีอิทธิ พลเชิง
บวกอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ .05 ต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานสอบบัญชี รายละเอียดดังตารางที่ 8
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ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ คูณ คุณลักษณะทางวิชาชี พของผูส้ อบบัญชี ภาษีอากร มีความสัมพันธ์กบั
ประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชีภาษีอากร
คุณลักษณะทางวิชาชีพของ
ผูส้ อบบัญชีภาษีอากร

b

ค่าคงที่
2.373
ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ
.132
ด้านการประยุกต์ใช้มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
.055
ด้านการใช้วจิ ารณญาณในการสังเกตและสงสัยเยีย่ งผู ้
ประกอบวิชาชีพ
.197
2
หมายเหตุ n = 358 , R = 0.689, R = 0.474, F = 106.490, Sig = 0.000

7. อภิปรายผล

Std.
Error

β

t - value

P-value
(Sig)
.000
.000
.082
.000

.113
.036
.031

.236
.089

21.040
3.657
1.747

.030

.426

6.616

สมมติ ฐ านข้ อ ที่ 1 ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บัติ ง านสอบบัญ ชี แตกต่ า งกัน ระหว่า งระดับ การศึ ก ษา
ประสบการณ์การทํางานด้านการสอบบัญชี และจํานวนชัว่ โมงที่เข้ารับการฝึ กอบรม
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ยอมรับสมมติฐาน ผูส้ อบบัญชีภาษีอากรที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มี
ความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานสอบบัญชีโดยรวมและเป็ นรายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน
(p>0.05) ผลการศึกษาสอดคล้องกับ วิชิต โพธาราม (2556) ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรที่มีความแตกต่างกันใน
เรื่ องระดับการศึ กษามี ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับระดับการดําเนิ นงานของเทศบาลตําบลในเขตจังหวัดร้ อยเอ็ดไม่
แตกต่างกัน
และปฏิเสธสมมติฐาน ผูส้ อบบัญชีภาษีอากรที่มีประสบการณ์การทํางานด้านการสอบบัญชีแตกต่างกัน
มีความคิดเห็ นเกี่ ยวกับประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิงานสอบบัญชี โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.05 และประสบการณ์การทํางานด้านการสอบบัญชี จะส่ งผลให้ผูส้ อบบัญชี มีความเชื่ อถือเกี่ ยวกับการ
ตรวจสอบงบการเงิน และผูส้ อบบัญชีภาษีอากรที่มีจาํ นวนชัว่ โมงที่เข้ารับการฝึ กอบรมและสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับ
การสอบบัญชีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานสอบบัญชีโดยรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่งผลให้ผสู ้ อบบัญชีภาษีอากรเกิดความชํานาญและเชี่ยวชาญด้านการสอบ
บัญชีมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงทําให้ผสู ้ อบบัญชีที่มีจาํ นวนชัว่ โมงที่เข้ารับการฝึ กอบรมและสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการ
สอบบัญชีแตกต่างกัน ส่งผลให้ประสิ ทธิภาพในการสอบบัญชีแตกต่างกันออกไปด้วย ผลการศึกษาสอดคล้องกับ
ปุณยนุช ปิ่ นกุมภีร์ (2558) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ ปั จจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อคุณภาพการสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชีภาษี
อากรในประเทศไทย ผลการวิจยั พบว่า ผูส้ อบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทยที่มี ประสบการณ์ จํานวนครั้งที่เข้า
รับการฝึ กอบรม และจํานวนกิจการที่ตรวจสอบและรับรองบัญชีแตกต่างกันมีคุณภาพการสอบบัญชีภาษีอากรใน
ประเทศไทยแตกต่างกัน
สมมติฐ านข้ อที่ 2 คุ ณ ภาพการสอบบัญ ชี และ คุ ณ ลัก ษณะทางวิช าชี พ ของผูส้ อบบัญ ชี ภ าษี อากรมี
ความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานสอบบัญชี
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ยอมรับสมมติฐาน เพราะคุณภาพการสอบบัญชี เป็ นผลสะท้อนให้เห็ นว่า
ผูส้ อบบัญชีภาษีอากร มีความรู ้ ความสามารถ และมีความรับผิดชอบในการสอบบัญชี ในการแสดงความคิดเห็นในงบ
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การเงิ น อย่างมีนัยสําคัญ และปราศจากข้อผิดพลาดใดๆ และคุณลักษณะทางวิชาชี พ เป็ นปั จจัยสนับสนุ นให้การ
ปฏิ บัติงานสอบบัญชี ประสบความสําเร็ จ เนื่ องจากผูส้ อบบัญชี ภาษี อากรให้ความสําคัญในการวางแผนในการ
ปฏิบตั ิงานสอบบัญชีเป็ นอย่างดี รวมถึงการใช้เทคนิค วิธีการตรวจ เพื่อให้งานสอบบัญชีมีประสิ ทธิ ภาพตรงเป้ าหมาย
ที่กาํ หนดไว้ ผลการศึกษาสอดคล้องกับ กลชัย ช่างเหล็ก (2557) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ ผลกระทบของความเป็ นเลิศทางการ
บัญชี ที่มีต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิงานของผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรในประเทศไทย พบว่า โดยสรุ ป ความเป็ นเลิ ศ
ทางการบัญชี มีความสัมพันธ์และผลกระทบต่อประสิ ทธิ ภาพ การปฏิบตั ิงาน ดังนั้น ผูส้ อบบัญชีภาษีอากรในประเทศ
ไทย ต้องเป็ นผูท้ ี่มีทกั ษะความรู ้เป็ นอย่างมาก เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ วได้ และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานให้สูงขึ้น
สมมติฐ านข้ อที่ 3 คุ ณ ภาพการสอบบัญ ชี และ คุ ณ ลัก ษณะทางวิช าชี พ ของผูส้ อบบัญ ชี ภ าษี อากรมี
อิทธิพลต่อประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานสอบบัญชี
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 ยอมรับสมมติฐาน เพราะ เนื่ องจากผลงานของผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรมี
ผลกระทบต่อสาธารณชนในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของผูส้ อบบัญชี จะต้องเป็ นไป
ตามจรรยาบรรณวิชาชี พ การประยุกต์ใช้มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทัว่ ไป และการใช้วิจารณญาณในการ
สังเกตและสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพ ซึ่งการปฏิบตั ิงานสอบบัญชีผสู ้ อบบัญชีภาษีอากรจะต้องมีแนวทางในการ
จัดทํารายงานเพื่อให้รายงานที่ออกมานั้น สามารถที่ตรวจสอบย้อนหลังได้และตรงตามมาตรฐานการสอบบัญชี
รับรองทัว่ ไปเพื่อให้ผูใ้ ช้งบการเงิน เกิดความมัน่ ใจต่อรายงานของผูส้ อบบัญชีภาษีอากร ผลการศึกษาสอดคล้อง
กับ ประที ป วจี ทองรัตนํา (2560) ได้ศึกษาเกี่ ยวกับ ประสิ ทธิ ภาพการสอบบัญชี ของผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญ าตใน
ประเทศไทย พบว่า จากการวิจยั พบว่า ปั จจัยเหตุมาตรฐานการสอบบัญชี ประสบการณ์ของผูส้ อบ บัญชี และ การ
ปรั บปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น มี อิทธิ พลทางตรงเชิ งบวกต่อประสิ ทธิ ภาพการสอบบัญชี อย่าง มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และพบอีกว่าประสิ ทธิภาพการสอบบัญชี มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความสําเร็จ
ใน การทํางานของผูส้ อบบัญชีอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

8. ข้ อเสนอแนะ

8.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) ผูส้ อบบัญชี ภาษี อากร ควรให้ความสําคัญกับคุ ณภาพการสอบบัญชี เพื่อสนับสนุ นในการ
ปฏิบตั ิงานสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชีภาษีอากร ซึ่ งจะนําไปสู่ ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานสอบบัญชี และสร้าง
ความน่าเชื่อถือให้กบั ผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่จะนําข้อมูลใช้ในการตัดสิ นใจ
(2) ผูส้ อบบัญชี ภาษีอากร ควรให้ความสําคัญกับการพัฒนาตนเองในสายวิชาชี พอยู่เป็ นประจํา
ได้แก่ การเข้าร่ วมอบรม การติดตามการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อช่วยในการทํางานให้เกิดความสําเร็ จ
และมีประสิ ทธิภาพในการสอบบัญชีมากยิง่ ขึ้น
(3) ผูส้ อบบัญชี ภาษีอากร ควรยึดมัน่ ข้อกําหนดทางวิชาชี พการสอบบัญชี หรื อจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ เพื่อให้มนั่ ใจว่างานตรวจสอบทั้งหมดมีการปฏิบตั ิงานตรงตาม มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
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8.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรเพิ่มวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม เป็ นการสอบถามแบบเชิงลึก เพื่อให้ได้
ข้อมูลและความคิดเห็นที่ถูกต้องและก่อให้เกิดประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลสูงสุด
(2) ควรมีการศึ กษาถึงปั ญหาและอุปสรรค ที่ มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานสอบบัญชี เพื่อ
เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งแก้ไขให้ได้ตรงประเด็น
(3) ควรจะศึกษากลุ่มตัวอย่างอื่นที่ ไม่ใช่ผสู ้ อบบัญชี ภาษีอากร เช่น ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ผูส้ อบ
บัญชีสหกรณ์ หรื อนักบัญชีท่ีสงั กัดหน่วยงานของรัฐในประเทศไทย เป็ นต้น
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โมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่ อคุณภาพการใช้ สารสนเทศทางการบัญชีทสี่ ่ งผล
ต่ อความได้ เปรียบทางการแข่ งขันของธุรกิจ SMEs ของไทย
The causal model of factors that influence the quality of accounting information
systems that affect the competitive advantage of Thailand’s SMEs business.
นันทรัตน์ นามบุรี
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
E-mail: nantharat.n@yru.ac.th
บทคัดย่ อ

งานวิจยั ดังกล่าวใช้เทคนิ คการวิจยั แบบผสม มีวตั ถุประสงค์ สามประการคือ มีวตั ถุประสงค์ 3 ประการ
ได้แก่ (1) เพื่อพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อคุณภาพการใช้สารสนเทศทางการบัญชี (2) เพื่อ
ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลที่พฒั นาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และ (3) เพื่อศึกษาอิทธิ พลของปั จจัยที่ มี
ผลต่อคุณภาพระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่ส่งผลต่อความได้เปรี ยบทางการแข่งขันของธุรกิจ SMEs ของไทย
ประชากร ที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ผูบ้ ริ หารสูงสุดทางด้านการบัญชีของธุรกิจในประเทศไทย จํานวน 2,781,945 คน
คํานวณผลโดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ ที่ความคลาดเคลื่อน 0.05 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 362 คน ใช้การ
สุ่มตัวอย่าง แบบโควตา ข้อมูลที่ใช้จดั เก็บได้แก่แบบสอบถามที่ผ่านความตรงเชิงเนื้ อหาและความเชื่อมัน่ สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลประกอบไปด้วย ร้อยค่า ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบทางเดียว และการวิเคราะห์เส้นทางด้วยสมการเชิงโครงสร้าง
ผลการวิจยั พบว่าผูต้ อบผลการวิจยั พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง (ร้อยละ 56.63) มี
อายุในช่วง 31-40 ปี (ร้อยละ 62.15) การศึกษาจบระดับปริ ญญาตรี (ร้อยละ 69.06) ประสบการณ์งานคือ 6-10 ปี
(ร้อยละ 35.36) อยูใ่ นหมวดธุรกิจ กิจกรรมพาณิ ชยการ (ร้อยละ 49.72) และมีทุนจดทะเบียน 10-30 ล้านบาท (ร้อย
ละ 62.98) ผลการตอบวัตถุประสงค์การวิจยั พบว่า
1. ความได้เปรี ยบทางการแข่งขันของธุรกิจ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติเมื่อจําแนก
ตาม หมวดธุรกิจ แต่ ความได้เปรี ยบทางการแข่งขันของธุ รกิ จ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อ
จําแนกทุนจดทะเบียนของ ธุรกิจ SMEs ในประเทศไทย
2. ปั จจัยที่ ส่งผลทางตรงต่อคุณภาพการใช้สารสนเทศทางการบัญชี ของธุ รกิ จ SMEs ในประเทศไทย
ประกอบไปด้วย คุณ ลักษณะเฉพาะของผูใ้ ช้งาน (Γ=0.22) การมีส่วนร่ วมของผูใ้ ช้งาน (Γ=0.11) โครงสร้ าง
องค์กร (Γ=0.18) การสนับสนุนของผูบ้ ริ หารระดับสูง (Γ=0.58) และ คุณภาพของระบบสารสนเทศทางการบัญชี
(Γ=0.26) ปั จจัยที่ส่งผลทางอ้อมต่อความได้เปรี ยบทางการแข่งขันของธุรกิจ SMEs ในประเทศไทย ประกอบด้วย
คุณลักษณะเฉพาะของผูใ้ ช้งาน (Γ=0.20) การมีส่วนร่ วมของผูใ้ ช้งาน (Γ=0.10) โครงสร้างองค์กร (Γ=0.17) การ
สนับสนุ นของผูบ้ ริ หารระดับสู ง (Γ=0.53) และ คุ ณภาพของระบบสารสนเทศทางการบัญ ชี (Γ=0.24) ส่ วน
449

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

ประสิ ทธิภาพการใช้สารสนเทศทางการบัญชี ส่งผลต่อความได้เปรี ยบทางการแข่งขันของธุรกิจ SMEs ในประเทศ
ไทย (β = 0.92)
3. ผลการศึ กษา ทิ ศทางของการสร้างประสิ ทธิ ภาพการใช้สารสนเทศทางการบัญ ชี ที่ส่งผลต่อความ
ได้เปรี ยบทางการแข่งขันของธุรกิจ SMEs ในประเทศไทย คือการสร้างบุคลากรทางด้านการบัญชีออกสู่ตลาดเป็ น
โอกาสในการสร้างงานที่ขาดแคลน ส่ งเสริ มความรู ้ความเข้าใจ และฉายภาพให้เห็นถึงประโยชน์และความคุม้ ค่า
ต่อธุรกิ จ หากนําสารสนเทศทางการบัญชีมาใช้ และโอกาสที่ จะส่ งผลสําเร็ จจากทิศทางดังกล่าว การรับรู ้บริ บท
จริ งขององค์กรในปั จจุบนั และสามารถนําข้อมูลดังกล่าวมาแก้ไข มีการเตรี ยมพร้อมหรื อกําหนดกลยุทธ์ในด้าน
ต่างๆ เพื่อให้ทนั ต่อการแข่งขันในตลาดปั จจุบนั ส่ วนอุปสรรคคือ ทัศนคติและความไม่เข้าใจของผูป้ ระกอบการ
เกี่ยวกับสารสนเทศ ขาดการมองภาพในองค์รวม ทําให้ขาดการเข้าใจถึงการนําสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ให้เกิ ด
ประโยชน์
คําสําคัญ: คุณภาพ, การใช้สารสนเทศทางการบัญชี, ความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน, ธุรกิจ SMEs ในประเทศไทย

ABSTRACT

This research used a mixed method including 3 objectives (1) To compare the competitive advantage
of business classified by category and registered capital of SMEs in the business Thailand. (2 ) To study the
influence of efficiency model for accounting information system that affect of competitive advantage of SMSs
in Thailand (3) To study the direction of creating efficiency for accounting information system that affect of
competitive advantage of SMEs in Thailand includes the study of the opportunities and obstacle to success
from that direction. The population used in this research include Chief Executives of accounting business in
Thailand, the number of people using calculation 2,781,945 by Taro Yamane deviation 0.05 sample size of 362
people using quota sampling. In target group in-depth interviews audience number 8 the list using the select
specific examples the data collected through questionnaires the content validity and reliability. The statistical
analysis of the data consists of hundreds of value, mean, standard deviation and One-way analysis of variance
and path analysis with structural equation and in-depth interview the results from the interviews were analyzed
the content.
The research found that the majority of respondents were female (5 6 .6 3 % ) , during 3 1-4 0 years
(62.15%) , Education bachelors degree graduate (69.06%) work Experience 6-10 years (35.36%) The business
category commercial sector activity (49.72 % ) and registered capital of 10-30 million baht (62.98% ). The
results showed that answering the research objective response:
1. Competitive advantage of business no difference was statistically significant when classified by
type of business but competitive advantage of business difference statistically significant when the
classification of the registered businesses SMEs in Thailand.
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2. The factors affect of efficiency for accounting information system for business SMEs in Thailand
consist of the specific characteristics of the user (Γ= 0.22) participation of users (Γ= 0.11) organizational
structure (Γ= 0.18) support of senior management (Γ= 0.58) and quality of accounting information system
(Γ=0.26). The factors that result in indirect competitive advantage of your business SMEs Thailand consist of
characteristics of the user (Γ=0.20) participation of users (Γ=0.10) organizational structure (Γ=0.17) support
of senior management (Γ=0.53) and quality of accounting information system (Γ=0.24) An efficiency for
accounting information system that affect of competitive advantage of SMEs in Thailand (β = 0.92)
3. The result direction of creating efficiency for accounting information system that affect of
competitive advantage of SMEs in to create the accounting personnel to the market in Thailand as an
opportunity to create jobs are scarce. Promote understanding and projecting the benefits and value to the
business. If the accounting information used and the opportunities that will result from the completion thereof
to recognize the context of present enterprise and can be edited have been prepared, or to set out strategies to
meet competition in the market section of barrier is the attitude and perception of entrepreneurs about
information technology, lack of holistic vision makes the lack of understanding of the application of
information technology to benefit.
KEYWORDS: quality, Accounting information system , Affect of competitive advantage of SMEs in Thailand

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมถือเป็ นกลไกหลักในการเสริ มสร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยโดยสร้างรายได้และจ้างงานอีกทั้งเป็ นเครื่ องมือในการแก้ไขปั ญหาความยากจนในปี 2558 ประเทศ
ไทยมีจาํ นวนวิสาหกิจรวมทั้งสิ้น 2,924,912 ราย โดยร้อยละ 99.60 เป็ นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมการจ้าง
งานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมคิดเป็ นร้อยละ 77.86 ของการจ้างงานรวมของประเทศมูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ (GDP) ของวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อมคิ ดเป็ นร้ อยละ 42.35 ของผลิ ตภัณฑ์มวล
รวมทั้งประเทศและมูลค่าการส่ งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมคิดเป็ นร้อยละ 28.40 ของมูลค่าการ
ส่งออกรวมของประเทศ(สํานักงานส่งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2558)
สภาวการณ์ต่างๆทั้งในด้านเศรษฐกิจการค้าสังคมและเทคโนโลยีได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมต่างๆโดยตรงโดยเฉพาะปั จจัยด้านการแข่งขันทาง
ธุรกิจได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนจากในอดีตที่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทยอาศัยความ
ได้เปรี ยบทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและต้นทุนด้านแรงงานที่ทาํ ให้สามารถผลิตสิ นค้าให้มีราคาที่ต่าํ แต่ปัจจุบนั
กลับกลายเป็ นข้อจํากัดและทําให้ตอ้ งเผชิญกับภาวการณ์ถดถอยทางการแข่งขันเนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติที่เริ่ ม
ลดน้อยลงรวมถึงมีผแู ้ ข่งขันที่มีตน้ ทุนแรงงานตํ่ากว่าและมีทรัพยากรมากกว่าก้าวขึ้นมา การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ในปั จจุบนั ได้ส่งผลกระทบต่อการดําเนิ นงานของวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในประเทศไทย
เนื่องจากเป็ นธุรกิจที่มีลกั ษณะความคล่องตัวในด้านการบริ หารจัดการ เป็ นหน่วยธุรกิจขนาดเล็ก มีการใช้เงินทุน
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และสิ่ งอํานวยความสะดวกต่ างๆ ไม่ สู งมากนัก และบางครั้ งมี ล ัก ษณะเหมื อ นธุ ร กิ จ ครอบครั ว ดัง นั้น การ
บริ หารงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) อาจไม่ดีเท่าที่ควร เนื่องจากการจัดสรรทรัพยากรไม่มี
ประสิ ทธิภาพ ทําให้การดําเนินงานมีปัญหาโดยเฉพาะการบริ หารงานไม่โปร่ งใส ไม่มีการควบคุมภายในที่ดีระบบ
ข้อมูลหรื อระบบสารสนเทศทางการบัญชีขาดความน่าเชื่อถือและขาดการตรวจสอบที่รัดกุม (สมนึก เอื้อจิระพงษ์
พันธ์, 2552)
ข่าวสารหรื อข้อมูลทางบัญชีจึงเป็ นทรัพยากรที่สาํ คัญที่จะช่วยสนับสนุนผูบ้ ริ หารหรื อผูใ้ ช้งบการเงินใน
การวิเคราะห์ ส ภาพปั ญ หาเพื่ อ ตัด สิ น ใจและวางแผนกลยุท ธ์ การได้รั บ ข่ าวสารและข้อ มู ล ที่ ถู ก ต้อ งแม่ น ยํา
โดยเฉพาะมูลทางการเงินและการบัญชีซ่ ึ งเป็ นองค์ประกอบพื้นฐานที่ ช่วยให้ผบู ้ ริ หารหรื อผูใ้ ช้งบการเงินทราบ
ฐานะทางการเงิ น ผลการดําเนิ น งาน สถานะของเงิ น สด และความสามารถในการทํากําไรของกิ จ การ เพื่ อ
ประกอบการตัดสิ นใจของธุรกิจ ด้วยเหตุน้ ี ความโปรงใส การควบคุมภายในที่ดี ระบบข้อมูลหรื อระบบบัญชีที่มี
ความน่ าเชื่ อถือและการตรวจสอบที่ รัดกุม ในเรื่ องรายงานทางการเงินและระบบสารสนเทศทางการบัญชี จึงมี
ความสิ่ งสําคัญเป็ นอย่างยิง่
ความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน คือความสามารถขององค์กรที่จะกระทําหรื อให้บริ การแก่ลูกค้าได้ดีกว่า
คู่แข่งขันไม่วา่ จะเป็ นทางด้านต้นทุนการตอบสนองอย่างรวดเร็ วการสร้างความแตกต่าง และมุ่งตลาดเฉพาะส่ วน
ซึ่ งจะมี ผลต่อ การกําหนดราคาขายสิ น ค้าหรื อบริ การ เช่ น การที่ ผูบ้ ริ ห ารมองเห็ น โอกาสที่ จ ะเชื่ อมต่อ ระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีท้ งั หมดขององค์กรเป็ นฐานข้อมูลเดียว ซึ่ งจะทําให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ วในการ
เข้าสู่ ฐานข้อมูลส่ วนกลาง อันเป็ นส่ วนที่ จะเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการให้บริ การและติดตามลูกค้าขององค์กรได้
อย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น ทําให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในการให้บริ การและสามารถลดต้นทุนที่เกิดจากค่าใช้จ่าย
สิ้นเปลืองอื่นๆ ได้อีกด้วย (อุดม สายะพันธุ์ และคณะ, 2557)
การวิจัยที่ ผ่านมาทั้งในและต่ างประเทศมี ก ารวิจัยพบว่า คุ ณ ภาพระบบสารสนเทศทางการบัญ ชี มี
ความสั ม พัน ธ์ ต่ อ ความได้เปรี ย บทางการแข่ งขัน แต่ ย งั ไม่ มี ก ารวิจัย ใดที่ บ อกได้ว่า ตัว แบบคุ ณ ภาพการใช้
สารสนเทศทางการบัญชีที่ส่งผลต่อความได้เปรี ยบทางการแข่งขันของธุรกิจ SMEs ของไทย เป็ นอย่างไร และมี
ผลมากน้อยเพียงใด จึงเป็ นที่ มาให้มีการทําวิจยั ในครั้งนี้ เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมของไทยให้มีการเติ บโตอย่างแข็งแกร่ งและยัง่ ยืน ผลลัพธ์ที่ได้จากการศึ กษาวิจยั สามารถนํามาเป็ น
ข้อมูลในการบริ หารองค์กรให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น และหากได้ทาํ วิจยั เรื่ องนี้ผลวิจยั ยังสามารถนําไปใช้เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยให้สามารถดํารงอยูแ่ ละเติบโตอย่างมัน่ คง
ต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

1. เพื่อพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการใช้สารสนเทศทางการบัญชี
2. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลที่พฒั นาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์
3. เพื่ อ ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ คุ ณ ภาพระบบสารสนเทศทางการบัญ ชี ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความ
ได้เปรี ยบทางการแข่งขันของธุรกิจ SMEs ของไทย
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3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

จากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องสามารถสร้างกรอบแนวคิดของโครงการวิจยั เกี่ยวกับโมเดล
เชิ งสาเหตุของปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อคุ ณภาพการใช้สารสนเทศทางการบัญ ชี ที่ส่งผลต่อความได้เปรี ยบทางการ
แข่งขันของธุรกิจ SMEs ของไทย ดังภาพต่อไปนี้
สมมติฐาน คุณภาพของการใช้ สารสนเทศทางการบัญชีมผี ลต่ อความได้ เปรียบทางการแข่ งขัน

คุณลักษณะของผูใ้ ช้งาน
้
การมีส่วนร่ วมของผูใ้ ช้งาน
โครงสร้างองค์กร
การสนับสนุนของผูบ้ ริ หาร
ั
คุณภาพของระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี

คุณภาพการใช้สารสนเทศ
ทางการบัญชี

ความได้เปรี ยบ
ทางการแข่งขันของ
ธุ รกิจ SMEs ของไทย

1.ความเกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจ
2.ความถูกต้องเชื่ อถือได้
3.ความสมบูรณ์ครบถ้วน
4.ความสามารถในการตอบสนองที่
ทันเวลา
5.ความสามารถในการแสดงผลเป็ น
จํานวนได้
6.ความสามารถในการตรวจสอบความ
ถูกต้อง
7.ความสามารถเข้าใจได้
8.ความสามารถเปรี ยบเทียบกันได้

1.ความได้เปรี ยบในเรื่ อง
ต้นทุน
2.การสร้างคุณภาพ
3.การสร้างนวัตกรรมการ
ปฏิบตั ิงาน
4.ความรวดเร็ ว

ทิศทางของการสร้างคุณภาพการใช้สารสนเทศทางการบัญชีที่ส่งผลต่อความได้เปรี ยบทางการแข่งขันของธุรกิจ SMEs ของไทย

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
ตารางที่ 1 แบบแผนการวิจยั

ป

กิจกรรม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

2561 1. วางแผนการวิจยั
X
2561 2. สัมภาษณ์ขอ้ มูลประเด็นปัญหา
อุปสรรค
2561 3. จัดเวทีเสนองานวิจยั ของกลุ่มย่อย
2561 4. วิเคราะห์ขอ้ มูล สรุ ป และอภิปรายผล
ของแผนงานวิจยั
2561 5. ถ่ายทอดผลการวิจยั

X

X

X

มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

X

X
X

ก.ย.

X

X
X
X
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4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
คณะผูว้ ิจยั ได้ศึกษาประชากร (Population) ได้แก่ ผูป้ ระกอบการธุรกิจ SMEs ในประเทศไทย จํานวน
2,781,945 คน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2560) สําหรับกลุ่มตัวอย่าง (Sample) ได้แก่ ผูบ้ ริ หารสู งสุ ดทางด้านการ
บัญชีของธุรกิจของไทยจํานวน 362 คน ซึ่งขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้มาจากการคํานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดย
ใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane’, 1973) ใช้วิธีการสุ่ ม ตัวอย่างแบบโควตา เพื่อ กระจายการจัดเก็บให้
ครอบคลุมทั้งประเทศดังนี้
ตารางที่ 1 จํานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างของผูป้ ระกอบธุรกิจ SMEs จําแนกตามประเภทธุรกิจ
ประเภทธุรกิจ
การผลิต
การค้า
การบริ การ
อื่นๆ
รวม

ประชากร
513,854 ราย
1,195,688 ราย
1,037,211 ราย
35,183 ราย
2,781,945 ราย

ตัวอย่ าง
67 ราย
155 ราย
135 ราย
5 ราย
362 ราย

4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรต้น ได้แก่ 1. ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพของการใช้สารสนเทศทางการบัญชีของธุรกิจ SMEs
2. คุณภาพของการใช้สารสนเทศทางการบัญชีของธุรกิจ SMEs
ตัวแปรตาม ได้แก่ ความได้เปรี ยบทางการแข่งขันของธุรกิจ SMEs
4.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เชิงปริ มาณครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire)
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ ข้อมูลขั้นต้ นมีการใช้ค่าสถิติดงั นี้
1. การแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละสําหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐาน
2. การวิ เคราะห์ ค่ า เฉลี่ ย (mean) ค่ า ความเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (standard deviation) ใช้สํ า หรั บ
วิเคราะห์ ระดับ ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับ ปั จ จัยที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อคุ ณ ภาพการใช้ส ารสนเทศทางการบัญ ชี ของธุ รกิ จ
คุณภาพการใช้สารสนเทศทางการบัญชี และความได้เปรี ยบทางการแข่งขันของธุรกิจ SMEs ของไทย
การวิเคราะห์ เพื่อตอบวัตถุประสงค์ ของการวิจยั มีการใช้ ค่าสถิตดิ งั นี้
1. การวิเคราะห์ เส้ น ทาง (path analysis) และการวิเคราะห์ องค์ป ระกอบเชิ งยืน ยัน (confirmatory
factor analysis) เพื่อวิเคราะห์ค่าอิทธิ พลทางตรง ทางอ้อมและค่าอิทธิ พลรวมของปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อคุณภาพการ
ใช้สารสนเทศทางการบัญชี ความได้เปรี ยบทางการแข่งขันของธุรกิจ SMEs ของไทย โดยใช้โปรแกรม LISREL หา
ตัวแบบสมการเชิงโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM)
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2. การทดสอบความสอดคล้องของตัวแบบ (goodness-of fit measures) เพื่ อศึ กษาภาพรวมของตัว
แบบว่า สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์เพียงใด

5. สรุ ปผลการวิจัย

ข้ อมูลเบื้องต้ นของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิจยั พบว่าผูต้ อบผลการวิจยั พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง (ร้อยละ 52.49) มี
อายุในช่วง 31-40 ปี (ร้อยละ 64.92) การศึกษาจบระดับปริ ญญาตรี (ร้อยละ 71.55) ประสบการณ์งานคือ 6-10 ปี
(ร้อยละ 35.91) อยูใ่ นหมวดธุรกิจ กิจกรรมพาณิ ชยการ (ร้อยละ 49.72) และมีทุนจดทะเบียน 10-30 ล้านบาท (ร้อย
ละ 65.47)
เมื่อสอบถามถึง ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อคุณภาพของการใช้สารสนเทศทางการบัญชี ผลการวิจยั ได้ผลการ
ประเมินในภาพรวมและรายด้านดังนี้
1. ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อคุณภาพของการใช้สารสนเทศทางการบัญชี ในภาพรวม อยูร่ ะดับมาก (Mean=
3.90) โดยสามลําดับแรกที่ ได้รับการประเมินสู งสุ ดได้แก่ คุณภาพของระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Mean =
4.27) การสนับสนุนของผูบ้ ริ หารระดับสูง (Mean = 4..7) และ โครงสร้างองค์กร (Mean = 3.80 ) ตามลําดับ
2. คุณภาพของการใช้สารสนเทศทางการบัญชีในภาพรวม อยูร่ ะดับมาก (Mean= 4.20) โดยสามลําดับ
แรกที่ ได้รับการประเมิ น สู งสุ ดได้แก่ ความสามารถเปรี ยบเที ยบกันได้ (Mean= 4.35) ความสามารถเข้าใจได้
(Mean= 4.34) และ ความถูกต้องเชื่อถือได้ (Mean= 4.23) ตามลําดับ
3. ความได้เปรี ยบทางการแข่งขันของธุ รกิ จ SMEs ของไทยในภาพรวม อยู่ระดับมาก (Mean= 4.11)
โดยสามลําดับ แรกที่ ไ ด้รั บ การประเมิ น สู ง สุ ด ได้แ ก่ ความรวดเร็ ว (Mean= 4.26) การสร้ างนวัต กรรมการ
ปฏิบตั ิงาน (Mean= 4.12) ความได้เปรี ยบในเรื่ องต้นทุน (Mean= 4.04) ตามลําดับ
4. ผลการเปรี ยบเทียบความได้เปรี ยบทางการแข่งขันของธุรกิจ SMEs ของไทย จําแนกตาม หมวดธุรกิจ
และทุนจดทะเบี ยนของ ธุรกิจ SMEs ของไทย ผลการวิจยั พบว่า ความได้เปรี ยบทางการแข่งขันของธุ รกิ จ ไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิติเมื่อจําแนกตาม หมวดธุ รกิ จ แต่ ความได้เปรี ยบทางการแข่งขันของ
ธุรกิจของธุรกิจ SMEs ของไทยมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติเมื่อจําแนกทุนจดทะเบียนของ ธุรกิจ
SMEs ในประเทศไทย
5. ผลการศึกษาอิทธิพลของโมเดลเชิงสาเหตุของปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการใช้สารสนเทศทางการ
บัญชีที่ส่งผลต่อความได้เปรี ยบทางการแข่งขันของธุรกิจ SMEs ของไทย ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่ส่งผลทางตรง
ต่อคุณ ภาพการใช้สารสนเทศทางการบัญชี ของธุ รกิ จ SMEs ของไทยประกอบไปด้วย คุณ ลักษณะเฉพาะของ
ผูใ้ ช้งาน (Γ=0.22) การมีส่วนร่ วมของผูใ้ ช้งาน (Γ=0.11) โครงสร้างองค์กร (Γ=0.18) การสนับสนุนของผูบ้ ริ หาร
ระดับสู ง (Γ=0.58) และ คุณภาพของระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Γ=0.26) ปั จจัยที่ ส่งผลทางอ้อมต่อความ
ได้เปรี ยบทางการแข่งขันของธุรกิจ SMEs ของไทยประกอบด้วย คุณลักษณะเฉพาะของผูใ้ ช้งาน (Γ=0.20) การมี
ส่วนร่ วมของผูใ้ ช้งาน (Γ=0.10) โครงสร้างองค์กร (Γ=0.17) การสนับสนุนของผูบ้ ริ หารระดับสูง (Γ=0.53) และ
คุณภาพของระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Γ=0.24)ส่วนคุณภาพการใช้สารสนเทศทางการบัญชี ส่งผลต่อความ
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ได้เปรี ยบทางการแข่งขันของธุรกิจ SMEs ของไทย (β = 0.92) ผลการวิจยั จึงสรุ ปได้วา่ สมมติฐานทุกข้อได้รับการ
ยอมรับ

6. อภิปรายผล

1. ความได้เปรี ยบทางการแข่งขันของธุรกิจ SMEs ของไทย ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิ ติเมื่ อจําแนกตาม หมวดธุ รกิ จ ซึ่ งจะสอดคล้องกับงานวิจยั ของ รัฐนันท์ พงศ์วิริทธิ์ ธร และ สุ รชัย อุตมอ่าง
(2554) ที่ศึกษาเรื่ อง การบริ หารความได้เปรี ยบทางการแข่งขันเพื่อความสําเร็ จ ในการดําเนินงานของธุรกิจ SMEs
ในเขตภาคเหนือของ ประเทศไทยซึ่งผลการวิจยั พบว่า ความสําเร็ จในการดําเนินงาน และความสัมพันธ์แต่ละกลุ่ม
ประเภทธุรกิจ SMEs แต่ละพื้นที่จงั หวัด มีการบริ หารความได้เปรี ยบทางการแข่งขันโดยรวมไม่แตกต่างกัน
2. ความได้เปรี ย บทางการแข่ ง ขัน ของธุ ร กิ จ ของธุ ร กิ จ SMEs ของไทย มี ค วามแตกต่ างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติเมื่อจําแนกทุนจดทะเบียนของ ธุรกิจ SMEs ของไทย สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สมแก้ว รุ่ งเลิศ
เกรี ย งไกร, พรรษมน บุ ษ บงษ์, และพจนี ย ์ ลัภกิ ต โร (2544) ซึ่ ง ประเมิ น ศัก ยภาพผูท้ ําบัญ ชี จังหวัด สงขลา :
กรณี ศึกษาผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ผลการวิจยั พบว่า ทุนจดทะเบียนมีผลต่อ
ศักยภาพของผูท้ าํ บัญชี ทั้งนี้ เพราะ การจัดทําและการใช้สารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการบริ หารแต่ละแห่ ง แต่ละ
ประเภทแต่ละพื้ นที่ จะมีความต้องการและปั ญ หาแตกต่างกันควรจะมี การปรับประยุกต์วิธีการดําเนิ นงานให้
สอดคล้องเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ โดยเฉพาะสถานประกอบการขนาดเล็ก ทุนจดทะเบียนน้อย จดทะเบียน
นิ ติบุคคลประเภทห้างหุ ้นส่ วนจํากัด ขาดโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลการบริ หารจัดการแบบใหม่ๆ และส่ วนใหญ่
เป็ นผูป้ ระกอบการในพื้นที่ ส่งผลให้ขาดการพัฒนาในส่วนของกําลังคนและอุปกรณ์
3. การมี ส่ วนร่ วมของผูใ้ ช้งาน (ผูบ้ ริ หาร) มี ผ ลต่อ คุ ณ ภาพของการใช้ส ารสนเทศทางการบัญ ชี ของ
ผูบ้ ริ หาร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคล้องกับ งานของ อุทยั วรรณ จรุ งวิภู และสุ ชาดา สถาวรวงศ์ (2560) ที่
เสนอว่า ลักษณะของสารสนเทศทางการบัญชีที่ดี คุณลักษณะหนึ่งคือ ต้องเป็ นสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการ
ของผูใ้ ช้ ซึ่ งผูใ้ ช้ที่น้ ี คือผูบ้ ริ หาร เนื่ องจากผูบ้ ริ หารใช้สารสนเทศทางการบัญชีในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามภาระงาน
ของผูบ้ ริ หารอันได้แก่ การวางแผน การสัง่ การ การควบคุม และการตัดสิ นใจ ดังนั้นสารสนเทศที่ดีจึงต้องสามารถ
ตอบสนองความต้องการเหล่านี้ ได้ ซึ่ งหารผูบ้ ริ หารเข้าไปมีส่วนร่ วมในการออกแบบและวางระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชียอ่ มส่งผลให้สารสนเทศที่ได้รับนั้นตรงกับความต้องการใช้งานของผูบ้ ริ หาร ซึ่ งผูบ้ ริ หารควรเข้าไป
มี่สวนร่ วมตั้งแต่การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมของกิจการและกิจกรรมภายใน เช่น การค้นหาปั จจัยแห่งความสําเร็ จ
ที่สาํ คัญของกิจการ เป็ นต้น และวิเคราะห์การตัดสิ นใจแต่ละเรื่ องในรู ปของความต้องการสารสนเทศ หลังจากได้มี
การกําหนดความต้องการสารสนเทศแล้ว จะมี การพิจารณาว่าจะต้องมี รายงานอะไรบ้าง พิจารณาฐานข้อมู ล
วิธีการประมวลผล และข้อมูลเข้า ความต้องการเหล่านี้จะนําไปพิจารณาความต้องการอุปกรณ์ของระบบและความ
ต้องการทรัพยากรอื่นของระบบ
4. การสนับสนุนของผูบ้ ริ หารระดับสูงมีผลต่อคุณภาพของการใช้สารสนเทศทางการบัญชีของผูบ้ ริ หาร
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ สอดคล้องกับแนวคิดของ ศรี ไพร ศักดิ์รุ่ งพงศากุล และเจษฎาพร ยุทธนวิบูลย์ชยั (2549)
จากในหนังสื อ ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีก ารจัด การความรู ้ ซึ่ งเสนอว่าการสนับ สนุ น ของผูบ้ ริ ห าร
ระดับสู งกับคุณ ภาพของการใช้สารสนเทศทางการบัญชี ของผูบ้ ริ หาร ผูบ้ ริ หารระดับสู ง เช่น ประธานบริ ษทั
456

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

กรรมการจัดการ เป็ นต้น เป็ นผูก้ าํ หนดวิสยั ทัศน์ นโยบายเป้ าหมาย วัตถุประสงค์ รวมถึงวางแผนกลยุทธ์และแผน
ระยะยาวขององค์กร ซึ่ งหากผูบ้ ริ หารระดับสู งเห็ นความสําคัญของสารสนเทศทางการบัญชี และสนับสนุนด้าน
ระบบ สารสนเทศทางการบัญชีอย่างเต็มที่ แล้ว ผูบ้ ริ หารระดับกลาง ระดับล่างก็จะให้การสนับสนุ นเป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกัน อันนํามาสู่การสนับสนุนด้านเทคโนโลยี ฮาร์ ดแวร์ บุคลากรและกระบวนการส่งผลถึงพนักงานผู ้
ปฏิบตั ิเกิดทัศนคติที่ดีต่องานระบบสารสนเทศทางการบัญชี

7. ข้ อเสนอแนะ

จากกผลการวิจยั โมเดลเชิงสาเหตุของปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อคุณภาพการใช้สารสนเทศทางการบัญชีที่ส่งผล
ต่ อ ความได้เปรี ย บทางการแข่ ง ขัน ของธุ ร กิ จ SMEs ของไทย ผู ้วิจัย มี ข ้อ เสนอแนะในการวิ จัย ครั้ งนี้ และ
ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไปดังนี้
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
ปั จจัยที่ ส่งผลทางตรงต่อคุณภาพการใช้สารสนเทศทางการบัญชี ของธุรกิ จ SMEs ของไทย หาก
พิจารณาถึงปั จจัยที่ส่งผลมากที่สุด 3 ลําดับแรก จะพบว่าได้แก่ การสนับสนุนของผูบ้ ริ หารระดับสู ง คุณภาพของ
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี และคุณลักษณะเฉพาะของผูใ้ ช้งาน โดยสามปั จจัยนี้ มีอิทธิ พลรวมกันสู งถึง 80
ของปั จจัยรวมทั้งหมด และปั จจัยทั้งสามก็ส่งผลทางอ้อมต่อความได้เปรี ยบในการแข่งขัน อาจสรุ ปได้ว่าหาก
ต้องการสร้าง คุณภาพการใช้สารสนเทศทางการบัญชี และสร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขันจําเป็ นที่นโยบาย
ดังกล่าวต้องได้รับการสนับสนุนที่ดีจากผูบ้ ริ หารระดับสูง มีการคัดกรองคุณภาพของระบบสารสนเทศ และพัฒนา
คุณลักษณะเฉพาะของผูใ้ ช้งานให้มีความพร้อม
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1.การวิจยั ครั้งนี้ ศึกษาเฉพาะโมเดลเชิ งสาเหตุของปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อคุณภาพการใช้สารสนเทศ
ทางการบัญชีที่ส่งผลต่อความได้เปรี ยบทางการแข่งขันของธุรกิจ SMEs ของไทย ผูท้ ี่สนใจจะศึกษาต่อยอดโดยนํา
กรอบแนวคิดดังกล่าวไปศึ กษายังความได้เปรี ยบทางการแข่งขันของธุ รกิ จ SMEs ในพื้นที่ อื่น ๆ ก็อาจจะได้ขอ้
ค้นพบที่แตกต่างกันออกไป
2. การวิ จัย ครั้ งนี้ ใช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม ตัว อย่า งแบบไม่ ค ํา นึ ง ถึ ง โอกาสทางสถิ ติ ดัง นั้ นอาจมี ค วาม
คลาดเคลื่อนในการวัดผลอยูบ่ า้ ง ดังนั้นผูท้ ี่สนใจต่อยอดอาจจะใช้เทคนิ คการสุ่ มตัวอย่างแบบคํานึ งถึงโอกาสทาง
สถิติ ก็น่าจะได้ผลที่ชดั เจนมากขึ้น
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By Separation Contracts.
ดร.พิเชษฐ์ โสภาพงษ์
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การศึ กษานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ความรู ้ในการวางแผนภาษีเงิ นได้บุคคลธรรมดาสําหรับการให้เ ช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ประเภทให้เช่าอาคารสํานักงาน ห้องพักหรื อตึกแถวให้เช่านั้นผูป้ ระกอบการที่เป็ นบุคคลธรรมดา
หรื อผูใ้ ห้เช่าที่มีรายได้จะต้องคํานึ งถึงภาระภาษีที่ตามมาก็คือ 1)ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2) ภาษีโรงเรื อนและ
ที่ ดิน 3) ค่าอากรแสตมป์ และ 4) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเหล่านี้ เป็ นภาระที่ผใู ้ ห้เช่าจะต้องจ่ายชําระให้ถูกต้องและ
ครบถ้วนตามกฎหมายแต่หากผูใ้ ห้เช่ามีความรู ้ความเข้าใจในการวางแผนภาษีอย่างดีพอนอกจากจะจ่ายภาษีดว้ ย
ความถูกต้องครบถ้วนแล้วยังสามารถประหยัดภาษีหรื อจ่ายภาษีนอ้ ยลงอีกด้วยโดยเฉพาะการวางแผนภาษีดว้ ย
วิธีการแยกทําสัญญาเป็ น 1)สัญญาให้เช่าห้อง 2) สัญญาให้เช่าเฟอร์ นิเจอร์ และ3)สัญญาให้บริ การรักษาความ
ปลอดภัยและทําความสะอาด ซึ่งเทคนิควิธีน้ ีจะช่วยให้ผใู ้ ห้เช่าสามารถประหยัดภาษีโดยไม่ผดิ กฎหมายแต่อย่างใด
คําสําคัญ: การวางแผนภาษี,ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา

ABSTRACT

The objective of this study is to inform more knowledge of personal income tax planning for The Real
estate Business Rental. There are the real estate rentals; office rental and room or building rental. The ordinary
entrepreneur or the lessor who has income should consider of the obligation of the taxes. There are 1) personal
income tax 2) building and land tax 3) revenue stamp and 4) value added tax These taxes are the obligation of
the lessor must pay legally. If the lessor has the knowledge of tax planning correctly, not only to pay the tax
legally but also to save the tax or less payment. Especially with the separation contracts to 1) room rental contract
2) furniture rental contract 3) security service and cleaning contract. This technique can help the lessor save the
tax payment legally.
KEYWORDS: TAX PLANNING , PERSONAL INCOME TAX.
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บทนํา

ธุ รกิ จให้เช่ าอสังหาริ มทรั พ ย์โดยเฉพาะการให้เช่ าห้อ งพักและตึ กแถวสํานักงานนั้น มี ผูใ้ ห้เ ช่ า หรื อ
ผูป้ ระกอบการจํานวนมากทั้งในกรุ งเทพมหานครและต่า งจังหวัดโดยเฉพาะในกรุ งเทพมหานครที่ มี ปั ญ หา
การจราจรติดขัดเกิดความยุง่ ยากและความลําบากในการเดินทางคนทํางานส่ วนใหญ่จึงมักจะหาเช่าห้องพักใกล้ที่
ทํา งานเพื่ อ ลดปั ญ หาการเดิ น ทางที่ ไ ม่ ส ะดวกรวมทั้ง คนต่ า งจัง หวัด จํา นวนมากที่ เ ดิ น ทางมาหางานทํา ใน
กรุ งเทพมหานครก็จาํ เป็ นต้องเช่าห้องพักเพื่ออยูอ่ าศัยนอกจากนี้ยงั มีคนอีกจํานวนมากที่ไม่สามารถหาซื้ อบ้านเป็ น
ของตนเองได้ตอ้ งอาศัยห้องเช่าทําให้ผูป้ ระกอบการหรื อผูเ้ ป็ นเจ้าของห้องเช่ามีรายได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่ วย
จํา นวนห้อ งพัก และตึ ก แถวย่า นในชุ ม ชนเมื อ งมัก จะมี ผูเ้ ช่ า เต็ม ทุ ก พื้ น ที่ น อกจากกรุ ง เทพมหานครแล้ว ใน
ต่างจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรม มีมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาหรื อมีสถานที่ท่องเที่ ยวที่
สําคัญผูป้ ระกอบการที่ มีที่พกั ให้เช่าต่างก็มีรายได้อย่างสมํ่าเสมอไม่ว่าจะเป็ นการปล่อยเช่ าแบบรายเดื อนหรื อ
ปล่อยเช่าแบบรายวันก็ตาม ดังนั้นผูป้ ระกอบการที่ทาํ ธุรกิจให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ก็เหมือนกับผูป้ ระกอบการที่ทาํ
ธุ รกิ จประเภทอื่นๆ ที่ มีความจําเป็ นต้องรู ้เรื่ องภาษีและมีการวางแผนภาษีให้ดีเพื่อที่จะได้มีกาํ ไรมากขึ้นหรื อไม่
ต้องขาดทุ นจากการลงทุ นในอสังหาริ มทรั พย์ ภาษี ที่ผูป้ ระกอบธุ รกิ จให้เช่ าอสังหาริ มทรั พย์จะต้องคํานึ งถึง
ประกอบด้วย 1) ภาษีเงิ นได้บุคคลธรรมดา 2) ภาษีโรงเรื อนและที่ดิน 3) ค่าอากรแสตมป์ และ 4)ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีเหล่านี้ ผูป้ ระกอบการต้องมีความเข้าใจว่าจะต้องเสี ยภาษีอย่างไร เมื่อใดและที่ ไหนและจะวางแผนอย่างไร
เพื่อที่ จะประหยัดภาษี ได้มากที่ สุดโดยถูกต้องตามกฎหมาย บทความนี้ จะนําเสนอรู ปแบบการวางแผนภาษี
สําหรับผูป้ ระกอบการให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ประเภทเช่าบ้าน เช่าอาคารที่พกั อาศัยโดยใช้วิธีการแยกสัญญาเป็ น
สัญญาเช่าห้องพัก สัญญาเช่าเฟอร์นิเจอร์ และสัญญาให้บริ การรักษาความปลอดภัยและความสะอาดซึ่งจะช่วยให้
ผูใ้ ห้เช่าจ่ายภาษีนอ้ ยลงหรื อประหยัดภาษีได้โดยไม่ขดั ต่อกฎหมายภาษีอากรแต่อย่างใด

แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนภาษี(Tax Planning) การหลีกเลี่ยงภาษี (Tax Avoidance) และการหนี
ภาษีอากร (Tax Evasion)

การวางแผนภาษีอากร หมายถึง การเตรี ยมการเพื่อเสี ยภาษีให้ถูกต้องครบถ้วนและประหยัดโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย ส่วนการหลีกเลี่ยงภาษีหมายถึงการที่ผเู ้ สี ยภาษีใช้วิธี การที่ไม่ผิดกฎหมายเพื่อทําให้ไม่ตอ้ งเสี ยภาษี
หรื อเสี ยภาษีนอ้ ยลงโดยการใช้ช่องโหว่ของกฎหมาย ความคลุมเครื อหรื อจุดบกพร่ องของกฎหมายเพื่อทําให้ไม่
ต้องเสี ยภาษีหรื อเสี ยภาษีนอ้ ยลง ในขณะที่การหนีภาษีอากรหมายถึงการใช้วิธีการที่ผิดกฎหมายเพื่อทําให้ไม่ตอ้ ง
เสี ยภาษีหรื อเสี ยภาษีนอ้ ยลง (ชัยสิ ทธิ์ ตราชูธรรม, 2553) สิ่ งที่เหมือนกันทั้งการวางแผนภาษี การหลีกเลี่ยงภาษี
และการหนี ภาษีอากรก็คือการทําให้ผูเ้ สี ยภาษีจ่ายภาษีนอ้ ยลงหรื อไม่ตอ้ งจ่ายภาษีในขณะที่ความแตกต่างกันที่
สําคัญก็คือการวางแผนภาษีอากรและการหลีกเลี่ยงภาษีอากรเป็ นการกระทําที่ไม่ผิดกฎหมายส่ วนการหนี ภาษี
อากรเป็ นการกระทําที่ผิดกฎหมายและต้องได้รับโทษทั้งทางแพ่งและทางอาญาด้วยเช่นกัน
วัตถุประสงค์ของการวางแผนภาษีอากร โดยทัว่ ไปมีดงั นี้
1. เพื่อจ่ายภาษีอย่างถูกต้องและครบถ้วนโดยไม่เกิดข้อผิดพลาด
2. เพื่อจ่ายภาษีนอ้ ยลงหรื อไม่ตอ้ งจ่ายภาษีโดยไม่ผิดกฎหมาย
3. เพื่อลดต้นทุนการดําเนินกิจการหรื อเพิ่มกําไรโดยการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
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4. ทําให้ผปู ้ ระกอบการทราบข้อมูลต้นทุนสิ นค้าหรื อบริ การที่ชดั เจนในส่ วนของภาษีที่ตอ้ งชําระเพื่อ
นําไปใช้ในการกําหนดราคาต้นทุนสิ นค้าหรื อต้นทุนบริ การได้อย่างถูกต้อง
5. ช่วยทําให้ผปู ้ ระกอบไม่ตอ้ งกังวลกับการถูกตรวจสอบและประเมินภาษีจากพนักงานสรรพากร

การวางแผนภาษีอากรการให้ เช่ าอสั งหาริมทรัพย์ โดยการแยกสั ญญา

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้นจัดเก็บในอัตราก้าวหน้าผูม้ ีเงินได้สูงจะเสี ยภาษีในอัตราสู งตามขั้นของเงิน
ได้วิธีที่จะทําให้เสี ยภาษีในอัตราตํ่าก็คือทําให้เงินได้สุทธิ อยูใ่ นขั้นเงินได้ที่อตั ราภาษีต่าํ สําหรับการวางแผนภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาจากการให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ก็มีวธิ ีการวางแผนหลายวิธีได้แก่ 1) การแยกสัญญาเช่าห้องกับ
เช่าเฟอร์ นิเจอร์ และรักษาความปลอดภัย ออกจากกัน 2) การจดสิ ทธิ เก็บกิน 3) การแยกหน่วยภาษีโดยการจัดตั้ง
เป็ นห้างหุน้ ส่วนสามัญหรื อคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล 4) การจัดตั้งเป็ นนิติบุคคลที่เป็ นวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในกรณี ที่ผมู ้ ีเงินได้มีเงินได้ที่ตอ้ งเสี ยภาษีในอัตราสูงกว่าอัตราภาษีของนิติบุคคล และ 5) การใช้สิทธิใน
รู ปแบบอื่น เช่นการทําประกันชีวิต การซื้ อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หรื อกองทุนรวมหุน้ ระยะ
ยาว เป็ นต้น แต่บทความนี้ จะนําเสนอเฉพาะวิธีการแยกสัญญาเช่าห้อง สัญญาเช่าเฟอร์ นิเจอร์และการรักษาความ
ปลอดภัยออกจากกันเท่านั้น
ขั้นเงินได้สุทธิต้ งั แต่

จํานวนเงินได้สุทธิ
จํานวนสู งสุ ดของขั้น
150,000
150.000
200,000
250,000
250,000
1,000,000
3,000,000

อัตรา
ภาษีสูงสุ ดในแต่ละ
ภาษี
ขั้นเงินได้
0 -150,000
ยกเว้น
เกิน 150,000 - 300,000
5
7,500
เกิน 300,000 - 500,000
10
20,000
เกิน 500,000 - 750,000
15
37,500
เกิน 750,000 - 1,000,000
20
50,000
เกิน1,000,000 - 2,000,000
25
250,000
เกิน 2,000,000 - 5,000,000
30
900,000
เกิน 5,000,000 ขึ้นไป
35
(บัญชีอตั ราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับปี 2561 ที่มา www.rd.go.th)

ภาษีสะสมสู งสุ ดของ
ขั้น
0
7,500
27,500
65,000
115,000
365,000
1,265,000

ตัวอย่ างการวางแผนภาษีอากรโดยการแยกสัญญา นายบุญมีเป็ นคนโสดมีตึกแถวให้เช่าทําการค้าจํานวน
15 ห้อง โดยคิดค่าเช่าห้องละ 12,000 บาทต่อเดือน ตึกแถวทั้งหมดของนายบุญมีมีคนเช่าครบทุกห้อง จากตัวอย่าง
นี้ นายบุญมีจะต้องมีภาระภาษีประกอบด้วย 1) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของนายบุญมี 2) ภาษีโรงเรื อนและที่ดิน
และ3) ค่าอากรแสตมป์ การคํานวณภาษีแต่ละประเภทแสดงดังนี้
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1. ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาของนายบุญมี
เงินได้บุคคลธรรมดาครึ่ งปี
เงินได้พึงประเมิน(ค่าเช่า)
1,080,000
หัก ค่าใช้จ่ายเหมาร้อยละ 30
324,000
เงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย
756,000
หัก ค่าลดหย่อน ผูม้ ีเงินได้
30,000
เงินได้สุทธิ
726,000
คํานวณภาษีครึ่ งปี ที่นายบุญมีตอ้ งชําระเท่ากับ 61,400 บาท
ภาษีวธิ ีที่ 2 ไม่ตอ้ งคํานวณเพราะได้รับค่าเช่าไม่ถึง 1,000,000 บาท
คํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปี
เงินได้พึงประเมิน(ค่าเช่า)
2,160,000
หัก ค่าใช้จ่ายเหมาร้อยละ 30
648,000
เงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย
1,512,000
หัก ค่าลดหย่อน
60,000
เงินได้สุทธิ
1,452,000
คํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปี = 228,000 บาท
ภาษีวธิ ีที่ 2 = 2,160,000 x 0.5/100 = 10,800 บาท
ดังนั้นนายบุญมีตอ้ งเสี ยภาษีสิ้นปี ตามวิธีที่ 1 เท่ากับ 228,000 บาท
หัก ภาษีครึ่ งปี ที่ชาํ ระแล้ว
61,400 บาท
นายบุญมีตอ้ งชําระภาษีเพิ่ม
166,600 บาท
2. ภาษีโรงเรื อนและทีด่ นิ
ภาษีโรงเรื อนและที่ดินนั้นกฎหมายกําหนดให้ผเู ้ ช่าต้องชําระภาษีในอัตราร้อยละ 12.50
ของเช่าทั้งปี ดังนั้น นายบุญมีตอ้ งชําระภาษีโรงเรื อนและที่ดินเป็ นเงิน 270,000 บาท (2,160,000 x 12.50%)
3. ค่ าอากรแสตมป์
การทําสัญญาเช่าอสังหาริ มทรัพย์จะต้องติดอากรแสตมป์ 0.10 % ของค่าเช่าทั้งปี ดังนั้นค่า
อากรแสตมป์ ที่นายบุญมีตอ้ งชําระเป็ นเงิน 2,160 บาท (2,160,000 x 0.10 %)
สรุ ป ว่า ภาษี จ ากการให้ เ ช่ า ตึ ก แถวของนายบุ ญ ชี ต ้อ งจ่ า ยชํา ระภาษี ท้ ัง หมดปี ละ 500,160 บาท (228,000
+270,000+2,160)
4. ภาษีมูลค่ าเพิม่
เงินได้จากการให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ได้รับการยกเว้นไม่ตอ้ งเสี ยภาษีมูลค่าเพิ่มตาม
ประมวลรัษฎากร
จากตัว อย่า งจะเห็ นได้ว่า หากนายบุ ญมี ไ ม่มี การวางแผนภาษี จะต้อ งจ่ า ยชํา ระภาษี ทุกประเภทปี ละ
500,160 บาท แต่ถา้ นายบุญมีวางแผนภาษีโดยใช้วิธีแยกสัญญาเป็ นสัญญาเช่าห้องเดือนละ 5,000 บาท สัญญาเช่า
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เฟอร์ นิเจอร์เดือนละ 2,000 บาทและสัญญาให้บริ การรักษาความปลอดภัยและทําความสะอาดห้องเดือนละ 5,000
บาท รวมทุกสัญญาก็เท่ากับมีรายได้เดือนละ 12,000 บาทต่อเดือนเช่นกัน แต่จาํ นวนภาษีต่าง ๆ จะเปลี่ยนแปลง
ไปดังนี้
1. ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาของนายบุญมี
เงินได้บุคคลธรรมดาครึ่ งปี
เงินได้พึงประเมิน(ค่าเช่า)
450,000
หัก ค่าใช้จ่ายเหมาร้อยละ 30
135,000
เงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย
315,000
เงินได้ค่าเช่าเฟอร์นิเจอร์
180,000
หัก ค่าใช้จ่ายเหมาร้อยละ 10
18,000
เงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย
162,000
ค่าบริ การรักษาความปลอดภัยและทําความสะอาด
450,000
หักค่าใช้จ่ายเหมาร้อยละ 60
270,000
เงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย
180,000
รวมเงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย
657,000
หัก ค่าลดหย่อน ผูม้ ีเงินได้
30,000
เงินได้สุทธิ
627,000
คํานวณภาษีครึ่ งปี ที่นายบุญมีตอ้ งชําระเท่ากับ 46,550 บาท
ภาษีวธิ ีที่ 2 ไม่ตอ้ งคํานวณเพราะได้รับค่าเช่าไม่ถึง 1,000,000 บาท
คํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปี
เงินได้พึงประเมิน(ค่าเช่า)
หัก ค่าใช้จ่ายเหมาร้อยละ 30
เงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย
เงินได้ค่าเช่าเฟอร์นิเจอร์
หัก ค่าใช้จ่ายเหมาร้อยละ 10
เงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย
ค่าบริ การรักษาความปลอดภัยและทําความสะอาด
หักค่าใช้จ่ายเหมาร้อยละ 60
เงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย
รวมเงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย
หัก ค่าลดหย่อน ผูม้ ีเงินได้
เงินได้สุทธิ
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900,000

360,000

900,000
540,000

270,000
630,000
36,000
324,000

360,000
1,314,000
60,000
1,254,000
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คํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปี = 178,500 บาท
ภาษีวธิ ีที่ 2 = 2,160,000 x 0.5/100 = 10,800 บาท
ดังนั้นนายบุญมีตอ้ งเสี ยภาษีสิ้นปี ตามวิธีที่ 1 เท่ากับ 178,500 บาท
หัก ภาษีครึ่ งปี ที่ชาํ ระแล้ว
46,550 บาท
นายบุญมีตอ้ งชําระภาษีเพิ่ม
131,950 บาท
2.ภาษีโรงเรื อนและทีด่ นิ
ภาษีโรงเรื อนและที่ดินนั้นกฎหมายกําหนดให้ผเู ้ ช่าต้องชําระภาษีในอัตราร้อยละ 12.50
ของเช่าทั้งปี ดังนั้น นายบุญมีตอ้ งชําระภาษีโรงเรื อนและที่ดินเป็ นเงิน 112,500 บาท (900,000 x 12.50%)
3.ค่ าอากรแสตมป์
การทําสัญญาเช่าอสังหาริ มทรัพย์จะต้องติดอากรแสตมป์ 0.10 % ของค่าเช่าทั้งปี ดังนั้นค่า
อากรแสตมป์ ที่นายบุญมีตอ้ งชําระเป็ นเงิน 900 บาท (900,000 x 0.10 %) ในสัญญาเช่า และติดค่าอากรแสตมป์
สําหรับสัญญาค่ารักษาความปลอดภัยและทําความสะอาดอี กในอัตรา 0.10 % เป็ นเงิ น 900 บาทอีกเช่นกันแต่
สัญญาเช่าเฟอร์นิเจอร์ไม่ตอ้ งติดค่าอากรแสตมป์ เพราะการให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์เท่านั้นที่ตอ้ งติดอากรแสตมป์
4.ภาษีมูลค่ าเพิม่
รายได้จากการให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์น้ นั ได้รับการยกเว้นไม่ตอ้ งมีภาระภาษีมูลค่าเพิ่มส่วน
การให้บริ การรักษาความปลอดภัยนั้นมีรายรับไม่ถึง 1,800,000 บาทผูป้ ระกอบการสามารถเลือกที่จะไม่เข้าระบบ
ภาษีมูลค่าเพิ่มได้เช่นกันเพื่อไม่ให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายกับผูเ้ ช่า
ดังนั้นรวมภาษีที่ตอ้ งชําระทุกประเภทเท่ากับ 292,800 บาท ซึ่งการวางแผนภาษีโดยการแยกสัญญานี้ จะ
ทําให้ประหยัดภาษีได้ถึง 207,360 บาท (500,160 – 292,800) ดังรายละเอียดดังนี้
1. ประหยัดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้เท่ากับ 49,500 บาทต่อปี
2. ประหยัดภาษีโรงเรื อนและที่ดินได้เท่ากับ 157,500 บาทต่อปี
3. ประหยัดค่าอากรแสตมป์ ได้เท่ากับ 360 บาทต่อปี

สรุ ป

รายได้จากการให้เช่ าอสังหาริ มทรั พย์ประเภทตึกแถว ห้องพักหรื อที่ อยู่อาศัยนั้นผูใ้ ห้เช่ ามี ภาระภาษี
หลายประเภทโดยเฉพาะภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของผูม้ ีเงินได้ ภาษีโรงเรื อนและที่ดินและค่าอากรแสตมป์ หาก
ผูม้ ี เงิ นได้มีความรู ้ ความเข้าใจในการวางแผนภาษี เป็ นอย่างดี แล้วนอกจากจะทําให้จ่ายภาษีดว้ ยความถูกต้อง
ครบถ้ว นยังช่ ว ยให้ประหยัดภาษี ไ ด้อี ก โดยเฉพาะการใช้วิธี แ ยกทํา สัญ ญาเช่ าเป็ นสัญ ญาเช่ า ห้อ ง สัญ ญาเช่ า
เฟอร์ นิเจอร์ และสัญญาให้บริ การรั กษาความปลอดภัยและทําความสะอาดจะช่ วยให้ประหยัดภาษี ได้มากแต่
อย่างไรก็ตามการแยกสัญญาจะต้องระมัดระวังในเรื่ องของข้อเท็จจริ งที่ตอ้ งมีตามสัญญาด้วยเช่นถ้าทําสัญญาให้
เช่าเฟอร์ นิเจอร์ ในห้องเช่าก็ตอ้ งมีเฟอร์ นิเจอร์ หรื อทําสัญญาให้บริ การรักษาความปลอดภัยและความสะอาดใน
บริ เวณตึกแถวหรื อห้องเช่าก็ตอ้ งมีระบบรักษาความปลอดภัยและทําความสะอาดให้กบั ผูเ้ ช่าจริ ง ๆ มิฉะนั้นสัญญา
ที่ ทาํ ขึ้นจะเป็ นสัญญาที่ มีเจตนาหนี หนี ภาษีซ่ ึ งเป็ นการกระทําที่ ผิดกฎหมายต้องได้รับโทษทั้งทางแพ่งและทาง
อาญา
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บทคัดย่ อ

การศึกษานี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ความรู ้ในการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหากผูม้ ีเงินได้มีเงินได้
มากกว่าหนึ่ งประเภท วิธีการจ่ายภาษีได้อย่างประหยัดและถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายด้วยการกระจายรายได้
ไปแตกหน่วยภาษีใหม่ดว้ ยวิธี (1) การจัดตั้งห้างหุ ้นส่ วนสามัญ (2) การจดสิ ทธิ เก็บกิ นให้กบั ญาติหรื อบุคคลที่
ไว้วางใจและ (3) การแยกยื่นภาษีของสามี ภริ ยาซึ่ งทั้งสามวิธีน้ ี จะสามารถช่วยให้ผูม้ ีเงินได้จ่ายภาษีนอ้ ยลงอย่าง
ถูกต้องและครบถ้วนโดยไม่ขดั ต่อกฎหมายภาษีอากรแต่อย่างใด
คําสําคัญ: การวางแผนภาษีอากร, ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา

ABSTRACT

The objective of this study is to inform more knowledge of personal income tax planning in case of a
person who has more than one source of earnings. They are able save the amount of tax payment and still
conform with taxation law by income distribution to the new tax break unit in the form of (1) ordinary partnership
registration, (2) usufruct registration to the relatives or a reliant person and (3) separate tax filing of couples.
These 3 methods of tax break will be able to save tax payment without breaking taxation law.

KEYWORDS: TAX PLANNING , PERSONAL INCOME TAX.
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บทนํา

การวางแผนภาษี (Tax Planning)นั้นโดยทัว่ ไปจะมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้จ่ายภาษีน้อยที่ สุดหรื อไม่ตอ้ ง
จ่ายภาษีโดยไม่ผิดกฎหมายแต่อย่างไรมีความแตกต่างกับการหลีกเลี่ยงภาษีอากร(Tax Avoidance) และการหนี
ภาษีอากร (Tax Evasion) ชัยสิ ทธิ์ ตราชูธรรม (2553) ได้อธิบายว่าการวางแผนภาษีอากรนั้นเป็ นเป็ นการเตรี ยมการ
เพื่อเสี ยภาษีให้ถูกต้องครบถ้วนและประหยัดโดยชอบด้วยกฎหมายส่ วนการหลีกเลี่ยงภาษีอากรนั้นเป็ นการใช้
วิธีการที่ ไม่ผิดกฎหมายหรื อใช้ช่องโหว่ของกฎหมายหรื อความคลุมเครื อของกฎหมายหรื อจุ ดบกพร่ องของ
กฎหมายเพื่อทําให้ไม่ตอ้ งเสี ยภาษีหรื อเสี ยภาษีนอ้ ยลงแต่อย่างไรก็ดีแม้การหลีกเลี่ยงภาษีอากรจะเป็ นการกระทําที่
ไม่ผิดกฎหมายแต่ก็อาจขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายทําให้รัฐต้องสูญเสี ยรายได้ทางภาษีจาํ นวนมากส่วนการหนี
ภาษีอากรนั้นเป็ นการใช้วิธีการที่ผิดกฎหมายเพื่อทําให้ไม่ตอ้ งเสี ยภาษีหรื อเสี ยภาษีนอ้ ยลงดังนั้นในการวางแผน
ภาษี ที่ดีผูเ้ สี ยภาษี จะต้องไม่มีความเสี่ ยงหรื อโอกาสที่ จะถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ สรรพากรจนนําไปสู่ ข ้อ
กล่าวหาหรื อถูกตัดสิ นจากศาลว่าเป็ นการหนีภาษีอากรซึ่งเป็ นสิ่ งผิดกฎหมาย ดังนั้นผูม้ ีเงินได้หรื อนักวางแผนภาษี
จะต้องมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีเงินได้และเจตนารมณ์ของกฎหมายภาษีอากรเป็ นอย่างดีดว้ ย โดยเฉพาะ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาซึ่ งเป็ นภาษีที่จดั เก็บจากบุคคลทัว่ ไปที่มีเงินได้ถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนดโดยปกติจะ
จัดเก็บเป็ นรายปี แต่อาจมีเงินได้พึงประเมินบางประเภทที่ตอ้ งจัดเก็บทั้งครึ่ งปี และรายปี เงินได้ที่เกิดขึ้นในปี ภาษี
ใดๆผูท้ ี่ มีเงิ นได้จึงมีหน้าที่ ตอ้ งนําไปแสดงรายการเพื่อยื่นภาษีตามแบบแสดงรายการภาษีที่กาํ หนดให้ถู กต้อง
ครบถ้วนภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกําหนดและในการเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้นจะจัดเก็บแบบอัตรา
ก้าวหน้าซึ่ งหมายความว่าหากผูม้ ี เงิ นได้สูงก็จะถูกจัดเก็บภาษีในอัตราสู งเช่ นกัน เมื่ อผูม้ ี เงิ นได้ที่เป็ นบุคคล
ธรรมดาหากมีเงินได้หลายประเภทกฎหมายภาษีหรื อประมวลรัษฎากรกําหนดให้นาํ มารวมกันเพื่อคํานวณภาษี
ตามแบบแสดงรายการและหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนตามที่กาํ หมายกําหนดซึ่ งเมื่อเงินได้หลายประเภทนํามา
รวมกันจะทําให้ยอดเงินได้สูงและทําให้ผเู ้ สี ยภาษีจ่ายภาษีสูงเช่นเดียวกัน ดังนั้นผูเ้ สี ยภาษีหรื อผูม้ ีเงินได้หลาย
ประเภทควรต้องศึ กษาการวางแผนภาษีที่จะช่วยให้เสี ยภาษีได้อย่างประหยัดหรื อจ่ายภาษีน้อยลงโดยไม่ขดั ต่อ
กฎหมายภาษีจนทําให้เป็ นการหนีภาษีซ่ ึงเป็ นสิ่ งผิดกฎหมาย

วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาวิธีการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้จ่ายภาษีได้อย่างประหยัดโดยการ
กระจายรายได้ไปแตกหน่วยภาษีใหม่ได้แก่ การจัดตั้งห้างหุน้ ส่วนสามัญ การจดสิ ทธิเก็บกินให้กบั ญาติหรื อ
บุคคลที่ไว้วางใจและการแยกยืน่ ภาษีของสามี ภริ ยา

การวางแผนภาษีอากรโดยการกระจายรายได้ แตกหน่ วยภาษีใหม่ เป็ นห้ างหุ้นส่ วนสามัญ

การเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้นมีการจัดเก็บในอัตราก้าวหน้าผูม้ ีเงินได้ยงิ่ มากจะยิง่ ถูกจัดเก็บใน
อัตราสูง ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใช้ฐานเงินได้สุทธิในการคํานวณภาษียง่ิ เงินได้สุทธิยงิ่ มากก็จะถูกจัดเก็บใน
อัตราสูงตามขั้นเงินได้สุทธิท่ีแสดงตามบัญชีอตั ราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาดังต่อไปนี้
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จํานวนเงินได้สุทธิ
จํานวนสู งสุ ดของขั้น
150,000
150.000
200,000
250,000
250,000
1,000,000
3,000,000

อัตรา
ภาษีสูงสุ ดในแต่ละ ภาษีสะสมสู งสุ ดของ
ภาษี
ขั้นเงินได้
ขั้น
0 -150,000
ยกเว้น
0
เกิน 150,000 - 300,000
5
7,500
7,500
เกิน 300,000 - 500,000
10
20,000
27,500
เกิน 500,000 - 750,000
15
37,500
65,000
เกิน 750,000 - 1,000,000
20
50,000
115,000
เกิน1,000,000 - 2,000,000
25
250,000
365,000
เกิน 2,000,000 - 5,000,000
30
900,000
1,265,000
เกิน 5,000,000 ขึ้นไป
35
ตารางบัญชีอตั ราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี ภาษี 2561(สุ เมธ ศิริคุณโชติและคณะ, 2561)

จากตารางภาษีเงินได้จะเห็นได้วา่ ยิ่งเงินได้สุทธิสูงอัตราภาษีก็จะสูงขึ้น ดังนั้นวิธีที่จะทําให้เสี ยภาษีใน
อัตราตํ่าก็คือทําเงิ นได้สุทธิ ให้อยู่ในขั้นที่ ตอ้ งเสี ยภาษีในอัตราตํ่าแต่ไม่ได้หมายความว่าต้องทํางานให้น้อ ยลง
หรื อไม่ควรหารายได้มากเพื่อจะได้ไม่ตอ้ งเสี ยภาษีในอัตราสู ง แต่หมายถึงการหาเทคนิ ควิธีที่จะสามารถลดอัตรา
ภาษีของเงินได้ให้มาอยูใ่ นขั้นอัตราตํ่าแต่เงินได้หรื อรายได้ไม่ได้ลดน้อยลงซึ่ งนักวางแผนภาษีก็จะหาเทคนิ ควิธี
ต่างๆเพื่อให้เสี ยภาษีในอัตราตํ่าและวิธีที่นิยมใช้กนั ก็คือการแตกหน่วยภาษีโดยการจัดตั้งเป็ นห้างหุน้ ส่ วนสามัญ
ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดภาษีได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่ างที่ 1 นายพบรั ก เป็ นคนโสด ทํางานอยู่บริ ษทั แห่ งหนึ่ งได้รับเงิ นเดื อนๆ ละ 50,000 บาท
นอกจากนี้นายพบรักยังเปิ ดร้านขายกาแฟซึ่งมีรายได้ประมาณเดือนละ 100,000 บาท
การคํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแสดงดังนี้
เงินได้พึงประเมิน(เงินเดือน)
600,000
หัก ค่าใช้จ่ายเหมาร้อยละ 50 ไม่เกิน 100,000 100,000
เงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย
500,000……….1
เงินได้พึงประเมิน(ขายกาแฟ)
1,200,000
หัก ค่าใช้จ่ายเหมา ร้อยละ 60
720,000
เงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย
480,000.............2
รวมเงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย 1+2
980,000
หัก ค่าลดหย่อน ผูม้ ีเงินได้
60,000
เงินได้สุทธิ
920,000
คํานวณภาษี
ภาษี = (150,000 บาทแรก ได้รับการยกเว้น) + (150,000 x
0.05)+(200,000x0.10)+(250,000x0.15)+(170,000x0.20)
รวม ภาษีที่ตอ้ งชําระ 99,000 บาท
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จากตัวอย่างที่ 1 หากนายพบรักไม่มีการวางแผนภาษีก็จะต้องชําระภาษีเป็ นจํานวนเงิน 99,000 บาท แต่
ถ้านายพบรักใช้วธิ ีการวางแผนภาษีโดยการจัดตั้งเป็ นห้างหุน้ ส่วนสามัญซึ่งให้บุคคลอื่นที่ไว้วางใจเข้ามาเป็ น
หุน้ ส่วนด้วยเช่นบิดา มารดาหรื อพี่ชาย น้องสาวเข้ามาเป็ นหุน้ ส่วนอาจจะนําเงินมาลงทุนเพียงเล็กน้อยนายพบรักก็
จะได้ใช้สิทธิยนื่ ภาษีในนามของห้างหุน้ ส่วนสามัญซึ่งวิธีการนี้เป็ นเทคนิคทางภาษีที่เรี ยกว่าการแตกหน่วยภาษี
ใหม่ ซึ่งจะทําให้นายพบรักประหยัดภาษีได้ดงั คํานวณต่อไปนี้
เงินได้พึงประเมิน(เงินเดือน)
600,000
หัก ค่าใช้จ่ายเหมาร้อยละ 50 ไม่เกิน 100,000 100,000
เงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย
500,000
หัก ค่าลดหย่อน
60,000
เงินได้สุทธิ
440,000
คํานวณภาษี
(150,000 บาทแรก ได้รับการยกเว้น) +(150,000 x 0.05)+(140,000x0.10) =21,500 บาท
รวมภาษีที่ตอ้ งชําระ 21,500 บาท
ส่วนรายได้จากการขายกาแฟ นายพบรักก็จะนํามาคํานวณภาษีในนามของห้างหุน้ ส่ วนสามัญโดยนาย
พบรักอาจตั้งชื่อห้างหุน้ ส่วนสามัญชื่อ ห้างหุน้ ส่วนสามัญพบรักกับพี่สาวซึ่งคํานวณภาษีดงั นี้
เงินได้พึงประเมิน(ขายกาแฟ)
1,200,000
หัก ค่าใช้จ่ายเหมา ร้อยละ 60
720,000
เงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย
480,000
หัก ค่าลดหย่อน ผูม้ ีเงินได้
120,000
เงินได้สุทธิ
360,000
คํานวณภาษี (150,000 บาทแรก ได้รับการยกเว้น) +(150,000 x 0.05)+(60,000x0.10)
ภาษีที่ตอ้ งชําระ 13,500 บาท
ดังนั้นรวมภาษีที่นายพบรักจะต้องชําระที่เป็ นเงินได้จากเงินเดือนและห้างหุน้ ส่วนสามัญพบรักกับพี่สาว
รวมทั้งสิ้นเท่ากับ 35,000 บาท(21,500+13,500) จะเห็นได้วา่ ถ้านายพบรักไม่มีการวางแผนภาษีโดยการจัดตั้งเป็ น
ห้างหุ ้นส่ วนสามัญจะทําให้นายพบรักเสี ยภาษีเป็ นเงิน 99,000 บาทแต่ถา้ นายพบรักใช้การวางแผนภาษีโดยแตก
หน่วยภาษีใหม่เป็ นห้างหุ ้นส่ วนสามัญจะทําให้นายพบรักจ่ายภาษีเพียง 35,000 บาทซึ่ งสามารถประหยัดภาษีได้
เป็ นเงินถึง 64,000 บาทต่อปี

การวางแผนภาษีโดยการกระจายรายได้ เพื่อแตกหน่ วยภาษีใหม่ โดยใช้ วธิ ีการจดทะเบียนสิ ทธิเก็บกิน

การจดทะเบียนให้สิทธิเก็บกินนั้นเป็ นเทคนิคอีกรู ปแบบหนึ่งที่นกั วางแผนภาษีอากรนํามาใช้ในการวางแผน
ภาษีให้กบั ผูม้ ีเงินได้บุคคลธรรมดาที่มีเงินได้จากการให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์เช่นบ้าน อาคาร ตึกให้เช่ารวมทั้งที่ดิน
เพื่อเป็ นการกระจายรายได้ไปยังหน่วยภาษีใหม่ การจดทะเบียนสิ ทธิ เก็บกินโดยทัว่ ไปมักเกิดจากผูม้ ีเงินได้จาก
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ไ ปจดสิ ท ธิ เ ก็ บ กิ น ที่ ท ํา ให้ ผู ้ท รงสิ ท ธิ มี สิ ท ธิ ค รอบครองได้ใ ช้แ ละถื อ เอาประโยชน์ แ ห่ ง
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อสังหาริ มทรัพย์น้ นั เช่นบิดา มารดาไปจดสิ ทธิเก็บกินเงินได้ค่าเช่าที่ดิน หรื อเช่าบ้านให้ลูกได้สิทธิเก็บกินจากเงิน
ได้ค่าเช่านั้น เป็ นต้น
การจดทะเบียนสิ ทธิ เก็บกินนั้นโดยทัว่ ไปเป็ นการวางแผนภาษีที่เกิดจากผูม้ ีเงินได้มีเงินได้หลายประเภทซึ่ ง
หากนํามารวมกันก็จะทําให้เงินได้สูงและต้องจ่ายภาษีในอัตราสู ง ผูม้ ีเงินได้จึงใช้เทคนิคการจดทะเบียนสิ ทธิเก็บ
กินเพื่อกระจายรายได้แตกเป็ นหน่วยภาษีใหม่เพื่อให้เงินได้เสี ยภาษีในอัตราตํ่าลง ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่ างที่ 2 นางสาวดวงดาวทํางานอยูบ่ ริ ษทั แห่งหนึ่ งได้รับเงินเดือนๆ ละ 50,000 บาทและมีคอนโดให้เช่าย่าน
กลางเมืองโดยคิดค่าเช่าเดือนละ 50,000 บาท การคํานวณภาษีสิ้นปี ของนางสาวดวงดาว แสดงดังนี้
เงินได้พึงประเมิน(เงินเดือน)
600,000
หัก ค่าใช้จ่ายเหมาร้อยละ 50 ไม่เกิน 100,000 100,000
เงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย
500,000……….1
เงินได้พึงประเมิน(ค่าเช่า)
600,000
หัก ค่าใช้จ่ายเหมา ร้อยละ 30
180,000
เงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย
420,000.............2
รวมเงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย 1+2
920,000
หัก ค่าลดหย่อน ผูม้ ีเงินได้
60,000
เงินได้สุทธิ
860,000
คํานวณภาษี
(150,000 บาทแรก ได้รับการยกเว้น) +(150,000 x 0.05)+(200,000x0.10)+(250,000x0.15)+(110,000x0.20)
รวม ภาษีที่ตอ้ งชําระ 87,000 บาท
จากตัวอย่างที่ 2 หากนางสาวดวงดาวไม่มีการวางแผนภาษีก็จะต้องชําระภาษีเป็ นจํานวนเงิน 87,000
บาท แต่ถา้ นางสาวดวงดาวใช้วิธีการวางแผนภาษีโดยการจดสิ ทธิเก็บกินเงินได้จากการให้เช่าคอนโดให้บุคคลอื่น
ที่ไว้วางใจเช่นบิดา มารดาหรื อพี่สาว น้องชายก็จะทําให้เงินได้จากการให้เช่าคอนโดเป็ นของผูท้ รงสิ ทธิ และยื่น
ภาษีแยกจากนางสาวดวงดาวและก็จะทําให้นางสาวดวงดาวจ่ายชําระภาษีนอ้ ยลงโดยทัว่ ไปการจดทะเบียนสิ ทธิ
เก็บกินจะจดให้กบั บุคคลที่มีรายได้นอ้ ยหรื อไม่มีรายได้เพราะจะช่วยให้เสี ยภาษีในอัตราตํ่า จากตัวอย่างสมมติวา่
นางสาวดวงดาวจดทะเบียนสิ ทธิเก็บกินให้กบั บิดามารดาซึ่งไม่มีรายได้ การคํานวณภาษีแสดงดังนี้
เงินได้พึงประเมิน(เงินเดือน)
600,000
หัก ค่าใช้จ่ายเหมาร้อยละ 50 ไม่เกิน 100,000 100,000
เงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย
500,000
หัก ค่าลดหย่อน
60,000
เงินได้สุทธิ
440,000
คํานวณภาษี
(150,000 บาทแรก ได้รับการยกเว้น) +(150,000 x 0.05)+(140,000x0.10)
ภาษีจากเงินเดือนที่นางสาวดวงดาวต้องชําระเป็ นเงิน 21,500 บาท

470

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

เงินได้พึงประเมิน(ค่าเช่าคอนโด)
600,000
หัก ค่าใช้จ่ายเหมา ร้อยละ 30
180,000
เงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย
420,000
หัก ค่าลดหย่อน ผูม้ ีเงินได้
60,000
เงินได้สุทธิ
360,000
คํานวณภาษี = (150,000 บาทแรก ได้รับการยกเว้น) +(150,000 x 0.05)+(60,000x0.10)
ภาษีที่มารดาของดวงดาวต้องชําระ 13,500 บาท
ดังนั้นรวมภาษีที่นางสาวจะต้องชําระที่เป็ นเงินได้จากเงินเดือนและจากการจดสิ ทธิเก็บกินให้มารดา
รวมทั้งสิ้ นเท่ากับ 35,000 บาท(21,500+13,500) จะเห็นได้วา่ ถ้านางสาวดวงดาวไม่มีการวางแผนภาษีโดยการจด
ทะเบียนสิ ทธิ เก็บกินให้มารดาจะทําให้นางสาวดวงดาวเสี ยภาษีเป็ นเงิน 87,000 บาทซึ่ งการจดทะเบียนสิ ทธิ เก็บ
กินนี้จะทําให้นางสาวดวงดาวประหยัดภาษีได้เป็ นเงิน 52,000 บาทต่อปี
ในการวางแผนภาษีโดยการกระจายรายได้ดว้ ยการแตกหน่ วยภาษีใหม่ดว้ ยวิธีการจัดตั้งห้างหุ ้นส่ วน
สามัญและการจดสิ ทธิ เก็บกิ นสิ่ งที่ ตอ้ งระมัดระวังก็คือเจตนาในการทํานิ ติกรรมถ้าใช้บุคคลที่ ไว้วางใจมาเป็ น
หุ ้นส่ วนก็จะต้องเข้าหุ ้นส่ วนกันจริ งไม่ใช่นาํ ชื่ อมาร่ วมเพียงอย่างเดียวหรื อการจดสิ ทธิ เก็บกิ นก็ตอ้ งมีเจตนาให้
สิ ทธิ เก็บกินจริ งๆ เพราะหากเป็ นการทํานิ ติกรรมที่ไม่ได้เกิดจากเจตนาที่แท้จริ งการวางแผนภาษีจะกลายเป็ นการ
หนีภาษีซ่ ึงเป็ นการกระทําที่ผิดกฎหมาย ดังนั้นนักวางแผนภาษีหรื อผูม้ ีเงินได้ควรต้องตระหนักและพึงระมัดระวัง
เพื่อให้การวางแผนภาษีตอ้ งไม่ขดั ต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายภาษีจนนําไปสู่ความเสี ยหายและยุง่ ยากในภายหลัง
นอกจากการวางแผนภาษี ดว้ ยการจัดตั้งห้างหุ ้นส่ วนสามัญ และการจดสิ ทธิ เก็บ กิ นให้แก่ บุค คลที่
ไว้วางใจแล้วการใช้แยกวิธีแยกยื่นภาษีระหว่างสามีและภริ ยาก็เป็ นอีกแนวทางหนึ่ งที่ถูกนํามาใช้ในการวางแผน
ภาษีของผูม้ ีเงินได้บุคคลธรรมดา ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่ างที่ 3 นายแก้วและนางก้อยเป็ นสามีภริ ยาชอบด้วยกฎหมาย นายแก้วทํางานอยูบ่ ริ ษทั แห่งหนึ่ง
ได้รับเงินเดือนๆละ 50,000 บาท นอกจากนี้นายแก้วและนางก้อยยังมีรายได้จากการให้เช่าคอนโดมิเนี ยมมีรายได้
เดือนละ 100,000 บาท การคํานวณภาษีสิ้นปี เป็ นดังนี้
เงินได้พึงประเมิน(เงินเดือน)
600,000
หัก ค่าใช้จ่ายเหมาร้อยละ 50 ไม่เกิน 100,000 100,000
เงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย
500,000……….1
เงินได้พึงประเมิน(ค่าเช่า)
1,200,000
หัก ค่าใช้จ่ายเหมา ร้อยละ 30
360,000
เงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย
840,000.............2
รวมเงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย 1+2
1,340,000
หัก ค่าลดหย่อน ผูม้ ีเงินได้และคู่สมรส
120,000
เงินได้สุทธิ
1,220,000
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คํานวณภาษี
(150,000 บาทแรก ได้รับการยกเว้น) +(150,000 x
0.05)+(200,000x0.10)+(250,000x0.15)+(250,000x0.20)+(220,000x0.25) = 170,000 บาท
จากตัวอย่างนายแก้วมีเงินได้สองประเภทคือเงินได้จากเงินเดือนและเงินได้จากการให้เช่า
คอนโดมิเนียมซึ่งถ้าหากนายแก้วยืน่ ภาษีในนามตนเองจะต้องชําระภาษีเป็ นเงิน 170,000 บาท แต่ถา้ หากนายแก้ว
ใช้การวางแผนภาษีแบบแยกยืน่ โดยยืน่ ภาษีเงินได้จากเงินเดือนในนามตนเองแต่เงินได้จากค่าเช่าคอนโดมิเนียมให้
ยืน่ ภาษีในชื่อของภริ ยาซึ่งจะทําให้ประหยัดภาษีได้ โดยมีรายละเอียดการคํานวณดังนี้
ภาษีสิ้นปี ของนายแก้ว
เงินได้พึงประเมิน(เงินเดือน)
600,000
หัก ค่าใช้จ่ายเหมาร้อยละ 50 ไม่เกิน 100,000 100,000
เงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย
500,000
หัก ค่าลดหย่อน
60,000
เงินได้สุทธิ
440,000
คํานวณภาษี (150,000 บาทแรก ได้รับการยกเว้น) +(150,000 x 0.05)+(140,000x0.10)
ภาษีจากเงินเดือนที่นายแก้วต้องชําระเป็ นเงิน 21,500 บาท
ส่วนรายได้ค่าเช่าคอนโดให้ยนื่ ภาษีในชื่อของภริ ยาคือนางก้อย แสดงดังนี้
เงินได้พึงประเมิน(ค่าเช่าคอนโด)
1,200,000
หัก ค่าใช้จ่ายเหมา ร้อยละ 30
360,000
เงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย
840,000
หัก ค่าลดหย่อน ผูม้ ีเงินได้
60,000
เงินได้สุทธิ
780,000
คํานวณภาษี = (150,000 บาทแรก ได้รับการยกเว้น) +(150,000 x
0.05)+(200,000x0.10)+(250,000x0.15)+(30,000x0.20)
ภาษีที่นางก้อยต้องชําระ 71,000 บาท
จากตัวอย่างหากนายแก้วและนางก้อยมีการวางแผนภาษีโดยใช้วิธีแยกยื่นจะทําให้นายแก้วและนาง
ก้อยเสี ยภาษี ร วมเป็ นเงิ นเท่ า กับ 92,500 บาท(21,500+71,000) ซึ่ งสามารถประหยัดภาษี ได้ถึ ง 77,500 บาท
(170,000 – 92,500) จากตัวอย่างเป็ นการคํานวณเฉพาะภาษีสิ้นปี โดยการคํานวณตามวิธีที่ 1 แต่เงินได้จากค่าเช่า
ต้องคํานวณภาษีครึ่ งปี และคํานวณภาษีวิธีที่ 2 ด้วย แต่อย่างไรก็ตามยอดภาษีที่ประหยัดได้จะเท่ากับ 77,500 บาท
เท่าเดิม

สรุ ป

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจัดเก็บในอัตราก้าวหน้าซึ่งถ้าผูเ้ งินได้สูงอัตราภาษีที่ถูกจัดเก็บจะสูงตามดังนั้น
หากผูม้ ีเงินได้ตอ้ งการจ่ายภาษีต่าํ ต้องทําให้เงินได้อยูใ่ นขั้นอัตราภาษีต่าํ เพื่อทําให้จ่ายภาษีนอ้ ยลง ผูเ้ สี ยภาษีจึงต้อง
มีความรู ้ความเข้าใจในการวางแผนภาษีเพราะการวางแผนภาษีอากรนั้นจะทําให้ผมู ้ ีเงินได้สามารถประหยัดภาษี
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ได้เป็ นจํานวนมากโดยเฉพาะการวางแผนภาษีดว้ ยวิธีการกระจายรายได้เพื่อแตกหน่วยภาษีใหม่โดยการจัดตั้งห้าง
หุ ้นส่ วนสามัญหรื อการจดทะเบี ยนสิ ทธิ เก็บกิ นให้กบั ญาติหรื อบุคคลที่ ไว้วางใจแต่สิ่งที่ตอ้ งระมัดระวังในการ
จัดตั้งห้างหุ ้นส่ วนสามัญและการจดทะเบียนสิ ทธิ เก็บกินก็คือจะต้องเป็ นนิ ติกรรมที่มีเจตนาบริ สุทธิ์ หรื อมีเจตนา
เป็ นหุ ้นส่ วนกันจริ งและให้สิทธิ เก็บกินจริ งเพราะหากไม่เป็ นความจริ งจะเป็ นการหนี ภาษีซ่ ึ งเป็ นสิ่ งผิดกฎหมาย
เป็ นอาชญากรรมซึ่งต้องได้รับโทษทางอาญาและทางแพ่งและนอกจากการวางแผนภาษีท้ งั 3 วิธีขา้ งต้นนี้แล้วยังมี
วิธีการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอีกหลายวิธีที่ช่วยให้ผมู ้ ีเงินได้ประหยัดภาษีได้อีกเช่น การซื้อประกันชีวติ
การซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรื อกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว เป็ นต้น
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การประเมินความพึงพอใจของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในเขตกรุงเทพมหานคร
ต่ อการให้ บริการตรวจสอบบัญชี
ดร.มิตร ทองกาบ
Star_saimai@hotmail.com
ผศ.ดร.สุ นันท์ ศลโกสุ ม
sunansolgosoom@hotmail.com
สาขาการบัญชี คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุ งเทพ
บทคัดย่ อ

การวิ จั ย ครั้ งนี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู ้ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญาตในเขต
กรุ งเทพมหานครต่อการให้บริ การตรวจสอบบัญชี โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่ สุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purpesive Sampling) สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ ข ้อมู ลได้แก่ สถิ ติ เชิ งอนุ มาณ (Inferential Statististics) การวิเคราะห์ ปั จจัย (Factor Analysis) และการ
วิเคราะห์แบบถดถอย (Regression) ผลการวิจยั พบว่า 1) ความรู ้ความสามารถทางวิชาชีพ ของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตมี
ความรู ้ความเข้าใจและประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจประเภทนั้นๆ ที่รับสอบบัญชี อยูใ่ นระดับมาก 2) คุณภาพงานสอบ
บัญชีของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ในด้านการปฏิบตั ิงานสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชีอนุญาตมีหลักฐานเพียงพอต่อการ
แสดงความเห็นในรายงานการสอบบัญชี มากที่สุด 3) ความพึ งพอใจของผูใ้ ช้บริ การผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต พบว่า
ผูส้ อบบัญชี อนุ ญาตได้รับลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้นจากคําแนะนําของลูกค้ารายเดิ ม 4)การวิเคราะห์การถดถอยระหว่าง
ความรู ้ความสามารถทางวิชาชีพของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตกับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
ค่าสัมประสิ ทธิ์ (R Square) มีค่าสู งสุ ดเท่ากับ 0.837 แสดงให้เห็ นว่า ปั จจัยด้านความรู ้ความสามารถ สามารถอธิ บาย
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การตรวจสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ได้ร้อยละ 83.70 5)ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
การให้บริ การตรวจสอบบัญชี ของผูส้ อบบัญชี ปั จจัยที่ ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การตรวจสอบบัญชี คือ
อัตราค่าธรรมเนี ยมที่ เหมาะสม ความรู ้ความสามารถ และความรับผิดชอบ รวมถึงสามารถปฏิ บตั ิงานตามมาตรฐาน
วิชาชี พได้อย่างเคร่ งครัดของผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต และทําเลสถานที่ ต้ งั ของสํานักงานตรวจสอบบัญชี รวมถึงการ
เข้าถึงการให้บริ การของสํานักงานตรวจสอบบัญชี
คําสําคัญ ความพึงพอใจต่อการให้บริ การสอบบัญชี, ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต

Abstract

The objective of this research was the evaluation of certified public accountants’ satisfaction with
auditing services in Bangkok. The questionnaires were used to collect the data from certified public
accountants. The certified public accountants in Bangkok were selected by using Purposive Sampling. The
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collected data were analyzed by using Inferential Statistics, Factor Analysis, and Regression. The results of the
research were indicated that 1) The professional knowledge in auditing were the knowledgeable, understanding,
and experience in the business which being audited which were at high level. 2)The performances of the CPA
were the sufficient evidence to substantiate the audit’s report which were at high level. 3) The users’ satisfaction
in CPA’s services were additional new clients which being recommended by users. 4)The coefficient of
knowledgeable of CPA and the users’ satisfaction in CPA’s services were highest at 0.837 of which were indicated
that knowledge factors were able to define the users’ satisfaction in CPA’s services at 83.70 percentage. 5)The
comments in CPA’s services were that factors affecting toward the satisfaction of certified public accountant’s
services of users which were the appropriated audit fee, knowledge, accountabilities, strictly follow the standard
professional accounting by CPA, the ability to perform professional work in accordance with the professional
standards of a certified public accountant, and location of CPA’s office, including accessible to CPA’s services.
Keywords: Satisfaction with Auditing Service, Certified public accountant

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย

ในการดําเนิ นธุ รกิ จ ผูบ้ ริ หารของกิ จการจะมีหน้าที่ รับผิดชอบในการจัดทํางบการเงินเพื่อแสดงฐานะ
การเงิ น และผลการดําเนิ น งานของกิ จการในแต่ละรอบระยะเวลาบัญ ชี ซึ่ งงบการเงิ นดังกล่าวนอกจากจะใช้
ประโยชน์ เพื่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารแล้ว ยังเป็ นประโยชน์แก่บุคคลหลายฝ่ ายด้วยกัน เช่น ผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งเป็ น
เจ้าของ กิจการย่อมต้องการทราบว่ากิ จการจะสามารถจ่ายเงิ นปั นผลได้เท่าไร ธนาคาร หรื อเจ้าหนี้ ยอ่ มต้องการ
ทราบว่า กิจการ จะมีความสามารถ ใช้คืนเงินกูแ้ ละดอกเบี้ยได้เพียงไร ผูล้ งทุนทัว่ ไปย่อมต้องการทราบว่าในรอบ
ปี ที่ผา่ นมา กิจการสามารถทํากําไรได้เท่าไร เพื่อตัดสิ นใจในการลงทุนซื้อหุน้ ของกิจการนั้น ๆ เป็ นต้น งบการเงิน
ดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์และเป็ นที่ เชื่ อถือแก่บุคคลภายนอก หรื อผูถ้ ือหุ ้นก็ต่อเมื่ อผูส้ อบบัญชี ซ่ ึ งมีความเป็ น
อิสระและเป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ และเชี่ยวชาญทางการบัญชีได้เข้าตรวจสอบและให้ความเห็นรับรองต่องบ
การเงินดังกล่าวนั้น ทั้งนี้ เพราะงบการเงินที่ฝ่ายบริ หารจัดทําขึ้น และผูส้ อบบัญชี ยังไม่ได้ตรวจสอบอาจมีปัญหา
เนื่ องจากฝ่ ายบริ หารที่ไม่สุจริ ตอาจจัดทํางบการเงินแสดงผลการดําเนิ นงาน ในด้านที่ดี เพื่อปกปิ ดความเสี ยหาย
หรื อข้อมูลบางอย่างไว้ งบการเงินอาจมีขอ้ ผิดพลาดหรื อข้อบกพร่ องจากการทําบัญชีไม่เป็ นไปตามมาตรฐานการ
บัญชีที่รับรองทัว่ ไป เช่น บันทึกบัญชี บันทึกค่าใช้จ่ายไว้เป็ นทรัพย์สิน หรื อไม่ได้ปรับปรุ งรายการค่าใช้จ่าย ณ วัน
สิ้นปี ให้เป็ นไปตามระยะเวลาบัญชี งบการเงินอาจเปิ ดเผยข้อมูลและรายการที่ผใู ้ ช้งบการเงินควรได้รับทราบไว้ไม่
ครบถ้วน เช่น ไม่ได้เปิ ดเผย นโยบาย การบัญชี หรื อเหตุการณ์ที่สาํ คัญซึ่ งเกิดขึ้นในระหว่างปี หรื อเกิดขึ้นหลังวัน
สิ้นปี เป็ นต้น ด้วยเหตุน้ ี กฎหมายในหลายประเทศ ซึ่ งรวมถึงประเทศไทย จึงกําหนดให้ผปู ้ ระกอบการ ต้องจัดทํา
งบการเงิน และต้องจัดให้มีการตรวจสอบรับรองบัญชี โดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต(CPA) ซึ่งเป็ นบุคคลที่มีความรู ้
ความสามารถ ในวิชาชี พบัญชี และมีความเป็ นอิสระ ผูส้ อบบัญชีจะช่วยลดความเสี่ ยงของการบันทึ กบัญชีที่ไม่
เหมาะสม เพื่ อ ให้ ก ารจัด ทํา งบการเงิ น เป็ นไปตามมาตรฐานการบั ญ ชี ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองทั่ ว ไป ช่ ว ยให้
ผูป้ ระกอบการได้รับข้อมูลที่ ถูกต้องและน่ าเชื่อถือ เพื่อนําไปประกอบการตัดสิ นใจในการทําธุรกิจ และวางแผน

475

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

ทางธุ รกิ จอย่างเหมาะสม รวมถึ งการแนะนําจุ ดอ่ อนของระบบการควบคุ มภายในและแนวทางในการแก้ไข
ปรับปรุ ง เพื่อเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิภาพการทํางานของธุรกิจ ลดความเสี่ ยงทางธุรกิจ ป้ องกันการทุจริ ตในองค์กร
จากเหตุผลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาว่าความรู ้ความสามารถทางด้านความรู ้
ในวิชาชี พของผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตมีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพงานสอบบัญชี ของผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตและ
ความพึงพอใจต่อการให้บริ การอย่างไร นอกจากนี้ ยงั ต้องการศึ กษาคุณภาพงานสอบบัญ ชี ของผูส้ อบบัญชี รับ
อนุญาตว่าเป็ นตัวกลางที่ สร้างความเชื่ อมโยงความรู ้ความสามารถในด้านวิชาชีพและมีความสัมพันธ์อย่างไรกับ
ความพึงพอใจต่อการให้บริ การ เพื่อนําผลการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาวิชาชีพงานสอบบัญชี ให้เกิดการยอมรับ
และเชื่ อ มั่น ในคุ ณ ภาพงานของหน่ ว ยงานตรวจสอบบัญ ชี แ ละผู ้ใช้บ ริ ก าร รวมถึ ง การใช้ป ระโยชน์ ใ นการ
พัฒนาการเรี ยนการสอนให้แก่นกั ศึกษาในการออกไปประกอบวิชาชีพการบัญชีและการตรวจสอบบัญชีต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

1.2.1 เพื่อศึกษาข้อมูลทัว่ ไปของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
1.2.2 เพื่อศึกษาความรู ้ความสามารถทางวิชาชีพของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
1.2.3 เพื่อศึกษาคุณภาพงานสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
1.2.4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตต่อการให้บริ การตรวจสอบบัญชี

3. ขอบเขตของการวิจัย

การศึ กษาวิจยั เรื่ องการประเมินความพึงพอใจของผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตในเขตกรุ งเทพมหานคร ต่อ
การให้ บ ริ ก ารตรวจสอบบัญ ชี มี ข อบเขตของการวิ จัย ดัง นี้ ประชากรคื อ ผู ้ส อบบัญ ชี รั บ อนุ ญ าต ในเขต
กรุ งเทพมหานคร โดยผูว้ ิจยั จะศึกษา 3 ปั จจัยหลักที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อความพึงพอใจของผูส้ อบบัญชีต่อ
การให้บริ การตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (1) ข้อมูลทัว่ ไปของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต (2) ความรู ้ความสามารถทาง
วิชาชีพของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต (3) คุณภาพของงานสอบบัญชี

4. ทฤษฎีและกรอบแนวคิด

ในการประกอบธุ รกิ จ ที่ มีระบบบัญ ชี และการเงิ น ที่ ดีผลของการประกอบการมักจะแสดงในรู ป งบ
การเงินซึ่ งเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่ าย ได้แก่ ผูถ้ ือหุ ้น เจ้าหนี้ และผูล้ งทุนเป็ นต้น ความถูกต้องเชื่อถือได้ของงบ
การเงินจึงมีความสําคัญอย่างมาก ทําให้มีความจําเป็ นต้องมีการสอบบัญชีโดยผูส้ อบบัญชีซ่ ึ งมีความเป็ นอิสระใน
การตรวจสอบรายงานและหลักฐานที่จาํ เป็ นและสําคัญของงบการเงินตลอดจนการแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ว่าได้จดั ทําขึ้นอย่างถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป ซึ่งรายงานดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพการ
ทํางานของผูส้ อบบัญชีวา่ มีประสิ ทธิ ภาพมากน้อยเพียงใด กล่าวคือต้องจัดทําขึ้นด้วยความรู ้ความสามารถที่มีอยู่
ของผูส้ อบบัญชี ซึ่ งจะต้องเป็ นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี ที่กาํ หนดไว้นอกจากความรู ้ความสามารถที่ มีอยู่
แล้ว อาจจะต้องใช้ประสบการณ์ในการทํางานมาช่วยเนื่ องจากงานตรวจสอบเป็ นงานที่ละเอียดอ่อนและต้องการ
ความน่ าเชื่ อถือเป็ นอย่างมาก ประสบการณ์ ที่มีอยู่น้ นั จะนํามาช่วยในเรื่ องของการใช้วิจารณญาณในการสังเกต
และสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพเพื่อเป็ นส่วนที่ช่วยในการสอบบัญชีได้ทาํ งานสะดวกมากขึ้น
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จากการศึกษาวิจยั ที่ ผ่านมาพบว่านอกจากความรู ้ความสามารถด้านการสอบบัญชี การมีจริ ยธรรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพแล้ว ผูส้ อบบัญชียงั ควรต้องมีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนทักษะ
ที่จาํ เป็ นต่อการตรวจสอบบัญชี โดยมีการเสริ มสร้างสมรรถนะการสอบบัญชี (สุ นิษา ธงจันทร์ , สุ บรรณ เอี่ยม
วิจารณ์และจิระทัศน์ ชิตทรงสวัสดิ์2552) เพื่อสร้างความเป็ นมืออาชีพที่จะนําไปสู่ ความก้าวหน้าทางวิชาชีพได้
อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน ซึ่ งสอดคล้องกับกชพร นามสี ฐาน (2557) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถ
ทางการบัญชี สมัยใหม่กบั ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงานของผูส้ อบบัญชีในประเทศไทย พบว่า ความสามารถ
ทางการบัญ ชี สมัยใหม่ ด้านความสามารถในการวางแผน ด้านการสร้ างองค์ความรู ้ ใหม่ มี ความสัมพันธ์และ
ผลกระทบเชิ งบวกกับประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิงาน ดังนั้น ผูส้ อบบัญชี ตอ้ งให้ความสําคัญต่อการเพิ่มพูนความรู ้
ความสามารถทางบัญชีอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งจะช่วยเสริ มสร้างให้การปฏิบตั ิงานตรวจสอบของผูส้ อบบัญชีมีคุณภาพ
ถูกต้อง เชื่อถือได้ ตามมาตรฐานที่รับรองทัว่ ไป
จรรยาบรรณวิชาชีพของผูส้ อบบัญชีเป็ นข้อกําหนดความประพฤติของผูส้ อบบัญชีให้อยูใ่ นศิลธรรมอัน
ดี และมี ความสําคัญ ช่วยยกฐานะวิชาชี พให้เป็ นที่ ยอมรับนับถือจากสาธารณะชน และช่วยป้ องกันความเสื่ อม
โทรมแห่ งวิชาชีพ ซึ่ งสอดคล้องกับ นิ จรําไพ ดวงจักวาล (2557) ได้ศึกษาผลกระทบของการมุ่งเน้นความรอบรู ้
การสอบบัญชีที่มีต่อประสิ ทธิภาพการสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชีในประเทศไทย พบว่า การมุ่งเน้นความรอบรู ้การ
สอบบัญชี ดา้ นจรรยาบรรณการสอบบัญชี ด้านการปฏิ บตั ิงานตรวจสอบ ด้านหลักฐานการสอบบัญชี และด้าน
รายงานการตรวจสอบ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประสิ ทธิ ภาพการสอบบัญชี ดงั นั้นผูส้ อบบัญชี
ต้อ งให้ ค วามสํา คัญ ต่ อ การพัฒ นาความรู ้ ความสามารถ โดยเฉพาะความรู ้ ค วามสามารถทางวิช าชี พ และ
ประสบการณ์ในด้านการสอบบัญชี อย่างต่อเนื่ องในด้านต่างๆ เพื่อจะทําให้ระบบการตรวจสอบมีประสิ ทธิ ภาพ
มากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตควรจะมีการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของตนใน
ฐานะผูต้ รวจสอบัญชีว่ามีประสิ ทธิ ภาพมากน้อยเพียงใดโดยความรู ้ความสามารถทางวิชาชีพของผูส้ อบบัญชีรับ
อนุ ญ าตเป็ นเกณฑ์ ใ นการประเมิ น คุ ณ ภาพของงานตรวจสอบบัญ ชี เพื่ อ วัด ความพึ ง พอใจต่ อ การให้ บ ริ ก าร
ตรวจสอบบัญชี
ในการวิจยั ผูว้ ิจยั ต้องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้ความสามารถทางวิชาชีพของผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาต และคุณภาพงานสอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่ งเป็ นตัวแปรต้น Independent variable และความพึงพอใจต่อ
การให้บริ การตรวจสอบบัญชีเป็ นตัวแปรตาม Dependent variable
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ตัวแปรตาม Dependent variable

- ข้อมูลทัว่ ไปของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
- ความรู ้ความสามารถทางวิชาชีพของผูส้ อบ
บัญชีรับอนุญาต
ความพึงพอใจต่อการให้บริ การ
ตรวจสอบบัญชี

-

คุณภาพงานสอบบัญชี

5. ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ

1. หน่ วยงานที่ กาํ กับดู แล หรื อเกี่ ยวข้องกับผูส้ อบบัญ ชี รับอนุ ญ าตทราบถึ งข้อมูลลักษณะทั่วไปของ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
2. หน่วยงานที่กาํ กับดูแลผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ทราบแนวทางพัฒนา ความรู ้ความสามารถทางวิชาชีพ
ของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตไปสู่มาตรฐานเป็ นที่ยอมรับของผูป้ ระกอบการโดยทัว่ ไป
3. ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต สามารถพัฒนาความรู ้ความสามารถและคุณภาพงานสอบบัญชีให้สอดคล้อง
กับความต้องการต่อการให้บริ การตรวจสอบบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. ผูป้ ระกอบการหรื อธุรกิจโดยทัว่ ไปมีปัจจัยที่ใช้ประกอบการตัดสิ นใจเลือกผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
5. ผูท้ ี่สนใจงานวิจยั ด้านคุณภาพงานสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต นําไปใช้เป็ นแนวทางในการ
ทําการวิจยั ในอนาคต

6. วิธีดําเนินการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาต ในเขตกรุ งเทพมหานคร ใช้วิธีการเลือก
ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 400 ชุด
6.1 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั นี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 5 ส่ วน
ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึ กษา ประสบการณ์ ทาํ งาน
ประสบการณ์ทาํ งานด้านอื่น การเข้ารับการฝึ กอบรม ความต้องการเข้ารับการฝึ กอบรม และจํานวนลูกค้าที่ได้รับ
การสอบบัญชี เป็ นคําถามแบบให้เลือกตอบ
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ส่ วนที่ 2 ความรู ้ความสามารถทางวิชาชี พของผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตและคุณภาพงานสอบบัญชี ของ
ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต เป็ นแบบสอบถามระดับความคิดเห็ น แบ่งออกเป็ น 5 ระดับ (Rating Scale) จากน้อยไป
มาก จํานวน 19 ข้อ โดยมีเกณฑ์ในการแปลค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น
ส่ วนที่ 3 คุณภาพงานสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาต เป็ นแบบสอบถามระดับความคิดเห็ น แบ่ง
ออกเป็ น 5 ระดับ (Rating Scale) จากน้อยไปมาก จํานวน 19 ข้อ
ส่ ว นที่ 4 ความพึ งพอใจต่ อ การให้ บ ริ ก ารตรวจสอบบัญ ชี เป็ นแบบสอบถามระดับ ความพึ งพอใจ
แบ่งเป็ นระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ (Rating Scale) จากน้อยไปหามาก จํานวน 9 ข้อ
ส่วนที่ 5 ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะการให้บริ การ งานบริ การตรวจสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชี เป็ นคําถาม
ปลายเปิ ด เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลที่ผตู ้ อบแบบสอบถามต้องการแสดงความคิดเห็น หรื อข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อ
ใช้ประโยชน์ต่อการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้
6.2 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ แบ่งออกเป็ น 2 วิธี คือ
1. การศึ กษาค้นคว้าจากเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้อง โดยผูว้ ิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร
วิชาการ บทความ วารสาร วิทยานิพนธ์ รวมทั้งการค้นคว้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
2. ข้อ มูล ปฐมภูมิ (Primary data) ซึ่ งเป็ นข้อ มูล ภาคสนามที่ ได้จากการเก็บ รวบรวมข้อมู ลโดยใช้
แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างเป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ในเขตกรุ งเทพมหานคร จํานวน 400 คน โดยให้กลุ่ม
ตัวอย่างทําแบบสอบถามส่งทางไปรษณี ย ์
6.3 การจัดทําข้ อมูลและการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ครั้งนี้มีรวบรวมข้อมูลจากศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานต่างๆ และการเก็บ
รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) จากแบบสอบถาม หลังจากที่มีการทดสอบความเชื่อถือได้และความแม่นยํา
ของแบบสอบถาม และผ่านการสอบทานจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ และดําเนิ นการส่ งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมดจํานวน 400 ราย มีข้ นั ตอนการจัดทําดังนี้
1. จัดทําเอกสารนําส่งจากคณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุ งเทพ
2. เอกสารคําอธิ บ ายเกี่ ย วกับ งานวิจัยและชี้ แ จงการทําความเข้าใจเพื่ อ ให้ ผูต้ อบแบบสอบถาม
สามารถให้ ข ้อ มู ล ได้ค รบถ้ว นตามวัต ถุ ป ระสงค์ก ารวิ จัย และหมายเลขโทรศัพ ท์ ที่ ติ ด ต่ อ ได้ก รณี ที่ ผู ้ต อบ
แบบสอบถามมีขอ้ สงสัยในการตอบแบบสอบถามงานวิจยั รวมถึงซองจดหมายติดแสตมป์ จ่าหน้าซองถึงผูท้ าํ วิจยั
เพื่อให้ผตู ้ อบแบบสอบถามส่งแบบสอบถามกลับมาคืนได้สะดวก ครบถ้วน
3. ทําการตรวจสอบความสมบู รณ์ ของแบบสอบถามที่ ตอบกลับ มาซึ่ งแบบสอบถามที่ มี ค วาม
สมบูรณ์มีจาํ นวน 400 ชุด
6.4 สถิตทิ ใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิติที่ใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูล ได้แก่
1. สถิติเชิ งพรรณา (Descriptive Statistics) ใช้อธิ บายข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง โดยนําเสนอใน
รู ปตารางแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
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2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้รายงานเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจ
ของผูใ้ ช้บริ การผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติในการทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis
testing) ใช้เครื่ องมือวิเคราะห์ผลทางสถิติ ดังนี้
2.1 การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) เพื่อจัดกลุ่มตัวแปรในแต่ละปั จจัยที่ทาํ การศึกษา
2.2 ก ารวิ เ ค ราะห์ การถ ด ถ อ ย (Regression) เพื่ อ ศึ ก ษ าค วาม สั ม พั น ธ์ ร ะห ว่ า งปั จจั ย
ที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) กับความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตกลุ่ม
ตัวอย่าง

7.สรุปผลการวิจัย

การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ และการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถาม โดยใช้สถิติเพื่อการวิจยั และข้อมูลที่
รวบรวมได้จ ากการศึ ก ษาค้น คว้าเอกสาร งานวิจัย บทความทางวิช าการ แนวคิ ด ทฤษฎี ต่างๆ ที่ เกี่ ยวกับ งาน
ตรวจสอบบัญชี เพื่อแสดงให้เห็ นว่างานวิจยั มีความสอดคล้องกับหลักการตรวจสอบทางบัญชี และสถานการณ์
ปั จจุบนั สามารถนํามาสรุ ปข้อมูลและนําเสนอผลการวิจยั ได้ดงั นี้
7.1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่ เป็ นผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต ในเขตกรุ งเทพมหานคร จํานวน 400 คน ที่ ให้
ข้อมูลในการตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่จะเป็ นเพศชาย มากที่ สุด มีอายุอยูร่ ะหว่าง 31-40 ปี มีวฒ
ุ ิการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี มากที่สุด สําหรับประสบการณ์การทํางานเป็ นผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตนั้น ส่ วนใหญ่จะมีประสบการณ์
5-10 ปี นอกจากนี้ยงั มีประสบการณ์การทํางานในด้านอื่นๆ ได้แก่ การรับทําบัญชีและวางระบบบัญชี
ในด้านการเข้ารับการฝึ กอบรมเกี่ยวกับการสอบบัญชีในรอบระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมาส่ วนใหญ่จะได้รับ
การฝึ กอบรมเฉลี่ย 2-3 ครั้ง โดยมีความต้องการในการฝึ กอบรมเพื่อเพิ่มเติมความรู ้ในเรื่ องมาตรฐานการบัญชี
มาตรฐานการสอบบัญชี และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามลําดับ
เรื่ องความรู ้ความสามารถด้านอื่นๆ พบว่า ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตส่วนใหญ่จะมีความรู ้ดา้ นคอมพิวเตอร์
ความรู ้กฎหมายอื่น และโปรแกรมสําเร็ จรู ป ตามลําดับ
สําหรั บ ในรอบปี ที่ ผ่านมามี ลู ก ค้าที่ ไ ด้รับ บริ ก ารตรวจสอบบัญ ชี จากผูส้ อบบัญ ชี รับ อนุ ญ าต เฉลี่ ย
ประมาณ 100-150 ราย
สรุ ป ได้ว่า ผู ้ต รวจสอบบัญ ชี รั บ อนุ ญ าตส่ ว นใหญ่ มี ว ยั วุฒิ แ ละคุ ณ วุฒิ ที่ เหมาะสมการปฏิ บัติ ง าน
ตรวจสอบบัญ ชี ที่สามารถสร้ างความเชื่ อมัน่ ให้กับลูกค้าที่ รับ บริ การสอบบัญ ชี ได้เป็ นอย่างดี รวมถึ งสามารถ
ให้บริ การตรวจสอบบัญชีแก่ลูกค้าเฉลี่ยปี ละ 100-150 ราย นับว่าอยูใ่ นเกณฑ์ที่เหมาะสม
7.2 ความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู ้ความสามารถทางวิชาชีพของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต จาก
แบบสอบถามจํานวน 19 ข้อ พบว่า ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตมีความรู ้ความสามารถอยู่ในระดับดี มาก คิดเป็ นร้อยละ
85.80 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อยังพบว่า มีความรู ้ความเข้าใจและประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจประเภทนั้นๆ ที่รับสอบ
บัญชี อยูใ่ นระดับดีมาก รองลงมาคือ ความสามารถวางแผนการตรวจสอบและใช้วธิ ี การตรวจสอบต่างๆ ด้วยความ
เป็ นอิสระและเชื่อถือได้ และการตรวจสอบแต่ละครั้ง สามารถปฏิบตั ิงานตรวจสอบงบการเงินตามแนวทาง และ
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วิธีการตรวจสอบที่ สภาวิชาชี พได้กาํ หนดไว้อย่างเคร่ งครัด ซึ่ งแสดงให้เห็ นว่าผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญ าตมีความรู ้
ความสามารถเป็ นไปตามมาตรฐานวิชาชีพที่กาํ หนด
7.3 คุณภาพงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ผลการวิเคราะห์ ระดับความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับคุ ณภาพงานของผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต ด้วยแบบสอบถาม
จํานวน 19 ข้อ พบว่า ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตสามารถปฏิ บัติงานได้อย่างมี คุณภาพอยู่ในระดับมาก คิ ดเป็ นร้อยละ
82.40 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า การปฏิบตั ิงานสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชีอนุญาตมีหลักฐานเพียงพอต่อการแสดง
ความเห็ นในรายงานการสอบบัญชี มากที่ สุ ด รองลงมาคื อ อัตราค่ าธรรมเนี ยมในการบริ การทางบัญชี มี ความ
เหมาะสมกับปริ มาณงาน เนื้ องานที่ ให้บริ การ แสดงให้เห็ นว่าคุณภาพงานสอบบัญชี ของผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต มี
ความครบถ้วน ครอบคลุมแผนงานและเป้ าหมายของลูกค้า อีกทั้งเรื่ องอัตรายังมีความเหมาะสมกับคุณภาพของงาน
เชิงประจักษ์อีกด้วย
7.4 ความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
การวิเคราะห์ผลความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต จากแบบสอบถามจํานวน 9 ข้อ พบว่า
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 82.00 เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อจะพบว่ามีความพอใจในเรื่ อง ผูส้ อบบัญชีอนุญาตได้รับลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้นจากคําแนะนําของลูกค้าราย
เดิ ม มากที่ สุด รองลงมาคื อ ระยะเวลาการตรวจสอบมีความเหมาะสม การจัดทําบัญชี / งบการเงิ น และรายละเอี ยด
ประกอบงบการเงินถูกต้อง แสดงให้เห็นว่า การตรวจสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชีสามารถปฏิบตั ิงานจนเป็ นที่พอใจแก่
ลูกค้า ดังจะเห็นได้จากความพึงพอใจของลูกค้าที่รับบริ การตรวจสอบจนเกิดลูกค้ารายใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่ อง ที่สําคัญ
คือ การทํางานได้สําเร็ จตามระยะเวลาที่ กาํ หนด และจัดทําเอกสารแสดงรายละเอี ยดของงบการการเงิ นที่ ตรงตาม
มาตรฐานการบัญชี
7.5 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่ างปัจจัยทีไ่ ด้ จากการวิเคราะห์ ปัจจัย (Factor Analysis) กับความ
พึงพอใจในการปฏิบัตงิ านของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตกลุ่มตัวอย่ าง
การวิเคราะห์ ค่าสัมประสิ ทธิ์ ตัวกําหนด (R Square) พบว่า มี ค่าสู งสุ ด แสดงให้เห็ นว่า ปั จจัยด้านความรู ้
ความสามารถ เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การตรวจสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ได้ถึง
ร้ อยละ 83.70 ส่ วนอี กร้ อยละ 16.3 เกิ ดจากอิ ท ธิ พ ลของตัวแปรอื่ น ๆ ที่ อาจมี ผลกระทบต่ อความพึ งพอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การตรวจสอบบัญชี
ผลการทดสอบสมมติ ฐานภาพรวม ในสมการถดถอยระหว่างคุณภาพงานสอบบัญชี ของผูส้ อบบัญชี รับ
อนุ ญาตกับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต พบว่า F test มีค่า Sig 0.000 ซึ่ งมีค่าน้อยกว่าระดับ
นัยสําคัญ 0.05 แสดงให้เห็ นว่า ตัวแปรอิสระอย่างน้อยหนึ่ งตัวมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การของ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
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8. ข้ อคิดเห็น ข้ อเสนอแนะการให้ บริการ งานบริการตรวจสอบบัญชี ของผู้สอบบัญชี

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตได้ให้ขอ้ เสนอแนะที่น่าสนใจไว้หลายประเด็น ดังนี้
8.1 อัตราค่าธรรมเนี ยมการให้บ ริ การที่ เหมาะสม จะทําให้ผูป้ ระกอบการตัดสิ นใจเลื อกสํานักงานผู ้
ตรวจสอบบัญชี ที่มีค่าธรรมเนี ยมเหมาะสมกับปริ มาณงาน และระยะเวลาในตรวจสอบ โดยเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
ต้นทุนดําเนินการของสถานประกอบการ ซึ่งต้องคํานึงถึงการลดต้นทุนแต่ได้ผลที่คุม้ ค่ากว่า
8.2 สถานที่ ต้ งั หรื อทําเลที่ ต้ งั ของสํานักงานตรวจสอบบัญชีที่เอื้อต่อการติดต่อประสานงานของลูกค้า
รวมถึงการอํานวยความสะดวกในด้านต่างๆ อาทิ การใช้เทคโนโลยีทางการสื่ อสารที่ รวดเร็ ว การใช้โปรแกรม
สําเร็ จรู ปในการจัดทํางบบัญชี การให้ขอ้ มูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ต่อลูกค้าผ่านระบบออนไลน์ เป็ นต้น
8.3 คุณสมบัติของผูต้ รวจสอบบัญชี รับอนุ ญาต ทั้งในด้านความรู ้ ความสามารถ และปฏิ บตั ิงานด้วย
ความเที่ยงตรง โปร่ งใส มีความเป็ นอิสระ สามารถให้ขอ้ เสนอแนะแก่เจ้าของกิจการเพื่อนําไปปรับปรุ งพัฒนางาน
ระบบบัญชีให้เกิดประสิ ทธิภาพมากขึ้น และเป็ นที่น่าเชื่อถือได้วา่ เป็ นไปมาตรฐานการสอบบัญชีของสภาวิชาชีพ
อย่างแท้จริ ง
8.4 ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต ควรให้ความสําคัญ กับการพัฒนาศักยภาพการเรี ยนรู ้ ที่ มีผลต่อการสร้าง
คุณภาพการสอบบัญชี ที่สร้างข้อได้เปรี ยบในทางวิชาชีพสอบบัญชี รวมถึงเทคนิควิธีการปฏิบตั ิหน้าที่ของผูส้ อบ
บัญ ชี เพื่ อ ให้ งานตรวจสอบบัญ ชี มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ สอดคล้องกับ การเปลี่ ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี ข้อ มู ล
สารสนเทศ ที่ส่งผลให้การทํางานสอบบัญชีมีคุณภาพ และทําให้ลูกค้ามีความเชื่อมัน่ ในคุณภาพงานการสอบบัญชี
ซึ่งการนําเสนอข้อมูลในปั จจุบนั จะมีความสัมพันธ์กบั ความต้องการข้อมูลของกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสี ย ดังนั้น ผูส้ อบ
บัญชีตอ้ งคําถึงกรอบแนวคิด และมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ ยวข้อง เพื่อนํามาเป็ นแนวทางปฏิบตั ิให้เกิดคุณภาพได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม รวมถึงการเข้ารับการอบรม ประชุม และสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
กับวิชาชีพการบัญชีอย่างต่อเนื่อง
ข้ อเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งต่ อไป
1. ควรมีทาํ การศึกษาเปรี ยบเทียบ เรื่ องคุณภาพการสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ในมุมมองของ
ผูป้ ระกอบการหรื อเจ้าของกิจการ และปั จจัยที่เป็ นปั ญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ของความเป็ นมืออาชีพต่อคุณภาพ
การสอบบัญชี
2. ควรมี การสํารวจความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การสอบบัญชี ท้ งั ที่ เป็ นผูป้ ระกอบการภาคเอกชน หรื อ
หน่ วยงานของรั ฐ เพื่ อศึ กษาปั จจัยที่ ส่ งผลกระทบต่อ ความพึงพอใจในคุ ณ ภาพภาพงานสอบบัญ ชี นํามาเป็ น
แนวทางในการปรับปรุ งการให้บริ การและการประชาสัมพันธ์งานสอบบัญชี ที่มีความทันสมัย รวดเร็ ว เข้าถึ ง
ข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่ายยิง่ ขึ้น
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560)
เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและข้ อผิดพลาด
: วิธีการปรับย้ อนหลังหรื อวิธีเปลีย่ นทันทีเป็ นต้ นไป
TAS 8 (revised 2017) Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates
and Errors: Retrospective or Prospective Approach
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองเอก วรรณพฤกษ์
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
E-mail: rong-ek.va@spu.ac.th
บทคัดย่ อ

ในกรณี ที่กิจการมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนประมาณการทางบัญชี และการแก้ไข
ข้อผิดพลาด กิจการจะต้องปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง นโยบายการบัญชี การ
เปลี่ ย นประมาณการทางบัญ ชี แ ละข้อ ผิ ด พลาด ซึ่ งโดยทั่ว ไปการเปลี่ ย นนโยบายการบัญ ชี แ ละการแก้ไ ข
ข้อผิดพลาดให้ใช้วธิ ีปรับย้อนหลัง สําหรับการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีให้ใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไป
ทั้งนี้ กิจการต้องบันทึกบัญชีให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของมาตรฐานการบัญชีเพื่อให้ขอ้ มูลในงบการเงินสามารถ
เปรี ยบเทียบกันได้และเป็ นประโยชน์ต่อการตัดสิ นใจของผูใ้ ช้งบการเงิน
คําสําคัญ: นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนประมาณการทางบัญชี ข้อผิดพลาด วิธีปรับย้อนหลัง วิธีเปลี่ยนทันที
เป็ นต้นไป

ABSTRACT

When entity changes in accounting policy, changes accounting estimates and errors, TAS 8 (adjusted
2017): changes in accounting policy, changes accounting estimates and errors must be applied in selecting and
applying accounting policies, accounting for changes in estimates and reflecting corrections of prior period
errors. TAS 8 states that changes in accounting policies and corrections of errors are generally accounted for on
a retrospective basis, whereas changes in accounting estimates are generally accounted for on a prospective
basis. The accounting must be followed the accounting standard for comparative financial reporting in order to
provide useful accounting information for decision-making of financial statements’ users.
KEYWORDS: Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates, Errors, Retrospective Approach,
Prospective Approach
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1. บทนํา

ในการดําเนิ นธุ รกิ จผูบ้ ริ หารอาจมีการเปลี่ยนแปลงทางการบัญชี ในแต่ละงวดบัญชี ตัวอย่างเช่น การ
เปลี่ยนแปลงวิธีการตีราคาสิ นค้าคงเหลือหรื อวิธีการรับรู ้รายได้ การเปลี่ยนแปลงวิธีการคิดค่าเสื่ อมราคาสิ นทรัพย์
หรื อ การแก้ไขข้อผิดพลาดในกรณี ที่มีการบันทึกรายการไม่ถูกต้องอย่างมีสาระสําคัญ การเปลี่ยนแปลงทางการ
บัญชี ต่างๆดังกล่าวนี้ สามารถแบ่งเป็ นเป็ นการเปลี่ยนแปลงในลักษณะใดตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 และ
จะต้องใช้วิธีการทางบัญชีอย่างไรเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางการบัญชีเกิดขึ้น เพื่อให้งบการเงินแสดงรายงานทาง
การเงินที่ถูกต้อง สะท้อนผลการดําเนินงานที่แท้จริ งและเป็ นประโยชน์ต่อการตัดสิ นใจของผูใ้ ช้งบการเงิน

2. วัตถุประสงค์

(1) เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และข้อผิดพลาด
(2) เพื่อให้มีความเข้าใจในการเลือกใช้วธิ ีปรับย้อนหลัง หรื อวิธีการเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไป สําหรับการ
เปลี่ยนนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด

3. การเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชี และข้ อผิดพลาด

จากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณ
การทางบัญ ชี แ ละข้อ ผิ ด พลาด ได้ร ะบุ ถึ ง วิ ธี ท างปฏิ บัติ ท างบัญ ชี สํ า หรั บ การเปลี่ ย นแปลงการทางบัญ ชี
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาดที่สาํ คัญ โดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
การเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชี หมายถึง หลักการ หลักเกณฑ์ ประเพณี ปฏิบตั ิ กฎ และวิธีปฏิบตั ิเฉพาะที่กิจการใช้ใน
การจัดทําและนําเสนองบการเงิน (สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์, 2560)
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี หมายถึง การเปลี่ยนแปลงหลักการ หลักเกณฑ์ ประเพณี ปฏิบตั ิ กฎ
และวิธีปฏิบตั ิเฉพาะที่กิจการใช้ในการจัดทําและนําเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญ ชี ฉ บับที่ 8 เรื่ อ ง นโยบายการบัญ ชี การเปลี่ ย นแปลงประมาณการทางบัญชี และ
ข้อผิดพลาด กล่าวว่า กิ จการต้องเลื อกใช้และนํานโยบายการบัญชี มาถื อปฏิ บัติอย่างสมํ่าเสมอกับรายการค้า
เหตุการณ์และสถานการณ์อื่นที่ มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน เว้นแต่มาตรฐานการายงานทางการเงิ นได้กาํ หนดหรื อ
อนุญาตเป็ นการเฉพาะให้ใช้นโยบายการบัญชีที่แตกต่างกันได้สําหรับรายการแต่ละประเภท หากมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินกําหนดหรื ออนุญาตให้ปฏิบตั ิดงั กล่าวได้ กิจการต้องเลือกและนํานโยบายการบัญชีที่เหมาะสม
มาถือปฏิบตั ิอย่างสมํ่าเสมอสําหรับรายการแต่ละประเภท
กิจการต้องเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ถ้าการเปลี่ยนแปลงนั้น เข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังนี้
1. เกิดจากข้อกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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2. ทําให้งบการเงินให้ขอ้ มูลที่น่าเชื่อถือและเกี่ยวข้องการตัดสิ นใจมากขึ้นในส่วนที่เกี่ยวกับผลกระทบ
ของรายการค้า เหตุการณ์และสถานการณ์อื่นที่มีต่อฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และ
กระแสเงินสดของกิจการ
ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี เช่น การเปลี่ยนวิธีการคํานวณสิ นค้าคงเหลือ (วิธีเข้าก่อน
ออกก่อน หรื อ วิธีถวั เฉลี่ย ) การเปลี่ยนวิธีการรับรู ้รายได้ การเปลี่ยนวิธีการบันทึกเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย เป็ นต้น
ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 ระบุว่า 1) การนํานโยบายการบัญชี ใหม่มาถือปฏิ บตั ิกบั รายการ เหตุการณ์อื่น
หรื อสถานการณ์ที่มีเนื้อหาแตกต่างจากรายการและเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและ 2) การนํานโยบายการบัญชี
ใหม่ ม าถื อ ปฏิ บัติ กับ รายการ เหตุ ก ารณ์ อื่ น หรื อ สถานการณ์ ที่ ไ ม่ เ คยเกิ ด ขึ้ น มาก่ อ น หรื อ เคยเกิ ด ขึ้ น แต่ ไ ม่มี
สาระสําคัญ ไม่ถือเป็ นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี เช่น การเริ่ มนํานโยบายการบัญชี สําหรับการบันทึ ก
มูลค่าสิ นทรัพย์ดว้ ยราคาที่ตีใหม่ตาม มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
หรื อมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ถือเป็ นการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชีเกี่ยวกับการปรับมูลค่าตามมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าวไม่ถือเป็ นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8
การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชี
รายการบัญชีบางรายการกิจการอาจไม่สามารถวัดมูลค่าของรายการได้อย่างถูกต้องแน่นอน เนื่ องจากมี
ความไม่แน่นอนในการดําเนิ นธุรกิจ ผูบ้ ริ หารกิจการต้องมีการใช้ดุลพินิจเพื่อประมาณการรายการบัญชีดงั กล่าว
ตัวอย่างของรายการบัญชีที่กิจการต้องใช้การประมาณการ เช่น การประมาณการจํานวนหนี้ สงสัยจะสู ญ มูลค่า
สิ นค้าล้าสมัย มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินหรื อหนี้ สินทางการเงิน มูลค่าคงเหลือ อายุการใช้ประโยชน์
ของสิ นทรัพย์และรู ปแบบของประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสิ นทรัพย์ที่มีการเสื่ อมค่า
ภาระผูกพันจากการรับประกัน เป็ นต้น ทั้งนี้ หากมีสถานการณ์ปัจจุบนั ที่เปลี่ยนแปลงไปและส่งผลกระทบต่อการ
ประมาณการรายการดังกล่าว กิ จการสามารถเปลี่ยนแปลงประมาณการดังกล่าวได้ โดยตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 8 ได้ให้คาํ จํากัดไว้ว่า การเปลี่ ยนแปลงประมาณการทางบัญชี คื อ การปรั บปรุ งมูลค่าตามบัญชี ข อง
สิ นทรัพย์ หรื อหนี้สินหรื อจํานวนที่มีการใช้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ในระหว่างงวด อันเป็ นผลมาจากการประเมิน
สภาพปั จจุบนั ของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน และประเมินประโยชน์และภาระผูกพันที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้นในอนาคตที่
เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์และหนี้สินนั้น
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีเป็ นผลจากการได้รับข้อมูลใหม่หรื อมีประสบการณ์เพิ่มเติมจาก
เดิ ม การเปลี่ ยนแปลงประมาณการจึ งไม่ถือเป็ นการแก้ไขข้อผิดพลาด อย่างไรก็ตามในบางครั้ งอาจเกิ ดความ
ลําบากในการพิจารณาว่าการเปลี่ยนแปลงทางการบัญชีที่กิดขึ้นเป็ นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีหรื อการ
เปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี ในกรณี ที่กิจการไม่สามารถแยกความแตกต่างดังกล่าวได้มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 8 ระบุ ว่ากิ จการต้องบันทึ กการเปลี่ ยนแปลงนั้นเป็ นการเปลี่ ยนแปลงประมาณการทางบัญชี พร้ อมทั้ง
เปิ ดเผยข้อมูลตามความเหมาะสม ซึ่ งผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี จะต้องนํามารวม
คํานวณกําไรหรื อขาดทุนสุ ทธิ สําหรับงวดที่ มีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และงวดต่อ ๆ ไปหากมี
ผลกระทบต่องวดดังกล่าว
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สําหรับการเปิ ดเผยข้อมูลในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงประมาณทางบัญชีกิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับ 1)ลักษณะและจํานวนเงินของการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีที่มีผลกระทบต่องบการเงินสําหรับ
งวดบัญชีปัจจุบนั หรื อคาดว่าจะมีผลกระทบต่องวดบัญชีต่อไป เว้นแต่ไม่สามารถประมาณจํานวนเงินของ
ผลกระทบได้ และ 2)หากกิจการไม่เปิ ดเผยผลกระทบต่องวดบัญชีในอนาคตเนื่องจากไม่สามารถประมาณจํานวน
เงินของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีต่องวดบัญชีในอนาคตได้ กิจการต้องเปิ ดเผย
ข้อเท็จจริ งดังกล่าว
ข้ อผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 ระบุว่าข้อผิดพลาดอาจเกิ ดขึ้นได้จากการรับรู ้ การวัดมูลค่า การนําเสนอ
ข้อมูลหรื อการเปิ ดเผยองค์ประกอบของงบการเงิ นที่ ไม่ถูกต้อง งบการเงิ นที่ จดั ทําขึ้ นจะถื อว่าไม่เป็ นไปตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น หากงบการเงิ น นั้น มี ข ้อ ผิ ด พลาดที่ มี ส าระสํา คัญ หรื อ ในบางกรณี อ าจมี
ข้อผิดพลาดที่ไม่มีสาระสําคัญแต่จงใจทําขึ้นเพื่อทําให้งบการเงินของกิจการแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน
และกระแสเงินสดตามที่ฝ่ายบริ หารต้องการ
กิจการต้องแก้ไขข้อผิดพลาดที่มีสาระสําคัญอาจเกิดขึ้นจากการบันทึกบัญชีไม่เป็ นไปตามมาตรฐานการ
บัญชี การบันทึกจํานวนเงินผิดพลาด การละเว้นไม่ได้บนั ทึกรายการบัญชี หรื อการทุจริ ตหรื อไม่รอบคอบ ซึ่ งใน
บางกรณี กิจการอาจพบและดําเนิ นการแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวทันก่อนที่งบการเงินจะได้รับการอนุมตั ิเผยแพร่
แต่ในบางกรณี กิจการอาจพบข้อผิดพลาดที่มีสาระสําคัญในงวดบัญชีถดั ไปซึ่ งข้อผิดพลาดเหล่านี้จะถูกแก้ไขโดย
ปรับงบการเงินที่นาํ มาแสดงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบในงบการเงินสําหรับงวดบัญชีถดั ไป
นิตติกร สุวรรณศิลป์ และคณะ (2559) ได้ให้ตวั อย่างรายการข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับรายการสิ นทรัพย์
ประกอบด้วยเงินสด ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้เงินให้กยู้ มื กรรมการ สิ นค้าคงเหลือและสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน เช่น
- กรณี ยอดคงเหลือบัญชีเงินสดมีจาํ นวนมากกว่าจํานวนเงินสดคงเหลือที่มีอยูจ่ ริ ง อาจเกิดจาก เช่น
บันทึกจํานวนเงินสดที่นาํ มาลงทุนมากกว่าจํานวนทุนจดทะเบียน หรื อมีการจ่ายชําระหนี้เป็ นเงิน
สดแต่ไม่มีการบันทึกบัญชีการจ่ายชําระหนี้ เป็ นต้น
- ยอดคงเหลือของบัญชีลูกหนี้การค้ามีจาํ นวนน้อยกว่าจํานวนลูกหนี้การค้าที่มีอยูจ่ ริ ง อาจเกิดจาก
กิจการไม่ได้บนั ทึกลูกหนี้การค้าจากการขายสิ นค้าเป็ นเงินเชื่อ เป็ นต้น
- ยอดคงเหลือของบัญชีสินค้าคงเหลือมีจาํ นวนมากกว่าจํานวนสิ นค้าที่มีอยูจ่ ริ ง อาจเกิดจากกิจการมี
การขายสิ นค้าแต่ไม่มีการบันทึกรายการขายดังกล่าว เป็ นต้น
- ลูกหนี้เงินให้กยู้ มื กรรมการสูงกว่าความเป็ นจริ ง อาจเกิดจาก กรณี กิจการมีการรับชําระหนี้ดว้ ยเงิน
สด แต่ไม่ได้บนั ทึกรายการรับชําระหนี้ดงั กล่าว เป็ นต้น
- สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนไม่มีอยูจ่ ริ ง อาจเกิดจากเกิดการสูญหายแต่กิจการยังไม่ได้ตดั จําหน่ายออก
จากบัญชี หรื อ กิจการไม่ได้บนั ทึกรายการขายสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ วันขาย เป็ นต้น
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4. วิธีการบัญชี สําหรับการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชี
และข้ อผิดพลาด

วิธีการปรับย้ อนหลัง
วิธีการปรับย้อนหลัง คือ การแก้ไขการรับรู ้ การวัดมูลค่า และการเปิ ดเผยจํานวนเงินขององค์ประกอบ
ของงบการเงิ น งวดก่ อ นเสมื อ นหนึ่ งข้อ ผิ ด พลาดในงวดก่ อ นไม่ เ คยเกิ ด ขึ้ น (สภาวิช าชี พ บัญ ชี ใ นพระบรม
ราชูปถัมภ์, 2560)
หากกิจการทําการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี หรื อการแก้ไขข้อผิดพลาดที่มีสาระสําคัญในงวดก่อน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 ระบุวา่ กิจการต้องใช้วิธีการปรับย้อนหลัง เสมือนว่ากิจการได้ใช้นโยบายการบัญชี
ดังกล่าวมาโดยตลอด รวมทั้งต้องแก้ไขงบการเงินย้อนหลังตั้งแต่งวดบัญชีที่เกิดข้อผิดพลาดดังกล่าว
กรณี การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 ระบุวา่ กรณี ที่กิจการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชี จากการเริ่ มนําข้อกําหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นมาถื อปฏิ บัติ และเปลี่ ยนแปลง
นโยบายการบัญชีจากการเริ่ มนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาถือปฏิบตั ิแต่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
นั้นไม่ได้กาํ หนดวิธีปฏิ บตั ิในช่ วงเปลี่ ยนแปลง หรื อกิ จการเปลี่ ยนแปลงนโยบายการบัญชี ดว้ ยความสมัครใจ
กิจการต้องปรับงบการเงินย้อนหลังสําหรับการเปลี่ยนแปลงนั้น ยกเว้นกรณี ที่กิจการไม่สามารถระบุผลกระทบที่
เกิ ดขึ้นในแต่ละงวด หรื อไม่สามารถระบุผลกระทบสะสมที่ เกิ ดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ได้
กิ จการต้องปรับยอดยกมาต้นงวดขององค์ประกอบในส่ วนของเจ้าของที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชีสาํ หรับงบการเงินงวดแรกสุ ดและแต่ละงวดที่ได้แสดงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบเสมือนว่าได้มีการ
นํานโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบตั ิโดยตลอด
ทั้งนี้ หากกิจการไม่สามารถทําได้ในทางปฏิบตั ิในการระบุผลกระทบสะสมที่เกิดขึ้น ณ วันต้นงวดของ
งวดปั จ จุ บัน จากการนํา นโยบายการบัญ ชี ใ หม่ ม าถื อ ปฏิ บัติ กับ งวดก่ อ นๆ ได้ กิ จ การต้อ งปรั บ ปรุ ง ข้อ มู ล
เปรี ยบเทียบเพื่อแสดงถึงการนํานโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบตั ิโดยใช้วธิ ีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไปนับจากวันแรก
สุดที่สามารถปฏิบตั ิได้
กรณี การแก้ไขข้อผิดพลาดที่มีสาระสําคัญ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 ระบุวา่ กิจการต้องทําการปรับงบ
การเงินย้อนหลังในงบการเงินฉบับแรกที่ได้รับอนุมตั ิให้เผยแพร่ หลังจากที่พบข้อผิดพลาดโดย
- ปรับงบการเงิ นงวดก่อนที่ แสดงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเที ยบเสมือนว่าข้อผิดพลาดได้ถูกแก้ไขในงวด
บัญชีก่อนที่ขอ้ ผิดพลาดได้เกิดขึ้น หรื อ
- หากข้อผิดพลาดเป็ นข้อผิดพลาดที่ เกิ ดขึ้ นในงวดบัญชี ก่อนงวดบัญชี แรกสุ ดที่ แสดงเป็ นข้อมูล
เปรี ยบเที ยบ กิ จการต้องปรับปรุ งยอดคงเหลือยกมาต้นงวดของสิ นทรั พย์ หนี้ สิน และส่ วนของ
เจ้าของในงบการเงินงวดแรกสุดที่นาํ มาแสดงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบ
หากในทางปฏิบตั ิกิจการไม่สามารถระบุผลกระทบที่เกิดจากข้อผิดพลาดของแต่ละงวดที่แสดงเป็ น
ข้อมูลเปรี ยบเทียบ กิจการต้องปรับปรุ งยอดยกมาต้นงวดของสิ นทรัพย์ หนี้ สินและส่ วนของเจ้าของสําหรับงวด
แรกสุดที่สามารถปฏิบตั ิได้ (อาจเป็ นงวดบัญชีปัจจุบนั ) อย่างไรก็ตามหากกิจการไม่สามารถระบุผลกระทบสะสม
ณ ต้นงวดปั จจุบนั ที่เกิดจากข้อผิดพลาดที่มีต่องบการเงินของงวดบัญชีก่อนๆ ได้ กิจการต้องแก้ไขข้อผิดพลาดโดย

488

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

ปรับปรุ งข้อมูลที่นาํ มาแสดงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบด้วยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไปนับจากวันแรกสุ ดที่สามารถทํา
ได้ในทางปฏิบตั ิ
ทั้งนี้ สุ ฏิกา รักประสู ติ (2560) ได้ศึกษาสาเหตุและลักษณะข้อมูลในการปรับงบการเงิ นย้อนหลัง ของ
บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (กลุ่มทรัพยากร กลุ่มเทคโนโลยี และกลุ่มธุรกิจการเงิน)
พบว่า สาเหตุการปรับงบการเงินย้อนหลัง มากที่สุดในงบการเงินปี 2557-2558 คือสาเหตุจากการปรับใช้มาตรฐาน
ฉบับใหม่ รองลงมาเกิ ดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี สําหรับสาเหตุการปรับงบการเงิ นย้อนหลังเฉพาะปี
2558 จําแนกตามขนาดของบริ ษทั พบว่าบริ ษทั กลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กมีการปรับงบการเงินย้อนหลังมากกว่าบริ ษทั
กลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ โดยพบมากที่สุดในสาเหตุการปรับใช้มาตรฐานฉบับใหม่(45%) รองลงมาเกิดจากความ
ผิดพลาด (18%) และสาเหตุการปรับงบการเงิ นย้อนหลังน้อยที่สุดเกิ ดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี (9%)
สําหรับบริ ษทั กลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่พบสาเหตุการปรับใช้มาตรฐานใหม่มากที่สุด (23%) รองลงมาเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี (13%) และไม่พบการปรับงบย้อนหลังจากสาเหตุจากความผิดพลาดในบริ ษทั กลุ่ม
ตัวอย่างขนาดใหญ่
ตัวอย่ างวิธีการปรับย้ อนหลัง
บริ ษทั วรรณดี จํากัด ซื้อเครื่ องจักรราคา 500,000 บาท เมื่อวันที่ 1 มกราคม 25X1 โดยมีนโยบายการคิดค่าเสื่ อม
ราคาวิธีเส้นตรง อายุการใช้งานโดยประมาณ 10 ปี ไม่มีมูลค่าคงเหลือ โดยในปี 25X2 พบว่ามีการบันทึกค่าเสื่ อม
ราคาประจําปี 25X1 ผิด

ดังนี้

ขาย
ค่าใช้จ่าย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและข้อมูลกําไรสะสมเปรี ยบเทียบปี 25X2 และ ปี 25X1 ก่อนการปรับปรุ งเป็ น

- อื่น ๆ
- ค่าเสื่ อมราคา
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ 20%
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

บริษัท วรรณดี จํากัด
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ปี 25X2
520,000
(250,000)
(50,000)
220,000
(44,000)
176,000
176,000
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(บาท)
ปี 25X1
450,000
(223,750)
(25,000)
201,250
(40,250)
161,000
161,000
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กําไรสะสมต้นปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
เงินปันผลจ่าย
กําไรสะสมปลายปี

บริษัท วรรณดี จํากัด
ข้ อมูลกําไรสะสม
ปี 25X2
351,000
176,000
(10,000)
512,000

ปี 25X1
200,000
161,000
(10,000)
351,000

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

(บาท)

ค่าเสื่ อมราคาต่อปี = 500,000/10 = 50,000 บาทต่อปี
จากงบการเงินจะพบว่ามีการบันทึกค่าเสื่ อมราคาในปี 25X1 ไม่ถูกต้อง คือกิจการบันทึกไว้ต่าํ ไปอยู่ 25,000 บาท
กิจการต้องทําการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น และจะต้องทําการปรับงบย้อนหลัง โดย
รายการปรับปรุงแก้ ไขข้ อผิดพลาด ณ 31 ธันวาคม 25X2
เดบิต กําไรสะสม
20,000
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
5,000
เครดิต ค่าเสื่ อมราคาสะสม
25,000
จัดทํางบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและข้ อมูลกําไรสะสมเปรียบเทียบหลังรายการปรับปรุงได้ ดงั นี้

ขาย
ค่าใช้จ่าย

- อื่น ๆ
- ค่าเสื่ อมราคา
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ 20%
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

บริษัท วรรณดี จํากัด
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ปี 25X2
520,000
(250,000)
(50,000)
220,000
(44,000)
176,000
176,000
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ปี 25X1
450,000
(223,750)
(50,000)
176,250
(35,250)
141,000
141,000

(บาท)
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กําไรสะสมต้นปี
+/- รายการปรับปรุ ง
กําไรสะสมต้นปี หลังปรับปรุ ง
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
เงินปันผลจ่าย
กําไรสะสมปลายปี

บริษัท วรรณดี จํากัด
ข้ อมูลกําไรสะสม
ปี 25X2
351,000
(20,000)
331,000
176,000
(10,000)
497,000

ปี 25X1
200,000
200,000
141,000
(10,000)
331,000

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

(บาท)

วิธีเปลีย่ นทันทีเป็ นต้ นไป
มาตรฐานการบัญชี ของไทยฉบับที่ 8 ระบุ ว่า การเปลี่ ยนทันที เป็ นต้นไป หมายถึ ง การเปลี่ ยนแปลง
นโยบายการบัญชีและการรับรู ้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีโดยที่เป็ นการใช้นโยบายการ
บัญชีใหม่สาํ หรับรายการค้าเหตุการณ์และสถานการณ์อ่ืนหลังจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี และ
รับรู ้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีสาํ หรับงวดปั จจุบนั และงวดอนาคตที่ได้รับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลง
กิจการต้องรับรู ้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีดว้ ยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไป โดย
นําการเปลี่ ยนแปลงประมาณการบัญชี มาถื อปฏิ บัติกับรายการ และสถานการณ์ ที่เกิ ดขึ้ นนับตั้งแต่วนั ที่ มีการ
เปลี่ ยนแปลงประมาณการทางบัญชี รวมทั้งกิ จการต้องใช้วิธีเปลี่ยนทันที เป็ นต้นไป สําหรั บการเปลี่ ยนแปลง
นโยบายการบัญ ชี ที่ กิ จ การไม่ ส ามารถกํา หนดจํา นวนที่ ต ้อ งใช้ใ นการปรั บ ย้อ นหลัง ได้ใ นทางปฏิ บัติ อ ย่ า ง
สมเหตุสมผล
สํา หรั บ กิ จ การที่ นํา วิธี เ ปลี่ ย นทัน ที เ ป็ นต้น ไปมาถื อ ปฎิ บัติ กิ จ การต้อ งถื อ ว่า เหตุ ก ารณ์ ท างบัญ ชี มี
ผลกระทบต่องบการเงินนับตั้งแต่วนั ที่เหตุการณ์ทางบัญชี น้ นั เกิ ดขึ้น กิ จการไม่ตอ้ งทําการปรับปรุ งใด ๆ ในงบ
การเงินของงวดก่อน
ตัวอย่างที่อาจมีความสับสนว่าเป็ นการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีหรื อการเปลี่ยนนโยบายการ
บัญชีตาม Adam Deller (2018) เช่น
- การเปลี่ยนแปลงอายุการใช้งานสิ นทรัพย์ซ่ ึ งส่ งผลกระทบต่อการคํานวณค่าเสื่ อมราคา ในกรณี
ดังกล่าวเมื่อกิจการมีขอ้ มูลที่ทาํ ให้อายุการใช้งานเปลี่ยนแปลงไป ถือว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
เป็ นการเปลี่ยนแปลงประมาณการ กิจการต้องคํานวณค่าเสื่ อมราคาสิ นทรัพย์ใหม่ต้ งั แต่วนั ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอายุการใช้งานสิ นทรัพย์ดงั กล่าว
- การเปลี่ยนแปลงนโยบายการคิดค่าเสื่ อมราคาจากวิธีหนึ่งเป็ นอีกวิธีหนึ่ง เช่นจากวิธีเส้นตรงเป็ นวิธี
ยอดลดลง ในกรณี ดงั กล่าวถือเป็ นการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี กิ จการต้องคํานวณค่า
เสื่ อมราคาด้วยวิธีใหม่ต้ งั แต่วนั ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการคิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับสิ นทรัพย์
ดังกล่าว
491

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

สําหรับในกรณี ที่กิจการมีการเปลี่ยนแปลงการแสดงค่าเสื่ อมราคาในงบการเงิน เช่น หากกิจการมี
การเปลี่ยนการแสดงรายการค่าเสื่อมราคาในต้นทุนขาย เป็ นแสดงรายการค่าเสื่ อมราคาในส่วนของ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ในกรณี น้ ีกิจการต้องทําการปรับงบการเงินย้อนหลัง เนื่องจากถือเป็ น
เรื่ องการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีในเรื่ องการนําเสนองบการเงิน
อย่างไรก็ตามในกรณี ที่กิจการมีการเปลี่ยนแปลงอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์หรื อการเปลี่ยนวิธีการคิด
ค่าเสื่ อมราคานั้น กิจการจะสามารถใช้วิธีการเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไปได้สาํ หรับกรณี ที่การเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดจาก
การที่ กิจการได้ขอ้ มูลเพิ่มเติมที่ ทาํ ให้พบว่าต้องทําการเปลี่ ยนแปลงเพื่อให้ได้ขอ้ มูลทางการบัญชี ที่เหมาะสม
กว่าเดิม ทั้งนี้หากกิจการเปลี่ยนแปลงเพราะเดิมประมาณการอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ไว้ผิดพลาดหรื อเลือกใช้
วิธีการคิดค่าเสื่ อมราคาที่ไม่เหมาะสมตั้งแต่ตน้ ในกรณี น้ ี ควรจะถือเป็ นข้อผิดพลาดทางการบัญชี ของกิ จการซึ่ ง
ต้องทําการปรับงบย้อนหลัง
-

ตัวอย่ างวิธีเปลีย่ นทันทีเป็ นต้นไป
บริ ษทั นภาพร จํากัด ซื้อรถบรรทุกเมื่อวันที่ 1 มกราคม 25X1 ในราคา 330,000 บาท ประมาณอายุการใช้งาน
ทั้งสิ้น 10 ปี ไม่มีมูลค่าคงเหลือ กิจการมีนโยบายให้คิดค่าเสื่ อมราคาด้วยวิธีเส้นตรง ต่อมาต้นปี 25X3 กิจการได้
ประมาณอายุการใช้งานใหม่วา่ รถบรรทุกจะมีอายุการใช้งานทั้งสิ้นเป็ น 12 ปี
คํานวณราคาตามบัญชีของเครื่ องจักร ณ ต้ นปี 25X3
ราคาทุนของเครื องจักร
330,000 บาท
ค่าเสื่ อมราคาปี 25X1 (330,000/10)
(33,000) บาท
ค่าเสื่ อมราคาปี 25X1 (330,000/10)
(33,000) บาท
ราคาตามบัญชี ณ ต้นปี 25X3
264,000 บาท
คํานวณค่ าเสื่ อมราคาปี 25X3 ตามวิธีเส้ นตรง
ค่าเสื่ อมราคาปี 25X3
= 264,000 / 10 ปี
= 26,400 บาท
บันทึกค่ าเสื่ อมราคาปี 25X3
เดบิต ค่าเสื่ อมราคา-เครื่ องจักร
26,400
เครดิต ค่าเสื่ อมราคาสะสม – เครื่ องจักร
26,400
การแสดงค่ าเสื่ อมราคาในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บางส่ วน) เปรียบเทียบ
จะเห็นว่าค่าเสื่ อมราคาปี 25X2 ที่นาํ มาแสดงในงบกําไรขาดทุนเปรี ยบเทียบไม่ตอ้ งแก้ไข เนื่องจากการ
เปลี่ยนอายุการใช้งานสิ นทรัพย์ ถือเป็ นการเปลี่ยนประมาณการทางการบัญชี สามารถใช้วธิ ีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไป
โดย
ปี 25X3
ปี 25X2
( บาท )
( บาท )
ค่าเสื่ อมราคา-เครื่ องจักร
26,400
33,000
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5. สรุ ป

การเปลี่ยนแปลงทางบัญชีประกอบด้วย การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณ
การทางบัญชี และการแก้ไขข้อผิดพลาด ซึ่ งโดยทัว่ ไปการเปลี่ยนนโยบายการบัญชี และการแก้ไขข้อผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชีกาํ หนดให้ใช้วิธีปรับย้อนหลัง สําหรับการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีให้ใช้วิธีเปลี่ยน
ทันทีเป็ นต้นไป ดังนี้ :การบัญชี
การเปลี่ยนนโยบายการบัญชี
การเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญชี
การแก้ไขข้อผิดพลาดที่มี
สาระสําคัญ

วิธีการปรับย้อนหลัง


วิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไป

หมายเหตุ
หากกิ จการไม่ ส ามารถทํา ได้ใ นทาง
ปฏิบตั ิ ใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไป


หากกิ จการไม่ ส ามารถทํา ได้ใ นทาง
ปฏิบตั ิ ใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไป



6. ข้ อเสนอแนะ

ผูท้ ี่ สนใจเรื่ องการเปลี่ยนแปลงทางการบัญชี อาจทําการศึกษาเชิ งประจักษ์วิธีการทางบัญชี สําหรับการ
เปลี่ยนแปลงทางบัญชีและข้อผิดพลาดและผลกระทบที่มีต่องบการเงินเพิ่มเติม โดยศึกษาจากงบการเงินของภาค
ธุ รกิ จในอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งนี้ อาจเปรี ยบเที ยบความแตกต่างการเปลี่ ยนแปลงทางบัญชี ในอุตสาหกรรมที่
แตกต่างกัน
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การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่ วนกระแสเงินสดกับความสามารถในการทํากําไรของบริ ษทั ใน
กลุ่ ม อุ ต สาหกรรมเกษตรและอุ ต สาหกรรมอาหารที่ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่ วนกระแสเงินสดกับความสามารถในการทํากําไรของบริ ษทั
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร จํานวน 49
บริ ษทั ระหว่างปี 2556 - 2560 จํานวน 5 ปี และนําอัตราส่วนกระแสเงินสด ประกอบด้วย อัตราส่วนกระแสเงินสด
ต่ อ ยอดขาย อัต ราส่ ว นวัด ผลตอบแทนที่ เป็ นเงิ น สดต่ อ สิ น ทรั พ ย์ร วม อัต ราส่ วนกระแสเงิ น สดต่ อ หุ ้ น และ
ความสามารถในการทํากับไร คือ อัตราผลตอบแทนของสิ นทรัพย์รวม (ROA) มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ค่าสู งสุ ด
ค่าตํ่าสุ ด ส่ ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และใช้ก ารวิเคราะห์ การถดถอยเชิ งพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis:
MRA) เพื่อวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
ผลการวิจยั พบว่า อัตราส่ วนวัดผลตอบแทนที่เป็ นเงินสดต่อสิ นทรัพย์รวม อัตราส่ วนกระแสเงินสดต่อ
หุ ้นมีความสัมพันธ์ในทิ ศทางเดี ยวกันกับอัตราผลตอบแทนของสิ นทรัพย์รวม (ROA) อย่างมีนัยสําคัญที่ ระดับ
0.05 ส่ วนอัตราส่ วนกระแสเงิ นสดต่อยอดขายไม่มีความสัมพันธ์กบั อัตราผลตอบแทนของสิ นทรัพย์รวมของ
บริ ษทั ในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คําสําคัญ: อัตราส่วนกระแสเงินสด ความสามารถในการทํากําไร

ABSTRACT

The objective for this study was to determine a correlation between cash ratio and profitability of
agribusiness and food industry business companies listed in the Stock Exchange of Thailand (SET). Data was
collected from 49 agribusiness and food industry business companies listed in Stock Exchange of Thailand
494

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

between (B.E.) 2555 – 2559. Cash flow ratio includes cash flow to sale ratio, cash return to total assets ratio,
and cash flow per share ratio while profitability used Return on Assets (ROA). Minimum, maximum, mean,
standard deviation, and Multiple Regression Analysis (MRA) were used for data analysed to know the
correlation between factors at the significant level of 0.05.
The result found that cash return to total assets ratio, cash flow to share ratio have significant positive
correlation with profitability while cash flow to sale ratio has no significant correlation with profitability of
agribusiness and food industry business companies listed in stock exchange of Thailand.
KEYWORDS: Cash flow ratio, Profitability

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

งบการเงินเป็ นรายงานของข้อมูลทางการเงินของกิจการที่ได้จดั ทําหรื อบันทึกไว้ในรอบระยะเวลาหนึ่ ง
ที่สามารถแสดงให้เห็นถึงผลการดําเนิ นงาน ฐานะทางการเงินหรื อการเปลี่ยนแปลงฐานะทางการเงินของกิจการ
ในรอบระยะเวลานั้นๆ ซึ่ งกฎหมายกําหนดให้กิจการต้องนําเสนองบการเงินอย่างน้อยปี ละครั้ง งบการเงินจัดทํา
ขึ้นเพื่อให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนิ นงาน และการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการ ซึ่ งเป็ น
ประโยชน์ต่อผูใ้ ช้งบการเงิ นหลายกลุ่ม เช่น เจ้าของกิ จการ ฝ่ ายบริ หาร ฝ่ ายการตลาด ในการนําไปใช้ตดั สิ นใจ
เชิงเศรษฐกิ จในอนาคต งบการเงินไม่ใช่เพียงเจ้าของธุรกิจหรื อเจ้าของกิจการที่ตอ้ งทราบรายละเอียดต่าง ๆ จาก
งบการเงิน บุคคลที่ ตอ้ งการนําข้อมูลในงบการเงิ นไปใช้ประโยชน์อาจเป็ นบุคคลภายนอก ได้แก่ ผูล้ งทุน ลูกค้า
เจ้าหนี้ รัฐบาล และผูส้ นใจอื่นๆ หรื อ บุคคลภายใน ซึ่ งงบการเงินเป็ นแหล่งข้อมูลสําคัญที่ นกั วิเคราะห์ ผูล้ งทุน
สถานบันทางการเงิน และผูส้ นใจโดยทัว่ ไปใช้เป็ นหลักตัดสิ นใจเชิงเศรษฐกิจในเรื่ องการลงทุน งบการเงินแต่ละ
งบจะให้ข ้อมูลที่ แตกต่างกัน ไป ผูท้ ี่ ใช้งบการเงิ นจะต้องศึ กษางบการเงิ นทุ กงบประกอบกัน จึ งจะได้ขอ้ มูล ที่
ครบถ้วน โดยปกติแล้ว เรื่ องที่สาํ คัญของนักลงทุนก็คือ เรื่ องของความสามารถในการทํากําไรของกิจการ เพราะ
ความสามารถในการทํากําไรจะเป็ นตัวบ่งชี้ถึงผลตอบแทนที่นกั ลงทุนจะได้รับ ทําให้ทราบถึงแนวโน้มของธุรกิจ
ในอนาคต ทําให้ทราบว่าธุรกิจนั้นมีผลกําไรหรื อขาดทุน ช่วยให้รับรู ้ถึงความเสี่ ยงว่าธุรกิจมีความเสี่ ยงด้านใดบ้าง
ซึ่ งความสามารถในการทํากําไรนั้น ผูท้ ี่ ตอ้ งการทราบข้อมูลนั้นสามารถหาได้จากงบการเงิน โดยเฉพาะงบกําไร
ขาดทุน แต่เนื่ องจากงบกําไรขาดทุนเป็ นงบที่ จดั ทําตามเกณฑ์คงค้าง ซึ่ งตัวเลขในงบการเงิ นจะถูกกระทบด้วย
นโยบายทางบัญชีที่กิจการใช้ตลอดจนการประมาณการต่าง ๆ เช่น ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ ค่าเสื่ อมราคา ด้วยเหตุน้ ี
ทําให้คุณภาพของตัวเลขกําไรในงบกําไรขาดทุนตํ่าลงไป
เมื่อเป็ นเช่นนี้ ผูใ้ ช้งบการเงินพยายามหาข้อมูลด้วยวิธีใหม่ ๆ เพิ่มเติมจากการใช้งบกําไรขาดทุน ข้อมูล
ที่มาช่วยในการวิเคราะห์ตอ้ งเป็ นข้อมูลที่ นโยบายทางบัญชีที่กิจการได้กาํ หนดขึ้นใช้ จากแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมที่
ผูใ้ ช้งบการเงินส่ วนใหญ่เลือกใช้คือข้อมูลกระแสเงินสดซึ่ งเป็ นงบการเงินที่ ทาํ ขึ้นเพื่อแสดงเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดที่ได้รับเข้ามา เงินสดที่จ่ายออกไป และเงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิ จากกิจกรรมดําเนิ นงาน กิจกรรม
ลงทุน และกิ จกรรมจัดหาเงินของกิ จการในระหว่างงวดบัญชี หนึ่ ง โดยการกระทบยอดเงินสดยกมาต้นงวดให้
เท่ากับเงินสดคงเหลือปลายงวด (สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2560) จุดมุ่งหมายของงบกระแสเงินสด
เป็ นการพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับเงินสดรับและเงินสดจ่ายของธุรกิจในระหว่างช่วงเวลาหนึ่งที่สามารถทําให้ผใู ้ ช้งบ
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การเงินสามารถประเมินการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์สุทธิ ของกิจการ ประเมินโครงสร้างทางการเงินของกิจการ
รวมถึงสภาพคล่องและความสามารถในการชําระหนี้ ประเมินความสามารถในการจัดการเกี่ยวกับจํานวนเงินและ
ระยะเวลาของกระแสเงินสด ประเมินความสามารถในการทํากําไรของกิจการ และประเมินผลการดําเนิ นงาน วาง
แผนการลงทุนในอนาคต ตลอดจนกิจกรรมด้านการเงิน และความสามารถในการชําระหนี้ของกิจการ งบกระแส
เงิ น สดต้องแสดงกระแสเงิ น สดในระหว่างงวด โดยจําแนกประเภทกระแสเงิ น สดรับ และกระแสเงิ น สดจ่าย
ออกเป็ น 3 กิจกรรม คือ 1) กิ จกรรมการดําเนิ นงานเป็ นกิ จกรรมที่ แสดงถึงความสามารถในการดําเนิ นงานของ
กิจการในการก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่ เพียงพอเพื่อจ่ายชําระเงินกูย้ ืม เพื่อการดําเนิ นงานของกิจการ เพื่อจ่ายเงิน
ปั นผล และเพื่อการลงทุนใหม่ ๆ โดยไม่ตอ้ งมีการจัดหาเงินจากแหล่งเงินภายนอก ดังนั้นกิจกรรมดําเนิ นงานจึ ง
เป็ นกิ จกรรมที่ เกิ ด จากรายการค้าที่ มีผลต่อกําไรสุ ท ธิ ซึ่ งเป็ นรายได้ห ลักของธุ รกิ จ เป็ นรายการค้าทั้งหมดที่
นอกเหนื อจากกิจกรรมการลงทุนและกิจกรรมการจัดหาเงิน รวมถึงรายการค้าที่มีผลต่อสิ นทรัพย์หมุนเวียนและ
หนี้ สินหมุนเวียน (ยกเว้นหนี้ ที่เกิดจากการกูย้ ืม และเงินปั นผลค้างจ่าย) และรวมถึงการเปลี่ยนแปลงบัญชีในงบ
แสดงฐานะทางการเงินส่ วนที่ไม่หมุนเวียน ซึ่ งมีผลกระทบโดยตรงต่อกําไรสุ ทธิ เช่น ค่าเสื่ อมราคาสะสมการตัด
บัญชี การรายงานกระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมการดําเนิ นงานในงบกระแสเงิ นสดนั้น สามารถทําได้ 2 วิธี คือ วิธี
ทางตรง เป็ นการแสดงเงินสดรับและเงินสดจ่ายตามลักษณะของรายการหลักที่สาํ คัญต่าง ๆ ของเงินสดรับและเงิน
สดจ่าย โดยกระแสเงินสดรับจากการดําเนินงาน คือ เงินสดรับจากการขายสิ นค้าและการให้บริ การ เงินสดรับจาก
รายได้ค่าสิ ทธิ ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า และรายได้อื่น ส่วนเงินสดจ่ายจากการดําเนิ นงาน คือ เงินสดที่จ่ายให้กบั
ผูข้ ายสิ นค้าและบริ การ ตลอดจนเงินสดที่จ่ายแก่พนักงานและจ่ายค่าตอบแทนของพนักงาน ผลต่างระหว่าง เงิน
สดรับ และเงินสดจ่ายจากการดําเนินงาน คือ กระแสเงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมการดําเนินงาน และวิธีทางอ้อม เป็ น
การรายงานกระแสเงินสดสุ ทธิ จากการดําเนิ นงาน จากการนํากําไรหรื อขาดทุนสุ ทธิ มาปรับปรุ งผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงในระหว่างงวดของสิ นค้าคงเหลือ ลูกหนี้และเจ้าหนี้ที่เกิดจากการดําเนินงาน รวมถึงรายการที่ไม่
กระทบเงินสด เช่น ค่าเสื่ อมราคา ประมาณการหนี้ สิน ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ผลกําไรและขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
จากการแปลง ค่าเงินตราต่างประเทศและกําไรที่ยงั ไม่ได้รับจากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน และเงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อ
ลูกค้าและเงิ นให้กู้ยืม แก่ ลู กค้า และการจ่ ายคื น เงิ น ล่วงหน้าและเงิ น ให้กู้ยืม 2) กิ จกรรมลงทุ น เป็ นกิ จกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ไม่รวมถึงกําไรสุทธิ ประกอบด้วย การจัดหาหรื อการขาย
สิ นทรัพย์ถาวร เช่น ที่ ดิน โรงงาน อาคาร และอุปกรณ์ การได้มาหรื อการขายหลักทรัพย์ที่ถือไว้เป็ นเงิ นลงทุ น
ระยะยาว เช่น หุ ้นกูแ้ ละหุน้ สามัญของบริ ษทั อื่น การซื้ อขายตราสารทางการเงิน เช่น ตัว๋ เงิน ซึ่ งเป็ นตัว๋ เงินรับหรื อ
ตัว๋ เงินจ่ายที่เกิดจากการกูย้ ืมเงิน โดยจะไม่รวมถึงตัว๋ เงินที่เกิดจากการจ่ายหรื อรับชําระหนี้ ค่าสิ นค้า การให้บริ ษทั
ย่อยกู้ยืม เงิ น และการได้รั บ ชําระหนี้ เงิ น กู้ อย่างไรก็ ตามก่ อนที่ จะพิ จารณาการเปลี่ ยนแปลงในสิ น ทรั พ ย์ไ ม่
หมุนเวียนจะต้องพิจารณาว่ามีผลกระทบโดยตรงต่อกําไรสุ ทธิ หรื อไม่ เช่น ค่าเสื่ อมราคา ค่าใช้จ่ายรอการตัด
บัญชี ซึ่งทั้ง 2 บัญชีจะจัดประเภทเป็ นกิจกรรมดําเนินงาน 3) กิจกรรมจัดหาเงินเป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวกับเงินสดรับที่
ได้จากการจัดหาเงินจากแหล่งเงินทุนระยะสั้น แหล่งเงินทุนระยะยาว หรื อจากการออกจําหน่ายหุน้ ทุน หรื อหุ ้นกู้
เช่น การกูย้ ืมเงินจากผูใ้ ห้กู้ และกิจกรรมเกี่ยวกับจ่ายเงินสด เพื่อการจ่ายเงินปั นผล การซื้ อหุ ้นกลับคืนมา การจ่าย
คืนเงินทุนระยะยาว หรื อการจ่ายชําระหนี้ให้กบั ผูใ้ ห้กู้ และรายการที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของบริ ษทั โดยผูใ้ ช้งบการเงิน
จะใช้ขอ้ มูลจากกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนิ นงานเป็ นหลักเนื่องจากเป็ นกระแสเงินสดที่เกิดจากกิจกรรมหลัก
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ที่ก่อให้เกิดรายได้หรื อกําไรของกิ จการ อีกทั้งข้อมูลกระแสเงิ นสดเป็ นข้อมูลที่ ไม่มีผลกระทบจากนโยบายทาง
บัญชีที่กิจการเลือกใช้ หรื อประมาณการต่าง ๆ ที่กิจการกําหนดขึ้น จึงช่วยลดความคลาดเคลื่อนในการวิเคราะห์
งบการเงินได้
ผูว้ ิจยั จึงเล็งเห็นถึงความสําคัญจากการที่มีผใู ้ ช้งบการเงินหันมาใช้ขอ้ มูลจากกระแสเงินสดจากกิจกรรม
การดําเนิ นงานมาวิเคราะห์ความสามารถในการทํากําไรได้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น จึงสนใจที่จะศึกษาอัตราส่ วน
กระแสเงิ น สดว่ามี ความสัมพันธ์กับความสามารถในการทํากําไรของบริ ษทั ในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยหรื อไม่ โดยเลือกใช้ขอ้ มูลบริ ษทั ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารมาศึกษา เนื่ องจากที่ผ่านมาบริ ษทั ในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหารมี ความสามารถในการทํากําไรได้ดีเมื่ อเปรี ยบเที ยบกับยอดขาย (สํานักงานวิจยั เศรษฐกิ จ
การเกษตร, 2561) การลงทุนและส่ วนของผูถ้ ือหุ่ นมีตน้ ทุนและค่าใช้จ่ายที่ต่าํ ซึ่ งผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษาจะเป็ น
ข้อมูลพื้นฐานเพื่อประกอบการตัดสิ นใจของนักลงทุนที่ สนใจจะลงทุน และเป็ นประโยชน์สาํ หรับผูบ้ ริ หารที่ ใช้
เป็ นแนวทางในการบริ หารจัดการและการนําผลการวิจยั ไปใช้ประกอบการตัดสิ นใจในด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนา
ธุรกิจองค์รวมต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

เพื่อศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่ วนทางการเงิ นกับความสามารถในการทํากําไรของบริ ษทั ใน
กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่ วนกระแสเงินสดกับความสามารถในการทํากําไรของบริ ษทั ใน
กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผูว้ จิ ยั ได้
พัฒนากรอบแนวคิดมาจาก Robinson, Munter and Grant (2004) มีรายละเอียดของกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังนี้
1. ตัวแปรอิสระ คือ อัตราส่วนกระแสเงินสด ซึ่งประกอบด้วย
1.1 อัตราส่วนกระแสเงินสดต่อยอดขาย
1.2 อัตราส่วนวัดผลตอบแทนที่เป็ นเงินสดต่อสิ นทรัพย์รวม
1.3 อัตราส่วนกระแสเงินสดต่อหุน้
2. ความสามารถในการทํากําไร คือ อัตราผลตอบแทนของสิ นทรัพย์รวม (ROA)
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

อัตราส่ วนกระแสเงินสด
- อัตราส่ วนกระแสเงินสดต่อยอดขาย
- อัตราส่ วนวัดผลตอบแทนที่เป็ นเงินสดต่อสิ นทรัพย์รวม
- อัตราส่ วนกระแสเงินสดต่อหุน้

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจยั
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4. วิธีดําเนินการวิจัย

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่ วนกระแสเงินสดกับความสามารถในการทํากําไรของบริ ษทั ใน
กลุ่ ม อุต สาหกรรมเกษตรและอุ ต สาหกรรมอาหารที่ จดทะเบี ยนในตลาดหลัก ทรั พ ย์แห่ งประเทศไทย ผูว้ ิจัย
ทําการศึ กษาจากแนวคิด ทฤษฏี และวรรณกรรมที่เกี่ ยวข้อง โดยเก็บข้อมูลจากงบกระแสเงิ นสด งบแสดงฐานะ
การเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายงานประจําปี โดยมีรายละเอียดดังนี้
4.1 ประชากรและตัวอย่ าง กลุ่มประชากรกลุ่มเป้ าหมายที่ ใช้สําหรับเก็บรวบรวมข้อมูลบริ ษทั ในกลุ่ม
อุ ต สาหกรรมเกษตรและอุ ต สาหกรรมอาหารที่ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทย มี จ ํานวน
49 บริ ษทั (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: ออนไลน์)
4.2 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ครั้งนี้ คือ แบบบันทึกข้อมูล
โดยผูว้ ิจัยจะทําการเก็ บ ข้อ มู ล จากกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมเกษตรและอุ ต สาหกรรมอาหารที่ จ ดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงปี 2556 – 2560
4.3 การเก็บ รวบรวมข้ อมู ล การวิจัยครั้งนี้ เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลทุ ติยภูมิ (Secondary Data) จาก
เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ซึ่ งสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ที่เวปไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย รวมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูลงบการเงินบางส่ วนจากเว็บไซต์สาํ นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ที่ www.setsmart.com เป็ นข้อมูลอนุกรมเวลา (Time Series Data)
อยูใ่ นช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2556 - 2560 รวม 5 ปี
4.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว จะทําการประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยใช้สถิติ ดังต่อไปนี้
1. สถิ ติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ ขอ้ มูล เกี่ ยวกับ การแจกแจงหรื อ
อธิ บายลักษณะทัว่ ไปของข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาทัว่ ไป สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ยของข้อมูล (Mean) ค่าสู งสุ ดของ
ข้อมูล (Maximum) ค่าตํ่าสุดของข้อมูล (Minimum) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูล (Standard Deviation)
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยนําข้อมูลที่ได้ท้ งั หมดมาวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้เทคนิค
ทางสถิติดว้ ยโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางคอมพิวเตอร์ คือการวิเคราะห์การถดถอยเชิ งพหุ คูณ (Multiple Regression
Analysis: MRA) ซึ่ งเป็ นการประมาณค่าในการวิเคราะห์การถดถอย เพื่อวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรที่
เกี่ยวข้องว่ามีความสัมพันธ์กนั หรื อไม่ และมีความสัมพันธ์กนั ในลักษณะใด ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

5. สรุ ปผลการวิจัย

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่ วนกระแสเงินสดกับความสามารถในการทํากําไรของบริ ษทั ใน
กลุ่ม อุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารที่ จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพ ย์แห่ งประเทศไทย ผลการ
วิเคราะห์ ขอ้ มูลอัตราส่ วนกระแสเงิ น สด ซึ่ งประกอบด้วย อัตราส่ วนกระแสเงิ น สดต่อยอดขาย อัตราส่ วนวัด
ผลตอบแทนที่เป็ นเงินสดต่อสิ นทรัพย์รวม อัตราส่ วนกระแสเงินสดต่อหุ ้น และความสามารถในการทํากําไร คือ
อัตราผลตอบแทนของสิ นทรัพย์รวม โดยแสดงได้ดงั นี้
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ตารางที่ 1 แสดงค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราส่วนกระแสเงินสดและอัตรา
ผลตอบแทนของสิ นทรัพย์รวม
อัตราส่ วน

หน่ วย

ค่ าตํ่าสุ ด

ค่ าสู งสุ ด

ค่ าเฉลีย่

ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

อัตราส่ วนกระแสเงินสดต่อยอดขาย

เท่า

-1.51

0.23

0.02

0.27

อัตราส่ วนวัดผลตอบแทนที่เป็ นเงินสด
ต่อสิ นทรัพย์รวม

เท่า

0.01

5.54

0.33

1.03

อัตราส่ วนกระแสเงินสดต่อหุน้

เท่า

-0.99

2.34

0.21

0.91

อัตราผลตอบแทนของสิ นทรัพย์รวม

เท่า

-0.92

21.88

9.52

6.35

จากตารางที่ 1 พบว่าอัตราส่วนกระแสเงินสด ได้แก่ อัตราส่วนกระแสเงินสดต่อยอดขายมีค่าตํ่าสุ ดเท่ากับ
-1.51 เท่ า และอัต ราส่ ว นกระแสเงิ น สดต่ อยอดขายมี ค่ าสู งสุ ด เท่ ากับ 0.23 เท่ า มี อ ัตราส่ วนกระแสเงิ น สดต่ อ
ยอดขายโดยเฉลี่ยเท่ากับ 0.02 เท่า และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.27 เท่า สําหรับอัตราส่วนวัดผลตอบแทนที่
เป็ นเงินสดต่อสิ นทรัพย์รวมมีค่าตํ่าสุดเท่ากับ 0.01 เท่า มีอตั ราส่วนวัดผลตอบแทนที่เป็ นเงินสดต่อสิ นทรัพย์รวมมี
ค่าสู งสุ ดเท่ากับ 5.54 เท่า มีอตั ราส่วนวัดผลตอบแทนที่เป็ นเงินสดต่อสิ นทรัพย์รวมโดยเฉลี่ยเท่ากับ 0.33 เท่า และ
มี ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ 1.03 เท่ า สําหรั บอัตราส่ วนกระแสเงิ นสดต่อหุ ้นมี ค่าตํ่าสุ ดเท่ ากับ -0.99 เท่ า มี
อัตราส่ วนกระแสเงิ นสดต่อหุ ้นมี ค่าสู งสุ ดเท่ ากับ 2.34 เท่ า มี อตั ราส่ วนกระแสเงิ นสดต่อหุ ้นโดยเฉลี่ ยเท่ ากับ
0.21 เท่า และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.91 เท่า ตามลําดับ
ตารางที่ 2 แสดงการทดสอบอัตราส่วนกระแสเงินสดมีความสัมพันธ์กบั อัตราผลตอบแทนของสิ นทรัพย์รวม
Standardizd
Coefficents Beta

t-value

Sig.

อัตราส่วนกระแสเงินสดต่อยอดขาย

-0.11

-0.90

0.37

อัตราส่วนวัดผลตอบแทนที่เป็ นเงินสดต่อสิ นทรัพย์รวม

0.39

2.60

0.01*

อัตราส่วนกระแสเงินสดต่อหุน้

0.30

1.98

0.03*

อัตราส่วนกระแสเงินสด

หมายเหตุ: n = 245, R2 = 0.61, F = 9.84 Sig. = 0.00
* มีนยั สําคัญที่ 0.05
จากตารางที่ 2 ได้ทาํ การวิเคราะห์ การถดถอยเชิ งพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis: MRA) พบว่า
ผลการทดสอบมี ค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์ การตัด สิ น ใจ (R2) เท่ ากับ 0.61 แสดงให้ เห็ น ว่าข้อ มู ล ทางการบัญ ชี ไ ด้แ ก่
อัตราส่วนกระแสเงินสดต่อยอดขาย อัตราส่วนวัดผลตอบแทนที่เป็ นเงินสดต่อสิ นทรัพย์รวม อัตราส่วนกระแสเงิน
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สดต่อหุน้ สามารถอธิบายความสามารถในการทํากําไรได้ร้อยละ 61 สําหรับการทดสอบสมมติฐานสามารถสรุ ป
ผลได้ ดังนี้
1. อัตราส่วนกระแสเงินสดต่อยอดขายไม่มีความสัมพันธ์กบั ความสามารถในการทํากําไรของบริ ษทั ใน
กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เนื่องจากมีค่า
Sig เท่ากับ 0.37 แสดงให้เห็ นว่าอัตราส่ วนกระแสเงิ นสดต่อยอดขายมีความสัมพันธ์กนั อย่างไม่มีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 กับอัตราผลตอบแทนของสิ นทรัพย์รวม จึงไม่สนับสนุนสมติฐานข้อที่ 1
2. อัตราส่ วนวัดผลตอบแทนที่ เป็ นเงินสดต่อสิ นทรัพย์รวมมีความสัมพันธ์กบั ความสามารถในการทํา
กําไรของบริ ษทั ในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย มีค่า Sig เท่ากับ 0.01 แสดงให้เห็นว่าอัตราส่วนวัดผลตอบแทนที่เป็ นเงินสดต่อสิ นทรัพย์รวมมีความสัมพันธ์
กัน อย่างมี นัยสําคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 ในทิ ศ ทางเดี ยวกัน กับ ความสามารถในการทํากําไร นั่น คื อ อัตรา
ผลตอบแทนของสิ นทรัพย์รวม จึงสนับสนุนสมมติฐานข้อที่ 2
3. อัตราส่ วนกระแสเงินสดต่อหุ ้นมี ความสัมพันธ์กบั ความสามารถในการทํากําไรของบริ ษทั ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารที่ จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย มีค่า Sig เท่ากับ
0.03 แสดงให้เห็นว่าอัตราส่ วนวัดผลตอบแทนที่เป็ นเงินสดต่อสิ นทรัพย์รวมมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในทิศทางเดียวกันกับความสามารถในการทํากําไร นัน่ คือ อัตราผลตอบแทนของสิ นทรัพย์
รวม จึงสนับสนุนสมมติฐานข้อที่ 3

6. อภิปรายผล

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่ วนกระแสเงินสดกับความสามารถในการทํากําไรของบริ ษทั ใน
กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารที่ จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย สามารถ
อภิปรายผลการวิจยั ได้ดงั นี้
อัตราส่ วนกระแสเงิ นสดต่อยอดขายไม่มีความสัมพันธ์กบั ความสามารถในการทํากําไรของบริ ษทั ใน
กลุ่ มอุ ตสาหกรรมเกษตรและอุ ตสาหกรรมอาหารที่ จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทย ซึ่ งไม่
สอดคล้อ งกับ ธนพรรฒ ปั ญ ญาเฟื่ อง (2558) ได้ท ําการศึ ก ษาเรื่ อ งความสัม พัน ธ์ ระหว่างกระแสเงิ น สดและ
ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ซึ่ งมีกระแส เงินสดจาก
กิจกรรมดําเนิ นงาน กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน และกระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมจัดหาเงิน เป็ นตัวแปรต้น
และผลตอบแทนของหลักทรั พ ย์เป็ นตัวแปรตาม โดยศึ ก ษาจากกลุ่ม ตัวอย่างคื อ บริ ษ ัท จดทะเบี ยนในตลาด
หลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทยในช่ ว งระหว่า งปี พ.ศ. 2555 ถึ ง พ.ศ. 2557 ผลการวิจัย พบว่า กระแสเงิ น สดมี
ความสัมพันธ์กบั ผลตอบแทนของหลักทรัพย์อย่าง มีนัยสําคัญ โดยกระแสเงินสดจากกิ จกรรมดําเนิ นงานและ
กระแสเงิ น สดจากกิ จกรรมจัด หาเงิ น มี ความสัม พัน ธ์ในทิ ศทางบวกกับ ผลตอบแทนของหลัก ทรั พ ย์ โดยมี
ความสัม พัน ธ์ เป็ นลําดับ แรกและ ลําดับ รองลงมา โดยกระแสเงิ น สดจากกิ จ กรรมลงทุ น มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ
ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ใน ทิศทางตรงกันข้ามกับผลตอบแทนของหลักทรัพย์และมีความสัมพันธ์นอ้ ยที่สุด
ผลการวิจยั ที่พบว่าอัตราส่ วนกระแสเงินสดต่อยอดขายไม่มีความสัมพันธ์กบั ความสามารถในการทํากําไรนั้นอาจ
เกิดจากอัตราส่วนกระแสเงินสดต่อยอดขายนั้น ตัวตั้งคือกระแสเงินสดซึ่งมองจากเงินสดที่กิจการได้รับในงวดนั้น
500

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

จริ ง ๆ ในขณะที่ความสามารถในการทํากําไรที่วดั จากผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์รวมเป็ นการวัดค่าทุกตัวด้วยเกณฑ์
คงค้าง จึงทําให้อตั ราส่วนทั้งสองนั้นไม่มีความสัมพันธ์กนั เนื่องจากใช้เกณฑ์การวัดที่แตกต่างกัน
อัต ราส่ ว นวัด ผลตอบแทนที่ เป็ นเงิ น สดต่ อ สิ น ทรั พ ย์ร วมมี ค วามสั ม พัน ธ์ ใ นทิ ศ ทางเดี ย วกัน กับ
ความสามารถในการทํากําไรของบริ ษทั ในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สอดคล้องกับจตุรพร กาญจนบุตร (2556)ได้ทาํ การศึกษาเรื่ องความสัมพันธ์ระหว่าง
กระแสเงินสดสุ ทธิ จาก กิจกรรมดําเนิ นงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงิน กับกําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ ของ
ธุรกิจ สื่ อสารไร้สายที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ได้แก่ บริ ษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส
จํากัด (มหาชน) และ บริ ษทั โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน) โดยข้อมูลที่ใช้ เป็ นข้อมูลขั้นทุติยภูมิ
โดยวิธีก ารศึ ก ษาครั้ งนี้ ประกอบด้ว ย 1. การวิเคราะห์ งบการเงิ น ตามลัก ษณะ (Common-size analysis) 2. การ
วิเคราะห์ดว้ ยอัตราส่ วนทางการเงิ น (Financial ratio analysis) และ 3. การใช้อตั ราส่ วนจากงบกระแสเงิ นสด ผล
การศึ กษาพบว่าจากการวิเคราะห์ โดยใช้อตั ราส่ วนจากงบกระแสเงิ นสดแล้ว กระแสเงิ นสดสุ ท ธิ จากกิ จกรรม
ดําเนิ นงาน และกระแสเงินสดสุ ทธิ แสดงผลการดําเนิ นงานไปใน ทิ ศทางเดี ยวกันกับ กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ ของ
กิจการ แต่กระแสเงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมลงทุน และ กิจกรรมจัดหาเงินนั้นแสดงผลการดําเนิ นงานไปในทิศทาง
ตรงกันข้ามกับกําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ ของ กิจการ ทั้งนี้อาจเนื่ องมาจากกําไรสุ ทธิของกิจการเป็ นกําไรที่เกิดจากการ
ดําเนินงานเป็ นส่วนใหญ่ ซึ่งเมื่อกิจการมีกระแสเงินสดจากกิจการดําเนินงานเข้ามาจึงนําเอาเงินสดดังกล่าวไปจ่าย
ชําระ หนี้สิน และเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นต่อไป และพบว่าในส่วนของ บริ ษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด
(มหาชน) นั้นกระแสเงิ นสดสุ ทธิ จากกิ จกรรมดําเนิ นงาน กิ จกรรมลงทุ น และกิ จกรรมจัดหาเงิ นแสดงผลการ
ดําเนิ นงานไปในทิ ศทางเดี ยวกันกับกําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ ของกิ จการอย่างมีนัยสําคัญ ณ ระดับความนัยสําคัญที่
0.95 แต่ บริ ษทั โทเทิ่ล แอ็ค เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จําากัด (มหาชน) นั้น กระแสเงินสดสุ ทธิ จากกิจกรรมดําเนิ นงาน
กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงินกลับไม่ได้แสดงผลการดําเนิ นงานไปในทิศทางเดียวกันกับกําไร (ขาดทุน)
สุทธิของกิจการอย่างมีนยั สําคัญทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจ่ายเงินปั นผลหุน้ สามัญที่ไม่สมํ่าเสมอ
อัตราส่ วนกระแสเงินสดต่อหุ ้นมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความสามารถในการทํากําไรของ
บริ ษทั ในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารที่ จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
สอดคล้อ งกั บ วี ร ะวรรณ ศิ ริ พ งษ์ และคณะ (2561) ได้ ท ํา การศึ ก ษาเรื่ อ งอิ ท ธิ พ ลของกระแสเงิ น สด ต่ อ
ความสามารถในการทํากําไร และมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด กรณี ศึกษา ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)
มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับของกระแสเงินสด ความสามารถในการทํากําไร และมูลค่าหลักทรัพย์ ตามราคา
ตลาดของบริ ษทั ที่ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ รวมทั้งทดสอบอิทธิ พลของมูลค่ากระแสเงินสดต่อ
ความ สามารถในการทํากําไร และมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด การศึกษาครั้งนี้ ทาํ การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
งบการเงิ น ในรายงาน ประจําปี ของบริ ษ ัท จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พ ย์ เอ็ม เอ ไอ จํานวน 70 บริ ษ ัท การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ การวิเคราะห์เชิงพรรณนา และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ ผล
การศึ กษา พบว่า ระดับความสามารถในการทํากําไรเฉลี่ ยเท่ ากับ 3.186 ระดับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
เฉลี่ยเท่ากับ 1,626.317 บาท สําหรับค่าเฉลี่ยของกระแสเงินสดในกิจกรรมต่างๆ พบว่ากระแสเงินสดจากการจัดหา
เงินมีค่า เฉลี่ยมากที่สุด 105.864 บาท ผลการศึกษา ไม่พบอิทธิพลของมูลค่ากระแสเงินสดในกิจกรรมต่างๆ ขนาด
องค์กร และประเภท สํานักงานสอบบัญชี ต่อระดับความสามารถในการทํากําไร แต่การศึ กษาพบอิทธิ พลของ

501

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

มูลค่ากระแสเงินสดในกิจกรรมดําเนิน งาน และ มูลค่ากระแสเงินสดในกิจกรรมจัดหาเงินมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับระดับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
จากผลการวิจัยที่ พ บว่า อัต ราส่ วนวัดผลตอบแทนที่ เป็ นเงิ น สดต่อสิ น ทรั พ ย์รวมมี ค วามสัมพัน ธ์ใน
ทิ ศทางเดี ยวกัน กับ ความสามารถในการทํากําไร เนื่ อ งจากอัต ราทั้งสองนั้น มี ต ัวส่ วนที่ เหมื อ นกัน ในขณะที่
อัตราส่วนวัดผลตอบแทนที่เป็ นเงินสดนั้น เป็ นส่วนหนึ่งของผลตอบแทนทั้งหมดของกิจการ ในมุมมองด้านบัญชี
ผลตอบแทนนั้นหมายถึงกําไรสุ ทธิ ของกิจการ ซึ่ งเป็ นกําไรตามเกณฑ์คงค้างนัน่ หมายความว่ากําไรสุ ทธิ น้ ี มีส่วน
หนึ่งเป็ นกําไรที่เกิดจากเงินสดและกําไรส่วนหนึ่งที่ไม่ใช่เงินสด จึงทําให้อตั ราส่วนทั้งสองมีความสัมพันธ์กนั

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
ความสัมพัน ธ์ ระหว่างอัต ราส่ วนกระแสเงิ น สดกับ ความสามารถในการทํากําไรของบริ ษ ทั ในกลุ่ ม
อุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ช่วยให้เข้าใจและ
ตระหนักถึงความสําคัญงบกระแสเงินสดที่สามารถระบุถึงสภาพคล่องในการดําเนิ นธุรกิจทําให้บริ ษทั สามารถใช้
ในการวางแผนการเงินในอนาคต นอกจากนั้นงบกระแสเงินสดจะแสดงให้ทราบถึงที่มาที่ไปของเงินสดว่า กิจการ
ได้รั บ หรื อ จะต้อ งจ่ า ยเงิ น สดจากแหล่ ง ใด เป็ นจํา นวนเท่ า ใด และอัต ราส่ ว นกระแสเงิ น สดที่ ส่ ง ผลต่ อ
ความสามารถในการทํากําไรกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เพื่อใช้เป็ นแนวทางให้กบั ผูบ้ ริ หารและนักลงทุนนําผลที่ได้ไปใช้ประกอบตัดสิ นใจได้ดียงิ่ ขึ้น
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
ผูว้ ิจยั เห็นว่าควรศึกษาความสัมพันธ์ของอัตราส่ วนกระแสเงินสดกับความสามารถในการทํากําไรของ
บริ ษ ทั ในกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมอื่ น ที่ จ ดทะเบี ยนในตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทย เช่ น อุ ต สากรรมบริ ก าร
อุตสาหกรรมการเงิน อุตสาหกรรมอสังหาริ มทรัพย์และก่อสร้าง เป็ นต้น หรื อศึกษาความสัมพันธ์ของอัตราส่ วน
กระแสเงินสดกับอัตราส่ วนทางการเงินที่ใช้วิเคราะห์ความสามารถในการทํากําไรตัวอื่น เช่น อัตราผลตอบแทน
ต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น อัตรากําไรขั้นต้น หรื ออัตรากําไรสุ ทธิ นอกเหนื อจากอัตราผลตอบแทนของสิ นทรัพย์รวม
เพื่อนําผลที่ได้มาปรับใช้ในการบริ หารกิจการต่อไป

8. กิตติกรรมประกาศ

ความสําเร็ จในงานวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึ กษางานวิจยั อาจารย์วชั ธนพงศ์ ยอดราช
ที่ ไ ด้ก รุ ณ าสละเวลาให้ ค วามรู ้ คําปรึ ก ษาและคําแนะนําอัน เป็ นประโยชน์ ที่ มี คุ ณ ค่ าอย่างดี ยิ่ง รวมทั้งการ
ตรวจสอบแก้ไขและปรับปรุ งงานวิจยั โดยตลอดจนเสร็ จสมบูรณ์
นอกจากนั้นผูว้ ิจยั ขอขอบคุณ คณาจารย์สาขาวิชาการบัญชี คณะบริ หารธุ รกิ จ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ รวมทั้งครอบครัวที่ คอยให้ความสนับสนุน แสดงความห่ วงใย
ให้กาํ ลังใจ ให้คาํ แนะนําและมีส่วนช่วยเหลือเป็ นอย่างดีเสมอมาซึ่งทําให้งานวิจยั ฉบับนี้สาํ เร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
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การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบตั ิตามหลักจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีกบั คุณภาพ
งบการเงินของบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาการปฏิ บตั ิตาม
หลักจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีกบั คุณภาพของงบการเงินในบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวบข้อมูลจากผูบ้ ริ หารฝ่ ายบัญชีของบริ ษทั จด
ทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย จํานวน 245 บริ ษทั และนําข้อมูลที่ ได้มาวิเคราะห์ หาค่าเฉลี่ย ค่า
ความเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสัมประสิ ท ธิ์ สหสัม พันธ์ของเพียร์ สัน (Pearson correlation) ในการ
ทดสอบสมมติฐาน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการวิจยั พบว่า การปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีดา้ นความโปร่ งใส ความเป็ นอิสระ ความเที่ยง
ธรรม และความซื่อสัตย์สุจริ ต ด้านความรู ้ ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบตั ิงาน ด้านการรักษาความลับ
ด้านความรั บ ผิ ดชอบต่ อผูร้ ั บ บริ การ ด้านความรั บ ผิ ดชอบต่ อผูถ้ ื อ หุ ้น ผูเ้ ป็ นหุ ้ น ส่ วน บุ ค คลหรื อนิ ติ บุ คคลที่
ผูป้ ระกอบวิชาชี พ ปฏิ บัติ ห น้าที่ ให้ และด้านความรั บ ผิดชอบต่ อเพื่ อนร่ วมวิชาชี พ และจรรยาบรรณทั่วไป มี
ความสัมพันธ์กบั คุณภาพของงบการเงินของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีในบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย
คําสําคัญ: การปฏิบตั ิ จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี คุณภาพงบการเงิน

ABSTRACT

The objective for this study was to determine a relationship between code of ethical and financial
statements quality of professional accountants in Listed companies in The Stock Exchange of Thailand.
Questionnaire was used for data collected from selected account executive of 245 companies in The Stock
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Exchange of Thailand. Mean, standard deviation and Pearson correlation were used for data analyzed and
hypothesis testing at significant level of 0.05.
The result found that code of ethical in term of transparency, independency, fairness, honesty,
knowledge, ability, operation standard, confidentiality, responsibility to customer, responsibility to share
holder, partner, personal and corporate, responsibility to professional colleagues, and general ethics have
significant correlation with financial statements quality of professional accountants in listed companies in stock
exchange of Thailand at 0.05.
KEYWORDS: Operation, Code of Ethical, Financial statements quality

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

การประกอบอาชีพต้องมีการคํานึ งถึงจรรยาบรรณของวิชาชีพเพื่อความเจริ ญก้าวหน้าในการประกอบ
อาชี พ และส่ งผลให้เป็ นองค์กรที่ น่ าเชื่ อถื อไว้วางใจได้ เช่ น วิชาชี พครู วิชาชี พพยาบาล วิชาชี พบัญชี วิชาชี พ
ทนายความ วิชาชี พแพทย์ วิชาชีพนักวิจยั เป็ นต้น ซึ่ งพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้คาํ จํากัดความของ
จรรยาบรรณไว้วา่ ความประพฤติที่ผูป้ ระกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างกําหนดขึ้น เพื่อรักษาและส่ งเสริ มเกียรติ
คุณ ชื่ อเสี ยง และฐานะของสมาชิ ก อาจเขี ยนเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรหรื อไม่ก็ได้ จรรยาบรรณจึ งเป็ นหลักความ
ประพฤติ เป็ นเครื่ องยึด เหนี่ ยวจิ ตใจให้มี คุ ณ ธรรมและจริ ยธรรมของบุ ค คลในแต่ ล ะกลุ่ ม วิช าชี พ ซึ่ ง เรี ยกว่า
จรรยาบรรณแห่ งวิชาชี พ (Professional Code of Ethics) เมื่ อประพฤติ แล้วจะช่ วยรักษา และส่ งเสริ ม เกี ยรติ คุณ
ชื่อเสี ยงทั้งของวิชาชีพและฐานะของสมาชิก ทําให้ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากสังคม ดังนั้นการปฏิบตั ิตาม
หลักจรรยาบรรณจึงมีความสําคัญมากเพราะว่าจะเป็ น พื้นฐานในการช่วยพัฒนาสังคมทั้งระบบให้มีคุณภาพและ
ประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น และหากนําหลักจรรยาบรรณมาปฏิบตั ิในองค์การต่าง ๆ ก็จะยิง่ ช่วยให้องค์การประสบ
ความสําเร็ จที่ ยง่ั ยืน ประชาชนมีความผาสุ ก อันจะส่ งผลให้ประเทศชาติมีความเจริ ญก้าวหน้า (บุญยัง สหเทวสุ
คนธ์ : ออนไลน์)
วิชาชี พบัญชี เป็ นวิชาชี พที่ตอ้ งจดบันทึ กรายการทางการเงินของธุรกิจที่เกิดขึ้น อีกทั้งต้องมีการจัดเก็บ
เอกสารสรุ ป ผลการดําเนิ น งาน เพื่ อ เสนอรายงานทางการเงิ น ที่ ถูก ต้อง ช่ วยให้ผูบ้ ริ ห ารสามารถวางแผนการ
ดําเนิ น งาน จําแนกหมวดหมู่รายการออกให้เป็ นระเบี ยบและสรุ ปข้อมูลเกี่ ยวกับเหตุการณ์ ทางการเงิ น ต่าง ๆ
ที่ เกิ ด ขึ้ น และนําเสนอออกมาเป็ นรายงานเพื่ อ ให้ ฝ่ ายที่ เกี่ ย วข้อ งได้นําไปใช้ว างแผนการทํางานและเพื่ อ ใช้
ประกอบการตัด สิ น ใจ ซึ่ งในการดําเนิ น งานทางธุ รกิ จมี เหตุก ารณ์ ท างการเงิ น เกิ ด ขึ้ น มากมาย และมี ขอ้ มูล ที่
ซับซ้อน ซึ่ งการจัดทําบัญ ชี มีข้ นั ตอนที่ เป็ นระเบี ยบและดําเนิ นงานโดยนักบัญ ชี ที่มีความรู ้ ความสามารถและ
มีจริ ยธรรมที่ ดีมีความโปร่ งใสและมีความซื่ อสัตย์สุจริ ต เพื่อให้เกิดความน่ าเชื่ อถือต่อผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้อง ในการ
วางแผนการดําเนิ นงานของธุรกิจ จําเป็ นต้องใช้ขอ้ มูลตัวเลขทางการเงินและผลประกอบการที่แสดงให้ทราบว่า
กิจการมีกาํ ไรหรื อขาดทุนเป็ นจํานวนเท่าไหร่ และมีสินทรัพย์ หนี้ สิน ในขณะนั้นเป็ นจํานวนมากน้อยเพียงใด
ข้อ มู ล ทางบัญ ชี เป็ นสิ่ ง สํา คัญ ที่ ช่ ว ยให้ ผู ้บ ริ ห ารสามารถกําหนดนโยบายการดําเนิ น งานของบริ ษ ัท ทํา ให้
การบริ หารกิจการงานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และเกิ ดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด เพราะในบางครั้งการตัดสิ นใจ
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ดําเนิ นธุ รกิ จผิดพลาดเพียงครั้งเดี ยว อาจส่ งผลให้กิจการมีปัญหาหรื ออาจส่ งผลต่อเนื่ องให้บริ ษทั ล้มละลายได้
นอกจากนี้ ยัง ช่ ว ยให้ ส ามารถตรวจสอบข้อ ผิ ด พลาดที่ เกิ ด ขึ้ น ได้อ ย่างสะดวกและง่ ายดาย ช่ ว ยลดขั้น ตอน
การทํางานลงไปได้อี ก มาก ปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น ในปั จ จุ บัน ของการนําเสนองบการเงิ น ของธุ ร กิ จ ที่ มี ปั ญ หาคื อ
การพยายามตกแต่งตัวเลขในงบการเงินและการปกปิ ดซ่อนเร้นของข้อมูลที่มีสาระสําคัญ มิให้มีการเปิ ดเผยอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์ ทําให้ผูใ้ ช้งบการเงินเกิดความเข้าใจผิด ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจที่ผิดพลาด และก่อให้เกิ ดความ
เสี ยหาย งบการเงินที่กิจการต่าง ๆ ในประเทศจัดทําขึ้น เพื่อนําเสนอต่อผูใ้ ช้งบการเงินที่เป็ นบุคคลภายนอกอาจมี
ความแตกต่างจากงบการเงินของประเทศอื่น เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ และกฎหมายที่แตกต่าง
กัน แม้วา่ งบการเงินในแต่ละประเทศเหล่านั้น อาจมีส่วนคล้ายคลึงกันอยูบ่ า้ ง แต่ก็ยงั คงมีความแตกต่างซึ่งอาจเป็ น
ผลมาจากความหลากหลาย อีกทั้งแต่ละประเทศอาจกําหนดมาตรฐานการบัญชีในประเทศของตน เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผูใ้ ช้งบการเงิ นที่ แตกต่างกัน (สภาวิชาชี พบัญชี , 2556) ข้อมูลบัญชี มีความสําคัญจําเป็ นที่ นัก
บัญชีจะต้องมีความละเอียดรอบคอบในการทําบัญชี และมีความซื่ อสัตย์ เที่ยงตรง และยึดแนวทางการทํางานตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่ งครัด จรรยาบรรณวิชาชีพของนักบัญชีนอกเหนื อจากความรู ้ความสามารถทางด้าน
บัญ ชี แ ล้ว ผู ้ป ระกอบวิช าชี พ ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ บัญ ชี จ ะต้อ งมี พ ฤติ ก รรมในการประกอบวิช าชี พ ที่ เป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชีที่กาํ หนดให้ผูส้ อบบัญชี และผูม้ ีวิชาชีพทางบัญชีตอ้ งมีความโปร่ งใสในการทํางาน
มีความเป็ นอิสระในการใช้ดุลยพินิจในการทํางานและสามารถปฏิบตั ิงานภายใต้กรอบวิชาชีพบัญชีได้โดยอิสระ
ไม่ อ ยู่ภ ายใต้ก ารบังคับ ทํางานของผูใ้ ด โดยไม่ เห็ น แก่ ค วามสั ม พัน ธ์ ห รื อ เหตุ ก ารณ์ ใด ๆ พิ จ ารณาหลัก ฐาน
โดยปราศจากอคติ ปฏิ บัติ ง านทางบัญ ชี ด้ว ยความซื่ อ สั ต ย์ ไม่ ค ดโกง และทํางานตามหลัก ฐานที่ เป็ นจริ ง
ตามความสําคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
จากความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหาข้างต้น ส่ วนใหญ่จะศึกษาเกี่ยวกับนักบัญชีที่มีหน้าที่จดั ทํา
บัญ ชี โ ดยตรง ในด้านความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ งาน นัก บัญ ชี ประสิ ท ธิ ภ าพในการทํา งานของนั ก บัญ ชี ทัก ษะ
ทางวิชาชีพบัญชี มีการศึกษาจรรยาบรรณวิชาชีพที่คล้ายกัน แต่ยงั มิได้ศึกษาเกี่ยวกับจรรยาบรรณของนักบัญชี ที่
ส่งผลต่อคุณภาพของงบการเงิน ซึ่ งเป็ นรายงานทางการเงินที่ผทู ้ าํ บัญชีจดั ทําขึ้น ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบตั ิตามหลักจรรยาบรรณกับคุณภาพของงบการเงินของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี ใน
บริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เพื่อนําผลการวิจยั ที่ ได้มาพัฒนาการทํางานของนักบัญชี
เพื่อให้การจัดทํารายงานทางการเงินมีคุณภาพ มีความน่าเชื่อถือในสายตาของผูม้ ีส่วนได้เสี ยจากการนํางบการเงิน
ไปใช้ อี กทั้งยังส่ งผลให้ก ารดําเนิ น งานขององค์ก ารบรรลุ ตามเป้ าหมาย และเพิ่ ม ความน่ าเชื่ อถื อและความมี
ชื่อเสี ยงของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีในอนาคต

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

1. เพื่อศึ กษาระดับการปฏิ บตั ิ ตามหลักจรรยาบรรณกับคุณภาพของงบการเงิ นของผูป้ ระกอบวิชาชี พ
บัญชีในบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. เพื่ อศึ กษาความสัม พัน ธ์ระหว่างการปฏิ บัติตามหลักจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พ บัญ ชี กับ
คุณภาพงบการเงินของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

การศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่างการปฏิ บัติ ต ามหลัก จรรยาบรรณกับ คุ ณ ภาพของงบการเงิ น ของ
ผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญ ชี ในบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยผูว้ ิจยั ได้ศึกษาแนวคิ ด
ทฤษฏีแล้วได้พฒั นากรอบแนวคิดการวิจยั มีรายละเอียด ดังนี้
1. ตัวแปรอิสระ คือ การปฏิบตั ิตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ซึ่งประกอบด้วย
1.1 ด้านความโปร่ งใส ความเป็ นอิสระ ความเที่ยงธรรม และความซื่อสัตย์สุจริ ต
1.2 ด้านความรู ้ ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบตั ิงาน
1.3 ด้านการรักษาความลับ
1.4 ด้านความรับผิดชอบต่อผูร้ ับบริ การ
1.5 ด้านความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ ้น ผูเ้ ป็ นหุ ้นส่ วน บุคคลหรื อนิ ติบุคคล ที่ผูป้ ระกอบวิชาชีพปฏิบตั ิ
หน้าที่ให้
1.6 ด้านความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่ วมวิชาชีพ และจรรยาบรรณทัว่ ไป
2. ตัวแปรตาม คือ คุณภาพของงบการเงิน
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

การปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
- ด้านความโปร่ งใส ความเป็ นอิสระ ความเที่ยงธรรม
และความซื่อสัตย์สุจริ ต
- ด้านความรู ้ ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบตั ิงาน
- ด้านการรักษาความลับ
- ด้านความรับผิดชอบต่อผูร้ ับบริ การ
- ด้านความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ ผูเ้ ป็ นหุน้ ส่ วน บุคคลหรื อ
นิติบุคคล ที่ผปู ้ ระกอบวิชาชีพปฏิบตั ิหน้าที่ให้
- ด้านความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่ วมวิชาชีพ
และจรรยาบรรณทัว่ ไป

คุณภาพของงบการเงิน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดําเนินการวิจัย

การศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่างการปฏิ บัติ ต ามหลัก จรรยาบรรณกับ คุ ณ ภาพของงบการเงิ น ของ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีในบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีระเบียบวิธีวจิ ยั ดังนี้

507

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

4.1 ประชากรและตัวอย่ าง
1. ประชากร (Population) ของการวิจยั คือ บริ ษทั ที่ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
จํานวน 633 บริ ษทั (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, พฤษภาคม 2560)
2. กลุ่มตัวอย่าง (Sampling) จากประชากรเป้ าหมายมี จาํ นวนทั้งสิ้ น 633 บริ ษทั ผูว้ ิจยั ทําการเลือก
ตัวอย่างจากประชากรเป้ าหมายทั้งหมด เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นตัวแทนที่ดีของประชากร ตามหลักวิชาการ
ที่วา่ ด้วยการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Yamane (1973) ซึ่งกําหนดไว้ดงั นี้
n
=
N
1 + Ne2
เมื่อ
n
=
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N
=
ขนาดของประชากรเป้ าหมาย
e
=
ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างโดยกําหนดให้
คลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน 5%ที่ยอมให้เกิดขึ้นได้
การคํานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างดังนี้
n
=
633
1 + 633(0.05)2
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
=
245 บริ ษทั
4.2 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ผูว้ จิ ยั ได้พฒั นาเครื่ องมือมาจากแนวความคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งแบบสอบถาม ดังนี้
1. แบบสอบถามปลายปิ ด ซึ่ งมี ขอ้ ความเป็ นคําถาม และมี คาํ ตอบที่ กาํ หนดไว้เรี ยบร้ อยแล้วให้
ผูต้ อบเลือกตอบ โดยแบบสอบถามนี้จะแบ่งเป็ น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางธุรกิจโดยลักษณะของข้อคําถาม เป็ นแบบ
Check List จํานวน 11 ข้อ
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามหลักจรรยาบรรณในวิชาชีพบัญชี ด้วยการประเมิน
ค่าแบบ Likert Scale โดยให้ค่าคะแนนตามความสําคัญของตัวแปรในลักษณะ Weight Rating จํานวน 15 ข้อ
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับคุณภาพของงบการเงิน ด้วยการประเมินค่าแบบ Likert Scale
โดยให้ค่าคะแนนตามความสําคัญของตัวแปรในลักษณะ Weight Rating จํานวน 10 ข้อ
2. แบบสอบถามปลายเปิ ดข้อเสนอแนะอื่น ๆ
4.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจัยได้เก็บ รวมรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaires) ทั้งปลายปิ ดและ
ปลายเปิ ด โดยมีวธิ ีการและขั้นตอนในการรวบรวมข้อมูล ดังต่อไปนี้
1. จัดเตรี ยมแบบสอบถามแบบออนไลน์ให้อยูใ่ นรู ปแบบของ Qr Code เพื่อนําไปใส่ ในจดหมายขอ
ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามที่จะส่ งไปยังบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่ ง
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เป็ นกลุ่ม ตัวอย่างที่ ถูก สุ่ มแบบเจาะจงผ่านทางไปรษณี ย ์ โดยในหนังสื อ ขอความอนุ เคราะห์ จ ะมี คาํ ชี้ แ จงให้
ผูบ้ ริ หารทางด้านบัญชีของบริ ษทั เป็ นผูต้ อบแบบสอบถามในครั้งนี้ โดยการสแกน Qr Code
2. รวบรวมข้อมูลที่ ผูต้ อบแบบสอบถามตอบผ่านทางออนไลน์มาทําการตรวจสอบความสมบู รณ์
เพื่อดําเนินการวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูล สรุ ปเป็ นแนวทางเบื้องต้น
4.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูศ้ ึกษาได้ทาํ การเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว จะทําการประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติ
ดังต่อไปนี้
1. สถิ ติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ ขอ้ มูล เกี่ ยวกับ การแจกแจงหรื อ
อธิ บ ายลัก ษณะทั่ว ไปของข้อ มู ล ที่ ใช้ในการศึ ก ษาทั่วไป สถิ ติ ที่ ใช้ได้แ ก่ ค่ าเฉลี่ ยของข้อ มู ล (Mean) และค่ า
เบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูล (Standard Deviation)
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยนําข้อมูลที่ได้ท้ งั หมดมาวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้เทคนิค
ทางสถิติดว้ ยโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางคอมพิวเตอร์ คือ การทดสอบสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของเพียร์ สนั (Pearson
correlation) เพื่อวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นกับตัวแปรตามที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
3. การกําหนดเกณฑ์คะแนนของระดับการปฏิบตั ิตามหลักจรรยาบรรณและคุณภาพของงบการเงิน
ระดับคะแนนเฉลี่ย
ระดับ
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.21 - 5.00
มากที่สุด
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.41 - 4.20
มาก
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.61 - 3.40
ปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.81 - 2.60
น้อย
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.80
น้อยที่สุด

5. สรุ ปผลการวิจัย

การศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่างการปฏิ บัติ ต ามหลัก จรรยาบรรณกับ คุ ณ ภาพของงบการเงิ น ของ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีในบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลการวิเคราะห์การปฏิบตั ิตาม
หลักจรรยาบรรณวิชาชี พ บัญ ชี ด้านความโปร่ งใส ความเป็ นอิ ส ระ ความเที่ ยงธรรมและความซื่ อสัต ย์สุจ ริ ต
ด้านความรู ้ ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิ บัติงาน ด้านการรั ก ษาความลับ ด้านความรั บ ผิด ชอบต่ อ
ผูร้ ับบริ การ ด้านความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ ผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วน บุคคลหรื อนิติบุคคล ที่ผปู ้ ระกอบวิชาชีพปฏิบตั ิหน้าที่
ให้ ด้านความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่ วมวิชาชี พ และจรรยาบรรณทัว่ ไป และคุณภาพของงบการเงินโดยรวมแสดง
ดังนี้
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ตารางที่ 1 ค่าตํ่าสุด สูงสุด ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของของการปฏิบตั ิตามหลักจรรยาบรรณของ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีในบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

S.D.

แปลความ

1. ด้านความโปร่ งใส ความเป็ นอิสระ ความเที่ยงธรรม และความ

3.99

0.55

มาก

2. ด้านความรู ้ ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบตั ิงาน

4.09

0.49

มาก

3. ด้านการรักษาความลับ
4. ด้านความรับผิดชอบต่อผูร้ ับบริ การ
5. ด้านความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ ผูเ้ ป็ นหุน้ ส่ วน บุคคลหรื อนิติ

4.10
4.04
4.09

0.51
0.52
0.50

มาก
มาก
มาก

บุคคล ที่ผปู ้ ระกอบวิชาชีพปฏิบตั ิหน้าที่ให้
6. ด้านความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่ วมวิชาชีพ และจรรยาบรรณทัว่ ไป

3.98

0.48

มาก

ภาพรวม

4.05

0.41

มาก

ซื่อสัตย์สุจริ ต

จากตารางที่ 1 พบว่า ภาพรวมของการปฏิ บัติตามหลักจรรณยาบรรณวิชาชี พบัญชี อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 จําแนกเป็ นรายด้านได้ดงั นี้
1. ด้านการรักษาความลับ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10
2. ด้านความรู ้ ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิ บตั ิ งาน และด้านความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ ้น
ผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วน บุคคลหรื อนิติบุคคล ที่ผปู ้ ระกอบวิชาชีพปฏิบตั ิหน้าที่ให้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน เท่ากับ 4.09
3. ด้านความรับผิดชอบต่อผูร้ ับบริ การ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04
4. ด้านความโปรงใส ความเป็ นอิสระ ความเที่ยงธรรม และความซื่อสัตย์สุจริ ต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99
5. ด้านความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่ วมวิชาชีพ และจรรยาบรรณทัว่ ไป มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98
ตารางที่ 2 การทดสอบสมมุติฐานการปฏิบตั ติ ามหลักจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีกบั คุณภาพของงบ
การเงิน
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

r

Sig

1. ด้านความโปร่ งใส ความเป็ นอิสระ ความเที่ยงธรรม และความ

3.99

0.31

0.00

2. ด้านความรู ้ ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบตั ิงาน

4.09

0.35

0.01

3. ด้านการรักษาความลับ
4. ด้านความรับผิดชอบต่อผูร้ ับบริ การ
5. ด้านความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ ผูเ้ ป็ นหุน้ ส่ วน บุคคลหรื อนิติ

4.10
4.04
4.09

0.37
0.36
0.35

0.01
0.02
0.01

3.98

0.30

0.03

4.05

0.41

มาก

ซื่อสัตย์สุจริ ต

บุคคล ที่ผปู ้ ระกอบวิชาชีพปฏิบตั ิหน้าที่ให้
6. ด้านความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่ วมวิชาชีพ และจรรยาบรรณทัว่ ไป
ภาพรวม
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จากตารางที่ 2 เมื่ อ ทําการทดสอบสมมติ ฐ านโดยการหาค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พัน ธ์ ข องเพี ย ร์ สั น
(Pearson correlation) สรุ ปได้ดงั นี้
สมมติ ฐ านที่ 1. ด้านความโปร่ ง ใส ความเป็ นอิ ส ระ ความเที่ ย งธรรม และความซื่ อ สั ต ย์สุ จ ริ ต มี
ความสัมพันธ์กบั กับคุณภาพของงบการเงินของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีในบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความโปรงใส ความเป็ นอิสระ ความเที่ยงธรรม และความซื่อสัตย์สุจริ ต
มีความสัมพันธ์กบั คุณภาพของงบการเงิน โดยมีค่า Sig. เท่ากับ 0.00 (r = 0.31) จึงยอมรับสมมติฐานที่ 1
สมมติ ฐ านที่ 2. ด้านความรู ้ ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิ บัติ งานมี ค วามสัม พัน ธ์ กับ กับ
คุณภาพของงบการเงินของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีในบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความรู ้ ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบตั ิงานมีความสัมพันธ์
กับคุณภาพของงบการเงิน โดยมีค่า Sig. เท่ากับ 0.01 (r = 0.35) จึงยอมรับสมมติฐานที่ 2
สมมติฐานที่ 3. ด้านการรั กษาความลับมีความสัมพันธ์กับกับคุ ณภาพของงบการเงิ นของผูป้ ระกอบ
วิชาชีพบัญชีในบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การรักษาความลับมีความสัมพันธ์กบั คุณภาพของงบการเงิน โดยมีค่า
Sig. เท่ากับ 0.01 (r = 0.37) จึงยอมรับสมมติฐานที่ 3
สมมติฐานที่ 4. ด้านความรับผิดชอบต่อผูร้ ับบริ การมีความสัมพันธ์กบั กับคุณภาพของงบการเงิ นของ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีในบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การรักษาความลับมีความสัมพันธ์กบั คุณภาพของงบการเงิน โดยมีค่า
Sig. เท่ากับ 0.02 (r = 0.36) จึงยอมรับสมมติฐานที่ 4
สมมติ ฐ านที่ 5. ด้านความรั บ ผิดชอบต่อผูถ้ ื อหุ ้น ผูเ้ ป็ นหุ ้นส่ วน บุ คคลหรื อนิ ติบุ คคล ที่ ผูป้ ระกอบ
วิช าชี พ ปฏิ บัติ ห น้าที่ ให้มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ กับ คุ ณ ภาพของงบการเงิ น ของผูป้ ระกอบวิช าชี พ บัญ ชี ในบริ ษ ัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การรักษาความลับมีความสัมพันธ์กบั คุณภาพของงบการเงิน โดยมีค่า
Sig. เท่ากับ 0.01 (r = 0.35) จึงยอมรับสมมติฐานที่ 5
สมมติฐานที่ 6. ด้านความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่ วมวิชาชีพ และจรรยาบรรณทัว่ ไปมีความสัมพันธ์กบั กับ
คุณภาพของงบการเงินของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีในบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านพบว่า ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ เพื่ อ นร่ ว มวิช าชี พ และจรรยาบรรณทั่ว ไปมี
ความสัมพันธ์กบั คุณภาพของงบการเงิน โดยมีค่า Sig. เท่ากับ 0.01 (r = 0.35) จึงยอมรับสมมติฐานที่ 6

6. อภิปรายผล

การศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่างการปฏิ บัติ ต ามหลัก จรรยาบรรณกับ คุ ณ ภาพของงบการเงิ น ของ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีในบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สามารถอภิปรายผลการวิจยั ได้
ว่าการปฏิบตั ิตามหลักจรรณยาบรรณทั้ง 6 ด้าน ส่ งผลต่อคุณภาพและความน่าเชื่อถือของงบการเงินซึ่ งสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของฐิติรัตน์ มีมาก (2558) ได้ศึกษาเรื่ องสภาพแวดล้อมในการทํางาน และความรู ้ความสามารถของนัก
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บัญชี ที่ส่งผลต่อคุณภาพของรายงานการเงิ นของธุรกิ จ SMEs ในจังหวัดนครราชสี มา ทําการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจยั คือ ผูท้ าํ บัญชีของธุรกิจ SMEs ในจังหวัดนครราชสี มา จํานวน
283 คน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป ทางสถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า
สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์ถดถอยพหุ คูณ ผลการวิจยั พบว่าสภาพแวดล้อมในการทํางาน ในด้าน
ความสามารถในหน้าที่ ของบุคลากร ด้านคุณค่า ความซื่ อสัตย์ และจรรยาบรรณ และด้านการมอบหมายอํานาจ
หน้าที่ส่งผลต่อคุณภาพรายงานการเงินของธุรกิ จ SMEs ในจังหวัดนครราชสี มา โดยส่ งผลถึงร้อยละ 54.40 และ
ความรู ้ความสามารถของนักบัญชี ในด้านจรรยาบรรณทางวิชาชี พ ด้านความรู ้ทางวิชาชี พ และด้านทักษะทาง
วิชาชี พ ส่ งผลต่อคุณ ภาพรายงานการเงิ นของธุ รกิ จ SMEs ในจังหวัดนครราชสี มา โดยส่ งผลถึ งร้ อยละ 66.50
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ธุรกิจ SMEs ในจังหวัดนครราชสี มา สามารถนําผลการวิจยั ที่ได้มาปรับปรุ ง
ในสถานประกอบการสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ ดีและเป็ นแนวทางในการพัฒ นาศักยภาพของบคุ ลากร
ทางการบัญชีของธุรกิจ SMEs ให้มีความรู ้ความสามารถ และมีการนําเสนอข้อมูลทางการบัญชีที่มีคุณภาพ ทําให้ผู ้
ที่เกี่ยวข้องสามารถนําข้อมูลทางการบัญชีไปใช้ได้ อย่างถูกต้องและรวดเร็ ว และสอดคล้องกับงานวิจยั ของจํานงค์
จันทโชโต (2558) ได้ทาํ การศึ กษาเรื่ องคุณภาพของรายงานการเงินบริ ษทั จดทะเบี ยน ในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย ผลของการวิเคราะห์ปัจจัยทําให้ได้ตวั วัด 22 ตัวประกอบด้วย 6 ปั จจัยได้แก่ (1) นโยบายทางบัญชี (2)
จริ ยธรรม ส่ วนบุคคลตามหลักอุดมคตินิยม (3) จริ ยธรรมบุคคลตามหลักสัมพัทธนิ ยม (4) วัฒนธรรมองค์กร (5)
ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริ ษทั และ (6) คุณภาพการสอบบัญชี เมื่อนําปั จจัยทั้ง 6 มาหาความสัมพันธ์
กับตัวแปรคุณภาพ ของรายงานการเงิน ด้วยวิธีการวิเคราะห์สมการถดถอยพบว่า (1) ปั จจัยจริ ยธรรมบุคคลตาม
หลักอุดมคตินิยม (2) ปั จจัย วัฒนธรรมองค์กร (3) ปั จจัยความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั และ (4) ปั จจัย
คุณภาพการสอบบัญชี ส่งผลทางบวกต่อคุณภาพของรายงานการเงิ น สําหรับปั จจัยนโยบายทางบัญชี และปั จจัย
จริ ยธรรมส่ วนบุคคลตามหลัก สัมพัทธนิ ยมไม่ส่งผลต่อคุณภาพรายงานการเงินของบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย สําหรับผูส้ นใจศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อคุณภาพของรายงานการเงิน สามารถทําวิจยั โดย
การวิเคราะห์ ขอ้ มูลทุ ติยภูมิหรื ออาจศึ กษาโดยใช้แบบจําลองของ Jones ที่ ทาํ การปรับปรุ งเพื่อนํามาเป็ นตัววัด
สําหรับวิเคราะห์ตวั เลขในงบการเงินถึงวิธีการจัดการกําไร

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
จากการความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิ บตั ิตามหลักจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีกบั คุณภาพ
ของงบการเงินในบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เพื่อเป็ นแนวทางให้กบั ผูบ้ ริ หาร และผู ้
ประกอบวิชาชี พบัญชี ได้เล็งเห็ นถึ งความสําคัญของการปฏิ บตั ิ ตามหลักจรรณยาบรรณว่ามี ความสัมพันธ์หรื อ
ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของงบการเงินหรื อคุณภาพ อีกทั้งยังเป็ นประโยชน์ให้กบั สภาวิชาชีพบัญชีสามารถนําผล
ที่ได้จากงานวิจยั ไปใช้การพัฒนาปรับปรุ งและรณรงค์ให้ผปู ้ ระวิชาชีพบัญชีปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ รวมถึงมีการ
แก้ไขจรรยาบรรณให้มี ความสอดคล้องกับ ผูป้ ฏิ บัติที่ ส ามารถปฏิ บตั ิ ได้ต รงกับ ความเป็ นจริ ง และควรมี การ
ส่งเสริ มการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับเรื่ องจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีอย่างสมํ่าเสมอ
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7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
การศึกษามีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบตั ิตามหลักจรรยาบรรณกับคุณภาพของงบการเงิน
ของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีของผูท้ าํ บัญชีที่ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรื อพนักงานบัญชี
ปฏิบตั ิงานในสํานักงานบัญชีเพื่อนําผลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุ งให้วิชาชีพบัญชีเพิ่มความน่าเชื่อถือมาก
ยิง่ ขึ้นและสร้างความน่าเชื่อถือและชื่อเสี ยงของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีต่อไป

8. กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึ กษางานวิจยั ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ สาระพัด ที่ได้กรุ ณาสละเวลา
ให้ ค วามรู ้ คําปรึ ก ษาและคําแนะนําอัน เป็ นประโยชน์ ที่ มี คุ ณ ค่ าอย่างดี ย่ิง รวมทั้งการตรวจสอบแก้ไขและ
ปรับปรุ งงานวิจยั โดยตลอดจนเสร็ จสมบูรณ์
นอกจากนั้นผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณ คณาจารย์คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรี ปทุม รวมทั้งครอบครัวที่คอยให้ความ
สนับสนุน แสดงความห่ วงใย ให้กาํ ลังใจ ให้คาํ แนะนําและมีส่วนช่วยเหลือเป็ นอย่างดีเสมอมาซึ่ งทําให้งานวิจยั
ฉบับนี้สาํ เร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
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การเงินทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
THE IMPACT OF CORPORATE GOVERNANCE ON CREDIT RISK
MANAGEMENT OF THE FINANCIAL INSTITUTIONS LISTED ON
THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND.
อุปพันธ์ ทวีผล
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
E-mail: upaphan.ta@spu.ac.th
บทคัดย่ อ

การศึกษาวิจยั เรื่ อง ผลกระทบของการกํากับดูแลกิจการกับการบริ หารความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อของสถาบัน
การเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของการกํากับดูแล
กิจการกับการบริ หารความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อของสถาบันการเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
โดยเก็บข้อมูลจากสถาบันการเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงปี 2555-2559 โดยการ
กํา กั บ ดู แ ลกิ จ การ ประกอบด้ ว ย ขนาดของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ประสบการณ์ ข องคณะ
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง และค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ หาร ส่ วนการบริ หารความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อวัด
จากอัต ราส่ วนเงิ น ให้สิน เชื่ อด้อ ยคุ ณ ภาพต่อ สิ น เชื่ อรวม โดยนําข้อมู ลมาวิเคราะห์ สถิ ติเชิ งพรรณนาและการ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis: MRA) เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของตัวแปรต้นที่มี
ต่อตัวแปรอิสระที่เกี่ยวข้องที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
ผลการวิจัย พบว่า การกํากับ ดู แ ลกิ จการ ประกอบด้วย ขนาดของคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง
ประสบการณ์ ของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ หารมีผลกระทบต่อ
ความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ อของสถาบันการเงินที่จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย อย่างมีนัยสําคัญที่
ระดับ 0.05
คําสําคัญ: การกํากับดูแลกิจการ ความเสี่ ยง สิ นเชื่อ

ABSTRACT

The study of The Impact of Corporate Governance on Risk Management for credit of the Financial
Institutions listed on the Stock Exchange of Thailand. The objective of this study was to analyzed impact of
corporate governance to credit risk management of listed financial institute in stock exchange of Thailand. Data
was collected from listed financial institute in stock exchange of Thailand between (B.E.) 2555 – 2559.
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Corporate governance includes size of risk management committee, experience of management committee and
compensation of executive board. Credit risk management was the ratios of non-performing loans and total
loan. Descriptive statistics and Multiple Regression Analysis (MRA) were used for analyse Independent
variables affecting dependent variable at the significant level of 0.05.
The result found that corporate governance which were size of risk management committee,
experience of management committee, and compensation of executive board, was significant impact to credit
risk management of listed financial institute in stock exchange of Thailand at 0.05.
KEYWORDS: Corporate Governance, Risk, Credit.

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

ในปี 2558 เป็ นปี ที่ ถือว่ายากสําหรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิ จ โดยเศรษฐกิ จโลกที่ ฟ้ื นตัวเปราะบาง ได้
ส่ งผลกระทบต่ อ ภาคการส่ งออกของไทยให้ อ ยู่ในภาวะอ่ อนแอ โดยทั้งปี หดตัว ถึ งร้ อ ยละ 5.8 ซึ่ ง เป็ นอัต รา
หดตัวลึกสุ ดในรอบ 6 ปี ขณะที่กิจกรรมเศรษฐกิจในประเทศอยูใ่ นทิศทางฟื้ นตัวเช่นกัน การลงทุนในภาคธุรกิจ
ยังคงมี กาํ ลังการผลิตเพียงพอ ผูป้ ระกอบการส่ วนใหญ่รอภาพความชัดเจนของการฟื้ นตัวของเศรษฐกิ จ ทําให้
การลงทุนใหม่หรื ขยายกําลังการผลิตน้อยมาก อย่างไรก็ดีในช่วงครึ่ งปี หลัง เศรษฐกิจมีสัญญาณดีข้ ึนเนื่ องจากมี
ปั จจัยบวกจากการขับเคลื่ อนของภาครัฐผ่านการเร่ งเบิ กจ่ ายงบประมาณ มีการกระตุน้ เศรษฐกิ จระยะสั้น เช่ น
การช่ ว ยเหลื อ ผู ้มี ร ายได้ น้ อ ย และการกระตุ ้น การลงทุ น ขนาดเล็ ก การส่ ง เสริ ม SMEs การกระตุ ้น ภาค
อสังหาริ มทรัพย์ เป็ นต้น สําหรับธุรกิจธนาคารพาณิ ชย์ในปี 2559 คาดว่าจะมีทิศทางการดําเนินงานที่ดีข้ ึน ตามการ
ปรับดี ข้ ึ นของภาวะเศรษฐกิ จจากการฟื้ นตัวของภาครั ฐและเอกชน โดยเฉพาะมาตรการการลงทุ นโครงสร้ าง
พื้นฐานของรัฐ อย่างไรก็ตามคุณ ภาพสิ นเชื่ อในปี นี้ ยงั คงเป็ นที่ น่ากังวล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้องกับสิ นค้าโภคภัณฑ์ซ่ ึ งยังตกตํ่าอยู่ สิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัยจะยังคงเติบโตได้ดี อย่างไรก็ตามสิ นเชื่อส่วนบุคคล
และสิ นเชื่ อบัตรเครดิ ตมีแนวโน้มคุณภาพสิ นเชื่ อด้อยลงตามการชะลอตัวของการบริ โภคเอกชน การพิจารณา
สิ นเชื่อและภาระผูกพันเป็ นกิจกรรมที่สาํ คัญในธุรกิจธนาคารพาณิ ชย์ เพราะเป็ นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้หลัก
ของธนาคาร ในขณะเดี ยวกัน ก็อ าจทําให้รายได้ข องธนาคารอยู่ในความเสี่ ยงเช่ น กัน ความเสี่ ยงด้านสิ น เชื่ อ
เป็ นความเสี่ ยงที่จะเกิดส่ วนสู ญเสี ยแก่ธนาคาร อันเนื่ องมากจากผูก้ ูไ้ ม่สามารถชําระหนี้ ตามข้อผูกพันตามสัญญา
ต่อธนาคาร การบริ หารความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อที่ มีประสิ ทธิ ภาพ เป็ นปั จจัยสําคัญยิ่งต่อความมัน่ คงและแข็งแกร่ ง
ของธนาคารทั้งในปั จจุบนั และในอนาคต (ธนาคารทหารไทย, 2558)
การดําเนิ นธุ รกิจทุกองค์กรมีวตั ถุประสงค์ในการประกอบการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ในระดับ สู งสุ ด แต่ ก ารกระทําทุ ก อย่างไม่ แ น่ ว่าจะประสบความสําเร็ จ เสมอไป องค์ก รย่อ มเผชิ ญ กับ ความ
ไม่แน่ นอน ซึ่ งไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้าได้ และผลกระทบของเหตุการณ์ที่มีต่อองค์กรอาจมีท้ งั ด้านลบ(ความ
เสี่ ยง)และด้านบวก (โอกาส)(ศิลปพร ศรี จนั่ เพชร, 2555)
หลักการของการบริ หารความเสี่ ยงมีพ้ืนฐานมาจากแนวคิดที่ วา่ องค์กรดํารงอยูไ่ ด้ เมื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
หรื อคุณค่าเพิ่มให้กบั ผูม้ ีส่วนได้เสี ยขององค์กร ทั้งความเสี่ ยงและโอกาสจะส่ งผลต่อการเพิ่มหรื อลดมูลค่าให้กบั
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ผูม้ ีส่วนได้เสี ยขององค์กร การบริ หารความเสี่ ยงจะเป็ นเครื่ องมือที่ ช่วยให้ผูบ้ ริ หารจัดการกับความไม่แน่ นอน
ความเสี่ ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิ ทธิผล ซึ่ งเป็ นการเพิ่มความสามารถขององค์กรในการเพิ่มมูลค่า
ให้กบั ผูม้ ีส่วนได้เสี ยขององค์กร จึงกล่าวได้วา่ ผูบ้ ริ หารขององค์กรมีหน้าที่ในการสร้างมูลค่าเพิ่มสู งสุ ดให้กบั ผูม้ ี
ส่วนได้เสี ยขององค์กร โดยการกําหนดกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับการเติบโตผลตอบแทนและความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้อง
อย่างมีประสิ ทธิภาพและมีประสิ ทธิผลและสอดคล้องกับเป้ าหมายขององค์กรโดยรวม(ศิลปพร ศรี จนั่ เพชร, 2555)
ดังนั้นบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรที่สาํ คัญในการบริ หารความเสี่ ยงจะประกอบด้วย
ผูบ้ ริ หาร คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ ผูจ้ ดั การฝ่ าย เจ้าหน้าที่บริ หารความเสี่ ยง คณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง และผูต้ รวจสอบภายใน เป็ นต้น สิ่ งที่ ผูบ้ ริ หารควรตระหนักไว้เสมอคื อ การบริ หารความเสี่ ยงเป็ น
กระบวนการที่ ตอ้ งปฏิ บตั ิอย่างต่อเนื่ องและต้องมีการทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา (ศิลปพร ศรี จนั่ เพชร, 2555)
การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ จึงมุ่งเน้นศึกษาถึงผลกระทบของการกํากับดูแลกิจการกับการบริ หารความเสี่ ยง
ด้านสิ นเชื่อของสถาบันการเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งงานวิจยั นี้จะทําให้ทราบถึง
ปั จจัยใดที่มีผลกระทบต่อความเสี่ยงด้านสิ นเชื่อ เพราะสถาบันการเงินจะได้หาวิธีการป้ องกันความเสี่ ยงได้ถูกวิธี
ยิง่ ขึ้น

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

เพื่อศึกษาผลกระทบของการกํากับดูแลกิจการกับการบริ หารความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อของสถาบันการเงินที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

การวิจยั เรื่ อง ผลกระทบของการกํากับดูแลกิจการกับการบริ หารความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อของ
สถาบันการเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ศึกษาทฤษฎีและงานวิจยั ทําให้ได้กรอบ
แนวคิดในการวิจยั ดังนี้
การกํากับดูแลกิจการ
- ขนาดของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
- ประสบการณ์ของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
- ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ หาร

ความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ อ

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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4.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั เรื่ อง ผลกระทบของการกํากับดูแลกิจการกับการบริ หารความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อของสถาบัน
การเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ โดยศึกษาข้อมูลจากรายงานงบ
การเงิ น รวมของสถาบั น การเงิ น ที่ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทยในช่ ว งปี 2555-2559
ประกอบด้วยงบกําไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน งบกระแสเงินสดหมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายงาน
ประจําปี รวมทั้งตําราวิชาการ เอกสารประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
กลุ่มประชากรที่ใช้สําหรับเก็บรวบรวมข้อมูลคือสถาบันการเงินที่ จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย ในช่วงปี 2555-2559 โดยเลือกแบบเจาะจง
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรอิสระของการวิจยั ครั้งนี้คือการกํากับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบด้วย
1. ขนาดของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง วัดค่าจาก จํานวนของคณะกรรมการบริ หารความ
เสี่ ยงทั้งหมด
2. ประสบการณ์ของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง วัดค่าจาก จํานวนปี ในการทํางานตําแหน่ง
กรรมการบริ หารความเสี่ ยงขององค์กร
3. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ หาร วัดค่าจาก ค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้นของคณะกรรมการ
บริ หาร
ตัวแปรตามของการวิจยั ครั้งนี้ คือการบริ หารความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ อ วัดค่าจากอัตราส่ วนเงิ นให้สินเชื่ อ
ด้อยคุณภาพต่อสิ นเชื่อรวม
4.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ครั้งนี้ คือ แบบบันทึกข้อมูล โดยผูว้ จิ ยั จะทําการเก็บข้อมูล
ของสถาบันการเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยในช่วงปี 2555-2559 บริ ษทั จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลทุ ติยภูมิ (Secondary Data) จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย ซึ่ งสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ที่ www.set.or.th รวมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูลงบการเงิ นบางส่ วนจาก
เว็บ ไซต์ สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํา กั บ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ซึ่ งสามารถเข้า ถึ ง ข้อ มู ล ได้ ที่
www.setsmart.com เป็ นข้อมูลอนุกรมเวลา (Time Series Data) อยูใ่ นช่วงระหว่างปี พ.ศ.2555-2559 รวม 5 ปี
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูศ้ ึกษาได้ทาํ การเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว จะทําการประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติ
ดังต่อไปนี้
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1. สถิติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ ขอ้ มูลเกี่ ยวกับการแจกแจงหรื อ
อธิ บายลักษณะทัว่ ไปของข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาทัว่ ไป สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ยของข้อมูล (Mean) ค่าสู งสุ ดของ
ข้อมูล (Maximum) ค่าตํ่าสุดของข้อมูล (Minimum) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูล (Standard Deviation)
2. สถิ ติ เชิ ง อนุ ม าน (Inferential Statistics) โดยนําข้อ มู ล ที่ ไ ด้ท้ ังหมดมาวิเคราะห์ ข ้อ มู ล โดยใช้
เทคนิ ค ทางสถิ ติ ด้ว ยโปรแกรมสําเร็ จ รู ป ทางคอมพิ ว เตอร์ คื อ การวิเคราะห์ ก ารถดถอยเชิ ง พหุ คู ณ (Multiple
Regression Analysis: MRA) ซึ่ งเป็ นการประมาณค่าในการวิเคราะห์ การถดถอย เพื่อวิเคราะห์ ถึงความสัมพันธ์
ของตัวแปรที่เกี่ยวข้องว่ามีความสัมพันธ์กนั หรื อไม่ และมีความสัมพันธ์กนั ในลักษณะใด ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

5. สรุ ปผลการวิจัย

การวิจยั เรื่ อง ผลกระทบของการกํากับดู แลกิ จการกับการบริ หารความเสี่ ยงด้านสิ น เชื่ อของสถาบัน
การเงิ น ที่ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลักทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทย ผลการวิเคราะห์ ข ้อมู ลการกํากับ ดู แ ลกิ จ การ ซึ่ ง
ประกอบด้วย ขนาดของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ประสบการณ์ ของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ หาร และความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อ แสดงข้อมูลดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าตํ่าสุด สูงสุด ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการกํากับดูแลกิจการและความเสี่ ยงด้าน
สิ นเชื่อ
การกํากับดูแลกิจการ
ขนาดของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง

ค่าตํ่าสุ ด
2.00

ค่าสู งสุ ด
12.00

ค่าเฉลี่ย
5.34

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
2.56

1.00

11.00

3.94

2.13

27,590.26

35,319.71

3.00

1.17

ประสบการณ์ของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ หาร

4,856.00 184,227.78

ความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อ

1.40

6.00

จากตารางที่ 1 สามารถอธิ บายค่าตํ่าสุด ค่าสูงสูด ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการกํากับดูแล
กิจการและความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อได้ดงั นี้
1. ขนาดของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง มีจาํ นวนตํ่าสุ ดเท่ากับ 2 คน จํานวนสู งสุดเท่ากับ 12 คน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.34 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.56 ตามลําดับ
2. ประสบการณ์ของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง มีจาํ นวนตํ่าสุดเท่ากับ 1 ปี จํานวนสูงสุ ดเท่ากับ 11
ปี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.13 ตามลําดับ
3. ค่ าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ห าร มี มู ล ค่ าตํ่าสุ ด เท่ ากับ 4,856,000 บาท มู ล ค่ าสู งสุ ด เท่ ากับ
184,227,000 บาท มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 27,590,260.34 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 35,319,170 บาท
4. ความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อ มีจาํ นวนตํ่าสุ ดเท่ากับ 1.40 จํานวนสู งสุ ดเท่ากับ 6 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.17 ตามลําดับ
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การทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 2 การทดสอบสมมติฐานการกํากับดูแลกิจการส่งผลต่อความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อของสถาบันการเงินที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Standardized
Coefficients
การกํากับดูแลกิจการ
ขนาดของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง

Beta
0.47

t
3.39

Sig.
0.00

ประสบการณ์ของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง

0.50

2.51

0.02

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ หาร

0.28

-1.81

0.04

N = 10 R2 = 0.30 F = 3.20 Sig = 0.01

จากตารางที่ 2 สามารถแสดงการทดสอบสมมติฐานการกํากับดูแลกิจการส่ งผลต่อความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อ
ของสถาบันการเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ดงั นี้
สมมติฐานที่ 1. ขนาดของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงมีผลกระทบเชิงบวกอย่างมีนยั สําคัญต่อความ
เสี่ ยงด้านสิ นเชื่อของสถาบันการเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ขนาดของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงมีผลกระทบเชิงบวกอย่างมี
นัยสําคัญต่อความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อของสถาบันการเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีค่า
Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสําคัญ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 2. ประสบการณ์ของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงมีผลกระทบเชิงบวกอย่างมีนยั สําคัญ
ต่อความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อของสถาบันการเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ประสบการณ์ของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงมีผลกระทบเชิงบวก
อย่างมีนยั สําคัญต่อความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ อของสถาบันการเงินที่ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
โดยมีค่า Sig. เท่ากับ 0.02 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสําคัญ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 3. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ หารมีผลกระทบเชิ งบวกอย่างมีนัยสําคัญต่อความ
เสี่ ยงด้านสิ นเชื่อของสถาบันการเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผลการทดสอบสมมติ ฐานพบว่า ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ หารมี ผลกระทบเชิ งบวกอย่างมี
นัยสําคัญต่อความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อของสถาบันการเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีค่า
Sig. เท่ากับ 0.04 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสําคัญ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน

6. อภิปรายผล

การวิจยั เรื่ อง ผลกระทบของการกํากับดูแลกิจการกับการบริ หารความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อของสถาบัน
การเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สามารถอภิปรายผลการวิจยั ได้ดงั นี้
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การกํากับดูแลกิจการ ประกอบด้วย ขนาดของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ประสบการณ์ของคณะ
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง และค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ หารมีผลกระทบเชิ งบวกอย่างมีนัยสําคัญต่อ
ความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ อของสถาบันการเงิ นที่ จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของEllis Kofi Akwaa-Sekyi and Jordi Moreno Gene (2015) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ องผลกระทบของการควบคุม
ภายในเกี่ ยวกับความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ อในกลุ่มธนาคารสเปน พบว่าการควบคุมภายในมีผลกระทบต่อความเสี่ ยง
ด้านสิ นเชื่อของธนาคาร โดยเฉพาะอย่างยิง่ สภาพแวดล้อม การควบคุมการบริ หารความเสี่ ยง การควบคุมกิจกรรม
และการตรวจสอบ ซึ่ งหากมองที่ ต ัว แปรทั้ง หมดแล้ว พบว่า จํา นวนคณะกรรมการ ความเชี่ ย วชาญของ
คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ อัตราส่ วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก อายุของธนาคาร และธนาคารที่ ให้
บริ ษทั ชั้นนําตรวจสอบบัญชี ส่ งผลกระทบต่อความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พรรณทิพย์
อย่างกลัน่ วลิดา พลาลํา สมชายเลิศสกุลศรี สอนไซ สิ ลาเพ็ดและมนตรี ช่วยชู (2560) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ องผลกระทบ
ของระบบการควบคุมภายในต่อความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อของธนาคารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย พบว่า ระบบการควบคุ ม ภายใน ซึ่ งประกอบด้ว ย จํา นวนครั้ งที่ มี ก ารประชุ ม ประสบการณ์ ข องคณะ
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง และคณะกรรมการตรวจสอบมีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบต่อสิ นเชื่อด้านเครดิต
และสอดคล้องกับงานวิจัยของยุวดี เครื อรัฐติ กาล (2557) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกลไกการกํากับดู แล
กิจการกับตัวชี้วดั ความสามารถในการทํากําไรของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI พบว่าตัวแปรที่ มี
ความสัมพันธ์ต่ออัตราส่ วนราคาต่อกําไรต่อหุ ้น ได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการ โดยมี ค วามสัมพันธ์ในทิ ศทาง
ตรงกันข้ามและ สอดคล้องกับ Olaoye Clement Olatunji (2009) ได้ศึกษาผลกะทบของการควบคุมภายในของ
ธนาคารในประเทศไนจีเรี ย พบว่าหากธนาคารมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิ ทธิ ภาพและมีมาตรการในการ
ควบคุมที่ดีจะช่วยให้มีการป้ องกันการทุจริ ตของธนาคารได้
จากผลการวิ จั ย จะพบว่ า ขนาดของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ประสบการณ์ ข องคณะ
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง และค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ หารมีผลกระทบเชิ งบวกอย่างมีนัยสําคัญต่อ
ความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อของสถาบันการเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น ทําให้ทราบว่า
หากสถาบันการเงินมีคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงมาก มีประสบการณ์ในการทํางานสู งและได้รับค่าตอบแทน
สู งจะทําให้มีความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ อสู งไปด้วย นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงมี บทบาทสําคัญเป็ น
อย่างมากต่อความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ อที่ เกิ ดขึ้นกับสถาบันการเงิ น รวมถึงค่าตอบแทนที่ สถาบันการเงิ นจ่ายให้กับ
คณะกรรมการบริ หารด้วย ดังนั้นจึงควรให้ความสําคัญกับจํานวนคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ประสบการณ์
ในการทํางานของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงและรวมถึงค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ หารที่ สถาบัน
การเงินอาจต้องนํามาพิจารณากันอีกครั้งหนึ่ง

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้มีประโยชน์เพราะช่วยให้เข้าใจถึงหลักการกํากับดูแลกิจการที่มีผลต่อการบริ หาร
ความเสี่ ยงที่ เกิ ดขึ้นของสถาบันการเงิ น สถาบันการเงิ นควรให้ความสําคัญกับคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
ประสบการณ์ในการทํางานด้านการบริ หารความเสี่ ยงและการพิจารณาให้ค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริ หาร
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เนื่องจากมีผลต่อความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อขององค์กรโดยเฉพาะความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อ เพราะสถาบันการเงินถือเป็ น
องค์กรที่รวบรวมแหล่งเงินทุน เงินออมของประชาชนหรื อนักลงทุนต่าง ๆ และนําไปให้ธุรกิจหรื อองค์กรต่าง ๆ
กูเ้ งิน จึ งถือเป็ นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนที่ มีความสําคัญอย่างยิ่งของประเทศ ในขณะเดี ยวกันสถาบันการเงิ นก็มี
หนี้สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เป็ นจํานวนมาก ซึ่งทําให้เกิดความเสี่ ยงต่อสถาบันการเงินค่อนข้างสูง จึงทําให้สถาบัน
การเงิ นต้องกลับมาพิจารณาถึงปั จจัยต่าง ๆ ที่ ก่อให้เกิ ดความเสี่ ยงแก่สถาบันการเงิ น และยิ่งเป็ นความเสี่ ยงด้าน
สิ นเชื่อยิง่ ทําให้สถาบันการเงินต้องให้ความสําคัญเป็ นอย่างมาก
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
การศึกษาวิจยั ในครั้งต่อไปนั้น ควรหาตัวแปรหรื อผลกระทบต่อความเสี่ ยงของสถาบันการเงินในด้าน
อื่น เช่น ความเสี่ ยงด้านการดําเนิ นงานขององค์กร ความเสี่ ยงต่อการนําเงิ นออมหรื อเงินทุนที่ ได้มาไปลงทุนใน
ด้านต่าง ๆ เช่น การให้กยู้ ืม การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อการลงทุนในกองทุน เป็ นต้น ในขณะที่ตวั แปรต้น
อาจปรับเปลี่ยนจากการกํากับดู แลกิ จการซึ่ งเป็ นตัวแปรที่ เกิ ดจากภายในสถาบันการเงิ น เป็ นตัวแปรที่ เกิ ดจาก
ภายนอกสถาบันการเงินเช่น อัตราดอกเบี้ย ภาวะเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม เป็ นต้น

8. กิตติกรรมประกาศ

ความสําเร็ จในงานวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึ กษางานวิจยั รองศาสตราจารย์ สุ ขจิตต์
ณ นคร ที่ได้กรุ ณาสละเวลาให้ความรู ้ คําปรึ กษาและคําแนะนําอันเป็ นประโยชน์ที่มีคุณค่าอย่างดียงิ่ รวมทั้งการ
ตรวจสอบแก้ไขและปรับปรุ งงานวิจยั โดยตลอดจนเสร็ จสมบูรณ์
นอกจากนั้นผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณ คณาจารย์คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรี ปทุม รวมทั้งครอบครัวที่คอยให้ความ
สนับสนุน แสดงความห่ วงใย ให้กาํ ลังใจ ให้คาํ แนะนําและมีส่วนช่วยเหลือเป็ นอย่างดีเสมอมาซึ่ งทําให้งานวิจยั
ฉบับนี้สาํ เร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
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การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของภาวะผูน้ าํ ที่มีต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร
อุ ต สาหกรรมเคมี ภ ัณ ฑ์ ในนิ ค มอุ ต สาหกรรมบางปู ใช้วิ ธี ก ารวิ จัย เชิ ง สํ า รวจ ประชากรคื อ บุ ค ลากรใน
อุตสาหกรรมเคมีภณั ฑ์ จํานวน 1,371 คน สามารถกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างได้ 310 คน จากสู ตรการคํานวณของ
Taro Yamane วิธีการสุ่ มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบแบ่ งชั้น เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คื อ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ ถดถอยแบบพหุ คูณ
ผลการวิจยั พบว่า ภาวะผูน้ ํา ด้านภาวะผูน้ ําการเปลี่ ยนแปลง และด้านภาวะผูน้ ําการแลกเปลี่ ยน มี ผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์การของบุ คลากรอุตสาหกรรมเคมีภณ
ั ฑ์ ในนิ คมอุตสาหกรรมบางปู อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
คําสําคัญ : ภาวะผูน้ าํ , ความผูกพันต่อองค์การ

ABSTRACT

The objectives of this research was to investigate the influence of leadership affecting organizational
commitment of the employees of chemical industry in Bang Poo Industrial Estate. The research applied survey
methodology. The population was 1,371 employees in chemical industry. The sample size was 310 employees,
calculated the sample size by using Taro Yamane method. The research also applied stratified random sampling
method. The research instrument were the questionnaires. Statistics for data analysis were percentage, mean,
standard division, and multiple regression analysis. The research results revealed that transformational
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leadership and transactional leadership affected organizational commitment of the employees of chemical
industry in Bang Poo Industrial Estate with a statistically significant level of 0.05.
KEYWORDS : leadership, organizational commitment

1. บทนํา

การบริ ห ารทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ เปรี ยบเสมื อนหัวใจและรากแก้วของการบริ หารงาน เนื่ อ งจากคนเป็ น
ทรัพยากรและปั จจัยการผลิตที่ สาํ คัญ ซึ่ งความสําเร็ จของงานจําเป็ นต้องอาศัยคน เพราะคนเป็ นผูป้ ฏิ บตั ิงานทุก
อย่างขององค์การ ยังไม่มีเครื่ องมือหรื อเทคโนโลยีใดสามารถทดแทนคนได้อย่างแท้จริ งและที่ สําคัญ คน เป็ น
ทรัพยากรที่มีอยูแ่ ล้วเป็ นสิ่ งเดียวซึ่งจะมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นในองค์การแตกต่างจากเครื่ องมือและเทคโนโลยีต่างๆ ที่
มีอยูย่ ง่ิ อยูน่ านมูลค่าจะลดลง หรื อเสื่ อมราคาลงถึงแม้วา่ องค์การจะมีงบประมาณเพียงพอ มีการจัดองค์การและการ
บริ หารที่ดี มีวสั ดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ สมบูรณ์สักเพียงใดจะไม่มีความหมาย หากไม่มีผูป้ ฏิ บตั ิหรื อผูป้ ฏิ บตั ิไม่ดี ไม่มี
ความรู ้ ความสามารถ ขาดความซื่ อสัตย์ สุ จริ ตและไม่ปฏิบตั ิอยูใ่ นระเบียบวินยั อันดี ส่ งผลให้การบริ หารงานให้
บรรลุ เป้ า หมายขององค์ก ารย่อ มดํา เนิ น ไปด้ว ยความยากยิ่ง เพราะเหตุ น้ ี การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์จึ ง มี
ความสําคัญ เนื่ องจากการบริ หารคนเป็ นเรื่ องที่ยงุ่ ยากซับซ้อน เพราะคนมีความรู ้สึกมีปัญหา และความต้องการ
แตกต่างกันไป (พระมหาสุเทพ สุเทวเมธี, 2556)
นอกจากนี้ การที่ องค์การต่างๆ จะสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพให้อยูก่ บั องค์การ จําเป็ นที่ จะต้อง
สร้างแรงจูงใจรวมถึงการสร้างความผูกพันในองค์การ ซึ่งผลดังกล่าวจะส่ งผลให้คนและงานจะเอื้อประโยชน์ต่อ
กัน เพราะคนเป็ นผูส้ ร้างงาน ในขณะที่งานเป็ นสิ่ งที่ ใช้ควบคุมพฤติกรรมของคนให้สอดคล้องกันในการทํางาน
ร่ วมกัน ซึ่ งจากความสัมพันธ์ดงั กล่าวจะเห็ นได้ว่าหากบุคลากรในองค์การได้รับการจูงใจในการทํางานให้เขา
เหล่านั้นได้บรรลุถึงความต้องการของตนแล้วก็จะก่อให้เกิดประสิ ทธิภาพในการทํางานและประสิ ทธิ ผลโดยรวม
ขององค์การ รวมถึงสามารถนําการจูงใจดังกล่าวมาสร้างความผูกพันในองค์การให้กบั คนในองค์การ
(ณัทพล โตบารมีกลุ , 2555)
ความผูกพัน ต่ อองค์การไม่ว่าด้านบรรทัดฐาน ด้านจิ ตใจ หรื อด้านคงอยู่ในองค์ก าร ล้วนส่ งผลให้
บุคลากรเกิดความรักในองค์การและทุ่มเทในการทํางานเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายขององค์การมากยิ่งขึ้น (Allen &
Meyer, 1990) ในการศึกษาครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้เลือกประชากรในการวิจยั คือ บุคลากรอุตสาหกรรมเคมีภณ
ั ฑ์ ในนิ คม
อุ ต สาหกรรมบางปู ซึ่ งเป็ นอุ ต สาหกรรมหนึ่ งในนิ ค มอุ ต สาหกรรมบางปู ภายใต้ก ารพัฒ นาจาก การนิ ค ม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) (Industrial Estate Authority of Thailand) ในปั จจุบนั บุคลากรอุตสาหกรรม
เคมีภณ
ั ฑ์ ในนิ คมอุตสาหกรรมบางปู มีความรู ้และความเชี่ยวชาญในแต่ละแผนก หากอุตสาหกรรมเคมีภณ
ั ฑ์มี
อัตราการสูญเสี ยบุคลากรจากการที่บุคลากรไม่มีความผูกพันต่อองค์การและอัตราการลาออกจํานวนมาก จะทําให้
ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู ้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการทํางาน ส่ งผลให้การดําเนิ นงานต้องล่าช้า
หรื ออาจต้องหยุดชะงัก อีกทั้งยังต้องสิ้นเปลืองงบประมาณในการสรรหาและฝึ กอบรมบุคลากรใหม่เหล่านั้น
ซึ่งพบว่า สถิติค่าตอบแทนบริ ษทั ไทย 2560 ค่าร้อยละของการปรับขึ้นเงินเดือนยังคงที่ พนักงานลาออก
สู งขึ้น เอออนเก็บสถิติโบนัส การปรับขึ้นเงินเดือนขององค์การในไทย พบปี 2560 บริ ษทั ไทยปรับเงินเดือนขึ้น
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เฉลี่ยร้อยละ 5.3 โบนัสเฉลี่ย 2.02 เดือน กลุ่มอุตสาหกรรมเคมีปรับขึ้นเฉลี่ยสูงที่สุด ร้อยละ 5.9 แสดงให้เห็นว่าคน
รุ่ น ใหม่ก ล้าตัดสิ น ใจลาออกมากขึ้ น สะท้อ นสู่ อตั ราการลาออกเพิ่ มขึ้ น เป็ น ร้ อยละ 16.6 ผลการศึ กษายังบ่ งชี้
เพิ่มเติ มว่า อัตราการลาออกในปี 2560 เพิ่มขึ้นมาที่ ร้ อยละ 16.6 จาก ร้อยละ 16.3 และ ร้อยละ 13.5 ในปี 2559
และ 2558 ตามลําดับ เนื่ องจากตลาดแรงงานมีการขยายตัวสู งขึ้น และคนรุ่ นใหม่ในโลกการทํางานเปิ ดกว้างต่อ
การเปลี่ยนแปลง (www.forbesthailand.com สื บค้นเมื่อ 15 ธันวาคม 2560)
ดังนั้น จากสถิติที่บริ ษทั เอออน ฮิววิท ประเทศไทย จํากัด ได้คน้ พบว่ากลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภณั ฑ์ได้ใช้
กลยุทธ์การปรับขึ้นเงินเดือนเฉลี่ยสูงที่สุดเพื่อแก้ปัญหาอัตราการลาออกนั้น ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาปั จจัย
ด้านอื่ นเพิ่มเติม จึ งมี ความสนใจที่ จะศึ กษาปั จจัยที่ มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุ คลากรอุตสาหกรรม
เคมีภณ
ั ฑ์ ในนิ คมอุตสาหกรรมบางปู เพื่อให้บุคลากรได้รับการดูแลอย่างทัว่ ถึง ในด้านภาวะผูน้ าํ ที่เหมาะสมกับ
องค์การ
ทั้งนี้ อุตสาหกรรมเคมีภณ
ั ฑ์ ในนิ คมอุตสาหกรรมบางปู ยังมิได้มีการศึ กษาค้นคว้า หรื อมี งานวิจยั ที่
สํารวจเกี่ ยวกับบุคลากรในองค์การ ด้านภาวะผูน้ ํา ให้เหมาะสมกับความต้องการของบุ คลากร ซึ่ งผลที่ ได้จาก
การศึกษาในครั้งนี้จะเป็ นประโยชน์ตอ่ องค์การ ในการที่จะพัฒนาและปรับปรุ งการบริ หารงานในองค์การ กําหนด
นโยบาย และวางแผนโดยรวมให้บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์การมากขึ้น

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

เพื่อศึกษาอิทธิพลของภาวะผูน้ าํ ที่มีต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรอุตสาหกรรมเคมีภณั ฑ์
ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู

3. ทฤษฎีและกรอบแนวคิด

Bass and Avolio (1993) ได้เสนอองค์ประกอบภาวะผูน้ าํ ตามรู ปแบบภาวะผูน้ าํ ดังนี้
ภาวะผู ้นํ า การเปลี่ ย นแปลง (Transformational Leadership) เป็ นกระบวนการที่ ผู ้นํ า มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
ผูร้ ่ วมงานและผูต้ าม โดยเปลี่ยนแปลงความพยายามของผูร้ ่ วมงานและผูต้ ามให้สูงขึ้นกว่าความพยายามที่คาดหวัง
พัฒนาความสามารถของผูร้ ่ วมงานและผูต้ ามไปสู่ ระดับที่สูงขึ้นและศักยภาพมากขึ้น ทําให้เกิดการตระหนักรู ้ใน
ภารกิ จและวิสัยทัศน์ของกลุ่มและขององค์การ จูงใจให้ผรู ้ ่ วมงานและผูต้ ามมองให้ไกลเกินกว่าความสนใจของ
พวกเขาไปสู่ประโยชน์ของกลุ่มขององค์การและสังคม
ภาวะผูน้ าํ การแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership) เป็ นกระบวนการที่ ผูน้ าํ ให้รางวัล หรื อลงโทษผู ้
ตาม ขึ้นอยูก่ บั ผลการปฏิ บตั ิงานของผูต้ าม ผูน้ าํ ใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเสริ มแรงตามสถานการณ์ ผูน้ าํ จูงใจผู ้
ตามให้ปฏิ บตั ิงานตามระดับที่ คาดหวังไว้ ผูน้ าํ ช่วยให้ผูต้ ามบรรลุเป้ าหมาย ผูน้ ําทําให้ผูต้ ามมีความเชื่ อมัน่ ที่ จะ
ปฏิ บตั ิงานตามบทบาทและเห็ นคุณค่าของผลลัพธ์ที่กาํ หนด ซึ่ งผูน้ าํ จะต้องรู ้ถึงสิ่ งที่ ผูต้ ามจะต้องปฏิ บตั ิเพื่อให้
ได้ผลลัพธ์ที่ตอ้ งการ ผูน้ ําจูงใจโดยเชื่ อมโยงความต้องการและรางวัลกับความสําเร็ จตามเป้ าหมาย รางวัลส่ วน
ใหญ่เป็ นรางวัลภายนอก
Allen & Meyer (1990) ศึ กษาเรื่ องความผูกพันต่อองค์การ โดยพิจารณาว่าความผูกพันต่อองค์การนั้น
แสดงออกมาใน 3 ลักษณะ ได้แก่
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1. ปั จจัยที่ก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์การด้านความรู ้สึกหรื อด้านจิตใจ (Affective Commitment) คือ
การรับรู ้ลกั ษณะงาน ได้แก่ ความมีอิสระในการทํางาน ลักษณะเฉพาะของงาน ความสําคัญของงานและลักษณะ
ในการทํางานที่ ห ลากหลาย การรู ้ สึ ก องค์ก ารสามารถไว้วางใจได้ การรั บ รู ้ ถึ ง การมี ส่ วนร่ วมในการบริ ห าร
ปฏิกิริยาของผูบ้ งั คับบัญชาที่แสดงต่อพนักงานจนแสดงออกเป็ นความรู ้สึกผูกพันเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์การ
รู ้สึกว่าตนเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์การ เต็มใจที่จะทุ่มเทและอุทิศตนให้กบั องค์การ
2. ปั จจัยที่ก่อให้เกิดความผูกพันด้านการคงอยู่ (Continuance Commitment) ได้แก่ อายุ ระยะเวลาในการ
ปฏิบตั ิงาน ความพึงพอใจในอาชีพ ความตั้งใจที่จะลาออก และการรับรู ้โดยการเปรี ยบเทียบกับงานของตนกับงาน
อื่นๆ เกิดจากการคิดค้นงานของบุคคลต่อองค์การ
3. ปั จจัยที่ก่อให้เกิดความผูกพันด้านบรรทัดฐาน (Normative Commitment) ได้แก่ ความผูกพันต่อเพื่อน
ร่ วมงาน การพึ่งพาองค์การ การมีส่วนร่ วมในการบริ หารและสิ่ งที่ได้รับจากการทํางาน เช่น อํานาจการตัดสิ นใจ
เป็ นต้น ความผูกพันที่เกิดขึ้นเพื่อตอบแทนสิ่ งที่บุคคลได้รับจากองค์การแสดงออกมาในรู ปความจงรักภักดีของ
บุคคลต่อองค์การ เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่เป็ นสาเหตุให้เกิดความผูกพันต่อองค์การ
จากการทบทวนงานวิจยั ที่ ได้ศึกษา ภาวะผูน้ าํ ที่ มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ วิทยา ดํารงเกี ยรติชัย
(2556) ได้ศึกษาเรื่ อง การศึกษาผลกระทบด้านภาวะผูน้ าํ ที่ มีอิทธิ พลต่อความผูกพันต่อองค์การ กรณี ศึกษา : กอง
พัสดุเชื้อเพลิง กรมช่างอากาศ ประชากรในการศึกษาเป็ นบุคลากรกองพัสดุเชื้อเพลิง กรมช่างอากาศ พบว่า ภาวะ
ผูน้ ําการเปลี่ ยนแปลง และภาวะผูน้ ําการแลกเปลี่ ยน มี อิทธิ พลต่อความผูกพันต่อองค์การ และสุ วิทย์ ภักดี บุ รี
(2557) ได้ศึกษาเรื่ อง ความสัมพันธ์ของปั จจัยด้านวิธีปฏิบตั ิดา้ นการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ปั จจัยด้านภาวะผูน้ าํ
ต่อระดับความผูกพันของพนักงานโรงงานประกอบรถยนต์ในนิ คมอุตสาหกรรม อีสเทิร์นซี บอร์ ด จังหวัดระยอง
พบว่า ภาวะผู ้นําการเปลี่ ย นแปลง มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความผูก พัน ของพนัก งานโรงงานประกอบรถยนต์ในนิ ค ม
อุตสาหกรรม อิสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง
จากการรวบรวมแนวคิ ด ทฤษฎี และผลงานวิจัยในอดี ตที่ เกี่ ยวข้องนํามาสร้างกรอบแนวคิ ดสําหรั บ
การศึกษา ดังต่อไปนี้
ตัวแปรอิสระ
(Independent Variable)

ตัวแปรตาม
(Dependent Variable)

ภาวะผู้นํา
- ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง
- ภาวะผูน้ าํ การแลกเปลี่ยน

ความผูกพันต่ อองค์ การ
-

Bass & Avolio (1993)

ความผูกพันด้านจิตใจ
ความผูกพันด้านการคงอยู่
ความผูกพันด้านบรรทัดฐาน
Allen & Mayer (1990)

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

526

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

4. สมมติฐานการวิจัย

ภาวะผูน้ าํ มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ

5. วิธีดําเนินการวิจัย

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรอุตสาหกรรมเคมีภณั ฑ์ ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู รวม
ประชากรที่สามารถแจกแบบสอบถามได้ท้ งั สิ้น 1,371 คน และองค์การที่อนุญาตให้แจกแบบสอบถามไม่ประสงค์
ระบุ ชื่อองค์การเพื่อเผยแพร่ กลุ่มตัวอย่างใช้การคํานวณของ Taro Yamane (1967) โดยใช้ระดับความเชื่ อมัน่ ที่
95% ระดับความคลาดเคลื่อน 5% ได้ขนาดตัวอย่าง 310 คน (วิชิต อู่อน้ , 2550) ผูว้ ิจยั ใช้การสุ่ มตัวอย่างแบบแบ่ง
ชั้น (Stratified Random Sampling) ในการสุ่มตัวอย่างการวิจยั
ตารางที่ 1 แสดงค่าการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น ดังนี้
รายการ
องค์การที่ 1
องค์การที่ 2
องค์การที่ 3
รวม

จํานวนประชากรที่
ใช้ ในการวิจัย
(คน)
524
480
367
1,371

ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่ าง
(คน)
118
109
83
310

อัตรา
(%)
38
35
27
100

ขนาดกลุ่มตัวอย่ าง
(คน)
(Try Out)
11
11
8
30

เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถามที่ ผูว้ ิจยั สร้างขึ้น และพัฒนาขึ้นเอง โดยศึ กษาข้อมูล
เกี่ ยวกับ ภาวะผูน้ ํา และความผูก พัน ต่อ องค์การ จากตํารา เอกสารทางวิชาการ บทความ แนวคิ ด และทฤษฎี
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และได้นาํ แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูน้ าํ ของ ประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ (2558) และความผูกพัน
ต่อองค์การของ ประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ (2561) มาปรับใช้ มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือวิจยั ในด้านความ
ตรงเชิงเนื้ อหาด้วยวิธีการหาค่าดัชนี ความสอดคล้องข้อคําถาม (IOC) จากผูท้ รงคุณวุฒิจาํ นวน 3 ท่าน พบว่า มีค่า
ความสอดคล้องของแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูน้ าํ เท่ากับ 1.00 และ ความผูกพันต่อองค์การเท่ากับ 1.00
ผูว้ ิจยั ได้นาํ แบบสอบถามที่ สร้างขึ้นมาสําหรับการวิจยั ไปทดสอบความเชื่อมัน่ โดยนําแบบสอบถามที่
ปรับปรุ งแล้วไปทดสอบบุคลากรในอุตสาหกรรมเคมีภณ
ั ฑ์ ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 คน เมื่อเดือนเมษายน
2561 แล้ว นํา มาวิเคราะห์ ร ายข้อ โดยการหาความเชื่ อ มั่น ของแบบสอบถาม ด้ว ยวิ ธี ก ารหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
อัล ฟ่ าครอนบาค (Cronbach’s Alpha coefficient ) โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป ทางสถิ ติ ได้ค่ าความเชื่ อ มัน่ ของ
เครื่ องมื อ (Reliability) ด้ า นภาวะผู ้นํ า 0.903 และด้ า นความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก าร 0.943 สามารถสรุ ป ได้ ว่ า
แบบสอบถามมีความเชื่อมัน่ เพราะได้ค่ามากกว่ามาตรฐาน 0.7 ซึ่งเป็ นเกณฑ์ที่สามารถยอมรับได้
(ประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ, 2558)
การรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ดําเนิ นการเก็บข้อมูลโดยมี รายละเอียด ดังนี้ (1) นําหนังสื อขออนุ ญาตจาก
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและ
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สนับสนุนการวิจยั โดยขอความร่ วมมือจากบุคลากรอุตสาหกรรมเคมีภณั ฑ์ ในนิ คมอุตสาหกรรมบางปู (2) ผูว้ ิจยั
ทําการแจกแบบสอบถามด้วยตนเองออกไปยังกลุ่มตัวอย่างจํานวน 310 ชุด (3) จัดเก็บรวบรมแบบสอบถามด้วย
ตนเอง (4) สามารถรวบรวมแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาจนครบ 310 ชุด (5) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของคําตอบ
ในแบบสอบถาม (6) จัดหมวดหมู่ของข้อมูลในแบบสอบถาม เพื่อนําข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติ ทําการวิเคราะห์
ข้อมูล ที่ รวบรวมได้จากแบบสอบถามด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําเร็ จรู ป ในการวิเคราะห์ ขอ้ มู ล ดังนี้ การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยนําข้อมูลที่
รวบรวมได้มาวิเคราะห์ หาค่าสถิติ ซึ่ งประกอบด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
อิทธิพลของตัวแปรอิสระหลายตัวที่มีผลต่อตัวแปรตามเพียงตัวแปรเดียว โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุ
คุณ (Multiple Regression Analysis)

6. สรุ ปผลการวิจัย

ผลการวิจยั ด้านปั จจัยส่วนบุคคล พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ น เพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 61.9 อายุ 20
– 30 ปี คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 49.3 ระดับ การศึ ก ษา ระดับ ตํ่ากว่าปริ ญ ญาตรี คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 71.9 ระยะเวลาในการ
ปฏิบตั ิงานน้อยกว่า 5 ปี คิดเป็ นร้อยละ 42.9 ตําแหน่งงาน ระดับปฏิบตั ิงาน คิดเป็ นร้อยละ 86.8 และอัตราเงินเดือน
10,001 – 20,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 53.5
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูน้ าํ ของบุคลากรอุตสาหกรรมเคมีภณั ฑ์ ในนิคม
อุตสาหกรรมบางปู พบว่า โดยรวมมีระดับความคิดเห็ นอยู่ในระดับมาก ( X = 3.92) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า ด้านภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงมีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.05) และด้า นภาวะผู ้นํ า การ
แลกเปลี่ยน มีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.79) ตามลําดับ
ผลการวิเคราะห์ ขอ้ มูลระดับความคิดเห็ นเกี่ ยวกับความผูกพันต่อองค์การของบุ คลากรอุตสาหกรรม
เคมี ภ ัณ ฑ์ ในนิ ค มอุต สาหกรรมบางปู พบว่า โดยรวมมี ระดับ ความคิ ด เห็ น อยู่ในระดับ มาก ( X = 0.87) เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านความผูกพันด้านจิตใจมีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.86) ด้านความ
ผูกพันด้านการคงอยู่มีระดับความคิดเห็ นอยู่ในระดับมาก ( X = 3.87) และด้านความผูกพันด้านบรรทัดฐานมี
ระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.87) ตามลําดับ
ตารางที่ 2 แสดงผลค่าสถิติที่ใช้พิจารณาความเหมาะสมของการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณของปั จจัยภาวะผูน้ าํ
โดยรวมที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ ดังนี้
Model

R

R Square

Adjust R Square

1

0.571a

0.326

0.321

a. Predictors : (Constant), ด้านภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง, ด้านภาวะผูน้ าํ การแลกเปลี่ยน
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Std.Error of
the Estimate
0.65223
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จากตารางที่ 2 พบว่าปั จจัยด้านภาวะผูน้ าํ มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์การ คือ 0.571 ปั จจัยด้าน
ภาวะผูน้ าํ มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ 32.6% การพยากรณ์ความผูกพันต่อองค์การจะมีความคลาดเคลื่อน
หรื อความผิดพลาดประมาณ 0.65223
ตารางที่ 3 แสดงผลการตรวจสอบตัวแปรด้านภาวะผูน้ าํ ที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ ดังนี้
แหล่งความแปรปรวน
SS
df
MS
F
จากการถดถอย
63.130
2
31.565
74.199
จากแหล่งอื่นๆ
130.601
307
0.425
รวม
193.731
309
a. Dependent Variable : ความผูกพันต่อองค์การ
b. Predictors : (Constant), ด้านภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง, ด้านภาวะผูน้ าํ การแลกเปลี่ยน
*มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

P
0.000b

จากตารางที่ 3 พบว่า มีปัจจัยด้านภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงและด้านภาวะผูน้ าํ การแลกเปลี่ยน บางตัว
สามารถใช้พยากรณ์ ความผูกพันต่อองค์การได้อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากนั้นดําเนิ นการทดสอบ
ค่าสัมประสิ ทธิ์การถดถอยของปั จจัยภาวะผูน้ าํ ที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การเป็ นรายด้าน แสดงดังตารางที่
4 ดังนี้
ตารางที่ 4 แสดงผลค่าสัมประสิ ทธิ์การถดถอยของปั จจัยภาวะผูน้ าํ ที่ใช้พยากรณ์ความผูกพันต่อองค์การ ดังนี้
ตัวแปรต้ น

B
ค่าคงที่
1.263
ด้านภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง
0.464
ด้านภาวะผูน้ าํ การแลกเปลี่ยน
0.192
a. Dependent Variable : ความผูกพันต่อองค์การ
*มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ความผูกพันต่ อองค์ การ
SE(b)
Beta
t
0.221
5.720
0.080
0.405
5.825
0.066
0.202
2.913

p
0.000
0.000*
0.004*

จากตารางที่ 4 พบว่า ค่า p ของตัวแปรภาวะผูน้ าํ ที่ มีอิทธิ พลต่อความผูกพันต่อองค์การ ในด้านภาวะ
ผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง และด้านภาวะผูน้ าํ การแลกเปลี่ยน มีค่า 0.000 และ 0.004 ตามลําดับ ซึ่งพบว่ามีค่าที่นอ้ ยกว่า
ระดับนัยสําคัญที่กาํ หนด 0.05 ทั้ง 2 ด้าน ได้แก่ ด้านภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง (p = 0.000, β = 0.405) และด้าน
ภาวะผูน้ าํ การแลกเปลี่ยน (p = 0.004, β = 0.202) จึ งสามารถสรุ ปได้ว่า ตัวแปรของภาวะผูน้ ําของบุ คลากรใน
อุตสาหกรรมเคมีภณ
ั ฑ์ เหล่านี้ มีผลต่อการพยากรณ์ความผูกพันต่อองค์การ และสามารถอธิ บายสรุ ปจากผลการ
ทดสอบสมมติฐานได้วา่ มีความสอดคล้องกับ สมมติฐานบางส่วนโดยมีสมั ประสิ ทธิ์การพยากรณ์ได้ร้อยละ 32.10
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีปัจจัยอื่นๆ ที่สามารถพยากรณ์ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร
ในอุตสาหกรรมเคมีภณั ฑ์โดยรวมได้อีกร้อยละ 67.90
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7. อภิปรายผล

ผลการศึ กษาวิจยั ภาวะผูน้ ําที่ มีผลต่อความผูกพัน ต่อองค์การของบุ คลากรในอุตสาหกรรมเคมี ภณ
ั ฑ์
สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยภาวะผูน้ าํ มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ ด้านภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง
และด้านภาวะผูน้ าํ การแลกเปลี่ยน สามารถร่ วมในการพยากรณ์ความผูกพันต่อองค์การ อุตสาหกรรมเคมีภณั ฑ์ ใน
นิคมอุตสาหกรรมบางปู ในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้เนื่องจากพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ทั้งสองด้านมีความสัมพันธ์
ทางบวกอยู่ในระดับมากกับความผูกพันต่อองค์การ สอดคล้องกับ วิทยา ดํารงเกี ยรติชัย (2556) ได้ศึกษาเรื่ อง
การศึกษาผลกระทบด้านภาวะผูน้ าํ ที่มีอิทธิ พลต่อความผูกพันต่อองค์การ กรณี ศึกษา : กองพัสดุเชื้อเพลิง กรมช่าง
อากาศ ประชากรในการศึกษาเป็ นบุคลากรกองพัสดุเชื้อเพลิง กรมช่างอากาศ พบว่า ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง
และภาวะผูน้ าํ การแลกเปลี่ยน มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เช่นเดียวกับการศึกษา
ของ สุ วิทย์ ภักดีบุรี (2557) ที่ได้พบว่า ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง มีอิทธิ พลต่อความผูกพันของพนักงานโรงงาน
ประกอบรถยนต์ในนิ ค มอุ ต สาหกรรม อิ ส เทิ ร์น ซี บ อร์ ด จังหวัด ระยอง อย่างมี นัย สําคัญ ทางสถิ ติ ทั้งนี้ จาก
การศึกษา อิทธิพลของภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงของหัวหน้างานต่อความพึงพอใจในงาน ความผูกพันต่อองค์การ
และผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่ ของ รัตนพล อุปฐานา (2558)
พบว่า ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลทางบวกต่อความผูกพันต่อองค์การ ซึ่งเกิดประโยชน์ต่อองค์การในการ
ทําความเข้าใจสภาพองค์การ และเป็ นแนวทางการพัฒนาองค์การในด้านต่างๆ ทั้งในภาพรวมและการจําแนกแยก
ย่อยออกเป็ นรายละเอียดต่างๆ เช่น การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การพัฒนาภาวะผูน้ าํ ให้ดีย่งิ ขึ้น เป็ นต้น ซึ่ งอาจ
เนื่องมาจากบุคลากรอุตสาหกรรมเคมีภณั ฑ์ มีความรู ้สึกอุ่นใจ ปลอดภัยที่ได้ทาํ งานในองค์การทําให้เกิดความรู ้สึก
เคารพในตัวผูน้ ําและส่ งผลถึงเกิ ดความผูกพันต่อองค์การ อุตสาหกรรมเคมีภณ
ั ฑ์ ทําให้ภาวะผูน้ ํามี อิทธิ พลต่อ
ความผูกพันต่อองค์การ

8. ข้ อเสนอแนะ

8.1 ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากงานวิจยั ครั้งนี้
(1) ผูบ้ ริ หารควรสร้างนโยบายที่ ส่งเสริ มให้บุคลากรเกิ ดแรงจูงใจในการทํางานมากกว่าปกติ เพื่อ
นําไปสู่ประโยชน์ต่อองค์การ เช่น ให้การดูแลเอาใจใส่ บุคลากรเป็ นอย่างดี เมื่อบุคลากรพบปั ญหาที่ยงุ่ ยากในการ
ทํางาน ก็เสนอแนะวิธีการใหม่ๆในการแก้ไขปั ญหา รวมถึงช่วยบุคลากรพัฒนาตนเองให้มีศกั ยภาพมากขึ้น โดย
อาจด้วยวิธี ที่ ผูบ้ ริ ห ารประพฤติ ตนเป็ นแบบอย่าง เป็ นที่ เคารพนับ ถื อของบุ คลากร และรั บ ฟั งทุ กปั ญ หาของ
บุคลากร เป็ นต้น
(2) ผูบ้ ริ หารควรประกาศอย่างชัดเจนถึงมาตรฐานของงานที่ตอ้ งทําให้สาํ เร็ จ แจ้งหรื อประกาศอย่าง
ชัดเจนถึงรางวัลหรื อสิ่ งตอบแทบที่ จะได้รับจากการทํางาน และให้การยอมรับหรื อให้รางวัลเมื่ อทํางานบรรลุ
เป้ าหมายตามที่องค์การได้ประกาศไว้จริ งๆอย่างไม่ผดั ผ่อน
8.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรทําการศึกษาองค์การที่มีลกั ษณะงานใกล้เคียงกัน เพื่อเปรี ยบเทียบและนําผลวิจยั ไปใช้ในการ
พัฒนาบุคลากรในองค์การให้มีความผูกพันต่อองค์การ
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(2) ควรมีการศึ กษาตัวแปรอื่นๆ ที่ มีอิทธิ พลต่อความผูกพันต่อองค์การ เพื่อพัฒนาความผูกพันต่อ
องค์การเพิ่มขึ้น
(3) ควรมีการขอเก็บข้อมูลจากบุคลากรในองค์การแบบเชิงลึก เพื่อทราบความคิดเห็นจริ งๆ เช่น การ
ขอสัมภาษณ์บุคลากรถึงความผูกพันต่อองค์การ เป็ นต้น
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การศึ กษาวิจยั เรื่ องพฤติ กรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนักศึ กษามหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งนี้ มี
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึ กษาพฤติกรรมการใช้ Social Network ของนักศึ กษาชั้นปี ที่ 1 ถึง ปี ที่ 4 เนื่ องจากปั จจุบนั
พบว่าวัยรุ่ นใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็ นเวลานาน 2) เพื่อเปรี ยบเทียบผลการสํารวจของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย
ศรี ปทุม และ 3) เพื่อวิเคราะห์คุณลักษณะแบบสอบถามว่าท่านได้ใช้บริ การมากน้อยเพียงใด โดยงานวิจยั ครั้งนี้
เป็ นงานวิจยั เชิงสํารวจ ซึ่งมุ่งเน้นทําการสํารวจสอบถามเฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยศรี ปทุมตั้งแต่ช้ นั ปี ที่ 1 ถึง ปี ที่
5 ที่ใช้สื่อสังคม Social Network แต่ละประเภท โดยใช้เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามโดย
การเก็บข้อมูลแบบสอบถามจะแบ่งแยกเป็ น 2 ลักษณะ คือ การเก็บแบบสอบถามผ่านอินเทอร์ เน็ต และการใช้
แบบสอบถามกระดาษ ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ใช้สื่อออนไลน์ ในใช้ Chat มีผูท้ ี่เคยใช้บริ การ จํานวน 295
คน คิดเป็ นร้อยละ 73.80 ใช้เล่นเกมส์ มีผทู ้ ี่เคยใช้บริ การ จํานวน 308 คน คิดเป็ นร้อยละ 77.00 ใช้ ค้นหาข้อมูล มีผู ้
ที่เคยใช้บริ การ จํานวน 213 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.30 ใช้ แลกเปลี่ยนข้อมูล มีผทู ้ ี่เคยใช้บริ การ จํานวน 232 คน
คิดเป็ นร้อยละ 58.00 .ใช้ในการร่ วมแสดงความคิดเห็น มีผทู ้ ี่ไม่เคยใช้บริ การจํานวน 292 คน คิดเป็ นร้อยละ 73.00
คําสําคัญ: พฤติกรรม สื่ อสังคมออนไลน์ นักศึกษามหาวิทยาลัยศรี ปทุม
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ABSTRACT

The study on the use of social media for students of Sripatum University had the following objectives:
1) to study the behavior of using social network of 1st to 4th year students.To compare the survey results of
Sripatum University students and 3) to analyze the questionnaire characteristics that you have used. How much?
This research is a survey research. The questionnaire was divided into two types, namely, collecting,
collecting, and analyzing the questionnaires collected from the first year to the fifth year. Internet query And use
paper questionnaires. The research found that Sample Chat online is used by 295 people, accounting for 73.80%.
There are 308 people using the service. 77% used to search. There are 213 people who use the service. 53.30
percent used to exchange information. There are 232 people who use the service, 58.00%. There were 292 nonservice users at 73.00%.
KEYWORDS: Behavior Social media, Students at Sripatum University

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

การสื่ อสารผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์หรื อโซเซี ยลมีเดียนั้นจัดว่าเป็ นสื่ อใหม่ (New media) เป็ นช่อง
ทางการสื่ อสารที่สาคัญ และมีบทบาทต่อสังคมที่กาลังเปลี่ยนวิธีการติดต่อสื่ อสารไปจากรู ปแบบเดิม อีกทั้งยังเป็ น
การสื่ อ สารช่ อ งทางเลื อ กที่ ส าคัญ (Alternative channel) ของผู ้ค นในปั จ จุ บัน ส่ ง ผลให้ สื่ อ กระแสหลัก ทั้ง
หนังสื อพิมพ์ วารสาร นิ ตยสาร โทรทัศน์และวิทยุ ต่างหันมาให้ความสาคัญ และนําเสนอข้อมูลข่าวสารผ่าน
เครื อข่ายสังคมออนไลน์หรื อสื่ อโซเซียลมีเดียกันมากขึ้น จากกระแสการเมืองที่ร้อนแรงผนวกกับการเข้ามาใช้สื่อ
สัง คมอย่า ง Social Media โดยเฉพาะ ทวิต เตอร์ (Twitter) เฟซบุ๊ ก (Facebook) ไลน์ (Line) อย่า งเข้ม ข้น ของ
สื่ อมวลชนกระแสหลักทั้งนักข่าวหนังสื อพิมพ์ นักข่าววิทยุ และนักข่าวโทรทัศน์ในการรายงานข่าวอย่างฉับไว
จากพื้นที่ และความต้องการรับข่าวสารที่รวดเร็ วและเพิ่มเติมแตกต่างจากสื่ อกระแสหลักทาให้บทบาทของสื่ อ
สังคม (Social Media) ในการสื่ อข่าวเริ่ มชัดเจนมากขึ้นในสังคมไทย
สื่ อสังคมออนไลน์ (Online social media) เป็ นรู ปแบบของการสื่ อสารทางอิ เล็กทรอนิ กส์ ที่ ผูใ้ ช้งาน
สามารถสร้างชุ มชนออนไลน์เพื่อแบ่งปั นสารสนเทศ ความคิด ข้อความส่ วนบุคคล และเนื้ อหาอื่นๆ โดยเป็ น
ช่องทางที่ช่วยให้คนสามารถเชื่ อมโยงกับผูอ้ ื่นได้ผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ทําให้ผูใ้ ช้งานสามารถแพร่ กระจาย
สารสนเทศแก่ผูอ้ ื่น ได้อย่างรวดเร็ ว ทําให้เกิ ดการแบ่งปั นสารสนเทศระหว่างกันและนําไปใช้ประโยชน์ในวง
กว้าง เนื่ องจากสารสนเทศที่ แพร่ กระจายอยู่บน-สื่ อ สังคมออนไลน์ มี หลากหลายประเภททั้งข้อความ เสี ยง
ภาพถ่าย วีดีทศั น์ แผนที่ (White, 2012) ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ ภัทรา เรื องสวัสดิ์ (2553) ได้ให้คาํ นิ ยาม
พฤติกรรมการสื่ อสาร ว่าหมายถึง การกระทําหรื อปฏิกริ ยาแสดงออกที่เป็ นผลมาจากการทํางานของร่ างกายและ
จิตใจ ที่มีลกั ษณะบ่งบอกถึงการสื่ อความหมายแฝงทางกระบวนการสื่ อสารเป็ นระบบ Corrin, Bennett & Lockyer
(2010) ได้นํา เสนอในเวที การประชุ ม the 7th International Conference on Networked Learning ณ ประเทศ
อังกฤษ ว่าปั จจุบนั หัวข้อวิจยั ที่น่าสนใจคือการศึกษาการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผูเ้ รี ยนในมหาวิทยาลัย เนื่องจาก
จํานวนผูใ้ ช้งานที่ เพิ่มมากขึ้ น ทั้งการใช้ประโยชน์เพื่อการเรี ยนรู ้และการใช้ในชี วิตประจําวัน ส่ วนใหญ่เป็ น
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การศึกษาพฤติกรรมการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่ งมีขอบข่ายที่แคบกว่าการศึกษาสื่ อสังคมออนไลน์ (White,
2012) การศึกษาสื่ อสังคมออนไลน์พบในงานของ พรรณิ การ์ พุม่ จันทร์ และคณะ (2558) เรื่ องพฤติกรรมการใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ของนักศึกษาแพทย์ระดับชั้นปรี คลินิกของคณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราช สาหรับมหาวิทยาลัยศรี ปทุม
ยังไม่เคยมีการศึกษาวิจยั มาก่อน จึงทาให้คณะผูว้ ิจยั สนใจทําการวิจยั เรื่ อง “พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศรี ปทุม” โดยศึกษาในแง่พฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อสังคมออนไลน์ความพึงพอใจและ
ทัศนคติต่อการใช้เครื อข่ายสื่ อสังคมออนไลน์ โดยผลวิจยั ที่ได้จะเป็ นประโยชน์สาหรับการเรี ยนการสอน ของ
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ทั้งต่อผูส้ อนและการกําหนดแนวทางในระดับมหาวิทยาลัยเพื่อขับเคลื่ อนการใช้งานสื่ อ
สังคมออนไลน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูเ้ รี ยนต่อไป
จากหลักการและความสําคัญของปั ญหาดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาวิจยั เรื่ อง พฤติกรรมการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศรี ปทุม ทั้งนี้ผลที่ได้จากการวิจยั ครั้งนี้ ทําให้ทราบถึงถึงพฤติกรรมการใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศรี ปทุม วิทยาเขตบางขน และพฤติกรรมการเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารบน
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศรี ปทุม วิทยาเขตบางเขน ตลอดจนพฤติกรรมความเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ของนักศึกษามหาวิทยาศรี ปทุม วิทยาเขตบางเขน นอจากนี้ ผลที่ได้
จากการวิจยั ครั้งนี้ สามารถนําไปใช้ในข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาสังคมเพื่อส่ งเสริ มคุณภาพและศักยภาพของ
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยศรี ปทุม วิทยาเขตบางเขนต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยศรี ปทุม
(2) เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้สื่อสังคมออนไลน์

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ปัจจัยลักษณะส่ วนบุคคลของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ความพึงพอใจในการใช้ สื่อสั งคม
ออนไลน์

ทัศนคติของมนุษย์ ที่มีผลต่ อการใช้
สื่ อสั งคมออนไลน์
พฤติกรรมมนุษย์ ที่มีผลต่ อการใช้ สื่อสั งคม
ออนไลน์

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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4.1 แบบแผนการวิจยั
การศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศรี ปทุม โดยงานวิจยั ครั้งนี้เป็ น
งานวิจยั เชิงสํารวจ ซึ่ งมุ่งเน้นทําการสํารวจสอบถามเฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยศรี ปทุมตั้งแต่ช้ นั ปี ที่ 1 ถึง ปี ที่ 5
ที่ใช้สื่อสังคม Social Network แต่ละประเภท โดยใช้เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามโดยการ
เก็บข้อมูลแบบสอบถามจะแบ่ งแยกเป็ น 2 ลักษณะ คื อ การเก็บแบบสอบถามผ่านอิ นเทอร์ เน็ ต และการใช้
แบบสอบถามกระดาษ โดยนําข้อมูลเชิงประจักษ์จากประสบการณ์จริ งมาตรวจสอบกับกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีที่
ผูว้ จิ ยั กําหนดขึ้นจากหลักการ แนวคิด และทฤษฎี
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึ กษาวิจยั ครั้งนี้ โดยได้กาํ หนดให้ค่า
ความคลาดเคลื่อน = 0.05 ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% และกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางการกําหนด
กลุ่มตัวอย่างของ Krejcie และ Morgan (1970) ได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ท้ งั สิ้น จํานวน 400 คน
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรต้น ( Independent Variables ) ได้แก่ ปั จจัยส่วนบุคคล ทัศนคติต่อการใช้เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ และพฤติกรรมมนุษย์ตอ่ การใช้สื่อสังคมออนไลน์
ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ ความพึงพอใจในการใช้สื่อสังคมออนไลน์
4.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือในการวิจยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยการเก็บข้อมูลแบบสอบถามจะแบ่งแยกเป็ น
2 ลักษณะ คือ การเก็บแบบสอบถามผ่านอินเทอร์เน็ต (Online Survey) และการใช้แบบสอบถามกระดาษ (Paperbased)
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลโดยส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มจัวอย่างผ่านอินเทอร์เน็ต (Online Survey) และ
การใช้แบบสอบถามกระดาษ (Paper-based) แจกให้กบั นักศึกษามหาวิทยาลัยศรี ปทุมที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยการรวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับทั้งหมด นํามา
วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมู ล โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิ ติเ พื่อ การวิจัย โดยกําหนดระดับความมี
นัยสําคัญ 0.05 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ มีดงั นี้
1. ใช้โปแกรมสําเร็ จรู ป SPSSในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1.1 สถิ ติ พ้ื น ฐาน ได้แ ก่ ค่ า ความถี่ (Frequency) และ ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) ใช้สํา หรั บ การ
วิเคราะห์สถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.) ใช้รายงานและอธิบายการจัดการเชิงกล
ยุทธ์ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและความได้เปรี ยบในการแข่งขัน
2. วิเคราะห์โดยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพื่อทดสอบสมมติฐานแต่ละข้อ ดังนี้
2.1 ใช้สถิติ t-test เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม ระหว่างเพศชายกับเพศหญิง
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2.2 ใช้การวิเคราะห์หาความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เปรี ยบเทียบความแตกต่าง
ที่มีมากกว่าสองกลุ่ม ได้แก่ อายุระดับการศึกษา ตําแหน่งงาน และระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงาน ถ้าหากพบความแตกต่าง
กัน จะดําเนินการเปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่ โดยวิธีของ Scheff

5. สรุ ปผลการวิจัย

จากผลสํ า รวจจากแบบสอบถามเรื่ องพฤติ ก รรมการใช้เ ครื อข่ า ยสั ง คมออนไลน์ ข องนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ผูว้ จิ ยั รายงานผลการสํารวจตามวัตถุประสงค์ดงั นี้
ส่ วนที1่ ข้ อมูลลักษณะประชากรศาสตร์
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยที่เพศหญิง 216 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 54.0 และเพศชายจํานวน 184 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.0 จากจํานวนนักศึกษามหาวิทยาลัยศรี ปทุมทั้งหมดที่ทาํ
การสํารวจ พบว่า ช่วงอายุของกลุ่มนักศึกษา มีอายุต่าํ กว่า 19 ปี จํานวน 40 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.0 อายุระหว่าง 19
– 21 ปี จํานวน 238 คน คิดเป็ นร้อยละ 59.5 อายุระหว่าง 22 – 24 ปี จํานวน 107 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.8 และอายุ
ของกลุ่มนักศึกษาที่นอ้ ยที่สุดคือมีอายุมากกว่า 24 ปี จํานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.8 ระดับการศึกษาของกลุ่ม
นักศึกษาที่ทาํ การสํารวจ พบว่า ส่วนใหญ่กาํ ลังศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี หรื อสูงกว่า ในจํานวน 400 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 100.0 ส่วนใหญ่มีรายได้ประมาณ 5,001 – 10,000 บาท จํานวน 139 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.8 เลยส่งผลให้มี
ค่าใช้จ่ายทางโทรศัพท์ส่วนใหญ่ประมาณ มากกว่า 600 บาท จํานวน 158 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.5 ในส่ วนของ
ความถี่ในการเข้าใช้สื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่มนักศึ กษาที่ทาํ การสํารวจ พบว่า ไม่เกิน 1 ชัว่ โมง จํานวน 12 คน
คิดเป็ นร้อยละ 3.0 , 1-2 ชัว่ โมง จํานวน 48 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.0 , 4-6 ชัว่ โมง จํานวน 94 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.5
และมากกว่า 6 ชัว่ โมง จํานวน 246 คน คิดเป็ นร้อยละ 61.5
ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลกิจกรรมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์
จากการสํารวจข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยศรี ปทุม
จําแนกได้ท้ งั หมด 6 กิจกรรม ดังนี้
1. ความรวดเร็ วของการได้รับข้อมูลข่าวสาร จํานวนคนเข้าใช้กิจกรรมมากที่สุด 146 คน คิดเป็ นร้อยละ
36.5 จํานวนคนเข้าใช้กิจกรรมมาก 189 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.3 จํานวนคนเข้าใช้กิจกรรมปานกลาง 61 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 15.3 จํานวนคนเข้าใช้กิจกรรมน้อย 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.5 จํานวนคนเข้าใช้กิจกรรมน้อยที่สุด 2 คน คิด
เป็ นร้อยละ 0.5
2. ความรวดเร็ วของการส่ งข้อมูลข่าวสาร จํานวนคนเข้าใช้กิจกรรมมากที่ สุด 140 คน คิดเป็ นร้อยละ
35.0 จํานวนคนเข้าใช้กิจกรรมมาก 197 คน คิดเป็ นร้อยละ 49.3 จํานวนคนเข้าใช้กิจกรรมปานกลาง 58 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 14.5 จํานวนคนเข้าใช้กิจกรรมน้อย 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.8 จํานวนคนเข้าใช้กิจกรรมน้อยที่สุด 2 คิดเป็ น
ร้อยละ 0.5
3. เป็ นประโยชน์ต่อการสื บค้นข้อมูลเพื่อการศึกษา จํานวนคนเข้าใช้กิจกรรมมากที่สุด 174 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 43.5 จํานวนคนเข้าใช้กิจกรรมมาก 173 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.3 จํานวนคนเข้าใช้กิจกรรมปานกลาง 48 คน
คิดเป็ นร้อยละ 12.0 จํานวนคนเข้าใช้กิจกรรมน้อย 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.8 จํานวนคนเข้าใช้กิจกรรมน้อยที่สุด 2
คน คิดเป็ นร้อยละ 0.5
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4. ได้รับความบันเทิง จํานวนคนเข้าใช้กิจกรรมมากที่สุด 207 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.7 จํานวนคนเข้าใช้
กิจกรรมมาก 140 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.0 จํานวนคนเข้าใช้กิจกรรมปานกลาง 50 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.5 จํานวน
คนเข้าใช้กิจกรรมน้อย 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.8 จํานวนคนเข้าใช้กิจกรรมน้อยที่สุด 0
5. การเลือกซื้ อสิ นค้าออนไลน์ จํานวนคนเข้าใช้กิจกรรมมากที่สุด 152 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.0 จํานวน
คนเข้าใช้กิจกรรมมาก 165 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.3 จํานวนคนเข้าใช้กิจกรรมปานกลาง 59 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.8
จํานวนคนเข้าใช้กิจกรรมน้อย 18 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.5 จํานวนคนเข้าใช้กิจกรรมน้อยที่สุด 6 คน คิดเป็ นร้อยละ
1.5
6. การติดตามข่าวสารเกี่ยวกับ ศิลปิ น ดารา บุคคลทีมีชื่อเสี ยง หรื อ สิ นค้าต่างๆที่สนใจ จํานวนคนเข้าใช้
กิจกรรมมากที่สุด 145 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.3 จํานวนคนเข้าใช้กิจกรรมมาก 170 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.5 จํานวน
คนเข้าใช้กิจกรรมปานกลาง 59 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.8 จํานวนคนเข้าใช้กิจกรรมน้อย 20 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.0
จํานวนคนเข้าใช้กิจกรรมน้อยที่สุด 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.5

6. อภิปรายผล

การวิจยั เรื่ อง พฤติกรรมการใช้ส่ื อสังคมออนไลน์ของนักศึ กษามหาวิทยาลัยศรี ปทุม มีประเด็นในการ
อภิปรายผลการวิจยั ดังนี้
ด้านความรวดเร็ วของการได้รับข้อมูล ผลการวิจยั พบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมาก จํานวน 189 คน
คิดเป็ นร้อยละ 47.3 รองลงมาคือ มีความพึงพอใจมากที่สุด จํานวน 146 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.5 มีความพึงพอใจ
ปานกลาง จํานวน 61 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.30 มีความพึงพอใจน้อยถึงน้อยที่สุด จํานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.50
ด้านความรวดเร็ วของการส่ งข้อมูล ผลการวิจยั พบว่า ส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจมาก จํานวน 197 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 49.3 รองลงมาคือ มีความพึงพอใจมากที่สุด จํานวน 140 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.00 มีความพึงพอใจปานกลาง
จํานวน 58 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.50 มีความพึงพอใจน้อย จํานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.8 และมีความพึงพอใจ
น้อยที่สุดจํานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.50 ด้านเป็ นประโยชน์ต่อการสื บค้นข้อมูล ผลการวิจยั พบว่า ส่ วนใหญ่
มีความพึงพอใจมากที่สุด จํานวน 174 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.50 รองลงมาคือ มีความพึงพอใจมาก จํานวน 173 คน
คิดเป็ นร้อยละ 43.30 มีความพึงพอใจปานกลาง จํานวน 48 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.00 มีความพึงพอใจน้อยที่สุด
จํานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.8 และมีความพึงพอใจน้อย จํานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.50 ด้านความบันเทิง
ผลการวิจยั พบว่า ส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุด จํานวน 207 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.70 รองลงมาคือ มีความ
พึงพอใจมาก จํานวน 140 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.00 มีความพึงพอใจปานกลาง จํานวน 50 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.50
และมีความพึงพอใจน้อย จํานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.80 ด้านการเลือกซื้ อสิ นค้าออนไลน์ ผลการวิจยั พบว่า
ส่ วนใหญ่ มี ความพึงพอใจมาก จํานวน 165คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 41.30 รองลงมาคื อ มี ความพึงพอใจมากที่ สุ ด
จํานวน 152 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.00 มีความพึงพอใจปานกลาง จํานวน 59 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.80 มีความพึง
พอใจน้อย จํานวน 18 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.50 และมีความพึงพอใจน้อยที่สุด จํานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.50
ด้านการติดตามข่าวสาร ผลการวิจยั พบว่า ส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจมาก จํานวน 170 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.50
รองลงมาคือ มีความพึงพอใจมากที่สุด จํานวน 145 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.30 มีความพึงพอใจปานกลาง จํานวน
59 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.80 มีความพึงพอใจน้อย จํานวน 20 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.0 และมีความพึงพอใจน้อยที่สุด
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จํา นวน 6 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 1.50 ซึ่ ง สอดคล้อ งกับ งานวิจัย ของ เอมิ ก า เหมมิ น ทร์ (2556) ที่ อ ธิ บ ายไว้ว่า
พฤติกรรมการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ในเรื่ องประสบการณในการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่ใช้บ่อยที่ สุด
ชองทางที่ใช้บ่อยที่สุด ความถี่ในการใช้ต่อวัน ช่วงเวลาที่ใช้ระยะเวลาที่ใช้ต่อวัน ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดมากที่ สุด
คุณสมบัติที่ชอบมากที่สุด และแหล่งหรื อสื่ อที่ทาให้สนใจใช้ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พัชรภรณ์ ไกรชุม
พล (2555) ได้ศึกษาเรื่ อง ทัศนคติและพฤติกรรมการสื่ อสารผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ในการสร้างชื่ อเสี ยง
กรณี ศึกษา ยูทูบ (YouTube)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผลการวิจยั พบว่าผูใ้ ห้สัมภาษณ์มีทศั นคติเชิงบวกต่อยูทูบ
และมีพฤติกรรมการสื่ อสารผ่านเครื อข่าย สังคมออนไลน์โดยเฉพาะยูทูบอย่างสมํ่าเสมอ เนื่องจากทัศนคติที่มีต่อยู
ทูบว่าสามารถตอบสนองความต้องการของตนได้และเนื่ องจากอัตราการเติบโตของจานวนผูใ้ ช้เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ในการสื่ อสารทั้งในสังคมไทยและต่างประเทศสู งขึ้นทําให้กลุ่มผูใ้ ห้สัมภาษณ์มีพฤติกรรมการปรับตัว
ให้ทดเทียมตามสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปด้วย พฤติกรรมที่แสดงออกมาในรู ปแบบของการจัดทาคลิป
วีดีโอที่กลุ่มผูใ้ ห้สัมภาษณ์ จัดทาขึ้นมาเป็ นประเภทเพื่อความบันเทิงโดยแนวโน้มในอนาคตพบว่าผูค้ นในสังคม
จะให้ความสําคัญต่อการสื่ อสารผ่านยูทูบเพิ่มสู งขึ้นและมีแนวโน้มพฤติกรรมการใช้ยูทูบเป็ นเครื่ องมือในการ
สร้ า งความสํา เร็ จ ทั้ง ในด้า นชื่ อ เสี ย ง รายได้ห รื อ ทาการประชาสัม พัน ธ์ ทางการตลาดของกลุ่ ม ธุ รกิ จ และ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ อัครเดช ปิ่ นสุ ข (2557) เรื่ อง การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณภาพการบริ การ
อิเล็กทรอนิ กส์ และส่ วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้าที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ (E-satisfaction) ในการ
จองตัว๋ ภาพยนตร์ ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิ เคชั่นของผูใ้ ช้บริ การในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร บริ หารธุ รกิ จ
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ ผลวิจยั พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุต่าํ กว่า 20 ปี มี
การศึ กษาระดับปริ ญญาตรี มี อาชี พนักเรี ยน/ นักศึ กษา และมี รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนต่ากว่า 15,000บาท ผลการ
ทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่ า ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความพึ ง พอใจในการจองตั๋ว ภาพยนตร์ อ อนไลน์ ผ่ า นระบบ
แอพพลิเคชัน่ ขอผูใ้ ช้บริ การในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ 1) การยอมรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการรับรู ้ถึงความง่ายต่อการใช้งาน และด้านการรับรู ้ประโยชน์ 2) คุณภาพการบริ การ
อิเล็กทรอนิกส์ ด้านความน่าเชื่อถือ และด้านความเป็ นส่ วนตัว และ 3) ส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้า
ด้านความต้องการเฉพาะของลูกค้า และด้านความสะดวกในการใช้งานโดยร่ วมกันพยากรณ์ความพึงพอใจในการ
จองตัว๋ ภาพยนตร์ออนไลน์ผา่ นระบบแอพพลิเคชัน่ ของผูใ้ ช้บริ การในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร ได้ร้อยละ 56

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
1. องค์กรภาคธุรกิจต่างๆ สามารถนําผลการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ไปใช้ในการวางแผนการตลาด กล
ยุทธ์ต่างๆ เพื่อให้ตอบสนองความตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค
2. องค์กรภาคธุรกิจต่างๆ สามารถนําผลการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ไปใช้ในเป็ นสื่ อประชาสัมพันธ์
กระจายข่าวสาร ข้อมูลต่างๆ เพื่อการประชาสัมพันธ์ กระจายข่าว ข้อมูลได้ตรงและรวดเร็ วกับกลุ่มผูบ้ ริ โภค
3. องค์กรภาคธุรกิจต่างๆ สามารถนําผลการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ไปใช้พฒั นาผลิตภัณฑ์ (แอพพลิเคชัน่ )
เพื่อรองรับพฤติกรรมการใช้งานของผูบ้ ริ โภค

539

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

4. การทําธุรกิจบนสื่ อเครื อข่ายสังคมออนไลน์ จัดว่าเป็ นช่องทางที่สามารถดึงดูดความสนใจของ
คนในโลกออนไลน์ เ พื่ อ ให้เ ข้า ไปชม และหาข้อ มู ล เพื่ อ ตัด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้า และบริ ก าร โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง
ผูป้ ระกอบการที่ทาํ Online Marketingการเข้าถึงผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั ควรทําการสื่ อสารการตลาดแบบออนไลน์
คือการสื่ อสารการตลาดผ่านช่องทางอินเทอร์ เน็ต โดยใช้สื่อเครื อข่ายสังคมออนไลน์เป็ นตัวเชื่ อมโยงบริ ษทั กับ
ลูกค้าและเชื่อมโยงฐานลูกค้าไว้ดว้ ยกัน
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
ควรศึกษาพฤติกรรมการใช้เครื อข่ายออนไลน์และความพึงพอใจของกลุ่มคนแต่ละวัยใน
พื้นที่อื่นๆ ที่ไม่ใช้เฉพาะมหาวิทยาลัยศรี ปทุม เพื่อให้ทราบข้อมูลมากยิง่ ขึ้น

8. กิตติกรรมประกาศ

รายงานการวิจยั เรื่ องพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนักศึ กษามหาวิทยาลัยศรี ปทุม ผูว้ ิจยั ขอ
กราบขอบพระคุณ อาจารย์ผสู ้ อนทุกท่านที่กรุ ณาให้คาํ ปรึ กษา ข้อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ ตรวจแก้ไขงานวิจยั นี้
และติดตามความก้าวหน้าอย่างสมํ่าเสมอ ผูว้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณท่านเป็ นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบคุณผูท้ รงคุณวุฒิทุกท่าน ที่ได้กรุ ณาสละเวลาอันมีค่ายิง่ ของท่าน ปรับปรุ งแก้ไขเครื่ องมือวิจยั จน
ได้เครื่ องมือที่มีคุณภาพ
ขอขอบคุณทุกท่านที่ ยงั ไม่ได้เอ่ยนามที่ ได้มีส่วนร่ วมให้งานวิจยั ชิ้ นนี้ เสร็ จสิ้ นสมบูรณ์ ไปด้วยดี คุ ณ
ความดีหรื อประโยชน์อื่นใดอันเกิดจากงานวิจยั ฉบับนี้ ผูว้ จิ ยั ขอมอบเป็ นเครื่ องบูชาคุณบิดามารดาและบูรพาจารย์
ที่ให้การศึกษาอบรมสัง่ สอน ให้สติปัญญาและคุณธรรมอันเป็ นเครื่ องชี้นาํ ความสําเร็ จในชีวติ ของผูว้ จิ ยั ต่อไป
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การวิจยั นี้ จดั ทําขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยด้านทัศนคติ ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด
และการยอมรับเทคโนโลยี ที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ไฟฟ้ าของประชาชนในกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล มีการสํารวจโดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน ด้วย
วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบความสะดวก (Convenience Sampling) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปั จจัยด้านทัศนคติ
ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด และการยอมรับเทคโนโลยีมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ไฟฟ้ าของ
ประชาชนในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ: รถยนต์ไฟฟ้า, ปั จจัยด้านทัศนคติ, ปั จจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด, การยอมรับเทคโนโลยี,
การตัดสิ นใจซื้อ

ABSTRACT

This research aim conducted to identify the extent to which attitude, marketing mix ( 4Ps) , and
technology acceptance factors affecting people’s decisions to buy electric vehicle in Bangkok and Metropolitan
Area. A questionnaire was used to collect data from 400 samples via convenience sampling method. The
hypotheses testing found that attitude, marketing mix, and technology acceptance affects the decision to buy
electric vehicle in Bangkok and Metropolitan area at the statistical significant level of 0.05.

Keyword : Electric Vehicle, Attitude, Marketing Mix, Technology Acceptance, Decision Making
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ปั ญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่ งผลสะท้อนที่ชดั เจนในรู ปสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงรุ นแรง
ในหลายประเทศทัว่ โลก รวมถึงภัยธรรมชาติ อาทิ ความแห้งแล้ง ไฟป่ า คลื่นความร้อน พายุ และนํ้าท่วม ส่งผลต่อ
ชีวิตความเป็ นอยูข่ องประชาชน ตลอดจนการประกอบธุรกิจต่างๆ และยังอาจส่ งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านพลังงาน นานาประเทศจึงได้ร่วมมือกันเพื่อหาทางแก้ไขปั ญหานี้ การประชุม COP21 ที่ ปารี ส ฝรั่งเศสเมื่อ
วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2558 โดย 195 ประเทศมีขอ้ ตกลงร่ วมกันเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก ซึ่งจะเป็ นแรง
ขับ เคลื่ อ นสํา คัญ ต่ อ ทิ ศ ทางนโยบายพลัง งาน ให้เ น้น ความสํา คัญ ด้า นประสิ ท ธิ ภ าพพลัง งาน และพลัง งาน
หมุนเวียนมากขึ้น ทั้งนี้ประเทศไทยได้ให้คาํ มัน่ ที่จะลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกให้ได้ร้อยละ 20 ถึง 25 ภายใน
ปี พ.ศ. 2573 (กระทรวงพลังงาน, 2559)
นอกจากนี้ เทคโนโลยีที่เกิ ดขึ้ นมาใหม่ได้ส่งผลต่อภาพรวมการใช้พลังงาน สําหรั บเทคโนโลยีที่จะ
กล่าวถึงในที่น้ ีได้แก่ รถยนต์พลังงานไฟฟ้า ซึ่งมีการเติบโตอย่างรวดเร็ ว โดยทบวงพลังงานโลก (IEA) คาดการณ์
ว่าในปี ค.ศ. 2020 จะมีรถยนต์พลังงานไฟฟ้าทัว่ โลกประมาณ 13 ล้านคัน ด้านเทคโนโลยีโซล่าเซลล์มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่ องทําให้แผงเซลล์มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ในขณะที่ตน้ ทุนลดตํ่าลง เทคโนโลยีที่มีความสําคัญในการ
สนับสนุ นการพัฒนารถยนต์พลังงานไฟฟ้ า และพลังงานทดแทนก็คือเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงาน ซึ่ งมีการ
พัฒ นาอย่า งต่ อ เนื่ อ งให้แ บตเตอรี่ ส ามารถใช้ง านได้ย าวนานขึ้ น ในขณะที่ มี ข นาดนํ้า หนัก และราคาที่ ล ดลง
(International Energy Agency: IEA, 2016)
ทางด้านผูบ้ ริ โภคนั้น จากผลการศึ กษาเปิ ดเผยว่า 1 ใน 3 ของผูบ้ ริ โภคในเอเชี ยตะวันออกเฉี ย งใต้
(สิ งคโปร์ อินโดนี เซี ย ไทย มาเลเซี ย เวียดนาม และฟิ ลิปปิ นส์) ที่ วางแผนจะซื้ อรถยนต์ในเร็ วๆ นี้ และมีความ
พร้อมในการเลือกซื้ อรถยนต์พลังงานไฟฟ้า โดยผลที่ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของภูมิภาคที่จะเร่ งให้เกิ ดยาน
ยนต์ไฟฟ้าในเร็ วๆ นี้ โดยงานวิจยั เผยว่าร้อยละ 37 ของผูท้ ี่กาํ ลังจะซื้อรถยนต์มีความสนใจที่จะซื้อรถยนต์พลังงาน
ไฟฟ้ าเป็ นคันต่อไป โดยลูกค้าในฟิ ลิปปิ นส์ ไทย และอินโดนี เซี ย คือกลุ่มที่ มีความต้องการซื้ อรถยนต์พลังงาน
ไฟฟ้ามากที่สุด (Nissan and Frost & Sullivan, 2018)
นอกจากนี้ จากผลการสํารวจของศูนย์วจิ ยั กสิ กรไทย จํานวนสถานีชาร์จไฟฟ้าที่เพียงพอ ถือเป็ นประเด็น
ที่ผบู ้ ริ โภคมีความกังวลมากที่สุด อย่างไรก็ตามเนื่ องจากจํานวนรถขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าแบบที่ตอ้ งเสี ยบ
ชาร์ จไฟนั้นยังมีจาํ นวนน้อยมาก ซึ่ งศูนย์วิจยั กสิ กรไทยมองว่าจะมีเพียงราว 51,300 คัน ภายในปี 2562 ขณะที่มี
สถานี ชาร์ จไฟฟ้าที่คาดว่าจะผุดตัวขึ้นตามเป้ าในปี นี้ กว่า 1,000 จุด ทําให้จาํ นวนสถานี ชาร์ จไฟฟ้ามีมากเกินความ
ต้องการในระยะ 1 ถึง 2 ปี นี้ โอกาสที่สถานีชาร์ จไฟฟ้าจะสร้างรายได้เพื่อคืนทุนเองใน 1 ปี ในระยะแรกนี้น้ นั จึง
เป็ นเรื่ องยาก ดังนั้นความช่วยเหลือทางด้านการเงินในระยะแรกของการก่อตั้งจึงอาจเป็ นสิ่ งจําเป็ น (ศูนย์วจิ ยั กสิ กร
ไทย, 2561)
จากที่ มาและความสําคัญของปั ญหาผูว้ ิจยั จึ งสนใจที่ จะศึ กษาเรื่ องปั จจัยด้านทัศนคติ ปั จจัยด้านส่ วน
ประสมทางการตลาด และการยอมรั บเทคโนโลยีที่มี ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ รถยนต์ไ ฟฟ้ า ของประชาชนใน
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
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2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ปัจจัยด้ านทัศนคติ
(Attitude)
ปัจจัยด้ านส่ วนประสมทางการตลาด
(Marketing Mix) - 4Ps

การตัดสิ นใจซื้อรถยนต์
ไฟฟ้ าของประชาชนใน
กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล

การยอมรับเทคโนโลยี
(Technology Acceptance)

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
วิธีการวิจยั สําหรับการศึ กษาในครั้งนี้ ซึ่ งใช้การวิจยั เชิ งปริ มาณ ประกอบด้วย ประชากรและตัวอย่าง
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการศึ กษา การเก็บรวบรวมข้อมูล การแปลผลข้อมูล และวิธีการทางสถิ ติสําหรั บใช้ใ นการ
วิเคราะห์และการทดสอบสมมุติฐานเรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่กาํ หนดขึ้น
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา คือ กลุ่มผูบ้ ริ โภคที่ให้ความสนใจ หรื อใช้รถยนต์ไฟฟ้า ซึ่ งอาศัย
อยูใ่ นกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ผูว้ ิจัยได้กาํ หนดขนาดตัวอย่างจํานวนดังกล่าวโดยใช้ตารางของ Yamane (1967) เลื อกใช้วิธีการสุ่ ม
ตัวอย่างแบบสะดวก โดยกําหนดขนาดตัวอย่าง ระดับความแปรปรวนสูงสุด คือ p = 0.5 และ q = 0.5 ที่ระดับความ
เชื่ อมัน่ 95% พร้ อมทั้งยอมรั บความคลาดเคลื่ อนจากการสุ่ มตัวอย่างได้ 5% หรื อ 0.05 ดังนั้น ขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างครั้งนี้ท้ งั หมด 400 ตัวอย่าง
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรอิ สระที่ ใช้ศึกษาคือปั จจัยด้านทัศนคติ ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด และการยอมรับ
เทคโนโลยี ส่วนตัวแปรตามคือ การตัดสิ นใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าของประชาชนในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
4.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่าง โดยมีเกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถาม
เป็ นขั้นตอน นําแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้นมาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อปรับปรุ งแก้ไขตรวจสอบความถูกต้อง
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อีกครั้งหนึ่ ง เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึ กษาอนุมตั ิก่อนแจกแบบสอบถามไปทดลองกับตัวอย่างจํานวน 40 รายเพื่อหาค่า
ความเชื่ อมัน่ เพื่อหาค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability of the Test) โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิ ทธิ์ อัลฟ่ า ของครอนบาช
(Alpha Cronbach Coefficient) ได้ค่าครอนบาชที่ .949 ซึ่งค่าอัลฟ่ าที่ได้จะแสดงถึงระดับความเที่ยงตรงของคําถาม
ในระดับที่ สูง หลังจากนั้นทําการปรับปรุ งและนําเสนอให้อาจารย์ที่ปรึ กษา อนุ มตั ิก่อนแจกแบบสอบถาม และ
แจกแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปยังกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 ชุด
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั อธิ บายรายละเอียดเกี่ ยวกับเนื้ อหาภายในแบบสอบถามและวิธีการตอบแก่ตวั แทนและที ม งาน
หลังจากนั้นได้แจกแบบสอบถามให้กลุ่มเป้ าหมายและรอจนกระทัง่ ตอบคําถามครบถ้วน ซึ่ งในระหว่างนั้นถ้า
ผูต้ อบมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับคําถาม ผูว้ จิ ยั หรื อทีมงานจะตอบข้อสงสัยนั้น
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้เพื่อบรรยายเกี่ยวกับ ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
และข้อมูลพฤติกรรมการเลือกใช้บริ การ โดยได้นาํ มาแจกแจงจํานวนและนําเสนอเป็ นค่าร้อยละ ส่วนการวิเคราะห์
ข้อมูลของตัวแปรแบบสอบถามส่ วนที่ 2 - 4 ใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิ งอ้างอิ ง
(Inferential Statistics) เป็ นการวิเคราะห์การเปรี ยบเทียบ และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัว
แปรที่ ศึกษา โดยใช้การวิเคราะห์ความถดถอยพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis - MRA) เป็ นการวิเคราะห์
ข้อ มู ล เพื่ อ หาความสัมพัน ธ์ ระหว่า งตัว แปรตาม (Dependent Variable) จํา นวน หนึ่ ง ตัว แปรกับตัว แปรอิ สระ
(Independent Variable) ตั้งแต่ 2 ตัวแปรขึ้นไป เป็ นสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานโดยเมื่อทราบค่าตัวแปร
หนึ่งก็จะสามารถทําอีกตัวแปรหนึ่งได้ (กัลยา วานิชย์บญั ชา, 2554)

5. สรุ ปผลการวิจัย

ส่ วนที่ 1 สรุปผลข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากผลการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 20 - 30 ปี การศึกษาระดับปริ ญญาตรี
รายได้มากกว่า 50,000ขึ้นไป อาชี พพนักงานบริ ษทั หรื อลูกจ้างบริ ษทั เอกชน มีจุดประสงค์ในการตัดสิ นใจซื้ อ
รถยนต์ไฟฟ้าโดยเลือก ความเหมาะสมในการใช้งานเป็ นหลัก และสถานีชาร์จไฟฟ้าที่ครอบคลุม เข้าถึงได้ง่าย
ส่ วนที่ 2 ผลการศึกษาด้ านตัวแปรปัจจัยทัศนคติ
จากผลการศึกษาในด้านปั จจัยทัศนคติ แสดงให้เห็นว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็ นโดยรวมต่อ
ปั จจัยด้านทัศนคติในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามค่าเฉลี่ยรายข้อแล้วพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามเห็นด้วยมากที่สุด
คือ ท่านรู ้สึกว่าท่านได้มีส่วนช่วยในการลดภาวะโลกร้อน เวลาขับรถยนต์ไฟฟ้า (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14) รองลงมา
คือ ท่านคิดว่ารถยนต์ไฟฟ้าจะมีประโยชน์ต่อท่านเมื่อราคานํ้ามันปรับตัวสูงขึ้น (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08) ท่านทราบว่า
การใช้ร ถยนต์ไ ฟฟ้ า สามารถช่ ว ยให้ท่า นประหยัดค่า ใช้จ่าย (ค่ า เฉลี่ ยเท่ า กับ 3.91) และน้อ ยที่ สุ ดคื อท่ านใช้
ประสบการณ์ในอดีตในการวิเคราะห์ขอ้ มูลรถยนต์ไฟฟ้า (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.23)
ส่ วนที่ 3 ผลการศึกษาด้ านตัวแปรปัจจัยด้ านส่ วนประสมทางการตลาด
จากผลการศึกษาในด้านปั จจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดแสดงให้เห็นว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นโดยรวมต่อปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามค่าเฉลี่ยรายข้อแล้วพบว่า
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ผูต้ อบแบบสอบถามเห็นด้วยมากที่สุดคือ รถยนต์ไฟฟ้ามีอุปกรณ์มาตรฐานด้านความปลอดภัยที่ครบครัน (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.21) มีการรับประกันหลังการขายของรถยนต์ไฟฟ้า (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14) มีบุคลากรที่มีความชํานาญคอย
ให้บริ การ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09) ชื่อเสี ยงและภาพลักษณ์ของบริ ษทั รถยนต์ไฟฟ้า (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06) และน้อย
ที่สุดคือการจัดงานแสดงสิ นค้าตามสถานที่ต่างๆ เช่น Motor Show (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59)
ส่ วนที่ 4 ผลการศึกษาด้ านตัวแปรการยอมรับเทคโนโลยี
จากผลการศึ กษาในด้านการยอมรั บเทคโนโลยีแ สดงให้เห็ นว่าผูต้ อบแบบสอบถามมี ความคิ ด เห็ น
โดยรวมต่อทฤษฎีของคุณภาพบริ การในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามค่าเฉลี่ยรายข้อแล้วพบว่าผูต้ อบแบบสอบถาม
เห็ นด้วยมากที่ สุดคือ ท่านทราบว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้ ามีส่วนทําให้ลดภาวะโลกร้อนได้ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22)
ท่านรู ้สึกว่ารถยนต์ไฟฟ้าทําให้ประหยัดในค่าใช้จ่ายสําหรับการเดินทาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70) ท่านมีความคิดที่จะ
ใช้รถยนต์ไฟฟ้า เนื่ องจากประหยัดค่าใช้จ่ายกว่ารถยนต์ทว่ั ไป (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69) และน้อยที่สุดคือท่านคิดว่า
สถานีชาร์จไฟรถยนต์ไฟฟ้ามีเพียงพอต่อความต้องการ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.75)
ส่ วนที่ 5 ผลการศึกษาด้ านตัวแปรการตัดสินใจซื้อรถยนต์ ไฟฟ้ า
จากผลการศึ กษาในด้านตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ไฟฟ้ าแสดงให้เห็นว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
โดยรวมต่อตัดสิ นใจเลือกซื้ อประกันภัยรถยนต์ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามค่าเฉลี่ยรายข้อแล้วพบว่าผูต้ อบ
แบบสอบถามเห็นด้วยมากที่สุดคือ ท่านมักหาข้อมูลรถยนต์ไฟฟ้าจากการเปรี ยบเทียบระหว่างแบรนด์ต่างๆ ก่อน
ตัดสิ นใจซื้ อ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86) ท่านมักหาข้อมูลรถยนต์ไฟฟ้าจากแหล่งข่าวต่างๆ ก่อนตัดสิ นใจซื้ อ (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.75) ท่านต้องการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านนํ้ามัน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68) และน้อยที่สุดคือท่าน
ตัดสิ นใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้า เพราะมีความไว้วางใจมากกว่ารถยนต์ทวั่ ไป (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.24)
ตารางที่ 1: การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณของข้อมูลตัวแปรต้นและตัวแปรตาม
Unstandardized Coefficients Standardized
ตัวแปรอิสระ
Coefficients
B
Std. Error
Beta
ปั จจัยด้านทัศนคติ
.413
.058
.309
ปั จจัยด้านส่วนประสมทาง
.107
.027
.132
การตลาด
การยอมรับเทคโนโลยี
.495
.046
.482
R2 = 0.648, F = 243.532, N = 400, p < 0.05

t
7.138
3.925

Sig.
.000
.000

10.781

.000

ผลการศึกษาตามตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าปั จจัยด้านทัศนคติ ปั จจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด และ
การยอมรับเทคโนโลยีที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ไฟฟ้ าอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย
ปั จจัยด้านทัศนคติ มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้า (Sig = .000) ปั จจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด มี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ไฟฟ้า (Sig = .000) และการยอมรับเทคโนโลยีมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
รถยนต์ไฟฟ้า (Sig = .000)
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เมื่อพิจารณานํ้าหนักของผลกระทบของตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ไฟฟ้ ารถยนต์
พบว่า การยอมรับเทคโนโลยีมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ไฟฟ้ามากที่สุด (B = .482) รองลงมาคือ ปั จจัย
ด้านทัศนคติมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ไฟฟ้ า (B = .309) และปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด มี
อิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์นอ้ ยที่สุด (B .132) ตามลําดับ
นอกจากนี้สมั ประสิ ทธิ์การกําหนด (R² = 0.648) พบว่าตัวแปรอิสระได้แก่ ปั จจัยด้านทัศนคติ ปั จจัยด้าน
ส่ วนประสมทางการตลาด และการยอมรับเทคโนโลยีมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ไฟฟ้ า คิดเป็ นร้อยละ
64.8 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05

6. อภิปรายผล

จากการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 พบว่าปั จจัยด้านทัศนคติมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ไฟฟ้า
ของประชาชนในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล จากการแปลผลการการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังกล่าวข้างต้นกลุ่ม
ตัว อย่า ง มี ค วามเห็ น ว่า ปั จ จัย ด้า นทัศ นคติ น้ ี มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ รถยนต์ไ ฟฟ้ า ของประชาชนใน
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล อยูใ่ นระดับมากที่ค่าเฉลี่ย 3.73 ซึ่งสอดคล้องตามหลักแนวคิดทฤษฎีของศิริวรรณ
เสรี รัตน์ (2543, หน้า 78 - 79) ที่กล่าวว่า ทัศนคติเป็ นสิ่ งที่มีอิทธิ พลต่อความเชื่อในขณะที่ความเชื่อก็มีอิทธิ พลต่อ
ทัศนคติ ทัศนคติเป็ นปั จจัยภายในที่นกั จิตวิทยาหลายคนเชื่อว่าจะเป็ นตัวที่ทาํ ให้บุคคลมีการตอบสนองที่แตกต่าง
กัน สําหรับการศึกษาในขั้นต้นนี้ เพื่อทําให้ง่ายขึ้น อาจให้คาํ สองคํานี้ทดแทนกันได้ในการศึกษาถึงพฤติกรรมการ
ซื้อ ทั้งนี้เพราะคําทั้งสองคํานี้ต่างส่งผลสะท้อนถึงความรู ้สึกในทางบวกและทางลบต่อสิ นค้า บริ การ หรื อตรายีห่ อ้
ของสิ นค้านั้น นอกจากนี้ ผลที่ ได้ยงั สอดคล้องกับงานวิจัยทัศนคติ ของผูบ้ ริ โภคที่ มีต่อรถยนต์อีโคคาร์ ในเขต
กรุ งเทพมหานคร (2557) โดยกิตติยา หนูมี คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่ งให้ผล
ตรงกันคือ ด้านความรู ้ ด้านความรู ้สึก และด้านพฤติกรรม
จากการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 พบว่าปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อรถยนต์ไฟฟ้ าของประชากรในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล จากการแปลผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังกล่าว
ข้างต้นของกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็ นว่าปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดนี้ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์
ไฟฟ้ าของประชาชนในกรุ งเทพมหานครละปริ มณฑล อยู่ในระดับมากที่ ค่าเฉลี่ย 3.92 ซึ่ งสอดคล้องตามหลัก
แนวคิดทฤษฎีของ Philip Kotler (2003) ที่กล่าวว่า การตลาดที่มีประสิ ทธิ ผลจะผสมผสานปั จจัยพื้นฐานของส่วน
ประสมการตลาดเข้าด้วยกัน เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายทางการตลาดของกิจการ โดยการส่งมอบคุณค่าให้แก่ผบู ้ ริ โภค
ดังนั้นส่ วนประสมการตลาดจึ งประกอบไปด้วยชุดเครื่ องมือ กลวิธีของกิ จการ เพื่อสร้างตําแหน่ งที่ เข้มแข็งใน
ตลาดเป้ าหมาย ทั้งนี้ แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ไฟฟ้าของประชาชนในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับ
รถยนต์ไฟฟ้ามีอุปกรณ์มาตรฐานด้านความปลอดภัยที่ครบครัน นอกจากนี้ ผลที่ได้ยงั สอดคล้องกับงานวิจยั ส่ วน
ประสมการตลาดและการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ไฮบริ ดของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพและปริ มณฑล (2558) โดยณัฏฐ์ โต
รุ่ งเลิศ บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งให้ผลที่ตรงกันคือ
ปั จจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ด้าน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อรถยนต์ Toyota Camry Hybrid และรถยนต์
Toyota Camry รุ่ นปกติ
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จากการทดสอบสมมติ ฐานข้อที่ 3 พบว่าปั จจัยการยอมรั บเทคโนโลยีมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
รถยนต์ไฟฟ้าของประชากรในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล จากการแปลผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังกล่าวข้างต้น
ของกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่าการยอมรับเทคโนโลยีน้ ีมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าของประชาชน
ในกรุ งเทพมหานครละปริ มณฑล อยูใ่ นระดับมากที่ค่าเฉลี่ย 3.50 ซึ่งสอดคล้องตามหลักแนวคิดทฤษฎีของ Chu &
Chu (2011) ที่กล่าวว่าการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance) หมายถึงการทําความเข้าใจในเทคโนโลยี
และการตัดสิ นใจที่จะยอมรับเทคโนโลยี เพื่อนํามาใช้ในชีวิตประจําวันแบ่งออกเป็ น 6 ปั จจัยสําคัญ ได้แก่ 1) การ
รับรู ้ถึงประโยชน์ (Perceived Usefulness) 2) ความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) 3) ความตั้งใจที่จะ
ใช้ (Intention to Use) 4) การรับรู ้ถึงความเสี่ ยง (Perceived Risk) 5) ทัศนคติที่มีต่อการใช้ (Attitude toward Using)
6) การนํามาใช้งานจริ ง (Actual Use) นอกจากนี้ ผลที่ ได้ยงั สอดคล้องกับงานวิจยั การยอมรั บเทคโนโลยีและ
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคออนไลน์ ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าจากบริ ษทั ขายตรงผ่านช่องทางออนไลน์ (2559)
โดยวรรณิ กา จิตตินรากร บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ ซึ่งให้ผลตรงกันคือ การรับรู ้ถึงประโยชน์
ความง่ายในการใช้งาน การรับรู ้ถึงความเสี่ ยง ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าจากบริ ษทั ขายตรงผ่านช่ องทาง
ออนไลน์ อย่างมีนยั ยสําคัญทางสถิติที่ 0.05

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) จากการวิจยั พบว่าปั จจัยด้านทัศนคติต่อรถยนต์ไฟฟ้าอยูใ่ นระดับมาก แต่ผตู ้ อบแบบสอบถาม
หลายรายยังไม่มีความรู ้เกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้ามากนัก ดังนั้น หากจะนํารถยนต์ไฟฟ้ามาผลิตและจําหน่าย หรื อใช้
งานในประเทศไทยนั้น มีความจําเป็ นที่รัฐบาลและเอกชนจะต้องทําการประชาสัมพันธ์ ส่ งเสริ ม และสนับสนุน
โดยเน้นการสร้างความรู ้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กบั ประชาชนทัว่ ไปให้มากขึ้น ข้อดี ข้อเสี ยของรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่ ง
จะส่งผลโดยตรงต่อการตัดสิ นใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้า
(2) จากการศึกษาพบว่าปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดอยูใ่ นระดับมาก ดังนั้นผูป้ ระกอบการ
ควรให้ความสําคัญในเรื่ องของผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจําหน่าย และการส่ งเสิ รมการตลาด โดยเฉพาะในด้านของ
การรั บประกัน การและบริ การหลังการขาย เนื่ องจากรถยนต์ไฟฟ้ าในปั จจุ บันมี ราคาสู ง ผูบ้ ริ โภคจึ งมี ความ
คาดหวังที่จะได้รับรถยนต์ที่มีคุณภาพสมราคา และการบริ การหลังการขายต่างๆ ที่มีความน่าเชื่อถือ ปั จจัยเหล่านี้
เป็ นปั จจัยที่มีอิทธิพล และสร้างแรงจูงใจในการตัดสิ นใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าทั้งสิ้น
(3) จากการศึกษาพบว่าการยอมรับเทคโนโลยีอยูใ่ นระดับมาก ดังนั้นจากการวิจยั พบว่าทัศนคติต่อ
รถยนต์ไฟฟ้าอยูใ่ นระดับมาก แต่ผตู ้ อบแบบสอบถามหลายรายยังไม่มีความรู ้เกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้ามากนัก ดังนั้น
หากจะนํารถยนต์ไฟฟ้ ามาผลิตและจําหน่ าย หรื อใช้งานในประเทศไทยนั้น มีความจําเป็ นที่รัฐบาลและเอกชน
จะต้อ งทํา การประชาสัม พัน ธ์ ส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ น โดยเน้นการสร้ า งความรู ้ ความเข้า ใจที่ ถู ก ต้องให้กับ
ประชาชนทัว่ ไปให้มากขึ้น ข้อดี ข้อเสี ยของรถยนต์ไฟฟ้า การสร้างสถานี ชาร์ จไฟฟ้าให้มีความครอบคลุม เข้าถึง
ง่าย ไม่จาํ กัดอยูแ่ ค่ในกรุ งเทพมหานคร แต่ตอ้ งครอบคลุมทุกจังหวัด เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคค่อนข้างมีความกังวลใน
เรื่ องของการกักเก็บแบตเตอรี่ ในรถยนต์ไฟฟ้า เพราะปั จจุบนั รถยนต์ไฟฟ้านั้น ยังไม่สามารถใช้เดินทางไกลๆ ได้
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รวมถึงภาษีนาํ เข้ารถยนต์ไฟฟ้าที่ยงั คงสูงอยู่ ทําให้ผบู ้ ริ โภคที่สนใจในรถยนต์ไฟฟ้าเกิดความลังเลในการตัดสิ นใจ
ซื้อ
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) เนื่ องจากรถยนต์ไฟฟ้ าถื อเป็ นนวัตกรรมใหม่ อาจมี การพัฒนาและเปลี่ ยนแปลงให้ดีข้ ึนใน
อนาคต ทั้งในด้านการพัฒนาแบตเตอรี่ กกั เก็บพลังงานที่สามารถเดินทางได้ไกลมากขึ้นเมื่อเทียบต่อระยะเวลาการ
ชาร์ จไฟฟ้าต่อครั้ง สถานี ชาร์ จไฟที่มีความครอบคลุม เข้าถึงได้ง่าย ตาม เป็ นต้น จึงควรศึกษาปั จจัยอื่นๆ และนํา
ข้อมูลที่ได้มาปรับปรุ งวางแผนกําหนดแนวทางในการดําเนินการทั้งรัฐบาลและเอกชน เพื่อเป็ นการรองรับการใช้
งานรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยที่กาํ ลังจะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป
(2) การวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ ดังนั้น สําหรับผูท้ ี่สนใจทําการศึกษาวิจยั ในหัวข้อที่
เกี่ยวข้องกับวิจยั เรื่ องนี้ ควรมีการศึกษาวิจยั เจาะลึกในเชิงคุณภาพ เพื่อให้รับรู ้ถึงมูลเหตุที่มีอิทธิพลหรื อปั จจัยอื่นๆ
เพื่อให้เกิดการค้นพบปั จจัยใหม่ๆ ที่อาจมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อรถยนต์
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ในการศึ กษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อเปรี ยบเที ยบพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีขององค์การ
โดยจําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ตําแหน่ ง ประเภทบุ คลากร รายได้ อายุงานสถานภาพ และ
วุฒิการศึกษา เป็ นต้น 2) เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมในองค์การ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
กลุ่ ม ตัว อย่า งเป็ นบุ คลากรในสํา นัก งานเศรษฐกิ จ การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จํา นวน 294 คน
ผูว้ ิจัย เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล โดยใช้แ บบสอบถาม และวิเ คราะห์ ค่ า ทางสถิ ติ ได้แ ก่ ค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ทดสอบ
สมมติฐานใช้ค่า T-test ค่า F-test และการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุ คูณ (Multiple Regression) ผลการวิจยั พบว่า
ปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ที่มีอายุอยูร่ ะหว่าง 25 - น้อยกว่า 35 ปี ร้อยละ 31 และตําแหน่ง ที่อยูร่ ะดับชํานาญการ
ร้ อ ยละ 22.4 ซึ่ งมี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการเป็ นสมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ก าร และสภาพแวดล้อ มในองค์ก าร ได้แ ก่
สภาพแวดล้อมด้านงาน (X� = 3.26), สภาพแวดล้อมด้านบุคคล (X� = 3.51), สภาพแวดล้อมด้านสังคม (X� = 3.45),
และสภาพแวดล้อมด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ (X� = 3.17) ที่มีผลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ

คําสํ าคัญ: สภาพแวดล้อมด้านงาน สภาพแวดล้อมด้านบุ คคล สภาพแวดล้อมด้านสังคม สภาพแวดล้อมด้าน
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
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ABSTRACT

The objectives of this research were 1) Compare the organizational citizenship behavior of the staff by
classifying the respondent according to the demographic description using gender, age, position, type of
employee, income, duration of working experience, and educational level. 2) To acquire a knowledge about the
work environment that affecting the organizational citizenship behavior of staff in the office of agricultural
economics, ministry of agriculture and cooperatives. The researcher used survey method in collecting the data
from a total sample size of 294 respondents. The statistical analysis has been conducted by incorporating
percentage, average, t-test, f-test, and multiple regression throughout the findings. As a results, demographic
category includes 31% of the respondents are between the age of 25 to 35. In addition, the professional level has
been considered 22. 4% of the total respondents. Age and level of profession are the factors affecting
organizational citizenship behavior of staff. Work environment have the mean of 3.26, Personal environment
with the mean of 3.51, Social environment with 3.45 as a mean, then followed by compensation and welfare
environment with the mean of 3.17 that affecting the organizational citizenship behavior of the staff.
KEYWORDS: Work Environment, Personal Environment, Social Environment, Compensation and Welfare
Environment, Organizational Citizenship Behavior

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

ในปั จจุ บันพนักงานถื อเป็ นทรั พยากรหนึ่ งเมื่ อเปรี ยบเที ยบกับทรั พยากรด้านเทคโนโลยี ทรั พยากร
ด้านการเงิ น ทรั พยากรคนเป็ นทรั พยากรที่ ไม่สามารถคาดเดาได้เหมื อนทรั พยากรอื่ น อี กทั้งมี ค่าใช้จ่ายที่ สูง
ดังนั้นทรัพยากรคนจึงต้องได้รับการจัดการอย่างมีประสิ ทธิภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจ และตรงกับความต้องการ
ของงานจนกระทัง่ นําพาองค์การบรรลุความสําเร็ จ (เกรี ยงศักดิ์ เขียวเจริ ญยิ่ง, 2543,น.3-4) ซึ่ งพฤติกรรมการเป็ น
สมาชิกที่ดีขององค์การ เป็ นการทํางานด้วยความสมัครใจ การให้ความช่วยเหลือโดยไม่หวังผลตอบแทนจากการ
ช่วยเหลือที่ได้ทาํ ลงไป (Organ, 1988) จึงเป็ นเหตุผลหนึ่ งที่ผบู ้ ริ หารองค์การจะต้องตระหนักถึงความสําคัญของ
พฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีขององค์การ และหาวิธีการที่ จะสนับสนุ นให้พนักงานในองค์การ มี พฤติ กรรม
ดังกล่าวเพิ่มมากขึ้นอันจะส่งผลดีให้กบั องค์การ (ปิ ยะดา ศรปทุม, 2548)
แนวคิ ดเรื่ อง “พฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีขององค์การ” เป็ นแนวคิ ดใหม่ที่ได้รับความสนใจจาก
นักวิชาการต่างประเทศเพิ่มขึ้นโดยพิจารณาว่า พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ เป็ นพฤติกรรมที่องค์การ
ไม่ได้กาํ หนดไว้ให้เป็ นหน้าที่ที่สมาชิกต้องปฏิบตั ิ แต่เป็ นพฤติกรรมที่สมาชิกเต็มใจที่จะปฏิบตั ิเพื่อประโยชน์ต่อ
องค์การ จะได้เห็นว่า พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การเป็ นสิ่ งสําคัญที่น่าจะนํามาศึกษา เพื่อเป็ นแนวทาง
ในการส่งเสริ ม และพัฒนาให้พนักงานมีประสิ ทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อองค์การ (เพลินพิศ, 2547)
เนื่ องจากการที่จะทําให้องค์การมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น จึงต้องคํานึ งถึงบุคลากรขององค์การเป็ นสําคัญ
การสร้างความพึงพอใจให้แก่พนักงานเป็ นทางเลือกที่มีประสิ ทธิผลมากที่สุด และจะก่อให้เกิดพฤติกรรมการเป็ น
สมาชิกที่ดีขององค์การ โดยการสร้างสภาพแวดล้อมความเป็ นอยูท่ ี่ดีให้แก่พนักงาน จ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสม
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สร้างความผูกพัน และมนุ ษยสัมพันธ์ให้แก่บุคลากร ให้โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่ การงาน เป็ นต้น ซึ่ งผูว้ ิจยั ให้
ความสําคัญกับเรื่ องดังกล่าว จึงดําเนินการศึกษาสภาพแวดล้อมในองค์การที่มีผลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดี
ขององค์การ ของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์มากที่สุด

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
2) เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมในองค์การ ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ปัจจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ตําแหน่ง
4. ประเภทของบุคลากร 5. รายได้ 6. อายุงาน
7. สถานภาพ
8. วุฒิการศึกษา

พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์ การ
1. การให้ความช่วยเหลือผูอ้ ื่น
2. ความสํานึกในหน้าที่
3. ความอดทนอดกลั้น
4. การคํานึงถึงผูอ้ ื่น
5. การให้ความร่ วมมือ
Organ (1988)

สภาพแวดล้ อมในองค์ การ
1. สภาพแวดล้อมด้านงาน
2. สภาพแวดล้อมด้านบุคคล
3. สภาพแวดล้อมด้านสังคม
4. สภาพแวดล้อมด้านค่าตอบแทน และสวัสดิการ
Hoy and Miskel (1991)

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. สมมติฐานการวิจัย

1) ปั จจัยส่ วนบุ คคล ได้แก่ เเพศ อายุ ตําแหน่ ง ประเภทบุ คลากร รายได้ อายุงานสถานภาพ และ
วุฒิการศึกษา มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
2) สภาพแวดล้อมในองค์การมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ

5. แนวคิดทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง

Hoy and Miskel (1991) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในองค์การ แบ่งได้เป็ น 4 ด้าน คือ
1) สภาพแวดล้อมด้านงาน หมายถึ ง ลักษณะงาน โครงสร้ างของหน่ วยงาน หน้าที่ ของแต่ละงาน
นโยบาย และบรรยากาศในการปฏิ บตั ิงาน ความร้อน ความเย็น เสี ยงดัง ความสั่นสะเทื อนแสงสว่าง อุณหภูมิ
นอกจากนี้ยงั รวมถึงเครื่ องมือ เครื่ องจักร อุปกรณ์ต่าง ๆ และบริ เวณสถานที่ทาํ งานด้วย
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2) สภาพแวดล้อมด้านบุคคล หมายถึง ผูร้ ่ วมงานที่ ทาํ งานร่ วมกัน ผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
เพื่อนร่ วมงาน เป็ นต้น
3) สภาพแวดล้อ มด้า นสังคม หมายถึ ง เศรษฐกิ จ บทบาททางการเมื อ ง การยอมรั บ ความมัน่ คง
ความน่าเชื่อถือ และเสถียรภาพในอาชีพการทํางาน เป็ นต้น
4) สภาพแวดล้อมด้านค่าตอบแทน และสวัสดิการ หมายถึง เงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการ โบนัส
ค่าล่วงเวลาในการทํางาน ค่าเครื่ องแบบ ค่ารักษาพยาบาล และค่าเล่าเรี ยนบุตร เป็ นต้น
Organ (1988) ได้แบ่งองค์ประกอบของพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ เป็ น 5 ด้าน ดังนี้
1) การให้ความช่วยเหลือผูอ้ ื่น หมายถึง พฤติกรรมที่เกิดจากการตัดสิ นใจกระทําอย่างอิสระด้วยตนเอง
ของพนักงานในการให้ความช่วยเหลือผูอ้ ื่น เพื่อแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทํางาน
2) ความสํานึ กในหน้าที่ หมายถึง พฤติกรรมที่เกิดจากการตัดสิ นใจกระทําอย่างเป็ นอิสระด้วยตนเอง
ของพนั ก งานในการที่ จ ะปฏิ บัติ ต นให้ ดี ก ว่ า ความต้อ งการในงานขั้น ตํ่า สุ ด ขององค์ก าร การใช้เ วลาพัก
และพฤติกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
3) ความอดทนอดกลั้น หมายถึ ง ความเต็มใจของพนักงานในความอดทนต่อ สถานการณ์ ต่ าง ๆ
โดยไม่แสดงความไม่พอใจออกมา เช่น หลีกเลี่ยงการร้องทุกข์ การนินทาว่าร้ายหรื อกล่าวโทษผูอ้ ื่น และการไม่ทาํ
เรื่ องเล็กให้เป็ นเรื่ องใหญ่โดยไม่จาํ เป็ น เป็ นต้น
4) การคํา นึ ง ถึ ง ผู ้อื่ น หมายถึ ง พฤติ ก รรมที่ บุ ค คลตัด สิ น ใจกระทํา เพื่ อ ป้ อ งกัน การเกิ ด ปั ญ หา
ความสั ม พัน ธ์ ใ นการทํา งานกับ ผู ้อื่ น โดยการคํา นึ ง ถึ ง ว่ า การกระทํา ของตนเองอาจมี ผ ลกระทบต่ อ ผู ้อื่ น
และคํานึงถึงสิ ทธิส่วนบุคคลเสมอ
5) การให้ความร่ วมมือ หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกถึงการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่าง ๆ
ขององค์การที่เกี่ยวข้องกับงาน หรื อการดํารงอยูข่ ององค์การ

6. งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง

Chaikidurajai Praphan (2015) ได้ทาํ การศึกษาเกี่ ยวกับเรื่ อง ปั จจัยที่ มีผลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิก
ที่ดีขององค์การ และประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในกลุ่มอุตสาหกรรม ผลการวิจยั พบว่า คุณภาพ
ชีวิตในการทํางาน และความผูกพันต่อองค์การมีผลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การของบุคลากรใน
อุตสาหกรรมบริ การและอื่น ๆ
Chaikidurajai Praphan (2017) ได้ทาํ การศึกษาเกี่ยวกับเรื่ อง ผลกระทบของวิธีปฏิบตั ิทรัพยากรมนุษย์ที่มี
ต่อพฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีขององค์การ และผลการปฏิ บตั ิงานของพนักงานในกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้ า
อิเล็กทรอนิ กส์ และโทรคมนาคม ผลการศึ กษาพบว่า วิธีปฏิ บตั ิทรัพยากรมนุ ษย์ดา้ นการคัดเลือกคนเข้าทํางาน
ด้านค่าตอบแทน ผลประโยชน์อื่น ๆ และความมัน่ คงในอาชีพมีผลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
Chaikidurajai Praphan (2017) ได้ทาํ การศึกษาเกี่ยวกับเรื่ อง ผลกระทบของค่าตอบแทนที่มีต่อพฤติกรรม
การเป็ นสมาชิ กที่ ดีขององค์การ และผลการปฏิ บัติงานของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้ า อิ เล็กทรอนิ กส์
และโทรคมนาคม ผลการศึ ก ษาพบว่า พฤติ ก รรมการเป็ นสมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ก าร ด้า นการอดทนอดกลั้น
ด้านการให้ความร่ วมมือ และด้านความสํานึกในหน้าที่มีผลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
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เพลิ นพิศ ศิ ริสมบู รณ์ . (2547). ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีขององค์การกับ
ความผูกพันต่อองค์การ ของพนักงานระดับปฏิ บตั ิ การ บริ ษทั อุตสาหกรรมสิ่ งทอ. วิทยานิ พนธ์วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
แพรภัทร ยอดแก้ว (2556) ได้ศึกษาเกี่ ยวกับเรื่ อง การพัฒนาพลเมืองอาเซี ยนและพฤติกรรมการเป็ น
สมาชิ กที่ ดีขององค์การในการเตรี ยมพร้ อมเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน ผลการศึ กษาพบว่า ประชาชนในประเทศ
อาเซี ยนต้องเร่ งสร้ างความตระหนักรู ้ กับทุ กภาคส่ วนในสังคม โดยเฉพาะเยาวชนต้องตระหนักถึ งความเป็ น
พลเมืองอาเซียนมีเจตคติที่ดี และมีพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
ธี รวีร์ รุ จพงษ์จนั ทร์ (2557) จากการศึ กษาเรื่ อง ปั จจัยด้านคุณภาพชี วิตการทํางาน บรรยากาศองค์การ
และความผูกพักต่อองค์การ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ ของบุคลากร: กรณี ศึกษา บริ ษทั
เมืองโบราณ จํากัด ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านเพศ อายุ อายุงาน สถานภาพ รายได้ ระดับการศึกษา
และตําแหน่งงาน ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
ธริ นทร์ มาลา (2557) จากการศึกษางานเรื่ อง การศึกษาด้านวัฒนธรรมองค์กร ด้านสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน และด้านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ที่ มีต่อคุณภาพชี วิต ผลการศึ กษาพบว่า วัฒนธรรมขององค์การใน
ลักษณะสร้างสรรค์มีผลต่อคุณภาพชีวิต การทํางานของพนักงานสภาพแวดล้อมทางสังคมไม่มีผลต่อคุณภาพชีวติ
การทํางานของพนักงาน แต่สิ่งแวดล้อมทางกายภาพมีผลต่อคุณภาพชีวติ การทํางานของพนักงาน

7. วิธีดําเนินการวิจัย

7.1 แบบแผนการวิจยั
การวิ จัย ครั้ งนี้ เป็ นการวิ จัย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Research) เก็ บ ข้อ มู ล ช่ ว งเดื อ นพฤษภาคม กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เครื่ องมื อในการเก็บข้อมูลเป็ นแบบสอบถามโดยอ้างอิงผูว้ ิจยั ที่ ผ่านการตรวจสอบจาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญ แล้วทดลองใช้กบั ประชากรที่ใกล้เคียงกลุ่มตัวอย่าง เพื่อทดสอบหาค่าความเชื่อมัน่ แล้วจึงเก็บรวบรวม
ข้อมูลจริ ง
7.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรที่ ใ ช้ในการวิจัย ครั้ งนี้ เป็ นบุ คลากรหน่ ว ยงานสํา นัก งานเศรษฐกิ จการเกษตร กระทรวง
การเกษตรและสหกรณ์ ซึ่ งมี หน่ วยงานย่อย 21 แห่ ง จํานวน 1,108 คน ซึ่ งแบ่ งประเภทของบุ คลากร ได้แ ก่
ข้าราชการ พนักงานข้าราชการ ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างชัว่ คราว กลุ่มตัวอย่างได้กาํ หนดขนาดตามสู ตรของ Taro
Yamane (1967) โดยใช้ความเชื่อมัน่ 95% ความคลาดเคลื่อน 5% ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 294 คน ดําเนิ นการหา
สัดส่ วนกลุ่มตัวอย่างจากขนาดของประชากรในแต่ละหน่วยงาน ด้วยวิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified
quota sampling)
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ตารางที่ 1 แสดงจํานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างในแต่ละหน่วยงาน
ชื่ อสถาบัน
1.สํานักงานเลขานุการกรม
2.กองนโยบายและแผนพัฒนา
การเกษตร
3.สํานักวิจยั เศรษฐกิจ
การเกษตร
4.ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
5.ศูนย์ประเมินผล
6.กองเศรษฐกิจการเกษตร
ระหว่างประเทศ
7.ศูนย์ปฏิบตั ิการเศรษฐกิจ
การเกษตร
8.กลุ่มพัฒนาระบบบริ หาร
9.กลุ่มตรวจสอบภายใน

ประชากร
10
4

กลุ่มตัวอย่ าง
3
1

21

6

101
128
35

27
34
9

123

33

156
143

41
38

ชื่ อสถาบัน
10.สศก. เขต 1
11.สศก. เขต 2
12.สศก. เขต 3
13.สศก. เขต 4
14.สศก. เขต 5
15.สศก. เขต 6
16.สศก. เขต 7
17.สศก. เขต 8
18.สศก. เขต 9
19.สศก. เขต 10
20.สศก. เขต 11
21.สศก. เขต 12
รวม

ประชากร
31
28
31
32
37
35
34
38
35
29
28
29
1,108

กลุ่มตัวอย่ าง
8
7
8
9
10
9
9
10
9
8
7
8
294

ที่มา : ฝ่ ายการเจ้าหน้าที่ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ข้อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2561)

7.3 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถามที่ผวู ้ ิจยั จัดทําขึ้น โดยแบบสอบถามส่ วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยส่ วน
บุคคล เป็ นแบบเลือกตอบ ส่วนที่ 2-3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในองค์การ และพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดี
ขององค์การ เป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า ตามแบบของลิเคอร์ ท แสดงความคิดเห็ น 5 ระดับ และส่ วนที่ 4
ปั ญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ เป็ นแบบปลายเปิ ด อ้างอิงมาจากผูว้ ิจยั ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
จํานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา ได้ค่าดัชนี ความสอดคล้อง หรื อ IOC สภาพแวดล้อมใน
องค์การ อ้างอิงจากจตุภรณ์ จัตุชยั (2548) (ประชากร เป็ นลูกจ้างธนาคารออมสิ น สํานักงานใหญ่, ค่าความเชื่อมัน่
= 0.92) พฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีขององค์การ อ้างอิ งจากประพันธ์ ชัยกิ จอุราใจ (2558) (ประชากร เป็ น
บุคลากรระดับปฏิ บตั ิการ และระดับเจ้าหน้าที่ ของบริ ษทั ในกลุ่มอุตสาหกรรม, IOC = 0.98, ค่าความเชื่ อมัน่ =
0.979) แล้วนําแบบสอบถามทําการทดลองใช้กบั กลุ่มทดลองซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่มีลกั ษณะการทํางานใกล้เคียง
กับกลุ่มตัวอย่างที่ทาํ การศึ กษา จํานวน 30 คน นําข้อมูลที่ได้จากการทดลองใช้แบบสอบถามคํานวณหาค่าความ
เชื่อมัน่ ด้วยค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟ่ า ครอนบาค (1990) ได้ 0.924 พบว่า น่าเชื่อถือนําไปใช้จริ งได้
ตารางที่ 2 แสดงค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ด้วยค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ า ครอนบาค
ตัวแปร
สภาพแวดล้อมในองค์การ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
รวม

จํานวนข้ อคําถาม
17
10
27
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0.932
0.915
0.924
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7.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูลและการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั นําหนังสื อขอความอนุเคราะห์แจกแบบสอบถาม และขอข้อมูลของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการแจกแบบสอบถาม โดยส่ งแบบสอบถามไปหน่ วยงานต่าง ๆ ผูว้ ิจัยเก็บ
และตรวจสอบแบบสอบถามที่ รับคื นด้วยตนเอง อัตราการตอบกลับ ร้ อยละ 100 ของแบบสอบถามทั้งหมด
(โดยการแจกแบบสอบถามซํ้าอีกครั้ง ในกรณี ที่หน่ วยงานนั้นยังไม่ได้ครบตามจํานวนกลุ่มตัวอย่างที่ ตอ้ งการ)
และทําการวิเคราะห์ ขอ้ มูลต่อไป สถิ ติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้ อยละ, ค่าเฉลี่ ย, T-test, F-test และ Multiple
Regression

8. สรุ ปผลการวิจัย

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับปั จจัยส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ
69.7 มีอายุอยูร่ ะหว่าง 25 - น้อยกว่า 35 ปี ร้อยละ 31 เป็ นบุคลากรประเภทข้าราชการ ร้อยละ 57.5 มีตาํ แหน่งงาน
ระดับชํานาญการ ร้อยละ 22.4 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยูร่ ะหว่าง 15,000 - น้อยกว่า 30,000 บาท ร้อยละ 50 มีอายุ
งานระหว่าง 10 – น้อยกว่า15 ปี ร้อยละ 35.4 สถานภาพโสด ร้อยละ 58.8 มีวฒ
ุ ิการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ร้อยละ
60.9
ส่ วนที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในองค์การ และพฤติกรรมการ
เป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ พบว่า สภาพแวดล้อมในองค์การ โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (�X = 3.36) รายด้าน
ได้แก่ สภาพแวดล้อมด้านบุ คคล และสภาพแวดล้อมด้านสังคม อยู่ในระดับมาก (X� = 3.51) และ (X� = 3.45)
ตามลําดับ สภาพแวดล้อมด้านงาน และสภาพแวดล้อมด้านค่าตอบแทนและสวัสดิ การ อยู่ในระดับปานกลาง
(�X = 3.26) และ (�X = 3.17) ตามลําดับ และพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีขององค์การ โดยรวมอยู่ในระดับมาก
(�X = 3.87) รายด้านได้แก่ ด้านการคํานึงถึงผูอ้ ื่น ด้านการให้ความช่วยเหลือผูอ้ ื่น ด้านความอดทนอดกลั้น ด้านการ
ให้ความร่ วมมือ และด้านความสํานึกในหน้าที่ อยูใ่ นระดับมาก (X� = 3.92), (X� = 3.90), (X� = 3.87), (X� = 3.87) และ
(X� = 3.83) ตามลําดับ
ส่ วนที่ 3 ปั จจัยส่ วนบุ คคล พบว่า อายุ และตําแหน่ ง มี อิทธิ พลต่อพฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีของ
องค์การแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ คือ 1) อายุ มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
ด้านการให้ความช่วยเหลือผูอ้ ื่น ด้านความสํานึ กในหน้าที่ ด้านความอดทนอดกลั้น และด้านการให้ความร่ วมมือ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ โดยการแบ่งกลุ่มอายุ ได้แก่ กลุ่มที่ 1 อายุต่าํ กว่า 25 ปี (�X = 3.91) กลุ่มที่ 2
อายุระหว่าง 25 ถึ งน้อยกว่า 35 ปี (�X = 3.74) กลุ่มที่ 3 อายุระหว่าง 35 ถึ งน้อยกว่า 45 ปี (�X = 3.90) กลุ่มที่ 4
อายุระหว่าง 45 ถึงน้อยกว่า 55 ปี (X� = 3.92) และกลุ่มที่ 5 อายุต้ งั แต่ 55 ปี ขึ้นไป (X� = 4.14) 2) ตําแหน่ง มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ ด้านการคํานึงถึงผูอ้ ื่น และด้านการให้ความร่ วมมือแตกต่างกันอย่าง
มี นัยสําคัญทางสถิ ติ โดยการแบ่งกลุ่มตําแหน่ ง ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ตําแหน่ งระดับปฏิ บตั ิ การ ( �X = 3.93) กลุ่มที่ 2
ตําแหน่ งระดับปฏิ บตั ิงาน (�X = 3.75) กลุ่มที่ 3 ตําแหน่ งระดับชํานาญการ (�X = 3.75) กลุ่มที่ 4 ตําแหน่ งระดับ
ชํานาญงาน (X� = 3.95) และกลุ่มที่ 5 ตําแหน่งระดับชํานาญการพิเศษ/อาวุโส/เชี่ยวชาญ/ทักษะพิเศษ (X� = 4.04)
ส่ ว นที่ 4 สภาพแวดล้อ มในองค์การมี อิ ทธิ พ ลต่ อพฤติ ก รรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีขององค์ก าร พบว่า
สภาพแวดล้อ มในองค์ก าร ได้แ ก่ สภาพแวดล้อ มด้า นงาน (p = .002, β = .216) สภาพแวดล้อ มด้า นบุ คคล
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(p = .002, β = .202) สภาพแวดล้อ มด้า นสังคม (p = .015, β = .188) สภาพแวดล้อ มด้า นค่า ตอบแทนและ
สวัสดิ การ (p = .006, β = -.147) มี อิทธิ พลต่อพฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีขององค์การแตกต่ างกันอย่า งมี
นัยสําคัญ สามารถเขียนสมการถดถอยของคะแนนมาตรฐาน ดังนี้
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ = 2.286 (ค่าคงที่ของสัมประสิ ทธิ์ถดถอย)
+ .216 (สภาพแวดล้อมด้านงาน) + .202 (สภาพแวดล้อมด้านบุคคล) + .188 (สภาพแวดล้อมด้านสังคม)
+ (-.147) (สภาพแวดล้อมด้านค่าตอบแทน และสวัสดิการ)
Adjusted R Square = .251, R = .511, F = 25.587, p-value = .000

9. อภิปรายผล

อายุ พบว่า บุคลากรที่มีอายุ 55 ปี ขึ้นไป มีพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ มากกว่าบุคลากรที่มี
อายุต่าํ กว่า อาจเนื่องมากจากการที่บุคลากรที่มีอายุมากๆ จะมีความเข้าใจเรื่ องของการทํางาน และระบบโครงสร้าง
ต่ า ง ๆ ขององค์ก าร เกิ ด ความเชื่ อมั่น และเกิ ด ความผูก พันต่ อองค์ก ารมากกว่า ดัง นั้น จึ งมี ก ารแสดงออกถึ ง
พฤติ ก รรมการเป็ นสมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ก ารมากกว่า บุ ค ลากรที่ มี อ ายุน้อ ยกว่า สอดคล้อ งกับ ผลงานวิจัย ของ
ธีรวีร์ รุ จพงษ์จนั ทร์ (2557) และ Chaikidurajai Praphan (2017)
ตําแหน่งงาน พบว่า บุคลากรที่อยูใ่ นตําแหน่งงานระดับเชี่ยวชาญ มีพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีของ
องค์การ มากที่ สุด อาจเนื่ องมากจากระดับผูเ้ ชี่ ยวชาญเป็ นบุ คลากรที่ มีความชํานาญในด้านนั้น ๆ ที่ มีความรู ้
ความสามารถ ทักษะและศักยภาพที่ ส่งเสริ มต่อการทํางาน เพื่อสนับสนุ นให้องค์การบรรลุเป้ าหมายที่ ต้ งั ไว้
สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของธีรวีร์ รุ จพงษ์จนั ทร์ (2557) และ Chaikidurajai Praphan (2017)
สภาพแวดล้อมในองค์การ พบว่า สภาพแวดล้อมด้านงาน ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ อาจเนื่ องมาจากบุคลากรมีระดับการศึกษา และประสบการทํางานที่แตกต่างกัน อีกทั้งได้รับมอบหมาย
งานที่ ไม่ตรงกับความรู ้ ความสามารถที่ ตนเองมี อยู่ และขาดการพัฒนาฝึ กอบรมเพิ่มพูนความรู ้ ความสามารถ
จึ งก่อให้เกิ ดผลของงานที่ มีประสิ ทธิ ภาพลดลง สภาพแวดล้อมด้านบุคคล อาจเนื่ องมาจากการทํางานร่ วมกัน
ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชากับผูใ้ ต้บงั คับบัญชาที่ ไม่มีความร่ วมมือร่ วมใจในการทํางานร่ วมกัน ไม่มีการแลกเปลี่ยน
ความคิ ด เห็ น อาจทํา ให้ เ กิ ด ความขัด แย้ง ส่ ง ผลต่ อ งานที่ ไ ม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพหรื อมี ข ้อ ผิ ด พลาดอยู่ เ สมอ
สภาพแวดล้อมด้านสังคม อาจเนื่ องมาจากยังมี การแบ่งพรรคพวกในการทํางาน นิ ยมส่ งเสริ มบุ คลากรที่ เป็ น
พวกพ้อ งของตนเอง ทํา ให้ ข าดบุ ค ลากรที่ มี ค วามสามารถในการปฏิ บั ติ ง านในตํา แหน่ ง ที่ เ หมาะสม
และสภาพแวดล้อมด้านค่าตอบแทนและสวัสดิ การ อาจเนื่ องมาจากบุคลากรไม่ได้รับค่าตอบแทนที่ เหมาะสม
ยุติธรรมกับความรู ้ความสามารถ หน้าที่และงานที่รับมอบหมาย เมื่อเปรี ยบเทียบกับงานที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกัน
ไม่เพียงพอสําหรั บการใช้จ่ า ยตามภาวะเศรษฐกิ จ การครองชี พ ในปั จจุ บัน และไม่สามารถใช้ประโยชน์ จ าก
สวัสดิการได้อย่างเต็มที่ สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ ธริ นทร์ มาลา (2557)

558

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

10. ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช้

1) ผูบ้ ริ หารองค์การควรมีการวางโครงสร้างองค์การ และแผนนโยบายที่ชดั เชน ช่วยให้บุคลากรเข้าใจ
ในโครงสร้างและแผนการทํางานที่ชดั เจนยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการบริ หารและการวางแผนการทํางาน เช่น อํานาจ
หน้าที่ในการตัดสิ นใจเมื่อประสบปั ญหา ซึ่งทําให้เกิดความรวดเร็ วนการทํางานและการแก้ไขปั ญหา
2) ผูบ้ ริ หารองค์การควรคํานึงถึงบุคลากรในองค์การให้มีการพัฒนาความรู ้ความสามารถ เพื่อนํามาใช้ใน
การปฏิบตั ิงาน ซึ่งจะให้ได้บุคลากรที่มีความสามารถเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ที่จะได้รับ เช่น การให้คาํ แนะนํา
ที่เป็ นประโยชน์ต่อตัวบุคลากรเอง หรื อการให้ความสนใจในปั ญหาที่บุคลากกําลังประสบอยู่
3) ผูบ้ ริ หารองค์การควรให้อาํ นาจการตัดสิ นใจกับบุคลากรในเรื่ องของงานที่บุคลากรได้รับมอบหมาย
เมื่อเกิดปั ญหาหรื อข้อผิดพลาด บุคลากรมีสิทธิ ในการตัดสิ นใจในการแก้ไขปั ญหาก่อน เพื่อแสดงให้เห็นว่าเปิ ด
โอกาสให้บุคลากรได้มีการตัดสิ นใจร่ วมกับองค์การ
4) ผูบ้ ริ หารองค์การควรจัดสรรค่าตอบแทนและสวัสดิ การให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปั จจุบนั
เพื่อส่งเสริ มให้บุคลากรเกิดพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ เช่น ค่าตอบแทนที่อาจจะไม่เพียงพอต่อการ
ดําเนิ นชี วิต หรื อสวัสดิ การด้านค่าการศึกษาบุตร เพื่อช่วยส่ งเสริ มในการให้ความรู ้ของบุคคลในครอบครัวของ
บุคลากร
5) ผูบ้ ริ หารองค์การควรจะมีการผลักดันให้บุคลากรได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง โดยการเพิ่มพูน
ความรู ้ความสามารถ การมอบหมายงานที่มีความท้าทาย และพัฒนาศักยภาพด้านการเป็ นผูน้ าํ
6) ผูบ้ ริ หารองค์การควรมีการสร้างทัศนคติที่ดีให้แก่บุคลากรในองค์การ เพื่อให้บุคลากรยึดมัน่ และ
เชื่อถือต่อการทํางานในองค์การ และช่วยส่งเสริ มให้เกิดการมีพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ

11. ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป

1) ควรทําการศึกษาองค์การที่มีงานลักษณะงานใกล้เคียงกัน เพื่อเปรี ยบเทียบ และนําผลวิจยั ไปใช้ใน
การพัฒนาบุคลากรในองค์การให้มีพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
2) ควรมี ก ารศึ ก ษาตัว แปรอื่ น ๆ ที่ ส่ ง ผลต่อ พฤติ ก รรมการเป็ นสมาชิ ก ที่ ดีขององค์ก าร เพื่ อ พัฒนา
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การให้เพิ่มขึ้น
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การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีขององค์การโดย
จําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ประเภทบุคลากร รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อายุงาน สถานภาพ และวุฒิ
การศึ กษา เป็ นต้น 2) เพื่อศึ กษาคุณภาพชี วิตในการทํางาน ที่ มีผลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีขององค์การ
กลุ่มตัวอย่างเป็ นบุ คลากรที่ ปฏิ บตั ิงาน สังกัดสายวิชาการ และบุ คลากรที่ ปฏิ บตั ิงาน สังกัดสายสนับสนุ น ใน
มหาวิทยาลัยเอกชน และมหาวิทยาลัยราชภัฏที่อยูเ่ ขตจตุจกั ร และเขตบางเขน จํานวน 321 คน ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และวิเคราะห์ค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ทดสอบสมมติฐานใช้ค่า T-test ค่า
F-test และการวิเคราะห์ ถดถอยแบบพหุ คูณ (Multiple Regression) ผลการวิจัยพบว่า ปั จจัยส่ วนบุ คคล ได้แก่
ประเภทบุคลากร รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และวุฒิการศึกษามีผลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ และ
คุณภาพชีวิตในการทํางานด้านค่าตอบแทนที่เป็ นธรรมและเพียงพอ ด้านสิ่ งแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย
ส่งเสริ มสุขภาพ ด้านสิ ทธิส่วนบุคคลในสถานที่ทาํ งาน และด้านลักษณะงานมีส่วนเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กบั สังคม
โดยตรงมีผลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
คําสําคัญ: คุณภาพชีวติ ในการทํางาน พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
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ABSTRACT

The objectives of this research were 1) to compare organizational citizenship behavior by personal
factors including gender, age, types of staff, average salary, job tenure, status and educational level. 2) to study
quality of work life affecting organizational citizenship behavior. A sample of this study consisted of 321 personal
at private universities and rajabhat universities in chatuchak district and Bangkhen district. The research is
tremens were the questionnaires asking for general information of the responders included as a sample staff of
academic department and staff of support. Data were collected via questionnaire and statistical analysis include
percentage, mean. T-test was used for standard deviation was analyzed using F-test and multiple regression
analysis. The research found that: Personal factors include type of staff, average salary and educational level
affecting organizational citizenship behavior. Quality of work life in terms of adequate and fair compensation,
safe and healthy environment, constitutionalism in the work organization and social relevance affecting
organizational citizenship behavior.
Keywords: Quality of Work Life, Organizational Citizenship Behavior

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย

ปั จจุบนั การดําเนิ นงานของแต่ละองค์การไม่วา่ จะเป็ นภาครัฐหรื อเอกชนจะสําเร็ จหรื อไม่น้ นั ขึ้นอยู่กบั
ความพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ จึงมีกลยุทธ์ในการจัดการทรัพยากรมนุ ษย์
เพื่อการดึงดูด พัฒนา และธํารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ ปฏิบตั ิงานให้ได้ผลสําเร็ จสู่ ความเป็ นเลิศขององค์การ โดย
ผสมผสานความต้อ งการ ความก้า วหน้า และการพัฒ นากับ เป้ า หมายขององค์ก าร (Bowin & Harvey, 2001)
มหาวิทยาลัยก็เช่นกัน ต้องมีการพัฒนาตนเองทุกด้านให้มากกว่าที่เป็ นอยู่ เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
ในการให้การศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ แต่อย่างไรก็ตามการจะดําเนินการให้ได้ดีน้ นั ต้องนึกถึง
ปั ญหาต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยประสบปั ญหาที่แก้ไขได้ โดยมหาวิทยาลัยเองควรจะแก้ไข แต่บางปั ญหาที่ไม่สามารถ
แก้ไขได้ก็ตอ้ งพยายามปรึ กษาหารื อกันหลาย ๆ ฝ่ าย เพื่อแก้ไขปั ญหาต่อไป (ทบวงมหาวิทยาลัย, 2544)
มหาวิทยาลัยแบ่งบุคลากรเป็ น 3 ประเภท คือ ประเภทผูบ้ ริ หาร ประเภทสายวิชาการ และประเภทสาย
สนับสนุ น ซึ่ งมหาวิทยาลัยมียุทธศาสตร์ ในการพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึ กอบรมสําหรับบุคลากรสายวิชาการ
บุคลากรสายสนับสนุนเพิ่มพูนทักษะด้านต่าง ๆ และนําความรู ้น้ นั ไปปรับปรุ ง พัฒนาการปฏิบตั ิงานตนเองให้มี
ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด และปั จจัยอื่น ๆ ที่ ทาํ ให้บุคลากรคงอยู่กบั องค์การต่อไป เช่น ความก้าวหน้า ค่าตอบแทน
ความผูกพันต่อองค์การ บรรยากาศในการทํางาน คุณภาพชีวิตในการทํางาน เป็ นต้น ซึ่ งบางมหาวิทยาลัยประสบ
ปั ญหาต่างๆ เช่น ขาดแคลนบุคลากร ขาดแนวทางการส่ งเสริ มความก้าวหน้า ไม่สนับสนุ นการพัฒนา ขาดการ
สร้ า งขวัญและกํา ลังใจในการทํา งาน เป็ นต้น ซึ่ ง ผูว้ ิจัย เป็ นบุ คลากรคนหนึ่ งของมหาวิทยาลัยแห่ งหนึ่ ง เห็ น
ความสําคัญการแก้ปัญหาดังกล่าว จึ งดําเนิ นการศึ กษาคุณภาพชี วิตในการทํางานที่ มีผลต่อพฤติกรรมการเป็ น
สมาชิกที่ดีขององค์การของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
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2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

1) เพื่อศึกษาปั จจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
2) เพือ่ ศึกษาคุณภาพชีวติ ในการทํางานที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ปั จจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ประเภทบุคลากร 4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
5. อายุงาน 6. สถานภาพ 7. วุฒิการศึกษา
คุณภาพชีวติ ในการทํางาน
1. ค่าตอบแทนที่เป็ นธรรมและเพียงพอ
2. สิ่ งแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัยส่งเสริ มสุขภาพ
3. เปิ ดโอกาสให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานได้พฒั นาความรู ้ขีดความสามารถของบุคคล
4. ความก้าวหน้าและความมัน่ คงในงาน
5. การทํางานร่ วมกันและความสัมพันธ์กบั บุคคลอื่น
6. สิ ทธิส่วนบุคคลในสถานที่ทาํ งาน
7. ความสมดุลระหว่างชีวติ กับการทํางานโดยส่วนรวม
8. ลักษณะงานมีส่วนเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กบั สังคมโดยตรง
Walton (1975)

พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดี
ขององค์การ
1. การให้ความช่วยเหลือผูอ้ ื่น
2. ความสํานึกในหน้าที่
3. ความอดทนอดกลั้น
4. การคํานึงถึงผูอ้ ื่น
5. การให้ความร่ วมมือ
Organ (1988)

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. สมมติฐานการวิจัย

1) ปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ประเภทบุคลากร รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อายุงาน สถานภาพ และวุฒิ
การศึกษามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
2) คุณภาพชีวติ ในการทํางานมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ

5. แนวคิดทฤษฎีที่เกีย่ วข้ อง

Walton (1975) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวติ การทํางาน โดยแบ่งออกเป็ น 8 ประการ คือ
1) ค่าตอบแทนที่เป็ นธรรมและเพียงพอ หมายถึง การที่บุคลากรปฏิบตั ิงานแล้วได้ผลตอบแทนรู ปแบบ
ของเงินและที่ไม่ใช่เงินอย่างเหมาะสมกับการดํารงชีวติ เป็ นธรรม เมื่อเทียบกับการปฏิบตั ิงานหรื อองค์การอื่นๆ
2) สิ่ งแวดล้อมที่ ถูกลักษณะและปลอดภัยส่ งเสริ มสุ ขภาพ หมายถึง สภาพแวดล้อมด้านกายภาพและ
ด้านจิตใจ ได้แก่ ไม่เสี่ ยงอันตรายต่อสุขภาพอนามัย ถูกสุขลักษณะ รู ้สึกสบาย ผ่อนคลาย มีความสะดวก เป็ นต้น
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3) เปิ ดโอกาสให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานได้พฒั นาความรู ้ขีดความสามารถของบุคคล หมายถึง การให้ความสําคัญ
กับการอบรม การพัฒนาการทํางานและอาชีพ บ่งบอกถึงคุณภาพชีวติ ทําให้บุคลากรใช้ศกั ยภาพที่มีอยูอ่ ย่างเต็มที่
4) ความก้าวหน้าและความมัน่ คงในงาน หมายถึง การทํางานนอกจากจะช่วยเพิ่มประสบการณ์ ความรู ้
ความสามารถแล้ว ยังช่วยให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานมีโอกาสก้าวหน้า มีโอกาสเลื่อนตําแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้น มีความมัน่ คงใน
อาชีพ และมีโอกาสในผลความสําเร็ จ ตลอดจนเป็ นที่ยอมรับทั้งเพื่อนร่ วมงาน และสมาชิกในครอบครัวของตน
5) การทํางานร่ วมกันและความสัมพันธ์กบั บุคคลอื่น หมายถึง การทํางานเป็ นทีม การที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานเห็น
ว่าตนเองมีคุณค่าสามารถปฏิบตั ิงานให้ประสบผลสําเร็ จได้ มีการยอมรับและร่ วมมือกันทํางานกันเป็ นอย่างดี
6) สิ ทธิ ส่วนบุคคลในสถานที่ทาํ งาน หมายถึง การบริ หารให้บุคลากรมีสิทธิ ในการปฏิบตั ิตามขอบเขต
ที่ได้รับมอบหมาย แสดงออกในสิ ทธิซ่ ึงกันและกัน และต้องได้รับการเคารพสิ ทธิส่วนตัวด้วย
7) ความสมดุลระหว่างชีวติ กับการทํางานโดยส่ วนรวม หมายถึง การเปิ ดโอกาสให้บุคลากรดําเนินชี วิต
ในการทํางาน และชีวติ ส่วนตัวภายนอกองค์การอย่างสมดุล โดยไม่ได้รับความกดดัน หรื อความเครี ยดมากเกินไป
8) ลักษณะงานมีส่วนเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กบั สังคมโดยตรง หมายถึง การยอมรับ และความรู ้สึกของ
บุคลากรที่ปฏิบตั ิงานในองค์การนั้น มีความสัมพันธ์กบั สังคมด้านต่าง ๆ
Organ (1988) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ แบ่งเป็ น 5 ด้าน ดังนี้
1) การให้ความช่วยเหลือผูอ้ ื่น หมายถึง การช่วยเหลือผูอ้ ื่นหรื อเพื่อนร่ วมงานทันทีที่เกิดปั ญหาในการ
ทํางาน เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ เช่น ช่วยเหลือเรื่ องที่เกี่ยวกับงานหรื อปั ญหาในองค์การ และคอยช่วยเหลือเพื่อนร่ วมงาน
2) ความสํานึกในหน้าที่ หมายถึง การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่ งครัด สนองนโยบายของ
องค์การ ตรงต่อเวลา เที่ยงตรง ดูแลรักษาอุปกรณ์ขององค์การ ไม่ใช้เวลาในการปฏิบตั ิงานไปกับงานส่วนตัว
3) ความอดทนอดกลั้น หมายถึง บุคลากรเต็มใจที่จะอดทนต่อสถานการณ์ต่าง ๆ โดยไม่แสดงความไม่
พอใจออกมา เลี่ยงการร้องทุกข์ นินทาว่าร้าย กล่าวโทษผูอ้ ื่น และไม่ทาํ เรื่ องเล็กให้เป็ นเรื่ องใหญ่โดยไม่จาํ เป็ น
4) การคํานึ งถึงผูอ้ ื่น หมายถึง การกระทําหรื อการตัดสิ นใจของคน ๆ หนึ่ งที่มีผลกระทบต่อคนอื่น จึง
ต้องคําถึงความรู ้สึกของส่วนรวมหรื อผูอ้ ื่นด้วยเมื่อต้องทํางานร่ วมกัน และควรเคารพสิ ทธิส่วนบุคคลด้วย
5) การให้ความร่ วมมือ หมายถึง มีส่วนร่ วมทํางานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มใจ และเต็มความสามารถ

6. งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง

Chaikidurajai Praphan (2015) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์การ
และประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในกลุ่มอุตสาหกรรม พบว่า คุณภาพชีวิตในการทํางานมีผลต่อ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การของบุคลากรในอุตสาหกรรมบริ การและอื่น ๆ
Chaikidurajai Praphan (2017) ได้ศึกษาเรื่ อง ผลกระทบของวิธีปฏิบตั ิทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อพฤติกรรม
การเป็ นสมาชิ กที่ ดีขององค์การ และผลการปฏิ บตั ิงานของพนักงานในกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้ า อิเล็กทรอนิ กส์
และโทรคมนาคม พบว่า ค่าตอบแทน ผลประโยชน์อื่น ๆ มี ผลต่อพฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีต่อองค์ก าร
ค่าตอบแทน ผลประโยชน์อื่น ๆ มีผลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ
Chaikidurajai Praphan (2017) ได้ศึ ก ษาเรื่ อ ง ผลกระทบของค่ า ตอบแทนที่ มี ต่ อ พฤติ ก รรมการเป็ น
สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ก าร และผลการปฏิ บัติ ง านของพนัก งานกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมไฟฟ้ า อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ และ
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โทรคมนาคม พบว่า การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และค่าตอบแทนที่ไม่เป็ นตัวเงิน มีผลต่อพฤติกรรมการเป็ น
สมาชิกที่ดีต่อองค์การ
Chaikidurajai Praphan (2018) ได้ศึกษาเรื่ อง คุณภาพชีวติ ในการทํางานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ
ของพนักงานในกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิ กส์และโทรคมนาคม พบว่า คุณภาพชีวิตในการทํางานด้าน
การพัฒนาความสามารถของบุ คคล ความสมดุ ลระหว่างชี วิตการทํางานกับชี วิต ส่ วนตัว และความเกี่ ยวข้อ ง
สัมพันธ์กบั สังคมมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ
ทิ พย์สุคนธ์ จงรั กษ์ กล้าหาญ ณ น่ าน และเนตร์ พณ
ั ณา ยาวิราช (2557) ได้ศึกษาเรื่ อง อิ ทธิ พลของ
คุ ณลักษณะงานที่ มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ ความพึงพอใจในงานและพฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีต่อ
องค์การ พบว่า ตําแหน่งงาน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ
ปิ ยวัฒ น์ เคแสง (2559) ได้ศึ ก ษาเรื่ อ ง คุ ณ ภาพชี วิต ในการทํา งานของครู โรงเรี ย นในกลุ่ ม เครื อข่าย
เทศบาล ตําบลคลองหาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พบว่า โดยรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับมาก คื อ ด้านความสมดุ ลระหว่างชี วิต กับการทํา งาน ด้านการปฏิ บัติงานในสังคม และด้าน
ความก้าวหน้าและมัน่ คงในหน้าที่การงาน

7. วิธีดําเนินการวิจัย

7.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) เก็บข้อมูลช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน
พ.ศ. 2561 เครื่ องมือในการเก็บข้อมูลเป็ นแบบสอบถามโดยอ้างอิงผูว้ ิจยั ที่ผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ ชี่ยวชาญ แล้ว
ทดลองใช้กบั ประชากรที่ใกล้เคียงกลุ่มตัวอย่าง เพื่อทดสอบหาค่าความเชื่อมัน่ แล้วจึงเก็บรวบรวมข้อมูลจริ ง
7.2 ประชากรและตัวอย่ าง
การวิจยั ครั้งนี้ ประชากรเป็ นบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานสายวิชาการและสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยเอกชน
และมหาวิท ยาลัย ราชภัฏที่ อยู่เ ขตจตุจัก รและเขตบางเขน จํา นวน 1,618 คน จากรายงานจํา นวนบุ คลากร ปี
การศึกษา 2560 ภาคเรี ยนที่ 1 จําแนกตามประเภทสถาบัน ชื่อสถาบัน ประเภทบุคลากรย่อย (มีชว่ั โมงสอนและมี
ชั่วโมงช่ วยสอน) และเพศ (รายงาน ณ วันที่ 27 มี นาคม 2561) (สารสนเทศอุดมศึ กษา 2561) กลุ่มตัวอย่างได้
กําหนดขนาดตามสูตรของ Taro Yamane (1967) โดยใช้ความเชื่อมัน่ 95% ความคลาดเคลื่อน 5% ได้กลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 321 คน (สุ บิน ยุระรัช 2559) ดําเนิ นการหาสัดส่ วนกลุ่มตัวอย่างจากขนาดของประชากรในแต่ละสถาบัน
โดยวิธีสุ่มแบบชั้นภูมิอย่างเป็ นสัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling) (ผ่องศรี วาณิ ชย์ศุภวงศ์ 2546)
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างในแต่ละสถาบัน
ชื่ อสถาบัน
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยเกริ ก
รวม

ประชากร
91
563
357
471
136
1,618
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กลุ่มตัวอย่ าง
18
112
71
93
27
321
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7.3 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถามที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น โดยแบบสอบถามส่ วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยส่ วน
บุคคล เป็ นแบบเลือกตอบ ส่ วนที่ 2-3 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานและพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดี
ขององค์การ เป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า ตามแบบของลิเคอร์ ท แสดงความคิดเห็ น 5 ระดับ และส่ วนที่ 4
ปั ญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ เป็ นแบบปลายเปิ ด อ้างอิงมาจากผูว้ ิจยั ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
จํานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ได้ค่าดัชนี ความสอดคล้อง หรื อ IOC คุณภาพชีวิตในการ
ทํา งาน อ้า งอิ ง จากทิ พ วัล ย์ อุ ร ะชื่ น (2559) (ประชากร เป็ นพนักงานบริ ษทั เสริ มสุ ข จํา กัด (มหาชน) ในเขต
ภาคเหนือ, IOC = 0.99, ค่าความเชื่อมัน่ = 0.92) พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ อ้างอิงจากประพันธ์ ชัย
กิ จอุราใจ (2558) (ประชากร เป็ นบุคลากรระดับปฏิบตั ิการและระดับเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ในกลุ่มอุตสาหกรรม,
IOC = 0.98, ค่าความเชื่อมัน่ = 0.979) แล้วนําแบบสอบถามทําการทดลองใช้กบั กลุ่มทดลองซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
ที่ มีลกั ษณะการทํางานใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่ ทาํ การศึ กษา จํานวน 30 คน นําข้อมูลที่ ได้จากการทดลองใช้
แบบสอบถามคํานวณหาค่าความเชื่อมัน่ ด้วยค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ า ครอนบาค (1990) ได้ 0.948 พบว่า น่าเชื่อถือ
นําไปใช้จริ งได้
ตารางที่ 2 แสดงค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ด้วยค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ า ครอนบาค
ตัวแปร
คุณภาพชีวติ ในการทํางาน
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
รวม

จํานวนข้ อคําถาม
36
10
46

ค่ าสั มประสิ ทธิ์แอลฟ่ า
0.956
0.873
0.948

7.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูลและการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั นําหนังสื อขอความอนุเคราะห์แจกแบบสอบถาม และขอข้อมูลจากวิทยาลัยบัณฑิตด้านการจัดการ
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยเอกชน และมหาวิทยาลัยราชภัฏที่อยูเ่ ขตจตุจกั รและเขตบางเขนใน
การแจกแบบสอบถาม โดยส่ งแบบสอบถามไปหน่วยงานต่าง ๆ ผูว้ ิจยั เก็บ ตรวจสอบแบบสอบถามที่รับคืนด้วย
ตนเอง อัตราการตอบกลับ ร้อยละ 100 ของแบบสอบถามทั้งหมด และทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป สถิติที่ใช้ใน
การวิจยั ได้แก่ ค่าร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, T-test, F-test และ Multiple Regression

8. สรุ ปผลการวิจัย

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิง ร้อยละ 65.1 มีอายุอยูร่ ะหว่าง 38–น้อยกว่า 53 ปี ร้อยละ 47.3 เป็ นบุคลากรประเภทเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 54.8 มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยูร่ ะหว่าง 15,000–น้อยกว่า 30,000 บาท ร้อยละ 42.7 มีอายุงานอยูร่ ะหว่าง 1–น้อยกว่า 5 ปี
ร้อยละ 30.2 สถานภาพโสด ร้อยละ 58.2 มีวฒ
ุ ิการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ร้อยละ 42.1
ส่ วนที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชี วิตในการทํางาน และพฤติกรรมการ
เป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ พบว่า คุณภาพชีวติ ในการทํางานโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.60) และรายด้านอยู่
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ในระดับมาก ยกเว้นด้านค่าตอบแทนที่เป็ นธรรมและเพียงพออยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 3.15) และพฤติกรรม
การเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การโดยรวม อยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.08) และรายด้านอยูใ่ นระดับมาก
ส่ วนที่ 3 ปั จจัยส่ วนบุคคล พบว่า ประเภทบุคลากร รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และวุฒิการศึกษา มีอิทธิ พลต่อ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ คือ 1) ประเภทบุคลากรมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การด้านการให้ความช่วยเหลือผูอ้ ื่น ด้านความสํานึ กในหน้าที่ ด้านการ
คํานึ งถึงผูอ้ ื่น และด้านการให้ความร่ วมมือแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ โดยอาจารย์มีค่าเฉลี่ยพฤติกรรม
การเป็ นสมาชิ กที่ ดีขององค์การโดยรวม ( X = 4.17) มากกว่าเจ้าหน้าที่ ( X = 4.02) 2) รายได้เฉลี่ยต่อเดื อนมี
อิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การด้านการให้ความช่วยเหลือผูอ้ ื่น ด้านความสํานึ กในหน้าที่
ด้านความอดทนอดกลั้น และด้านการให้ความร่ วมมือแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยกลุ่มที่ มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดื อนน้อยกว่า 45,000 บาทในแต่ละกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ระหว่าง 15,000–น้อยกว่า 30,000 บาท ( X =
4.14) กลุ่มที่ 2 ระหว่าง 15,000–น้อยกว่า 30,000 บาท ( X = 4.00) กลุ่มที่ 3 ระหว่าง 30,000–น้อยกว่า 45,000 บาท
ขึ้นไป ( X = 4.05) มีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การน้อยกว่ากลุ่มที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่
45,000 บาทขึ้ นไปในแต่ละกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 4 ระหว่าง 45,000–น้อยกว่า 60,000 บาท ( X = 4.31) กลุ่มที่ 5
ระหว่าง 60,000–น้อยกว่า 75,000 บาท ( X = 4.46) และกลุ่มที่ 6 ตั้งแต่ 75,000 บาทขึ้ นไป ( X = 4.30) 3) วุฒิ
การศึ กษา มี อิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีขององค์การด้านความอดทนอดกลั้นแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ โดยกลุ่มที่ มีวุฒิการศึ กษาตั้งแต่ปริ ญญาตรี ลงมามีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีของ
ุ ิการศึกษาปริ ญญาตรี ( X = 4.01) กลุ่มที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาปริ ญญาโท ( X =
องค์การน้อยกว่า ( X = 3.86) กลุ่มที่มีวฒ
4.12) และกลุ่มที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาปริ ญญาเอก ( X = 4.27) ตามลําดับ
ส่ ว นที่ 4 คุ ณ ภาพชี วิต ในการทํา งานมี อิ ทธิ พ ลต่ อพฤติ ก รรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีขององค์ก าร พบว่า
คุณภาพชีวิตในการทํางานด้านค่าตอบแทนที่เป็ นธรรมและเพียงพอ (p = .000 , 𝛽𝛽 = -.173) ด้านสิ่ งแวดล้อมที่ถูก
ลักษณะและปลอดภัยส่ งเสริ มสุ ขภาพ (p = .012, 𝛽𝛽 = .157) ด้านสิ ทธิ ส่วนบุคคลในสถานที่ ทาํ งาน (p = .000 ,
𝛽𝛽 = .243) ด้านลักษณะงานมีส่วนเกี่ ยวข้องและสัมพันธ์กบั สังคมโดยตรง (p = .000 , 𝛽𝛽 = .268) มีอิทธิ พลต่อ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ สามารถเขียนสมการถดถอยของคะแนน
มาตรฐาน ดังนี้
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ = 1.812 (ค่าคงที่ของสัมประสิ ทธิ์ถดถอย) -.173 (ค่าตอบแทน
ที่เป็ นธรรมและเพียงพอ) + .157 (สิ่ งแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัยส่งเสริ มสุขภาพ) + .243 (สิ ทธิส่วนบุคคล
ในสถานที่ทาํ งาน) + .268 (ลักษณะงานมีส่วนเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กบั สังคมโดยตรง)
Adjusted R Square = .287 , R = .538 , F = 130.032 , p-value = .000

9. อภิปรายผล

ประเภทบุคลากร พบว่า อาจารย์มีพฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีขององค์การมากกว่าเจ้าหน้าที่ อาจ
เนื่ องมาจากอาจารย์รับวุฒิการศึ กษาตั้งแต่ปริ ญญาโท ส่ วนเจ้าหน้าที่ รับวุฒิการศึ กษาตั้งแต่ปริ ญญาตรี ดังนั้น
อาจารย์ผ่านการฝึ กฝนพัฒนาจากการศึกษามามากกว่าเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ โดยทัว่ ไปแล้ว อาจารย์เป็ นสายงาน
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หลัก คือ สอนนักศึกษา เจ้าหน้าที่เป็ นสายงานสนับสนุน คือ ให้บริ การกับนักศึกษา สองกลุ่มนี้ จึงมีส่วนสําคัญต่อ
มหาวิทยาลัย จึงขาดส่ วนใดส่ วนหนึ่งไม่ได้โดยที่อาจารย์มกั มีโอกาสได้ไปฝึ กอบรมทางวิชาการ พัฒนาตนเองให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อนํามาปรับใช้ในการเรี ยนการสอนมากกว่าเจ้าหน้าที่ ยิ่งไปกว่านั้นภาระงานความ
รับผิดชอบของอาจารย์มีความหลากหลายตามดัชนีช้ ีวดั ผลงาน (KPI) มากกว่าเจ้าหน้าที่ ทําให้พฤติกรรมการเป็ น
สมาชิกที่ดีขององค์การของอาจารย์ ด้านการให้ความช่วยเหลือผูอ้ ื่น ด้านความสํานึ กในหน้าที่ ด้านการคํานึ งถึง
ผูอ้ ื่น และด้านการให้ความร่ วมมือ จึงออกมามากกว่าเจ้าหน้าที่ สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ ทิพย์สุคนธ์ จงรักษ์,
กล้าหาญ ณ น่าน และเนตร์พณั ณา ยาวิราช (2557)
รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน พบว่า ผูท้ ี่ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดื อนตั้งแต่ 45,000 บาทขึ้ นไป มี พฤติ กรรมการเป็ น
สมาชิกที่ดีขององค์การมากกว่าผูท้ ี่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตํ่ากว่า 45,000 บาทลงมา อาจเนื่องมาจากผูท้ ี่มีรายได้เยอะ
มีภาระงานความรับผิดชอบมากกว่า ทําให้ตอ้ งใช้ความอดทนอดกลั้นสู ง ทําให้พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ ด้านการให้ความช่วยเหลือผูอ้ ื่น ด้านความสํานึกในหน้าที่ ด้านความอดทนอดกลั้น และด้านการให้ความ
ร่ วมมือ มากกว่า สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ Chaikidurajai Praphan (2017)
วุฒิการศึ กษา พบว่า ผูท้ ี่ มีระดับวุฒิการศึกษายิ่งสู งมีพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์การยิ่งมาก
อาจเนื่องมาจากผูท้ ี่จบวุฒิการศึกษายิง่ สูงต้องผ่านความยากลําบากในการเรี ยน การศึกษามากยิง่ ขึ้นกว่าจะสําเร็ จได้
ทําให้ผูท้ ี่จบวุฒิการศึกษายิ่งสู งยิ่งมีพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การด้านความอดทนอดกลั้นที่มากกว่า
ผูท้ ี่จบวุฒิการศึกษาน้อยกว่า สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ Chaikidurajai Praphan (2017)
คุ ณภาพชี วิตในการทํางานด้านค่าตอบแทนที่ เป็ นธรรมและเพียงพอมีอิทธิ พลต่อพฤติ กรรมการเป็ น
สมาชิกที่ดีขององค์การ อาจเนื่ องมาจากบุคลากรอาจเห็นว่าค่าใช้จ่ายตามภาวะเศรษฐกิจ ค่าครองชีพที่ถีบตัวสู ง
เพิ่มขึ้นมากในปั จจุบนั ทําให้ค่าตอบแทนที่เพียงพอมีความจําเป็ นที่ทาํ ให้บุคลากรอยูไ่ ด้พร้อมทํางานให้กบั องค์การ
ได้อย่างเต็มที่ ด้านสิ่ งแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัยส่ งเสริ มสุ ขภาพ อาจเนื่ องมาจากบุคลากรได้รับอุปกรณ์
เครื่ องมือเครื่ องใช้ในการทํางาน การป้ องกันภัยอย่างเพียงพอพร้อมการอบรม รวมถึงบริ เวณสถานที่ทาํ งาน และ
สิ่ งแวดล้อมในการทํางานที่ถูกสุ ขลักษณะ บุคลากรรู ้สึกปลอดภัยในการทํางาน และได้รับการตรวจสุ ขภาพอย่าง
น้อยปี ละ 1 ครั้ ง จะให้บุคลากรพร้ อมทํางานให้กบั องค์การได้อย่างเต็มกําลัง ด้านสิ ทธิ ส่วนบุ คคลในสถานที่
ทํางาน อาจเนื่ องมาจากบุคลากรมีส่วนร่ วมป้ องกัน และเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลทั้งของตนเองและผูอ้ ื่นเป็ น
ความลับอย่างเหมาะสม และให้ความเคารพต่อสิ ทธิ ส่วนบุคคลของผูอ้ ื่นด้วยทําให้มีความสบายใจที่จะทําให้กบั
องค์การ และ ด้านลักษณะงานมี ส่วนเกี่ ยวข้องและสัมพันธ์กับสังคมโดยตรง ที่ เกิ ดประโยชน์ต่อชุ มชนรอบ
มหาวิทยาลัย สังคม รวมไปถึ งประเทศชาติ และบุ คลากรอาจรู ้ สึกว่าองค์การที่ ตนปฏิ บตั ิ งานอยู่น้ ันได้มีส่วน
รับผิดชอบต่อสังคม ทําให้บุคลากรขององค์การเกิดความภาคภูมิใจในตนเองและองค์การของตนที่มีโอกาสได้ทาํ
ประโยชน์เพื่อส่ วนรวมส่ งผลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การเพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับผลงานวิจยั
ของ Chaikidurajai Praphan (2015) และ ปิ ยวัฒน์ เคแสง (2559)
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10. ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช้

1) ผูบ้ ริ ห ารองค์ก ารหรื อ มหาวิท ยาลัย ควรส่ ง เสริ ม ให้เ จ้า หน้า ที่ ไ ปฝึ กอบรมที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ งานที่
เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิ รวมถึงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ ด้านการให้
ความช่วยเหลือผูอ้ ื่น ด้านความสํานึกในหน้าที่ ด้านการคํานึงถึงผูอ้ ื่น และด้านการให้ความร่ วมมือ
2) ผูบ้ ริ หารองค์การหรื อมหาวิทยาลัยควรเพิ่มช่องทางในเรื่ องรายได้ของบุคลากร เช่น การจัดทําหน่วย
ธุรกิจ (Business Unit หรื อ BU) หรื อศูนย์ หรื อสถาบันทั้งในรู ปแบบของการฝึ กอบรมด้วยหลักสูตรต่าง ๆ การเป็ น
ที่ ปรึ กษาให้กบั องค์การภายนอก การได้รับทุนวิจยั ภายนอกองค์การ หรื อหลักสู ตรพิเศษที่รับคนทํางานที่ไม่ได้
ต้องการวุฒิปริ ญญาแต่ตอ้ งการมา update ตัวเองด้วยความรู ้ใหม่ๆ ที่ทนั สมัย ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ ว และต้องการหา connection เพื่อหารายได้เข้ามหาวิทยาลัย โดยมีการแบ่งส่ วนรายได้ หรื อกําไรให้กับ
ผูเ้ กี่ยวข้องในการทํางาน เป็ นการเพิ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของบุคลากรให้เพิ่มขึ้นเพื่อให้ค่าตอบแทนเพียงพอกับ
ค่าใช้จ่าย ค่าครองชีพที่สูงขึ้นมากในปั จจุบนั
3) ผูบ้ ริ หารองค์การหรื อมหาวิทยาลัยควรให้บุคลากรทราบถึงแนวทาง และโอกาสเติบโตในสายการ
ปฏิบตั ิงาน (Career Path) ตามความรู ้ ความสามารถ วุฒิการศึกษาของบุคลากรตั้งแต่เริ่ มเข้ามาปฏิบตั ิงาน เช่น เปิ ด
โอกาสให้บุคลากรได้ศึกษาต่อเพื่อเพิ่มวุฒิการศึกษาให้สูงขึ้นจนถึงระดับปริ ญญาเอก เป็ นต้น
4) ผูบ้ ริ หารองค์การหรื อมหาวิทยาลัยควรเพิ่มสวัสดิการให้กบั บุคลากร เช่น การประกันสุ ขภาพกลุ่ม
ในการเพิ่มค่ารักษาพยาบาลผูป้ ่ วยนอกต่อวัน (OPD) ต่อครั้ง เพื่อลดค่าใช้จ่ายของบุคลากรกรณี เจ็บป่ วย โครงการ
อาหารธงฟ้าราคาถูก เป็ นต้น
5) ผูบ้ ริ หารองค์การหรื อมหาวิทยาลัยควรทําการตรวจสอบอุปกรณ์เครื่ องมือเครื่ องใช้ในการทํางานให้
อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งานอยูเ่ สมอ และทําการสํารวจความต้องการเพิ่มเติมจากบุคลากรว่าองค์การควรจัดสถานที่
ในการทํางานอย่างไรที่ถูกสุขลักษณะและมีความปลอดภัยให้กบั บุคลากร อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
6) ผูบ้ ริ หารองค์การหรื อมหาวิทยาลัยควรมีระบบการป้ องกันการเข้าถึง และชั้นความลับของข้อมูล
7) ผูบ้ ริ หารองค์การหรื อมหาวิทยาลัยควรจัดกิจกรรมสาธารณะ หรื อภารกิจที่เป็ นประโยชน์ต่อชุมชน
รอบมหาวิทยาลัย สังคมจนถึงประเทศชาติ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยสนับสนุนงบประมาณในการทํากิจกรรม
เพื่อให้บุคลากรได้เข้าร่ วมทําประโยชน์ให้กับ สังคม และกระตุน้ ให้บุคลากรเกิ ดความภาคภูมิใจที่ ได้มี ส่ว น
ร่ วมงานในกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นมา

11. ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป

1) ควรศึกษาบุคลากรในมหาวิทยาลัยภาครัฐ ภาคเอกชน ราชภัฏ หรื อสถาบันการศึกษาอื่นๆ ที่ต้ งั อยูใ่ น
เขต และจังหวัดอื่น ๆ เพื่อเป็ นประโยชน์ในการบริ หารองค์การในกลุ่มมหาวิทยาลัยที่แตกต่างกัน
2) ควรศึกษาตัวแปรอื่น ๆ ที่สามารถวัดผลออกมาได้อย่างชัดเจน เช่น ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน
บรรยากาศองค์การ การสร้างแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงาน ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงาน เป็ นต้น เพื่อศึ กษาว่า
แตกต่างกันหรื อไม่อย่างไร และนําผลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาองค์การต่อไป
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การพัฒนารู ปแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิม่ มูลค่ าสิ นค้ า และการบริหารจัดการ
สื่ อออนไลน์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนาดย่ อม ผ้ าหม้ อห้ อม จ.แพร่
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the online media management of the small community enterprise,
MOA-HOAM silk fabric of Phrae
นฤดล จิตสกูล
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
E-mail: narudon.ji@spu.ac.th
บทคัดย่ อ

บทความวิชาการฉบับนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินภาพรวมเกี่ยวกับเรื่ องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
วิสาหกิ จชุ มชนขนาดย่อม ผ้าหม้อห้อม จ.แพร่ ตลอดจนนําไปสู่ การพัฒนารู ปแบบผลิ ตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนาดย่อม ผ้าหม้อห้อม จ.แพร่ ให้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคมากขึ้น และ
2) เพื่อเป็ นข้อมูลนําไปสู่ การบริ หารจัดการสื่ อออนไลน์ กลุ่มวิสาหกิ จชุมชนขนาดย่อม ผ้าหม้อห้อม จ.แพร่ ให้
สามารถสื่ อสารกับผูบ้ ริ โภคให้มีความชัดเจน ตรงไปตรงมา และเป็ นข้อมูลในการประกอบการตัดสิ นใจซื้ อ
ผลิตภัณฑ์จากผ้าหม้อห้อมมากขึ้น ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2561 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ.2561 ซึ่ งจาก
การลงพื้นที่ เพื่อเก็บข้อมูลเชิ งประจักษ์ ด้วยการวิธีสังเกตุการณ์และสัมภาษณ์กลุ่มผูบ้ ริ โภคที่ เป็ นนักท่องเที่ ยว
วัยรุ่ น ในช่วง 15 – 30 ปี จํานวน 200 คน นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์จุดเด่นและจุดด้อยของผ้าหม้อห้อม จ.แพร่ รวม
ไปถึงวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ ตลอดจนกําหนดประเด็นสําคัญ ๆ ต่อการพัฒนาพัฒนารู ปแบบ
ผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และการบริ หารจัดการสื่ อออนไลน์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนาดย่อม ผ้าหม้อห้อม
จ.แพร่ ให้เข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้มากขึ้น และเกิดเป็ นผลประกอบการที่เพิ่มขึ้น
ด้านพฤติกรรมของกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่เป็ นนักท่องเที่ยววัยรุ่ น พบว่า จะให้ความสนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จาก
ผ้าหม้อห้อมในลักษณะที่เป็ นของกิฟท์ช็อป เล็กๆ ของตกแต่งบ้าน ที่มีความกระทัดรัด หาซื้ อง่าย พกพาสะดวก
ราคาไม่แพง เหมาะแก่การนําไปเป็ นของขวัญของฝาก ในโอกาสที่ ได้มาเที่ ยวจังหวัดแพร่ ซึ่ งส่ วนใหญ่จะเป็ น
สิ นค้าประเภท เสื้ อหม้อห้อม ซองใส่ มือถือ และกระเป๋ าผ้าลายปั กทํามือประเภทต่างๆ เป็ นต้น โดยมักจะมีการ
สื บ ค้น ข้อ มู ล จากสื่ อ ออนไลน์ ที่ เ ป็ นประเภทเฟซบุ๊ ก แฟนเพจ (Facebook Fan page) รองลงมา คื อ เว็บ ไซต์
พันธ์ทิพย์ ดอทคอม (www.puntip.com) และแอพลิเคชัน่ ไลน์ (Line Application) ตามลําดับ เพื่อประกอบความ
มัน่ ใจในการตัดสิ นใจซื้ อ ว่าเป็ นสิ นค้าที่ อยู่ในกระแส ใครมาเที่ ยวจังหวัดแพร่ ต้องซื้ อเป็ นของฝากกลับบ้าน
ดังนั้นเมื่อนําข้อมูลด้านด้านพฤติกรรมของกลุ่มผูบ้ ริ โภค และข้อมูลด้านการใช้สื่ออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคที่ เป็ น
วัยรุ่ นแล้ว ทําให้ได้แนวทางในการพัฒนาพัฒนารู ปแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่ากลุ่มโอทอป และการบริ หาร
จัด การสื่ อ ออนไลน์ก ลุ่ มวิสาหกิ จชุ ม ชนขนาดย่อ ม ผ้า หม้อ ห้อม จ.แพร่ ให้ส อดคล้องกับความต้อ งการของ
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ผูบ้ ริ โภคมากขึ้น ออกแบบและผลิตสิ นค้าที่ เกิ ดจากผ้าหม้อห้อมได้ตรงใจผูบ้ ริ โภคมากขึ้น ออกแบบผลิตภัณฑ์
ตลอดจนบรรจุภนั ฑ์ของสิ นค้าให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น โพสต์ แชร์ ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่ อออนไลน์ให้ตรงกับช่องทาง
และประเภทของสื่ อที่กลุ่มผูบ้ ริ โภคใช้ได้อย่างตรงไปตรงมาและมีความชัดเจนในการให้ขอ้ มูลข่าวสารมากขึ้น
เป็ นต้น นอกจากนี้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนาดย่อม ผ้าหม้อห้อม จ.แพร่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรจะสนับสนุน
ให้ผูป้ ระกอบการ ผูผ้ ลิต ผูท้ รงภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ทอ้ งถิ่น ที่ คิดค้น ออกแบบและสร้างสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์จากผ้าหม้อห้อม เข้ากระบวนการด้านการจดลิขสิ ทธิ์ หรื อสิ ทธิ บตั ร สําหรับการป้ องกันการทําซํ้าหรื อ
ลอกเลียนแบบ ซึ่ งส่ งผลทําให้มูลค่าของผลิตภัณฑ์ลดลง เพราะสิ นค้าล้นตลาด และเนื่ องจากผ้าหม้อห้อมหรื อ
ผลิตภัณฑ์จากผ้าหม้อห้อมบางประเภทเป็ นสิ นค้าที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นอันทรงคุณค่าของชุมชน จังหวัด และ
ประเทศชาติ
คําสําคัญ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริ หารจัดการสื่ อออนไลน์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนาดย่อม ผ้าหม้อห้อม จ.แพร่

ABSTRACT

This Academic Article aims to develop product design development to add value to the products as well
as the online media management of the small community enterprise, MOA-HOAM silk fabric of Phrae, as well as
the analysis of consumer behavior both regular and occasional tourists to visit Phrae on the occasion and festivals
during the period January 1, 2018 to June 30, 2018, as the operation to store empirical data with the method of
observation and interviews of 200 teenagers from 15 to 30 years old were used to analyze the strengths and
weaknesses of Phrae’s fabric, including the analysis of the use of online media, including specified the key issues
to The development of product design to increase products value added, and online media management, small
business community, Phrae’s fabric to reach more consumers and result in the business growth.
The behavior of the teenage consumer groups is that they will pay attention to the fabric in the manner
of a small gift shop decoration. It is easy to carry, affordable price, suitable for gift items for the opportunity to
visit Phrae. Most of the products are MOA-HOAM T-shirts, cell phone cover, and handbags are handmade, and
so on. Usually, there is a search on the online media type on Facebook Fan page then followed by Pantip website
(www.pantip.com), and Line Application respectively to ensure the purchase decision that is in Trends products.
Whoever to visit Phrae often buys a souvenir. Therefore, when the behavioral information of consumers and
information on the use of online media of teenagers are combined, we can get a guideline to develop products to
increase OTOP value added, and the management of online media of small business community, MOA-HOAM
silk fabric, Phrae to meet better consumer’s need. Design and manufacture of products made of MOA-HOAM silk
fabric, Phrae, to have more attractive to consumers. Design of products and packaging to increase its value. Post
and share the product information through online media to match the channels and types of media that consumers
use straightforwardly and clearly. In addition, the small-sized community enterprise, the fabric of Phrae, and
related agencies should support the entrepreneur, the manufacturer, the local wisdom and the local philosopher
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who invented, designed, and created the product from the fabric. Take into the process of copyright or patent for
repetition or imitation prevention which is resulted in lower product value. Because of oversupply and the MOAHOAM fabric or the products of some kind of MOA-HOAM silk fabric is a product of local wisdom of the value
of the community, the province and the nation.
KEYWORDS: Product design Development Online media management The small- sized community enterprise
MOA-HOAM silk fabric of Phrae

1. บทนํา

โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็ นโครงการริ เริ่ มใช้ในเมืองโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่ งช่วยยกระดับ
ฐานะของคนในหมู่บา้ นหรื อชุมชนมีความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน โดยมีแนวคิดที่ให้คนในชุมชนนําสิ่ งที่เป็ นทรัพยากรที่มี
อยูใ่ นตําบลและพื้นที่ใกล้เคียง มาคิดสร้างสรรค์ตลอดจนผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์หรื อสิ นค้าที่มีคุณภาพ มีลกั ษณะเด่น
เฉพาะตัว เป็ นเอกลักษณ์ที่ทาํ ให้คนต่างถิ่นคิดถึงได้ เมื่อกล่าวถึงจังหวัดหรื อตําบลนั้น ๆ สิ่ งที่สาํ คัญอีกประการ
หนึ่ งคือ การนําศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา วิถีชีวิต เข้ามาบูรณาการ ผสมผสานจนก่อเกิดเป็ นสิ นค้าและบริ การที่
สร้างชื่ อเสี ยงให้กบั ชุมชน คนในชุมชนเกิ ดความภาคภูมิใจในผลิตภัณฑ์ สามารถนํามาเป็ นสิ นค้าสร้างชื่ อและ
สร้างรายได้ให้กบั ชุมชน จัดส่ งจําหน่ายไปยังส่ วนจังหวัด ประเทศ ตลอดจนต่างประเทศ สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนด้วยชุมชนเอง ไม่ตอ้ งพึ่งพางบประมาณจากภาครัฐบาล สามารถนําผลกําไรมาเลี้ยงชี พ และพัฒนาหรื อ
ยกระดับความเป็ นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีข้ ึน โดยวัฒนา วงศ์มาก (2560) ได้กล่าวไว้ว่า จะต้องอาศัยหลักการ
สําคัญ 3 ประการ ดังนี้ 1) ภูมิปัญญาท้องถิ่ นสู่ สากล (Local Yet Global) 2) พึ่งตนเองและคิดอย่างสร้างสรรค์
(Self-Reliance-Creativity) และ 3) การสร้างทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development)
กลุ่ ม วิส าหกิ จ ชุ ม ชนขนาดย่อ ม ผ้า หม้อ ห้อ ม จ.แพร่ เป็ นกลุ่ ม พัฒ นาผลิ ตภัณ ฑ์ที่ นํา ภู มิ ปัญ ญาเรื่ อง
ผ้าหม้อห้อม มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบสิ นค้า ให้มีความเป็ นเอกลักษณ์ สอดแทรกด้วยศิ ลปวัฒนธรรม
ค่านิยม ความภาคภูมิใจในเรื่ อง ผ้าหม้อห้อม ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งในโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ของ จ.แพร่ ที่
คอยสนับสนุ นให้คนในชุ มชนหันกลับมามองสิ นทรั พย์ที่มีค่าที่ มีอยู่ในชุ มชน ผสมสานวัฒนธรรม ผ่านการ
ถ่ายทอดจากรุ่ นสู่รุ่ นกลายมาเป็ น ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom) ผ้าหม้อห้อมเมืองแพร่ มาจนถึงยุคปั จจุบนั
ผ้าหม้อห้อม (MOA-HOAM) เป็ นภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ถูกคิดค้นขึ้นในหลายจังหวัดทางภูมิภาคทางตอน
เหนื อของประเทศไทย เป็ นผ้าพื้นเมืองที่ทาํ มาจากผ้าฝ้าย ที่นาํ ไปผ่านกระบวนการย้อมแบบโบราณ ซึ่ งจะมีสีเป็ น
สี น้ าํ เงิ นเข้ม สี กรม หรื อสี ครามนํ้าเงิ น สี ที่เกิ ดขึ้นได้จากการสกัดสี จากต้นห้อม ซึ่ งให้สีตามธรรมชาติสวยงาม
(วันดี พัฒนาโชคชัย, 2557: 11) ซึ่ งปั จจุบนั การอนุ รักษ์ ส่ งเสริ มและสื บสานภูมิปัญญาการทําผ้าหม้อห้อมแบบ
ดั้งเดิม ของคนในชุมชนเริ่ มสู ญหาย เพราะคนรุ่ นหลังไม่ได้ให้ความสําคัญกับภูมิปัญญาพื้นบ้าน อีกทั้งระยะหลัง
เมื่อต้นห้อมหรื อต้นครามที่จะนํามาใช้วตั ถุดิบธรรมชาติในการหมักเป็ นสี ยอ้ มผ้านั้น มีราคาสูงขึ้น ทําให้ได้รับผล
กําไรหรื อตอบแทนในการผลิ ตและขายน้อย ประกอบกับคนรุ่ นใหม่ในยุคปั จจุ บันยังไม่ค่อยให้ความสําคัญ
เท่าที่ควร ขาดความตระหนัก ขาดการเห็นคุณค่าในภูมิปัญญาหม้อห้อม ที่มีมาตั้งแต่ยคุ สมัยโบราณจากบรรพบุรุษ
ที่สืบทอดมายังคนรุ่ นใหม่ยคุ สมัยปั จจุบนั อีกทั้งเหตุผลในด้านผลิตภัณฑ์ที่ทาํ จากผ้าหม้อห้อมที่มีอยูใ่ นยุคปั จจุบนั
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ยังไม่ตอบโจทย์ได้ตรงกับความต้องการ ความทันสมัยตามความชื่นชอบของผูบ้ ริ โภคที่เป็ นนักท่องเที่ยวคนรุ่ น
ใหม่มากนัก
ผลิตภัณฑ์จากผ้าหม้อห้อมที่มีอยูใ่ นตลาด ณ ปั จจุบนั จากการลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามพบว่า ผลิตภัณฑ์
จากผ้าหม้อห้อมส่ วนใหญ่ยงั ไม่ตรงตามความต้องการของนักท่องเที่ ยวที่ เป็ นวัยรุ่ นเท่ าที่ ควร เนื่ องด้วยการที่
ผูป้ ระกอบการยังขาดการศึ กษาเรื่ องการสํารวจความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่ เป็ นกิ จลักษณะและมีกระบวนการ
ขั้นตอนที่ชดั เจน จึงทําให้การผลิตสิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์ออกมาในรู ปแบบของเสื้ อผ้า เครื่ องแต่งกายแฟชัน่ ที่นาํ
ลักษณะเด่นของผ้าหม้อห้อมมาออกแบบโดยตรง นั่นก็คือ สี คราม และเทคนิ คการสร้างลวดลายที่ เป็ นรู ปแบบ
โบราณ คือ การมัดย้อม หรื อการย้อมครามจากหม้อห้อมธรรมชาติและสี สงั เคราะห์ ประกอบกับจํานวนผลิตภัณฑ์
รู ปแบบเดิมๆ ที่มีอยูล่ น้ ตลาด การลอกเลียนแบบกันของผูผ้ ลิตทําให้มีปริ มาณสิ นค้ารู ปแบบเดียวกันหรื อคล้ายคลึง
กันเกิดขึ้นมากมาย ทําให้เกิดการแข่งขันทางการค้า ด้วยการลดราคาให้ถูกลง เป็ นการทําให้คุณค่าของผลิตภัณฑ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่ นผ้าหม้อห้อม กลายเป็ นสิ นค้าที่ มีมากเกิ นความต้องการ กลุ่มผูป้ ระกอบการประสบปั ญ หา
เดี ย วกัน คื อ ขายผลิ ตภัณ ฑ์ไ ด้น้อ ย สิ น ค้า มี ล ้นตลาด จนส่ ง ผลกระทบถึ ง ภาพรวมของเศรษฐกิ จของจังหวัด
สื่ อออนไลน์ (Online media) ถือเป็ นสื่ อที่ มีบทบาทสําคัญในการสื่ อสารกับกลุ่มผูบ้ ริ โภคยุคปั จจุบนั เพราะทุก
อย่างในชีวติ ประจําบัน สามารถทําให้เกิดขึ้นได้เพียงใช้ปลายนิ้ว สัมผัสบนจอสมาร์ทโฟน ก็จะทําให้สิ่งที่ตอ้ งการ
ไม่ ต ้อ งออกจากบ้า นไปซื้ อ เอง ใช้ก ารเลื อ กผ่า นระบบออนไลน์ ก็ มี ค นมาส่ ง ของตามต้อ งการ จากการวิจัย
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคทัว่ โลกในปี 2559 (ครองขวัญ รอดหมวน, 2561) พบว่า พฤติกรรมการซื้ อของออนไลน์ของ
ผูบ้ ริ โภคมากกว่า 2.8 หมื่นคน ใน 32 ประเทศ รวมถึงกลุ่มผูบ้ ริ โภคในประเทศไทยจํานวน 800 คน ทําให้พบ
โอกาสใหม่สาํ หรับผูค้ า้ ออนไลน์ชาวไทยที่ตอ้ งการขยายตลาดไปยังต่างประเทศ ปี 2560 ที่ผ่านมา ตัวเลขการใช้
จ่ายคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 16% จากปี ก่อน มาอยูท่ ี่ 3.76 แสนล้านบาท ส่ วนคาดการณ์ในปี 2561 ยังเป็ นทิศทางขาขึ้น
อย่างต่อเนื่ อง โดยมีการประเมินว่านักช็อปออนไลน์ชาวไทยจะมียอดการใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์ปรับเพิ่มขึ้น
เป็ น 4.26 แสนล้านบาท
ตัวเลขที่ ปรากฏดังกล่าวเป็ นตัวสะท้อนได้เป็ นอย่างดี ว่า ปั จจุบนั พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเปลี่ยนแปลงไป
ค่อนข้างมาก จากที่เคยเดินทางไปซื้ อสิ นค้าถึงร้านค้า หรื อห้างสรรพสิ นค้าต่าง ๆ ก็เปลี่ยนเป็ นใช้เทคโนโลยีตาม
ยุคตามสมัยตอบสนองความต้องการ และความสะดวกสบายของตัวเองมากขึ้น ทั้งนี้ พบว่าปั จจัยที่ สนับสนุ น
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคให้หันไปใช้จ่ายออนไลน์มากขึ้น นั่นคือความสะดวกสบายของการช็อปปิ้ งออนไลน์เป็ น
ประเด็นสําคัญ ถัดมาคื อการส่ งของที่ รวดเร็ ว นี่ เป็ นอี กประเด็นที่ น่าสนใจ เพราะปั จจุบนั พบว่าธุ รกิ จเกี่ ยวกับ
โลจิสติกส์ต่างๆ ในประเทศไทยได้รับความนิยมและถูกพัฒนาให้มีบริ การที่หลากหลายมากขึ้น ตัดคําว่า “ผูกขาด”
ทางธุรกิจไปได้แทบจะสิ้นเชิง เพราะไม่ได้มีแค่ใครที่เป็ นเจ้าตลาดของธุรกิจโลจิสติกส์แบบตายตัว นี่จึงกลายเป็ น
อีกเหตุผลที่ ว่า “การช็อปปิ้ งออนไลน์” ได้รับความนิ ยมอย่างมากในปั จจุบนั อีกเหตุผลที่ สนับสนุ นพฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภคให้หันมาช็อปปิ้ งออนไลน์มากขึ้น คือ ประหยัดเงินได้มากกว่า ไปจนถึงการจัดส่ งสิ นค้าที่ถูกลง รวมถึง
การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ (อ้างอิงจาก www.thaipost.net สื บค้นเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2561)
พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในยุคปั จจุบนั ที่เดินทางไปเที่ยวจังหวัดแพร่ จากการสํารวจ
ด้วยตนเองของผูเ้ ขียนบทความ พบว่า ส่ วนใหญ่แล้วจะใช้ในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากผ้าหม้อห้อม
เพื่อประกอบการตัดสิ นซื้อผลิตภัณฑ์เป็ นของขวัญและของฝากที่ได้มีโอกาสมาถึงจังหวัดแพร่ แต่บนสื่ อออนไลน์
ที่มีอยู่ ณ ปั จจุบนั (ช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2561 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ.2561) ยังไม่มีขอ้ มูลที่ชดั เจนมาก
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นักเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ทั้งในเรื่ องของประเภทสิ นค้า คุณสมบัติ ขนาดของสิ นค้า รวมไปถึงบางสื่ ออนไลน์ของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนขนาดย่อม ผ้าหม้อห้อม จ.แพร่ หลายกลุ่ม ไม่ได้มีการแสดงราคา ที่เป็ นปั จจัยหลักในการตัดสิ นใจ
ซื้ อผลิตภัณฑ์จากผ้าหม้อห้อม ทําให้การสื่ อสารกับลูกค้าคนรุ่ นใหม่ยงั ไม่มีความชัดเจน อาจด้วยมุมมองแบบคน
ชนบท กับมุมมองของคนเมืองที่แตกต่างกัน เช่น คนชนบทหรื อต่างจังหวัดอาจมองว่า ผลิตภัณฑ์จากหม้อห้อม
ของตนดี ก็จะเกิ ดการบอกต่อ และทําให้เกิดรายได้จากการบอกต่อนั้น แต่ในมุมของคนเมืองหรื อนักท่องเที่ยว
สมัยใหม่ จะเลือกเชื่อข้อมูลจากการรี ววิ หรื อตามเว็บไซต์ที่มีขอ้ มูลกล่าวถึงสิ่ งที่ตนเองกําลังจะเลือกซื้ อ ทําให้การ
สื่ อสารบนสื่ ออนไลน์ จึงยังไม่ประสบความสําเร็ จมากนัก ประกอบระบบอินเตอร์เน็ต อาจจะยังไม่ได้แพร่ กระจาย
ไปในทุก้ื นที่ อย่างแท้จริ ง จึ งทําให้อาจเกิ ดเป็ นอุปสรรคในการหาข้อมูลของผลิตภัณฑ์จากผ้าหม้อห้อมได้มาก
เท่าที่ควร หรื อมากพอที่จะตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์จากผ้าหม้อห้อมนั้น ๆ ดังนั้นปั ญหาเกี่ยวกับสื่ อออนไลน์ก็เป็ น
อีกปั จจัยสําคัญหนึ่ งที่ มีความสําคัญกับวิถีชีวิตคนรุ่ นใหม่ ที่ จะเข้ามาเลือกซื้ อสิ นค้าจากผ้าหม้อห้อม หรื อกลุ่ม
วิสาหกิ จชุ มชนขนาดย่อม ผ้าหม้อห้อม จ.แพร่ ได้มากขึ้ น หากมี การบริ หารจัดการสื่ ออนไลน์ที่ดี ก็จะทําให้
สื่ อออนไลน์ประเภทต่างๆ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนาดย่อม ผ้าหม้อห้อม จ.แพร่ เป็ นประโยชน์ให้กบั ผูบ้ ริ โภค
ให้ไ ด้เ ข้า ไปศึ ก ษาข้อ มู ล ตลอดจนรายละเอี ย ดต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง เพื่ อ ประกอบการตัด สิ น ใจซื้ อ ได้ม ากกว่า
การติ ดตามการรี วิว หรื อขอข้อเสนอแนะจากสื่ อสาธาณะทั่วไป เช่ น เฟซบุ๊กแฟนเพจ (Facebook Fan page),
เว็บไซต์พนั ธุ์ทิพย์ ดอทคอม (www.puntip.com) และแอพลิเคชัน่ ไลน์ (Line Application) เป็ นต้น
จากข้า งต้น ที่ ไ ด้ก ล่ า วมาทั้ง หมด บทความฉบับ นี้ จึ ง มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ประเมิ น ภาพรวมเกี่ ย วกับ
เรื่ องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มโอทอป กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนาดย่อม ผ้าหม้อห้อม จ.แพร่ ตลอดจนวิเคราะห์ถึง
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในด้านของการใช้สื่อออนไลน์ เพื่อการค้นหาข้อมูลประกอบการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์

2. วัตถุประสงค์

(1) เพื่อประเมินภาพรวมเกี่ยวกับเรื่ องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนาดย่อม ผ้าหม้อห้อม
จ.แพร่ ตลอดจนนําไปสู่ การพัฒนารู ปแบบผลิ ตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ กลุ่มวิสาหกิ จชุมชนขนาดย่อม
ผ้าหม้อห้อม จ.แพร่ ให้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคมากขึ้น
(2) เพื่อเป็ นข้อมูลนําไปสู่ การบริ หารจัดการสื่ อออนไลน์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนาดย่อม ผ้าหม้อห้อม
จ.แพร่ ให้สามารถสื่ อสารกับผูบ้ ริ โภคให้มีความชัดเจน ตรงไปตรงมา และเป็ นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์จากผ้าหม้อห้อมมากขึ้น

3. กลุ่มวิสาหกิจชุ มชนขนาดย่ อม ผ้ าหม้ อห้ อม จ.แพร่

3.1 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนาดย่ อม ผ้าหม้ อห้ อม จ.แพร่
กลุ่มวิสาหกิ จชุมชนขนาดย่อม ผ้าหม้อห้อม จ.แพร่ เป็ นกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่นาํ ภูมิปัญญาเรื่ อง ผ้า
หม้อห้อม มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบสิ นค้า ให้มีความเป็ นเอกลักษณ์ สอดแทรกด้วยศิลปวัฒนธรรม ค่านิ ยม
ความภาคภูมิใจในเรื่ อง ผ้าหม้อห้อม ที่เป็ นจุดกําหนดแห่งแรกและแห่งเดียวตามรู ปแบบของผ้าหม้อห้อมของชาว
ไทยพวน ซึ่ งได้มาตั้งถิ่ นฐานอยู่ที่ตาํ บลทุ่งโฮ้ง จังหวัดแพร่ ด้วยความเป็ นเอกลักษณ์ ในเรื่ อง หม้อห้อมย้อมสี
ธรรมชาติ ซึ่งทําให้ผมู ้ าเยือนจะต้องแวะไปชมหากไปเที่ยวถึงจังหวัดแพร่
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ในปั จจุบนั อัตราการแข่งขันที่สูง จึงทําให้เกิดสิ นค้าในรู ปแบบเดิม แบบซํ้า ๆ กัน จํานวนมาก มีการผลิต
ที่แตกต่างหลากหลาย ทั้งกรรรมวิธีตามรู ปแบบธรรมชาติ และในรู ปแบบของโรงงานอุตสาหกรรม จึงทําให้เกิด
ความเสื่ อมถอยของความทรงคุณค่าของหม้อห้อมแท้ที่ได้ถูกถ่ายทอดจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษจากรุ่ นสู่ รุ่ น
โดยในยุคปั จจุบนั กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนาดย่อม ผ้าหม้อห้อม จ.แพร่ ก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์การเรี ยนรู ้ เพื่อเป็ นการ
ร่ ว มด้ว ยช่ ว ยกัน ส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น อนุ รั ก ษ์ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ชุ ม ชนที่ มี ชื่ อ เสี ย งของจัง หวัด แพร่ โดยชาวบ้า นได้
นําภูมิปัญญาจากบรรพบุ รุษของคนพวนบ้านทุ่ งโฮ้ง ที่ ถ่ายทอดกันมารุ่ นสู่ รุ่ น มาทําผ้าหม้อห้อมสี ธรรมชาติ
นักท่ องเที่ ยวสามารถเรี ยนรู ้ ได้ต้ งั แต่ข้ นั ตอนการย้อมผ้า ไปจนถึ งการตัดเย็บ และสามารถออกแบบลวดลาย
รวมถึงย้อมหม้อห้อมด้วยตัวเอง สมาชิกส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทําผ้าหม้อห้อมที่ผลิตมาจาก โรงงาน ปั จจุบนั ได้
นําภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษของคนพวนบ้านทุ่งโฮ้ง ที่ถ่ายทอดกันมารุ่ นสู่ รุ่ นในการทําผ้าหม้อห้อมสี ธรรมชาติ
ซึ่ งได้จากธรรมชาติ เป็ นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านในการทําหัตถกรรมสิ่ งทอย้อมสี ห้อมธรรมชาติ เป็ นการ
พัฒนาผ้าหม้อห้อมให้ไปสู่สากล และรักษาความเป็ นอัตลักษณ์ ของผ้าหม้อห้อมให้ยงั่ ยืน และสื บทอดต่อไป
3.2 การพัฒนารู ปแบบผลิตภัณฑ์ จากผ้าหม้ อห้ อม
การพัฒนารู ปแบบผลิตภัณฑ์ จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลวิจยั เรื่ อง แนวทางพัฒนาลวดลายกราฟิ กผ้าหม้อ
ห้ อ มร่ ว มสมัย ได้สํา รวจถึ ง ความต้อ งการของผู ้บ ริ โ ภคที่ เ ป็ นวัย รุ่ น ช่ ว งอายุ 15 – 30 ปี จํา นวน 200 คน
(นฤดล จิตสกูล, 2561) พบว่า
ตารางที่ 1 ค่าความถี่ และค่าร้อยละของความต้องการผลิตภัณฑ์ จากผ้าหม้อห้อม (N=200)
ข้ อมูล
1. ท่านเคยซื้อผ้าหม้อห้อมหรื อผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผ้าหม้อห้อมหรื อไม่
1.1 เคย
1.2 ไม่เคย
2. ท่านมีความสนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากผ้าหม้อห้อมลักษณะใด
2.1 เสื้ อผ้า-ชุดทํางาน
2.2 เสื้ อผ้า-ชุดลําลอง
2.3 ปลอกหมอน
2.4 ผ้าม่าน
2.5 ของตกแต่งบ้าน
2.6 กระเป๋ า
2.7 ผ้าพันคอ
2.8 อื่นๆ
3. ท่านคิดว่าถ้าท่านต้องใช้ผา้ หม้อห้อม ท่านจะเลือกใช้ในโอกาสใด
3.1 ใส่ไปเรี ยน
3.2 ใส่ไปทํางาน
3.3 ใส่ไปเที่ยว
3.4 ร่ วมงานประเพณี
3.5 ของขวัญ/ของฝาก
3.6 อื่นๆ
รวม
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ความถี่ (คน)

ร้ อยละ

87
113

43.5
56.5

42
126
29
35
55
63
44
3

21
63
14.5
17.5
27.5
31.5
22
1.5

30
27
95
148
113
4
200

15
13.5
47.5
74
56.5
2
100.0
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จากตารางที่ 1 สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลความต้องการผลิตภัณฑ์ จากผ้าหม้อห้อม ได้ว่า กลุ่มตัวอย่างที่
เป็ นกลุ่มลูกค้าที่ เป็ นผูบ้ ริ โภคทัว่ ไป และกลุ่มผูบ้ ริ โภควัยรุ่ น เจนเนอเรชัน่ วาย (Generation Y) จํานวน 200 คน
ส่ วนใหญ่ไม่เคยซื้ อผ้าหม้อห้อมหรื อผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผ้าหม้อห้อม (113 คน) คิดเป็ นร้อยละ 56.50 และเคยซื้อผ้า
หม้อห้อมหรื อผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผ้าหม้อห้อม (87 คน) คิดเป็ นร้อยละ 43.50 ตามลําดับ ในด้านความสนใจเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากผ้าหม้อห้อม กลุ่มผูบ้ ริ โภคส่วนใหญ่ ให้ความสนใจผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากผ้าหม้อห้อมลักษณะ
ที่เป็ นเสื้ อผ้าหรื อชุดลําลอง (126 คน) คิดเป็ นร้อยละ 63 รองลงมาสนใจผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากผ้าหม้อห้อมลักษณะที่
เป็ นกระเป๋ า (63 คน) คิดเป็ นร้อยละ 31.50 และสนใจผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากผ้าหม้อห้อมลักษณะที่เป็ นของตกแต่ง
บ้าน (55 คน) คิดเป็ นร้อยละ 27.50 ตามลําดับ และด้านโอกาสในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากผ้าหม้อห้อม
ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่สนใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากผ้าหม้อห้อมในโอกาสร่ วมงานประเพณี (148 คน) คิดเป็ น
ร้อยละ 74 รองลงมา คือ สนใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากผ้าหม้อห้อมในโอกาสเป็ นของขวัญ/ของฝาก (113 คน)
คิดเป็ นร้อยละ 56.50 และสนใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากผ้าหม้อห้อมในโอกาสใส่ ไปเที่ ยว (95 คน) คิดเป็ น
ร้อยละ 47.50 ตามลําดับ

4. พฤติกรรมผู้บริ โภค ด้ านการใช้ สื่อออนไลน์

ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชดั สําหรับ New Internet User คือ ทัศนะคติในเรื่ องของความต้องการใน
ข้อมูลที่เปลี่ยนไป จากการที่ตอ้ งรู ้ก่อนคนอื่นคือผูช้ นะได้ถูกเปลี่ยนไปเป็ นการรู ้เท่าทันคือความภูมิใจ โดยพวกเขา
มองว่า ข้อ มู ล ที่ ไ ด้รั บ ผ่า นสื่ อ ต่ า งๆ บนอิ น เตอร์ เ น็ ตเป็ นข้อ มู ล ที่ ร วดเร็ ว พฤติ ก รรมของกลุ่ ม ผูบ้ ริ โ ภคที่ เป็ น
นักท่องเที่ ยววัยรุ่ น พบว่า จะให้ความสนใจเกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์จากผ้าหม้อห้อมในลักษณะที่ เป็ นของกิ ฟท์ช็อป
เล็กๆ ของตกแต่งบ้าน ที่มีความกระทัดรัด หาซื้อง่าย พกพาสะดวก ราคาไม่แพง เหมาะแก่การนําไปเป็ นของขวัญ
ของฝาก ในโอกาสที่ได้มาเที่ยวจังหวัดแพร่ ซึ่ งส่ วนใหญ่จะเป็ นสิ นค้าประเภท เสื้ อหม้อห้อม ซองใส่ มือถือ และ
กระเป๋ าผ้าลายปั กทํามือประเภทต่างๆ เป็ นต้น โดยมักจะมีการสื บค้นข้อมูลจากสื่ อออนไลน์ ที่เป็ นประเภทเฟซบุ๊ก
แฟนเพจ (Facebook Fan page) รองลงมา คือ เว๊ปไซต์พนั ธุ์ทิพย์ ดอทคอม (www.puntip.com) และแอพลิเคชัน่
ไลน์ (Line Application) ตามลําดับ เพื่อประกอบความมัน่ ใจในการตัดสิ นใจซื้ อ ว่าเป็ นสิ นค้าที่ อยู่ในกระแส
ใครมาเที่ยวจังหวัดแพร่ ต้องซื้อเป็ นของฝากกลับบ้าน (จิตร จริ งจิตร, 2559)
5. การบริหารจัดการสื่ อออนไลน์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนาดย่ อม ผ้าหม้ อห้ อม จ.แพร่
สภาพการบริหารจัดการสื่ อออนไลน์ กลุ่มวิสาหกิจชุ มชนขนาดย่ อม ผ้ าหม้ อห้ อม จ.แพร่ โดยในยุคที่
ผูบ้ ริ โภคต่างใช้สื่อสังคมออนไลน์กนั อย่างแพร่ หลาย จึงทําให้ภาคธุรกิจมิอาจปฏิเสธการสื่ อสารผ่านช่องทางสื่ อ
สังคมออนไลน์ได้ ซึ่ งหากธุรกิจใดเลือกที่จะเพิกเฉย และไม่สนใจต่อช่องทางสื่ อสังคมออนไลน์ก็เท่ากับเป็ นการ
หยิบยื่นลูกค้าให้กบั คู่แข่งในทางอ้อมนัน่ เอง กระนั้นการที่ธุรกิจหันหน้าเข้ามาจับช่องทางสื่ อสังคมออนไลน์เพื่อ
การทําการตลาดนั้น ใช่ ว่าเส้นทางจะโรยไปด้วยกลี บกุหลาบ หากธุ รกิ จขาดซึ่ งกลยุทธ์หรื อวัตถุประสงค์และ
เป้ าหมายที่ชดั เจนในการทําการตลาดผ่านสื่ อสังคมออนไลน์แล้ว ย่อมมีโอกาสที่จะไม่ผลสัมฤทธิ์เท่าที่ควร
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การบริหารจัดการสื่ อออนไลน์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนาดย่ อม ผ้าหม้ อห้ อม จ.แพร่
วิษณุ จันทร์ ทรา (สัมภาษณ์, 2561) กล่าวว่า การบริ หารจัดการสื่ อให้สามารถสื่ อสารกับผูบ้ ริ โภคให้มี
ความชัดเจน ตรงไปตรงมา และเป็ นข้อมูลในการประกอบการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์จากผ้าหม้อห้อมมากขึ้ น
ซึ่งสามารถสรุ ปดังนี้ คือ
(1) การสร้างทีมผูร้ ับผิดชอบช่องทางสื่ อสังคมออนไลน์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนาดย่อม ผ้าหม้อห้อม
จ.แพร่ โดยตรง คือ จะต้องมีการกําหนดหน้าที่ในการดูแลสื่ อออนไลน์ที่เป็ นบุคคลที่รับผิดชอบโดยตรงจากกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนขนาดย่อม ผ้าหม้อห้อม อาจจะเป็ นเจ้าหน้าที่ ผูป้ ระกอบการ ผูท้ รงภูมิปัญญาท้องถิ่น หรื ออาจจะ
เป็ นเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลเรื่ องที่ เกี่ ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มวิสาหกิ จชุมชน ที่ จะต้องมีความรู ้
ครอบคลุมเกี่ยวกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนาดย่อม ผ้าหม้อห้อม จ.แพร่ ทั้งหมด ในทุกบริ บท หรื ออาจเป็ นบุคคลที่
สามารถประสานงานขอข้อมูลจากภาคส่ วนต่าง ๆ มาลงในสื่ อออนไลน์ในทุกช่องทางของกลุ่มวิสาหกิ จชุมชน
ขนาดย่อม ผ้าหม้อห้อม จ.แพร่ ทั้งนี้ อาจจะเป็ นเสมือนนักประชาสัมพันธ์ของส่ วนกลางในการบริ หารจัดการของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในโอกาสนี้ดว้ ย
(2) ต้องมีการวางแผนให้เหมาะสมกับบริ บทของกลุ่มวิสาหกิ จชุมชนขนาดย่อม ผ้าหม้อห้อม จ.แพร่
การนําเสนอข้อมูลของกลุ่มวิสาหกิ จ จะต้องมีการวางแผน มีข้ นั ตอนชัดเจนเป็ นเรื่ องราวที่ ชดั เจน เพื่อให้การ
นําเสนอเรื่ องราวเกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์จากผ้าหม้อห้อม เป็ นไปอย่างมีชกระบวนการขั้นตอน เข้าใจง่าย สื่ อสารได้
ชัดเจนในทุก ๆ มุมมองของสิ่ งที่ตอ้ งการจะนําเสนอ เช่น ในแต่ละวันหรื อสัปดาห์จะมีการโพสต์ขอ้ มูลอะไรบ้าง
และจะสื่ อสารไปทางช่องทางใด เฟซบุ๊ก (Facebook) หรื อ จะเป็ นทวิตเตอร์ (Twitter) วัตถุประสงค์จะนําเสนอ
เรื่ องอะไร มีใครเป็ นคนคิดเนื้อหา และภาพกราฟิ กจะเป็ นลักษณะใด เป็ นต้น
(3) การสร้างความแตกต่างในแต่ละช่องทางให้เหมาะสม หมายถึงว่า ในการโพสต์ขอ้ ความลงบนสื่ อ
ออนไลน์แต่ละประเภท ควรให้เกิดความแตกต่างมีหลากหลาย เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมายของสื่ อแต่ละประเภท
เพราะลักษณะเฉพาะของผูบ้ ริ โภคแต่ละคน ย่อมมีความแยกต่างในการใช้ Lifestyle ที่ แตกต่างกันออกไปด้วย
ดัง นั้น ผูด้ ู แ ลเรื่ องเนื้ อ หาและการโพสต์ขอ้ มู ล ของกลุ่ มวิส าหกิ จชุ ม ชน จะต้อ งมี ก ารบริ หารจัดการข้อมูลที่ ดี
ตลอดจนมีความคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลาย เพื่อให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดกับสื่ อออนไลน์แต่ละประเภทของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผ้าหม้อห้อม จ.แพร่
(4) เฝ้ า ติ ด ตามลู ก ค้า ที่ ต ้อ งการที่ จะสื่ อ สารกับ กลุ่ ม วิส าหกิ จ ชุ ม ชนขนาดย่อ ม ผ้า หม้อ ห้อ ม จ.แพร่
อย่างสมํ่าเสมอ ในฐานะผูด้ ูแลสื่ อสังคมออนไลน์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน คือ การแสดงความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภค
ตลอดจนกลุ่มลุกค้าของผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิ จชุมชนบนสื่ อสังคมออนไลน์ช่องทางต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ ว
ทันที หากมี ขอ้ ความหรื อความคิ ดเห็ นเชิ งลบ ผูด้ ู แลสื่ อออนไลน์จะต้องมี ไหวพริ บที่ ดีในการแก้ปัญหา หรื อ
ตอบคําถามให้กบั ข้อความคิดเห็นนั้นในเชิงบวกหรื อทัศนคติที่ดี ห้ามแสดงทัศนคติหรื อความคิดเห็นเชิงลบตอบ
โต้กลับลูกค้าโดยเด็ดขาด หากเป็ นสิ่ งที่ ร้ายแรง ยากที่ จะชี้ แจงตอบข้อคิดเห็ นดังกล่าวได้ ให้นาํ เรื่ องปรึ กษาที่
ปรึ กษาหรื อผูบ้ ริ หารดูแลกลุ่มกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผ้าหม้อห้อม จ.แพร่ โดยเร่ งด่วน เพื่อการแก้ไขที่ถูกต้อง และ
เหมาะสมที่สุด
(5) จัดการกับความผิดพลาดที่เกิ ดขึ้นบนสื่ อสังคมออนไลน์ การจัดการกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นบน
ช่องทางสื่ อสังคมออนไลน์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จําเป็ นต้องมีความเป็ นมืออาชีพพอสมควร ซึ่ งความผิดพลาด
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แบ่งออกเป็ นหลายระดับ กรณี เป็ นความผิดพลาดระดับเล็กน้อย เช่น การสะกดคําภาษาต่าง ๆ ผิด หรื อ การใช้
ภาษาที่ ผิดหลักภาษา พยายามอย่าลบข้อความนั้นเด็ดขาด แต่ให้โพสต์ขอ้ ความหรื อทวิตข้อความนั้นใหม่ให้
ถูกต้อง แต่หากเป็ นความผิดพลาดระดับที่มีความร้ายแรง เช่น ลงข้อมูลผลิตภัณฑ์หม้อห้อม หรื อราคาผิดพลาด
จะต้องมีการโพสต์ขอ้ ความขอโทษอย่างเป็ นทางการให้ผบู ้ ริ โภคได้รับทราบทัว่ กันบนสื่ อออนไลน์ทุกช่องทาง
(6) การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติเพื่อการวิเคราะห์ ในบางสื่ อสังคมออนไลน์ จะมีการเก็บข้อมูลทาง
สถิติไว้ให้ผูด้ ูแลสื่ อสังคมออนไลน์ได้ใช้ สําหรับเป็ นข้อมูลในการวิเคราะห์ ประเมินผล คาดการณ์เพื่อปรับปรุ ง
หรื อปรั บเปลี่ ยนกลยุทธ์ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการสื่ อสารการตลาดกับผูบ้ ริ โภค ซึ่ งผูด้ ู แลสื่ อสังคม
ออนไลน์ของกลุ่มวิสาหกิ จชุ มชน ก็ควรที่ จะติ ดตามข้อมูลอยู่เสมอ พร้ อมทั้งนําข้อมูลมาสรุ ปให้ทุกคนกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนรับทราบ เพื่อที่จะได้หาแนวทางที่เหมาะสมในการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อทําการตลาดอย่างมี
ประสิ ทธิภาพต่อไป

6. สรุ ป

ด้ านการพัฒนาผลิตภัณฑ์
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าหม้อห้อม สามารถทําได้หลากหลายรู ปแบบ โดยยึดจากการสํารวจความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคที่เป็ นนักท่องเที่ยววัยรุ่ นเป็ นสําคัญ พฤติกรรมของกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่เป็ นนักท่องเที่ยววัยรุ่ น
พบว่า จะให้ความสนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากผ้าหม้อห้อมในลักษณะที่เป็ นของกิฟต์ชอป เล็ก ๆ ของตกแต่งบ้าน
ที่มีความกระทัดรัด หาซื้ อง่าย พกพาสะดวก ราคาไม่แพง เหมาะแก่การนําไปเป็ นของขวัญของฝาก ในโอกาสที่
ได้มาเที่ ยวจังหวัดแพร่ ซึ่ งส่ วนใหญ่จะเป็ นประเภท เสื้ อหม้อห้อม ซองใส่ มือถือ และกระเป๋ าผ้าลายปั กทํา มื อ
ประเภทต่าง ๆ เสื้ อผ้า ชุดลําลอง ชุดเพื่อร่ วมประเพณี สาํ คัญต่าง ๆ เป็ นต้น และจากการทําวิจยั ในด้านความสนใจ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากผ้าหม้อห้อม นฤดล จิตสกูล (2561) ได้สรุ ปไว้วา่ กลุ่มผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่จะให้ความ
สนใจผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากผ้าหม้อห้อมลักษณะที่เป็ นเสื้ อผ้าหรื อชุดลําลอง รองลงมาสนใจผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากผ้า
หม้อ ห้อ มลัก ษณะที่ เป็ นกระเป๋ า และสนใจผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ผลิ ตจากผ้า หม้อ ห้อ มลัก ษณะที่ เป็ นของตกแต่งบ้าน
ตามลําดับ โดยมักจะมีการสื บค้นข้อมูลจากสื่ อออนไลน์ที่เป็ นประเภทเฟสบุ๊ค แฟนเพจ (Facebook Fan page)
รองลงมา คือ เว็ปไซต์พนั ธ์ทิพย์ ดอทคอม (www.Puntip.com) และแอพลิเคชัน่ ไลน์ (Line Application) ตามลําดับ
เพื่อประกอบความมัน่ ใจในการตัดสิ นใจซื้ อ ว่าเป็ นสิ นค้าที่อยูใ่ นกระแส ใครมาเที่ยวจังหวัดแพร่ ต้องซื้อเป็ นของ
ฝากกลับบ้าน
ด้ านการบริหารจัดการสื่ อออนไลน์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนาดย่ อม ผ้าหม้ อห้ อม จ.แพร่
การบริ หารจัดการสื่ อออนไลน์ ให้สามารถสื่ อสารกับผูบ้ ริ โภคให้มีความชัดเจน ตรงไปตรงมา และเป็ น
ข้อมูลในการประกอบการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์จากผ้าหม้อห้อมมากขึ้น ณัฐวัฒน์ วิชยั รัตน์ (2559) ได้สรุ ปดังนี้
(1) การสร้างทีมผูร้ ับผิดชอบช่องทางสื่ อสังคมออนไลน์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนาดย่อม ผ้าหม้อห้อม
จ.แพร่ โดยตรง ซึ่ งสอดคล้องกับที่ วฒั นา วงศ์มาก (2560) ที่ ได้กล่าวไว้ว่า บริ ษทั หรื อองค์กร ควรมี การจัดตั้ง
ทีมเฉพาะกิจขึ้นมาดูแลสื่ อสังคมออนไลน์ของธุรกิจโดยเฉพาะ โดยอาจจะประกอบไปด้วย ฝ่ ายการตลาด ฝ่ าย IT
ฝ่ ายขาย ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ ายกฎหมาย ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ เป็ นต้น เนื่องจากในการสื่ อสารกับผูบ้ ริ โภคนั้นอาจ
จําเป็ นต้องใช้ขอ้ มูลที่หลากหลาย ซึ่ งการที่ มีทีมงานที่รับผิดชอบสื่ อสังคมออนไลน์จากทุก ๆ ฝ่ ายของธุรกิจนั้น
580

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

จะทําให้ขอ้ มูลที่ สื่อสารออกไป มีความถูกต้อง ครอบคลุม ทั้งยังสามารถที่ จะให้ขอ้ มูลกับผูบ้ ริ โภคที่ ตอ้ งการ
ข้อมูลในด้านต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วนอีกด้วย นอกจากนี้การมีคนที่คิดบวก มีทศั นคติที่ดี มาดูแลสื่ อสังคมออนไลน์
ของบริ ษทั จะช่วยให้ภาพลักษณ์ของธุรกิจออกมาดีอีกด้วย
(2) ต้องมีการวางแผนให้เหมาะสมกับบริ บทของกลุ่มวิสาหกิ จชุมชนขนาดย่อม ผ้าหม้อห้อม จ.แพร่
ซึ่ งได้กล่าวว่า ผูท้ ี่ มีส่วนเกี่ ยวข้องกับการดูแลสื่ อสังคมออนไลน์ของธุ รกิ จนั้นควรมี การวางแผนอย่างชัดเจน
โดยกําหนดกรอบคร่ าว ๆ ว่าในแต่ละวันควรจะโพสต์ขอ้ ความหรื อทวิตข้อความกี่ครั้ง เรื่ องที่จะสื่ อสารออกไป
เป็ นเรื่ องใด ใช้ขอ้ ความแบบใด เพื่อวัตถุประสงค์ใด และจะโพสต์หรื อทวิตข้อความในช่วงเวลาใด เป็ นต้น โดยให้
ทีมงานที่เกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็นถึงความเหมาะสมของเนื้อหาที่จะโพสต์หรื อทวิตไปในแต่ละครั้ง
(3) การสร้างความแตกต่างในแต่ละช่องทางให้เหมาะสม เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดในการสื่ อสาร
กับกลุ่มเป้ าหมาย ด้วยพฤติกรรมการใช้สื่อของผูบ้ ริ โภคต่างกัน
(4) เฝ้ า ติ ด ตามลู ก ค้า ที่ ต ้อ งการที่ จะสื่ อ สารกับ กลุ่ ม วิส าหกิ จ ชุ ม ชนขนาดย่อ ม ผ้า หม้อ ห้อ ม จ.แพร่
อย่างสมํ่าเสมอ
(5) จัดการกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นบนสื่ อสังคมออนไลน์ เพื่อแก้ไขปั ญหา หรื อตอบข้อซักถามจาก
ลูกค้า หรื อผูต้ ิดต่ออื่น ๆ ให้มีความชัดเจน และพร้อมรับผิดชอบสิ่ งที่ เกิ ดขึ้นอันเกิ ดจากข้อมูลขององค์กรที่ ได้
สื่ อสารออกไปสู่ภายนอก
(6) เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติเพื่อการวิเคราะห์ ในบางสื่ อสังคมออนไลน์

7. ข้ อเสนอแนะ

(1) ควรมีการศึกษาด้านการตลาด เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของผูบ้ ริ โภค เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ตรง
กับความต้องการที่แท้จริ ง ลดอัตราเสี่ ยงสิ นค้าล้นตลาด คุณค่าของผลิตภัณฑ์ลดลง รายได้ของชุมชนลดลง
(2) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนาดย่อม ผ้าหม้อห้อม จ.แพร่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรจะสนับสนุนให้
ผูป้ ระกอบการ ผูผ้ ลิ ต ผูท้ รงภู มิปัญ ญาท้องถิ่ น และปราชญ์ท้องถิ่ น ที่ คิ ด ค้น ออกแบบและสร้ า งสร้ า งสรรค์
ผลิตภัณฑ์จากผ้าหม้อห้อม เข้ากระบวนการด้านการจดลิขสิ ทธิ์ หรื อสิ ทธิ บตั ร สําหรับการป้ องกันการทําซํ้าหรื อ
ลอกเลียนแบบ ซึ่ งส่ งผลทําให้มูลค่าของผลิตภัณฑ์ลดลง เพราะสิ นค้าล้นตลาด และเนื่ องจากผ้าหม้อห้อมหรื อ
ผลิตภัณฑ์จากผ้าหม้อห้อมบางประเภทเป็ นสิ นค้าที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นอันทรงคุณค่าของชุมชน จังหวัด และ
ประเทศชาติ
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การศึ กษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาคุณค่าตราสิ นค้าต่อสิ นค้าแบรนด์ ADIDAS ประเภทสปอร์ ต
แฟชัน่ ของผูบ้ ริ โภคกลุ่ม Generation Y ในเขตกรุ งเทพมหานคร ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่าง 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบสถิติโดยใช้ Independent Sample T-test และ One-Way ANOVA ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ 0.05 แล้วนําไปเปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่โดยวิธี Least Significant Difference (LSD)
ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 18-24 ปี การศึกษาระดับปริ ญญาตรี
สถานภาพโสด เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน รายได้ 20,001–30,000 บาท/เดือน และพบว่า การรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้า
โดยภาพรวมของแบรนด์ ADIDAS ประเภทสปอร์ ตแฟชัน่ อยู่ในระดับสู ง โดยรับรู ้คุณค่าด้านคุณภาพมากที่สุด
รองลงมา คือ ด้านการเชื่ อมโยงกับตราสิ นค้า ด้านการรู ้จกั ชื่ อตราสิ นค้า ด้านสิ นทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ของตรา
สิ นค้า และด้านความภักดีต่อตราสิ นค้า ตามลําดับ ผลทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศที่ต่างกัน มีการรับรู ้คุณค่าตรา
สิ นค้าด้านความภักดีต่อตราสิ นค้าต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และระดับการศึกษาที่ต่างกัน มี
การรั บรู ้ คุณค่าตราสิ นค้าด้านสิ นทรั พย์ประเภทอื่ น ๆ และเมื่ อเปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ ยรายคู่ พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่ มี
การศึกษาตํ่ากว่าปริ ญญาตรี รับรู ้คุณค่าตราสิ นค้าต่อสิ นค้าแบรนด์ ADIDAS ประเภทสปอร์ตแฟชัน่ ด้านสิ นทรัพย์
ประเภทอื่น ๆ ของตราสิ นค้า สูงกว่าผูบ้ ริ โภคที่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ .2215
คําสําคัญ: คุณค่าตราสิ นค้า, สปอร์ตแฟชัน่ , เจนเนอเรชันวาย
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ABSTRACT

This study aims to explore the brand equity towards Adidas sport fashion of consumer generation Y in
Bangkok. Questionnaires are used to collect data from 400 samples Analytical statistics are frequency,
percentage, mean, and standard deviation. Hypotheses are tested by using Independent Same t-test and One-Way
ANOVA at the significance level of 0.05. Then the comparison is tested by the Least Significant Difference
method.
The results show that the majority of questionnaire correspondents are female of 18- 24 years old,
education of bachelor degree, single, employed by cooperates, monthly income of 20,001-30,000 baht. The study
also finds that the awareness of brand equity towards Adidas sport fashion segment in overall is at high level. The
awareness of perceived quality gets the highest score, followed by brand association, brand name awareness,
other proprietary brand assets, and brand loyalty, respectively. The hypothesis testing, at 0. 05 statistically
significant levels, finds that different gender perceives brand loyalty of brand equity differently, and different
level of education also perceives other proprietary brand assets of brand equity differently. Once the mean
comparison is tested, it shows that consumers with education of lower than bachelor degree have greater
perception towards other proprietary brand assets of brand equity than those of education of bachelor degree, with
the mean difference of 0.2215.
KEYWORDS: brand equity, sport fashion, generation Y

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

ธุ รกิ จการกี ฬาในประเทศไทยปั จจุบนั มีมูลค่าตลาดรวมไม่ต่ าํ กว่า 100,000 ล้านบาท และเติบโตอย่าง
น้อย 4-5% ต่อปี (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 2560ข) โดยกระแสสุ ขภาพกับธุรกิจด้านกีฬาช่วยทําให้สินค้าและ
อุปกรณ์ กีฬามี ยอดขายเติ บโตแม้สภาพเศรษฐกิ จและกําลังซื้ อไม่อาํ นวยมากนัก ขณะที่ ตลาดเสื้ อผ้ากี ฬาและ
อุปกรณ์กีฬามีมูลค่า 30,000 ล้านบาท ขยายตัว 15-20% ทุกปี และคนกรุ งเทพฯ มียอดค่าใช้จ่ายสิ นค้าเฉลี่ย 2,5003,000 ต่อบิ ล (ประชาชาติ ธุรกิ จออนไลน์, 2560ก) ทั้งนี้ อุตสาหกรรมเสื้ อผ้าและอุปกรณ์ กีฬาในปั จจุบนั มีการ
พัฒนาและปรับเปลี่ยนจากเสื้ อผ้าและอุปกรณ์กีฬาที่ใช้เฉพาะในการสวมใส่ ขณะเล่นกีฬา มาเป็ นสปอร์ ตแวร์ ที่มี
การออกแบบให้เป็ นแฟชัน่ มากขึ้นจนเป็ นสิ นค้าประเภทสปอร์ตแฟชัน่ ที่สามารถสวมใส่ได้หลายโอกาส จนได้รับ
ความนิยมอย่างมากในปั จจุบนั และแบรนด์เสื้ อผ้ากีฬาต่างก็หนั มาผลิตสิ นค้าในหมวดสปอร์ตแวร์มากขึ้น
จากการแข่งขันในอุตสาหกรรมเสื้ อผ้าและอุปกรณ์กีฬาที่รุนแรง ทําให้บริ ษทั ผูผ้ ลิตเสื้ อผ้าและอุปกรณ์
กี ฬาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้ความสําคัญในการสร้างการรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้า เพื่ออยู่ในใจผูบ้ ริ โภค
สร้ างให้เกิ ดความภักดี และเชื่ อมโยงมาถึ ง สิ นค้า เพื่อยึดส่ วนแบ่ งทางการตลาดของอุตสาหกรรมเสื้ อผ้า และ
อุปกรณ์กีฬา โดยสิ นค้าแบรนด์ ADIDAS ได้พฒั นาและออกแบบร่ วมกับดี ไซเนอร์ ชื่อดังต่างๆ ให้สินค้ามีความ
หลากหลายและครอบคลุมทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เทรนด์สปอร์ตแฟชัน่ (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 2560ก)
แต่คู่แข่งตลอดกาลอย่างสิ นค้าแบรนด์ NIKE ก็ปรับตัวออกสิ นค้าประเภทสปอร์ ตแฟชัน่ สู่ ตลาดอย่างต่อเนื่ อง
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(ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 2560ก) เพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดในอุตสาหกรรมนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้า
ในกลุ่ม Generation Y (อายุ 18-38 ปี ) ที่มีค่านิยมการแต่งตัวแบบสปอร์ตแฟชัน่ มากขึ้น โดยเป็ นผลมาจากการรับรู ้
กระแสของสปอร์ตแฟชัน่ จากซีกโลกตะวันตกผ่านช่องทางสื่ อโซเชียลมีเดียต่างๆ
จากสถานการณ์ที่กล่าวมาข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงต้องการศึกษาเรื่ องคุณค่าตราสิ นค้าต่อสิ นค้าแบรนด์ ADIDAS
ประเภทสปอร์ ตแฟชัน่ ของผูบ้ ริ โภคกลุ่ม Generation Y ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยใช้แบบจําลองคุณค่าตรา
สิ นค้า (Aaker, 1996) เพื่อให้ทราบถึ งการรั บรู ้ คุ ณค่ าตราสิ นค้าแบรนด์ ADIDAS ประเภทสปอร์ ตแฟชั่น ของ
ผูบ้ ริ โภค ซึ่ งจะเป็ นข้อมูลในการสร้างความเชื่ อมัน่ เพิ่มประสิ ทธิ ภาพ/ประสิ ทธิ ผลต่อการจัดการทางการตลาด
และมีความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน และเป็ นแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์สาํ หรับการแข่งขันในอุตสาหกรรม
เสื้ อผ้าและอุปกรณ์กีฬาต่อไปได้ในอนาคต

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อศึ กษาคุณค่าตราสิ นค้าต่อสิ นค้าแบรนด์ ADIDAS ประเภทสปอร์ ตแฟชัน่ ของผูบ้ ริ โภคกลุ่ม
Generation Y ในเขตกรุ งเทพมหานคร
(2) เพื่อเปรี ยบเทียบคุณค่าตราสิ นค้าต่อสิ นค้าแบรนด์ ADIDAS ประเภทสปอร์ตแฟชัน่ ที่แตกต่างกัน
ตามปั จจัยส่วนบุคคลของผูบ้ ริ โภคกลุ่ม Generation Y ในเขตกรุ งเทพมหานคร

3. สมมติฐานการวิจัย

ปั จจัยส่ วนบุคคลของผูบ้ ริ โภคกลุ่ม Generation Y ในเขตกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน จะมีการรับรู ้
คุณค่าตราสิ นค้าต่อสิ นค้าแบรนด์ ADIDAS ประเภทสปอร์ตแฟชัน่ ที่แตกต่างกัน

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ปัจจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. สถานภาพ
5. อาชีพ
6. รายได้

คุณค่ าตราสินค้ า (Brand Equity :Aaker 1996)
1. การรู ้จกั ชื่อตราสิ นค้า (Brand Name Awareness)
2. คุณภาพที่ถูกรับรู ้ (Perceived Quality)
3. การเชื่อมโยงกับตราสิ นค้า (Brand Association)
4. ความภักดีต่อตราสิ นค้า (Brand Loyalty)
5. สิ นทรัพย์ประเภทอื่นๆ ของตราสิ นค้า
(Other Proprietary Brand Assets)
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5. วิธีดําเนินการวิจัย

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

5.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณโดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูล ประชากรที่ศึกษามี
อายุระหว่าง 18 – 38 ปี วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํ เร็ จรู ป ด้วยวิธีการทางสถิติเชิงพรรณนา และ
สถิติเชิงอ้างอิงเพื่อทดสอบสมมติฐาน
5.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ โภคกลุ่ม Generation Y ที่มีช่วงอายุ 18-38 ปี เกิดระหว่างปี พ.ศ.
2523-2543 อาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร และเคยซื้ อหรื อรู ้จกั สิ นค้า แบรนด์ ADIDAS ประเภทสปอร์ ตแฟชัน่
เนื่ องจากไม่ทราบจํานวนประชากรที่ แน่ ชดั จึ งกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยคํานวณจากสู ตรที่ ไม่ทราบ
ขนาดประชากร (Cochran, 1963) กําหนดระดับค่าความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ
0.05 ได้จาํ นวนตัวอย่างเท่ากับ 384 เพื่อความสะดวกในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั จึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
400 คน ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์ตามที่เงื่อนไขกําหนด และทําการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 แบ่งพื้นที่กรุ งเทพมหานครตามเขตการปกครองได้ท้ งั หมด 50 เขต
ขั้นที่ 2 ทําการสุ่ มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยสุ่ มเลือกเขตในกรุ งเทพมหานคร
จํานวน 6 เขต ได้แก่ ปทุมวัน บางกอกน้อย พญาไท บางแค บางขุนเทียน และภาษีเจริ ญ
ขั้นที่ 3 กําหนดโควต้า (Quota Sampling) ของแต่ละเขตที่เป็ นตัวแทน โดยกําหนดให้แต่ละเขตมีจาํ นวน
ตัวอย่างเท่าๆกัน เขตละ 67 ตัวอย่าง (เป็ นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยผูว้ จิ ยั กําหนดได้ล่วงหน้าเพื่อแก้ไขข้อบกพร่ อง
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยบังเอิญ)
ขั้นที่ 4 ทําการสุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยแจกแบบสอบถามและเก็บข้อมูลใน
แต่ละเขตพื้นที่ตามแหล่งชุมชนที่มีประชากรกลุ่มเป้ าหมาย ได้แก่ ห้างสรรพสิ นค้า อาคารสํานักงาน และรถไฟฟ้า
BTS จนครบจํานวนตามที่กาํ หนดไว้
5.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรต้น ได้แก่ ปั จจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้
ตัวแปรตาม จากแบบจําลองคุ ณค่าตราสิ นค้า (Aaker, 1996) ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ การรู ้ จักชื่ อตราสิ นค้า
คุณภาพที่ถูกรับรู ้ การเชื่อมโยงกับตราสิ นค้า ความภักดีต่อตราสิ นค้า และสิ นทรัพย์ประเภทอื่นๆ ของตราสิ นค้า
5.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถาม โดยแบ่งเป็ น 3 ส่วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคล ประกอบด้วย (1) เพศ (2) อายุ (3) ระดับการศึกษา (4) สถานภาพ (5) อาชีพ และ
(6) รายได้ รวม 6 ข้อ เป็ นคําถามแบบปลายปิ ด
ส่ ว นที่ 2 คุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้า ต่ อ สิ น ค้า แบรนด์ ADIDAS ประเภทสปอร์ ต แฟชั่น ของผู ้บ ริ โ ภคกลุ่ ม
Generation Y ในเขตกรุ งเทพมหานคร ได้แก่ (1) การรู ้จกั ชื่อตราสิ นค้า (2) คุณภาพที่ถูกรับรู ้ (3) การเชื่อมโยงกับ
ตราสิ นค้า (4) ความภักดีต่อตราสิ นค้า และ (5) สิ นทรัพย์ประเภทอื่นๆ ของตราสิ นค้า โดยคําถามเป็ นมาตราส่วน
ประมาณค่า (rating scale) ของ Likert แบ่งออกเป็ น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ น้อยที่สุด
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ส่ วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณค่าตราสิ นค้าต่อสิ นค้าแบรนด์ ADIDAS ประเภทสปอร์ ตแฟชัน่ เป็ น
แบบสอบถามแบบปลายเปิ ด (Open-Ended Questionnaire)
ผู ้วิ จัย ใช้ก ารตรวจสอบคุ ณ ภาพของแบบสอบถามโดยการทดสอบความเที่ ย งตรง (Validity) นํา
แบบสอบถามเสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญ พิจารณาตรวจสอบเนื้อหาและโครงสร้างแบบสอบถาม ได้ค่า IOC เท่ากับ 0.89
และการทดสอบค่าสัมประสิ ทธิ์อลั ฟ่ า (Coefficient Alpha) ซึ่งได้ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามเท่ากับ 0.927
5.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistic)
แบบสอบถามส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ
และรายได้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือการแจกแจงความถี่และร้อยละ
แบบสอบถามส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณค่าตราสิ นค้าต่อสิ นค้าแบรนด์ ADIDAS ประเภทสปอร์ต
แฟชัน่ ของผูบ้ ริ โภคกลุ่ม Generation Y ในเขตกรุ งเทพมหานคร สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต
(Mean) x� และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) S.D.
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐานปัจจัยส่วนบุคคลของผูบ้ ริ โภค
กลุ่ม Generation Y ในเขตกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน จะมีการรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้าต่อสิ นค้าแบรนด์ ADIDAS
ประเภทสปอร์ตแฟชัน่ ที่แตกต่างกัน โดยใช้ Independent Sample T-test และ One-Way ANOVA แล้วนําไป
เปรี ยบเทียบเป็ นรายคูโ่ ดยวิธี Least Significant Difference (LSD)
3. แบบสอบถามส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณค่าตราสิ นค้าต่อสิ นค้าแบรนด์ ADIDAS ประเภท
สปอร์ตแฟชัน่ ของผูบ้ ริ โภคกลุ่ม Generation Y ในเขตกรุ งเทพมหานคร เป็ นคําถามปลายเปิ ด ใช้วธิ ีการสังเคราะห์
ข้อความและสรุ ปข้อความที่ได้จากข้อเสนอแนะ

6. สรุ ปผลการวิจัย

จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนบุคคลของผูบ้ ริ โภค กลุ่ม Generation Y ในเขตกรุ งเทพมหานคร จํานวน 400
คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 230 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.50 มีอายุระหว่าง 18-24 ปี จํานวน 164 คน คิด
เป็ นร้อยละ 41.00 มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จํานวน 292 คน คิดเป็ นร้อยละ 73.00 มีสถานภาพโสด จํานวน
278 คน คิดเป็ นร้อยละ 69.50 ส่ วนใหญ่เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน จํานวน 129 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.30 และมี
รายได้ ระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท จํานวน 109 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.30 ตามลําดับ
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณค่าตราสิ นค้าต่อสิ นค้าแบรนด์ ADIDAS ประเภท
สปอร์ตแฟชัน่
ข้อที่
1
2
3
4
5
รวม

คุณค่าตราสิ นค้า
การรู ้จกั ชื่อตราสิ นค้า
คุณภาพที่ถูกรับรู ้
การเชื่อมโยงกับตราสิ นค้า
ความภักดีต่อตราสิ นค้า
สิ นทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ของตราสิ นค้า

S.D.
0.667
0.595
0.653
0.684
0.572
0.460

x�
3.98
4.07
3.99
3.95
3.96
3.99

ระดับคุณค่าตราสิ นค้า
สู ง
สู ง
สู ง
สู ง
สู ง
สู ง

ผลการวิเคราะห์ การรั บรู ้ คุณค่าตราสิ นค้าต่อ สิ นค้าแบรนด์ ADIDAS ประเภทสปอร์ ตแฟชั่น ของ
ผูบ้ ริ โภคกลุ่ม Generation Y ในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ระดับการรั บรู ้คุณค่าตราสิ นค้าแบรนด์ ADIDAS
ประเภทสปอร์ ตแฟชัน่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับสู ง มีค่าเฉลี่ย (x�) = 3.99 (S.D.= .460) โดยการรับรู ้คุณค่าตรา
สิ นค้า ด้านคุณภาพที่ถูกรับรู ้ มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด รองลงมา คือ ด้านการเชื่อมโยงกับตราสิ นค้า ด้านการรู ้จกั ชื่อตรา
สิ นค้า ด้านสิ นทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ของตราสิ นค้า และด้านความภักดีต่อตราสิ นค้า ตามลําดับ
ตารางที่ 2 การทดสอบความแตกต่างของคุณค่าตราสิ นค้าต่อสิ นค้าแบรนด์ ADIDAS ประเภทสปอร์ตแฟชัน่
จําแนกตามเพศ
คุณค่าตราสิ นค้า
การรู ้จกั ชื่อตราสิ นค้า
คุณภาพที่ถูกรับรู ้
การเชื่อมโยงกับตราสิ นค้า
ความภักดีต่อตราสิ นค้า
สิ นทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ของตราสิ นค้า
รวม
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ชาย

หญิง
S.D.
.674
.556
.634
.672
.535
.451

x

3.98
4.12
3.98
4.03
4.00
4.02

x

3.99
4.02
3.99
3.89
3.92
3.96

S.D.
.663
.620
.668
.688
.596
.465

t-value

Sig.

-.193
1.614
-.052
2.013
1.413
1.295

.847
.107
.959
.045*
.158
.196

ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคล กับการรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้าต่อสิ นค้าแบรนด์
ADIDAS ประเภทสปอร์ ตแฟชัน่ พบว่า ผูบ้ ริ โภคชายรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้าต่อสิ นค้าแบรนด์ ADIDAS ประเภท
สปอร์ตแฟชัน่ ด้านความภักดีต่อตราสิ นค้าสูงกว่าผูบ้ ริ โภคหญิง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 3 ผลการทดสอบความแตกต่างของคุณค่าตราสิ นค้าต่อสินค้าแบรนด์ ADIDAS ประเภทสปอร์ตแฟชัน่
จําแนกตามอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้
คุณค่าตรา
สิ นค้า
การรู ้จกั ชื่อ
ตราสิ นค้า
คุณภาพที่ถูก
รับรู ้
การเชื่อมโยง
กับตราสิ นค้า
ความภักดีต่อ
ตราสิ นค้า
สิ นทรัพย์
ประเภทอื่น
ๆ ของตรา
สิ นค้า
รวม

อายุ
S.D.
.667

Sig.
.715

x�
3.98

4.07

.595

.521

4.07

.595

.928

4.07

.595

.963

4.07

.595

.569

4.07

.595

.099

3.99

.653

.804

3.99

.653

.551

3.99

.653

.428

3.99

.653

.483

3.99

.653

.594

3.95

.684

.702

3.95

.684

.544

3.95

.684

.414

3.95

.684

.136

3.95

.684

.836

3.98

.571

.138

3.96

.571

.049*

3.96

.571

.143

3.96

.571

.981

3.96

.571

.180

3.99

.460

.620

3.99

.460

.856

3.99

.460

.766

3.99

.460

.491

3.99

.460

.166

x�
3.98

ระดับการศึกษา
S.D. Sig.
.667 .213

x�
3.98

สถานภาพ
S.D. Sig.
.667 .590

x�
3.98

อาชีพ
S.D. Sig.
.667 .972

x�
3.98

รายได้
S.D. Sig.
.667 .121

* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคล กับการรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้าต่อสิ นค้าแบรนด์
ADIDAS ประเภทสปอร์ ตแฟชัน่ พบว่า ผูบ้ ริ โภคกลุ่ม Generation Y ในเขตกรุ งเทพฯ ที่ มีอายุ สถานภาพ อาชีพ
และรายได้ที่แตกต่างกัน มีการรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้าต่อสิ นค้าแบรนด์ ADIDAS ประเภทสปอร์ ตแฟชัน่ โดยรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกัน อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ยกเว้นเพียง 1 กรณี คือ ระดับการศึ กษาที่
แตกต่างกัน มีการรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้า ด้านสิ นทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ของตราสิ นค้าแตกต่างกัน (ค่า sig=0.049)
อย่า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ที่ร ะดับ 0.05 จึ ง ทํา การเปรี ย บเที ย บเชิ ง ซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วิธี ก าร
ทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) ดังนี้
ตารางที่ 4 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยคุณค่าตราสิ นค้าต่อสิ นค้าแบรนด์ ADIDAS ประเภทสปอร์ตแฟชัน่ จําแนกตาม
ระดับการศึกษา
ด้านสิ นทรัพย์ประเภท
x
อื่น ๆ ของตราสิ นค้า
ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
4.14
ปริ ญญาตรี
3.92
สู งกว่าปริ ญญาตรี
4.01
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ระดับการศึกษา
ปริ ญญาตรี
.2215*

ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี

สู งกว่าปริ ญญาตรี
.1265
.0950

ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยที่แตกต่างกันรายคู่ดว้ ยสถิติ LSD พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีระดับการศึกษาตํ่ากว่า
ปริ ญญาตรี มีการรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้าต่อสิ นค้าแบรนด์ ADIDAS ประเภทสปอร์ ตแฟชัน่ ด้านสิ นทรัพย์ประเภท
อื่น ๆ ของตราสิ นค้า สู งกว่าผูบ้ ริ โภคที่ มีระดับการศึ กษาปริ ญญาตรี อย่างมีนัยสําคัญที่ ระดับ .05 โดยมีผลต่าง
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ .2215
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ผลการวิเ คราะห์ ก ารรั บ รู ้ คุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้า ต่ อ สิ น ค้า แบรนด์ ADIDAS ประเภทสปอร์ ต แฟชั่น ของ
ผูบ้ ริ โภคกลุ่ม Generation Y ในเขตกรุ งเทพมหานคร สามารถอภิปรายได้ดงั นี้
1. การรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้าต่อสิ นค้าแบรนด์ ADIDAS ประเภทสปอร์ ตแฟชัน่ ด้านคุณภาพที่ ถูกรับรู ้ มี
ค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับสู ง และมี ค่าเฉลี่ ยมากที่ สุด แสดงให้เห็ นว่า ผูบ้ ริ โภครั บรู ้ ถึงคุ ณภาพของสิ นค้าแบรนด์
ADIDAS ประเภทสปอร์ ตแฟชัน่ ว่าผลิตมาจากวัสดุคุณภาพดี มีนวัตกรรมรวมถึงเทคโนโลยีในการผลิตที่ดีและ
ทันสมัย และมีความทันสมัย เมื่อเทียบกับสิ นค้าประเภทสปอร์ ตแฟชัน่ ของแบรนด์อื่น โดยสิ่ งเหล่านี้ ผบู ้ ริ โภคจะ
ใช้เป็ นข้อมูลในการตัดสิ นใจเลือกซื้อสิ นค้าแบรนด์ ADIDAS ประเภทสปอร์ตแฟชัน่ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
ตราสิ นค้าและคุณค่าตราสิ นค้าของ Aaker (1991) ที่ ได้กล่าวถึงปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ไว้ว่า เป็ นสิ่ งที่ ผูบ้ ริ โภคให้
ความเชื่อถือ เป็ นความรู ้สึกของผูบ้ ริ โภคที่จะได้รับจากตัวสิ นค้า ความคาดหวังที่ที่ผบู ้ ริ โภคจะได้รับทั้งจากความ
น่าเชื่อถือ ความคงทน บริ การหลังการขาย และการใช้งานจริ ง ซึ่งสิ่ งเหล่านี้จะใช้เป็ นการประเมินคุณภาพของตรา
สิ นค้ า ได้ และสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ Isabel Buil, Eva Martínez and Leslie de Chernatony (2013) ที่
ทําการศึกษาเรื่ อง อิทธิพลของตราสิ นค้าที่มีต่อการตอบสนองของผูบ้ ริ โภค ผลการศึกษาพบว่า การรับรู ้ถึงแบรนด์
มีผลต่อการรับรู ้คุณภาพและความเกี่ยวข้องกับตราสิ นค้า โดยจากงานวิจยั ดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ผูบ้ ริ โภครับรู ้ถึง
คุณค่าตราสิ นค้า Adidas และ Nike สําหรับเสื้ อผ้ากีฬา โดยการรับรู ้คุณภาพและความเกี่ยวข้องกับตราสิ นค้า และ
ทําให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดความมัน่ ใจในตัวสิ นค้า จึ งใช้ส่วนนี้ มาเป็ นเกณฑ์ในการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าในแบรนด์
Adidas และ Nike ดังนั้นสามารถสรุ ปได้วา่ ผูบ้ ริ โภคกลุ่ม Generation Y ในเขตกรุ งเทพมหานคร รับรู ้ถึงคุณภาพ
ที่ได้รับจากตัวสิ นค้า แบรนด์ ADIDAS ประเภทสปอร์ตแฟชัน่ ไม่วา่ จะเป็ นความคงทนในการใช้ วัสดุที่ใช้ในการ
ผลิต การใช้งานได้จริ งในชีวติ ประจําวัน ก่อนจะทําการตัดสิ นใจเลือกซื้อสิ นค้านั้นๆ
2. จากผลการวิจยั ผูบ้ ริ โภคกลุ่ม Generation Y ในเขตกรุ งเทพฯ พบว่า เพศชายมีการรับรู ้คุณค่าตรา
สิ นค้าต่อสิ นค้าแบรนด์ ADIDAS ประเภทสปอร์ ตแฟชัน่ ด้านความภักดี ต่อตราสิ นค้า สู งกว่าเพศหญิง อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 อาจกล่าวได้ว่าเพศหญิ ง และเพศชายนอกจากจะต่ างกันทางเพศสภาพแล้ว
พฤติกรรมและอารมณ์ความรู ้สึกยังต่างกัน ส่ งผลให้ตอบสนองต่อเรื่ องราวต่าง ๆ แตกต่าง โดยเพศชายอาจจะให้
ความสนใจสิ นค้าประเภทสปอร์ ตแฟชัน่ มากกว่าเพศหญิง ถึงแม้วา่ ในปั จจุบนั เทรนด์ความนิ ยมในการออกกําลัง
กายนั้นจะขยายตัวมาสู่ เพศหญิงมากขึ้นก็ตาม แต่ส่วนใหญ่แล้วเพศที่ยงั คงให้ความสําคัญ และความสนใจในด้าน
กีฬา และการออกกําลังกายยังคงเป็ นเพศชายที่รู้จกั และนิ ยมเลือกซื้ อสิ นค้าประเภทสปอร์ ตแฟชัน่ นี้ มากกว่าเพศ
หญิงในขณะที่เพศหญิงที่ส่วนใหญ่ยงั คงเน้นความเป็ นแฟชัน่ ที่สวยงามมากกว่าความเป็ นแบรนด์ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ ปุณยนุช รัตนสุดใส (2557) ศึกษาเรื่ อง คุณค่าตราสิ นค้ารถยนต์ยหี่ อ้ ฟอร์ดในมุมมองของผูบ้ ริ โภคใน
เขตกรุ งทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ฉันท์ชนก เรื อง
ภัก ดี (2557) ที่ ท ํา การศึ กษาเรื่ อ งคุ ณ ค่า ตราสิ น ค้า คุ ณ ภาพการบริ ก าร และความไว้ว างใจที่ มี อิทธิ พ ลต่อ การ
ตัดสิ นใจซื้ อ Power Bank ของผูบ้ ริ โภคที่ ใช้ Smartphone และ Tablet ในกรุ งเทพมหานคร ผลการศึ กษาพบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นผูช้ าย ซึ่ งจะเห็นได้วา่ สิ นค้าประเภทรถยนต์ สิ นค้าที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา หรื อ
เครื่ องแต่งกายประเภทสปอร์ ตแฟชัน่ รวมไปถึงสิ นค้าที่มีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีน้ นั โดยส่ วนใหญ่เพศชาย
จะรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้าในกลุ่มเหล่านี้สูงกว่าเพศหญิง เนื่องมาจากความชื่นชอบรวมไปถึงทัศนคติที่ดีในสิ นค้าที่มี
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ความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี รถยนต์ รวมไปถึงเครื่ องแต่งกายสปอร์ ตแฟชัน่ ที่ส่วนใหญ่แล้วจะบ่งบอกถึงความ
เป็ นเพศชายมากกว่าเพศหญิง แต่กลับไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ณัฐา ทวีโชคอนันต์ (2557) ที่ทาํ การศึกษาเรื่ อง
คุณค่าตราสิ นค้าและปั จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อรองเท้าวิง่ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ผลการศึ กษาพบว่า เพศไม่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อรองเท้าวิ่ง เพราะวัตถุประสงค์หลักของการเลือก
รองเท้าวิ่ง คือ ซื้ อมาเพื่อใช้วิ่งหรื อออกกําลังกาย ต่างจากงานวิจยั นี้ ที่มุ่งเน้นถึงสิ นค้าภายใต้แบรนด์ ADIDAS
ประเภทสปอร์ ตแฟชัน่ ดังนั้นวัตถุประสงค์ของการซื้ อของทั้ง 2 เพศอาจแตกต่างกันออกไปตามความจําเป็ นใน
การใช้งาน
3. ผูบ้ ริ โภคกลุ่ม Generation Y ในเขตกรุ งเทพฯ ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการรับรู ้คุณค่าตรา
สิ นค้าต่อสิ นค้าแบรนด์ ADIDAS ประเภทสปอร์ ตแฟชัน่ ด้านสิ นทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ของตราสิ นค้าแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริ ญญาตรี มีการรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้าต่อสิ นค้า
แบรนด์ ADIDAS ประเภทสปอร์ ตแฟชัน่ ในด้านสิ นทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ของตราสิ นค้า สู งกว่าปริ ญญาตรี และ
ระดับที่สูงกว่าปริ ญญาตรี อาจเนื่องมาจากผูบ้ ริ โภคที่อยูใ่ นกลุ่มตํ่ากว่าปริ ญญาตรี ส่วนใหญ่อยูใ่ นกลุ่มนักเรี ยน ซึ่ง
จะมีความสนใจในการเล่นกีฬามากกว่ากลุ่มอื่นๆ เป็ นพิเศษ และมีความนิ ยมในการแต่งตัวสไตล์สปอร์ ตแฟชัน่
มากกว่ากลุ่มการศึ กษาในระดับอื่ นๆ จึ งมี ความชื่ นชอบต่อสิ นค้าแบรนด์ ADIDAS และความชื่ นชอบนั้น ยัง
ครอบคลุมไปถึงสิ นทรัพย์ประเภทอื่นๆ ที่อยูภ่ ายใต้แบรนด์ ADIDAS เช่น สัญลักษณ์โลโก้แบรนด์ ADIDAS และ
อาดิดาส แบรนด์ เซ็นเตอร์ เป็ นต้น ดังนั้นผูบ้ ริ โภคกลุ่ม Generation Y ในเขตกรุ งเทพฯ ที่มีการศึกษาอยูใ่ นระดับ
ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี จึงมีการรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้าต่อสิ นค้าแบรนด์ ADIDAS ประเภทสปอร์ ตแฟชัน่ ด้านสิ นทรัพย์
ประเภทอื่น ๆ ของตราสิ นค้า แตกต่างไปจากผูบ้ ริ โภคที่มีการศึกษาอยูใ่ นระดับอื่น ๆ

8. ข้ อเสนอแนะ

8.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) จากผลการวิจยั ผูบ้ ริ โภคกลุ่ม Generation Y เพศชายมีการรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้าต่อสิ นค้าแบรนด์
ADIDAS ประเภทสปอร์ ตแฟชัน่ ด้านความภักดีต่อตราสิ นค้า สู งกว่าเพศหญิง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ดังนั้น ADIDAS ควรมีการรักษา และเพิ่มความภักดีต่อตราสิ นค้าของกลุ่มเพศชายให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจเพิ่ม
ความภักดี โดยการทําให้ตราสิ นค้า ADIDAS เป็ นตราที่เข้าถึงง่าย เนื่องจากความภักดีในตราสิ นค้าเกิดขึ้นเมื่อ ตรา
สิ นค้านั้นมีความง่ายในการเข้าถึงความคิดของผูบ้ ริ โภค โดยอาจมีการเพิ่มช่องทางการจัดจําหน่ายหรื อ Adidas
Brand Center ในห้างสรรพสิ นค้าอื่น ๆ หรื อจังหวัดอื่น ๆ ซึ่ งทําให้ผูบ้ ริ โภคสามารถหาซื้ อแบรนด์ ADIDAS ได้
ง่ายขึ้น และพัฒนาด้านการบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น เนื่องจาก ADIDAS มีการนํา
กลยุทธ์การบริ หารลูกค้าสัมพันธ์มาใช้ โดยการจัดทําบัตรสมาชิก member Adidas (3 STRIPES) โดยบัตรนี้ จะใช้
ในการรับสิ ทธิ์ส่วนลดต่าง ๆ และสิ ทธิ์ในการเข้าร่ วมกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ เช่น สิ ทธิพิเศษในเดือนเกิดของสมาชิก
เป็ นต้น อีกทั้งมีการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น มีประโยชน์มากกว่าการสวมใส่
เพราะเพศชายเป็ นกลุ่มที่มองถึงอรรถประโยชน์ของสปอร์ตแฟชัน่ มากกว่าความสวมใส่เพื่อทันสมัย หรื อสวยงาม
(2) จากผลการวิจยั ผูบ้ ริ โภคกลุ่ม Generation Y ในเขตกรุ งเทพฯ ที่มีระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริ ญญา
ตรี มีการรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้าต่อสิ นค้าแบรนด์ ADIDAS ประเภทสปอร์ ตแฟชัน่ สู งกว่ากลุ่มที่มีการศึกษาระดับ
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ปริ ญญาตรี และระดับที่สูงกว่าปริ ญญาตรี ดังนั้น ผูป้ ระกอบการ แบรนด์ ADIDAS ควรสร้างการรับรู ้ในเรื่ องของ
สิ นค้าทุกประเภทของตราสิ นค้า แบรนด์ ADIDAS โดยเฉพาะสิ นค้าที่ผูบ้ ริ โภคกลุ่มตํ่ากว่าระดับปริ ญญาตรี ให้
ความสนใจ ซึ่ งจะเห็นได้วา่ ผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี้ จะอยู่ในช่วงวัยเรี ยน และกลุ่มวัยรุ่ นที่ให้ความสนใจในด้านการกี ฬา
มากกว่ากลุ่มอื่น ๆ เป็ นพิเศษ โดยใช้ อาดิดาส แบรนด์ เซ็นเตอร์ ซึ่ งเป็ นแหล่งรวมกลุ่มของวัยรุ่ น นักเรี ยน และ
นักศึ กษา ที่ มีการศึ กษาระดับตํ่ากว่าปริ ญญาตรี เป็ นช่ องทางในการสร้ างการรั บรู ้ คุณค่า ตราสิ นค้า ADIDAS
สปอร์ตแฟชัน่ รวมทั้ง ควรมีการประชาสัมพันธ์ผา่ นทางสื่ อต่าง ๆ เช่น โซเชียลมีเดีย เพิม่ มากขึ้นเพื่อสร้างการรับรู ้
ถึง อาดิดาส แบรนด์ เซ็นเตอร์ ที่เป็ นแหล่งจําหน่ายสิ นค้าแบรนด์ ADIDAS ที่สาํ คัญของภูมิภาคนี้
8.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ทําการศึกษากับประชากรกลุ่มอื่น ๆ เพื่อเป็ นศึกษาในเชิงลึกขึ้น ทําให้เห็นภาพที่ชดั เจนยิง่ ขึ้น
(2) ศึกษาตัวแปรอื่นที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ทาํ การศึกษาอยูน่ ้ ี เพื่อเป็ นการเพิม่ การวิเคราะห์ตวั แปรที่
สนใจจะศึกษา เช่น การรับรู ้สื่อโฆษณา วัฒนธรรม ความเชื่อและค่านิ ยมของตราสิ นค้า เป็ นต้น ซึ่งจะทําให้ทราบ
สาเหตุในการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าแบรนด์ ADIDAS ของผูบ้ ริ โภคในมิติอื่น ๆ ได้มากขึ้น
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การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพชีวติ ในการทํางานที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่
ดีต่อองค์การ ของพนักงานกลุ่มบริ ษทั ที่ปรึ กษาด้านสิ่ งแวดล้อมในเขตกรุ งเทพมหานคร ประชากร คือ พนักงานที่
ทํางานในกลุ่มบริ ษทั ที่ปรึ กษาด้านสิ่ งแวดล้อมในเขตกรุ งเทพมหานคร คํานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างจํานวน
378 คน โดยผูว้ ิจยั ได้เลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้ สถิติเชิงอนุมาน โดยการแจกแจงในรู ปแบบของ
ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนสถิติสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์เพียร์ สนั (Pearson’s Product Moment
Correlation Coefficient) ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตามที ละคู่ (Bivariate Analysis)
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ทดสอบ คือ T-distribution (T-test), F-distribution (F-test) และวิเคราะห์สมการถดถอย
ชนิ ด ตัว แปรหลายตัว (Multiple Regression Analysis) สมการถดถอยเชิ ง ซ้อ นในรู ป แบบความสั ม พัน ธ์ เ ชิ ง
เส้นตรง ผลการศึกษาพบว่ามีเพียง 4 ตัวแปร คือ 1) สิ่ งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่ งเสริ มสุ ขภาพ (p = 0.034, β =
0.117) 2) การบูรณาการด้านสังคม (p = 0.045, β = -0.178) 3) ธรรมนู ญในองค์การ (p = 0, β = 0.338) และ 4)
ความเกี่ ยวข้องสัมพันธ์กบั สังคม (p = 0, β = -0.29) ที่ ส่งผลต่อในการทํานายพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีต่อ
องค์การของพนักงานกลุ่มบริ ษทั ที่ปรึ กษาด้านสิ่ งแวดล้อมในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ : คุณภาพชีวติ ในการทํางาน พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ
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ABSRACT

The objectives of this research was to investigate the quality of work life affecting organizational
citizenship behavior of employees for Environmental Consultant in Bangkok Metropolitan. The sample size was
3 78 persons. Inferential statistics for data analysis were frequency, percentage, mean, and standard division.
Pearson's Product Moment Correlation Coefficient was used for normal distribution. Or Pearson's product
moment correlation coefficient. The statistics used in the analysis were t-distribution (t-test), f-distribution (ftest) and multiple variable regression analysis. The research results revealed that only 4 factor were 1) Safe and
Healthy Working Conditions (p = 0.034, β = 0.117) 2) Social Integration (p = 0.045, β = -0.178) 3)
Constitutionalism (p = 0, β = 0.338) 4) Social Relevance (p = 0, β = -0.29) affecting to the prediction that the
quality of work life significantly influence on the organizational citizenship behavior of employees for
Environmental Consultant in Bangkok Metropolitan at the level of 05.0
KEYWORDS : The quality of work life, Organizational Citizenship Behavior

1. บทนํา

การเปลี่ยนแปลงในระบบยุคดิจิตลั ทรัพยากรที่สาํ คัญที่มีส่วนผลักดันให้การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ
ทั้งในด้านเศรษฐกิ จ สังคม และการเมือง ให้เจริ ญก้าวหน้าไปตามทิ ศทางนโยบายของประเทศ โดยมี การนํา
เทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อช่วยให้สอดคล้องกับนโยบายไทยเลนด์ 4.0 จึงจําเป็ นที่จะต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เพื่ อ ให้ เ ป็ นแรงงานมี ฝี มื อ เพิ่ ม มากขึ้ น โดยเฉพาะงานด้า นเทคนิ ค วิ ช าการ ที่ จ ํา เป็ นจะต้อ งใช้อ งค์ค วามรู ้
ความสามารถเฉพาะด้านมาใช้ในการวิเคราะห์ การให้ความสําคัญกับทรัพยากรมนุษย์ จึงเป็ นสิ่ งที่สามารถสร้าง
คุณค่าและความหมายแก่ชีวิต มนุษย์ที่มีจุดมุ่งหมายในการทํางานเพื่อผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ การหาเลี้ยงชี พ
การตอบสนองความต้องการ การพัฒนาศักยภาพในตนเอง การได้รับการยอมรับและการดํารงสภาพในสังคม
(ปรี ยาพร วงศ์ อ นุ ต รโรจน์ , 2555:10) ดัง นั้ นการสรรหาและคัด เลื อ กบุ ค ลากร การพัฒ นาทัก ษะ ความรู ้
ความสามารถ การจัด สรรสวัส ดิ ก ารและรายได้ ตลอดทั้ง การรั ก ษาบุ ค ลากรให้ ข ับ เคลื่ อ นองค์ก ารให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพได้อย่างสู งสุ ด และเพื่อลดอัตราการเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีฝีมือและแรงงานคุณภาพในธุรกิจต่างๆ
ประเทศไทยได้มีการปรับปรุ งกฎหมายทางด้านสิ่ งแวดล้อม โดยมีประกาศพระราชบัญญัติเกี่ยวกับกฎหมายด้าน
สิ่ งแวดล้อมหลายฉบับ กฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับเอกชนที่ สามารถดําเนิ นกิ จการเกี่ ยวกับการควบคุ มและรั กษา
คุณภาพด้านสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งธุ รกิ จที่ ปรึ กษาด้านสิ่ งแวดล้อมจึ งเป็ นอีกธุ รกิ จหนึ่ งที่มีการเคลื่อนย้ายแรงงานที่มี
ความรู ้ และทักษะเฉพาะด้าน โดยจากสถิ ติพบว่า พนักงานที่ มีอายุงานเฉลี่ ย 0-4 ปี มี แนวโน้มความตั้งใจที่ จะ
ลาออกจากงานมากที่สุด ซึ่ งรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความสัมพันธ์กบั การตั้งใจลาออก ยิ่งมากยิ่งมีผลต่อการตั้งใจ
ลาออก ด้วยภาระงานที่เพิม่ มากขึ้น (ภัทรพัน ลาภเกียรติพร, 2559) ซึ่งสอดคล้องกับอัตราการลาออกของพนักงาน
กลุ่มบริ ษทั ที่ปรึ กษาด้านสิ่ งแวดล้อมแห่งหนึ่งที่มีอตั ราการลาออก สําหรับพนักงานที่มีอายุงานน้อยกว่า 3 ปี สูงสุด
และตําแหน่ งงานในระดับบริ หารขั้นต้นนั้น มีการย้ายงานรองลงมา นับว่าเป็ นตําแหน่ งงานที่ มีความสําคัญใน
ธุรกิจประเภทนี้ เพราะเป็ นแรงงานขาดแคลนในสายวิชาการด้านสิ่ งแวดล้อมซึ่ งจะต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู ้
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ความสามารถในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคุณภาพด้านสิ่ งแวดล้อม ความเชี่ ยวชาญและความชํานาญ ประสบการณ์
ทางด้านการจัดการสิ่ งแวดล้อม เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพการทํางาน ความน่าเชื่อถือ ภายใต้จรรยาบรรณวิชาชี พ
รวมถึงบุคลากรด้านงานสนุบสนุนอื่นๆ ภายในองค์การ จากปั ญหาดังกล่าว ผูว้ ิจยั จึงต้องการที่จะศึกษาประเด็น
ปั จจัยต่างๆที่ ส่งผลต่อพฤติ กรรมการดํารงอยู่ในองค์ก ารนั่นๆว่า มี ปัจจัยใดบ้า งที่ จะเป็ นตัว สนับ สนุ นให้เ กิ ด
พฤติกรรมที่ดีของบุคลากรที่พร้อมจะพัฒนาตนเองและนําพาองค์การให้บรรลุเป้ าหมายในการทํางานได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพมากที่สุด

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของพนักงานกลุ่ม
บริ ษทั ที่ปรึ กษาด้านสิ่ งแวดล้อมในเขตกรุ งเทพมหานคร
(2) เพื่อศึกษาคุณภาพชีวติ ในการทํางานที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของ
พนักงานกลุ่มบริ ษทั ที่ปรึ กษาด้านสิ่ งแวดล้อมในเขตกรุ งเทพมหานคร

3. ทฤษฎีและกรอบแนวคิด

ออร์แกน (Organ, 1988 อ้างใน ฐิติพร ก้อนนาค, 2556:16) ได้แบ่งพฤติกรรมลักษณะการเป็ นสมาชิ กที่ดี
ขององค์การออกเป็ น 5 ด้าน ประกอบด้วย
(1) พฤติกรรมให้ความช่วยเหลือ (Altruism) หมายถึง การที่พนักงานเงินเดือนเต็มใจและอาสาให้ความ
ช่วยเหลือแก่เพื่อนร่ วมงาน และ ผูบ้ งั คับบัญชาในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เรื่ องที่เกี่ยวกับงาน
(2) คํานึ งถึงผูอ้ ่ืน (Courtesy) หมายถึง การคํานึ งถึงเพื่อนร่ วมงานเคารพสิ ทธิ ของผูอ้ ื่นพยายามป้ องกัน
ไม่ให้เกิดปั ญหากระทบกระทัง่ กับผูอ้ ื่น เพราะตระหนักว่าการปฏิบตั ิงานในองค์การต้องพึ่งพาซึ่ งกันและกันอยู่
เสมอ
(3) พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น (Sportsmanship) หมายถึง การที่พนักงานมีความเต็มใจที่จะอดทนอด
กลั้นต่อปั ญหา ความคับข้องใจ อุปสรรคในการทํางาน และความกดดันต่างๆ
(4) พฤติกรรมความสํานึกในหน้าที่ (Conscientiousness) หมายถึง การที่พนักงานเต็มใจจะปฏิบตั ิงานให้
ได้เหนือกว่าที่องค์การคาดหวังตามกฎระเบียบ และสนองนโยบายขององค์การ
(5) พฤติกรรมการให้ความร่ วมมือ (Civic Virtue) หมายถึง ความรับผิดชอบ และการมีส่วนร่ วมในการ
ดําเนินงานต่างๆ ในองค์การ
วอลตัน (Walton, 1974 : 22-27 อ้างใน ศิริกานต์ ทิมย้ายงาม, 2557:15) เป็ นบุคคลหนึ่ งที่ทาํ ให้การศึกษา
เรื่ องคุณภาพชีวติ ในการทํางาน โดยพิจารณาจากคุณลักษณะของบุคคลเกี่ยวกับคุณภาพชีวติ เน้นแนวทางความเป็ น
มนุ ษย์ (Humanistic) ศึ กษาสภาพแวดล้อม การสร้ างคุ ณภาพชี วิตในการทํางานนั้นประกอบด้วยเงื่ อนไข ดังนี้
ค่าตอบแทนที่ยุติธรรมเพียงพอ โอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคคล การบูรณาการทางสังคมหรื อการ
ทํางานร่ วมกัน ธรรมนู ญในองค์การ ความสมดุ ลระหว่างชี วิตงานกับชี วิตด้านอื่น สภาพการทํางานที่ มีความ
ปลอดภัยและส่ งเสริ มสุ ขภาพ ความก้าวหน้าและความมัน่ คงใน และความเกี่ ยวข้องสัมพันธ์ต่อสังคม จากการ
ทบทวนงานวิจยั ที่ได้ศึกษา คุณภาพชีวิตในการทํางานที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ พบว่า
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วรวรรณ บุญล้อม (2551) ศึกษาเรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทํางาน ความผูกพันต่อองค์การ และ
พฤติกรรมที่ เป็ นสมาชิ กที่ ดีขององค์การ ของข้าราชการครู วิทยาลัยเทคนิ คในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
พบว่า คุณภาพชีวติ ในการทํางานทุกด้านตามแนวคิดของ Walton (1974 : 22-27) มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
เป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ และประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ (2558) ได้ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิก
ที่ดีขององค์การและประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในกลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่ งแบ่งกลุ่มประเภทของ
อุตสาหกรรมเพื่อศึกษาออกเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) อุตสาหกรรมเคมี 2) อุตสาหกรรมบริ การอื่นๆ 3) อุตสาหกรรม
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจากงานวิจยั ทั้ง 3 ประเภท พบว่า ปั จจัยพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การมีผล
ต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
จากการรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ในอดี ตที่ เกี่ ยวข้องนํามาสร้ างกรอบแนวคิ ดสําหรับ
การศึกษา ดังต่อไปนี้
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ตี ่ อองค์ การ

ปัจจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ

2. อายุ

3. ระดับการศึกษา

4. อายุงาน

5. สถานภาพ

6. รายได้ต่อเดือน

1.
2.
3.
4.
5.

คุณภาพชีวติ ในการทํางาน
1. ค่าตอบแทนที่ยตุ ิธรรมและเพียงพอ

การให้ความช่วยเหลือ
การคํานึงถึงผูอ้ ื่น
ความอดทนอดกลั้น
การให้ความร่ วมมือ
จิตสํานึกในหน้าที่

Organ (1988)

2. สิ่ งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่ งเสริ มสุ ขภาพ
3. การพัฒนาความสามารถของบุคคล
4. ความก้าวหน้าและความมัน่ คงในงาน
5. การบูรณาการด้านสังคม
6. ธรรมนูญในองค์การ
7. ความสมดุลในชีวิตงานและชีวติ ส่ วนตัว
8. ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั สังคม
Walton (1974)

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. สมมติฐานการวิจัย
(1) ปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน สถานภาพ และรายได้ต่อเดือน ที่แตกต่าง

กัน ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ ของพนักงานกลุ่มบริ ษทั ที่ปรึ กษาด้านสิ่ งแวดล้อมในเขต
กรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน
(2) คุณภาพชีวติ ในการทํางาน ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของพนักงานกลุ่ม
บริ ษทั ที่ปรึ กษาด้านสิ่ งแวดล้อมในเขตกรุ งเทพมหานคร
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5. วิธีดําเนินการวิจัย

ประชากรที่ ใ ช้ใ นการวิ จัย ครั้ งนี้ ได้แ ก่ พนัก งานกลุ่ ม บริ ษ ัท ที่ ท ํา งานเกี่ ย วข้อ งกับ ที่ ป รึ กษาด้า น
สิ่ งแวดล้อมในเขตกรุ งเทพมหานคร ประกอบด้วย พนักงานระดับบริ หารและพนักงานระดับปฏิ บัติการตาม
หน่วยงานต่างๆ จํานวนพนักงานทั้งหมด 6,764 คน แบ่งออกเป็ น 50 เขต และมีบริ ษทั ที่ปรึ กษาด้านสิ่ งแวดล้อม ที่
จัดตั้งขึ้นในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร จํานวน 26 เขต รวมทั้งหมด 55 บริ ษทั โดยใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างตัวอย่างมี
ระบบ (Systematic) หรื อ Simple Random Sampling เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโดยนําแบบสอบถามความคิดเห็นจาก
กลุ่มตัวอย่างที่ได้จดั เตรี ยมไว้ไปทําการจัดเก็บข้อมูลจากพนักงานกลุ่มบริ ษทั ที่ทาํ งานเกี่ยวข้องกับที่ปรึ กษาด้าน
สิ่ งแวดล้อม ในเขตกรุ งเทพมหานคร จํานวน 378 คนที่ได้คาํ นวณจากสูตรการหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง ที่ระดับความ
เชื่อมัน่ ร้อยละ 95
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการวิจัย ครั้ งนี้ ผูว้ ิจัย ได้ใ ช้แ บบสอบถามเป็ นเครื่ อ งมื อ ในการเก็ บรวบรวมข้อมูล
โดยแบบสอบถามในการวิจยั แบ่งคําถามออกเป็ น 5 ส่ วน โดยปรับปรุ งแบบสอบถามจากงานวิจยั ปั จจัยที่มีผลต่อ
พฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีต่อองค์การ และประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บัติงานบุ คลากรในกลุ่มอุตสาหกรรม
ของ ประพันธ์ ชัยกิจอุราใร (2558)
ผูว้ ิจัย ได้นําแบบสอบถามที่ ไ ด้ปรั บใช้เพื่ อ การวิจัย ไปทดสอบความเชื่ อมั่นโดยนํา แบบสอบถามที่
ปรับปรุ งแล้วไปทดสอบกับบุคลากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 แล้วนํามา
วิ เ คราะห์ ร ายข้อ และหาค่ า ความเชื่ อ มั่น ของแบบสอบถาม (Reliability) โดยใช้สู ต รสั ม ประสิ ท ธิ์ แอลฟา
ของครอนบัค (Cronbach’s Alpha coefficient ) ด้านคุณภาพชีวิตในการทํางาน 2.208 และด้านพฤติกรรมการเป็ น
สมาชิ กที่ ดีขององค์การ สามารถสรุ ปได้ว่า แบบสอบถามมีความเชื่ อมัน่ เพราะได้ค่า ALPHA มากกว่า 0.7 เป็ น
เกณฑ์ที่สามารถยอมรับได้ (ประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ, 2558)
การรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้แจกแบบสอบถามด้วยตนเองและได้ดาํ เนิ นการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม
ด้วยตนเอง โดยเก็บจากกลุ่มตัวอย่าง 378 คน ระยะเวลาในการเก็บแบบสอบถามจํานวน 2 สัปดาห์ โดยทาง
จดหมายและทางอีเมลผ่านฝ่ ายบุคคลของแต่ละบริ ษทั การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องและ
ความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่เก็บคืนจากกลุ่มตัวอย่าง ลงรหัสข้อมูล วิเคราะห์แบบสอบถามโดยใช้โปรแกรม
สําเร็ จรู ป และนําผลการวิเคราะห์มาสรุ ปและนําเสนอข้อมูลในรู ปแบบตารางประกอบการบรรยาย

6. สรุ ปผลการวิจัย

ผลการวิจยั ด้านปั จจัยส่ วนบุคคล พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ น เพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 72 อายุนอ้ ย
กว่า 30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 41.3 ระดับการศึกษา ระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 63.2 อายุงาน 6 เดือน – น้อยกว่า 3
ปี คิดเป็ นร้อยละ 41.3 สถานภาพ โสด คิดเป็ นร้อยละ 37.3 และรายได้ต่อเดือน 15,000 – น้อยกว่า 30,000 บาท คิด
เป็ นร้อยละ 50.8
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ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ จําแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคลของพนักงานกลุ่มบริ ษทั ที่ปรึ กษาด้านสิ่ งแวดล้อมในเขตกรุ งเทพมหานคร
ปัจจัยส่ วนบุคคล

T-test

เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
อายุงาน
สถานภาพ
รายได้ต่อเดือน
*อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

0.395

F-test
1.277

0.240
1.277
0.552
1.615

ระดับค่ าเฉลีย่ (p-value)
0.096
0.282
0.158
0.282
0.647
0.200

ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึ กษา อายุงาน สถานภาพ และ
รายได้ต่อเดื อน ที่ แตกต่างกัน ไม่ส่งผลต่อ พฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีต่อองค์การของพนักงานกลุ่มบริ ษทั ที่
ปรึ กษาด้านสิ่ งแวดล้อมในเขตกรุ งเทพมหานคร
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
เป็ นสมาชิ กที่ ดีต่อองค์การ มี ค่าความสําคัญอยู่ในระดับมาก (�X= 4.02) เมื่ อพิจารณารายด้านพบว่า การพัฒนา
ความสามารถของบุคคล มีค่าความสําคัญอยูใ่ นระดับมากที่สุด (X�= 4.23) ค่าตอบแทนที่ยตุ ิธรรมและเพียงพอ มีค่า
ความสําคัญอยู่ในระดับมากที่ สุด (X�= 4.22) ธรรมนู ญในองค์การ มี ค่าความสําคัญอยู่ในระดับมาก (X�= 4.14)
ความสมดุลในชีวิตงานและชีวิตส่ วนตัว มีค่าความสําคัญอยูใ่ นระดับมาก (�X= 4.11) สิ่ งแวดล้อมที่ปลอดภัยและ
ส่งเสริ มสุขภาพ มีค่าความสําคัญอยูใ่ นระดับมาก (�X= 3.99) ความก้าวหน้าและความมัน่ คงในงาน มีค่าความสําคัญ
อยูใ่ นระดับมาก (X�= 3.91) การบูรณาการด้านสังคม มีค่าความสําคัญอยูใ่ นระดับมาก (X�= 3.84) ความเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กบั สังคม มีค่าความสําคัญอยูใ่ นระดับมาก (X�= 3.68) ตามลําดับ
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ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอดพหุคูณแบบปกติของตัวแปร ปัจจัยด้านคุณภาพชีวติ ใน
การทํางาน ที่ใช้ทาํ นายพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของพนักงานกลุ่มบริ ษทั ที่ปรึ กษา
ด้านสิ่ งแวดล้อมในเขตกรุ งเทพมหานคร
ตัวแปรทํานาย

พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดขี ององค์ การ

B

SE(b)

ค่าคงที่

2.208

0.328

ค่าตอบแทนที่ยตุ ิธรรมและเพียงพอ

0.031

0.035

สิ่ งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่ งเสริ มสุ ขภาพ

0.086

การพัฒนาความสามารถของบุคคล

B

t

p-value

6.738

0.000*

0.049

0.888

0.375

0.040

0.117

2.131

0.034*

-0.007

0.011

-0.033

-0.613

0.540

ความก้าวหน้าและความมัน่ คงในงาน

0.024

0.062

0.03

0.380

0.704

การบูรณาการด้านสังคม

-0.140

0.070

-0.178

-2.010

0.045*

ธรรมนูญในองค์การ

0.334

0.095

0.338

3.531

0.000*

ความสมดุลในชีวิตงานและชีวติ ส่ วนตัว

-0.030

0.073

-0.037

-0.406

0.685

ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั สังคม

-0.294

0.082

-0.29

-3.601

0.000*

r = 0.264 ,R2 = 0.07 ,Adjusted R2 = 0.047 ,F = 3.059 ,p-value = 0.002
* อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

พบว่ามีเพียง 4 ตัวแปร คือ สิ่ งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่ งเสริ มสุ ขภาพ (p = 0.034, β = 0.117) การบูร
ณาการด้านสังคม (p = 0.045, β = -0.178) ธรรมนู ญในองค์การ (p = 0, β = 0.338) ความเกี่ ยวข้องสัมพันธ์กบั
สังคม (p = 0, β = -0.29) ที่ส่งผลต่อการทํานายพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของพนักงานกลุ่มบริ ษทั
ที่ ป รึ ก ษาด้า นสิ่ ง แวดล้อ มในเขตกรุ ง เทพมหานครแตกต่ า งกัน ซึ่ ง สามารถอธิ บ ายสรุ ป จากผลการทดสอบ
สมมติฐานได้ว่ามีความสอดคล้องกับสมมติฐานบางส่ วนโดยมีสัมประสิ ทธิ์ การทํานายได้ร้อยละ 26.4 อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และมีปัจจัยอื่นๆที่สามารถทํานายพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีต่อองค์การของ
พนักงานกลุ่มบริ ษทั ที่ปรึ กษาด้านสิ่ งแวดล้อมในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยรวมได้อีกร้อยละ 73.6 ดังนั้นสามารถ
เขียนสมการความถดถอดของคะแนนมาตรฐาน ดังนี้ พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของพนักงานกลุ่ม
บริ ษ ัท ที่ ป รึ ก ษาด้า นสิ่ ง แวดล้อ มในเขตกรุ ง เทพมหานคร = 2.208 ค่ า คงที่ ข องสัม ประสิ ท ธิ์ ถดถอย + 0.086
สิ่ งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่ งเสริ มสุ ขภาพ -0.14 การบูรณาการด้านสังคม +0.334 ธรรมนู ญในองค์การ -0.294
ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั สังคม Adjusted R047.0 = 2,r = 264.0 ,F = 059.3 ,p-value = 002.0
จากสมการจะเห็ นว่า ปั จจัยสิ่ งแวดล้อมที่ ปลอดภัยและส่ งเสริ มสุ ขภาพ ธรรมนู ญในองค์การ ในการ
ทํา นายพฤติ ก รรมการเป็ นสมาชิ ก ที่ ดี ต่ อ องค์ก ารของพนัก งานกลุ่ ม บริ ษ ัท ที่ ป รึ ก ษาด้า นสิ่ ง แวดล้อ มในเขต
กรุ งเทพมหานคร ในทิศทางเดียวกัน ส่ วนปั จจัย การบูรณาการด้านสังคม ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั สังคมในการ
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ทํา นายพฤติ ก รรมการเป็ นสมาชิ ก ที่ ดี ต่ อ องค์ก ารของพนัก งานกลุ่ ม บริ ษ ัท ที่ ป รึ ก ษาด้า นสิ่ ง แวดล้อ มในเขต
กรุ งเทพมหานคร

7. อภิปรายผล

ผลการศึ กษาวิจยั คุณภาพชี วิตในการทํางาน ที่ ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีต่อองค์การของ
พนักงานกลุ่มบริ ษทั ที่ปรึ กษาด้านสิ่ งแวดล้อมในเขตกรุ งเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
ผลการศึ กษาพบว่า 1) ปั จ จัยธรรมนู ญในองค์การ มี ค่าสัมประสิ ทธิ์ ที่ 0.334 ซึ่ งมี ทิศทางเดี ยวกันกับ
พฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีต่อองค์ก าร เนื่ องจากพนักงานมี โอกาสได้รับการเสนอชื่ อเพื่อ ได้รับการเลื่ อ น
ตํา แหน่ ง ที่ เท่ า เที ย มกัน ตามศัก ยภาพของพนัก งานรายนั้นๆ ซึ่ ง ไม่ ยึด ติ ด กับความอาวุโ ส โดยมี ก ารกําหนด
Succession Plan สํา หรั บ พนัก งานที่ มีคุ ณสมบัติ ต รงตาม Job Competency และองค์ก ารมี ก ารกํา หนดเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพที่ชดั เจน (Career Path) ทําให้พนักงานทราบถึงทิศทางในการเจริ ญก้าวหน้าในสายงาน
ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วรวรรณ บุญล้อม (2551) ศึกษาเรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทํางาน
ความผูกพันต่อองค์การ และพฤติกรรมที่เป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ ของข้าราชการครู วิทยาลัยเทคนิ คในพื้นที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า คุณภาพชี วิตการทํางานในด้านปั จจัยธรรมนู ญในองค์การมีผลทางบวกกับ
พฤติกรรมที่ เป็ นสมาชิ กที่ ดีขององค์การ ของข้าราชการครู วิทยาลัยเทคนิ คในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2) ปั จจัยสิ่ งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่ งเสริ มสุ ขภาพ มีค่าสัมประสิ ทธิ์ ที่
0.086 ซึ่ งมีทิศทางเดี ยวกันกับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีต่อองค์การ เนื่ องจากพนักงานที่ ปฏิ บตั ิงานในกลุ่ม
บริ ษทั ที่ ปรึ กษาด้านสิ่ งแวดล้อมนั้น ย่อมได้รับความปลอดภัยในการทํางาน ด้วยลักษณะงานที่ รับผิดชอบจึ งมี
นโยบายด้านความปลอดภัยที่ชดั เจน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของสุชาดา บุญญาเดช (2553) ที่พบว่า คุณภาพชีวิต
ในการทํางานของพนักงานในบริ ษทั ผลิตเครื่ องสําอางแห่ งหนึ่ งมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็ น
สมาชิกที่ดีขององค์การ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) ปั จจัยการบูรณาการด้านสังคม มีค่าสัมประสิ ทธิ์
ที่ -0.140 ซึ่ งมีทิศทางตรงข้ามกับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ เนื่ องจากพนักงานได้รับภาระงานที่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ดังนั้นในการทํางานพนักงานจึงต้องใช้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง ในการทํางานด้าน
สิ่ งแวดล้อม และในบางกรณี การขอข้อมูลกับหน่ วยงานอื่นๆ ที่ มีความเชี่ ยวชาญที่ แตกต่าง อาจไม่ได้รับความ
ร่ ว มมื อ เท่ า ที่ ควร ส่ ง ผลให้พ นัก งานเกิ ดปฏิ สัม พัน ธ์ ระหว่า งกัน น้อ ยลง เพราะแต่ ล ะคนจะทํา งานตามความ
รับผิดชอบของตนเอง จึ งสะท้อนพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีต่อองค์การลดลง ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
บุษบง พิบูลชยากาศ. (2554) การศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชี วิตในการทํางานและพฤติกรรมการเป็ น
สมาชิ กที่ ดีขององค์การ (กรณี ศึกษา บริ ษทั อิหร่ านแห่ งหนึ่ ง) ผลการวิจยั พบว่า มีความสัมพันธ์ทางลบระหว่าง
คุณภาพชี วิตในการทํางาน ด้านการบูรณาการด้านสังคมและพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีขององค์การ อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 4) ปั จ จัยความเกี่ ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม มี ค่าสัมประสิ ทธิ์ ที่ -0.294 ซึ่ งมี ทิศ
ทางตรงข้ามกับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีต่อองค์การ เนื่ องจาก ภาระงานที่ พนักงานรั บผิดชอบมี ปริ มาณ
ค่อนข้างมาก ทําให้ไม่มีเวลาเข้าร่ วมกิจกรรมในการสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างพนักงานภายในองค์การ และต่อ
สังคม รวมถึงองค์การมีการกําหนดกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ต่อสังคมภายนอกน้อย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
สาธิ ตา วงค์กาไชย (2557) ได้ศึกษาระดับความคิดเห็ นด้านแรงจูงใจ ความพึงพอใจ และคุ ณภาพชี วิตในการ
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ทํางาน พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ ของกิจกการร่ วมค้า NWR-SBCC พบว่า พนักงานกิจการร่ วมค้า
NWR-SBCC มีแรงจูงใจ ความพึงพอใจ คุณภาพชีวิตในการทํางานและพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
อยูใ่ นระดับมาก ตามลําดับ

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากงานวิจยั ครั้งนี้
(1) ด้านคุ ณภาพชี วิตในการทํางาน ผลการศึ กษาพบว่าพนักงานมี ความเกี่ ยวข้องสัมพันธ์กนั ใน
สัง คมน้อ ยที่ สุด ผูบ้ ริ ห ารควรส่ ง เสริ ม ให้มี ก ารจัด กิ จกรรมต่ า งๆ ทั้ง ภายในและภายนอกองค์ก าร เพื่ อ สร้ า ง
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างพนักงานภายในองค์การ หรื อสนับสนุนการทําประโยชน์เพื่อสังคมเพิ่มมากขึ้น
(2) การคํานึ งถึงผูอ้ ื่น ผูบ้ ริ หารควรมีการประเมินผลความพึงพอใจของพนักงานระหว่างหน่วยงาน
เพื่อเป็ นการสะท้อนการทํางานและพฤติกรรมของพนักงานแต่ละหน่ วยงานภายในองค์การที่ มีต่อกัน ในการ
ประสานงานต่างๆ กําหนดทิ ศทาง การสร้ างเสริ มปฏิ สัมพันธ์ในการทํางาน หรื อวางแผนงานเพื่อให้งานเอื้อ
ประโยชน์และเกิดความพึงพอใจต่อการทํางานของพนักงานมากขึ้น
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
ข้อเสนอแนะในการทําวิจยั ต่อไป ควรมีการศึกษาตัวแปรด้านพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
ในภาคธุรกิจอื่นๆ เพื่อนํามาเป็ นแนวทางในการวางแผน กําหนดแนวทางในการสร้างพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่
ดีของบุคลากร และนําผลที่ได้ส่งเสริ มให้เกิดประสิ ทธิภาพที่ดีในการทํางานต่อไป
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั เรื่ อง “การนําทรัพย์สินมีรูปร่ างและทรัพย์ไม่มีรูปร่ างมาเป็ นหลักประกันทางธุรกิจ ศึกษากรณี :
สิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์” เป็ นการศึกษาการนําทรัพย์ไม่มีรูปร่ างและทรัพย์มีรูปร่ าง คือ สิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และไม้
ยืนต้นมาเป็ นหลักประกันทางธุ รกิ จตามพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุ รกิ จ พ.ศ. 2558 โดยเปรี ยบเที ยบกับ
หลักประกันแบบลอยของประเทศอังกฤษและการประกันหนี้ดว้ ยทรัพย์ตามประมวลกฎหมายว่าด้วยเอกรู ปว่าด้วย
การพาณิ ชย์ของประเทศสหรัฐอเมริ กาที่มิได้กาํ หนดประเภททรัพย์สินแตกต่างจากประเทศไทยที่กาํ หนดประเภท
ทรัพย์สินไว้ ซึ่ งสิ่ งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ ที่นาํ มาเป็ นหลักประกันที่ เป็ นสิ ทธิ ชุมชนอันมิใช่สิทธิ เด็ดขาดของบุคคล
หนึ่ งและสิ ทธิ ในการใช้สิ่งบ่ งชี้ ทางภูมิศาตร์ ที่ตอ้ งปฏิ บัติตามเงื่ อนไขจึ งต้องพิจารณาถึ งเงื่ อนไขในกฎหมาย
หลักประกันทางธุรกิจว่าต้องเป็ นของวิสาหกิจชุมชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มวิสาหกิจ พ.ศ. 2548 หรื อบริ ษทั
นั้นที่ มีสิทธิ ใช้เท่านั้นหรื อมีคณะกรรมการสิ ทธิ ชุมชนตามร่ างพระราชบัญญัติสิทธิ ชุมชน พ.ศ. .... เพื่อทําการ
กําหนดพื้นที่ในการใช้ให้สอดคล้องกับชุมชนที่นาํ มาเป็ นหลักประกันและไม้ยนื ต้นที่นาํ มาเป็ นหลักประกันควรมี
เงื่อนไขเกี่ยวกับความเสี่ ยงที่เกิดจากภัยพิบตั ิและโรคภัยที่เกิดจากธรรมชาติในกฎกระทรวงเพื่อลดความเสี ยหาย
จึ งต้องมีการแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายกําหนดเงื่ อนไขในการนําสิ่ งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ ที่เป็ นทรัพย์สินทาง
ปั ญญาและไม้ยืนต้นมาเป็ นหลักประกันทางธุรกิจ อีกทั้งปั ญหาเรื่ องประเภทของผูร้ ับหลักประกันที่ถูกกําหนดไว้
เพียงธุรกิจบางประเภท การกําหนดรายละเอียดในเรื่ องการประเมินมูลค่า และการบังคับหลักประกันที่ให้อาํ นาจ
ผูร้ ับหลักประกันและผูบ้ งั คับหลักประกันโดยไม่มีการกําหนดวิธีการบังคับหลักประกัน จึงควรมีการแก้ไขให้มี
ธุ รกิ จที่ มีประสิ ทธิ ภาพเข้ามาเป็ นผูร้ ับหลักประกัน กําหนดรายละเอียดเกี่ ยวกับคุ ณสมบัติผูป้ ระเมินมูลค่า และ
วิธีการประเมินมูลค่า และกําหนดการบังคับหลักประกันที่เป็ นธรรมทั้งสองฝ่ าย
คําสําคัญ: ทรัพย์มีรูปร่ าง ทรัพย์ไม่มีรูปร่ าง สิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หลักประกันทางธุรกิจ
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ABSTRACT

The research on "Using of tangible and intangible properties to be business collateral, case study :
geographic indicators" is the study regarding using of intangible and tangible properties which are geographic
indicators and perennial trees to be business collateral according to the Business Collateral Act, B.E. 2558 (2015).
The collateral is compared with floating collateral of the United Kingdom and guarantee against debt by using
properties according to the Uniform Commercial Code of the United States of America which does not specify
type of properties. This is different from Thailand which property types have to be specified. Geographical
indicators which are used as collateral that is the right of community which is not absolute right of a person and
right to use geographic indicator to comply with the conditions. Therefore, there should be consideration about
the conditions in the Business Collateral Law that it shall belong to community enterprise under the Enterprise
Promotion Act, B.E. 2548 (2005); or the company that has right to use the geographic indicator only, or there is
Community Right Committee according to the draft of the Community Right Act, B.E. …. to determine the area
for use of the geographic indicator to correspond to the community that uses the geographic indicator as collateral
and perennial trees to be used as collateral; there should be conditions relating to risk occurring from disaster and
diseases occurring from nature in ministerial rules to reduce damages. Therefore, there shall be modifying of
legal provisions determining the conditions to bring geographic indicators which are intelligent property and
perennial trees to be business collateral. There are problems on the type of receiver of collateral which there is
determining only some types of business, the determining of detail on evaluation of value and enforcing of
collateral, giving authority to receiver of collateral and enforcing person of the collateral, without determining
method of enforcement of the collateral. Therefore, there should be modifying of business to have effective
business to be receiver of collateral, by determining the detail of qualifications of value evaluator and method of
value evaluation and determining the fair enforcement of collateral for both parties.
KEYWORDS: Tangible property, Intangible property, Geographical indication, Business security

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

การประกันหนี้ ดว้ ยทรั พย์ของประเทศไทยแต่เดิ มมีเพียงการจํานองและจํานําเท่านั้น แต่การจํานอง
จะต้องเป็ นอสังหาริ มทรัพย์หรื อสัที่กฎหมายกําหนด ส่ วนจํานําต้องส่ งมอบทรัพย์สินแก่เจ้าหนี้ผรู ้ ับจํานําด้วย จึง
เป็ นข้อจํากัดในการนําทรัพย์สินมาใช้ดาํ เนิ นการทางธุ รกิ จทําให้ธุรกิ จขนาดกลางและขนาดย่อมไม่อาจเข้าถึ ง
เงิ นทุนในระบบได้ โดยกฎหมายหลักประกันทางธุ รกิ จได้รับหลักการมาจากหลักประกันแบบบลอย (Floating
Charge) ของประเทศอังกฤษและการประกันหนี้ ดว้ ยทรัพย์ (Secured Transactions) ของประเทศสหรัฐอเมริ กาที่
เกิ ดจากทฤษฎี ความยินยอมโดยปริ ยายและทฤษฎี การจํานองทรัพย์สินในอนาคตที่สามารถนําทรัพย์สินมาเป็ น
หลักประกันแต่ไม่ตอ้ งส่ งมอบทรัพย์สินและจะถูกบังคับก็ต่อเมื่อมีเหตุบงั คับหลักประกัน ซึ่ งประเทศไทยได้นาํ
หลักการในกฎหมายแม่แบบว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ (Law on Secured Transactions) ของคณะกรรมาธิ การ
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สหประชาชาติ ว่ า ด้ว ยกฎหมายการค้า ระหว่ า งประเทศ (UNCITRAL) มาอนุ ว ัติ เ ป็ นกฎหมายภายใน คื อ
พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558
การทําสัญญาหลักประกันทางธุรกิจเป็ นสัญญาระหว่างผูร้ ับหลักประกันและผูใ้ ห้หลักประกัน ซึ่ งผูร้ ับ
หลักประกันทางธุ รกิ จมี การกําหนดประเภทไว้ในมาตรา 7 ประกอบมาตรา 3 จะต้องเป็ นสถาบันการเงิ นตาม
พระราชบัญ ญัติธุ ร กิ จสถาบันการเงิ น พ.ศ. 2551 โดยจะต้อ งเป็ นธนาคารพาณิ ชย์ บริ ษ ัทเงิ น ทุ น และบริ ษทั
เครดิตฟองซิ เอร์ รวมทั้งธนาคารออมสิ นและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผูร้ ับหลักประกันอีก
ประเภทหนึ่ ง คือ บริ ษทั ประกันชี วิตและบริ ษทั ประกันวินาศภัยที่ ได้รับใบอนุ ญาตให้ประกอบกิ จการเกี่ ยวกับ
ประกันชี วิตหรื อประกันวินาศภัยโดยตรงหรื อโดยอ้อม และนอกจากธุ รกิ จเกี่ ยวกับสถาบันการเงิ นและบริ ษทั
ประกันชี วิตหรื อบริ ษทั ประกันวินาศภัยแล้ว กฎกระทรวงกําหนดให้บุคคลอื่นเป็ นผูร้ ับหลักประกัน พ.ศ. 2559
กําหนดให้บริ ษทั เกี่ ยวกับเงิ นทุนในตลาดหลักทรัพย์ให้เป็ นผูร้ ับหลักประกันได้ ดังนั้น ผูร้ ั บหลักประกันตาม
สัญญาหลักประกันทางธุรกิจจะต้องเป็ นไปตามที่กฎหมายกําหนดไว้เท่านั้น แม้บริ ษทั ที่มีความพร้อมจะเป็ นผูร้ ับ
หลักประกันและมีความใกล้ชิดกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแต่ถา้ ไม่มีกฎหมายกําหนดไว้ยอ่ มไม่อาจเป็ น
ผูร้ ับหลักประกันได้ส่งผลให้การแข่งขันการให้สินเชื่อของผูร้ ับหลักประกันมีนอ้ ย
การนําทรั พย์สินมาเป็ นหลักประกันต้องพิจารณาพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุ รกิ จ พ.ศ. 2558
มาตรา 8 และกฎกระทรวงที่กาํ หนดประเภทของทรัพย์สินไว้ คือ กิจการ สิ ทธิ เรี ยกร้อง สิ นค้าคงคลัง เครื่ องจักร
อสังหาริ มทรัพย์ ทรัพย์สินทางปั ญญา หากทรัพย์สินใดไม่มีกาํ หนดไว้ไม่อาจนํามาเป็ นหลักประกันทางธุรกิจได้
โดยทรัพย์สินที่นาํ มาเป็ นหลักประกันทางธุรกิจจะมีท้ งั ทรัพย์สินมีรูปร่ างและทรัพย์สินไม่มีรูปร่ างที่ มีราคาและ
ถือเอาได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 137 และมาตรา 138 ซึ่ งทรัพย์สินมีรูปร่ างจะต้องเป็ น
มองเห็นด้วยตาและสัมผัสได้ เช่น ที่ดิน ไม้ยืนต้น ส่ วนทรัพย์สินไม่มีรูปร่ างจะไม่อาจมองเห็นและสัมผัสได้ เช่น
ทรัพยสิ ทธิ สิ ทธิ ทรัพย์สินทางปั ญญา และทรัพย์สินที่นาํ มาเป็ นหลักประกันทางธุรกิจอาจเป็ นอสังหาริ มทรั พย์
หรื อสังหาริ มทรั พย์ก็ ได้ร วมทั้งสิ ท ธิ ที่เ กี่ ย วกับอสังหาริ มทรั พย์แ ละสังหาริ มทรั พย์ต ามคํานิ ยามในประมวล
กฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ มาตรา 139 และมาตรา 140 เมื่ อ พิ จ ารณาประเภทของทรั พ ย์สิ น ที่ จ ะนํา มาเป็ น
หลักประกันทางธุรกิจได้แล้วทรัพย์สินที่น่าสนใจประเภทหนึ่ ง คือ ทรัพย์สินทางปั ญญาที่เกิดโดยปั จจัยทางด้าน
ธรรมชาติ (Natural Factor) หรื อปั จจัยทางด้านมนุษย์ (Human Factor) ที่ เป็ นวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
พัฒนามาอย่างยาวนานและมีความเกี่ยวข้องกับสิ นค้าทางการเกษตรที่เป็ นอาชีพสําคัญอาชีพหนึ่ งของประชาชน
ไทย คือ สิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ที่เป็ นสิ่ งบ่งบอกถึงคุณภาพ ชื่อเสี ยง และคุณลักษณะเฉพาะของสิ นค้า ซึ่ งสิ่ งบ่งชี้
ทางภูมิศาสาตร์ ที่เป็ นที่รู้จกั เช่น ผ้าไหมยกดอกลําพูน ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ กาแฟดอยช้าง ทุเรี ยนนนท์
มะขามหวานเพชรบูรณ์ โดยสิ่ งบ่ งชี้ ทางภูมิศาสตร์ ของประเทศไทยได้รับความคุม้ ครองตามพระราชบัญญัติ
คุม้ ครองสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 การคุม้ ครองเป็ นไปตามทฤษฎีการปกป้ องคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคและทฤษฎี
การแข่งขันทางการค้าที่เป็ นธรรมเพื่อคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคมิให้เกิดความสับสนหลงผิดและให้ความเป็ นธรรมแก่ผู ้
ประกอบธุ รกิ จเพื่อมิให้เกิ ดการแอบอ้างที่ ไม่เป็ นธรรม สิ นค้าที่ ได้รับการคุม้ ครองจะแบ่งเป็ นสิ นค้าทัว่ ไปและ
สิ นค้าเฉพาะ ได้แก่ ข้าว ไหม ไวน์ และสุ รา ตามมาตรา 27 และมาตรา 28 ซึ่ งสอดคล้องกับความตกลงทริ ปส์
(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights : TRIPs) แต่ในกรณี สินค้าเฉพาะนั้นความ
ตกลงทริ ปส์มีเพียงไวน์และสุ ราเท่านั้น โดยผูท้ ี่ มีสิทธิ ใช้ส่ิ งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ จะต้องเป็ นผูป้ ระกอบธุ รกิ จและ
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ผูผ้ ลิตในพื้นที่น้ นั และต้องทําตามเงื่ อนไขจึงจะมีสิทธิ ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ดังนั้น สิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ อนั
เป็ นสังหาริ มทรัพย์ เมื่อพิจารณาคําว่า “สังหาริ มทรัพย์” แล้วย่อมรวมถึงสิ ทธิ ที่เกี่ยวกับสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ดว้ ย
การนํา มาเป็ นหลัก ประกันจึ งอาจนํา สิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ ที่เ ป็ นสิ ทธิ ชุ ม ชนและสิ ทธิ ใ นการใช้สิ่ ง บ่ งชี้ ทาง
ภูมิศาสตร์ มาเป็ นหลักประกันได้ แต่อย่างไรก็ดี สิ ทธิ ชุมชนมิใช่สิทธิ เด็ดขาดของบุคคลใดบุคคลหนึ่ งและสิ ทธิใน
การใช้ส่ิ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จาํ เป็ นต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการนํามาเป็ นหลักประกันทางธุรกิจจะต้องทําอย่างไร
การนําสิ่ งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ มาเป็ นหลักประกันทางธุ รกิ จจําเป็ นที่ จะต้องทราบมูลค่าที่ จะนํามาเป็ น
หลักประกันจึงจะทําการอนุมตั ิสินเชื่อหรื อทําการจําหน่ายทรัพย์สินได้ แต่การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปั ญญา
ต้องมีผทู ้ ี่ทาํ การประเมินมูลค่า วิธีการประเมินมูลค่า และข้อมูลประกอบในการประเมินมูลค่าด้วย โดยผูป้ ระเมิน
มูลค่าอาจเป็ นผูป้ ระเมินมูลค่าจากสมาคมวิชาชีพ เช่น สมาคมผูป้ ระเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย สมาคมนัก
ประเมิ น อิ ส ระไทย หรื อ ผูป้ ระเมิ น มู ล ค่ า ตามประกาศสํา นัก งานคณะกรรมการกํา กับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ ซึ่ งคุณสมบัติในการเป็ นผูป้ ระเมินมูลค่าแตกต่างกันโดยคุณสมบัติส่วนใหญ่จะกําหนดไปในแนวทาง
ของอสังหาริ มทรัพย์ ส่ วนการประเมินมูลค่าไม้ยืนต้นที่มีมติให้ออกกฎกระทรวงนั้นธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรมีการทําความตกลงกับธนาคารต้นไม้ให้ทาํ การประเมินมูลค่าไม้ยนื ต้น ดังนั้น คุณสมบัติของผู ้
ประเมินจึงแตกต่างกันไปตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่ วนวิธีการประเมินมูลค่าของทรัพย์สินที่เป็ นทรัพย์สินทาง
ปั ญญาจะมีประกาศร่ วมกันของสมาคมผูป้ ระเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยกับสมาคมนักประเมินราคาอิสระ
ไทยที่ได้กาํ หนดวิธีการประเมินไว้ คือ วิธีคิดจากอัตราทุน (Direct Capitalization Approach) และวิธีคิดลดกระแส
เงินสด (Discounted Cash Flow Approach) แต่การประเมินมูลค่าของไม้ยนื ต้นจะเป็ นวิธีการวัดเส้นรอบวงซึ่ งจะมี
ค่ามาตรฐานโดยคณะวนศาสตร์ ทาํ การศึกษา และข้อมูลประกอบที่ใช้ในการประเมินที่มีการกําหนดในประกาศ
ร่ วมของสมาคมทั้งสองดังกล่าวได้กาํ หนดข้อมูลไว้หลาย ๆ ประการ เช่น เอกสารหลักฐาน รายละเอียดขอบเขต
ระยะเวลาการคุม้ ครองทรัพย์สินทางปั ญญา แต่พึงสังเกตได้วา่ แม้จะมีประกาศร่ วมกันของสมาคมวิชาชีพก็กาํ หนด
คุณสมบัติของผูป้ ระเมินมูลค่า วิธีการประเมินและข้อมูลประกอบการประเมินก็ไม่ได้มีผลบังคับใช้กบั ผูป้ ระเมินที่
ไม่เกี่ยวข้องกับสมาคมวิชาชีพด้วย อีกทั้ง คํานึงถึงข้อมูลประกอบจําต้องที่มีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินด้วย
การบังคับหลักประกันทางธุรกิจตามพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 จะแบ่งการบังคับ
หลักประกันออกเป็ นการบังคับกิจการและการบังคับทรัพย์สิน ซึ่ งการบังคับหลักประกันที่เป็ นกิจการจะเป็ นการ
บังคับโดยวิธีการจําหน่ายตามที่ผบู ้ งั คับหลักประกันเห็นสมควร ส่ วนการบังคับหลักประกันที่เป็ นทรัพย์สินผูร้ ับ
หลักประกันมีสิทธิเข้าบังคับหลักประกันได้ทนั ทีโดยไม่จาํ เป็ นต้องฟ้องคดีต่อศาลเว้นแต่ผคู ้ รอบครองทรัพย์จะไม่
ยินยอมส่ งมอบให้ โดยการบังคับหลักประกันที่เป็ นทรัพย์สินจะจําหน่ ายด้วยวิธีการประมูลโดยเปิ ดเผยหรื อเอา
ทรัพย์สินหลุดเป็ นสิ ทธิก็ได้หากเข้าเงื่อนไขตามกฎหมาย ดังนั้น การบังคับหลักประกันที่เป็ นกิจการและทรัพย์สิน
จึ งมี ผูท้ ี่ ทาํ หน้าที่ ในการจําหน่ ายต่างกันแต่ลว้ นเป็ นดุลพินิจของผูท้ ี่ จะบังคับหลักประกันโดยไม่มีการบัญญัติ
กําหนดวิธีการจําหน่ายกิจการหรื อทรัพย์สินว่าต้องใช้วิธีการใด แตกต่างกับการบังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคับ
คดีที่มีกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. 2559 ที่มีการกําหนดวิธีการ
และขั้นตอนเพื่อให้เป็ นไปโดยยุติธรรม อี กทั้งหากการบังคับหลักประกันในกรณี ที่จาํ นวนหนี้ เหลื อน้อยกว่า
หลักประกันทางธุรกิจและไม่มีความจําเป็ นที่จะต้องบังคับหลักประกันด้วยการจําหน่ายแล้ว แต่ก็ไม่มีบทบัญญัติ
ว่าให้ใช้วธิ ีการใดมีเพียงกฎหมายบัญญัติวา่ การบังคับหลักประกันจะต้องจําหน่ายหรื อเอาหลุดเป็ นสิ ทธิตามมาตรา
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40 และมาตรา 73 แห่ งพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุ รกิ จ พ.ศ. 2558 เท่ านั้น ซึ่ งการบังคับชําระหนี้ จาก
ทรั พ ย์สิ น เป็ นไปตามหลัก การต่ า ง ๆ คื อ ทฤษฎี ว่า ด้ว ยสภาพบัง คับ (The Sanction Theory) หลัก สุ จ ริ ต (The
Principle of Good Faith) และหลักผูร้ ั บโอนไม่มีสิทธิ ดีกว่าผูโ้ อน (Nemo Dat Qui Non Habet) ก็เพื่อให้เจ้าหนี้
ได้รับชําระหนี้อย่างชอบธรรม การชําระหนี้แก่เจ้าหนี้จึงมิใช่วา่ ต้องบังคับจําหน่ายทรัพย์สินเสมอไปไม่

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อการศึ กษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎี หลักเกณฑ์ปัญหาทางกฎหมายเกี่ ยวกับหลักกฎหมาย
ทัว่ ไปของการนําทรัพย์สินมีรูปร่ างและทรัพย์สินไม่มีรูปร่ างเกี่ ยวกับสิ่ งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ มาเป็ นหลักประกัน
การประเมินมูลค่าหลักประกันทางธุรกิจและวิธีการบังคับหลักประกันธุรกิจ
(2) เพื่อศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายในการบังคับใช้ในการนําทรัพย์สินมีรูปร่ างและทรัพย์สินไม่มี
รู ปร่ างเกี่ ยวกับสิ่ งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ มาเป็ นหลักประกัน การประเมินมูลค่าหลักประกันทางธุ รกิ จและวิธีก าร
บังคับหลักประกันธุรกิจเพื่อให้ทรัพย์สินที่นาํ มาเป็ นหลักประกันมีหลายประเภทและไม่ให้หลักประกันที่ นาํ มา
ประกันไว้สูญมูลค่าของสิ นทรัพย์
(3) เพื่อศึ กษาวิเคราะห์ ถึงปั ญหาและอุปสรรคที่ เกิ ดขึ้ นในหลักประกันทางธุ รกิ จที่ เกิ ดจากการนํา
ทรัพย์สินมีรูปร่ างและทรัพย์สินไม่มีรูปร่ างเกี่ยวกับสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ มาเป็ นหลักประกัน การประเมินมูลค่า
หลักประกันทางธุรกิจและวิธีการบังคับหลักประกันธุรกิจ
(4) เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปั ญหาในกรณี ที่ทรัพย์สินมีรูปร่ างและทรัพย์สินไม่มีรูปร่ างเกี่ยวกับสิ่ ง
บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์บางประเภทไม่อาจนํามาเป็ นหลักประกันได้และปั ญหาที่หลักประกันทางธุรกิจลดมูลค่าลงจน
ทําให้เกิดปั ญหาต่อเจ้าหนี้ ในการบังคับหลักประกันโดยทางแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการนําทรัพย์สินมี
รู ปร่ างและทรัพย์สินไม่มีรูปร่ างเกี่ยวกับสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มาเป็ นหลักประกัน การประเมินมูลค่าหลักประกัน
ทางธุรกิจและวิธีการบังคับหลักประกันทางธุรกิจ

3. สมมติฐาน

การกู้ยืมเงิ นที่ ใช้เกี่ ยวเนื่ องกับการประกอบธุ รกิ จโดยนําสิ่ งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ และไม้ยืนต้นมาเป็ น
หลักประกันมีกฎหมายที่เกี่ ยวข้องและใช้บงั คับแก่เรื่ องนี้ คือ พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุ รกิ จ พ.ศ. 2558
พระราชบัญญัติคุม้ ครองสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 และประกาศที่ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งพระราชบัญญัติ
หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 ซึ่ งตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้นมีการกําหนดขั้นตอนและวิธีการในการรับจด
ทะเบียน การกําหนดประเภทของทรัพย์สินให้นาํ สิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ มาเป็ นหลักประกันและการบังคับสิ่ งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ที่ใช้หลักประกันทางธุรกิจแต่ยงั ไม่มีการกําหนดเงื่อนไขในการดําเนินการนําสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
มาเป็ นหลักประกันจึงยังไม่มีความเหมาะสมกับลักษณะของสิ่ งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ อนั เป็ นสิ ทธิ ชุมชน โดยเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับต่างประเทศ เช่น ประเทศอังกฤษ ประเทศสหรัฐอเมริ กา ที่สามารถนําทรัพย์สินมาเป็ นหลักประกัน
ซึ่งมิได้จาํ กัดประเภทไว้ ผูว้ จิ ยั จึงเห็นควรแก้ไขบทกฎหมายในส่วนของพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจโดย
การเพิ่มเติมข้อความในส่ วนของการนําสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ มาเป็ นหลักประกัน การประเมินมูลค่าสิ่ งบ่งชี้ ทาง
ภูมิศาสตร์ ที่จะนํามาเป็ นหลักประกันทางธุ รกิจและวิธีการบังคับสิ่ งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ ที่นาํ มาเป็ นหลักประกัน
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ธุรกิจ เพื่อให้กฎหมายมีความเหมาะสมในการบังคับใช้กบั สภาพของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เป็ นธุรกิจ
ส่วนใหญ่ของประเทศไทยอันเกี่ยวข้องกับการเกษตร

4. ขอบเขตการศึกษา

การศึกษาวิจยั นี้เป็ นการศึกษาขอบเขตของหลักประกันทางธุรกิจในทางทฤษฎี หลักเกณฑ์ และมาตรการ
ทางกฎหมายเกี่ยวกับการนําสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มาเป็ นหลักประกันทางธุรกิจทั้งทรัพย์สินมีรูปร่ างและทรัพย์สิน
ไม่ มี รู ป ร่ า งและการบัง คับ หลัก ประกัน โดยศึ ก ษาหลัก กฎหมายของประเทศไทยอัน ได้แ ก่ พระราชบัญ ญัติ
หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติคุม้ ครองสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 พระราชกําหนดการ
ประกอบธุ รกิ จสิ นทรั พย์ดิจิทลั พ.ศ. 2561 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประกาศต่าง ๆ และศึ กษา
Model Law ของ UNCITRAL และเที ยบเคี ยงกับกฎหมายในระบบ Common Law อันได้แก่ กฎหมายประเทศ
อังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริ กาตลอดจนศึกษาคําพิพากษาที่เกี่ยวข้อง

5. วิธีดําเนินการศึกษา

วิทยานิ พนธ์ฉบับนี้ เป็ นการศึกษาค้นคว้าโดยใช้วิธีศึกษาการวิจยั เชิ งเอกสาร (Documentary Research)
โดยศึ ก ษาวิเคราะห์ ขอ้ มู ลจากหนังสื อ บทความ เอกสาร และวารสารกฎหมายที่ เกี่ ย วกับการนํา สิ่ งบ่ งชี้ ทาง
ภูมิศาสตร์ รวมทั้งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องมาเป็ นหลักประกันทางธุรกิจและการบังคับหลักประกัน โดยมีกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติคุม้ ครองสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
พ.ศ. 2546 พระราชกําหนดการประกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั พ.ศ. 2561 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ ประกาศกระทรวงพัฒนาธุรกิจการค้า ตลอดจนศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์อินเตอร์ เน็ต
และข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data) ที่เกี่ยวกับบทบัญญัติทางกฎหมายต่าง ๆ โดยศึกษาเปรี ยบเทียบกับ
หลักกฎหมายของต่างประเทศกับหลักกฎหมายของประเทศไทยแล้วนํามาวิเคราะห์ สรุ ปผล เสนอแนะแนวทาง
และมาตรการแก้ไขปั ญหา

6. ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ

(1) เพื่อทําให้ทราบความหมาย แนวคิด ทฤษฎี หลักเกณฑ์ปัญหาทางกฎหมายเกี่ ยวกับหลักกฎหมาย
ทัว่ ไปของการนําทรัพย์สินมีรูปร่ างและทรัพย์สินไม่มีรูปร่ างเกี่ ยวกับสิ่ งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ มาเป็ นหลักประกัน
การประเมินมูลค่าหลักประกันทางธุรกิจและวิธีการบังคับหลักประกันธุรกิจ
(2) เพื่อทําให้ทราบมาตรการทางกฎหมายในการบังคับใช้ในการนําทรัพย์สินมีรูปร่ างและทรัพย์สินไม่มี
รู ปร่ างเกี่ ยวกับสิ่ งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ มาเป็ นหลักประกัน การประเมินมูลค่าหลักประกันทางธุ รกิ จและวิธีก าร
บังคับหลักประกันธุรกิจเพื่อให้ทรัพย์สินที่นาํ มาเป็ นหลักประกันมีหลายประเภทและไม่ให้หลักประกันที่ นาํ มา
ประกันไว้สูญมูลค่าของสิ นทรัพย์
(3) เพื่อทําให้ทราบถึงปั ญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการบังคับหลักประกันทางธุรกิจที่เกิดจากการนํา
ทรัพย์สินมีรูปร่ างและทรัพย์สินไม่มีรูปร่ างเกี่ยวกับสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ มาเป็ นหลักประกัน การประเมินมูลค่า
หลักประกันทางธุรกิจและวิธีการบังคับหลักประกันธุรกิจ
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(4) เพื่อทําให้ทราบแนวทางในการแก้ไขปั ญหาในกรณี ที่ทรัพย์สินมีรูปร่ างและทรัพย์สินไม่มีรูปร่ าง
เกี่ยวกับสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์บางประเภทไม่อาจนํามาเป็ นหลักประกันได้และปั ญหาที่หลักประกันทางธุรกิจลด
มูลค่าลงจนทําให้เกิดปั ญหาต่อเจ้าหนี้ในการบังคับหลักประกันโดยทางแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการนํา
ทรัพย์สินมีรูปร่ างและทรัพย์สินไม่มีรูปร่ างเกี่ยวกับสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ มาเป็ นหลักประกัน การประเมินมูลค่า
หลักประกันทางธุรกิจและวิธีการบังคับหลักประกันธุรกิจ

7. ผลการวิจัย

ผูร้ ับหลักประกันตามกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจของประเทศไทยจะต้องเป็ นนิ ติบุคคลที่กาํ หนดไว้
ตามกฎหมายแตกต่างกับหลักประกันแบบลอย (Floating Charge) ของประเทศอังกฤษและการประกันหนี้ ดว้ ย
ทรัพย์ (Secured Transactions) ของประเทศสหรัฐอเมริ กามิได้มีการกําหนดห้ามมิให้บุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคล
เป็ นผูร้ ับหลักประกันและไม่ได้กาํ หนดประเภทของผูร้ ับหลักประกัน หากผูท้ ี่เล็งเห็นมูลค่าของทรัพย์สินที่นาํ มา
เป็ นหลักประกันสามารถเข้ามาเป็ นผูร้ ับหลักประกันได้ซ่ ึงอาจเป็ นการเกื้อหนุนกันของธุรกิจที่ตอ้ งพึ่งพาอาศัยกัน
ซึ่ งการกําหนดประเภทของผูร้ ับหลักประกันมิได้เป็ นการรับรองว่าผูร้ ับหลักประกันจะไม่เอารัดเอาเปรี ยบผูใ้ ห้
หลักประกันที่มีอาํ นาจต่อรองน้อยกว่าเนื่องจากป้ องกันการเกิดหนี้ดอ้ ยคุณภาพ (NPL) และการเกิดโอกาสให้ผทู ้ ี่มี
ความพร้อมที่ จะเป็ นผูร้ ับหลักประกันย่อมเป็ นการทําให้เกิ ดการแข่งขันทางธุ รกิ จ รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้ธุรกิ จ
ขนาดกลางและขนาดย่อมเข้าถึงเงินทุนได้ง่ายขึ้น
สิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เป็ นทรัพย์สินมีมูลค่าเนื่ องจากได้รับการคุม้ ครองตามกฎหมายอันเกิดจากทฤษฎี
การปกป้ องคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคและทฤษฎีการแข่งขันทางการค้าที่เป็ นธรรมและมีกฎหมายให้นาํ มาเป็ นหลักประกัน
ได้ตามทฤษฎีความยินยอมโดยปริ ยายและทฤษฎีการจํานองทรัพย์สินในอนาคตที่ผใู ้ ห้หลักประกันมีสิทธิ ใช้ส่ิ ง
บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จนกว่าจะมีเหตุบงั คับหลักประกัน ซึ่งการนําสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มาเป็ นหลักประกัน คือ การ
นําสิ ทธิ ชุมชนหรื อสิ ทธิ ในการใช้ของสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ มาเป็ นหลักประกันทางธุรกิจนั้นจําเป็ นต้องเป็ นสิ ทธิ
ตามที่กฎหมายรับรองและคุม้ ครองให้ แต่ตอ้ งพิจารณาถึงลักษณะของสิ ทธิ คือ ถ้าเป็ นสิ ทธิ ชุมชนที่มิใช่สิทธิของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งแล้วการที่บุคคลใดจะนํามาเป็ นหลักประกันธุรกิจย่อมไม่อาจทําได้แต่บุคคลที่เป็ นเจ้าของคือ
คนในชุมชนนั้น ๆ หากกรณี เป็ นการนํามาเป็ นหลักประกันทางธุ รกิจของวิสาหกิจชุมชนหรื อบริ ษทั ที่ต้ งั ขึ้นจาก
ชุมชนที่มีสิทธิท้ งั หมด เช่น กาแฟดอยช้าง ซึ่งนอกจากจะเกิดจากการตั้งขึ้นของชุมชนแล้วยังมีกระบวนการผลิตที่
เป็ นความลับทางการค้าจึงไม่อาจมีผใู ้ ดเลียนแบบได้ ดังนั้น วิสาหกิจชุมชนหรื อบริ ษทั ที่ก่อตั้งจากคนในชุมชนนั้น
ทั้งหมดย่อมไม่มีขอ้ โต้แย้งในการนําสิ ทธิ ชุมชนมาเป็ นหลักประกัน แต่หากวิสาหกิจชุมชนหรื อบริ ษทั ที่ก่อตั้งจาก
ชุมชนที่เป็ นเพียงบางส่ วนของพื้นที่ที่มีการใช้ส่ิ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ น้ นั อาจจะต้องมีการจัดการกําหนดพื้นที่ที่คน
ในชุ ม ชนที่ มี ส่ วนเกี่ ยวข้อ งเฉพาะพื้นที่ น้ ันที่ จะนํา มาใช้เป็ นหลัก ประกันทางธุ ร กิ จโดยอาศัย อํา นาจตามร่ าง
พระราชบัญญัติสิทธิ ชุมชน พ.ศ. .... ที่ ชุมชนจะเป็ นผูท้ รงสิ ทธิ ที่จะจัดการ บํารุ งรักษา และใช้ประโยชน์อย่าง
เจ้าของรวมตามมาตรา 5 มาตรา 6 และมาตรา 8 โดยคณะกรรมการที่มีชุมชนในการร่ วมตัดสิ นใจเนื่องจากสิ่ งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ ที่มีมูลค่าแม้การคุม้ ครองจะยังมีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริ กาที่ให้
การคุม้ ครองโดยกฎหมายเครื่ องหมายการค้าในการให้ใช้เครื่ องหมายรับรองถ้าหากมีการใช้จนเกิ ดความหมาย
พิเศษ (Secondary Meaning) ย่อมนําไปจดทะเบียนเป็ นเครื่ องหมายการค้าได้ แต่อย่างไรก็ดี สิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
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ยังสามารถใช้กบั ไม้ยืนต้นที่จะมีการกําหนดในกฎกระทรวงจํานวน 58 ชนิ ดด้วย ย่อมเป็ นทรัพย์สินอีกประเภท
หนึ่งที่จะเพิ่มมูลค่าแก่ทรัพย์สินที่จะนํามาเป็ นหลักประกันทางธุรกิจ ส่วนสิ ทธิในการใช้ส่ิ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ น้ นั
ไม่อาจที่จะนํามาเป็ นหลักประกันได้โดยลําพังเนื่องจากผูท้ ี่ได้สิทธิจาํ เป็ นต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ข้ ึนทะเบียนตาม
พระราชบัญญัติคุม้ ครองสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 แต่อาจนํามาเป็ นหลักประกันทางธุรกิจพร้อมกับกิจการ
หรื อไม้ยนื ต้นได้เนื่องจากผูท้ ี่ทาํ การซื้อจากการบังคับหลักประกันสามารถใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ กบั สิ นค้าที่เกิด
จากกิจการหรื อไม้ยนื ต้นที่นาํ มาเป็ นหลักประกันได้ทนั ที
การประเมินมูลค่าสิ่ งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ ที่เป็ นหลักประกันเมื่อทําการพิจารณาการประเมินมูลค่าของ
ประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริ กาที่เกี่ยวกับการประเมินทรัพย์สินทางด้านภาษี โดยประเทศอังกฤษจะมี
หน่วยงานที่เรี ยกว่าสํานักงานประเมินมูลค่า (Valuation Office Agency) ทําหน้าที่ประเมินทรัพย์สินมีรูปร่ างและ
หน่ วยงานประเมินมูลค่าหุ น้ และทรัพย์สิน (Shares and Assets Valuation) ที่ ประเมินมูลค่าทรัพย์สินไม่มีรูปร่ าง
ส่ วนประเทศสหรัฐอเมริ กาจะมีกรมสรรพากร (Internal Revenue Service) ซึ่ งจะมีสาํ นักงานความรับผิดชอบของ
ผูป้ ระกอบวิชาชี พ (Office of Professional) จึ งแตกต่างกับประเทศไทยที่ ไม่มีหน่ วยงานที่ กาํ กับดูแลโดยเฉพาะ
หากมี หน่ วยงานที่ กาํ กับดู แลย่อมทําให้ผูป้ ระเมิ นมูลค่ามี คุณสมบัติและความรู ้ ความสามารถเพียงพอต่อ การ
ประเมิ นมูลค่า ส่ วนวิธีการประเมิ นมูลค่าของประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริ กามี การคิดค้นวิธีการที่
เหมาะกับทรัพย์สินทางปั ญญาต่าง ๆ ซึ่ งประเทศไทยแม้จะมีวิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปั ญญาที่ แต่ไม่มี
วิธีการประเมินสิ่ งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ โดยเฉพาะและมีขอ้ มูลประกอบที่ เหมาะสมด้วยเมื่อพิจารณาถึ งประเทศ
อังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริ กาจะมีขอ้ แตกต่างจากประเทศไทย คือ ผลกระทบทางด้านกฎหมาย ภาษี การเงิน
ข้อสัญญา หรื อด้านธุ รกิ จอื่น ๆ ที่ มีต่อการประเมินมูลค่า จึ งเห็ นว่าต้องมีการกําหนดวิธีการประเมินเฉพาะและ
ข้อมูลประกอบสําหรับสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ รวมทั้งไม้ยืนต้นที่ธนาคารต้นไม้ใช้แต่ยงั มิได้มีการกําหนดให้เป็ น
วิธีการประเมินที่นาํ ไปใช้กบั หน่วยงานอื่น ๆ ด้วย เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่แท้จริ งของสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
การบังคับหลักประกันสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ไม่วา่ จะเป็ นทรัพย์สินหรื อที่เป็ นส่ วนหนึ่งของกิจการตาม
กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจของไทยนั้นมีความแตกต่างกัน หากเป็ นกิจการจะมีการตั้งผูบ้ งั คับหลักประกันที่
เหมือนกับผูด้ ูแลและบังคับหลักประกัน (Receiver) ของประเทศอังกฤษในเรื่ องหลักประกันแบบลอย ส่ วนการ
บังคับทรัพย์สินจะมีลกั ษณะเช่นเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริ กาที่ผรู ้ ับหลักประกันสามารถบังคับได้เองทันทีตาม
Uniform Commercial Code Section 9 ในเรื่ อ งการนํา ทรั พ ย์สิ น มาเป็ นประกัน (Secured Transactions) ซึ่ ง การ
บังคับหลักประกันของผูร้ ับหลักประกันที่มีความรวดเร็ วในการบังคับหลักประกันอาจเกิดความไม่ยตุ ิธรรมในการ
ดําเนิ นการได้อนั ไม่เป็ นไปตามหลักสุ จริ ตทําให้ลูกหนี้ ยงั คงต้องรับผิดในหนี้ ที่เหลือหลังจากบังคับหลักประกัน
แล้ว โดยผูร้ ับหลักประกันอาจทําการจําหน่ายอย่างรวดเร็ วโดยไม่คาํ นึ งถึงราคาที่จะได้รับจึ งควรที่จะมีผบู ้ งั คับ
หลักประกันในการบังคับหลักประกันทุกประเภทเพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมแก่เจ้าของทรัพย์สิน โดยมีการกําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการบังคับหลักประกันอย่างเช่นกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขาย
ทอดตลาด พ.ศ. 2559 ที่จะกําหนดถึงวิธีการเพื่อให้เป็ นไปด้วยความยุติธรรม แต่อย่างไรก็ดี วิธีบงั คับหลักประกัน
ทางธุรกิจในกรณี หนี้ มีจาํ นวนน้อยกว่ามูลค่าของหลักประกันและหลักประกันยังคงมีรายได้เพื่อที่จะนํามาชําระ
หนี้ ได้ในอนาคต เช่น การตั้งผูจ้ ดั การอสังหาริ มทรัพย์หรื อกิ จการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

610

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

มาตรา 360 เพื่อจัดการรายได้ที่เกิดจากอสังหาริ มทรัพย์หรื อกิจการเพื่อนํามาชําระหนี้โดยมีการกําหนดเงื่อนไขว่า
ต้องไม่เป็ นภาระแก่ผรู ้ ับหลักประกันและเพื่อความยุติธรรมแก่ผใู ้ ห้หลักประกัน

8. ข้ อเสนอแนะ

8.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) เรื่ องการกําหนดประเภทของผูร้ ั บหลักประกันตามกฎหมายหลักประกันทางธุ รกิ จควรมีการ
บัญญัติให้ผทู ้ ี่มีความพร้อมในการให้สินเชื่อขออนุญาตเป็ นผูร้ ับหลักประกันโดยการออกกฎกระทรวงโดยอาศัย
อํา นาจตามพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุ ร กิ จ พ.ศ. 2558 มาตรา 7 เพื่ อ เป็ นการคัด กรองผูท้ ี่ จะเป็ นผูร้ ั บ
หลักประกัน
(2) การนําสิ่ งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ ที่เป็ นสิ ทธิ ชุมชนไปเป็ นหลักประกันทางธุ รกิ จจําเป็ นต้องมี การ
กําหนดรายละเอียดเงื่อนไขให้มีการอนุญาตจากหน่วยงานหรื อคณะกรรมการสิ ทธิ ชุมชนตามร่ างพระราชบัญญัติ
สิ ทธิชุมชน พ.ศ. .... และกําหนดวิธีการเพื่อมิให้ชุมชนที่ไม่เกี่ยวข้องต้องถูกบังคับสิ ทธิไปโดยมิชอบ
(3) การประเมิ นมูล ค่า สิ่ งบ่ ง ชี้ ทางภู มิศ าสตร์ แ ละไม้ยืนต้นควรมี ก ารคิ ดวิธี ก ารประเมิ นมูลค่าที่
เหมาะสมและมีการกําหนดให้มีการประเมินโดยคํานึงถึงผลกระทบทางด้านกฎหมาย ภาษี และข้อสัญญา รวมทั้ง
ต้องมีการกําหนดคุณสมบัติของผูป้ ระเมินมูลค่าให้มีความรู ้ความสามารถในการประเมินทรัพย์สินแต่ละประเภท
โดยกําหนดให้สาํ นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่มีการประเมินทรัพย์สินในตลาด
หลักทรัพย์กาํ หนดรายละเอียดในเรื่ องที่กล่าวมาข้างต้น
(4) การบัง คับ หลัก ประกัน จํา เป็ นต้อ งมี ผู ้บัง คับ หลัก ประกัน ที่ ไ ม่ มี ส่ ว นได้เ สี ย ในการบัง คับ
หลัก ประกัน จึ ง ต้อ งมี ก ารแก้ไ ขพระราชบัญ ญัติ ห ลัก ประกัน ทางธุ ร กิ จ พ.ศ. 2558 เพื่ อ ให้ มี อ ํา นาจบัง คับ
หลักประกันทุกประเภทโดยให้กองทะเบี ยนหลักประกันทางธุ รกิ จ กรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า กระทรวงพาณิ ชย์
ควบคุมดูแลและกําหนดวิธีการบังคับหลักประกันเพื่อให้เกิดความชัดเจนถึงหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่ตอ้ งปฏิบตั ิ
ต่อไป รวมทั้งอาจมี การนํา วิธี การตั้งผูจ้ ัด การอสังหาริ มทรั พ ย์หรื อกิ จ การเพื่อ ให้เกิ ดความเป็ นธรรมทั้ง ผูใ้ ห้
หลักประกันและผูร้ ับหลักประกัน
8.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) เจตนารมณ์ของกฎหมายหลักประกันทางธุ รกิ จเพื่อให้ธุรกิ จขนาดกลางและขนาดย่อมเข้า ถึ ง
เงินทุนในระบบได้และหลุดพ้นจากเงินทุนนอกระบบ จึงควรมีการศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติในการขออนุญาตเป็ น
ผูร้ ับหลักประกัน
(2) การนําสิ่ งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ ที่เป็ นสิ ทธิ ชุมชนมาเป็ นหลักประกันทางธุ รกิ จต้องมีการศึกษาถึง
รายละเอียดของคณะกรรมการสิ ทธิ ชุมชนตามร่ างพระราชบัญญัติสิทธิ ชุมชน พ.ศ. .... และการแบ่งสิ ทธิ ชุมชนที่
จะนํามาเป็ นหลักประกันทางธุรกิจ
(3) การตั้งหน่ วยงานเพื่อกํากับดูแลในเรื่ องคุ ณสมบัติผูป้ ระเมินมูลค่า วิธีการประเมินมูลค่า และ
ข้อมูลประกอบที่ใช้ประเมินมูลค่าสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และไม้ยนื ต้นจําเป็ นต้องมีการศึกษารายละเอียดเพิม่ เติม
(4) การบังคับหลักประกันย่อมมีข้ นั ตอนและวิธีการที่หลากหลายจึงควรกําหนดให้มีความชัดเจน
ในทางปฏิบตั ิ จึงควรทําการศึกษาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการบังคับหลักประกันด้วย
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การให้ ความสํ าคัญและการรับรู้ กลยุทธ์ การตลาดบริการ (Q-MARK)
ของลูกค้ าร้ านเบเกอรี่ในจังหวัดภูเก็ต
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การศึกษาการให้ความสําคัญและการรับรู ้กลยุทธ์การตลาดบริ การ (Q-MARK) ของลูกค้าร้านเบเกอรี่ ใน
จังหวัดภูเก็ต มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการให้ความสําคัญกับกลยุทธ์การตลาดบริ การ (Q-MARK) จําแนกตาม
ลักษณะประชากรของลูกค้า และ 2) ศึ กษาการรั บรู ้ กลยุทธ์การตลาดบริ การ (Q-MARK) จําแนกตามลักษณะ
ประชากรของลูกค้า การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากลูกค้าร้านเบเกอรี่ ใน
จังหวัดภูเก็ต จํานวน 400 คน แล้วนํามาวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย Independent Sample t-test
และ One-Way ANOVA ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผลการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นชายและหญิงเท่ากัน
มีอายุ 20 ปี หรื อตํ่ากว่า กําลังศึ กษาหรื อมีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีสถานภาพโสด และมีรายได้ 10,000 บาท
หรื อตํ่ากว่า ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 1) ลูกค้าเพศชายให้ความสําคัญกับกลยุทธ์ดา้ นคุณภาพผลิตภัณฑ์
มากกว่าลูกค้าเพศหญิง และลูกค้าที่มีระดับการศึกษาตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ให้ความสําคัญกับกล
ยุทธ์ดา้ นการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการมากกว่าลูกค้าที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. และสูง
กว่า และยังพบว่า 2) ลูกค้าเพศหญิงรับรู ้การใช้กลยุทธ์ราคาเหมาะสมกับตลาดมากกว่าลูกค้าเพศชาย และลูกค้าที่มี
ระดับการศึกษาตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. รับรู ้การใช้กลยุทธ์การสื่ อสารตลาดแบบบูรณาการมากกว่า
ลูกค้าที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. และสู งกว่า และลูกค้าที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ปวช. รับรู ้การใช้กลยุทธ์การสื่ อสารตลาดแบบบูรณาการมากกว่าลูกค้าที่มีระดับการศึกษาหรื อกําลังศึกษา
ปริ ญญาตรี และสูงกว่าอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ

คําสําคัญ: กลยุทธ์การตลาดบริ การสําหรับธุรกิจเบเกอรี่ (Q-MARK) ร้านเบเกอรี่ จังหวัดภูเก็ต
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ABSTRACT

This quantitative study aimed 1) to explore whether customers of different demographic profiles placed
different degrees of importance on service marketing strategies for bakery shops (Q-MARK) in Phuket and 2) to
explore customer perceptions of the application of those strategies differently based on their demographic
characteristics. Data were collected from 400 customers of bakery shops in Phuket, and later were analyzed
employing percentage, means, independent sample t-test and One-Way ANOVA. The results showed that
respondents were equally divided among male and female. Most of them were single of 20 years old or lower,
held a bachelor’s degree or currently a bachelor’s student, having an income of less than 10,000 baht per month.
The hypothesis testing found that male customers significantly placed more importance on the quality dimension
of Q-MARK than female customers and customers having an educational level of lower than high school were
more significantly aware of integrated marketing communication effort than customers with high school
education or equivalent and those with bachelor’s degrees or higher. The results also showed that female
customers were more aware of whether the pricing strategy is suitable for the particular market than male
customers and customers having an educational level of lower than high school diplomas/vocational certificates
were more aware of integrated marketing communication strategy than those with high school
diplomas/vocational certificates and higher. Customers with high school diplomas/vocational certificates were
more aware of integrated marketing communication strategy than those having or currently pursuing bachelor’s
degrees and higher.
KEYWORDS: service marketing strategy for bakery business (Q-MARK), bakery shops, Phuket province

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

การรับประทานขนมปั ง ขนมอบเป็ นที่นิยมมานาน และได้เผยแพร่ จนได้รับความนิยมแพร่ หลายกลายมา
เป็ นอาหารหลักประจําวัน มีการพัฒนารู ปแบบของขนมออกเป็ นอาหารเช้า กลางวัน เย็น เค้กและของหวานต่างๆ
และสามารถรับประทานร่ วมกับชากาแฟได้ดว้ ย ปั จจุบนั ขนมอบเบเกอรี่ ได้รับความนิ ยมทัว่ โลก มีการพัฒนา
รู ปแบบของขนมอย่างต่อเนื่ อง ให้สามารถรับประทานได้ในทุกโอกาส ทุกเวลาและทุกสถานที่ (ศูนย์วิจยั กสิ กร
ไทย, 2551) อุตสาหกรรมเบเกอรี่ มีแนวโน้มเจริ ญเติบโตอย่างต่อเนื่ อง จากพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในเมืองที่มีชีวิตที่
เร่ งรี บและต้องการความสะดวกสบายในการรับประทานอาหารว่าง โดยปริ มาณการบริ โภคขนมปั งของคนไทยที่
ยังมีเพียง 2-3 กิ โลกรัมต่อคนต่อปี ถือว่ายังน้อยเมื่อเที ยบกับต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น 10-15 กิ โลกรัมต่อคนต่อปี
หรื อรัสเซี ย 80-90 กิโลกรัมต่อคนต่อปี จึงยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก ในด้านปริ มาณการผลิตก็มีอตั ราเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่ องเฉลี่ย 5.8-6.5 เปอร์ เซ็นต์ต่อปี โดยในปี 2557 ไทยมีการผลิตเบเกอรี่ มากกว่า 176,000 ตัน ในด้าน
สภาวะการแข่งขันนอกจากแบรนด์ใหญ่ เช่น ฟาร์มเฮาส์ เอสแอนด์พี และซีพี การเปิ ดร้านกาแฟ ร้านเบเกอรี่ ขนาด
เล็กในชุมชนเมือง และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆทําให้ผบู ้ ริ โภคมีทางเลือกมากขึ้น และเพิ่มการแข่งขันในตลาดเบเกอรี่
มากยิ่งขึ้น มูลค่ารวมของการตลาดร้านเบเกอรี่ ในชุมชนเมืองมีอตั ราการเติบโตเพิ่มขึ้น 9 เปอร์ เซ็นต์ต่อปี และ
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เติ บโตอย่างต่อเนื่ อง ปั จจุ บันตลาดเบเกอรี่ ของไทยมี มู ลค่าประมาณ 22.3 พันล้านบาท เติ บโต 7 เปอร์ เซ็ น ต์
แบ่งเป็ นขนมปั ง 12.8 พันล้านบาท เค้ก 5 พันล้านบาท พายและขนมอบ 4.4 พันล้านบาท อุตสาหกรรมเบเกอรี่
ไทยมีแนวโน้มที่จะเติบโตต่อไป เพราะตลาดเบเกอรี่ ยงั ไม่ถึงจุดอิ่มตัว โดยเฉพาะในส่ วนของเบเกอรี่ สดยังเป็ น
การแข่งขันกันเองของผูผ้ ลิตในประเทศเป็ นสําคัญไม่ว่าจะเป็ นรายใหญ่หรื อรายเล็ก เพราะผูผ้ ลิตไทยเหล่านี้ มี
ความเข้าใจดี ว่าผูบ้ ริ โภคคนไทยมีแนวโน้มความต้องการรู ปแบบและรสชาติอย่างไร (ประเวศวุฒิ ไรวา, 2559)
ดังนั้น การที่ธุรกิจเบเกอรี่ จะอยูร่ อดได้หรื อไม่น้ นั ผูป้ ระกอบการจะต้องสร้างตราสิ นค้า และบริ การให้เป็ นที่รู้จกั
ของผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมายให้สามารถจดจําได้ และผลิตสิ นค้าที่มีคุณภาพ รวมไปถึงบริ การที่แตกต่างจากคู่แข่ง
โอกาสที่จะประสบความสําเร็ จในธุรกิจนี้ จะต้องมีผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นในสายตาผูบ้ ริ โภค และรักษาคุณภาพให้
สมํ่าเสมอ รวมทั้งต้องปรับรู ปแบบสิ นค้าให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อสร้างความพึง
พอใจสู งสุ ดในการบริ โภค และให้กลับมาใช้บริ การอีกครั้ง (กนิ ษฐ์กานต์ พรหมราษฎร์ , 2556) เพราะฉะนั้นการ
เลื อ กลงทุ น ในพื้ น ที่ ที่ มี ก ารเติ บ โตทางการท่ อ งเที่ ย วสู ง จึ ง ถื อ เป็ นโอกาสในการประกอบธุ ร กิ จ ให้ป ระสบ
ความสําเร็ จได้ จังหวัดภูเก็ตจึงถือเป็ นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจลงทุน ด้วยจังหวัดภูเก็ตเป็ นจังหวัดที่มีอตั ราการ
เติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างก้าวกระโดดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ซึ่งมีจาํ นวนนักท่องเที่ยวและผูม้ าเยี่ยม
เยือน 5.47 ล้านคน และในปี 2559 เพิ่มเป็ น 13.41 ล้านคน (สํานักงานสถิติจงั หวัดภูเก็ต, 2561) จังหวัดภูเก็ตมี
ร้ า นเบเกอรี่ เปิ ดให้ บ ริ การจํา นวนมากเพื่ อ ให้ บ ริ การทั้ง คนท้อ งถิ่ น และนัก ท่ อ งเที่ ย ว ในเว็บ ไซต์ ว งใน
Wongnai.com ซึ่ งเป็ นเว็บไซต์ที่ได้รับการยอมรับเรื่ องการแนะนําร้านอาหารประเภทต่างๆ ได้เผยแพร่ บทความ
เรื่ อง “50 ร้านเค้กในภูเก็ต สายหวานต้องตามไปเช็กอิน” (2561) เพื่อแนะนําร้านเบเกอรี่ ที่นกั ท่องเที่ยวควรไปชิม
และเว็บไซต์ TripAdvisor ได้เผยแพร่ บทความแนะนํา 25 ร้านเบเกอรี่ ที่ควรไปชิมในจังหวัดภูเก็ต (2561) ซึ่ งเป็ น
สัญญาณบ่ งชี้ ว่ามี ร้านเบเกอรี่ ที่มีคุณภาพจํานวนมากในจังหวัดภูเก็ต คณะผูว้ ิจยั จึ งมี ความสนใจศึ กษาการให้
ความสําคัญและการรับรู ้กลยุทธ์การตลาดบริ การสําหรับธุ รกิจเบเกอรี่ (Q-MARK) ของธุ รกิ จเบเกอรี่ ในจังหวัด
ภูเก็ต เพื่อนําผลการศึ กษามาเป็ นแนวทางให้ผูป้ ระกอบการร้านเบเกอรี่ ในจังหวัดภูเก็ตใช้ในการบริ หารจัดการ
และพัฒนาธุรกิจเบเกอรี่ รวมทั้งการจัดทํากลยุทธ์การตลาดบริ การ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคและสามารถแข่งขันกับร้านคู่แข่งได้ ในการกําหนดตัวแปรเพื่อสร้างเป็ นกรอบแนวคิดการวิจยั ผูว้ ิจยั
พบว่ามีงานวิจยั ที่ ใช้ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด 7p หรื อ 4p จํานวนมาก ในงานวิจยั นี้ จึ งเลือกใช้กลยุทธ์
การตลาดบริ การสําหรับธุรกิจเบเกอรี่ (Q-MARK) ซึ่ งเป็ นโมเดลกลยุทธ์ที่พฒั นาโดยกนิ ษฐ์กานต์ พรหมราษฎร์
(2556) ซึ่ งเป็ นโมเดลรู ป แบบใหม่ และมี ค วามน่ า สนใจมาพัฒ นาเป็ นกรอบการวิ จัย กลยุท ธ์ Q-MARK
ประกอบด้วย Q = Quality Product คุ ณภาพผลิ ตภัณฑ์ M = Marketable Price of IMC ราคาเหมาะสมกับตลาด
และการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ A = Attractive Ambiance สภาพแวดล้อมดึ งดูดให้ลูกค้าเข้าร้าน R =
Retail Strategy (Bakery Store Atmosphere + Welcoming Display) การสร้างสรรค์บรรยากาศ และการจัดระบบ
การแสดงผลิตภัณฑ์ และK = Key Bakery Service Staff บุคลากรที่ทาํ งานเชิงรุ ก

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อศึกษาความสําคัญของกลยุทธ์การตลาดบริ การสําหรับธุรกิจเบเกอรี่ (Q – MARK) ในมุมมองของ
ลูกค้าจําแนกตามลักษณะประชากร
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(2) เพื่อศึ กษาการรับรู ้กลยุทธ์การตลาดบริ การสําหรับธุ รกิ จเบเกอรี่ (Q-MARK) ในมุมมองของลูกค้า
จําแนกตามลักษณะประชากร

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ความสําคัญและการรับรู ้ Q-MARK
1. กลยุทธ์การสร้างสรรค์บรรยากาศ
2. กลยุทธ์บุคลากรทํางานเชิงรุ ก
3. กลยุทธ์การจัดสภาพแวดล้อมดึงดูดให้เข้าร้าน
4. กลยุทธ์การจัดระบบการแสดงผลิตภัณฑ์
5. กลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ
6. กลยุทธ์คุณภาพผลิตภัณฑ์
7. กลยุทธ์ราคาเหมาะสมกับตลาด

ลักษณะทางประชากร
1. เพศ
4. สถานภาพ
2. อายุ
5. อาชีพ
3. ระดับการศึกษา
6. รายได้

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 การเก็บข้ อมูลเชิงปริมาณ ประชากรเป้ าหมาย คือ ลูกค้าของร้านเบเกอรี่ ในจังหวัดภูเก็ต ซึ่ งไม่ทราบ
จํานวนที่แน่นอน ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคํานวณของ Yamane (1967) จึงใช้วธิ ีการคํานวณ
แบบไม่ทราบจํานวนที่แน่นอน ที่ระดับความเชื่อมัน่ 0.05 และความคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 5 ซึ่ งคํานวณแล้ว
ควรเก็บข้อมูล 400 ชุด ใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างตามสะดวก
4.2 ตัวแปรทีศ่ ึกษา ประกอบด้วย 2 ตัวแปร
(1) ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ลักษณะประชากร ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และ
รายได้
(2) ตัวแปรตาม ได้แก่ กลยุทธ์การตลาดบริ การสําหรับธุรกิจเบเกอรี่ (Q-MARK) ประกอบด้วย 7 กลยุทธ์
1. กลยุทธ์การสร้างสรรค์บรรยากาศ (การจัดตกแต่งร้านและการจัดวางสิ นค้าที่สวยงามดึงดูดความ
สนใจของลูกค้าในการเข้าใช้บริ การ)
2. กลยุทธ์บุคลากรทํางานเชิงรุ ก (การพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถและมีประสิ ทธิภาพในการ
ให้บริ การลูกค้า)
3. กลยุทธ์การจัดสภาพแวดล้อมดึงดูดให้เข้าร้าน (การออกแบบร้านให้สะดุดตา ดึงดูดความสนใจ
ของลูกค้า)
4. กลยุทธ์การจัดระบบการแสดงผลิตภัณฑ์ (การสร้างเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากร้านอื่น ๆ เบเกอรี่
รสชาติอร่ อยและได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของลูกค้า)
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5. กลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ (การประยุกต์ใช้สื่อและการติดต่อสื่ อสารไปยัง
ลูกค้าในหลายรู ปแบบ เช่น การโฆษณา การประชาสัมพันธ์)
6. กลยุทธ์คุณภาพผลิตภัณฑ์ (การใช้วตั ถุดิบที่มีคุณภาพ รสชาติอร่ อย ได้มาตรฐานเดียวกัน)
7. กลยุทธ์ราคาเหมาะสมกับตลาด (การตั้งราคาให้มีความเหมาะสมกับลักษณะของเบเกอรี่ และ
ราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับคุณาภาพของผลิตภัณฑ์)
4.3 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั ใช้แบบสอบถามจํานวน 400 ชุด ในการเก็บข้อมูล โดยแบ่งเป็ น 2 ส่วนหลัก
ส่ วนที่ 1 คําถามเชิงประชากรเป็ นตัวเลือก ส่ วนที่ 2 ถามเกี่ยวกับความสําคัญ และส่ วนที่ 3 ถามเกี่ยวกับการรับรู ้
โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีระดับความสําคัญหรื อเห็นด้วยตั้งแต่ 1 ถึง 5 โดยที่ 1 มีระดับความสําคัญ/
เห็ นด้วยน้อยที่ สุด และ 5 มี ระดับความสําคัญ/เห็ นด้วยมากที่ สุด คณะผูว้ ิจัยได้ตรวจสอบความเที่ ยงตรงของ
แบบสอบถามด้วยวิธี IOC โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญจํานวน 3 ท่าน และหาค่า Cronbach Alpha สําหรับแต่ละตัวแปรเพื่อ
ตรวจสอบความเชื่อถือได้ของเครื่ องมือก่อนนําไปเก็บข้อมูล โดยมีค่าอยูร่ ะหว่าง 0.74 – 0.98
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
(1) แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400
ชุด เมื่อผูว้ จิ ยั รวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดแล้ว ได้ทาํ การตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถาม เพื่อ
ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามขั้นตอนต่อไป
(2) แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการศึกษาและค้นคว้าจากข้อมูลเอกสารวิชาการ
บทความ สื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนํามาเป็ นข้อมูลเบื้องต้นในการวิจยั
4.5 การวิเ คราะห์ ข้ อ มู ล ผูว้ ิจัย นํา ข้อ มู ล ที่ ไ ด้รั บจากแบบสอบถามมาประมวลผลโดยใช้โ ปรแกรม
สําเร็ จรู ปทางสถิติ เพื่อคํานวนณหาค่าสถิติต่างๆ ทั้งสถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ขอ้ มูล เช่น ค่าร้อยละ และ
ค่าเฉลี่ย และสถิติเชิงอนุมานในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ Independent Sample t-test และ One-way ANOVA
โดยใช้ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05

5. สรุ ปผลการวิจัย

จากการศึกษาการให้ความสําคัญและการรับรู ้กลยุทธ์การตลาดบริ การสําหรับธุรกิจเบเกอรี่ (Q-MARK)
ของธุรกิจเบเกอรี่ ในจังหวัดภูเก็ต พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นเพศชายและเพศหญิงจํานวนเท่ากัน มีอายุ 20 ปี
หรื อตํ่ากว่า คิดเป็ นร้อยละ 35.0 สําเร็ จหรื อกําลังศึกษาในระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 63.2 มีสถานภาพโสด
คิดเป็ นร้อยละ 65.5 โดยผูบ้ ริ โภคมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 บาทหรื อตํ่ากว่า คิดเป็ นร้อยละ 34.8
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการให้ความสําคัญของผูบ้ ริ โภคในการใช้กลยุทธ์การตลาดบริ การสําหรับธุรกิจเบ
เกอรี่ (Q-MARK) พบว่าค่าเฉลี่ยการให้ความสําคัญของผูบ้ ริ โภคต่อการใช้กลยุทธ์การตลาดบริ การสําหรับธุรกิจเบ
เกอรี่ (Q-MARK) เรี ยงตามลําดับได้ดงั นี้ กลยุทธ์คุณภาพผลิตภัณฑ์ (4.45) กลยุทธ์การจัดการสภาพแวดล้อมดึงดูด
(4.30) กลยุทธ์บุคลากรทํางานเชิงรุ ก (4.27) กลยุทธ์การสร้างบรรยากาศ (4.07) กลยุทธ์การจัดการระบบการแสดง
ผลิตภัณฑ์ (3.79) กลยุทธ์ราคาเหมาะสมกับตลาด (3.77) และกลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ (3.44)
ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของอัญธิ กา แก้วศิริ (2560) ที่พบว่าผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญกับปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์มาก
ที่สุด
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6. ผลการทดสอบสมมติฐานและอภิปรายผล

สมมติฐานที่ 1 ลูกค้าที่มีลกั ษณะทางประชากรแตกต่างกันจะให้ความสําคัญกับกลยุทธ์การตลาดบริ การ
(Q – MARK) ที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 1 ความแตกต่างของลักษณะทางประชากรและกลยุทธ์การตลาดบริ การ (Q-MARK)
ตัวแปร
กลยุทธ์คุณภาพผลิตภัณฑ์
กลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ

ลักษณะทางประชากร
เพศ
ระดับการศึกษา

t-test
1.93*

ANOVA
2.72*

sig
0.05
0.02

กลยุทธ์การตลาดบริ การสําหรับธุรกิจเบเกอรี่ (Q-MARK) ด้านกลยุทธ์คุณภาพผลิตภัณฑ์มีความสําคัญ
แตกต่างกันตามลักษณะประชากรด้านเพศอย่างมี นัย สําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 กล่าวคื อลูกค้าเพศชายให้
ความสําคัญมากกว่าเพศหญิง ซึ่ งอาจสนใจมิติอื่นมากกว่า เช่น ราคา และลูกค้าที่ มีระดับการศึ กษาต่างกันให้
ความสําคัญกับกลยุทธ์ Q-MARK ด้านกลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิ ติ เมื่ อ ใช้ส ถิ ติ LSD วิเ คราะห์ ต่ อ พบว่า ลู ก ค้า ที่ มี ร ะดับ การศึ ก ษาตํ่า กว่า มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย/ปวช. ให้
ความสําคัญมากกว่าลูกค้าที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึ กษาตอนปลาย/ปวช. และสู งกว่า ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของกิตติภพ สงเคราะห์ (2555) ที่พบว่าลูกค้าที่มีเพศและระดับการศึกษาแตกต่างกันให้ความสําคัญกับปั จจัยส่วน
ประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริ มการตลาดแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 ลูกค้าที่มีลกั ษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกันจะรับรู ้กลยุทธ์การตลาดบริ การ (Q –
MARK) ที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 2 ความแตกต่างของลักษณะทางประชากรศาสตร์และการรับรู ้กลยุทธ์การตลาดบริ การ (Q-MARK)
ตัวแปร
กลยุทธ์ราคาเหมาะสมกับตลาด
กลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ

ลักษณะทางประชากร
เพศ
ระดับการศึกษา

t-test
2.07*

ANOVA
2.72*

sig
0.04
0.02

ลูกค้าที่ มีเพศต่างกันจะรับรู ้กลยุทธ์ Q-MARK ด้านกลยุทธ์ราคาเหมาะสมกับตลาดแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ โดยลูกค้าเพศหญิงให้ความสําคัญมากกว่าลูกค้าเพศชาย ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ กานดา
เสื อจําศี ล (2555) ที่ พบว่าผูบ้ ริ โภคที่ มีเพศต่างกันให้ความสําคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านราคา
แตกต่างกัน นอกจากนี้ ยังพบว่าลูกค้าที่มีระดับการศึกษาต่างกันจะรับรู ้กลยุทธ์ Q-MARK ด้านกลยุทธ์การสื่ อสาร
การตลาดแบบบู ร ณาการแตกต่ า งกัน เมื่ อ ใช้ส ถิ ติ LSD วิ เ คราะห์ ต่ อ พบว่า ลู ก ค้า ที่ มี ร ะดับ การศึ ก ษาตํ่า กว่า
มัธยมศึ กษาตอนปลายรั บรู ้ การใช้ก ลยุท ธ์ ก ารสื่ อ สารตลาดแบบบู รณาการมากกว่า ลูกค้าที่ มี ระดับ การศึ ก ษา
มัธยมศึ กษาตอนปลาย/ปวช. และสู งกว่า รวมทั้ง ลูกค้าที่ มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จะรับรู ้
มากกว่าลูกค้าที่ มีระดับการศึ กษาหรื อกําลังศึ กษาในระดับปริ ญญาตรี และสู งกว่าอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติซ่ ึ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของเครื อมาศ มีเกษม (2554) ที่พบว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันส่ วนใหญ่
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ส่ งผลให้กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกบริ โภค
อาหารจานด่วนในด้านต่างๆ ที่แตกต่างกัน

8. ข้ อเสนอแนะ

8.1 ข้ อเสนอแนะจากการวิจยั
(1) ในการประกอบธุรกิจเบเกอรี่ ผูป้ ระกอบการควรตระหนักถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็ นลําดับ
แรก เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญมากที่สุด ลูกค้าต้องการได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ผูป้ ระกอบการควรใส่
ใจในทุกขั้นตอนการผลิตให้มีมาตรฐานเดียวกัน มีการปรับปรุ งและพัฒนาคุณภาพของสิ นค้าให้มีความแปลก
ใหม่ ซึ่งการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีความแปลกใหม่จะเป็ นการสร้างความได้เปรี ยบเหนือคู่แข่ง เป็ นการ
รักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่
(2) ผูป้ ระกอบการควรใช้กลยุทธ์การตลาดในการดําเนินธุรกิจเพื่อรักษากลุ่มลูกค้าและเพิ่มยอดการ
จําหน่ายผลิตภัณฑ์ โดยวางแผนกลยุทธ์ในแต่ละด้านให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า เช่น ด้านผลิตภัณฑ์ ผูป้ ระกอบการ
ต้องคํานึ งถึงรสชาติและคุณภาพของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ เป็ นหลัก รวมถึงความหลากหลายทางด้านผลิตภัณฑ์ และ
ความสดใหม่ของผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ควรกําหนดราคาให้เหมาะสมกับคุณภาพและปริ มาณของสิ นค้า ด้านการ
ส่งเสริ มทางการตลาด ใช้การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่ อ Social Media และด้านการสื่ อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ ควรใส่ ใจในบรรจุภณ
ั ฑ์ เช่น หากลูกค้าซื้ อกลับบ้าน ควรจัดกล่องให้เหมาะสมกับเบเกอรี่ ที่ขายและ
ภาพลักษณ์ของร้าน รวมไปถึงการจัดโปรโมชัน่ ลด แลก แจก แถม เพื่อดึงดูดความสนใจให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริ การ
8.2 ข้ อเสนอแนะเพื่อทําการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) การศึ กษาครั้ งนี้ เก็บข้อมูลเฉพาะผูบ้ ริ โภคชาวไทยในจังหวัดภูเก็ต ซึ่ งหากทําการศึ กษาครั้ง
ต่อไป ผูว้ ิจยั แนะนําให้เก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดิ นทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ต เพื่อเปรี ยบเทียบ
ความแตกต่างของพฤติกรรมการให้ความสําคัญและการรับรู ้ Q-MARK ระหว่างผูบ้ ริ โภคชาวไทยและชาวต่างชาติ
(2) ควรศึกษาเปรี ยบเทียบเกี่ยวกับปั จจัยความสําเร็ จของร้านเบเกอรี่ ในจังหวัดท่องเที่ยวอื่นๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงจุดแข็งจุดอ่อนของธุ รกิ จ ซึ่ งเป็ นโอกาสในการนําข้อมูลไปใช้ปรับปรุ ง และพัฒนาประสิ ทธิ ผลและ
ประสิ ทธิภาพของการประกอบธุรกิจ
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การวิจัย เรื่ อ ง “การส่ ง เสริ ม การตลาดผลิ ต ภัณ ฑ์ผ า้ ปั ก ชนเผ่า ม้ง บ้า นแม่ ส าน้อ ย ด้ว ยระบบดิ จิ ทัล
คอมเมิ ร์ซภายใต้โครงการส่ งเสริ มการตลาดของผลิ ต ภัณ ฑ์หนึ่ งตําบลหนึ่ งผลิ ต ภัณฑ์ (OTOP) อําเภอแม่ริ ม
จังหวัดเชียงใหม่” มีวตั ถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบดิจิทลั คอมเมิร์ซในการส่ งเสริ มการตลาดของผลิตภัณฑ์หนึ่ ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของชุมชนบ้านแม่สาน้อย ตําบลโป่ งแยง อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ คณะผูว้ จิ ยั
ได้ดาํ เนิ นการสํารวจจากผูป้ ระกอบการ โดยกลุ่มตัวอย่างจากผูป้ ระกอบการ OTOP กลุ่มตัวอย่างอายุ 41-50 ปี
มีจาํ นวนมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 52.5 รองลงมาคือ มีอายุมากกว่า 50 ปี ขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 28.8 รองลงมาคือ
มีอายุ 20-40 คิดเป็ นร้อยละ 18.7 ในด้านการศึ กษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างจบการศึ กษาในระดับประถมศึ กษาปี ที่ 6
มีจาํ นวนคิดเป็ นร้อยละ 27.3 จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 3 หรื อ ปวช คิดเป็ นร้อยละ 25 จบการศึกษาใน
ระดับมัธยมศึ กษาปี ที่ 6 หรื อ ปวส. คิ ดเป็ นร้ อยละ 12.4 ผูไ้ ม่ได้ศึกษา คิ ดเป็ นร้อยละ 14.6 และอื่ น ๆ คิ ดเป็ น
ร้อยละ 20.7 พฤติกรรมการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศด้านแอพพลิเคชันที่นิยมใช้ได้แก่โปรแกรมไลน์ เฟซบุค
และเว็บไซต์ข่าวสาร ในด้านแอพพลิ เคชันที่ ไม่นิยมใช้ได้แก่ แมสเซสเจอร์ อิ นสตราแกรม ทวิสเตอร์ ยูทูป
โปรแกรมส่ งอีเมล และ กูเกิ้ล ด้านทักษะของผูต้ อบแบบสํารวจพบว่า ทักษะการใช้งานอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์
อยูใ่ นระดับน้อย ทักษะการใช้งานสื่ อออนไลน์มีความชํานาญในการใช้อยูใ่ นระดับน้อย ส่วนความต้องการใช้งาน
สื่ อออนไลน์เพื่อการตลาดดิจิทลั อยูใ่ นระดับมาก ความต้องการให้จดั อบรมเรี ยงลําดับความต้องการในระดับมาก
ไปน้อย คือ การประยุกต์ดา้ นการตลาดออนไลน์ รองลงมาคือ การใช้เทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์ และการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน เมื่อศึกษาข้อมูลของชุมชนแล้วได้นาํ ข้อมูลไปประกอบการพัฒนาระบบ
ดิ จิทลั คอมเมิร์ซที่ เหมาะสมกับชุมชนจัดทําในรู ปแบบวีดิทศั น์เกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์และการนําเสนอรายละเอี ยด
สิ นค้าในรู ปแบบเว็บไซต์ หลังจากพัฒนาระบบงานแล้วได้จดั อบรมให้กบั ผูป้ ระกอบการเพื่อให้สามารถบริ หาร
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จัดการข้อมูลและเพิ่มช่องทางการตลาดดิ จิทลั ได้โดยจัดอบรมเกี่ ยวกับ 1) อบรมถ่ายทอดความรู ้ทางการตลาด
2) อบรมเชิงปฏิบตั ิการถ่ายทอดความรู ้ดา้ นการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั และ 3) อบรมเชิงปฏิบตั ิการถ่ายทอดความรู ้
ด้านการใช้ระบบดิ จิทลั คอมเมิ ร์ช และวัดผลสัมฤทธิ์ การอบรม พบว่า ผลการวิเคราะห์การทดสอบก่อนเรี ยน
มีค่าเฉลี่ย 7.25 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 2.286 และผลการทําแบบทดสอบหลังเรี ยน (Post-test) มีค่าเฉลี่ย คือ
15.76 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน คือ 1.553 t-test ค่า t คือ -47.382 ,df = 79 และ Sig = 0.000 แต่เมื่อทดสอบทาง
เดียว ค่า Sig = 0.000/2=0.000 (1-tailed) ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ก่อนและหลังการทดสอบมีความแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05 แสดงให้เห็นว่าการถ่ายทอดองค์ความรู ้ให้แก่ผปู ้ ระกอบการมีประสิ ทธิ ภาพ
คณะผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการประเมินความพึงพอใจในการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ ทดสอบ ติดตั้ง การนําไปใช้งานของ
ระบบดิจิทลั คอมเมิร์ซ จากผูเ้ ข้าร่ วมอบรม พบว่า ค่าเฉลี่ยในภาพรวมของการอบรมเชิงปฏิบตั ิการของโครงการนี้
4.34 จัดอยูใ่ นระดับความพึงพอใจในระดับมาก
คําสําคัญ: ดิจิทลั คอมเมิร์ซ, อีคอมเมิร์ซ, ตลาดดิจิทลั , การตลาด, หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์, แม่ริม

ABSTRACT

The Research development of Promoting Hmong Handicraft Products of Ban Mae Sa Noi using Digital
Commerce Under the Marketing Promotion Program of One Tambon One Product ( OTOP) ,
Mae Rim district, Chiangmai Province aims to develop digital commerce to promote the marketing of OTOP
products in Ban Mae Sa Noi, Mae Rim district, Chiang Mai province. The researcher conducted a survey of
entrepreneurs, representative sample which most of them were aged 40-50 years accounted for 52.5 percent.
Secondly, it was more than 60 years old, accounting for 28.8%, followed by the age of 20-40 years old, 18.7%.
In the study, it was found that the proportion in the sixth grade was 27.3% . Graduated in secondary school or
vocational school, 25%. Graduated in High School, 12.4%. The non-educated people, 14.6%. And others
accounted for 20.7% . From the survey, we found that in the topic of information technology’s behaviors, most
of the respondents use smartphones for using Line, using Facebook, and reading news in websites. The behaviors
which are not popular for most of respondents are using the following mobile applications including Messenger,
Instagram, Twitter, and YouTube, sending email, and searching on search engines. Most of them have daily usage
on mobile applications. The information technology’s skills of the respondents are as follows. The respondents
have less skilled in using computer equipment, have less skilled in online media, and have a high demand on
using online media for digital marketing. The levels of training needs in descending order are the topic of online
marketing applications, social media technology, and the use of information technology in everyday life. When
study the information of the community, we have put the information into the development of digital commerce,
which is appropriate for the community, made in the form of video, convey the knowledge about the product and
present the product details in the form of a website. When developing the system, training was provided to
operators to manage the data and increase the digital marketing channels. Based on the survey, the researcher
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conducted training sessions: 1) marketing knowledge transfer, 2) digital literacy workshop, and 3) digital
commerce literacy workshop. After trainings, the training achievement was measured using pre-test and post-test
scores. For pre-test, the mean of the respondents’ scores was 7.25 with the standard deviation of 2.286. The mean
of post-test scores was 15.76 with the standard deviation of 1.553. From the t-test, the t-value was -47.382, df =
79, and Sig = 0.000. For one-tailed t-test, the value of significant is less than 0.05, which means that the difference
between the mean of pre-test scores and the mean of post-test scores was statistically significant with the confident
level of 95% . The result shows that the trainers can clearly and effectively transfer knowledge to OTOP
entrepreneurs. After conducting a survey of the satisfaction of digital commerce workshop on participants, the
researchers found that the mean of overall satisfaction was 4.34, rated at a high level of satisfaction.
KEYWORDS: Digital Commerce, E-Commerce, Digital Marketing, Market, OTOP, Maerim

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่แบ่งการปกครองออกเป็ น 11 ตําบล 92 หมู่บา้ น มีวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับ
การจดทะเบียนแล้วกว่า 109 ราย และมีผลิตภัณฑ์หนึ่งตําบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ที่ผา่ นการคัดสรรแล้วเป็ นจํานวนมาก
(สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอแม่ริม, 2561) ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิ ดมีความโดดเด่นที่แตกต่างกันซึ่ งใช้ภูมิปัญญา
ชาวบ้านประดิ ษฐ์ผลิ ตภัณฑ์ได้ลวดลายสวยงาม สมาชิ กในหมู่บ้านก็มีความชํานาญแตกต่างกันไป เช่ น กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนผ้าปั กชนเผ่าม้งของบ้านแม่สาน้อย หมู่ที่ 10 ตําบลโป่ งแยง มีการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ทาํ จากผ้าใย
กัญชง ความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์คือการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตั้งแต่บรรพบุรุษสู่ ลูกหลานในการผลิตเส้นใยผ้า
จากพืชกัญชง การทอผ้า การเขียนเทียนวาดลวดลายบนผ้า และการแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ (ป้ าง รัตนดิลกกุล,
2561) อีกตัวอย่างคือ วิสาหกิจชุมชนลายต้องของดี แม่ริม เป็ นกลุ่มวิชาหกิจชุมชนที่มีความเป็ นเอกลักษณ์ด้าน
ศิลปะการต้องลายแบบล้านนา การต้องคือศิลปะการใช้ส่ิ วและค้อนตอกทีละจุด เพื่อสรรค์สร้างงานศิลปะบนลาย
ผ้า กระดาษสา และโลหะ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ เช่น ตุงล้านนา โคมไฟล้านนา เป็ นต้น (ชัยวรรณ์ ศรี ใจภา, 2561)
ในการจํา หน่ า ยสิ นค้า ของแต่ ละหมู่ บ้า นได้อาศัย หลายช่ อ งทาง แต่ เ นื่ อ งจากในภาวะเศรษฐกิ จที่ ล ดลง และ
ผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยมีจาํ นวนมาก ชุมชนยังขาดช่องทางการตลาด ทักษะเชิ งวิเคราะห์ที่จาํ เป็ นสําหรับการ
ออกแบบกลยุทธ์ การจัดการช่องทางการกระจายสิ นค้าอย่างมีประสิ ทธิผล สมาชิกชุมชนในหมู่บา้ นได้พยายามหา
ช่องทางการตลาด เช่น จัดจําหน่ ายในแหล่งตลาดชุมชน การร่ วมในงานแสดงสิ นค้า แต่การขยายตลาดก็ยงั ไม่
กว้างขวางและยังเสี ยค่าใช้จ่ายในการลงทุน หลายหน่วยงานของรัฐได้พยายามผลักดันการจัดจําหน่ายสิ นค้าใน
รู ปแบบสื่ ออินเทอร์ เน็ตให้วิสาหกิ จชุมชน แต่สื่ออินเทอร์ เน็ตที่ มีอยู่เดิมเป็ นเว็บที่รวมสิ นค้าทั้งหมดในรู ปแบบ
เดียวกันและมีขอ้ มูลสิ นค้าจํานวนมากทําให้การนําเสนอสิ นค้าไม่มีความโดดเด่นแตกต่างกัน ลูกค้าค้นหาข้อมูล
ยากและชุมชนยังไม่สะดวกในการบริ หารจัดการข้อมูลสิ นค้าด้วยตนเอง
ดัง นั้ นคณะผู ้วิ จัย ได้ร่ ว มกับ สํ า นั ก งานพัฒ นาชุ ม ชนอํา เภอแม่ ริ ม จัง หวัด เชี ย งใหม่ ส่ ง เสริ มให้
ผูป้ ระกอบการธุรกิจ วิสาหกิจชุมชน มีช่องทางให้สินค้า OTOP เป็ นที่รู้จกั มากขึ้น จึงได้ทาํ การส่ งเสริ มการตลาด
ด้วยระบบดิจิทลั คอมเมิร์ซ โดยเริ่ มศึกษาต้นแบบจากวิสาหกิจชุมชนผ้าปั กชนเผ่าม้ง บ้านแม่สาน้อย ตําบลโป่ งแยง
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อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ งเป็ นกลุ่มชนชาติพนั ธุ์เผ่าม้งที่ยงั ขาดประสบการณ์ดา้ นการตลาดดิจิทลั ประกอบ
กับชุมชนมีความต้องการใช้สื่อออนไลน์ในการพัฒนาด้านการตลาด การดําเนิ นการวิจยั จะจัดการความรู ้แบบมี
ส่วนรวมกับชุมชน ศึกษาปั ญหา รวบรวมองค์ความรู ้ในการผลิตและการจําหน่ายสิ นค้าในชุมชนเพื่อพัฒนาระบบ
ดิจิทลั คอมเมิร์ซที่เหมาะสมกับชุมชน จัดอบรมให้ความรู ้ดา้ นการตลาด การใช้เทคโนโลยีดิจิทลั และการใช้ระบบ
ดิจิทลั คอมเมิร์ซ เพื่อให้ชุมชนมีความรู ้สามารถทางด้านการตลาดและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทลั และนําไป
บริ หารจัดการข้อมูลได้ดว้ ยตนเองให้เพิม่ ช่องทางการตลาดจําหน่ายสิ นค้าได้กว้างขวางขึ้น

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

เพื่อพัฒนาระบบดิจิทลั คอมเมิร์ชเพื่อส่งเสริ มการตลาดของผลิตภัณฑ์หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
(OTOP) ชุมชนบ้านแม่สาน้อย ตําบลโป่ งแยง อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
การส่งเสริ มการตลาดผลิตภัณฑ์ผา้ ปั กชนเผ่าม้ง
บ้านแม่สาน้อย ด้วยระบบดิจิทลั คอมเมิร์ซ จังหวัดเชียงใหม่

ต้ นนํา้
- เพื่อสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับการตลาด
-เพื่ อ สร้ า งความเข้า ใจ
บริ บทชุมชน

กลางนํา้
- วางแผนการพัฒนา
ระบบดิจิทลั คอมเมิร์ช
- วางแผนการตลาด
ดิจิทลั

- ศึกษาการตลาดและ
บริ บทของชุมชน
- จัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้เพื่อหาองค์
ความรู ้ดา้ นการตลาด
ของชุมชนและให้
ความรู ้การตลาดดิจิทลั

ปลายนํา้
ตลาด/ผู้บริโภค/ผู้ใช้ บริการ
พัฒนาระบบดิจิทลั คอม
เมิร์ชเพื่อส่งเสริ ม
การตลาดของผลิตภัณฑ์
หนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP)
จัดอบรมด้านการตลาด
การใช้เทคโนโลยีดิจิทลั
และการใช้ระบบดิจิทลั
คอมเมิร์ซเพื่อเป็ น
ช่องทางจําหน่ายสิ นค้า

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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4.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจัยในครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปฏิ บตั ิการแบบมีส่วนร่ วมของ ผูน้ ําชุ มชนท้องถิ่ น ผูป้ ระกอบการ
OTOP หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องเช่ น สํานักงานพัฒนาชุ มชนอําเภอแม่ริม ที มนักวิจัย และนักศึ กษาที่ ศึกษาด้าน
คอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วนร่ วมในการวิจยั โดยได้แบ่งขั้นตอนในการวิจยั ดังนี้
1) การศึกษาบริ บทและการตลาดของชุมชนโดยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนการเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วมกับ
ชุมชน การใช้เครื่ องมือในขั้นตอนนี้คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับบริ บท การดําเนิ นงานด้านตลาดจําหน่ายผลิตภัณฑ์
และการใช้ดา้ นเทคโนโลยีของชุมชน การสัมภาษณ์เพื่อเป็ นข้อมูลวางแผนในการพัฒนาระบบดิจิทลั คอมเมิร์ซ
2) การพัฒนาระบบดิจิทลั คอมเมิร์ซ โดยพัฒนาเว็บไซต์ทางการตลาดให้กบั ชุมชน ซึ่ งใช้หลักการ
พัฒนาระบบ SDLC (System Development Life Cycle) คือ การศึกษาระบบงาน การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
การสร้างระบบ การทดสอบและติดตั้งระบบ การนําไปใช้งาน และสร้างวีดิทศั น์เกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อเป็ นการ
รี ววิ สิ นค้า
3) จัดอบรมให้กบั ผูป้ ระกอบการในด้านการตลาด การใช้เทคโนโลยีดิจิทลั และการใช้ระบบดิจิทลั
คอมเมิ ร์ซเพื่อนําความรู ้ ไปบริ หารจัดการด้านการตลาดและเพิ่มช่ องทางในการจําหน่ ายสิ นค้าได้ด้วยตนเอง
ในการประเมินผลผูเ้ ข้าอบรมจากแบบทดสอบการเรี ยนและแบบสอบถามความพึงพอใจของการอบรม
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรคือ ผูป้ ระกอบการ OTOP ในอําเภอแม่ริม จังหวัดเชี ยงใหม่ ซึ่ งจากข้อมูลสํานักงานพัฒนา
ชุมชน อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ผูป้ ระกอบการ OTOP มีจาํ นวน 74 กลุ่ม แต่ในงานวิจยั นี้ จะเลือกเฉพาะกลุ่ม
บ้านแม่สาน้อย ตําบลโป่ งแยง อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากเป็ นวิสาหกิจชุมชนของกลุ่มชาติพนั ธุ์เผ่าม้ง
ที่ยงั ขาดประสบการณ์ดา้ นการตลาดดิจิทลั
กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ใ ช้ใ นการวิ จัย ได้ใ ช้วิ ธี ก ารเลื อ กกลุ่ ม ตัว อย่ า งแบบเจาะจง คื อ กลุ่ ม ตัว อย่า งของ
ผูป้ ระกอบการ OTOP บ้านแม่สาน้อย ตําบลโป่ งแยง อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 30 คน
4.3 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั แบ่งเป็ น 4 ส่วนคือ
1) แบบสอบถามศึ กษาการดําเนิ นงานด้านตลาดของชุมชนเกี่ ยวกับการจําหน่ ายผลิ ตภัณฑ์หนึ่ ง
ตําบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อศึกษาบริ บท การใช้งานเทคโนโลยีดิจิทลั และความต้องการทางด้านการตลาด
ของชุมชน รวมถึงการสัมภาษณ์เพื่อนําไปวางแผนพัฒนาระบบดิจิทลั คอมเมิร์ซ และการจัดอบรมให้กบั ชุมชน
2) ระบบเทคโนโลยีดิจิทลั คอมเมิร์ซ โดยพัฒนาในรู ปแบบเว็บไซต์พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับ
การจําหน่ายสิ นค้า การสร้างวีดิทศั น์เพื่อรี ววิ สิ นค้าใช้เป็ นช่องทาการตลาดดิจิทลั
3) แบบทดสอบวัดสัมฤทธิ์ในการอบรม โดยประเมินความรู ้ดา้ นการตลาด การใช้เทคโนโลยีดิจิทลั
และการใช้ระบบดิจิทลั คอมเมิร์ซ จากข้อคําถาม 20 ข้อ ใช้ทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
4) แบบสอบถามความพึงพอใจในการอบรม เพื่อวัดความพึงพอใจในการอบรมทางการตลาด การ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทลั และการใช้ระบบดิ จิทลั คอมเมิร์ซ เพื่อผลไปปรับปรุ งในการทํากิ จกรรมและพัฒนาระบบ
ดิจิทลั คอมเมิร์ซต่อไป
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4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1) ข้อมูลปฐมภูมิ โดยการสํารวจภาคสนาม เก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม สัมภาษณ์ และการจัด
กิจกรรม การอบรมกลุ่มผูป้ ระกอบการ OTOP ข้อมูลจากผูน้ าํ ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2) ข้อมูลทุติยภูมิ ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องทางด้านการตลาด ศึกษาข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนศึกษาจากเอกสารอิเล็กทรอนิกส์จากการสื บค้นทางอินเทอร์เน็ต
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
1) ข้อมูลพื้นฐานของสถิ ติประชากร ใช้สถิ ติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อจัดเป็ น
หมวดหมู่ จะได้ทราบลักษณะทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง และทําการวิเคราะห์ขอ้ มุลโดยใช้สถิติได้แก่
1.1) ค่าร้ อยละ (Percentage) ใช้ในการรายงานผลเกี่ ยวกับข้อมูลทัว่ ไป และใช้พรรณนาใน
การศึกษา
1.2) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้รายงานผลค่าเฉลี่ยและ
จัดอันดับความพึงพอใจโดยการรับรู ้
2) การหาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของผูใ้ ช้ระบบ ได้แก่ แบบฟอร์ มป้ อนข้อมูลนําเข้า
มีความสะดวกและง่ายต่อการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนําเข้า การออกแบบหน้าจอเพื่อป้ อนข้อมูลนําเข้า
แต่ละแบบมีรูปแบบและลักษณะเหมาะสมกับการใช้งาน ในการทํางานมีการออกแบบการใช้ปุ่มเครื่ องมือต่าง ๆ
เพื่อการนําเข้าข้อมูลได้อย่างสะดวก และลดปั ญหาในการทํางานเอกสารคู่มือช่วยให้ผใู ้ ช้ แก้ปัญหาในการทํางาน
ของระบบได้ดว้ ยตนเอง เอกสารคู่มือทําให้เข้าใจถึงภาพรวมของระบบและนําไปประกอบการใช้งาน
3) เกณฑ์การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ในการตัดสิ นความพึงพอใจในการใช้งานของผูใ้ ช้งานระบบสารสนเทศ พิจารณาจากค่าคะแนน
ของผูต้ อบแบบสอบถามในแต่ละข้อ ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการตอบแบบสอบถาม ออกเป็ น 5
ระดับ คือ มากที่สุดอยูช่ ่วงคะแนน 4.51-5.00 มากอยูช่ ่วงคะแนน 3.51-4.50 ปานกลางอยูช่ ่วงคะแนน 2.51-3.50
น้อยอยูช่ ่วงคะแนน 1.51-2.50 และน้อยที่สุดอยูช่ ่วงคะแนน 1.00-1.50

5. สรุ ปผลการวิจัย

ตอนที่ 1 การศึกษาบริ บทและการตลาดของชุมชน โดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนการเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วมกับ
ชุมชนในการศึกษาวิถีชีวติ ของชุมชน สัมภาษณ์การทําผลิตภัณฑ์ต้ งั แต่การปลูกต้นกัญชง กรรมวิธีทาํ เส้นใยกัญชง
การทอผ้า การเขียนเทียนวาดลวดลายบนผ่าน และการแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ นําข้อมูลจากการศึกษามาสร้าง
เป็ นวีดีทศั น์สําหรับการนําเสนอผลิตภัณฑ์ให้เห็ นคุณค่าของการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์แบบแฮนด์เมดเพื่อนําไป
รี ววิ สิ นค้าในระบบดิจิทลั คอมเมิร์ซให้มีจุดเด่นเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ได้ใช้แบบสอบถามสํารวจความต้องการทางด้าน
การตลาดและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จากการสํารวจ พบว่า ผูต้ อบแบบสํารวจส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ
ระหว่าง 40-50 ปี จบการศึกษาในระดับประถมศึกษาปี ที่ 6 และมีอาชีพค้าขาย พฤติกรรมการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ พบว่า ส่ วนใหญ่การใช้สมาร์ ทโฟนนิ ยมใช้โปรแกรมไลน์ เฟซบุค และเว็บไซต์ในการอ่านข่าวสาร
ไม่นิยมใช้งานโปรแกรมแมสเซสเจอร์ อินสตราแกรม ทวิสเตอร์ ยูทูป ส่ งอีเมล และ กูเกิ้ล ส่ วนใหญ่มีความถี่ใน
การใช้งานทุกวัน โดยใช้ในการติดตามข่าวสาร ความต้องการอบรมในด้าน 1) ทักษะการใช้งานอุปกรณ์ ผูต้ อบ
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แบบสํา รวจมี ค วามชํา นาญในการใช้งานอุ ปกรณ์ ทางคอมพิ ว เตอร์ อยู่ในระดับน้อย 2) ทัก ษะการใช้ง านสื่ อ
ออนไลน์ มีความชํานาญในการใช้อยูใ่ นระดับน้อย 3) ความต้องการใช้งานสื่ อออนไลน์เพื่อการตลาดดิจิทลั อยูใ่ น
ระดับมาก หัวข้อที่ตอ้ งการให้จดั อบรมเรี ยงลําดับความต้องการในระดับมากไปน้อย ดังนี้ การอบรมในเรื่ องการ
ประยุกต์ดา้ นการตลาดออนไลน์ รองลงมาคือ การอบรมเรื่ อง การใช้เทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)
รองลงมาคือ เรื่ องการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในชี วิตประจําวัน ข้อมูลที่ ได้จากตอนที่ 1 นี้ จะนําไปสู่ การ
พัฒนาในขั้นตอนที่ 2 และ 3 ต่อไป
ตอนที่ 2 การพัฒนาระบบดิจิทลั คอมเมิร์ซและสร้างวีดีทศั น์ ทีมวิจยั ได้นาํ ข้อมูลบริ บทการตลาดและการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทลั จากข้างต้น มาดําเนินการพัฒนาระบบดิจิทลั คอมเมิร์ซ ซึ่งสามารถบริ หารจัดการได้ 2 ส่วน คือ
ส่ วนหน้าร้าน เพื่อให้ผใู ้ ช้ทวั่ ไปสามารถจัดการค้นหา สั่งซื้ อสิ นค้าได้ และส่ วนหลังร้าน สําหรับผูป้ ระกอบการ
และเจ้าหน้าที่พฒั นาชุมชนในการจัดการข้อมูลสิ นค้าได้
ส่ วนหน้าร้าน สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้ที่ URL : http:// www.maerimotop.com/ จะพบโฮมเพจ
ซึ่ งจะมีเมนูยอ่ ย คือ กิ จกรรม ร้านค้า OTOP ดาวน์โหลด เกี่ ยวกับ และ ติดต่อเรา โดยผูใ้ ช้สามารถเข้าเลือกชม
สิ นค้าในแต่ละร้านได้

ภาพที่ 2 โฮมเพจของ OTOP แม่ริม
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เว็บไซต์ของวิสาหกิจชุมชนผ้าปั กชนเผ่าม้ง

ภาพที่ 3 เว็บเพจหน้าแรกของผ้าปั กชนเผ่าม้ง
ส่วนหลังร้าน สําหรับผูป้ ระกอบการ เจ้าหน้าที่พฒั นาชุมชน ในการจัดการข้อมูลสิ นค้า

ภาพที่ 4 เว็บเพจของผ้าปั กชนเผ่าม้ง ในส่วนการเข้าสู่ระบบของเจ้าของร้าน
การสร้างวีดิทศั น์เพื่อรี ววิ สิ นค้าในระบบดิจิทลั คอมเมิร์ซให้เห็นคุณค่าการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์แบบแฮนด์เมด

ภาพที่ 5 วีดิทศั น์เพื่อรี ววิ สิ นค้าในระบบดิจิทลั คอมเมิร์ซ
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ตอนที่ 3 จากการสํารวจข้อมูลความต้องการด้านตลาดและเทคโนโลยีดิจิทลั ในตอนที่ 1 จึงได้มีการจัด
อบรมชุมชนเกี่ยวกับความรู ้ดา้ นการตลาด การใช้เทคโนโลยีดิจิทลั และการใช้ระบบดิจิทลั คอมเมิร์ซ และได้นาํ มา
ประเมินผลสัมฤทธิ์ในการอบรมจากข้อคําถาม 20 ข้อ เป็ นแบบทดสอบก่อนเรี ยน (Pre-test) และแบบทดสอบหลัง
เรี ยน (Post-test) ผลการทําทดสอบก่อนเรี ยน มีค่าเฉลี่ย คือ 7.25 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ 2.286 และผลการ
ทํา แบบทดสอบหลัง เรี ย น (Post-test) มี ค่ า เฉลี่ ย คื อ 15.76 ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน คื อ 1.553 ผลทดสอบ
สมมุติฐานด้วย t-test ค่า t คือ -47.382 ,df = 79 และ Sig = 0.000 แต่เมื่อทดสอบทางเดียว ค่า Sig = 0.000/2=0.000
(1-tailed) ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ก่อนและหลังการทดสอบมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
0.05 ผลการประเมินความพึงพอใจในการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ ทดสอบ ติดตั้ง การนําไปใช้งานของระบบดิจิทลั
คอมเมิร์ซ ในการอบรมในครั้งนี้ ผูจ้ ดั ทําโครงการได้ทาํ การเก็บผลการประเมินความพึงพอใจจากผูเ้ ข้าร่ วมอบรม
ค่าเฉลี่ยในภาพรวมของการอบรมเชิงปฏิบตั ิการของโครงการนี้ 4.34 จัดอยูใ่ นระดับความพึงพอใจในระดับมาก

6. อภิปรายผล

ในการวิจยั นี้ ได้ดาํ เนิ นการวิจยั 3 ขั้นตอนคือ ตอนที่ 1 การศึกษาบริ บทของการตลาดชุมชน โดยการจัด
เวที แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และการสัมภาษณ์เพื่อศึ กษาวิถีชีวิตชุมชน การตลาด ความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์จัดทํา
ผลิตภัณฑ์จากผ้ากัญชงโดยรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชน การทําผ้ากัญชงจะเริ่ มทําตั้งแต่การปลูกต้นกัญชง
การลอกเปลื อ กใยเส้ น กั ญ ชง การทํ า เส้ น กั ญ ชง การต้ ม และตากเส้ น เพื่ อ ให้ เ ส้ น นุ่ ม การต่ อ เส้ น
การรี ดเส้น การทอผ้า การย้อมสี ธรรมชาติ และการเขียนเทียน และนํามาเป็ นผลิตภัณฑ์หลายรู ปแบบเช่น เสื้ อผ้า
กระเป๋ า รองเท้า เป็ นต้น ซึ่ งมีความละเอียดประณี ตและต้องใช้ทกั ษะความชํานาญ เป็ นงานหัตถกรรมที่ควรค่าแก่
การอนุ รักษ์ไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยเศรษฐกิ จบนฐานความรู ้ ในตลาดชาติ พนั ธุ์ ว่า ภูมิรู้ และพลวัตเศรษฐกิ จ
หมุนเวียนจากการสื บทอดองค์ความรู ้ชุมชนนํามาสร้างเสริ มทางเศรษฐกิจจะช่วยให้เห็นคุณค่าจนกลายเป็ นการ
อนุ รักษ์ทอ้ งถิ่นได้ (วริ ฐา หลักคํา, 2561) การทําตลาดไม่ได้กระทําทางเศรษฐกิ จเพียงอย่างเดี ยวอาจมี มิติทาง
สังคม วัฒนธรรมมาเป็ นปั จจัยพื้นฐานได้ (ไพโรจน คงทวีศกั ดิ์, 2553) บริ บทของการฟื้ นฟูและสร้างอัตลักษณ์น้ ี
จะทํา ให้ก ลายมาเป็ นชุ มชนท่ อ งเที่ ย วสร้ า งอาชี พ ให้กับคนในพื้ นที่ (อะมี ม ะ แซ่ จู , 2557) ด้า นการศึ ก ษาใช้
เทคโนโลยีดิ จิ ทัล พบว่า ด้า นการใช้เ ทคโนโลยี สํา หรั บ ผู ้สู ง อายุจ ะมี ปั ญ หาไม่ ส ามารถใช้ค อมพิ ว เตอร์ ไ ด้
แต่สามารถใช้มือถือสมาร์ทโฟนในฟังก์ชน่ั อย่างง่ายได้เช่น การโทรศัพท์ การถ่ายภาพ เป็ นต้น ด้านการใช้โซเชียล
มี เ ดี ย หลายคนสามารถใช้ไลน์ใ นการติ ดต่อ คุ ย กันได้แ ต่หากการติ ดต่อ กลุ่ มลู ก ค้า ก็ ยงั คงใช้วิธี ก ารโทรศัพท์
ด้า นการตลาดกลุ่ ม ลู ก ค้า ก็ ย งั เป็ นลู ก ค้า ประจํา ฐานเดิ ม กลุ่ ม ผ้า ปั ก ชนชาวเขาเผ่า ม้ง มี แหล่ง จํา หน่ า ยสิ นค้าที่
บ้านโต้งหลวง อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และการแสดงสิ นค้าในงานต่าง ๆ ซึ่งยังคงมีจาํ นวนกลุ่มลูกค้าไม่มาก
หากเป็ นช่วงที่มีนกั ท่องเที่ยวลดลงก็ส่งผลต่อรายได้ของชุมชน
ตอนที่ 2 การพัฒนาระบบดิจิทลั คอมเมิร์ซเพื่อส่ งเสริ มการตลาด โดยนําข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มา
สร้างรู ปแบบดิจิทลั คอมเมิร์ซให้สามารถนําเสนอสิ นค้าในรู ปแบบที่เหมาะสมกับวิสาหกิจชุมชน เพิ่มการเข้าถึง
ลูกค้าด้วยการใช้โซเซี ยลมีเดียในการส่ งเสริ มการขายสิ นค้า การทําวีดีทศั น์เพื่อสร้างความรู ้และความเข้าใจให้กบั
ลูกค้า จากการนําระบบไปเผยแพร่ ท้ งั แบบออนไลน์และแบบออฟไลน์ทาํ ให้มีกลุ่มลูกค้าเพิ่มขึ้น กลุ่มชุมชนชาติ
พัน ธุ์ บ างส่ ว นที่ นับ ถื อ ศาสนาคริ ส ต์จ ะมี ค วามสามารถด้า นภาษาอัง กฤษก็ จ ะสามารถแนะนํา สิ น ค้า ให้กับ
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นักท่องเที่ยวได้ ผลิตภัณฑ์จากผ้าใยกัญชงและลวดลายการเขียนเทียนแบบดั้งเดิมเป็ นที่นิยมของชาวต่างประเทศ
(สํานักงานส่งเสริ มและสนับสนุนวิชาการ 10, 2561)
ตอนที่ 3 การจัดการอบรมให้กบั ผูป้ ระกอบการและผูส้ นใจเพื่อให้มีความสามารถในการทําตลาดดิจิทลั
และการบริ หารจัดการระบบดิจิทลั คอมเมิร์ซได้ดว้ ยตนเอง ในการอบรม พบว่า กลุ่มผูป้ ระกอบการที่มีช่วงอายุ
น้อยกว่า 50 ปี มี ความสามารถให้อุปกรณ์ สมาร์ ทโฟนและโซเซี ยลมี เดี ยในระดับดี สามารถนําความรู ้ ใหม่มา
ประยุกต์กบั งานทางการตลาดได้ เช่น การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าในเฟสบุ๊ค การตอบกลับอัตโนมัติดว้ ยไลน์แอด
แต่กลุ่มผูป้ ระกอบการที่ มีอายุต้ งั แต่ 50 ปี ยังมีทกั ษะการใช้งานน้อย ต้องอาศัยลูกหลานที่ มีความสามารถด้าน
เทคโนโลยีในการบริ หารจัดการระบบ ในการทําวิจยั นี้ช่วยเสริ มสร้างความรู ้และต่อยอดสร้างรายได้ให้กบั ชุมชน

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
1) การนําระบบดิจิทลั คอมเมิร์ซไปใช้ในการส่ งเสริ มทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชน สามารถ
นําไปต่อยอดใช้กบั ผลิตภัณฑ์ของชุมชนอื่น ๆ ปรับเปลี่ยนรู ปแบบการนําเสนอสิ นค้าที่เหมาะสมกับชุมชนได้ และ
บริ หารจัดการด้วยตนเองในรู ปแบบที่ตอ้ งการเพิ่มช่องทางการตลาดได้
2) สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอแม่ริม หรื อหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง สามารถนําผลิตภัณฑ์ชุมชนใน
อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ รวบรวมไว้ในระบบดิจิทลั คอมเมิร์ซเพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์สินค้าให้ชุมชนได้
3) ข้อมูลที่ได้จากศึกษาชุมชน สามารถนําไปเป็ นองค์ความรู ้ต้ งั แต่กระบวนการเริ่ มต้นปลูกพืชกัญชง
จนกระทัง่ ถึงการทําผ้าใยกัญชงและผลิตภัณฑ์จากผ้าใยกัญชง เผยแพร่ ให้กบั ลูกหลานในชุมชนและผูส้ นใจศึกษา
ได้สืบทอดอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของตนได้
4) กลุ่มบ้านแม่สาน้อย ตําบลโป่ งแยง อําเภอแม่ริม จังหวัดเชี ยงใหม่ เป็ นชุมชนต้นแบบในการ
จัดการและต่อยอดความรู ้ที่นาํ ไปใช้กบั ชุมชนอื่น ๆ ได้
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
1) ผูป้ ระกอบการมีความต้องการในเรื่ องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถได้รับการคัดสรร OTOP ใน
ระดับ 5 ดาว และการส่งเสริ มผลิตภัณฑ์ให้สามารถนําไปจําหน่ายในต่างประเทศได้
2) การทําการตลาดของชุมชน จะมุ่งเน้นผลประกอบการจากตัวเลขทางการเงินเพียงอย่างเดียว ซึ่ง
การตลาดในยุคใหม่มีปัจจัยหลายด้านมาประกอบในการทําธุรกิจ เช่น คุณภาพสิ นค้า การเข้าใจพฤติกรรมของ
ลูกค้า การทําการตลาดโดยคํานึงถึงวัฒนธรรม สังคม ชุมชน และสิ่ งแวดล้อม การทําให้ชุมชนเข้าใจและตระหนัก
แนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงก็จะทําให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและทําการตลาดที่ยงั่ ยืนได้

8. กิตติกรรมประกาศ

ในการวิจัยครั้ งนี้ ได้รับการสนับสนุ นจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัย แห่ งชาติ (วช.) ในการมอบ
ทุ นอุดหนุ นการวิจยั งบประมาณแผ่นดิ นปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงใหม่อาํ นวยความ
สะดวกห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ในการอบรมและทําวิจยั สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ที่อาํ นวยความสะดวกในการประสานงาน การจัดประชุม และงานด้านอื่น ๆ เพื่อทํากิจกรรมวิจยั กับผูป้ ระกอบการ
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OTOP และความร่ วมมือจากวิสาหกิจชุมชนผ้าปั กชนชาวเขาเผ่าม้ง บ้านแม่สาน้อย ตําบลโป่ งแยง อําเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ ที่ให้ความร่ วมมือในการทํางานวิจยั ทุกกระบวนการ ขอบพระคุณทุกท่านที่ได้กล่าวนามในครั้งนี้
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ปัจจัยทีม่ ผี ลต่ อพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานในเขตการบิน
FACTORS THAT AFFECT SAFETY WORK BEHAVIOR OF THE AIRSIDE
OPERATION STAFF
ชู ชีพ แก่ นแสง
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
บทคัดย่ อ

ปั จจุบนั ธุรกิจการบินนับวันยิง่ มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น เขตการบินหรื อลานจอดอากาศยาน ซึ่งเป็ นเขต
ที่มีการปฏิบตั ิงานของบุคคลและยานพาหนะ จึงมีความสําคัญและเกี่ยวข้องกับการให้บริ การ สิ นค้า และผูโ้ ดยสาร
ดังนั้นทุกสายการบินจึงให้ความสําคัญในการดําเนิ นงานในเขตการบินมากเป็ นกรณี พิเศษ เพื่อสร้างความเชื่อมัน่
และตอบสนองความพึงพอใจของผูม้ าใช้บริ การให้มากที่สุด เมื่อปริ มาณผูโ้ ดยสารและสิ นค้าเพิ่มมากขึ้น อันตราย
จากการปฏิ บัติงานในเขตการบิ น จึ งเกิ ดขึ้ น และมี แนวโน้มเพิ่มมากขึ้ นอย่างต่อเนื่ องโดยเฉพาะช่ วงเวลาที่ มี
ปริ มาณเที่ยวบินมาก (ชัว่ โมงเร่ งด่วน) ซึ่งพนักงานต้องทํางานอย่างเร่ งรี บให้ทนั กับเวลาของเที่ยวบินทั้งขาเข้า และ
ขาออก ทําให้เกิดอุบตั ิเหตุจากการปฏิบตั ิงานของพนักงานในเขตการบิน สิ่ งที่ตามมา คือ การสู ญเสี ยค่าใช้จ่ายทั้ง
ทางตรง (Direct Cost) และทางอ้อม (Indirect Cost) รวมทั้งเสี ยชื่อเสี ยงและภาพลักษณ์ของบริ ษทั สายการบิ นอีก
ด้วย ดังนั้น การหาสาเหตุของปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานของพนักงานในเขตการ
บิน เพื่อจะได้นาํ ไปเสนอแนะ ปรับปรุ ง เพื่อเป็ นการลดความสูญเสี ยจากการเกิดอุบตั ิเหตุในเขตการบิน
คําสําคัญ: เขตการบิน , พฤติกรรมผูป้ ฏิบตั ิงาน

ABSTRACT

Nowadays, aviation business trends to expand more and more. Airports and aircraft parking areas is an
area where people, machines and vehicles are on operations Therefore, all airlines are highly concern on the
importance of the safety work behavior at the airside operations, to build confidence and meet the highest
satisfaction from the customers as much as possible, as the volume of passengers and cargo increase rapidly.
Dangers from Flight Operations happens regularly, especially during times of high frequency of flights and heavy
air traffic, with both inbound and outbound flights, resulting in accidents, which have high impact on direct and
indirect cost, as well as the reputation and branding of the airline companies, so the factors affecting the safety
work behavior must be introduced to the employees working at the airside so as to improve and reduce the losses
from accidents at the airside operation sector.
KEYWORDS: Flight field, Worker behavior
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1. บทนํา

ในยุคที่ตอ้ งการความสะดวกและความรวดเร็ ว การคมนาคมขนส่งทางอากาศจึงมีบทบาทความสําคัญต่อ
การขนส่ งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ องทุกปี การขยายตัวของจํานวนผูโ้ ดยสารที่ใช้บริ การทางเครื่ องบิน มีจาํ นวนเพิ่มขึ้น
อย่างมากมาย ส่ งผลให้มีสภาวะการแข่งขันในธุรกิจสายการบินที่สูงขึ้น ดังจะเห็นได้จาก “ธุรกิจการบิน ซึ่ งเป็ น
อุตสาหกรรมการบินที่เติบโตอย่างรวดเร็ ว มีการพัฒนารู ปแบบต่าง ๆ เพื่อลดต้นทุน เช่น การร่ วมกิจการการบิ น
และรู ปแบบพันธมิตรทางการบิน การเพิ่มการบริ การให้แก่ผโู ้ ดยสารในรู ปแบบต่างๆ” มิลลิกา (2546: 1) รวมทั้ง
การเพิ่มศักยภาพภาพในการทํางานของพนักงาน เพื่อให้พร้อมต่อการให้บริ การแก่ผโู ้ ดยสารอย่างเต็มที่ เมื่ออัตรา
การใช้บริ การของ ผูโ้ ดยสาร และการใช้บริ การขนส่ งสิ นค้ามีความต้องการเพิ่มมากขึ้น อันตรายจากอุบตั ิเหตุใน
เขตการบิ น ซึ่ งเป็ นหน่ วยงานหนึ่ งที่ เกี่ ยวข้องโดยตรงกับการให้บริ การของสายการบิ น จึ งยังคงเกิ ดขึ้นอยู่เป็ น
ประจํา โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เร่ งด่วน พนักงานต้องทํางานแข่งขันกับเวลาเพื่อให้ภาระกิจสําเร็ จ ประกอบกับเมื่อ
สายการบินได้นาํ เทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการปฏิบตั ิงาน รวมทั้งการทํางานร่ วมกับเครื่ องยนต์ หรื อเครื่ องจักร
และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่นาํ มาใช้ ทําให้โอกาสในการเกิดอุบตั ิเหตุเนื่ องจากการทํางานในเขตการบินยังคงมีอยู่ อาทิ
การให้บริ การด้านการขนถ่ายสิ นค้า ไปรษณี ยภัณฑ์ กระเป๋ า และสัมภาระ ของผูโ้ ดยสาย การเก็บและดูแลตูข้ นส่ ง
สิ นค้า การบริ การอุปกรณ์สนับสนุนในการขนถ่ายสัมภาระ ซึ่ งในการปฏิบตั ิงานเหล่านี้ พนักงานจําเป็ นอย่างยิง่ ที่
ต้องมีความรู ้โดยตรงกับงานที่ทาํ รวมไปถึงความชํานาญในการปฏิบตั ิงาน เนื่องจากลักษณะของงาน และข้อจํากัด
ทางด้านเวลาในการทํางาน
จึ งส่ งผลทําให้พนักงานที่ ทาํ งานในเขตการบิน มีความเสี่ ยงในการเกิ ดอุบตั ิเหตุในเขตการบินสู งมาก
โดยผลที่ เกิ ดขึ้นไม่เพียงแต่ทาํ ให้เกิ ดการบาดเจ็บในลักษณะต่าง ๆ เท่านั้นยังรวมถึงความเสี ยหายที่ เกิ ดขึ้ นกับ
ทรั พย์สินของสายการบิ นและของผูโ้ ดยสาร การต้องจ่ ายค่าชดเชย ค่ารั กษาพยาบาล และเงิ นค่าทดแทนกรณี
พนักงานประสบอันตราย หรื อเจ็บป่ วย กระทัง่ การเสี ยชีวติ เนื่องจากการทํางาน อีกทั้งยังส่งผลต่อเนื่องให้สายการ
บิ นได้รับความเสี ยหาย และสู ญเสี ยรายได้ รวมถึ งการเสี ยชื่ อเสี ยงและภาพลักษณ์ อีกด้วย จึ งเห็ นได้ว่า ความ
ปลอดภัยในการทํางานเป็ นเรื่ องที่มีความสําคัญอย่างยิง่ ในการดําเนินธุรกิจด้านการบิน อีกทั้งพฤติกรรมการทํางาน
ของมนุ ษย์ก็เ ป็ นสาเหตุ สําคัญ ที่ ทาํ ให้อุ บัติเ หตุเกิ ดขึ้ นได้ง่า ย ในทํา นองเดี ยวกันก็ ส ามารถช่ ว ยป้ อ งกัน หรื อ
หลี กเลี่ ยงอุบัติเหตุไม่ให้เกิ ดขึ้นได้ด้วย ดังนั้นจึ งได้สนใจที่ จะศึ กษาปั จจัยที่ มีผลต่อความต่อพฤติกรรมความ
ปลอดภัยในการทํางานของพนักงานที่ปฏิบตั ิงานในเขตการบิน

2. วัตถุประสงค์

(1) เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานที่ปฏิบตั ิงานในเขตการบิน
(2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้เกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยในการทํางานกับพฤติกรรม
ด้านความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานที่ปฏิบตั ิงานในเขตการบิน
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3. พฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานทีป่ ฏิบัติงานในเขตการบิน

สิ ทธิโชค (2546: 14) อธิบายว่าพฤติกรรมแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
พฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) หมายถึง การกระทําที่ผอู ้ ื่นสามารถสังเกตได้โดยตรง เช่น ร้องไห้
ยิม้ วิ่ง พูด เป็ นต้น การกระทําอย่างนี้ไม่วา่ ใครก็ยอ่ มเห็นได้สังเกตได้ เมื่อใช้คาํ ว่าสังเกตได้ หมายความว่า อาจจะ
ด้วยการมองเห็น การฟัง การสัมผัส การสูดดม เป็ นต้น
พฤติ กรรมภายใน (Covert Behavior) หมายถึ ง การกระทําที่ ผูอ้ ื่นสังเกตไม่ได้โดยตรง เช่ น หิ ว เพลีย
เสี ยใจ เป็ นต้น ส่ วนมากเป็ นพฤติกรรมที่ เกี่ ยวกับกระบวนการทํางานในสมอง ถ้าต้องการจะสังเกตพฤติกรรม
ภายในต้องอาศัยการกระตุน้ หรื อจัดสิ่ งแวดล้อมให้เจ้าของพฤติกรรมที่แสดงออกมาเป็ นพฤติกรรมภายนอก เช่น
ถาม หรื ออาศัยแบบสอบถามล้วงออกมาเพื่อว่าผูส้ งั เกตจะได้ใช้เป็ นข้อมูลในการคาดเดาถึงพฤติกรรมภายในได้
จากพฤติกรรมดังกล่าว ซึ่ งเกิดขึ้นในแต่ละบุคคล เมื่อพนักงานได้มาปฏิบตั ิงานภายในเขตการบิ นของ
สนามบิ นแล้ว การปฏิ บัติงานให้ทนั เวลาตามตารางการบิ น และบางช่ วงเวลาที่ มีปริ มาณเที่ ยวบิ นจํานวนมาก
ผูป้ ฏิ บัติงานต้องทํางานอย่างเร่ งรี บ ซึ่ งมักเป็ นสาเหตุที่นําไปสู่ การเกิ ดอุบตั ิ เหตุได้ จากการสอบสวนการเกิ ด
อุบตั ิเหตุ พบว่า อุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้นส่วนมากเกิดจากพนักงานกระทําการโดยประมาท โดยมีปัจจัย หรื อสาเหตุจูงใจ
ให้พฤติกรรมของผูป้ ฏิบตั ิงานในเขตการบิน ซึ่งมีผลกระทบต่อความปลอดภัย ดังนี้
1. พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานแตกต่างกัน ทั้งนี้ อาจ
เป็ นเพราะพนักงานที่ปฏิบตั ิงานในเขตการบินระดับปฏิบตั ิการ ที่ จบการศึกษาในระดับอนุปริ ญญา/เทียบเท่า มี
พื้นฐานการศึกษาไม่มากนัก จึงต้องพยายามยึดถือ และปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของหน่วยงานอย่างเคร่ งครัด เพราะ
เกรงว่าจะถูกลงโทษทางวินยั หากกระทําผิด และขณะกลุ่มที่มีการศึกษาสู ง คือจบปริ ญญาตรี จะไม่เคร่ งครัดต่อ
กฎระเบียบ โดยคิดว่าตนเองมีความรู ้ความเข้าใจในการปฏิบตั ิงาน ทราบกฎระเบียบของบริ ษทั ดีอยูแ่ ล้ว รวมทั้งรู ้
ว่าการกระทําผิดระเบียบเรื่ องใดจะถูกลงโทษมากน้อยประการใด อีกทั้งมีความเชื่อมัน่ ในตัวเองค่อนข้างสู งกว่า
พนัก งานที่ จ บการศึ ก ษาระดับ อนุ ป ริ ญ ญา/เที ย บเท่ า จึ ง ทํา ให้พ นัก งานที่ ป ฏิ บัติง านในเขตการบิ น ที่ มี ระดับ
การศึกษาในระดับอนุปริ ญญา/เทียบเท่า มีพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานสู งกว่าพนักงานที่ปฏิบตั ิงานใน
เขตการบินที่มีระดับการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี
2. พนักงานที่มีอายุต่างกัน มีพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานต่างกัน ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะพนักงาน
ที่ มี อ ายุน้อ ย เพิ่ ง เริ่ ม เข้า มาทํา งาน ทํา ให้มี ความกระตื อ รื อ ร้ น ในการเรี ย นรู ้ ที่จะทํา งาน เพื่ อ ให้ไ ด้ผลงานที่ ดี
นอกจากนั้นเมื่อได้รับการอบรมด้านกฎระเบียบและวิธีปฏิบตั ิงานให้ปลอดภัย จึงจดจําและสามารถนํามาปฏิบตั ิ
ตามได้อย่างเคร่ งครัด ส่งผลให้มีพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานอยูใ่ นระดับสูง ในขณะเดียวกันพนักงานที่
มีอายุระหว่าง 36 - 40 ปี ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุงานมาก อาจจะส่งผลให้เกิดความเคยชินในการปฏิบตั ิงาน นอกจากนั้น
การที่พนักงานที่มีอายุต่างกันจึงทําให้มีความคิด ความสนใจ และการปฏิบตั ิในสิ่ งต่าง ๆ แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ นลินี (2543) ที่ พบว่า พนักงานระดับต้นที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมความปลอดภัยในการ
ทํา งานแตกต่ า งกัน และสอดคล้อ งกับ การศึ ก ษาของ ชลลดา (2534) ที่ พ บว่ า ผู ้ที่ ข ับ ขี่ ร ถบรรทุ ก ในเขต
กรุ งเทพมหานครที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการปฏิบตั ิตามกฎหมายมลพิษทางอากาศ และเสี ยงของผูข้ บั ขี่
รถบรรทุกแตกต่างกัน และ สุ ชา (2522) ให้ความคิดเห็นว่าวัยผูใ้ หญ่เป็ นวัยที่บุคคลมีความสามารถ และทํางาน
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ได้มากที่สุด โดยมีความแตกต่างกันในอาชีพต่าง ๆ โดยอาชีพที่ตอ้ งใช้กาํ ลัง ความรวดเร็ ว และความอดทน จะมี
ช่วงอายุระหว่าง 21 – 30 ปี
3. พนักงานที่มีอายุงานต่างกัน มีพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานแตกต่างกัน ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะ
พนักงานที่ปฏิบตั ิงานในเขตการบินที่มีอายุงานในบริ ษทั น้อย ส่ วนใหญ่เพิ่งเริ่ มเข้ามาทํางาน เมื่อได้รับการฝึ กฝน
ก่อนการปฏิบตั ิงาน เพื่อรับทราบวิธีการปฏิบตั ิงานให้เกิดความปลอดภัยจึงยังจดจํา และสามารถนํามาปฏิบตั ิตาม
ได้อย่างเคร่ งครัด ประกอบกับได้รับการควบคุม ดูแลจากพนักงานระดับควบคุมอย่างใกล้ชิดในการปฏิบตั ิงาน จึง
ทําให้มีพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานกว่าพนักงานที่ปฏิบตั ิการในเขตการบินที่มีอายุงานในบริ ษทั นาน
กว่า ซึ่งอาจจะเกิดความเคยชินในการปฏิบตั ิปฏิบตั ิงาน จนเป็ นเหตุให้มีพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานอยู่
ในระดับปานกลาง
4. พนักงานที่มีประสบการณ์ในการประสบอุบตั ิเหตุ จากการมีพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน
ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะทางบริ ษทั ได้มีการส่ งเสริ มให้พนักงานมีจิตสํานึ กในการปฏิ บตั ิงานอย่าง
ปลอดภัยอยู่เสมอและต่อเนื่ อง อาทิ การให้การอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน การติดบอร์ ดประชา
สัมพันธ์ให้พนักงานมีส่วนร่ วมในการลดการเกิดอุบตั ิเหตุในการทํางาน ดังนั้น พนักงานที่ปฏิบตั ิงานในเขตการ
บินที่มีประสบการณ์ในการประสบอุบตั ิเหตุต่างกัน จึงมีพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานไม่แตกต่างกัน
5. พนัก งานที่ มี ประสบการณ์ ใ นการฝึ กอบรมต่ า งกัน มี พ ฤติ ก รรมความปลอดภัยในการทํา งานไม่
แตกต่างกัน ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะพนักงานที่ปฏิบตั ิงานในเขตการบินมีประสบการณ์ในการฝึ กอบรมไม่เท่ากัน แต่
มีลกั ษณะงานหรื อหน้าที่เดียวกัน ซึ่ งทําให้ตอ้ งปฏิบตั ิหน้าที่เหมือนกัน ซึ่ งส่ งผลให้พนักงานที่ปฏิบตั ิงานในเขต
การบิ นที่ มีประสบการณ์ในการฝึ กอบรมต่างกัน มีพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานที่ ไม่แตกต่างกัน ซึ่ ง
สอดคล้องกับ รัตติกรณ์ (2535) ที่พบว่า พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม ที่มีประสบการณ์ในการฝึ กอบรมเรื่ อง
การใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลต่างกัน มีการใช้อุปกรณื ป้องกันอันตรายไม่แตกต่างกัน
6. ความรู ้ เกี่ ยวกับมาตรการความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานที่ ปฏิ บตั ิ งานในเขตการบิ น มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน หมายความว่า เมื่อพนักงานที่ปฏิบตั ิงานในเขต
การบินมีความรู ้เกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยในการทํางานสู ง ก็จะนําไปสู่ การมีพฤติกรรมความปลอดภัยใน
การทํางานสูงตามไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับคํากล่าวของ Bloom et al. (อ้างถึงใน ธวัชชัย, 2527: 64-64) ได้กล่าวถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้กบั พฤติกรรมไว้วา่ ความรู ้เป็ นปั จจัยพื้นฐานที่มีผลต่อการแสดงพฤติกรรมของบุคคล
และในความสัมพันธ์ที่กลับกัน เมื่อบุคคลกระทํากิจกรรมต่าง ๆ ก็จะก่อให้เกิดความรู ้ หรื อความรู ้ตามมาจากการ
ปฏิบตั ิกิจกรรมนั้นได้

4. ความสั มพันธ์ ระหว่ างความรู้ เกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยในการทํางานกับพฤติกรรมด้ าน
ความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานทีป่ ฏิบัติงานในเขตการบิน

ความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้ในมาตรการความปลอดภัยกับพฤติกรรมของผูท้ ี่ปฏิบตั ิงานในเขตการบิน
จากข้อมูลการสอบสวนการเกิ ดอุบัติเหตุภายในเขตการบิ น พบว่า ส่ วนใหญ่เกิ ดจากการบริ หารจัดการ และ
มาตรการการกํากับดูแลพนักงานขององค์กรที่ไม่มีประสิ ทธิ ภาพ กล่าวคือ ผูบ้ ริ หารไม่มีการควบคุมให้พนักงาน
ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบความปลอดภัย การฝึ กอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานอย่างปลอดภัยมีค่อนข้างน้อย
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หรื อไม่มีเลย และที่สาํ คัญคือ ไม่มีการติดตามแผนการทํางานด้านความปลอดภัยอย่างเท่าที่ควร สิ่ งเหล่านี้ หาก
องค์กรไม่ได้มีการจัดเตรี ยมให้กบั พนักงาน ความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้เกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยในการ
ทํางานกับพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการทํางาน โดยเฉพาะพนักงานที่ปฏิบตั ิงานในเขตการบิน มักจะเป็ น
ผลลบ และอาจก่อให้เกิดอุบตั ิเหตุข้ ึน จนนําไปสู่การสูญเสี ยชีวติ และทรัพย์สิน ตลอดจนภาพลักษณ์ และชื่อเสี ยง
ขององค์กร
อย่างไรก็ตาม ความรู ้เกี่ ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยของพนักงานที่ ปฏิ บตั ิงานในเขตการบิ น
มักจะขึ้นอยูก่ บั พฤติกรรมของคน สิ่ งเหล่านี้ เราเรี ยกว่า สิ่ งที่มีอิทธิ พรต่อพฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่ งมักจะส่ งผลต่อ
แต่ละบุคคลให้เกิดพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ซึ่งมีดงั นี้
1. ค่านิยมของแต่ละบุคคล เป็ นสิ่ งที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากประสบการณ์ เช่น จากคําบอกเล่า การอ่าน
หนังสื อ ค่านิ ยมแต่ละคนมักแตกต่างกันตามความเชื่ อที่สะสมไว้ เช่น การนิ ยมชมชอบนักการเมือง หรื อพรรค
การเมืองใด ๆ เป็ นสิ่ งที่ไม่สามารถบอกได้วา่ เพราะอะไรจึงศรัทธาในสิ่ งนี้
2. ทัศนคติ เป็ นสิ่ งต่าง ๆ หรื อความรู ้สึกท่าทีของแต่ละบุคคลที่มีต่อวัตถุ หรื อสถานการณ์ต่าง ๆ เป็ นสิ่ ง
ที่เกิดความพึงพอใจ ซึ่งอาจเกิดจากผลต่อเนื่องมาจากค่านิยม ก็คือประสบการณ์ และการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ
3. บุคลิกภาพของแต่ละบุคคล เป็ นลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล ซึ่ งส่ งผลมาจากค่านิ ยม และทัศนคติ
บุคลิกของบุคคลมีหลายแบบ เช่น ชอบแบบเผด็จการ ชอบการขู่บงั คับ หรื อชอบการประนีประนอม ถ่อมตน
4. สถานการณ์ หมายถึง สภาวะใดสภาวะหนึ่ งที่ เกิ ดขึ้นภายใต้สภาพแวดล้อมที่ อาจส่ งผลให้บุคคลที่
กําลังจะมีพฤติกรรม ซึ่งอาจแตกต่างกัน หรื อเหมือนกันก็ได้
ดังนั้น ความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้ดา้ นมาตรการการรักษาความปลอยภัยกับพฤติกรรมของพนักงานที่
ปฏิบตั ิงานในเขตการบิน จึงมีส่วนเกี่ยวข้องกัน และเป็ นไปในทิศทางเดียวของแต่ละบุคคล ซึ่ งมักจะพบว่า คนที่
ปฏิบตั ิ หรื อประพฤติผิด มักจะกระทําในลักษณะเดียวกันอยูเ่ สมอ

5. สรุ ป

ปั จจัยที่ มีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิ บตั ิงานของพนักงานในเขตการบิน ซึ่ งพฤติกรรม
แบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภท คือ พฤติกรรมภายนอก และพฤติกรรมภายใน พฤติกรรมทั้ง 2 ประเภทยังส่ งผลถึง
ความปลอดภัยในการปฏิ บัติงานในเขตการบิ น รวมไปถึ งยังเป็ นสาเหตุหลักในการเกิ ดอุบัติเหตุในระหว่า ง
ปฏิบตั ิงาน สาเหตุโดยตรงของการเกิดอุบตั ิเหตุจากการประกอบอาชีพมีอยู่ 2 สาเหตุใหญ่ คือ การปฏิบตั ิงานที่ไม่
ปลอดภัยของคนงาน และสภาพของงานที่ไม่ปลอดภัย
การปฏิบตั ิงานที่ไม่ปลอดภัย เป็ นการกระทําที่ไม่ปลอดภัยของคนงานในขณะทํางาน ซึ่ งอาจก่อให้เกิด
อุบตั ิเหตุ พบว่า ร้อยละ 88 ของอุบตั ิเหตุเกิดจากสาเหตุน้ ี เช่น การทํางานเร็ วเกินสมควร และใช้เครื่ องในอัตราที่
เร็ วเกิ นกําหนด ซ่ อมแซม หรื อบํารุ งรั กษาเครื่ องในขณะที่ เครื่ องยนต์กาํ ลังทํางาน ถอดเครื่ องอุปกรณ์ ค วาม
ปลอดภัยออกจากเครื่ องโดยไม่มีเหตุอนั ควร ไม่ใส่ใจต่อการห้ามเตือนต่าง ๆ เป็ นต้น
สภาพของงานที่ไม่ปลอดภัย เป็ นสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยอยู่รอบ ๆ ตัวคนงานในขณะทํางาน ซึ่ ง
อาจเป็ นเหตุให้เกิดอุบตั ิเหตุได้ พบว่าประมาณร้อยละ 10 ของอุบตั ิเหตุเกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุน้ ี ยกตัวอย่างเช่น ไม่
ครอบ หรื อเซฟการ์ ดส่ วนของเครื่ องจักร หรื อสิ่ งอื่ นใดที่ เป็ นอันตราย เครื่ องจักร เครื่ องมื อที่ ใช้ออกแบบไม่
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เหมาะสมกับงาน บริ เวณพื้นที่ ทาํ งานลื่น ขรุ ขระ สถานที่ ทาํ งานสกปรกรกรุ งรัง การวางข้าวของไม่มีระเบี ยบ
เกะกะมีสิ่งกีดขวางทาง
สาเหตุเหล่านี้ อาจจะก่อให้เกิดความเสี ยหายทั้งทางด้านร่ างกาย ทรัพย์สิน หรื อชื่อเสี ยง ต่อพนักงานที่
ปฏิบตั ิงานในเขตการบิน ผูโ้ ดยสาร และรวมไปถึงหน่วยงานต้นสังกัดอีกด้วย

6. ข้ อเสนอแนะ

(1) จากการศึกษาพบว่า พฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานที่ปฏิบตั ิงานในเขตการบิน
ในภาพรวมอยูใ่ นระดับสูง แต่มีความรู ้ดา้ นมาตรการความปลอดภัยในการทํางานอยูใ่ นระดับตํ่า ดังนั้น หน่วยงาน
ต้นสังกัดควรให้ความสําคัญกับพนักงานระดับปฏิบตั ิการมากขึ้น ให้มีการฝึ กอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการ
ทํางานของพนักงานที่ปฏิ บตั ิงานในเขตการบินก่อนเริ่ มงานอย่างทัว่ ถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ทราบกฎ ระเบียบ
วิธีการปฏิบตั ิงานในเขตการบิน และปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด
(2) ผลการวิจยั ความรู ้ดา้ นมาตรการความปลอดภัยในการทํางานพบว่าพนักงานที่ปฏิบตั ิงานในเขตการ
บินส่ วนใหญ่มีความรู ้ดา้ นมาตรการความปลอดภัยในการทํางานอยูใ่ นระดับตํ่าทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะพนักงานฝ่ าย
บริ การลานบินส่ วนใหญ่ได้รับความรู ้คาํ แนะนําด้วยมาตรการความปลอดภัยในการทํางานจากผูบ้ งั คับบัญชาหรื อ
เพื่อนร่ วมงานในขณะปฏิบตั ิงานร่ วมกันมากกว่าการเข้าอบรมจากทางของบริ ษทั หรื อจากการหน่วยงานที่ได้จดั
อบรมความรู ้ให้ตรงกับสายการกับสายการปฏิบตั ิงานโดยเฉพาะกฎข้อบังคับของการทํางานในเขตการบินและ
แม้วา่ ทางบริ ษทั หรื อหน่วยงานจะมีการฝึ กอบรมความรู ้ดา้ นมาตรการความปลอดภัยในการทํางานให้กบั พนักงาน
อยู่เ สมอก็ ตามแต่ก ารอบรมดังกล่า วอาจทํา ได้ไ ม่ทั่ว ถึ งกับบุ คคลทุ ก คนเพราะต้องขึ้ น อยู่กับความสนใจของ
พนักงานอีกด้วย
(3) จากการวิเ คราะห์ พ บว่า ความรู ้ เ กี่ ย วกับมาตรการความปลอดภัย ในการทํา งานมี ความสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานที่ปฏิบตั ิงานในเขตการบิน นัน่ ก็คือ เมื่อพนักงาน
ที่ปฏิบตั ิงานในเขตการบินมีความรู ้เกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยในการทํางานที่ดียอ่ มทําให้มีพฤติกรรมความ
ปลอดภัยในการทํางานดี ดว้ ย ดังนั้น หน่ วยงานต้นสังกัดควรมีการฝึ กอบรม ให้ความรู ้เกี่ ยวกับมาตรการความ
ปลอดภัยในการทํางานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นควรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริ มความปลอดภัยโดยเน้นให้พนักงาน
ที่ปฏิบตั ิงานในเขตการบินทุกคนมีส่วนร่ วม เช่น ให้รางวัลแก่พนักงานและหน่ วยงานที่ มีความปลอดภัยในการ
ทํางานสู งจนไม่มีการเกิดอุบตั ิเหตุ หรื อความเสี ยหายในการทํางานในแต่ละปี งบประมาณ ทั้งนี้ เพื่อเป็ นกําลังใจ
และเพื่อส่งเสริ มสร้างพฤติกรรมในการทํางานที่ดี รวมทั้งให้พนักงานเห็นความสําคัญในการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไป
ด้วยความปลอดภัยตลอดเวลาขณะที่ปฏิบตั ิงานในเขตการบิน
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พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ ก ส์ สําหรั บปั จ จัยการรั บรู ้ ความง่ ายของการใช้พาณิ ชย์อิเ ล็กทรอนิ ก ส์ แ ละปั จจัยการรั บ รู ้
ประโยชน์ของการใช้พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ไม่มีอิทธิ พลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าที่ซ้ือสิ นค้าแฟชัน่ ในพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์
คําสําคัญ: ความจงรักภักดีในพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ สิ นค้าแฟชัน่
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ABSTRACT

The objectives of this research were (1) to study the influence of e-commerce quality on customer eloyalty in buying fashion goods, (2) to study the influence of perceived ease of use of e-commerce on customer
e-loyalty in buying fashion goods, (3) to study the influence of perceived usefulness of e-commerce on customer
e-loyalty in buying fashion goods, (4) to study the influence of satisfaction with e-commerce on customer eloyalty in buying fashion goods, and (5) to study the influence of trust in e-commerce on customer e-loyalty in
buying fashion goods. The sample of this study was 400 customers with prior experience in e-commerce in buying
fashion goods. Online questionnaire was used as the research instrument with Cronbach's alpha (reliability) of
0.97. Data were analyzed through statistical software to determine frequency, percentage, and standard deviation.
Hypotheses were tested using regression analysis.
The results of this study indicates that E-commerce quality, satisfaction with e-commerce and trust in
e-commerce have a positive influence on customer e-loyalty in buying fashion goods. Perceived ease of use of
e-commerce and perceived usefulness of e-commerce have no influence on customer-loyalty in buying fashion
goods.
KEYWORDS: E-loyalty, E-commerce, Fashion goods

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

ปั จจุบนั มีการซื้ อขายสิ นค้าผ่านช่องทางอินเทอร์ เน็ตเพิ่มมากขึ้น จากผลสํารวจของสํานักงานพัฒนา
ธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ มูลค่าพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ในประเทศไทยในปี 2559 มีมูลค่า 2,560,103.36 ล้าน
บาท เติบโตเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 14.03 และการคาดการณ์มูลค่าพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ในประเทศไทย ปี
2560 มีมูลค่าประมาณ 2,812,592.03 ล้านบาท ซึ่ งมีอตั ราการเติบโตเพิ่มขึ้นจากปี 2559 คิดเป็ นร้อยละ 9.86 จะ
เห็นได้วา่ ธุรกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์โดยส่ วนใหญ่จะมีทิศทางการเติบโตเพิ่มขึ้นทุกปี ในปี 2560 สิ นค้าแฟชัน่
เป็ นสิ นค้าสิ นค้าที่มีจาํ นวนผูซ้ ้ือในพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์มากที่สุด และจากผลสํารวจมูลค่าพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
ธุรกิจจําหน่ายสิ นค้าแฟชัน่ ในพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์มีอตั ราการเติบโตของมูลค่าพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ในรอบปี
2558-2559 คิดเป็ นร้อยละ 28.88 ซึ่งมีอตั ราการเติบโตอยูใ่ นอันดับสามของอุตสาหกรรมการค้าปลีกและการค้าส่ ง
การมี ผู ้ป ระกอบการพาณิ ช ย์อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ ข้า สู่ ต ลาดมากขึ้ น ทํา ให้ เ กิ ด การแข่ ง ขัน อย่า งรุ น แรง ดัง นั้น
ผูป้ ระกอบการพาณิ ช ย์อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ที่ จ ํา หน่ า ยสิ น ค้า แฟชั่น จํา เป็ นต้อ งให้ค วามสํา คัญ กับ คุ ณ ภาพพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างความแตกต่างระหว่างผูใ้ ห้บริ การพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์รายอื่นและมุ่งเน้นการตอบสนอง
ความต้องการตามความคาดหวังของลูกค้าที่ แตกต่างกันจึ งจะทําให้เกิ ดความพึงพอใจสู งสุ ด รวมถึงการทําให้
ลูกค้าไว้วางใจในการทําธุ รกรรมในพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ของตน ในสภาพแวดล้อมการแข่งขันปั จจุบนั ทําให้
ลูกค้ามีทางเลือกหลากหลาย การสร้างความจงรั กภักดี เป็ นเครื่ องมือสําคัญในการดึ งดูดใจให้ลูกค้ากลับ มาซื้ อ
สิ นค้าในพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์น้ นั ๆอย่างต่อเนื่ อง ทั้งนี้ ลูกค้าที่มีความจงรักภักดี ต่อพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์จะมี
ปริ มาณซื้ อซํ้าที่สูงกว่าลูกค้าโดยทัว่ ไป และบ่อยครั้งที่ลูกค้ากลุ่มนี้ จะสร้างลูกค้าใหม่ให้กบั ธุรกิจด้วยการแนะนํา
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หรื อบอกต่อแบบปากต่อปาก และเมื่ อสามารถรั กษาฐานลูกค้าเก่ าพร้ อมทั้งเพิ่มจํานวนลูกค้าใหม่ ธุ รกิ จจะมี
ยอดขายเพิ่มขึ้น และมีความสามารถในการทํากําไรได้สูงขึ้น
จากที่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่าผลลัพธ์ที่ได้จากการสร้างความจงรักภักดีของลูกค้าเป็ นรากฐานที่ สาํ คัญ
ของธุรกิจ ซึ่งหากผูป้ ระกอบการพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์สามารถสร้างความจงรักภักดีให้กบั ลูกค้าได้ก็ยอ่ มหมายถึง
ความได้เปรี ยบในการแข่งขันที่มากขึ้นตามไปด้วย และความจงรักภักดีของลูกค้ายังเป็ นกุญแจสําคัญในการสร้าง
ผลกําไรระยะยาว ส่ งผลให้ธุรกิ จประสบความสําเร็ จ ด้วยความสําคัญข้างต้นทําให้ผูว้ ิจยั มีความต้องการศึ กษา
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าที่ซ้ื อสิ นค้าแฟชัน่ ในพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อ
ผูป้ ระกอบการในการนําข้อมูลไปใช้เป็ นแนวทางในการวางแผนการตลาด เพื่อเพิ่มยอดขาย และเพิ่มส่ วนแบ่ง
การตลาด

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อศึ กษาอิทธิ พลของคุณภาพพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ที่มีต่อความจงรักภักดี ของลูกค้าที่ ซ้ื อสิ นค้า
แฟชัน่ ในพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
(2) เพื่อศึกษาอิทธิ พลของการรับรู ้ความง่ายของการใช้พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ที่มีต่อความจงรักภักดีของ
ลูกค้าที่ซ้ือสิ นค้าแฟชัน่ ในพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
(3) เพื่อศึกษาอิทธิพลของการรับรู ้ประโยชน์ของการใช้พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่อความจงรักภักดีของ
ลูกค้าที่ซ้ือสิ นค้าแฟชัน่ ในพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
(4) เพื่อศึ กษาอิทธิ พลของความพึงพอใจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ที่มีต่อความจงรักภักดี ของลูกค้าที่ ซ้ื อ
สิ นค้าแฟชัน่ ในพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
(5) เพื่อศึ กษาอิทธิ พลของความไว้วางใจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ที่มีต่อความจงรักภักดี ของลูกค้าที่ ซ้ื อ
สิ นค้าแฟชัน่ ในพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้ น

ตัวแปรตาม
ความจงรักภักดีของลูกค้าที่ซ้ือสิ นค้าแฟชัน่
ในพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์

คุณภาพพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์
การรับรู ้ความง่ายของการใช้พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์

1. ความจงรักภักดีดา้ นทัศนคติ
2. ความจงรักภักดีดา้ นพฤติกรรม

การรับรู ้ประโยชน์ของการใช้พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์
ความพึงพอใจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์
ความไว้วางใจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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4.1 แบบแผนการวิจยั
งานวิ จัย เป็ นการวิ จัย เชิ ง ปริ ม าณ มี รู ป แบบของการวิ จัย เชิ ง สํา รวจ เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ในโดยใช้
แบบสอบถามออนไลน์เป็ นเครื่ องมือ เพื่อรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากร ได้แก่ ลูกค้าที่เคยซื้อสิ นค้าในพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ ตามรายงานผลการสํารวจพฤติกรรมผูใ้ ช้
อินเทอร์ เน็ตในประเทศไทย ปี 2560 จํานวน 14,885 คน (สํานักงานพัฒนาธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ , 2560)
กลุ่มตัวอย่ าง ได้แก่ ลูกค้าที่เคยซื้ อสิ นค้าแฟชัน่ ในพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ จํานวน 400 ตัวอย่าง กําหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างจากการคํานวณสูตรยามาเน่ ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย (1) คุณภาพพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ (คุณภาพพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง
ประสิ ทธิ ภาพของพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ที่ให้บริ การ โดยมีการนําเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน เป็ นประโยชน์ต่อ
ลู ก ค้า และระบบพาณิ ช ย์อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ มี ก ารตอบสนองการใช้ง านอย่ า งรวดเร็ ว สามารถตอบสนองต่ อ
ความต้องการของลูกค้าได้ดี และมีปกป้ องความเป็ นส่ วนตัวของลูกค้า) (2) การรับรู ้ความง่ายของการใช้งาน
พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ (3) การรับรู ้ประโยชน์ของการใช้งานพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ (4) ความพึงพอใจพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิ กส์ (5) ความไว้วางใจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ ตัวแปรตาม คือ ความจงรักภักดีของลูกค้าในพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย ความจงรักภักดีดา้ นทัศนคติ และความจงรักภักดีดา้ นพฤติกรรม
4.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ ผูว้ จิ ยั ใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็ นเครื่ องมือในการวิจยั กับลูกค้าที่
เคยซื้อสิ นค้าแฟชัน่ ในพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยการโพสต์ลิงค์แบบสอบถามออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์เครื อข่าย
สังคมออนไลน์ ซึ่งแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
การสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน งานอดิเรก ข้อคําถามเป็ นแบบสํารวจรายการ จํานวน 7 ข้อ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ยวกับปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อความจงรั กภักดี ของลูกค้าที่ ซ้ื อสิ นค้าแฟชัน่ ใน
พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ ข้อคําถามเป็ นแบบมาตราวัดแบบประมาณค่าตามวิธีของลิเคิร์ท 5 ระดับ แบ่งเป็ น 5 ส่ วน
คือ (2.1) แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู ้คุณภาพพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 25 ข้อ (2.2) แบบสอบถามเกี่ยวกับ
การรั บ รู ้ ความง่ า ยของการใช้งานพาณิ ช ย์อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ จํา นวน 4 ข้อ (2.3) แบบสอบถามเกี่ ยวกับการรั บรู ้
ประโยชน์ของการใช้งานพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 4 ข้อ (2.4) แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 4 ข้อ (2.5) แบบสอบถามเกี่ยวกับความไว้วางใจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 4 ข้อ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ ย วกับ ความจงรั ก ภัก ดี พ าณิ ช ย์อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ โดยมี 2 องค์ป ระกอบ คื อ
ความจงรักภักดีดา้ นทัศนคติ และความจงรักภักดีดา้ นพฤติกรรม ข้อคําถามเป็ นแบบมาตราวัดแบบประมาณค่าตาม
วิธีของลิเคิร์ท 5 ระดับ จํานวน 9 ข้อ
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4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์ โดยนําแบบสอบถามที่ผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบแล้วมา
หาค่าดัชนี ความสอดคล้อง คัดเลือกเฉพาะข้อคําถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง ตั้งแต่ 0.7 ขึ้นไป มาใช้เก็บข้อมูล
และนําแบบสอบถามที่ ปรับปรุ งแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับลูกค้าที่ ซ้ื อสิ นค้าแฟชั่นในพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์
จํา นวน 40 ชุ ด เพื่ อ หาค่ า ความเชื่ อ มั่น ของแบบสอบถาม โดยการทดสอบค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ ความเชื่ อ มั่น ของ
ครอนบาค เท่ากับ 0.97 จากนั้นจัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์แล้วนําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั
จํานวน 400 ชุด
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจัย นํา ข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากแบบสอบถามมาประมวลผลข้อ มู ล โดยโปรแกรมสํา เร็ จ รู ป SPSS ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อคํานวณค่าสถิติ ทั้งสถิติเชิงสถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และสถิติเชิงอนุมานในการทดสอบสมมติฐานของการวิจยั ได้แก่ การวิเคราะห์สมการถดถอย ณ ระดับนัยสําคัญที่
0.05

5. สรุ ปผลการวิจัย

(1) ผลการวิจยั ด้านปั จจัยส่ วนบุคคล พบว่า ลูกค้าที่ซ้ื อสิ นค้าแฟชัน่ ในพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ส่วนใหญ่
เป็ นเพศหญิง มีอายุอยูใ่ นช่วง 21-30 ปี มีสถานภาพโสด ศึกษาในระดับปริ ญญาตรี เป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา มีรายได้
ต่อเดือน 10,000 บาท หรื อน้อยกว่า 10,000 บาท และเล่นอินเทอร์เน็ตเป็ นงานอดิเรก
(2) การทดสอบอิ ท ธิ พ ลของปั จ จัย ที่ มี ต่ อ ความจงรั ก ภัก ดี ข องลู ก ค้า ที่ ซ้ื อ สิ น ค้า แฟชั่น ในพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์
สําหรับส่วนนี้เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอย
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทดสอบนัยสําคัญของตัวแปรอิสระ
Model
df
SS
MS
Regression
5.00
116.50
23.30
Residual
392.00
52.36
0.13
Total
397.00
168.86
** นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

F
174.43

Sig.
0.000**

จากตารางที่ 1 มีตวั แปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัว หรื อมีปัจจัยที่ที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าที่ซ้ือ
สิ นค้าแฟชัน่ ในพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์อย่างน้อย 1 ด้าน มีอิทธิ พลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าที่ซ้ื อสิ นค้าแฟชัน่
ในพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
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ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ถดถอย (Regression Analysis) โดยวิธี Enter ของปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความจงรักภักดีของ
ลูกค้าที่ซ้ื อสิ นค้าแฟชัน่ ในพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ที่ร่วมพยากรณ์ความจงรักภักดีของลูกค้าที่ซ้ื อสิ นค้า
แฟชัน่ ในพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยภาพรวม
ตัวพยากรณ์

B

Std.
Error
-0.01 0.15
0.16
0.05
0.02
0.05
0.09
0.06
0.36
0.05
0.36
0.04
2
R adj = 0.686

ค่าคงที่ (Constant)
คุณภาพพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (X1)
การรับรู ้ความง่ายของการใช้พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (X2)
การรับรู ้ประโยชน์ของการใช้พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (X3)
ความพึงพอใจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (X4)
ความไว้วางใจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (X5)
R = 0.831
R2 = 0.690
** นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

Beta

t

Sig.

0.14
0.02
0.08
0.33
0.37

-0.05
3.21
0.50
1.61
6.65
8.26
F = 174.428

0.964
0.001**
0.620
0.109
0.000**
0.000**

จากตารางที่ 2 พบว่า มีตวั แปรอิสระ 3 ตัวแปร คือ คุณภาพพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ ความพึงพอใจพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิ กส์ และมีความไว้วางใจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ มีอิทธิ พลต่อความจงรักภักดี ของลูกค้าที่ ซ้ื อ สิ นค้า
แฟชัน่ ในพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์โดยภาพรวมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่ งสามารถร่ วมพยากรณ์
ความจงรักภักดีของลูกค้าที่ซ้ือสิ นค้าแฟชัน่ ในพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยภาพรวมได้ร้อยละ 68.6 (R2 adj = 0.686)
สามารถสร้ างสมการพยากรณ์ ความจงรั กภักดี ของลูกค้าที่ ซ้ื อสิ นค้าแฟชัน่ ในพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์
ในรู ปแบบคะแนนดิบ ได้ดงั นี้
ความจงรักภักดีของลูกค้า = -0.01 + 0.36 (X5) + 0.36 (X4) +0.16 (X1)
และเมื่อพิจารณาสัมประสิ ทธิ์ถดถอยในรู ปคะแนนมาตรฐาน (Beta) พบว่าตัวพยากรณ์ที่มีค่า Beta สูงสุด
คือ ความไว้วางใจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ (Beta = 0.37) ความพึงพอใจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ (Beta = 0.33) และ
คุ ณ ภาพพาณิ ช ย์อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Beta = 0.14) ตามลํา ดับ แสดงว่า ความไว้ว างใจพาณิ ช ย์อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ มี
ความสําคัญอันดับแรกในการพยากรณ์ รองลงมา คือความพึงพอใจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ และคุณภาพพาณิ ชย์
อิ เล็กทรอนิ กส์ ตามลําดับ และสามารถสร้ างสมการพยากรณ์ ความจงรั กภักดี ของลูกค้าที่ ซ้ื อสิ นค้าแฟชั่น ใน
พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในรู ปแบบคะแนนมาตรฐาน ได้ดงั นี้
ความจงรักภักดีของลูกค้า = 0.37 (X5) + 0.33 (X4) + 0.14 (X1)
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า มีการยอมรับสมมติฐาน 3 ข้อ และปฏิเสธสมมติฐาน 2 ข้อ คือ ปั จจัย
ด้านคุณภาพพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ ปั จจัยด้านความพึงพอใจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ และปั จจัยด้านความไว้วางใจ
พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ มีอิทธิ พลเชิงบวกต่อความจงรักภักดีของลูกค้าที่ซ้ื อสิ นค้าแฟชัน่ ในพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
สําหรับปั จจัยด้านการรับรู ้ความง่ายของการใช้พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ และปั จจัยด้านการรับรู ้ประโยชน์ของการใช้
พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ไม่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าที่ซ้ือสิ นค้าแฟชัน่ ในพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
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จากผลการวิ จั ย ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความจงรั ก ภัก ดี ข องลู ก ค้า ที่ ซ้ื อสิ น ค้า แฟชั่ น ในพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ผูว้ จิ ยั ได้อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ และสมมติฐานของการวิจยั ดังนี้
(1) จากผลการวิจัยพบว่า สมมติ ฐานที่ 1 คุ ณภาพพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ ก ส์ มีอิทธิ พลเชิ งบวกต่อ ความ
จงรักภักดีของลูกค้าที่ซ้ือสิ นแฟชัน่ ในพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ อย่างมีนยั สําคัญที่ระดับสถิติ 0.01 โดยคุณภาพข้อมูล
มีความสําคัญอันดับแรกในการพยากรณ์ ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ Rodgers, Negash and Suk (2005 : 325)
พบว่า คุณภาพของข้อมูลส่งผลให้เกิดความภักดีออนไลน์ในผูซ้ ้ือที่มีประสบการณ์การซื้ อสิ นค้าออนไลน์สูง และ
ผลการวิจยั ของ Roy and Butaney (2014 : 216) พบว่า คุณภาพของข้อมูลส่ งผลโดยตรงต่อความภักดี ของลูกค้า
นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภานุ วฒั น์ รั ตนดิ ษฐ์ และดารณี พิมพ์ช่างทอง (2551 : 111) พบว่า
คุ ณภาพของส่ วนติดต่อผูใ้ ช้งาน คุ ณภาพของข้อมูลสิ นค้า/บริ การ การรั บรู ้ ต่อความปลอดภัย และการรั บรู ้ต่อ
ความเป็ นส่วนตัว มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของผูบ้ ริ โภคออนไลน์
(2) จากผลการวิจยั พบว่า ปฏิเสธสมมติฐานที่ 2 และสมมติฐานที่ 3 การรับรู ้ความง่ายของการใช้พาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ และการรับรู ้ประโยชน์ของการใช้พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ไม่มีอิทธิ พลต่อความจงรักภักดีของลูกค้า
ที่ซ้ื อสิ นค้าแฟชัน่ ในพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ ซึ่ งไม่สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ Wong, Lo and Ramayah (2014 :
489) พบว่า ปั จจัยการรับรู ้ความง่ายของการใช้พาณิ ชย์และปั จจัยด้านการรับรู ้ประโยชน์ส่งผลกระทบเชิงบวกกับ
ความจงรั ก ภัก ดี และงานวิ จัย ของ Chiu, Lin, Sun and Hsu (2009) พบว่ า การรั บ รู ้ ป ระโยชน์ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
ความตั้งใจและความภักดี ในการซื้ อสิ นค้าทางออนไลน์ เนื่ องจากการวิจยั ครั้งนี้ ได้ระบุประเภทสิ นค้าที่ ซ้ื อใน
พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็ นสิ นค้าแฟชัน่ จึงทําให้มีผลการวิจยั ที่แตกต่างกับงานวิจยั อื่นที่ไม่ได้ระบุประเภทสิ นค้าที่
ซื้อในพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
(3) จากผลการวิจัยพบว่า สมมติ ฐานที่ 4 ความพึงพอใจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ มีอิทธิ พลเชิ งบวกต่อ
ความจงรั ก ภัก ดี ข องลู ก ค้า ที่ ซ้ื อ สิ น แฟชั่น ในพาณิ ช ย์อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ อย่ า งมี นั ย สํ า คัญ ที่ ร ะดับ สถิ ติ 0.01
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ Safa and Von Solms (2016 : 7) พบว่า ความพึงพอใจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ส่งผล
ทางบวกกับความภักดี อิเล็กทรอนิ กส์ และผลการวิจยั ของ สุ ตาภัทร คงเกิ ด (2559 : 273) พบว่า ความพึงพอใจ
อิเล็กทรอนิกส์ส่งผลทางตรงต่อความภักดีอิเล็กทรอนิกส์ และงานวิจยั ของ Liu (2012 : 139) พบว่า ความพึงพอใจ
ของลูกค้าออนไลน์มีผลทางบวกต่อความภักดีของลูกค้าออนไลน์อย่างมีนยั สําคัญ
(4) จากผลการวิจัยพบว่า สมมติ ฐานที่ 5 ความไว้วางใจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ มีอิทธิ พลเชิ งบวกต่อ
ความจงรั ก ภัก ดี ข องลู ก ค้า ที่ ซ้ื อ สิ น แฟชั่น ในพาณิ ช ย์อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ อย่ า งมี นั ย สํ า คัญ ที่ ร ะดับ สถิ ติ 0.01
โดยความไว้วางใจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์มีความสําคัญอันดับแรกในการพยากรณ์ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ
Hou (2005 : 170) พบว่า ความไว้วางใจมีอิทธิ พลต่อความภักดีของลูกค้า และงานวิจยั ของ Safa and Von Solms
(2016 : 7)พบว่า ความไว้วางใจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ ส่งผลทางบวกกับความจงรั กภักดี ของลูกค้าในพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิ กส์และ Zhou Lu and Wang (2009 : 331) กล่าวว่า ความไว้วางใจอิเล็กทรอนิ กส์ในขั้นเริ่ มต้นนําไปสู่
การซื้ อสิ นค้าบนเว็บไซต์ จนกลายเป็ นความภักดีต่อเว็บไซต์และจะนํามาซึ่ งการซื้ อซํ้า ทําให้ผลกําไรในระยะยาว
ให้กบั ร้านค้าทางเว็บไซต์
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7. ข้ อเสนอแนะ
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7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) ความจงรั ก ภัก ดี ข องลู ก ค้า ที่ ซ้ื อ สิ น ค้า แฟชั่น ในพาณิ ช ย์อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ด้ า นทัศ นคติ ลู ก ค้า ให้
ความสําคัญกับประเด็นคุณภาพและราคาของสิ นค้าแฟชัน่ ในพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ตรงกับความคาดหวังในการ
ซื้ อ น้อยที่สุด ดังนั้นผูป้ ระกอบการต้องเข้าใจว่าลูกค้าคาดหวังกับคุณภาพของสิ นค้าและประสบการณ์ที่ได้รับว่า
จะคุ ม้ ค่ากับเงิ นที่ จ่ายไปหรื อไม่ เนื่ องจากลูกค้าไม่มีโอกาสในการได้สัมผัสสิ นค้าจริ ง ผูป้ ระกอบการจึ งต้อง
พยายามจัดการทุกอย่างให้เป็ นตามความคาดหวังของลูกค้าอย่างสมํ่าเสมอ หรื อให้ดีกว่านั้นคือเหนือความคาดหวัง
ของลูกค้า หากเป็ นสิ นค้าที่ลูกค้าคาดหวังคุณภาพ ควรเน้นตั้งราคาตามคุณภาพ และการใช้หลักจิตวิทยาเข้ามาช่วย
สนับสนุน โดยการโฆษณาหรื อการประชาสัมพันธ์ท่ีมีขอ้ ความหรื อคําพูดเพื่อชักจูงใจให้ลูกค้าเห็นถึงประโยชน์
คุณสมบัติสินค้าและความคุม้ ค่าต่อการซื้ อ จะทําให้ลูกค้ารู ้สึกถึงความคุม้ ค่าที่จะจ่ายเงินเพื่อซื้ อสิ นค้าชิ้นนั้นๆ ถ้า
เอาชนะใจลูกค้าได้ยอ่ มจะมีความภักดี ทําให้เป็ นลูกค้าประจําต่อเนื่องยาวนาน และมีโอกาสที่จะได้ลูกค้าใหม่จาก
การบอกต่ออีกด้วย
ด้ านพฤติกรรม ลูกค้าให้ความสําคัญกับประเด็นยังคงซื้ อสิ นค้าแฟชั่นในพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์เดิ ม
แม้วา่ ราคาสิ นค้าจะเพิ่มขึ้นจากเดิมก็ตาม น้อยที่สุด แสดงให้เห็นว่าลูกค้าให้ความสําคัญกับราคาสิ นค้า เนื่ องจาก
การซื้ อสิ นค้าผ่านอินเตอร์ เน็ตทําให้ลูกค้าสามารถเปรี ยบเทียบราคาจากพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ต่างๆได้ง่าย และ
จะเลือกซื้ อสิ นค้าในราคาที่ตนเองพอใจ ดังนั้นผูป้ ระกอบการควรสํารวจและติดตามการปรับราคาของสิ นค้าจาก
คู่แข่งอย่างสมํ่าเสมอ และนําเสนอราคาที่ ดึงดู ดกว่าราคาของคู่แข่ง เพื่อให้ลูกค้าตัดสิ นใจเลื อกซื้ อสิ นค้าจาก
พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ของตน แต่หากมีความจําเป็ นต้องขึ้นราคาจะต้องทําให้ลูกค้ารู ้สึกว่าจ่ายเงินไปเพื่อแลกกับ
ความคุม้ ค่า หรื อเป็ นการขึ้นราคาสิ นค้าที่ไม่ทาํ ให้ลูกค้ารับรู ้ถึงการเปลี่ยนแปลงของราคา สิ่ งสําคัญในการปรับ
ราคาสิ นค้าจะต้องนึกถึงการตัดสิ นใจซื้อของลูกค้าด้วย หากการปรับราคาสิ นค้าขึ้นทําให้ลูกค้าเปลี่ยนไปซื้อสิ นค้า
จากพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์อื่น จะทําให้สูญเสี ยลูกค้าประจําไป ซึ่งการรักษาลูกค้าเดิมไว้เป็ นสิ่ งที่ดีกว่าและง่ายกว่า
การหาลูกค้าใหม่
(2) ด้านคุ ณภาพพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ ผูป้ ระกอบการที่ ขายสิ นค้าในพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ ควรให้
ความสําคัญกับคุณภาพพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ดา้ นคุณภาพระบบมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านความเป็ นส่วนตัวและ
ความปลอดภัย ด้านคุณภาพข้อมูล โดยด้ านคุณภาพระบบ ลูกค้าให้ความสําคัญกับพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์สามารถ
ใช้งานได้ตลอดเวลามากที่ สุด ดังนั้นผูท้ ี่มีหน้าที่ดูแลพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ควรทําการพัฒนาปรับปรุ งระบบอยู่
เสมอ โดยเฉพาะการพัฒนาประสิ ทธิ ภ าพของระบบให้มีค วามเสถี ยรภาพ หากเกิ ดปั ญหาระบบขัดข้องต้อ ง
สามารถแก้ไขปั ญหาได้ทนั ทีและควรมีการตรวจสอบระบบอยูเ่ ป็ นประจําเพื่อให้มน่ั ใจว่าลูกค้าสามารถเข้าใช้งาน
ได้ตลอดเวลา
ด้ านความเป็ นส่ วนตัวและความปลอดภัย ผูท้ ี่ มีหน้าที่ ดูแลพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์จะต้องตระหนักถึ ง
ความปลอดภัยของการทําธุรกรรมทางการเงินผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตเป็ นสําคัญ เนื่องจากลูกค้าให้ความสําคัญ
ในประเด็นการป้ องกันข้อมูลทางการเงินมากที่สุด ซึ่งพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์จะต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยที่
เป็ นมาตรฐาน มี ก ารเข้า รหั ส เพื่ อ ป้ อ งกัน ความเสี ย หายหรื อ การเข้า ถึ ง ข้อ มู ล ส่ ว นตัว จากบุ ค คลที่ ไ ม่ ไ ด้รั บ
การอนุญาต เช่น การใช้ Username และ Password เพื่อป้ องกันและพิสูจน์ความเป็ นตัวตน เป็ นต้น
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ด้ านคุณภาพข้ อมูล ผูป้ ระกอบการควรมีการอัพเดทข้อมูลอย่างสมํ่าเสมอ เนื่ องจากเป็ นประเด็นที่ลูกค้า
ให้ความสําคัญมากที่สุด ซึ่ งเมื่อเข้าใช้งานพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ลูกค้าจะเริ่ มพิจารณาข้อมูลที่นาํ เสนอในพาณิ ชย์
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ พื่ อ นํา มาประกอบการตัด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้า ดัง นั้น ผู ้ป ระกอบการควรอัพ เดทข้อ มู ล ให้ ดู มี
การเคลื่อนไหวตลอดเวลา นอกจากนั้นข้อมูลที่นาํ เสนอต้องใช้ขอ้ ความหรื อภาษาที่เหมาะสมสามารถเข้าใจได้ง่าย
แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสิ นค้าครบถ้วน ถูกต้องตามความเป็ นจริ ง เช่น ราคา ขนาด รู ปภาพ เป็ นต้น
(3) ด้านความพึงพอใจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ ลูกค้าให้ความสําคัญกับประสบการณ์การซื้ อสิ นค้ามาก
ที่สุด รองลงมาคือ สามารถตอบสนองการซื้อได้ ดังนั้นผูป้ ระกอบการที่ขายสิ นค้าในพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์จะต้อง
พยายามสร้ างประสบการณ์ ที่ดีในการซื้ อสิ นค้า ปั จจุ บันลูกค้าชอบความรวดเร็ ว ผูป้ ระกอบการควรหาผูด้ ูแล
พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ตลอดเวลา และพยายามตอบลูกค้าให้เร็ วที่สุด ควรศึกษาและพัฒนาทักษะการโต้ตอบกับ
ลูกค้าซึ่ งต้องอาศัยทักษะ และความฉลาดทางอารมณ์ของพนักงานในการรับมือกับความหลากหลายของลูกค้า
อีกทั้งการออกแบบแพลตฟอร์มวิธีการสั่งซื้อสิ นค้า การนําเสนอสิ นค้าให้ดูง่าย สบายตา มีการจดจําข้อมูลลูกค้าที่
เคยใช้บริ การ และหลังจากที่ลูกค้าตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าแล้วควรมีระบบบริ การหลังการขายที่ดี นอกจากนั้นยังต้อง
เรี ยนรู ้ และทําความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า โดยการสํารวจ หรื อรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าซึ่งจะเป็ น
ส่ ว นสํา คัญ ที่ ท ํา การตรวจสอบความต้อ งการของลู ก ค้า ข้อ มู ล ผลสะท้อ นกลับ ของลู ก ค้า จะทํา ให้เ ข้า ใจถึ ง
พฤติ ก รรมและความต้อ งการของลู ก ค้า อย่า งลึ ก ซึ้ ง โดยสามารถนํา ข้อ มู ล ในส่ ว นนี้ ไปใช้ใ นการวางแผน
ด้านการตลาดให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้ามากที่สุด และ
เป็ นแนวทางในการสร้างความพึงพอใจนําไปสู่การเกิดความจงรักภักดีของลูกค้าที่ในพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
(4) ผูป้ ระกอบการที่ ขายสิ นค้าในพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ ก ส์ ตอ้ งตระหนัก และให้ความสําคัญกับ ความ
ไว้วางใจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ เพราะจากผลการวิจยั พบว่า ความไว้วางใจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์มีความสําคัญ
อันดับแรกในการพยากรณ์ โดยลูกค้าให้ความสําคัญในประเด็นการรักษาสัญญาและข้อตกลงที่ให้ไว้มากที่สุด
รองลงมาคือ การให้บริ การด้วยความซื่อสัตย์ และมีความน่าเชื่อถือ การซื้อสิ นค้าในพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ผซู ้ ้ื อรับ
ข้อมูลเพียงรู ปภาพของสิ นค้าโดยไม่ทราบถึ งตัวสิ นค้าจริ ง การรั บรองคุ ณภาพและขั้นตอนการจัดส่ งจึ งไม่มี
หลักฐานที่ชดั เจน ทําให้ไม่สามารถไว้วางใจได้วา่ อีกฝ่ ายจะทําตามข้อตกลงหรื อไม่ ดังนั้นผูป้ ระกอบการพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิ กส์ตอ้ งทําตามสัญญาหรื อข้อตกลงที่ได้ให้ไว้กบั ลูกค้า คําสัญญาที่ ให้น้ นั ลูกค้าต้องได้รับประโยชน์
และคําสัญญานั้นต้องดูจริ งจังน่าเชื่อถือไม่ใช่คาํ โฆษณาชวนเชื่อ ซึ่ งเป็ นการสร้างความเชื่อมัน่ ที่บ่งบอกถึงความ
ตั้งใจจริ ง เช่น การจัดส่ งสิ นค้าภายใน 48-78 ชัว่ โมง, การรับคืนสิ นค้าที่ชาํ รุ ดเสี ยหาย โดยลูกค้าสามารถส่ งสิ นค้า
กลับและรับเงินคืนภายใน 14 วันหลังจากที่ลูกค้าได้รับสิ นค้า เป็ นต้น ผูป้ ระกอบการต้องมีความเสมอต้นเสมอ
ปลายรั ก ษาสัญ ญาอย่า งต่ อ เนื่ อ ง หากลู ก ค้า เกิ ด ความไว้ว างใจจะทํา ให้ลู ก ค้า ตัด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้า ในพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิ กส์ (อภิญญา ทวีโชคสิ ริกุล. 2551 : 52) และในอนาคตหากผูซ้ ้ื อต้องการซื้ อสิ นค้าประเภทเดิมอีกก็มี
โอกาสสู งที่จะกลับมาซื้ อซํ้า ลูกค้าเหล่านี้ จะกลายเป็ นลูกค้าประจําและเป็ นบุคคลที่บอกต่อไปยังบุคคลอื่นๆด้วย
นอกจากจะสามารถรักษาลูกค้าเก่าเอาไว้ได้ ยังสามารถเพิ่มจํานวนลูกค้ากลุ่มใหม่ได้ง่ายขึ้น รวมถึงส่ งผลให้มี
ยอดขาย รายได้และส่วนแบ่งการตลาดที่สูงขึ้น
(5) ลูกค้าที่ซ้ือสิ นค้าแฟชัน่ ในพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ ต้องพิจารณาความน่าเชื่อถือของผูข้ ายและสิ นค้าที่
ขายก่อนการตัดสิ นใจซื้ อ เจ้าของร้านมีตวั ตนจริ งหรื อไม่ หากร้านค้ามีการจดทะเบียนพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์จะมี
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ความเชื่ อถื อมากขึ้น เพราะว่าการจดทะเบี ยนพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ เจ้าของต้องระบุขอ้ มูลส่ วนตัวเพื่อขอขึ้น
ทะเบียนซึ่ งสามารถกรองมิจฉาชี พได้ส่วนหนึ่ ง และควรระมัดระวังการชําระเงินผ่านอินเทอร์ เน็ต ควรชําระเงิ น
ผ่านพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีการกรอกรหัสผ่านเพื่อป้ องกันการขโมยข้อมูลทางการเงิน หรื อเลือกใช้บริ การเก็บ
เงินปลายทาง นอกจากจะสะดวกยังทําให้สบายใจที่จะซื้อสิ นค้าแฟชัน่ ในพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพราะมัน่ ใจว่าไม่
ถูกหลอกให้โอนเงินแน่นอนและไม่ตอ้ งจ่ายเงินล่วงหน้าทั้งที่ยงั ไม่ได้รับสิ นค้า
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ทํา การศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความจงรั ก ภัก ดี ข องลู ก ค้า ที่ ซ้ื อ สิ น ค้า แฟชั่น ในพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ เปรี ยบเทียบกับที่ซ้ือสิ นค้าแฟชัน่ จากร้านค้าทัว่ ไป อาจทําให้ได้ผลการวิจยั ที่แตกต่างออกไป
(2) ทําการศึ กษาเปรี ยบเที ยบปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อความจงรักภักดี ของลูกค้าที่ ซ้ื อสิ นค้าในพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ เจเนอเรชัน่ วาย และเจเนอเรชัน่ ซี ทําให้สามารถเรี ยนรู ้และเข้าใจบุคคลใน
วัยต่างๆได้ดีข้ ึน และสามารถวางแผนการตลาดให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละช่วงวัย
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การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลของวิสาหกิจชุมชนให้สามารถแข่งขัน
ทางการค้าได้ และศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลใหม่ของวิสาหกิจ กลุ่มตัวอย่าง
ที่ศึกษา คือ กลุ่มผูป้ ระกอบการวิสาหกิจชุมชนในเขตสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จํานวน 1 กลุ่มได้แก่ กลุ่มเกษตร
ยัง่ ยืน อีกทั้งกลุ่มผูบ้ ริ โภคในเขตสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จํานวน 400 คน เครื่ องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสอบถามใช้
สถิติเชิงพรรณนาในรู ปของค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ผลการวิจยั การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลของวิสาหกิ จชุมชนในเขตสามจังหวัดชายแดนใต้ ดังนี้
ผูป้ ระกอบการกลุ่มเกษตรยัง่ ยืน ตรา ส.วิจิตร จ.ยะลา ผลิตภัณฑ์เดิมคือ กล้วยหิ นกรอบแก้วรสชาเขียว พัฒนาเป็ น
สูตรกล้วยหิ นกรอบแก้วรสไส้แยมส้มแขก ตรา ส.วิจิตร มีเอกลักษณ์ การทดสอบทางด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น
ส้มแขก/กลิ่นสมุนไพร รสชาติ ความกรอบและความชอบโดยรวม พบว่า ผูท้ ดสอบชิมให้คะแนนทางด้านลักษณะ
ปรากฏ สี กลิ่ น ส้ ม แขก รสชาติ ความกรอบและความชอบโดยรวมอยู่ที่ 7.47±0.78, 7.40±0.97, 6.77±0.94,
7.67±0.66, 7.77±0.57, และ 7.83±0.59 คะแนน ตามลํา ดับ ซึ่ งจะเห็ น ได้ว่า คะแนนความชอบโดยรวมของ
ผลิตภัณฑ์กล้วยสอดไส้ส้มแขกมีคะแนนความชอบโดยรวมอยูใ่ นช่วงชอบปานกลาง เมื่อพิจารณาผลิตภัณฑ์จะ
เห็ นได้ว่าผลิตภัณฑ์เป็ นที่ ยอมรับของผูบ้ ริ โภค นอกจากนี้ ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่ มีต่อผลิตภัณฑ์อาหาร
ฮาลาลใหม่ของวิสาหกิจโดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด (x�=4.28,S.D.=0.73) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าผูบ้ ริ โภคมี
ระดั บ ความ พึ งพ อใจม ากที่ สุ ด ด้ า น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ (x�=4.42,S.D.=0.66) ด้ า น ช่ องท างการจั ด จํ า ห น่ าย
(x�=4.26,S.D.=0.76) ด้านการส่งเสริ มการตลาด (x�=4.26,S.D.=0.66) และด้านราคา (x�=4.16,S.D.=0.84)

คําสําคัญ: กลุ่มวิสาหกิจชุมชน, อาหารฮาลาล, ความสามารถการแข่งขัน

ABSTRACT

This study aims to develop Halal food products of the community enterprise Enhancing to
competition and to study consumer satisfaction through the new halal products. The sample are 3 groups of the
enterprise community in 1 southern provinces; The Sustainable Agriculture Groups, including 400 consumers
from the three southern provinces, instruments is the questionaire Descritive statistics in term of percentage,
average, and standard Were applied.
Results of the development of halal food products to the enterprise community in the three southern
provinces are; The Enterprise Community of agriculture groups S. VIJID BRAND, Yala. original product is the
Green Tea Crispy Saba banana, then developed to new products is Jam Garcinia Cambogia Crispy Saba banana
S. VIJID BRAND, Testing the appearance, color, Garcinia smell/herbal smell, flavors, crispiness, and overall,
found that Panelists to rate the appearance, color, Garcinia smell, flavors, crispness and overall were 7.47 ±
0.78, 7.40 ± 0.97, 6.77 ± 0.94, 7.67 ± 0.66, 7.77 ± 0.57, and 7.83 ± 0.59 respectively, it can be seen that the
overall a preference score is in the medium ranges. When considering a product, it can be seen that the product
is acceptable to consumers. In addition, satisfaction of consumers of new halal products were at the highest
level (x�= 4.28, S.D. = 0.73). When considering the list of messages found that consumers most satisfying in
part of products (x�= 4.42, S.D. = 0.66). The distribution channels (x�= 4.26, S.D. = 0.76). The market
promotion (x�= 4.26, S.D. = 0.66) and price (x�= 4.16, S.D. = 0.84).

KEYWORDS: Community Enterprise, Halal Food, Competitiveness
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมฉบับที่ 11 ที่สัมพันธ์กบั โครงการวิจยั ฯที่วา่ ชุมชนพึ่งตนเองสามารถบรรเทา
ปั ญหาเศรษฐกิ จสังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในระดับท้องถิ่นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพร่ วมกันเพื่อ
ค้นหาทางเลือก ที่เหมาะสมสําหรับชุมชนมีการรวบรวมข้อมูลค้นคว้าหาความรู ้นาํ มาวิเคราะห์อย่างมีส่วนรวมบน
ฐานทรัพยากรของท้องถิ่นชุมชนเกิดเป็ นแนวทางการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ที่สร้างความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ และ
สังคมให้กบั คนในชุมชน ภายใต้กระบวนการพัฒนาที่มีความสัมพันธ์กนั อย่างเป็ นระบบสร้างการเรี ยนรู ้เชื่อมโยง
กับภูมิปัญญาท้องถิ่นกับความรู ้ภายในชุมชนเกิดเป็ นความรู ้ใหม่ที่คาํ นึ งถึงวงจรความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ
และเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมที่มีรูปแบบ และวิธีการทางวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องเกิดการพึ่งตนเองในระบบทุน
ชุมชนจัดการด้านการตลาดเพื่อเพิม่ มูลค่าผลผลิต และลดต้นทุนเป็ นระบบธุรกิจชุมชนควบคู่กบั การนําเทคโนโลยี
และความรู ้ ม าแปรรู ป สิ น ค้าในชุ ม ชนเป็ นระบบอุ ต สาหกรรมชุ ม ชนจัด สรรผลประโยชนในชุ ม ชนมาเป็ น
สวัสดิการให้ทุกคนในชุมชนมีความมัน่ คงในชีวิตเพื่อให้ชุมชนพึ่งตนเองสามารถบรรเทาปั ญหาเศรษฐกิจสังคม
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมในระดับท้องถิ่นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (สํานักงาคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555)
สําหรับตลาดอาหารฮาลาลปั จจุบนั มีขนาดใหญ่เป็ น 1 ใน 5 ของตลาดการค้าอาหารโลกสามารถสร้าง
รายได้จาํ นวนมากแก่ประเทศผูส้ ่ งออก โดยในปี 2011 มูลค่าการส่ งออกอาหารฮาลาลอาจสู งถึง 1.2 หมื่นล้าน
เหรี ยญสหรัฐฯ สําหรับประเทศไทยเป็ นประเทศหนึ่ งที่มีศกั ยภาพด้านอาหาร มีโอกาสเป็ นศูนย์กลางธุรกิจอาหาร
ฮาลาลโลกได้เนื่องจากประเทศไทยมีความได้เปรี ยบด้านวัตถุดิบ และค่าแรงงาน ปั จจุบนั ไทยเป็ นผูส้ ่ งออกอาหาร
รายใหญ่เป็ นอันดับ 5 ของโลก (สํานักข่าวโลกมุสลิม, 2553) มีตลาดส่ งออกหลัก คือ สหรัฐอเมริ กา ญี่ปุ่น สหภาพ
ยุโรป (อีย)ู และอาเซียน แต่จากวิกฤติเศรษฐกิจโลก และมาตรการกีดกันทางการค้าที่มากขึ้นส่งผลให้ประเทศไทย
มียอดส่ งออกในตลาดหลักลดลงอย่างต่อเนื่ อง ประกอบกับสถานการณ์การแข่งขันในตลาดอาหารฮาลาล โลกมี
ความรุ นแรงขึ้นไทยจึงจําเป็ นต้องพึ่งพา และแสวงหาตลาดส่งออกอาหารอื่นที่มีศกั ยภาพทดแทน ซึ่งหนึ่งในตลาด
ส่งออกอาหารฮาลาลที่น่าสนใจของประเทศไทยก็คือตลาดตะวันออกกลาง ประเทศผูผ้ ลิตอาหารรายสําคัญต่างให้
ความสนใจในการดําเนินกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคชาวมุสลิม เช่น ประเทศ
มาเลเซี ย ได้กาํ หนดเป็ นยุทธศาสตร์ ให้ประเทศเป็ นศูนย์กลางการผลิตอาหารฮาลาลเพื่อการส่ งออกไปยังตลาด
มุสลิ มทั่วโลก (Sharif,2000) การตื่ นตัวของวงการอุตสาหกรรมอาหารต่อกรณี ศกั ยภาพของตลาดอาหารฮาลา
ลโลก มาเลเซียตั้งฐานนิคมฮาลาลอุดรธานี ในขณะที่ประเทศไทยยังไม่มีความชัดเจนเรื่ องนโยบายอุตสาหกรรมฮา
ลาล ประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียได้เดินแผนเชิงรุ ก โดยเฉพาะอย่างยิง่ การผลักดันให้เกิดนิคมอุตสาหกรรมฮา
ลาลแห่ งใหม่ ในไทย ภายใต้การบริ หารของเอกชนมาเลเซี ย เพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน
(AEC) โดยมีบริ ษทั ด้านการลงทุนอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล และอุตสาหกรรมผลิตรถจักรยานยนต์ ของมาเลเซี ย
อย่าง บริ ษทั GMC International Holding จํากัด (มหาชน) ได้ทาํ การลงนามบันทึกข้อตกลง (เอกราช มูเก็ม, 2558)
สําหรับการจัดตั้งนิ คมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลใน 3 จังหวัดชายใต้มีผลกระทบจากสถานการณ์ความ
ไม่สงบในพื้นที่ ถือเป็ นอุปสรรคที่สาํ คัญต่อการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิง่ ต่อนักลงทุนนอกพื้นที่ อีกทั้งหน่วยงาน
รับรองมาตรฐานฮาลาลขาดความเป็ นเอกภาพในการทํางานและบุ คลากรขาดความรู ้เกี่ ยวกับกระบวนการผลิต
อาหารฮาลาลขาดการจัดทําฐานข้อมูลของสถานประกอบการธุรกิจอาหารฮาลาล และขาดการปรับปรุ งข้อมูลให้
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เป็ นปั จจุ บัน รวมถึ งประชาชนในพื้ น ที่ ข าดความรู ้ เกี่ ยวการประกอบธุ รกิ จ การลงทุ น และกลยุท ธ์ก ารตลาด
ประกอบกับ การสนับ สนุ น จากหน่ วยงานของรั ฐไม่ ต่อเนื่ องและมี ขีดความสามารถจํากัด ขาดการบู รณาการ
ทางการสนับสนุ น อีกทั้งโครงการจัดตั้งนิ คมอุสาหกรรมฮาลาลยังไม่บรรลุผลตามนโยบายที่ กาํ หนด และขาด
เทคโนโลยีการผลิตที่ทนั สมัย ไม่สามารถเพิ่มการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ จากเหตุผล
ดังที่ กล่าวมาแล้วข้างต้น หากได้ศึกษาวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลของวิสาหกิจชุมชนในเขต
สามจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อสร้างความสามารถการแข่งขันทางการค้าสู่ สากลนําไปสู่ การสร้างรายได้ และสร้าง
ความเจริ ญให้แก่ชุมชนสามารถยกระดับฐานะความเป็ นอยูข่ องคนในชุมชนให้ดียง่ิ ขึ้นต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

1. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลของวิสาหกิจชุมชน ให้สามารถแข่งขันทางการค้าได้
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลใหม่ของวิสาหกิจชุมชน

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

จากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องสามารถสร้างกรอบแนวคิดของโครงการวิจยั เกี่ยวกับการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความสามารถการแข่งขันทางการค้า ดังภาพต่อไปนี้

การพัฒนาผลิตภัณฑ์

ความสามารถการแข่ งขันทางการค้ า
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา
3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
4. ด้านการส่งเสริ มการตลาด

1. ความได้เปรี ยบด้านความแตกต่าง
2. การลดต้นทุนการผลิต
3. การตอบสนองด้านความรวดเร็ว

ความพึงพอใจของผู้บริโภค
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
การพัฒ นาผลิ ตภัณ ฑ์อ าหารฮาลาลเพื่ อสร้ างความสามารถการแข่ งขัน ทางการค้า กระบวนการวิจัย
สามารถสรุ ปขั้นตอนดังภาพต่อไปนี้
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สัมภาษณ์กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน

ข้อมูลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผผู ้ ลิต
อาหารฮาลาล

พัฒนาผลิตภัณฑ์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล

ทดสอบตลาด
เผยแพร่ ผลการวิจยั สู่ชุมชน

เสนอผลิตภัณฑ์
รู ปแบบใหม่

แผนภาพที่ 2 ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
คณะผูว้ ิจยั ได้ทาํ การคัดเลือกกลุ่มวิสาหกิ จชุมชนผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล ในเขตสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ซึ่ งมี จ ํานวนทั้งสิ้ น 60 กลุ่ ม จนเหลื อ 1 กลุ่ ม โดยการสั มภาษณ์ ป ระธานหรื อ ตัวแทนของกลุ่ม ฯ เพื่ อ
สอบถามข้อมู ลที่ ใช้เป็ นเกณฑ์ก ารคัด เลื อ กกลุ่ มฯ มุ่ งเน้น ไปที่ ป ระเด็น ของการตอบข้อคําถามในเรื่ อ ง ความ
ต่ อ เนื่ อ งในการผลิ ต และการขาย ความหลากหลายของผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ผ ลิ ต ภายในกลุ่ ม แนวคิ ด ในการพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์ จากนั้นคณะผูว้ ิจยั ทําการประชุม และวิธีวิเคราะห์ เนื้ อหา เพื่อพิจารณาและตัดสิ น ใจเลื อกกลุ่มที่ จะ
ได้รับการพัฒนาเป็ น “กลุ่มเกษตรยัง่ ยืน ตรา ส.วิจิตร” อีกทั้งสอบถามกลุ่มผูบ้ ริ โภค เพื่อสอบถามความพึงพอใจที่
มีต่อผลิตภัณฑ์ใหม่สุ่ มตัวอย่างจากประชากรในเขตสามจังหวัดชายแดนใต้ โดยผูว้ ิจยั ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่
(Taro Yamane, อ้างถึงใน สุทธนู ศรี ไสย์, 2551) ได้กลุ่มตัวอย่าง 400 คน
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรต้น ได้แก่ 1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์
2. ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค
ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถการแข่งขันทางการค้า
4.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
การวิจยั นี้ ได้ออกแบบการวิจยั เป็ นการวิจยั เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์มีท้ งั การสัมภาษณ์ พฒั นาและการ
สํารวจ โดยมีข้ นั ตอนดังนี้
ขั้น ตอนที่ 1 สํารวจความต้องการของผูบ้ ริ โภค จํานวน 400 ราย เพื่อค้น หานวัตกรรมใหม่ ด้านการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
ขั้นตอนที่ 2 ทดลองการผลิต เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล ใหม่ตามความต้องการของผูบ้ ริ โภค
ขั้นตอนที่ 3 การทดสอบตลาด เพื่อสอบถามความพึงพอใจจากผูบ้ ริ โภคและแนวทางในการจัดช่องทาง
การจําหน่าย
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ขั้นตอนที่ 4 ถ่ายทอดกระบวนการผลิตและผลการวิจยั ต่อชุมชนในพื้นที่
ดังนี้ เครื่ องมือที่ใช้สาํ หรับการวิจยั กําหนดดังนี้
1. แบบสั ม ภาษณ์ เนื้ อ หาในการสั ม ภาษณ์ ป ระกอบด้ว ย เนื้ อ หาเกี่ ย วกับ แนวทางในการพัฒ นา
ผลิ ต ภัณ ฑ์อาหารฮาลาลที่ นําไปสู่ ก ารแข่งขัน ทางการค้า ได้แ ก่ การสร้ างผลิ ต ภัณ ฑ์คุณ ภาพที่ ได้รับ รองตาม
มาตรฐานอาหารฮาลาล การสร้างผลิตภัณฑ์แปลกใหม่ การสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็ นเอกลักษณ์
2. แบบสอบถาม เกี่ยวกับความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคทีมีต่อผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนในเขตสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
สําหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลหลังจากที่ผวู ้ จิ ยั ได้รวบรวมแนวความคิดทฤษฎีและผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อนํามาเป็ นแนวทางในการสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาตามกรอบแนวความคิดในการวิจยั จากนั้นดําเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีข้ นั ตอนดังนี้
1. นําหนังสื อขออนุ ญาตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเพื่อขอความร่ วมมือจากผูป้ ระกอบการ เพื่อ
การให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับการวิจยั โดยให้การสัมภาษณ์ ตอบแบบสอบถาม อีกทั้งการขอเข้าพบกลุ่มเพื่อพัฒนากลุ่ม
ผลิตของผูป้ ระกอบการ
2. ผูว้ ิจยั นําเครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจยั คื อ แบบสอบถามและแบบสัม ภาษณ์ ที่ ได้มี การตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่ องมือการวิจยั แล้ว ไปดําเนิ นการสัมภาษณ์ เพื่อเก็บข้อมูลจากกลุ่มผูผ้ ลิต ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิ จ
ชุมชนด้วยตนเอง
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ ข้อมูล สําหรับการวิเคราะห์ ขอ้ มูลที่ ได้จากการสัมภาษณ์ จะวิเคราะห์ เนื้ อหาเชิ งพรรณา
ส่วนข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ จากแบบสอบถามนั้นใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) นําเสนอในรู ปของ
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Devition) (บุญธรรม กิจ
ปรี ดาบริ สุทธิ์, 2547 ; สุวมิ ล ติรกานันท์, 2546)

5. สรุ ปผลการวิจัย

จากการวิเคราะห์ ขอ้ มูลการศึ กษาการพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์อาหารฮาลาลของวิสาหกิ จชุ มชนในเขตสาม
จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อสร้างความสามารถการแข่งขันทางการค้าสู่สากล สามารถสรุ ปตามวัตถุประสงค์ ได้ดงั นี้
วัตถุประสงค์ ที่ 1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ อาหารฮาลาลของวิสาหกิจชุ มชน ให้ สามารถแข่ งขันทางการค้ าได้
สรุปได้ ดงั นี้
ผลิตภัณฑ์ กล้ วยหินกรอบแก้ ว กลุ่มเกษตรยัง่ ยืน ตรา ส.วิจติ ร
จากการสนทนากลุ่มพหุ ภาคีที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากผูป้ ระกอบการ ผูบ้ ริ โภคทําให้ได้แนวทางในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ กลุ่มเกษตรยัง่ ยืน ตรา ส.วิจิตร จ.ยะลา ผลิตภัณฑ์เดิมคือ กล้วยหิ นฉาบรสชาเขียว พัฒนาเป็ นสูตรกล้วย
หิ นกรอบแก้วรสไส้แยมส้มแขก ตรา ส.วิจิตร มีเอกลักษณ์ คือ กรอบและบาง ผิวของกล้วยเนี ยนสวย ความบาง
สมํ่าเสมอกันทุ กชิ้ น ให้ผิวสัมผัสที่ กรอบได้อย่างมี เอกลักษณ์ ผูป้ ระกอบการจึ งมี ความต้องการพัฒ นาโดยใช้
แนวทางเดิม แต่เพิ่มสี สันและรสชาติใหม่ แต่ยงั คงเอกลักษณ์รูปร่ างกล้วยแบบเดิม ทางผูว้ ิจยั จึงเลือกกล้วยหิ นรส
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ไส้แยมส้มแขก เพราะมีสีสันหน้าตาสดใส และมีกลิ่นหอม อ่อนๆ รสชาติละมุน หวานมัน กลิ่นหอมของกล้วย
ชวนให้รับประทาน และมีขนาดที่พอเหมาะกับการรับประทานนํากล้วยสอดไส้แยมส้มแขก ศึกษาผลการทดสอบ
ทางประสาทสัมผัส ด้วยวิธีการให้ค ะแนนแบบ 9 point hedonic scale โดยมี ระดับ การให้คะแนน 1-9 คะแนน
(1 เป็ นคะแนนที่ ไม่ชอบมากที่ สุด และ 9 เป็ นคะแนนที่ ชอบมากที่ สุด) โดยใช้ผูท้ ดสอบจํานวน 30 คน ทําการ
ทดสอบทางด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่นส้มแขก/กลิ่นสมุนไพร รสชาติ ความกรอบและความชอบโดยรวม พบว่า
ผูท้ ดสอบชิมให้คะแนนทางด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่นส้มแขก รสชาติ ความกรอบและความชอบโดยรวมอยูท่ ี่
7.47±0.78, 7.40±0.97, 6.77±0.94, 7.67±0.66, 7.77±0.57, และ 7.83±0.59 คะแนน ตามลําดับ ซึ่ งจะเห็ น ได้ว่า
คะแนนความชอบโดยรวมของผลิตภัณฑ์กล้วยสอดไส้แยมส้มแขกมีคะแนนความชอบโดยรวมอยูใ่ นช่วงชอบ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาผลิตภัณฑ์จะเห็นได้วา่ ผลิตภัณฑ์เป็ นที่ยอมรับของผูบ้ ริ โภค
วัตถุ ประสงค์ ท่ี 2 ศึ กษาความพึงพอใจของผู้บริ โภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ อาหารฮาลาลใหม่ ของวิสาหกิจ
ชุมชน สรุปได้ ดงั นี้
สําหรับความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่ มีต่อผลิตภัณฑ์ใหม่ของวิสาหกิ จชุมชน ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
เกี่ยวกับลักษณะส่ วนบุคคลของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ใหม่ของวิสาหกิจชุมชนผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่
เป็ นเพศหญิง มีจาํ นวน 297 คน คิดเป็ นร้อยละ 74.00 และเป็ นเพศชาย จํานวน 103 คน คิดเป็ นร้อยละ 74.00 มีอายุ
ระหว่าง 25 - 35 ปี มากที่ สุด จํานวน 186 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.50 รองลงมาคือ อายุระหว่าง 36 - 45 ปี จํานวน
134 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.50 อายุระหว่าง 46 - 55 ปี จํานวน 36 คน คิดเป็ นร้อยละ 9 อายุไม่เกิน 20 ปี จํานวน 32
คน คิดเป็ นร้อยละ 8.00 และอายุ 55 ปี ขึ้นไปน้อยที่สุด จํานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.00 โดยมีสถานภาพสมรส/
อยูด่ ว้ ยกัน มีจาํ นวน 175 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.75 รองลงมาคือ สถานภาพหม้าย/อย่าร้างจํานวน 110 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 27.50 สถานภาพโสด จํานวน 96 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.00 และสถานภาพแยกกันอยู่ จํานวน 19 คน คิด
เป็ นร้อยละ 4.75 ทั้งนี้ มีระดับการศึ กษาปริ ญญาตรี หรื อสู งกว่ามากที่ สุด จํานวน 232 คน คิดเป็ นร้อยละ 58.00
รองลงมาคื อ ระดับ การศึ ก ษาจบมัธยมตอนปลายหรื อ เที ยบเท่ า จํานวน 98 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 24.50 ระดับ
การศึกษาจบมัธยมตอนต้น จํานวน 70 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.50 นอกจากนี้ มีรายได้เฉลี่ย 10,001 – 15,000 บาท/
เดือน จํานวน 226 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.50 รองลงมาคือ มีรายได้ 5,001 – 10,000 บาท/เดือน จํานวน 116 คน คิด
เป็ นร้อยละ 29.00 มีรายได้ 15,001 – 20,000 บาท/เดือน จํานวน 30 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.50 มีรายได้ ตํ่ากว่า 5,000
บาท/เดื อน จํานวน 18 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.50 และมีรายได้ สู งกว่า 20,001 บาท/เดื อน จํานวน 10 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 2.50 โดยมีอาชีพพนักงานภาคเอกชน จํานวน 194 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.50 รองลงมาคือ อาชีพพนักงาน
ภารัฐ/รัฐวิสาหกิ จ จํานวน 89 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.25 นักเรี ยน/นักศึ กษา จํานวน 74 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.50
อื่นๆ จํานวน 43 คิดเป็ นร้อยละ 10.75 และนับถือศาสนาอิสลาม จํานวน 286 คน คิดเป็ นร้อยละ 71.50 และนับถือ
ศาสนาพุทธ จํานวน 114 คน คิดเป็ น ร้อยละ 28.50 นอกจากนี้ พบว่าความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์
ใหม่ของวิสาหกิจชุมชน มีรายละเอียดดังนี้ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล กล่าวคือด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ผูบ้ ริ โภคมีระดับ
ความพึ ง พอใจมากที่ สุ ด ในรสชาติ กลิ่ น สี (x�=4.61,S.D.= 0.54) และความปลอดภัย จากสารปนเปื้ อน
(x�=4.30,S.D.= 0.87) อีกทั้งด้านราคา พบว่า ผูบ้ ริ โภคมีระดับความพึงพอใจมากที่ สุด ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
(x�=4.31,S.D.=0.76) และการแสดงรายละเอียดของราคาอย่างชัดเจน (x�=4.05,S.D.=0.86) นอกจากนี้ดา้ นช่องทาง
การจัด จํา หน่ า ย พบว่า ผู ้บ ริ โ ภคมี ร ะดับ ความพึ ง พอใจมากที่ สุ ด ความสะดวกในการเลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์
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(x�=4.50,S.D.=0.50) และมี วิธีแสดงการผลิ ตให้ลูกค้าชม (x�=3.96,S.D.=1.14) และด้านการส่ งเสริ มการตลาด
พบว่า ผูบ้ ริ โภคมีระดับความพึงพอใจมากที่ สุด ความรวดเร็ วในการให้บริ การ (x�=4.55,S.D.=0.72) และมี การ
จัดทําโปรโมชั่น ผลิ ต ภัณ ฑ์พิ เศษประจําเดื อ น (x�=3.95,S.D.=0.46) อี ก ทั้งความพึ งพอใจของผูบ้ ริ โภคที่ มี ต่ อ
ผลิตภัณฑ์อาหาร ฮาลาลใหม่ของวิสาหกิจโดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด (x�=4.28,S.D.=0.73) เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่าผูบ้ ริ โภคมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ด้านผลิตภัณฑ์ (x�=4.42,S.D.=0.66) ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย
(x�=4.26,S.D.=0.76) ด้านการส่งเสริ มการตลาด (x�=4.26,S.D.=0.66) และด้านราคา (x�=4.16,S.D.=0.84)

6. อภิปรายผล

จากผลการวิจยั การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลของวิสาหกิจชุมชนในเขตสามจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อ
สร้างความสามารถการแข่งขันทางการค้าสู่สากลสามารถอภิปรายผล ได้ดงั นี้
ผลิตภั ณ ฑ์ กล้ วยหิ น กรอบแก้ ว กลุ่ ม เกษตรยั่งยื น ตรา ส.วิจิต ร ผลิตภั ณ ฑ์ เดิม คื อ กล้ ว ยหิ น ฉาบรส
ชาเขียว พัฒนาเป็ นสู ตรกล้ วยหินกรอบแก้ วรสไส้ แยมส้ มแขก
องค์ประกอบทางเคมีของแยมส้มแขก พบว่า ในแยมส้มแขกมีปริ มาณเยื่อใยร้อยละ 1.95 ซึ่ งได้มาจาก
เนื้ อส้มแขก ซึ่ งส้มแขกมีคุณสมบัติในการช่วยควบคุมนํ้าหนัก ช่วยยับยั้งเอนไซม์ในกระบวนการสร้างไขมันจาก
การบริ โภคอาหารที่ มีคาร์ โบไฮเดรตสู ง สามารถลดไขมันในร่ างกายได้ดี โดยที่ สาร HCA จะไปขัดขวางการ
ทํางานของเอนไซม์ที่เปลี่ยนแป้ งและนํ้าตาลเป็ นไขมันได้บางส่ วน (ร้อยละ 40-70) ทําให้อาหารที่มีส่วนผสมจาก
ส้มแขกจัดเป็ นอาหารเพื่อสุ ขภาพ (พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา และคณะ, 2545) นอกจากนี้ ส้มแขกมีสรรพคุณอื่นอีก เช่น
แก้อาการไอ ขับเสมหะ และแก้อาการท้องผูก

7. ข้ อเสนอแนะ

จากกผลการวิจยั การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลของวิสาหกิ จชุมชนในเขตสามจังหวัดชายแดนใต้
เพื่อสร้างความสามารถการแข่งขันทางการค้าสู่ สากล ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะในการวิจยั ครั้งนี้ และข้อเสนอแนะใน
การวิจยั ครั้งต่อไปดังนี้
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
7.1.1 เจ้าหน้าที่ ส่งเสริ มการเกษตรที่ รับผิดชอบวิสาหกิ จชุ มชนโดยตรง ควรมี การสอบถามความ
ต้องการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
7.1.2 เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรที่รับผิดชอบวิสาหกิจชุมชนโดยตรง ควรเป็ นแกนหลักในการบูร
ณาการกับ หน่ วยงานอื่ น ๆ ที่ สามารถช่ วยสนับ สนุ น วิสาหกิ จ ชุ ม ชน เช่ น สถาบัน อาหารฮาลาล มหาวิท ยาลัย
วิทยาลัยชุมชน กรมพัฒนาชุมชน
7.1.3 หน่ ว ยงานรั ฐ ที่ มี ก ารสนับ สนุ น อุป กรณ์ ในการผลิ ต ควรมี ก ารอบรมการใช้งาน การดู แ ล
บํารุ งรักษารวมถึงการซ่อมเมื่ออุปกรณ์ในการผลิตมีปัญหา
7.1.4 หน่วยงานรัฐที่ตอ้ งการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ ควรศึกษาความต้องการที่แท้จริ งของ
วิสาหกิจชุมชน ก่อนให้การสนับสนุน เพื่อให้สิ่งที่จดั ให้เป็ นประโยชน์อย่างแท้จริ งต่อวิสาหกิจชุมชน
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7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
7.2.1 วิสาหกิจชุมชนควรสร้างอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์จากความเป็ นมุสลิมและฮาลาล เช่น ยึดหลักใช้
วัตถุดิบที่ มีในท้องถิ่น เพื่อสามารถควบคุมต้นทุนหรื อปริ มาณของวัตถุดิบได้ เนื่ องจากวิสาหกิ จโดยส่ วนใหญ่
ผลิตภัณฑ์หลายตัว จึงควรเลือกจากผลิตภัณฑ์ที่วสิ าหกิจทําได้อร่ อย มีคุณภาพ เพื่อสนองความต้องการของตลาด
ที่เพิ่มขึ้น
7.2.2 วิสาหกิจควรพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ที่เป็ นที่ ตอ้ งการของตลาดอยูแ่ ล้ว ให้มีคุณภาพ
เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและขยายตลาดให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้ามากขึ้น
7.2.3 รัฐให้การสนับสนุ นวิสาหกิ จชุมชนในจังหวัดเป็ นกรณี พิเศษอยูแ่ ล้ววิสาหกิ จชุมชนควรใช้
โอกาสนี้ ในการรับการสนับสนุนสิ่ งที่ตอ้ งการ
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การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้าที่ผบู ้ ริ โภคได้รับจากการซื้อสิ นค้าในเทส
โก้ โลตัส เอ๊กซ์เพรส และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้ากับพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าใน
เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ลูกค้าที่ มาใช้บริ การห้างเทสโก้ โลตัส จังหวัด
กรุ งเทพมหานคร จํานวน 385 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ ข ้อ มู ล ได้แ ก่ ค่ าความถี่ ค่ าร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน และค่ าสถิ ติ สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์เพียร์สนั
ผลการวิจยั พบว่า จํานวนคร้ังที่เข้ามาใช้บริ การโดยค่าเฉลี่ยประมาณ 7 คร้ังต่อเดือน ค่าใช้จ่ายในการซื้ อ
สิ นค้าโดยเฉลี่ยต่อคร้ังประมาณ 352 บาท ช่วงเวลาที่มาใช้บริ การส่ วนใหญ่มาใช้บริ การในช่วงเวลา 14.01–20.00
น. สาเหตุที่มาใช้บริ การส่วนใหญ่เพราะสิ นค้ามีราคาถูก รองลงมามีความสะดวกในการเดินทางมาใช้บริ การ เป็ น
ศูนย์รวมของสิ นค้าที่ครบถ้วนและหลากหลาย มีบริ การที่ดี รวดเร็ ว และประทับใจสิ นค้ามีคุณภาพดี สําหรับปั จจัย
การรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้ามีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การ ด้านจํานวนครั้งในการเข้าใช้บริ การต่อเดือน
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และการรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้า มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การ ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้ อสิ นค้าโดยเฉลี่ย
ต่อครั้งมีความสัมพันธ์กนั ในระดับตํ่าและเป็ นไปในทิศทางตรงกันข้าม
คําสําคัญ: การรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้า พฤติกรรมการซื้อสิ นค้า ร้านสะดวกซื้อ

ABSTRACT

This research aims to: 1) study Perceived Brand Equity on purchasing at TESCO LOTUS EXPRESS
in Bangkok Region; and to study the relationship between perceived brand equity and customer buying
behavior at TESCO LOTUS EXPRESS in Bangkok Region. The sample used in this study was 385 customers
who was come to the TESCO LOTUS EXPRESS, by using questionnaires as a tool for collecting data. The
statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, and Pearson correlation
statistic
Results showed that the average of purchasing frequency was 7 times per month. The average amount
spent was 352 Baht per time. Most of the purchase time was from 14.01 to 20.00. The most important factor
considered in purchasing at TESCO LOTUS EXPRESS was the price is cheaper, followed by convenient to
travel, being center of the commodity and variety, good service, fast, and good quality of products. In Addition,
the perception of brand equity was positively correlated with Customer Buying Behaviorin terms of the number
of times to purchase. Moreover, perception of brand equity was negatively correlated with Customer Buying
Behavior in terms of cost of each purchase.
KEYWORDS: Perceived Brand Equity Customer, Buying Behavior, Convenience Stores

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย
ปั จจุบนั ความจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่ องการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี ส่งผล
ให้รูปแบบการดําเนินชีวติ ของคน (Life style) ได้เปลี่ยนไปจากอดีต โดยในอดีตนั้นผูบ้ ริ โภคซื้อสิ นค้าอุปโภคและ
บริ โภคจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) หรื อที่รู้จกั กันในนามของ “ร้านโชห่ วย” โดยเป็ นร้านค้าที่
เน้นขายสิ นค้าในชีวติ ประจําวัน ตําแหน่งร้านค้าจะตั้งอยูใ่ นชุมชน เช่น ตลาด หรื อ หมู่บา้ น เน้นทําธุรกิจเพื่อเลี้ยง
ตัวเอง ไม่ได้มีการมุ่งพัฒนาหรื อปรับเปลี่ยนรู ปแบบในการให้บริ การ ไม่มีการนําเทคโนโลยีมาใช้ เป็ นต้น อย่างไร
ก็ดีในปั จจุบนั ได้มีการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการดําเนินธุรกิจจากการเข้ามาลงทุนแข่งขันของชาวต่างชาติ ทําให้เกิด
การพัฒนารู ปแบบจากร้านค้าปลีกเปลี่ยนเป็ นธุ รกิ จร้านค้าแนวใหม่เกิ ดขึ้นมากมาย ซึ่ งธุ รกิ จค้าปลีกขนาดใหญ่
เหล่านี้ จะมี การบริ ห ารงานที่ เป็ นระบบและมี การพัฒ นาธุ รกิ จอย่างต่อเนื่ อง (อนุ ชิต ตันวีระเกษม, 2551) เพื่ อ
รองรับรู ปแบบการดําเนิ นชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่ งผูบ้ ริ โภคมีรายได้และกําลังซื้ อสู งขึ้น มีการศึกษา มีการรับรู ้ที่
สู งขึ้น จึงมีความคาดหวังในสิ นค้าและบริ การที่ ตอ้ งมีคุณภาพสู งขึ้น ประกอบกับวิถีการดําเนิ นชี วิตของคนใน
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สังคมเปลี่ยนแปลงไปอันเนื่ องมาจากสภาพแวดล้อมที่เร่ งรี บและการแข่งขันกันมากขึ้น ส่ งผลให้พฤติกรรมการ
บริ โภคเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย
จากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ชีวิตดังกล่าว ทําให้เกิ ดการขยายตัวของร้านค้าปลีกขนาดเล็กหรื อ
ร้ า นสะดวกซื้ อ (Convenience Stores) อย่ า งมาก (ธราธิ ป แววศรี และพิ ม พา หิ รั ญ กิ ต ติ , 2558) ทํ า ให้
ผูป้ ระกอบการจากธุรกิจค้าปลีกประเภทไฮเปอร์ มาเก็ต ซึ่ งเป็ นการเน้นกลยุทธ์ขายสิ นค้าราคาถูกอย่างเช่นเทสโก้
โลตัส เข้ามาลงทุนในธุ รกิ จค้าปลีกรู ปแบบร้านสะดวกซื้ อหรื อร้านค้าปลีกขนาดเล็กเช่นเดียวกัน โดยมีรูปแบบ
เป็ นเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส มีจาํ นวนสาขามากกว่า 1,300 สาขา (เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส, 2560) ซึ่ งเป็ นธุรกิจ
ค้าปลีกที่ เกี่ ยวกับสิ นค้าอุปโภคบริ โภคต่าง ๆ อย่างครบวงจร รวมถึงมีบริ การจ่ายชําระค่าบริ การต่าง ๆ อีกด้วย
ส่ วนใหญ่ เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส มี สิ นค้าถูกกว่าร้านโชห่ วย ทั่วไป เนื่ องจากมี การรับ สิ น ค้ามาจําหน่ ายใน
ปริ มาณมาก ทําให้มีเครดิตการค้าที่ดีกว่า ส่ งผลให้ราคาสิ นค้าถูกลง และมีสถานที่ต้ งั อยูศ่ ูนย์กลางทางการค้าหรื อ
สถานที่ที่มีผคู ้ นอาศัยอยูจ่ าํ นวนมากทําให้สามารถจับจ่ายใช้สอยได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น อีกทั้งบรรยากาศใน
การเลือกซื้ อสิ นค้าเย็นสบายทําให้มีอิทธิพลต่อการซื้ อสิ นค้าเป็ นอย่างมาก และยังมีโปรโมชัน่ ส่ วนลดต่าง ๆ ของ
สิ นค้าเพื่อส่ งเสริ มการตลาด โดยส่ วนใหญ่จะจัดโปรโมชัน่ ในกลางเดือน เพราะเป็ นช่วงที่ ยอดขายไม่ค่อยดีนัก
เพื่อดึงดูดลูกค้าให้มาใช้บริ การมากขึ้น บรรยากาศจัดตกแต่งร้านในบางส่ วนของเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส มีการ
จัดเรี ยงสิ นค้าเป็ นหมวดหมู่เพื่อสะดวกในการเลือกซื้อ อีกทั้งยังเน้นการให้บริ การของพนักงานในเรื่ องการบริ การ
ที่มีคุณภาพและการใส่ ใจต่อลูกค้า (ธัญญลักษณ์ ลิ้มทองกุล, 2557) ทําให้ลูกค้าสามารถรับรู ้ตราสิ นค้าของเทสดก้
โลตัส เอ็ก ซ์ เพรส ได้อ ย่างดี ส่ ง ผลให้ ผูบ้ ริ โ ภคเกิ ด ความคิ ด เชิ ง บวกต่ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ข องตราสิ น ค้า นั้น ๆ เกิ ด
พฤติ ก รรมการกลับ มาซื้ อ ซํ้า ซึ่ ง ถื อ ว่าเป็ นข้อ ได้เปรี ยบในการแข่ งขัน อย่างมากในสถานการณ์ ที่ ผูบ้ ริ โภคมี
ทางเลือกมากมาย ในทางกลับกัน หากผูบ้ ริ โภคไม่ได้รับรู ้คุณค่าตราสิ นค้าอย่างพียงพอ ผูบ้ ริ โภคอาจเปลี่ยนใจไป
ซื้อสิ นค้าของตราสิ นค้าอื่นได้
การรับรู ้ในตราสิ นค้าเป็ นปั จจัยที่ ช้ ี ให้เห็ นถึงความแข็งแกร่ งของตรายี่ห้อในใจของผูบ้ ริ โภค อันเป็ น
สัญญาณที่แสดงถึงโอกาสที่จะตัดสิ นใจใช้สินค้าของตรายี่ห้อนั้นโดยตรง (รัตนา กี่เอี่ยน, 2552) จึงทําให้ร้านค้า
ปลีกสมัยใหม่ มักมีการนํากลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อที่จะทําให้ร้านค้าของเขาเป็ นที่หนึ่ งในใจของผูบ้ ริ โภค โดยผูบ้ ริ โภค
จะนึ กถึงร้านค้าปลีก นั้นเป็ นอันดับแรก (Top of Mind) เมื่ อต้องการซื้ อสิ นค้าอุปโภคบริ โภค เช่ น การทําบัตร
สมาชิกสะสมแต้ม เพื่อนํามาใช้เป็ นส่วนลดในภายหลังของห้างเทสโก้โลตัส หรื อการส่งคูปองส่วนลดไปยังที่บา้ น
สมาชิ กเพื่อนํามาเป็ นส่ วนลดในการซื้ อสิ นค้า มีแคมเปญสะสมแสตมป์ เพื่อนําไปแลกของพรี เมี่ยมต่าง ๆ เพื่อ
ดึงดูดผูบ้ ริ โภค มีการพัฒนาคุณภาพการให้บริ การปริ มาณที่เพียงพอต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภค และที่สาํ คัญคือ
ราคาสิ นค้าแต่ละชนิ ดต้องควบคุมราคาให้อยูใ่ นเกณฑ์ที่พอดี เพื่อเป็ นที่สนใจและดึงดูดลูกค้าให้กลับมาใช้ซ้ าํ กับ
เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส
ด้ว ยเหตุ น้ ี คณะผู ้วิจัย จึ ง สนใจที่ จ ะศึ ก ษาเรื่ อ งความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่างการรั บ รู ้ คุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้ากับ
พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าใน เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส ในเขตกรุ งเทพมหานครเพื่อเป็ นแนวทางการพัฒนากลยุทธ์
ทางด้านการตลาด สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภค เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดด้านการตลาด
ทําให้ลูกค้าเกิดความพึ่งพอใจ
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2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อศึกษาการรับรู ้คุณค่าตราสินค้าที่ผบู ้ ริ โภคได้รับจากการซื้อสิ นค้าในเทสโก้ โลตัส เอ๊กซ์เพรส
(2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้ากับพฤติกรรมการซื้อสิ นค้าในเทสโก้
โลตัส เอ็กซเพรส

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ลักษณะทางประชากรศาสตร์
พฤติกรรมการซื้อสิ นค้าใน เทส
โก้โลตัส เอ็กซ์เพรส
การรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้า

แผนภาพที่ 1กรอบแนวคิดในการวิจยั
สมมติฐานการวิจยั
1. การรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้ามีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้อสิ นค้าในเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส ด้าน
จํานวนคร้ังในการเข้าใช้บริ การต่อเดือน
2. การรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้ามีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้อสิ นค้าในเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส ด้าน
ค่าใช้จ่ายในการซื้อสิ นค้าโดยเฉลี่ยต่อครั้ง

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
การศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ใช้ระเบียบแบบแผนวิธีการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) เป็ นการวิจยั
เชิ งสํารวจ (Survey Research) เพื่อศึ กษา ความสัมพันธ์ระหว่างการรั บรู ้ คุณค่าตราสิ นค้ากับพฤติ กรรมการซื้ อ
สิ นค้าใน เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส ในเขตกรุ งเทพมหานคร เพื่อศึ กษาการรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้าที่ผูบ้ ริ โภคได้รับ
จากการซื้ อสิ นค้าในเทสโก้ โลตัส เอ๊กซ์เพรส และ เพื่อศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้ากับ
พฤติกรรมการซื้อสิ นค้าในเทสโก้ โลตัส เอ็กซเพรส
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูใ้ ช้บริ เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส เนื่องจากไม่ทราบจํานวน
ประชากรที่แน่นอนจึงกําหนดตัวอย่างในการใช้สูตรการคํานวณขนาดตัวอย่างแบบไม่ทราบจํานวนประชากร
(กัลยาวาณิ ชย์บญั ชา, 2549)
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n

=
=
=
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Z2 (pq)

e2
(1.96)2 (0.5)(0.5)
(0.05)2
(3.8416)(0.25)
(0.0025)

n =
384.16 หรื อ 385 ชุด
ในการวิจยั ครั้งนี้ เลือกใช้วธิ ีการสุ่มตัวอย่างแบบตามขั้นตอน ดังนี้
- แบบใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็ น (Probability Sampling)
ขั้นที่ 1 ใช้วธิ ีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
จากสาขาเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส ในกรุ งเทพมหานคร จํานวน 50 เขต จากนั้นทําการเลือกสาขาเทสโก้ โลตัส
เอ็กซ์เพรส โดยจับฉลากจํานวน 5 เขต โดยมี 50 เขต
- แบบไม่ใช่ทฤษฎีความน่าจะเป็ น (Non- Probability Sampling)
ขั้นที่ 2 ใช้ วธิ ีการสุ่ มตัวอย่ างแบบโควตา (Quota Sampling)
โดยการกระจายแบบสอบถามไปยัง ผู ้ซ้ื อ สิ น ค้าใน เทสโก้ โลตัส เอ็ก ซ์ เพรส สาขาต่ าง ๆ ในเขต
กรุ งเทพมหานคร จํานวน 5 เขต เขตละ 77 คน ดังนี้
1. เขตตลิ่งชัน
จํานวน 77 คน
2. เขตดุสิต
จํานวน 77 คน
3. เขตบางกอกน้อย จํานวน 77 คน
4. เขตจตุจกั ร
จํานวน 77 คน
5. เขตดินแดง
จํานวน 77 คน
ขั้นที่ 3 ใช้ ตวั อย่ างแบบสะดวก (Convenience Sampling)
โดยการกระจายแบบสอบถามไปยังผูใ้ ช้บริ การตามสาขาต่างๆ ใน 5 เขตที่ สุ่ มตามขั้นตอน 2 จนครบ
จํานวน 385 คน
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรต้น (Independent Variables) ได้แก่ปัจจัยส่วนบุคคลและการรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้า
ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือพฤติกรรมการซื้อสิ นค้า เทสโก้โลตัส เอ็กซ์เพรส ในเขต
กรุ งเทพมหานคร
4.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ในการศึกษาครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั โดยแบ่งออกเป็ น 4 ตอน
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้าของผูใ้ ช้บริ การใน เทสโก้โลตัส เอ็กซ์เพรส ใน
เขตกรุ งเทพมหานคร โดยสํารวจกลุ่มผูใ้ ช้บริ การที่สนใจซื้อสิ นค้า
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมการซื้ อสิ นค้า ใน เทสโก้ โ ลตัส เอ็ ก ซ์ เพรส ในเขต
กรุ งเทพมหานคร
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4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. เตรี ยมแบบสอบถาม เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 385 ชุด
2. ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งการเก็บรวบรวมแต่ละครั้ง คณะผูว้ ิจยั จะทําการ
อธิ บายถึงวัตถุประสงค์ของการทําวิจยั ตลอดจนลักษณะของ แบบสอบถามให้กบั กลุ่มตัวอย่างทราบ เพื่อให้เกิ ด
ความเข้าใจตรงกัน
3. รวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง แล้วนํามาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยแยก
แบบสอบถามที่สมบูรณ์ออกมา เพื่อเตรี ยมการจัดทําข้อมูลและวิเคราะห์ต่อไป
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิ ติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่ การแจกแจงจํานวนความถี่ (Frequency) ค่ าร้ อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
สถิ ติ เชิ ง อนุ ม าน (Inferential Statistic) ได้แ ก่ ค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พัน ธ์ ข องเพี ยร์ สั น (Pearson’s
Correlation Coefficient)

5. สรุ ปผลการวิจัย

ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลลักษณะประชากรศาสตร์
พบว่า ลูกค้าเป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่ วนใหญ่มีอายุ 25-34ปี รองลงมามีอายุนอ้ ยกว่าหรื อเท่ากับ
24 ปี มี อายุ 35-44 ปี และมี อายุ 45 ปี ขึ้ นไป มีสถานภาพโสดมากกว่าสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน มีการศึ กษา
ระดับปริ ญญาตรี เป็ นส่ วนใหญ่ รองลงมามีการศึกษาระดับตํ่ากว่าระดับปริ ญญาตรี และมีการศึ กษาระดับสู งกว่า
ปริ ญญาตรี มีรายได้ 10,001– 20,000 บาท เป็ นส่ วนใหญ่ รองลงมา มี รายไดตํ่ากว่าหรื อเท่ ากับ 10,000 มี รายได้
20,001 – 30,000 บาทต่อเดือน และมีรายได้ต่อเดือน 30,001 บาทขึ้นไป
ส่ วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลปัจจัยการรับรู้ คุณค่ าตราสินค้ า
พบว่า ผูซ้ ้ื อสิ นค้ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยการรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้าโดยรวม อยูใ่ นระดับมากโดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62
ตารางที่ 1ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับการรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้าของเทสโก้โลตัสเอ็กซ์เพรส
การรับรู้ คุณค่ าตราสิ นค้า
ด้านความรู ้จกั ตราสิ นค้า
ด้านคุณภาพที่เกิดจากการรับรู ้ตราสิ นค้า
ด้านความสัมพันธ์ของตราสิ นค้ากับคุณค่าที่เกิดจากการรับรู ้
ด้านความภักดีต่อตราสิ นค้า
การรับรู้ คุณค่ าตราสิ นค้า
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3.62
3.64
3.66
3.55
3.62

ระดับความคิดเห็น
S.D.
แปลผล
.80
มาก
.71
มาก
.74
มาก
.76
มาก
.69
มาก
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จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการวิเคราะห์การรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้าห้างเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส พบว่า การ
รับรู ้คุณค่าตราสิ นค้าโดยรวมมีระดับการรับรู ้มากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าด้าน
ความสัมพันธ์ของตราสิ นค้ากับคุณค่าที่เกิดจากการรับรู ้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 3.66 รองลงมา คือ ด้านคุณภาพที่
เกิดจากการรับรู ้ตราสิ นค้าด้านความรู ้จกั ตราสิ นค้าและด้านความภักดีต่อตราสิ นค้า ตามลําดับ
ส่ วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลการรับรู้ คุณค่ าตราสินค้ า สรุปได้ ดงั นี้
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้ากับพฤติกรรมการใช้บริ การด้านจํานวนครั้ง
ในการเข้าใช้บริ การต่อเดือน
พฤติกรรมการใช้บริ การ
ด้านจํานวนครั้งในการเข้าใช้บริ การต่อเดือน
การรับรู้ คณ
ุ ค่ าตราสินค้ า
r
Sig.
ระดับความสัมพันธ์
ด้านความรู ้จกั ตราสิ นค้า
.350*
.000
ปานกลางทิศทางเดียวกัน
ด้านคุณภาพที่เกิดจากการรับรู ้ตราสิ นค้า
.364*
.000
ปานกลางทิศทางเดียวกัน
ด้านความสัมพันธ์ของตราสิ นค้ากับคุณค่าที่เกิดจากการ
.349*
.000
ปานกลางทิศทางเดียวกัน
รับรู ้
ด้านความภักดีต่อตราสิ นค้า
.367*
.000
ปานกลางทิศทางเดียวกัน
การรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้า
.392*
.000
ปานกลางทิศทางเดียวกัน
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 2 พบว่าการรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้าโดยรวม มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การด้าน
จํานวนคร้ังในการเข้าใช้บริ การต่อเดือน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ โดยมี
ความสัมพันธ์กนั ในระดับปานกลาง และเป็ นไปในทิศทางเดียวกันกล่าวคือ ถ้าหากผูบ้ ริ โภคมีการรับรู ้คุณค่าตรา
สิ นค้าโดยรวมมากขึ้น จะทําให้พฤติกรรมการใช้บริ การด้านจํานวนคร้ังในการเข้าบริ การต่อเดือนเพิ่มขึ้น
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้า กับพฤติกรรมการใช้บริ การ ด้านค่าใช้จ่าย
ในการซื้อสิ นค้าโดยเฉลี่ยต่อครั้ง
การรับรู้ คุณค่ าตราสิ นค้า
ด้านความรู ้จกั ตราสิ นค้าโดยรวม
ด้านคุณภาพที่เกิดจากการรับรู ้ตราสิ นค้า
ด้านความสัมพันธ์ของตราสิ นค้ากับคุณค่าที่เกิดจากการ
รับรู ้
ด้านความภักดีต่อตราสิ นค้า
การรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้า
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

พฤติกรรมการใช้บริ การ
ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อสิ นค้าโดยเฉลี่ยต่อครั้ง
r
Sig.
ระดับความสัมพันธ์
-.219*
.000
ตํ่าทิศทางตรงกันข้าม
-.221*
.000
ตํ่าทิศทางตรงกันข้าม
-.180*
.000
ตํ่าทิศทางตรงกันข้าม
-.224*
-231*
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จากตารางที่ 3 พบว่าการรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้าโดยรวมมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การด้าน
ค่าใช้จ่ายในการซื้ อสิ นค้าโดยเฉลี่ยต่อครั้งอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ โดย
มีความสัมพันธ์กนั ในระดับตํ่าและเป็ นไปในทิ ศทางตรงกันข้ามกล่าวคือ ถ้าหากผูบ้ ริ โภคมีการรับรู ้คุณค่าตรา
สิ นค้าโดยรวมมากขึ้นจะทําให้มีพฤติกรรมการใช้บริ การด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อสิ นค้าโดยเฉลี่ยต่อครั้งลดลง
ส่ วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ พฤติกรรมการซื้อสินค้ าในเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์ เพรส
จํานวนคร้ังที่ เข้ามาใช้บริ การโดยค่าเฉลี่ยประมาณ 7 คร้ังต่อเดื อน ค่าใช้จ่ายในการซื้ อสิ นค้าโดยเฉลี่ย
ต่อคร้ังประมาณ 352 บาท ช่วงเวลาที่มาใช้บริ การส่ วนใหญ่มาใช้บริ การในช่วงเวลา 14.01–20.00 น. สาเหตุที่มา
ใช้บริ การส่ วนใหญ่เพราะสิ นค้ามีราคาถูก รองลงมามีความสะดวกในการเดินทางมาใช้บริ การ เป็ นศูนย์รวมของ
สิ นค้าที่ครบถ้วนและหลากหลาย มีบริ การที่ดี รวดเร็ วและประทับใจสิ นค้ามีคุณภาพดี

6.อภิปรายผล

จากผลการศึ กษาที่ พ บว่า การรั บรู ้ คุณ ค่าตราสิ น ค้ามี ความสัมพันธ์กับ พฤติ กรรมการใช้บริ การ ด้าน
จํานวนครั้งในการเข้าใช้บริ การต่อเดือนในระดับตํ่า และเป็ นไปในทิศทางเดียวกันสอดคล้องสิ นีนุช สมคิด (2557)
ได้ทาํ การศึ กษาเรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้ การรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้าและพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้า H & M
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร และสอดคล้องกับรัตนา กี่เอี่ยน. (2552) ที่ศึกษาเรื่ อง คุณค่าตราสิ นค้าและ
ปั จจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อของผูบ้ ริ โภคผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ร้าน พัพฟ์ แอนด์ พาย
ขณะที่การรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้าโดยรวมมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การด้านค่าใช้จ่ายในการ
ซื้ อสิ นค้าโดยเฉลี่ยต่อครั้งโดยมีความสัมพันธ์กนั ในระดับตํ่าและเป็ นไปในทิ ศทางตรงกันข้าม ซึ่ งขัดแย้งกับสิ นี
นุ ช สมคิ ด (2557) ที่ พ บว่า พฤติ ก รรมการซื้ อ สิ น ค้า H&M ของกลุ่ มตัวอย่าง ด้านค่ าใช้จ่ายในการซื้ อ สิ น ค้ามี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้า H&M ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะสิ นค้า H&M เป็ นสิ นค้าประเภท
แฟชัน่ โดยราคาของสิ นค้าจะเป็ นสิ่ งสะท้อนถึงสถานภาพทางสังคมและรสนิ ยมของผูซ้ ้ื อ และขัดแย้งกับรัตนา กี่
เอี่ยน (2552) ที่พบว่า พฤติกรรมการซื้ อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ร้าน พัพฟ์ แอนด์ พาย ของกลุ่มตัวอย่าง ด้านค่าใช้จ่าย
ในการซื้อสิ นค้าไม่มีความสัมพันธ์กบั การรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้า ทั้งนี้ อาจเกิดจากการที่ลูกค้าอาจคิดว่าการเข้าไปซื้ อ
สิ นค้าในเทสโก้ โลตัส เอ๊กซ์เพรส จะซื้ อเท่าที่จาํ เป็ น เพราะห้างอยูใ่ นแหล่งชุมชน เดินทางสะดวก สามารถไปใช้
บริ การได้บ่อยครั้ง จึงซื้อเท่าที่จาํ เป็ น ไม่ตอ้ งซื้อครั้งละมาก ๆ

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) การรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้า มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การ ด้านจํานวนครั้งในการเข้า
ใช้บริ การต่อเดือน ในเรื่ อง คุณภาพของสิ นค้ามีความเหนือกว่าร้านค้าปลีกอื่น มีความสัมพันธ์กนในระดับตํ่า และ
เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นผูป้ ระกอบการควรตระหนักถึงการให้ความสําคัญต่อการเน้นยํ้าถึงคุณค่าตรา
สิ นค้าให้ลูกค้ารับรู ้มากขึ้น โดยควรมีการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน ของสิ นค้าที่นาํ มาจําหน่าย เพื่อให้ลูกค้า
ได้รับสิ นค้าที่ดีมีคุณภาพ
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(2) การรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้า มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การ ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อ
สิ นค้าโดยเฉลี่ยต่อครั้ง ในเรื่ อง ทุกครั้งที่จะซื้อสิ นค้าหรื อบริ การจะตั้งใจไปที่เทสโก้โลตัส เอ็กซ์เพรส มี
ความสัมพันธ์กนั ในระดับตํ่าและเป็ นไปในทิศทางตรงกันข้าม ดังนั้นผูป้ ระกอบการควรกระตุน้ ให้ลูกค้ารับรู ้ถึง
ความประหยัด โดยหมัน่ จัดส่งเสริ มการตลาดให้ลูกค้าตระหนักว่ายิง่ มีการใช้จ่ายยิง่ เกิดการประหยัดความ
ประหยัด
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
(1) ควรทําการศึกษาเปรี ยบเทียบกับร้านค้าปลีกขนาดใหญ่รายอื่นๆ เพื่อนําผลที่ได้จากการวิจยั มา
เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งพัฒนาการให้บริ การต่อไป
(2) การศึกษาในครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเชิงปริ มาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ดังนั้นหากมีการศึกษาวิจยั เรื่ องนี้ ครั้งต่อไปควรเพิม่ การวิจยั เชิงคุณภาพเพื่อให้ได้ผลการศึกษาเชิง
ลึกมากขึ้น โดยอาจใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพื่อให้ได้ขอ้ มูลในเชิงลึกมากยิง่ ขึ้น

8. กิตติกรรมประกาศ

คุณความดี หรื อประโยชน์อื่นใดอันเกิ ดจากงานวิจยั ฉบับนี้ คณะผูว้ ิจยั ขอมอบเป็ นเครื่ องบู ชาคุณบิ ดา
มารดาและบูรพาจารย์ที่ให้การศึกษาอบรมสั่งสอน ให้สติปัญญาและคุณธรรมอันเป็ นเครื่ องชี้นาํ ความสําเร็ จใน
ชีวติ ของคณะผูว้ จิ ยั ต่อไป
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ขอนแก่ น 1 โดยเก็บทั้งหมด 400 คน วิเคราะห์ ขอ้ มูลโดยสถิ ติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ ขอ้ มู ล ได้แก่ Descriptive
Statistics, Multiple Regression Analysis และ Multiple Correlation Analysis ผลการวิจัย พบว่า 1)ความสัมพันธ์
ระหว่างกระบวนการบริ หารความสัมพันธ์ลูกค้ากับความภักดีของลูกค้าธนาคารออมสิ น ศูนย์ควบคุมและบริ หาร
หนี้ เขตขอนแก่น 1 มีความสอดคล้องกันเชิงบวกและมีอิทธิ พลต่อกันในด้านการรักษาฐานลูกค้า ด้านการสร้าง
ความสัมพันธ์ และด้านการนําเทคโนโลยีมาใช้ ตามลําดับ และ 2) ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์องค์กร และ
การบริ หารความสัมพันธ์ลูกค้า กับความภักดีของลูกค้าธนาคารออมสิ น ศูนย์ควบคุมและบริ หารหนี้เขตขอนแก่น
1 มี ความสอดคล้องกันเชิ งบวกและมี อิทธิ พลต่อกันในด้านการสร้ างความสัมพัน ธ์ ด้านการรั กษาฐานลูก ค้า
ตามลําดับ
คําสําคัญ: กระบวนการบริ หารความสัมพันธ์ลูกค้า ภาพลักษณ์องค์กร ความภักดีของลูกค้า ธนาคารออมสิ น
ศูนย์ควบคุมและบริ หารหนี้เขตขอนแก่น 1
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ABSTRACT

The purpose of the study was to investigate the relationship between customer relationship management
which affect to customer loyalty and corporative image. That increases the effect between customer relationship
management and customer loyalty by studying customers of the Government Savings Bank, Debt Control and
Management Center Khon Kaen Zonal 1.
This is a quantitative research conducted by using questionnaire as a research tool. The sample of this
study was four hundred customers at the Government Savings Bank, Debt Control and Management Center Khon
Kaen Zonal 1. The collected data were analyzed by Descriptive Statistics, Multiple Regression Analysis and
Multiple Correlation Analysis.
The result of this study founds that: 1) The relationship between customer relationship management
and customer loyalty of the Government Savings Bank, Debt Control and Management Center Khon Kaen Zonal
1 were positive relationships and had influence toward maintaining customer retention, customers’ relation
establishment and using technology, respectively. 2) The relationship between corporative image and customer
relationship management with customer loyalty at the Government Savings Bank, Debt Control and Management
Center Khon Kaen Zonal 1 were positive relationships and had influence toward customers’ relation
establishment and maintain regular customers, respectively.
KEYWORDS: customer relationship management, Corporate Image, customer loyalty, Government Savings
Bank, Debt Control and Management Center Khon Kaen Zonal 1

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย

ธนาคารออมสิ นมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุ งพัฒนาระบบการดําเนินงาน และการบริ การในทุกด้านอย่าง
เป็ นพลวัตร ธนาคารจึงต้องทําการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ เพื่อรักษาฐานลูกค้ามากกว่า 26 ล้านบัญชี โดยมี
การระดมทรัพยากรในทุกด้าน เตรี ยมการเพื่อปรับปรุ งภาพลักษณ์ และรู ปแบบการให้บริ การที่ทนั สมัยและครบ
วงจรยิง่ ขึ้น เพื่อรองรับการให้บริ การที่สอดคล้องกับความต้องการและครอบคลุมทุกกลุ่ม ปั จจุบนั ธนาคารออมสิน
มีจาํ นวนสาขาทั้งหมด 1,057 สาขา (ธนาคารออมสิ น, 2561)
การบริ การเป็ นหัวใจสําคัญในการดําเนินธุรกิจของกิจการธนาคาร หากธนาคารสามารถตอบสนองการ
บริ การที่ ดีแก่ลูกค้าได้จะมีความได้เปรี ยบในการแข่งขัน โดยเฉพาะการให้บริ การที่รวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพ
ส่ งผลให้ธนาคารต้องปรับกลยุทธ์ในด้านต่างๆ มาใช้ในการให้บริ การ โดยเฉพาะการนํากระบวนการบริ ห าร
ความสัมพันธ์ลูกค้า (Customer Relationship Management: CRM) มาเป็ นเครื่ องมือในการสร้างความสัมพันธ์กบั
ลูกค้า เพื่อให้เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า ซึ่งได้มาจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้รับจากลูกค้า และนําผลที่ได้มา
ปรับการให้บริ การตามความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม เพื่อให้ลูกค้าเกิ ดความพึงพอใจสู งสุ ดและเต็มใจใช้
บริ การในครั้งต่อไป ซึ่ งการบริ หารความสัมพันธ์ลูกค้าส่ งผลดีต่อการรักษาฐานลูกค้าและส่ วนแบ่งทางการตลาด
ช่วยให้ธนาคารสามารถแข่งขันในธุรกิจธนาคารได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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ผูศ้ ึ กษาจึ งให้ความสนใจศึกษาการบริ หารความสัมพันธ์ลูกค้าและภาพลักษณ์องค์กรที่ ส่งผลต่อความ
ภักดีของลูกค้าของธนาคารออมสิ น ศูนย์ควบคุมและบริ หารหนี้ เขตขอนแก่น 1 เพื่อให้ทราบข้อมูลความคิดเห็น
ของลูกค้าที่มาใช้บริ การ และนําข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุ งการบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

2.1 เพื่อศึกษาการบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ของธนาคารออมสิ น ศูนย์ควบคุมและบริ หารหนี้เขตขอนแก่น 1
2.2 เพื่อศึกษาภาพลักษณ์องค์กรของธนาคารออมสิ น ศูนย์ควบคุมและบริ หารหนี้เขตขอนแก่น 1
2.3 เพื่อศึกษาความภักดีของลูกค้าของธนาคารออมสิ น ศูนย์ควบคุมและบริ หารหนี้เขตขอนแก่น 1

3.ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ องและกรอบแนวคิดการวิจัย
3.1 การบริ ห ารความสั ม พั น ธ์ ลู ก ค้ า (Customer Relationship Management: CRM) การบริ หาร
ความสัมพันธ์ลูกค้า เป็ นกระบวนการในการสร้างความประทับใจ เพื่อเพิ่มความภักดีต่อตราสิ นค้าและเป็ นการ
สร้างความสัมพันธ์อนั ดี กบั ลูกค้าปั จจุบนั อันจะทําให้ลูกค้าสั่งซื้ อสิ นค้าหรื อการบริ การจากบริ ษทั อย่างต่อเนื่ อง
(Kotler, 2009)
3.2 ความหมายของภาพลักษณ์ องค์ กร อธิ บ ายว่ า ภาพลัก ษณ์ เป็ นภาพรวมที่ บุ ค คลมี ต่ อ ความเชื่ อ
ความคิด และมีความประทับใจต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง ซึ่ งทัศนคติและการกระทําที่คนเรามีต่อสิ่ งนั้น จะมีความเกี่ยวพัน
เป็ นอย่างมากต่อภาพลักษณ์ของสิ่ งนั้นๆ (Kotler, 2009)
3.3 ความภักดีของลูกค้ า อธิ บายว่า ความภักดีของลูกค้า คือ การที่ผูบ้ ริ โภครักและศรัทธาในสิ นค้ายีห่ อ้
หนึ่ งจนยากที่จะเปลี่ยนใจไปใช้สินค้ายี่ห้ออื่น ผูบ้ ริ โภคมีความรู ้สึกคุน้ เคยกับตรายี่ห้อนั้น ความซื่ อสัตย์ต่อตรา
ยี่ ห้ อ มี ห ลายระดับ ผู ้บ ริ โภคมี ค วามพอใจต่ อ สิ น ค้า ยี่ ห้ อ ใดยี่ ห้ อ หนึ่ ง และซื้ อ สิ น ค้า นั้ นด้ว ยความเคยชิ น
(จักรพันธ์ กิตตินรรัตน์, 2557)
3.4 ธนาคารออมสิน ธนาคารออมสิ น ศูนย์ควบคุมและบริ หารหนี้ เขตขอนแก่น 1 เปิ ดให้บริ การเมื่อวันที่
1 กุมภาพันธ์ 2561 หน้าที่ และความรับผิดชอบศูนย์ควบคุมและบริ หารหนี้ เขตขอนแก่ น 1 มี หน้าที่ และความ
รับผิดชอบวางแผนป้ องกันและกําหนดนโยบายติดตามหนี้ (ธนาคารออมสิ น, 2561)
ภาพลักษณ์ องค์ กร
(Corporate Image)
กระบวนการบริหารลูกค้ าสัมพันธ์
(Customer Relationship Management : CRM)
- การสร้างความสัมพันธ์
- การรักษาความสัมพันธ์
- การขยายความสัมพันธ์

ความภักดีของลูกค้ า
(Customer Loyalty)
)

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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4.1 แบบแผนการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลการศึกกางานวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถาม เกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไป
การศึกษากระบวนการบริ หารความสัมพันธ์ลูกค้า ภาพลักษณ์องค์กรที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้า ธนาคารออม
สิ น ศูนย์ควบคุมและบริ หารหนี้ เขตขอนแก่น 1 รายละเอียดดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการบริ หารความสัมพันธ์ลูกค้า
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับภาพลักษณ์องค์กร กําหนดระดับให้เลือกตอบ 5 ระดับ
ส่วนที่ 4 ข้ อ มู ล เ กี่ ย วกั บ ค วาม ภั ก ดี ข อ ง ลู กค้ า ต่ อ ธน าค าร กํ า ห น ด ร ะ ดั บ ใ ห้ เ ลื อก
ตอบ 5 ระดับ
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาครั้ งนี้ คื อ ลู ก ค้า ที่ อ ยู่ใ นระบบฐานข้อ มู ล ผูใ้ ช้บ ริ ก ารธนาคารออมสิ น
ศูนย์ควบคุมและบริ หารหนี้ เขตขอนแก่น 1 จํานวน 20,886 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2561)
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึ กษาครั้ งนี้ คื อ ตัวแทนของผูใ้ ช้บริ การธนาคารออมสิ น ศู นย์ควบคุ มและ
บริ หารหนี้ เขตขอนแก่น 1 โดยขนาดกลุ่มตัวอย่างมาจากการคํานวณโดยใช้สูตรของ Taro Yamane
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรต้น :: กระบวนการบริ หารลูกค้าสัมพันธ์
ตัวแปรแทรกกลาง ::ภาพลักษณ์องค์กร
ตัวแปรตาม :: ความภักดีของลูกค้า
4.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลการศึกกางานวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถาม เกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไป
การศึกษากระบวนการบริ หารความสัมพันธ์ลูกค้า ภาพลักษณ์องค์กรที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้า ธนาคารออม
สิ น ศูนย์ควบคุมและบริ หารหนี้ เขตขอนแก่น 1
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสํารวจ (Survey Method) โดยการใช้แบบสอบถามทําการสอบถามกลุ่ม
ตัวอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยเก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูใ้ ช้บริ การธนาคารออมสิ น
ศูนย์ควบคุมและบริ หารหนี้ เขตขอนแก่น 1
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
นําข้อมูลจากแบบสอบถามมาทําการรวบรวมตรวจสอบความสมบูรณ์ และใช้โปรแกรม สําเร็ จรู ป SPSS
ซึ่ งสถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ขอ้ มูล คื อ ความถี่ (Frequency) อัตราร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ ย (Mean) ส่ วน
เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation และสถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน (Inferential Statistics) คื อ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสั ม พัน ธ์ พ หุ คู ณ (Multiple Correlation Analysis) การวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยเชิ ง พหุ (Multiple Regression
Analysis)
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5. ผลการวิจัย

5.1 ผลสรุ ปข้อมูลด้านคุณสมบัติของผูต้ อบแบบสอบถาม ผลสรุ ปได้วา่ ลูกค้าผูใ้ ช้บริ การธนาคารออมสิ น
ศู นย์ควบคุ มและบริ หารหนี้ เขตขอนแก่ น 1 ผูต้ อบแบบสอบถาม 400 คน โดยส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง มี อายุ
ระหว่าง 31-40 ปี ระดับการศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี มีอาชีพปั จจุบนั เป็ นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ไม่เกิน 20,000 บาท สถานภาพมีการสมรส และมีระยะเวลาในการเป็ นลูกค้าธนาคารออม
สิ นอยูใ่ นช่วงระยะเวลา 6-10 ปี
5.2 ผลสรุ ปการวิจัยเกี่ ยวกับการบริ หารความสัมพันธ์ลูกค้าที่ ส่งผลต่อความภักดี ของลูกค้าธนาคาร
ออมสิ น ศู น ย์ค วบคุ ม และบริ หารหนี้ เขตขอนแก่ น 1 ผลการวิ จัย พบว่ า การบริ หารความสั ม พัน ธ์ ลู ก ค้า
มี ค วามสั ม พัน ธ์ แ ละอิ ท ธิ พ ลเชิ ง บวกต่ อ ความภัก ดี ข องลู ก ค้า ธนาคารออมสิ น ศู น ย์ค วบคุ ม และบริ ห ารหนี้
เขตขอนแก่น 1 มีค่าความสัมพันธ์ระหว่าง 0.482 - 0.761 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งความคิดเห็นของ
ปั จจัยการบริ หารความสัมพันธ์ลูกค้าในด้านการรักษาฐานลูกค้ามีความสัมพันธ์ต่อความภักดีของลูกค้าธนาคาร
ออมสิ น ศูนย์ควบคุมและบริ หารหนี้ เขตขอนแก่น 1 มากที่สุด และปั จจัยการบริ หารความสัมพันธ์ลูกค้าในด้าน
ฐานข้อมูลลูกค้ามีความสัมพันธ์ต่อความภักดีของลูกค้าธนาคารออมสิ นศูนย์ควบคุมและบริ หารหนี้เขตขอนแก่น 1
น้อยที่สุด อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ดังนั้น จากการวิจยั นี้ ได้ช่วยบรรลุวตั ถุประสงค์ของการวิจยั และยังสามารถสรุ ปสมมติฐานข้อที่ 1 คือ
การบริ ห ารความสัม พัน ธ์ ลู ก ค้า ส่ ง ผลต่ อ ความภัก ดี ข องลู ก ค้า ธนาคารออมสิ น ศู น ย์ค วบคุ ม และบริ ห ารหนี้
เขตขอนแก่น 1 ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยการบริ หารความสัมพันธ์ลูกค้ามีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความภักดี ของ
ลูกค้าธนาคารออมสิ น ศูนย์ควบคุมและบริ หารหนี้ เขตขอนแก่น 1 (ตามตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
ตัวแปรอิสระ
(ความสั มพันธ์ ลูกค้ า)
Constant
ด้านฐานข้อมูลลูกค้า
ด้านการนําเทคโนโลยีมาใช้
ด้านการสร้างความสัมพันธ์
ด้านการรักษาฐานลูกค้า
Adjust R2 = .496 , F = 99.248 , *p < .05

ตัวแปรตาม
ความภักดีของลูกค้ า
Beta
t
14.582
.044
.885
.220
3.697
.243
4.028
.290
4.962

B
1.645
.030
.170
.164
.212

Sig.
.000*
.379
.000*
.000*
.000*

5.3 ผลสรุ ปการวิจยั เกี่ยวกับภาพลักษณ์องค์กร ช่วยเพิ่มการส่งผลระหว่างการบริ หารความสัมพันธ์ลูกค้า
กับความภักดี ของลูกค้าธนาคารออมสิ น ศู นย์ควบคุมและบริ หารหนี้ เขตขอนแก่ น 1 ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัย
ภาพลักษณ์องค์กรมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการบริ หารความสัมพันธ์ลูกค้า และความภักดีของลูกค้าธนาคารออม
สิ น ศูนย์ควบคุมและบริ หารหนี้ เขตขอนแก่น 1 มีค่าความสัมพันธ์ระหว่าง .360-.817 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่ งความคิดเห็นของปั จจัยภาพลักษณ์องค์กร มีความสัมพันธ์ต่อการบริ หารความสัมพันธ์ลูกค้าในด้าน
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การสร้างความสัมพันธ์ และความภักดี ของลูกค้าธนาคารออมสิ น ศูนย์ควบคุมและบริ หารหนี้ เขตขอนแกน 1
มากที่สุด และปั จจัยภาพลักษณ์องค์กรในด้านการให้บริ การมีความสัมพันธ์ต่อความภักดีของลูกค้าธนาคารออม
สิ น ศูนย์ควบคุมและบริ หารหนี้ เขตขอนแก่น 1 น้อยที่สุด อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ดังนั้น ภาพลักษณ์องค์กร ช่วยเพิ่มการส่ งผลระหว่างการบริ หารความสัมพันธ์ลูกค้ากับความภักดีของ
ลูกค้าธนาคารออมสิ น ศูนย์ควบคุมและบริ หารหนี้ เขตขอนแก่น 1 จากการวิจยั ได้ช่วยบรรลุวตั ถุประสงค์ของการ
วิจยั และยังสามารถสรุ ปผลสมมติฐานข้อที่ 2 คือ (ตามตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
ตัวแปรอิสระ
(ความสั มพันธ์ ลูกค้ า)

Constant
ด้านฐานข้อมูลลูกค้า (ความสัมพันธ์)
ด้านการนําเทคโนโลยีมาใช้ (ความสัมพันธ์)
ด้านการสร้างความสัมพันธ์(ความสัมพันธ์)
ด้านการรักษาฐานลูกค้า(ความสัมพันธ์)
ด้านการรับรู ้เกี่ยวกับธนาคาร(ภาพลักษณ์ )
ด้านความมัน่ คง (ภาพลักษณ์ )
ด้านการให้บริ การ (ภาพลักษณ์ )
ด้านการบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิภาพ (ภาพลักษณ์ )
ด้านสถานที่ (ภาพลักษณ์ )
ด้านการทําประโยชน์ต่อสังคม (ภาพลักษณ์ )
Adjust R2 = .568, F = 53.401, *p < .05

B
.987
.055
.055
.114
.122
-.064
.140
.041
.059
.089
.113

6. อภิปรายผล

ตัวแปรตาม
ความภักดีของลูกค้ า
Beta
t
6.700
.082
1.751
.071
1.208
.169
2.885
.167
2.838
-.067
-1.159
.156
2.302
.048
.652
.068
1.054
.104
1.917
.138
2.537

Sig.
.000
.081
.228
.004
.005
.247
.022
.515
.293
.056
.012

1. ผลการวิจยั เกี่ ยวกับความสัมพันธ์และอิทธิ พลขององค์ประกอบกระบวนการบริ หารความสัมพันธ์
ลู ก ค้า ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความภัก ดี ข องลู ก ค้า ธนาคารออมสิ น ศู น ย์ค วบคุ ม และบริ ห ารหนี้ เขตขอนแก่ น 1 พบว่า
ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งกระบวนการบริ ห ารความสั ม พัน ธ์ ลู ก ค้า กับ ความภัก ดี ข องลู ก ค้า ธนาคารออมสิ น
ศูนย์ควบคุมและบริ หารหนี้เขตขอนแก่น 1 มีความสอดคล้องกันเชิงบวกและมีอิทธิพลต่อกันในด้านการรักษาฐาน
ลู ก ค้า ด้า นการสร้ า งความสัม พันธ์ และด้า นการนํา เทคโนโลยีม าใช้ ตามลํา ดับ โดยเฉพาะในปั จจัย เกี่ ยวกับ
กระบวนการบริ หารความสัมพันธ์ลูกค้าในด้านการรักษาฐานลูกค้า มีอิทธิพลต่อความภักดีของลูกค้าธนาคารออม
สิ น ศูนย์ควบคุมและบริ หารหนี้ เขตขอนแก่น 1 โดยเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ธนาคารมีการแจ้งเตือนลูกค้า
พร้อมทั้งมีการดูแลลูกค้าเพื่อรักษาสิ ทธิ ประโยชน์ของลูกค้าได้อย่างสมํ่าเสมอ พร้อมทั้งยังให้บริ การในการช่วย
แก้ไขปั ญหาลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การของธนาคารออมสิ น ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของ ศศอร อินทวงศ์ (2554)
ภาพลักษณ์และการบริ หารความสัมพันธ์ลูกค้าที่มีผลต่อความภักดีของลูกค้าธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
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ในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่วา่ การรักษาความสัมพันธ์กบั ลูกค้าที่ มาใช้บริ การธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
ในเขตกรุ งเทพมหานคร มีมาตรฐานในการบริ การที่เท่าเทียมกันในทุกสาขาการให้บริ การ ธนาคารมีความสํ่าเสมอ
ในการติดตามลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การในการอํานวยความสะดวก พร้อมทั้งมีการใส่ ใจในการให้บริ การกับลูกค้า
ในการร่ วมแก้ไขปั ญหาและแนะนําการให้บริ การด้วยการสร้ างคุณค่าเพิ่ม และการใช้กลยุทธ์ทางการส่ งเสริ ม
การตลาดเข้ามาใช้กบั ลูกค้า ที่เป็ นปั จจัยสําคัญในการกลับมาใช้บริ การธนาคารเพิ่มขึ้น
2. ผลการวิจยั เกี่ยวกับภาพลักษณ์องค์กร ช่วยเพิ่มการส่ งผลระหว่างการบริ หารความสัมพันธ์ลูกค้ากับ
ความภักดี ของลูกค้าธนาคารออมสิ นศูนย์ควบคุมและบริ หารหนี้ เขตขอนแก่น 1 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาพลักษณ์องค์กร และการบริ หารความสัมพันธ์ลูกค้า กับความภักดีของลูกค้าธนาคารออมสิ น ศูนย์ควบคุมและ
บริ หารหนี้ เขตขอนแก่น 1 มีความสอดคล้องกันเชิงบวกและมีอิทธิ พลต่อกันในด้านการสร้างความสัมพันธ์ ด้าน
การรักษาฐานลูกค้า ตามลําดับโดยเฉพาะในปั จจัยเกี่ยวกับการบริ หารความสัมพันธ์ในด้านการสร้างความสัมพันธ์
ลูกค้า มี อิทธิ พลต่อความภักดี ของลูกค้าธนาคารออมสิ น ศู นย์ควบคุมและบริ หารหนี้ เขตขอนแก่ น 1 โดยเมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ลูกค้าที่มาใบริ การธนาคารออมสิ น ศูนย์ควบคุมและบริ หารหนี้ เขตขอนแก่น 1 มีความ
คิดเห็นต่อการสร้างความสัมพันธ์ลูกค้า โดยรวมอยูใ่ นระดับดี โดยแยกเป็ นรายด้านมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับดี
ซึ่ งสอดคล้อ งกับ การศึ ก ษาของ สกลมาน สั ง ขะวัฒ นะ (2546) ศึ ก ษาถึ ง ความคิ ด เห็ น ของผู ้บ ริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ที่มีต่อการบริ หารงานลูกค้าสัมพันธ์ของบริ ษทั โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ผลการวิจยั
พบว่าผูบ้ ริ โภค มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อการบริ หารงานลูกค้าสัมพันธ์ในด้านการสร้างความสัมพันธ์ดว้ ยรางวัล
การสร้างความสัมพันธ์ดว้ ยคุณค่าเพิม่ การสร้างความสัมพันธ์ดว้ ยการให้ความรู ้เฉพาะด้านอยูใ่ นระดับดีมาก และ
การสร้างความสัมพันธ์ดว้ ยเงื่อนไขสัญญาอยูใ่ นระดับปานกลาง ดังนั้นแสดงให้เห็นว่า ลูกค้าของธนาคารออมสิ น
ศูนย์ควบคุมและบริ หารหนี้ เขตขอนแก่น 1 มีความคิดเห็นว่า การบริ หารความสัมพันธ์ลูกค้าของธนาคาร ในด้าน
การสร้างความสัมพันธ์ลูกค้าจากปั จจัยในด้านการส่งเสริ มการตลาดในรู ปแบบต่างๆ การจัดกิจกรรมสําหรับลูกค้า
ในการแนะนําการบริ การ การติดตามลูกค้า และการสมนาคุณ ความสมํ่าเสมอในการติดตามลูกค้าที่ เคยมาใช้
บริ การ การส่ งข้อมูลข่าวสารให้แก่ลูกค้าของธนาคาร เป็ นปั จจัยในการสร้างความภักดีของลูกค้าธนาคารออมสิ น
เพิ่มขึ้น

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
1. ประโยชน์ เ ชิ ง ทฤษฎี การวิ จัย ครั้ งนี้ มุ่ ง หมายในเบื้ อ งต้น ที่ จ ะประเมิ น กระบวนการบริ ห าร
ความสัมพันธ์ลูกค้า ภาพลักษณ์องค์กร ที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้า ธนาคารออมสิ นศูนย์ควบคุมและบริ หาร
หนี้ เขตขอนแก่น 1 เพราะกระบวนการบริ หารความสัมพันธ์ลูกค้า ภาพลักษณ์องค์กรมีผลโดยตรงต่อพฤติกรรม
ความภักดีของลูกค้าในการเข้าใช้บริ การธนาคารออมสิ น ศูนย์ควบคุมและบริ หารหนี้เขตขอนแก่น 1 ที่จะสามารถ
ก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าในการให้บริ การในการนําผลการวิจยั ไปวางแผน กําหนดกลยุทธ์การตลาด ในด้านการ
สร้างความสัมพันธ์ลูกค้าธนาคารออมสิ น
2. ประโยชน์เชิงปฏิบตั ิ ผลการวิจยั ที่เกี่ยวข้องกระบวนการบริ หารความสัมพันธ์ลูกค้า ภาพลักษณ์
องค์กร ที่มีผลต่อความภักดีของลูกค้าธนาคารออมสิ น ศูนย์ควบคุมและบริ หารหนี้เขตขอนแก่น 1 มีประโยชน์ต่อ
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เจ้าหน้าที่การตลาดที่จะนําไปปรับประยุกต์ใช้ในการบริ หารจัดการ การวางแผนการบริ หารความสัมพันธ์ลูกค้า
การจัดการวางแผนพัฒนาแนวทางของการเสริ มสร้างประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรศึกษากระบวนการบริ หารความสัมพันธ์ลูกค้า ภาพลักษณ์องค์กร และการสร้างความภักดีของ
ลูกค้าธนาคารออมสิ น ศูนย์ควบคุมและบริ หารหนี้เขตขอนแก่น 1 สามารถขยายต่อไปในทัศนะที่กว้างมากขึ้นอัน
จะเป็ นประโยชน์ในการอธิ บายปรากฏการณ์การบริ หารความสัมพันธ์ลูกค้า ภาพลักษณ์องค์กร ที่ส่งผลต่อความ
ภักดีของลูกค้าธนาคารออมสิ น ศูนย์ควบคุมและบริ หารหนี้ เขตขอนแก่น 1 จากการสํารวจความพึงพอใจด้านการ
เข้าใช้บริ การของหน่วยงาน เพื่อเป็ นการพัฒนาแนวทางการบริ หารความสัมพันธ์ลูกค้า ภาพลักษณ์องค์กรให้ตรง
กับความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ ยวในอนาคต นอกจากนี้ การวิจยั ควรมีการขยายผลการวิจยั ไปยังกลุ่มลูกค้า
ประเภทอื่นภายในหน่วยของธนาคารออมสิ น
2. ควรมีการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่าง คือ ผูบ้ ริ หารธนาคารออมสิ น
ผูใ้ ช้บริ การที่เป็ นกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึกในการสามารถวิเคราะห์และพัฒนาแนวทางการใน
การส่งเสริ มและพัฒนากระบวนการบริ หารความสัมพันธ์ ภาพลักษณ์องค์กร และการสร้างความภักดีของลูกค้าต่อ
ธนาคารออมสิ น เพื่อให้เป็ นการพัฒนาได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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งานวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อวัดระดับสภาพคล่องและศึ กษาปั จจัยที่มีผลต่อสภาพคล่องของตลาด
พันธบัตร โดยกําหนดตัวชี้ วดั คื อ ส่ วนต่างระหว่างราคาเสนอซื้ อขายพันธบัตร และอัตราการหมุนเวียนของ
พันธบัตร ผลการศึกษาพบว่า ตลาดพันธบัตรไทยโดยรวมมีสภาพคล่องอยูใ่ นระดับตํ่าเมื่อพิจารณาจากตัวชี้ วดั ทั้ง
2 ดังกล่าวร่ วมกัน และสามารถสรุ ปได้วา่ ปริ มาณการซื้อขายพันธบัตร และมูลค่าพันธบัตรที่ออกจําหน่าย ส่งผล
กระทบในด้านบวกกับตัวชี้ วดั ส่ วนต่างระหว่างราคาเสนอซื้ อและเสนอขายพันธบัตร และปริ มาณซื้ อขายสุ ทธิ
ของนักลงทุนต่างประเทศ และอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทต่อดอลล่าร์ ส่ งผลกระทบในด้านบวกกับตัวชี้ วดั
อัตราการหมุนเวียนของพันธบัตร และสภาพคล่องโดยรวมของตลาดพันธบัตรไทย ในขณะที่ความผันผวนของ
อัตราผลตอบแทนที่ใช้ในการซื้อขายพันธบัตรมีผลกระทบในด้านลบกับสภาพคล่องโดยรวมของตลาดพันธบัตร
คําสําคัญ: สภาพคล่อง, ตลาดพันธบัตร

ABSTRACT

The objective of this research to measuring the liquidity and studying the factors affecting bond market
liquidity in Thailand. The indicators for measuring the liquidity of Thailand’s bond market consider from quote
bid ask spread yield and turnover ratio of bond. The result shows that the liquidity in bond market is classified
in the low level. The trading volume and issued size of bond can all positively affect bond market liquidity when
consider from quote bid ask spread yield. While, the net volume of purchase from foreign investors and exchange
rate Baht/USD can have a positive effect bond market liquidity when consider from turnover ratio of bond.
Finally, the overall liquidity of bond market will improve when the net volume of purchase from foreign investors
and exchange rate Baht/USD will tend to be higher. On the other hand, if the volatility of bond yield increases,
the overall liquidity of bond market will be drop
KEYWORDS: Liquidity, Bond Market
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1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

วิกฤตเศรษฐกิ จไทยใน ปี 2540 เกิ ดจากความล้มเหลวธนาคารพาณิ ชย์ซ่ ึ งทําหน้าที่ เป็ นตัวกลางทาง
การเงิ น ในระบบเศรษฐกิ จ และการที่ ป ระเทศไทยพึ่ ง พิ ง แหล่ ง เงิ น ทุ น จากต่ า งประเทศมากเกิ น ไป ดัง นั้น
เมื่อเงินทุนต่างประเทศไหลออกทําให้เกิดปั ญหาสภาพคล่องกับระบบเศรษฐกิจไทย
หลัง วิก ฤตทางการเงิ น ไทยปี 2540 รั ฐ บาลจึ ง ให้ค วามสํา คัญ ในการพัฒ นาตลาดพัน ธบัต รมากขึ้ น
เพื่อเป็ นแหล่งระดมเงินทุนทางตรงทั้งภาครัฐและภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพันธบัตร เช่น
กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้หา
แนวทางการพัฒนาตลาดพันธบัตรอย่างต่อเนื่ อง อาทิ เช่ น มี ปรั บปรุ งการออกพันธบัตรในตลาดแรก พัฒนา
ผลิ ตภัณฑ์ตราสารหนี้ ให้มีความหลากหลายมากขึ้ น อาทิ เช่ น พันธบัตรรั ฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ ยลอยตัว
แปรผันตามการเปลี่ ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ ย Bibor และอัตราดอกเบี้ ยเงิ นเฟ้ อ พันธบัตรประเภททยอยคืน
เงินต้น เป็ นต้น รวมถึงมีการขยายขอบเขตการทําธุรกรรมของสถาบันการเงิน เช่น บริ ษทั ประกันชีวติ ประกันภัย
ให้สามารถซื้อขายพันธบัตรได้มากขึ้น
งานวิจยั ต่างประเทศหลายชิ้น ในช่วงหลังวิกฤตเศรษฐกิ จปี 2541 ได้สนับสนุ นแนวคิดในการพัฒนา
ตลาดพันธบัตร เนื่ องจากตลาดพันธบัตรมีส่วนสนับสนุนให้ตลาดการเงิ นมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น เพราะการที่
ตลาดการเงิ นมีประสิ ทธิ ภาพจะทําให้ระบบเศรษฐกิ จมีความแข็งแกร่ ง ช่วยลดความรุ นแรงที่ เกิ ดขึ้นในระบบ
เศรษฐกิ จ ส่ ง ผลดี ต่ อ การซื้ อ ขายหลัก ทรั พ ย์แ ละการจัด การความเสี่ ย ง และธนาคารกลางสามารถใช้ร าคา
หลักทรัพย์ตรวจสอบความอ่อนแอของระบบการเงินได้ (Committee on the Global Financial System,(1999) และ
,Borio (2000)) นอกจากนั้น Endo, (2003) และ Flemming, (2003) สนับสนุ นให้ตลาดพันธบัตรมี สภาพคล่อง
เพราะจะช่วยให้การใช้นโยบายการเงิ นของธนาคารกลางส่ งผ่านไปยังระบบเศรษฐกิ จมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้ น
ต้นทุนการระดมทุนของรัฐบาลและภาคเอกชนตํ่าลง ตลาดพันธบัตรที่มีสภาพคล่องจะเป็ นการส่ งสัญญาณของ
ระบบเศรษฐกิจที่เป็ นอยูป่ ั จจุบนั สามารถสะท้อนราคาหลักทรัพย์ที่เป็ นจริ ง
จากที่ กล่าวมาจะเห็นได้ว่า การที่ ตลาดพันธบัตรมีสภาพคล่องนั้นส่ งผลดีต่อระบบเศรษฐกิ จและการ
ดําเนินนโยบายการเงิน ดังนั้น จําเป็ นต้องทราบถึงปัจจัยที่มีผลกระทบกับสภาพคล่องของตลาดพันธบัตร เพื่อที่จะ
ช่วยให้เข้าใจกลไกที่ก่อให้เกิดการพัฒนาตลาดพันธบัตร งานวิจยั ครั้งนี้ จึงได้นาํ เสนอการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผล
กระทบต่อสภาพคล่องของตลาดพันธบัตร เพื่อเป็ นแนวทางในการหามาตรการต่าง ๆ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การพัฒนาตลาดพันธบัตรไทย ต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

1. เพื่อวัดระดับความมีสภาพคล่องของตลาดพันธบัตรไทย
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสภาพคล่องของตลาดพันธบัตรไทย

3. ทฤษฎีและกรอบแนวคิดในการวิจัย

Harris (2003) ให้ความหมายตลาดที่มีสภาพคล่อง หมายถึง ตลาดที่ทาํ ให้เกิดการซื้อขายได้อย่างรวดเร็ ว
และมีตน้ ทุนในการซื้อขายตํ่า Committee on the Global Financial System (1999) และ Borio (2000) นิยามตลาด
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ที่มีสภาพคล่อง หมายถึง ความเร็ วในการเกิดธุรกรรมการซื้ อขายหลักทรัพย์ และหากมีการส่ งคําสั่งซื้ อหรื อขาย
ขนาดใหญ่จะไม่มีผลทําให้ราคาหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงไปมากนัก
Committee on the Global Financial System , (1999) มองมิติสภาพคล่องของตลาดพันธบัตรใน 3 มิติ
คือ 1) Tightness หมายถึง ความแตกต่างของราคาซื้ อขายหลักทรัพย์ เช่น ส่ วนต่างระหว่างราคาเสนอซื้ อและ
เสนอขาย (Bid - Ask Spread) หรื อ ราคาที่ เบี่ยงเบนออกจากราคาตลาด (Mid-Market Price) 2) Depth หมายถึง
ปริ มาณการซื้ อขายไม่ว่าจะมีขนาดเท่าไรก็ตามจะไม่มีผลกระทบกับราคาตลาด ณ ขณะนั้นและ 3) Resiliency
หมายถึง ความเร็ วในการปรับราคาหลักทรัพย์เข้าสู่ ภาวะปกติ เมื่อมีปัจจัยใด ๆ มากระทบกับราคาหลักทรัพย์
ทําให้ราคาผันผวน ในขณะที่ Borio (2000) เสนอมิ ติของตลาดพันธบัตร อี ก 1 มิ ติคือ Immediacy หมายถึง
ความเร็ วในการเกิดธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ สําหรับงานวิจยั ฉบับนี้
Oxelheim and Rafferty, (2003) เสนอการวัดสภาพคล่องของตลาดพันธบัตร จากส่ วนต่างระหว่างราคา
เสนอซื้ อและเสนอขายพันธบัตร (Spread) โดยส่ วนต่างระหว่างราคาเสนอซื้ อขายจะขึ้นอยูก่ บั อายุของพันธบัตร
ขนาดของการซื้อขายแต่ละครั้ง ประเภทผูอ้ อก และลักษณะโครงสร้างตลาด Abdourahmane and Lybek , (2002)
กล่าวถึง ข้อดีของการใช้ส่วนต่างราคาเสนอซื้อขาย (Bid - Ask Spread) ในการวัดสภาพคล่องนั้นสามารถสะท้อน
ต้นทุนในการซื้ อขายทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็ นต้นทุนการดําเนิ นการเพื่อให้เกิ ดการซื้ อขาย ต้นทุนการมีขอ้ มูลที่ไม่
สมมาตร Kapingura (2011) เสนอแบบจําลองส่ วนต่างระหว่างราคาซื้ อขาย โดยส่ วนต่างระหว่างราคาซื้ อขาย
ขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณการซื้ อขายพันธบัตรอัตราตราเงินเฟ้อความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลดอลล่าร์ ดัชนี
ตลาดหลักทรั พย์ ปริ มาณการซื้ อขายสุ ท ธิ ข องนักลงทุ นต่ างประเทศ และความผันผวนของราคาพัน ธบัต ร
นอกจากนั้น Committee on the Global Financial System , (1999) ทําการวัดสภาพคล่องของตลาด โดยใช้อตั รา
การหมุนเวียนของพันธบัตรเพราะ อัตราการหมุนเวียนของพันธบัตรแสดงถึงการมีคาํ สั่งซื้ อขายอย่างต่อเนื่ อง
ในขณะที่ Pulpet (2017) ทําการวัดสภาพคล่องของตลาดโดยพิจารณาจากส่ วนต่างระหว่างราคาเสนอซื้ อเสนอ
ขายและอัตราการหมุนเวียนของพันธบัตรร่ วมกัน ทําให้สามารถสะท้อนสภาพคล่องของตลาดพันธบัตรได้
ครอบคลุมในทุกมิติ
สําหรับการศึ กษาครั้งนี้ จะทําการศึ กษาปั จจัยที่ มีผลกระทบที่มีต่อสภาพคล่องต่อตลาดพันธบัตรไทย
โดยกําหนดตัวชี้วดั คือ ส่วนต่างระหว่างราคาเสนอซื้อขาย และอัตราการหมุนเวียนของพันธบัตรไทย จากนั้นจึง
นํามาสร้างดัชนี ช้ ี วดั ความมีสภาพคล่องโดยรวมของตลาดพันธบัตร ตามแนวทางการศึ กษาของ Pulpet (2017)
และทํา การวิ เ คราะห์ ปั จ จัย ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ สภาพคล่ อ งของตลาดพัน ธบัต รไทย โดยทํา การประมาณค่ า
สัมประสิ ทธิ์เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตามด้วยวิธี Two Stage Least Squares.
3. กรอบแนวคิดในการวิจยั
จากการรวบรวมแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจยั ในอดีตที่เกี่ยวข้องนามาสร้างกรอบแนวความคิดสาหรับ
การศึกษาปั จจัยที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของตลาดพันธบัตรไทย โดยหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ
และตัวแปรตามดังนี้
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ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
Independent Variable
Dependent Variable
ปริ มาณการซื้อขายพันธบัตร
- สภาพคล่องตลาดพันธบัตรไทย
ปริ มาณการซื้อขายสุทธิของนักลงทุนต่างประเทศ
 ส่วนต่างระหว่างราคาซื้อขาย
อัตราดอกเบี้ยนโยบาย
(Bid - Ask Spread)
มูลค่าพันธบัตรที่ออกจําหน่าย
 อัตราการหมุนเวียนพันธบัตร
ความผันผวนของอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
(Turnover Ratio)
ดัชนีราคาผูบ้ ริ โภค
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์
อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทต่อดอลล่าร์
่
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
การศึ ก ษาปั จ จัย ที่ ผ ลกระทบต่ อ สภาพคล่ อ งตลาดพัน ธบัต รไทยในครั้ งนี้ ใช้ก ารวิ จัย เชิ ง ปริ มาณ
(Quantitative Research Methodology) โดยนําข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) มาตรวจสอบกับกรอบแนวคิดเชิง
ทฤษฎีที่ผวู ้ จิ ยั กําหนดขึ้นจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึ กษาครั้งนี้ ใช้ขอ้ มูลพันธบัตรที่ ออกโดยรั ฐบาลเท่ านั้น และมี การซื้ อขาย
ในช่วงปี 2549 - 2560 ซึ่ งมีจาํ นวนทั้งสิ้ น 69 รุ่ น เนื่ องจาก เป็ นพันธบัตรมีปริ มาณการออกสู งสุ ดเมื่อเทียบกับ
พัน ธบัต รประเภทอื่ น ๆ ในตลาด และในช่ ว งเวลาดังกล่ าวเป็ นช่ ว งที่ มี ก ารเผยแพร่ ขอ้ มูล การการทํา ซื้ อขาย
พันธบัตรอย่างเป็ นระบบ ทําให้ง่ายในการค้นหาข้อมูล
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรตามที่ใช้ วัดสภาพคล่ องของตลาดพันธบัตร ได้แก่ สภาพคล่องของตลาดพันธบัตร ซึ่ งพิจารณา
จากส่ วนต่างระหว่างราคาเสนอซื้ อเสนอขายของพันธบัตรและอัตราการหมุนเวียนของพันธบัตร ตัวแปรที่อสิ ระ
เพื่อใช้ วัดปัจจัยที่มีผลต่ อสภาพคล่ องของตลาดพันธบัตรได้แก่ ปริ มาณการซื้ อขายพันธบัตร ปริ มาณการซื้ อขาย
สุ ทธิ ของนักลงทุนต่างประเทศ อัตราดอกเบี้ยนโยบาย มูลค่าพันธบัตรที่ออกจําหน่ าย ความผันผวนของอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตร ดัชนีราคาผูบ้ ริ โภค ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ และ อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทต่อดอลล่าร์
4.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ทํา การประมาณค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ เพื่ อ หาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งตัว แปรต้น และตัว แปรตามด้ว ยวิธี
Two Stage Least Squares.
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4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การศึกษาปั จจัยที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องตลาดพันธบัตรไทย ใช้ขอ้ มูลพันธบัตรรัฐบาลที่มีการซื้อ
ขายในช่วงปี 2549 – 2560 โดยรวบรวมข้อมูลเป็ นรายเดือนจากหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องกับตลาดพันธบัตร ได้แก่
สํา นัก บริ ห ารหนี้ ส าธารณะ กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย สํา นัก งานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวัดสภาพคล่องของตลาดพันธบัตร จะทําการสร้างดัชนี ช้ ี วดั สภาพคล่องของตลาดพันธบัตรไทย
โดยมีสูตรคํานวณตามผลงานของวิจยั ของ Pulpet (2017) ดังนี้
MEILI,t
=
α (MEISP,t) + (1- α) (MEITN, t )
(1)
MEISP,t

=

BASmax

=

MEITN,t

=

BASi,t

=

BASmin

=

Tni,t

=

Tnmax
Tnmin
MEILI

MEISP

(BASmax
− BASi,t )
i

− BASmin
)
(BASmax
i
i

Ybidi,t − Yask i,t

(3)

Min �Ybidi,t − Yask i,t �

(5)

Max �Ybidi,t − Yask i,t �
(Tni,t − Tnmin
)
i

− Tnmin
)
(Tnmax
i
i

V

�Oi,t �
i,t

Vi,t

=

Max�

=

Min�

=

α (MEISP) + (1- α) (MEITN)

=

(2)

Oi,t

Vi,t

Oi,t

�

�

(BASmax
− BASi,t)
i
max
)
(BASi
−BASmin
i
n

∑
i

N

( Tni,t − Tnmin
)
i
min )
(Tnmax
−Tn
i
i

(4)

(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

(12)
MEILI หมายถึง คะแนนความมีสภาพคล่องโดยรวมของตลาดตราพันธบัตร MEISP หมายถึง คะแนน
ความมีสภาพคล่องของตลาดพันธบัตรซึ่ งพิจารณาจากส่ วนต่างระหว่างราคาเสนอซื้ อเสนอขายพันธบัตรและ
MEITN หมายถึง ความมีสภาพคล่องของตลาดพันธบัตรซึ่ งพิจารณาจากอัตราการหมุนเวียนของพันธบัตร โดยมี
คะแนนอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 ถ้าคะแนนอยู่ระหว่าง 0.0000 – 0.1999 หมายถึง มีสภาพคล่องอยู่ในระดับตํ่ามาก
คะแนน 0.2000 – 0.3999 หมายถึง มีสภาพคล่องอยูใ่ นระดับตํ่า คะแนน0.4000 – 0.5999 หมายถึง มีสภาพคล่องอยู่
MEITN

=

N
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ในระดับปานกลาง คะแนนอยู่ 0.6000 – 0.7999 หมายถึง มีสภาพคล่องอยูใ่ นระดับสู ง และคะแนน 0.8000 –
1.0000 หมายถึง มีสภาพคล่องอยูใ่ นระดับสูงมาก ตามแนวคิดของ Pulpet (2017)
BAS หมายถึง ส่ วนต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนเสนอซื้ อขายพันธบัตร Ybid และ Yask หมายถึง
อัตราผลตอบแทนเสนอซื้ อและเสนอขายพันธบัตร ตามลําดับ BASmax และ BASmin หมายถึง ส่ วนต่างระหว่าง
อัตราผลตอบแทนเสนอซื้อเสนอขายพันธบัตรสูงที่สุดและตํ่าที่สุด ตามลําดับ
Tn หมายถึ ง อัตราการหมุนเวียนของพันธบัตร V หมายถึ ง ปริ มาณการซื้ อขายพันธบัตร O หมายถึง
มู ล ค่ า คงค้า งของพันธบัต ร TnMax และ TnMin หมายถึ ง อัต ราการหมุ น เวิย นของพัน ธบัต รสู งสุ ด และตํ่าสุ ด
ตามลําดับ α หมายถึง ค่านํ้าหนักขององค์ประกอบความมีสภาพคล่องของตลาดพันธบัตรมีค่าอยูร่ ะหว่าง 0 – 1
สําหรับการศึกษาครั้งนี้ กาํ หนดให้ α เท่ากับ 0.5 นัน่ คือ ให้น้ าํ หนักองค์ประกอบความมีสภาพคล่องโดยพิจารณา
จากส่วนต่างระหว่างราคาเสนอซื้อเสนอขายพันธบัตร เท่ากับนํ้าหนักองค์ประกอบความมีสภาพคล่องซึ่งพิจารณา
จากอัตราหมุนเวียนพันธบัตร

การวิเคราะห์ ปัจจัยทีม่ ีผลกระทบต่ อสภาพคล่ องตลาดตราสารหนีไ้ ทย
MEISP,t = λ0 +λ1 VOLt + λ2 VOLFt +λ3 INRt+λ4 ISUt +λ5 VOLAt +λ6 CPIt +λ7 SETt+λ8 EXt+ ελt

MEITN,t =β0 +𝛽𝛽1 VOLt + 𝛽𝛽2 VOLFt +β3 INRt+β4 ISUt +λ𝛽𝛽5 VOLAt+β6 CPIt +β7 SETt +𝛽𝛽8 EXt+ ε𝛽𝛽t

(13)
(14)

MEILI,t = Ω0 +Ω1 VOLt+ Ω2 VOLFt+Ω3 INRt+Ω4 ISUt+Ω5 VOLAt +Ω6 CPIt +Ω7 SEIt +Ω8 EXt+ εΩt

(15)
VOL หมายถึ ง ปริ มาณการซื้ อขายพันธบัตร VOLF หมายถึ งปริ มาณการซื้ อขายสุ ทธิ ข องนัก ลงทุ น
ต่างประเทศ INR หมายถึง อัตราดอกเบี้ยนโยบาย ISU หมายถึงมูลค่าพันธบัตรที่ออกจําหน่าย VOLA หมายถึง
ความผัน ผวนของอัต ราผลตอบแทนพัน ธบัต ร CPI หมายถึ ง ดัช นี ร าคาผูบ้ ริ โ ภค SET หมายถึ ง ดัช นี ต ลาด
หลักทรัพย์ และ EX หมายถึง อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทต่อดอลล่าร์ t หมายถึงระยะเวลาที่ 1,2,3,….,T

5. สรุ ปผลการวิจัย

จากตารางที่ 1 สภาพคล่องของตลาดพันธบัตรไทยในช่วงปี พ.ศ. 2549 – 2560 อยูใ่ นระดับตํ่าแต่ใกล้เคียง
กับระดับปานกลาง โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 0.3977 โดยเมื่อพิจารณาสภาพคล่องจากส่ วนต่างระหว่างราคา
เสนอซื้อและเสนอขายพันธบัตร พบว่า มีสภาพคล่องอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 0.6768 แต่
เมื่อพิจารณาสภาพคล่องจากอัตราหมุนเวียนของพันธบัตร พบว่า อยูใ่ นระดับตํ่ามาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
0.1186
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ตารางที่ 1 คะแนนความมีสภาพคล่องตลาดตราสารหนี้ไทย ปี พ.ศ. 2549 - 2560
ปี พ.ศ.

MEISP
คะแนน

2549
0.7869
2550
0.7158
2551
0.5593
2552
0.5538
2553
0.5825
2554
0.6078
2555
0.7162
2556
0.7235
2557
0.7306
2558
0.7055
2559
0.7156
2560
0.7241
รวม
0.6768
ที่มา : จากการคํานวณ

ระดับ
สภาพคล่อง
สู ง
สู ง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
สู ง
สู ง
สู ง
สู ง
สู ง
สู ง
สู ง
สู ง

MEITN
คะแนน
0.1979
0.1538
0.1465
0.1529
0.1216
0.0722
0.0993
0.0949
0.0787
0.0854
0.1275
0.0922
0.1186

ระดับ
สภาพคล่อง
ตํ่ามาก
ตํ่ามาก
ตํ่ามาก
ตํ่ามาก
ตํ่ามาก
ตํ่ามาก
ตํ่ามาก
ตํ่ามาก
ตํ่ามาก
ตํ่ามาก
ตํ่ามาก
ตํ่ามาก
ตํ่ามาก

MEILI
คะแนน
0.4924
0.4348
0.3529
0.3533
0.3521
0.3400
0.4078
0.4092
0.4046
0.3954
0.4216
0.4081
0.3977

ระดับ
สภาพคล่อง
ปานกลาง
ปานกลาง
ตํ่า
ตํ่า
ตํ่า
ตํ่า
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ตํ่า
ปานกลาง
ปานกลาง
ตํ่า

ตารางที่ 2 ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องตลาดตราสารหนี้
ตัวแปร

MEISP
0.554273***
0.000240***

MEITN
0.040075***

ค่าคงที่
ปริ มาณการซื้อขายพันธบัตร (VOL)
ปริ มาณการซื้อขายสุ ทธิของนักลงทุนต่างประเทศ (VOLF)
0.000203**
อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (INR)
มูลค่าพันธบัตรที่ออกจําหน่าย (ISU)
0.000140***
ความผันผวนของอัตราผลตอบแทนพันธบัตร (VOLA)
ดัชนีราคาผูบ้ ริ โภค (CPI)
ตัชนีตลาดหลักทรัพย์ (SET)
อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลล่าร์ (EX)
0.013857**
R-squared
0.536454
0.685864
Adjusted R-squared
0.507707
0.6455574
S.E. of regression
0.067381
0.095246
Durbin-Watson stat
1.456031
1.875287
หมายเหตุ: *** หมายถึง มีนยั สําคัญที่ระดับร้อยละ 0.01 และ ** หมายถึง มีนยั สําคัญที่ระดับร้อยละ 0.05
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MEILI
0.042481***
0.000107***

-0.000054**

0.001674***
0.654258
0.614212
0.060133
1.456031
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จากตารางที่ 2 พบว่า ปริ มาณการซื้อขายพันธบัตร และมูลค่าพันธบัตรที่ออกจําหน่าย ส่งผลกระทบใน
ด้า นบวกกับ สภาพคล่ อ งของตลาดพัน ธบัต รเมื่ อ พิ จารณาจากส่ ว นต่ า งระหว่า งราคาเสนอซื้ อ และเสนอขาย
พันธบัตรอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับร้อยละ 0.01 ในขณะที่ปริ มาณซื้อขายสุทธิของนักลงทุนต่างประเทศ และอัตรา
แลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทต่อดอลล่าร์ ส่งผลกระทบในด้านบวกกับสภาพคล่องของตลาดพันธบัตรเมื่อพิจารณาจาก
อัตราการหมุนเวียนของพันธบัตร อย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05 และปริ มาณการซื้อขายของนักลงทุนต่างประเทศ
และอัตราแลกเปลี่ ยนแลกเปลี่ ยนสกุลเงิ นบาทต่อดอลล่ าร์ สหรั ฐอเมริ กามี ผลต่อในด้านบวกต่อ สภาพคล่ อ ง
โดยรวมของตลาดพันธบัตรอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.01 แต่อตั ราผลตอบแทนที่ใช้ในการซื้ อขายพันธบัตรมี
ผลกระทบในด้านลบต่อสภาพคล่องโดยรวมของตลาดพันธบัตรอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05

6. อภิปรายผล

จากผลการศึกษา การปั จจัยที่มีผลต่อสภาพคล่องตลาดพันธบัตรไทย สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
ปริ มาณการซื้ อขายพันธบัตร และมูลค่าพันธบัตรที่ ออกจําหน่ าย ส่ งผลกระทบในด้านบวกกับสภาพ
คล่องของตลาดพันธบัตรเมื่อพิจารณาจากส่ วนต่างระหว่างราคาเสนอซื้ อและเสนอขายพันธบัตร โดยเมื่อปริ มาณ
การซื้อขายเพิ่มขึ้น 1 หมื่นล้านบาท จะทําให้สภาพคล่องของตลาดพันธ์บตั รเมื่อพิจารณาจากส่วนต่างระหว่างราคา
เสนอซื้อและเสนอขาย เพิ่มขึ้น 0.000240 คะแนน สามารถอธิบายได้วา่ เมื่อนักลงทุนมีความต้องการซื้อพันธบัตร
นักลงทุ นจึ งยอมที่ จะซื้ อพันธบัตรในราคาที่ สูงขึ้ น หรื อผูข้ ายที่ มีความต้องการขายพันธบัตรจึ งยอมลดราคา
พันธบัตรลงมา ทําให้ส่วนต่างระหว่างราคาเสนอซื้ อเสนอขายลดลง ทําให้ตลาดพันธบัตรมีสภาพคล่องมากขึ้น
และเมื่อมูลค่าพันธบัตรที่ออกจําหน่ายเพิ่มขึ้น 1 หมื่นล้านบาททําให้สภาพคล่องของตลาดเมื่อพิจารณาจากส่ วน
ต่างระหว่างราคาเสนอซื้ อและเสนอขาย เพิ่มขึ้ น 0.000140 คะแนน อธิ บายได้ว่า การที่ รัฐบาลออกจําหน่ า ย
พันธบัตรมากขึ้นทําให้มีจาํ นวนพันธบัตรหมุนเวียนในตลาดมากขึ้น ทําให้เกิดการซื้อขายเปลี่ยนมือมากขึ้น ส่งผล
ให้ปริ มาณการซื้อขายพันธบัตรมากขึ้น ส่งผลให้ตลาดมีสภาพคล่องมากขึ้น
ปริ มาณซื้ อขายสุ ทธิ ของนักลงทุนต่างประเทศ และอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทต่อดอลล่าร์ ส่ งผล
กระทบในด้านบวกกับสภาพคล่องของตลาดพันธบัตรเมื่อพิจารณาจากอัตราการหมุนเวียนพันธบัตร โดยเมื่อ
ปริ มาณการซื้ อขายสุ ทธิ ของนักลงทุ นต่างประเทศ เพิ่มขึ้ น 1 หมื่ นล้านบาท จะทําให้สภาพคล่องของตลาด
พันธบัตรเมื่อพิจารณาจากอัตราหมุนเวียนของพันธบัตรเพิ่มขึ้น 0.000203 คะแนน ทั้งนี้เนื่องจากความต้องการซื้ อ
ขายของนักลงทุนต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น นักลงทุนต่างประเทศยินดีที่จ่ายเงินซื้อพันธบัตรในราคาที่สูงขึ้น ทําให้
ผูข้ ายยินดี ที่จะนําพันธบัตรออกมาขาย เนื่ องจากได้ราคาสู งขึ้น ทําให้เกิ ดปริ มาณการซื้ อขายมากขึ้นส่ งผลให้
สภาพคล่องเมื่อพิจารณาจากอัตราหมุนเวียนพันธบัตรสู งขึ้น และเมื่ออัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น 1 สตางค์ ทําให้
คะแนนความมี สภาพคล่ อ งเพิ่ ม ขึ้ น 0.013857 คะแนน ทั้ง นี้ เมื่ อ อัต ราแลกเปลี่ ย นสกุล เงิ น บาทต่ อ ดอลล่ าร์
สหรัฐอเมริ กาเพิ่มขึ้น แสดงว่าค่าเงินบาทอ่อนค่าลง ส่งผลให้พนั ธบัตรไทยมีราคาถูกลง ทําให้นกั ลงทุนต่างชาติ
หัน มาซื้ อ พัน ธบัต รไทยมากขึ้ น ส่ ง ผลให้ป ริ ม าณการซื้ อ ขายของนัก ลงทุ น ต่า งประเทศเพิ่ ม ขึ้ นทํา ให้ต ลาด
พันธบัตรมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นเมื่อพิจารณาจากอัตราการหมุนเวียนพันธบัตร
ปริ มาณการซื้อขายสุทธิของนักลงทุนต่างประเทศ และอัตราแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทต่อดอล
ล่าร์สหรัฐอเมริ กา มีผลกระทบในด้านบวกกับสภาพคล่องโดยรวมของตลาดพันธบัตรโดยเมื่อปริ มาณการซื้ อขาย
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สุทธิของนักลงทุนต่างประเทศ เพิ่มขึ้น 1 หมื่นล้านบาท จะทําให้สภาพคล่องโดยรวมของตลาดพันธบัตรเพิ่มขึ้น
0.000107 คะแนน และเมื่ออัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริ กาเพิ่มขึ้น 1 สตางค์ ทําให้สภาพ
คล่องโดยรวมของตลาดเพิ่มขึ้น 0.001674 คะแนน ทั้งนี้ เนื่ องจากเมื่ออัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทต่อดอลล่าร์
สหรัฐอเมริ กาเพิ่มขึ้น แสดงว่าค่าเงินบาทอ่อนค่าลง ส่งผลให้พนั ธบัตรไทยมีราคาถูกลง ทําให้นกั ลงทุนต่างชาติ
หัน มาซื้ อ พัน ธบัต รไทยมากขึ้ น ส่ ง ผลให้ป ริ ม าณการซื้ อ ขายของนัก ลงทุ น ต่า งประเทศเพิ่ ม ขึ้ นทํา ให้ต ลาด
พันธบัตรโดยรวมมีสภาพคล่องมากขึ้น ในขณะที่ความผันผวนของอัตราผลตอบแทนที่ใช้ในการซื้อขายพันธบัตร
ส่ งผลกระทบในด้านลบกับสภาพคล่องโดยรวมของตลาดพันธบัตร โดยเมื่อความผันผวนของอัตราผลตอบแทน
ที่ ใช้ในการซื้ อขายพันธบัตรเพิ่มขึ้นร้ อยละ 0.01 ทําให้คะแนนความมี ประสิ ทธิ ภาพลดลง 0.000054คะแนน
สามารถออธิ บายได้วา่ เมื่อความผันผวนของอัตราผลตอบแทนเพิ่มขึ้น ทําให้ความเสี่ ยงในการเปลี่ยนแปลงราคา
พันธบัตรสู งขึ้น ผูซ้ ้ื อจึงต้องชดเชยความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาพันธบัตรโดยกําหนดราคาซื้ อที่ต่าํ ลงใน
ขณะที่ผขู ้ ายกําหนดราคาขายที่สูงขึ้น เพื่อให้ได้ผลตอบแทนจากการซื้อขายพันธบัตรเพิ่มขึ้น ทําให้ปริ มาณการซื้ อ
ขายในตลาดจึงลดลง ส่งผลให้สภาพคล่องโดยรวมของตลาดลดลง

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) ปริ มาณการซื้ อขายพันธบัตร และปริ มาณการซื้ อสุ ทธิ ของนักลงทุนต่างประเทศเพิ่มขึ้นจะทําให้
ตลาดมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้น ดังนั้นหน่วยงานควบคุมดูแลตลาดพันธบัตร ควรมีมาตรการที่ดึงดูดให้นกั ลงทุนทั้งใน
และต่างประเทศหันมาลงทุนในตลาดพันธบัตรมากขึ้น โดยหามาตรการต่าง ๆ เพื่อจู งใจ อาทิ เช่ น มาตรการ
ลดหย่อนภาษีอตั ราดอกเบี้ย และรายได้จากการซื้อขายพันธบัตร
(2) ความผันผวนของอัตราผลตอบแทนที่ใช้ในการซื้อขายพันธบัตรสูงขึ้น ทําให้สภาพคล่องของ
ตลาดตํ่าลง ดังนั้น หน่วยงานควบคุมดูแลตลาดพันธบัตรควรหามาตรการที่ทาํ ให้อตั ราผลตอบแทนที่ใช้ในการ
พันธบัตรคงที่ หรื อทําให้ความผันผวนน้อยลง ซึ่งอาจทําได้โดยเพิ่มจํานวนผูซ้ ้ือผูข้ ายในตลาด เพื่อเพิ่มความ
ต้องการซื้อขายในตลาดให้สูงขึ้น ซึ่งจะทําให้ราคามีความผันผวนน้อยลง และหาทางลดต้นทุนในการซื้อขาย
อาทิ เช่น การลดภาษี ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายต่าง ๆ
(3) รัฐบาลควรพิจารณาเพิม่ มูลค่าพันธบัตรที่ออกจําหน่าย เพื่อทําให้ตลาดมีสภาพคล่องมากขึ้น อีกทั้ง
การระดมทุนผ่านตลาดพันธบัตรจะทําให้รัฐบาลมีตน้ ทุนการกูท้ ี่ต่าํ (Flemming, 2003)
(4) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรักษาเสถียรภาพค่าเงินบาท ควรดูแลค่าเงินบาทไม่ให้มีความผันผวน
มากเกินไป เนื่องจากอัตราและเปลี่ยนมีผลต่อสภาพคล่องของตลาด
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรทําการศึกษาสภาพคล่องของตลาดพันธบัตรประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากพันธบัตรรัฐบาล
เนื่องจากปั จจุบนั พันธบัตรประเภทอื่น ๆ เช่น หุน้ กูภ้ าคเอกชน มีปริ มาณการออกจําหน่ายใน และซื้อขายในตลาด
พันธบัตรมากขึ้น
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(2) ควรทําการศึกษาสภาพคล่องของตลาดพันธบัตรในประเทศอื่น ๆโดยเฉพาะประเทศในแถบ
ภูมิภาคเอเชีย เปรี ยบเทียบสภาพคล่องของตลาดพันธบัตรไทย ทั้งนี้เพื่อพิจารณาขีดความสามารถในการแข่งขัน
และเพื่อหาแนวทางหรื อมาตรการในการพัฒนาตลาดพันธบัตรไทยต่อไป
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งานวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีของจังหวัดระยองที่มีผลต่อ
การเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดระยอง และ 2) วิเคราะห์ปัจจัยที่กาํ หนดการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ของจังหวัดระยอง โดยใช้ข ้อมู ลรายปี ย้อนหลัง ตั้ง แต่ ปี พ.ศ. 2530-2559 การวิเคราะห์ ประกอบด้ว ย 2 ส่ ว น
ได้แก่ การวิเคราะห์เชิงพรรณนา และการวิเคราะห์เชิงปริ มาณ โดยใช้แบบจําลองทางเศรษฐมิติในรู ปแบบสมการ
ถดถอยเชิ งซ้อน ผลการวิจัย พบว่าการศึ กษาการเปลี่ ยนแปลงทางเทคโนโลยีมีผลกระทบในทางบวกต่อการ
เจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิ จของจังหวัดระยอง ทั้งในภาคเศรษฐกิ จภาพรวม และรายสาขาการผลิต อย่างไรก็ตาม
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีน้ นั มีผลทําให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นอัตราที่แตกต่างกันในแต่ละสาขาการผลิต ส่ วนการ
วิเคราะห์ อิทธิ พลปั จจัยที่ กาํ หนดการเปลี่ ยนแปลงเทคโนโลยีมีผลแตกต่างกันในแต่ละสาขาการผลิ ตเช่ นกัน
โดยพบว่ า มู ล ค่ า การค้า ของจัง หวัด ระยองมี ค วามสั ม พัน ธ์ ใ นทิ ศ ทางเดี ย วกัน แต่ ก ารส่ ง เสริ มการลงทุ น
ของจังหวัดระยองมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกันกับมูลค่าผลผลิตทั้งในภาคเศรษฐกิจในภาพรวม และ
รายสาขาการผลิตส่ วนใหญ่ ซึ่ งการวิจยั ในครั้งนี้ มีขอ้ เสนอแนะแก่ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้ความ
จําเป็ นแรงงานที่มีการศึกษาระดับสูง ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยี ปรับปรุ งการวิจยั และพัฒนา เพื่อให้
เหมาะสมต่อการผลิตแต่ละสาขาการผลิต รวมถึงให้สิทธิ ประโยชน์และการสนับสนุนการลงทุนจากต่างชาติและ
ผูป้ ระกอบการในประเทศ
คําสําคัญ : จังหวัดระยอง เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเจริ ญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ
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ABSTRACT

The objective of research is to: 1) study the changes of technology on economic growth in Rayong
province, and 2) analyze factors that determine the changes of technology in Rayong. Annual data from 1987 to
2016 are used for descriptive and quantitative analysis. Using the econometric model in the form of multiple
linear equations show that technological changes have positive impacts on the economic growth of Rayong
province in the economy as a whole and each sector. However, the changes in technology have resulted in output
of each sector at different rates. Analysis of the factors influencing the change of technology show that the trade
value of Rayong province is related in the same direction but the promotion of investment in Rayong is related in
the opposite direction to the value of output of the economy as a whole and most of production sectors. This
research has suggestion for government and related to agency especially well education employee, emphasize on
research technology and development for suitable in each industrial type including privilege and investment
support from both foreign and local entrepreneur.
KEYWORDS: Rayong Province, EEC, Technological Changes Economic Growth

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

ประเทศไทยมีการวางแผนการพัฒนาภาคการผลิต ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริ การอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีแนวทางของการขับเคลื่อนของประเทศด้วยภาคเกษตรกรรมจากความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ
รวมถึ ง ความหลากหลายของชี ว ภาพ และต่ อ มาได้ มี แ นวทางการพัฒ นาอุ ต สาหกรรมเบา เพื่ อ การทดแทน
การนําเข้าจากต่ างประเทศ ตามด้วยการพัฒนาอุ ตสาหกรรมหนักที่ มุ่ งเน้นการผลิ ตเพื่ อการส่ งออกต่ างประเทศ
เช่น อิเล็กทรอนิกส์ ปิ โตรเคมี ยานยนต์ และชิ้นส่ วนต่าง ๆ ตามลําดับ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยต้องเผชิญปั ญหากับดัก
3 ประเภท ที่สะสมมาเป็ นเวลานานและส่ งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ได้แก่ กับดักประเทศรายได้ปานกลาง
(Middle Income Trap) กับดักความไม่เท่าเทียม (Inequality Trap) และกับดักความไม่สมดุลของการพัฒนา (Imbalance Trap)
ตามกรอบการพัฒนาประเทศไทย 4.0 กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จึงได้จดั ทํายุทธศาสตร์
การพัฒ นาอุ ตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ขึ้ น ภายใต้วิ สั ย ทัศน์ “มุ่ ง สู่ อุ ต สาหกรรม
ที่ ขบั เคลื่ อนด้วยปั ญญาและเชื่ อมโยงกับเศรษฐกิ จโลก” แนวทางหนึ่ งของการพัฒนา คื อ การผลักดันการพัฒนาภาค
ตะวัน ออกด้ว ยการกํา หนดเขตพัฒ นาพิ เ ศษภาคตะวัน ออก (Eastern Economic Corridor Development: EEC)
ซึ่ งประกอบด้วย จังหวัดชลบุ รี ระยอง และฉะเชิ งเทรา ซึ่ งในการจัดทําวิทยานิ พนธ์จะได้จดั ทําในภาพของ EEC
และจังหวัดนั้น ๆ
สําหรั บบทความนี้ ได้นําเสนอผลการศึ กษาของจังหวัดระยองเท่ านั้น เนื่ องจากเป็ นจังหวัดหนึ่ งที่ ได้รับ
การผลักดันในการพัฒนาตามกรอบการพัฒนาประเทศประเทศไทย 4.0 ซึ่ งจังหวัดระยองมี ผลิ ตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ ตามราคาประจําปี พ.ศ. 2538-2558 ของสาขาอุตสาหกรรม ในปี พ.ศ.2538 เท่ากับ 68,537 ล้านบาท คิดเป็ น
ร้ อยละของ 27.57 ของผลิ ตภัณฑ์มวลรวมของภาคตะวันออก และร้ อยละ 6.14 ของผลิ ตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ
และเพิ่มสู งขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ในปี พ.ศ.2558 มีมูลค่าเท่ากับ 366,178 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละของ 31.88 ของผลิตภัณฑ์
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มวลรวมของภาคตะวันออก และร้อยละ 9.69 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ จึงเห็นได้วา่ เศรษฐกิจจังหวัดระยอง
ขยายตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผูว้ จิ ยั จึงได้เลือกช่วงปี พ.ศ. 2530-2559 ในการศึกษาครั้งนี้
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
0

ประเทศ
ภาคตะวันออก
ระยอง

แผนภาพที่ 1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ตามราคาประจําปี สาขาอุตสาหกรรม แยกตามประเทศ
ภาคตะวันออก ระยอง พ.ศ.2538 – 2558
ที่มา: สํานักงานสถิติแห่งชาติ

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีของจังหวัดระยองที่มีผลต่อการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของจังหวัดระยอง
(2) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่กาํ หนดการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีของจังหวัดระยอง

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การทบทวนแนวคิดเกี่ยวการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ และเทคโนโลยี กล่าวคือ ปั จจัยที่มีผลต่อ
การเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิ จ คือ ปั จจัยทุนและปั จจัยแรงงานซึ่ งอาจใช้ทดแทนกันได้ในกระบวนการผลิ ตนํามา
ซึ่งการขยายตัวของผลิตมวลรวมภายในประเทศ ตามแนวคิดของ Harrod - Domar (ณัฐวดี, 2558), E.F. Schumacher ,
Lucas (จรรยา, 2548) และAdam Smith (ไชยวุ ฒิ , 2539) นอกจากนี้ ความก้า วหน้ า ทางเทคโนโลยี ที่ นํา มา
ซึ่ งการพัฒนาการใช้เครื่ องมื อเครื่ องจักรที่ ทันสมัยและการสร้ างทรั พยากรมนุ ษย์ให้ มี ความรู ้ ความสามารถ
แรงงานมี ทกั ษะมากขึ้น รวมถึ งการลงทุ นในการวิจยั และพัฒนาที่ จะส่ งผลต่อการเปลี่ยนเทคโนโลยีตามแนวคิด
ของ Joseph Schumpeter (สมนึ ก, 2553) รวมทั้งการค้นคว้า การพัฒนา การแพร่ หลายของเทคโนโลยีระหว่างประเทศ
ในรู ปแบบของการค้า และการการลงทุ น ระหว่ า งประเทศตามแนวคิ ด ของ Romer (1986) ล้ว นส่ ง ผลต่ อ
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และจะส่งผลต่อการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจต่อไป
ด้วยแนวคิ ดดังกล่ าว รวมถึ งการทบทวนงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้องต่ าง ๆ ผูว้ ิจัยจึ งได้ก ําหนดกรอบแนวคิ ด
ของงานวิจยั ตามวัตถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้ ดังแสดงในภาพที่ 2
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ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีผลต่อ
การเจริ ญเติบโตเศรษฐกิจของจังหวัดระยอง

สมการฟังก์ชนั การผลิตแบบ Cobb-Douglas
ของอุตสาหกรรมการผลิต

ปั จจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
1. จํานวนแรงงานที่มีการศึกษาตั้งแต่มธั ยมศึกษา
ตอนปลายขึ้นไปของจังหวัดระยอง (EUD)
2. ค่าใช้จ่ายในการวิจยั และพัฒนา
4. มูลค่าการนําเข้าเครื่ องจักรจากต่างประเทศ
(IMP)
5. การส่งเสริ มการลงทุนของจังหวัดระยอง
(BOI)
6. การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
ระดับประเทศ (FDI)
7. มูลค่าการค้าของจังหวัดระยอง (NET)

สามารถทําให้อยูใ่ นรู ปของล็อกการิ ทึมได้ดงั นี้

β

Y = Ti Lαi K i

In Y = In T + α In L + β In K

rY = rT + α rL + β rK
rT = rY - α rL - β rK (Solow Residual)

วิเคราะห์ปัจจัยที่กาํ หนดการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีของจังหวัดระยอง

แผนภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจยั
ที่มา: ผูว้ จิ ยั
จากกรอบแนวคิดในการวิจยั โดยกําหนดฟังก์ชนั การผลิตให้อยูใ่ นรู ปของ Natural Logarithm ดังนี้
โดยที่ Y
T
K
L
α
β

(1)
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเบื้องต้นของจังหวัดระยอง (ล้านบาท)
เทคโนโลยีที่นาํ เข้ามาใช้ในการผลิตสิ นค้า
มูลภัณฑ์ทุนที่ใช้ในการผลิตสิ นค้าจังหวัดระยอง (ล้านบาท)
กําลังแรงงานทั้งหมดที่ใช้ในการผลิตสิ นค้าจังหวัดระยอง (คน)
ค่าความยืดหยุน่ ของผลผลิตต่อแรงงาน
ค่าความยืดหยุน่ ของผลผลิตต่อทุน
Y = TLα K β

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

สําหรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีผลต่อการเจริ ญเติบโตเศรษฐกิจของจังหวัดระยองในส่วนของ
อุตสาหกรรมการผลิต (i คือ รายสาขาการผลิต) แสดงดังสมการนี้
β

Yi = Ti Lαi K i

จากสมการที่ (2) ทําให้อยูใ่ นรู ปของล็อกการิ ทึมได้ ดังนี้
In Y = In T + α In L + β In K

หาค่าอนุพนั ธ์ของสมการที่ (3) โดยเทียบกับเวลาจะได้
เมื่อให้

dY
dt

= Y,̇

dT
dt

หรื อ
หรื อ
rT

1 dY
Y dt

= L,̇

rY

dK
dt

Ẏ
Y
∆Y
Y

=

1 dT
+
T dt

= K̇

=

=

α

จะได้

1 dL
+
L dt

β

Ṫ
L̇
K̇
+α +β
T
L
K
∆T
∆L
∆K
+α +β
T
L
K

= rT + α rL + β rK

= rY - α rL - β rK

1 dK
K dt

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
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rY

คือ
คือ

rL

คือ
คือ

rT
rK
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อัตราการเปลี่ยนแปลงผลผลิตหรื อรายได้รวมของจังหวัดระยอง (∆Y/Y)
อัตราการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและปั จจัยอื่นที่เหลือ นอกจาก L
และ K ของจังหวัดระยอง หรื อที่เรี ยกว่า “Solow’s Residual” (∆T/T)
อัตราการเปลี่ยนแปลงของแรงงาน (∆L/L) ของจังหวัดระยอง
อัตราการเปลี่ยนแปลงของทุน (∆K/K) ของจังหวัดระยอง

จากสมการที่ (1) เมื่อทราบค่า α และ β จากการใช้เทคนิ คการวิเคราะห์กาํ ลังสองน้อยที่สุด แล้วนําค่าที่
ได้มาแทนค่าในสมการที่ (8) จะทําให้สามารถวัดอัตราการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ผลผลิตของภาคเศรษฐกิจภาพรวม และผลผลิตรายสาขาการผลิตได้ เนื่ องจากทราบค่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของ
ผลผลิตรวม หรื อผลผลิตในแต่ละสาขาการผลิต (rY ) อัตราการเปลี่ยนแปลงของจํานวนแรงงาน (rL ) และอัตราการ
เปลี่ยนแปลงของทุน (rK ) ของระบบเศรษฐกิจภาพรวม และรายสาขาการผลิตของจังหวัดระยอง จะทําให้สามารถ
คํานวณหาค่าอัตราการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (rT ) ของจังหวัดระยองได้
ในส่วนของการวิเคราะห์ปัจจัยที่กาํ หนดการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีของจังหวัดระยอง สามารถ
ใช้แบบจําลองทางเศรษฐมิติ ในรู ปแบบจําลองของสมการถอดถอยพหุเชิงซ้อน ได้ดงั นี้
(9)
TER = a 0 + 𝑎𝑎1 EUD + a 2 RAD + a 3 IMT + a4 IMP + a5 BOI + a 6 FDI + a7 NET + ε
และในส่วนแบบจําลองของรายกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต ในรู ปแบบจําลองของสมการถอดถอยพหุเชิงซ้อน
TER i = b0 + b1 EUDi + b2 RADi + b3 IMTi + b4 IMPi + b5 BOIi + b6 FDI + b7 NETi + ε (10)
โดยที่
TER
คือ
อัตราการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและปั จจัยอื่น ๆ
นอกเหนือจํานวนแรงงาน (L) มูลภัณฑ์ทุน (K) หรื อที่
เรี ยกว่า “Solow’s Residual”(∆T/T) หรื อ rT ในสมการที่ (8)
EUD
คือ
จํานวนแรงงานที่มีการศึกษาตั้งแต่มธั ยมศึกษาตอนปลาย
ขึ้นไปของจังหวัดระยอง (คน)
RAD
คือ
ค่าใช้จ่ายในการวิจยั และพัฒนาระดับประเทศ (ล้านบาท)
IMT
คือ
ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีและสิ ทธิบตั รระดับประเทศ (ล้านบาท)
IMP
คือ
มูลค่าการนําเข้าเครื่ องจักรจากต่างประเทศระดับประเทศ (ล้านบาท)
BOI
คือ
การส่งเสริ มการลงทุนของจังหวัดระยอง (ล้านบาท)
FDI
คือ
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศระดับประเทศ (ล้านบาท)
NET
คือ
มูลค่าการค้าของจังหวัดระยอง (ล้านบาท) (การส่ งออก-การนําเข้า)
a 0 , c0
คือ
ค่าคงที่
b1 , … , b4
คือ
ค่าสัมประสิ ทธิ์
d2 , … , d4
คือ
ค่าสัมประสิ ทธิ์
i
คือ
รายสาขาการผลิต
ε
คือ
ค่าความคลาดเคลื่อน
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4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง ผูว้ ิจยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิของตัวแปรต่าง ๆ เป็ นข้อมูลรายปี
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530-2559 เป็ นระยะเวลา 30 ปี ได้แก่ มูลภัณฑ์ทุนที่ ใช้ในการผลิตสิ นค้าระดับประเทศ (K) จํานวน
แรงงานทั้งหมดของจังหวัดระยอง (L) จํานวนแรงงานที่ มีการศึ กษาตั้งแต่มธั ยมศึ กษาตอนปลายขึ้นไปของจังหวัด
ระยอง (EUD) ค่ าใช้จ่ ายในการวิจัยและพัฒนาระดับประเทศ (RAD) ค่ าธรรมเนี ยมเทคโนโลยี และสิ ท ธิ บัตร
ระดับประเทศ (IMT) มูลค่าการนําเข้าเครื่ องจักรจากต่างประเทศระดับประเทศ (IMP) การส่ งเสริ มการลงทุ นของ
จังหวัดระยอง (BOI) การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศระดับประเทศ (FDI) มูลค่าการค้าของจังหวัดระยอง (NET)
และมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ตามราคาประจําปี (Y) ซึ่ งผูว้ ิจยั เลือกใช้ขอ้ มูลมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ ตามราคาประจําปี เพื่ อให้สอดคล้องกับการเก็ บข้อมู ลของมู ลภัณฑ์ทุ นที่ ใช้ในการผลิ ตสิ นค้า
ระดับประเทศของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
4.2 การเก็บรวบรวมข้ อมู ล แหล่ งข้อมู ลทุ ติ ยภู มิ ที่ เกี่ ยวข้องได้มาจากหน่ วยงานต่ าง ๆ อาทิ สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ธนาคารแห่ งประเทศไทย สํานักงานสถิติแห่ งชาติ กองนโยบาย
และวางแผนวิจัย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ งชาติ ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิ จการค้า กรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ (กรมเศรษฐกิจการพาณิ ชย์) สํานักงานสถิติจงั หวัดระยอง สํานักงานคลังจังหวัดระยอง และด่านศุลกากรมาบตาพุด
4.3 การวิเคราะห์ ข้ อมู ล ผูว้ ิจัยได้แบ่ งการวิเคราะห์ เป็ น 2 ส่ วน ได้แก่ การวิเคราะห์ ข ้อมู ลเชิ งพรรณนา
(Descriptive Analysis) และการวิเคราะห์เชิงปริ มาณ (Quantitative Analysis) โดยในการศึ กษาครั้งนี้ จะทําการวิเคราะห์
ออกเป็ น 2 วัตถุประสงค์ คือ วัตถุประสงค์ที่ 1 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีผลต่อการเจริ ญเติบโตเศรษฐกิจ
ของจังหวัดระยอง กําหนดฟังก์ชนั การผลิตแบบ Natural Logarithm การวิเคราะห์โดยวิธีสมการถดถอยกําลังสองน้อย
ที่สุด (Ordinary Least Square: OLS) และวัตถุประสงค์ที่ 2 วิเคราะห์ปัจจัยที่กาํ หนดการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีของ
จังหวัดระยองกําหนดฟั งก์ชนั ของเทคโนโลยีเนื่ องจากปั จจัยต่าง ๆ ในแบบจําลองทางเศรษฐมิติรูปแบบของสมการ
ถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression) และการวิเคราะห์ขอ้ มูลในบทความนี้ การเลือกช่วงปี พ.ศ. 2530-2559 เป็ น
ช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตต้มยํากุง้ ปี พ.ศ. 2540 ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การแก้ปัญหาแบบจําลองด้วยการเพิ่มตัวแปรหุ่ น (Dummy
Variable) ในสมการ 0 คื อ ไม่เกิ ดวิกฤตต้มยํากุ้ง 1 คื อ เกิ ดวิกฤตต้มยํากุ้ง พบว่า การวิเคราะห์ ผลกระทบไม่มี
อิทธิพลหรื อส่งผลใด ๆ ต่อเศรษฐกิจจังหวัดระยอง

6. สรุ ปผลการวิจัย

6.1 ผลการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีของจังหวัดระยองที่ มีผลต่อการเจริ ญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของจังหวัดระยอง
ตามตารางที่ 1 เมื่อพิจารณาค่าสหสัมพันธ์พหุ คูณ (R2) ภาคเศรษฐกิจภาพรวม พบว่า มูลภัณฑ์ทุนที่ ใช้ใน
การผลิตสิ นค้าจังหวัดระยอง (K) และจํานวนแรงงานทั้งหมดที่ใช้ในการผลิตสิ นค้าจังหวัดระยอง (L) สามารถอธิ บาย
การเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของจังหวัดระยอง ได้ร้อยละ 99.894 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 99 และส่ วนรายสาขาการผลิตที่สามารถอธิ บายการเปลี่ยนแปลงของของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศแต่ละรายสาขาการผลิตของจังหวัดระยองได้ดีที่สุด คือ สาขาการขุดแร่ โลหะ และอโลหะ รองลงมา สาขา
สาธารณูปโภค และสุ ขาภิบาล สาขาพาณิ ชกรรม สาขาเกษตรกรรมการป่ าไม้ การล่าสัตว์ และการประมง สาขาบริ การ
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สาขาอุ ต สาหกรรม หั ต กรรม สาขาการก่ อ สร้ า ง ซ่ อ ม และรื้ อถอนทํา ลาย และสาขาการขนส่ ง คลัง สิ นค้ า
และคมนาคม ตามลําดับ ซึ่ งเป็ นความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่ อมัน่ ร้ อยละ 99 ทุกตัวแปร
ค่า Durbin-Watson (DW.) ตกอยูใ่ นช่วงที่ค่าความคลาดเคลื่อนไม่มีความสัมพันธ์อตั ตะ (Autocorrelation)
จากการวิเคราะห์ ฟังก์ชันการผลิ ต พบว่า การเปลี่ ยนแปลงของมู ลค่าผลผลิ ตสามารถอธิ บายด้วยปั จจัย
มูลภัณฑ์ทุนที่ใช้ในการผลิตสิ นค้าของจังหวัดระยอง และปั จจัยจํานวนแรงงานที่ใช้ในการผลิตสิ นค้าของจังหวัดระยอง
ได้มากกว่าร้อยละ 90 แสดงถึงปั จจัยการผลิตดังกล่าวสามารถอธิ บายการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตได้อย่างเหมาะสม
เมื่อพิจารณาถึงค่าสัมประสิ ทธิ์ของปั จจัยการผลิตในการใช้ปัจจัยมูลภัณฑ์ทุนที่ใช้ในการผลิตสิ นค้า และปั จจัยจํานวน
แรงงานที่ใช้ในการผลิตสิ นค้า พบว่า การผลิตของภาคเศรษฐกิจภาพรวม ปั จจัยมูลภัณฑ์ทุนที่ใช้ในการผลิตสิ นค้าของ
จังหวัดระยองสู งกว่าปั จจัยจํานวนแรงงานที่ ใช้ในการผลิ ตสิ นค้าของจังหวัดระยอง ส่ วนรายสาขาการผลิ ต พบว่า
ทุ กสาขาการผลิ ตมี ค่ าสั มประสิ ทธิ์ ของปั จจัยการผลิ ตในการใช้ปั จจัยมู ลภัณฑ์ทุ นที่ ใช้ในการผลิ ตสิ นค้าของ
จังหวัดระยองสู งกว่าปั จจัยจํานวนแรงงานที่ ใช้ในการผลิ ตสิ นค้าของจังหวัดระยอง เป็ นไปตามแนวคิ ด Lucas
(จรรยา, 2548) ว่า ปั จ จัย ทุ น และปั จ จัย แรงงาน ซึ่ งทํา ให้ เ กิ ด ความเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ในระยะยาว
และแนวคิด Adam Smith (ไชยวุฒิ, 2539) ปั จจัยทุน และปั จจัยแรงงานเป็ นปั จจัยที่ มีความสําคัญยิ่งที่ ให้ระบบ
เศรษฐกิ จ มี ก ารขยายตัว การเปลี่ ย นแปลงของปั จ จัย ทุ น และปั จ จัย แรงงานจะมี ผ ลกระทบต่ อ ผลิ ต มวลรวม
ภายในประเทศ
เมื่อพิจารณาในภาคเศรษฐกิจภาพรวม และรายสาขาการผลิตส่วนใหญ่ พบว่า ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับ
ผลผลิ ตสู งสุ ด ได้แก่ ปั จจัยมูลภัณฑ์ทุนที่ ใช้ในการผลิ ตสิ นค้าของจังหวัดระยอง รองลงมา คื อ ปั จจัยจํานวน
แรงงานที่ ใช้ในการผลิตสิ นค้าของจังหวัดระยอง กล่าวคือ เนื่ องจากปั จจัยมูลภัณฑ์ทุนที่ ใช้ในการผลิต สิ นค้า
มีส่วนในการเพิ่มผลผลิตของภาคเศรษฐกิจภาพรวม และทุกรายสาขาการผลิตได้มากกว่าปั จจัยจํานวนแรงงานที่
ใช้ในการผลิตสิ นค้า และจะเห็นได้วา่ การเพิ่มของปั จจัยมูลภัณฑ์ทุนที่ใช้ในการผลิตสิ นค้าไปในกระบวนการผลิต
จะส่ งผลให้ผลผลิ ตของจังหวัดระยองเพิ่มสู งขึ้ น เป็ นไปตามแนวคิ ดของ Solow (จรรยา, 2548) ว่า การประเมิ น
ค่าสัมประสิ ทธิ์ มี ส่วนก่ อให้เกิ ดการเจริ ญเติ บโตทางเศรษฐกิ จ ซึ่ งมูลค่าของผลผลิ ตทั้งหมดขึ้ นอยู่กับปั จจัยทุ น
และปั จจัยแรงงาน
6.2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่กาํ หนดการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีของจังหวัดระยอง
ตามตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่กาํ หนดการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีของจังหวัดในภาพรวม พบว่า
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลในทางบวกต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ได้แก่ จํานวนแรงงานที่มีการศึกษาตั้งแต่มธั ยมศึกษาตอน
ปลายขึ้นไปของจังหวัดระยอง ค่าใช้จ่ายในการวิจยั และพัฒนาระดับประเทศ มูลค่าการนําเข้าเครื่ องจักรจากต่างประเทศ
ระดับประเทศ การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศระดับประเทศ มูลค่าการค้าของจังหวัดระยอง ส่ วนปั จจัยที่มีอิทธิ พล
ในทางลบต่อการเปลี่ ยนแปลงเทคโนโลยี ได้แก่ ค่าธรรมเนี ยมเทคโนโลยีและสิ ทธิ บตั รระดับประเทศ การส่ งเสริ ม
การลงทุนของจังหวัดระยอง ส่วนปั จจัยที่มีอิทธิพลในทางบวกและทางลบต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของรายสาขา
การผลิต พบว่า
(1) จํานวนแรงงานที่มีการศึกษาตั้งแต่มธั ยมศึกษาตอนปลายขึ้นไปของจังหวัดระยอง ตามลําดับ ทางบวก
ได้แก่ สาขาการขุดแร่ โลหะ และอโลหะ สาขาการขนส่ ง คลังสิ นค้า และการคมนาคม สาขาเกษตรกรรม การป่ าไม้
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การล่าสัตว์ และการประมง และสาขาบริ การ ทางลบ ได้แก่ สาขาสาธารณูปโภค และสุขาภิบาล สาขาการก่อสร้าง ซ่อม
และรื้ อถอนทําลาย สาขาอุตสาหกรรม หัตกรรม และสาขาพาณิ ชกรรม
(2) ค่ าใช้จ่ ายในการวิจัยและพัฒนาระดับประเทศ ตามลําดับ ทางบวก ได้แก่ สาขาสาธารณู ปโภค
และสุ ขาภิบาล และสาขาพาณิ ชกรรม ทางลบ ได้แก่ สาขาการขุดแร่ โลหะ และอโลหะ สาขาบริ การ สาขาการก่อสร้ าง
ซ่ อม และรื้ อถอนทําลายสาขาการขนส่ ง คลังสิ นค้า และการคมนาคม สาขาเกษตรกรรม การป่ าไม้ การล่ าสั ตว์
และการประมง และสาขาอุตสาหกรรม หัตกรรม
(3) ค่ าธรรมเนี ยมเทคโนโลยี และสิ ทธิ บัตรระดับประเทศ ตามลําดับ ทางบวก ได้แก่ สาขาบริ การ
สาขาการขุ ดแร่ โลหะ และอโลหะ สาขาอุ ตสาหกรรม หั ตกรรม สาขาการก่ อสร้ าง ซ่ อม และรื้ อถอนทํา ลาย
และสาขาเกษตรกรรม การป่ าไม้ การล่าสัตว์ และการประมง ทางลบ ได้แก่ สาขาการขนส่ง คลังสิ นค้า และการคมนาคม
สาขาสาธารณูปโภค และสุขาภิบาล และสาขาพาณิ ชกรรม
(4) มูลค่าการนําเข้าเครื่ องจักรจากต่างประเทศระดับประเทศ ตามลําดับ ทางบวก ได้แก่ สาขาอุตสาหกรรม
หัตกรรม สาขาการขุดแร่ โลหะ และอโลหะ สาขาการก่ อสร้ าง ซ่ อม และรื้ อถอนทําลาย และสาขาพาณิ ชกรรม
ทางลบ ได้แก่ สาขาบริ การ สาขาสาธารณู ปโภค และสุ ขาภิ บาล สาขาการขนส่ ง คลังสิ นค้า และการคมนาคม
และสาขาเกษตรกรรม การป่ าไม้ การล่าสัตว์ และการประมง
(5) การส่งเสริ มการลงทุนของจังหวัดระยอง ตามลําดับ ทางบวก ได้แก่ สาขาการก่อสร้าง ซ่อม และรื้ อถอน
ทําลาย และสาขาบริ การ ทางลบ ได้แก่ สาขาอุตสาหกรรม หัตกรรม สาขาการขุดแร่ โลหะ และอโลหะ สาขาการขนส่ ง
คลังสิ นค้า และการคมนาคม สาขาเกษตรกรรม การป่ าไม้ การล่ าสั ตว์ และการประมง สาขาสาธารณู ป โภค
และสุขาภิบาล และสาขาพาณิ ชกรรม
(6) การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศระดับประเทศ ตามลําดับ ทางบวก ได้แก่ สาขาการก่อสร้าง ซ่อม และ
รื้ อถอนทําลาย สาขาอุ ตสาหกรรม หั ตกรรม สาขาการขนส่ ง คลังสิ นค้า และการคมนาคม สาขาพาณิ ช กรรม
และสาขาเกษตรกรรม การป่ าไม้ การล่ าสัตว์ และการประมง ทางลบ ได้แก่ สาขาบริ การ สาขาการขุดแร่ โลหะ
และอโลหะ และสาขาสาธารณูปโภค และสุขาภิบาล
(7) มูลค่าการค้าของจังหวัดระยอง ตามลําดับ ทางบวก ได้แก่ สาขาการขนส่ง คลังสิ นค้า และการคมนาคม
สาขาบริ การ สาขาพาณิ ชกรรม สาขาอุตสาหกรรม หัตกรรม สาขาการขุดแร่ โลหะ และอโลหะ และสาขาสาธารณูปโภค
และสุ ขาภิ บาล ทางลบ ได้แก่ สาขาการก่ อสร้ าง ซ่ อม และรื้ อถอนทําลาย สาขาเกษตรกรรม การป่ าไม้ การล่าสัตว์
และการประมง
เมื่อพิจารณาในภาคเศรษฐกิ จภาพรวม และรายสาขาการผลิตส่ วนใหญ่ พบว่า ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อระดับ
ผลผลิตสูงสุด ได้แก่ ปั จจัยมูลค่าการค้าของจังหวัดระยอง รองลงมา ปั จจัยค่าใช้จ่ายในการวิจยั และพัฒนาระดับประเทศ
และปั จจัยจํานวนแรงงานที่มีการศึ กษาตั้งแต่มธั ยมศึ กษาตอนปลายขึ้นไปของจังหวัดระยอง ปั จจัยการลงทุนโดยตรง
จากต่างประเทศระดับประเทศ การส่ งเสริ มการลงทุนของจังหวัดระยองมูลค่าการนําเข้าเครื่ องจักรจากต่างประเทศ
ระดับประเทศ และปั จจัยค่าธรรมเนี ยมเทคโนโลยีและสิ ทธิบตั รระดับประเทศ ตามลําดับ ซึ่งจะเห็นได้วา่ จังหวัดระยอง
เป็ นฐานการผลิตสิ นค้าที่สาํ คัญของประเทศ เพื่อการค้าระหว่างประเทศ
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6. อภิปรายผล

ผลการศึ กษาพบว่า การศึ กษาการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีผลต่อการเจริ ญเติบโตเศรษฐกิ จของจังหวัด
ระยอง ทั้งภาคเศรษฐกิ จภาพรวม และรายสาขาการผลิ ตส่ วนใหญ่ ปั จจัยที่ มี อิ ทธิ พลต่ อระดับผลผลิ ตสู งสุ ด ได้แก่
ปั จจัยมูลภัณฑ์ทุนใช้ในการผลิตสิ นค้าจังหวัดระยอง รองลงมา คือ ปั จจัยจํานวนแรงงานใช้ในการผลิตสิ นค้าจังหวัดระยอง
อีกทั้งภาคเศรษฐกิจภาพรวม และทุกรายสาขาการผลิตใช้ปัจจัยมูลภัณฑ์ใช้ในการผลิตสิ นค้าสูงกว่าปั จจัยจํานวนแรงงานใช้
ในการผลิตสิ นค้า ส่ วนการวิเคราะห์ปัจจัยที่กาํ หนดการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี พบว่า อิทธิ พลของปั จจัยที่กาํ หนด
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีแตกต่างกันแต่ละสาขาการผลิต แต่จะพบว่าภาคเศรษฐกิจภาพรวม และรายสาขาการผลิตส่วน
ใหญ่ มูลค่าการค้าของจังหวัดระยองมี ความสัมพันธ์ในทิ ศทางเดี ยวกัน เนื่ องจากจังหวัดระยองมี สถานประกอบการ
และนิ คมอุ ตสาหกรรมเป็ นจํานวนมาก เป็ นฐานการผลิ ตสิ นค้าขนานใหญ่ ของประเทศ ผลิ ตเพื่ อการส่ งออก
และขายภายในประเทศ มูลค่าการค้าของจังหวัดระยองเพิ่มสู งขึ้นส่ งผลทําให้จงั หวัดระยองได้รับเทคโนโลยีที่ทนั สมัย
ปรับปรุ งและพัฒนาเทคนิควิธีการผลิต มีความสามารถในการผลิต ซึ่งผลต่าง ๆ เหล่านี้คือระดับของเทคโนโลยีที่เพิ่มสูงขึ้น
และการส่ งเสริ มการลงทุ นของจังหวัดระยองมี ความสัมพันธ์ในทิ ศทางลบทั้งในภาคเศรษฐกิ จภาพรวม และรายสาขา
การผลิต กล่าวคือ การส่ งเสริ มการลงทุนของจังหวัดระยองเพิ่มสู งขึ้น จะทําให้อตั ราการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีลดลง
ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าการส่ งเสริ มการลงทุนของจังหวัดระยองที่เกิดขึ้นไม่ได้แฝงการเข้ามาในรู ปของเทคโนโลยี ซึ่ งจังหวัด
ระยองเป็ น 1 ใน 3 ของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในส่ วนของจังหวัดระยองนั้นถูก
กําหนดให้ เป็ นเมื องอุ ต สาหกรรมปิ โตรเคมี และอุ ตสาหกรรมพลังงาน พื้ นที่ ในเขตมาบตาพุ ดเป็ น 1 ใน 5
ด้านอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีในทวีปเอเชี ย และศูนย์กลางด้านโรงกลัน่ นํ้ามันและพลังงาน เพื่อให้ประเทศไทยพัฒนาสู่
การเป็ นศูนย์กลางอุตสาหกรรมชีวภาพ (Bio-polis)

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
จากการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสะท้อนให้เห็นว่าควรให้ความสนใจกับแรงงานที่มีการศึกษา
ระดับสู ง ซึ่ งมีความสําคัญในการปรับปรุ งและพัฒนาเทคนิ คการผลิต กระบวนการผลิต และคิดค้นเทคโนโลยีที่ทนั สมัย
เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทั้งในภาคเศรษฐกิจภาพรวม และรายสาขาการผลิต อีกทั้งการวิเคราะห์ปัจจัยที่กาํ หนดการเปลี่ยนของ
เทคโนโลยีของรายสาขาการผลิต พบว่า สาขาเกษตรกรรม การป่ าไม้ การล่าสัตว์ และการประมง ยังได้รับการปรับปรุ ง
และพัฒนาเทคนิ คการผลิต เทคโนโลยีการผลิตที่ ทนั สมัยน้อยมาก ควรให้ความสนใจในการพัฒนาในสาขานี้ มากยิ่งขึ้ น
เนื่ องจากเป็ นสาขาการผลิ ตดังเดิ มของจังหวัดระยอง อี กทั้งจังหวัดระยองยังเป็ นเมื องชายฝั่ งทะเล ทรั พยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อมอุดมสมบูรณ์ ดิ นแดนแห่ งพันธุ์พืชและผลไม้ ทําให้แรงงานในสาขาเกษตรกรรม การป่ าไม้ การล่าสัตว์
และการประมงยังคงมีจาํ นวนมากกว่าทุกรายสาขาการผลิต อีกทั้งสาขาอุตสาหกรรม หัตถกรรม ที่ มีความสําคัญต่อมูลค่า
การผลิตของจังหวัดระยองสูงที่สุด ควรให้สิทธิประโยชน์ทางการลงทุนระดับสูงเป็ นพิเศษ สนับสนุนการลงทุนของ
ต่างชาติหรื อผูป้ ระกอบการในประเทศอย่างาต่อเนื่ อง พร้อมสิ่ งอํานวยความสะดวกในการประกอบธุ รกิ จ และ
ผลักดันให้เกิดการลงทุนเป็ นพื้นที่ ให้เกิดความเข้มแข็ง และกระจายไปในพื้นที่ที่เป็ นฐานการผลิตเดิม ต่อกลไก
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตของจังหวัดระยอง
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7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
จากการวิเคราะห์ การเปลี่ ยนแปลงของเทคโนโลยี ซึ่ งหากต้องการศึ กษาถึ งการเปลี่ ยนแปลงเทคโนโลยี
ต่อความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจในภาพรวมของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ควรวิเคราะห์ท้ งั 3 จังหวัด อันได้แก่
ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา และข้อมูลทางด้านปั จจัยที่กาํ หนดการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี อาทิ ปั จจัยค่าใช้จ่ายในการ
วิจยั และพัฒนา ปั จจัยค่าธรรมเนี ยมเทคโนโลยีและสิ ทธิ บตั ร ปั จจัยมูลค่าการนําเข้าเครื่ องจักรจากต่างประเทศ ปั จจัยการ
ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ และปั จจัยอื่น ๆ ที่ ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี บางปั จจัยข้อมูลระดับประเทศ
ดังนั้นหากมีขอ้ มูลที่จดั เก็บในระดับจังหวัด จะทําให้ผลการวิเคราะห์มีความชัดเจนมากยิง่ ขึ้น รวมทั้งการศึกษาครอบคลุม
ทั้ง 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิ งเทรา จะทํามีความชัดเจนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก

8. เอกสารอ้ างอิง

กัญญ์ชลี สื บสาย. 2556. ความสัมพันธ์ ของเทคโนโลยี ประชากร ทุนมนุษย์และผลทีม่ ตี ่อความ เจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย. กรุ งเทพมหานคร: วิทยานิพนธ์ปริ ญญาโท. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
กระทรวงอุตสาหกรรม. 2559.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579).
(Online). แหล่งที่มา:www.oie.go.th.
จรรยา โต๊ะซา. 2548. ผลของการเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยีทมี่ ตี ่ อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
ทั้งในภาคเศรษฐกิจโดยรวม และรายสาขาการผลิต. กรุ งเทพมหานคร: วิทยานิพนธ์ปริ ญญาโท.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ไชยวุฒิ หวังสุกิจ.2539. การศึกษาการไล่ ทนั กันทางเทคโนโลยีของเศรษฐกิจไทย. กรุ งเทพมหานคร:
วิทยานิพนธ์ปริ ญญาโท, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ณัฐวดี พรหมหิ ตาทร. 2558. ผลกระทบของอัตราการออมต่ ออัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศไทย.
(Online). แหล่งที่มา: http://econ.eco.ku.ac.th/2016/is/IS%205713.pdf
ปิ ยนาถ ลียวณิ ช. 2536. ปัจจัยทีม่ ผี ลกระทบต่อความจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศไทยโดยเน้ น
การวัดผลจากการเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยี .กรุ งเทพมหานคร: วิทยานิพนธ์ปริ ญญาโท.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สมนึก เอื้อจิระพงษ์พนั ธ์ และคณะ. 2553. นวัตกรรม: ความหมาย ประเภท และความสําคัญต่ อการเป็ น
ผู้ประกอบการ. ปี ที่ 33 ฉบับที่ 128 ตุลาคม-ธันวาคม 2553 . (Online). แหล่งที่มา:
http://www.jba.tbs.tu.ac.th/files/Jba128/Article/JBA128Somnuk.pdf
สํานักงานสถิติแห่งชาติ.2560 .ผลิตภัณฑ์ มวลรวมภายในประเทศ ตามราคาประจําปี พ.ศ.2538 – 2558.
(Online). แหล่งที่มา: www.statbbi.nso.go.th
Paul M. Romer. 1986. Endogenous Technological Change. Endogenous Technological Change. (Online).
Source: http://pages.stern.nyu.edu/~promer/Endogenous.pdf

702

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

การพัฒนาดัชนีวดั ความไม่ พงึ พอใจของลูกค้ าทีพ่ กั อาศัยในบ้ านจัดสรร
อํานาจ วังจีน
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บทคัดย่ อ

การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความไม่พึงพอใจในปั ญหาของบ้านจัดสรร นํ้าหนักขององค์ประกอบ
ปั ญหาบ้านจัดสรรด้านต่างๆ ประชากร คือ ลูกค้าที่พกั อาศัยในบ้านจัดสรร ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล และส่วน
ภูมิภาค ใช้ตวั อย่างจํานวน 1,800 ตัวอย่าง ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่ องมือที่ใช้เป็ นแบบสอบถาม
ชนิ ดมาตรประมาณค่า 5 ระดับ จํานวน 1 ชุด มีค่าความเชื่อมัน่ 0.962 สถิติที่ใช้ ได้แก่ การวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงสํารวจ
ผลการศึกษา ปรากฎว่า ความไม่พึงพอใจในปั ญหาของบ้านจัดสรร ทั้ง 5 องค์ประกอบสามารถอธิ บาย
ความผันแปรของปั ญหาบ้านจัดสรร ได้ร้อยละ 76.49 มีค่า ไอเกน เท่ากับ 3.825 มีค่า KMO เท่ากับ 0.889 ค่า ไคสแควร์ เท่ ากับ 6895.71 มี ค่า p น้อยกว่า 0.001 องค์ประกอบที่ มีน้ าํ หนักมากที่ สุด คือ องค์ประกอบด้านระบบ
สาธารณู ป โภค รองลงมาเป็ น บรรยากาศและสภาพแวดล้อม คุ ณ ภาพของบ้าน สิ่ งอํานวยความสะดวกและ
ส่ วนกลาง และ ระบบรั ก ษาความปลอดภัย มี น้ ําหนักองค์ป ระกอบเท่ ากับ .918, .907, .886, .872 และ .784
ตามลําดับ
คําสําคัญ : บ้านจัดสรร, ความไม่พึงพอใจ, การวิเคราะห์องค์ประกอบ

ABSTRACT

The research objective was to study the factor of unsatisfied with Thai Housing. Populations in this
study were customers who live at Bangkok Metropolitan Region and provincial. By Multi-stage Random
Sampling, totaling 1,800 samples. Used 5 rating-scale questionnaire which the reliability was 0. 962. The
statistics used were exploratory factor analysis.
The results of factor analysis of unsatisfied with Thai Housing are 5 factors, containing variance of
76.49% , Eigen value of 3.825, and Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) of 0.889. The result indicated a significant
level oft as show in chi square value at 6895.71, with a p value less than 0.001. The highest sequence factor of
unsatisfactory housing problem marketing was Infrastructure, Atmosphere and Environment, Quality of house,
Facilities and Shared infrastructure and Security have a factor loading at . 918, . 907, . 886, . 872 and. 784
respectively.
Keywords : Housing, Unsatisfactory, Factor Analysis
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ความสํ าคัญของปั ญหา

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

บ้านหนึ่ งในปั จ จัย 4 ที่ มี ความต้องการอยู่ตลอดเวลาเพี ยงแต่ รู ป แบบที่ อาจจะเปลี่ ยนไปตามยุคตาม
สถานการณ์ ตลาดอสังหาริ มทรัพย์ปี 61 ปรับตัวสู งขึ้นร้อยละ 6 – 8 ปั จจัยสําคัญที่ เป็ นตัวขับเคลื่อนตลาดที่ อยู่
อาศัย ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มปรับตัวดีข้ ึน มีการคาดการว่าจะมีสินเชื่อบ้านปล่อยใหม่ 6 แสนล้านบาท
ปรับตัวสู งขึ้นร้อยละ 3 – 4 จากปี 2560 แนวโน้มการร่ วมทุนต่างชาติยงั มีต่อเนื่ อง และผลจากรัฐบาลใช้มาตรการ
ดอกเบี้ยตํ่าเป็ นเครื่ องมือในการกระตุน้ เศรษฐกิจ คาดการณ์ปีนี้ จะมีบา้ นพักอาศัยออกมาประมาณ 154,200 หน่วย
แบ่งเป็ นโครงการแนวราบประมาณ 74,300 หน่ วย คิดเป็ นร้อยละ 48.2 และอาคารชุดมีประมาณ 79,900 หน่ วย คิด
เป็ นร้ อยละ 51.8 (วิชัย วิรัตน์กพันธ์, 2561) ข้อมูลเหล่านี้ ช้ ี ให้เห็ นว่าความต้องการบ้านยังคงมี และเพิ่มขึ้ นอยู่
ตลอดเวลา เมื่อมีผูต้ อ้ งการซื้ อจึ งมี ผูต้ อ้ งการขาย บริ ษทั อสังหาริ มทรัพย์ เกิ ดขึ้นเป็ นจํานวนมาก การแข่งขันที่
รุ นแรงขึ้น การเปิ ดโครงการบ้านเพื่อจําหน่ายแก่ลูกค้าจึงต้องพิจารณาให้ความสําคัญให้คลอบคลุมทุกด้านตั้งแต่
ทําเลที่ต้ งั การออกแบบ ราคา สิ้ นเชื้ อเพื่อการกูย้ ืม จนถึงการดูแลหลังการเข้าพักอาศัยแล้ว เพราะบ้านเป็ นสิ นค้า
คงทนที่มีความละเอียดอ่อนการตัดสิ นใจซื้ อแล้วยากที่จะเปลี่ยนแปลง ทุกคนซื้ อบ้านแล้วก็หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าจะได้
บ้านที่ มี คุ ณภาพสมกับราคาที่ จ่ ายไป มี สภาพแวดล้อมที่ ดี มี เพื่ อ นบ้านที่ ดี ใช้ชี วิต อยู่ในบ้านอย่างมี ค วามสุ ข
ผูบ้ ริ โภคหรื อลูกค้าจํานวนไม่นอ้ ยต้องผิดหวังกับบ้านที่ตวั เองซื้ อหลังจากเข้าพักอาศัยแล้ว บ้านเกิดปั ญหาอย่าง
มากมาย เช่น คุณภาพของบ้าน ผนังมีรอยร้าว บ้านทรุ ดตัว พื้นมีรอยแตก คลังคารั่วซึม นํ้ารั่วซึมผ่านพนัง เกิดรอย
แยกระหว่างเสากับผนัง เป็ นต้น ด้านการรักษาความปลอดภัย พนักงานรักษาความปลอดภัยหละหลวม ขโมยขึ้น
บ้าน ทรัพย์สินส่วนกลางหาย ปั จจัยส่ วนกลางสร้างไม่ครบ ปลวกขึ้นบ้าน การจอดรถไม่มีระเบียบขวางหน้าบ้าน
ที่จอดรถไม่พอ ต่อเติมบ้านลํ้าที่ สาธารณะ หรื อต่อเติมจนชิ ดกัน ลูกบ้านไม่จ่ายค่าส่ วนกลาง สภาพแวดล้อมไม่ดี
เพื่อนบ้านเสี ยงดัง หรื อสร้างความรําคาญ ปั ญหาเหล่านี้ มีการกล่าวถึงแบบปากต่อปากจนเป็ นปั จจัยสําคัญหนึ่ งที่
ลูกค้าที่จะซื้อบ้านให้ความสําคัญในการตัดสิ นใจเลือกโครงการที่พกั อาศัยโดยเฉพาะโครงการบ้านจัดสรร ดังนั้น
บริ ษทั อสังหาริ มทรัพย์ที่ตอ้ งการเติบโตอย่างยาวนานต่อเนื่องต้องพิจารณา
จากปั ญหาความไม่พึงพอใจของลูกค้าหลังจากเข้าพักอาศัยแล้วสํานักงานการเคหะแห่ งชาติ ได้จดั กลุ่ม
ปั ญหาที่ทาํ ให้เกิดความไม่พึงพอใจเป็ น 5 ด้าน ได้แก่ 1) คุณภาพของบ้าน 2) สิ่ งอํานวยความสะดวกและส่วนกลาง
3) ระบบสาธารณูปโภค 4)บรรยากาศและสภาพแวดล้อม และ 5) ระบบรักษาความปลอดภัย (การเคหะแห่ งชาติ,
2561) จากปั ญ หาทั้ง 5 ผูว้ ิจัยจึ งเห็ น ว่าการศึ กษาระดับ ความสําคัญ หรื อ นํ้าหนัก ของปั ญ หาทั้ง 5 ด้าน น่ าจะมี
ประโยชน์ต่อผูป้ ระกอบการ เป็ นประโยชน์ต่อธุ รกิ จบ้านจัดสรร การศึ กษาระดับความสําคัญหรื อนํ้าหนักของ
ปั ญหาของบ้านจัดสรร นั้น นอกจากการพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของลูกค้าแล้ว ยังมีสถิติช้ นั สูง
อีกหนึ่ งวิธีที่สามารถกําหนดนํ้าหนักของปั ญหาบ้านทั้ง 5 ด้าน จากความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ ในรู ปของ
นํ้าหนั ก ของตัว แปรสั งเกตต่ างๆ ในองค์ป ระกอบทั้ง 5 ด้า น และนํ้าหนัก ขององค์ป ระกอบทั้ง 5 ด้าน บน
องค์ประกอบปั ญหาบ้านจัดสรร ซึ่ งวิธีทางสถิติน้ ี คือ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งสํารวจ(Exploratory Factors
Analysis) ดังผลการวิจยั ต่อไปนี้
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วัตถุประสงค์ การวิจัย

1. เพื่อศึกษาระดับความไม่พึงพอใจในปั ญหาของบ้านจัดสรร
2. เพื่อศึกษานํ้าหนักของตัวแปรสังเกตบนองค์ประกอบปั ญหาบ้านจัดสรรด้านต่างๆ
3. เพื่อศึกษานํ้าหนักของตัวแปรแต่ละด้านบนองค์ประกอบปั ญหาบ้านจัดสรร

กรอบแนวคิดในงานวิจัย
ระบบรักษาความปลอดภัย
บรรยากาศและสภาพแวดล้อม
ปญหา

คุณภาพของบ้าน

บานจัดสรร

ระบบสาธารณูปโภค

รู ปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

ขอบเขตของการวิจัย

1. ขอบเขตด้ านเนื้อหา ขอบเขตด้านเนื้ อหาการวิจยั ในครั้งนี้ คือ การศึ กษาระดับความไม่พึงพอใจใน
ปั ญหาทั้ง 5 ด้าน ของลูกค้าธุรกิจบ้านจัดสรร
2. ขอบเขตด้ านแหล่ งข้ อมู ล แหล่งข้อมูลการวิจัยในส่ วนนี้ ผูว้ ิจัยทําการเลื อกตัวแทนลู กค้าธุ รกิ จบ้าน
จัดสรร ทั้งในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑลและในส่ วนภู มิ ภาคโดยการสุ่ ม ตัว อย่างแบบหลายขึ้ น ตอนเพื่ อ ตอบ
แบบสอบถามจํานวน 1,800 ราย
3. ขอบเขตด้ านตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรที่ ศึกษาประกอบด้วยความไม่พึงพอใจในปั ญหา 5 ด้าน ได้แก่
ด้านระบบรักษาความปลอดภัย บรรยากาศและสภาพแวดล้อม คุณภาพของบ้าน ระบบสาธารณู ปโภค และ สิ่ ง
อํานวยความสะดวกและส่วนกลางเป็ นองค์ประกอบของปั ญหาบ้านจัดสรร

ประโยชน์ ของการวิจัย

ทําให้ทราบระดับความไม่พึงพอใจในปั ญหา และทราบนํ้าหนักองค์ประกอบของปั ญหาทั้ง 5 แล้วนํา
นําไปวางแผนกลยุทธ์ การบริ หารจัดการในธุรกิจบ้านจัดสรร

705

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

วิธีดําเนินการวิจัย

รู ปแบบการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ใช้ระเบี ยบแบบแผนวิธีวิจยั วิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) โดยมี
ขั้นตอนการดําเนินการวิจยั ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรในการศึ กษา คื อ ลูกค้าที่ อาศัยอยู่ในบ้านจัดสรร ในเขตกรุ งเทพและปริ ม ณฑล และส่ วน
ภูมิภาค สุ่ มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่ มแบบหลายขั้นตอน(Multi-stage Random Sampling) ประกอบด้วย 1) สุ่ มเลือก
อย่างแบบเจาะจงในแต่ละภาค ที่มีความเป็ นเมืองและมีบา้ นจัดสรรหนาแน่นในพื้นที่ ประกอบด้วย ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ภาคกลาง ภาคตะวัน ออก ภาคตะวัน ตก และภาคใต้ จํานวน 1 จังหวัดต่อ 1 ภาค รวม 6
จังหวัด และ กรุ งเทพและปริ มณฑล รวม 7 กลุ่มตัวอย่าง 2) สุ่มตัวอย่างอย่างง่าย โครงการบ้านจัดสรรมาจังหวัด
ละ 2 โครงการ และ กรุ งเทพและปริ มณฑล 6 โครงการ รวม 18 โครงการ 3) การเลื อ กตัวอย่างแบบบังเอิ ญ
(Accidental Sampling ) จํานวน 100 ตัวอย่างต่อโครงการ รวมกรุ งเทพและปริ มณฑลและส่วนภูมิภาคเป็ นจํานวน
ทั้งสิ้น 1,800 ตัวอย่าง
แหล่ งข้ อมูล
แหล่งข้อมูลการวิจยั ในส่ วนนี้ คือ ลูกค้าพักอาศัยในบ้านจัดสรรในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑลและบ้าน
จัดสรรในส่วนภูมิภาคจํานวน 18 โครงการ ด้วยแบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ
เครื่ องมือในการวิจยั
เครื่ องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยแบบสอบถามแบบประเมินค่า 5 ระดับในเรื่ อง
ความไม่พึงพอใจในปั ญหาของบ้านจัดสรรหลังเข้าพักอาศัย ของลูกค้าโครงการที่ พกั อาศัยในเขตกรุ งเทพและ
ปริ มณฑล จํานวน 1 ชุด 26 ข้อ และลักษณะทางประชากร จํานวน 8 ข้อ
การตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ
1. ตรวจสอบความเที่ยงตามเนื้อหาของแบบสอบถาม (Content Validity) โดยใช้ผเู ้ ชี่ยวชาญจํานวน 5 คน
ได้ค่า IOC มากกว่า 0.5 ทุกข้อ
2. การทดสอบความเชื่อมัน่ ได้ค่าความเชื่อมัน่ มากกว่า 0.962 ซึ่งมากกว่า 0.70 อ้างอิง Hair et al.

การเก็บรวบรวมข้ อมูล

การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการขอความร่ วมมือจากโครงการบ้านและที่พกั อาศัย
ต่างๆ ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล และส่วนภูมิภาคโดยดําเนินการด้วยตนเองทีมงาน
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ใช้การจําแนกความถี่ (Frequency) การหาค่าร้อยละ (Percentage) ในการแจงนับจํานวนและหาค่า
ร้อยละอธิบายลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง
2. ใช้หาค่าเฉลี่ ย (Mean) ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการอธิ บายระดับปั ญหาของ
บ้าน 5 ด้าน
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3. ใช้ก ารวิ เคราะห์ อ งค์ป ระกอบ ด้ว ยวิธี ก ารสกัด องค์ป ระกอบแบบ PCA (Principal Component
Analysis) โดยกําหนดจํานวนองค์ประกอบเป็ น 1 องค์ประกอบ สําหรับแต่ละปั จจัยสกัดนํ้าหนักของตัวแปร
สังเกตในองค์ประกอบทั้ง 5 ด้าน
4. ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ ด้วยวิธีการสกัดองค์ประกอบแบบ PCA โดยกําหนดจํานวน
องค์ประกอบเป็ น 1 องค์ประกอบ สกัดนํ้าหนักของตัวแปรปั ญหาของบ้านจัดสรรทั้ง 5 ด้าน
5. การใช้สถิติเชิงอนุมานทดสอบสมมติฐานทดสอบที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

ผลการวิจัย

1) ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึกษา เป็ นเพศชาย ร้อยละ 36.8 เป็ นเพศ
หญิ งร้อยละ 63.2 ส่ วนใหญ่มีอายุ 41 – 50 ปี คิดเป็ นร้อยละ 32.67 ส่ วนใหญ่มีสถานภาพสมรสแต่งงานแล้วคิดเป็ น
ร้ อยละ 68.17 มี บุ ต ร 1 และ 2 คน คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 20.94 และ 31.44 ตามลําดับ ส่ ว นใหญ่ จ บการศึ ก ษาระดับ
อนุปริ ญญา – ปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 44.11 ส่ วนใหญ่มีอาชีพพนักงาน คิดเป็ นร้อยละ 31.67 (ดังตารางที่ 1) มี
รายได้ส่วนตัวเฉลี่ย 17,340.18 บาทต่อเดือน และมีรายได้ครัวเรื อนเฉลี่ย 29,426.00 บาทต่อเดือน
2) ปั ญหาของบ้านจัดสรร ภาพรวมของความไม่พึงพอใจในปั ญหาบ้านจัดสรรหลังจากได้เข้าพักอาศัย
ในบ้านจัดสรรของตัวอย่างประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ คุณภาพของบ้าน สิ่ งอํานวยความสะดวกและส่ วนกลาง ระบบ
สาธารณู ปโภค บรรยากาศและสภาพแวดล้อม และ ระบบรักษาความปลอดภัย โดยภาพรวมของปั ญหาทั้ง 5 ด้านมี
ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 2.97 อยู่ในระดับปานกลาง ปั ญหาที่ เกิ ดทําให้เกิ ดความไม่พึ งพอใจสู งที่ สุ ดในกลุ่มคื อ ปั ญหา สิ่ ง
อํานวยความสะดวกและส่ วนกลาง รองลงมาเป็ นปั ญหาด้านระบบการรักษาความปลอดภัย และคุณภาพของบ้าน
ตามลําดับ แสดงตามตารางที่ 2
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ตารางที่ 1 : ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา
ลักษณะทางประชากรศาสตร์
จํานวน(1,800)
ร้ อยละ(100.00)
เพศ
ชาย
662
36.78
หญิง
1,138
63.22
อายุ
ไม่เกิน 30 ปี
361
20.05
31 – 40 ปี
388
21.56
41 – 50 ปี
588
32.67
มากกว่า 50 ปี
463
25.72
สถานภาพ
โสด
479
26.61
แต่งงานแล้ว
1,227
68.17
หย่าร้าง/ม่าย แยกกันอยู่
94
5.22
จํานวนบุตร
ไม่มี
577
32.06
1 คน
377
20.94
2 คน
566
31.44
มากกว่า 2 คน
280
15.56
ระดับ
ไม่เกินประถมศึกษา
460
25.55
มัธยมศึกษา
516
28.67
อนุปริ ญญา - ปริ ญญาตรี
794
44.11
สูงกว่าปริ ญญาตรี
30
1.67
อาชีพ
ผูบ้ ริ หาร
43
2.39
พนักงาน
570
31.67
ข้าราชการ
156
8.66
เจ้าของกิจการ
304
16.89
ช่างฝี มือ ช่างไฟฟ้า
209
11.61
ชาวนา ชาวสวน ชาวไร่
48
2.67
แม่บา้ น
268
14.89
คนว่างงาน
160
8.89
เกษียณ รับบํานาญ
42
2.33
3) นํ้าหนักองค์ประกอบปั ญหาบ้านจัดสรร
ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบ ทั้งในภาพรวมของปั ญหาและจําแนกที่ละด้านมีดงั นี้
3.1) ผลการวิเคราะห์ น้ าํ หนักองค์ประกอบจากองค์ประกอบปั ญหาบ้านจัดสรรทั้ง 5 ด้าน พบว่า
องค์ประกอบปั ญหาบ้านจัดสรรที่เกิดจากปั ญหาทั้ง 5 ด้าน (ให้ค่า ไอเกน = 3.29 อธิ บายความผันแปรได้ร้อยละ
76.49 มี ค่า KMO = 0.889 มีนัยสําคัญทางสถิติดว้ ยค่า ไค-สแควร์ = 6895.71 ค่า P = 0.000 (ซึ่ งถ้าค่า KMO <
0.500 และ/หรื อ ค่า P > 0.050 แล้วไม่ควรใช้ การวิเคราะห์องค์ประกอบ)) ปั ญหาด้านที่มีน้ าํ หนักองค์ประกอบสู ง
ที่ สุ ด คื อ ปั ญ หาด้านสาธารณู ป โภคมี น้ ําหนัก องค์ป ระกอบ 0.918 รองลงมาเป็ นปั ญ หาด้านบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อม มีน้ าํ หนักองค์ประกอบ 0.907 ถัดมาเป็ นปั ญหาคุณภาพของบ้าน มีน้ าํ หนักองค์ประกอบ 0.886
ดังตารางที่ 3
3.2 ผลการวิเคราะห์น้ าํ หนักองค์ประกอบในองค์ประกอบปั ญหาบ้านจัดสรร ด้านคุณภาพของบ้าน
(มี ค่ า ไอเกน = 3.17 อธิ บ ายความผัน แปรได้ร้ อ ยละ 79.31 มี ค่ า KMO = 0.835 มี นัย สําคัญ ทางสถิ ติ ด้ว ยค่ า
ไค-สแควร์ = 5822.03 ค่า P = 0.000) พบว่า ตัวแปรที่มีน้ าํ หนักองค์ประกอบสู งที่สุดคือปั ญหาวัสดุอุปกรณ์ ไม่มี
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คุ ณ ภาพ เสี ยเร็ ว มี น้ ําหนัก องค์ป ระกอบ 0.932 รองลงมาเป็ น ปั ญ หาเกี่ ยวกับ ห้ อ งนํ้ารั่ วซึ ม นํ้าขัง มี น้ ําหนัก
องค์ประกอบ 0.930 และปั ญ หาเกี่ ยวกับ พื้ น ผนัง หลังคา ทรุ ด แตกร้ าว รั่วซึ มมี น้ ําหนักองค์ประกอบ 0.928
ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 2 : ความไมพึงพอใจในปญหาบานจัดสรรหลังเขาไป
อยูในโครงการของกลุมลูกคาปจจุบัน
� S.D.
ปญหา
X
1) คุณภาพของบาน
2.98 .83
2) สิ่งอํานวยความสะดวกและสวนกลาง 3.02 .81
3) ระบบสาธารณูปโภค
2.95 .79
4) บรรยากาศและสภาพแวดลอม
2.96 .80
5) ระบบรักษาความปลอดภัย
2.99 .80
รวม
2.97 .71
ตารางที่ 4 : น้ําหนักองคประกอบปญหาบานจัดสรรดาน
คุณภาพของบาน
ปญหา
น้ําหนักองคประกอบ
1. พื้น ผนัง หลังคา ทรุด แตกราว รั่วซึม
.928
2. วัสดุอุปกรณ ไมมีคุณภาพ เสียเร็ว
.932
3. หองน้ํา รั่วซึม น้ําขัง
.930
4. อื่นๆ
.760
Eigen = 3.17
ความแปรปรวนที่อธิบายได = 79.31%
KMO = .835
สถิติทดสอบไค-สแควร
= 5822.03**

ตารางที่ 3 : น้ําหนักองคประกอบปญหาบานจัดสรร
ปญหา
น้ําหนักองคประกอบ
1. คุณภาพของบาน
.886
2. สิ่งอํานวยความสะดวกและสวนกลาง
.872
3. ระบบสาธารณูปโภค
.918
4. บรรยากาศและสภาพแวดลอม
.907
5. ระบบรักษาความปลอดภัย
.784
Eigen = 3.825 ความแปรปรวนที่อธิบายได 76.49%
KMO = .889 สถิติทดสอบไค-สแควร 6895.71**
ตารางที่ 5 : น้ําหนักองคประกอบปญหาบานจัดสรร ดาน
สิ่งอํานวยความสะดวกและสวนกลาง
ปญหา
น้ําหนักองคประกอบ
1. ที่จอดรถไมเพียงพอ จอดรถไมเปนระเบียบ
.923
2. พื้นที่สวนกลาง ขาดการดูแล ถนนในโครงการ
.912
ทรุดโทรม
3. อื่นๆ
.827
Eigen = 2.37 ความแปรปรวนที่อธิบายได = 78.922%
KMO = .696 สถิติทดสอบไค-สแควร = 2921.50

3.3 ผลการวิเคราะห์ น้ ําหนักองค์ป ระกอบในองค์ป ระกอบปั ญ หาบ้านจัด สรรด้านสิ่ งอํานวยความ
สะดวกและส่วนกลางของส่ วนประสมทางการตลาด(มีค่า ไอเกน = 2.37 อธิ บายความผันแปรได้ร้อยละ 78.92 มี
ค่า KMO = 0.696 มีนัยสําคัญทางสถิ ติด้วยค่า ไค-สแควร์ = 2921.50 ค่า P = 0.000) พบว่า ตัวแปรที่ มีน้ าํ หนัก
องค์ป ระกอบสู งที่ สุ ด คื อ ปั ญ หาที่ จอดรถ ไม่ เพี ยงพอ จอดรถไม่ เป็ นระเบี ยบ มี น้ ําหนักองค์ป ระกอบ 0.923
รองลงมาเป็ นพื้นที่ ส่วนกลาง ขาดการดูแล ถนนในโครงการทรุ ดโทรมมีน้ าํ หนักองค์ประกอบ 0.912 ดังตาราง
ที่ 5
3.4 ผลการวิเคราะห์น้ าํ หนักองค์ประกอบในองค์ประกอบปั ญหาด้านระบบสาธารณู ปโภคของปั ญหา
บ้านจัดสรร (มีค่า ไอเกน = 4.75 อธิบายความผันแปรได้ร้อยละ 67.89 มีค่า KMO = 0.896 มีนยั สําคัญทางสถิติดว้ ย
ค่า ไค-สแควร์ = 9177.79 ค่า P = 0.000) พบว่า ตัวแปรที่มีน้ าํ หนักองค์ประกอบสูงที่สุดคือ ระบบไฟแสงสว่างเสี ย
บ่อยไฟทางเดินไม่เพียงพอ มีน้ าํ หนักองค์ประกอบ 0.883 รองลงมาเป็ น ปั ญหาระบบนํ้าประปานํ้าไหลอ่อน นํ้าไม่

709

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

ค่อยไหลมีน้ าํ หนักองค์ประกอบ 0.873 และ ปั ญหา ระบบกําจัดปลวกไม่มีประสิ ทธิ ภาพ มีน้ าํ หนักองค์ประกอบ 0.859
ดังตารางที่ 6
3.5 ผลการวิเคราะห์น้ าํ หนักองค์ประกอบในองค์ประกอบปั ญหาด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อม
ระบบสาธารณู ปโภคของปั ญหาบ้านจัดสรร (มี ค่า ไอเกน = 2.886 อธิ บายความผันแปรได้ร้อยละ 72.154 มีค่า
KMO = 0.806 มี นัย สําคัญ ทางสถิ ติ ด้วยค่ า ไค-สแควร์ = 3822.66 ค่ า P = 0.000) พบว่า ตัว แปรที่ มี น้ ําหนัก
องค์ประกอบสู งที่สุดคือ ปั ญหา เพื่อนบ้านไม่เคารพกฎระเบียบ ส่งเสี ยงดัง วุน่ วาย มีน้ าํ หนักองค์ประกอบเท่ากับ
0.904 รองลงมาเป็ นปั ญหาโจรขโมยในหมู่บา้ น มีจาํ นวนมาก มีน้ าํ หนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.887 และปั ญหา
สภาพแวดล้อม ไม่ดี ต้นไม้นอ้ ย สุนขั จรจัดมาก ดังตารางที่ 7
ตารางที่ 6 : นํ้าหนักองค์ประกอบปั ญหาบ้านจัดสรรด้านระบบสาธารณูปโภค
ปั ญหา
นํ้าหนักองค์ประกอบ
1. ระบบกําจัดปลวกไม่มีประสิทธิภาพ
.859
2. ระบบไฟแสงสว่างเสี ยบ่อย ไฟทางเดินไม่เพียงพอ
.883
3. ระบบนํ้าประปานํ้าไหลอ่อนนํ้าไม่ค่อยไหล
.873
4. ระบบท่อระบายนํ้าระบายนํ้าไม่ทนั นํ้าท่วมขัง
.839
5. ระบบรักษาความสะอาด เก็บขยะช้า ถังขยะมีนอ้ ย ไม่มีแม่บา้ น
.793
6. สัญญาณโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ทไม่ค่อยชัดเจน ล่มบ่อย
.851
7. อื่นๆ
.646
Eigen = 4.753 ความแปรปรวนที่อธิบายได้ = 67.984%
KMO = .896 สถิติทดสอบไค-สแควร์ = 9177.79
ตารางที่ 7 : นํ้าหนักองค์ประกอบปั ญหาบ้านจัดสรรด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อม
ปั ญหา
นํ้าหนักองค์ประกอบ
1. สภาพแวดล้อม ไม่ดี ต้นไม้นอ้ ย สุนขั จรจัดมาก
.847
2. เพื่อนบ้าน ไม่เคารพกฎระเบียบ ส่งเสี ยงดัง วุน่ วาย
.904
3. โจร ขโมยในหมูบ่ า้ น มีจาํ นวนมาก
.887
4. อื่นๆ
.751
Eigen = 2.886 ความแปรปรวนที่อธิบายได้ = 72.154%
KMO = .806 สถิติทดสอบไค-สแควร์ = 3822.66
3.6 ผลการวิเคราะห์น้ าํ หนักองค์ประกอบในองค์ประกอบปั ญหาด้านระบบรักษาความปลอดภัยของปั ญหา
บ้านจัดสรร (มีค่า ไอเกน = 2.469 อธิ บายความผันแปรได้ร้อยละ 82.29 มีค่า KMO = 0.697 มีนยั สําคัญทางสถิติ
ด้วยค่า ไค-สแควร์ = 3740.52 ค่า P = 0.000) พบว่า ตัวแปรที่ มีน้ าํ หนักองค์ประกอบสู งที่ สุดคื อ ปั ญหา การรักษา
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ความปลอดภัยไม่เพียงพอ ไม่ตรวจที่ทางเข้าออก มีน้ าํ หนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.939 รองลงมาเป็ นปั ญหาพนักงาน
รักษาความปลอดภัย ไม่สุภาพ ไม่ใส่ใจหน้าที่ ไม่เข้มงวด มีน้ าํ หนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.936 ดังตารางที่ 8
ตารางที่ 8 : นํ้าหนักองค์ประกอบปั ญหาบ้านจัดสรรด้านระบบรักษาความปลอดภัย
ปั ญหา
นํ้าหนักองค์ประกอบ
1. พนักงานรักษาความปลอดภัย ไม่สุภาพ ไม่ใส่ใจหน้าที่ ไม่
.936
เข้มงวด
2. การรักษาความปลอดภัย ไม่เพียงพอ ไม่ตรวจที่ทางเข้าออก
.939
3. อื่นๆ
.843
Eigen = 2.469
ความแปรปรวนที่อธิบายได้ = 82.287%
KMO = .697
สถิติทดสอบไค-สแควร์ = 3740.52

อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ

ผลจากการศึ กษาพบว่าองค์ประกอบทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1) คุณภาพของบ้าน 2) สิ่ งอํานวยความสะดวก
และส่ ว นกลาง 3) ระบบสาธารณู ปโภค 4)บรรยากาศและสภาพแวดล้อม และ 5) ระบบรักษาความปลอดภัยมี
นํ้าหนักตัวแปรทั้ง 5 ด้านสามารถอธิ บายความผันแปรขององค์ประกอบบัญหาบ้านจัดสรรได้ถึงร้อยละ 76.49
องค์ประกอบ มี ค่านํ้าหนัก ตั้ง แต่ 0.784 – 0.918 ทํา ให้ก ล่า วได้ว่า ตัว แปรทั้ง 5 มีผ ลต่อ ความไม่พึง พอใจใน
ปั ญหาของบ้านจัดสรรสู งทั้ง 5 ด้าน ด้านที่มีน้ าํ หนักมากที่สุดมี 2 ด้านได้แก่ เรื่ องระบบสาธารณูปโภค และ ด้าน
บรรยากาศและสภาพแวดล้อม รองลงมาเป็ นด้านคุณภาพของบ้าน และสิ่ งอํานวยความสะดวกและส่วนกลาง ส่วน
ด้านระบบการรักษาความปลอดภัยถึงแม้จะน้อยกว่าด้านอื่นแต่ก็ยงั มีน้ าํ หนักในระดับสูง สอดคล้องกับการศึกษา
ของ นางขวัญใจ ช้างหลํา (2559) ที่ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อบ้านเดี่ ยวราคามากกว่า 5
ล้า นบาทของผู ้บ ริ โ ภคที่ มี ผู ้สู งอายุในครอบครั ว ในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล พบว่า ปั จ จัย ด้า น
สภาพแวดล้อมโครงการต้องการโครงการที่ให้บรรยากาศดี ร่ มรื่ นมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อบ้าน สอดคล้องกับ
การศึกษาของ นางสาววีณา ถิระโสภณ (2558) ที่ได้ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อบ้านจัดสรร
ในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล พบว่า ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ บ้า นจัด สรรในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ได้แก่ ปั จจัยด้านสิ่ งแวดล้อม ปั จจัยด้านคุณภาพ และปั จจัยด้านความปลอดภัย
สอดคล้องกับการศึกษาของ อัมพร ศรี ธิชยั และสิ ริเกียรติ รัชชุศานติ (2558) ศึกษาเรื่ อง ส่วนประสมการตลาดที่มี
ผลต่อผูบ้ ริ โภคในการซื้ อบ้านโครงการบ้านจัดสรรพรสวรรค์จงั หวัดเชี ยงใหม่ ผลการศึ กษาพบว่า การวางผัง
บริ เวณบ้านภายในโครงการเหมาะสมเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยมีผลต่อผูบ้ ริ โภคในการซื้อบ้าน จากผลการศึกษานี้ ทาํ
ให้กล่าวได้ว่าปั ญหาทั้ง 5 มีความสําคัญมากที่ ผูป้ ระกอบการจะต้องให้ความสําคัญในการป้ องกัน การแก้ไข
ด้วยความรับผิดชอบ อาจจะเข้าไปช่วยในเรื่ องของการรับประกันการดูบา้ นหลังการขายจํานวน 1 ปี 3 ปี หรื อ 5 ปี
การช่วยเหลือโครงการหมู่บา้ นจัดสรรในการตั้งเป็ นกรรมการชุมชนวางระบบการบริ หารให้ก่อนโอนเป็ นนิ ติ
บุคคลของหมู่ จัดตั้งระบบการดูแลส่ วนกลาง และระบบการรักษาความปลอดภัย โดยให้กระบวนการเหล่านนี้อ
ยู่ในโครงการขายบ้าน ช่ วยให้ลูกค้ามีการตัดสิ นใจซื้ อได้ง่ายขึ้ น และจากการใช้สถิติเชิ งอนุ มานที่ เรี ยกว่าการ
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วิเคราะห์องค์ประกอบ และใช้จาํ นวนตัวอย่างจํานวนมากวิเคราะห์เพื่อหานํ้าหนักของแต่ละตัวแปรที่ร่วมกันสร้าง
เป็ นองค์ประกอบสามารถสกัดนํ้าหนักปั ญหาแล้วนํามาพิจารณาเป็ นระดับความสําคัญมากที่สุด และรองลงมาของ
ตัวแปรในองค์ประกอบแต่ละด้านทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์ไม่มีคุณภาพ ห้องนํ้ารั่วซึ ม พื้น ผนัง หลังคา ทรุ ด
แตกร้าว ที่จอดรถไม่เพียงพอ การจอดรถไม่เป็ นระเบียบ พื้นที่ส่วนกลางขาดการดูแล ถนนในโครงการทรุ ดโทรม
ระบบไฟฟ้ าส่ วนกลางเสี ย บ่ อ ย ไฟทางเดิ น ไม่ เพี ยงพอ ระบบนํ้าประปาไม่ เพี ยงพอ ระบบกําจัด ปลวกไม่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ บ้านไม่เคารพกฎระเบียบ ส่ งเสี ยงดังวุน่ วาย โจรขโมยในหมู่บา้ นมาก สภาพแวดล้อมไม่ดี มีตน้ ให้
ความร่ มรื่ นน้อย สุ นัขจรจัดมาก การรักษาความปลอดภัย ไม่เพียงพอ ไม่ตรวจที่ทางเข้าออก และพนักงานรักษา
ความปลอดภัย ไม่สุภาพ ไม่ใส่ ใจหน้าที่ และ ไม่เข้มงวด ปั ญหาความเดื อนร้อนของกลุ่มลูกค้าที่ เข้าพักอาศัย
เหล่ านี้ เป็ นปั ญ หาทางกายภาพและการจัด วางระบบเป็ นส่ ว นใหญ่ ที่ ส ามารถแก้ไ ขได้ไ ม่ย ากถ้า บริ ษ ทั หรื อ
ผูป้ ระกอบการเข้ามารับผิดชอบดูแลย่อมจะได้ภาพลักษณ์ของบริ ษทั ที่งดงามลดความไม่พึงพอใจ สร้างความพึง
พอใจจนก่อให้เกิ ด ความภัก ดี ต่อ บริ ษ ทั ได้ซ่ึ ง จะเป็ นผลต่อ ราคาสิ นค้า ผลประกบการ และความยัง่ ยืน ของ
บริ ษทั ยืนยันได้จากบทความของ พิสิทธิ์ พิพฒั น์โภคากุล (2561) เรื่ อง “LIFETIME WARRANTY” แนวโน้มกล
ยุท ธ์การบริ การหลังการขาย ที่ สําคัญ ที่ สุดในธุ รกิ จบริ การ ซึ่ งได้กล่าวถึ งกลยุทธ์ของ บริ ษทั อสังหาริ มทรั พ ย์
ลุมพินี ที่ใช้กลยุทธ์ “ลุมพินี ดูแลตลอดชีพ หรื อตลอดอายุการใช้งาน” โดยเข้าไปร่ วมกับกิจกรรมของนิติบุคคลเข้า
ไปดูแลปั ญหาต่างๆ เช่น คุณภาพงานของ บ้าน/ ห้อง ไม่เรี ยบร้อย เป็ นต้น กลยุทธ์น้ ี ย่อมทําให้เกิ ดความรู ้สึกที่ ดี
ต่อองค์กรของเรา ทําให้ลูกค้าผูกพันกับ ลุมพินี ทําให้ ลุมพินี สามารถสร้างรายได้มีธุรกิจที่ขยายมากขึ้นและยัง่ ยืน
ข้ อเสนอแนะ
1. ควรมีการศึ กษาความสัมพันธ์เชิ งโครงสร้าง (Structure Equation Model : SEM) มาศึ กษาปั จจัยเชิ ง
สาเหตุที่ส่งผลต่อปั ญหาบ้านจัดสรร ได้แก่ 1) คุณภาพของบ้าน 2) สิ่ งอํานวยความสะดวกและส่ วนกลาง 3) ระบบ
สาธารณูปโภค 4) บรรยากาศและสภาพแวดล้อม และ 5) ระบบรักษาความปลอดภัย
2. ควรมีการศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อปั ญหามากกว่า 5 ด้าน เช่น ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
เป็ นต้น
3. การนําผลการวิจยั นี้ไปใช้ในการวามแผนเชิงกลยุทธ์ในการบริ หารจัดการธุรกิจบ้านและที่ดิน
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ส่ วนประสมทางการตลาด และการสื่ อสารออนไลน์
ทีม่ ผี ลต่ อการตัดสิ นใจซื้อกระเป๋าแบรนด์ แบ็ก อินดีด (Bag Indeed)
MARKETING MIX AND SOCIAL MEDIA FACTORS AFFECTING
PURCHASING DECISIONS BAG OF BAG INDEED BRAND
ภาราดา แก้ วนิยม
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E-mail kanchana.me@spu.ac.th
บทคัดย่ อ

งานวิจยั เรื่ อง ส่ วนประสมทางการตลาด และการสื่ อสารออนไลน์ ที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกระเป๋ า
แบรนด์ แบ็ ก อิ น ดี ด (Bag Indeed) มี วตั ถุ ป ระสงค์ 1) เพื่ อศึ กษาลัก ษณะประชากรศาสตร์ ข องกลุ่ม ตัว อย่างที่
ตัดสิ นใจซื้ อ แบรนด์ แบ็ก อินดีด (Bag Indeed) 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าออนไลน์ 3) เพื่อศึกษาส่ วน
ประสมทางตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อแบรนด์ แบ็ก อินดีด (Bag Indeed) 4) เพื่อศึกษาการสื่ อสารออนไลน์
ของแบรนด์ แบ็ก อินดีด (Bag Indeed) 5) เพื่อศึกษาการตัดสิ นใจซื้อแบรนด์ แบ็ก อินดีด (Bag Indeed) ผลการวิจยั
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นเพศหญิงทั้งหมด ส่ วนใหญ่สถานะโสด อายุอยูร่ ะหว่าง 31-40 ปี อาชีพพนักงาน
บริ ษทั และมีรายได้ 20,001 – 30,000 บาท ส่วนประสมทางการตลาด (7P) ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ ในภาพรวม
ด้านกระบวนการจัดการสิ นค้าและบริ การ มีค่าเฉลี่ย 4.36 อยูร่ ะดับการตัดสิ นใจซื้อมากที่สุด การสื่ อสารออนไลน์
ในภาพรวมด้านการซื้อ สิ นค้าผ่านเว็บไซต์มีค่าเฉลี่ย 4.38 อยูใ่ นระดับความคิดเห็นมากที่สุด การตัดสิ นใจซื้อ ใน
ภาพรวมด้านการบอกต่อ มีค่าเฉลี่ย 4.45 อยูใ่ นระดับความคิดเห็นมากที่สุด
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าออนไลน์แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
แบรนด์ แบ็ก อินดีด (Bag Indeed) ไม่แตกต่างกัน ยกเว้น พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าออนไลน์ในเรื่ อง ประเภทสิ นค้า
ที่ ซ้ื อ และเหตุ ผ ลในการตัด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้าแตกต่ างกัน มี ก ารตัด สิ น ใจซื้ อ แบรนด์ แบ็ ก อิ น ดี ด (Bag Indeed)
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และการสื่ อสารออนไลน์ของแบรนด์ แบ็ก อินดีด (Bag Indeed)
ในส่วนของเว็บไซต์ และแฟนเพจเฟซบุ๊ก มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อแบรนด์ แบ็ก อินดีด (Bag Indeed)
คําสําคัญ : ส่วนประสมทางการตลาด การสื่ อสารออนไลน์ การตัดสิ นใจซื้อ แบรนด์แบ็ก อินดีด
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ABSTRACT

The research of marketing mix and social media factors affecting purchasing decisions of Bag Indeed
brand has objective as follow 1) To study demographic characteristics of representative sample who bought Bag
Indeed. 2) To study online purchasing behaviors. 3) To study marketing mix that affected Bag Indeed
purchasing decision. 4) To study social media factors of Bag Indeed. 5) To study purchasing decision of Bag
Indeed. The studies found that the respondents are women. Most of them are single with age range between
31-40 years old. Moreover, they are mostly company employees with income around 20,001 - 30,000 THB. On
the marketing mix(7P), the overall process has the most important average value which is 4.36. On the social
media factors, the overall website purchasing has the most opinion average value which is 4.38. The purchasing
decision on word of mouths has the most opinion average value which is 4.45.
The hypothesis test results found that the different in online purchasing behaviors has no effects on
Bag Indeed purchasing decisions. However, online purchasing behaviors on product category and reasons of
purchasing decision are different. Bag Indeed purchasing reasons have differences in statistically significant at
the level of .05 The social media factors of Bag Indeed on website and facebook fanpage have effects on
purchasing decision of Bag Indeed.
KEYWORDS: Marketing Mix Social Media Purchasing Decision Bag Indeed

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

การให้บริ การของอินเทอร์ เน็ตเป็ นระบบการสื่ อสารในรู ปแบบสื่ อใหม่ ทําให้ผบู ้ ริ โภคสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ ว จนทําให้เกิดการพัฒนาเป็ นระบบการสื่ อสารออนไลน์ หรื อโซเชียลมีเดีย ซึ่งในปั จจุบนั มี
บริ ษทั ฯ นําสิ นค้ามาโฆษณาทําการตลาดผ่านการสื่ อสารออนไลน์เป็ นจํานวนมาก จึ งทําให้เป็ นที่ รู้จกั และขาย
สิ นค้าได้เพิ่มมากขึ้น ด้วยเหตุน้ ี เองผูบ้ ริ โภคจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการซื้ อสิ นค้า จากการเดินไปหา
ซื้ อสิ นค้า เปลี่ยนเป็ นสัง่ สิ นค้าผ่านช่องทางการสื่ อสารออนไลน์ต่างๆ ทําให้ผบู ้ ริ โภคประหยัดเวลา เปรี ยบเทียบ
ราคาได้ง่าย ของมาส่ งถึงที่โดยที่ไม่ตอ้ งเดิ นทาง ซึ่ งการสื่ อสารออนไลน์ที่จะมีประสิ ทธิ ภาพ ต้องมีส่วนประสม
ทางการตลาด(7p) ในด้านต่างๆ เป็ นองค์ประกอบด้วย เช่น ด้านบุคคล ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริ ม
การตลาด ด้านกระบวนการ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านลักษณะทางกายภาพ
ผูว้ จิ ยั ได้เห็นถึงความสําคัญของการสื่ อสารออนไลน์ จึงได้ศึกษาการขายสิ นค้าผ่านการสื่ อสารออนไลน์
ของกระเป๋ า แบรนด์แบ็ก อินดี ด (Bag Indeed) ซึ่ งแบรนด์น้ ี มีความน่ าสนใจอยู่อย่างมาก โดยขายสิ นค้าผ่านทุ ก
ช่องทางออนไลน์ ได้แก่ เฟซบุ๊ก เว็บไซต์ อินสตราแกรม และไลน์แอด มีผูส้ นใจ และติดตามในแฟนเพจเฟซบุ๊ก
ประมาณเจ็ดแสนกว่าคน และมีลูกค้าในเว็บไซต์ทาํ การสัง่ ซื้อหนึ่งหมื่นคนต่อเดือน เพียงใช้ระยะเวลา 6 เดือนแรก
สามารถทํายอดขายได้ 1 ล้านบาท และเพียง 2 ปี สามารถสร้างรายได้เข้าสู่ 100 ล้านบาท โดยมีคุณแอน ด็อกเตอร์
บริ นดา แฮนเซ่ น เป็ นทั้งเจ้าของ แบรนด์ และดีไซเนอร์ โดยกระเป๋ าแบรนด์แบ็ก อินดีด(Bag Indeed) ผลิตและ
จําหน่ายในประเทศไทย มีการออกแบบดีไซน์เก๋ ทันสมัย ตอบโจทย์ให้กบั ลูกค้าได้เป็ นอย่างดี ราคาถูก และด้วย
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คอนเซ็ปที่ ว่า กระเป๋ าต้องมีการดี ไซน์ใหม่ๆให้ลูกค้าได้เลือกทุกสัปดาห์ เน้นยํ้าการผลิตกระเป๋ าแฟชัน่ คุณภาพ
เทียบเท่ากับอินเตอร์แบรนด์ (InterBrand) ให้ลูกค้าได้ซ้ื อหาในราคาเพียง 990 บาท ถึงหนึ่ งพันต้นๆเท่านั้น เพราะ
แบรนด์แบ็ก อินดีด (Bag Indeed) เชื่อว่ากระเป๋ ากับผูห้ ญิงเป็ นของคู่กนั จึงขอเป็ นตัวแทนในการส่ งมอบความสุ ข
ให้ ผูห้ ญิ งทุ ก คนผ่านกระเป๋ าแบรนด์แ บ็ ก อิ น ดี ด (Bag Indeed) โดยเฉลี่ ยลูก ค้าของแบรนด์แ บ็ ก อิ น ดี ด (Bag
Indeed) มีอายุต้ งั แต่ 20 - 45 ปี และที่ สําคัญลูกค้าสามารถเปลี่ ยนกระเป๋ าได้ภายใน 7 วันทุ กกรณี ด้วยเหตุน้ ี จึง
สามารถดึ งความเป็ นเอกลักษณ์ ของแบรนด์ได้ออกมาจนเป็ นที่ ติดใจของลูกค้าทุกกลุ่ม ซึ่ งในขณะนี้ มีกระเป๋ า
มากกว่า 1,000 ดีไซน์ตลอดระยะเวลา 6 ปี ที่ได้ทาํ ธุรกิจนี้ มา ด้วยเหตุน้ ีเองผูว้ จิ ยั จึงมีความประสงค์ที่จะทํางานวิจยั
เพื่อศึกษาส่ วนประสมทางการตลาด และการสื่ อสารออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกระเป๋ าแบรนด์ แบ็ก อิน
ดีด (Bag Indeed) โดยการเก็บแบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผูท้ ี่ เคยซื้ อ และรี วิว
สิ นค้า แบรนด์ แบ็ก อินดีด (Bag Indeed)

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อแบรนด์ แบ็ก อินดีด (Bag Indeed)
(2) เพื่อศึกษาการสื่ อสารออนไลน์ของแบรนด์ แบ็ก อินดีด (Bag Indeed)
(3) เพื่อศึกษาการตัดสิ นใจซื้อแบรนด์ แบ็ก อินดีด (Bag Indeed)
(4) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อสิ นค้าออนไลน์

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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4.1 แบบแผนการวิจยั
เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยั ด้วยแบบสอบถามออนไลน์
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรเป็ นเพศหญิงที่เคยซื้อสิ นค้าแบรนด์แบ็ก อินดีด (Bag Indeed) และไม่ทราบจํานวนที่แน่นอน
ผูว้ จิ ยั กําหนดกลุ่มตัวอย่างจากการใช้สูตรของ W.G. Cochran โดยกําหนดระดับค่าความเชื่อมันร้อยละ 95 และ
ระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5
ดังนั้น จากการคํานวณกลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ 385 คน และเพิ่มอีก 15 คน รวมเป็ น 400 คน ถือว่าผ่าน
เกณฑ์ตามที่เงื่อนไขกําหนด ซึ่งตัวอย่างนั้นผูว้ จิ ยั เลือกใช้วธิ ีการสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
โดยกําหนดเลือกตัวอย่างจากผูท้ ี่เคยซื้อสิ นค้า และรี ววิ แบรนด์ แบ็ก อินดีด (Bag Indeed)
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรอิสระ คือ ลักษณะประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าออนไลน์ ส่วนประสมทาง
การตลาด (7P) และ การสื่ อสารออนไลน์
ตัวแปรตาม คือ การตัดสิ นใจซื้อแบรนด์ แบ็ก อินดีด(Bag Indeed)
4.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ผูว้ จิ ยั ได้เลือกเก็บแบบสอบถามออนไลน์จากกลุ่มตัวอย่างที่เคยซื้อสิ นค้า โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. สร้างแบบสอบถามจากกรอบการวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการซื้อสิ นค้า
ออนไลน์ ส่วนประสมทางการตลาด การสื่ อสารออนไลน์ และการตัดสิ นใจซื้อ
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย 2 วิธีการ คือ
1. แหล่ งข้อ มู ล ปฐมภู มิ ได้แ ก่ การเก็ บ แบบสอบถามออนไลน์ ลู ก ค้าแบรนด์ แบ็ ก อิ น ดี ด (Bag
Indeed) ผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊ก โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) คือ ผูท้ ี่เคยซื้ อสิ นค้า
และรี ววิ แบรนด์ แบ็ก อินดีด (Bag Indeed)
2. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ข้อมูลที่ มีการเผยแพร่ ผ่านเว็บไซต์ และแฟนเพจเฟซบุ๊ก ของแบรนด์แบ็ก
อิ น ดี ด (Bag Indeed) ศึ ก ษางานวิจัยที่ เกี่ ยวข้อ งกับ ส่ ว นประสมทางการตลาด การสื่ อ สารออนไลน์ และการ
ตัดสิ นใจซื้อ
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในส่วนของการจัดทําและวิเคราะห์ขอ้ มูลนั้นจะดําเนินภายหลังจากเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม
ออนไลน์ จํานวน 400 ชุดแล้ว จึงนํามาประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปด้วยวิธีการทางสถิติ คือ
1. สถิ ติ เชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ เพื่ อ อธิ บ ายเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู ้ต อบ
แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลในด้านลักษณะประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตัวอย่าง โดยจะนําเสนอในรู ปแบบการ
แจกแจงเป็ นค่า ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. การวิเคราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ยว ( One- way ANOVA ) ใช้เพื่อวิเคราะห์ ตวั แปรตาม มี
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยที่มากกว่าสองค่าจึงทดสอบด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน ด้วยสถิติ F –test
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4.7 สมมติฐานการวิจยั
1. สมมติฐานที่ 1 พฤติกรรมการซื้อสิ นค้าออนไลน์แตกต่างกันมีการตัดสิ นใจซื้อแบรนด์ แบ็ก อินดีด
(Bag Indeed) แตกต่างกัน
2. สมมติฐานที่ 2 ส่ วนประสมทางการตลาด (7P) มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อแบรนด์ แบ็ก อินดีด (Bag
Indeed)
3. สมมติฐานที่ 3 การสื่ อสารออนไลน์ของแบรนด์ แบ็ก อินดีด (Bag Indeed) มีผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้อแบรนด์ แบ็ก อินดีด (Bag Indeed)

5. สรุ ปผลการวิจัย

ผลการศึ กษา ส่ วนประสมทางการตลาด และการสื่ อสารออนไลน์ ที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกระเป๋ า
แบรนด์ แบ็ก อินดีด (Bag Indeed) พบว่า
ด้านลักษณะประชากรศาสตร์ ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นเพศหญิง จํานวน 400 คน ส่วนใหญ่มีอายุ 31 – 40
ปี ซึ่งมีสถานะโสด มีระดับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี อาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน และมีรายได้ 20,001 – 30,000
บาท
ด้านพฤติกรรมการซื้อสิ นค้าออนไลน์ ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถี่ในการซื้อสิ นค้าเดือนละ
2 - 4 ครั้ง โดยซื้ อสิ นค้าประเภทกระเป๋ า ซึ่ งตนเองมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในแต่ละครั้ง ส่ วนใหญ่จะ
เลื อกรู ปแบบ หรื อดี ไซน์ก่อนตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าออนไลน์ จะมี ค่าใช้จ่าย 1,000 - 2,000 บาท ต่อครั้งในการซื้ อ
โดยจะซื้ อสิ นค้าที่กาํ ลังเป็ นที่นิยมในช่วงเวลาการซื้ อสิ นค้าตามเวลาสะดวก และ ส่ วนใหญ่ซ้ื อสิ นค้าของแบรนด์
แบ็ก อินดีด (Bag Indeed) มาแล้ว 1 ครั้ง
ด้านส่วนประสมทางการตลาด (7P) ของแบรนด์ แบ็ก อินดีด (Bag Indeed) : ภาพรวม
ตารางที่ 1 แสดงระดับความสําคัญ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ที่มีต่อภาพรวมส่วนประสมทางการตลาด (7P)
ส่ วนประสมทางการตลาด (7P)
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา
3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
5. ด้านบุคคล
6. ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ
7. ด้านกระบวนการ
ภาพรวม

4.31
4.25
4.31
4.16
4.35
4.35
4.36
4.30

718

(n=400)
ระดับความสําคัญ
S.D.
0.43
0.40
0.41
0.43
0.41
0.37
0.40
0.24

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
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ส่วนประสมทางการตลาดของแบรนด์ แบ็ก อินดีด (Bag Indeed) ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อภาพรวมอยู่
ในระดับการมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้พิจารณาแต่ละด้าน ดังนี้ ด้านกระบวนการจัดการสิ นค้า
และบริ การ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 4.36 รองลงมา ด้านบุคคล และ ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกาย
ภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 ด้านผลิตภัณฑ์ และ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 ด้านราคา มีค่า
เฉลี่ยเท่ากับ 4.25 และด้านการส่งเสริ มการตลาด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16
ด้านการสื่ อสารออนไลน์ของแบรนด์ แบ็ก อินดีด (Bag Indeed) : ภาพรวม
ตารางที่ 2 แสดงระดับความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ที่มีต่อภาพรวมเว็บไซต์ (Website)
การสื่ อสารออนไลน์ ของ
แบรนด์ แบ็ก อินดีด (Bag Indeed)
1. รายละเอียดของสิ นค้า
2. การตอบสนองต่อผูใ้ ช้
3. ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์
ภาพรวม

(n=400)

เว็บไซต์ (Website) แบรนด์ แบ็ก อิน ดีด (Bag Indeed)
ระดับความคิดเห็น
S.D.
แปลผล
4.40
0.35
มากที่สุด
4.36
0.34
มากที่สุด
4.37
0.36
มากที่สุด
4.38
0.25
มากที่สุด

การสื่ อสารออนไลน์ของแบรนด์ แบ็ก อินดีด (Bag Indeed) ในส่วนของเว็บไซต์ (Website) ภาพรวม
อยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.38 ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้พจิ ารณาแต่ละด้านดังนี้ ดังนี้ รายละเอียดของสินค้า มีค่าเฉลี่ย
4.40 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ มีค่าเฉลี่ย 4.37 และการตอบสนองต่อผูใ้ ช้มีค่าเฉลี่ย
4.36 ตามลําดับ
ตารางที่ 3 แสดงระดับความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ที่มีต่อแฟนเพจเฟซบุ๊ก (Fan page Facebook)
การสื่ อสารออนไลน์ ของ
แบรนด์ แบ็ก อินดีด (Bag Indeed)
1. รายละเอียดของสิ นค้า
2. การตอบสนองต่อผูใ้ ช้
3. ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์
ภาพรวม

(n=400)

แฟนเพจเฟซบุ๊ก (Fan page Facebook) แบรนด์แบ็ก อินดีด (Bag Indeed)
ระดับความคิดเห็น
S.D.
แปลผล
4.34
0.34
มากที่สุด
4.31
0.34
มากที่สุด
4.33
0.39
มากที่สุด
4.33
0.23
มากที่สุด

การสื่ อสารออนไลน์ข องแบรนด์ แบ็ ก อิ น ดี ด (Bag Indeed) ในส่ วนของแฟนเพจเฟซบุ๊ ก (Fan page
Facebook) ภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.33 ซึ่ งผูว้ จิ ยั ได้พิจารณาแต่ละด้านดังนี้ ดังนี้ รายละเอียดของ
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สิ นค้า มีค่าเฉลี่ย 4.34 ซึ่ งมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ มีค่าเฉลี่ย 4.33 และการตอบสนอง
ต่อผูใ้ ช้มีค่าเฉลี่ย 4.31 ตามลําดับ
ตารางที่ 4 แสดงระดับความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ที่มีต่ออินสตาแกรม (Instagram)
การสื่ อสารออนไลน์ ของ
แบรนด์ แบ็ก อินดีด (Bag Indeed)
1. รายละเอียดของสิ นค้า
2. การตอบสนองต่อผูใ้ ช้
3. ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์
ภาพรวม

(n=400)

อินสตาแกรม (Instagram) แบรนด์ แบ็ก อินดีด (Bag Indeed)
ระดับความคิดเห็น
S.D.
แปลผล
3.64
0.54
มาก
3.99
0.40
มาก
4.04
0.29
มาก
3.89
0.41
มาก

การสื่ อสารออนไลน์ของแบรนด์ แบ็ก อินดีด (Bag Indeed) ในส่วนของอินสตาแกรม (Instagram)
แบรนด์ แบ็ก อินดี ด (Bag Indeed) ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.89 ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้พิจารณาแต่ละด้านดังนี้
ดังนี้ ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ มีค่าเฉลี่ย 4.04 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา การตอบสนองต่อผูใ้ ช้ มีค่าเฉลี่ย 3.99
และ รายละเอียดของสิ นค้า มีค่าเฉลี่ย 3.64 ตามลําดับ
ตารางที่ 5 แสดงระดับความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ที่มีต่อ ไลน์แอด (Line@)
การสื่ อสารออนไลน์ ของ
แบรนด์ แบ็ก อินดีด (Bag Indeed)
1. รายละเอียดของสิ นค้า
2. การตอบสนองต่อผูใ้ ช้
3. ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์
ภาพรวม

(n=400)

ไลน์ แอด (Line@) แบรนด์ แบ็ก อินดีด (Bag Indeed)
ระดับความคิดเห็น
S.D.
แปลผล
3.64
0.54
มาก
4.35
0.29
มากที่สุด
3.81
0.64
มาก
3.93
0.49
มาก

การสื่ อสารออนไลน์ของแบรนด์ แบ็ก อินดีด (Bag Indeed) ในส่วนของไลน์แอด (Line@) แบรนด์ แบ็ก
อินดีด (Bag Indeed) ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.19 ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้พิจารณาแต่ละด้านดังนี้ ดังนี้ ข้อมูลที่เป็ น
ประโยชน์ มี ค่ าเฉลี่ ย 4.32 ซึ่ งมี ค่าเฉลี่ ยมากที่ สุ ด รองลงมา การตอบสนองต่อผูใ้ ช้ มี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.21 และ
รายละเอียดของสิ นค้ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 ตามลําดับ
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ด้านการตัดสิ นใจซื้อแบรนด์ แบ็ก อินดีด (Bag Indeed) : ภาพรวม
ตารางที่ 6 แสดงระดับการตัดสิ นใจ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ที่มีต่อภาพรวมการตัดสิ นใจซื้อ
การตัดสิ นใจซื้ อแบรนด์ แบ็ก อินดีด
(Bag Indeed) : ภาพรวม

1. การบริ การ
2. การกลับมาซื้อซํ้า
3. การบอกต่อ

4.39
4.41
4.45
4.41

ภาพรวม

(n=400)
ระดับการตัดสิ นใจ
S.D.
0.31
0.36
0.35
0.23

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

การตัดสิ นใจซื้อแบรนด์ แบ็ก อินดีด (Bag Indeed) ภาพรวมอยูใ่ นระดับการตัดสิ นใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.41 ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้พิจารณาแต่ละด้าน ดังนี้ การบอกต่อ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดรองลงมา
การกลับมาซื้อ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 และการบริ การ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39

6. อภิปรายผล

จากการศึกษาวิจยั เรื่ องส่วนประสมทางการตลาด และการสื่ อสารออนไลน์ ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อ
กระเป๋ า แบรนด์ แบ็ก อินดีด (Bag Indeed) สามารถอภิปรายผลได้ดงั ต่อไปนี้
ส่วนประสมทางการตลาดของแบรนด์ แบ็ก อินดีด (Bag Indeed) ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อ โดยผูต้ อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดับความสําคัญโดยรวมมากที่สุดในด้านกระบวนการจัดการสิ นค้า และบริ การ ซึ่ง
พบว่า ระดับความสําคัญในเรื่ อง ความปลอดภัยการชําระเงิน มีความสําคัญมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
จิญาดา แก้วแทน (2557) ที่ศึกษาพบว่า ปั จจัยด้านทัศนคติ ด้านการรับรู ้ความเสี่ ยง ด้านความเชื่อมัน่ ในการชําระ
เงินออนไลน์ และด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง จากการใช้บริ การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผา่ นอุปกรณ์สมาร์ ท
โฟนมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.37, 4.27, 4.01 และ 3.51 ตามลําดับ ปั จจัยด้านทัศนคติ ด้านความ
เชื่ อ มั่น ในการออนไลน์ และด้านการรั บ รู ้ ค วามเสี่ ย งที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การยอมรั บ การใช้บ ริ ก ารชําระเงิ น ทาง
อิเล็กทรอนิ กส์ผ่านอุปกรณ์ สมาร์ ทโฟน มีความสะดวกในการกดสั่งซื้ อสิ นค้าผ่านเว็บไซต์ มีระบบติดตามการ
สัง่ ซื้อสิ นค้า มีช่องทางในการชําระสิ นค้าที่หลากหลาย เช่น โอนผ่านธนาคาร เคาน์เตอร์เซอร์วสิ บัตรเครดิต ความ
ครบถ้วนของข้อมูลในการบอกรายละเอียดสิ นค้า มีความปลอดภัยในการชําระเงิน และมีบริ การหลังการขายที่น่า
ประทับ ใจ การตัดสิ น ใจซื้ อแบรนด์ แบ็ ก อิ น ดี ด (Bag Indeed) ด้านการบริ ก าร ผูต้ อบ แบบสอบถามมี ความ
ประทับใจการบริ การหลังการขาย ส่ งผลให้เกิ ดความนิ ยม และความพึงพอใจของลูกค้าที่ สูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่ ง
ขัดแย้งกับแนวคิด จิดาภา ทัดหอม (2558) การตลาดผ่านสังคมออนไลน์ ความนิ ยมไม่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
สิ น ค้าผ่านช่ อ งทางเฟซบุ๊ กไลฟ์ ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ทั้งนี้ เนื่ องจากลู กค้าไม่ ได้มองเห็ น ว่า การ
ถ่ายทอดสดเนื้อหาต่างๆ หรื อสิ นค้าบนเฟซบุ๊กไลฟ์ เป็ นเนื้อหาหรื อสิ นค้าที่ได้รับความนิ ยมของตลาดหรื อมีความ
ทันสมัย เมื่อลูกค้ารับรู ้ถึงคุณภาพการให้บริ การหลังการขายด้านความน่าเชื่อถือ ทางร้านจะได้รับความไว้วางใจที่
เพิ่มมากขึ้น จะส่งผลทําให้เกิดความไว้เนื้ อเชื่อใจที่สูงขึ้นตามไปด้วย สามารถทําให้มีการบอกต่อกับลูกค้าท่านอื่น
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ได้อีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ สุ ทธิ ชยั เกศยานนท์ (2559) ที่ได้ศึกษาพบว่าการมีปฏิสมั พันธ์แบบกึ่งมีส่วนร่ วมทาง
สังคม ทั้งก่อนและหลังที่ ได้ รับประสบการณ์ ที่ดี และการสื่ อสารระหว่างผูจ้ าํ หน่ ายกับผูบ้ ริ โภค ส่ งผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าและบริ การในสื่ อสังคมออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งสอดคล้องกับ ปิ ยมาภรณ์
ช่วยชูหนู (2559) ที่ศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคต้องการความสะดวกสบายในการซื้ อสิ นค้าผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ
ความถูกต้องของข้อมูลผูข้ ายที่ลงไว้อย่างละเอียด มีหลากหลายช่องทางในการชําระค่าสิ นค้ามีการติดตามสิ นค้า
ระหว่างส่ ง และความปลอดภัยในการชําระเงิ น ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ จะทําให้ผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้ อได้ง่ายขึ้ น และยัง
ต้องการที่ ได้รับการบริ การที่ ดีจากร้าน ค้า อาทิ เช่น การตอบคําถาม และให้คาํ แนะนําที่ ดีจดั ส่ งสิ นค้าตรงเวลา
และมีความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค มีบริ การหลังการขายที่ดี การให้บริ การสิ่ งต่างๆ เหล่านี้ ล้วนแต่เป็ นสิ่ งที่จะทํา
ให้ผบู ้ ริ โภคประทับใจ และจะสามารถตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าได้ง่ายขึ้น และยังสอดคล้องกับ จิดาภา ทัดหอม (2560) ที่
ได้ศึกษาพบว่าการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ก่อให้เกิดความเข้าใจในตัวสิ นค้ามากขึ้น เสมือนเห็นของ
จริ ง หรื อเห็นผูไ้ ด้ใช้จริ ง ทั้งนี้ เนื่องจากร้านค้าจําหน่ายสิ นค้าผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ ให้ความสําคัญกับช่องทางการชําระ
เงิน มีช่องทางที่หลากหลายทั้งโอนผ่านธนาคาร หรื อชําระเงินปลายทางให้การลูกค้า และมีการให้ บริ การหลังการ
ขาย โดยมีการแสดงความรับผิดชอบเมื่ อผูบ้ ริ โภคมี ปัญหาเกี่ ยวกับสิ นค้าที่ ซ้ื อไป ใส่ ไม่ได้ ใช้ไม่ เหมาะ ลูกค้า
สามารถส่งกลับมาเปลี่ยนสิ นค้าในประเภทเดียวกันได้ การสื่ อสารออนไลน์ของแบรนด์ แบ็ก อินดีด (Bag Indeed)
ภาพรวมการสื่ อ สารออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ในเรื่ องรายละเอียดของสิ นค้า ซึ่ งผูต้ อบแบบสอบถาม ได้ให้ระดับ
ความคิดเห็นในเรื่ องการสัง่ ซื้อที่สะดวกมากที่สุด เว็บไซต์แบรนด์ แบ็ก อินดีด (Bag Indeed) มีช่อง ทางการชําระ
เงินที่หลายช่องทาง จึงทําให้ลูกค้าพึงพอใจมากในการสัง่ ซื้อ การกลับมาซื้อซํ้า แสดงให้เห็นความพึงพอใจ ส่ งผล
ให้เกิดความชื่นชอบในตราสิ นค้า ความตั้งใจในการซื้ อซํ้าในระยะเวลาต่อมา การบอกต่อส่ งผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อสิ นค้า โดยต้องการแนะนํากระเป๋ า แบรนด์ แบ็ก อินดีด (Bag Indeed) ให้กบั ครอบครัว เพื่อน หรื อคนรู ้จกั มา
ซื้อ เนื่ องจาก มีช่องทางการชําระสิ นค้าที่หลากหลาย และประทับใจเงื่อนไขการเปลี่ยนสิ นค้า ที่สามารถเปลี่ยนได้
ทันที เปลี่ยนกี่ครั้งก็ได้จนกว่าจะพอใจ ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของ พิศุทธิ์ อุปถัมภ์ และนิ ตนา ฐานิ ตธนกร
(2557) ที่ได้ศึกษาพบว่าความไว้วางใจและลักษณะธุรกิจผ่านสื่ อ สังคมออนไลน์ดา้ นประโยชน์ทางเศรษฐกิจและ
ด้านการบอกต่อส่งผลต่อความความตั้งใจซื้อสิ นค้าผ่านสื่ อสังคมออนไลน์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตที่ระดับ .05 ซึ่ง
ขัดแย้งกับแนวคิด จิดาภา ทัดหอม (2558) ปั จจัยการตลาดผ่านสังคมออนไลน์ ด้านการบอกปากต่อปากไม่ส่งผล
ต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านช่ องทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ทั้งนี้ เนื่ องจากปั จจุบัน มี
นักการตลาดจํานวนมากที่ ใช้การบอกปากต่อปากออนไลน์เป็ นเครื่ องมือในการทําการตลาด ทําให้ลูกค้าในยุค
ดิจิทลั มีความลังเลใจที่จะเชื่อข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่มีส่งต่อหรื อแบ่งปั นบนโลกออนไลน์

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) การส่งข่าวสารสําหรับการนําเสนอสิ นค้าในแต่ละอาทิตย์หากเทียบกับสิ นค้าที่ประเภทเดียวกัน
น้อยไป ควรพิจารณาในการนําเสนอให้มากขึ้น
(2) คําถามยอดนิยมที่ถาม – ตอบ ส่วนของอินสตาแกรมไม่มี ควรทําภาพกราฟฟิ คเป็ นสื่ อกลางไว้เพื่อ
ให้ลูกค้าอ่านเข้าใจได้ง่ายขึ้น
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บริการในสื่ อสังคมออนไลน์ ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร. การค้นคว้าอิสระบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
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Satisfaction of Elderly Passengers for Suvarnabhumi Airport service
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การวิจัยเรื่ องนี้ เป็ นการวิจัยเชิ งปริ ม าณ มี วตั ถุ ประสงค์เพื่อ ศึ กษาระดับความพึงพอใจของผูโ้ ดยสาร
สู งอายุที่มีต่อการให้บริ การของท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ เครื่ องมือที่ ใช้ในการทําวิจยั คือ แบบสอบถาม ผูต้ อบ
แบบสอบถาม คือ ผูโ้ ดยสารสูงอายุที่เข้ามาใช้บริ การท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจาํ นวน 200 คน การวิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยใช้โปรแกรม SPSS สถิติที่ใช้คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
ผลการวิจยั พบว่า เพศ อายุ ได้ค่านัยสําคัญทางสถิติ (Sig.) เท่ากับ 0.071 และ 0.077 ตามลําดับ แสดงให้
เห็นว่า เพศ อายุ ไม่ส่งผลให้ระดับความพึงพอใจในการให้บริ การของท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิต่างกัน แต่รายได้
ต่อเดื อนและระดับการศึกษาได้ค่านัยสําคัญทางสถิติ (Sig.) เท่ากับ 0.045 และ 0.047 ตามลําดับ แสดงให้เห็ นว่า
รายได้ต่อเดือนและระดับการศึกษา ส่งผลต่อระดับความพึงพอใจในการให้บริ การของท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิที่
ไม่ต่างกัน
คําสําคัญ: ระดับความพึงพอใจ/ผูส้ ูงอายุ/ การให้บริ การผูโ้ ดยสาร/ การบริ การในสนามบิน

ABSTRACT

This research is quantitative research. The purpose of this study is to investigate the levels of elderly
passengers’ satisfaction for Suvarnabhumi Airport service. The instrument of this research is the questionnaire.
The respondents are 200 elderly passengers who use the services at Suvarnabhumi Airport. This paper uses
percentage, mean, and standard deviation as the statistical analysis.
The results show statistical significance respectively at 0.071 and 0.077 of sex and age, seeing that
there are no differences of satisfaction level in sex and age among the respondents at Suvarnabhumi Airport.
However, the study finds that the different monthly income and the different educational level with 0.045 and
0.047, of statistical significance, cause the satisfaction level to be different.
KEYWORDS: Satisfaction level/ elderly passengers/ airport service
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1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

ปั จจุบนั อุตสาหกรรมการบินถือว่าเป็ นอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็ นผลมาจากการ
ที่ผโู ้ ดยสารต้องการเดินทางที่สะดวกสบายรวดเร็ วและปลอดภัยและราคาไม่สูงทําให้เกิดสายการบินขึ้นมากมาย
เพื่อตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ รวมไปถึงการขยายเส้นทางใหม่ๆและการเปิ ดท่าอากาศยานใหม่อีก
หลายแห่งเพื่อขยายท่าอากาศยานเพื่อรองรับผูโ้ ดยสารที่จะเดินทางมากขึ้น แนวโน้มของธุรกิจการบินในไทยยังคง
เจริ ญ เติ บ โตอย่างต่อเนื่ องจากการขยายเส้นทางที่ ครอบคลุมและเชื่ อมโยงไปยังเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ท้ งั นี้
ประเทศไทยมีจุดเด่นที่ต้ งั อยูก่ ่ ึงกลางบนภาคพื้นแผ่นดินใหญ่ของอาเซี ยนรวมถึงมีความใกล้ชิดทางภูมิศาสตร์ กบั
ประเทศ CLMV ซึ่ งเป็ นกลุ่มประเทศที่ อยู่ระหว่างการเติ บโตทางเศรษฐกิ จซึ่ งหากไทยสามารถพัฒนาให้เป็ น
ศูนย์กลางทางการบินเพื่อเชื่อมต่อ CLMV กับประเทศต่างๆทัว่ โลกได้ก็จะนํามาซึ่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
ปั จจุบนั การเดินทางเป็ นเรื่ องง่ายและสะดวกสบายทําให้เกิดการเดินทางที่ เพิ่มขึ้นผูค้ นหลากหลายเพศ
วัยเดิ นทางทางอากาศเพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงผูส้ ู งอายุที่ได้มีเพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดี ยวกัน จากข้อมูลของกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์ (พม.) ได้มีการผลักดันเสนอให้ผูส้ ู งอายุเป็ นวาระแห่ งชาติ โดยพบว่า
ปั จจุ บัน ประเทศไทยมี จาํ นวนผูส้ ู งอายุที่ มี อายุต้ งั แต่ 60 ปี ขึ้ น ไป ร้ อ ยละ 16.5 หรื อ ประมาณ 18 ล้านคน จาก
ประชากรทั้งหมด 68 ล้านคน โดยประเทศไททยเข้าสู่ สงั คมผูส้ ู งอายุต้ งั แต่ปี 2548 โดยเป็ นผูส้ ู งอายุท่ีไปไหนมา
ไหนได้ หรื อผูส้ ูงอายุติดสังคมร้อยละ 78 หรื อ 8 ล้านคน และในปั จจุบนั จํานวนผูโ้ ดยสารสูงอายุมีจาํ นวนเพิ่มมาก
ขึ้น เนื่ องจากตัว๋ เครื่ องบินจะถูกมากขึ้นในปั จจุบนั แล้ว การเดินทางโดยเครื่ องบินก็ยงั เป็ นการเดินทางที่ปลอดภัย
มากที่ สุ ด (ข้อ มู ล จากwww.advanceaviation,2017) ดังนั้น การจัด การบริ ก ารของท่ าอากาศยานสุ วรรณภู มิ ค วร
ตอบสนองต่อความต้องการของผูส้ ู งอายุซ่ ึ งอาจจะมี ความสามารถในการเคลื่ อนไหวลําบากกว่าบุ คคลทั่วไป
เพื่อให้ผูส้ ู งอายุรวมทั้งประชาชนทัว่ ไปซึ่ งจะต้องแก่ชราในอนาคตสามารถเข้าใช้บริ การได้อย่างอิสระ ลดการ
พึ่งพาผูอ้ ื่น และมีความสะดวกสบายและปลอดภัยในการใช้บริ การของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั มีความสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารสูงอายุที่มีต่อการบริ การของ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อให้ทราบถึงความพอใจในการให้บริ การว่าดีพอหรื อไม่และนําความคิดเห็นเหล่านี้มา
เป็ นแนวทางในการพัฒนาแก้ไขในการบริ การต่อไปในอนาคต

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
สุวรรณภูมิ

(1) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารสูงอายุที่มีต่อการให้บริ การของท่าอากาศยาน

3. ทฤษฎีและกรอบแนวคิดในการวิจัย

สุเทพ (2541) ได้สรุ ปว่าสิ่ งจูงใจที่ใช้เป็ นเครื่ องมือกระตุน้ ให้บุคคลเกิดความพึงพอใจคือสิ่ งรู ปใจที่เป็ น
วัตถุ(material inducement) ได้แก่ เงิน สิ่ งของ หรื อสภาวะทางกายที่ให้แก่ผปู ้ ระกอบกิจกรรมต่างๆ ,สภาพทางกาย
ที่พึงปรารถนา (desirable physical condition) คือ สิ่ งแวดล้อมในการประกอบกิจกรรมต่างๆซึ่งเป็ นสิ่ งสําคัญอย่าง
หนึ่ งก่ อ ให้เกิ ด ความสุ ขทางกาย,ผลประโยชน์ ท างอุด มคติ (ideal benefaction) หมายถึ ง สิ่ งต่ างๆที่ ส นงความ

725

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

ต้องการของบุคคล, ผลประโยชน์ทางสังคม (association attractiveness) หมายถึงความสัมพันธ์ฉนั ท์มิตรกับผูร้ ่ วม
กิจกรรม อันจะทําให้เกิดความผูกพันอันเป็ นควาพึงพอใจของบุคคลในด้านสังคมหรื อความมัน่ คงในสังคม
ขณะที่ ปรี ยากร (2535) ได้มี การสรุ ปว่า ปั จจัยหรื อองค์ป ระกอบที่ ใช้เป็ นเครื่ องมื อบงชี้ ถึงปั ญ หาที่
เกี่ ย วกับ ความพึ ง พอใจในการทํา งานนั้ นมี 3 ประการ คื อ 1.ปั จ จัย ด้า นบุ ค คล (personal factors) หมายถึ ง
คุ ณ ลัก ษณะส่ ว นตัวของบุ ค คลที่ เกี่ ยวข้อ งกับ งาน ได้แ ก่ ป ระสบการณ์ ท ํางาน เพศ จํานวนสมาชิ ก กในความ
รับ ผิ ดชอบ อายุ เวลาในกรทํางาน การศึ กษา เงิ น เดื อน ความสนใจ 2.ปั จจัยด้านงาน (factor in the job) ได้แ ก่
ลัก ษณะของงาน ทัก ษะการทํางาน ฐานะทางวิช าชี พ สภาพทางภู มิ ศ าสตร์ 3.ปั จ จัย ด้านการทํางาน (factors
controllable by management) ได้แก่ ความมัน่ คงในงาน รายรับ ผลประโยชน์ โอกาสก้าวหน้า อํานาจตามตําแหน่ง
หน้าที่ สภาพการทํางาน
ในส่ วนของงานบริ การ(Service system) มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช (2530 : หน่ วยที่ 1- 7) ได้ให้
ความหมายของงานบริ การว่า ต้องมีการจัดการวางแผนดําเนินการต่างๆในอันที่จะให้บริ การที่ตอบสนองต่อบุคคล
ที่มารับบริ การ โดยเน้นที่ ความต้องการของผูม้ ารับบริ การและความสัมพันธ์กบั ลกค้าในกระบวนการจัดบริ การ
ของบุคลากรที่ ปฏิบตั ิงานบริ การ สภาพแวดล้อม และสิ่ งอํานวยความสะดวก ซึ่ งจะเป็ นตัวชี้ วดั ความสําเร็ จหรื อ
ความล้มเหลวในการบริ การดังกล่าว สอดคล้องกับผลการศึกษาของ วราพันธ์ ถิระภิรมย์ไชย (2555) ที่เกี่ยวข้องกับ
ความคาดหวังและการรับรู ้ของผูใ้ ช้บริ การท่าอากาศยานเดือนเมือง ว่า องค์ประกอบของความคาดหวัง ได้แก่การ
ให้บริ การอย่างเท่าเทียม การให้บริ การที่รวดเร็ วทันเวลา การให้บริ การอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง
นอกจากนี้ อริ สรา เสยานนท์ (2554) ได้ศึกว่า คุณภาพการให้บริ การในการศึ กษาการรับรู ้คุณภาพของ
การให้บริ การของท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ส่ งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ซึ่ ง
ความน่าเชื่อถือ การตอบสนองให้ความเข้าใจ การเอาใจใส่ โดยงานวิจยั พบว่าปั จจัยด้านคุณภาพในการให้บริ การ
ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
- เพศ
- อายุ
- รายได้ต่อเดือน
- ระดับการศึกษา

ความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารสู งอายุที่มีต่อการ
ให้บริ การของท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
- ด้านการให้บริ การของบุคลากร
- ด้านกระบวนการให้บริ การ
- ด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก
- ด้านพื้นที่ในการให้บริ การ

ปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้บริ การ
- วัตถุประสงค์ในการเดินทาง
- ความถี่ในการใช้บริ การ

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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4.1 แบบแผนการวิจยั
การศึกษาวิจยั เรื่ อง “ความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารสู งอายุที่มีต่อการให้บริ การของท่าอากาศยานสุ วรรณ
ภู มิ ” เป็ นการวิจัย เชิ งสํารวจ (Survey Research) มุ่ ง เน้น ศึ ก ษาความพึ งพอใจของผูโ้ ดยสารสู ง อายุที่ มี ต่ อ การ
ให้บริ การของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากร
กําหนดขอบเขตของประชากรโดยเลือกศึกษาเฉพาะผูโ้ ดยสารสูงอายุท่ีมีต่อการให้บริ การของท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ จํานวนผูโ้ ดยสาร 200 คน
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูโ้ ดยสารสู งอายุที่ใช้บริ การของท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดย
ใช้วธิ ีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เก็บตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถามจํานวน 200 คน กําหนดระยะเวลาจัดเก็บข้อมูล
ในช่วง ตุลาคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2561
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
การศึ กษาวิจยั เรื่ อง “ความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารสู งอายุที่มีต่อการให้บริ การของท่าอากาศยานสุ วรรณ
ภูมิ” ที่ ได้จากการศึ กษาเอกสารและงานวิจยั ที่ เกี่ยวข้องมีตวั แปรที่ เกี่ ยวข้อง 3 ตัวแปร ได้แก่ 1) ตัวแปรด้านด้าน
ประชากรศาสตร์ 2) ตัวแปรด้านพฤติกรรมการใช้บริ การ 3) ตัวแปรด้านความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารสูงอายุที่มีต่อ
การให้บริ การของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
4.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
การศึกษาวิจยั เรื่ อง “ความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารสู งอายุที่มีต่อการให้บริ การของท่าอากาศยานสุ วรรณ
ภูมิ” เป็ นการศึกษาเชิงปริ มาณ (Quantitative Research ) ผูว้ จิ ยั ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการวิจยั จํานวน
200 ชุด โดยแบบสอบถามมี 3 ตอน
ตอน 1 เป็ นคําถามเกี่ยวกับปั จจัยด้านประชากรศาสตร์
ตอน 2 เป็ นคําถามเกี่ยวกับปั จจัยด้านพฤติกรรมการใช้บริ การ
ตอน 3 เป็ นคําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารสู งอายุที่มีต่อการให้บริ การของท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การศึ กษาวิจยั เรื่ อง “ความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารสู งอายุที่มีต่อการให้บริ การของท่าอากาศยานสุ วรรณ
ภูมิ” เป็ นการศึกษาเชิงปริ มาณ (Quantitative Research ) ผูว้ ิจยั ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการวิจยั จํานวน
200 ชุด ใช้โปรแกรม SPSS ในการประมวลผลวิเคราะห์
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลมีดงั นี้
1. ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ และปั จจัยด้านพฤติกรรมการใช้บริ การใช้สถิติเชิงพรรณนา การแจก
แจงความถี่ ร้อยละ
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2. วัดระดับความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารสู งอายุที่มีต่อการให้บริ การของท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ใช้
สถิติ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

5. สรุ ปผลการวิจัย

5.1 ข้ อมูลปัจจัยทางด้ านประชากรศาสตร์
จากการศึ กษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย จํานวน 115 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.5 และเพศ
หญิ ง จํานวน 85 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 42.5 กลุ่ ม ตัว อย่างส่ ว นใหญ่ อ ยู่ในช่ ว งอายุ 60-64 ปี คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 52.5
รองลงมาคือช่วงอายุ 65-69 ปี จํานวน 79 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.5 ช่วงอายุ 70-74 มีจาํ นวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ
7.0 ช่วงอายุ 75-79 ปี มีจาํ นวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ7.0 ส่ วนอายุมากกว่า 80 ปี ไม่มี กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่อยูใ่ นส
ถาภาพสมรส จํานวน 170 คน คิดเป็ นร้อยละ 85.0 รองลงมา คือ โสด จํานวน 24 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.0 และน้อย
ที่สุดคือ อย่าร้าง/แยกกันอยู/่ หม้าย จํานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.0 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีรายได้อยูใ่ นระดับตํ่า
กว่า 15,000 บาท จํานวน 126 คน คิดเป็ นร้อยละ 63.0 รายได้รองลงมาคือ 15,000-20,000 จํานวน 63 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 31.5 รายได้ 20,001-30,000 บาท จํานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.0 และรายได้มากว่า 30,000 จํานวน 5 คน
คิดเป็ นร้อยละ 2.5 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี จํานวน 190 คน คิดเป็ นร้อยละ
95.0 รองลงมาคือ ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี และสูงกว่าปริ ญญาตี จํานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.5
5.2 ข้ อมูลปัจจัยด้ านพฤติกรรมการใช้ บริการ
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ ยวมากที่ สุด จํานวน 180 คน คิดเป็ นร้อยละ 90.0
รองลงมาคือ เยีย่ มครอบครัว/ญาติ/เพื่อน จํานวน 16 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.0 และวัตถุประสงค์ในการเดินทางที่นอ้ ย
ที่สุด คือ เพื่อ ธุ รกิ จ /ประชุม/ สัมมนา จํานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.0 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ใช้บริ การของท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ 1-2 ครั้งต่อปี จํานวน 194 คน คิดเป็ นร้อยละ 97.0 รองลงมาคือ 3-4 ครั้งต่อปี คิดเป็ นร้อยละ
2.5 และมากกว่า 5 ครั้งต่อปี จํานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.5
5.3 ระดับความพึงพอใจของผู้โดยสารสู งอายุทมี่ ตี ่ อการให้ บริการของท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริ การในด้านต่างๆมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับดี ( = 4.01) เมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้าน พบว่า ด้านกระบวนการให้บริ การมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ( = 4.13) รองลงมา คือ ด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก
( = 4.07) ด้านพื้นที่ให้การบริ การ ( = 3.95) และด้านให้บริ การของบุคลากร ( = 3.88)
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริ การในด้านการให้บริ การของบุคลากรที่มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับ
ดี ( = 3.87) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า การให้คาํ แนะนําและให้ขอ้ มูลได้อย่างถูกต้องชัดเจนมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด
( = 4.34) รองลงมาคือการให้บริ การอย่างเท่าเทียม ( = 3.98) ความเหมาะสมในการแต่งกาย/บุคลิกภาพ/ท่าทาง
ในการให้บริ การ ( = 3.83) การให้บริ การด้วยความสุ ภาพเต็มใจให้บริ การ ( = 3.76) และการให้บริ การด้วย
ความกระตือรื อร้น รวดเร็ ว ( = 3.52)
กลุ่ ม ตัว อย่างมี ค วามพึ งพอใจต่ อ การให้ บ ริ ก ารด้านกระบวนการให้ บ ริ ก ารมี ค่ าเฉลี่ ยอยู่ในระดับ ดี
( = 4.13) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ความเหมาะสมของขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริ การมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด
( = 4.26) รองลงมา คือ การให้บริ การอย่างเป็ นระบบ ( = 4.09) และความทันสมัยของเครื่ องมือในการให้บริ การ
( = 4.04)
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กลุ่ มตัวอย่างมี ความพึ งพอใจต่ อการให้บ ริ ก ารในด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก มี เฉลี่ ยอยู่ในระดับ ดี
( = 4.07) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า สิ่ งอํานวยความสะดวกมี เพียงพอต่อความต้องการในการใช้บริ การมี
ค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ( = 4.16) รองลงมา คือสถานที่ ให้บริ การมีความเหมาะสม ( = 4.07) สิ่ งอํานวยความสะดวกมี
ความทันสมัยเหมาะสมต่อการใช้งาน ( = 4.03) และ ป้ าย/สัญลักษณ์มีความถูกต้องชัดเจน ( = 4.02)
กลุ่ ม ตัว อย่างมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การให้ บ ริ ก ารในด้านพื้ น ที่ ก ารให้ บ ริ ก ารมี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ใ นระดับ ดี
( = 3.95) เมื่ อพิ จ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่า สภาพแวดล้อมของพื้ น ที่ ก ารให้บ ริ การมี ค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด ( = 4.08)
รองลงมาคือ พื้นที่การให้บริ การมีความปลอดภัย ( = 3.95) และพื้นที่การให้บริ การมีความสะอาด ( = 3.83)

6. อภิปรายผล

จากการตั้งสมมุตฐิ าน
สมมุติฐานที่ 1 ผูโ้ ดยสารสู งอายุที่มีเพศต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในการให้บริ การของท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิแตกต่างกัน
สมมุติฐานที่ 2 ผูโ้ ดยสารสูงอายุที่มีอายุต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในการให้บริ การของท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิแตกต่างกัน
สมมุติฐานที่ 3 ผูโ้ ดยสารสูงอายุที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในการให้บริ การของท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิแตกต่างกัน
สมมุติฐานที่ 4 ผูโ้ ดยสารสูงอายุที่มีระดับการศึกษามีผลต่อความพึงพอใจในการให้บริ การของท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิแตกต่างกัน
สรุปผลการวิเคราะห์ ได้ เป็ น
ส่ วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลปัจจัยทางด้ านประชากรศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย อายุ
60-61 ปี มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 15,000 บาท และมีระดับการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี
ส่ วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลปั จจัยด้ านพฤติกรรมการใช้ บริการ กลุ่มตัวอย่างมีวตั ถุประสงค์ในการ
เดินทางเพื่อการท่องเที่ยว และความถี่ในการเข้าใช้บริ การท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 1-2 ครั้ง/ปี
ส่ วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ ระดับความพึงพอใจของผู้โดยสารสู งอายุที่มีต่อการให้ บริการของท่ าอากาศ
ยานสุ วรรณภู มิ กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริ การในด้านต่างๆมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้าน พบว่า ด้านกระบวนการให้บริ การมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด รองลงมา คือ ด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก ด้าน
พื้นที่ในการให้บริ การ และด้านการให้บริ การของบุคลากร ทั้งนี้สามารถอธิบายได้ดงั นี้
(1) ความพึ งพอใจของผูโ้ ดยสารสู งอายุที่ มี ต่ อ การให้ บ ริ ก ารของท่ าอากาศยานสุ วรรณภู มิ ในด้า น
กระบวนการให้บริ การ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริ การด้านกระบวนการให้บริ การมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ความเหมาะสมของขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริ การมีค่าเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมา คือ การให้บริ การอย่างเป็ นระบบ และความทันสมัยของเครื่ องมือในการให้บริ การ
(2) ความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารสู งอายุที่มีต่อการให้บ ริ การของท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิในด้านสิ่ ง
อํานวยความสะดวก กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริ การในด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก มีเฉลี่ยอยูใ่ น
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ระดับ ดี เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายข้อ พบว่า สิ่ งอํานวยความสะดวกมี เพี ยงพอต่อ ความต้องการในการใช้บ ริ ก ารมี
ค่าเฉลี่ยสู งสุ ด รองลงมา คือสถานที่ให้บริ การมีความเหมาะสม สิ่ งอํานวยความสะดวกมีความทันสมัยเหมาะสม
ต่อการใช้งาน และ ป้ าย/สัญลักษณ์มีความถูกต้องชัดเจน
(3) ความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารสูงอายุที่มีต่อการให้บริ การของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในด้านพื้นที่ใน
การให้บริ การกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริ การในด้านพื้นที่การให้บริ การมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับดี เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า สภาพแวดล้อมของพื้นที่การให้บริ การมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ พื้นที่การให้บริ การ
มีความปลอดภัย และพื้นที่การให้บริ การมีความสะอาด
(4) ความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารสู งอายุที่มีต่อการให้บริ การของท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิในด้านการ
ให้บริ การของบุ คลากร กลุ่ม ตัวอย่างมี ความพึ งพอใจต่อ การให้บริ การในด้านการให้บริ การของบุ คลากรที่ มี
ค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับดี เมื่ อพิจ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่า การให้คาํ แนะนําและให้ขอ้ มูลได้อย่างถูกต้องชัดเจนมี
ค่าเฉลี่ยสู งสุ ดรองลงมาคือการให้บริ การอย่างเท่าเทียม ความเหมาะสมในการแต่งกาย/บุคลิกภาพ/ท่าทางในการ
ให้บริ การการให้บริ การด้วยความสุภาพเต็มใจให้บริ การ และการให้บริ การด้วยความกระตือรื อร้น รวดเร็ ว
7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) จากการวิจยั พบว่า ผูโ้ ดยสารสูงอายุมีความพึงพอใจต่อการให้บริ การของท่าอากาศยานสุวรรณ
ภูมิอยูใ่ นระดับดีทุกด้าน ดังนั้นจึงควรพัฒนาทุกๆด้านให้มีคุณภาพดียงิ่ ขึ้น เพื่อยกระดับความพึงพอใจของ
ผูโ้ ดยสารสูงอายุให้อยูใ่ นระดับดีมาก
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรมีการทําวิจยั เชิงคุณภาพเพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึก ในการที่จะนํามาปรับปรุ งและเพิ่มความพึง
พอใจในคุณภาพการบริ การให้มากขึ้น เนื่ องจากการทําวิจยั เชิงคุณภาพ สามารถลงลึกในรายละเอียดของงานวิจยั
ตามที่ ตอ้ งการ เพราะเป็ นการศึ กษา กลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก และมี ความยืดหยุ่นในการออกแบบของเครื่ องมื อ
สําหรับการเก็บข้อมูล และการดําเนินการวิจยั
(2) ควรมีการขยายขอบเขตการทําวิจยั ในกลุ่มผูใ้ ช้บริ การผูส้ ู งอายุท้ งั ที่เป็ นชาวไทยและชาวต่างชาติ
เพื่อนําข้อมูลที่ ได้มาปรับปรุ งการวางแผนการให้บริ การ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้บริ การเพื่อเกิ ด
ประโยชน์ในการให้บริ การและเพื่อยกระดับความพึงพอใจให้กลับมาใช้บริ การท่าอากาศยานซํ้าอีก

8. กิตติกรรมประกาศ

รายงานการวิจยั เรื่ อง “ความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารสู งอายุที่มีต่อการให้บริ การของท่ าอากาศยาน
สุ วรรณภู มิ” ผูว้ ิจัยขอกราบขอบพระคุ ณ ดร.มณฑิ ช า เครื อสุ วรรณ์ ที่ กรุ ณ าให้คาํ ปรึ กษา ข้อ เสนอแนะที่ เป็ น
ประโยชน์ ตรวจแก้ไขงานวิจยั นี้ และติดตามความก้าวหน้าอย่างสมํ่าเสมอ ผูว้ ิจยั ขอกราบขอบพระคุณท่านเป็ น
อย่างสู งไว้ ณ โอกาสนี้ ขอขอบคุณผูท้ รงคุณวุฒิทุกท่าน ที่ ได้กรุ ณาสละเวลาอันมีค่ายิ่งของท่าน ปรับปรุ งแก้ไข
เครื่ องมือวิจยั จนได้เครื่ องมือที่มีคุณภาพ
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ขอขอบคุณ อาจารย์และบุคลากร ของวิทยาลัยท่องเที่ยวและการบริ การอย่างสูงที่เป็ นกําลังใจและให้การ
สนับสนุนการทํางานอย่างต่อเนื่อง
ขอขอบคุ ณ ทุ ก ท่ า นที่ ย งั ไม่ ไ ด้เอ่ ย นามที่ ไ ด้มี ส่ ว นร่ ว มให้ ง านวิจัย ชิ้ น นี้ เสร็ จ สิ้ น สมบู ร ณ์ ไ ปด้ว ยดี
คุ ณ ความดี ห รื อประโยชน์ อื่ น ใดอัน เกิ ด จากงานวิจัยฉบับ นี้ ผูว้ ิจัยขอมอบเป็ นเครื่ องบู ช าคุ ณ บิ ด ามารดาและ
บูรพาจารย์ที่ให้การศึกษาอบรมสัง่ สอน ให้สติปัญญาและคุณธรรมอันเป็ นเครื่ องชี้นาํ ความสําเร็ จในชีวติ ของผูว้ จิ ยั
ต่อไป
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บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาการตัดสิ นใจดาวน์โหลดแอพพลิเคชันเกมของผูบ้ ริ โภคกลุ่ม Gen
Y ในเขตกรุ งเทพมหานคร และ (2) เพื่อเปรี ยบเทียบการตัดสิ นใจดาวน์โหลดแอพพลิเคชันเกมที่แตกต่างกัน ตาม
ปั จจั ย ส่ วนบุ ค คลด้ า นเพศ อายุ และระดั บ การศึ ก ษา ที่ แตกต่ า งกั น ของผู ้ บ ริ โภคกลุ่ ม Gen Y ในเขต
กรุ งเทพมหานคร โดยเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่
การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสถิติ t-test สถิติ One-way ANOVA
และ Scheffé
ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย อายุ 17-23 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริ ญญา
ตรี มีรายได้ต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาท มีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสําคัญต่อการตัดสิ นใจดาวน์โหลดแอพ
พลิเคชันเกมอยูใ่ นระดับมาก และผูบ้ ริ โภคกลุ่ม Gen Y ในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษา
ที่แตกต่างกันมีการตัดสิ นใจดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่ เกมที่แตกต่าง
ในด้านเพศ โดยเพศชายและเพศหญิง มีการตัดสิ นใจดาวน์โหลดแอพพลิเคชันเกมไม่แตกต่างกัน เว้นแต่
ในด้านราคา เพศหญิงจะพิจารณาเรื่ องความเหมาะสมของราคาเป็ นสําคัญ ส่ วนด้านอายุ ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุมากขึ้น
ในกลุ่ม Gen Y จะให้ความสําคัญต่อการตัดสิ นใจดาวน์โหลดแอพพลิเคชันเกมผ่านส่ วนประสมการตลาดน้อยลง
และในส่วนของระดับการศึกษา ผูบ้ ริ โภคที่มีระดับการศึกษาสู งขึ้นจะให้ความสําคัญต่อการตัดสิ นใจดาวน์โหลด
แอพพลิ เคชัน เกมผ่านส่ วนประสมการตลาด น้อยลง ทั้งนี้ ความแตกต่างของระดับ การศึ กษา จึ งมี ผลต่อการ
ตัดสิ นใจดาวน์โหลดแอพพลิเคชันเกม ในทุกด้านของส่วนประสมการตลาด
คําสําคัญ: การตัดสิ นใจ แอพพลิเคชันเกม ผูบ้ ริ โภคกลุ่มเจนเนอเรชันวาย
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ABSTRACT

The purposes of this study are to 1) study the decision making in downloading applications game of
generation Y consumers in Bangkok, and 2) compare the differences in decision making in downloading
applications game regarding to differences in gender, age, and education level of generation Y consumers in
Bangkok. Questionnaires are used to collect information from sample size of 400. Statistical tools for analysis
are frequency, percentage, mean, standard deviation, t test, F test, and Scheffe.
The study shows that the majority of consumers are male, 17-23 of age, single, education of bachelor
degree, income < 10,000 baht/month. Their decisions, concerning downloading applications game, towards the
overall of marketing mix are at high level. Consumer generation Y with differences in gender, age, and
education levels also have different opinions towards decision making of downloading applications game.
Regarding gender, males and females are indifferences in decision making in downloading
applications game, except price. Female consumers (with higher mean value than males’) concern the price of
downloading applications game as an important factor. On the aspect of age, the older in the generation Y, the
less important of marketing mix in decision making in downloading applications game. For education level,
consumers with higher level of education will place less importance on marketing mix in decision making of
downloading applications game.
Keywords: Decision making, application game, consumer generation Y

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

สังคมในปั จจุ บันประชากรส่ วนใหญ่ ในประเทศไทย ต่างมี พฤติ กรรมการใช้อินเทอร์ เน็ ตในปริ มาณ
ผูใ้ ช้งานที่ เพิ่มขึ้นทุกๆ ปี และมี ส่วนสําคัญกับการดําเนิ นชี วิตประจําวันไม่ว่าจะใช้เพื่อทํางานสื่ อสาร หรื อเพื่อ
ความบันเทิง จากข้อมูลทางสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ (องค์การมหาชน) (2561) พบว่าคนไทย
ใช้งานอิ น เทอร์ เน็ ตเฉลี่ ยวัน ละ 6 ชั่วโมง โดยเฉพาะการเล่น เกมออนไลน์ ใช้เวลา 2-2 ชั่วโมง 24 นาที ต่อ วัน
โดยเฉพาะกลุ่ม Gen Y ที่ มีการใช้งานอินเทอร์ เน็ตมากกว่าทุก Gen เฉลี่ยวันละมากกว่า 7 ชัว่ โมง ในช่วงปี พ.ศ.
2557-2559 จากมูลค่าบริ โภคและมูลค่าผลิตอุตสาหกรรมเกมที่ ทางสํานักงานส่ งเสริ มเศรษฐกิ จดิ จิทลั ได้ทาํ การ
สํา รวจใน พ.ศ. 2559 นั้ น ระบุ ถึ ง มู ล ค่ า บริ โ ภคอุ ต สาหกรรมเกมอยู่ที่ 16,327 ล้านบาท และอยู่ใ นช่ อ งทาง
แอพพลิ เคชัน เกมโทรศัพ ท์ มื อ ถื อ สมาร์ ต โฟน และอุ ป กรณ์ อื่ น ๆ ที่ ส ามารถเชื่ อ มต่ อ อิ น เทอร์ เน็ ต 42% หรื อ
6,857.34 ล้านบาทนั้น จะมีรายได้เข้ามาจากช่องทางผูจ้ ดั จําหน่ายอันมีมูลค่าอุตสาหกรรมรวม 15,729 ล้านบาท ซึ่ง
เกี่ ย วข้อ งกับ แอพพลิ เคชัน เกมจะมี In-App Purchase , Pay Per Download , Advertisement คิ ด เป็ น 81% หรื อ
12,740.49 ล้านบาท ถือว่าเป็ นมูลค่าที่สูงมาก และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี เฉลี่ยปี ละ 15% ซึ่ งคาดว่าใน พ.ศ.
2560-2561 ตลาดเกมจะเติ บโตที่ 12.3% และ 12.0% ทําให้บริ ษทั ผูพ้ ฒ
ั นาเกมต่างให้ความสําคัญและมุ่งพัฒ นา
แอพพลิเคชันเกมให้รองรับความต้องการของกลุ่มผูเ้ ล่นและเพื่อยึดส่วนแบ่งทางการตลาดอุตสาหกรรมเกม
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จากสถานการณ์ที่กล่าวมาเบื้องต้น ผูว้ จิ ยั จึงต้องการศึกษาเรื่ อง การตัดสิ นใจดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน
เกม ของผูบ้ ริ โภคกลุ่ม Gen Y ในเขตกรุ งเทพมหานคร เพื่อให้ทราบถึงส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสําคัญ
ต่อการตัดสิ นใจเลือกดาวน์โหลดแอพพลิเคชันเกมตามความต้องการของผูบ้ ริ โภคกลุ่ม Gen Y ซึ่งจะเป็ นข้อมูล
สําหรับการวางแผนหรื อกําหนดเป็ นนโยบายการพัฒนาการสร้างแอพพลิเคชันเกมสร้างรายได้และยึดส่วนแบ่ง
ทางการตลาดในอุตสาหกรรมเกมของบริ ษทั ผูพ้ ฒั นาเกมต่อไปในอนาคต

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อศึกษาการตัดสิ นใจดาวน์โหลดแอพพลิเคชันเกมของผูบ้ ริ โภคกลุ่ม Gen Y ในเขต
กรุ งเทพมหานคร
(2) เพื่อเปรี ยบเทียบการตัดสิ นใจดาวน์โหลดแอพพลิเคชันเกมที่แตกต่างกัน ตามปั จจัยส่วนบุคคลด้าน
เพศ อายุ และระดับการศึกษาที่ต่างกันของผูบ้ ริ โภคกลุ่ม Gen Y ในเขตกรุ งเทพมหานคร

3. สมมติฐานการวิจัย

ปั จจัยส่วนบุคคลของผูบ้ ริ โภคกลุม่ Gen Y ในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่แตกต่างกัน มีการตัดสิ นใจดาวน์
โหลดแอพพลิเคชัน่ เกมที่แตกต่างกัน

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ปัจจัยส่ วนบุคคล ได้แก่
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4.สถานภาพ
5. อาชีพ
6. รายได้

การตัดสิ นใจดาวน์โหลดแอพพลิเคชันเกม
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา
3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
4. ด้านส่ งเสริ มการตลาด
5. ด้านบุคคล
6.ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ
7. ด้านกระบวนการ

5. วิธีดําเนินการวิจัย

5.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจโดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 400
คน วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํ เร็ จรู ป ทําการวิเคราะห์ดว้ ยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิง
อนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน
5.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ผูบ้ ริ โภคกลุ่ม Gen Y ที่ มีช่วงอายุ 17-36 ปี เกิ ดระหว่างปี พ.ศ.
2525-2544 อาศัยในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่ทาํ การดาวน์โหลดแอพพลิเคชันเกม ซึ่งไม่ทราบจํานวนที่แน่ชดั ผูว้ จิ ยั
จึ งกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของ W.G. Cochran (1953)โดยยอมรับความคลาดเคลื่อนในขอบเขต
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ร้อยละ 5 ที่ ระดับความเชื่ อมัน่ ร้อยละ 95 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างไม่ต่ าํ กว่า 385 คนผูว้ ิจยั จึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด 400 คน ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์ตามที่เงื่อนไขกําหนด
การสุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยมีข้ นั ตอน ดังนี้
5.2.1 แบ่งเขตพื้นที่ของกรุ งเทพมหานครตามเขตการบริ หารงานออกเป็ น 6 กลุ่ม
5.2.2 ทําการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย กลุ่มละ 2 เขต รวมทั้งสิ้น 12 เขต ได้แก่ ดินแดง วังทองหลาง ปทุม
วัน สวนหลวง ลาดพร้าว บางเขน บางกะปิ บึงกุ่ม ธนบุรี บางกอกน้อย ภาษีเจริ ญ และบางแค
5.2.3 กําหนดโควตา โดยหารเฉลี่ยขนาดกลุ่มตัวอย่าง 400 คนจาก 12 เขตจะได้เขตละ 33-34 คน
5.2.4 สุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญในเขตที่กาํ หนด โดยเก็บข้อมูลจากแหล่งชุมชนต่างๆ อาทิเช่น
ห้างสรรพสิ นค้า ตลาด จุดคมนาคมขนส่ง ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ เป็ นต้น
5.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรต้น ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้
ตัวแปรตาม คือการตัดสิ นใจดาวน์โหลดแอพพลิเคชันเกม ใช้ทฤษฎีแนวคิดของ Philip Kotler (2000)
เกี่ยวกับธุรกิจที่ให้บริ การ เรื่ องส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) หรื อ 7Ps
5.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้เป็ นแบบสอบถามสร้างขึ้นจากการศึกษาข้อมูล ตํารา และการสอบถามความคิดเห็นจาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญ โดยแบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามปลายปิ ดแบบเกี่ยวกับปั จจัยส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามปลายปิ ดเกี่ ยวกับการตัดสิ นใจดาวน์โหลดแอพพลิเคชันเกม โดยใช้ทฤษฎี
แนวคิดส่ วนประสมการตลาด (Marketing Mix) หรื อ 7Ps ของ Philip Kotler ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่อง
ทางการจัดจําหน่ าย การส่ งเสริ มการตลาด บุคลากร ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการ ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นมา
ตราส่วนประมาณค่าของ Likert 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ น้อยที่สุด
ตอนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามแบบปลายเปิ ด เพื่อให้ผตู ้ อบแบบสอบถาม แสดงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ตัดสิ นใจดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่ เกมของผูบ้ ริ โภคกลุ่ม Gen Y ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ผูว้ จิ ยั ได้ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาโดยนําแบบสอบถามเสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 ท่านได้ค่า IOC
เท่ ากับ 0.91 และ หาค่าความเชื่ อมัน่ (reliability) โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิ ทธิ์ อัลฟ่ าของครอนบัคซึ่ งได้ค่าความ
เชื่อมัน่ รวมแบบสอบถาม เท่ากับ 0.85 แสดงว่าแบบสอบถามมีคุณภาพ และสามารถนําไปใช้เก็บข้อมูลได้
5.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
(1) สถิติเชิงพรรณา สําหรับด้านปั จจัยส่วนบุคคล วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้การแจกแจงความถี่และร้อย
ละ ส่ วนการตัดสิ นใจดาวน์โหลดแอพพลิเคชันเกม วิเคราะห์ ขอ้ มูลโดยใช้ค่าเฉลี่ ยเลขคณิ ตและส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน S.D.
(2) สถิ ติเชิ งอนุ มาน เพื่อเปรี ยบเที ยบการตัดสิ น ใจดาวน์ โหลดแอพพลิ เคชันเกมตามปั จจัยส่ วน
บุคคล (เพศ อายุ และระดับการศึ กษา) ที่ต่างกันของผูบ้ ริ โภคกลุ่ม Gen Y ในเขตกรุ งเทพมหานคร ใช้สถิติ t test
และ One-way ANOVA เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จะนําไปเปรี ยบเทียบเป็ นราย
คู่โดยวิธีของ Scheffé
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6. สรุ ปผลการวิจัย

ตาราง 1 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการตัดสิ นใจดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่ เกม
ส่ วนประสมการตลาด

1
2
3
4
5
6

ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านช่องทางในการดาวน์โหลด
ด้านส่ งเสริ มการตลาด
ด้านบุคคล
ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ

7
รวม

ด้านกระบวนการ

Mean

S.D.

4.20
4.05
4.29
4.09
4.16
4.15
4.42
4.19

0.529
0.655
0.582
0.584
0.732
0.640
0.642
0.623

ระดับความสํ าคัญ
ต่ อการตัดสิ นใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก

จากตาราง 1 พบว่า การตัดสิ นใจดาวน์โหลดแอพพลิเคชันเกม โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
4.19 (S.D.= .623) เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายด้า น พบว่า ด้า นกระบวนการ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง ที่ สุ ด 4.42 (S.D. =.642)
รองลงมา คื อ ด้า นช่ อ งทางในการดาวน์ โ หลด มี ค่ าเฉลี่ ย 4.29 (S.D. =.582) ด้านผลิ ต ภัณ ฑ์ มี ค่ าเฉลี่ ย 4.20
(S.D. =.529) ด้านบุ คคล มี ค่าเฉลี่ ย 4.16 (S.D. =.732)ด้านการสร้ างและนําเสนอฯ มี ค่าเฉลี่ ย 4.15 (S.D. =.640)
ด้านส่ งเสริ มการตลาด มีค่าเฉลี่ย 4.09 (S.D. =.584) และลําดับสุ ดท้าย คือ ด้านราคามีค่าเฉลี่ย 4.05 (S.D. =.655)
ตาราง 2 การทดสอบความแตกต่างของการตัดสิ นใจดาวน์โหลดแอพพลิเคชันเกมจําแนกตามเพศ (n = 400)
การตัดสิ นใจดาวน์ โหลด
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านช่องทางในการดาวน์โหลดฯ
ด้านส่ งเสริ มการตลาด
ด้านบุคคล
ด้านการสร้างและนําเสนอ
ด้านกระบวนการ
รวม
*มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ชาย
ค่าเฉลี่ย
4.18
4.04
4.30
4.11
4.15
4.19
4.45
4.20

หญิง
S.D.
.529
.630
.560
.577
.739
.623
.650
.458

ค่าเฉลี่ย
4.26
4.08
4.24
4.03
4.19
4.06
4.32
4.17

S.D.
.526
.718
.633
.600
.716
.673
.614
.494

t-value

Sig.

-1.480
-.496
1.045
1.161
-.453
1.787
1.842
.654

.507
.020*
.183
.352
.556
.740
.581
.206

จากตาราง 2 พบว่า ผูบ้ ริ โภคกลุ่ม Gen Y ในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่ มีเพศแตกต่างกันมี การตัดสิ นใจ
ดาวน์โหลดแอพพลิเคชันเกมโดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า เพศหญิงให้ความสําคัญกับ
ราคาในการตัดสิ นใจดาวน์โหลดแอพพลิเคชันเกมสูงกว่าเพศชาย อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตาราง 3 การทดสอบความแตกต่างของการตัดสิ นใจดาวน์โหลดแอพพลิเคชันเกม จําแนกตามอายุ (n = 400)
อายุ

Mean
4.20
4.05
4.29
4.09
4.16
4.15
4.42

ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านช่องทางในการดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่ เกม
ด้านส่ งเสริ มการตลาด
ด้านบุคคล
ด้านการสร้างและนําเสนอ
ด้านกระบวนการ (Process)
*มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

S.D.
.529
.655
.582
.584
.732
.640
.642

F
3.664
6.628
2.252
3.323
2.130
4.501
3.830

Sig.
.027*
.001*
.107
.037*
.120
.012*
0.23*

จากตาราง 3 พบว่า ผูบ้ ริ โภคกลุ่ม Gen Y ในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่ มีอายุแตกต่างกันมี การตัดสิ นใจ
ดาวน์โหลดแอพพลิเคชันเกม แตกต่างกัน ทั้งในภาพรวมและรายด้าน (ส่ วนประสมการตลาด) 5 ด้าน (ผลิตภัณฑ์
ราคา ส่งเสริ มการตลาด การสร้างและนําเสนอ และกระบวนการ) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตาราง 4 การเปรี ยบเทียบการตัดสินใจดาวน์โหลดแอพพลิเคชันเกม จําแนกตามอายุ
Mean

ด้านผลิตภัณฑ์
17-23 ปี
4.27
24-29 ปี
4.17
30-36 ปี
4.07
ด้านราคา
17-23 ปี
4.17
24-29 ปี
3.96
30-36 ปี
3.89
ด้านส่ งเสริมการตลาด
17-23 ปี
4.15
24-29 ปี
4.06
30-36 ปี
3.93
ด้านการสร้ างและนําเสนอ
17-23 ปี
4.24
24-29 ปี
4.10
30-36 ปี
3.98
ด้านกระบวนการ
17-23 ปี
4.46
24-29 ปี
4.45
30-36 ปี
4.20
*มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

(n = 400)

17-23 ปี
4.27

24-29 ปี
4.17
.09936*

30-36 ปี
4.07
.19975*
.10039

4.17

3.96
.21125*

3.89
.28388*
.07264

4.15

4.06
.08843

3.93
.21846*
.13003

4.24

4.10
.14098

3.98
.26145*
.12047

4.46

4.45
.01117

4.20
.25518*
.24401*
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จากตาราง 4 การเปรี ยบเที ยบการตัดสิ นใจดาวน์โหลดแอพพลิเคชันเกม โดยประเมินจากส่ วนประสม
การตลาด จําแนกตามอายุ ที่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว่า กลุ่มอายุ 17-23 ปี จะให้ความสําคัญต่อด้าน
ผลิตภัณฑ์ สูงกว่ากลุ่มอายุ 24-29 ปี และ 30-36 ปี โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.09936 และ 0.19975 ตามลําดับ
ด้านราคา พบว่า กลุ่มอายุ 17-23 ปี จะให้ความสําคัญต่อด้านราคา สู งกว่ากลุ่มอายุ 24-29 ปี และ 30-36 ปี
โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.21125 และ 0.28388 ตามลําดับ ด้านส่ งเสริ มการตลาด พบว่า กลุ่มอายุ 17-23 ปี จะ
ให้ความสําคัญต่อด้านส่ งเสริ มการตลาด สู งกว่ากลุ่มอายุ30-36 ปี โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.21846 ด้านการ
สร้างและนําเสนอ พบว่า กลุ่มอายุ 17-23 ปี จะให้ความสําคัญต่อด้านการสร้างและนําเสนอฯ สู งกว่ากลุ่มอายุ 3036 ปี โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 0.26145 ด้านกระบวนการ พบว่า กลุ่มอายุ 17-23 ปี จะให้ความสําคัญต่อด้าน
กระบวนการ สู ง กว่ า กลุ่ ม อายุ 30-36 ปี โดยมี ผ ลต่ า งค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 0.25518 และกลุ่ ม อายุ 24-29 ปี จะให้
ความสําคัญต่อด้านกระบวนการ สูงกว่ากลุ่มอายุ 30-36 ปี โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.24401
ตาราง 5 การทดสอบการตัดสิ นใจดาวน์โหลดแอพพลิเคชันเกมจําแนกตามระดับการศึกษา (n = 400)
ระดับการศึกษา

Mean
4.20
4.05
4.29
3.09
4.16
4.15
4.41

ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านช่องทางในการดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่ เกม
ด้านส่ งเสริ มการตลาด
ด้านบุคคล
ด้านการสร้างและนําเสนอฯ
ด้านกระบวนการ
*มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

S.D.
.529
.655
.582
.584
.732
.640
.642

F
4.474
5.123
4.427
4.702
4.540
9.694
3.856

Sig.
.012*
.006*
.013*
.010*
.011*
.000*
.022*

จากตาราง 5 พบว่า ผูบ้ ริ โภคกลุ่ม Gen Y ในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันจะมี
การตัดสิ นใจดาวน์โหลดแอพพลิเคชันเกม แตกต่างกัน ทั้งในภาพรวมและรายด้าน (ส่วนประสมการตลาด) ทั้ง 7
ด้าน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตาราง 6 การเปรี ยบเทียบการตัดสินใจดาวน์โหลดแอพพลิเคชันเกม จําแนกตามระดับการศึกษา (n = 400)
ด้านผลิตภัณฑ์

Mean

ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
4.28
ปริ ญญาตรี
4.12
สู งกว่าปริ ญญาตรี
4.17
ด้านราคา
ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
4.18
ปริ ญญาตรี
3.96
สู งกว่าปริ ญญาตรี
3.89
ด้านช่ องทางในการดาวน์ โหลด
ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
4.35
ปริ ญญาตรี
4.24
สู งกว่าปริ ญญาตรี
4.20
ด้านส่ งเสริมการตลาด
ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
4.15
ปริ ญญาตรี
4.07
สู งกว่าปริ ญญาตรี
3.94
ด้านบุคคล
ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
4.24
ปริ ญญาตรี
4.11
สู งกว่าปริ ญญาตรี
4.05
ด้านการสร้ างและนําเสนอ
ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
4.24
ปริ ญญาตรี
4.10
สู งกว่าปริ ญญาตรี
3.98
ด้านกระบวนการ
ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
4.45
ปริ ญญาตรี
4.45
สู งกว่าปริ ญญาตรี
4.20
*มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
4.28

ปริ ญญาตรี
4.12
.15883*

สู งกว่าปริ ญญาตรี
4.17
.11589
-.04294

4.18

3.96
.20734*

3.89
.21528
.00794

4.35

4.24
.17428*

4.20
.09549
-.07880

4.35

4.24
.17917*

4.20
.14583
-.03333

4.35

4.24
.21804*

4.20
-.01042
-.22846

4.24

4.10
.27643*

3.98
.26736
-.00907

4.45

4.45
.17871*

4.20
.14583
-.03288

จากตาราง 6 การเปรี ยบเที ยบการตัดสิ น ใจดาวน์ โหลดแอพพลิ เคชัน เกม ประเมิ น จากส่ ว นประสม
การตลาด 7 ด้านจําแนกตามระดับการศึกษา ที่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า กลุ่มที่การศึกษาตํ่ากว่าปริ ญญาตรี จะให้ความสําคัญต่อด้านผลิตภัณฑ์สูงกว่ากลุ่ม
ปริ ญ ญาตรี โดยมี ผ ลต่ างค่ าเฉลี่ ย เท่ ากับ 0.15883 ด้านราคา พบว่า กลุ่ ม ที่ ก ารศึ ก ษาตํ่ากว่าปริ ญ ญาตรี จะให้
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ความสําคัญต่อด้านราคา สู งกว่ากลุ่มปริ ญญาตรี โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.20734 ด้านช่องทางในการดาวน์
โหลดฯ พบว่า กลุ่มที่การศึกษาตํ่ากว่าปริ ญญาตรี จะให้ความสําคัญต่อ ด้านช่องทางในการดาวน์โหลดฯ สู งกว่า
กลุ่มปริ ญญาตรี โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.17428 ด้านส่งเสริ มการตลาด พบว่า กลุ่มที่การศึกษาตํ่ากว่าปริ ญญา
ตรี จะให้ความสําคัญต่อด้านส่ งเสริ มการตลาด สู งกว่ากลุ่มปริ ญญาตรี โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.17917 ด้าน
บุคคล พบว่า กลุ่มที่การศึกษาตํ่ากว่าปริ ญญาตรี จะให้ความสําคัญต่อ สู งกว่ากลุ่มปริ ญญาตรี โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 0.21804 ด้านการสร้างและนําเสนอฯ พบว่า กลุ่มที่การศึกษาตํ่ากว่าปริ ญญาตรี จะให้ความสําคัญต่อด้าน
การสร้างและนําเสนอฯ สูงกว่ากลุ่มปริ ญญาตรี โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.27643 ด้านกระบวนการ พบว่า กลุ่ม
ที่การศึกษาตํ่ากว่าปริ ญญาตรี จะให้ความสําคัญสูงกว่ากลุ่มปริ ญญาตรี โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.17871

7.อภิปรายผล

ผลการวิ เคราะห์ ก ารตั ด สิ นใจดาวน์ โ หลดแอพพลิ เคชั น เกมของผู ้บ ริ โภคกลุ่ ม Gen Y ในเขต
กรุ งเทพมหานคร สามารถอภิปรายได้ดงั นี้
(1) ผูบ้ ริ โภคกลุ่ม Gen Y ในเขตกรุ งเทพมหานคร ส่วนใหญ่ที่ทาํ การเก็บข้อมูลเป็ นเพศชาย โดยเพศชายหญิ ง นั้น มี ก ารตัด สิ น ใจดาวน์ โหลดแอพพลิ เคชัน เกมไม่ แ ตกต่ างกัน เว้น แต่ ในด้านราคา โดยเพศหญิ งให้
ความสําคัญด้านราคาสู งกว่าเพศชาย อาจเกิดจากการที่เพศหญิงมีความคุน้ เคยกับการดาวน์โหลดแอพพลิเคชันเกม
น้อยกว่าเพศชาย จึงทําให้มีความอ่อนไหวด้านราคามากกว่า และพิจารณาเรื่ องความเหมาะสมของราคาเป็ นสําคัญ
(2) ผูบ้ ริ โภคกลุ่ม Gen Y ในเขตกรุ งเทพมหานคร ส่ วนใหญ่อายุระหว่าง 17- 23 ปี โดยผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ
มากขึ้นในกลุ่ม Gen Y จะให้ความสําคัญต่อการตัดสิ นใจดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่ เกมผ่านส่ วนประสมการตลาด
น้อยลง ทั้งนี้ อาจเกิดจากผูบ้ ริ โภคที่อายุมากขึ้นจะใช้เหตุผลส่ วนตัวอื่นๆ หลายประการมาประกอบการตัดสิ นใจ
ขณะเดี ยวกัน กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดของเกมจะมุ่งเน้นกลุ่มผูบ้ ริ โภคอายุน้อย และอาจตอบโจทย์ความ
สนใจได้ลดน้อยลงถ้าผูบ้ ริ โภคมีอายุมากขึ้นนัน่ เอง
(3) ผูบ้ ริ โภคกลุ่ม Gen Y ในเขตกรุ งเทพมหานคร ส่วนใหญ่ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี โดยผูบ้ ริ โภคที่มี
ระดับการศึกษาสู งขึ้นจะให้ความสําคัญต่อการตัดสิ นใจดาวน์โหลดแอพพลิเคชันเกมผ่านส่ วนประสมการตลาด
น้อยลง ทั้งนี้ ความแตกต่างของระดับการศึกษา จึงมีผลต่อการตัดสิ นใจดาวน์โหลดแอพพลิเคชันเกม ในทุกด้าน
ของส่วนประสมการตลาด ที่แตกต่างกันอาจเกิดจากผูบ้ ริ โภคที่การศึกษาสูงขึ้น มักจะมีกิจกรรมอื่นๆ อาทิเช่น การ
ทํางาน การดูแลครอบครัว การท่องเที่ยว จึงไม่ได้ให้ความสนใจในการดาวน์โหลดแอพพลิเคชันเกม จึงส่ งผลให้
การตัดสิ นใจดาวน์โหลดแอพพลิเคชันเกมผ่านส่วนประสมการตลาดน้อยลง
(4) ส่ วนประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการ ผูบ้ ริ โภคกลุ่ ม Gen Y ในเขตกรุ งเทพมหานคร ให้
ความสําคัญในการตัดสิ นใจดาวน์โหลดแอพพลิ เคชันเกมมากที่ สุด เนื่ องจากมี ค่าเฉลี่ยของการตัดสิ นใจดาวน์
โหลดแอพพลิเคชัน่ เกมมากที่ สุด เมื่อเที ยบกับส่ วนประสมทางการตลาดด้านอื่นๆ โดยให้ความสําคัญกับปั จจัย
ส่ วนบุ ค คลของผูบ้ ริ โภค ในด้านอายุ ระดับ การศึ ก ษา อาชี พ และรายได้ต่ อ เดื อ น อย่างเห็ น ได้ชัดจากผลการ
วิเคราะห์ขา้ งต้น ซึ่งอาจเกิดจากผูบ้ ริ โภค Gen Y จะคํานึงถึงความง่ายไม่ซบั ซ้อนในกระบวนการเล่นเกม การรักษา
ข้อมูลความลับของผูเ้ ล่น หรื อแม้กระทั้งการจัดลําดับในเกมเพื่อให้เกิดการยอมรับในกลุ่มผูเ้ ล่นด้วยกันอีกด้วย
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(5) ส่ วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางในการดาวน์โหลด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบุคคล ด้านการสร้าง
และนําเสนอลักษณะทางกายภาพ และด้านส่ งเสริ มการตลาด มีผลต่อการตัดสิ นใจดาวน์โหลดแอพพลิเคชันเกม
มากเรี ยงตามลําดับ เนื่องจากมีค่าเฉลี่ย Mean ของการตัดสิ นใจดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่ เกมอยูใ่ นระดับปานกลาง
ระหว่างมากที่สุด และน้อยที่สุดนั้น ส่วนประสมทางการตลาดด้านเหล่านี้ ก็ยงั ถือว่ามีความสําคัญมากตามที่กล่าว
ไว้ขา้ งต้น ซึ่ งอาจเกิดจากการให้ความสําคัญในการตัดสิ นใจนั้น จะต้องประกอบจากส่ วนประสมทางการตลาด
หลายด้านประกอบกัน เพื่อส่งผลต่อการตัดสิ นใจของกลุ่มผูบ้ ริ โภค Gen Y ก็เป็ นได้
(6) ส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคาผูบ้ ริ โภคกลุ่ม Gen Y ในเขตกรุ งเทพมหานคร ให้ความสําคัญใน
การตัดสิ นใจดาวน์โหลดแอพพลิเคชันเกมน้อยที่สุด โดยเฉพาะด้านเพศ ที่เพศหญิงที่ให้ความสําคัญด้านราคาเพียง
ด้านเดี ยว เนื่ องจากมี ค่ าเฉลี่ ย Mean ของการตัด สิ น ใจดาวน์โหลดแอพพลิ เคชั่นเกมน้อยกว่าส่ วนประสมทาง
การตลาดด้านอื่นๆ ซึ่ งอาจเกิดจากด้านราคามีผลน้อยสุ ด หากเกิดความพึงพอใจในการดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน
เกมแล้ว ด้านราคาจะเป็ นสิ่ งสุดท้ายที่ผบู ้ ริ โภค Gen Y จะคํานึงถึง

8. ข้ อเสนอแนะ

8.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
ผูป้ ระกอบการธุรกิจพัฒนาแอพพลิเคชันเกมสามารถนําผลการศึกษาในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ได้
(1) ผลการศึ กษาพบว่า กลุ่มผูบ้ ริ โภค Gen Y เพศหญิงจะให้ความสําคัญการตัดสิ นใจดาวน์โหลดแอพ
พลิเคชันเกม โดยพิจารณาจากเรื่ องราคาเป็ นสําคัญ หากผูป้ ระกอบการธุรกิจพัฒนาแอพพลิเคชันเกมจะสร้างแอพ
พลิเคชันเกม เพื่อจับกลุ่มผูบ้ ริ โภค Gen Y เพศหญิงจะต้องพิจารณาถึงความคุม้ ค่า การทํา Promotion ที่ เกี่ยวข้อง
กับราคา เช่น การแจกสิ นค้าฟรี หรื อทดลองเล่นโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย จึ งจะสามารถจับกลุ่มเป้ าหมายข้างต้นให้
สามารถตัดสิ นใจดาวน์โหลดแอพพลิเคชันเกมได้
(2) ผลการศึกษาพบว่า ส่ วนประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการมีความสําคัญในการตัดสิ นใจดาวน์
โหลดแอพพลิเคชันเกมต่อผูบ้ ริ โภคกลุ่ม Gen Y มากที่ สุด หากผูป้ ระกอบการธุ รกิ จพัฒนาแอพพลิเคชันเกมจะ
สร้างแอพพลิเคชันเกมจึงต้องคํานึงถึงด้านกระบวนการเป็ นสําคัญ คือทําให้กระบวนการในการเล่มเกมเป็ นเรื่ องที่
ง่าย มีด่านหรื อ level ที่สามารถพิชิตได้ไม่ยากจนเกินไป รวมถึงมีกระบวนการเอาชนะเกมที่สมเหตุสมผล
(3) ผลการศึ กษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคกลุ่ม Gen Y ที่ กาํ ลังศึกษาอยู่ และมีรายได้ต่อเดื อนตํ่ากว่า 10,000 บาท
รวมถึงอายุระหว่าง 17-23 ปี หากผูป้ ระกอบการธุรกิจพัฒนาแอพพลิเคชันเกมต้องการจับกลุ่มเป้ าหมายดังกล่าว
สามารถใช้ส่วนประสมทางการตลาด ด้านส่งเสริ มการตลาด ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ เพื่อ
ใช้ในการจูงใจผูบ้ ริ โภคกลุ่ม Gen Y ลักษณะตามข้างต้นให้ตดั สิ นใจดาวน์โหลดแอพพลิเคชันเกมได้เป็ นอย่างดี
อาทิ เช่น เปิ ดลงทะเบียนรับไอเทมล่วงหน้าก่อนกมเปิ ดให้บริ การ จัดทําแพคเกทไอเทมพิเศษในราคาพิเศษ การ
จัดทํารี ววิ เกมโดย influencer เพื่อให้เห็นความสวยงามของเกมเป็ นต้น
(4) ผลการศึ ก ษาพบว่า ส่ ว นประสมทางการตลาด ทุ ก ด้านมี ค วามสําคัญ มากถึ ง มากที่ สุ ด สําหรั บ
ผูบ้ ริ โภคกลุ่ม Gen Y โดยในด้านกระบวนการ มีผลต่อการตัดสิ นใจดาวน์โหลดแอพพลิเคชันเกมมากที่ สุดหาก
ผูป้ ระกอบการธุรกิจพัฒนาแอพพลิเคชันเกมต้องการให้ผใู ้ ช้บริ การยังคงเล่นเกมนั้นๆ อย่างต่อเนื่อง และส่ งผลต่อ
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รายได้อย่างยัง่ ยืน จะต้องให้ความสําคัญต่อกระบวนการ อาทิเช่น เกมมีฟังก์ชน่ั การใช้งานง่ายไม่ซบั ซ้อน ความ
รวดเร็ วในการเล่น มีระบบการจัดลําดับของผูเ้ ล่นในเกมและการรักษาข้อมูลส่วนตัวของผูใ้ ช้บริ การเป็ นต้น
8.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
ผูว้ จิ ยั เสนอแนะว่าควรทําการศึกษาเรื่ องการตัดสิ นใจดาวน์โหลดแอพพลิเคชันเกมในกลุ่มผูบ้ ริ โภคอย่าง
ต่อเนื่ อง เนื่ องจากการแข่งขันธุ รกิ จในกลุ่มธุ รกิ จเกี่ ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล มี ความรุ นแรงมาก แต่วฎั จักรชี วิต
ผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle) ค่อนข้างสั้น นอกจากนี้ ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพเพิ่มเติม เพื่อให้การศึกษาใน
ครั้งถัดไปมีความสมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น
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กลยุทธ์ การสื่ อสารการตลาดและภาพลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
ทีม่ ผี ลต่ อการตัดสิ นใจเข้ าศึกษาต่ อของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
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งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์กลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี และสํารวจอิทธิพลของเครื่ องมือสื่ อสารการตลาดและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยั แบบผสมผสาน (Mixed
Method) แบ่งรู ปแบบวิธีวจิ ยั 2 รู ปแบบ ได้แก่ การวิจยั เชิงคุณภาพ(Qualitative Research) และการวิจยั เชิงปริ มาณ
(Quantitative Research) สําหรับระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ เพื่อวิเคราะห์กลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดและภาพลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี โดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิ งลึก การสังเกต และการสํารวจเอกสาร
ขณะที่ระเบียบวิธีวิจยั เชิงปริ มาณใช้สาํ รวจอิทธิพลของเครื่ องมือสื่ อสารการตลาดและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรํ าไพพรรณี ที่ มี ผ ลต่ อการตัด สิ น ใจเข้าศึ กษาต่อ ของนัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี โดยใช้แบบสอบถาม
(Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ชั้นปี ที่ 1 ที่ลงทะเบียน
เรี ยนในปี การศึกษา 2561 จํานวน 400 คน จาก 10 คณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ผลการวิจยั พบว่า
กลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี คือ การตลาดอินเตอร์ เน็ตมีผลต่อการตัดสิ นใจเข้าศึ กษาต่อมากที่ สุด รองลงมาคือ การตลาด
เชิงกิจกรรม และการอุปถัมภ์ทางการศึกษาตามลําดับ ในส่วนของภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
พบว่า นักศึ กษากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เห็นว่าภาพลักษณ์ดา้ นการบูรณาการองค์ความรู ้งานวิจยั สู่ บริ การวิชาการ
เพื่อท้องถิ่น มีผลต่อการตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อมากที่สุด รองลงมาคือ ภาพลักษณ์ดา้ นมหาวิทยาลัยต้นแบบการผลิตครู
และกําลังคนคุณภาพระดับสากล และภาพลักษณ์ ด้านมหาวิทยาลัยสี เขียวที่ เป็ นมิ ตรกับสิ่ งแวดล้อมตามลําดับ
ข้อเสนอแนะเชิ งนโยบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ควรกําหนดนโยบายด้านกลยุทธ์การสื่ อสารการตลาด
โดยมุ่งเน้นการสื่ อสารการตลาดผ่านช่ องทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และควรมุ่งเน้นการสร้ างภาพลักษณ์
ด้านการบูรณาการองค์ความรู ้งานวิจยั สู่บริ การวิชาการเพื่อท้องถิ่น
คําสําคัญ : กลยุทธ์การสื่ อสารการตลาด, ภาพลักษณ์
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ABSTRACT

The objective of this thesis is to analyze marketing communications strategy and brand image
of Rambhai Barni Rajabhat University and to explore the influence marketing communications strategy and
brand image of Rambhai Barni Rajabhat University that affects students’ decision to study in Bachelor’s Degree.
The research conducts mixed methods combining qualitative and quantitative methods. Qualitative
method is utilized for analyzing marketing communications strategy and brand image of Rambhai Barni Rajabhat
University by collecting data from in-depth interview and documentary research. Quantitative method is applied
for exploring the influence of marketing communications strategy and brand image of Rambhai Barni Rajabhat
University that affects students’ decision to be educated in Bachelor’s Degree. The data were collected from
400 registered students in 2018 from 10 faculties. The research shows that the most influential element on students’
decision is the Internet followed by marketing activity and educational sponsorship respectively. In terms of
brand image of Rambhai Barni Rajabhat University, The research shows that the most effective components of
the university brand image on students’ attachment is research for community and academic services to
community followed by the prototype university to produce effective teachers and people through international
level and RBRU green university respectively. As a practical recommendation, it suggests that Rambhai Barni
Rajabhat Universityshould impose policy on communications marketing strategy focusing on communications
marketing strategy via the Internet. In terms of brand image of Rambhai Barni Rajabhat University, a special
attention should be paid to the components, which were found to have a significant effects, such as research
for community and academic services to community as the university determine students’ attachment and
commitment to Rambhai Barni Rajabhat University brand.
Keywords: Marketing Communications Strategy, Brand Image

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

ในปั จจุบนั สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยกําลังเผชิญกับสภาวะปั ญหาอัตราการเกิดที่ลดลง เนื่ องจาก
ประชากรผูส้ ู งอายุมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น จากร้อยละ 8.2 ในปี พ.ศ. 2550 เป็ นร้อยละ 15.6 และในปี พ.ศ. 2580
ประเทศไทยจะก้าวสู่ การเป็ นสังคมผูส้ ูงอายุในที่สุด (เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์. ออนไลน์. 2550) จากสภาพปั ญหา
ดังกล่าวจึงส่ งผลให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่ งต่างประสบกับปั ญหานักศึกษาไม่ครบตามจํานวนที่จะเปิ ดการเรี ยน
การสอนได้ (อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์. ออนไลน์. 2559) ทําให้มหาวิทยาลัยต่างๆ จําเป็ นต้องเร่ งปรับกลยุทธ์ดา้ นต่างๆ
เพื่อดึ งดูดความสนใจของนักศึ กษาให้เข้ามาศึ กษาต่อในมหาวิทยาลัยของตนเอง โดยการนํากลยุทธ์การสื่ อสาร
การตลาดและการสร้างภาพลักษณ์มาใช้เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็ นที่รู้จกั และยอมรับต่อกลุ่มเป้ าหมาย โดยการสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กรให้มีความโดดเด่นที่ แตกต่างจากสถาบันอื่น ๆ เพราะภาพลักษณ์เป็ นสิ่ งที่ อธิ บายถึงตัวตน
ขององค์กร เป็ นภาพที่รวมถึงทุกสิ่ งทุกอย่างเกี่ยวกับองค์กรที่ประชาชนรู ้จกั และเข้าใจ โดยประชาชนจะรับรู ้ได้
จากการสร้างเอกลักษณ์ หรื อสัญลักษณ์ต่างๆ ที่องค์กรสร้างขึ้นมา (Balmer. 2001 ; Frank Jefkins. 1993)
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นอกจากภาพลัก ษณ์ ข ององค์กรที่ โ ดดเด่ น แล้ว กลยุท ธ์ก ารสื่ อ สารการตลาดก็เป็ นอี ก หนึ่ งกลยุท ธ์
ของมหาวิท ยาลัยต่ างๆ ที่ ใช้ใ นการสื่ อ สารกับ กลุ่ ม เป้ าหมายไม่ ว่าจะเป็ นนัก เรี ยน ผูป้ กครอง และโรงเรี ย น
กลุ่มเป้ าหมาย ดังที่ ดอน อี ชูลท์ ปรมาจารย์ดา้ นการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ และคณะ (Schultz and et al.
2001) ได้กล่าวไว้วา่ IMC คือ การนําเครื่ องมือสื่ อสารการตลาดหลากหลายรู ปแบบมาใช้ให้ตรงตามความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภคกลุ่ม เป้ า หมาย เช่น การโฆษณา การส่ งเสริ ม การขาย การประชาสัม พัน ธ์ การใช้พ นักงานขาย
และการตลาดทางตรง เป็ นต้น (Kotler. 2003 ; เสรี วงษ์ม ณฑา. 2547) เพื่อ สื่ อ สารข้อ มูล ขององค์กรไปยัง
กลุ่มเป้ าหมาย โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสื่ อความหมาย สร้างความเข้าใจ สร้างการยอมรับระหว่างกลุ่มเป้ าหมาย
กับองค์กร และมุ่งหวังให้กลุ่มเป้ าหมายเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมตามที่องค์กรกําหนด
มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี เป็ นหนึ่ งในสถาบันอุดมศึกษาที่ ได้รับผลกระทบจากจํานวนนักศึ กษา
ลดลง จากสถิติการสมัครเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาในปี การศึกษา 2560 มีจาํ นวน 4,010 คน แต่ในปี การศึกษา 2561
มีจาํ นวน 2,548 คน ซึ่ งลดน้อยลงถึง 1,462 คน (ข้อมูลสถิติจาํ นวนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ณ วันที่
10 ตุลาคม 2561) ซึ่ งปั จจุบนั มหาวิทยาลัยมีการนํากลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดรู ปแบบต่างๆ มาใช้ในการแข่งขัน
เพื่อดึงดูดนักศึกษาให้เข้ามาศึกษาต่อ ไม่วา่ จะเป็ นการตลาดโดยบุคคล การตลาดทางตรง การตลาดเชิงกิจกรรม
การตลาดอินเตอร์ เน็ต การตลาดออนไลน์ การอุปถัมภ์ทางการศึกษา และการประชาสัมพันธ์ เป็ นต้น นอกจาก
กลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มีการกําหนดภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยไว้
4 ด้าน ได้แก่ ภาพลักษณ์ดา้ นมหาวิทยาลัยในวังแห่ งภาคตะวันออก ภาพลักษณ์ดา้ นมหาวิทยาลัยสี เขียวที่เป็ นมิตร
กับสิ่ งแวดล้อม ภาพลักษณ์ดา้ นมหาวิทยาลัยต้นแบบการผลิตครู และกําลังคนคุณภาพระดับสากล และภาพลักษณ์
ด้านการบูรณาการองค์ความรู ้งานวิจยั สู่บริ การวิชาการเพื่อท้องถิ่น
จากสภาพปั ญหาดังกล่าวข้างต้น ผูว้ ิจยั มีความสนใจที่จะศึกษากลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดและภาพลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี เพื่อนํามาใช้
เป็ นแนวทางพัฒนากลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดและการสร้างภาพลักษณ์ในการดึงดูดนักศึกษาให้เข้ามาศึกษาต่อ
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อวิเคราะห์การใช้กลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
(2) เพื่อวิเคราะห์ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
(3) เพื่อสํารวจอิทธิพลของเครื่ องมือสื่ อสารการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
(4) เพื่อสํารวจภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจเข้าศึ กษาต่อ
ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ ิจยั ได้นาํ มากําหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั
กลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อ
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ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี โดยกรอบแนวคิดด้านกลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดของมหาวิทยาลัย ประยุกต์จาก
แนวคิดและทฤษฎีของ Schultz and et al. (2001) ; Kotler (2003) และเสรี วงษ์มณฑา (2547) ในส่ วนของกรอบ
แนวคิดด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประยุกต์จากแนวคิดและทฤษฎีของ Balmer (2001)
และ Frank Jefkins (1993)

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั กลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
ในการวิจยั เรื่ องนี้ ใช้วธิ ี การวิจยั แบบผสมผสาน (Mixed Methods) โดยแบ่งรู ปแบบการวิจยั ออกเป็ น
2 ส่วน คือ การวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research)
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ศึกษาในการวิจยั คือ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ชั้นปี ที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรี ยนในปี การศึกษา
2561 จํานวน 400 คน จาก 10 คณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
4.3 ข้ อสันนิษฐาน
(1) อิทธิ พลของเครื่ องมือสื่ อสารการตลาด ได้แก่ การตลาดโดยบุคคล การตลาดทางตรง การตลาด
เชิงกิจกรรม การตลาดอินเตอร์ เน็ต และการตลาดออนไลน์ มีผลต่อการตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

746

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

(2) ภาพลัก ษณ์ ข องมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ รํา ไพพรรณี ด้า นมหาวิท ยาลัย สี เ ขี ย ว ที่ เ ป็ นมิ ต รกับ
สิ่ งแวดล้อม และด้านมหาวิทยาลัยต้นแบบการผลิตครู และกําลังคนคุณภาพระดับสากล มีผลต่อการตัดสิ นใจ
เข้าศึกษาต่อของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
4.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ลักษณะของเครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน คือ ส่ วนแรก ใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ
เพื่อวิเคราะห์กลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี โดยเครื่ องมือที่ใช้
ในการวิจยั คือ การสังเกต การสํารวจเอกสาร และการสัมภาษณ์เชิงลึก และนําเสนอรู ปแบบการวิเคราะห์เชิงพรรณนา
(Descriptive Analytical Method) เพื่อตอบวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 และ 2 จากนั้นนําข้อมูลที่ ได้จากการวิเคราะห์ดงั กล่าว
มาเป็ นแนวทางในการพัฒ นาแบบสอบถามในส่ วนที่ สอง เพื่อสํารวจอิทธิ พลของเครื่ องมือสื่ อสารการตลาด
และภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
โดยใช้เครื่ องมือการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อตอบวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 3และ 4
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่งออกเป็ น 2 ส่วนดังนี้ คือ
ส่ วนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการวิจยั เชิ งคุณภาพ ด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodological
Triangulation) จากการสังเกต การศึกษาเอกสาร และการสัมภาษณ์ โดยมีข้ นั ตอนดังนี้ คือ
1. การศึกษาโดยวิธีการสังเกต (Observation) เป็ นการเข้าไปสังเกตการณ์ในการดําเนิ นกิจกรรมต่างๆ
ที่เป็ นการสื่ อสารการตลาดและการสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เช่น การประชุมสัมมนา
ของผูบ้ ริ หาร หรื อการปฏิบตั ิหน้าที่ของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เป็ นต้น โดยใช้วธิ ีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่ วม
2. การศึกษาโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In – Depth Interview) เป็ นการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ผูบ้ ริ หารและบุคลากรที่ มีหน้าที่ รับผิดชอบเกี่ ยวกับการสื่ อสารการตลาดของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
จํานวน 4 คน และผูบ้ ริ หารที่กาํ กับดูแลภาพลักษณ์ในแต่ละด้านของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จํานวน 6 คน
3. การวิเคราะห์เอกสาร (Document Analysis) เป็ นการวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ ยวกับการสื่ อสารการตลาด
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ที่เผยแพร่ ในช่วงปี พ.ศ. 2559 – 2561 เพื่อนํามาใช้เป็ นข้อมูลในการวิเคราะห์
กลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดของมหาวิทยาลัย
4. การนําข้อมูลที่ ได้จากการสังเกต การสัมภาษณ์ เชิงลึก และการศึ กษาข้อมูลเอกสารมาวิเคราะห์
และนําเสนอข้อมูลในรู ปแบบการวิเคราะห์เชิงพรรณนา และนําข้อมูลที่ได้มาสร้างแบบสอบถาม
5. การตรวจสอบความน่ าเชื่อถือของข้อมูลก่อนการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้การตรวจสอบแบบสามเส้า
(Data Triangulation) ในด้านข้อมูลที่ได้จากแหล่งบุคคลเป็ นหลัก รวมทั้งตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีการรวบรวม
ข้อมูล จากการศึกษาเอกสาร การสังเกต และการสัมภาษณ์ โดยผูว้ จิ ยั ได้ตรวจสอบข้อมูลจากการสัมภาษณ์โดยใช้
คําถามเดิมถามซํ้ามากกว่า 1 ครั้งกับบุคคล สถานที่ และเวลาที่แตกต่างกัน คําตอบที่ได้จะเหมือนกัน
ส่วนที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการวิจยั เชิงปริ มาณ โดยมีข้ นั ตอนดังนี้ คือ
1. การใช้เครื่ องมือวิจยั ในการสอบถาม (Questionnaire) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
เป็ นเวลา 2 เดือน ตั้งแต่เดือนกันยายน – ตุลาคม 2561โดยแจกแบบสอบถามจํานวน 400 ชุด ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
โดยอาศัยหลักความน่าจะเป็ น ซึ่ งเป็ นการสุ่ มกลุ่มตัวอย่างที่ทุกๆ คณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มีโอกาส

747

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

ถูกสุ่ มเป็ นกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั อย่างเท่าเทียมกัน โดยสุ่ มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ด้วยการสุ่ มแบบแบ่งชั้น
ซึ่ งจะได้กลุ่มตัวอย่างตามสัดส่ วนของนักศึกษาทุกคณะ เมื่อได้กลุ่มตัวอย่างแล้วจะใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างโดยใช้
ความสะดวก เพื่อสอบถามข้อมูลจากนักศึกษาที่พบเป็ นคนแรกในคณะนั้นๆ
2. แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อสํารวจอิทธิ พลของเครื่ องมือสื่ อสารการตลาดและภาพลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี จํานวน 1 ฉบับ
แบ่งเป็ น 4 ส่ วน ประกอบด้วย (1) แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานส่ วนบุคคลของนักศึกษา (2) แบบสอบถามความคิดเห็ น
เกี่ยวกับอิทธิ พลของเครื่ องมือสื่ อสารการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี (3) แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี (4) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
3. การทดสอบเครื่ องมือในการศึกษา งานวิจยั นี้ ได้มีการตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม
จากการนําแบบสอบถามเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ และผูเ้ ชี่ ยวชาญจํานวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบ
ความเที่ ยงตรงตามโครงสร้ า งและเนื้ อ หา และทดสอบความเชื่ อ มัน่ โดยการนําแบบสอบถามที่ ได้ไปใช้ก ับ
กลุ่มประชากรตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ชั้นปี ที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตจันทบุรี จํานวน 40 คน เพื่อทดสอบความเข้าใจ หลังจากนั้นจึงนํามาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมัน่ โดยใช้
สูตรสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ของครอนบาค
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
เมื่อได้ขอ้ มูลจากการแจกแบบสอบถามครบถ้วนแล้ว ผูว้ จิ ยั ตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์
ของแบบสอบถาม และนําแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาทําการลงรหัส (Coding) จากนั้นวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาํ เร็ จรู ปทางสถิติและนําเสนอผลการวิเคราะห์ในรู ปตารางข้อมูลพร้อมคําบรรยายและอภิปรายผล ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ชั้นปี ที่ 1 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี ทั้ง 10 คณะ เป็ นลักษณะแบบตรวจสอบรายการ และแบบปลายเปิ ด จํานวน 6 ข้อ เกี่ยวกับ เพศ ภูมิลาํ เนา
คณะที่ศึกษา กิจกรรมยามว่าง การเปิ ดรับสื่ อออนไลน์ และเฟสบุ๊ค แฟนเพจที่สนใจ
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับอิทธิ พลของเครื่ องมือสื่ อสารการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อ
ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เป็ นลักษณะแบบมาตราส่ วนประมาณค่า จํานวน 18 ข้อ
เกี่ยวกับเครื่ องมือสื่ อสารการตลาดโดยบุคคล, การตลาดทางตรง, การตลาดเชิงกิจกรรม, การตลาดอินเตอร์ เน็ต,
การตลาดออนไลน์, การอุปถัมภ์ทางการศึกษา และการประชาสัมพันธ์
ส่ วนที่ 3 ความคิดเห็ นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจ
เข้าศึกษาต่อของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี เป็ นลักษณะแบบมาตราส่ วนประมาณค่า จํานวน 12 ข้อ เกี่ยวกับภาพลักษณ์
ด้านมหาวิทยาลัยในวังแห่งภาคตะวันออก, ด้านมหาวิทยาลัยสี เขียว ที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม, ด้านมหาวิทยาลัยต้นแบบ
การผลิตครู และกําลังคนคุณภาพระดับสากล และด้านการบูรณาการองค์ความรู ้งานวิจยั สู่บริ การวิชาการเพื่อท้องถิ่น
ส่ วนที่ 4 ความคิ ดเห็ นและข้อเสนอแนะอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวกับอิ ทธิ พลของเครื่ องมื อสื่ อสารการตลาด
และภาพลัก ษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรํา ไพพรรณี ที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจเข้าศึ กษาต่อของนัก ศึ กษาระดับ
ปริ ญญาตรี มีลกั ษณะเป็ นคําถามแบบปลายเปิ ด
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5. สรุ ปผลการวิจัย

จากการศึกษากลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ที่มีผล
ต่อการตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1. ผลการวิจยั พบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มีการใช้กลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดทั้งหมด
7 เครื่ องมือ ประกอบด้วยการตลาดโดยบุคคล, การตลาดทางตรง, การตลาดเชิงกิจกรรม, การตลาดอินเตอร์เน็ต,
การตลาดออนไลน์, การอุปถัมภ์ทางการศึกษา และการประชาสัมพันธ์ โดยแบ่งเป็ นเครื่ องมือหลัก 5 เครื่ องมือ
ได้แก่ การตลาดโดยบุคคล, การตลาดทางตรง, การตลาดเชิ งกิจกรรม, การตลาดอินเตอร์ เน็ต และการตลาดออนไลน์
ในส่ วนของเครื่ องมือเสริ มอีก 2 เครื่ องมือ ได้แก่ การอุปถัมภ์ทางการศึ กษา และการประชาสัมพันธ์ และจาก
การสํารวจอิทธิ พลของเครื่ องมือสื่ อสารการตลาดของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจ
เข้าศึกษาต่อของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี พบว่า นักศึกษากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เห็นว่า การตลาดอินเตอร์ เน็ต
มี ผลต่อการตัดสิ นใจเข้า ศึ กษาต่อมากที่ สุด อันดับที่ 2 คื อ การตลาดเชิ ง กิ จกรรม อัน ดับที่ 3 คื อ การอุปถัม ภ์
ทางการศึกษา อันดับที่ 4 คือ การประชาสัมพันธ์ อันดับที่ 5 คือ การตลาดทางตรง อันดับที่ 6 คือ การตลาดโดยบุคคล
และอันดับสุดท้าย คือ การตลาดออนไลน์
2. ผลการวิจยั พบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี กาํ หนดภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยไว้ 4 ด้าน ได้แก่
ภาพลักษณ์ดา้ นมหาวิทยาลัยในวังแห่ งภาคตะวันออก, ภาพลักษณ์ดา้ นมหาวิทยาลัยสี เขียวที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม,
ภาพลักษณ์ดา้ นมหาวิทยาลัยต้นแบบการผลิตครู และกําลังคนคุณภาพระดับสากล และภาพลักษณ์ดา้ นการบูรณาการ
องค์ความรู ้งานวิจยั สู่บริ การวิชาการเพื่อท้องถิ่น และจากการสํารวจภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี พบว่า นักศึกษากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เห็ นว่า
ภาพลักษณ์ดา้ นการบูรณาการองค์ความรู ้งานวิจยั สู่ บริ การวิชาการเพื่อท้องถิ่น มีผลต่อการตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อ
มากที่ สุ ด อันดับ ที่ 2 คื อ ภาพลักษณ์ ด้า นมหาวิทยาลัย ต้น แบบการผลิ ตครู และกําลัง คนคุ ณ ภาพระดับสากล
อันดับ 3 คือ ภาพลักษณ์ดา้ นมหาวิทยาลัยสี เขียว ที่ เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม และอันดับสุ ดท้าย คือ ภาพลักษณ์
ด้านมหาวิทยาลัยในวังแห่งภาคตะวันออก

6.อภิปรายผล

จากการศึกษากลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ที่มีผล
ต่อการตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สามารถอภิปรายผล ได้ดงั นี้
สํา หรั บ กรณี ก ารศึ ก ษาและสํารวจอิ ท ธิ พลของเครื่ อ งมื อ สื่ อ สารการตลาดของมหาวิทยาลัย ราชภัฏ
รําไพพรรณี ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สรุ ปผลการวิจยั 3 อันดับแรก ได้แก่
การตลาดอินเตอร์เน็ต, การตลาดเชิงกิจกรรม และการอุปถัมภ์ทางการศึกษา สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
กลยุท ธ์การสื่ อสารการตลาดผ่านช่องทางอิน เตอร์ เน็ตของมหาวิทยาลัย (www.rbru.ac.th) มีผ ลต่อ
การตัดสิ นใจเข้าศึ กษาต่อของนักศึ กษามากที่ สุด ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ดลธร เพ็ชรณสังกุล (2556)
ที่ ศึกษาเกี่ ยวกับปั จจัยการสื่ อสารทางการตลาดที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกศึ กษาต่อสาขาวิชาการสื่ อสารดิ จิทัล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มนักศึกษาปริ ญญาตรี เปิ ดรับข้อมูลจากสื่ ออินเตอร์เน็ต
มากที่ สุด โดยเนื้ อหาที่ เปิ ดรับคือ เนื้ อหาเกี่ยวกับหลักสู ตร สาเหตุที่เปิ ดรับข้อมูลข่าวสารเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจ
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เลือกศึกษาต่อ กลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดเชิงกิจกรรม มีผลต่อการตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาเป็ นอันดับ
ที่ 2 โดยนัก ศึ กษาให้ค วามสนใจกิ จ กรรมในรู ป แบบ RBRU Open House และ RBRU บุ ก โรงเรี ย นรั บ ตรง
ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ พรพรรณ สุ ขน้อย (2556) ที่ ศึกษาเกี่ ยวกับเครื่ องมือสื่ อสารการตลาดเชิ งบูรณาการ
(IMC) ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาสื่ อมวลชนศึกษา คณะวารสารศาสตร์ และสื่ อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับทราบข้อมูลข่าวสารจากกิจกรรม
การเปิ ดบ้าน (Open House) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดผ่านการอุปถัมภ์
ทางการศึ กษามี ผลต่ อการตัดสิ นใจเข้าศึ ก ษาต่ อของนักศึ กษาเป็ นอัน ดับสุ ดท้าย โดยนักศึ กษาให้ค วามสนใจ
เกี่ ยวกับการให้ทุนการศึ กษาสําหรับนักศึ กษาเรี ยนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ อินท์อร
ไตรศักดิ์ (2557) ที่ ศึกษาเกี่ ยวกับการสื่ อสารการตลาดแบบบู รณาการที่ มีผลต่อการตัดสิ น ใจเข้าศึ กษาต่อของ
นักศึกษาในสํานักงานการอาชีวศึกษา จังหวัดนครราชสี มา ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เห็นว่า การแจก
ทุนเรี ยนฟรี สําหรับเด็กที่ เรี ยนดี และบ้านยากจนมีผลต่อการตัดสิ นใจเข้าศึ กษาต่อมากที่ สุด จากการอภิปรายผล
เกี่ ยวกับ อิ ท ธิ พ ลของเครื่ อ งมื อ สื่ อ สารการตลาดของมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ รําไพพรรณี สอดคล้อ งกับ แนวคิ ด
และทฤษฎี ของ Schultz and et al. (2001) ; Kotler (2003) และเสรี วงษ์มณฑา (2547) ที่ วา่ การสื่ อสารการตลาด
เป็ นการนํ า เครื่ อ งมื อ สื่ อ สารการตลาดหลากหลายรู ป แบบมาใช้ใ ห้ ต รงตามความต้อ งการของผู ้บ ริ โภค
กลุ่มเป้ าหมาย เช่น การโฆษณา การส่ งเสริ มการขาย การประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวสาร การใช้พนักงานขาย
และการตลาดทางตรง เป็ นต้น เพื่ อ สื่ อ สารข้อ มู ล ขององค์ก รไปยัง กลุ่ ม เป้ า หมาย โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์
เพื่อ สื่ อ ความหมาย สร้ า งความเข้า ใจ สร้ า งการยอมรั บ ระหว่า งกลุ่ม เป้ า หมายกับ องค์ก ร และมุ่ง หวัง ให้
กลุ่มเป้ าหมายเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมตามที่องค์กรกําหนด
สําหรับการศึ กษาและสํารวจภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจ
เข้าศึ กษาต่อของนักศึ กษาระดับปริ ญญาตรี สรุ ปผลการวิจยั 3 อันดับแรก ได้แก่ ภาพลักษณ์ดา้ นการบูรณาการ
องค์ความรู ้งานวิจยั สู่ บริ การวิชาการเพื่อท้องถิ่น, ภาพลักษณ์ดา้ นมหาวิทยาลัยต้นแบบการผลิตครู และกําลังคน
คุณภาพระดับสากล และภาพลักษณ์ดา้ นมหาวิทยาลัยสี เขียว ที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
ภาพลักษณ์ดา้ นการบูรณาการองค์ความรู ้งานวิจยั สู่ บริ การวิชาการเพื่อท้องถิ่น มีผลต่อการตัดสิ นใจ
เข้าศึกษาต่อของนักศึกษามากที่สุด โดยนักศึกษาให้ความสนใจในด้านการเป็ นมหาวิทยาลัยที่มุ่งสร้างงานวิจยั
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และการเป็ นมหาวิทยาลัยที่นาํ องค์ความรู ้ลงสู่ การให้บริ การวิชาการเพื่อท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจยั ของ ตราจิ ตต์ เมืองคล้าย (2556) ที่ศึกษาเกี่ ยวกับภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบูรพาตามทัศนะของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนสาธิ ตพิบูลบําเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา ผลการศึกษาพบว่า นักเรี ยนมีทศั นะเกี่ยวกับ
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยด้านความศรัทธาในเรื่ องมหาวิทยาลัยเป็ นสถาบันการศึกษาที่ชุมชนมีความภาคภูมิใจ
มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านความเชื่อถือในเรื่ องคณาจารย์ผสู ้ อน และด้านการยอมรับในเรื่ องมหาวิทยาลัยมีการทํา
กิจกรรมร่ วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง ภาพลักษณ์ดา้ นมหาวิทยาลัยต้นแบบการผลิตครู และกําลังคนคุณภาพระดับ
สากล มีผลต่อการตัดสิ นใจเข้าศึ กษาต่อของนักศึ กษาเป็ นอันดับที่ 2 โดยนักศึกษาให้ความสนใจในด้านคุณภาพ
ของหลักสู ตร ศักยภาพของอาจารย์ผูส้ อน และคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัย ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ
อภิชจั พุกสวัสดิ์ (2555) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการสํารวจภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ : ศึกษา
กรณี 25 โรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษาพบว่า ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
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ในภาพรวมเป็ นภาพลักษณ์เชิ งบวก กล่าวคือ ความมีชื่อเสี ยง ความมัน่ คงของมหาวิทยาลัย การจัดการเรี ยนการสอน
รวมถึงความเป็ นสากลของมหาวิทยาลัย และภาพลักษณ์ดา้ นมหาวิทยาลัยสี เขียว ที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม มีผลต่อ
การตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาเป็ นอันดับสุดท้าย โดยนักศึกษาให้ความสนใจในด้านการเป็ นมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสี เขียวที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม อันดับ 1 ของประเทศ อันดับ 4 ของมหาวิทยาลัยไทย และอันดับ 122 ของ
มหาวิทยาลัยโลก ด้านอาคารสถานที่สะอาด ปลอดภัย เหมาะกับการเรี ยนการสอน และด้านการเป็ นมหาวิทยาลัย
น่ าเรี ยนอันดับต้นๆ ของประเทศ ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ มนตรี สังข์ทอง และคณะ (2557) ที่ ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิ ดรับข่าวสารกับภาพลักษณ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุ วรรณภูมิ” ผลการศึกษาพบว่า นักเรี ยนกลุ่มเป้ าหมายมีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์โดยรวมอยูใ่ นระดับ
เชิงบวก เรี ยงตามอันดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านภูมิทศั น์และสิ่ งอํานวยความสะดวก ด้านบทบาททางสังคม
และด้านบทบาทบุคลากร จากการอภิปรายผลเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี สอดคล้อง
กับแนวคิดของ Balmer (2001) และ Frank Jefkins (1993) ที่วา่ ภาพลักษณ์ คือ สิ่ งที่อธิ บายถึงตัวตนขององค์กร
เป็ นภาพที่รวมถึงทุกสิ่ งทุกอย่างเกี่ยวกับองค์กรที่ประชาชนรู ้จกั และเข้าใจ โดยประชาชนจะรับรู ้ได้จากการสร้าง
เอกลักษณ์ หรื อสัญลักษณ์ต่างๆ ที่องค์กรสร้างขึ้นมา

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) ข้อเสนอแนะเชิ งนโยบายมหาวิท ยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ควรกํา หนดนโยบายด้านกลยุท ธ์
การสื่ อสารการตลาด โดยมุ่งเน้นการสื่ อสารการตลาดผ่านช่องทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย การทําการตลาด
เชิ งกิ จกรรมรู ปแบบ RBRU Open House และ RBRU บุ กโรงเรี ยนรั บตรง รวมถึ งการอุปถัมภ์ทางการศึ กษา
และในส่ วนของการสร้ างภาพลักษณ์ น้ ัน มหาวิท ยาลัยควรมุ่ งเน้น ภาพลักษณ์ ด้านการบู รณาการองค์ความรู ้
งานวิจยั สู่บริ การวิชาการเพื่อท้องถิ่น ภาพลักษณ์ดา้ นมหาวิทยาลัยต้นแบบการผลิตครู และกําลังคนคุณภาพระดับ
สากล และภาพลักษณ์ดา้ นมหาวิทยาลัยสี เขียว ที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
(2) ข้อเสนอแนะหน่ วยงานที่ มีหน้าที่ กาํ กับดู แล 1) สํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีหน้าที่กาํ กับดูแลเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ดังนั้น เว็บไซต์ควรมีความทันสมัย มีเนื้ อหาที่ครอบคลุมครบถ้วน
ทั้งในด้านวิชาการ วิจยั และบริ การวิชาการ ตลอดจนสามารถเข้าถึงได้ง่าย 2) การทําการตลาดเชิงกิจกรรมในรู ปแบบ
RBRU Open House และ RBRU บุกโรงเรี ยนรับตรง ควรมีการบูรณาการทํางานร่ วมกันของทุกภาคส่ วน ไม่วา่ จะเป็ น
คณะ ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ และฝ่ ายแนะแนว กองบริ การการศึกษา โดยมีกองบริ การการศึกษาเป็ นหน่วยงานหลัก
ในการกํากับดู แลเรื่ องดังกล่าว รวมถึ งมหาวิทยาลัยควรกําหนดปฏิ ทินการทําการตลาดเชิ งกิ จกรรมที่ ชัดเจน
เพื่อให้แต่ละหน่วยงานสามารถดําเนิ นการไปได้ในทิศทางเดี ยวกัน 3) มหาวิทยาลัยควรจัดสรรทุนการศึกษาสําหรับ
นักศึ กษาที่ เรี ยนดี แต่ขาดทุนทรัพย์ให้เพิ่มมากขึ้น ในส่ วนของภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
1) ภาพลักษณ์ดา้ นการบูรณาการองค์ความรู ้งานวิจยั สู่บริ การวิชาการเพื่อท้องถิ่น ทุกคณะของมหาวิทยาลัยควรผลิต
งานวิจยั ที่มีคุณภาพสามารถตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นได้อย่างแท้จริ ง และมหาวิทยาลัยต้องนํา
ผลงานวิจยั นั้นไปให้บริ การวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่นนั้นๆ 2) ภาพลักษณ์ดา้ นมหาวิทยาลัยต้นแบบการผลิตครู
และกําลังคนคุณภาพระดับสากล มหาวิทยาลัยต้องเร่ งพัฒนาทุ กหลักสู ตรให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่
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มหาวิทยาลัยและสภาวิชาชีพกําหนด รวมถึงพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ผสู ้ อนให้มีความรู ้ความเชี่ยวชาญในสาขา
ที่สอนอย่างแท้จริ ง เพื่อนําความรู ้ดงั กล่าวมาผลิตบัณฑิตนักปฏิบตั ิ ที่คิดได้ ทําเป็ น แก้ปัญหาได้อย่างเป็ นระบบ
และเป็ นบัณฑิตที่เป็ นที่ตอ้ งการของสังคมและตลาดแรงงานทั้งในระดับประเทศและระดับสากล 3) ภาพลักษณ์
ด้านมหาวิทยาลัยสี เขียว ที่ เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ผูบ้ ริ หาร บุ คลากร และนักศึ กษาของมหาวิทยาลัยต้องให้
ความร่ วมมือในการขับเคลื่อนการเป็ นมหาวิทยาลัยสี เขียวที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม โดยการลดใช้พลังงานทุกชนิ ด
รวมถึงเดินหรื อปั่ นจักรยานแทนการใช้รถยนต์หรื อรถจักรยานยนต์ เพื่อดํารงไว้ซ่ ึ งการเป็ นมหาวิทยาลัยน่าเรี ยน
อันดับต้นๆ ของประเทศ และการเป็ นมหาวิทยาลัยราชภัฏต้นแบบด้านการรักษาสิ่ งแวดล้อมระดับโลก
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
ศึ กษากลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
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การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ คือ (1) เพื่อศึกษาการรับรู ้ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าตรา
ยีห่ อ้ ที่ได้รับสิ ทธิ์ในการเป็ นผูส้ นับสนุนหลักอย่างเป็ นทางการในการแข่งขันฟุตบอลปี 2018: กรณี ศึกษาเครื่ องดื่ม
โค๊ก (2) เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าตรายี่ห้อที่ได้รับสิ ทธิ์ ในการเป็ นผูส้ นับสนุน
หลักอย่างเป็ นทางการในการแข่งขันฟุตบอลปี 2018 : กรณี ศึกษาเครื่ องดื่มโค๊ก การเก็บข้อมูลในการวิจยั ครั้งนี้เป็ น
การใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบสะดวก จํานวน 609 คน ด้วยแบบสอบถามที่ผูจ้ ยั สร้างขึ้นมีค่าความตรงเชิงเนื้ อหา
0.80 โดยมีการวิเคราะห์ผลด้วยสถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าทีสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ และ
การวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุแบบขั้นตอน
ผลการวิจยั พบว่า (1) การรับรู ้ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าตรายี่ห้อที่ ได้รับสิ ทธิ์ ในการ
เป็ นผูผ้ สู ้ นับสนุนหลักอย่างเป็ นทางการในการแข่งขันฟุตบอลปี 2018: กรณี ศึกษาเครื่ องดื่มโค๊ก อยูใ่ นระดับมาก
ได้แ ก่ ในภาพรวมอยู่ใ นระดับมาก ( x�= 3.81) เมื่ อ พิ จ ารณาด้า นทั้งด้า น ได้แ ก่ ภาพลัก ษณ์ ส่ ง เสริ ม การขาย
(Promotion) อยูใ่ นระดับมาก (x�= 3.90) ภาพลักษณ์ช่องทางการจัดจําหน่ าย (Place) อยูใ่ นระดับมาก (x� = 3.85)
ภาพลักษณ์ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) อยู่ในระดับมาก (x�= 3.80) ภาพลักษณ์ ด้านราคา (Price) อยู่ในระดับมาก
(x� = 3.70) ตามลําดับ
โดยสมการสามารถเขี ยนได้ดังนี้ Y (พฤติ กรรมการตัดสิ นใจ) = 1.19 + 0.23 X4 + 0.55 X5 + 0.50 X6
+ 0.50X7 โดยสมการมีอาํ นาจในการพยากรณ์เท่ากับร้อยละ 65
คําสําคัญ : การรับรู ้, พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อ, กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด, ผูส้ นับสนุนกีฬา
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ABSTRACT
The purpose of this research was to (1) to study the perceptions with consumer purchasing intention
behavior on main official sponsor with world cup 2018: A case study of coke beverage (2) to study the factors
affected consumer purchasing intention behavior on main official sponsor with world cup 2018: A case study of
coke beverage. The data collected in this research were 609 convenient sampling methods. The questionnaire
was constructed by the researcher with 0.80 content validity. The data were analyzed by means of percentage,
mean, standard deviation the value of statistics used in the analysis. And multi-regression analysis.
The results of this research are as follows: (1) to study the perceptions with consumer purchasing
intention behavior on main official sponsor with world cup 2018: A case study of coke beverage. The level at the
overall at the high level (x� = 3.81), Promotion was at a high level (x�= 3.90). Place was at a high level (x�= 3.85).
Product at a high level (x�= 3.80). The price was very high (x�= 3.70), respectively.
The equation can be written as Y (decision behavior) = 1.19 + 0.23 X4 + 0.55 X5 + 0.50 X6 + 0.50X7.
The equation of power to predict 65%.
KEYWORDS : Perception, Decision Making, Marketing Mixed Strategies, Sports Sponsors

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

การแข่งขันฟุตบอลโลกที่จดั ขึ้นในปี ค.ศ. 2018 มีประเทศรัสเซียเป็ นเจ้าภาพเป็ นการจัดการแข่งขันครั้งที่
21 โดยมีการจัดการแข่งขันขึ้นทุกๆ รอบ 4 ปี ฟุตบอลโลก ถือเป็ นการแข่งขันกีฬาที่มีผูช้ มมากที่สุด ปั จจุบนั การ
ถ่ายทอดสดการแข่งขันผ่านสื่ อโทรทัศน์ ถือเป็ นรายการเพื่อกี ฬาที่มีผชู ้ มมากที่ สุด และด้วยจํานวนของผูช้ มที่มี
มากมายมหาศาลดังกล่าว จึงเป็ นการจุดประกายความคิดในหมู่นกั การตลาดที่จะอาศัยช่วงเวลาที่ผบู ้ ริ โภคจํานวน
มากมารวมตัวกัน เป็ นโอกาสทองในการสื่ อข้อมูลข่าวสารทางการตลาด ตลอดจนการจัดกิ จกรรม เพื่อกระตุน้
และเพิ่มประสิ ทธิผลทางการตลาดขึ้น
อนึ่ ง นอกจากจํานวนผูต้ ิ ดตามชมการแข่งขันที่ มีมากมายมหาศาลแล้ว ในสถานการณ์ จริ งยังพบว่า
ระหว่างช่ วงเวลาที่ มีการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกนั้น ได้เกิ ดความเคลื่ อนไหว และความเปลี่ ยนแปลงของ
พฤติกรรมในหมู่มวลผูบ้ ริ โภค ซึ่ งเกิดขึ้นกับทั้งผูส้ นใจติดตามชมฟุตบอล และกับผูบ้ ริ โภคโดยทัว่ ไปด้วย ไม่วา่
จะเป็ นพฤติกรรมระหว่างการชมรายการ/นอกเวลาการชมรายการ โดยจะมีรูปแบบ และวิถีการบริ โภคสิ นค้า
หลากหลายชนิ ดขึ้น ปริ มาณการบริ โภคที่เพิ่มขึ้น เช่น การบริ โภคระหว่างชมรายการ การสังสรรค์ชมรายการทั้ง
ในบ้าน นอกบ้าน การใช้อุปกรณ์การสื่ อสารต่างๆ มากขึ้นเป็ นต้นสถานการณ์ที่เกิ ดขึ้นดังกล่าว ทําให้นักการ
ตลาดมองเห็นถึงโอกาสที่จะทําการรณรงค์ในช่วงเวลานั้น จึงเกิดการวางแผนทางการตลาด และการสร้างกิจกรรม
พิเศษต่างๆ เพื่อจู งใจและกระตุน้ ให้เกิ ดการบริ โภคผลิ ตภัณฑ์ และธุ รกิ จต่างหาโอกาสนําเสนอออกสู่ สายตา
ผูบ้ ริ โภคผ่านทางมหกรรมกีฬาอันยิง่ ใหญ่น้ ี
การเป็ นผูส้ นับสนุ นหลักอย่างเป็ นทางการก่ อให้เกิ ดผลด้านการเพิ่มยอดขายให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่ อง
โดยมาจากการเป็ นผูส้ นับสนุนทางการกีฬาหลากหลายชนิ ดในโอกาสต่างๆ การสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวทั้ง
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ระดับ ภายในและระหว่า งประเทศรวมทั้ง การสร้ า งกิ จ กรรมต่ า งๆทางการตลาดแบบบู ร ณาการ ทั้ง หมดนี้
ดํา เนิ นการโดยผ่านองค์ก รกี ฬ า และองค์กรธุ รกิ จของทั้ง ภาครั ฐและเอกชน (Ghanem & Ashkenazy,1993;
Venderberg 2000) โคคาโคล่าหรื อโค้ก ในฐานะแบรนด์ที่ได้รับอนุญาตให้เป็ นผูส้ นับสนุนฟุตบอลโลกอย่างเป็ น
ทางการมาเป็ นระยะเวลาอันยาวนาน มีการทําสัญญาผูกพันยาวไกลถึง 16 ปี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2006 - ค.ศ. 2022 (หาก
มองย้อนหลังกลับไปในอดี ต โค้กเป็ นผูส้ นับสนุ นรายใหญ่ของฟี ฟ่ ามาตั้ง แต่ ค.ศ. 1950 นับว่าเป็ นผูใ้ ห้ก าร
สนับสนุนที่ยาวนานที่สุดในบรรดาผูส้ นับสนุนทั้งหมด) ย่อมมองเห็นโอกาสแห่งเม็ดเงินจํานวนมากมายมหาศาล
อันเกิ ดจากการบริ โภคของผูค้ นในช่วงของการแข่งขันฟุตบอล ซึ่ งธุ รกิ จขนาดใหญ่ที่ได้รับการรับรองให้เป็ น
ผูส้ นับสนุ นหลักอย่างเป็ นทางการ (Official main sponsor) จะมีการทําสัญญา และได้รับสิ ทธิ พิเศษในรู ปแบบ
ต่างๆ พี่สินค้าอื่นไม่ได้รับ
การวิจยั ครั้งนี้ จึงเป็ นการศึกษาเพื่อทราบว่า หากสิ นค้าเป็ นตรายีห่ อ้ ที่ได้รับการรับรองว่าเป็ นผูส้ นับสนุน
หลัก อย่า งเป็ นทางการแล้ว จะมี ผ ลกระทบหรื อ ปั จจัย ใดบ้า งที่ ส่ งผลต่ อการตัด สิ นใจเลื อ กซื้ อ สิ น ค้านั้นของ
ผูบ้ ริ โภคในช่วงเวลานั้นหรื อไม่ อย่างไร การเลือกศึ กษา จากกรณี ศึกษาผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่ มโค้ก ด้วยเหตุที่เป็ น
ผลิตภัณฑ์ที่เป็ นที่รู้จกั กันอย่างแพร่ หลาย และยังเป็ นผูส้ นับสนุนหลักอย่างเป็ นทางการในการแข่งขันฟุตบอลโลก
ปี ค.ศ. 2018 รายเดียว ในประเทศผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่มที่ปราศจากแอลกอฮอล์

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อศึ กษาการรับรู ้ภาพลักษณ์ส่วนประสมการตลาดของสิ นค้าที่ ใช้ตรายี่ห้อจากผูส้ นับสนุ นหลัก
อย่างเป็ นทางการในกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลโลกปี 2018: กรณี ศึกษาเครื่ องดื่มโค๊ก
(2) เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้า ตรายี่ห้อ ที่ ไ ด้รั บ สิ ท ธิ์ ในการเป็ น
ผูส้ นับสนุนหลักอย่างเป็ นทางการในการแข่งขันฟุตบอลโลกปี 2018 : กรณี ศึกษาเครื่ องดื่มโค้ก

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ (Personal Data)
- เพศ - อายุ - อาชีพ - สถานภาพ- การศึกษา - รายได้
- ความนิยมในกีฬาฟุตบอล

กพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้ าตรายี่ห้อที่
ได้รับสิ ทธิ์ในการเป็ นผู้สนับสนุนหลักอย่ างเป็ น
ทางการในการแข่ งขันฟุตบอลโลกปี 2018

การรับรู้ ภาพลักษณ์ ในส่ วนประสมทางการตลาดของ
ตราสิ นค้ า (Brand Image with Marketing Mixed)
- ภาพลักษณ์ดา้ นผลิตภัณฑ์ (Product)
- ภาพลักษณ์ดา้ นราคา (Price)
- ภาพลักษณ์ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place)
- ภาพลักษณ์ส่งเสริ มการขาย (Promotion)

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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สมมุตฐาน

(1) การรับรู ้ภาพลักษณ์ส่วนประสมการตลาดของสิ นค้าที่ ใช้ตรายี่ห้อจากผูส้ นับสนุ นหลักอย่างเป็ น
ทางการในกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลโลกปี 2018: กรณี ศึกษาเครื่ องดื่มโค๊ก มีความแตกต่างกัน
(2) ปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าตรายีห่ ้อที่ได้รับสิ ทธิ์ ในการเป็ นผูส้ นับสนุนหลัก
อย่างเป็ นทางการในการแข่งขันฟุตบอลโลกปี 2018 : กรณี ศึกษาเครื่ องดื่มโค้ก มีความสัมพันธ์กนั หรื อไม่

4. แนวคิดและทฤษฎีทรี่ ับรอง

1. แนวคิดด้ านกลยุทธ์ ส่วนประสมของการตลาด (Marketing Mix Strategies)
เป็ นศาสตร์ พ้ืนฐานทางการตลาดที่ นกั การตลาดนํามาพิจารณาประกอบการตัดสิ นใจวางแผนทางการ
ตลาด โดยมี ความสัมพันธ์กับงานด้านการสื่ อสารทางการตลาด อันเป็ นตัวกระตุน้ เร้ าให้เกิ ดการตัดสิ นใจซื้ อ
(Kotler 2003 : อ้างใน อุไรวรรณ แย้มนิยม, 2550)
Product Strategies
Marketing Mix
Strategies

Price Strategies

Advertising

Place Strategies

Public Relations

Promotion Strategies

Personal Selling

Marketing
Communication

Direct Marketing
Sales Promotion
ภาพ 2 แนวคิดด้านส่วนประสมทางการตลาด
2. แนวคิดเกีย่ วกับขั้นตอนความพร้ อมของผู้ซื้อ (Buyer – Readiness Stage)
เมื่อผูท้ าํ การสื่ อสารการตลาด ต้องการการตอบสนองสุดท้ายจากผูซ้ ้ือคือการซื้อ ผูส้ ื่ อสารจึงต้องทราบว่า
ขณะนั้นลูกค้าเป้ าหมายอยูใ่ นขั้นตอนใดในขั้นตอนความพร้อมของผูซ้ ้ือ (ชวนวล คณานุกลุ , 2553)
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ความรับรู ้และความเข้าใจ

การรับรู ้

ความชื่นชอบ

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

ความพอใจ

ความเชื่อมัน่

การซื้อ

ภาพ 3 ขั้นตอนความพร้อมของผูซ้ ้ือ
3. แนวคิดเกีย่ วกับกลยุทธ์ การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing
Communication Strategies)
Duncan (2005) ได้ให้ความหมายของการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการว่า คือ การรวบรวมทุกรู ปแบบ
ของการนําเสนอข่าวสารให้ทาํ งานร่ วมกันอย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยมีเงื่อนไข คือ
1. การสื่ อสารด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง (Right Information) 2. การสื่ อถูกคน (Right People)
3. ใช้แหล่งข่าวสารที่ถูกต้อง (Right Sources)
4. สื่ อถูกเวลา (Right Time)
4. แนวความคิดเกีย่ วกับการสื่ อสารให้ เกิดพฤติกรรม (Communication to Behavior)
นักการตลาด เชื่อว่า การสื่ อสารการตลาดให้บุคคลรู ้จกั สนใจ และมีทศั นคติที่ดี จะนํามาซึ่งความตั้งใจ
ในการซื้อ โดยดําเนินการผ่าน 3 ขั้นตอน คือ แบบจําลองลําดับขั้นผลกระทบของ Lavidge และ Steiner 1961)
4.1 การสร้างการรับรู ้(Cognitive Stage) 4.2 การสร้างความพอใจและความต้องการ (Affective Stage)
4.3 พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อ (Behavioral Stage)
ด้านพฤติกรรม

การซื้ อ
ความเชื่อ
ความชอบมากขึ้น
ความชอบ
ความรู ้
การตระหนักรู ้

ด้านความรู ้สึก
ด้านความรู ้คิด
ภาพ 4 แสดงการตอบสนองของผูบ้ ริ โภค

5. แนวคิดทฤษฎีเรื่ องการรับรู้
Huse & Bowditch (1977) อธิบายถึงการรับรู ้ของบุคคลว่า เป็ นกระบวนการผ่านประสาทสัมผัส แล้วจึง
นําข้อมูลที่ได้มาจัดระบบการแปล แล้วตอบสนองเป็ นการกระทํา หรื อความนึกคิด
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ข้อมูล

ประสาทสัมผัส
 การเห็น
 การสัมผัส
 การได้ยนิ
 การดม
 การชิม

นําเข้า

จัดระบบ

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

นําออก

การตอบสนองเป็ น
การกระทํานึ กคิด
ย้อนกลับ

ภาพ 5 กระบวนการรับรู ้ผา่ นประสาทสัมผัส ของ Huse & Bowditch
6. แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับภาพลักษณ์ ของตราสินค้ า (Brand Image)
Kotler (อ้างใน รุ่ งรัตน์ ชัยสําเร็ จ, 2551)กล่าวว่า ภาพลักษณ์เป็ นองค์รวมของความเชื่อ ความคิด และ
ความประทับใจที่บุคคลมีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง ความสําคัญของภาพลักษณ์ สามารถพิจารณาได้ 2 ประเด็น คือ
1. ทางด้านจิตใจ (Psychological) เพราะภาพลักษณ์ที่ดีหรื อไม่ดี จะมีผลต่อพฤติกรรมที่แสดงออก
2. ทางด้านธุรกิจ (Commercial) ยึดถือภาพลักษณ์เป็ นมูลค่าเพิ่ม (Value added) ที่มีผลต่อสินค้าและกิจการ
ถีอเป็ นประโยชน์ทางจิตวิทยา (Psychological Benefit)
7. แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับความภักดีในตราสินค้ า (Brand Loyalty)
ธุรกิจต่างมีความคาดหวังที่จะสร้างความภักดีต่อตราสิ นค้า (Brand Loyalty) เพราะหมายถึงโอกาสใน
การสร้างความมัน่ คงให้กบั แบรนด์น้ นั ๆ อันนําไปสู่ การขยายตลาด และความสําเร็ จในระยะยาว ปั จจัยสําคัญที่จะ
ส่ งผลต่อความภักดี (ธี รพันธ์ โล่ห์ทองคํา, 2547) ได้แก่ 1. ความพึงพอใจของลูกค้า (Customer satisfaction)
2. ความเชื่ อถือ และไว้วางใจ (Trust) 3. ความเชื่ อมโยงผูกพันทางอารมณ์ (Emotional bonding) 4. ประวัติของ
ผูผ้ ลิต (History of the company)

5. ระเบียบวิธีวจิ ัย

5.1 แบบแผนในการวิจยั การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) โดยใช้
เครื่ องมือในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม ในการเก็บข้อมูลในการวิจยั ครั้งนี้
5.2 ประชากรที่ใช้ ในการศึกษา การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิง ประชากรที่ใช้ในการวิจยั กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษา ได้แก่ ผูบ้ ริ โภคทางการกีฬาในกรุ งเทพมหานคร โดยมีกลุ่มตัวอย่างจํานวน 609 คนเป็ นผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage sampling โดยมีวิธีการคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ (1) แบ่งเขตกรุ งเทพมหานคร จํานวน 50 เขต เป็ น 6 กลุ่ม (สํานักการศึกษากรุ งเทพมหานคร, 2555) (2)
คัดเลื อกตัวแทนกลุ่ม กลุ่มละ 1 เขต โดยดู จากเขตที่ มีจาํ นวนประชากรสู งสุ ดในกลุ่มเป็ นตัวแทน (3) คํานวน
สัดส่ วนของกลุ่มตามโควต้า (4) สุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิญ ตามสถานที่ ห้างสรรพสิ นค้า และร้านอาหารบริ เวณที่
ระบุตามเขต
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5.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
1. ตัวแปรอิสระ (Independent variable) คือ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ (Personal Data) ประกอบด้วย
เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ การศึกษา รายได้ ความนิ ยมในกีฬาฟุตบอล และการรับรู ้ภาพลักษณ์ในส่ วนประสมทาง
การตลาดของตราสิ นค้า (Brand Image with Marketing Mixed) ภาพลักษณ์ดา้ นผลิตภัณฑ์ ภาพลักษณ์ดา้ นราคา
ภาพลักษณ์ช่องทางการจัดจําหน่าย ภาพลักษณ์ส่งเสริ มการขาย
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าตรายี่ห้อที่ ได้รับสิ ทธิ์ ใน
การเป็ นผูส้ นับสนุนหลักอย่างเป็ นทางการในการแข่งขันฟุตบอลโลกปี 2018 ประกอบด้วย การรับรู ้ปัญหา การ
แสวงหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสิ นใจซื้ อ พฤติกรรมภายหลังการซื้ อ และการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
ตรายี่ห้อที่ ได้รับสิ ทธิ์ ในการเป็ นผูส้ นับสนุ นหลักอย่างเป็ นทางการในการแข่งขันฟุตบอลโลก
ปี 2018 :
กรณี ศึกษาเครื่ องดื่มโค้ก
5.4 เครื่ องมื อที่ใช้ ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้ ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของ
ผูต้ อบแบบสอบถามจํานวน 7 ข้อ ส่ วนที่ 2 การรั บรู ้ ภาพลักษณ์ ในส่ วนประสมทางการตลาดของตราสิ นค้า
จํานวน 8 ข้อ ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าตรายีห่ อ้ ที่ได้รับสิ ทธิ์ในการเป็ นผูส้ นับสนุนหลักอย่างเป็ น
ทางการในการแข่งขันฟุตบอลโลกปี 2018 จํานวน 8 ข้อ
5.5 การเก็บรวบรวมในการวิจัย ผูว้ ิจัยมุ่ง เก็บข้อมูลในช่ วงที่ มีการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018
ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 ซึ่ งเป็ นระยะเวลาที่ มีองค์ประกอบด้านสถานการณ์ ของ
สิ นค้า และผูบ้ ริ โภคที่สมบูรณ์ที่สุด ซึ่งแบบสอบถามได้รับการตรวจสอบความความตรง (Validity) ประกอบด้วย
การตรวจสอบความตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity) โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขาที่เกี่ ยวข้องจํานวน 3 ท่าน ทําการ
ทดสอบความเชื่อมัน่ (Cronbach’s Alpha) มีค่าอยูร่ ะหว่าง 0.8 ถือได้วา่ มีความน่าเชื่อถือ
5.6 สถิตทิ ใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ผลด้วยสถิติ สําหรับข้อมูลในส่วนผูต้ อบแบบสอบถามใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ในการจัดการข้อมูล และในส่วนสถิติเชิงอ้างอิงของตัวแปร ในการทดสอบสมมุติฐาน คือ
การวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุแบบขั้นตอน (Multiple Regression)

6. สรุปผลการวิจัย

ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม จํานวน 7 ข้อ พบว่ากลุ่มตัวอย่าง เป็ นผูบ้ ริ โภคทางการ
กีฬา จํานวน 609 คน ส่ วนใหญ่เป็ น (1) เพศหญิง จํานวน 419 คน คิดเป็ นร้อยละ 66 (2) อายุมากกว่า 25-35 ปี
จํานวน 400 คน คิดเป็ นร้อยละ 63 (3) สถานภาพโสด จํานวน 325 คน คิดเป็ นร้อยละ 52 (4) ระดับการศึกษา
ปริ ญญาตรี จํานวน 315 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 55 (5) รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน 25,001-30,000 บาท จํานวน 320 คน
คิดเป็ นร้อย ละ 50 และ (6) ความนิยมในกีฬาฟุตบอล 3-5 ปี จํานวน 350 คน คิดเป็ นร้อยละ 61
ส่วนที่ 2 การรับรู ้ภาพลักษณ์ในส่ วนประสมทางการตลาดของตราสิ นค้า จํานวน 8 ข้อ มีความคิดเห็นมี
ค่าเฉลี่ ยมี ค่าเฉลี่ ยระหว่าง 3.72 -3.90 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x� = 3.81) เมื่ อพิจารณาด้านทั้งด้าน ได้แก่
ภาพลักษณ์ส่งเสริ มการขาย (Promotion) อยูใ่ นระดับมาก (x�= 3.90) ภาพลักษณ์ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place)
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อยูใ่ นระดับมาก (x�= 3.85) ภาพลักษณ์ดา้ นผลิตภัณฑ์ (Product) อยูใ่ นระดับมาก (x�= 3.80) ภาพลักษณ์ดา้ นราคา
(Price) อยูใ่ นระดับมาก (x�= 3.70) ตามลําดับ
ส่ วนที่ 3 พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าตรายี่ห้อที่ได้รับสิ ทธิ์ ในการเป็ นผูส้ นับสนุ นหลักอย่างเป็ น
ทางการในการแข่งขันฟุตบอลโลกปี 2018 จํานวน 8 ข้อ ได้แก่ การรับรู ้ปัญหา การแสวงหาข้อมูล การประเมินผล
ทางเลือก การตัดสิ นใจซื้ อ พฤติกรรมภายหลังการซื้ อ และการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าตรายี่ห้อที่ ได้รับสิ ทธิ์ โดยการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) และกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ถ้าผลการ
ทดสอบได้ค่าระดับนัยสําคัญที่คาํ นวณได้ (Significance) น้อยกว่า ค่าระดับนัยสําคัญที่กาํ หนด แสดงว่ายอมรับ
สมมติฐาน ซึ่งผลการทดสอบสมมติฐานมีดงั นี้
ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุของพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าตรายีห่ อ้ ที่ได้รับสิ ทธิ์ในการเป็ น
ผูส้ นับสนุนหลักอย่างเป็ นทางการในการแข่งขันฟุตบอลโลกปี 2018
Variable

Standardized t-value
Sig
สมมุติฐาน
Coefficients
ภาพลักษณ์ดา้ นผลิตภัณฑ์ (Product)
0.231
5.50
0.0043* ยอมรับสมมุติฐาน H2/1
ด้านภาพลักษณ์ดา้ นราคา (Price)
0.550
7.20
0.000*
ยอมรับสมมุติฐาน H2/2
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place)
0.500
7.50
0.000*
ยอมรับสมมุติฐาน H2/3
ด้านการขาย (Promotion)
0.601
7.70
0.000*
ยอมรับสมมุติฐาน H2/4
หมายเหตุ : n = 609, R2 = 0.651, F = 80.20, Sig = 0.000 * มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตาราง 1 ผลการวิเคราะห์พบว่า R2 มีค่าเท่ากับ 0.650 หมายถึง ตัวแปรต้นทั้งหมดสามารถอธิบายการ
ใช้งานได้ 65.00% ยอมรับสมมุติฐานทั้ง 4 ข้อ
ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2/1 การรั บรู ้ ภาพลักษณ์ ในส่ วนประสมทางการตลาดของตราสิ นค้า
ในด้านภาพลักษณ์ดา้ นผลิตภัณฑ์ (Product) มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าตรายีห่ ้อที่ได้รับสิ ทธิ์ ในการ
เป็ นผูส้ นับสนุ นหลักอย่างเป็ นทางการในการแข่งขันฟุตบอลโลกปี 2018 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.0043
โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ถดถอยเท่ากับ 0.231
ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2/2 การรับรู ้ภาพลักษณ์ในส่ วนประสมทางการตลาดของตราสิ นค้า ใน
ด้า นภาพลัก ษณ์ ด้า นราคา (Price) มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการตัดสิ นใจซื้ อ สิ นค้า ตรายี่ห้อที่ ไ ด้รั บสิ ทธิ์ ในการเป็ น
ผูส้ นับสนุนหลักอย่างเป็ นทางการในการแข่งขันฟุตบอลโลกปี 2018มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.000 โดยมีค่า
สัมประสิ ทธิ์ถดถอยเท่ากับ 0.550
ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2/3 การรับรู ้ภาพลักษณ์ในส่ วนประสมทางการตลาดของตราสิ นค้า ใน
ด้านภาพลักษณ์ดา้ นชิ่งทางการจัดจําหน่าย (Place) มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าตรายี่หอ้ ที่ได้รับสิ ทธิ์
ในการเป็ นผูส้ นับสนุนหลักอย่างเป็ นทางการในการแข่งขันฟุตบอลโลกปี 2018 มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.000
โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ถดถอยเท่ากับ 0.500
ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2/4 การรับรู ้ภาพลักษณ์ในส่ วนประสมทางการตลาดของตราสิ นค้า ใน
ด้านการขาย (Promotion) มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าตรายี่ห้อที่ได้รับสิ ทธิ์ ในการเป็ นผูส้ นับสนุน
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หลักอย่างเป็ นทางการในการแข่งขันฟุตบอลโลกปี 2018มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.00 โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์
ถดถอยเท่ากับ 0.601
ปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าตรายีห่ อ้ ที่ได้รับสิ ทธิ์ในการเป็ นผูส้ นับสนุนหลักอย่าง
เป็ นทางการในการแข่งขันฟุตบอลโลกปี 2018 โดยสามารถเขียนเป็ นสมการสามารถเขียนได้ดงั นี้ Y (พฤติกรรม
การตัดสิ นใจ) = 1.19 + 0.23 X4 + 0.55 X5 + 0.50 X6 + 0.50X7 โดยสมการมีอาํ นาจในการพยากรณ์เท่ากับร้ อยละ
65

7. อภิปรายผล

ศิ ริ เ พ็ญ มาบุ ต ร (2555) ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้า ตรายี่ ห้อ ที่ ไ ด้รั บ สิ ท ธิ์ ในการเป็ น
ผูส้ นับสนุนหลักอย่างเป็ นทางการฟุตบอลโลกปี 2018 มีความแตกต่างด้าน สถานภาพ รายได้เฉลี่ย และ ความนิยม
ในกีฬาฟุตบอล อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับ วรกร จันทราภรณ์ (2558) ซึ่ งพบว่าปั จจัย
ส่ วนบุคคลมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าและบริ การอิทธิ พลหรื อปั จจัยของส่ วนประสมทางการตลาดส่ งผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าตรายีห่ อ้ ที่ได้รับสิ ทธิ์ในการเป็ นผูส้ นับสนุนหลักอย่างเป็ นทางการในการแข่งขัน
ฟุตบอลโลกปี 2018 สอดคล้องกับวิจิตร อาวะกุล (2541) ระบุวา่ ภาพลักษณ์จะเกิดขึ้นในจิตใจ ถ้าความเห็นของคน
ส่ วนมากเป็ นเช่นไร ภาพลักษณ์หน่วยงานก็จะเป็ นเช่นนั้น และนําไปสู่ การกระทําใดการกระทําหนึ่ ง (Boulding,
1975) ซึ่ งในที่น้ ี คือการตัดสิ นใจรับบริ การกล่องรับสัญญาณ ซึ่ งภาพลักษณ์ของบริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ อาจเป็ นเพราะการตัดสิ นใจซื้ อนั้นได้รับอิทธิ พลมาจากปั จจัยอื่น เช่น ปั จจัยด้านสังคม
และปั จจัยด้านจิตวิทยาอื่นๆ (Engel et al., 1979)
สอดคล้องกับ การศึ กษาการตลาดทางตรงและทางอ้อมที่ จดั ขึ้นเพื่อให้ผูส้ นับสนุ นทางการกี ฬาได้มี
โอกาสทําการสื่ อสารทางการตลาด จากการศึ กษาพบว่าการสนับสนุ นทางการกี ฬาเป็ นกลยุทธ์ทางการตลาดที่
ก่ อให้เกิ ดผลในระยะยาว เพราะผูบ้ ริ โภคทางด้านการกี ฬาจะมี พฤติ กรรมการใช้บริ การที่ ต่อเนื่ อง และมี การ
สนับสนุนสิ นค้าที่เกี่ยวข้องตลอดฤดูการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชนิ ดของกีฬาเด่นๆที่เป็ นที่นิยม เช่นฟุตบอล
เทนนิส กอล์ฟ ฯลฯ ผูส้ นับสนุนหลักอย่างเป็ นทางการจะสามารถเพิ่มยอดขายได้ถึง 10-15% จากการทํากิจกรรม
การส่งเสริ มการตลาดต่างๆ (Amit Joshi, Dominique Hanssens, 2010)

8. ข้ อเสนอแนะ

8.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) การเป็ นผูส้ นับสนุนทางการกีฬาที่เป็ นผูส้ นับสนุนหลักอย่างเป็ นทางการ สามารถสร้างการรับรู ้
ภาพลักษณ์ที่ดีของสิ นค้าและบริ การ โดยนําผลการศึ กษาไปเป็ นแนวทางในการส่ งเสริ มทางการตลาดที่ ดี เพื่อ
สร้างผลประโยชน์ให้กบั องค์กร และความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ได้
(2) การออกแบบกลยุท ธ์ ก ารส่ ง เสริ ม การขายให้กับสิ น ค้า และบริ ก ารที่ ไ ด้รั บสิ ทธิ์ ในการเป็ น
ผูส้ นับสนุ นหลักอย่างเป็ นทางการที่ ดี และมีการสร้างพนักงานขายให้นาํ เสนอสิ นค้าให้สอดรับกันในแคมเปญ
สนับสนุนช่วงการแข่งขัน ทําให้ผบู ้ ริ โภคจดจําสิ นค้า ภาพลักษณ์ที่ดี
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8.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
(1) งานวิจัยดังกล่าวมุ่งเน้นศึ กษากับผูบ้ ริ โ ภคทางการกี ฬ า ที่ มีประสบการณ์ ในการรั บ ชมกี ฬ า
ฟุตบอล ในกรุ งเทพมหานครเท่านี้ จึงมิอาจจะนําไปกล่าวอ้างอิงถึงกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีบริ บทแตกต่างกันได้
(2) การวิจัยดังกล่าวมุ่งเน้นการทําวิจัยเชิ งปริ มาณ โดยศึ กษาตัวบ่งชี้ เพียงปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด และพฤติ กรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าตรายี่ห้อที่ ได้รับสิ ทธิ์ ในการเป็ นผูส้ นับสนุ น ดังนั้นผูท้ ี่ สนใจ
สามารถเพิ่มตัวแปรที่อาจส่งผลเข้าไปและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เหมาะสมได้
(3) ผูท้ ี่ตอ้ งการศึกษาแบบต่อเนื่องอาจจะศึกษาเรื่ องความสัมพันธ์ของตัวแปร ในกลุ่มธุรกิจอื่น ๆ
หรื อกลุ่มสิ นค้าและบริ การประเภทอื่นด้วย เช่น กลุ่มรถยนต์ กลุ่มสถาบันการเงิน และกลุ่มโทรศัพท์มือถือ
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ปั จจุ บนั อินเทอร์ เน็ตและสังคมออนไลน์มีความสําคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่ อนเศรษฐกิ จและสังคม
กระแสธุ รกิ จด้านอี สปอร์ ต (E-Sports) กําลังเป็ นที่ สนใจมากขึ้ นทั่วโลก ในภูมิภาคเอเชี ยอี สปอร์ ตได้รับ การ
ผลักดันโดยหลายประเทศให้เข้าสู่ การเป็ นกีฬาชนิ ดหนึ่ ง จากการสนับสนุนของ Alisport และสภาโอลิมปิ กแห่ ง
เอเชีย อีสปอร์ ตได้ถูกผลักดันให้เป็ นส่ วนหนึ่ งของการแข่งขันกี ฬาเอเชียนเกมส์ (Asian Games) ในต่างประเทศ
การแข่งขันอี สปอร์ ตมี กระแสตอบรั บที่ ดีมากและมี แนวโน้มที่ ผลตอบรับเชิ งบวกจะสู งขึ้นอย่างต่อเนื่ องด้วย
เหตุผลหลายประการ อาทิเช่น การมีผเู ้ ล่นและผูใ้ ห้ความสนใจเป็ นจํานวนมาก ผลตอบแทนที่คุม้ ค่าสําหรับนักกีฬา
ทําให้เกิดการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน เพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุนกีฬาและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอีสปอร์ต
ให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด จึงนับว่าเป็ นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ในอุตสาหกรรมดิจิทลั
ให้กบั ผูป้ ระกอบการไทย รวมถึงการถ่ายทอดสดการแข่งขันกี ฬาอีสปอร์ ตมีท้ งั ช่องทางออฟไลน์และออนไลน์
จํานวนมาก จึงนับเป็ นอีกหนึ่งช่องทางสําคัญของนักการตลาดที่น่าจับตามองและถ่ายทอดโฆษณาของตัวเองผ่าน
การแข่งขัน และในช่องทางออนไลน์ยงั สามารถสร้างการตอบรับปฏิสัมพันธ์ได้ในลักษณะเรี ยลไทม์ อีสปอร์ตจึง
เป็ นอีกหนึ่งกีฬาในรู ปแบบเกมส์ออนไลน์ ที่นกั การตลาดควรให้ความสนใจและใช้ประโยชน์จากการเติบโตของ
กีฬาประเภทนี้ และถือเป็ นการตลาดรู ปแบบใหม่ในยุคปั จจุบนั
คําสําคัญ: อีสปอร์ต, ดิจิทลั , การตลาด

ABSTRACT

Nowadays internet and social network are important factor to drive the economy and society. E-Sports
business is becoming more interesting in the world. In Asia e-sports has been driven by many countries to be a
kind of sport. With the support of Ali-sport and the Olympic Council of Asia, e-sports become a part of Asian
Games. In foreign countries, there is a very positive response and a tendency for positive feedback which continue
to increase for e-sports. Furthermore, There are a lot of players and audiences, the worth reward for athletes.
These reasons bring public and private sector support and promote these kinds of sports and also the business that
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related to them. This is another way to create new business opportunities in the digital industry for Thai
entrepreneurs. Besides, there are a lot of offline and online channels to live the e-sports which is another important
channel for marketers to advertise their own ads through the game. In online channel, they can also create
interactive responses with the audience real time. That’s the reasons why marketers should pay attention and take
advantage of the growth of the e-sport; a sport in the form of online games. These reveals that E-sport is the new
marketing.
KEYWORDS: E-Sport, Digital, Marketing

1. บทนํา

ปั จ จุ บัน นัก การตลาดพยายามหาช่ อ งทางการตลาดใหม่ ๆ เพื่ อ เข้า ถึ ง กลุ่ ม ลู ก ค้า ที่ มี พ ฤติ ก รรมที่
เปลี่ ยนแปลงการรั บชมหรื อรั บฟั งสื่ อที่ เปลี่ ยนไปตามสภาพแวดล้อมที่ ขบั เคลื่ อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อ
ทดแทนกลุ่มลูกค้าเดิมที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากรู ปแบบอะนาล็อก (Analog) ไปยังสื่ อดิจิทลั ต่างๆ โดยมุ่งเน้น
ความสนใจเฉพาะด้านของกลุ่มผูช้ มนั้นๆ เพื่อเปลี่ยนสถานะจากผูช้ มให้กลายเป็ นลูกค้าในอนาคต ด้วยความสนใจ
ที่หลากหลายของผูช้ มในปั จจุบนั ส่ งผลให้ธุรกิจเกมส์ที่เติบโตขึ้นมาควบคู่กบั การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี ทํา
ให้เกมส์กลายเป็ นกีฬาในชื่อใหม่ที่เรี ยกว่า “อีสปอร์ต”
อี ส ปอร์ ต กลายเป็ นกี ฬ ายอดนิ ย มในปั จ จุ บัน สํา หรั บ ไลฟ์ สไตล์ข องคนยุค ดิ จิ ทัล โดยการเข้า ถึ ง
อิ นเทอร์ เน็ ตที่ ทว่ั ถึ งมากขึ้ น ทําให้วงการเกมส์ ออนไลน์ได้รับความนิ ยมเพิ่ มขึ้ นอย่างต่อเนื่ อง และส่ งผลให้
อุตสาหกรรมอีสปอร์ ตเติบโตควบคู่กนั ไปด้วย ทั้งนี้ ในปี ค.ศ. 2017 มูลค่าตลาดของวงการอีสปอร์ตมีมูลค่า 6.96
ร้ อ ยล้า นดอลลาร์ ส หรั ฐ อเมริ ก า และข้อ มู ล จาก Newzoo เว็บ ไซต์ขอ้ มู ลวิจัย ทางด้านการตลาดอี ส ปอร์ ตโลก
คาดการณ์วา่ อัตราการเติบโตของรายได้ของวงการอีสปอร์ตจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยที่ราว 29% ในช่วงปี ค.ศ. 2017–2020
ซึ่งจะทําให้ตลาดของวงการอีสปอร์ตมีมูลค่าสูงถึง 1.48 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี ค.ศ. 2022 อีกปั จจัยที่ทาํ ให้
อุตสาหกรรมนี้ เติบโตอย่างต่อเนื่ องคือ จํานวนผูช้ ม เพราะการแข่งกี ฬาอี สปอร์ ตไม่ต่างจากการแข่งกี ฬ าแบบ
ดั้งเดิ มที่ ตอ้ งมีผูช้ มเชี ยร์ ทีมที่ ตวั เองชื่ นชอบ ผูช้ มมีท้ งั แบบขาประจําหรื อขาจรมีอตั ราที่ เพิ่มขึ้นทุกปี อัตราการ
เติ บโตของผูช้ มอี สปอร์ ตจะเพิ่มขึ้นราว 15% ในช่ วงปี ค.ศ. 2017-2020 นับเป็ นสิ่ งที่ สะท้อนว่าอุตสาหกรรมอี
สปอร์ตจะมีการเติบโตของรายได้และจํานวนผูช้ มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 2-3 ปี ข้างหน้า
จากข้อมูลดังกล่าว ทําให้เห็นว่ากระแสอีสปอร์ตสามารถเข้าถึงกลุ่มคนรุ่ นใหม่ได้ โดยเฉพาะกลุ่มคนอายุ
18-34 ปี อย่างที่ทราบกันดีวา่ ขณะนี้โลกของเราถูกเปลี่ยน (Disrupt) ด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั ไม่วา่ จะอยูใ่ นภาคส่ วน
ใดก็ตาม ด้านกี ฬาก็เช่ นกัน จึ งสะท้อนภาพว่าอีสปอร์ ตเป็ นช่ องทางใหม่ในการสื่ อสารกับคนรุ่ นใหม่ ถื อเป็ น
การตลาดรู ปแบบใหม่ที่นกั การตลาดควรให้ความสนใจ และเป็ นประโยชน์ต่อแบรนด์ในการทําการตลาดเพื่อ
ตอบสนองกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายในสังคมดิจิทลั ได้เป็ นอย่างดี

2. วัตถุประสงค์

(1) เพื่อเข้าใจรู ปแบบของการทําการตลาดรู ปแบบใหม่ดว้ ยอีสปอร์ ต

(2) เพื่อศึกษากลยุทธ์การตลาดในการใช้อีสปอร์ ตในการเข้าถึงผูบ้ ริ โภคในบริ บทสังคมประเทศไทย 4.0
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3. แนวคิดเกีย่ วกับอีสปอร์ ต

E-SPORT ย่อมาจาก Electronic Sports คือ กีฬาอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นกีฬาที่ไม่ตอ้ งใช้แรงกาย แต่ใช้สมอง
เป็ นส่วนสําคัญ มีอุปกรณ์กีฬา คือ เครื่ องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ โดยผูเ้ ล่นไม่จาํ เป็ นต้อง
ใช้แรงกายในการแข่งขันเหมือนกีฬาทัว่ ๆ ไป แต่ตอ้ งใช้สมองในการคิดวิเคราะห์ เพื่อนําไปสู่ชยั ชนะ สิ่ งจําเป็ น
สําหรับกีฬาชนิดนี้ไม่ต่างไปจากการเล่นกีฬาอื่น ๆ ตรงที่ผเู ้ ล่นต้องมีทกั ษะ มีการวางแผนการเล่น และฝึ กซ้อม
อย่างสมํ่าเสมอ จึงจะนําไปสู่นกั กีฬามืออาชีพในอนาคต
ESPN The Magazine’s (2014) กล่าวว่า ในปี ค.ศ. 2014 มีคนประมาณ 200 ล้านคนที่ชมหรื อเล่นเกมส์
อีสปอร์ ต ซึ่ งหมายความว่า ถ้ามีการก่อตั้งประเทศอีสปอร์ ตขึ้นมา ประเทศอีสปอร์ ตจะกลายเป็ นประเทศที่ ใหญ่
ที่สุดอันดับ 5 ของโลกทันที
Hamari & Sjoblom (2016) กล่ า วว่ า อี ส ปอร์ ตเป็ นรู ปแบบของกิ จ กรรมกี ฬ าที่ มี ก ารใช้ ร ะบบ
อิเล็กทรอนิกส์เป็ นปั จจัยหลักในการดําเนินการแข่งขัน ผูแ้ ข่งขันทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่มนั้นกระทํากิจกรรมได้
โดยผ่านระบบ Human-computer interfaces นอกจากนั้นอีสปอร์ ตยังหมายรวมถึงการแข่งขันวิดีโอเกมส์ท้ งั แบบ
มืออาชีพและสมัครเล่น
กลไกของอุตสาหกรรมอีสปอร์ ต
กลไกของอุตสาหกรรมอีสปอร์ต ประกอบด้วย
1. Teams คือ กลุ่มของผูเ้ ล่นที่รวมตัวกันเพื่อลงแข่งขันในรายการอีสปอร์ตต่างๆ ที่จดั ขึ้น
2. Publishers คือ ผูส้ ร้างหรื อผูผ้ ลิตเกมส์ ซึ่งเป็ นส่วนที่สร้างเกมส์ข้ ึนมาและปรับปรุ ง ดูแลและพัฒนาให้
เกิดความสมดุลอยูเ่ สมอ
3. Leagues คือ รายการแข่งขันเกมส์ประเภทหนึ่ง ที่จะจัดขึ้นที่ใช้ระยะเวลายาวนานและไม่สิ้นสุ ดใน 1
วัน
4. Events คือ รายการแข่งขันเกมส์ประเภทหนึ่ ง ส่ วนใหญ่จะเป็ นรายการใหญ่ มีการแข่งขันที่จบและรู ้
ผลภายใน 1 วัน
5. Channels คือ ช่องทางการเผยแพร่ ภาพ เสี ยง วิดีโอ คอนเทนต์ บทความต่าง ๆ เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคเข้าถึง
ข้อมูลและค้นหาข้อมูล รวมถึงชมการแข่งขันได้ง่ายขึ้น
6. Brands คื อ กลุ่มของสิ นค้าและบริ การที่ เข้ามาสนับสนุ นรายการแข่งขันใน Leagues, Events หรื อ
สนับสนุนช่องทางของข้อมูลในสื่ อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอีสปอร์ ต เพื่อเผยแพร่ ตราสิ นค้าและบริ การของตนเอง
ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ซึ่งรายได้หลักของธุรกิจอีสปอร์ตจะมาจากช่องทางนี้
ภาพรวมของวงการอีสปอร์ ต
ภาพรวมของวงการอีสปอร์ ต ในปี ค.ศ. 2018 มีมูลค่าประมาณ 900 ล้านดอลลาร์ สหรัฐหรื อคิดเป็ นเงิน
ไทย 2,800 ล้านบาทโดยประมาณ ในประเทศอเมริ กาตลาดอีสปอร์ ตเติ บโตปี ละกว่า 30% ในประเทศจี นและ
เกาหลีใต้เติบโตปี ละกว่า 40% ด้วยเหตุที่วา่ เป็ นกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างสู งในหมู่คนรุ่ นใหม่ โดยเฉพาะ เกมส์
ออนไลน์ยงั เติ บโตได้ดีและต่อเนื่ อง ส่ วนตลาดเกมส์ พีซีและโน้ตบุ๊ค แม้ว่าจะถูกสมาร์ ทโฟน แทบเล็ตหรื อ
อุปกรณ์ต่าง ๆ เข้ามาทดแทน ก็ยงั ไม่กระทบกับสัดส่วนของเกมส์ในส่วนของพีซีและโน้ตบุ๊คเท่าใดนัก กล่าวได้วา่
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เป็ นตลาดที่มีความต้องการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ตลาดกีฬาประเภทนี้มีแนวโน้มการเติบโตที่สูงถึง 38.2% ต่อ
ปี โดยสามารถกระจายเม็ดเงิ นไปสู่ อุต สาหกรรมที่ เกี่ ยวข้องได้อย่างมหาศาล รวมไปถึ งผูผ้ ลิ ตเกมออนไลน์
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สาํ หรับการเล่นเกมส์ สื่ อ โฆษณาและเงินสนับสนุนจากธุรกิจที่มีกลุ่มลูกค้าใกล้เคียงกัน
การเติบโตแบบก้าวกระโดดของตลาดอีสปอร์ ตก่อให้เกิดอาชีพรู ปแบบใหม่มากมายที่ให้รายได้มน่ั คง
ยกตัวอย่างเช่น นักกีฬาอีสปอร์ ต นักพากย์ แคสเตอร์ และสตรี มเมอร์ อาชีพเหล่านี้สามารถสร้างรายได้ต้ งั แต่หลัก
หมื่นถึงหลักแสนบาท เพิม่ ขึ้นตามชื่อเสี ยงและประสบการณ์เช่นเดียวกับอาชีพในวงการกีฬาอื่น ๆ ทัว่ ไป
อีสปอร์ ตในประเทศไทย
ประเทศไทยนับเป็ นจุดยุทธศาสตร์ ที่สาํ คัญในด้านอีสปอร์ ตของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ทั้งใน
แง่ของความนิยมต่ออีสปอร์ตด้วยจํานวนผูเ้ ล่นมากกว่า 16 ล้านคน และความสามารถของนักกีฬาที่สามารถคว้าชัย
ชนะในการแข่งขันระดับนานาชาติได้ในหลาย ๆ รายการ ในปี ค.ศ. 2017 นักกีฬาอีสปอร์ตตัวแทนประเทศไทยได้
สร้างชื่อเสี ยงด้วยการเอาชนะคู่แข่งทั้งหมดในการแข่งขันเกม ROV ที่ประเทศเวียดนาม ประเทศไทยจึงนับว่าอยู่
ในอันดับต้น ๆ ของวงการอีสปอร์ ตในภูมิภาคนี้ อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาที่ผ่านมา หากเปรี ยบกับอุตสาหกรรม
อีสปอร์ ตในภูมิภาคอื่น ๆ ทัว่ โลก ประเทศไทยถือว่าเป็ นประเทศที่มีศกั ยภาพในการพัฒนาและเติบโตในแง่ที่วา่ มี
ผูเ้ ล่นที่มีศกั ยภาพเป็ นจํานวนมาก แต่ผเู ้ ล่นจํานวนไม่นอ้ ยยังขาดประสบการณ์การฝึ กฝนเพื่อพัฒนาเป็ นนักกี ฬา
อาชีพ
ที่ ผ่า นมาประเทศไทยมี สิ่ ง อํา นวยความสะดวกในด้า นอี ส ปอร์ ต มากมาย หากแต่ ส่ว นใหญ่ ย งั ขาด
ประสิ ทธิ ภาพ เนื่ องจากไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุ นการแข่งขันโดยเฉพาะ ด้วยเหตุที่กล่าวมาทั้งสอง
ประการนี้ ทําให้ประเทศไทยไม่สามารถเข้าถึงการสร้างการแข่งขันในระดับสหพันธ์ (League) ซึ่งเป็ นปั จจัยสําคัญ
ที่จะสามารถผลักดันให้นกั กีฬาอีสปอร์ตไทยเกิดการพัฒนา และได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องได้เช่นเดียวกับ
อี สปอร์ ตในต่างประเทศและกี ฬาชนิ ดอื่ นๆ ส่ งผลทําให้ในปี ค.ศ. 2018 นี้ มี การเปิ ดตัวสนามประลองกี ฬาอี
สปอร์ตแบบครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย (Thailand E-Sports Arena) มีพ้นื ที่ 1,000 ตารางเมตรและสามารถ
รองรับการแข่งขันหรื อกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นได้ 24 ชัว่ โมง มีอินเตอร์เน็ตความเร็ วสู ง 1,000 เมกะไบต์ พร้อมทั้งจอ
LED ที่มีความละเอียดสู ง มีคอมพิวเตอร์ และมือถือที่สามารถรองรับการแข่งขันพร้อมกันสู งสุ ด 80 เครื่ อง มีการ
แข่ ง ขัน ระดับ Pro Player, Semi-Pro Player, Amateur Player, E-Sports Academy เพื่ อ ร่ ว มพัฒ นาศัก ยภาพของ
นักกี ฬาและวงการกี ฬาอี สปอร์ ตในประเทศไทยให้มีศกั ยภาพไปถึงเวที การแข่งขันระดับโลก และช่วงเปลี่ยน
มุมมองของสังคมที่มีต่อ “เด็กติดเกมส์” ให้กลายเป็ น “โอกาสของชาติ”

4. รู ปแบบการตลาดด้ วยอีสปอร์ ต

อีสปอร์ ตถือเป็ นการเปลี่ยนแปลงที่ย่งิ ใหญ่ของวงการกีฬา เพราะเริ่ มเข้ามาในไทยปี ค.ศ. 2000 แต่กลับ
สร้ างเม็ดเงิ นได้อย่างมหาศาลในเวลาไม่ถึง 20 ปี ข้อมูลจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ( TDRI)
สํานักงานส่ งเสริ มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ แห่ งชาติ (SIPA) และศูนย์วิจยั กสิ กรไทยออนไลน์ ได้สรุ ปข้อมูลที่
น่ าสนใจเกี่ ยวกับวงการเกมส์ ว่า ธุ รกิ จเกมส์ ในประเทศไทยมีมูลค่าสู งถึ ง 7,835 ล้านบาท และมี แนวโน้มที่ จะ
เติบโตขึ้นแตะพันล้านบาทในอีกไม่กี่ปีนับจากนี้
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อีสปอร์ตเป็ นกีฬาชนิดใหม่ที่ได้รับความสนใจเป็ นอย่างมาก เรี ยกได้วา่ เป็ น Start up ของวงการกีฬาโลก
ESPN ช่องกีฬาระดับโลกได้เปิ ดเผยข้อมูลในงาน Web Summit 2017 ว่าทัว่ โลกมีคนรับชมอีสปอร์ ตจํานวน 190
ล้านคน และเพิ่มขึ้น 20 % ในทุกปี เฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ มีผชู ้ มประมาณ 10 ล้านคนที่รับชมอีสปอร์ ต
อยูเ่ ป็ นประจํา ดังนั้นจึงเป็ นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่แบรนด์จะเป็ นสปอนเซอร์ ในการจัดการแข่งขันหรื อสนับสนุน
ทีมกีฬาอีสปอร์ต
การขับเคลื่ อนโลกดิ จิทัลตามแนวคิ ดการตลาด 4.0 เกิ ดจากกลุ่มคน 3 กลุ่ม คื อ Youth, Women และ
Netizens
1. Youth เป็ นกลุ่มที่สามารถบ่งบอกถึงเทรนด์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้กบั ผูอ้ าวุโสกว่าได้ ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ อง
ของเพลง หนัง กีฬา อาหาร แฟชัน่ และเทคโนโลยี เพราะกลุ่มผูท้ ี่อาวุโสจะเป็ นผูท้ ี่มีเวลาน้อย และมีความตื่นตัว
และความไวต่อเทรนด์ต่าํ ทําให้พวกเขาใช้วิธีดูกลุ่มคนรุ่ นใหม่วา่ ทําอะไรและนิ ยมสิ่ งใด เพราะคนกลุ่มนี้ จะเป็ น
คนกลุ่มแรก ๆ ที่จะลองสิ นค้าหรื อบริ การใหม่ ๆ และมักจะเป็ นกลุ่มเป้ าหมายหลักของนักการตลาด เพราะถ้าหาก
กลุ่มคนรุ่ นใหม่ยอมรับสิ นค้าหรื อบริ การใดแล้ว สิ่ งนั้นมักจะสามารถเข้าถึงจุดที่กลายเป็ นกระแสหลักได้
2. Women เป็ นกลุ่มของผูห้ ญิงในหลาย ๆ ประเทศ ผูห้ ญิงเป็ นผูค้ วบคุมการเงินภายในบ้าน และเป็ นผู ้
เลื อกว่าจะใช้สินค้า ยี่ห้อใดในหมวดต่า ง ๆ และสิ่ งที่ ผูห้ ญิ งตัดสิ นใจมักจะเป็ นสิ่ งที่ ผูช้ ายจะต้องยอมทํา ตาม
เพราะว่าผูห้ ญิงเป็ นกลุ่มที่มีความอดทนในการหาข้อมูลของสิ นค้าหรื อบริ การนั้น ๆ เพื่อจะเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุด
3. Netizens หรื อกลุ่มประชากรในอินเตอร์ เน็ต เป็ นกลุ่มที่มีอิทธิ พลสู งมาก เนื่ องจากเป็ นกลุ่ม Digital
Native พวกเขามีความเข้าใจในเรื่ องการติดต่อสื่ อสารซึ่งกันและกันในโลกออนไลน์อย่างมาก และในกระบวนการ
ของการแลกเปลี่ยนข้อมูล เป็ นกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีความฉลาด สามารถแสดงความคิดเห็นและความรู ้สึกที่มีต่อแบ
รนด์ได้อย่างเป็ นอิสระ พวกเขาได้สร้างค่านิยม กระทูแ้ ละความคิดเห็นต่าง ๆ รวมไปถึงคอนเทนต์ที่กลุ่มประชากร
อื่นให้ความสนใจ
จากการขับเคลื่ อนโลกดิ จิทัลที่ เกิ ดจากกลุ่ม Youth, Women และ Netizens ทําให้รูปแบบการสื่ อสาร
การตลาดเปลี่ยนจากแบบดั้งเดิ ม (Traditional) ไปสู่ ดิจิทลั (Digital) กล่าวคือ จากการแบ่งส่ วนตลาดและเลื อก
กลุ่มเป้ าหมายนําไปสู่การรับรู ้และยอมรับของกลุ่มผูบ้ ริ โภค
อีสปอร์ ตสะท้อนภาพการเติบโตที่เชื่ อมโยงเทคโนโลยีใหม่ไปสู่ ช่องทางการตลาดใหม่ ทําให้นักการ
ตลาดสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าและสร้างประสบการณ์ใหม่ได้หลากหลาย ดังนั้นอีสปอร์ตจึงเหมือนกับกีฬาตรงที่
เป็ นเกมส์เหมือนกัน มีกฎกติกาเหมือนกัน ลักษณะกีฬาเดิมยังคงอยู่ แต่อีสปอร์ ตจะทําลายข้อจํากัดของการเข้าถึง
และการเล่น ทําให้คนที่อายุนอ้ ยกว่าก็เล่นได้ คนที่ไม่สมบูรณ์ทางร่ างกายก็เล่นได้ ผูช้ มไม่จาํ เป็ นต้องไปดูที่สนาม
กีฬาจริ ง เพียงหยิบโทรศัพท์มือถือหรื อคอมพิวเตอร์ ก็สามารถดูการถ่ายทอดสดได้ บางท่านอาจจะมองว่าเป็ นแค่
เกมส์ชนิดหนึ่ง แต่อีสปอร์ตเป็ นเกมส์ออนไลน์ที่ทาํ ลายข้อจํากัดของกีฬาเดิม ๆ และกําลังเป็ นที่นิยมเป็ นอย่างมาก
อีกทั้งยังมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่าง AR (Augmented Reality) VR (Virtual Reality) และ AI (Artificial Intelligence)
ที่จะมาเสริ มประสบการณ์ให้ท้ งั คนเล่นและคนดูต่อไปในอนาคต
หากกล่าวถึ งการสนับสนุ นเงิ นทุ นในการแข่งขันอี สปอร์ ตนั้น ในช่ วงแรกธุ รกิ จที่ จะส่ งเม็ดเงิ นเพื่อ
สนับสนุนอีสปอร์ ตจะถูกจํากัดให้อยูใ่ นวงของธุรกิจที่ได้ประโยชน์จากอีสปอร์ ตโดยตรงเท่านั้น เป็ นบริ ษทั ด้าน
เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ เช่น บริ ษทั Intel, Acer, Logitech เป็ นต้น แต่ปัจจุบนั ขอบข่ายผูส้ นับสนุ นเริ่ มขยายตัว
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ไปสู่ ช่องทางที่จะสามารถปฎิสัมพันธ์กบั กลุ่มเป้ าหมายได้ และเป็ นบริ ษทั ที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ไม่วา่ จะ
เป็ นค่ายโทรศัพท์มือถือ สัญญาณอินเตอร์ เน็ต เครื่ องดื่ม ยานยนต์ ธนาคารหรื อแม้กระทัง่ หน่วยงานราชการและ
รัฐวิสาหกิจ เช่น เครื่ องดื่ม Coca Cola ที่สนับสนุนการแข่งขัน League of Legend ในปี ค.ศ. 2016 ภายใต้แคมเปญ
COKE E-Sport เช่นกันกับเครื่ องดื่ม Redbull ที่สนับสนุนเงินรางวัลในการแข่งขัน Starcraft 2 หรื อแม้แต่แบรนด์
Samsung จากประเทศเกาหลี ก็สนับสนุนการแข่งขันอีสปอร์ ต และจัดตั้งทีม Samsung E-Sport เพื่อเตรี ยมพร้อม
ส่งนักกีฬาไปแข่งขันในการแข่งขันรายการใหญ่ ๆ สําหรับประเทศไทยนั้น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
เข้ามาสนับสนุนการแข่งขันอีสปอร์ ตเพื่อส่ งเสริ มภาพลักษณ์และดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเที่ยวประเทศ
ไทย รวมถึ ง การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ตแห่ งประเทศไทย (กฟผ.) ที่ สนับ สนุ นกี ฬ าอี ส ปอร์ ต เพื่อ ภาพลัก ษณ์ ทางด้าน
นวัตกรรม รวมทั้งผลักดันและพัฒนากีฬาอีสปอร์ตให้มีความก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาประเทศ เพราะแบรนด์เริ่ ม
ตระหนักถึงความสําคัญของกี ฬาประเภทนี้ มากขึ้น เมื่อผูเ้ ล่นเพิ่มขึ้น ผูด้ ูเพิ่มขึ้น ธุ รกิ จก็ให้ความสนใจเพิ่มขึ้ น
เช่นกัน
ทั้งนี้ ผูท้ ี่ ได้ประโยชน์จากอีสปอร์ ตมิได้ถูกจํากัดในแวดวงโฆษณาเท่านั้น แต่นาํ มาประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์กบั โจทย์ทางการตลาดในด้านอื่น ๆ ด้วย เช่น การจัดกิจกรรมสนับสนุนให้เยาวชนกล้าแสดงออกอย่าง
สร้างสรรค์ผา่ นการพากย์เกม หรื อที่เรี ยกกันว่า แคสเกมส์ (Cast Game) การปรับภาพลักษณ์หน่วยงานและองค์กร
ให้ทนั สมัยขึ้นผ่านการสนับสนุนการแข่งขันอีสปอร์ ต หรื อแม้แต่ภาคการศึกษาที่สามารถเปิ ดหลักสู ตรใหม่เพื่อ
สร้างความเป็ นไปได้ให้แก่เยาวชนที่หนั มาสนใจและต้องการเอาจริ งเอาจังในอีสปอร์ต รวมถึงการประชาสัมพันธ์
ให้อีสปอร์ ตได้รับการยอมรับอย่างแพร่ หลาย เช่นกรณี ของ “แองกรี้ เบิร์ด” (Angry Bird) แอพพลิเคชัน่ เกมส์จาก
ประเทศฟิ นแลนด์ที่โด่งดังไปทัว่ โลกและถูกนําไปต่อยอดเป็ นสวนสนุก ภาพยนตร์ และสิ นค้าอีกหลายประเภท
อย่างไรก็ตาม อีสปอร์ ตก็เหมือนกี ฬาประเภทอื่นทั่วไป ถ้าได้รับความเข้าใจอย่างถูกต้องและแรงสนับ สนุ นที่
เหมาะสม อีสปอร์ ตจะกลายเป็ นกีฬาชนิดใหม่ที่สร้างคนให้มีระเบียบวินยั มีคุณภาพและสร้างชื่อเสี ยงให้ประเทศ
ได้ในอนาคต

5. สรุ ป

อีสปอร์ ตถือได้วา่ เป็ นการเปลี่ยนแปลงที่ย่งิ ใหญ่ของวงการกีฬา ทัว่ โลกมีความตื่นตัวกับอีสปอร์ ตเป็ น
อย่างมาก รวมถึงในประเทศไทย ภาครัฐรับรองให้อีสปอร์ ตเป็ นหนึ่ งในชนิ ดกีฬาที่สามารถจัดตั้งสมาคมได้ตาม
กฎหมาย อ้างอิงจากมติของคณะกรรมการการกี ฬาแห่ งประเทศไทย (กกท.) พิจารณาเห็นชอบให้อีสปอร์ ตเป็ น
กี ฬาชนิ ดที่ 80 ที่ ได้รับการรั บรองอย่างถูกต้องตาม พ.ร.บ.การกี ฬาแห่ งประเทศไทย พ.ศ.2558 สอดคล้องกับ
นโยบายของสภาโอลิมปิ กแห่ งเอเชีย (Olympic Council of Asia – OCA) ได้พิจารณาเห็นชอบว่าการแข่งขันเกม
หรื ออีสปอร์ตนั้นจะได้รับการบรรจุลงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ โดยจะเริ่ มอย่างเป็ นทางการในปี ค.ศ. 2022 ที่
ประเทศจีนเป็ นเจ้าภาพ
อีสปอร์ตจะเริ่ มเข้าสู่การเป็ นธุรกิจกระแสหลักมากขึ้น โดยเฉพาะในปี ค.ศ. 2018 เห็นได้จากการถูกหยิบ
ยกขึ้นมานําเสนอในสื่ อหลักที่เข้าถึงคนจํานวนมาก ยกตัวอย่างเช่น การถ่ายทอดสดการแข่งขันเกม ROV ในช่อง
Workpoint แนวโน้มกลุ่มผูช้ มของอีสปอร์ ตกว่าครึ่ งเป็ นคนยุคมิลเลนเนี ยลส์ (Millennials) และ 60% ของแฟน
อีสปอร์ตนั้นมีอายุ 15-39 ปี และกว่า 38% ของแฟนอีสปอร์ตเป็ นผูห้ ญิง การมีแฟนคลับทั้งผูห้ ญิงและผูช้ าย ทําให้
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แบรนด์มีโอกาสเข้าถึงกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีความแตกต่างกัน มีกาํ ลังซื้ อและนักการตลาดสามารถเข้าถึงคนกลุ่มนี้ได้
ผ่า นสิ่ ง ที่ พ วกเขาชื่ นชอบ ผูบ้ ริ โ ภคกลุ่ มที่ ติ ดตามอี ส ปอร์ ตต่ า งชอบดู ก ารแข่งขัน ผ่า นการถ่ า ยทอดสดและมี
ปฏิ สัมพันธ์สูงอย่างมากในเชิ งอารมณ์ ผ่านการถ่า ยทอดสด ด้วยการปฏิ สัมพันธ์ที่ สูงเช่ นนี้ และพลังของการ
ถ่ายทอดสดที่รวมกัน กลายเป็ นโอกาสที่สําคัญอย่างมากของแบรนด์และนักการตลาดทั้งหลายที่จะเข้าไปสร้าง
งานครี เอที ฟและสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดที่จะเข้าไปจับกลุ่มผูบ้ ริ โภคนี้ เหมือนโฆษณาผ่านช่องทางอื่นๆ สิ่ ง
สําคัญคือแบรนด์ตอ้ งคิดว่าการสื่ อสารแบบใดจะทําให้ผูบ้ ริ โภคนําไปบอกต่อได้ และต้องคิดวิธีที่จะทําให้การ
สร้างแคมเปญการตลาดผ่านการแข่งขันอีสปอร์ ตให้สาํ เร็ จอีกด้วย การใช้การแบ่งส่ วนการตลาด (Segmentation)
และการโฆษณา (Native Ads) ก็สามารถเป็ นส่วนหนึ่งที่จะสร้างความสําเร็ จในการทําการตลาดในอีสปอร์ตได้

6. ข้ อเสนอแนะ

6.1 ควรยกระดับการศึกษาการตลาดรู ปแบบใหม่ดว้ ยอีสปอร์ ต เพื่อสะท้อนความสําคัญในการยกระดับ
คุณค่าและมูลค่าเพิ่ม ตามบริ บทสังคมประเทศไทย 4.0
6.2 ควรมีการวิจยั และพัฒนาการศึกษาการตลาดรู ปแบบใหม่ดว้ ยอีสปอร์ ตในเชิงลึกในแต่ละประเภท
รวมถึงผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องในอีสปอร์ตที่มีบริ บทความสนใจเฉพาะด้านที่แตกต่างกันไป เพื่อนําไปปรับใช้ให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมทางการตลาดได้อย่างเหมาะสม
6.3 ควรมี ก ารจัด ทํา ยุทธศาสตร์ ธุ ร กิ จสร้ า งสรรค์ทางด้า นการตลาดรู ป แบบใหม่ ด้ว ยอี ส ปอร์ ตของ
ประเทศไทย เพื่อให้นกั การตลาดดิจิทลั ตระหนักถึงศักยภาพของตลาดอีสปอร์ต และสามารถมองเห็นภาพอนาคต
ของอีสปอร์ตได้ชดั เจนขึ้น
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สั ง คมออนไลน์ ท ํา ให้ ก ารรั บ รู ้ แ ละส่ ง ต่ อ ข่ า วสารรวดเร็ ว อย่า งมาก ควบคู่ กับ การพัฒ นาการทาง
เทคโนโลยี แต่ความรวดเร็ วนี้ อาจทําให้ขอ้ มูลหรื อข่าวสารมากมายที่ ถูกส่ งต่อเพียงแค่กดแชร์ โดยไม่ได้รับการ
ตรวจสอบ หลายคนเมื่อได้รับข่าว รู ปภาพหรื อข้อมูลเรื่ องใด ๆ มา ทําให้เกิ ดความเชื่ อ แสดงความคิดเห็ นใน
ทิ ศทางลบโดยไม่มีการตรวจสอบ เพื่อแสดงความมีส่วนร่ วม แสดงตนว่าเป็ นกลุ่มคนส่ วนใหญ่ รวมถึงกดแชร์
ในทันที โดยไม่ได้ตรวจสอบก่อนว่าข่าวดังกล่าวนั้นจริ งหรื อไม่ ทําให้เกิดรู ปแบบความรุ นแรงที่มีพฒั นาการมา
จากสังคมออนไลน์ในรู ปแบบใหม่ นัน่ คือ การกลัน่ แกล้งทางไซเบอร์ (Cyber Bullying) เป็ นอีกหนึ่งเรื่ องราวความ
น่ากลัวในสังคมออนไลน์ที่กาํ ลังเกิดขึ้นแพร่ หลาย ถือเป็ นอาวุธที่ร้ายแรงรู ปแบบหนึ่ งที่สามารถทําลายความสุ ข
และทําลายชี วิตของผูอ้ ื่นได้โดยผูท้ ี่กระทําไม่ตอ้ งออกแรง การกลัน่ แกล้งทางไซเบอร์ เรื่ องราวความน่ ากลัวใน
สังคมออนไลน์ เป็ นภัยเงียบที่คุกคามสังคมไทยและสังคมโลกที่ทวีความรุ นแรงเพิ่มขึ้นทุกวัน ดังนั้นเพื่อก่อให้เกิด
ความตระหนักและเข้าใจสาเหตุ รู ปแบบของการเกิ ดขึ้น ผลกระทบและวิธีจดั การปั ญหาของกลัน่ แกล้งทางไซ
เบอร์ จึงเป็ นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องตื่นตัวและรู ้เท่าทัน ให้ความเคารพสิ ทธิความเป็ นมนุษย์ของผูอ้ ่ืน เพราะทุก
คนต่างมีขอ้ บกพร่ อง ไม่ใช่เรื่ องสนุ กที่ เอาความบกพร่ องของผูอ้ ื่นมาประจานด้วยความคึกคะนอง และตอกยํ้า
เพื่อให้ผูอ้ ื่ นเกิ ดความสู ญเสี ย ซึ่ งก่ อให้เกิ ดความเสี่ ยงในการทําร้ ายร่ างกาย หรื อจนสู ญเสี ยชี วิตของผูท้ ี่ ได้รับ
ผลกระทบจากการกลัน่ แกล้งทางไซเบอร์

คําสํ าคัญ: การกลัน่ แกล้งทางไซเบอร์, สังคมออนไลน์
ABSTRACT

Social Media makes receiving and delivering the news extremely fast together with technological
development. However this speed can cause a lot of information forwarded just share without check. Many people
get news, suddenly believe and post negative comments in order to be engaged and existed in the society. Also,
they share immediately without check whether the news are true or false. This brings a new form of cyber violence
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that is called cyber bullying: horror stories in the cyber society. It can destroy happiness and the lives of others.
Cyber bullying increasingly threatens Thai society and global community every day. Therefore to raise the
awareness, understand the form, its impact and how to deal with the cyber bullying; it is our duties to be alert and
respect others’ human right. As everyone normally has a defect. It is not fun to take the defect of others to abuse
with pride and reinforce it. This raises the risk of physical harm or until the lives of those affected by cyber
bullying.
KEYWORDS: Cyber Bullying, Cyber Society

1. บทนํา

ปั จจุบนั อินเทอร์ เน็ตกลายเป็ นช่องทางพื้นฐานในการสื่ อสารในสังคม คนในสังคมสามารถแลกเปลี่ยน
ข้อ มู ล ข่ า วสารผ่ า นการใช้อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต่ า ง ๆ เช่ น แท็ บ เล็ ต โทรศัพ ท์ มื อ ถื อ แบบสมาร์ ท โฟน
คอมพิวเตอร์ ท้ งั แบบตั้งโต๊ะและแบบพกพา ซึ่ งอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ กล่าวมาข้างต้นถูกพัฒนาให้สามารถทําหน้าที่
หลายอย่างได้ในเครื่ องเดียวกัน ทั้งการถ่ายภาพ ถ่ายวิดีโอ การอัพโหลดเนื้ อหาสู่ อินเทอร์ เน็ตผ่านเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ หรื อ Social Media ปั จจัยสนับสนุนดังกล่าวเอื้อให้ผูค้ นทุกเพศ ทุกวัย สามารถสร้างเครื อข่ายทางสังคม
ได้ง่ายขึ้น จึงเป็ นเรื่ องธรรมชาติที่เมื่อปั จเจกมาอยูร่ วมกันในสังคม ปั จเจกจะกระทําความผิดพลาดขึ้นมา มนุษย์จึง
ประดิษฐ์มาตรการการลงโทษทางสังคมเพื่อลงโทษผูท้ ี่กระทําผิด คือ “การกลัน่ แกล้ง” (Bullying) เช่น การที่บุคคล
จะต้องถูกโกนผม หากทราบว่าผูน้ ้ นั มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หรื อผูต้ อ้ งหาในยุคกลางจะต้องถูกบังคับให้สวม
หมวกกรวยสู ง ในขณะที่คดีความอยูใ่ นระหว่างการไต่สวน เป็ นต้น ทั้งหมดเป็ นการทําเพื่อสร้างความอับอายต่อ
สาธารณะ” (Public Humiliation) เพื่อกดดันผูก้ ระทําผิดให้หลาบจํา ไม่กระทําพฤติกรรมแบบนี้อีก และเมื่อสังคม
ถูกขับเคลื่อนด้วยอินเทอร์เน็ตผ่านระบบเครื อข่ายสังคมที่ขอ้ มูลข่าวสารเดินทางได้อย่างรวดเร็ วในระดับวินาที ทํา
ให้การกลัน่ แกล้งไม่ถูกจํากัดอยูใ่ นพื้นที่เฉพาะแต่อย่างใด แต่กลายเป็ นการกลัน่ แกล้งทางไซเบอร์ ซึ่ งสร้างความ
อับอายในทุกมิติชีวิตของเป้ าหมาย และอาจยกระดับไปสู่ ความรุ นแรงในอนาคตอันใกล้ การติดต่อสื่ อสารผ่าน
เครื อข่ายสังคมออนไลน์จึงเปรี ยบเสมือนเหรี ยญสองด้านที่มีท้ งั ผลดีและผลเสี ย เป็ นทั้งสื่ อในการติดต่อสื่ อสารกัน
แต่อาจเกิดผลเสี ยได้หากใช้ไปในทางที่ผิด
ทัศนคติของเด็กและเยาวชนต่อพฤติกรรมการกลัน่ แกล้งทางไซเบอร์ในประเทศไทย กลุ่มที่พบการกลัน่
แกล้งทางไซเบอร์ จาํ นวนมาก คือ กลุ่มเด็กวัยประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยจะเป็ นการกลัน่ แกล้งในลักษณะ
ด่าทอ เปิ ดเผยความลับของเพื่อนและเผยแพร่ ขอ้ มูลที่ไม่เป็ นความจริ ง นิดา้ โพลได้เก็บข้อมูลจากเยาวชนที่มีอายุไม่
เกิน 25 ปี แสดงให้เห็นว่าเยาวชนส่ วนใหญ่พบเห็นการกลัน่ แกล้งทางไซเบอร์ ในลักษณะการด่าทอ พูดจาให้ร้าย
ใส่ กนั มากถึง 29.18% หรื อเกื อบ 1 ใน 3 ของเยาวชนทั้งหมด และหัวข้อประสบการณ์ของตนเกี่ ยวกับการกลัน่
แกล้งทางไซเบอร์ พบว่ามี เยาวชน 12.24% เป็ นผูถ้ ูกกระทํา และอี ก 5.24% ยอมรั บว่าเคยเป็ นทั้งผูก้ ระทําและ
ผูถ้ ูกกระทํา หากนํามารวมกันจะพบว่ามีเยาวชน 17.48% มีโอกาสที่จะมีสภาพจิตใจที่ย่าํ แย่ได้ หากไม่ได้รับการ
ดูแลเอาใจใส่ ที่ดีพอ งานวิจยั จากคณะแพทยศาสตร์ ศิ ริราชพยาบาล ซึ่ งสํารวจเด็กไทยระดับมัธยมศึกษาปี ที่1-3
จํานวน 1,149 คน โดยเด็ก 45% บอกว่ามีประสบการณ์ถูกกลัน่ แกล้งในโลกออนไลน์อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
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ซึ่ งเป็ นสถิติที่มากกว่าประเทศสหรัฐอเมริ กาและญี่ปุ่น รู ปแบบที่ถูกกระทํามากที่สุด คือ ถูกตั้งฉายาและล้อเลียน
คิ ด เป็ น 79% พฤติ ก รรมลัก ษณะนี้ มัก เกิ ด ขึ้ น จากการนํา ปมด้อ ย นิ สัย ส่ ว นตัว หรื อ ลัก ษณะทางร่ า งกายของ
ผูถ้ ูกกระทํามาสร้างความอับอาย อันดับสอง คือ ถูกเพื่อนเพิกเฉยไม่ใส่ใจ คิดเป็ น 54% เช่น ตัดความสัมพันธ์ออก
จากกลุ่มเพื่อนฝูง ซึ่งถือว่ามีผลต่อภาวะจิตใจของเด็กในวัยนี้มาก เพราะเป็ นช่วงเวลาที่เพื่อนมีอิทธิพลเป็ นอย่างสู ง
การถูกกระทําในรู ปแบบนี้อาจส่งผลให้เกิดความรู ้สึกแปลกแยกได้ อันดับสาม คือ ถูกดูหมิ่นไม่ให้ความเคารพ คิด
เป็ น 46% เด็กหลายคนถูกเพื่อนด่าทอด้วยถ้อยคําหยาบคายและถูกคุกคามด้วยการข่มขู่ ซึ่ งนอกจากส่ งผลให้เกิ ด
บาดแผลในใจแล้ว ยังทําให้ผถู ้ ูกกระทําอาจเคารพในตัวเองน้อยลง ทั้งนี้ เมื่อเกิดปั ญหาขึ้น เด็กเลือกที่จะปรึ กษา
เพื่อนมากที่สุด คิดเป็ น 89% ปรึ กษาผูป้ กครอง คิดเป็ น 59% และ ปรึ กษาญาติพี่นอ้ ง คิดเป็ น 41% ที่น่าสนใจคือ ครู
ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่ถูกคาดหวังว่า จะต้องรับหน้าที่ดูแลเด็กภายในโรงเรี ยน กลับเป็ นตัวเลือกลําดับสุ ดท้ายที่เด็กจะเข้าไป
ปรึ กษาด้วย จะเห็นได้วา่ ปั ญหาการกลัน่ แกล้งกันบนโลกออนไลน์น้ นั น่ากังวลมากกว่าในชีวิตจริ ง เพราะเนื้อหา
หรื อข้อมูลต่าง ๆ สามารถแพร่ กระจายไปได้อย่างรวดเร็ วและควบคุมได้ยาก สังคมควรช่วยกันสร้างค่านิ ยมที่
ส่งเสริ มให้เด็กเคารพในสิ ทธิของตนเองและผูอ้ ื่น อีกทั้งผูป้ กครองควรช่วยสร้างความรู ้สึกมีคุณค่าในตัวเอง (SelfEsteem) ให้กบั เด็กด้วย
อย่างไรก็ตาม ไม่จาํ เป็ นว่าผูท้ ี่ตกเป็ นเหยื่อของการกลัน่ แกล้งทางไซเบอร์ จะต้องจบชีวิตด้วยการฆ่าตัว
ตายเท่านั้น บางรายที่ เข้มแข็ง ได้รับการดูแลจากครอบครัวและคนรอบข้างที่ ดี ก็สามารถผ่านพ้นช่ วงเวลาอัน
เลวร้ายตรงนั้นมาได้ ในประเทศไทย เรื่ องนี้ ยงั ไม่ได้ถูกให้ความสําคัญมากนัก สิ่ งที่น่าเป็ นห่ วงคือ ทุกวันนี้ เหยื่อ
ส่วนใหญ่จะเป็ นเด็กประถมศึกษา หรื อวัยรุ่ นที่ยงั ไม่มีวฒ
ุ ิภาวะมากพอ อีกทั้งยุคสังคมออนไลน์ที่เด็กประถมศึกษา
และมัธ ยมศึ ก ษาสามารถเข้า ถึ ง สื่ อ ต่ า ง ๆ เหล่ า นี้ ได้ง่ า ย ยิ่ ง ทํา ให้เ กิ ด ความเสี่ ย งสู ง ขึ้ น หากสั ง คมยัง ไม่ ใ ห้
ความสํา คัญ หรื อ ตระหนัก ถึ ง ปั ญ หานี้ อย่า งจริ ง จัง ส่ ง ผลให้มี เ ด็ ก ที่ ต กเป็ นเหยื่อ มี โ อกาสทํา ร้ า ยตัว เอง การ
เปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมการแสดงออกเป็ นไปในทางลบ รวมถึงตัดสิ นใจฆ่าตัวตาย ซึ่งไม่สามารถแก้ไขปั ญหา
ได้อย่างทันท่วงที สิ่ งที่ควรทําตอนนี้ คือ การเตรี ยมตัวรับมือกับปั ญหานี้ ให้พร้อม เฝ้าสังเกตบุคคล หรื อเยาวชน
รอบข้าง ใส่ใจและทําความเข้าใจเด็กที่อยูใ่ นช่วงอายุกลุ่มเสี่ ยง จึงจะถือเป็ นการเริ่ มต้นรับมือกับการกลัน่ แกล้งทาง
ไซเบอร์อย่างถูกต้องและเหมาะสม

2. วัตถุประสงค์

(1) เพื่อศึกษารู ปแบบของการกลัน่ แกล้งทางไซเบอร์ เรื่ องราวความน่ากลัวในสังคมออนไลน์
(2) เพื่อศึกษาสาเหตุ ผลกระทบและวิธีการจัดการกับปั ญหาจากการกลัน่ แกล้งทางไซเบอร์

3. รู ปแบบของการกลัน่ แกล้ งทางไซเบอร์

รู ปแบบของการกลัน่ แกล้งทางไซเบอร์ มีท้ งั การใส่ร้ายป้ ายสี การใช้ถอ้ ยคําหยาบคายต่อว่าผูอ้ ื่นหรื อการ
ส่ งต่อข้อมูลลับ เพื่อทําให้ผูอ้ ื่นเสี ยหายผ่านทางอินเตอร์ เน็ต ไม่ว่าจะเป็ นการส่ งข้อความ (Text Message) คลิป
วีดิโอ (Video Clip) จดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ (Email) เพื่อทําให้ฝ่ายที่ ถูกกระทํารู ้ สึกอับอาย เจ็บปวดและได้รับ
ผลกระทบทางจิตใจ
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ปั จจุบนั การใช้พ้ืนที่ไซเบอร์ ในการกระทําในลักษณะของการรังแกหรื อคุกคามผูอ้ ื่น โดยมีเจตนาที่จะ
สร้ า งความทุ ก ข์ ความตึ ง เครี ย ดของอารมณ์ หรื อ การทํา ร้ า ยความรู ้ สึ ก ของผูอ้ ื่ นนั้น มี ปริ มาณมากขึ้ น ทั่วโลก
ปรากฏการณ์เกิดการรังแกกันในพื้นที่ไซเบอร์จากทัว่ ทุกมุมโลกกลายเป็ นเรื่ องด่วนที่ทุกฝ่ ายต้องเข้าไปจัดการดูแล
เพราะปั ญหาดังกล่าวได้คร่ าชีวติ เด็กและวัยรุ่ นทัว่ โลกไปแล้วมากมาย จากการศึกษาของ The National Children’s
Bureau เปิ ดเผยว่าเด็กและวัยรุ่ นในช่วงอายุ 10-19 ปี ในประเทศอังกฤษ จํานวน 1 ใน 5 คนได้รับผลกระทบจาก
การกลัน่ แกล้งทางไซเบอร์ และพบว่าเพศหญิงจะตกเป็ นเหยือ่ ของความรุ นแรงมากกว่าเพศชาย และจากการศึกษา
ของ The Chinese University of Hong Kong พบว่า 1 ใน 3 ของนักเรี ยนเคยเป็ นเหยือ่ การกลัน่ แกล้งทางไซเบอร์
การกลัน่ แกล้งทางไซเบอร์ เป็ นความรุ นแรงที่ อาจทราบหรื อไม่ทราบว่าใครเป็ นผูก้ ระทํา ซึ่ งผูก้ ระทํา
สามารถทําความรุ นแรงกับใคร ที่ ไหนหรื อเมื่อใดก็ได้ เพราะในโลกไซเบอร์ ผูร้ ังแกไม่ได้เผชิ ญหน้ากับเหยื่อ
โดยตรง จึ งสามารถเกิ ดขึ้นได้ตลอด 24 ชัว่ โมงและที่ สําคัญเป็ นการกระทําแบบต่อเนื่ อง มิใช่ครั้งเดี ยวจบ การ
แกล้งกันทางไซเบอร์ มองเผิน ๆ อาจคิดว่าไม่สาํ คัญอะไร ผูร้ ังแกและสังคมมักมองว่าไม่ใช่เรื่ องใหญ่เพราะไม่ได้
มีความรุ นแรงเกิ ดขึ้น แต่หลายครั้งที่ ข่าวอาชญากรรมในหนังสื อพิมพ์ต่าง ๆ กล่าวว่า ความรุ นแรงส่ วนมากมี
จุดเริ่ มต้นจากพฤติกรรมยัว่ ยุ การถูกทําลายความมัน่ ใจหรื อถูกลดทอนคุณค่าในตัวเอง บวกกับอารมณ์ที่หุนหัน
พลันแล่นของผูถ้ ูกกระทํา ณ เวลานั้น อีกทั้งวุฒิภาวะที่ไม่มีภูมิคุม้ กันมากพอ ย่อมสามารถยกระดับคําพูดที่เป็ น
ตัวอักษรไปสู่ความรุ นแรงได้
รู ปแบบการกลัน่ แกล้งทางไซเบอร์ แบ่งเป็ น 7 ประเภท ดังนี้
1. Gossip: การส่งข้อความนินทาเพื่อน ทําให้เพื่อนเกิดความเสี ยหาย
2. Exclusion: การไล่บางคนออกจากกลุ่มออนไลน์ เช่น กลุ่มไลน์หรื อกลุ่มเฟสบุ๊ค
3. Nation: การแอบเข้าไปใน Log in ของผูอ้ ื่นและโพสต์ขอ้ ความให้เจ้าของ Account เสี ยหาย คนรอบตัว
เข้าใจผิด เช่น กรณี เด็ก Log in Facebook ไว้ที่ร้านเกมแล้วลืม Log out จนมีคนมาเล่นคอมพิวเตอร์ ต่อแล้วโพสต์
ประกาศว่าเด็กคนนั้นขายตัว ทําให้เด็กเสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยง
4. Harassment: การว่ากล่าวด้วยถ้อยคําหยาบคาย ตอกยํ้าปมด้อย ทําให้เสี ยความมัน่ ใจ
5. Cyber Stalking: การส่ งข้อความ รู ป วิดีโอที่ ทาํ ให้คนอื่นอับอายบนโลกอินเตอร์ เน็ต รวมไปถึงการ
ข่มขู่ เช่น กรณี ผหู ้ ญิงไปร่ วมกิจกรรมของที่ทาํ งานที่ริมทะเลแล้วใส่บิกินี ผูช้ ายที่ทาํ งานเดียวกันแอบถ่ายรู ปไว้แล้ว
วิจารณ์รูปร่ างของผูห้ ญิงใน Facebook และคนอื่นมาร่ วมวิจารณ์ดว้ ย
6. Outing and Trickery: การหยอกล้อ ยัว่ โมโห จนอี ก ฝ่ ายเผยความลับ ที่ น่า อายของตัว เองบนโลก
ออนไลน์
7. Cyber Threat: การที่เห็นการกลัน่ แกล้งและรังแกกันบนโลกออนไลน์แล้วเข้าไปร่ วมด้วย
จากผลวิจยั จากองค์กรต่อต้านการกลัน่ แกล้งบนโลกออนไลน์จากอังกฤษ (Ditch The Label) จากกลุ่ม
ตัวอย่างอายุ 12-20 ปี จํานวน 10,020 คน ระบุ ว่าการคุ กคามและการกลัน่ แกล้งทางไซเบอร์ ถื อเป็ นปั ญหาที่
แพร่ กระจายอย่างมากตามเครื อข่ายสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ผลสํารวจพบว่า 42% ถูกกลัน่ แกล้งบนอินสตาแกรม
(Instagram) 37% ถู ก กลั่น แกล้ง บนเฟสบุ๊ ค และ 31% ถู ก กลั่น แกล้ง บน Snap Chat ขณะที่ Youtube เป็ น
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แพลตฟอร์ มที่มีการกลัน่ แกล้งน้อยที่สุด คิดเป็ น 10% และยังมีสถิติอื่น ๆ ที่น่าสนใจ คือ กว่า 50% ของผูท้ าํ แบบ
สํารวจเคยถูกกลัน่ แกล้งทางไซเบอร์ 50% ของคนที่ ถูกกลัน่ แกล้งทางไซเบอร์ มี ประเด็นในเรื่ องภาพลักษณ์
ภายนอก รู ปร่ างหน้าตา ความสูง สี ผิว นํ้าหนัก 27% ถูกกลัน่ แกล้งโดยการนําภาพและวิดีโอส่ วนตัวไปเผยแพร่ บน
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ และ 24% ถูกกลัน่ แกล้งด้วยการเผยแพร่ ขอ้ มูลส่วนตัวบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์
สาเหตุของการกลัน่ แกล้ งทางไซเบอร์
สมัยก่อนโลกรับรู ้ข่าวสารผ่านโทรทัศน์ วิทยุ หนังสื อพิมพ์ สื่ อมวลชนจะทํางานในระบบท่อ (Pipeline)
กล่าวคือ ข้อมูลข่าวสารจะไม่สามารถเผยแพร่ ออกไป หากผูท้ ี่ควบคุมไม่อนุญาต ทําให้สื่อมวลชนต้องเสนอข้อมูล
ข่าวสารอย่างไร้อคติ ตามพื้นฐานของวิชาชีพและจรรยาบรรณสื่ อ มีมาตรการควบคุมอย่างเป็ นระเบียบแบบแผน
ชัดเจน แต่ปัจจุบนั โลกขับเคลื่อนด้วยอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีประโยชน์คือทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ทุกคนมีสมาร์ทโฟน
ซึ่ งเป็ นอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติมากมาย ไม่วา่ จะเป็ นการถ่ายรู ป อัดวิดีโอ บันทึกเสี ยงและสามารถอัพโหลดข้อมูล
ไปสู่อินเทอร์เน็ตได้ในแทบจะทันที ทําให้ทุกคนทําตัวเหมือนสื่ อมวลชนแขนงใดแขนงหนึ่ง แต่เป็ นสื่ อมวลชนที่
ยังไม่ได้จดั ระเบียบหรื อมีจรรยาบรรณ ข้อเสี ยของอินเทอร์เน็ต คือ ไม่สามารถควบคุมดูแลได้อย่างทัว่ ถึง จึงมีการ
เผยแพร่ เนื้อหาที่ยงั มิได้ถูกกลัน่ กรองหรื อไม่สมควรออกไปโดยที่ไม่ย้งั คิด และที่สาํ คัญคือปราศจากความรู ้สึกผิด
ใด ๆ อีกทั้งความเป็ นนิ รนามของพื้นที่ไซเบอร์ ทําให้มีความกล้ามากขึ้นที่ จะรังแกกัน ผูก้ ระทําไม่ตอ้ งเปิ ดเผย
ตัวตนที่แท้จริ ง ในขณะเดียวกันกลับสร้างตัวตนใหม่มาหลอกลวงคนอื่นได้ ส่ งผลให้พวกเขาสามารถรุ กรานคน
อื่นได้อย่างสาธารณะ โดยที่ไม่ตอ้ งระวังผลกระทบจากการไปทําร้ายผูอ้ ื่น

4. ผลกระทบของการกลัน่ แกล้ งทางไซเบอร์

ประเด็นที่ ทาํ ให้ทัว่ โลกสนใจประเด็น การกลัน่ แกล้งทางไซเบอร์ คื อ “เหตุการณ์ ฆาตกรรมหมู่ ใ น
โรงเรี ยนไฮสคูลโคลัมเบีย” (Columbia High School Massacre) เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2542 เหตุการณ์ครั้งนี้
ไม่ใช่การก่อการร้ายเพื่อเรี ยกร้องใด ๆ จากองค์กรสงคราม แเต่เกิดจากนักเรี ยน 2 คน ชื่อ อิริค แฮริ ส (Eric Harris)
และไดแลน เคลโบล์ (Dylan Klebold) ที่ ตกเป็ นเป้ าหมายของการกลัน่ แกล้งในโรงเรี ยนบ่อยครั้ง เหตุสะเทื อน
ขวัญดังกล่าวเกิดจากการที่ท้ งั สองชื่นชอบในเกมคอมพิวเตอร์ Doom เป็ นอย่างมาก เขาเลือกที่จะเล่มเกมในเวลา
เลิกเรี ยนมากกว่าไปเที่ยวพูดคุยกับเพื่อนฝูง จึงโดนเพื่อนร่ วมห้องล้อเลียนถึงพฤติกรรมแปลก ๆ ของเขา วันหนึ่ง
เขาพบปื นอัตโนมัติหลายกระบอกแขวนอยูท่ ี่บา้ น เขาจึงนําไปโรงเรี ยนและกราดยิงใส่ นกั เรี ยนและอาจารย์อย่าง
ไม่เลือกหน้า ส่งผลให้มีผเู ้ สี ยชีวติ 13 ศพ และบาดเจ็บกว่า 24 คน ก่อนที่ท้ งั คู่จะยิงตัวตาย
อีกหนึ่ งกรณี ที่แสดงให้เห็นว่าการล้อเล่นเพียงน้อยนิด สามารถลุกลามจนทําให้เหยื่อเลือกที่จะไม่มีชีวติ
อยู่คือ ในเดื อนกันยายน พ.ศ. 2553 ไทเลอร์ ครี เมนต์ (Tyler Clementi) วัย 18 ปี นักศี กษามหาวิทยาลัย Rutgers
University ในประเทศสหรัฐอเมริ กา คืนหนึ่ งเขาได้เอ่ยปากขอรู มเมทว่าเขาต้องการใช้ห้อง ด้วยความที่ รูมเมท
สงสัยเลยแอบเปิ ดโน้ตบุ คทิ้งไว้ในห้อง แล้วไปดู เว็บแคมจากที่ อื่น เพื่อจะได้เห็ นว่าไทเลอร์ กาํ ลังจะทําอะไร
กลายเป็ นว่าเขาพาเพื่อนผูช้ ายมาที่หอ้ งแล้วจูบกัน รู มเมทเห็นดังนั้นจึงทวิตข้อความว่า ไทเลอร์เป็ นชายรักร่ วมเพศ
อีกทั้งยังเชิ ญชวนชาวเน็ตคนอื่นมาร่ วมดูไทเลอร์ ผ่านเว็บแคมไปพร้อม ๆ กัน หลังจากคืนนั้นผ่านไป ไทเลอร์
เครี ยด ขาดความมัน่ ใจและจิ ตตก จนสุ ดท้ายตัดสิ นใจกระโดดนํ้าฆ่าตัวตายบนสะพานจอร์ จวอชิ งตันใน 2 วัน
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ต่อมา การกลัน่ แกล้งทางไซเบอร์ ไม่ได้เกิดกับเด็กเละเยาวชนเท่านั้น ภัยคุกคามชนิ ดนี้ยงั สามารถเกิดกับผูท้ ี่บรรลุ
นิ ติภาวะได้ โดยเฉพาะคนที่ มีช่ื อเสี ยงโด่งดังและบุคคลสาธารณะ มีศิลปิ นทั้งไทยและต่างประเทศเคยประสบ
ปั ญหาโดนคุกคามบนโลกออนไลน์จนต้องหยุดใช้ช่องทางออนไลน์ของตัวเอง ยกตัวอย่างเช่น เอ็ด ชี แรน (Ed
Sheeran) ประกาศหยุดการใช้บญ
ั ชีออนไลน์ในปี ค.ศ. 2015 เพราะไม่อยากให้ขอ้ ความเชิงลบจากแฟนเพลงที่ ไม่
ชอบภาพลัก ษณ์ ข องเขาเป็ นการส่ ว นตัว มาทํา ร้ า ยความรู ้ สึ ก ของเขาจนส่ ง ผลกระทบต่ อ การทํา งานเพลง
เช่ นเดี ยวกับอะเดล (Adele) ศิ ลปิ นชาวอังกฤษที่ ถอนตัวออกจากบัญชี ออนไลน์ต้ งั แต่ปี ค.ศ. 2012 เพราะมีคน
จํานวนมากล้อเลียนเรื่ องนํ้าหนักของเธอและพูดถึงลูกชายของเธอในแง่ลบ
ไม่จาํ เป็ นว่า การกลัน่ แกล้งทางไซเบอร์ จะเกิ ดกับเป็ นบุคคลสาธารณะเสมอไป คนธรรมดาก็ตกเป็ น
เหยื่อของภัยนี้ ได้ เมื่ อธันวาคมปี พ.ศ. 2557 โลกออนไลน์และเว็บไซต์ชื่อดังหลายแห่ งได้แชร์ ภาพนายจิ รวุฒิ
ลิมปนาทไพศาล อายุ 28 ปี หนุ่ มพนักงานโรงแรมแห่ งหนึ่ งย่านสุ ขุมวิท ที่ ใส่ รองเท้าที่ มีรูขนาดใหญ่ พร้อมตั้ง
ข้อสังเกตว่า รู รองเท้าดังกล่าวอาจจะเป็ นที่เก็บซ่อนกล้อง เพื่อแอบถ่ายใต้กระโปรงสุภาพสตรี ผลลัพธ์จากการเเชร์
ข้อมูลเหล่านี้ ทาํ ให้นายจิรวุฒิ ตกเป็ นจําเลยของสังคม ทั้งที่ความจริ งไม่มีการติดกล้องที่รองเท้าเเต่อย่างใด การที่
รองเท้าขาดเพราะไปช่วยเพื่อนซ่อมแอร์ จนเจ้าตัวต้องรี บเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตาํ รวจ สถานีตาํ รวจบางนา ว่า
เรื่ องที่เกิดขึ้นไม่เป็ นความจริ งแต่อย่างใด และเตรี ยมที่จะเอาผิดกับผูท้ ี่โพสต์กล่าวหาจนตนเองได้รับความเสี ยหาย
ไม่สามารถใช้ชีวติ ได้ตามปกติ
มาตรการยับยั้งการกลัน่ แกล้ งทางไซเบอร์ ในประเทศไทย
กรมสุ ขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุ ขได้แนะนําวิธีการรับมือกับการกลัน่ แกล้งทางไซเบอร์ คือ “2 ไม่ 1
เตือน” หมายถึง ไม่สื่อสารหรื อตอบโต้กบั เนื้ อหาใด ๆ ที่ เข้าข่ายว่าจะก่อให้เกิ ดความรุ นแรง ไม่ส่งต่อหรื อแชร์
เนื้อหาที่จะสร้างความเกลียดชังและเตือนบุคคลที่ใช้เนื้อหารุ นแรงด้วยความสุ ภาพและเคารพ ทั้งนี้ ภาคเอกชนก็มี
ความพยายามที่ จะรวมตัว กันเพื่ อแก้ไขปั ญหาดัง กล่ า ว “โครงการ Stop Bullying: เลิ ฟแคร์ ไม่รังแกกัน ” เป็ น
โครงการความร่ วมมื อระหว่างองค์การทุ นเพื่อเด็กแห่ งสหประชาชาติ (UNICEF) กับบริ ษทั โทเทิ ล แอ็คเซ็ ส
คอมมูนิเคชัน่ (DTAC) และมูลนิ ธิ Path2Health เพื่อให้บริ การปรึ กษาผ่านห้องแชทออนไลน์ เพื่อลดการใช้ความ
รุ นแรงและการรังแกกันในกลุ่มเยาวชน ช่วยเหลือเยาวชนที่กาํ ลังเผชิญหรื อได้รับผลกระทบจากการรังแกกัน ทั้ง
ในโลกออนไลน์และออฟไลน์ หรื อที่เกิดขึ้นโดยตรงกับเยาวชนเอง ให้ได้รับข้อมูล แนวทางการจัดการและความ
ช่วยเหลืออย่างเป็ นมิตรจากเจ้าหน้าที่มูลนิธิ P2H ที่มีประสบการณ์การทํางานในด้านนี้เป็ นอย่างดี
แนวทางการแก้ ปัญหาการกลัน่ แกล้ งทางไซเบอร์
การกลัน่ แกล้งทางไซเบอร์ ส่งผลกระทบต่อจิ ตใจของผูถ้ ูกกลัน่ แกล้ง ทําให้เกิ ดความอับอาย เสี ยใจ
ผิดหวังและเกิดความขัดแย้ง ซึ่ งส่ งผลกระทบถึงความสัมพันธ์กบั บุคคลรอบข้าง รวมถึงผูท้ ี่ทราบเรื่ องราวที่เป็ น
ความลับของผูถ้ ูกกลัน่ แกล้ง หากปั ญหาเหล่านี้ บานปลาย ทําให้ผูถ้ ูกกระทําไม่กล้าสู ้หน้าในสังคม ย่อมทําให้เกิด
อาการคิดมาก ตลอดจนถึงการทําร้ายร่ างกายตนเองหรื อกระทัง่ ฆ่าตัวตาย ดังนั้นครอบครัวของผูถ้ ูกกลัน่ แกล้งทาง
ไซเบอร์ จึงเป็ นฟั นเฟื องสําคัญที่ ตอ้ งคอยสังเกตพฤติกรรม อาการบ่งชี้ ต่าง ๆ เช่น เก็บตัว พฤติกรรมเปลี่ยนไป
พูดจาน้อยลง ไม่สดใสร่ าเริ งเหมือนอย่างที่ควรจะเป็ น หากพบเจอพฤติกรรมข้างต้น คนในครอบครัวควรถาม
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แม้วา่ ผูถ้ ูกกระทําจะไม่ยอมเล่าให้ฟัง ครอบครัวต้องแสดงความสนใจ ใส่ ใจและให้กาํ ลังใจเพื่อสร้างความไว้เนื้อ
เชื่อใจให้ผถู ้ ูกกระทําเล่าความจริ งให้ฟัง เพื่อให้คลายความกังวลและให้คาํ ปรึ กษา แก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ หาก
การกระทํา มี ความรุ น แรงถึ ง ขั้นละเมิ ดกฎหมาย ครอบครั ว จะเป็ นส่ ว นสํา คัญ ที่ จะบรรเทาความรุ นแรงและ
ผลกระทบจากคนรอบข้างให้ผถู ้ ูกกระทําก้าวพ้นจากวิกฤตนี้ได้

5. สรุ ป

สาเหตุของการกลัน่ แกล้งทางไซเบอร์ เกือบทั้งหมดเริ่ มจากความขัดแย้ง ความเห็นต่างหรื อกรณี พิพาท
กันระหว่างสองคน และลุกลามจนเป็ นชนวนของการรังแกกันต่อในโลกออนไลน์ นอกจากนี้ ผูค้ นยังเข้าใจว่า
สังคมออนไลน์ คือ พื้นที่ ส่วนตัวที่ ระบายความรู ้สึกได้ ถ้อยคําที่ ใช้โพสต์จึงรุ นแรง สามารถโพสต์เสี ยดสี หรื อ
สร้างความเสี ยหายให้อีกฝ่ ายและแสดงอารมณ์แง่ลบออกมาได้อย่างเต็มที่ รวมถึงปั จจุบนั การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
สามารถทําได้ง่ายขึ้นในช่องทางออนไลน์ ทําให้ช่องทางต่าง ๆ เต็มไปด้วยข่าวปลอมและข้อมูลเท็จ สร้างความเชื่อ
ไปในทิ ศทางที่ผปู ้ ล่อยข่าวต้องการให้ผคู ้ นหลงเชื่ อ เพื่อหวังประโยชน์ในทางใดทางหนึ่ ง ดังนั้นทุกคนควรเฝ้า
ระวังข้อมูลข่าวสารที่ส่งต่อกันบนสังคมออนไลน์ ไม่วา่ จะเป็ นประเด็นที่น่าตกใจ ต้องสงสัย หรื อกระทบต่อความ
เข้าใจของประชาชน รวมถึงการสร้างลักษณะนิ สัยในการใช้สังคมออนไลน์ดว้ ยการเช็คก่อนแชร์ ตรวจสอบข่าว
ต่าง ๆเบื้ องต้น ที่ สําคัญคือต้องใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสาร ไม่ควรเชื่ อข้อมูลจากแหล่งข่าวที่ ไม่น่าเชื่ อถือ
ในทันที ส่วนการแก้ปัญหาอย่างยัง่ ยืนนั้น ทุกภาคส่วนในสังคมควรร่ วมมือกันสร้างและปลูกฝังวัฒนธรรมใหม่ใน
สังคมไทย เพื่อสร้างจิตสํานึกในการใช้สังคมออนไลน์ในเชิงสร้างสรรค์ มากกว่าเป็ นอาวุธในการทําลายคู่ขดั แย้ง
เพื่อให้ประเทศไทยเป็ นสังคมที่ปราศจากการกลัน่ แกล้งกัน ให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน

6. ข้ อเสนอแนะ

6.1 ควรศึ กษาผลกระทบและการเยียวยาของพฤติ กรรมการถูก กลัน่ แกล้งทางไซเบอร์ เพื่อสะท้อน
ความสําคัญของปั ญหาให้ผปู ้ กครองและโรงเรี ยนให้ความสําคัญกับประเด็นการถูกกลัน่ แกล้งทางไซเบอร์
6.2 สถานศึกษาควรให้ความรู ้ถึงความน่ากลัวของการถูกกลัน่ แกล้งทางไซเบอร์ และบรรจุเป็ นหลักสูตร
เพื่อให้นกั เรี ยนนักศึกษาตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดจากการกระทําและการถูกกระทําของการกลัน่ แกล้งทาง
ไซเบอร์
6.3 หน่ วยงานของรัฐหรื อภาคประชาสังคม ควรเข้ามามีบทบาทในการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้ างการ
ตระหนักรู ้และให้ความรู ้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่เยาวชนเกี่ยวกับการกลัน่ แกล้งทางไซเบอร์
6.4 การกลัน่ แกล้งทางไซเบอร์ มีพฒั นาการตามสังคมออนไลน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกวัน ดังนั้นควรมี
การศึ กษาเจาะลึ กรู ปแบบการถูกกลัน่ แกล้งทางไซเบอร์ ตามเครื อข่ายสังคมออนไลน์แต่ละประเภท เพื่อเป็ น
กรณี ศึกษา เฝ้าระวังและวางแผนแนวทางการแก้ไขที่เหมาะสม

7. เอกสารอ้ างอิง

รศ.นพ.ชาญวิทย์ พรนภดล. “ความชุกและปัจจัยที่เกีย่ วข้ องกับการกลัน่ แกล้ งบนโลกไซเบอร์ ในระดับชั้น ม.1-3”.
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.
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